
10روز از آغ�از ط�رح مردمی س�ازی یارانه ه�ا 
می گذرد. کاالهای اساسی به وفور در بازار وجود 
دارد و دولت با راه اندازی سامانه ای به منظور ثبت 
اطاعات اقتص�ادی خانواده ها، ت�اش می کند 
مس�تحقان دریافت یارانه ها را شناس�ایی کند. 
براساس آمار  از حدود 5ميليون و 900 هزار نفري 
که یارانه آنها قطع شده، 4ميليون و 500 هزار نفر 
درخواست بازنگري اطاعات خود را ثبت کرده اند. 
طرح مردمي سازي يارانه ها با شجاعت دولت سيزدهم 
از 20 ارديبهش��ت كليد خورد. اغلب كارشناس��ان 
چشم انداز خوبي را براي آن متصور هستند كه عالوه 
بر ايجاد عدالت در دريافت يارانه دولتي، ايجاد رفاه و 
بهبود معيشت مردم را كليد مي زند و دستاورد اجراي 
اين طرح به اذعان اغلب كارشناسان،  برچيده شدن 
فقر مطلق خواهد بود، چراكه تاكنون بخش بزرگي از 
يارانه ها به اقشار پر درآمد جامعه مي رسيد و از اين پس 

به دهك هاي پايين جامعه اختصاص مي يابد. 
به گزارش خانه ملت، حجت اهلل عبدالملكي وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در نشست هم انديشي نمايندگان 
براي اجراي سياس��ت هاي كلي نظام درباره آخرين 
وضعيت نحوه تخصيص يارانه ها گفت:»رئيس جمهور 
در تمامي جلس��ات دولت با وزرا بر رفع مشكالت و 
تأمين معيشت مردم تأكيد و اعالم كرده اند در اين راه 

آبروي خود را براي مردم مي گذارند.«
وي افزود: »پي��ش از اين 500 ه��زار ميليارد تومان 
به عن��وان يارانه به جيب قاچاقچي ه��ا، خارجي ها و 
توليدكنندگان خارج از كشور مي رفت و تنها مقدار 
بسيار كمي از اين يارانه به جيب مردم ايران مي رفت، بر 

اين  اساس تصميم گرفته شد با مديريت ارز ترجيحي و 
ساماندهي يارانه ها اين منابع را سر سفره مردم ببريم 
و اين موض��وع موجب افزايش رف��اه عمومي، ايجاد 
اش��تغال، اصالح ضريب جيني، جلوگيري از قاچاق 

و... خواهد شد.«
 پرداخت یارانه به 73 ميليون نفر در گذشته 

عبدالملكي گفت: »براساس قانون بودجه 250 هزار 
ميليارد توم��ان براي بازتوزيع ياران��ه ميان مردم در 
تبصره 14 قرار داده ش��ده و در جاي ديگر 75 هزار 
ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 45هزارتوماني و 
معيشتي در نظر گرفته شده است و در دولت بعد از 
بحث هاي متعدد قرار شد اين منابع به صورت يارانه 

مستقيم در اختيار مردم قرار گيرد.«
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن اشاره به حذف 

دهك هاي پردرآمد براساس قانون افزود: »طبق قانون 
به ويژه قانون جواني جمعيت بايد دهك هاي پردرآمد 
حذف مي شدند، بر اين  اساس دولت تصميم گرفت 
در مديريت جديد ارز 4200توماني، يارانه به دهك 
دهم پرداخت نشود. از سال 93 سامانه يارانه ها بسته 
شد و ديگر كسي نمي توانست به صورت سيستماتيك 
در آن اطالعات��ي را وارد كن��د، تنها اف��راد با حضور 
در دفاتر پليس به عالوه 10 مي توانس��تند اطالعات 
خود را در سامانه ثبت كنند. براس��اس سامانه رفاه 
ايرانيان، 73 ميليون نفر يارانه دريافت مي كردند كه 
61 ميليون نفر از اين افراد همزمان يارانه معيشتي و 

يارانه 45هزارتوماني دريافت مي كردند.«
وی تصريح ك��رد: »بعد از اجراي ط��رح هدفمندي 
يارانه ها و عدم واريز يارانه به حساب برخي خانوارها، 

وزارت تعاون س��امانه اي راه اندازي كرد كه طي يك 
هفته حدود يك ميلي��ون و 500 هزار نف��ر از افراد 
درخواست بازنگري در اطالعات خود را ثبت كردند. 
يكي از اشكاالت در وزارت كار اين است كه اطالعات 
افراد كاماًل مشخص نيس��ت و براي پرداخت يارانه  

اطالعات از ديگر مراكز دريافت شد.«
وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي اضاف��ه كرد: »به 
حدود 5ميلي��ون و 900 هزار نفر از اف��رادي كه در 
فروردين ماه يارانه تعلق مي گرفت، در ارديبهش��ت 
ماه يارانه  پرداخت نشد و در مجموع براي 73 ميليون 
و 300هزار نفر در دور اول براس��اس اسناد و مدارك 

يارانه واريز شد.«
وي در واكنش به انتقاد نماينده ها در خصوص قطع 
يارانه برخي افراد گفت: »براس��اس قانون بايد يارانه 
دهك هاي پردرآمد حذف شود، اما اگر مي خواهيم به 
همه افراد و اقشار يارانه دهيم، اينگونه يارانه در اختيار 

افراد ضعيف جامعه قرار نخواهد گرفت.«
  شناسنامه اقتصادی خانوار شفاف شود

عبدالملكي ضم��ن تأكيد بر اينكه بايد شناس��نامه 
اقتصادي خانوار ها شفاف ش��ود، افزود: »افرادي كه 
درخواست يارانه كرده اند به دو گروه تقسيم مي شوند؛ 
ابتدا اف��راد پردرآمدي كه با وجود داش��تن دارايي و 
س��رمايه به عنوان يك ايراني درخواست واريز يارانه 
دارند و آن را حق خود مي دانند و ديگر خانواده هايي 
هستند كه با وجود جدا شدن فرزندان آنها از خانواده 
و داشتن زندگي مستقل، به دليل احتساب سرجمع 

خانواده، يارانه سرپرست خانواده قطع شده است.«
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بي��ان كرد: »برخي 
افراد نيز هستند كه به دليل عدم شفافيت شناسنامه 
اقتصادي، يارانه آنها قطع ش��ده اس��ت. به طور مثال 
برخي افراد كارپرداز شركتي هستند يا داراي صندوق 
قرض الحسنه خانوادگي مي باشند به اين دليل يارانه 
آنها قطع شده است، بنابراين ما براي ايجاد شفافيت 
در اطالعات خانواده ها سريعاً سامانه اي را راه اندازي 
كرديم كه از حدود 5 ميلي��ون و 900 هزار نفري كه 
يارانه آنها قطع شده است، 4 ميليون و 500 هزار نفر 
درخواست بازنگري اطالعات خود را ثبت كرده اند.« 

عبدالملكي تصريح كرد: »ما هر روز به  رياست معاون 
اول رئيس جمهور جلس��ات خود را با حضور تمامي 
دس��تگاه هاي مربوطه برگزار و موضوع مديريت ارز 
ترجيح��ي و پرداخت يارانه ها را بررس��ي مي كنيم، 
همچنين براساس دستور رئيس جمهور به حساب 
افرادي كه پيش از اين يارانه آنها قطع ش��ده بود نيز 
يارانه واريز شد و هر زمان اطالعات آنها بررسي و نهايي 

شد مي توانند اين يارانه را برداشت كنند.« 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص يارانه نان 
نيز گفت: »وزارت كش��ور در حال بررسي اطالعات 
افراد و حتي اتباع خارجي در كشور است تا يارانه نان 
در اختيار همه قرار بگيرد، البته دولت هنوز روي بحث 
نان به تصميم نهايي نرسيده و اين موضوع به صورت 
پايلوت در زنجان در حال بررس��ي است و براساس 
تصميم دولت يارانه نان هيچ ش��خصي حتي اتباع 

خارجي قطع نخواهد شد.« 

رئيس جمهور س�امانه اي را تحت عنوان سامانه 
پاس�خ رونمایي کرد که پایگاه اطاعات سازمان 
خصوصي سازي است و آنجا اطاعات نحوه واگذاري 
همه شرکت ها وجود دارد. پيش بيني مي شود با 
شفافيت در واگذاري ها، ش�رکت هاي دولتي به 
بخش خصوصي واقعي واگذار ش�وند؛ موضوعي 
که س�ال ها مورد انتقاد فعاالن اقتصادي اس�ت. 
حس��ين قربان زاده مع��اون وزير اقتص��اد در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه دو سيما گفت: »ما 
يك سند تحول دولت داريم كه رئيس جمهور ابالغ 
كرد و  بخشي از آن هم خصوصي سازي است و آنجا 
هم به درستي چالش هايي شناسايي و عواملي احصاء 
و راهبرد هايي تعيين ش��ده كه به كدام سمت بايد 

برويم.« 
وي افزود: »روز گذشته سامانه اي تحت عنوان سامانه 
پاسخ، توسط رئيس جمهور رونمايي شد كه سامانه 
پايگاه اطالعات س��ازمان خصوصي سازي است و در 
آنجا هر ش��ركتي كه مردم جس��ت وجو كنند اعم از 
اينكه چه سالي واگذار شد؟ به چه كسي واگذار شد؟ 
به چه قيمتي واگذار شد؟ در چه فرآيندي واگذار شد؟ 
سهامدار هاي ديگر، آيا اين رد ديون بود؟ سهام عدالت 
بود؟ بلوكي بود؟ رقابتي بود؟ قيمت پايه اش چقدر بود؟ 
چقدر فروش رفته؟ در اين سامانه  امكان وجود دارد.«

وی افزود: » اين اطالعات قبالً به اين ش��كل تجميع 
نشده بود. اين امكان از روز گذش��ته فراهم شد و در 
اين مسير ما اول بايد نس��بت به گذشته اين اشراف 
و اين اطالعات ش��فاف را در اختيار همه تحليلگران 
و كارشناسان بگذاريم بعد با آسيب شناسي جامع و 
دقيق كه فقط به يك مرحله اش��اره نكند از انتخاب 
بن��گاه، آماده س��ازي، ارزش گ��ذاري، بازاريابي، نوع 
واگذاري، قرارداد واگذاري، نظارت پس از واگذاري و 
تا حل و فصل اختالف حقوقي را شامل مي شود تا به 

آسيب شناسي برسيم.«
 عضو کميسيون برنامه و بودجه: خصوصي سازي 

از اهداف اوليه اش فاصله گرفته است
دراي��ن خصوص محس��ن زنگنه عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
گفت: »مهم ترين چالش��ي كه در كمت��ر از دو دهه  

با موضوع خصوصي س��ازي درگير آن هس��تيم اين 
اس��ت كه ما اصوالً از اهدافي كه مقام معظم رهبري 
در سياس��ت هاي ابالغي داش��تند خيل��ي فاصله 
گرفتيم، يعني خصوصي سازي به فروش شركت ها 
و دارايي هاي دولت براي رد ديون يا تأمين كس��ري 
بودجه دولت تبديل شد.« وي تصريح كرد: »اهدافي 
كه مقام معظم رهبري در س��ال ۸4 اعالم مي كنند 
شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالكيت 
در س��طح عمومي مردم، ارتقاي كارآيي بنگاه هاي 
اقتصادي، افزايش رقابت پذيري، افزايش سهم بخش 
خصوصي، كاستن از بار مالي مديريت دولتي، افزايش 
سهم عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز 

و سرمايه گذاري است.«
  در فروش عجله کردیم 

زنگنه افزود: »نكته اول اين است كه ما قبل از اينكه 
زيرساخت هاي واگذاري را تأمين كنيم بالفاصله در 
فروش تعجيل كرديم، بنابراين چون ما زيرساخت هاي 
بازار را نديده بودي��م عماًل چند اتف��اق افتاد؛ اتفاق 
اول ايج��اد بخش هايي به نام خصولت��ي بود، يعني 
ما ش��ركت هاي دولتي را مجدد واگ��ذار كرديم به 
بخش هايي كه به يك معنا زيرمجموعه دولت هستند 

كه نزديك به 62 درصد اين سهم را دربر مي گيرد به 
عالوه رد ديون. اتفاق دوم اين بود، منابعي كه از اينها 
حاصل كرديم عماًل در جايي ك��ه در قانون اصل 44 
مي آيد در آن منابع هم استفاده نشد، يعني بيشتر به 

سمت رد ديون، كسري بودجه دولت و... رفت.«
  وزارت رفاه بسيار فربه شده است

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��وراي اس��المی تأكيد ك��رد: »در بودجه س��ال 
گذش��ته، 110 هزار ميليارد تومان از س��هام دولت 
را از شركت هاي بس��يار خوب دولت براي بدهي به 
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرديم، يعني در 
طول اين سال ها يكي از وزارتخانه هايي كه از محل 
اجراي اصل 44 بسيار فربه شده، وزارت رفاه است و 
نمونه آن سازمان تأمين اجتماعي، شستا و غيره است، 
بنابراين اولين چالش همين مطرح شد كه مديريت 
اينها به مردم واگذار نش��د، يعني همچنان مديريت 
و صندلي هاي مديري��ت در اختيار دولت و نهاد هاي 

وابسته به دولت است.«
زنگنه گفت: »س��ند تحولي ك��ه دول��ت در حوزه 
خصوصي سازي تنظيم كرد به چالش ها اشاره كرد، 
ولي به رغم زحماتي كه در طول اين چند ماه، دولت 

و سازمان خصوصي انجام مي دهد اين نگراني وجود 
دارد كه ما همان مسير را ادامه دهيم. مثالً در واگذاري 
تيم هاي اس��تقالل و پرسپوليس كه س��ال ها مردم 
منتظر بودند اين واگذاري انجام شد، اما نگراني اين 
است كه باز هم مديريت اين تيم ها در دست بخش 
دولتي و نهاد هاي عمومي است و عماًل آن هدفي كه 
قانونگذار نوشته است محقق نمي شود، چون منابع 
براي كس��ري بودجه دولت م��ي رود و مديريت هم 
دست نهاد هاي دولتي است و عمالً ما خصوصي سازي 
را در راستاي اهداف رهبري و سند ابالغ آن سند كلي 

نمي بينيم.«
  بهبود کيفيت حكمراني دارایي دولت، هدف 

خصوصي سازي است
در ادام��ه اظه��ارات زنگن��ه، رئيس كل س��ازمان 
خصوصي سازي به اهداف خصوصي سازي در كشور 
اش��اره كرد و گفت: »خصوصي سازي هدف نيست، 
بلكه بهبود كيفيت حكمراني دارايي دولت، هدف است 
چه با خصوصي سازي و چه با روشي كه در بلندمدت به 

خصوصي سازي منتهي شود.«
قربان زاده در ادامه برنام��ه گفت وگوي ويژه خبري 
افزود: »پول به خزانه دولت نرفته است، مدل افزايش 
س��رمايه از محل صرف س��هام بوده، يعني پول در 
باش��گاه ها مانده است. س��هامداري كه در افزايش 
س��رمايه مش��اركت مي كند، به جاي اينكه پول به 
جيب س��هامدار برود به جيب ش��ركت مي رود. تا 
شهريور پيش بيني شده است كه در كنار 10 درصد 
خرد، حدود 40 تا 45 درصد به تدريج در بلوك هاي 
مديريتي در عرضه رقابتي واگذار شود. اين اتفاق بعد 
از چند دهه انجام شد. اگر قرار بود  پول به جيب دولت 
برود، موانع زيادي براي واگذاري وجود داشت.« وي 
افزود: »فروش رقابتي به نهاد هاي عمومي غير وجود 
دارد كه از صددرصد واگذاري هايمان 53 درصد رد 
ديون، 39 درصد رقابتي و ۸ درصد س��هام عدالت 
بوده است. مهم، بهبود كيفيت حكمراني شركت و 
دارايي هاي تجاري دولت است. اگر ما يك دارايي را 
منتقل كرديم هدف محقق نمي شود، اينكه آيا بعد 
از واگ��ذاري در اقتصاد ملي به به��ره وري و كارايي 

مي رسد مهم است.«

شفافيت واگذاري ها با رونمايي از سامانه »پاسخ«
 یكي از وزارتخانه هایي که از محل اجراي اصل 44 بسيار فربه شده، وزارت رفاه است و نمونه آن سازمان تأمين اجتماعي، شستاست 

که مدیریت شان به مردم واگذار نشد و همچنان صندلي هاي مدیریت در اختيار دولت و نهاد هاي وابسته به دولت است
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4/5 ميليون نفر متقاضی جديد يارانه شدند
 عبدالملكي: دولت هنوز  روي بحث نان به تصميم نهایي نرسيده 

 براساس تصميم دولت یارانه نان هيچ شخصي حتي اتباع خارجي قطع نخواهد شد

 صنعت نفت تحريم  شده ونزوئال 
زير چتر حمايت ايران

ایران پس از س�فر وزیر نفتش ب�ه ونزوئا براي حمای�ت از بخش 
نفت تحریم ش�ده این کش�ور وارد عمل ش�ده و به ج�ز ميعانات 
گازي، نفت خام س�نگين خود را ني�ز به ونزوئا ارس�ال مي کند. 
به گزارش فارس به نقل از آرگوس، ايران پس از سفر جواد اوجي، وزير 
نفت اين كشور به كاراكاس در اوايل ماه جاري ميالدي براي حمايت از 

بخش نفت تحريم شده ونزوئال وارد عمل شد. 
به گفته يك منبع آگاه، اوجي و همتاي ونزوئاليي اش، طارق االيسامي 
در اوايل ماه مه، يك قرارداد اوليه با هدف تأمين تجهيزات پااليشگاهي 
ونزوئال و كمك به تعميرات پااليشگاه دولتي 140 هزار بشكه اي »ال 

پاليتو« در ايالت كارابوبو امضا كردند. 
به نوشته اين گزارش، اين توافق باعث مي شود همكاري هاي موجود بين 
دو كشور عميق تر شود. حمايت ايران از بهبود توليد نفت خام ونزوئال كه 
بر اساس برآوردهاي آرگوس از 470 هزار بشكه در روز در بازه ژانويه تا 
آوريل سال گذشته به 700 هزار بشكه در روز در همين مدت در سال 

جاري رسيده، حياتي و مهم بوده است. 
ايران محموله هاي ميعانات گازي را در يك ق��رارداد تهاتر با نفت خام 
ونزوئال براي رقيق ك��ردن و بهبود نفت فوق س��نگين از ميدان نفتي 

اورينوكو به يك نفت خام قابل صادرات ارسال مي  كند. 
آمارهاي شركت رهيابي محموله هاي نفتي »ورتكسا« نشان مي دهد، 
ايران در حال حاضر نفت خام س��نگين خود را نيز به كاراكاس ارسال 
مي كند و نفتكش دينو 370 هزار بشكه از اين نوع نفت را در پايانه خوزه 

ونزوئال در هفتم ماه مه تخليه كرده است. 
آرگوس ادعا مي كند، خريداران چيني نفت ايران كه مشتريان اصلي هم 
نفت ايران و هم نفت ونزوئال هستند، گزينه واردات نفت اورال روسيه 
را كه با تخفيف بسيار عرضه مي شود نيز دارند. مسكو آماده مي شود تا 
در صورت تحريم نفتي اتحاديه اروپا، نفت خود را به جاي اروپا به سوي 

چين روانه كند. 

عبور خريد تضميني گندم از مرز 2ميليون تن
شرکت بازرگاني دولتي ایران همزمان با عبور ميزان خرید تضميني 
گندم از کش�اورزان سراس�ر کش�ور از مرز 2ميليون تن، استان 
خوزستان را به عنوان رکورددار خرید گندم در کشور اعام کرد. 
به گزارش مركز اطالع رساني شركت بازرگاني دولتي ايران، از مجموع 
2ميليون تن گندم خريداري شده در سراسر كشور، استان خوزستان 
با يك ميليون و 255 هزار تن، 63 درصد كل خريد گندم كش��ور را به 

خود اختصاص داده است. 
 بر اساس اين گزارش، بعد از استان خوزس��تان به ترتيب استان هاي 
فارس با 160 هزار تن، ايالم با 137 هزار تن و كرمان با 127 هزار تن، 
در مجموع 21 درصد كل خريد گندم كشور را در اختيار دارند و بعد از 
خوزستان، رده هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. تا پايان 
ارديبهش��ت ماه، 16 درصد گندم باقيمانده از ساير استان ها خريداري 
شده است، در حالي كه تحويل اين محصول استراتژيك در تعدادي از 
استان هاي كشور هنوز آغاز نشده كه با ش��روع خريد در آن استان ها، 

بالطبع آمارهاي ارائه شده نيز دستخوش تغيير خواهند شد. 

 رشد منفي 1/2 درصد 
بهره وري كل عوامل توليد در 8 سال گذشته 

طبق گزارش هاي منتش�ر ش�ده  از س�وی مرکز بهره وري ایران، 
بهره وري کل عوامل توليد در ایران بين سال هاي 91 تا 99 به طور 
ميانگين رش�د منفي 1/2درصد را تجربه کرده است که با توجه به 
انقاب دانش بنيان در سطح بين المللي و رشد خارق العاده بهره وري 
در س�ایر کش�ورها این روند براي اقتصاد ایران مناس�ب نيست. 
به گزارش فارس، غالمحس��ين ش��افعي رئيس اتاق ايران در جلس��ه 
هيئت نمايندگان اتاق ايران با اش��اره به نامگذاري امسال توسط مقام 
معظم رهبري با عنوان س��ال توليد دانش بنيان و اشتغال   آفرين اظهار 
داش��ت:  مقام معظم رهبری طي س��ال هاي اخير ب��ه اهميت اقتصاد 
دانش بنيان تأكيد داشته  و به طور مشخص در جلسه با فعاالن اقتصادي 
و توليدكنندگان در اسفند ماه سال گذشته، بر ضرورت حركت كشور به 

سمت اقتصاد دانش بنيان اشاره فرمودند. 
وي افزود: طبق گزارش هاي منتشر شده از سوی مركز بهره وري ايران، 
بهره وري كل عوامل تولي��د در ايران بين س��ال هاي 91 تا 99 به طور 
ميانگين رشد منفي 1/2 درصد را تجربه كرده است كه با توجه به انقالب 
دانش بنيان در سطح بين المللي و رشد خارق العاده بهره وري در ساير 

كشورها اين روند براي اقتصاد ايران مناسب نيست. 
شافعي اظهار داشت:  همچنين رتبه ايران از زاويه پيش بيني اقتصادي 
طي 20 سال گذشته تقريباً بين رتبه 60 تا ۸0 نوسان داشته است و اين 
روند به روشني نشان مي دهد طي 20 سال اخير تحول قابل مالحظه  اي 
در سطح پيچيدگي اقتصادي كاالهاي صادراتي رخ نداده است  و توان 
استفاده مولد از دانش در اقتصاد كش��ور هيچ رشد قابل مالحظه  اي را 

تجربه نكرده است. 
ش��افعي با تأكيد بر اينكه كشور هنوز  در مس��ير دانش بنيان گام هاي 
مهمي دارد، گفت: صميمانه به مس��ئوالن كش��ور توصيه مي كنيم از 
رويكردهاي ش��اخص گونه و تكيه بر ش��عار  مانند تعداد شركت هاي 
دانش بنيان و ساير شعارها پرهيز كنند و به طور مشخص معيار افزايش 
بهره وري و توسعه صادرات فناورانه را كه مبتني بر دانش استقرار است، 
در صدر اولويت ها و سياست گذاري ها مبتني بر حركت به سمت اقتصاد 

دانش بنيان قرار دهند. 

 مهلت 4 روزه به متقاضيان مسكن مهر 
براي فروش اقساطي

بانك مسكن با ارسال پيامكي به متقاضيان مسكن مهر شهر پردیس 
به آنها براي فروش اقس�اطي واحدها چهار روز فرصت داده است. 
به گزارش تس��نيم، اواخر م��اه گذش��ته مديركل راه و شهرس��ازي 
اس��تان تهران اعالم ك��رد: متقاضيان مس��كن مهر اس��تان تهران تا 
 آخر خرداد امس��ال ب��راي درياف��ت كارت تقس��يط واحدهاي خود 

فرصت دارند. 
خليل محبت خواه در اين باره گفته بود: متقاضيان مسكن مهر بايد نهايتاً 
تا پايان خرداد ماه سال جاري نسبت به دريافت كارت اقساط مسكن 

مهر )فروش اقساطي( با سود 4 و 7 درصدي اقدام كنند. 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران افزود:  با توجه به ابالغ بند 4 
تبصره 11 قانون بودجه 1401 موضوع افزايش نرخ تسهيالت مسكن 
مهر به نرخ 1۸درصد توسط بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي، بايد 

هرچه سريع تر به بانك ها مراجعه كنند. 
وي همچنين تأكيد كرد: در صورت عدم مراجعه جهت انجام و پيگيري، 
عمليات اقساط تسهيالت مسكن مهر واگذارشده به متقاضيان تا پايان 
خردادماه 1401 مشمول افزايش نرخ تس��هيالت به ميزان 1۸ درصد 

خواهد بود. 
در حالي 30 روز از اين مهلت باقيمانده است كه بانك مسكن با ارسال 
پيامكي به شرح زير به برخي متقاضيان مسكن مهر شهر جديد پرديس 
به آنها چهار روز فرصت داده نسبت به فروش اقساطي واحدهاي خود 
اقدام كنند: »متقاضي محترم مس��كن مهر در صورت عدم تش��كيل 
پرونده تس��هيالتي تا 4 خرداد با در دست داشتن س��ند پنج برگي به 
آدرس شهر جديد پرديس، خيابان فروردين جنوبي، خيابان سعدي، 
كارگزاري بانك مسكن مراجعه كنيد. عدم مراجعه به موقع باعث منتفي 

شدن روند اخذ تسهيالت شما خواهد شد.«

 پاداش 5 برابري 
صرفه جويي براي مشتركان برق

از ابت�داي خردادم�اه، مش�ترکان ب�ه ازاي ه�ر کيل�ووات 
ه�ر  ب�رق  تعرف�ه  براب�ر  پن�ج  مص�رف،  کاه�ش  س�اعت 
کيل�ووات یعن�ي مع�ادل 500 توم�ان پ�اداش مي گيرن�د. 
به گزارش ايس��نا، علي اكبر محرابي��ان وزير نيرو با تش��ريح جزئيات 
مش��وق هاي وزارت نيرو براي كاهش مصرف برق، گفت: امسال براي 
افرادي كه در مصرف خود صرفه جويي مي كنند، پاداش هايي پيش بيني 
كرديم كه با انجام اقدامات كوچك مديريت مصرفي مي توانند پاداش 

الزم را براي صرفه جويي بگيرند. 
وي با بيان اينكه الگوي مصرف ايام گرم سال در مناطق غيرگرم و عادي 
300 كيلووات است، افزود: مشتركاني كه در مصرف برق صرفه جويي 
و الگوي مصرف را رعايت كنند، بابت هر كيلووات به طور متوسط 100 
تومان پرداخت خواهند كرد و اين مشتركان در صورت صرفه جويي و 
به ازاي هر كيلووات ساعت پنج برابر تشويق مي شوند، يعني به ازاي هر 

كيلووات ساعت 500 تومان تشويق مي شوند. 
وزير نيرو تصريح كرد: اگر اين مشترك فقط 50 كيلووات صرفه جويي 
كند به طور مثال سال گذش��ته 300 كيلووات مصرف داشته و امسال 
مصرف را به 250 كيلووات برس��اند، قبض برق اين مش��ترك رايگان 

می شود و هيچ پولي بابت برق پرداخت نمي كند. 
محرابيان خاطرنش��ان كرد: اگر مش��ترك 200 كيلووات مصرف و 100 
كيلووات صرفه جويي كند، 50 هزارتومان منتفع خواهد شد به نحوي كه 
20 هزارتومان پول قبض شده و 30 هزار تومان از دولت بستانكار مي شود. 
به عبارتي ديگر در اين موضوع نه تنها مشترك براي قبض خود هزينه اي 
پرداخت نمي كند بلكه براي صرفه جويي خود نيز پاداشي دريافت مي كند. 
طبق اعالم وزارت نيرو، وي با بيان اينكه الگوي مصرف در مناطق گرمسير 
با مناطق معمولي متفات بوده و در مناطق گرم امكان صرفه جويي بسيار 
خوبي وجود دارد، گفت: در اين مناطق كشور كه از كولرهاي گازي و داكت 
اسپليت ها استفاده مي شود، اگر مشتركان اين مناطق بتوانند يك دستگاه 

را كمتر استفاده كنند، در ماه پاداش قابل توجهي دريافت مي كنند. 
وزير نيرو با اشاره به مصوبه دولت در زمينه الزام ادارات براي صرفه جويي برق 
اظهار كرد: طبق مصوبه دولت براي موضوع مديريت تقاضا در بخش اداري 
برنامه ريزي شده كه صرفه جويي قابل توجهي در ادارات و دستگاه هاي 
دولتي انجام شود. از اول خرداد با تذكرات و تنظيماتي كه  روي دستگاه هاي 
سرمايش��ي و غيره ادارات اعمال مي ش��ود، مديريت مصرف و تقاضاي 
مورد نظر تا حدودي انجام مي شود. اين برنامه مديريت تقاضا براي ساير 

بخش هاي مصرف از جمله صنايع و تجاري هم در دستور كار قرار دارد. 

توزيع بدون وقفه كاال هاي اساسي
عرضه و توزیع مویرگي گوشت قرمز، برنج و شكر در سطح خرده 
و عمده فروشي ها به صورت حداکثري و بدون وقفه در حال انجام 
اس�ت و در تأمين کاال هاي اساس�ي هيچ مش�كلي وج�ود ندارد. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، س��يدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد 
كش��اورزي در جلس��ه قرارگاه امنيت غذايي، با بيان اينكه هيچ گونه 
كمبودي در تأمين اقالم مصرفي مورد نياز م��ردم وجود ندارد، گفت: 
عرضه و توزيع مويرگي گوشت قرمز، برنج و شكر در سطح خرده و عمده 
فروش��ي ها به صورت حداكثري و بدون وقفه در حال انجام است و در 

تأمين كاال هاي اساسي هيچ مشكلي وجود ندارد. 
ساداتی نژاد افزود: با تدابير انديشيده شده ميزان ذخاير و عرضه كاال هاي 
اساسي در بهترين شرايط ممكن قرار دارد و اين موضوع زمينه ساز آرامش 

هرچه بيشتر بازار در آينده و به دنبال آن آرامش خاطر شهروندان است. 
وي يادآور ش��د: وزارت جهاد كش��اورزي به عنوان محور اصلي امنيت 
غذايي كشور بايد تأمين، توليد و توزيع اقالم مصرفي سبد غذايي خانوار 
را به صورت روزانه رصد و تقويت كند. عرضه و توزيع مويرگي گوشت 
قرمز، برنج و شكر در سطح خرده و عمده فروشي ها به صورت حداكثري 

و بدون وقفه در حال انجام است. 

 كشف چندين انبار  احتكار مواد غذايي 
و لوازم خانگي  از سوی سپاه تهران

ش�كر،  آرد،  زی�ادي  مقادی�ر  گذش�ته  روز  چن�د  در 
روغ�ن، ل�وازم خانگ�ي و روغ�ن موت�ور توس�ط پاس�داران 
ش�د.  ضب�ط  و  کش�ف  ب�زرگ  ته�ران  س�پاه  در  گمن�ام 
به گزارش فارس، در راستاي مبارزه با قاچاق و گرانفروشي، در اقدامي 
اطالعاتي، در چند روز گذشته  مقدار 61 تن شكر، 1320 حلب روغن 
جامد، 40 تن آرد نانوايي و 45 تن ماكاروني از انبار چندين فروش��گاه 

توسط پاسداران گمنام در سپاه تهران بزرگ  كشف و ضبط شد. 
همچنين روز گذشته يك سوله احتكار لوازم خانگي به ارزش 100 تا 
120 ميليارد تومان و 600 تن روغن موتور كشف و ضبط شد. براساس 
اين گزارش، روند كشف كاالهاي احتكار شده و برخورد با محتكران در 

روزهاي آتي ادامه دار خواهد بود. 

 احياي واحدهاي صنعتي راكد
4۰هزار شغل جديد ايجاد كرد

از آغ�از دولت س�يزدهم ه�زار و 320 واح�د تولي�دي و صنعتي 
راک�د در کش�ور احي�ا و 40ه�زار ش�غل جدی�د ایج�اد ش�د. 
به گزارش روابط عمومي وزارت صمت، علي رسوليان مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: از آغاز دولت سيزدهم هزار 
و 320 واحد توليدي و صنعتي راكد در كشور احيا شده كه در مجموع 40 
هزار شغل جديد از بابت احياي اين واحدها ايجاد شده است. در پايان سال 
گذشته تعداد واحدهاي راكد كشور به ميزان 15درصد كاهش يافته است. 

وي با اشاره به اينكه واحدهاي راكد كشور در سال گذشته شناسايي و 
در 60 حوزه، يك عارضه يابي اوليه از اين واحدها انجام شد، افزود: در اين 

راستا 12هزار و 67 واحد راكد در سطح كشور شناسايي شده است. 
رس��وليان يادآور ش��د: از س��وي ديگر از برنامه هاي دولت، شناسايي 
واحدهايي است كه زير ظرفيت 50 درصدي فعاليت دارند كه در اين 
بخش نيز 3هزار و 300 واحد شناسايي شده، البته هدفگذاري بر مبناي 
وضعيت بازار، قابل رقابت در زنجيره توليد كاال و صادراتي بودن است. 
با بانك ها تفاهمنامه اي امضا و مبالغي براي احياي اين واحدها به ويژه 

واحدهاي كوچك پرداخت مي شود. 

واردات آيفون ممنوع شد
گزارش ها حاکي از آن است که تلفن هاي همراه با برند اپل در گروه 
کاالیي 27 قرار گرفتند که امكان ثبت س�فارش آن وجود ندارد. 
به گزارش ايسنا، هفته گذشته واردكنندگان در سامانه جامع تجارت 
با اين پيام مواجه مي ش��دند كه ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه 31 
ارديبهشت محدود شده است. اما ديروز اين پيام تغيير كرده است و در 
سامانه اعالم ش��ده كه با توجه به قرارگيري تلفن همراه با برند اپل در 
گروه كااليي 27 امكان ثبت س��فارش آن وجود ندارد. گروه 27، گروه 
كاالهاي لوكس و غيرضروري است كه امكان تأمين ارز براي آنها وجود 
ندارد.  البته هنوز ابالغيه رسمي از سوي سازمان هاي متولي از جمله 
وزارت صمت در اين رابطه منتشر نشده و اين وزارتخانه در هفته گذشته 
هم پاسخ روشني به پيگيري ايسنا درباره ممنوعيت ورود موبايل هاي 
لوكس نداده اس��ت. ممنوعيت موبايل هاي لوكس و مش��خصاً آيفون 
تاكنون چندين بار، به ويژه در مجلس شوراي اسالمي مطرح شده، تا 
جايي كه حتي اعضاي كميس��يون اصل 90 مجلس اوايل ارديبهشت 

وعده دادند تا نيمه اول سال 1401 واردات آيفون ممنوع شود. 

  گزارش  2

  گزارش یک

نمای نزدیک

  خانواده هاي جدید باید حس�اب رفاهي 
خود را به بانك اعام کنند

سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره 
ثبت نام افرادي كه خانوار آنها دچار تغيير ش��ده 
است، گفت: »كسي كه يارانه بگير بوده و به طور 
مثال ازدواج كرده اس��ت، بايد به پليس به عالوه 
10 مراجعه و مدارك الزم را ارائه كند تا از خانواده 
پدري جدا ش��ود. پس از اين مرحله سرپرس��ت 
خانوار حسابي را در بانك افتتاح مي كند.«  سيده 
طيبه حسيني سخنگوي سازمان هدفمندسازي 

يارانه ها در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه اين افراد 
بايد به بانك اعالم كنند كه اين شماره حساب را 
به عنوان شماره حساب رفاهي آنها در سامانه ثبت 
كند، افزود:» از آنجايي كه اي��ن افراد يارانه بگير 
بودند ديگر بررس��ي ش��رايط در مورد آنها انجام 
نخواهد شد، اما كساني كه از سوي خانواده پدري 
يارانه دريافت نمي كردند، ديگر نيازي به مراجعه 
به پليس به عالوه 10 ندارند و سرپرست خانواده 
ضمن ثبت نام، همسر خود را به عنوان فرد تحت 

تكفل ثبت مي كند.«


