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مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
در گفتوگو با «ایران»:

گام بلند اصالح ساختار بودجه برداشته شد

برق کدام خانهها رایگان میشود؟

یادداشت

هفتــه گذشــته طرحــی در هیــأت دولــت بــه تصویب
رســید که براســاس آن پیشبینی میشود قبوض برق
حدود  30میلیون نفر از جمعیت کشور با تخفیف 100
درصــدی و به تعبیری دیگــر ،بهصورت رایگان عرضه
همایون حائری
خواهــد شــد .طرحی بهنــام «بــرق امید» کــه هدف از
معاون وزیر نیرو
اجــرای آن ،اصالح مصرف مشــترکان خانگی کشــور و
قوانرژی
در امور بر 
حمایت از مشترکان کم مصرف است.
در ایــن طــرح بــرای مشــترکان خانگی ،الگــوی کم مصرفــی در مناطــق مختلف
جغرافیایــی و ماههــای گــرم و غیرگــرم تعیین شــده اســت .مشــترکانی که میزان
مصرف آنها کمتر از این الگو (کم مصرفی) باشد مشمول پاداش و مشمول تخفیف
 100درصدی خواهند شــد .لذا خانوادههایی شــامل طرح؛ «برق امید» میشــوند که
الگوی کم مصرفی در مناطق مختلف جغرافیایی و ماههای گرم و غیرگرم را رعایت
کنند و میزان مصرف آنها کمتر از الگوی تعیین شده باشد.

صفحه  8را بخوانید

توضیحات بانک مرکزی درباره بخش عمده افزایش بدهی دولت به این بانک

افزایش بدهیها قانونی و فاقد هرگونه آثار پولی است

گزارش

رئیس مرکز آمار ایران در گفتوگو با «ایران» پاسخ داد

چرا نرخ تورم
برای مردم
باور پذیر نیست

افزایش  ۱۵درصدی معامالت مسکن در مرداد

امیر رجبی /ایران

صفحه  10را بخوانید

صفحه  8را بخوانید

تک خبر

هر ایرانی یک نرخ تورم خاص خودش را دارد

گــروه اقتصادی | افزایــش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو ســال اخیر ،یکی از
موضوعاتی اســت که برخی از رســانهها به واســطه آن دولــت را متهم میکنند و
آن را عامــل بی انضباطی مالی کشــور میدانند .اما بانک مرکزی در روز گذشــته
توضیحاتــی در این خصوص ارائــه داد و اعالم کرد :برخــاف مطالب مندرج در
برخــی رســانهها ،بخش عمدهای از افزایش بدهی دولــت به بانک مرکزی در دو
سال اخیر ،صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت ،شرکتهای
دولتــی و بانکهــا یا به واســطه اســناد بــه تعهد دولت بوده اســت کــه همگی به
موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

ت ارزیابی کــردن پرداخــت وام ودیعه
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک با مثبــ 
مسکن ،گفت :معامالت مسکن طی مردادماه امسال حدود  ۱۵درصد در مقایسه
ی قلی خسروی اظهار کرد:
با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است .مصطف 
بازار مسکن روند خوبی را پشت سر میگذارد ،قیمتها خیلی باال نرفته و پایین
هم نیامده اســت ،اما با وجود این شــاهد افزایش معامالت مسکن هستیم .وی
ادامــه داد :طــی مردادمــاه امســال تعداد معامالت انجام شــده مســکن حدود
 15درصد از معامالت ماه مشــابه ســال گذشــته بیشــتر شــده اســت .وی درباره
وام ودیعــه مســکن نیز گفت  :اقدام وزارت راه و شهرســازی بــرای اجرای برنامه
پرداخت وام ودیعه مســکن اثر روانی مثبتی بر بازار داشته است .این برنامه کار
خوبی بوده که باعث شده مالک و مستأجر سریع به توافق برسند.رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک همچنیــن با تأکید بر اینکه صدور کــد رهگیری برای معامالت
مسکن الزامی است ،افزود :هیچ بنگاه امالکی حق عدم صدور کد رهگیری برای
معامــات ندارد ،در صورت بروز این تخلــف هر کدام از متعاملین میتوانند از
بنگاه شکایت کرده و ما در اسرع وقت نسبت به پلمب بنگاههای متخلف اقدام
خواهیم کرد/.تسنیم

