
اقتصادی 6

گــروه اقتصــادی- مکاتبات 
صورت گرفته از شهریورماه امسال بین 
شورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران از 
این حکایت داشت که مناطق به استناد 
تفاهــم نامه منعقده در آبان ماه ســال 
گذشــته با پلیس راهور ناجا خواستار 
ترانزیت خودرو بین خود هستند ولی 
ظاهرا با موانعی از سوی گمرک مواجه 
و درخواســت حل و فصل موضوع را 

مطرح کردند.
ایــن در حالی اســت کــه در 
تفاهم نامه مذکور اعالم شــده که "در 
خصوص نقل و انتقــال خودروهای 
بین مناطــق آزاد در صورت موافقت 
سازمان های متبوعه با رعایت شرایط 
و ضوابط مرتبط با شماره گذاری اقدام 

الزم انجام شود."
اما ارونقــی - معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران - در سال جاری 
بخشنامه ای صادر و ترانزیت خودرو را 
به رعایت پنج مورد مشروط می کند که 
در یکی از آنها نقل و انتقال خودروهای 
لوکــس و آمریکایی را ممنوع کرد؛ به 
طوری که تاکید شد "انتقال خودرو با 
برندهای المبورگینی، فراری، پورشه، 
هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین سایر 
خودروهای دارای برنــد آمریکایی، 
ســاخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر 

نیست."
در شــرایطی که به نظر می رسید 
اختالف نظری بین مناطق آزاد و گمرک 
ایران در مــورد ترانزیت خودروهای 

آمریکایــی یا لوکس وجود داشــته و 
مناطــق در جابجایی این خودروها به 
مشکل خورده باشند، پیگیری موضوع 
از شــورای عالی مناطق آزاد در دی ماه  
ســال جاری با این اعالم  همراه بود که 
"نه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و 
نه سازمان های مناطق درخواستی برای 
جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق 
آزاد ارائه نکــرده اند،" حتی در مورد 
اینکه آیا اشــخاص درخواستی برای 
جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق  
داشــته اند هم تصریح شد که "اصوال 
موضوع ترانزیت، ارتباطی با دبیرخانه 
شورای عالی  مناطق آزاد ندارد و توافق 
ســازمان های دو منطقه مقصد و مبدا 
برای جابجایی شرط اصلی است؛با این 

حال تاکنون درخواستی برای جابجایی 
خودروهای آمریکایی از یک منطقه به 
منطقه دیگر به دبیرخانه  شورای عالی 

واصل نشده است."
مکاتبه بانک باجنیدی:گمرک 

مجری است نه سیاست گذار
اما بررسی هانشــان می دهد در 
آذرماه امســال، مرتضی بانک - رئیس 
شــورای عالــی مناطق ویــژه و آزاد 
-  طــی مکاتبه ای با جنیدی - معاون 
حقوقــی رئیس جمهــور - موضوع 
ترانزیــت خودرو بیــن مناطق آزاد و 
عملکرد گمرک دراین رابطه را مطرح 
کرده و به طور خاص بر رفع مشــکل 
نقل و انتقــال خودروهای آمریکایی 
تاکید داشــته است. بانک در نامه خود 

به تفاهــم نامه منعقده بین دبیرخانه و 
پلیس راهور ناجا و دستورالعمل نقل 
و انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشاره 
کرده و گفته کــه "اما گمرک ایران به 
عنوان نهاد مجری و نه سیاستگذار، با 
صدور بخشــنامه ای ترانزیت خودرو 
بین مناطق را با محدودیت هایی مواجه 

کرده است."
قبال  آمریکایی  خودروهای 
وارد شــده و االن فقط ترانزیت 

مطرح است
وی در ایــن مکاتبه بــه بند )۳( 
بخشــنامه معاون گمرک ایران یعنی 

بند مربــوط به ممنوعیــت ترانزیت 
خودروهای لوکس و آمریکایی اشاره 
داشــته و گفته که " توجیه گمرک در 
ایجاد این محدودیت نامه آن معاونت 
)معاونت حقوقی رئیس جمهور( مبنی 
بر ممنوعیت واردات خودروهای برند 
آمریکایی، ســاخت آمریکا یا با مبدا 
اولیه آمریکا به کشــور است، در حالی 
که خودروهای مورد بحث در مناطق 
در سنوات قبل و در دوره قبل از اعمال 
ممنوعیت وارد شــده و اکنون صرفا از 
یک منطقه بــه منطقه دیگر منتقل می 

شوند. "

جابجایــی  درخواســت 
خودرو آمریکایی اشخاص

اعالم رئیس شــورایعالی مناطق 
آزاد درباره ارســال تصویر نامه یکی از 
متقاضیان ترانزیت خودرو بین مناطق 
نیز نشان دهنده، درخواست جابجایی 
خودروی آمریکایی شخصی از منطقه 

آزاد اروند به منطقه آزاد انزلی است.
دستور رسیدگی و سکوت 

گمرک
بانک، از معاونت حقوقی رئیس 
جمهور خواســته نســبت به بررسی 
کارشناســی موضوع اقدام شود که به 

دنبال آن، این معاونت به سازمان های 
ذیربط دستور بررسی موضوع و اعالم 
نتیجه را داده اســت. جریان ترانزیت 
خــودرو بین مناطــق آزاد در حالی با 
ابهاماتــی دراین رابطه پیش می رود و 
حتی گالیه از عملکرد گمرک ایران در 
این رابطــه به معاونت حقوقی رئیس 
جمهور کشیده شــده که این سازمان  
تاکنون، موضع خــود درباره چرایی 
ممنوعیت نقل و انتقال این خودروها و 
البته سایر خودروهای لوکس را اعالم 
نکــرده و دلیل صدور این بخشــنامه 

مشخص نیست.

گرچه مسئوالن در مناطق آزاد اعالم کردند که نه شورای عالی مناطق آزاد و نه مناطق هیچ درخواستی برای ترانزیت خودروی 
آمریکایی فی مابین مناطق نداشته اند، اما مستندات، نشان می دهد قبل از آن، شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاونت 
حقوقی ریاست جمهور برای ترانزیت خودروهای آمریکایی و رفع موانع ایجاد شده از سوی گمرک ایران رایزنی کرده است.

اعالم متناقض مناطق آزاد برای 
ترانزیت خودرو آمریکایی
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بازدید استاندار هرمزگان از پروژه های عمران شهری بندرعباس؛

احداث ۴۰ هکتار بوستان و فضای 
سبز تا پایان سال جاری بندرعباس

گروه اقتصادی -اســتاندار هرمزگان با همراهی شهردار بندرعباس از 
چند پروژه عمران شــهری بازدید کرد و از نزدیک روند فعالیت های اجرایی 

این پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.
به گــزارش اقتصاد کیش به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در حاشیه بازدید استاندار هرمزگان 
از پروژه های عمران شهری اظهار کرد: تمرکز فعالیت های عمرانی شهرداری 
در سال جاری بر روی اجرای پروژه های رفع نقاط آبگیر شهر حین بارندگی 

است.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر ایــن پروژه ها عملیات اجرایی فازهای 
تکمیلی کوهســتان پارک پنجه علی نیز در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان 
کــرد: در مجموع ۱۵ پروژه عمرانی شــاخص در شــهر بندرعباس در حال 
اجراســت که این پروژه ها اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال را به خود 

اختصاص داده است.
این مقام مســئول همچنین عنوان کــرد: اجرای چهار پارک و مجموعه 
فضای سبز مجموعا به میزان ۴۰ هکتار، جزو دیگر اقدامات اجرایی شهرداری 
بندرعباس اســت که در تالشــیم این پروژه ها تا قبل از پایان سال جاری به 

بهره برداری برسد.
شهردار بندرعباس با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی بلوار ساحلی جدید 
در بخش شرقی این شهر، گفت: اجرای این پروژه به دو دلیل شامل برقراری 
و بهره مندی بیشــتر از ســاحل و توجه به نیازهای حوزه پدافند غیر عامل در 

حال اجرا است.
وی تصریح کرد: در تالشــیم تا قبل از پایان ســال جاری، بخش عمده 
 ایــن بلوار بزرگ که مجموعا دارای ۲۴ کیلومتر طول اســت، به بهره برداری 

برسد.

گروه اقتصادی - معاون مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفــت: مذاکرات ایــن وزارت خانه با 
مســئوالن بانک مرکزی برای افزایش 
رقم تسهیالت »ساخت« مسکن ملی از 

۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان است.
محمود محمودزاده معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
در پاســخ به این پرسش که آیا افزایش 
وام مســکن، قرار اســت به تسهیالت 
صندوق پس انداز مســکن یکم تعلق 
بگیرد یا تســهیالت خرید مســکن از 
محل اوراق؟، گفت: موضوع مذاکرات، 
وام »خرید« مسکن نیست و به افزایش 
تسهیالت »ساخت« در طرح ملی مسکن 
اختصاص داشــته است. محمودزاده از 
برگزاری نشستی میان معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
با مسئوالن بانک مرکزی برای افزایش 
تســهیالت مسکن خبر داده بود. اظهار 
نظری که سبب شد تا برخی رسانه ها این 
سخنان را به عنوان تصمیم برای افزایش 
سقف تسهیالت »خرید« مسکن تلقی 
کنند. این در حالی است که وزارت راه 
و شهرســازی در دوره وزارت محمد 
اسالمی و پس از خروج عباس آخوندی 
از این وزارتخانه، بر حوزه تقویت عرضه 
و تولید مســکن پافشاری و از تقویت 
سمت تقاضا و افزایش سقف تسهیالت 
خرید مســکن، تا حدود زیادی عقب 

نشینی کرده است.
افزایــش ســقف وام خرید 

مسکن یک ساله شد
به استثنای جلسه هفته نخست دی 
ماه ۹۸ که شورای پول و اعتبار با افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن از محل 
اوراق موافقت کرد، این شــورا مصوبه 
دیگــری در زمینه افزایش تســهیالت 

خرید مسکن نداشته است.
وزیر راه با افزایش وام خرید 

مسکن موافق نیست
محمــد اســالمی وزیــر راه و 
شهرســازی اوایل آبان ماه امســال از 
منتفی شــدن افزایش مجدد تسهیالت 
خرید مسکن خبر داد و گفت: افزایش 
تسهیالت خرید مسکن، به التهاب بازار 
مســکن دامن می زند. وی پیش از این 
در اواخر بهمن ماه ســال ۹۷ در حاشیه 
بازدید از پروژه های شهر جدید پرند در 
جمع خبرنگاران در خصوص افزایش 
وام خرید مسکن گفته بود: اگر بعضی 
تصور می کنند افزایش وام مســکن به 
ارتقای تــوان خرید کمک می کند من 

اینگونه فکر نمی کنم.
وام خرید مسکن تقویت شود 

یا وام ساخت؟

همچنین یک پژوهشکده انگلیسی 
اخیراً از تورم زا بودن افزایش سقف وام 
خرید مسکن در این کشور و همچنین 
رشــد ۱۵۰ درصدی قیمت مسکن در 
لندن از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ خبر داده و گفته 
اســت: مهمترین علت افزایش قیمت 
مسکن، ایجاد دسترسی زیاد به اعتبارات 
خرید بوده اســت که توسط بانک ها و 
مؤسســات مالی انجام شده است. این 
اندیشکده می گوید: یکی از روش های 
مرسوم تأمین مالی مسکن در دنیا تأمین 
مالی وام رهنی اســت. بانک بر خالف 
ســایر تســهیالت که درآمد افراد را به 
عنوان ضمانت در نظر می گیرد، در این 
نوع وام ضمانتی با ارزش بیشــتر مانند 
ســند را در گرو می گیرد و می تواند وام 
بیشــتری را پرداخت کند و نقدینگی 

بیشتری را در اختیار افراد قرار دهد.
شورای پول و اعتبار به کمک 

متقاضیان مسکن ملی می آید
بــا این حال اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی ۲۵ دی ماه در حاشیه سفر 
استانی به سمنان در جمع خبرنگاران از 
ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی 
به شــورای پول و اعتبار برای افزایش 
سقف تســهیالت »ساخت« طرح ملی 

مســکن تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان خبر 
داده بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، 
در صــورت موافقت شــورای پول و 
اعتبار، مدت بازپرداخت این تسهیالت، 

۱۲ ساله خواهد بود.
نگرانی متقاضیان مســکن 

ملی برطرف می شود؟
در صورتی که وام ســاخت طرح 
ملی مسکن افزایش یابد، بخش مهمی 
از نگرانی های متقاضیان دریافت مسکن 

در این طرح برطرف خواهد شد.
چــرا که به گفته معاون مســکن 
شهری بنیاد مســکن انقالب اسالمی، 
در حال حاضر بسیاری از پیمانکارانی 
که برای ساخت پروژه های طرح اقدام 
ملی مســکن با این بنیــاد قرارداد امضا 
کرده اند، حاضر به پذیرش بخشــنامه 
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل 
پروژه هــا با متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان نیستند.
جــواد حق شــناس می گوید در 
بســیاری از پروژه های مرتبط با مسکن 
ملی که در اختیار بنیاد مســکن است، 
پیمانکاران و ســازندگان قراردادهای 
خود را با ســاخت واحدهای مسکونی 
متری ۳ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان به 

امضا رسانده اند. اظهاراتی که با واکنش 
وزارت راه و شهرســازی مواجه شد و 
معاونت مسکن این وزارت خانه اعالم 
کــرد هنوز ســازمان برنامــه و بودجه 
صورت هزینه جدیدی برای پیمانکاران 
صادر نکرده و فعاًل همان هزینه ساخت 
مسکن ملی با متری ۲.۷ میلیون تومان به 

قوت خود باقی است.
اعتبار ســاخت هــر واحد 
مسکن ملی؛ شــاید ۲۵۰ میلیون 

تومان
با این حساب اگر وام مسکن ملی 
از ۱۰۰ بــه ۱۵۰ میلیون تومان افزایش 
یابد، در کنار دو قسط ۴۰ میلیون تومانی 
به عنوان آورده متقاضیان، مجموع اعتبار 
هر واحد برای ســاخت مسکن ملی به 
۲۵۰ میلیــون تومان افزایش می یابد که 
می تواند تا حــدود زیادی خانوارهای 
متقاضی دریافت مسکن ملی را نسبت 
به عدم افزایش مجدد آورده ها، امیدوار 

کند.
معاون وزیــر راه: تقاضای 
افزایش وام مســکن ملــی را به 

شورای پول و اعتبار داده ایم
در همیــن خصــوص محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 

وزارت راه و شهرســازی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر دربــاره مذاکرات این 
معاونت بــا بانک مرکزی تصریح کرد: 
در جلساتی که هفته گذشته با مسئوالن 
بانک مرکزی به ریاست اکبر کمیجانی، 
قائــم مقام بانک مرکزی برگزار کردیم، 
درباره افزایش سقف وام مسکن بحث 
شــد. وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا افزایش وام مســکن، قرار اســت به 
تســهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم تعلق بگیرد یا تســهیالت خرید 
مسکن از محل اوراق؟، گفت: موضوع 
مذاکرات، وام »خرید« مسکن نیست و 
به افزایش تسهیالت »ساخت« در طرح 
ملی مســکن اختصاص داشته است.

معاون وزیر راه افزود: پیشــنهاد وزارت 
راه و شهرســازی به بانک مرکزی، ۱۵۰ 
میلیون تومان با سود ۱۸ است که باید در 

شورای پول و اعتبار مطرح شود.
اقســاط وام ۱۵۰ میلیونی 
مســکن ملی: ماهانه ۲.۵ میلیون 

تومان
بــا توجه بــه اینکه وزیــر راه و 
شهرسازی از ۱۲ ساله شدن مدت زمان 
بازپرداخت وام مسکن ملی و همچنین 
معاون وی از ۱۸ درصد بودن نرخ سود 
آن در صورت رســیدن به سقف ۱۵۰ 
میلیون تومان، خبر داده اند، اقســاط آن 
حــدوداً ۲ میلیــون و ۵۵۰ هزار تومان 

خواهد بود.

مکاتبه بانک با جنیدی؛

گروه اقتصادی - حمایت از معیشــت 
مردم همــواره در اولویت کاری دولت قرار 
داشــته به طوری که در هفت سال گذشته به 
ویژه پس از شیوع کرونا، طرح های حمایتی 
مختلفی اجرا شــده و در بودجه سال ۱۴۰۰ 
نیز منابعی قابل توجه برای آن اختصاص یافته 
است. سیاست حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و تامین حداقل معیشــت در قالب طرح های 
مختلف توسط دولت تدبیر و امید اجرا شده 
است و در ماه های باقی مانده از دولت دوازدهم 
نیز در دستور کار قرار دارد.  رییس جمهوری 
نیز چندی پیش در جلسه هیات دولت به آن 
اشاره کرد و گفت: تالش برای رونق و جهش 
تولید، مقابله با بیماری کرونا، خنثی سازی و 
پایان دادن بــه تحریم های ظالمانه، مبارزه با 
فســاد و شفاف سازی، چابک سازی دولت، 
بهبود معیشت و تامین سالمت مردم از اهداف 
مهم دولت اســت که با کمک مردم تا آخرین 
روز فعالیت دولت به طور جدی دنبال خواهد 
شــد. حسن روحانی تاکید کرد: »رسیدگی و 
توجه به وضعیت معیشت مردم از مهمترین 
اهداف و برنامه های دولت دوازدهم است که 
با وجود همه مشکالت برای یاری رساندن به 
آسیب دیدگان با تمام توان خود به صحنه آمده 
اســت.« چالش ها و معضالت بسیاری پیش 
روی دولت قرار داشته که از میان آنها،  بیماری 
کرونا مهمترین چالشی است که دولت سال 
گذشــته و امســال با آن مواجه بوده است و 
تالش کرده در برابر این تکانه های اقتصادی 
با پرداخت تسهیالت، همسان سازی حقوق 

و پرداخت بیمه بیکاری یاری گر مردم باشد.
حقــوق  همسان ســازی 

بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشســتگان جــزو گروه هــای کم 
برخوردار جامعه هســتند که حمایت از آنها 
با همسان سازی و متناسب سازی حقوق در 
دولت تدبیر و امید عملی شــد. مطالبه هشت 
ساله ای که در طول این سال ها بر زمین مانده 
بود با تعیین تکلیف همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری در فروردین 
امسال مطرح شد و با دستور رییس جمهوری 

در دستور کار قرار گرفت.

براســاس قانون همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران تامین 
اجتماعی، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
می یابد، به این صورت که بازنشستگان با ۳۰ 
ســال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و 
با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت 

می کنند.
پرداخت تسهیالت کرونایی 

بحران کرونا بخش های مختلف کشور 
را با مشــکالت زیادی همراه کرده که در این 
میان کســب وکارهای مختلفــی دچار زیان 
شدند. دولت برای حمایت از کسب و کارها، 
پرداخت تســهیالت کرونا را مصوب کرد و 
از ســیزدهم خردادماه ثبت نام در سامانه کارا 
برای دریافت تســهیالت شــروع و  مهلت 
زمانی تشــکیل پرونده و پرداخت تسهیالت 
به »کســب وکارهای بیمه نشــده« تا پایان 
شهریور و »کســب و کارهای بیمه شده«  تا 
۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید شد.برابر آخرین 
آمار تاکنون ۲۳۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال برای 

۵۰ درصد از متقاضیان پرداخت شده است.
بیمه بیکاری کرونایی

بیمه بیکاری کرونا یکی از راهکارهای 
دولت برای حمایت از معیشت مردم در دوره 
شیوع این بیماری به شمار می رود. برای همین 
bimebikari.  منظور ســامانه ای به آدرس

mcls.gov.ir  راه انــدازی شــد تــا افراد 
درخواســت خود را در آن ثبت کنند. مطابق 
آخرین آمــار ۸۶۴ هــزار و ۲۰۰ نفر در این 
ســامانه ثبت نام کردند. همچنین طی سه ماه، 
یک میلیــون و ۵۲ هزار و ۸۵۲ مورد مقرری 
برای ۷۱۷ هزار و ۳۵۲ نفر مشمول، پرداخت 

شده است.
پرداخت وام یک میلیون تومانی

پرداخت تســهیالت بانکی به شــکل 
وام قرض الحســنه یک میلیــون تومانی به 
خانوارهای یارانه بگیر نیز از دیگر مصوبات 
حمایتی دولت اســت.بر اســاس این طرح،  
خانوارهایــی که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان دریافت می کنند مشــمول این مصوبه 
بودنــد. مبلغ وام یک میلیــون تومان و نرخ 
کارمزد چهار درصد اســت که اقساط آن از 

ابتــدای تیر ماه به مدت ۳۰ ماه و هر قســط 
۳۵هــزار تومان از یارانه سرپرســت خانوار 
کسر می شود و تا کنون ۶ قسط آن از حساب 

یارانه بگیران اخذ شده است.
پرداخــت مرحلــه دوم وام یک 

میلیون تومانی خانوار
در ادامه حمایت های معیشــتی دولت 
از اقشار آســیب پذیر جامعه، مقرر شد همه 
افرادی که در نوبت قبل، وام کرونای معیشتی 
دریافــت کرده اند و درآمد ثابت نداشــتند 
مشــمول دریافت وام یک میلیــون تومانی 
کرونا شوند. همچنین در مجموع ۱۱ میلیون 

خانــوار معادل ۲۹ میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر 
تســهیالت یک میلیون تومانی دریافت  کنند.   
طبــق آخرین آمار بیش از بر ۶ میلیون و ۹۹۳ 
هزار و ۳۸۰ سرپرســت خانوار در دو مرحله 
پرداخت تسهیالت به یارانه بگیران معیشتی، از 
تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند. 
کسر اقساط این یارانه از یارانه معیشتی بنزین 
بوده و قرار است از این ماه مبلغ ۳۰ هزار تومان 

از حساب سرپرستان خانوار کسر شود.
مهلت سه ماهه در پرداخت اقساط 

قرض الحسنه

همچنین درادامه حمایت های کرونایی 
و با توجه به آســیب دیدن مشــاغل و روند 
درآمدزایی خانوارها، بانک مرکزی با هدف 
حمایــت از وام گیرندگان، اعــالم کرد که 
پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه برای 
مدت سه ماه به تعویق می افتد. بر این اساس، 
قرار شــد اقســاط وام های قرض الحسنه در 
ماه های اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ و اردیبهشت 
۹۹ دریافت نشــود و بــدون وضع هر گونه 
جریمه یــا کارمزد به پایــان دوره پرداخت 

اقساط منتقل شود.
حمایت از اجاره نشین ها

در ادامه برای حمایت از اجاره نشین ها 
مقرر شــد، تمام قراردادهای اجاره مربوط به 
امالک مسکونی استیجاری که تا تاریخ هشتم 
تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده بود، در صورت 
عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه 
ماه پس از اعالم رســمی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی نســبت به پایان 
شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید 
شــد. حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ 
رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، سایر کالن 
شهرها )مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، 

اهواز، قم و کرمانشــاه( تا ۲۰ درصد و سایر 
شهرهای کشور تا ۱۵ درصد تعیین شد.

یارانه معیشتی بنزین
با افزایش قیمــت بنزین در ۲۴ آبان ماه 
ســال گذشته دولت تصمیم گرفت ۲۹ تا ۳۰ 
هــزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش 
قیمت بنزین را بیــن  ۱۸ میلیون خانوار )۶۰ 
میلیون نفر( تقسیم کند. سبد حمایت معیشتی 
به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت می شود. 
خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو 
نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده ســه نفره ۱۳۸ 
هــزار تومان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان 

و خانواده پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار تومان 
یارانه معیشــتی دریافت می کنند.تا کنون ۱۳ 
مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان 
خانوار مشمول دریافت این سبد واریز شده 

است.
کمــک هزینه ۲۰۰ تــا ۶۰۰ هزار 

تومانی
پرداخت مبلغ ۲۰۰ الی ۶۰۰هزار تومان 
به یک میلیون خانوار با جمعیت ســه میلیون 
نفر که عضو کارمند یا بازنشســته نداشته و 
تحت پوشــش بیمه یا نهادهای حمایتی هم 

نیســتند )ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان به این بند 
اختصاص می یابــد(  از دیگر حمایت های 
معیشــتی دولت است. میزان کمک بین ۲۰۰ 
هزار تا ۶۰۰ هزار تومان بســته به بعد خانوار 
بــه این ترتیب که خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار 
تومان، دو نفره ۳۰۰هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ 
هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج 
نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان، در چهار مرحله 
پرداخت شده است که آخرین مرحله آن ۳۱ 
خرداد ۹۹ توســط ســازمان هدفمندسازی 

یارانه ها، واریز شد. 
یارانه معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار 

تومانی
آخرین حمایت معیشتی دولت پرداخت 
کمک هزینه یکصد هــزار تومانی به خانوار 
فاقد درآمد ثابت است. براساس اطالعیه وزار 
ت تعاون در خصوص حمایت معیشــتی از 
اقشار کم درآمد و فاقد درآمد ثابت، طبق تفاهم 
صورت گرفته بین مجلس شورای اسالمی و 
سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از این 
قشر، سازمان برنامه و بودجه مصوبه مذکور 

را به وزارت تعاون ابالغ کرد.
حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی ماهیانه 
به ازای هر نفر، به افراد تحت پوشــش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی، 
تعلق می گیرد. همچنین حمایت معیشتی ۱۰۰ 
هزار تومانی به ازای هر نفر، شامل خانوارهایی 
می شــود که هیچ یک از اعضای آن ها حقوق 
ماهانه دریافت نمی کنند،  بیمه پرداز نبوده و در 
زمره دهک های پایین باشند، همچنین شامل 
خانوارهایی است که بسته حمایت معیشتی 
۲۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومــان دریافت کرده اند. 
بنابراین کارکنــان بخش دولتی، نیمه دولتی، 
عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران 
صندوق های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه 
دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب 
می شوند، در زمره این گروه نیستند. حمایت 
معیشــتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هــزار تومان از آذرماه 
به مدت چهار ماه پرداخت می شــود. اولین 
مرحله واریزی نیز ساعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه 
به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز 

شد.

افزایــش ۴۲ درصــدی اعتبــار 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در بودجه 

۱۴۰۰
دولت تدبیر و امید حمایت های معیشتی 
خود را در الیحه بودجه سال آینده نیز مدنظر 
قرار داده اســت. طبق الیحــه بودجه ۱۴۰۰ 
دولت برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
تحت پوشش دســتگاه های حمایتی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی 
کشور اعتباری معادل ۳۸ هزار و ۷۱۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شــده که در مقایسه با اعتبار 
امســال که رقم ۲۷ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان 
اســت، ۴۲ درصد افزایش داشته است. این 
میزان از محــل اعتبارات تبصره )۱۴( الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، معادل ۱۳ هزار 
و ۴۰۰ میلیــارد تومان بابت کاهش فقر مطلق 
بوســیله پرداخت مســتمری به مددجویان 
تحت پوشش دستگاه های حمایتی به تعداد 
سه میلیون و ۲۴۰ هزار خانوار است که نسبت 
به سال گذشته ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.  
همچنین در الیحه بودجه ســال آینده، 
اعتبار برای ردیف ســازمان بهزیستی کشور 
به مبلغ ســه هزار و۹۵۰ میلیارد تومان با رشد 
۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته پیش بینی 
شده است.   اعتبار پیش بینی شده برای ردیف 
کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز برابر با ۶ هزار و 
۴۶۰ میلیارد تومان است که رشد ۲۹ درصدی 
نســبت به سال گذشته دارد.   عالوه براین از 
دیگر حمایت های پیش بینی شده در الیحه 
بودجه ســال آینده ارائه تسهیالت اشتغال به 
مددجویــان تحت پوشــش دســتگاه های 
حمایتی از محل اعتبارات تبصره )۱۶( الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور به مبلغ هشت 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت. براســاس 
الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۰ اعتباری معادل 
یک هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای 
قانون حمایت از معلوالن پیش بینی شده که 
۳۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است.   همچنین در بخش مسکن محرومان 
نیز دولت اعتبــار پنج هزار میلیارد تومانی را 
برای تامین مسکن محرومان در الیحه بودجه 

سال آینده پیش بینی کرده است.  

اجرای طرح های حمایتی توسط دولت با هدف بهبود معیشت

معاون وزیر راه ؛

افزایش سقف وام خرید مسکن در دستور کار نیست

 توجیــه گمــرک در ایجاد 
ایــن محدودیــت نامه آن 
 معاونت )معاونت حقوقی 
رئیــس جمهــور(  مبنی 
واردات  ممنوعیــت  بــر 
برنــد  خودروهــای 
آمریکا  ساخت  آمریکایی، 
یا با مبــدا اولیه آمریکا به 
کشور اســت، در حالی که 
مــورد بحث  خودروهای 
در مناطــق در ســنوات 
قبــل و در دوره قبــل از 
اعمــال ممنوعیــت وارد 
شــده و اکنــون صرفا از 
یــک منطقــه بــه منطقه 
دیگــر منتقل می شــوند.


