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بررسی طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیهبندی بنزین از نگاه کارشناسان

اصالح نرخهای کارمزد خدمات صندوق
ضمانت صادرات ایران

گروه اقتصادی | کمیســیون انــرژی مجلس
یازدهم طرحی را در دســت گرفته است که
گزینههایمشابهآن،بارهاتوسطکارشناسان
و حتی سیاستگذاران کشــور بررسی و هر بار
به دالیلی منطقی کنار گذاشــته شده است.
طرحی برای توزیع یکســان سهمیه بنزین و
یارانه آن بین تمام مردم ایران.
در شــرایطی که از آبان ماه ســال گذشته
ســهمیهبندی بنزین با دو نرخ  1500تومان
یارانــهای و  3هزار تومان آزاد زیرنظر ســران
قــوا کلید خــورد؛ اعضــای کمیســیون انرژی
به دنبــال تغییراتــی در این زمینه هســتند.
بهطــوری کــه ســخنگوی کمیســیون انرژی
مجلس شــورای اســامی میگوید :طرحی
در مجلس تهیه شده تا شیوه سهمیهبندی
بنزیــن تغییــر داده شــود .مالک شــریعتی
نیاسر ،روز گذشته در این رابطه به خبرگزاری
ایســنا توضیــح داد« :بــر اســاس شــیوه
سهمیهبندی که این روزها اجرایی میشود
حدود 50درصد خانوادهها که خودرو ندارند
از یارانــه انــرژی بیبهرهانــد و در واقع نحوه
توزیع یارانه ســوخت ناعادالنه اســت و الزم
است که اصالح شود».
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم ،ادامه
میدهــد« :بــر اســاس طرحی کــه مجلس
طراحی کرده است پیشنهاد شده تا سهمیه
بنزین به جــای خودروها به افراد خانوادهها
تخصیص داده شود .در این طرح پیشبینی
شــده به هر فــرد از جامعه ماهیانــه  ۲۰لیتر
بنزینتعلقگیرد.همچنینپیشبینیشده
تا ســامانهای برای فــروش بنزین افرادی که
خودرو ندارند ،تهیه شــود .از ســوی دیگر در
این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین
افرادی را که فاقد خودرو هستند ،در آخر ماه
بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ
کند تا آنها بتوانند کاال خریداری کنند».
ëëطرح80میلیونلیتربرای80میلیوننفر
این طرح که اکنون در نوبت اعالم وصول
قرار دارد؛ در دو سال گذشته نیز بارها عنوان
شــد .البته موافقان و مخالفانی نیز داشــت.
برخی گفتند کــه به جای یارانــه بنزین روی

قیمــت هر لیتر ،کارت انــرژی به همه مردم
بدهیــد .برخــی هم طــرح  80میلیــون لیتر
برای 80میلیون نفر را مطرح کردند.
زمانــی کــه مجلــس دهــم در حــال
بررســی طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین بود،
غالمحسین حسنتاش کارشناس انرژی به
«ایران» گفته بود که «این طرح غیرمنطقی
استوقابلیتاجراییآناصالًبررسینشده
است و قطعاً قابل اجرا نیست .باید دید چه
سامانههای عظیمی الزم است به وجود آید
که تک تک افراد یا حتی سرپرســتان خانوار
در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه
خود را که به آن نیاز ندارند ب ه صورت سالم
و شــفاف بــه فــروش برســانند .از نظــر ایده
ذهنی هم این طرح کامالً شبیه همان توزیع
عمومی و یکسان یارانههاست که در دولت
نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن
آن برهمه آشکار شده است .این یک روش
منفعل و وارونه برای توزیع عادالنه درآمد و
گسترشعدالتاقتصادیاست».
حســن تاش گفت« :چنیــن طرحهایی
برایــن ایــده مبتنــی اســت کــه داراترهــا و
پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و
یارانــه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما
باید این مواهــب را عادالنه بین همه توزیع
کنیم .خب اینکه داراترها بیشــتر از امکانات
و مواهبــی اســتفاده میکننــد محــدود بــه
بنزین نیست .داراترها از جادهها و اتوبانها
و زیرساختها و حتی مدارس و دانشگاهها
و امکانات دیگر یارانهای هم بیشتر استفاده
میکنند .خب کشاورز داراتر هم موتور آب و
تراکتورداردوازبرقوگازوئیلیارانهایبیشتر
اســتفاده میکنــد .مســأله توزیــع درآمــدی
باید بــا الگوهــای اقتصــاد کالن و مدلهای
درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار
اقتصــادی بــه گونــهای باشــد که دائمــاً فقر
و نابرابــری ،بیــکاری ،اختــاف طبقاتــی را
گســترش دهد و بعد بهصورت منفعالنه و
فقیرپرورانه بخواهیم بخــش کوچکی از آن
را جبــران کنیم .باید دید کجــای دنیا تا حاال
از این کارها کردهاند که ما میخواهیم انجام

دهیم؟» به اعتقاد این کارشناس انرژی ،این
طــرح نه تنها نمیتوانســت جلــوی قاچاق
را بگیرد بلکه آن را تشــدید میکرد .از سوی
دیگر بهرهوری انرژی را هم پائینتر میآورد.
درحالی که میتوان با توسعه سیستم حمل
و نقــل بینشــهری و درونشــهری کشــور
از محــل منابــع درآمــدی بنزیــن ،اصالح و
توســعه سیســتم انرژی ،بهینه کردن ســبد
انرژی و اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری
انــرژی و اصــاح و توســعه صنعــت خودور
بخش اعظمی از این مشکالت را حل کرد.
حــاال بعد از  2ســال دوبــاره این طرح به
مجلس جدید بازگشــته اســت .مجلسیها
میخواهند از یارانه بنزین همه ســود ببرند
اما به روشی ناآشنا در جهان!
ëëزنگخطرطرحجدیدبنزینیمجلس
اکنونبدنهکارشناسیکشوردوبارهشروع
به هشــدار دادن نسبت به طرح «ماهانه 20
لیتر بنزین برای هر نفر» در مجلس کردهاند
که اگــر تبدیل به قانون شــود ،بــه جای حل
مشــکل ،خود نیز مشکلآفرین خواهد شد.
مرتضــی بهروزیفــر ،عضــو هیــأت علمی
مؤسســه مطالعــات بینالمللی انــرژی در
این باره به «ایران» میگوید« :اقتصاد ایران
در حــال حاضــر ،شــرایط ســختی را ســپری

میکند .تحریمهای همه جانبه اعمال شده
بــر صنعت نفت ،مبــادالت پولــی و بانکی،
صنایع فلزی کشور و در کل بر تمامی اقتصاد
ایــران ،شــرایطی را فراهــم کــرده کــه عمــاً
امــکان تأمین مالی فعالیتهــای روزمره را
در کشور با مشــکالت عدیدهای روبهرو کرده
و در همیــن زمــان ،همهگیــری کووید  19نیز
کــه اقتصاد جهانی را دچار اختالل کرده ،بار
مضاعفی بر دوش مرم ما نهاده است».
بهروزی فــر ادامه میدهــد« :در چنین
شرایطی انتظار میرود که تمامی مساعی
سیاســتمداران و سیاســتگذاران کشــور ،در
راســتای کاهش فشــار بارشــده بــر اقتصاد
کشــور و نیز بهبود وضعیت معاش مردم
بویــژه دهکهای پایین درآمدی باشــد و از
ایجــاد امید واهی و ایجاد انتظاری که عمالً
امکان اجرای آن وجود ندارد ،پرهیز شــود.
اما چندی پیش خبری منتشر شد که در آن
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
از وجــود طرحی خبر داد که بــر مبنای آن،
به هر شهروند ایرانی ماهانه معادل ارزش
ریالــی  40لیتر (یا  20لیتر) بنزین بر اســاس
قیمتهای فوب خلیج فارس ،داده شود.
به عبارتی بــا افزایش قیمت جهانی نفت
و فرآوردههــای نفتی یا کاهــش ارزش پول

 70درصد از تجهیزات نفتی کشور از داخل تأمین میشود

آغاز حرکت صنعت نفت با استانداردهای داخلی

وزیــر نفــت میگویــد کــه انفجــار بیروت
بهدلیل یک اشــتباه کوچک به وجود آمد
و بنابراین رعایت استانداردها در صنعت
نفت بسیار مهم است.
بیژن زنگنه این جمالت را در مراســم
«اعطــای نخســتین گواهینامــه کیفیــت
محصول کاال و تجهیــزات صنعت نفت
به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن
نفــت ایــران» بــه زبــان آورد و ادامــه داد:
تشــکیل نهاد صــدور گواهینامــه کیفیت
انجمــن نفت ایــران به این معنا نیســت
کــه نمیخواهیــم با دنیا تعامل نداشــته
باشــیم ،بلکــه بــا تشــکیل ایــن انجمــن
زیرســاختها را بــرای همــکاری بــا دنیــا
یکنیم.
فراهمم 
بهگزارش شانا ،وزیر نفت توضیح داد:
ما اکنون در وضعی هستیم که ارتباطمان
بــا دنیــا ضعیــف اســت ،امــا بهمحــض
برقــراری ارتبــاط این نهاد بایــد بهعنوان
یک نهاد معتبر بینالمللی با دنیا ارتباط
داشته باشــد و آنچه صادر میشود مورد
قبــول باشــد .وی با بیــان اینکه اکنــون در
جایگاهی قرار داریم که اولین نهاد صدور
گواهینامــه کاال و تجهیــزات صادر شــده،
ادامه داد :این کار با سرسختی انجام شد و
به موفقیت رسید.
ëëهراشتباهکوچک،فاجعهملیمیشود
وزیر نفت افــزود :اگر بخواهیم به این
مسألهبدرستیتوجهکنیممیبینیمیکی
از ارکان منطقــی و قطعی برای حمایت
از ســاخت داخل و توســعه فنــاوری ملی
ایجــاد فرآینــد مطمئن بهمنظــور صدور
گواهینامه کیفیت برای کاالها و تجهیزات

فنی ساخت داخل است.
وی بــا اشــاره به اینکــه صادرکنندگان
داخلیدرگذشتهبرایدریافتگواهینامه
راه ســختی را طی میکردنــد که این راه با
دشــواریهای زیادی همراه بود ،تصریح
کرد :اکنون با اعمال تحریمهای ظالمانه
این امکان از ما سلب شده است.
زنگنه ادامه داد :پساز تحریم به این
فکــر کردیــم در شــرایطی که ســازندگان
نمیتوانند هولوگرام استاندارد ایپیآی
( )APIرا دریافــت کننــد و در داخــل
هــم نهــادی بــرای صــدور گواهینامــه
نداریــم ،حــاال باید چه کنیــم؛ آیــا باید از
اســتانداردها عبور میکردیــم؟ چه فرد و
نهادی میتوانســت بپذیرد که از کاالها و
تجهیزاتی که اســتاندارد ندارنــد ،ارزیابی
نشدهاند و گواهی ندارد استفاده کند.
وی بــه ریســک بــاال در صنعت نفت
اشــاره کرد و گفت :هر یک اشتباه کوچک
در صنعــت نفــت میتواند به خســارتی
بسیار بزرگ منجر شــود؛ بهکارگیری یک
تجهیز غیراستاندارد یا اغماض و تساهل
در بهکارگیری درست استانداردها ممکن
اســت فاجعهای نه تنها در سطح محلی
و منطقهای بلکه در ســطح ملی بهوجود
بیاورد .از این جهت هیچکس نمیتواند
بگوید که استانداردها را رعایت نکنید.
زنگنــه با بیــان اینکه تشــکیالتی ملی
بایــد اســتانداردها را بررســی و گواهــی
کیفیت صادر کند ،گفت :اســتانداردهای
ملی متناسب با شرایط کشور تدوین شد؛
تشــکیالتی ملــی ،بیطرف و مــردم نهاد
باید این کار را انجام دهد.

وزیر نفت تأکید کرد :ما با این نهاد نه
تنها میتوانیم برای تجهیزات و کاالهای
صنعــت نفــت در ســطح بینالمللــی
گواهینامه صادرکنیم بلکه این گواهینامه
در ســطح بینالمللی هم میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
ëëاحیایانجمننفت
وی با یادآوری اینکه انجمن نفت یکی
از قدیمیتریــن انجمنهــای صنعتی در
ایران بوده اســت که پــساز انقالب دولتی
شــده و تأثیرگــذاری خیلی کمی داشــت،
تصریــح کــرد :تــاش زیــادی شــد تــا این
انجمــن از یــک نهــاد دولتی به یــک نهاد
مردمی تبدیل شــود ،متخصصان زیادی
از سازندگان تا پیمانکاران و مشاوران برای
تجدید ســاختار این انجمن تالش کردند
که کار ســختی بود اما این تغییرات انجام
شــد .وزیــر نفت بــا اشــاره به اینکــه پساز
تجدیــد ســاختار ایــن انجمــن مهمترین
مســئولیتی که بــه آن ســپرده شــد اجرای
زیرســاختهای الزم ســخت افــزاری و
نرمافزای برای صدور گواهی کیفیت برای
کاال و تجهیزات صنعت نفت بود ،تصریح
کــرد :در ایــن مرحلــه ارتبــاط بــا ســازمان
اســتاندارد برقرار شــد و تأکید شــد فرآیند
ارزیابی بدون نفوذ کسی انجام شود.
ëëاستفاده70درصدیازتجهیزاتداخلی
وزیر نفت با اشاره به روند ایجاد و عقد
قراردادهــای جدید نفتی گفــت :بیش از
 ۷۰درصــد از تجهیزات مــورد نیاز در این
قراردادهــا از تجهیــزات داخلــی تأمیــن
میشــود .وی ادامه داد :اقدامات دیگری
برای حمایت از ساخت داخل وجود دارد

که از آن جمله میتوان به خرید تضمینی
ساخت داخل اشاره کرد.
همچنیــن زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکه
گواهیکیفیتمنجربهتعمیقحمایتاز
ســاخت داخل میشود ،بیان کرد :صدور
گواهــی کیفیت بــرای تجهیزات ســاخت
داخــل صنعــت نفــت گام مهمــی برای
توسعه فناوری ملی و حمایت از ساخت
داخــل بــا اســتانداردهای بینالمللــی
خواهد بود .
ëëمقابلــه بــا تحریمهــا از طریــق اعطای
گواهینامهکیفیتبهتجهیزاتایرانی
در این مراســم ،رئیس ســازمان ملی
اســتاندارد ایــران نیز با اشــاره بــه اینکه با
شناســایی فعالیتهــای صنعــت نفت
دامنه فعالیتها افزایش خواهد داشت،
گفت :تقویت ساخت داخل ،جلوگیری از
خروج ارز و مقابله با تحریم از مهمترین
دســتاوردهای «نهــاد صــدور گواهینامــه
کیفیت انجمن نفت ایران» خواهد بود.
نیــره پیروز بخت با بیان اینکه حرکت
جدید در صنعت نفت و مقررات مرتبط
با اســتاندارد انجام میشــود ،ادامــه داد:
بــا اعمــال تحریمهــای ناعادالنــه و بروز
مشــکالت در برخی حوزههــا ،باید به این
فکر میافتادیم تا هر چه سریعتر شرایط
کشــور را بــا تحریــم هماهنگ کــرده و به
سمت بومیسازی حرکت کنیم.
وی افزود :در مورد تجهیزات نفت نیز
از گذشته مواردی در خصوص استفاده از
تجهیــزات و ماشــینآالت وارداتی وجود
داشت ،از همین رو وزارت نفت به سمت
بومیسازی حرکت کرد.

مردم در کنار جذابیت بورس ،از ریسکهای آن غافل نشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :امروز
اقبال نسبت به بازار سرمایه بسیار عالی
اســت ،اما مردم نباید با برخی اقدامها،
شــکنندگی ســبد داراییهای خــود را باال
ببرنــد ،زیــرا بــورس در ســطح جهــان،
پذیرش ریسک را در ذات خود به همراه
دارد.
«فرهــاد دژپســند» افــزود :امســال
بهنــام «جهــش تولیــد» مزیــن شــده و
نیازمنــد جهــش در فضــای کســب و
کار هســتیم کــه یــک محــور اساســی آن
سرمایهگذاری و بهرهوری است.
وی بیــان کــرد :بنابرایــن بایــد از
سرمایههای انباشته شده در عرصههای

فیزیکی ،مالی و انســانی ،استفاده بهینه
داشته باشیم .دژپســند یادآور شد :سال
 ۹۱و بــا آغاز دور تازه تحریمها تاکنون در
سه سال رشد سرمایهگذاری مثبت بوده
و در بقیه ســالها منفی شــده ،همچنین
نرخ بهرهبــرداری از ظرفیتهــای تولید
در کشــور حــدود  ۵۰درصــد اســت و در
هــر دو ایــن مــوارد تأمیــن مالــی ثابت و
سرمایه در گردش را نیاز داریم.
وی گفــت :نظــام اقتصــادی ایــران
بانــک محــور اســت ،وقتــی صحبــت از
تأمیــن مالــی میشــود ،بانکهــا مــورد
توجــه قــرار میگیرنــد و بیمــاری بدتــر
آنکه هر بنگاهی با عارضه روبهروشــود،

فکــر میکند باید وام بگیرد تا مشــکلش
حل شــود .وزیر امــور اقتصادی و دارایی
خاطرنشــان کرد :امروز بانکداری کشــور
در آســتانه تحــول اســت و در ماههــای
گذشته از سیستمهایی رونمایی شده که
میتــوان در آن بدون مراجعه به بانک،
حساب باز کرد ،تسهیالت گرفت و احراز
هویت شد.
بــه گفتــه وی ،مجــاری تأمیــن مالی
در کشــور متنوع شده ،امروز برای تأمین
مالــی ثابت نیــاز به مراجعه بــه بانک از
ســوی صنایع کوچک و متوســط نیست،
همچنیــن بنگاههــای بــزرگ میتواننــد
بــا مراجعــه به بــازار ســرمایه بــه تأمین

ســرمایههای مورد نیــاز بپردازند که یک
کریــدور قابل اعتماد بــرای تأمین منابع
است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از
ارائــه الیحه دو فوریتی بــه مجلس برای
افزایــش ســرمایه شــرکتها و تعمیــق
بــورس از مالیاتهــا خبــر داد و افــزود:
داراییهــای بیشــمار انســانی و مالــی
در کشــور وجــود دارد و چنانچــه بتوانیم
عزم خــود را برای اســتفاده بهینه از این
داراییهــا جــزم کنیم ،میتوان بســیاری
دغدغههــا را کاهــش داد و رســانهها
میتواننــد این بــاور را در جامعــه ایجاد
کنند/ .ایرنا

ملی ،مبلغ واریز شده به حساب شهروندان
نیزافزایشخواهدیافت».
او در ایــن بــاره چنــد نکتــه را یــادآور
میشــود و میگوید« :اوالً ســؤال این اســت
کــه هــدف از ارائــه چنیــن طرحــی قبــل از
بررسی کارشناسی الزم چیست .متأسفانه
تجربه ارائه یارانه نقدی به همه شهروندان
و تبعــات گســترده اقتصــادی و اجتماعی
کــه در دولت دهــم اتفاق افتــاد ،در مقابل
ماســت و علی رغــم تکلیف ارائه شــده به
دولت بــر مبنای قانون جهــت اصالح این
شرایط ،به دلیل تبعات گسترده اجتماعی
هــر گونه اصالحی در این روند اشــتباه ،این
اصالحات به آینده نامعلومی احاله شــده
است .بنابراین آزموده را آزمودن خطاست.
اگرارائهدهندگاناینطرحبهدنبالعدالت
اجتماعیهستند،مسلماًمسیررابرعکس
طی خواهند کرد».
بهروزی فر ادامــه میدهد« :دوم آنکه،
طبــق قوانین موجود ،ارائه هر طرحی با بار
مالی توســط نمایندگان ،بایستی به همراه
منبــع تأمیــن هزینههــای آن طرح باشــد.
سؤال این اســت این هزینه چگونه و از کجا
پوشــش داده خواهــد شــد؟ یــک حســاب
سرانگشــتی نشــان میدهــد که تخصیص

 40لیتــر بنزین به هر فــرد ایرانی به معنی
بیــش از  20میلیــون بشــکه بنزیــن در مــاه
خواهــد بــود .بــه عبارتی دولــت جمهوری
اســامی ایران باید هر مــاه معادل قیمت
فوبخلیجفارسبیشاز 20میلیونبشکه
بنزین را به حســاب شهروندان ایرانی واریز
کنــد .اگر  20لیتر نیز در نظر گرفته شــود10 ،
میلیــون بشــکه خواهد شــد ».عضو هیأت
علمــی مؤسســه مطالعــات بینالمللــی
انرژی میگوید« :الزم اســت گفته شــود که
متوســط ســاالنه باالترین حجم صــادرات
نفت خام کشور در  4دهه اخیر ،روزانه کمتر
از دو میلیــون و پانصــد هــزار بشــکه در روز
بوده است .با احتساب تفاوت قیمت نفت
خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان ،این
طــرح حدود یک ســوم درآمد نفت کشــور
را البته در باالترین میزان 40ســال گذشــته
را بــه خود اختصاص خواهــد داد ،هر چند
کل صــادرات نفت کشــور در حــال حاضر،
تکافوی این عدد را هم نخواهد داد».
بهروزیفــر در پایــان هشــدار میدهــد:
«وظیفــه دولتهــا در دنیای کنونــی ،توزیع
پول و درآمد نیســت ،بر مبنــای اصول اولیه
موجود ،وظیفه دولت ایجاد زیرساختهای
مناســب نرمافــزاری و ســختافزاری برای
فراهمکردنزمینهرشدوتوسعهاقتصادیو
اجتماعی است ،هر چند دولت وظیفه دارد
که با تمامی امکانات از برخی افراد جامعه،
حمایتکند،ولیمسلمایناستکهفراهم
ساختنزمینهایجاداشتغالبرایسرپرست
یا فرزند یک خانواده ،بسیار بهتر از پرداخت
ماهانه مبلغی خواهد بود که قطعاً گرهی از
کار آن خانواده باز نخواهد کرد».
از اینرو ،به نظر میرسد طرحی که در دو
هفتهاخیرتوسطنمایندگانمجلسشورای
اســامی مطرح میشود و سر زبانها افتاده
اســت ،نیازمنــد تفکــری عمیقتــر و یافتن
راه حلــی منطقیتر برای حمایت از اقشــار
آســیبپذیر و بیبهره از یارانه بنزین است.
تصمیمی که برای کشور و منافع ملی هزینه
نداشتهباشد.

خبرخوان

تکرار یک خطای تاریخی دیگر

هیــأت وزیران با توجه به لزوم حمایــت حداکثری از صادرات خدمات
فنی مهندســی کشــور با اصالح نرخهــای کارمزد (حــق بیمه) خدمات
صنــدوق ضمانت صــادرات ایران موافقت کرد .بــرای صدور ضمانت
نامههای (شــرکت در مناقصه ،پیش پرداخت ،حســن انجام کار ،کسور
وجــه الضمــان) ،در مقابــل حداکثر دو درصــد وجه نقد یا ســایر وثایق
مــورد قبــول صنــدوق و  ۹۸درصــد ســفته نســبت بــه ارزش ضمانــت
نامــه و نــرخ کارمزد صــدور ضمانت نامــه به میزان نیــم درصد ارزش
ضمانتنامههــای مــورد نیاز اســت .در مــورد خســارت و تأمین ذخایر
فنی که درآمدهای صندوق کفاف پرداخت آنها را ندهد ،مطابق قانون
چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام خواهد شد .نرخ
کارمزد برای ســایر پیمانکاران نیازمنــد به اخذ انواع ضمانت نامههای
شــرکت در مناقصه ،حســن انجام تعهــدات ،پیشپرداخت ،اســترداد
کســور وجه الضمان و گمرکی که مشــمول بندهای فوق نمیشــوند ،در
پروژههای برون مرزی و پروژههای صادرات محور داخل کشــور (و مبنا
قراردادن گروه ریسک  ۲برای ایران) تعیین میشود/.ایلنا

آییننامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر
به مسکن ارائه شد

وزارت کشور آییننامه اجرایی را برای تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و
گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی
به کمیســیون امــور زیربنایی ،صنعــت و محیط زیســت دولت ارائه
کرده اســت .وزارت کشــور ایــن پیشــنهاد را به منظور ایجاد شــرایط
مناســب ،بسترسازی و تســهیل فرآیند برخورداری همه خانوارهای
شــهری از واحدهای مسکونی در حد اســتطاعت تنظیم کرده است
کــه در راســتای اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام در امــور مســکن،
ماده ( )۸۰قانون برنامه ششــم توســعه ،همچنین مــاده ( )۱قانون
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضه مســکن (مصــوب )۱۳۸۷
و تصویبنامــه طرح مســکن اجتماعی (مــورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲هیأت
وزیران) تعریف میشود/.ایلنا

جزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت

طــرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شــورای پــول و اعتبار نیز
رســیده ،حاکی از آن اســت کــه  ۵۰درصد ارزش روز ســهام عدالت
مشــموالنی کــه روش مدیریــت غیرمســتقیم را انتخــاب کردهانــد،
وثیقه کارت اعتباری خواهد شد .در واقع بانکها معادل  ۵۰درصد
ارزش روز ســهام عدالت را بابت وام با نرخ ســود  ۱۸درصد و دوره
بازپرداخت ســه ســاله ارائه میکنند .این تســهیالت در قالب کارت
اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شــد .در خصوص کارت
اعتباری باید متذکر شــد اگر در یک دوره مشــخص از ظرفیت کارت
اعتبــاری مذکور اســتفاده شــود ،نیازی به پرداخت ســود به بانکها
نیســت در غیــر این صــورت متقاضیان مشــمول ســود  ۱۸درصدی
خواهنــد شــد .مشــموالن و دریافتکننــدگان وام ســهام عدالــت
میتوانند طبق شرایطی بدون پرداخت سود وام را تسویه کنند .اگر
دریافتکننــده وام بتوانــد طی  ۳۰روز کــه وام را دریافت کرده آن را
تسویه کند مشمول پرداخت سود نخواهد شد/.ایسنا

