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 وام های قرض الحسنه پرداختی
 بانک سینا در 2 سال گذشته

 به مرز 25 هزار میلیارد ریال رسید
وام های قرض الحســنه پرداختی بانک ســینا از 
ابتدای سال 1399 تا پایان فروردین ماه 1401 به 

مرز 25 هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ این بانک که 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک 
به فقرزدایی در جامعه، طرح های قرض الحســنه 
متعددی را اجرایی ساخته، از ابتدای سال 1399 تا 
پایان فروردین ماه 1401 تعداد 108 هزار و 900 
فقره وام قرض الحســنه بــه مبلغ 24 هزار و 813 
میلیارد ریــال به واجدین شــرایط پرداخت کرده 
اســت. این وام ها در قالب طرح های مختلف و با 
هدف اشتغالزایی و رفع نیازهای ضروری اقشار کم 
برخوردار، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا، کمک به تامین مسکن محرومان، ازدواج، 
حمایــت از پرســتاران، کادر درمــان و مددکاران 
آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی، 
مرزبانان، خانــواده معظم شــهدای مدافع حرم و 
پوشــش هزینه های درمانی بیماران پرداخت شده 
اســت.گفتنی است وام های پرداختی این بانک در 
ســال 99 به تعداد 61 هــزار و 583 فقره به مبلغ 
8053 میلیارد ریال و در سال 1400 به تعداد 43 
هزار و 705 فقره به مبلــغ 15 هزار و 66 میلیارد 
ریال بوده اســت. این بانک در فروردین ماه ســال 
1401 هــم تعداد 3612 فقره وام قرض الحســنه 

به مبلغ 1693 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

 پیام سرپرست جدید بانک توسعه تعاون؛
مسیر طی شده را پرقدرت تر از گذشته 

ادامه خواهیم داد
محمد شیخ حسینی سرپرست جدید بانک توسعه 
تعاون گفت :مســیر طی شــده را پرقــدرت تر از 

گذشته ادامه خواهیم داد.
تقدیــر بر این قرار گرفت که در موقعیتی جدید به 
همراه ســایر همکاران در جوان ترین بانک دولتی 
و توســعه ای ایران به مردم عزیز کشــور خدمت 
کنیم. بانک توسعه تعاون در طول حیات 13 ساله 
خود خدمات موثر و قابل توجهی داشــته است و با 
تاســیس این بانک تدوین کنندگان قانون اساسی 
و بنیانگذاران جمهوری اســامی نقش مهمی برای 
بخش تعاون تعریف کرده اند و رسالت واالیی برای 
بانک توســعه تعاون رقم زدند. باور دارم در مسیر 
پیش رو با خاقیت و تاش سرمایه انسانی موجود 
در بانک توسعه تعاون می توان گره های زیادی را 
اقتصاد ایران باز کرد. در این مســوولیت جدید نیاز 
به همفکری و کمک همه همکاران در تمام سطوح 
بانک دارم تا مسیر طی شده در گذشته را پرقدرت 
تر و فعال تر باهمراهی و همفکری همکارانم ادامه 
دهیم. بانک توسعه تعاون همچنین در حوزه هایی 
همچون اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد تعاونی حرف 
هــای زیادی برای گفتن دارد و ما با هم می توانیم 
بانک توســعه تعاون را به جایگاه شایسته خود در 
نظام بانکی و اقتصاد ایران برســانیم . به دنبال این 
هســتیم تــا در دوره جدید فعالیت بانک توســعه 
تعاون،تعامل و همکاری با اتحادیه ها و تشکل های 
تعاونی و بازارهای هدف بیش از پیش توسعه یابد.

رجبی اسالمی سرپرست شرکت 
توسعه دیدار ایرانیان شد

آیین تکریم و معارفه ی سرپرست و اعضای جدید 
هیئت مدیره شرکت توسعه دیدار ایرانیان با حضور 

مدیرعامل گروه مالی دی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در جلســه ای 
که با حضور معدنچــی مدیرعامل گروه مالی دی، 
معاونان و جمعی از مدیران ســابق و فعلی شرکت 
توســعه دیدار ایرانیان برگزار شــد اعضای جدید 
هیئت مدیره شرکت توســعه دیدار ایرانیان معرفی 
و آقای رجبی اســامی به عنوان سرپرست شرکت 
توسعه دیدار منصوب شد. در این مراسم مدیرعامل 
گــروه مالی دی با اهدای لــوح یادبود از خدمات و 
تاش های هیئت مدیره قبلی شرکت توسعه دیدار 
ایرانیان قدردانی و برای تیم مدیریتی جدید آرزوی 

موفقیت کرد.

بانک کشاورزی خانه کشاورزان است
وزیــر جهاد کشــاورزی با حضور در ســتاد بانک 
کشاورزی، بر حمایت مضاعف از تولید تاکید کرد.

به گــزارش روابــط عمومی بانک کشــاورزی، در 
جلسه ای که شــامگاه روز دوشنبه 19 اردیبهشت 
ماه ســال جاری و با حضور سید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشــاورزی، کاظمینــی قائم مقام وزیر 
در قرارگاه امنیــت غذایی، قربانی معــاون برنامه 
ریــزی و اقتصادی، دماوندی نژاد معاون امور دام و 
مهاجرمعاون زراعت این وزارتخانه با مدیران ارشد 
بانک کشــاورزی برگزار گردید، بر حمایت از تولید 
تاکید شد. در این نشســت که سرپرست، اعضای 
هیات مدیــره، معاونان و مشــاور عالی مدیرعامل 
و شــماری از مدیران ســتادی بانک کشاورزی و 
همچنین از طریق ویدیو کنفرانس، مدیران شــعب 
بانک در اســتان ها نیز حضور داشتند، با توجه به 
شــرائط روز اقتصادی کشور، بر لزوم تامین مالی و 
حمایت هر چه بیشــتر و موثرتر از تولید در بخش 
کشاورزی، تاکید و شیوه های عملیاتی این حمایت 
نیز تشریح و تبیین گردید. سید جواد ساداتی نژاد، 
ضمن ابراز رضایت و قدردانی از خدمات موثر بانک 
کشاورزی در عرصه حمایت از تولید به جایگاه برتر 
این بانک در نظام بانکی کشــور اشاره کرد و افزود: 
بانک کشاورزی خانه کشاورزان است و کشاورزان با 

مشاهده این بانک احساس آرامش می کنند.

اخبـــار

بخشــنامه انتشــار عمومی اطاعات حقــوق و مزایای 
مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان شاغل در دستگاه های 

مشمول ماده )29( قانون برنامه ششم منتشر شد.
 ســازمان اداری و اســتخدامی اعام کــرد، در اجرای 
دســتور رییس جمهــور محترم مبنی  بر شفاف ســازی 
اطاعات پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی کشور و 
در راستای اصل شفاف سازی )از اصول دوازده گانه دولت 
مردمی( برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به منظور 
تحقق تکلیف ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه مبنی  
بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه 
بــه مقامات، رؤســا و مدیران موضوع ایــن ماده، از این 
پس اطاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤســا، مدیران 
و هم ترازان آن ها که در دســتگاه های اجرایی مشــمول 
ماده )29( قانون برنامه ششــم شاغل هستند، به صورت 
عمومی منتشر می شود و در دسترس عموم قرار خواهد 

گرفت، بر این اساس اقدامات زیر الزامی است:
1  ـ دســتگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه موظف 
هستند با رعایت ضوابط و ترتیبات اعامی دستورالعمل 
منتشــره در ســامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب 
دقیق ســطح پســت، نوع اســتخدام، مدرک تحصیلی، 
رتبه شــغلی، ســنوات خدمت و درج دقیق مبالغ اقام 
پرداختی، نســبت به آماده سازی لیست حقوق پرداختی 

و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نمایند.
2 ـ  باالترین مقام مجاز هزینه )ذی حسابان، مدیران مالی 
یا عناوین مشابه( دســتگاه های اجرایی موظف هستند 
در هنگام ارســال نهایی اطاعات، نسبت به مشاهده و 
تأیید مبالغ پرداختی مشمولین انتشار عمومی اطاعات 
)مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان آن ها( در این سامانه 
و درج توضیحات ضــروری در خصوص اقام پرداختی 

مرتبط با هر فیش حقوقی در صورت نیاز اقدام نمایند.
3  ـ درج و تأیید نهایی اطاعات میزان ناخالص پرداختی 
ماهانــه تمامی کارمندان اعم از مســتمر و غیرمســتمر، 
نقــدی و غیرنقدی )معــادل ریالی آن( و ســایر مزایا در 
سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم 
هر ماه امکان پذیر اســت.تبصره: با توجه به درخواســت 
مکرر دســتگاه های اجرایی کشــور، بارگــذاری و تأیید 
نهایی اطاعــات میزان ناخالص پرداختــی فروردین ماه 
1401 تمامــی کارمندان از تاریــخ 17 /02 /1401 لغایت 
25 /02 /1401 امکان پذیر اســت. پس از این تاریخ امکان 
بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و تأیید نهایی اطاعات حقوق 

و مزایای فروردین ماه سال 1401 وجود نخواهد داشت.
4  ـ پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان بارگذاری 

اطاعــات پرداختی آن ماه برای دســتگاه های اجرایی 
مشــمول این بخشــنامه وجود نداشــته و فهرست این 

دستگاه ها به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
5  ـ به منظور رفــع خطاهای احتمالی و انتشــار دقیق 
اطاعات، امکان اصاح اطاعات تأییدنهایی شده مرحله 
قبل اعم از اصاح اطاعات واردشــده و یا درج اطاعات 
پرداختی جدید در ســامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن 
دسته از دستگاه های اجرایی که تا بیست و پنجم هر ماه 
نســبت به بارگذاری اطاعات پرداخت اقدام نموده اند، 
صرفــاً در یک مرحله و حداکثر تــا تاریخ پنجم ماه بعد 

امکان پذیر است.
6  ـ از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطاعات پرداختی 
مقامات، رؤســا، مدیران و هم ترازان آن ها، مشمول ماده 
)29( قانــون برنامه ششــم توســعه در مــاه قبل که با 
مسئولیت باالترین مقام و تأیید باالترین مقام مجاز هزینه 
)ذی حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه( دستگاه های 
اجرایی در ســامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شــده 

است، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
7 ـ اولین مرحله از انتشــار عمومی اطاعات پرداختی 
مدیران در تاریخ سه شــنبه 10 خرداد 1401 و مشتمل 
بر اطاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشــت 

ماه سال 1401 خواهد بود.
8  ـ نظر به درخواســت های مکرر دســتگاه های اجرایی 
در خصوص نیاز به اصاح لیســت های بارگذاری شــده 
طی ســالهای 1397 لغایت 1400 و یا بارگذاری لیست 
پرداخــت برای ماه هایی که اطاعات حقوق و مزایا درج 
نشده اســت، این امکان تا پایان خرداد ماه سال 1401 
فراهم می گردد. ازاین رو، دســتگاه های اجرایی مشمول 
این بخشــنامه می توانند صرفاً نسبت به یک بار اصاح 
درخصوص لیست های تأییدنهایی شده و همچنین درج 
لیست پرداخت در خصوص ماه هایی که اطاعات حقوق 
و مزایای کارکنــان خود را بارگــذاری نکرده اند، اقدام 
نمایند. بدیهی اســت پس از پایان فرصت تعیین شــده 
امکان اصاح اطاعات پرداخت مربوط به سالهای 1397 

لغایت 1400 وجود نخواهد داشت.
8 ـ  نظــارت بر حســن اجــرای مفاد این بخشــنامه در 
بارگذاری تمامی اطاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق 
و مزایا، تأیید صحت و دقت اطاعات منتشــره به صورت 
عمومی و مســئولیت پیامدهای ناشی از عدم درج دقیق 
اطاعات پرداختی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی 
و باالترین مقام مجاز هزینه )ذی حســابان، مدیران مالی 

یا عناوین مشابه( دستگاه های اجرایی است.  تسنیم 

جزئیات انتشار اطالعات حقوق و مزایای مدیران

مردم دهم هرماه می توانند حقوق ماه قبل مدیران را ببینند
بـا وجود سـپری شـدن بیـش از یک مـاه و نیـم از آغاز 
سـال جدیـد امـا همچنـان از ابـاغ قانون طـرح جهش 
تولیـد دانـش بنیـان و یـا حتـی پیـش نویـس آئیـن 
نامه هـای اجرایـی آن در بـازار سـرمایه خبـری نیسـت.

بـا وجود سـپری شـدن بیـش از یک مـاه و نیـم از آغاز 
سـال جدیـد بـا شـعار تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال 
آفریـن امـا همچنـان از ابـاغ قانون طرح جهـش تولید 
دانـش بنیـان و یـا حتـی پیـش نویـس آئیـن نامه های 

اجرایـی آن در بـازار سـرمایه خبـری نیسـت.
در اصاحیـه متـن جدیـد ایـن طـرح کـه در روزهـای 
پایانـی پارسـال بـه تصویـب نمایندگان مجلس شـورای 
اسـامی رسـید، ظرفیت هـای مهمی را در بازار سـرمایه 

بـرای شـرکت های دانـش بنیـان فراهـم کرده اسـت.
از جملـه می تـوان بـه مـاده 16 این طرح مبنـی بر خرید 
بـرق صنایـع دانش بنیـان از بورس اشـاره کرد. همچنین 
در بنـد الـف مـاده 17 ایـن قانـون در حالـی بـر مجـوز 
فعالیـت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی و صندوق هـای 
پژوهـش و فنـاوری غیردولتـی موضـوع مـاده 44 قانـون 
رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی 
کشـور بـه عنـوان رکن ضامن بـرای تأمین مالـی در بازار 
سـرمایه اشـاره شـده کـه یکـی از موانـع بـزرگ تأمیـن 
مالـی صندوق هـای فعـال در زمینه فعالیت ها و کسـب و 

کارهـای اسـتارت آپـی برچیده شـده اسـت.
بر اسـاس این قانون، سـازمان بورس مکلف شـده ضمن 
تسـهیل انتشـار اوراق صکـوک در طرح هـای فناورآنـه، 
امـکان تخصیـص بخشـی از منابع صندوق های سـرمایه 
گـذاری دارای مجوز در سـازمان بـورس را در صندوق ها 
و نهادهـای مالـی کـه در حـوزه تأمیـن مالی فنـاوری و 

نـوآوری فعالیـت می کننـد، فراهم کند.
بـه ایـن ترتیـب بـا ورود صندوق هـای سـرمایه گـذاری 
بـزرگ بـازار سـرمایه بـه ایـن حـوزه، می تـوان شـاهد 
ورود سـرمایه بـرای حمایـت همه جانبه از شـرکت های 
دانـش بنیـان بـود. ایـن در حالـی اسـت که آئیـن نامه 
سـازمان  همـکاری  بـا  می بایسـت  بنـد  ایـن  اجرایـی 
بـورس و معاونـت علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور و 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی پـس از ابـاغ ایـن قانون 
در مـدت 3 مـاه تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران 
برسـد. از نـکات جالـب دیگـر در ایـن طـرح مربـوط به 
بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری اسـت که اگر بـا صندوق 
شـورای  مصـوب  طرح هـای  در  شـکوفایی  و  نـوآوری 

راهبـری فناوری هـا و تولیـدات دانـش بنیـان، سـرمایه 
فعالیـت  عنـوان  بـه  باشـند  داشـته  گـذاری مشـترک 
بانکـی تلقی شـده و می بایسـت حداکثر پس از 7 سـال 
از تاریـخ آغاز سـرمایه گذاری نسـبت به اتمـام و خروج 

از آن اقـدام کننـد.
حـذف موانـع در فضـای کسـب و کار یکـی از نیازهـای 
اصلـی شـرکت های دانـش بنیـان اسـت. در حـوزه بازار 
سـرمایه نیـز امتیازهـای خوبی برای شـرکت های دانش 
بنیـان دیـده شـده کـه عمدتاً در حـوزه تسـهیل تأمین 

مالـی و ارزش گـذاری دارایی های نامشـهود اسـت.
انتظـار بـرای رشـد حوزه هـای دانـش بنیـان همزمـان 
بـا تصویـب و ابـاغ قانـون طـرح جهـش تولیـد دانـش 
بنیـان، افزایـش 9 هـزار شـرکت دانـش بنیان در سـال 
1401 را هـدف گـذاری کـرده کـه انتظـار بـرای ورود 
حتـی یـک سـوم ایـن شـرکت ها بـه بـازار سـرمایه از 
طریـق روش هـای مختلـف می تواند به رشـد انـدازه کل 
بـازار سـهام و شـادابی بورس هـا کمـک شـایانی نماید.

بـا توجـه به ارتقـای درآمـد ارزی دولـت از محل فروش 
نفـت می تـوان انتظار داشـت کـه این درآمدهـا در روند 
زمانـی مشـخص در صنایـع پاییـن دسـتی مزیـت دار 
کشـور از جملـه بـرای تعمیـرات اساسـی مجتمع هـای 
پتروشـیمی و یـا احـداث و توسـعه آنهـا و تـاش بـرای 
شـود. هزینـه  کشـور  در  فروشـی  خـام  از  جلوگیـری 

را  تـورم  کـه  کشـورهایی  اقتصـادی  رشـد  همچنیـن 
کنتـرل کـرده انـد یـا بـا فاصلـه گرفتـن از قیمت هـای 
دسـتوری در بـازار، سـریع ترین بهبـود را در تولیـدات 
و بـه تبـع آن رشـد متوسـط صـادرات تجربه کـرده اند 
بسـیار سـریع تر از سـایر کشـورها بـوده اسـت.بر ایـن 
اسـاس افزایـش تولیـد کـه بتوانـد اشـتغال مؤثـر را بـه 
همـراه داشـته باشـد راه نجـات اقتصـاد ایـران از رکـود 
و تـورم و سـایر محدودیت هـای بیرونـی مثـل تحریم ها 
اسـت. بـرای اینکه بتوان تولید پویا و جهنده ای داشـت 
می بایسـت بـه تکنولوژی و دانـش فنی به عنوان منشـأ 
اقتـدار تکیـه کرد.بـا توجه بـه تحریم ها و سیاسـت های 
در  کشـورها  کاذب  رقابت هـای  یـا  و  غـرب  خصمانـه 
ارائـه و انتقـال تجـارب فنـی و تکنولـوژی دانـش بنیان 
بـر  اسـت کـه کشـور می بایسـت  ایـران، طبیعـی  بـه 
روی توسـعه فنـاوری و اقتصـاد دانـش بنیان بـه منظور 
طراحـی و تولیـد صنایـع برتر و محصـوالت دانش بنیان 

تمرکـز کنـد.  مهر

با وجود گذشت 2 ماه از سال؛

از قانون جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه خبری نیست

گزارش

در حالــی همچنان ابهام در چگونگــی اجرای طرح اصاح 
یارانه هــا ادامه دارد که نحــوه ثبت اعتراضــات مردمی و 
همچنین ثبت نام جامانــدگان برای یارانه حمایتی و کمک 

معیشتی از سوی وزارت رفاه اعام شد.
همزمان با طرح دولت برای اصاح یارانه کاالهای اساســی 
و نــرخ ارز ترجیحی و نیز واریز یارانه حمایتی که از شــب 
گذشته آغاز شد، سید مرتضی موتورچی مدیر روابط عمومی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، اعام کرد کســانی که 
می خواهند مشکات احتمالی در توزیع یارانه را         اعام کنند، 
از طریق ســامانه حمایــت وزارت کار و رفاه اجتماعی، وارد 
شــود.وی گفت: ســامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از همان لحظه گزارش رئیس جمهور به مردم باز 
شده و کسانی که نسبت به دهک بندی خود اعتراض دارند،  
با مدارک اعتراض خود را در این سامانه ثبت کنند، با توجه 
به ارتباط این سامانه با پایگاه رفاه ایرانیان، اطاعات صحت 
سنجی شده و نتیجه رسیدگی ظرف حداکثر یک ماه اعام 
می شــود.به گفته موتورچی هر فرد بر اساس کد ملی خود 
می تواند تقاضای خود را در ســامانه حمایت وزارت کار ثبت 
کند و نیازی به داشتن تلفن همراه به نام نیست. همچنین 
مدیر روابط عمومی ســازمان هدفمندی یارانه ها نیز گفت: 
کســانی که به هر دلیلی از سال 93 به این طرف از دریافت 
یارانه حذف شده اند، می توانند با مراجعه به سامانه سازمان 
هدفمنــدی یارانه ها، اعتــراض خود را         ثبــت کنند. دولت 
پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی را از شــب گذشته 
آغاز کرده و از این پس جایگزین یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی و یارانه معیشتی خواهد بود. این پرداخت برای حدود 
72 میلیون نفر در 9 دهک درآمدی انجام شده است.اما در 
این بین تعدادی از هم وطنان هستند که در لیست سازمان 
هدفمندی یارانه ها قرار نداشته و ماهانه دریافتی ندارند، هر 

چند که ممکن است جزو دهک های مشمول باشند.
این در حالی اســت که طبق اعامی که سازمان هدفمندی 
یارانه ها داشته است مقرر شده از افراد جامانده یارانه نقدی 
به زودی که احتماال خردادماه باشــد ثبت نام انجام شــود، 
این ســازمان به همراه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به 

بررسی جوانب و شرایط افراد ثبت نام کننده خواهد پرداخت 
و در صورتی که مشــمول تشــخیص داده شوند به لیست 

هدفمندی اضافه خواهند شد.
 این ثبت نــام،   تکلیف قانون بودجه 1401 برای ســازمان 
هدفمندی یارانه ها اســت؛ به طوری که در بند)ب( تبصره 
14 تأکید شــده ســازمان هدفمندی یارانه ها موظف است 
نســبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط 
اقدام کند.ثبت نامه از جاماندگان یارانه از سال ها پیش مورد 
بحث بوده و در قانون بودجه تکلیف شده بود؛ ماجرا از آنجا 
شــروع شد که وقتی دولت نتوانســت راهکار مناسبی برای 
غربالگری یارانه بگیران ایجاد و جمعیت بیش از 75 میلیون 
نفری را گزینش کند، در ســال 1393 طرح ثبت نام مجدد 
متقاضیان را در دستور کار قرار داد. بر این اساس 20 تا 31 
فروردین 1393، بازه زمانی بــرای ثبت تقاضای افراد برای 
دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس رقم اول شماره 
ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. اما به هر صورت با توجه 
بــه مهلت یک روزه برای هر خانواده و مســایل دیگری که 
وجود داشــت، در نهایت گروه هایی از ثبت درخواست یارانه 
نقــدی جاماندند.بعد از آن نیز بر تعــداد این متقاضیان که 
می توانستند مشمول باشند ولی در لیست نبودند افزوده شد، 

ولی با وجود تکلیفی که در ســال های بعد در قوانین بودجه 
برای ثبــت نام از این افراد وجود داشــت این اقدام صورت 
نگرفته بود.  رییس مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نوشت: به اطاع هم وطنان گرامی می رساند، 
پیرو اصاح نظام توزیع یارانه ها، هم وطنانی که به هر دلیلی 
ابهــام یا اعتراضی نســبت به یارانه اختصــاص یافته دارند 
می توانند به ســامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و 

ثبت اعتراض نمایند.
وزیر اقتصاد نیز گفت: دولت در سیاست اصاح ارز ترجیحی 
دنبال رهاســازی نــرخ ارز و یا تامین کســری بودجه خود 
نیست.سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و سخنگوی اقتصادی دولت گفت:  با روند گذشته اختصاص 
ارز ارزان بــه واردات دانه روغنی ، تولیــد دانه های روغنی 
صرفه نداشــت و تولید روغن نباید آنقدر وابسته به واردات 
باشد. در شــرایط کنونی با یارانه به دانه های روغنی امکان 
کشــت و کار در داخل نبود و حتی کارخانه های آردسازی 
هم اقتصادی نبودند، اما اگر یارانه به مصرف کننده پرداخت 
شود، امکان کشت و کار دانه های روغنی فراهم می شود. وی 
ادامه داد: با وجود اینکه قیمت کاالهای اساسی در دنیا بین 
30 تا 40 درصد و حتی 60 درصد هم افزایش یافته اســت 

از اقتصاددانان تحلیل خواســتیم که ریشــه افزایش قیمت 
چیست و دولت با جدیتی که در کنترل تورم دارد و جلوی 
خلق پول بی ضابطه را می گیرد، چگونه می  تواند جلوی تورم 

کاالهای اساسی را بگیرد. 
در همین حال مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از واریز 
مبالغ اعامی یارانه ها به حساب سرپرستان خانوارها از سوی 
همه بانک ها تا 3 بامداد امروز خبر داد. مصطفی قمری وفا 
اظهار کرد: دیشب پس از سخنان رئیس جمهور تا 4 بامداد 
امروز در اتاق وضعیت بودیم و کارهایی که باید در این زمینه 
طبق دستور رئیس جمهور پیگیری می شد را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: 10 دقیقه مانده به اتمام سخنان رئیس جمهور، 
واریز مبلغ کمک معیشــتی به مردم و خانوارها آغاز شد و تا 
ساعت 3 بامداد تمام بانک ها واریزی را انجام دادند؛ به جز یکی 
دو بانک کــه در حال حاضر از بانک مرکزی آخرین وضعیت 
این یکی دو بانک را پیگیر شــدم که مشــخص شد آنها هم 
واریز کرده اند اما ارســال پیامک آنهــا از 5 صبح امروز آغاز 
شــد از جمله بانک ملی که از 5 صبح آغاز به ارسال پیامک 
برای 6 میلیون سرپرســت خانوار کرده است.مدیرکل روابط 
عمومی بانک مرکزی گفت: برای خانوارهایی که ارقام واریزی 
کمتر از مبالغ اعامی اســت، از این جهت است که سازمان 
هدفمندی یارانه ها لیست خانوارهای مشمول را ارائه داده بود؛ 
یک ناهماهنگی شــب گذشته رخ داده بود؛ سخنگوی دولت 
هم به ســازمان هدفمندی یارانه تذکر داد تا این اتفاقی که 
برای برخی شهروندان پیش آمده بود، هر چه سریع تر مرتفع 
شود؛ علت این اختاف واریزی ها این بود که برخی بانک ها 35 
هزار تومان اقســاط آن یک میلیون تومان وامی که در دولت 
گذشته برای کرونا به برخی خانوارها داده شده بود، کسر شد؛ 
سخنگوی دولت نیز تذکر داد که این مسأله سریع تر برطرف 
شود.وی خاطرنشان کرد: سازمان هدفمندی یارانه مسئول این 
موضوع تعیین شد و قرار شــد اگر مجدداً واریزی ای داشته 
باشــیم، لیست آن در اختیار شــبکه بانکی قرار گیرد تا این 
مبالغی که کسر شده، برگردد.به گفته قمری وفا طبق پیامکی 
که برای مردم ارسال شده، مبالغ واریزی فعًا بلوکه می ماند تا 

زمانی که دولت آغاز هدفمندی یارانه ها را اعام کند.

نحوه اعتراض مردم به دریافت یارانه

ثبت نام متقاضیان دارای سه فرزند و یا بیشتر که از 24 آبان پارسال فرزند آن ها 
به دنیا آمده، در طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد.

در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص واگذاری زمین 
یا واحد مسکونی به خانوار ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر متقاضیانی که تاریخ 
تولد فرزند سوم یا بیشتر آن ها بعد از تاریخ 24 آبان سال 1400 است می توانند 
با مراجعه به قســمت ثبت نام نهضت ملی مســکن در سامانه طرح های حمایتی 
مسکن با انتخاب گزینه "متقاضیان دارای سه فرزند به باال در بخش سرپرستی، 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
پیش از این در برخی از شــهر های زیر 100 هزار نفر وزارت راه وشهرســازی به 
خانواده های دارای ســه فرزند و یا بیشــتر زمین به متراژ 200 متر اهدا می کرد 
که از طریق این اراضی، سرپرست خانوار اقدام به ساخت واحد مسکونی می کرد.

آن دســته از خانوار های دارای ســه فرزند و بیشتر )که تاریخ تولد فرزند سوم یا 
بیشتر آن ها بعد از تاریخ 24/08/1400 باشد( مشمول استفاده از امتیازات قانون 

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مســکن هستند. عاوه بر دارا بودن 
شرایط الزم، نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند نیز مهم است.البته 
پیش از این هم معاونت مسکن و ساختمان در 5 اردیبهشت سامانه را برای ثبت 
نــام متقاضیان باز کرده و از متقاضیان برای ثبت نام دعوت کرده بود. در همین 
حال وزیر راه و شهرســازی گفت: عملیات اجرایی یک میلیون و 200 هزار واحد 
در کل اســتان ها آغاز و برای ســاخت 2 میلیون و 400 هزار واحد زمین آماده 
شــده است.رستم قاسمی گفت: برخی از پروژه های اقدام ملی پیشرفت 8 الی 9 
درصدی داشــته که این پروژه ها با نهضت ملی ادغام شد.وی ادامه داد: عملیات 

اجرایی یک میلیون و 200 هزار واحد در کل اســتان ها آغاز شــده است و برای 
ســاخت 2 میلیون و 400 هزار واحد زمین آماده شده است. وی افزود: برنامه ما 
این اســت تا شهریور ماه عملیات اجرایی 2 میلیون واحد را شروع کنیم.وزیر راه 
و شهرســازی درباره اقدامات این وزارتخانــه برای کاهش اجاره بها گفت: اگرچه 
صنــوف و بنگاه های اماک زیر مجموعه ی وزارت صمت هســتند و با همکاری 
وزارت صمت به ســتاد تنظیم بازار بســته ای پیشنهادی پرداخت ودیعه مسکن، 
تعیین ســقف اجاره بها و ورود بنگاه های مسکن به سامانه ی زمین و مسکن ارائه 
کردیم.رستم قاسمی در رابطه با زمان ثبت نام مستأجران برای دریافت تسهیات 
ودیعه مسکن گفت: در طی 2 سال گذشته تسهیات ودیعه مسکن پرداخت شد 
و بزودی نیز زمان ثبت نام تســهیات ودیعه را در ســایت زمین و مسکن اعام 
می کنیم.وی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: بر اســاس 
این طرح به تعدادی از افراد معرفی شده زمین با سند تعلق گرفت و هزار نفر در 

این طرح ثبت نام کردند.  باشگاه خبرنگاران

 آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن 
برای خانوار های دارای سه فرزند


