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اونسطال

چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت 1401

1.835

مثقالطال

ساخت سه اَبَرنیروگاه
بادی در شرق کشور

قی
معتدوربین
کاسی

◾

◾یک هفته زمــان بــرای نامنویسی جاماندهها و
متقاضیان جدید

سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه
جا ماندهاند و یا متقاضی جدید دریافت یارانه

58.990.000

طال ۱۸عیار

 13.619.000ربعسکه

ساخت  72/5مگاوات نیروگاه بادی تا پیش از اوج
بــار ســال  1401در دستور کــار اســت که یک نیروگاه
2/5مگاواتی بــادی تاکنون به بهرهبرداری رسیده و
ساخت سه نیروگاه بــادی دیگر نیز در منطقه میل
نادر ،خواف و درح در سه استان شرقی کشور ادامه
دارد.

کانن مدل 2000D EOS
لنز 55-18
 ۱۲,۴۴۰,۰۰۰تومان

زهرا طوسی نا منویسی
از متقاضیان جدید یــارانــه ،از
قلم افــتــادگــان ،جــامــانــدگــان و
انــصــرافدهــنــدگــان دوره قبل
تکلیفی است که قانون بودجه
 1401در راستای مردمیسازی و
توزیع عادالنه یارانهها بر دوش سازمان هدفمندی
یارانهها گذاشته است.
دولت پرداخت یارانه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومانی را
از این ماه آغاز و اعالم کرده یارانه حمایتی مذکور
از ای ــن پــس جایگزین یــارانــه نــقــدی  ۴۵ه ــزار و
 ۵۰۰تومانی و یــارانــه معیشتی خواهد بــود .این
پرداخت برای حدود  ۷۲میلیون نفر در  ۹دهک
درآمدی انجام شده است .اما در این بین تعدادی
از هموطنان هستند کــه در فهرست ســازمــان
هدفمندی یارانهها قرار نداشته و دریافتی ماهانه
ندارند ،هر چند که ممکن است جزو دهکهای
مشمول باشند.
آن ط ــور کــه سخنگوی وزارت ک ــار اع ــام کــرده
8مــیــلــیــون نــفــر از م ــردم کــشــورمــان ج ــزو اف ــراد
جامانده از یارانه محسوب میشوند که یا از ابتدا
یارانه نمیگرفتند یا در سا لهای قبل انصراف
ســرپــرســت خــانــوار از دریــافــت یــارانــه موجب
شــده فــرزنــدان خــانــواده نتوانند یارانه بگیرند و
اکنون پس از تشکیل خانواده نمیتوانند جزو
متقاضیان یارانه باشند و یا فــرزنــدان آنهــا که
به دنیا میآیند به دلیل انصراف پدر خانواده از
دریافت یارانه جا ماندهاند.

 ۱۶شوال1443
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سال سی و پنجم

شماره ۹۸۰۹

کانن مدل EOS M50
لنز 45-15
 ۲۵,۱۶۲,۷۰۰تومان

 48.720.000نیمسکه

 78.800.000سکه

 136.980.000دالر (سنا)

به گزارش فارس ،یکی از شرکتهای داخلی (مپنا) که
فناوری ساخت توربینهای بادی را در کشور منحصرا ً
در اختیار دارد ،به عنوان پیشران حوزه انــرژی کشور
در قالب مأموریت به سه شرکت زیرمجموعه خود
فرایند ساخت توربین بــادی را آغــاز کــرد و ام ــروز به
تولید توربینهای بــادی 2/5مگاواتیرسیده است.

کانن 4000D EOS
لنز 55-18
 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

نیکون مدل D5600
لنز 55-18
 ۲۰,۵۸۰,۰۰۰تومان

ادامه برنامه دولت برای توزیع عادالنه یارانهها

مهلت یک هفتهای برای
نامنویسی جاماندگان یارانه

255.375

ایــن توربینها بــا ارتــفــاع 85مــتــری ت ــوان فعالیت در
بادهایی با حداقل سرعت نامی 11/5متر بر ثانیه تا
 25متر بر ثانیه را دارا هستند .الزم به تأکید است که
ساخت توربینهای  4و  4.5مگاواتی نیز در گام بعدی
برنامه قرار گرفته و در آینده نزدیک به جمع واحدهای
نیروگاهی کشور میپیوندد.

کانن مدل 850D EOS
لنز 135-18
 ۳۱,۴۰۰,۰۰۰تومان

◾

◾ثبت نام منوط به در اختیار داشتن شماره همراه
به نام سرپرست خانوار

برای ثبتنام در اختیار داشتن شماره همراه به نام
سرپرست خانوار ،کدملی ،کدپستی ،تاریخ تولد
و شماره شبا بانک مربوط به سرپرست خانوار
ضروری است.
بدیهی اســت ،پس از ثبتنام تمامی اطالعات
سرپرستان بــرای تعیین دهک به وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ارسال میشود که در صورت
واجد شرایط بودن متقاضی ،یارانه معوقه مطابق
ت ماه  ۱۴۰۱به
با دهک خانوار مربوطه از اردیبهش 
حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.

◾

◾ثــبــت اع ــتـ ـراض مــعــتــرضــان ب ــه ده ـکبــنــدی
یا قطع یارانه

هستند ،ابتدا الزم اســت بــرای کسب اطــاع از
آخرین وضعیت ثبت نام خود کد دستوری #کد
ملی* *4*43857را شمارهگیری کنند و سپس با
مراجعه به آدرس اینترنتی  my.gov.irنسبت به
ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام
کنند .متقاضیان برای ثبتنام به مراجعه حضوری
به هیچ سازمانی نیاز ندارند.
زم ــان ثــب ـتنــام از مــتــقــاضــیــان جــدیــد ی ــاران ــه و
جامانده روز پنجشنبه و فردا  ۳۰اردیبهشت

از طــریــق ایــن درگ ــاه اس ــت .در صــورتــی کــه این
متقاضیان باز هم به هر دلیلی موفق به انجام
ثبتنام در روزهــای یاد شده نشوند ،میتوانند
ت و یکشنبه  ۱خرداد
در روز شنبه  ۳۱اردیبهش 
مــاه  ۱۴۰۱نسبت به ثبتنام خانوار خود اقدام
کنند .با این حال دولــت اعــام کــرده ثبتنام از
جاماندگان پس از این تاریخ نیز متوقف نخواهد
شد و دوباره تاریخ جدید برای افرادی که در زمان
مقرر موفق به ثبتنام نشوند ،اعالم میشود.

درهم امارات (سنا)

69.537

وزارت کــار متصدی بــررســی وضعیت درآم ــدی
خــانــوارهــا و شناسایی اقــشــار مشمول دریافت
یارانه و حذف پردرآمدها از فهرست یارانهبگیران
اســت .با وجــود گذشت یک هفته از اجــرای این
ط ــرح ذه ــن مـــردم همچنان پــر از پــرسـشهــای
مختلفی در خصوص وضعیت اقتصادی و دهک
خــانــوادهشــان ،نحوه ثبت اعــتــراض و ...اســت.
معترضان بــه دهکبندی اعــامشــده و یــا قطع
یارانه اردیبهشتمــاه  ۱۴۰۱باید از طریق آدرس
اینترنتی  hemayat.mcls.gov.irاعتراض خود
را ثبت و پیگیری کنند .عالوه بر سامانه حمایت،
شماره تلفن گویای  0216369وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و شماره کارشناسی 09200006369
به منظور رفع ابهامها پاسخگوی شهروندان است.

◾

◾امکان اعتراض و تقاضای مجدد یارانه از سوی
دهک دهم

بر اســاس قانون و دهکبندی که از سوی دولت

دینارعراق (سنا)

175

خبر
خوب

نیکون مدل D7500
لنز 140-18
 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰تومان

اعــام شــده ،کسانی که در دهــک  10پــردرآمــدی
شمرده میشوند ،یارانه آنهــا حذف شده و این
هــم بــه روش سیستمی و بــا کامپیوتر از طریق
تقاطعگیری اطالعات از سامانههای مختلف مانند
ثبت احوال ،ثبت اسناد ،مجموع درآمد خانوار،
مایملک خانوار ،تعداد سفر خارجی ،تعداد خودرو
و تعداد منزل مسکونی مدنظر قرار میگیرد با این
حال دولت امکان ثبت اعتراض و تقاضای مجدد
از سوی افــرادی که در این دهک قرار گرفتهاند را
در سامانه حمایت فراهم کرده است.
افرادی که در اردیبهشتماه  ۱۴۰۱بر اساس اعالم
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت
یارانه شدهاند ،نیازی به ثبتنام مجدد یا مراجعه
به درگاههای اعالمشده ندارند.

◾

◾کارتهای اعتباری کجا قابل استفاده است؟
آن طـ ــور ک ــه اعـ ــام شـ ــده ،خــریــد کـ ــاال از همه
فروشگاههای مــواد غذایی که دارای کارتخوان
هستند امکانپذیر است ،منتها باید آن دستگاه
کارتخوان در بانک مرکزی تعریف شده باشد.
خوب است بدانید میزان اعتبار در کارت بانکی
یا کــارت یــاران ـهای به ان ــدازه مابهالتفاوت قیمت
شهریور سال گذشته با قیمت جدید است .مثال ً
اگر کاالیی  ۳۰هزار تومان بوده و با برداشته شدن
ارز ترجیحی به  ۵۰هــزار تومان میرسد  ۲۰هزار
تومان به اندازه مابهالتفاوت آن کاال در قالب یارانه
به حساب فرد واریز شده و آن فرد  ۳۰هزار تومان
را از جیب میدهد و  ۲۰هزار تومان مابهالتفاوت از
اعتبارش هزینه میشود .بانک مرکزی هم براساس
کد ملی افراد اعتبار را به کارت بانکی یا کارت یارانه
آنهــا واری ــز میکند و مــردم میتوانند از طریق
«یارانه اعتباری» یا همان «کاالبرگ الکترونیکی»
کاال بخرند.

انجام  ۶بار
قرعهکشی
خودرو در هر
سه ماه با عرضه
 ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار دستگاه
منوچهر منطقی،
معاون وزیر صمت با
اشاره به راهاندازی
سامانه یکپارچه
فروش خودرو گفت:
در یک دوره سهماهه
ب ه عنوان نمونه  ۶بار
قرعهکشی خودرو
انجام میشود و در
هر دوره  ۲۰۰تا
 ۳۰۰هزار خودرو
فروخته میشود.
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اقتصاد

