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قیمت گذاری کاالهایی که  یارانه 
دریافت می کنند، اجباری است

توسعه ایرانی- وزیر 
صنعت، معدن و تجارت 
گفــت: هــر کاالیی که 
یارانه یا امتیازی دریافت 
می کند قیمت گذاری اش 
هم اجباری اســت. علیرضا رزم  حســینی گفت: 
به هر کاالیــی که یارانه یــا امتیازی داده شــود، 
قیمت گــذاری اش هم اجباری می شــود. عموم 
تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمام شده، محصوالت 
تولیدی خود را قیمت می گذارنــد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افــزود:  تولیدکنندگان اما موظف 
هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی 
را با کمترین واســطه و قیمت به دســت مصرف 
کنندگان برسانند. رزم حسینی گفت: اگر بخواهیم 
کاال با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، 
باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در 
19 قلم کاالی منتخب رشد تولید و افزایش عرضه 

در بازار داشته ایم. 
    

بازار تخم مرغ طی یک هفته آینده 
متعادل می شود

ایرنــا-  مدیرعامل 
اتحادیه سراســری مرغ 
تخم گذار کشــور گفت: 
ایجاد بارانــداز تخم مرغ 
در منطقه تهران پارس و 
عرضه آن با نرخ های مصوب به نظر می رسد تا یک 
هفته آینده بازار این محصول متعادل شود. هدایت 
اصغری از راه اندازی نخستین بارانداز تخم مرغ در 
منطقه تهران پارس خبرداد و افزود: اکنون حجم 
خوبی تخم مرغ با نرخ های مصوب وارد بارانداز می 
شــود و در اختیار میادین میوه و تره بار و اصناف و 
خرده فروشی ها قرار می گیرد. وی گفت: کمبودی 
در تولید تخم مرغ مورد نیاز کشــور وجود ندارد و 
طبق توافق انجام شده با شــرکت پشتیبانی امور 
دام و وزارت صنعت و معدن هر کیلوگرم تخم مرغ 
فله ای 1۲ هزارتومان، هر کیلوگرم تخم مرغ بسته 
بندی 1۴ هزارو 1۲۰ تومان یعنی شانه ای ۲۸ هزارو 
۵۰۰ تومان ) عددی 9۵۰ تومان( از تولیدکنندگان 
خریداری می شود و با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
نزدیک شــانه ای ۳1 هزارتومان در اختیار مصرف 

کنندگان قرار می گیرد.
    

 سفر خارجی یک روزه 
برای آیفون 12

ایســنا- جمــال 
ارونقــی، معــاون فنی 
گمــرک گفــت: در 
مرزهای غربی و شرقی 
کشور، گمرکات اجرایی 
با جریانی مواجه هستند که افرادی در کشور در 
یک روز خارج شــده و بعد از چند ســاعت برمی 
گردنند و هر یک از آنها گوشــی هــای مدل باال 
مانند آیفون 1۲ را همراه دارند و انتظار دارند که 
گمرک با توجه به این که هر شخصی می توانداز 
این تسهیالت اســتفاده کند نســبت به انجام 

رجیستری این گوشی ها اقدام کند. 
به گفته ارونقی، عمــال آنچه گمرک حس می 
کند این اســت که افراد سودجویی پشت پرده در 
صدد هدایت این گونه افراد هســتند که البته این 
موضوع به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
منعکس شده و در این خصوص تدابیر الزم اتخاذ 
خواهد شد و ممکن است درمورد رجیستری کردن 
گوشی تلفن همراه اتباع بخصوص اتباع کشورهای 
همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر جدید و 

سخت گیرانه ای اتخاذ شود.
    

وزیر راه: سیستمی شدن سازوکارها 
جلو فساد را می گیرد

ایرنــا- وزیــر راه 
و شهرســازی گفــت: 
بایــد تمــام ارتباطات 
سیســتمی از طریــق 
سازوکارها باشد تا جلو 
هرگونه فســاد و تبانــی گرفته شــود. »محمد 
اسالمی« در مراســم تحلیف بازرسان ماده 91 و 
9۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری ادارات کل 
راه و شهرسازی اســتان ها با اشــاره به اهمیت 
نقش بازرسان به عنوان ضرورتی برای دیده بانی 
و اطمینان از سالمت اداری اظهار داشت: امروز با 
امضاء این ســوگندنامه به کسوت پرخطر و مهم 
بازرسی نائل آمده اید. بازرسی، ایجاد یک ظرفیت 
و دیده بانی برای کسب اطمینان از سالمت اداری 
و نقش آفرینی دستگاه، مسئوالن و کارکنان بوده 

که امری ضروری و مهم به شمار می آید.

خبر اقتصادی

 شماره   696 / یکشنبه 7 دی   1399  /   12 جمادی االول 1442  / 27 دسامبر   2020

ایمان ربیعی

این روزها در حالــی پرداخت یارانه 
نقدی به ایرانیان وارد یازدهمین سال 
خود می شود که تعداد نیازمندان یارانه، 
جمعیتی بسیار بیشتر از سال 1۳۸9 را 

تشکیل می دهد.
دولــت دهــم در ســال 1۳۸9 با 
هدف بهبود شــرایط اقتصادی ایران و 
همچنین ایجاد شــرایط رقابتی برای 
تولیدکننــدگان و حــذف یارانه های 
پنهان دســت به اصالحی پر سر و صدا  
موســوم به طرح هدفمندی یارانه ها 
زد. بر اســاس این طرح مقرر شد برای 
جبران افزایش تورم ناشی از رشد بهای 
حامل های انرژی در کشــور به ازای هر 
نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در قالب یارانه 
نقدی پرداخت شــود. این مبلغ هنوز 
پس از گذشت 11 سال افزایشی را تجربه 
نکرده اســت. طبق برآوردهای صورت 
گرفته دولت ایران مبلــغ نزدیک به ۵ 
هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸1 
هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای 

هر فرد، برای ۶۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر 
گرفته بود. جمعیت ایران در این تاریخ 

برابر با ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.
هر چند مبلغ یارانه های نقدی اضافه 
نشده است اما به دلیل شرایط اقتصادی 
ناشی از تشدید تحریم ها، شیوع بیماری 
کرونا در جهان و همچنین عوامل دیگری 
که منجر به فقیرتر شدن جمعیت ایران 
شده است، تعداد یارانه های پرداختی 

افزایش یافته است.
ایرانی ها چقدر یارانه می گیرند؟

در شــرایط کنونی یارانــه نقدی 
۴۵۵۰۰ تومانی بــه ۷۸ میلیون ایرانی 

پرداخت می شود.
 از سوی دیگر از آبان ماه سال گذشته 
با هدف جبران بخشی از تورم ناشی از 
افزایش قیمت بنزین پرداخت یارانه ای 
تحت عنوان یارانه معیشتی به جمعیتی 
حدود ۶۰ میلیون در دســتور کار قرار 
گرفت. مبلغ طرح حمایت معیشــتی 
دولت بر مبنای بُعد خانوار و از ۵۵ هزار 
تومان تا سقف حداکثر ۲۰۵ هزار تومان 

به ازای هر نفر تعیین شد. به این ترتیب 
یارانه معیشتی خانوارهای تک نفره ۵۵ 
هزار تومان، دو نفــره 1۰۳ هزار تومان، 
ســه نفره 1۳۸ هزار تومان، چهارنفره 
1۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ 

هزار تومان تعیین شد.
 در کنــار اینهــا دولت نســبت به 
پرداخت یارانه ای موسوم به یارانه سوم 
یا یارانه دوم معیشــتی به جمعیتی در 
محدوده ۳۴ میلیون نفــر اقدام کرده 
اســت. این یارانه برای افــراد معمولی 
مشمول 1۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
و برای خانوارهای تحت پوشش سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد و سایر نهادهای 
حمایتی 1۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
است. مجلس شورای اسالمی پیشتر با 
هدف جبران آسیب های ناشی از شیوع 
کرونا در کشور دولت را مکلف کرد نسبت 
به پرداخت یارانه ای در محدوده 1۰۰ تا 
1۲۰ هزار تومان بــه ازای هر نفر به ۶۰ 
میلیون جمعیت اقــدام کند اما طبق 
آیین نامه تدوین شده از سوی دولت ۳۴ 
میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه 

شناخته شــده اند. این یارانه جدید به 
مدت ۴ ماه به واجدین شرایط پرداخت 

می شود.
نکته مهم این اســت که در شرایط 
کنونی جمعیتی برابر با ۳۴ میلیون نفر 
حداقل یارانه ای برابر با ۲۰۰ هزار تومان 
در ماه دریافت می کنند. این ۲۰۰ هزار 
تومان جمع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان، ۵۵ هزار تومان بــه ازای خانوار 
تک نفره، مبلغ یارانه معیشتی اول و صد 
هزار تومان یارانه نقدی معیشتی دوم 
است. کسانی که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی هســتند رقمی بیش از این 
میزان را دریافت می کنند. به این ترتیب 
از مجموع سه یارانه نقدی پرداختی، یکی 
بابت افزایش هزینه حامل های انرژی 
در ســال 1۳۸9، دیگری بابت افزایش 
قیمت بنزین در ســال 1۳9۸ و سومی 
بابت جبران بخشی از زیان های ناشی از 

شیوع کروناست.
 اما شیوه پرداخت یارانه ها اعتراض 
بسیاری از شهروندان را به همراه داشته 
است چراکه بســیاری معتقدند واجد 

شــرایط دریافت یارانه هستند و تورم 
ناشی از افزایش قیمت ارز و همچنین 
شیوع بیماری کرونا، آنها را در موقعیتی 
قرار داده که به این کمــک هزینه نیاز 
دارند. در کنار اینها دولت تاکنون دو نوبت 
وام یک میلیون تومانی به یارانه بگیران 
پرداخت کرده است. مبلغ یک میلیون 
تومان به ازای هر خانواده یارانه بگیر واجد 
شرایط تعیین شده است و کسر اقساط 
از یارانه های پرداختی به افراد در هر ماه 

صورت می پذیرد.
 چه کسانی یارانه جدید را 

می گیرند؟
با وجود اعتراضات متعدد، سخنگوی 
طرح حمایت معیشتی کرونا تاکید کرده 
است: افرادی مشمول این طرح می شوند 
که چهار شرط را داشته باشند و حتی اگر 
یک نفر از افراد خانواده، یکی از شروط را 
نداشته باشــد، کل خانواده از این طرح 

معیشتی محروم می شود.
بر اســاس اعالم وی یکی از شروط 
مهم به وضعیت حساب های بانکی افراد 
بازمی گردد. حســین میرزایی تاکید 
کرده است: در بررســی شاخص های 
بانکی افراد، میــزان واریزی ها، گردش 
حساب چهار سال اخیر افراد )9۷-9۸-
9۶-9۵( و تراکنش های خرید آنها در 
شش ماهه اول ســال 99 را مورد رصد 
قرار می دهیم تا بر ما محرز شود که فرد 
در طول حداقل چهار سال اخیر وضعیت 
مالی خوبی نداشته و وضعیت او، بهبود 
هم نیافته اســت. وی ادامه داد: افرادی 
که مشمول بیمه رانندگان، قالی بافان 
و...  نیز هستند یا حتی خویش فرمایی، 
مشــمول این طرح نمی شــوند. البته 
بیمه پــردازان خویش فرمایی از یک 
اســتثنا برخوردارند؛ به ایــن معنا که 
فردی بیمه خویش فرمایی داشــته و 
در بررسی ها متوجه شــدیم که جزء 
دهک های 9 و 1۰ درآمدی نیســت و 
مجموع درآمدهای خانــواده نیز زیر 
حداقل دریافتی قانون کار )یک میلیون و 
91۰ هزار تومان( اســت؛ اما فرد برای 

تأمین آتیه خود بیمه رد می کند.

میرزایی گفت: این افراد به شــرط 
آنکه همه شرایط را در کل افراد خانواده 
داشته باشند و مجموع درآمد آنها زیر 
حداقل حقوق قانون کار باشــد، از این 

طرح بهره مند می شوند.
 بــه گفتــه وی خانوارهایــی که 
هیچ یــک از اعضــای آن هــا حقوق 
ماهانــه دریافــت نمی کننــد نیــز 
مشــمول این یارانه جدید می شوند. 
به این ترتیب کارکنان بخش دولتی، 
نیمه دولتی، عمومی، بخش خصوصی 
و مســتمری بگیران صندوق هــای 
بازنشســتگی که دریافتــی ماهیانه 
دارند و به نحوی شــاغل یا بازنشسته 
محســوب می شــوند، در زمره این 
گروه نیســتند. بر این اساس ویژگی 
دیگر یعنی قرارگیری تحت پوشــش 
نهادهــای حمایتــی نیــز موجب 

بهره مندی از این یارانه خواهد بود.
درمجموع چهار شرط برخورداری از 

یارانه کرونا به شرح زیر است:
 *هیچ یک از افراد خانوار درآمد ثابت 

نداشته باشند
 *حساب بانکی عدم بهبود شرایط 

اقتصادی در چهار سال را گواهی دهد
*خانوار تحت پوشش نهاد حمایتی 

باشد
*هیچ یک از افراد خانوار بیمه پرداز 

نباشند.

اعتراض برخی شهروندان به شروط چهارگانه برخورداری از یارانه کرونا؛

نیازمند یارانه ایم؛ اما حائز شرایط نه
درمجموع چهار شرط 

برخورداری از یارانه کرونا به 
شرح زیر است:

 *هیچ یک از افراد خانوار 
درآمد ثابت نداشته باشند

 *حساب بانکی عدم بهبود 
شرایط اقتصادی در چهار 

سال را گواهی دهد
*خانوار تحت پوشش نهاد 

حمایتی باشد
*هیچ یک از افراد خانوار 

بیمه پرداز نباشند

در بین مراکز استانهای کشور کمترین قیمت مسکن به 
یاسوج با میانگین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع 
و بیشترین قیمت به شــهر تهران با ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان مربوط می شود.
به گزارش ایسنا، بر اســاس معامالت آبان ماه 1۳99 در 
بین ۳۰ مرکز استان )بدون محاســبه شهرکرد(، کمترین 
متوسط بهای یک متر مربع آپارتمان به شهر یاسوج در استان 
کهکیلویه و بویراحمد با میانگین ۳ میلیون و ۲۰9 هزار تومان 

تعلق دارد. در رتبه بعدی ایالم قرار گرفته که میانگین هر متر 
خانه در این شهر ۴ میلیون و ۵۲ هزار تومان است. بیرجند در 
خراسان جنوبی با متوسط قیمت هر متر مسکن ۴ میلیون 
و 19۷ هزار تومان، رتبه ســومین شهر ارزان قیمت کشور را 
در اختیار دارد. طبق آماری که وزارت راه و شهرســازی در 
آبان ماه 1۳99 ارایه کرده در شهر بجنورد که پنجمین شهر 
ارزان قیمت در بین مراکز اســتان محسوب می شود قیمت 
مسکن باال نیســت. میانگین هر متر خانه در بجنورد، مرکز 

استان خراسان شمالی ۴ میلیون و ۵۲1 هزار تومان است. هر 
متر خانه در شهر کرمان ۴ میلیون و ۶۵1 هزار تومان خرید 
و فروش می شود که عنوان پنجمین شهر ارزان قیمت را به 
خود اختصاص می دهد. ساری در استان مازندران با متوسط 
متری ۵ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان، رتبه ششم را از نظر قیمت 
مســکن در اختیار دارد. خرم آباد واقع در استان لرستان با 
متوسط هر متر خانه ۵ میلیون و ۷۰1 هزار تومان، سمنان در 
استان سمنان با میانگین ۵ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان، زاهدان 
در سیستان و بلوچستان با ۵ میلیون و ۸۳1 هزار تومان رتبه 
های بعدی را از نظر قیمت مســکن در بین مراکز ۳1 استان 
در اختیار دارند. از طرف دیگر شهرهای تهران، اهواز و شیراز 

به ترتیب با میانگین ۲۷.۸ میلیــون تومان، ۲۳.۵ میلیون و 
1۲.۴ میلیون تومان به ترتیب باالترین میانگین بهای یک متر 
مربع آپارتامن در مراکز استانهای کشور را به خود اختصاص 
می دهند. متوسط قیمت هر متر خانه در شهر اصفهان 11.۲ 
میلیون، زنجان 1۰.9 میلیون و اراک 9.۸ میلیون تومان است 
که چهارم تا ششــم را از نظر قیمت در اختیار دارند. در بین 
مراکز استان قیمت شهرکرد واقع در چهارمحال و بختیاری 

به دلیل عدم وجود اطالعات کافی درج نشده است.
با توجه به اطالعات به دست آمده از سامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت در کل کشور نیز متوسط بهای یک متر 

مربع مسکن 1۵.۲ میلیون تومان گزارش شده است.

قیمت مسکن در ارزان ترین استان ها اعالم شد

خبر

بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبات ستاد 
ملی مدیریت کرونــا در خصــوص حمایت از 
بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و 
کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا 

را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در این بخشنامه 
مصوبات تعیین شده ســتاد ملی کرونا در مورخ 
یکــم و ۲۲ آذرماه ســال جــاری در خصوص 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی و تعیین 
و احصای مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به 
شدت آسیب دیده از کرونا به شرح زیر به شبکه 

بانکی ابالغ شد:
 بر این اساس بازپرداخت اقساط تسهیالت 
دریافتی )اعم از قرض الحسنه و سایر تسهیالت( 
مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا 
محدود و تعطیل شده بخش غیردولتی )مطابق 
فهرست ذیل این بخشنامه( که موعد پرداخت 
آن در آذرماه و دی ماه سال 1۳99 است، منوط 
به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، 
بدهی آن ها به شــبکه بانکی کشــور تا تاریخ 

1۳9۸.1۲.۰1 در طبقه جاری قرار داشته باشد، 
به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیالت 

منتقل می شود.
در مورد تســهیالت با بازپرداخت به صورت 
دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال 
1۳99 است نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از 
آن منتقل می شود و استمهال موارد مشمول این 
بند از احتســاب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد 
اضافی مستثنی است. همچنین مشاغل و کسب 
و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه، در بازه 
زمانی آذرماه و دی ماه ســال 1۳99 مشــمول 
محدودیت ها و ممنوعیت هــای بانکی ناظر بر 

اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شوند.
در عین حال چنان چه سررســید چک های 
صادره مشاغل و کســب و کارهای مورد احصاء 
در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه 
سال 1۳99 باشد و منجر به برگشت چک و صدور 
گواهی نامه عدم پرداخت شود، در صورت تسلیم 
تقاضای خود به بانک مربــوط، تا یک ماه پس از 
تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت ها 

و محدودیت های مقرر در ماده )۵( مکرر الحاقی 
به قانون صدور چک نمی شوند. همچنین، طبق 
نامه شماره 1۰۷۴۳۲ مورخ 1۳99.9.۲۴ معاون 
اقتصادی رییس جمهور موضوع ابالغ مشاغل و 
کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده 
از کرونا، مصادیق زیر مشمول حمایت های بانکی 

مورد اشاره هستند:
مراکز فرهنگــی، هنری و رســانه ای )غیر 

دیجیتال(، موزه ها، سینماها و تئاترها؛
مراکز تفریحی، باغ وحش ها و شهربازی ها؛

مراکز ورزشی، باشگاه ها و مرکز ورزشی آبی 
و استخرها؛

مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهدکودک ها 
)به غیر از مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی(؛ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، 
هتــل آپارتمان ها، مجتمع هــای جهانگردی 
و گردشــگری، مهمانپذیرها، مهمانســراها، 
مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، 
پذیرایی، خدمات بین راهی، زائرســراها، دفاتر 
خدمــات مســافرتی، گردشــگری، زیارتی و 

آژانس های مسافرتی؛ شرکت های حمل و نقل 
مسافر برون شــهری؛ مراکز پذیرایی، تاالرهای 
پذیرایی، رستوران ها، چایخانه ها، قهوه خانه ها، 
مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی، شــیرینی پزی، 
آبمیوه و بستنی فروشی؛ آرایشگاه های مردانه، 
آرایشگاه های زنانه و ســالن های زیبایی؛ مراکز 
فروش انواع پوشــاک، کیف، کفــش، خرازی، 
خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشــی 
و بهداشتی، اســباب بازی، لوازم التحریر، مراکز 
توزیع صنایع دســتی، مراکز فــروش فرش و 
موکت، لوازم خانگی، پارچه، پــرده، مبلمان و 
تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی؛ مراکز 
عرضه گل و گیاهان زینتــی و ماهیان زینتی؛ 

نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی 
و بین المللی.

همچنین در این بخشنامه اشاره شده است: 
با توجه به بندهای ذکر شــده، اقســاط مربوط 
به آذرماه که توسط مشــاغل و کسب و کارهای 
مشــمول و قبل از تاریخ ابالغ این بخشنامه به 
مؤسسه اعتباری پرداخت شده اند، می تواند به 
عنوان قسط مربوط به بهمن ماه تسهیالت مزبور 
منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه 
فوق نیز تصریح شده، به اقساط پرداخت نشده 
احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیالت 
اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف، 

نباید وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق  گیرد.

مصوبات ستاد ملی کرونا به شبکه بانکی ابالغ شد؛

تازه ترین حمایت ها برای بازپرداخت اقساط وام ها


