
تقدیم 275 مدرسه برکت به 
دانش آموزان خوزستانی

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون 221 
مدرســه را تقدیم دانش آموزان خوزســتانی کرده 

است.
معاونــت عمرانی و زیربنایی بنیــاد برکت با اعالم 
این خبر افزود: تا به امروز 221 مدرســه برکت با 
978 کالس درس در مناطق محروم و روســتایی 
استان خوزســتان به بهره برداری رسیده و تقدیم 

دانش آموزان این مناطق شده است.
محمد مهجوری اظهار داشت: بنیاد برکت نسبت به 
ساخت 54 مدرسه دیگر در خوزستان متعهد است 
که بــا بهره برداری از این مــدارس، مجموع تعداد 
مدارس برکت در این اســتان به 275 مدرســه با 

یک هزار و 333 کالس درس خواهد رسید.
وی ادامــه داد: بنیاد برکت برای ســاخت این تعداد 
مدرسه در استان خوزستان بیش از یک هزار و 320 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و اختصاص داده است. 
به گفتــه معاونت عمرانی و زیربنایــی بنیاد برکت، 
استان خوزســتان با 275 مدسه، بیشترین سهم را 
از پروژه های عمرانی این بنیاد در حوزه مدرسه سازی 
دارد. مهجوری خاطرنشان کرد: مدرسه سازی بر اساس 
تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای عدالت آموزشی 
در مناطق محروم یکی از بنیادی ترین و ماندگارترین 
اقدامات ســتاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم 

است که از طریق بنیاد برکت دنبال می شود.
وی تاکیــد کرد: بنیاد برکت بــا راه اندازی نهضت 
مدرسه ســازی در مناطق محــروم و کم  برخوردار 
کشور، نسبت به ساخت یک هزار و 940 مدرسه با 
10 هزار و 420 کالس درس در این مناطق متعهد 
اســت که تا به امروز 1400 مدرسه را با 7 هزار و 

450 کالس درس به بهره برداری رسانده.
به گفته معاونت عمرانــی و زیربنایی بنیاد برکت، 
230 هزار دانش آموز در 3 هزار روســتا مشــغول 
تحصیل در مدارس برکت هستند.مهجوری میزان 
سرمایه گذاری بنیاد برکت برای ساخت مدارس در 
مناطــق محروم را بیش از 10 هــزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: مدارس برکت در مناطق محروم 
مــورد نیاز وزارت آمــوزش و پرورش و ســازمان 
نوســازی مدارس کشــور و با رعایت استانداردها، 
الزامات آموزشــی، ضوابط فنی و زیربنایی ساخته 
می شــود.الرم به ذکر اســت، محمد مخبر رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام اخیرا در سفری یک روزه 
به اســتان خوزستان و منطقه کوهستانی و محروم 
»احمد فداله«،  7 مدرسه با 10 کالس درس را در 

این منطقه از توابع شهرستان دزفول افتتاح کرد.

۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ساخت و خرید مسکن پرداخت شد

مدیر عامل بانک مسکن اعالم کرد: این بانک در 8 
ماهه اول امسال موفق شد حداقل 11 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت فقط در دو بخش ساخت و خرید 
خانه به مشــتریان خود و همچنین سیر متقاضیان 

تسهیالت مسکن پرداخت کند.
محمود شــایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مســکن گزارشــی از آخرین وضعیت تامین مالی 
بخش مســکن و ســاختمان ارایه کرد.شایان اعالم 
کرد: بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان 
مــاه رقمی معادل 11 هــزار و 216 میلیارد تومان 
انواع تسهیالت ساخت و خرید مسکن پرداخت کرد 
که 3 هزار و 882 میلیارد تومان آن به ســازندگان 
و تولیدکننــدگان مســکن بــرای افزایش عرضه 
خانه در سراســر کشور ارایه شــد و 7 هزار و 334 
میلیارد تومان دیگر نیز به صورت تســهیالت خرید 
خانه به متقاضیان خرید واحد مســکونی پرداخت 
شــد.مدیر عامل بانک مســکن با بیان اینکه سبد 
تســهیالت ساخت و خرید مسکن قابل ارایه توسط 
بانک مســکن به لحاظ میزان سقف ریالی و شرایط 
پرداخت و نحوه دریافت، در شهرهای مختلف کشور 
و برای مشتریان مختلف متفاوت است، افزود: طی 
8 ماهه اول امسال 16 هزار و 288 فقره تسهیالت 
ساخت و 73 هزار و 255 فقره نیز تسهیالت خرید 
مســکن به مشــتریان پرداخت کرده ایم.شایان با 
مقایسه معنادار بین روند تغییرات در حجم پرداخت 
تسهیالت خرید مسکن و حجم معامالت خرید خانه 
به نقش محوری این تسهیالت در پشتیبانی گروهی 
از خریداران برای ماندن در بازار و کمک به خانه دار 
شدن آنها اشاره کرد و گفت: در شهر تهران طی ماه 
آبان حجم معامالت خرید و فروش واحد مســکونی 
نســبت به مهر ماه حدود 48 درصــد کاهش پیدا 
کرد که به معنای نصف شــدن معامالت مسکن در 
این فاصله زمانی است. هر چند اطالعات معامالت 
مسکن بقیه شهرهای کشور برای فصل پاییز اعالم 
نشده اســت اما شواهد بیانگر رکود و کاهش خرید 
و فروش خانه و آپارتمان در دیگر شــهرهای کشور 
اســت. اما با این حال میزان اســتفاده از تسهیالت 
خرید مســکن مربوط به بانک مسکن در آبان ماه 
امســال نســبت به مهر ماه تنها 22 درصد کاهش 
پیــدا کرد. بنابراین روند دریافت و اســتفاده از این 
تســهیالت خود نشــانگر اتکای بخشــی از جامعه 
متقاضی مسکن به تســهیالت بانکی برای صاحب 

خانه شدن است.
شــایان مدیر عامل بانک مســکن در ادامه گفت و 
گو با هیبنا تصریح کرد: تســهیالت ساخت مسکن 
قابلیت انتقــال به خریداران واحدهای مســکونی 
نوســاز را تحت شــرایط و ضوابط مشــخص دارد. 
همین قابلیت باعث شــده گروهی از ســازنده ها 
از تسهیالت ســاخت برای ســرمایه گذاری های 

ساختمانی خود استفاده کنند.

اخبار گزارش

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از افزایش 
هزینه تمام شــده ساخت مســکن ملی برای واحدهای دو 

طبقه تا متری 3.3 میلیون تومان خبر داد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی، چندی پیش در بخشنامه ای به مدیران کل راه 
و شهرسازی استان ها و همچنین مدیران دستگاه های تابعه 
ایــن وزارت خانه یا مجری طرح اقدا ملی مســکن، هزینه 
ساخت و ســاز واحدهای مسکن ملی را 2 میلیون و 700 

هزار تومان در هر متر مربع اعالم کرده بود.
همچنین وام این واحدها، 100 میلیون تومان تســهیالت 
ساخت به ازای هر واحد، در هیئت دولت به تصویب رسید 

و به بانک های عامل ابالغ شد.
از ســوی دیگر تا کنون در مرحلــه اول به همه متقاضیان 
ابالغ شــده که 40 میلیون تومان در بانــک عامل افتتاح 
حســاب و واریز کنند که قرار اســت تا پایــان ماه جاری، 
همه متقاضیان طــرح اقدام ملی، مرحلــه اول واریزی را 
انجام دهند؛ در غیر این صورت از ادامه طرح کنار گذاشته 
می شــوند؛ برخی متقاضیان نیز تا کنون 30 تا 40 میلیون 

تومان مرحله دوم را هم واریز کرده اند.
به عبارت دیگر، قرار بود با مجموع آورده 70 تا 80 میلیون 
تومان به انضمام تســهیالت 100 میلیــون تومانی که در 
زمان تحویل، این وام از سازنده به متقاضی منتقل می شود، 
مجموعــاً 170 تا 180 میلیون تومان هزینه ســاخت این 
واحدها از متقاضی ظرف دو ســال دریافت شود که به طور 
متوسط هزینه ای ماهانه 2.9 تا 3 میلیون تومان به خانوارها 
تحمیل می کند.هزینه زمین نیز به دو صورت 99 ســاله یا 

فروش اقساطی 10 ساله از متقاضی دریافت می شد.
اما برخی هموطنان از افزایش هزینه ساخت این واحدها در 
تعدادی از استان ها خبر می دهند؛ به عنوان مثال پروژه ای 
که در یکی از شهرستان های استان اصفهان در حال ساخت 
اســت، از سوی بنیاد مسکن این استان به متقاضیان گفته 
شــده که با هزینه ای بالغ بــر 500 میلیون تومان و بدون 

هزینه زمین )!( ظرف دو سال تکمیل می شود.
به عبارت دیگر، متقاضی می بایســت در صورت تکمیل دو 
ســاله پروژه، ماهانه 20 میلیــون و 800 هزار تومان و در 
صورت تکمیل 3 ســاله، ماهی 13 میلیــون و 800 هزار 
تومان به دســتگاه مجری احداث طرح اقدام ملی پرداخت 

کند!
حتی با فرض اینکه طرح اقدام ملی را برای اقشــار متوســط 
و دهک های میانی در نظر بگیریم، مشخص نیست صاحبان 
کدام کســب و کار یا کدام قشــر از حقوق بگیران می توانند 
ماهانه عالوه بر هزینه های جاری زندگی و اجاره مسکن، هزینه 

بسیار باالی طرح اقدام ملی مسکن را هم تأمین کنند؟

البته هزینه تمام شــده متری 5 تــا 6 میلیون تومان برای 
ســاخت مســکن ملی، به همه پروژه ها اختصاص ندارد و 
بخش قابل توجهی از پروژه ها نیز با قیمت تمام شده متری 
3 میلیون و 300 تا 3 میلیون و 800 هزار تومان ســاخته 
می شوند. بنابراین هزینه تمام شده ساخت یک واحد 100 
متری، بســته به شهر یا اســتان محل احداث بین 330 تا 
380 میلیون تومان اســت که با کســر وام 100 میلیون 
تومانی، 230 تــا 280 میلیون تومــان مابقی را متقاضی 
باید پرداخت کند؛ در صورت تکمیل دو ساله این پروژه ها، 
متقاضی می بایســت ماهانه 9.5 تا 11.6 میلیون تومان بر 

دوش خانوارها می گذارد.
جواد حق شــناس معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی درباره افزایش هزینه ســاخت واحدهای 
مســکن طرح اقدام ملی از متــری 2 میلیون و 700 هزار 
تومانی که معاونت مســکن و ساختمان اعالم کرده بود به 
متــری بعضاً 5 تــا 6 میلیون تومان کــه ادارات کل بنیاد 
مســکن تعدادی از اســتان ها اعالم کرده اند، اظهار داشت: 
اوالً که متری 2 میلیــون و 700 هزار تومان، قیمت تمام 
شده ساخت واحدهای مسکن ملی نیست؛ خود وزارت راه 
و شهرســازی هم اعالم کرد، این نرخ به عنوان مبنای پایه 

با 5 تا 10 درصد بیشتر در نظر گرفته شود.
وی افزود: این نرخ برای دعوت از سازندگان تعیین شده تا 
آنها نرخ مورد نظر خود را بر اســاس رقم پایه، به ما اعالم 
کنند هر ســازنده ای که افزایش قیمت کمتری نســبت به 
رقــم پایه اعالم کند )پالس(، برنده پروژه خواهد بود و آن 

را به اجرا در می آورد.

حق شــناس یادآور شــد: این امکان هم هســت که رقم 
پیشــنهادی ســازنده، تفاوت چندانی با رقم پایه نداشته و 
حول و حول همــان متری 2 میلیون و 700 تا 750 هزار 
تومان از ســوی سازنده به دستگاه های اجرایی حوزه طرح 

اقدام ملی مسکن پیشنهاد شود.
وی ادامه داد: در برخی استان ها می توانند بسته به شرایط 
آن استان، رقم پایه را تا 10 درصد کمتر یا 5 درصد بیشتر 
به مناقصــه بگذارند اما قیمت واقعی آن رقمی اســت که 
سازنده ها بر اســاس قیمت های روز، آنالیز خود را تحویل 
داده و به دســتگاه مناقصه گزار، ارائه می دهند که معموالً 

این رقم از رقم پایه باالتر است.
معاون مسکن شهری بنیاد مســکن تصریح کرد: بنابراین 
شاید برنده مناقصه، سازنده ای باشد که با متری 3 میلیون 
200 تا 300 هزار تومان اجرای پروژه را پیشنهاد داده باشد 
ضمن اینکه در بخشــنامه ای که وزارت راه و شهرسازی به 
دســتگاه های مجری طرح اقدام ملی ابــالغ کرده، تعدیل 
قیمت ها هم ذکر شده است به این صورت که اگر قیمت ها 
در 3 ماهه سوم سال نسبت به 3 ماهه نخست سال افزایش 

داشت، باید به سازنده برگشت داده شود.
طرح اقدام ملی، مسکن دهک های میانی 

وی در خصــوص اینکه آیا طرح اقــدام ملی به دهک های 
پایین جامعه اختصاص دارد یا اقشــار متوســط؟، تصریح 
کرد: همواره این موضوع از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
یادآوری شــده که دولت در طرح اقــدام ملی یا از طریق 
واگذاری 99 ســاله زمین یا فروش اقســاطی 10 ساله به 
متقاضیان کمک می کند اما در ساخت، قیمتی است که در 

واقعیت اتفــاق می افتد و هیچ گونه کمک دولتی در اینکه 
قیمت تمام شده ساخت، متعادل شود، صورت نمی گیرد و 

متقاضی باید پرداخت کند.
حق شــناس بیان کرد: هیچ تکلیفی بر عهده دستگاه های 
مجری طرح اقدام ملی نیســت که اگر قیمت تمام شــده 
ساخت واحد مسکن ملی، باالتر از قیمت مورد انتظار شد، 

مابه التفاوت را به متقاضی کمک کند.
وی ادامه داد: مســکن ملی بــرای دهک های کم درآمد و 
پایین نیســت و متولی مسکن دهک های 1 تا 3، نهادهای 
حمایتی مانند بهزیســتی و کمیته امداد و ســایر دستگاه 
هاســت مثاًل حســاب 100 اما در برخــی پروژه ها کمک 
می کنــد؛ اما در طرح اقدام ملی کمکی قرار نیســت انجام 

شود و بر عهده خوِد متقاضی است.

قرار نیست سود پیمانکار را ما بدهیم
وی افزود: سیســتم بنیاد مســکن بر این روش اســت که 
قیمت تمام شــده را حســاب کند؛ برای اینکه ما گرفتار 
ســود پیمانکار ناشــی از این مسائل نشــویم، آنچه بابت 
خرید مصالح یا دســتمزد کارگر پرداخت می شــود را هم 
از متقاضــی دریافت می کنیم؛ لذا ایــن آنالیز به متقاضی 

ارائه شده است.
حق شــناس تصریح کرد: در حــال حاضر در هر متر مربع 
واحد مسکونی، 60 کیلو فوالد مصرف می شود، سفت کاری 
ســاختمان حدود متری یک میلیــون و 800 هزار تومان 

صرفاً هزینه فوالد را به خود اختصاص می دهد.
هزینه ساخت واحدهای دو طبقه، متری 3.3 میلیون  

وی خاطرنشان کرد: پروژه های دو طبقه بنیاد مسکن متری 
3 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان تکمیل می شود خود 
مردم هم می ســازند و از مصالح بنایی استفاده می کنند و 
پارکینگ را روباز می سازند؛ اما وقتی پروژه 10 تا 12 طبقه 
می شــود، موضوع دیگر فرق دارد چون باید مسائل مربوط 
به آتش نشانی آن در نظر گرفته شود؛ آسانسور، مشاعات، 
پارکینک داخلی و بسته و… هم به پروژه اضافه می شود.

حق شــناس تأکید کرد: بخشنامه متری 2 میلیون و 700 
هزار تومان به عنوان هزینه ســاخت طــرح اقدام ملی که 
معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی به 
دســتگاه های تابعه و مجری طرح اقدام ملی ابالغ کرد، به 
عنــوان وحدت رویه برای تعیین رقم پایه برگزاری مناقصه 
تعیین سازنده معرفی شده است؛ ضمن اینکه این بخشنامه 
برای 3 ماهه نخســت امسال بود که فوالد کیلویی 4 هزار 
تومــان بود نه االن که به کیلویــی 10 هزار تومان افزایش 
یافته اســت که این مابه التفاوت باید به شرکت سازنده و 

برنده مناقصه پرداخت شود.  مهر 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد؛

۱00 لیتر؛سهمیه بنزین معلوالن 
سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
سهمیه سوخت خودروهای معلوالن همچنان 100 لیتر 

بوده و کاهش نیافته است.
 فاطمه کاهی، در واکنش به انتشــار برخی اخبار مبنی 
بر کاهش سهمیه ســوخت خودرو معلوالن به 60 لیتر 
در ماه گفت: سهمیه ســوخت معلوالن کاهش نیافته و 
همچنان همان 100 لیتر در ماه است، اما قرار شد این 
خودروها 60 لیتر را به صورت سهمیه سوخت و 40 لیتر 

را به صورت اعتبار دریافت کنند.

وی افزود: بر همین اســاس در ماه آذر 60 لیتر سهمیه 
سوخت معلوالن در کارت ســوخت آن ها واریز شد، اما 
به دلیل نبــود اطالعات الزم بــرای پرداخت اعتباری، 
واریز 40 لیتر باقی مانده میسر نشد و این مسئله شائبه 

کاهش سهمیه سوخت معلوالن را به وجود آورد.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه ســهمیه ســوخت 
معلوالن همچنان 100 لیتر در ماه اســت، گفت: در ماه 
دی معلوالن عالوه بر دریافت ســهمیه 100 لیتر ماهانه 
خــود 40 لیتر مانــده ماه آذر را نیــز دریافت می کنند 
بنابراین سهمیه سوخت معلوالن با پالک ویلچری برای 
خودروهای تک سوز در دی ماه 140 لیتر و خودروهای 

دوگانه سوز 110 لیتر است.
وی افزود: با توجه به اینکه پرداخت ســهمیه سوخت به 
صورت اعتباری نیازمند اطالعات جدید است و سازمان 
بهزیستی که مکلف شــده تا این اطالعات را به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ارائه کند، هنوز اطالعات 
مورد نیاز را ارائه نکرده اســت بنابراین اجرای این طرح 
ممکن اســت دو ماه به تأخیر بیافتد. کاهی تاکید کرد: 
تا زمان اجرای نشــدن طرح پرداخت اعتباری سهمیه 
ســوخت معلوالن، این افراد همچنان ســهمیه سوخت 
خود را مانند گذشــته به صورت واریز ماهانه 100 لیتر 

در کارت سوخت دریافت می کنند.  صدا و سیما 

ستاد هدفمندسازی یارانه ها خبر داد:
واریز وام یک میلیون تومانی کرونا برای 

2.۴ میلیون نفر
ســازمان هدفمندی یارانه ها با صدور اطالعیه ای درباره 
واریز مرحله دوم وام یک میلیــون تومانی کرونا، اعالم 
کــرد که این ســازمان پــس از دریافت لیســت افراد 
شناسایی شده واجد شرایط از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ظهر روز گذشته، با ویرایش لیست مذکور 
برای تهیه فرمت مورد نظر بانک مرکزی در کوتاهترین 
زمان، لیســت نهایی به تعــداد دو میلیون و 481 هزار 
و 290 خانوار جهت واریز وام به بانک مرکزی ارســال 

کرده است.

در مرحلــه اول تعــداد چهــار میلیــون و 515 هزار و 
651 سرپرســت خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مشــمول دریافت این وام شــده بودند که در 
هفته قبل مبلغ تســهیالت یک میلیون تومانی توسط 
بانک مرکزی به حساب آنان واریز شد. دولت در مرحله 
دوم حمایت معیشــتی خانوار در دوران شــیوع کرونا 

پرداخت وام یک میلیونی را در دستور کار قرار داد.
همه افــرادی که در نوبت قبل، وام کرونای معیشــتی 
دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی 
دریافــت وام یک میلیون تومانی باشــند؛ بنابراین افراد 
دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شرکت های 
دولتی یا نهاد هــای عمومی غیردولتی، بازنشســتگان، 
بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های 

بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.
تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد 
چهار درصد از محل باقی مانده منابع بسته جبرانی ستاد 
ملی مدیریت کرونا، با اقساط 30 ماهه و از منابع یارانه 
معیشــتی ماهیانه خانوار خواهد بود؛ بنابراین کسر این 
اقساط از محل یارانه معیشتی 200 تا 600 هزارتومانی 
اســت که دهم هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز 

می شود. مبلغ اقساط 35 هزار تومان خواهد بود. 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ــر ــب ــرخ ــب خ

تورم به مسکن ملی هم رسید ؛

۳.۳ میلیون تومان؛ هزینه ساخت هرمتر مسکن ملی
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  رییس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق)ســاتبا( با بیان اینکه 28 نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد، از افزایش ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر به یک هزار مگاوات تــا پایان دولت دوازدهم 

خبر داد.
محمد ساتکین افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور 
تاکنون با جذب بیش از 136 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، سبب تولید بیش از 5 هزار و 470 میلیون 
کیلووات ساعت برق شده اســت. رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر اضافــه کرد: از این میزان، ســهم برق تولیدی 
متعلق به نیروگاه های خورشیدی و بادی به ترتیب 48 و 36 
درصد و مابقی مربوط به نیروگاه های تولید برق از پســماند 
و برق آبی کوچک بوده اســت. وی ادامه داد: با حمایت های 
دولــت دوازدهم و بــا هدف ارتقای توان تولیــد داخلی، در 
حال حاضــر تعداد 160 شــرکت خصوصــی تولیدکننده 

تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در کشــور ایجاد و 
در حال فعالیت است. رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق)ســاتبا( خاطرنشــان کــرد: نتیجه 
سیاست های تشویقی و حمایتی احداث حدود 839 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی بوده که تاکنون 
به بهره برداری رســیده و در حال حاضر تعداد 54 شــرکت 
با ظرفیت حــدود 230 مگاوات در حال احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی و برق آبی هستند.
وی ادامه داد: این نیروگاه ها که تقریبا در همه استان های 
کشــور قرار دارنــد، همگی با مشــارکت مردمی و بخش 
غیردولتی از طریق فرآیند قرارداد خرید تضمینی برق در 
دست ساخت بوده و بر اســاس پیگیری های حاصل شده، 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد 28 نیروگاه 

تجدیدپذیر دیگر نیز به بهره برداری برسد.
ســاتکین با بیان اینکه در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و 

پاک، با وجود مشــکالت موجود در سرمایه گذاری و احداث 
این نیروگاه ها، همچنان نیروگاه های خورشــیدی خانگی و 
انشــعابی )کیلوواتی( مورد استقبال ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی بوده اســت، گفت: توســعه و ترویــج بکارگیری 
انرژی های تجدیدپذیر بســیار حایــز اهمیت بوده به طوری 
کــه در 2 ماه اخیر 250 واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 
3.5 مــگاوات راه اندازی شــده و منجر بــه نصب بیش از 4 
هزار و 500 واحد نیروگاه خورشــیدی انشعابی با ظرفیت 
تجمعی بیش از 53 مگاوات از ابتدای اجرای طرح توســعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر در سراســر کشور شده است. وی 
با اشــاره به برنامه ریزی افزایش ســهم ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر برای رســیدن به ظرفیت یــک هزار مگاوات تا 
پایان دولت دوازدهم اظهار کرد: سازمان ساتبا برای رسیدن 
به این هدف، فعالیت های مختلفی را از جمله نظارت و کنترل 
پروژه نیروگاه های در حال احداث، انجام فرآیند صدور پروانه 
و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق شامل مبادله تعداد 36 
قرارداد با ظرفیت 438 مگاوات و صدور مجوز احداث برای 
تعداد 159 نیروگاه با ظرفیت یک هزار 368 مگاوات تا پایان 

آبان ماه سال جاری برنامه ریزی و پیگیری کرده است.
معاون وزیر نیروادامــه داد: برگزاری مناقص جهت تعیین 

تعرفه نیروگاه هــای تجدیدپذیر باالی 10 مگاوات، ارزیابی 
و بررســی پتانســیل منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
در کشــور، برنامه ریزی بــه منظور برگــزاری دو مناقصه 
بین المللــی با ظرفیت مجموع 150 مــگاوات و همچنین 
تدوین استانداردهای حوزه بهره وری و تجدیدپذیر از دیگر 

فعالیت های انجام شده برای رسیدن به اهداف است.
وی بهره برداری از 13 نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور را از 
پروژه های اجراشده توسط ساتبا در راستای تحقق اهداف 
ســاخت و ســازها در پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران 
دانســت و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 13  نیروگاه  
تجدیدپذیر در قالــب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در 
کشــور با مجموع ظرفیت  64 مگاوات در سراسر کشور با 
ســرمایه گذاری 5 هزار و 596 میلیارد ریال توسط بخش 

خصوصی احداث شده و به بهره برداری رسیده است.
ســاتکین افزود: این طرح ها در دوره ساخت و بهره برداری 
برای 155 نفر اشتغال مستقیم و همچنین برای 543 نفر 
اشــتغال غیرمســتقیم ایجاد کرده که عالوه  بر این، چون 
نیروگاه های مذکور بیشترین تولید برق را در ماه های گرم 
سال دارند با تزریق برق به شبکه سراسری کشور به جبران 

پیک سراسری شبکه کمک کرده اند.  پاون 

  تا پایان امسال انجام می شود؛

بهره برداری از ۲۸ نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر 


