«ایران» از تأثیر کاهش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی بر زندگی جهانیان گزارش میدهد
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خنثی سازی بحران جهانی غذا در ایران
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سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

جزئیات درخواست یارانه
برای مجردها
امکان ثبت نام از افراد مجردی که تا کنون یارانه دریافت نمی کردند در سامانه وجود دارد ،اما بهتر است افراد در همان
خانوار اصلی اقدام به ثبت نام کنند
چون تصمیماتی که بعداً برای حمایت از خانوارها گرفته می شود ،ممکن است متفاوت باشد

صفحه  13را بخوانید

مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گفتوگو با «ایران»:

«ایران» از کوچ خریداران بازار مرغ به بازار گوشت قرمز ،بوقلمون و حبوبات گزارش می دهد

روسیه برای صادرات نفت ایران تهدید نیست

سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد

چین این هفته  2میلیون بشکه نفت
ایران را وارد میکند

سقف افزایش اجاره در تهران حداکثر 25
و سایر شهرها  15درصد شد

پس از آنکه رســانههای غربی مدعی شــدند چین ممکن اســت در حال جایگزین
کردن بشکههای ارزان نفت روسیه به جای نفت ایران باشد ،خبرگزاری رویترز اعالم
کرد که شــرکت ملی نفتکش ایران قرار اســت این هفته  2میلیون بشــکه نفت را در
پایانه نفتی چین تخلیه کند .این خبرگزاری به نقل از شرکتهای ردیاب نفتکشها
گــزارش میدهد که ناو بســیار بزرگ نفت خام ایران به نــام دیونا ،این هفته وارد ژان
جیانگ استان گوانگ دونگ خواهد شد .شرکت ردیاب نفتکش ورتکسا آنالیتیکس
گزارش میدهد که کشتی دیونا متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران ( )NITCبه ژان
جیانگ در استان گوانگ دونگ خواهد رسید ،این محموله قرار است به مخازن ذخایر
استراتژیک چین در بندر جنوبی آن پمپاژ شود.
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مشکالت پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از پایان موفقیتآمیز ســه مرحله از توزیع
ضربتی روغن خوراکی و آغاز مرحله چهارم خبر داد.
بــه گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،علیرضا شــاهمیرزایی با اعالم این
خبــر گفــت :از ابتدای اجــرای طرح مردمیســازی یارانههــا ،توزیــع ضربتی روغن
خوراکی با همکاری شــرکتهای پخش در چهار مرحله آغاز شد که سه مرحله آن
بهصورت موفقیتآمیز به پایان رسید و مرحله چهارم آن در حال انجام است .در
واقع ما از شرایط حاد کمبود روغن خوراکی در فروشگاهها عبور کردهایم.
وی افــزود :بــا اجــرای ایــن مراحــل ،مشــکالت بهوجــود آمــده در توزیــع روغن
خوراکی که در روزهای نخســت اجرای طرح مردمیســازی یارانهها پیش آمده بود
تا  ۹۰درصد رفع شــد و امروز میتوانیم ادعا کنیم که شرکتهای پخش به حداقل
 ۹۰درصــد از خردهفروشــیها بــرای فــروش روغن مراجعــه کردهانــد و واحدهای
صنفی که خرید نکردهاند ،خودشان نخواستهاند.
معــاون وزیــر صمت با اشــاره بــه اینکــه خردهفروشــیهای مرتبــط با طرح
مردمیســازی یارانههــا بیــش از  ۵۰۰هــزار واحد هســتند ،اعالم کــرد :به علت
خریــد بیشــتر مــردم در روزهــای پیــش از اجــرای طــرح و عرضه کمتــر ،کمبود
کاالهایــی ماننــد روغــن در فروشــگاهها جــدی بود؛ امــا در طرح توزیــع ضربتی
بهســرعت توانســتیم این کمبود را جبران کنیم .وی در تشــریح اقدامات انجام
شــده در مراحل نخست این طرح گفت :در مرحله نخست ،توزیع سریع روغن
خوراکــی در فروشــگاههای زنجیــرهای را مــورد توجــه قــرار دادیم کــه در دو روز
بهســرعت بیــش از  ۶۰درصد فروشــگاههای زنجیــرهای ،دارای روغــن خوراکی
بــرای فــروش بودنــد؛ مرحلــه دوم ،مانعزدایی از شــرکتهای پخش بــود که با
همــکاری دســتگاههای نظارتــی و بازرســی ،این مرحلــه نیز با موفقیــت انجام
شــد و اختالفنظرها و تفســیرهای متفاوتی که در مــورد مفهوم احتکار ،ترکیب
کاالهــای پایــه و کاالهــای دارای ارزش افزوده و همچنیــن چگونگی درج قیمت
روی کاال بود ،رفع شد و موانعی که از سوی دستگاههای نظارتی در مسیر پخش
سریع کاال ایجاد شده بود برداشته شد.
شــاهمیرزایی ادامه داد :همچنین در مرحله ســوم اجرای طرح ،نرخ توزیع
مویرگــی در خردهفروشــیها بــه ســه برابــر وضعیــت عــادی رســید و حتی از
شرکتهای پخش که در حوزه روغن فعالیت نمیکردند خواستیم که در این
طــرح کمک کنند و شــرکتهای پخــش روغن نیز در قالــب عملیات ضربتی،
حجم فعالیت خود را افزایش دادند.
معــاون وزیــر صمــت از اصــاح درصدهــای ســود شــرکتهای پخــش و
خردهفروشــیها به عنــوان مرحله چهارم اصالح نظام توزیع کاالهای اساســی نام
برد و تصریح کرد :در مجموع باید از شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیرهای
بهصورت ویژه تشــکر کنــم که در اجرای طرح ضربتی روغــن بهصورت جهادی در
کنــار مــا بودند و تمام توان و ظرفیت خود را برای برطرف کردن نگرانیهای مردم
به میدان آوردند.
وی درباره خبر منتشره در خصوص درخواست معاونت بازرگانی وزارت جهاد
کشــاورزی بــرای جابهجایــی اختصــاص ارز کاالهای اساســی از ارز ترجیحــی به ارز
نیمایی نیز توضیح داد :این جابهجایی در سامانه اعمال شده است و واردکنندگان
کاالهای اساسی مانند روغن از فردا میتوانند از ارز نیمایی استفاده کنند.

اخذ مجوز تأسیس اولین بانک فراساحل

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفت :مجوز تأســیس اولین بانک آفشــور کشــور از
بانک مرکزی اخذ شد و رایزنی برای ایجاد شبکه سهامداران در حال انجام است.
بــه گــزارش فــارس ،ســعید محمــد ادامــه داد :ســهامداران خارجــی بــرای
ســرمایهگذاری در این بانک فراســاحلی ( )Offshoreاعالم آمادگی کردهاند که با
تأســیس این بانک مزایای بســیاری از جمله تسهیل سرمایهگذاری ایرانیان خارج
از کشور در ایران به وجود میآید.
محمــد ضمن بیان تراز تجاری مناطق آزاد و مناطق ویژه گفت :با وجود اینکه
همگان تصور میکنند ،واردات در مناطق آزاد و ویژه از صادرات بیشــتر اســت اما
مطابق آمار میزان صادرات در این مناطق  ۱۱میلیارد دالر بیشتر از واردات است.

علی محمدی /ایران

 2000روستا در دولت سیزدهم آنالین شدند
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در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار کــه بــه ریاســت محمــد مخبــر معــاون اول
رئیسجمهور برگزار شــد ،با بررسی بسته سیاســتی وزارت راه و شهرسازی در
حوزه مســکن ،ســقف افزایش اجارهبهای مسکن نســبت به اجارهبهای سال
 ،1400در تهــران حداکثــر  25درصــد ،کالنشــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفر
جمعیت  20درصد و ســایر شهرها  15درصد به تصویب رسید .براساس این
مصوبه ،سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران امالک متخلف که
این سقف افزایش را رعایت نکنند ،برخورد کند .بر این اساس ،همچنین وزارت
راه و شهرســازی موظف شــده به انعکاس و معرفی واحدهای مســکونی خالی از
سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
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جابه جایی پروتئینی در سفره مردم

معاون وزیر جهاد کشاورزی :هیچ محدودیتی در خرید  4قلم وجود ندارد
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«ایران» با مقایسه صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل و  6ماهه دوم سال  1400گزارش میدهد

صدور پروانه ساخت مسکن در  6ماه دولت سیزدهم
برابر کل دولت روحانی
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