سبد خانوار

سازمان حمایت قیمت خرما را تثبیت کند

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان تهران با اشاره به گرانی قیمت خرما گفت:
در اینباره هنوز قیمتها تثبیت نش��ده اس��ت که امیدواریم سازمان حمایت هر
چه زودتر این کار را انجام بدهد.
محمدعلی اس��فنانی افزود :قیمت زولبیا و بامیه درجه یک از س��وی س��ازمان
حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده  ۲۰هزار تومان اعالم شده ،اما درباره خرما هنوز
قیمتها تثبیت نشده است که امیدواریم سازمان حمایت هر چه زودتر این کار را انجام
بدهد .وی با اشاره به طرح ضیافت  ۹۸در ماه رمضان گفت :با همکاری سازمانهای مرتبط
 ۱۵واحد گشت در این ایام در تهران بر بازار نظارت خواهند کرد.عمده نظارتها بر کاالهای
مورد نیاز ماه رمضان مراکز فروش حلیم و آش ،خرما و زولبیا و بامیه و گوشت و مرغ است.
وی با اشاره به قیمت مرغ گفت :به دلیل تمرکز بر این موضوع افزایش قیمتی درباره
میزان
مرغ نداشتیم حتی در برخی مواقع هم با کاهش آن نیز مواجه بودیم.

آقای وزیر

بازار روز

اعالم جزئیات جدید از کارت اعتباری مصالح

وزیر راه و شهرس��ازی گفت :بنیاد مس��کن و بانک عامل حوزه مسکن ،یک
شرکت مشترک برای توزیع کارت اعتباری مصالح تشکیل میدهند.
محمد اس�لامی از طرح رونق تولید به حوزه مس��کن اشاره کرد و افزود :در
حوزه مس��کن ،امسال تکمیل و تحویل مسکن مهر را در برنامه داریم ،همچنین
پروژه ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است که نشانهای برای
بازار و سازندگان است که رونق تولید مسکن را شاهد باشیم .وی افزود :در  ۱۶اسفند
س��ال گذشته در ش��ورای پول و اعتبار ،سهم وامی که به س��ازنده تعلق میگیرد را ۶۵
درصد برای متقاضیان فردی و زوجین افزایش دادیم که قابل انتقال به خریدار است.
اس�لامی درباره حمایت از خرید مصالح س��اختمانی از سوی سازنده گفت :با ایجاد
ش��رکت مش��ترک میان بنیاد مسکن و بانک عامل بخش مس��کن به صورت کارگزاری،
کارت اعتباری مصالح را به سازندگان اختصاص میدهیم تا خرید انبوه انجام دهند.

معیـشت
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خ�ط كــش

گروه معیشت

ماه مبارک رمضان آغاز شده اما
علیرغم وعدههای مک��رر متولیان نه تنها ثباتی در
قیمتها دیده نش��د بلکه اکثر قریب به اتفاق بازارها
دستخوش نوسان و گرانیها فزاینده شدند به طوریکه
ن��ه تنها مردم و کارشناس��ان که حت��ی نمایندگان
مجلس هم امیدی به بهب��ود اوضاع اقتصادی مردم
ندارند و مدام از این مساله ابراز نگرانی میکنند.
این اتفاقات در ش��رایطی رخ داده که تا پیش
از ای��ن نیز متولیان مربوطه و به خصوص تعزیزاتی
بر این مس��اله تاکید داش��تهاند که ب��ا متخلفین و
گرانفروشان و البته س��ودجویان برخورد جدی و
قابل توجه خواهند داشت .هرچند متولیان از جدی
ب��ودن تصمیمات خود در این زمینه خبر میدهند
اما برآیند قضیه از این مس��اله پرده بر میدارد که
در عمل س��وءمدیریت و نبود نظارت کافی و حتی
ش��اید نظارت کاغذی کار را به جایی رسانده که به
اعتقاد کارشناسان میتوان مدعی شد که سرمنشا
تمام این گرانی به ش��کلی وشمایلی ریشه در یک
دس��تور مدیریتی دارد .به سخن دیگر در شرایطی
که تورم رو به افزایش اس��ت و هی��چ بازاری از آن
عقب نمان��ده و البته نظارتها ه��م آنطورکه باید
نیست پس اینکه گرانیها هر روز بیشتر میشود از
این حیث نمیتواند تخلف باشد اما از این جهت که
متولیان و مدیران تاکنون نتوانستهاند آن راکنترل
کنند چیزی جز تخطی آنها از وظایفشان نیست.

نان گران
روز گذش��ته یزدان س��یف مدیرعامل شرکت
بازرگانی دولتی با تاکید بر این مس��اله که افزایش
قیمت نان گرانفروش��ی اس��ت اعالم کرد؛ هرگونه
افزای��ش قیمت ن��ان توس��ط واحده��ای تولیدی
گرانفروش��ی اس��ت و باید از سوی دس��تگاههای
نظارت��ی با این موارد برخورد ش��ود ضمن اینکه از
مردم درخواست میکنم در صورت مشاهده هرگونه
گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴
سازمان حمایت در میان بگذارند.
البت��ه وی چنین ادعایی را نیز در مورد ش��کر
عن��وان و تاکید کرد که ش��کر مورد نی��از با قیمت
مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر
اس��تانها قرار گرفته و انتظار میرود قیمت مصوب
حدود  ۲۰ه��زار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه
رمضان رعایت ش��ود و در س��ه روز گذشته بیش از
 ۲۰هزار تن ش��کر با قیمت مص��وب  ۳هزار و ۴۰۰
تومان به بازار عرضه ش��ده و فروش آن در میادین و
فروشگاههای منتخب آغاز شده است.
دستور گرانی
مهرماه س��ال گذشته بود که رسانهها همراستا
با انتش��ار س��خنان معاون وقت وزیر صنعت اعالم
کردن��د که با مج��وز رئیسجمهور نان گران ش��د.
حسن یونسسینکی که در حال حاضر از این سمت
اس��تعفا داده اس��ت در پاسخ به س��وال خبرنگاری

یکساله؛ خانه کلنگی  ۱۴۲درصد گران شد

قیمت ف��روش ی��ک مترمرب��ع زیربنای
خونه به خونه
مسکونی،زمینیازمینساختمانمسکونی
کلنگی و اجاره در زمستان سال  ۹۷نسبت به زمستان سال  ،۹۶به
ترتیب  ۸۲درصد ۱۴۲ ،درصد و  ۲۱.۷درصد افزایش یافت.
بنگاههای معامالت ملکی کشور موظف هستند مشخصات
تمامی معامالت خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر

بازار شکر متعادل میشود

رئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به چگونگی توزیع شکر در میادین
میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای گفت :طی روزهای آتی بازار شکر متعادل
میشود.
یداهللصادقی در مورد چگونگی توزیع و عرضه شکر در میادین میوه و ترهبار و
فروشگاههای زنجیرهای گفت :از حدود  4روز پیش در راستای تنظیم بازار شکر ،توزیع
این کاال در میادین میوه و ترهبار آغاز ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به رایزنی با فروشگاههای
زنجیرهای برای تامین موجود ش��کر فروشگاههای زنجیرهای گفت :از مدیرعامل فروشگاههای
زنجیرهای خواستیم تا فعال با موجودی شکر خود فروشگاههای زنجیرهای را تامین کند تا تامین
کاالی حوالههای شکری که به غله بازرگانی ارائه شده انجام شود و وارد شبکه توزیع شود.
وی گفت 120:تن شکر تحویل سازمان میادین و میوه و ترهبار شهر تهران شده و طرح
توزیع شکر را آغاز کردیم اما تا بازگشت وضعیت به روال قبلی چند روزی زمان الزم است.

سیاست روز ریشه گرانیهای اخیر را بررسی میکند؛

تخلفی از جنس سوءمدیریت

مبنی بر اینکه در س��ال  ۹۷با دستور رئیسجمهور
هیچ دستگاهی اجازه تصمیمگیری در مورد افزایش
ملی قیمت نان ندارد اما رئیسجمهور اجازه داده در
مراکز اس��تانها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با
تأیید شورای تأمین استانها افزایش قیمت حداکثر
تا س��قف  ۱۰درصد صورت گیرد مدعی ش��د که با
این تفاسیر ش��وراهای تأمین استانها و ستادهای
تنظیم بازار اجازه خواهند داش��ت تا س��قف تعیین
شده ،مجوز افزایش قیمت نان را صادر کنند.
هرچند به گفته وی این مجوز فقط در س��طح
استانی و منطقهای بوده و هیچگونه افزایش سراسری
و ملی برای قیمت نان اتفاق نخواهد افتاد اما در حال
حاضر ش��اهد رشد قابل توجه این محصول با برکت
در س��ر سفره مردم هس��تیم و نکته جالب آن است
که نبود نظارت دراین حوزه س��بب ش��ده تا برخی
نانپزیها ارقام مطلوب و منطقی خود را برای فروش
نان ارایه کنند و با بهانههای واهی مانند کنجد اضافه
و س��بزیجات و آتش بیشتر و بعضا آرد غیر یارانهای
این محصول را گران و گرانتر کردهاند.
این روند نه تنها برای نان که برای شکر و هر نوع
کاالی اساس��ی دیگری که بخشی از سبد معیشتی

ثبت اسناد انتقال پیدا میکند را در سامان ه اطالعات مدیریت
معامالت امالک و مستغالت کشور ثبت نمایند.
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت
در مناطق شهر تهران ،باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط
قیمت در س��طح کل شهر میش��ود ،از متوسط تعدیل شده
(وزنی) که در آن ،وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی
دارای سکنه محاسبه میشود ،استفاده شده تا بتوان با حذف
اثر حجم معامالت ،تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

رسیده است .در کنار شکر ،قیمت هرکیلوگرم قند
نی��ز به بی��ش از  12هزار توم��ان افزایش یافت .در
حالی که پیش از این قیمت یک بسته  700گرمی
قند نزدیک  6هزار تومان بود.

مردم را در بر میگیرد و البته در ماه مبارک رمضان
با تقاضای بیش��تری مواجه میشود رخ داده است و
متولیان تنها به همین ش��عارهای همیشگی بسنده
کردهاند .از سوی دیگر شکر کاالی اساسی دیگر این
روزها به یکی از مهمترین تیترهای خبری متولیان
تبدیل شده مبنی بر اینکه در صدد توزیع این کاال
ب��ه منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا هس��تیم.
ش��کر از آن دس��ته خوراکیهایی است که همگام
با تورم گران ش��ده و آخرین گ��زارش مرکز آمار از
متوسط قیمت اقالم خردهفروشی در مناطق شهری
این رشد را نشان میدهد.
طبق گزارشهای موج��ود آخرین نرخ مصوب
س��تاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است
نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب
کارخانه سه هزار تومان ،شکر فله برای مصرفکننده
سه هزار و  ۴۰۰تومان ،شکر بستهبندی  ۹۰۰گرمی
چهار هزار تومان و شکر بستهبندی یک کیلوگرمی
چهار هزار و  400تومان تعیین ش��ده بوده است اما
در هفتههای اخیر قیمت ش��کر در چندین مرحله
گرانشده و به بیش از  10هزار تومان رسید که بیانگر
دو برابر افزایش قیمت نس��بت به نرخهای مصوب

مشترکان پرمصرف یکهتازی میکنند

پژوهشگر اقتصاد انرژی با تأکید بر اینکه
د كــــــل
افزایش  ۷درصدی تعرفه برق مشترکانی
که الگو را رعایت میکنند بسیار ناچیز است ،گفت :تعرفه برق
پرمصرفها نه  ۱۶درصد ،بلکه باید  ۱۰۰درصد افزایش یابد.
جواد نوفرستی در پاسخ به این سؤال که آیا مخالفت مجلس
با افزایش تعرفه برق موجب افزایش مصرف برق در تابستان و

Ä¬ÌiÁ{Â»Ã|ËY»ÖÆ³M
f³Z»{d¯dyZ//  µZË//
_]ÕZ//ÅÄ//Ô¯Ö//ËYmYÃ|//¿Áa\//mÂ»Ä//
·µ|»¶Ìf//Y¸Àf//Y¾¯Â¸z»|À¸]ÕeÃZ´f//{®Ë|//Ì·ÂeÕ//fÌ
Ö»ZfY«Z]|¼v»¾ÌÀÅYÁÄ¿Y|ÅZ//n§d¯//ÄÌ¸Á
µZËÃY|mÄ¶ÌfY¸Àf//Y//ÁadzaÕfÌ·½z»Z]ASIA
§¿gYÁÁÖ//¸»|¯ÕZ//YÃ{Z//{YÂ//m|¼v»|//
®Ë|//Ì·ÂedZ//{fÌ·f//³Z»{d¯//dyZ//
»c¿–Ö¿Zm|¼v»–Ö »ZÖ´¼Åµ{Z–ÖÌ {Z¿–¾ÌuÖ¿ZmÄ·YÖ·Á¹Âu
{dyZµZËÃY|mÄ¶ÌfY¸ÀfYÁadza½z»ÃZ´f
§duZ//»Ä]½Z¼eZaMÃZ´f//{®Ë²¿Y{// ¾ÌÀÅYÖ¿ZmÃ//Å–Ö//uÔ
//Âadza½z»ÃZ´f//{Á{|//Ì·ÂeÕ//fÌ·f//³Z»{d¯//
 »¹Z¿Ä]ÕZ//z]Ö¸Y®ËYÖ§YÖ§Ôa]»f
d¯dyZÁµZË//ÃY|mÄ//¶Ìf//Y¸Àf//Y
»Y«Z°¿Ö¼{ZÀYf§{¾Å{ÁdYÃ|{ZÁd^iÖ»ZfY«Z]|¼v
{»dÌ¸a¶»ZCIPÕ¯»ÖÂfºfÌ|Ì·ÂeÕfÌ·f//³Z
ÃZ´f{|//Ö¿Â°//»¼fn»yYÂ¸]Ö·Á½Y|Ì»ÕZ//{«YÁd§³
¸ÀfYCIP{Â®¿Ze–ÃY|m®Ë¶ÌfY¸Àf//YCIP|Ì//Y®¿Ze– CIPfÌÅ
]¸|uYÁÁ{Ä¬^ÅÁÄ¬^{Â¸]¾ËYÄ¯Ö«//d¼//µÁYÄ¬^`ÌeÂ
ÕZÅ½z»ÃY|m®Ë¶Ìf//Y¸Àf//YCIP[M®¿Ze–ÃY|m®Ë¶Ìf//Y
Á¾f]d¸°YÂ¿YZÀ]|Z]Ö»¶¬f//»ZÅ|uYÁ©]Áf//»Z³Á[MÖ¿Z¼eZaM
·ºfÌ¶»Z¯Õ|Ì·Âef³Z»{d¯//dyZµZË//ÕfÌ
¿¼[YÂy©ZeYY|//mÖËYË~aÁµZÅ¶»Z//|//Z]Ö»ÖÀf]Y{scÂÄ]ºÅZ//
Zz]\YÂb¼¯dÌ¿ÂËZ]Ö¿ÂË§¶]Zea®À]ËMÕ¯»{[M|Ì·Âe
ÖfY|Æ]¶»Z¯ËÁÁ®ÌfÔaÂb¨¯¦¯Õ¸§dÀÌ]Z¯ÁÕZ¯ÖZ¯Ä¿ZybM
]¿ÁµZË//Á AWM/D -˼˹˹˹-'̊'-,µ|//»Z//]|//À¸aÂ¯DVM|//
{[ÕYY{Ä¯Ö¸¯Ö¿Â°//»±]ÄÂ¼n»®Ë{Ö»ÂÌÀÌ»Â·MZ//ÅÃnÀaÁÖ]ÂqZ//Å
¯ÄfyZÌaÄrÂuÁZz]\YÂeYaÁYÁZz]\//Y®ÀyYÂÅÂ//¿Y|À
ÁcZZ»YÃ{Z¨fYªuZ]ÃÌ£Á^//ÕZ§ÁcZ¿Z°»YZ]Ö¿Â°//»|uYÁ|//
§¸ÃZ´f{®Ë|Ì·Âef//³Z»{d¯//dyZ//Â¸]ZeZ]ÁÕfÌ·Õ
»¾ÌËMÁZÅ½Z¼eZaM®¸¼e½Â¿Z«ª^ºÆ·Y|«Ä]ÄYÕY{Ây]ÁcZ¯f//
ÕZ¾ÌZ»d¯dyZ¶ÌfY¸Àf//YÄ·Z¿®ËÕfÌ·®ËÖ¿Â¸ËZ¿Ì//¾¯a
¿dYYÂË{ÁÃnÀaf» µÁYLmlÀa{ÓZ¼{Á|uÄ]{Á|v»½MÖËYmYÄ»Z
^ÕZ]Á|À]{Z]¡Á{¾¯aÃZ´f{®Ë|Ì·ÂedZ{{|ÖZ
]¹ÂZÌuÕZ§Ä]dYYÂË{f» µÂÄ]d//YÖ]£Ä¯¹Á{ZÌuÕZ§Ä
Ö¸Ì»Ä¿ZÅ{ÕZeÁ®¸]ÕeÄ·Z¿NEKÌ³Â¸³ºf//ÌÁlÀtÁÂ//
]Ä]dYÖ«Ä¯¹ZÆqZÌuÕZ§Ä]dYÃnÀaÁd//YYÂË{f» µÂÄ
»ÁËYÂ¿Z¯ÄÂ¼n»ÁÕYÄ//v¨´//ËZ¼¿µfÀ¯Z]Ö//Ö//Áf
dYÃnÀaÁYÂË{f» µÂÄ]ºnÀaZÌuÕZ§Ä]dYYÂË{f» µÂ
{|YZeÕZ¾ÌZ»d¯dyZ//ÕYÄ·Z¬¿Â¿Yda[{]ÓZ]ºf//Ì
]ZÌuÕZ§Ä]dYYÂË{f» µÂÄ]µÁYd¼«lÀa{Z«//ZÌuÕZ§Ä
{Âb¼¯¶»ZÄ¿Zy{//dÌ¿ÂaÂ//¿Y|À¯ÃZ´f//{®Ë|Ì·ÂedZ//
{Ä]ºnÀaZÌuÕZ§Ä]d//Y YeÁÃ{¿f» µÂÄ]d//YÖ·Z¼//Ä¯¹Á
]SERRYAL 7<3(̊+ ˻̋/˻̌˹3cZz//»Z//]Ä//À§Ä////fÌ
f» µÂÄ]µÁYd¼«lÀa{Z]ÂÀmZÌuÕZ§Ä]dYYÂË{f» µÂ
]|Ì·ÂeZz]\Y½Z¼·MfÌ]d¯dyZ¨ÓZ]Ä¿Zy{ÕY]ÂÌZ
{dYYÂË{f» µÂÄ]dYÖ«Ä¯¹Á{ZÌuÕZ§Ä]dYÃnÀaÁYÂË
:cZz»Z]ÄÀ§ÄfÌ]Âb¼¯¶»ZÄ¿Zy{dÌ¿ÂaÂ¿Y|À¯ÃZ´f{®Ë
]Ö]£Ä¯¹ZÆqZ//ÌuÕZ§Ä]d//YYÂË{f» µÂÄ]¹Â//ZÌuÕZ§Ä//
¨ËÄ¿Zy{ÕY]ÂÌZ] SERRIAL :˺̊̀̊˹̌̌̌̊ 7<3(̊9& ˺˹/˻ ̊˹3
YÂË{f» µÂ//Ä]ºnÀaZÌuÕZ§Ä]d//YYÂË{f» µÂÄ]d//ËY
lÀa|Ì·ÂeZz]\//Y½Z¼·MfÌ]d¯//dyZ//Ä//Yµ|»ÄÀ§Á{,
dYYÂË{f» µÂÄ]µÁYLmlÀa{Z]£ZÌuÕZ§Ä]dYÃnÀaÁdY
{¨ËÂeY³ÁYÄ//Yµ|»ÄÀ§Á{Z§Ä¨µZ]Ä¿Zy{//ÂeYaÁYÃZ´f//
»ÕZ§Ä]dYÃnÀaÁYÂË{f
]µÂÄ]d//YÖ·Z¼//Ä¯¹Á{ZÌuÕZ§Ä
('̌˻˹̋dyZ(˹˹˹̋́̋̀ (˹˹˹̋́̋́ (˹˹˹̋̀̋̌ÕZÅµZË//ÃZ¼//+&$
dYÖ·Z¼Ä¯¹ZÆqÖ¯YfYÁÅYÄ]d//YYÂË{f» µÂÄ]¹Â//ZÌu
|Ì·Âe¾·ZÕ{ÁÁ[{\¿YÂÅÃ{aÃZ´f//{Ä//|Ì·ÂeÄ//Md¯//
]dYYÂË{f» µÂÄ]ºnÀaÖ¯YfYÁÅYÄ]dYYÂË{f» µÂÄ
 »¸Ì§dZ»¾¯aÃZ´f{®Ë|Ì·ÂeµÂ°aZd¯dyZf
¢¸^»Ä]Ö¼// ZÀ//Z¯¿ª^ÁÖ¸YYÖ//§Ô//aÄ//]Ö¯Yf//Y
½Z¼ÌaÕZ//¾Ì//Z»d¯//dyZ//f»Ö¸Ì»Ä¿ZÅ{Z]Ì¸£Ä·Z¿Á{ÕÂeÁ
   Ö»®·Z»¥e{YmYÂ»Z»Y³]Y]Ä¯Ã|Ö]ZËYµZË
|{{Á{ÕÂeÁ¸Ì§d//Z»¾¯aÃZ´f//{®Ë|Ì·ÂedZ//
]Ä]]»f»duZ//»Ä]µÁYÄ//¬^{«YÁ½Z¼eZaMÃZ´f//{®//Ë  |//Z
¿{{|½Z¼ÌaÕZ¾Ì//Z»d¯dyZ//f»Ö¸Ì»Ä¿ZÅ{Z]Ì¸£Ä·Z
Ö¸YYÖ§ÃZ¼Öf^iÔa]»f»®ËduZ»Ä] Ye®Ë¹Z¼¿Y
Ä¿ZÅ{Z]Ì¸£Ä·Z¿Á{ÕÂeÁ¸Ì§dZ»¾¯aÃZ´f{®Ë|Ì·ÂedZ
]wÂ»Ö//ÀÅ|À////]Y]Ö//¿ZmÄ//·YÖ//·Á¹Z//¿Ä//]ÕZ//d//^i//z
»|Ì·ÂedZ{{|½Z¼ÌaÕZ¾ÌZ»d¯dyZf»Ö¸Ì
  {ÁµZÅ¶»Z//Â¯~»½Z¼eZaMÕZÀ]Äf§³Y«Äb//®¿Z]¾//Å
Ä¿ZÅ{Z]ÕYÄ]{ªÌ«ÖyÄ·Z¿ZÆqÕÂeÁ¸Ì§dZ»¾¯aÃZ´f{®Ë
¹Z¼eÄ¿ZybMÖ//Z¬¿ÁÕZ¯|Ì¨//ÃYÂË{d¯Â»¾f]¦¯[YÂy©ZeYÁ{ÁÖËYË~a
»®Ë|Ì·ÂedZ{{|½Z¼ÌaÕZ¾ÌZ»d¯dyZf»Ö¸Ì
¯,Ö»ÂÌÀÌ»Â·MZÅÃnÀaÁÖ]ÂqZÅ[{ÖfY|Æ]¶»Z¯ËÁÁÕ¸§dÀÌ]Z¯ÖZ
{Â·ÁÖf¨ÌÁÄË~¤e[M`¼aÁf·YÁÂÄ¿Z³Á{¶ »_ÂÌeËZ§Zz]²Ë{ÃZ´f
¿¼®ËÕ|uYÁÄÄÂ¼n»®Ë{Ö¯Ä»¿ÁÕZ¯½Z¼Ì½Z]ZÌyÄ]{Á|v»Ö]£ÕZ
½z»²Ë{[MÄË~¤eÕ¸§½z»SWB µ|»µZË//Ö·fÀ¯cYÌÆneÁ
{Z³Á[MÁ¶¬f»|uYÁ©]¦¯ºÅÁcÂ¸ÌaÕÁ|uYÁÁ{Á¦°¼Å{dÌËÂ
¯Z]Ä¿ÂfÁ{d¿Z¯Ö//{Ö]~mYÂÅËY{Ì³Öfz//ÃZ´f//{dÌ§Z]¿Y|À
»ÄYºÆ·Y|«Ä]ÁcZ¯f//»ÁcZZ»YÃ{Z¨f//YªuZ]Áf//»ÄÂ¼n
dÌ§Z] ZaY{aZz]ËZÀd¯dyZÃ{§YÂÅ¾¯®//y©]Â¸]Ze
^Ä·YdËMYÂ¸]ÕZ// {MÄ]½MÖËYmYÄ»Z¿¾ÌËMÁZÅ½Z¼eZaM®¸¼e½Â¿Z«ª//
]\ °»f»dÌ§Z]Öf ÀÁ°//YÂb¼¯ÃZ´f//{®Ë|Ì·Âe¾e
Öf//a|¯Ö£YrÅZ//Ä//qÂ¯ÕÁÄ//]ÁZ//ÌÆ»½Z//]ZÌyÖ//¿Z¬·Z
{«–f¸Ì§Õ//a–Ã{//§ÕYÂ//Å½//z»–_//e//eYÁ BARZ//§Z//]Ä//¬Ì
Ö]ZËYµZË   ¢¸^»Ä]Ö¼ ZÀZ¯¿ª^Á
»Z]Ë^e½Z//YÂÅd¯//dyZ// ARµ|»//f¸Ì§ Y{–Z//Åf¸Ì§Á°Ì
diYÁuÖÅYÂ³dÂ¿Á
Ä] Ã|//Ö]ZËYµZË   Â¯~»ÔaÁ{YÂ¼n»Ä¯Ã|//
\{{«Z]Öf ÀÁ°YÂ//b¼¯ÃZ´f//{®Ë|Ì·ÂeÄ¬Ì
§°»f»dÌ
ÖÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//{ZÀfZ]Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]ÖÀÌ»Y^¯YÖ¸ÕZ«M
»sÕYmY¶v»Ã|ËY»ÁÕZÅÄ//Ô¯ÖËYmYÃ|¿Áa\mÂ
§–Ã{//§ÕYÂÅ½z»–_eeYÁ- ˺˹BARZ//§Z]Ä¬Ì«{]\ °»f»dÌ
§Ã{Â¼¿YÂ¾ËYºË|¬eÃZ¼]ÖfYÂy{ÄiÁÄ»ZÀZÀÖb¯Âf§ÁcÂ
Ã{ZmÕZ//{«YÁ½Zf//^Ä¿Y|ÅZ//n§d¯//cZ//ÌZeÁcÓM¾Ì//Z»Á
d¯//dyZ// µZË//µ|»f¸Ì§ Y{–ZÅf¸Ì§Á°Ì»–//f¸Ì§Õ//a
{Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼Ä]ÖÀÌ»YÖ¸½YÁ{Z//Ä¯d//YÄf//Y{Z
//Y¾ÌÀqÁ
//¿{Â»¶v» |//Z]Ö»s//¾Ë|]½YZ]Æ³Öf Àd¯//–½YZ]Æ³
`¼aÁf°·Y¶»Z¯Õ|Ì·ÂeÄ¬Ì«{{\ °»f»dÌ§Z]Ë^e½ZYÂÅ
{ÕÁcÂ¨·Y¾ÌuÄ//iÁÁÄf//~³{{ÂyÖ¼WY{ÃZ´//f»Z«Y
 x//ËZe
{{ÁÁ|¿ZÌ»d^iz]Ö¸YYÖ//§Öf^iÔaÄ]¾Ì»Ä «®//Ë²//¿Y
½YËYdyZÄ¿ZyZ¯¶¯¶ÌfY¸ÀfYÖ¯Ä·Â·ÄÌ¸¯ÁÂ·ÁÁcÓMÌÁ¶Ìf//Y
//aÖ¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»Y|¼v»ÕZ«M
^Y|//ÀeZ
«Äv¨d^i¶//Ë}]»f»duZ//»Ä]¼·{Á¶Ìyn«Ä//Ë
dÌ¸bY·Â¯ÃZ´f{¶»Z½Z¼fyZcZÌZeÁ|Ì·Âe¦¸fz»{Z
]]YÄ
//aÖ¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»Y^¯YÖ¸ÕZ//«M
{§ÕZ//d^iÃZ¼//Ä]½Zf//^Ä¿Y|ÅZ//n§d¯//¹Z¿Ä]°»f
»Z³[Z ¿Y¶»Z¯ÂÄ]{//Á¹³[MÖ¯Ä·Â·cZÌZeZ][M[Z //¿YÖ§Âf
Y   ÃZ¼Ä]{Y{Y«Äqf§{ÕYY{¾ÌÀqºÅ,Ã|Ã{Y{µZ¬f¿Y
»®Ë¶»Z//©]cZ//ÌZe¶»Z¯ÂÄ]Ö//¯Ä·Â·ÁÂfÀ¯Z]dZ//]\ °»f»Ö§Âf
//aÖ¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§Ö//ÀÌ»YZÌ¸ÕZ//«M
¯Z¯½ZËZaÖÅYÂ³Á]»f»duZ»Ä]Á½Y|¿Z»Öf ÀÕZÅÆd
˼˺̋.9$
Ö//ËYÂÅÂeZ»Â¨//¿Ye
–
cYÁÂ¸Ì¯©][Z
//¿Y
ÁÖ¸YÕZÅÂ¸]Ze,
»//aÖ¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»Y¤YÖ¸ÕZ«M Ö§Âf
Ä]½Y|¿Z»Öf ÀÆ//d¯//Y   ÃZ¼//Ä]½Z¼fyZ//
»,Ä¿ZyZ¯Ä]Â]»¾·Z¶yY{ÖËZÀÁÁÖf À©]Ö//¯¶]Z¯Á½ZyÂ¸]ZeÖ§Ö§Âf
Ö§Âf»fy{Ö¸»ÃZ¼Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»YºË»º¿Zy
¾·Z
¢¸^»µZ//^«{Z°¿Ä//¿Zyf§{   ÃZ¼//Ö//ÀÅ|À//ª^Ä//¯»º¿Zy
 Ö§Âf»fy{Ö¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»YÄ»Â
» –]»f»  |Ì·Âe¾·Z//¶»Z]»f» duZ//
 Ö¿Z^Æ´¿ÁÕ³Z¯ÁÖ//ÅZ§ÁÕY{Y½Z¼fyZ//–]»f» Z//^¿Y
   //Äb//®¿Z]¾Å{µZË
^º¿Zy¿ª^ÁÄf§³Y«Z°¿Õ¯»Ä
Ö§Âf»fy{Ö¸»ÃZ¼Ä]Ö¸|¿§ÖÀÌ»YÄnË|yº¿Zy
»ÃZ¼Ä]ÕY{]ÃÆ]Ä¿YÁaÁÃ{Â]]»f
»cZ//ÌZe¾·Z//–]»f
¢//¸^»Ás//ÕY//mY¶//v»µZ//Ë


¢//¸^»Ä//]Ö¼//
¯ZÀ//Z
Z]®ÀËY Ö§Âf»//¼ÅÖ//¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸|¿§ÕZ//ÌfyYfyY
 © »{Á|u dY½Y|¿Z»ÕÁZ¯{ZÆm½Z»Z//Y  wÂ
®Ë²¿Y{ Ã|Ö]ZËYcÓM¾ÌZ»ÁµÂ¬À»µYÂ»YµZË
  
^Õ|eÄ]¥ÔfyY¶uÕYÂ®ËÄ
Ã{Z ·Y©Â§d«Á{Ö¿Â¿Z«cZ¨Ë//e¹Zn¿Y
Ä¬^{Ä{{Y{d¬]Z»{ÂmÂ»dÌ ÁZ]Öf^i|À{k|À»cZz//»Á
{Ö°Ì°¨eµÁYÄ «//]»f»duZ//»Ä]¦°¼ÅÄ¬^{«YÁ½Z¼eZaMÃZ´f//
ÄiÁÄ¯|ËZ¼¿Ö//»ÖÅYÂ³Z¯Ã|//¿ÁaÄuÔ»YaÁ¶Ì°//e¶Ë}Ã|//ÀÀ¯LZ//»Y
Á®Ì»YÖ¸YÕZ¼¿ÁY|mÂ»©ÁÂaÁY{\Ì¦¬Z]Õ¸§Ä·Â//¦°¼Å
Ä «]»f» duZ»Ä]ÕZ^¿Y[Z]®Ë²¿Y{//Á¾Ì»ËÄ¬^{«YÁ
{½MÖËYY{Á{Y|¿Õ´Ë{gYÁÁÃ{Â]ÓZ]{Ã|{ZËZzYÄ]vÀ»Äf~³
¯¦ËÁ¨ÓZ]Ä¿Zy{Â¯~»ÕZ§{Ä¯®Ì»Y//ÂaÁ®Ì»YÕZ//
cZ¯f»ÁcZZ»ÁÄYºÆ·Y|«Z]Á¾Ì»ËÄ¬^{«YÁÖ°Ì°¨eº
¸dÌ¸]Z«{Ì³Ö»ª
eÄ¯e//]Ä¯Ö¿ÂË{Á©Â¬u¹Zn¿YÁdyY{aY//a{Z//¿YÁ
¨–ÁÖËZÌ¼ÌÃZ´ËZ»M–cZ «Z^¿Y–®//yÄÌ·ÁY{YÂ»Z^¿Y–|Ì·ÂeZ^¿Y
{Â»½YÆeÁ{z]{//«YÁ½MÖËYmYÄ»Z¿¾ÌËM
^ÁZÅ½Z¼eZaM®//¸¼e½Â¿Z«ª//

|Z]Ö»{Á|v»Z¿¢¸^»hÌuYÖÅYÂ³¾ËY
{Y{ºÌ¬e
»Y{\Ì¦¬Z]dËË|»ÁÖ·Z»ÕY{Y½Z¼fyZµÁYÄ¬^{ {Y{Y«Ö]Á°Ì
ÃZ¼//|À//]Y]Ä¯|¸mÔ»Yf§{Äv¨d//^i
¿ÖÀÌuY|»Z
|¿ÁZ»{ÃÂu¥ÔfyY¶uÕYÂÌW
,¹ÂÌÀÌ»Â·MZÅÃnÀa,Ö]ÂqZÅ[{,®Ì»Y//ÕZ//¦¯,Y|mÂ»©Á//Âa,
  {§®»Z¿½YÆe®¸» {M|Z]Ö»Äb®¿Z]¾Å{Z°¿Ä¿Zyf
ÖÀf]YÂË{Z]®fÌbÁÄ¿ZyÂeÂ»Ö]£¸{ {Y{{ÂmÁp³{Á|¿YÃYÂË{Âa
©ZeY®ËÕYY{©Â//§½Z¼eZaMÔaÕ//^f ¸yÄqÂ¯½Y|Ì»–Ö//]£¾//¼qw
»cZ¬^{Ö¿Z^Æ´¿Ö¿Z¼fyZ//d¯//Ä]Õ{ÁÁÖ]ÂÀm¸{Ã|//gY|uYt¸//
ËÁ//Á¥YÕ{¹YÕZÅdÀÌ]Z¯Z]¾aYËÁ//ÁÄ¿Zyb//MÁÖËYË~aÁ[YÂ//y
ÁÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
 dYÃ|gY|uYÖf//Y|Æ]ËÁ//ÁÖÀ§©ZeYÁcÓMY]Y©ZeYÁµÁYÁ¦°¼Å
¯¦ZÅ½MÄ¿|]Á®Ì»YÖfY|Æ]ËÁÁÄ¿ZybM
]|Z]Ö»Ö¿YËYÖfY|Æ
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁÖYY
»  d//YÃ|//Ã{Y{//Âad·Z¨//MÁ¾f]Z]ÄÂv»¦¯ÁZuÕYY{ÄÂv
¯½Z¼eZaMËZ»³ºf//Ì,d¯Â»ÂaZ]®ÌËYÂ»ZÅ¦¯ÄÌ¬]|//Z]Ö»Ö//Z

»    wÂ//
{ ÃZ¼// ÕY //]Y]  ®Ë¶»Z½Zf^Ä¿Y|ÅZn§d¯{cZÌZeÁcÓM¾ÌZ»ÁZÅÃZ´f
{[Ö]ÂqZÅ
dYÖ]M·Â¯½MÖËZ»ºfÌÁÕ{ÓÂ§ÕZÅÂeZË{YZ]Z§Â
ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖ//YYÖf^id//Ì
Á¦//Ì¸°e¾//ÌÌ e½Â//¿Z«Â//Â»µÁYcZ//ÌÅ
{|Ì·Âe¹³Â¸Ì¯dÌ§Z]½YËYdyZ¹ZyÌ¾ËÂeÂz»ÕÁYeÃZ´f
ÖZfyY©]Áf»Z³Á©]Á[MÕYY{,|Z]Ö»¾ÅM¶Ì§ÁaYZÅÃnÀaÁ
f³Z»{d¯dyZ¶Ìf//Y¸ÀfYcÁÁYeË½z»ÃZ´f//{®Ë
|Z]Ö»ÃZ´f{ÕYY{Ô¯Ä¯Ä¬^lÀa½Z¼fyZ//®Ë¦°¼ÅÄ¬^{Ád//Y
§Ä¿Z°·Z»cZ§e|//¿ÁZ»{®¸»d^iÃÂuÖf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À//|«Z
·µZËÃZ¼Z]¶ÌfY¸ÀfY·Â¯dÌ¸aÃZ´f{®Ë|Ì·ÂeÕfÌ
« dYÕËÂe½Â¨ËMÕYY{ÁÖf¿ZÄmM½MZ¯ÁÁÖ]ÂÀm½Z¼fyZ {Y{Y
Ö¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//]Ö¸¯}|¿§Öe^¯YÕZ«MÖZ¬f»Z//
]»Ô
ÃZ´f{®Ë|Ì·ÂedZ{fÌ·f³Z»{d¯dyZ
Ö»µZË


»^¸Ö]ZËY¢
¼|Z]Ö»µZÃ{Â¿YÌ]½Z¼fyZ
duZ//»Ä]n//»¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//{Ä¿ZÌ»YÃ{Z
¯DSM µ|»®ÌeZ»ÂeY¹ZyÌËZ¨ËÔ
dZ{fÌ·¾ËY¯ÁYdyZ
]d¼Ì«¾ËeÓZ]Ä]ÁÁdYÃ|¹ÔY®Ì°¨eÄ]Ä¯©Â§¢·Z^»YÃ|ËY» |Z
»ÔaÂ¯ÕZÆ]M½|Ö¸»ÃÂv¿ª^[MÃ{Z¨fYªuZ]]»f

dyZ//ÃY|mÁ{¶Ìf//Y¸Àf//YÌ//ÃÌy}½z»ÃZ´f//{®Ë|Ì·Âe
Ä^À//Á{ÁÖ·YdZ//Y©Â§ÕZÅÔa {Â//Ö»ÄfyÁ§Y|¬¿Õ{ZÆÀ//Ìa
§YLY§YsÁ{//«YÁÖ¸YÖ//§Ô//aYÃ|//Õn»ÁÁ¨»Ö//
ÂeYËÂfZa¾Ì//Z»ÃZ´f{®Ë|Ì·ÂeÕfÌ·f//³Z»{d¯//
{Á§Ä]Ã|ËY»ªËYZ°¿½ZfÆÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{Y
 
ÄiÁYÕ{ZÄ»Z¿Ä
ËZ^»]Y]ÕY|ËyÁÖZ¬f»ÖZ//»ÁÖ¼//dÌ°·Z»Ö»Z¼e
dÌ¸aÁÖ°Ì¿Z°»f¸Ì§–nÀr°//YdXÌÅÖ·{Z^eÂ¸]ÁZ//Å`¼aÌ³Â]Á®//ÌeZ»ÂeY
ªuYºYZ³,©//],[MÄ]Â]»ÕZ//ÅÖÅ|]dyY{ad//Y¯}Ä]¹Ó
»|//Ö
·~{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y
d//YÃ|Ë{³v»ÖËYÂ¿º//Z¬·YÂ]YÁtf¨·YÂ]Y
Õ{ÃZ´f{®Ë|Ì·ÂedZ{fÌ·f//³Z»{d¯dyZ//Âm
Ì¿Á|Z]ZÅ½MÕYY{Ã|ËY»{Â»Ä¯ÖeÂ{¥»ÁYfYªuZË[Z
//¿Y
{Á|Ä]d^//¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³YÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á
cYÁÂ¸Ì¯ Â//eÂ»Áf°·YÃZ´f//{Á{Z]¹³Ì//Âz»ÃËÂf//ZaÂ//eYÌÅ
]|º«Ä¯¾ËYYº//YÃ|ËY»xËZeZeÃÌ£ÁÕY{Æ//YÂÁÖeZÌ·Z»ÕZ//ÅÖ//Å
ÖÆ³Y¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À
¾ÌZ»ÃZ´f//{®Ë|Ì·ÂedZ//{fÌ·f//³Z»{d¯dyZ//
« {ÂmÁcÂ{Ì¿ÁdYÃ|ËY»Ã|¿]Ã|ÆÄ]|Z]Ã|¿ZËÃ|¹Â¸ »½MÖ
]c|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä
Z]cYÁÂ¸Ì¯ ÂeÂ»Áf°·YZ] µZËÌËZ¿Â¼ÅÌ//Ã|ÀÀ¯¾´¼Å
»{f//»Ã|ËY»Ã|¿]Ä]{YZ»¶v»Y©Â//§ÕZÅÄÀËÅd]Z]Ö//fyY{aÃÂ//mÁ,{YZ
 |ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ë
§|Ì·ÂedZ{fÌ·¾ÌZ»Z®e–¾ËY¯ÁYd¯//dyZZ]Z//
Ã|ËY»ÁÄr¿ZÀqZÀ¼ {{³Ö»µÂÁY|¬¿Ã|ËY»ªuÁ//ºÌ¿Á|//|ÅYÂy
]|cY¬»ª^YfYµÂ//Á¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ//¬¿YcÂ{d//YÖÆË
ÂeÂ»Áf°·YµZË¶ÌfY¸ÀfYÌ³Ä»ZyÂeYbÃZ´f{®Ë
¬»½Z°»ÁdZ//½Z¼Å{Ö¸Ì eY| ]ÕY{YÁÃ|ËY»,{{³Ö¼//¶Ì e
xËZe  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe

||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À
¯ÃZ´f{®Ë|Ì·ÂedZ{fÌ·¾ËY¯Yd¯//dz//cYÁÂ¸Ì
]¦·Y ¹   Ä^ÀZÆqZf¿YxËZe ||ÅYÂyY³
  ¹Á{d]Â¿Zf¿Y
½ZÌ¸«Õ|Æ»|¼v» Z°¿Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌË
fÌ·Z¼¿Y{APVd¯dyZÁZ¯ÕYY{¶ÌfYÂÌ¨Ëf¿Z//`¼aÁf°·Y
«^|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW ÖÀÌ´qÕ{YM{Z
{ÃY|mÄ¶ÌfY¸ÀfYÁadza½z»ÃZ´f{Ä|Ì·ÂedZ

دالالن همیشگی
در ای��ن زمینه بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی
صنایع قند و ش��کر مدعی اس��ت که افزایش قیمت
ش��کر به جیب عدهای دالل ،واس��طهگران و برخی
واحدهای بستهبندی میرود که دستگاههای نظارتی
باید بر عملکرد آنان کنترل داشته باشند .نرخ مصوب
شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده
و همچنان براس��اس نرخ مصوب س��ال گذش��ته از
کارخانجات خریداری میشود و قیمتهای بیش از
نرخ مصوب مصداق گرانفروش��ی است و در صورت
مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
همچنین کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای
صنایع غذایی ایران نیز گفت :قیمت فعلی شکر در
بازار مصرف کاذب اس��ت که این موضوع ناش��ی از
نامتع��ادل بودن عرضه و تقاضا اس��ت .به گفته وی
در ماههای پایانی س��ال  97به دلیل کمبود ش��کر،
دول��ت برای واردات پیشبینی کرده بود اما با وقوع
سیل و بروز خسارتهای سنگین در اراضی نیشکر
و چغندرقند نیاز به واردات قطعی شد که بخشی از
شکر مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران
تامین و وارد شده که در بنادر موجود است.

احتمال خاموشی همانند سال گذشته نخواهد شد ،گفت :سال
گذش��ته با توجه به کمبود  ۵هزار مگاوات برق خاموشیهای
گستردهای در کشور رخ داد و امسال نیز پیشبینی شده بود که
این کمبود برق به  ۸هزار مگاوات خواهد رسید.
وی افزود :سال گذشته تمام مردم کشور زجر قطع برق
را کشیدند و حتی این خاموشیها موجب ضرر و زیان باالیی
برای تولید شد و این کمبود برق باعث شد تا حتی صادرات
برق متوقف شود و مشکالتی نیز به کشور تحمیل کند.
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اخبار
سهم  ۷۰درصدی اگزیم بانک ایران از
تسهیالت صادراتی استان خراسان رضوی

رئیس ش��عبه بانک توس��عه صادرات مشهد اعالم
کرد :با وجود اینکه این بانک در استان خراسان رضوی
تنها یک ش��عبه دارد؛ بیش از  ۷۰درصد از تس��هیالت
صادراتی در اس��تان از طریق همین شعبه انجام شده
اس��ت و از نکات قابل توجه در عملکرد شعبه ،داشتن
حداقل مانده مطالبات معوق در سیس��تم بانکی استان
خراسان رضوی است که به کمتر از  ۱درصد میرسد.
علی قربانی مقدم گفت :اولین تس��هیالت س��لف و
اولین تخصیص منابع تلفیقی گردشگری در این شعبه
پرداخت ش��ده اس��ت؛ همچنین در حوزه اس��تفاده از
منابع صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و نیز
بهرهمندی از ضمانتنامههای صندوق ضمانت صادرات
این ش��عبه همواره از شعب پیشگام بوده است .در سال
 97این ش��عبه بالغ بر  31میلیارد تومان تس��هیالت از
محل منابع صندوق توس��عه ملی و طی سالهای قبل
از در مجم��وع از ابتدای طرح تفاهمنامه با این صندوق
بال��غ بر  100میلیارد تومان به فع��االن اقتصادی حوزه
صادرات ،تسهیالت ارزان قیمت پرداخت کرده است.

تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره
به اهمیت ش��اخصهایی همچون قیمت تمام ش��ده
پول ،اموال و مطالب��ات معوق ،از تعیین تکلیف اموال
مازاد بانک شهر خبر داد.
رحیم طاهری اظهار کرد :یک��ی از موضوعات مه م
برای بهبود ش��رایط ،رفع برخی چالشه��ا از جمله باال
بودن قیمت تمام شده پول ،اموال مازاد و مطالبات معوق
اس��ت که در صورت بهبود وضعیت این سه شاخص به
طور حتم ،بانک هم به سمت بهبود شرایط پیش خواهد
رفت و هم منطبق با چارچوبهای مدنظر بانک مرکزی
خواهد ش��د ،به طوری که در  45روز اول س��الجاری،
قری��ب  4درصد قیمت تمام ش��ده پول در بانک ش��هر
کاه��ش و همچنین مطالبات معوق نی��ز کاهش یافت.
»µÁYd]Â¿Ã|ËY
استفاده از
وی افزود :در زمینه وصول مطالبات بانک نیز با
»Ä//]d//Y¹Â°v»¦//ÂË|¿§Õ|¼uY¹YÆ//Ä//Ì¸¹Â//°v
صورت
بهتری
گذاریهای جدید اقدامات
تی م و سیاست
^{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ
¯//Ä//Ô
{aÁ ÁÖ//ËZÄ§Â°//Ä·¹Â°v»ªu{µZË
به  ۵۵هزار میلیارد ریال رسیده است.
اکنون
گرفته و

  d//·Á{©Á|Àª//u{YmYÄ//ÀËÅd//]Z]µZ//Ë
¯{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ^ //Ä//Ô
اینستاگرامی {Y//¿©Y|]//Ë
·Y|^Ä·¹Â//°v»ª//u{µZ//Ë
  جوایز برندگان مسابقه
»^¸d·Á{©Á|//Àªu{YmYÄÀËÅd]Z]µZ//Ë   ¢//
^{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ
¯//Ä//Ô
سینواره بانکپاسارگاد اهدا شد
هفت
   {aÁ{Z//f«YÆ»®¿Z]Ä·¹Â°v»ª//u{µZ//Ë
بانک
هفتس��ینواره
اینستاگرامی
ه

مس��ابق
جوایزd//·Á{©Á|//Àªu{YmYÄ//ÀËÅd//]Z]µZ//Ë
 
^{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ
¯//Ä//Ô
موضوع «ارسال عکس از سفره هفتسین»
پاسارگاد ،با
  ÌÀr¼ÅÁÕ{Y//¿Ìa¾Ì//uÄ·¹Â°v»ªu{µZ//Ë
مرتبط با موضوع تکریم خانواده» ،به 3
کپشن
»^¸ ¢//و «درج
d·Á{©Á|Àªu{YmYÄÀËÅd]Z]µZË
^{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ
¯//Ä//Ô
این مسابقه اهدا شد.
نفر از برندگان
   {aÁ{Z//f«YÆ»®¿Z]Ä·¹Â°v»ª//u{µZ//Ë
بانک طی فراخوانی در اسفندماه سال گذشته از
 این
d//·Á{©Á|//Àªu{YmYÄ//ÀËÅd//]Z]µZ//Ë
^{aÄ//]Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°//uYÕY//mYµÁYÄ
¯ //Ä//Ôکرد با ارسال عکس از سفر ه هفتسین
عالقمندان دعوت
  aÁÕ{Y//¿//Ìa¾Ì//uÄ·¹Â//°v»ª//u{µZ//Ë
صفح�� ه اینس��تاگرام خود و همچنی��ن درج پیامی
µZ^«{Ä¯d·Á{©Á|Àªu{YmYÄÀËÅd]Z]µZË
در
YZ//»ºÆ//
Y|¬»-ZÆ¿MÂ¼n»µÂÁdÆmÁÂ¯~»ÕZÅ
مس��ابقهی
درخصوص تکریم خانواده در زیر عکس ،در
{§ÃZ¼Öf^iÔaÄ]¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÁÄ²¿Y
کنند .در همین راستا
هفتسینواره پاسارگاد ش��رکت
^À³{«YÁÖf^iz]Ä//
«YÃ|//Yn»ÁÁ¨»Ö¸Y
¼ ÄduZ»Ä]dYd
]–ÄÀÌ¼¯½Z]ZÌy
|–µÁYÖ§Yحال و ه��وای نوروزی و
بس��یار زیادی عکس با
تعداد
»Ä]²ÀÌ¯ZaÕ]Z¯Z]¾Ì»ËÄ¬^]¶¼f»Ö¸ §ÖiY|uYÕZÀ]Z]Á
بدیل
ی
ب
نقش
و
خانواده
درخصوص
ارزشمند
هایی
 پیام
»Z¯Z//¿|«Z§ÁÖ·Â¼ »¾f]¦//¯ÁÕ¸§d¸°//YZ]//]»f
¸ËY»ªËYÄ¯ dYÃ|Ë{³dY{Z]Õ|¼uY¹YÆÄ]ª
f»dyZ//در زندگی ،با هشتگ #هفتسینواره_پاسارگاد ،در
آن
»ÂÂ»®¸»Y ZÀZ¯ÄË¿ª]Z» |//Ö»Á§Ä]Ë
Yd//YµZËاز بین
اینستاگرام منتشر شد .براساس این خبر،
فضای
YZ//»ºÆ//
 
»d¼Ì«¾ËeÓZ]Ä]ÁÁÖZÀZ¯ÄËZa¢¸^»YÃ|ËY
²¿Y|//
تکنندگانی که بیشترین «الیک» را برای عکس
ش��رک
§  ÄyÂ»Ä^À//lÀaÁÃ|ËY»|Â»  {Â//Ì»ÄfyÁ
سوی
از
که
شدند
انتخاب
برتر
نفر
3
کردند،
کسب
خود
»½Z°» {{´Ì»¶Ì°eµÁYÄ¸mÕY]Ã|ËY»  |//Z^Ì»Ö·Y
|Z]Ö» ÁÁZ¯|^À³½Zf//ÆÕf//³{Y{Ö¿|»¹Z°uYÕYmYµÁY
بانکپاس��ارگاد ،ب ه ترتیب مبالغ  15 ،25و  10میلیون
»¾ËY |ÀËZ¼¿|Ë{Z]Â¯~»®¸»YÃ|ËY»xËZeY¶^«ÁlÀa|À¿YÂfÌ
این عزیزان اهدا شد.
تومان به عنوان جایزه به
]¿|ÕZÆ]|{Ã{dY¦¸°»Ã|ËY»Ã
{ {{³Ö»//fÀ»d]Â¿®Ë
Æ»{Y¿MÖ«Z^·YÁ//Ë{ÂeÕf//³{Y{©Á|ÀÄ]¸n¼·YÖ§YËÂy
]YÁ¢¸^»cÂÀËYÌ£{ |ËZ¼¿ÄWYYY¿MÌ§ÁËYÁÂ¯~»[Z//uÄ
{ {{´Ì»^d·Á{ªuحمايت از رونق توليد
]ÕY]^f »ÖËZ//ZÀcZ¯¾f//Y{ÃY¼Æ
»Ô»YcY¬»µÂ¼»ÁZ»Âv¿Ä]Ã|ËY»Ã|¿]dÌ°·Z
 dYÖ»Y·Y
اولويت بانک صنعت و معدن
{Â]|ÅYÂy
هی��أت مدیره در دیدار ب��ا غالمرضا كاتب
]ÕZÆرئیس
^³½ZfÆÕf³{Y{Ö¿|»¹Z°uYÕYmYµÁYÄ
»|Ë

نماين��ده گرمس��ار ،آرادان و ايوانك��ي و جمع��ی از
کارآفرینان و تولیدکنندگان استان سمنان ضمن اشاره
ب��ه مأموريت اين بانک در حماي��ت از توليدكنندگان
تأكي��د كرد :حمای��ت هم��ه جانب��ه از كارآفرينان و
صنعتگران در س��ال رونق تولي��د وظيفهای همگاني و
اولويت نخست بانك صنعت و معدن است.
حس��ين مهري با تأكي��د بر ض��رورت حمایت از
س��رمايهگذاري در بخش صنعت و معدن كش��ور بيان
داشت :در شرايط كنوني اقتصاد كشور ،لزوم حمايت از
صنعتگران و كارآفرينان بيش از پيش مطرح ميشود.

حمایت بانک ملی
از فعالیتهای مولد اقتصادی

عضو هیات مدیره بانک ملی در سفر به استان اصفهان
در دیدار با عباس رضایی استاندار اصفهان ضمن برشمردن
برخی اقدامات بانک ملی ایران در سالهای اخیر ،کمک به
رونق تولید ،حمایت از فعاالن اقتصادی ،مساعدت با اقشار
مختلف جامعه ،گسترش و ارائه بهینه خدمات الکترونیک
و بهرهمندی از ش��یوههای نوین بانکداری را از مهم ترین
برنامههای سالجاری بانک ملی برشمرد.
استاندار اصفهان نیز در این دیدار ،از عملکرد موثر
بانک ملی ایران در استان تقدیر کرد .در ادامه این سفر،
کریمی در جم��ع رئیس و نمایندگان ات��اق بازرگانی،
صنای��ع و معادن اس��تان اصفهان و فع��االن اقتصادی
استان ،از بانک ملی به عنوان بزرگترین حامی اقتصاد
کش��ور یاد کرد و افزود :این بانک همچون گذش��ته از
فعالیتهای مولد اقتصادی حمایت خواهد کرد.

