
استفاده از ظرفیت های بانک شهر در 
دستور کار مدیریت شهری اردبیل

ش��هردار اردبیل ب��ا تاکید بر اینکه س��طح مطلوب 
همکاری های بانک ش��هر با ش��هرداری ها تنها به 
س��بب میزان ش��ناخت مناسبی اس��ت که از نحوه 
فعالیت های یکدیگر دارند، گفت: بر همین اس��اس 
استفاده بیش��تر از ظرفیت ها و خدمات بانک شهر 

در دستور کار مدیریت شهری اردبیل قرار دارد.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، حمید لطف اللهیان با بی��ان اینکه همکاری 
بان��ک ش��هر و ش��هرداری اردبیل درس��ال جاری 
وارد مرحله جدیدی ش��ده اس��ت، افزود:در همین 
راس��تا و بر اس��اس برنامه تعریف ش��ده، به زودی 
بخش گس��ترده ای از مراودات مالی شهرداری این 
کالنش��هر در حوزه های متعدد ب��ا همکاری بانک 

شهر به سرانجام خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه بانک شهر کارنامه درخشانی 
در ارائ��ه خدمات نوین به ش��هروندان دارد،تصریح 
کرد: مدیریت ش��هرها در همه حال در خط مقدم 
خدمات رسانی به شهروندان قرار دارند و این بانک 
به عنوان بانکی تخصصی در حوزه مدیریت شهری، 
همواره پشتیبان این مهم بوده است. لطف اللهیان 
تاکی��د ک��رد: نحوه خدمات رس��انی ای��ن بانک به 
تمامی اقشار، تولیدکنندگان داخلی و سازمان های 

خدماتی همواره شایسته تقدیر بوده است.

روند مطلوب اعطای تسهیالت در 
بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل شیرپاش��توریزه پگاه آذربایجان غربی می 
گوید بانک توس��عه صادرات ایران به نس��بت سایر 
بانک های توس��عه ای ش��رایط مناس��ب تری را در 
حوزه تامین مالی برای مشتریان در نظر گرفته است.

ش��رکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان از واحدهای 
تولی��دی ص��ادرات مح��ور موفق در ح��وزه لبنیات 
اس��ت که در س��ال 98 بالغ ب��ر 4300 تن صادرات 
به کش��ورهای عراق و افغانستان انجام داده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران و 
به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز، این واحد س��ال 
گذشته از بانک توس��عه صادرات تسهیالت سرمایه 
در گردش دریافت کرده اس��ت؛ مدیر عامل شرکت 
ش��یر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در این باره به 
خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بانک توسعه صادرات ایران 
به نسبت سایر بانک های توسعه ای شرایط مناسب 
تری را در حوزه تامین مالی برای مش��تریان در نظر 
گرفته اس��ت؛ ش��رکت پگاه آذربایجان نیز به عنوان 
یک واحد تولی��دی صادرات محور، به منظور تامین 
نقدینگی برای تهیه نهاده ه��ای الزم برای تولید از 
بانک توس��عه صادرات، تسهیالت سرمایه درگردش 
دریافت کرد و امیدواریم با تس��ویه این تس��هیالت 
در ماه آتی، بتوانیم دوباره از این تس��هیالت استفاده 
کنیم.س��ید فضل اله قریشی اظهار داشت: با رایزنی 
های انجام شده با رئیس بانک توسعه صادرات استان 
و نیز با توجه به رشد صادراتی که شرکت پگاه استان 
آذربایجان غربی در سال گذشته و هدف گذاری این 
ش��رکت برای دوبرابر کردن صادرات در سال جاری، 
قول مساعدت در زمینه تخصیص تسهیالت سرمایه 

در گردش به این بنگاه اقتصادی داده شده است.

شناخت بانک صادرات ایران از توان 
و ظرفیت داخلی، سدی در مقابل 

تحریم هاست
رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: رشد 
شاخص های عملکردی و اقبال فعاالن بازار سرمایه 
به وبصادر، موید ش��ناخت بانک ص��ادرات ایران از 
توان و ظرفیت داخلی و حرکت در مس��یر توس��عه 
کش��ور برای مقابله با آثار تحریم های ناجوانمردانه 
علی��ه ایران اس��ت.به گ��زارش روابط عمومی بانک 
ص��ادرات ایران، حمید تاجی��ک در مجمع عمومی 
عادی س��الیانه بانک صادرات ایران، افزود: با وجود 
تحریم ه��ای ناجوانمردان��ه و خصمان��ه آمری��کا و 
همدس��تانش که درآمد نفت ایران را بس��یار متاثر 
کرده، توس��عه فرهنگ س��رمایه گذاری و گسترش 
دسترس��ی به ب��ازار بورس موج��ب افزایش توان و 
ظرفیت داخلی کشور شده و این وضعیت نویدبخش 

روزهای بهتری برای اقتصاد کشور است.

اخبار

س��تاد برنامه ریزی و راهب��ری جهش تولید در حالی در 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد شد که چندماهی 
اس��ت که خروجی مشخصی از جلسات این ستاد منتشر 
نش��ده، بر این اس��اس و بعد از نامشخص بودن جلسات 
س��تاد مذکور مشخص نیست متولی جدید جهش تولید 

در دولت کدام دستگاه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از روزهای 
آغازین س��ال 1399 و بعد از اعالم رسمی نام سال جدید 
به عنوان سال جهش تولید سازمان برنامه و بودجه کشور 
اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد برنامه ریزی 

و راهبری جهش تولید در این سازمان کرد.
نکته جالب توجه این که جلس��ات این س��تاد با حضور 
انبوهی از مدیران مختلف از دستگاههای اجرایی گرفته 
ت��ا نظارتی باحضور رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه به 
عن��وان رئیس این س��تاد و همچنین مع��اون اقتصادی 
س��ازمان به عنوان دبیر ستاد مذکور تشکیل شد اما بعد 
از مدتی هیچ گونه اطالع رس��انی از ادامه جلس��ات این 
ستاد انجام نشده است. یکی از دستور کارهای این ستاد 
که اتفاقا در فروردین ماه و در اوج موج اول کرونا برگزار 
میش��د دعوت از وزرا و بحث و بررسی موردی برنامه ها و 

نیازهای انها برای تحقق جهش تولید بود.
در این جلس��ات، عالوه بر مدیران ارش��د سازمان برنامه 
و بودجه، سرپرس��ت مرکز پژوهشهای مجلس که مدت 
زی��ادی در این پس��ت نمان��د، به هم��راه نمایندگانی از 
نهاده��ای انقالبی، معاونین دس��تگاههای اجرایی، مرکز 
امار، برخی دستگاههای نظارتی حضور داشتند. بسته به 
دستور کار هر جلسه وزرای مختلف در سازمان برنامه و 
بودجه حاضر ش��ده و بخشهای از برنامه های خود برای 

تحقق جهش تولید را ارائه میکردند.

الزم به ذکر اس��ت، روز دوم فروردین ماه نوبخت  ضمن 
تش��کر از تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای 
نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید، اعضای 
س��تاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید را متشکل از 
نمایندگان وزارتخان��ه های اقتصادی و تولیدی تعیین و 
در احکام جداگانه ای ابالغ نمودند. تمام دس��تگاه های 
اجرایی به همراه معاونتها، س��ازمان های تابعه و استانی 
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به همکاری با ستاد 
برنامه ریزی و راهبری جهش تولید شدند. گفتنی است، 
در این جلسا، وزاری نفت، صنعت، نیرو، راه و شهرسازی، 
سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی، و همچنین معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند.
یک��ی از محورهای مهم این جلس��ات برنامه ریزی برای 
کاه��ش ارز بری کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی بود 
که تا در سال جهش تولید نیازهای ارزی کشور به نحوی 
مدیریت شود. این در حالی است که در در تیر ماه اقتصاد 
ایران با یک ش��وک ارزی جدید مواجه ش��د تامین ارزی 
کاالهای اساسی نیز ظاهرا بامشکالتی همراه شده است. 
در یکی از این جلس��ات که در اوایل فروردین ماه برگزار 
ش��ده بود، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که این 
روزها مشغول تدوین آخرین بودجه در دولت تدبیر و امید 
اس��ت، گفته بود، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه منابع 200هزار میلیارد تومانی دولت برای راهبری 
جهش تولید فراهم خواهد ش��د. 70هزار میلیارد تومان 
اعتب��ارات عمرانی، 40 هزار میلیارد تومان منابع مختلف 
موج��ود در بودجه و همچنین س��رمایه گذاری 100هزار 
میلیاردی شرکتهای دولتی بخشی از منابع قابل استفاده 
در راس��تای حمایت از پروژه هایی اس��ت که در راستای 

جهش تولید اولویت بندی خواهند شد.  فارس 

توسط سازمان برنامه و بودجه رقم خورد؛

رها شدن سکان حمایت از تولید در دولت  
سرپرست تنظیم بازار وزارت صنعت اعالم کرد؛

تنظیم بازار گوشت مرغ با 
عرضه مرغ منجمد 

سرپرست دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه 
به محدودیت های صادراتی قیمت تخم مرغ در حال 
کاهش است و اقداماتی از قبیل عرضه مرغ منجمد 

برای تنظیم بازار گوشت مرغ انجام شده است.
کامران کارگر، با اشاره به قیمت برخی اقالم و کاالهای 
اساسی برای مصرف کننده،  گفت: قیمت مصوب هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب کارخانه 9 هزار و 500 تومان 
تعیین ش��ده و براین اساس قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ برای مصرف کننده 11 هزار و 500 تومان است.  
سرپرس��ت دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت: تخم مرغ 
بصورت شانه ای عرضه می ش��ود و هر شانه تخم مرغ 
وزن��ی حدود یک کیل��و و 700 گرم ت��ا یک کیلو و 
800 گرم  دارد.  وی با اش��اره اعمال محدودیت هایی 
برای صادرات تخم مرغ،  افزود: در حال حاضر قیمت 
تخم مرغ  در حال کاهش است و حتی به قیمتی کمتر 
از قیمت مصوب درب کارخانه عرضه می شود.  کارگر 
در مورد قیمت گوشت مرغ،  نیز اظهار داشت: قیمت 
مصوب هر کیلوگرم گوش��ت مرغ برای مصرف کننده 
15 هزار تومان با 5 درصد  نوسان تعیین شده بنابراین 
ممکن است این کاال با 5 درصد بیش از قیمت مصوب 

نیز عرضه شود.
 وی اظهار داشت: از چند هفته پیش عرضه  گوشت 
مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلوگرم 13 هزار و 
500 تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های 
زنجیره ای آغاز شده و عرضه این کاال با قیمت مصوب 

در راستای تنظیم بازار ادامه دارد.  فارس 

از ابتدای سال تاکنون انجام شد؛

 پرداخت 12 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت تبصره 18 

طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت از ابتدای س��ال تاکنون 11 هزار 
و 830 میلی��ارد ریال تس��هیالت از محل اعتبارات 

تبصره 18 به متقاضیان پرداخت شده است.
در گزارش معاون��ت طرح و برنامه وزارت صمت آمده 
است: منابع تفاهم نامه برای پرداخت تسهیالت سرمایه 
در گردش و سرمایه ثابت از محل اعتبارات تبصره 18 
تا 31 تیرماه امس��ال 201 هزار و 299 میلیارد ریال و 
منابع ایجاد ش��ده نیز 110 هزار و 400 میلیارد ریال 
ب��وده که در ای��ن مدت بانک های صنع��ت و معدن، 
آینده، توسعه تعاون، تجارت و ملی به ترتیب بیشترین 
تسهیالت پرداختی را داش��ته اند. بنا بر این گزارش، 
مجموع تس��هیالت پرداختی به متقاضیان در س��ال 
گذشته 40 هزار و 912 میلیارد ریال برای 736 فقره و 
امسال تاکنون 11 هزار و 830 میلیارد ریال برای 187 
فقره بوده است که در مجموع به 923 فقره 52 هزار و 

742 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
درصد پرداخت این تس��هیالت نی��ز به صورت 15 
درصد سرمایه ثابت و 85 درصد سرمایه در گردش 
و مان��ده مناب��ع ایجاد ش��ده نیز 57 ه��زار و 658 
میلیارد ریال اس��ت. در خصوص عملکرد بانکها نیز 
بانک صنعت و معدن ب��ا پرداخت 30 هزار و 695 
میلی��ارد ریال با درص��د پرداخت 76.66 درصد در 
رتب��ه اول قرار دارد، بانک آینده با پرداخت 4 هزار 
و 819 میلیارد ری��ال با درصد پرداخت 58 درصد 
در رتب��ه دوم و بانک توس��عه تعاون نیز با پرداخت 
6 هزار و 326 میلی��ارد ریال و درصد پرداخت 46 

میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد.   شاتا 

گزارش

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از حل 
شدن بخش عمده ای از مش��کالت واردکنندگان در زمینه 
تامی��ن م��واد اولیه خب��ر داد و با بیان اینک��ه در برخی از 
محصوالت دخانی قاچاق از فضوالت حیوانی استفاده شده، 
اعالم کرد که اجرای طرح شناس��ه رهگیری سیگار از اول 

شهریور ماه آغاز می شود.
جدیدتری��ن آمار منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نش��ان می دهد که تولید س��یگار 
در دو ماهه اول امس��ال 27.9 درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل کاهش داشته و در پی آن برآورد قاچاق سیگار 
تقریبا دو برابر ش��ده اس��ت. در میانه تیر ماه رئیس انجمن 
تولیدکنن��دگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخان��ی از عدم تخصیص ارز ب��رای واردات مواد اولیه این 
صنعت طی سه ماه گذشته خبر داد و گفت که این مسئله 
باعث شده تولید هشت واحد از 15 واحد تولید محصوالت 
دخانی متوقف ش��ود. او همچنین هشدار داده بود که ادامه 
این وضعیت و عدم تخصیص ارز به مواد اولیه این صنعت تا 
ی��ک ماه بعد می تواند همه واحدهای تولیدی را به تعطیلی 

بکشاند.
در ای��ن رابطه عطااهلل معروفخانی در گفت وگو با ایس��نا، با 
تاکید بر اینکه واحدهای دخانی ارز دولتی و نیمایی دریافت 
نمی کنند، اظهار کرد: بخش عمده مشکل تامین مواد اولیه 
واحدهای تولید س��یگار ب��ا پیگیری مرک��ز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانی��ات و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل 
شده و مابقی در حال حل شدن است و امیدواریم به زودی 

تولید واحدهایی که تعطیل شده بود مجدد آغاز شود.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح شناس��ه رهگیری سیگار 
از اول ش��هریور ماه خبر داد و گفت که با اجرای این طرح 
مصرف کنن��دگان می توانند به راحت��ی کاالی تولید داخل 
ک��ه به ص��ورت قانونی تولید ش��ده را از س��یگار قاچاق و 
جعلی تش��خیص دهند چرا که ب��ا اجرای این طرح تمامی 
تولیدکنندگان باید کد رهگیری را بر پاکت های سیگار درج 

کنند.

تولید سیگار در سال ۹۸ رکورد زد
معروفخان��ی با بیان اینکه در زمینه انج��ام نظارت بر بازار 
هماهنگی های الزم با س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان، س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س��ایر 
دستگاه های ذی ربط انجام شده، تصریح کرد: تولید سیگار 
در س��ال گذش��ته رکورد زد و نزدیک ب��ه 55 میلیارد نخ 
س��یگار در کش��ور تولید ش��د، اما میزان مصرف 65 تا 75 
میلیارد نخ تخمین زده ش��ده که این ش��کاف بین عرضه و 

مصرف نوعی ترغیب برای قاچاق محسوب می شود.
وی در ادامه در پاس��خ به سوالی درباره تفاوت این طرح با 
درج آرم س��المت بر پاکت های س��یگار که برای تشخیص 
سیگار قاچاق از اصلی مورد استفاده قرار می گرفت، تصریح 
کرد: با توجه به پهناور بودن مرزهای کشور قاچاق در کشور 
ما وجود دارد و احتماالً در آینده هم وجود خواهد داش��ت، 
اما طرح شناس��ه کاال تشخیص س��یگار قاچاق را راحت تر 
می کند. از طرف دیگر در مواردی ش��اهد بودیم که عده ای 
بر س��یگارهای قاچاق آرم سالمت نصب کردند و به عنوان 
کاالی قانونی عرضه می کردند، اما با اجرای طرح شناس��ه 

رهگیری دقیقاً مش��خص می شود کدام شرکت محصول را 
تولید کرده و به کدام عوامل کشوری یا استانی عرضه شده 
اس��ت. بنابراین با ش��فافیت در نظام توزیع سیگار اصل از 

قاچاق مشخص می شود.
از اوایل س��ال 1394 نصب هولوگرام روی سیگارهایی که 
از مبادی رسمی وارد می ش��ود یا بسته بندی متحدالشکل 
برندهای مختلف س��یگار مطرح ش��ده بود که بر اساس آن 
مقرر ش��د این راهکار برای کاهش قاچاق سیگار یا کاهش 
مصرف آن مورد بررس��ی قرار گیرد. البته با توجه به توقف 
واردات س��یگار از س��ال 1397 در حال حاضر سیگارهای 
قاچاق از س��یگارهایی که به ش��کل قانونی در بازار عرضه 
می ش��وند، با برچسبی که نشانگر آسیب محصوالت دخانی 

به سالمت انسان است، قابل تشخیص است.

۷۰۰ نوع سیگار قاچاق در بازار 
معروفخان��ی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 700 نوع 
سیگار قاچاق در بازار ایران وجود دارد، تصریح کرد: آمایش 
انواع س��یگارهای قاچاق نش��ان می دهد ک��ه در مواد اولیه 
سیگار و تنباکو قاچاق از انواع مواد مخدر و فضوالت حیوانی 
اس��تفاده می ش��ود و معموالً آزمایشگاه ها از ما می خواهند 
که با حضور مأموران وزارت بهداش��ت محموله های قاچاق 

را امحا کنیم.
رئی��س مرکز برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور با 
اشاره به مضرات اس��تفاده از دخانیات برای سالمتی افراد، 
تصریح کرد: استفاده از سیگار و تنباکویی که قانونی تولید 
ش��ده هم برای سالمتی مضر اس��ت، اما تولید قانونی این 
اطمین��ان را ب��ه مصرف کننده می دهد که اس��تانداردهای 
الزم رعایت ش��ده، برای مثال مواد اولیه پیش از ترخیص، 
آزمایش می ش��ود و در صورت تایید اج��ازه ترخیص دارد. 
همچنین در زمان تولید و بعد از تولید مجددا آزمایش هایی 
انجام می ش��ود و در صورت داش��تن اس��تانداردهای الزم 
اج��ازه توزیع دارد. حتی بعد از توزیع هم مس��ئوالن مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور به صورت موردی 
از نمونه هایی که در بازار به فروش می رسد می خرند و برای 
آزمایشگاه می فرس��تند که اگر مشکلی داشته باشد جلوی 
آن گرفته می ش��ود و به طور کلی می توان گفت که حداقل 

ضرر محصوالت قانونی کمتر است.
وی اف��زود: ضرر کااله��ای قاچاق یا جعل برای س��المتی 
وحش��تناک اس��ت و عاجزانه از مردم درخواس��ت داریم از 
خری��د کاالهای دخان��ی تقلبی و قاچاق خ��ودداری کنند. 
همچنین از شهروندان می خواهیم برای سالمتی خودشان 

تا حد امکان مصرف دخانیات را کاهش دهند. ایسنا 
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وزیر اسبق بازرگانی 
بخش اعظم "ارز گم شده 

صادراتی" دست دولتی هاست
وزیر اسبق بازرگانی گفت: بخش عمده ارز حاصل 
از ص��ادرات غیر نفتی که به کش��ور بازگردانده 
نشده، متعلق به بخش های دولتی است. یحیی 
آل اسحاق با بیان اینکه ارز نیز مانند هر کاالی 
دیگری تابع عرضه و تقاضا است و باید ببینیم که 

شاخصه های عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه 
است ، گفت: در حال حاضر ورود ارز به کشور کم 
شده چرا که میزان صادرات نفتی ایران به صورت 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده است.
ای��ن فعال اقتصادی ادامه داد : س��ال گذش��ته 
صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشت ولی 
امس��ال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا این رقم 
حدود 30 الی 40 درصد کاهش پیدا کرده است. 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق با بیان اینکه 
برخی از پولهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز 
به کشور بازگردانده نشده است و در مورد علت 
آن مسائل مختلفی مطرح است، تصریح کرد : از 
27 میلیارد دالری که بانک مرکزی در این زمینه 
اعالم کرده حدود 6 میلیارد آن مربوط به بخش 
خصوصی است و 21 میلیارد دالر آن مربوط به 
بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه 
هن��وز اعالم نکرده که این 21میلی��ارد دالر در 

اختیار چه بخش هایی است . تسنیم  

یکساله رقم خورد؛
 افزایش ۸۵ درصدی نرخ 

برنج خارجی 
متوس��ط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری 
ب��رای تیر ماه 99 اعالم ش��د، بر این اس��اس 
درحال��ی که قیمت برنج خارج��ی حدود 85 
درصد نس��بت به تیر ماه گذش��ته رشد کرده 
است، قیمت گوشت گاو حدود 6 درصد کاهش 

داشته اس��ت. متوس��ط قیمت اقالم خوراکی 
مناطق شهری – تیر 1399 از سوی مرکز آمار 
ایران منتشر شد. در تیر ماه، اقالم »موز« )25.8 
درصد(، »پیاز« )6.4 درصد( و »گوجه فرنگی« 
)5.1 درصد( نس��بت به ماه گذش��ته، کاهش 
قیمت داشته اند. بر اساس نتایج به دست آمده 
در تیر ماه 1399، اقالم »تخم مرغ ماشینی« 
)41.8 درصد(، »مرغ ماشینی« )39.2 درصد( 
و »پرتق��ال محصول داخ��ل« )19.4 درصد( 
نس��بت به ماه قبل افزایش قیمت داش��ته اند. 
در این ماه اقالم »موز« )25.8 درصد(، »پیاز« 
)6.4 درص��د( و »گوجه فرنگی« )5.1 درصد( 
نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند. 
همچنین »برنج خارجی درجه یک« نسبت به 
تیر پارسال 85.1 درصد، »تخم مرغ ماشینی« 
65.7 درصد، »چای خارجی بسته ای« 65.7 
درصد و »لوبیا چیت��ی« 64.9 درصد افزایش 

قیمت داشته اند. مهر 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
ثبت نام ۱.۴میلیون نفر برای وام 

ودیعه مسکن 
ثبت ن��ام 1.4 میلی��ون نفر ب��رای وام ودیعه 
مسکن/س��ابقه سکونت 5 س��اله جزو شروط 

ثبت نام نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام پیامکی 
1.4میلیون نفر برای وام ودیعه مس��کن خبر 

داد و گفت: سابقه سکونت 5ساله جزو شروط 
ثبت نام وام ودیعه نیست.

محمود محمودزاده اظهار کرد: از روز ش��نبه 
تا دیروز 6 م��رداد 1.4 میلیون نفر به صورت 
پیامکی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای 

پرداخت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند.
وی با بیان این که ثبت نام وام ودیعه مس��کن 
تا 9 مرداد )5ش��نبه هفته جاری( ادامه دارد، 
افزود: کارگ��ران، خانواره��ای دارای 3 فرزند، 
زوج های جوان و افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی در اولویت دریافت این وام قرار دارند.

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرس��ازی با تکذیب مجدد قرمز شدن فرم 
»ج« متقاضیان دریافت وام ودیعه مس��کن، 
تصریح کرد : تأهل، و سرپرس��ت خانوار بودن 
از جمله ش��روط دریافت وام مذکور اس��ت و 
داشتن سابقه 5 سال سکونت جزو شرط های 
ثبت نام وام ودیعه مسکن نیست.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات  هشدار داد؛

استفاده از فضوالت حیوانی 
در محصوالت دخانی قاچاق


