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فرسایش خاک در ایران تقریبا ۲.۵ برابر متوسط جهانی است

مرگ خاک  
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شــهروند| تصویر مرگ خاموش خاک در ایران 
بشدت ناامیدکننده اســت. به گفته معاون وزیر جهاد 
کشاورزی فرســایش خاک در ایران تقریبا ۲.۵ برابر 
متوسط جهانی است. مطابق گزارشی که انجمن علوم 
خاک ایران منتشر کرده، در حال حاضر وضع فرسایش 
خاک در ایران به  طور متوســط دو  میلیارد تن در  سال 
است که سه برابر متوسط آسیا و باالترین نرخ در کره 
زمین محسوب می شــود. در این میان مقامات ارشد 
محیط زیستی در ایران معتقدند که هزینه فرسایش 
خاک در ایران از درآمد نفتی این کشور پیشی می گیرد. 
یک حســاب کتاب سرانگشتی نشــان می دهد که با 
قیمت تخمینــی ۲۸ دالر برای هر تــن، هزینه های 
فرســایش خاک بین ۵۶  میلیارد تا ۱۱۲ میلیارد دالر 
است. شاید به همین دلیل است که در صدر فهرست 
کشورهایی قرار گرفته ایم که با معضل فرسایش خاک 
سخت دست به گریبانند. بحران منابع خاکی ایران در 
شرایطی است که دولتمردان از عدم اختصاص منابع 
برای مقابله با این بحران گله می کنند. به گفته علی مراد 
اکبری با این که در  ســال اول برنامه ششــم هستیم 
مبلغی برای تحقق اهداف تعیین شده در اختیار ما قرار 
نگرفته است؛ اما کارشناســان اقتصادی بر این باورند 
که بی توجهی به بحران آب و خاک تنها به مشــکالت 
مالی محدود نمی شود. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می گوید: برنامه ششم 
توسعه در شرایطی بر افزایش تولید تمامی محصوالت 
کشــاورزی و دامی در ایران تأکید می کند که امروزه 
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی در داخل معنا و 
مفهومی ندارد و خودکفایی یک سیاست منسوخ شده 

در دنیا است. 
بحران خاک مهمتر است یا بحران آب 

بحران آب روی بحران خاک تأثیر می گذارد و بحران 
خاک روی بحران آب اثر می گذارد. با وجود این معموال 
دولتمردان از کمبود منابع آبی می گویند. کاوه زرگران، 
رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی و صنایع 
معادن تهران در این باره می گوید: درســت اســت که 
برداشت بیش از حد مجاز از منابع زیرزمینی، کاهش 
نزوالت آســمانی، ســرعت باالی تبخیر آب در ایران 
و سیاست های نادرست کشــاورزی آینده منابع آبی 
ایران را بشــدت در معرض خطر قرار داده است اما به 
هر حال می توانیم کمبود آب را از طریق تکنیک هایی 
مثل آب شیرین کن، بازچرخانی آب و حتی واردات آب 

تأمین کنیم؛ اما درباره خاک چنین اتفاقی نمی افتد. 
 رشد تولید محصوالت دامی و کشاورزی

 در شرایط بحرانی آب و خاک 
بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در برنامه ششم 
توسعه تولید تمامی محصوالت کشاورزی باید افزایش 
یابد. این هدفگذاری در شرایطی است که ایران با بحران 
منابع آبی و خاکی دســت و پنجه نرم می کند. رئیس 
کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی تهران در این باره 
می گوید: این هدفگذاری در شــرایطی است که تولید 
محصوالت غذایی به هر قیمتی امروزه توجیه خود را از 
دست داده است. در حال حاضر محصوالتی در کشور ما 
تولید می شود که قیمت صادراتی آن حتی معادل بهای 
آب مصرفی برای تولید آن هم نیست؛ خودکفایی تولید 
محصوالت کشاورزی دیگر یک سیاست منسوخ شده 

در همه جای دنیا است.
او با بیان این که سیاســت های استراتژیک و مسائل 
سیاسی در ایران ارجح بر اولویت های زیست محیطی 
است، ادامه داد: یکی از دالیل باال بودن فرسایش خاک 

در ایران چرای بیش از حد دام هاست با وجود این باز هم 
بر تولید محصوالت دامی تأکید می شود. 

این فعال اقتصادی در رابطه با راهکارهای جلوگیری 
از کاهش فرسایش خاک در ایران افزود: امروزه در دنیا 
بخش عمــده ای از محصوالت کشــاورزی به صورت 
گلخانه ای انجام می شــود. درواقــع این گونه ضمن 
باال بودن راندمان تولید، مانع هدر رفت منابع آبی خود 
شــده و فرســایش خاک را به حداقل ممکن کاهش 

داده اند. 
 تولید هر سانتیمتر خاک

 600 تا 700 سال زمان می برد 
فرســایش خاک در ایران تقریبا ۲.۵ برابر متوسط 
جهانی اســت؛ اما این آمار در شرایطی از بحرانی بودن 
منابع خاکی ایران حکایت می کند که معاون وزیر جهاد 
کشاورزی از عدم تخصیص منابع مناسب برای مقابله 
با آن گله می کند. به گفته علی مــراد اکبری با این که 
در  سال اول برنامه ششم هستیم، مبلغی برای تحقق 

اهداف تعیین شده در اختیار ما قرار نگرفته است.
او که معتقد اســت بحران خاک حتی خطرناک تر 
از بحران آب اســت، در توضیح ادعای خود می گوید: 
خاک بالعکس آب تجدیدپذیر نیست؛ به  طور متوسط 
هر سانتیمتر خاک ۶۰۰ تا  ۷۰۰ سال زمان می برد تا از 
سنگ مادر تشکیل شود. خاک عنصر بسیار بااهمیتی 
است و اگر کشــوری از آن غفلت کند، دچار مشکالت 

اساسی خواهد شد. 
 کمتر از یک درصد خاک

 بدون محدودیت در ایران داریم 
فرسایش باالی خاک در شــرایطی است که اقلیم 
خشک و نیمه خشک ایران کشور را با محدودیت های 
شدید منابع پایه خاک مواجه کرده است. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در این باره می گوید: حدود ۵۰ میلیون 
هکتار از اراضی کشور اگر آب وجود داشته باشد، قابلیت 
توسعه کشــاورزی را دارند، ولی با توجه به محدودیت 
منابع آب ما چنین ظرفیتی نداریم که از این ۵۰ میلیون 

اســتفاده کنیم. در حال حاضر اراضی در چرخه تولید 
ما ۱۸.۵ میلیون هکتار اســت، که از این میزان حدود 
۸.۵ میلیون هکتار آن آبی و حدود ۱۰ میلیون هکتار آن 
دیم است؛ بنابراین از حدود ۳۲ میلیون هکتار از اراضی 
قابل کشــت به دلیل محدودیت منابع آب نمی توانیم 

استفاده کنیم. 
نکته جالب اینجاست که از این ۱۸.۵ میلیون هکتار 
اراضی تنهــا ۱.۳ میلیون هکتــار آن فاقد محدودیت 
است، باقی آن نیز شامل محدودیت هایی چون شوری، 
قلیاییت، زهدار بودن، توپوگرافی، سنگ دار بودن، عمق 
خاک و... است؛ درواقع فقط ۱.۳ این اراضی در کالس 
یک قرار می گیرد.  و  با یک حساب و کتاب سرانگشتی 
درمي یابیم که حدود ۰/۰ درصد اراضــی ایران دارای 

خاک بدون محدودیت هستند. 
 ۲0 هزار  سال زمان مورد نیاز

 برای خاک مناسب براي زراعت 
فرسایش خاک نیز یکی از جدی ترین خطراتی است 
که زمین های کشاورزی و در نتیجه، تولید غذا در جهان 
را تهدید می کند. هر  سال در جهان، ۱۰ میلیون هکتار از 
زمین های کشاورزی بر اثر فرسایش از دست می رود و به 
تبع آن منابع موجود برای تولید مواد غذایی نیز کاهش 
می یابد. در شرایطی که گزارش های سازمان بهداشت 
جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان 
می دهد دوســوم جمعیت جهان از ســوءتغذیه رنج 
می برند، این فرسایش، ناگوار و غیرقابل اغماض است. 
فائو تخمین زده است که یک سوم از خاک های دنیا به 
دلیل فرسایش، تراکم، سدهای خاکی، امالح، کاهش 
مواد آلی و مواد مغذی خاک، اسیدی شدن، آلودگی و 
دیگر فرآیندهای ناشی از شیوه های مدیریت ناپایدار 
زمین در حال تخریب اســت؛ به این ترتیب، ســرانه 
زمین های زراعی و مولد در  سال ۲۰۵۰ به یک چهارم 
از این سطح در  ســال ۱۹۶۰ خواهد رسید. بدتر آن که 
سرعت تحلیل زمین های کشــاورزی ۱۰ تا ۴۰ برابر 
بیشتر از میزان شکل گیری آن است. محاسبات نشان 

می دهد برای تشکیل یک ســانتیمتر خاک، ۵۰۰ تا 
۸۰۰ ســال زمان الزم اســت و اگر خاک زراعتی ۲۵ 
سانتیمتر عمق داشته باشد تشکیل خاک مناسب برای 

زراعت به ۲۰ هزار  سال کار مداوم طبیعت نیاز دارد.
 جابه جایی و فرسایش خاک

 6 برابر خاکسازی
میزان فرآیند جابه جایی خاک یا فرسایش یا از دست 
رفتن خاک دست کم ۶ برابر میزان فرآیند خاکسازی 
است و این مسأله است که وضع را خطرناک می کند. 
ممکن است در ســرزمینی به عنوان مثال فرسایش 
خاک یک میلیارد تن باشد، اما تولید خاک آن سرزمین 
هم در همان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن باشد و به 
همین دلیل وضع فرسایش خاک خیلی نگران کننده 
نباشد، ولی ما در حال حاضر در ایران با دو میلیارد تن 
فرسایش خاک مواجه هســتیم و چیزی حدود ۳۰۰ 
تا ۳۵۰ میلیون تن خاکســازی داریم؛ این مســأله در 

درازمدت می تواند بسیار نگران کننده باشد.
 سرعت خاکسازی 

در شمال ایران خیلی باالست 
درباره ویژگی خاص خاک کشــور ایــران باید این 
نکته را مطرح کرد کــه خاکی که به  عنوان مثال اغلب 
کشورهای اروپایی دارند به اسیدی بودن تمایل دارد و 
ph آن کمتر از هفت است، ولی ph خاک ایران بیشتر 
از هفت است و تمایل به قلیایی بودن دارد به دلیل این که 
ما در یک اقلیم بیابانی به سر می بریم و متاسفانه به دلیل 
کمبود ریزش های آسمانی و کمبود رطوبت، میانگین 
تولید هر سانتیمتر خاک در ایران دست کم سه تا چهار 
برابر تولید هر سانتیمتر خاک در کره زمین است. فقط 
در مناطق شمالی ایران اســت که فرآیند خاکسازی 
سرعت نسبتا بیشتری دارد و شکل گیری هر سانتیمتر 
خاک بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ ســال طول می کشــد، اما در 
مناطق مرکزی و در  بر خی از مناطق جنوبی کشورمان 
تا ۱۱۰۰ سال طول می کشــد تا یک سانتیمتر خاک 

شکل بگیرد. 

رئیس سازمان استاندارد:  

موتورسیکلت ها 4 برابر خودروها 
آلودگی دارند

ایســنا| نیره پیروزبخت رئیس ســازمان 
ملی اســتاندارد با اشــاره به وضع اســتاندارد 
موتورســیکلت های موجــود گفــت: یــک 
موتورســیکلت کاربراتــوری چهــار برابر یک 
خودرو ایجاد آلودگی می کند.او با اشاره به وضع 
موتورســیکلت های ترددکننده در سطح شهر 
تصریح کرد: اکثر موتورسیکلت هایی که در سطح 
شــهر تردد می کنند کاربراتوری هستند که هم 
اجازه مسافرکشی دارند و هم باربری که بیشترین 

آسیب را به وضع هوای شهرها وارد می کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر این که با 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری مخالف است، 
بیان کرد: سازمان ملی استاندارد اجازه تأیید نو به 
موتورهای کاربراتوری را نمی دهد و هم راســتا با 

دولت با آنها برخورد خواهد کرد. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

   مجوز شرکت داری
  به راه آهن، بخش خصوصی را

 زمینگیر می کند
ایســنا|  محمد رجبــی مدیرعامل شــرکت 
حمل ونقل ریلی رجا معتقد اســت قانون جدیدی 
کــه در آن به راه آهــن اجازه تأســیس و مدیریت 
شرکت های حمل ونقل ریلی را می دهد نه تنها به این 
صنعت کمکی نخواهد کرد که حتی باعث زمینگیر 
شــدن بخش خصوصی و ایجاد مشــکالت جدید 
برای آنها نیز خواهد شد. به گفته او، قانون جدیدی 
که تصویب آن در مجلس درحال بررســی است، به 
راه آهن اجازه داده می شود که تبدیل به یک شرکت 
هلدینگ شــود و در زیرمجموعه آن شرکت های 
حمل ونقل ریلی فعالیت کنند. تصویب این قانون به 
معنی عقب گرد است و بار دیگر راه آهن را در مقابل 

بخش خصوصی قرار می دهد.

  دهک های پایین از یارانه بیشتری 
برخوردار شوند

ایرنا| علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از تعیین شــاخص های کلی بودجه  سال ۱۳۹۷ در 
هیأت دولت خبر داد و گفت: باید دهک های پایین 
از یارانه بیشتری برخوردار شوند. او درباره چگونگی 
توزیع یارانه ها در بودجه  ســال ۱۳۹۷ افزود: هنوز 
دولت در این زمینه بحث و جلسه ای نداشته است 
که هیأت وزیران بتواند تصمیمی اتخاذ کند.  او ادامه 
داد: ما باید بتوانیم کف حمایت اجتماعی را داشته 
باشیم و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، هم 
برنامه خروج را در مدت ۲سال برای توانمندسازی 
دهک های پایین اجرایی کرده و هم بتوانیم افراد کم 
درآمد را با افزایش مبلغ یارانه پوشش بیشتری دهیم.

افزایش ۵۰ درصدی صادرات 
محصوالت تمام ایرانی 

ارســالن فتحی پور رئیس پیشــین کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی از طراحی، تولید 
و بومی سازی پیشــرفته ترین ترانسفورماتور های 
روز جهان در داخل کشــور خبر داد و گفت: امروز 
همه ترانس هــای مورد نیاز کشــور؛ از ترانس های 
فوق ســنگین حرارتی گرفته تا ترانس های مورد 
نیاز راکتورها؛ همه در داخل کشور طراحی و تولید 
می شود. او با بیان این که ایران در تولید ترانسفورماتور 
جزء ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است، ادامه داد: 
طی ۹ ماهه امســال بیش از ۱۲۰ میلیون دالر انواع 
ترانس های تولیدی به خارج از کشــور صادر شده 
است که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد نشان 
می دهد. عضو سندیکای صنعت برق با بیان این که 
قراردادهایی با شرکت های عمان، آفریقای جنوبی، 
آذربایجان و عراق به منظور صادرات ترانس منعقد 
شده است عنوان کرد: عالوه بر صادرات کاال، صادرات 
دانش فنی نیز جزو اولویت های صنعت برق تبیین 
شده به همین دلیل در این زمینه نیز فعالیت های 

گوناگونی انجام شده است.

 جزییات طرح احتمالی مسکن
 برای کم درآمدها

مهر| حامد ســلطانی نژاد یک مقام مسئول، از 
طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای 
آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده 
و مابه التفاوت کیفیت آن ازجمله طبقه و نور در زمان 
تحویل بپردازد.  او درخصوص عرضه مسکن متری 
در بورس کاال، گفت: برای فروش مســکن، ابزاری 
تهیه شده که بتواند سبدی از مسکن تعریف و روی 
آن، شاخص تعریف شــود؛ به این معنا که افرادی 
همواره در بازار وجود داشته باشند که تمایل دارند 
در ازای این شاخص، متراژ مشخصی از بیس مسکن 
را به مردم و متقاضیان تحویل دهند و مابه التفاوت 
مواردی مانند طبقه، نور و کیفیت ســاختمان را به 
صورت دیســکانت اف پرمیوم در زمــان تحویل از 

مشتری دریافت کنند.

   فرآیند جابه جایی خاک یا فرسایش یا از دست رفتن خاک 6 برابر میزان فرآیند خاکسازی است
شکل گیری هر سانتیمتر خاک در شمال بین ۱00 تا ۳00 سال اما در مناطق مرکزی و در  بر خی از مناطق جنوبی کشورمان تا ۱۱00 سال طول می کشد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به »شهروند«: بحران آب و خاک جایی در سیاستگذاری های کالن کشور ندارند 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 فساد مالی ۱۰۰ میلیارد دالری
 در عربستان 

فارس|  گزارشات موجود نشان می دهد، تعداد 
شاهزادگان و مقامات سعودی که در قالب تحکیم 
قدرت خانــدان حاکم و به بهانه مبارزه با فســاد 

دستگیر شده اند به ۲۰۸ نفر افزایش یافته است.
سعود الموجب، دادستان عربستان اعالم کرد: 
براســاس تحقیقات انجام شــده طی سال های 
گذشته حجم فســاد مالی در عربستان بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر بوده اســت. نکته حایز اهمیت 
این که تاکنون ۱۱ شــاهزاده و ۳۸ وزیر، فرمانده 
ارتش و تاجر بزرگ ســعودی دستگیر شده اند و 
هم اکنون در چند هتل پنج  ستاره در بازداشت به 

سر می برند.
 

 باج ۲ میلیارد دالری انگلیس 
برای آرامکو 

فارس| انگلیس قصد دارد بــرای جلب نظر 
مقامات سعودی در راســتای عرضه اولیه سهام 
آرامکــو در بورس لنــدن وام ضمانتی ۲میلیارد 
دالری به آنها اعطا کند. پس از آن که دونالد ترامپ 
هفته گذشــته طی تویینی از مقامات سعودی 
خواســت تا ســهام آرامکو را در بورس نیویورک 
عرضه کنند، انگلیســی ها نیز دست به کار شده 
و قصد دارند بــا ارایه یک وام ۲ میلیــارد دالری 
نظر ســعودی ها را به بورس لنــدن جلب کنند. 
سعودی ها قصد دارند  سال آینده میالدی ۵ درصد 
کل سهام شرکت نفت دولتی آرامکوی این کشور 

را در بازارهای جهانی عرضه کنند.

اجرای توییت ۲۸۰ کاراکتری توئیتر

ایســنا| پس از گزارش هایی مبنی بر اجرای 
آزمایشی افزایش تعداد کاراکترهای قابل انتشار در 
توییتر، هم اکنون این شبکه اجتماعی اعالم کرده 
که این امکان را برای همــه کاربران فراهم کرده 

است.
تقریبا یــک ماه پیش بود کــه گزارش هایی 
مبنی بر اجــرای آزمایشــی افزایــش تعداد 
کاراکترهای قابل انتشــار در هر توییت از ۱۴۰ 
به ۲۸۰ کاراکتر منتشر شــد. البته این اجرای 
آزمایشی تنها برای شمار محدودی از کاربران 
قابل دسترسی و استفاده بود و پس از آن که این 
طرح با اســتقبال کاربران این شبکه اجتماعی 
و موفقیت مواجه شــد، هم اکنون توییتر اعالم 
کرده اســت که از این پس همــه کاربران قادر 
خواهند بود پیام ها و توییت های خود را تا مرز 

۲۸۰ کاراکتر نوشته و منتشر کنند.

آیفون X 6.۵  میلیون تومان شد 
فارس| علیرغم کاهش قیمت چند میلیونی 
آیفون X در نخستین محموله قانونی مردم نسبت 
به قیمت های اولیه چند ۱۰ میلیونی این محصول، 
خریداران زیاد عجله نکننــد زیرا قیمت فروش 
فعلی ۱.۵ میلیون تومان باالتر از قیمت تمام شده 

است و جای کاهش قیمت وجود دارد.
واردات قانونــی جدیدترین گوشــی اپل با نام 
آیفــون ۱۰ یا آیفون X طی دو روز گذشــته وارد 
بازار شده اســت. اما اولین نمونه های رسیده به 
بازار با قیمت شرکت اپل برای عرضه در بازارهای 
جهانی بسیار متفاوت بود و تا ۲۴ میلیون تومان 
هم قیمت گذاری شــد، اما درحال حاضر قیمت 
این محصــول در نســخه  ۶۴ گیگابایتی حدود 
۶.۵ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی حدود 

۷.۵ میلیون تومان است.

حمالت سایبری به موسسات خیریه

ایسنا| طبق گزارش های منتشر شده، شمار 
زیادی از موسســات خیریه در جهان، در مقابل 
تهدیدها و خطرات حمالت سایبری آمادگی کافی 
را ندارند و در معرض آسیب های ناشی از آن قرار 

دارند.
از آن جا که موسسات خیریه جزو شرکت های 
بزرگ مالی محسوب نمی شــوند و سرمایه های 
هنگفتی نیز در اختیار ندارند، معموال متخصصان 
شــبکه و امنیت اطالعات زبده ای را اســتخدام 
نمی کنند و به طورکلی در مقایســه با بانک ها و 
سایر شــرکت های بزرگ، در امر امنیت سایبری 
وب ســایت های خود ســهل انگاری بیشــتری 
می کنند. از این رو، به مراتب بسیار بیشتر از سایر 
شرکت ها در معرض حمالت سایبری و هک شدن 

قرار می گیرند. 
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مهر|  نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره های عالی به ۲۰ درصد رسید 
به طوری که درحال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا 
دانشجوی کشور بیکار هستند.بر اساس آمار رسمی، درحال حاضر حدود ۱۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر از جعیت کشور، »فارغ التحصیل« یا »درحال تحصیل در دوره های عالی« 
هستند که ۴۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا به 

دالیلی در هیچ یک از گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی گیرند. 

مهر| رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به نوید معاون اول رئیس جمهوری برای فراهم 
کردن منابــع الزم با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران گفــت: بدهی دولت به بخش 
خصوصی ۲۵ هزار میلیارد تومان اســت. او با اشــاره به این که بخش خصوصی در بیش 
 از ۶۰ درصد برق تولیدی کشــور حضور موثر دارد، افزود: با ۷۷ هــزار مگاوات ظرفیت
 نصب شــده نیروگاهی در رتبه چهاردهم جهانی قرار داریم ولی بایســتی از این پس 

سرمایه گذاری   روی مدیریت تقاضا نیز داشته باشیم. 

۲0 
درصد

۲۵ 
هزار 
 میلیارد 
تومان

حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

تسهیالت مسکن مهر همچنان با نرخ های قبلی در اختیار مشتریان قرار می گیرد

رویارویی وزارت راه و بانک مرکزی
شهروند| در حالــی که چند روز گذشته خبر دو 
رقمی شدن تسهیالت مســکن مهر در صدر اخبار 
اقتصادی قرار داشت، بالفاصله خبر لغو این تسهیالت 
حاشیه ساز شد.  حاال در حالی که رئیس جمهوری بر 
اتمام مسکن مهر تا پایان ســال ۹۶ تأکید دارد،  این 
اتفاق تازه باز هم می تواند طلسم نشکستن این پروژه 
را طوالنی تر کند. امروز جدال میان وزارت راه با بانک 
مرکزی بر سر نحوه محاســبه نرخ سود تسهیالت 

مسکن مهر است. 
داستان از این قرار اســت که ۵ روز پیش بانک 
مرکزی، در بخشــنامه ای به بانک مسکن دستور 
افزایش سود تسهیالت مسکن مهر را صادر کرد. 
علــت این افزایش در نرخ ســود تســهیالت هم 
افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر از ۲۵ میلیون 
تومــان به ۴۰ میلیــون تومان طــی دو مرحله و 
تصویب آن در شورای پول و اعتبار، اعالم شده بود. 
کمی بعد تصویر این بخشــنامه  هم در روزنامه ها 
و پایگاه های خبری دســت به دست شد. اما حاال 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی خطاب به 

مدیر عامل بانک مســکن در خصوص بخشنامه 
مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص محاسبه 
نرخ سود تســهیالت متمم مســکن مهر شامل 
تسهیالتی که از ۲۵ میلیون تومان به ۴۰ میلیون 
افزایش یافته است، ابالغ کرده که »بالفاصله این 
بخشــنامه را متوقف کنید و مطابق روال گذشته 

عمل کنید «.
گفتنی اســت وزیر راه و شهرســازی چندین 
بار با بانک مرکزی برای حــل وفصل این موضوع 
در ماه های گذشــته مکاتبه و مذاکره کرده است 
و در نامه ای به رئیس بانک مرکــزی در ۱۷ آبان 
ماه ۹۶ تاکید کرده اســت که: »با وجود مذاکرات 
مورخ ۹۶/۷/۱۶ و توضیحات مدیران بانک مسکن، 
با اصرار بانک مرکزی تغییر نرخ ســود تسهیالت 

متمم مســکن مهر برای اجرا ابالغ شده است که 
اجرای ایــن تصمیم با توجه به فروش اقســاطی 

بسیاری از واحد ها عملی نیست.«
مدیر اعتبارات بانک مرکزی اما در بخشــنامه ای 
که به بانک مسکن ارسال کرده اعالم کرده است که: 
نرخ سود مبلغ افزایش یافته تسهیالت مسکن مهر 
از ۲۵ میلیون به ۴۰ میلیــون تومان با توجه به عدم 
ارسال تضمین نامه یارانه نرخ سود تسهیالت طرح 
مسکن مهر، با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار به 
میزان ۱۱و ۱۲ درصد برای مشارکت مدنی و فروش 

اقساطی محاسبه شود.
این در حالی اســت که وزارت راه و شهرسازی بر 
این باور اســت که براســاس مصوبات هیات دولت، 
 تســهیالت پرداختی بابت مســکن مهر تا سقف

 ۲۵۰ میلیون ریال، مشمول تضمین یارانه نرخ سود 
بوده اســت که بر این مبنا، نرخ سود این تسهیالت 
 برای شــهر تهران معــادل ۹ درصد، بــرای مراکز
 اســتان ها ۷ درصد و برای سایر شهرها و روستاهای 
کشور معادل ۴ درصد اســت و قرار نیست نرخ سود 

این تسهیالت دو رقمی شود. 
همه این امــا و اگرها در حالــی اتفاق می افتد که 
امســال و باالخره بعد از کش و قوس هــای فراوان 
در افزایش سقف تســهیالت به ۴۰ میلیون تومان 
که حدود یک ســال به طول انجامیــد. حاال با این 
بخشــنامه جدید چند ماهی باید منتظــر رفت و 
آمدها و مصاحبه ها از ســوی مســئوالن وزارت راه 
و شهرسازی، بانک مســکن و سپس بانک مرکزی 
باشیم که قطعا این رفت و آمدها سرعت ساخت و ساز 
برخی از پروژه ها و فروش اقساطی واحدهای مسکن 
مهر را که مستقیما به ضرر بانک مسکن خواهد بود 
را مجدداً خواهد گرفت. خوب اســت که وزارت راه 
برای آگاه سازی و رفع شبهه بگوید که علت صدور این 

بخشنامه های متناقض چیست؟  

دیگه چه خبر


