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 سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مدافع کیان اسالم

بانک انصار در بیانیه ای با گرامیداشت فرخنده زادروز 
سرور و ساالر شهیدان عالم، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و روز پاس��دار، سپاه سرافراز پاس��داران انقالب اسالمی 
را مدافع کیان اس��الم، پاس��دار نیرومند ع��زت ایران و 
بزرگترین مانع تهدیدات اس��تکبار جهانی دانس��ت که 
آوازه اش در سراسر گیتی پیچیده و موجب استیصال و 

عجز آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شده است.
در این بیانیه آمده اس��ت: بدون هیچ تردید و شک 
و ش��بهه ای و براساس کارنامه درخشان سپاه در عرصه 
مقابله با خوی تجاوزگری نظام سلطه و استکبار و شکست 
و اضمحالل مزدوران منطقه ای آنان، پاسداران که مظهر 
ش��جاعت علوی و تبلور فرهنگ عاشورای حسینی اند، 
بدون هراس از س��از و برگ دش��من در تمامی میادین 
مبارزه با ظلم و س��تم بدکاران و نقش آفرینی معناداری 
داشته و انتقام خون های به ناحق ریخته شهیدان کربال 
را از یزیدیان زمان را در دستور کار دائمی خود می دانند 
و در این مس��یر خطیر و سرنوشت ساز ملل تحت ستم 
جهان را به ایس��تادگی و مقاومت برابر جبهه دشمنان 

اسالم ناب محمدی)ص( و امت اسالمی فرا می خوانند.
این بیانیه تصریح می کند: دالورمردان سلحش��ور 
میهن اس��المی و ش��اگردان مکتب ش��هادت در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ش��جاعانه و بی پروا در مقابل 
دش��منان ایس��تاده اند و ب��ا هراس افکن��ی در اردوگاه 
پلیدشان، آنان را به گدایی امنیت از دیگران واداشته اند، 
تا با تس��کین آالم ستمدیدگان، از میراث  فاخر امامت، 

فقاهت و والیت پاسداری کنند.

 کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
به تسهیالت پرداختی در بانک ملی ایران

در حالی که غیرجاری ش��دن تس��هیالت پرداختی 
می تواند یکی از چالش های عمده نظام بانکی تلقی شود، 
بانک ملی ایران با مدیریت صحیح و تمرکز بر این بخش 
توانسته به شکل مطلوبی، نسبت مطالبات غیرجاری به 

تسهیالت پرداختی )NPL( خود را کاهش دهد.
در پایان سال 1395 نسبت مطالبات غیرجاری به 
تسهیالت پرداختی در این بانک معادل 7.8 درصد بوده 
است. با تالشی که کارکنان بانک ملی ایران برای وصول 
مطالبات معوق داشتند، این نسبت در پایان سال 1396 
ب��ه رقم 7.3 درصد کاهش یافت. ام��ا این روند متوقف 
نشد و با اقدامات جدی بانک، این نسبت در پایان سال 

گذشته با کاهشی چشمگیر به عدد 6.3 درصد رسید.

 قدردانی استاندار همدان
از عملکرد بانک صادرات 
اس��تاندار همدان از عملکرد بانک صادرات ایران در 
حمایت از کاالی ایرانی، تس��هیل و رفع موانع تولید در 
س��ال گذشته، با ارسال لوحی به مدیر شعب این استان 

قدردانی کرد.
سیدسعید شاهرخی در بخشی از این لوح خطاب 
به محمود جعفرآبادی آورده است: در سال حمایت از 
کاالی ایرانی و با همت و تالش کارآفرینان، صنعتگران، 
کش��اورزان و کلیه دست اندرکاران در راستای تسهیل 
و ارتقای کمی و کیفی تولید اس��تان اقدامات شایانی 
ص��ورت پذیرفت. در همین راس��تا ب��ر خویش فرض 
می دانم از زحمات و تالش های ارزشمند جنابعالی در 
س��ال 1397 به عنوان عضو کارگروه تس��هیل و رفع 

موانع تولید استان قدردانی کنم.
بانک صادرات اس��تان همدان در س��ال گذش��ته 
ب��ا پرداخت س��ه هزار و ٤87 فقره وام قرض الحس��نه 
ب��ه ارزش بالغ بر 779 میلیارد ریال س��هم بزرگی در 
توس��عه اش��تغال و تولید، تس��هیل امر ازدواج، تأمین 
مسکن اقشار نیازمند و پرداخت وام ضروری این استان 
ایفا کرده اس��ت. از این میزان، 16 فقره تس��هیالت به 
مبلغ بیش از 11٢ میلیارد ریال در بخش رونق تولید 
و اشتغال فراگیر و ٤78 فقره تسهیالت به مبلغ بیش 
از 53 میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی اختصاص 
یافته که نقش مهمی در گس��ترش اشتغال و تولید در 

بخش های حمایتی استان داشت.

 بازدید مدیرعامل بانک
از مناطق سیل زده استان گلستان

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد به همراه معاون پشتیبانی 
و مهندس��ی، مدیرکل روابط عمومی و حوزه مدیریت و 
مدیرکل امور مدیران بانک به منظور بررسی مشکالت و 
وضیعت زندگی همکاران آس��یب دیده حادثه سیل اخیر 
شهرهای آق قال و گمیشان با حضور در این شهر از نزدیک 

در جریان میزان خسارات وارده قرار گرفتند.
سیدضیاء ایمانی در این بازدید ضمن ابرازهمدردی 
با همکاران این خطه و عموم هم میهنان س��یل زده، از 
حمایت و پش��تیبانی این بانک برای جبران بخشی از 
آس��یب های وارده به عزیزان سیل زده خبر داد و گفت: 
انشااهلل با همیاری همه هموطنان عزیز دوباره شاهد به 
جریان افتادن زندگی عادی در این مناطق خواهیم بود. 
وی ضمن بازدید از منازل همکاران آس��یب دیده سیل 
اخیر شهرس��تان آق قال با تجلیل از صبر و تحمل آنان 
ابراز امیدواری کرد تا با مرتفع ش��دن سریع مشکالت 
ناشی از س��یل اخیر، مردم شریف مناطق آسیب دیده 

فعالیت های روزمره خود را از سرگیرند.

اخبار

تحقق رونق تولید، بهترین راه برون رفت از مشکالت اقتصادی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تحقق رونق تولید، بهترین 

راه برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.
حمیدرض��ا فوالدگر گفت: رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در دیداری که 
روز ش��نبه با کارکنان مجلس داش��تند این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت 

از تولی��د ملی محول کردند تا محور رونق تولید در کش��ور قرار گرفته و اقدامات 
کارشناس��ی الزم را با همفکری سایر کمیسیون ها و مرکز پژوهش های مجلس انجام 

دهد. کمیسیون حمایت از تولید ملی کار خود را از روز یکشنبه آغاز کرده است.
وی اظهار داشت: اولین گام حمایت از تولید است، گام بعدی پیگیری اجرای صحیح 
سیاست های اصل ٤٤ برای تقویت بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم است، گام بعدی 
بهبود مستمر فضای کسب و کار و آخرین گام بحث اشتغال و تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است و کمیسیون در هر چهار محور اقداماتی را انجام داده است.  خانه ملت

نقشه راه
سرمایه گذاری بیش از 16 هزار میلیارد تومان در صنعت آب و برق 
وزیر نیرو به تش��ریح دستاوردهای صنعت آب و برق در سال 97 پرداخت و 
گفت: پارسال حدود 16 هزار و ٢06 میلیارد تومان در این صنعت سرمایه گذاری 

شده است.
رضا اردکانیان گفت: در س��ال 97 حدود 16 هزار و ٢06 میلیارد تومان در 

صنعت آب و برق س��رمایه گذاری شده و به یک هزار و 511 روستا آبرسانی و در 
س��ال گذشته ساخت 9 تصفیه خانه و س��امانه نمک زدایی با قابلیت تامین آب برای 

913 هزار نفر به پایان رس��یده اس��ت. به گفته وی در سال گذشته 1٢6 مگاوات نیز به 
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی افزوده شده است.

وی افزود: تامین آب ش��رب و پایدار یک هزار و 950 روس��تا، تکمیل و افتتاح 11 
واح��د تصفیه خانه آب، تکمیل و افتتاح ٢1 تصفیه خان��ه فاضالب و راه اندازی ٢٢ واحد 

نیروگاه جدید از جمله برنامه های سال 98 صنعت آب و برق است.  پاون

دکل
بازنگری طرح جامع مسکن، نقطه سر خط 
در حال��ی طرح جامع مس��کن در دوره حض��ور عباس آخون��دی در وزارت راه و 
شهرسازی با هزینه 700 میلیون تومانی مورد بازنگری قرار گرفته و تمام شده بود که 

معاونت امور مسکن و ساختمان برای بار دوم از بازنگری در این طرح خبر داده است.
 برای بار دوم که موضوع "بازنگری در طرح جامع مس��کن" مطرح می شود. 

بهمن ماه سال 93 مسئول بازنگری طرح جامع مسکن از اتمام بازنگری و تحویل 
طرح مذکور به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

چندی پیش محمد پژمان مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: طرح جامع 
مسکن نهایی شده و رونمایی از آن به نظر وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد. یک برنامه ریزی 
وس��یعی را برای مسکن کش��ور در قالب طرح جامع مسکن انجام داده ایم و براساس قانون 
وظیفه ما تأمین زمین است. قطعاً براساس افق برنامه 1٤05 برای همه گروه های درآمدی و 

نیازمندان مسکن باید یک آدرس روشن و مشخصی را ارائه دهیم.  تسنیم

خونه به خونه 

ادامه از صفحه اول
وی همچنین درباره مدعیان افزایش نقدینگی 
نیز با این بیان که برخی مدعی هس��تند نقدینگی 
افزایش بس��یار زیادی داشته با اس��تناد به آمار و 
ارقام اینگونه عنوان کرد که رش��د نقدینگی تا اول 
دولت یازدهم از س��ال 8٢ تا 91 بالغ بر ٢7 درصد 
بوده ام��ا از ابتدای دولت یازده��م نقدینگی تا به 

امروز ٢3/8 درصد رشد داشته است. 
وی که در 8 اس��فندماه 97 سخنرانی می کرد 
مدعی شد که تورم ماهانه در شهریور و مهر 7 واحد 
درصد در یک ماه ب��ود و در ماهی 1/8 درصد بوده 
است، البته در بهمن روند حرکت ما کاهشی نبوده 
است. به اعتقاد وی اگر روند کاهشی را ادامه دهیم، 
می توانیم تورم را کنترل کنیم. روحانی با بیان اینکه 
افتخ��ار دولت یازدهم و دوازدهم این بود که س��ال 
95 تورم کشور بعد از ٢6 سال تک رقمی شد، اعالم 
کرد؛ تورم امسال ٢3 درصد شده و امسال آن امتیاز 
تک رقمی را از دست داده      ایم. رئیس جمهور تصریح 
کرد: س��ال آینده، س��ال مهار تورم است. باید رشد 

تورم را کنترل کرده و کاهش دهیم.
این رقم اعالم شده از سوی روحانی یک طرف 
قضیه اس��ت اما س��مت دیگر داستان آنجاست که 
براس��اس اعالم مرکز آمار ایران، در اسفند پارسال 
ت��ورم نقطه به نقط��ه خانوارهای کش��ور به ٤7.5 
درصد رسیده است. آمارهایی که نه تنها با یکدیگر 
همخوانی ندارد بلکه تفاوت فاحش و قابل توجهی 
نیز دارد و این مس��اله از نبود برنامه و سؤمدیریتی 

خبر می دهد که بی ش��ک یک زن��گ خطر جدی 
است و اگر در حال حاضر متولیان برای آن فکری 
نکنند در آینده نه چندان دور به مراتب مش��کالت 

اقتصادی از این بیشتر خواهد شد. 

تناقضات آماری
گ��زارش ش��اخص قیم��ت مصرف کنن��ده به 
تفکیک اس��تان مربوط به اسفندماه سال 1397 از 
سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، در 
اسفندماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کش��ور )100=1395( به 16٤.3 رسید که نسبت 

به ماه قبل 3.9 درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان قزوین با 5.٤ درصد افزایش 
و کمتری��ن نرخ ت��ورم ماهان��ه مربوط به اس��تان 

آذربایجان شرقی با 3.0 درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
٤7.5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان کردستان )58.3 درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان هرمزگان )39.5 درصد( است. 
یعنی خانوارهای س��اکن اس��تان کردستان به طور 
متوسط 10.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای س��اکن استان هرمزگان به طور متوسط 
8.0 درصد کمتر از میانگین کل کش��ور نس��بت به 
اس��فند 1396 ب��رای خرید ی��ک »مجموعه کاال و 
خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده 

ماهه منتهی به اس��فندماه 1397 برای خانوارهای 
کشور به عدد ٢6.9 درصد رسید.

بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ای��الم )31.7 درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان 
کرمان )٢1.6 درصد( اس��ت. ش��کاف نرخ تورم دوازده 
ماهه استان ها در اسفندماه 10.1 درصد است که نسبت 

به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خانوارهای شهری
در اس��فندماه 1397 ع��دد ش��اخص کل برای 
خانوارهای شهری )100=1395( به 163.3 رسید که 
نسبت به ماه قبل 3.8 درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شهری مربوط به استان قزوین با 5.5 درصد افزایش 
و کمتری��ن نرخ ت��ورم ماهان��ه مربوط به اس��تان 

آذربایجان شرقی با ٢.٤ درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقط��ه( برای خانوارهای 

شهری کش��ور ٤6.6 درصد اس��ت. بیشترین نرخ 
ت��ورم نقطه به نقطه خانوارهای ش��هری مربوط به 
اس��تان کردس��تان )56.٤ درص��د( و کمترین آن 
مربوط به اس��تان هرمزگان )38.3 درصد( اس��ت، 
یعنی خانوارهای شهری س��اکن استان کردستان 
به طور متوس��ط 9.8 درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان 
به طور متوس��ط 8.3 درصد کمتر از میانگین کل 
کش��ور نس��بت به اس��فند 1396 برای خرید یک 
»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

ن��رخ تورم دوازده ماهه منتهی به اس��فند ماه 
1397 برای خانوارهای شهری به عدد ٢6.6 درصد 
رسید. بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
اس��تان ایالم )3٢.0 درصد( و کمترین آن مربوط 
به اس��تان کرمان )٢٢.0 درصد( است. شکاف نرخ 
تورم دوازده ماهه اس��تان ها در اس��فند ماه 10.0 
درصد است که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.

خانوارهای روستایی
در اس��فندماه 1397 عدد ش��اخص کل برای 
خانواره��ای روس��تایی کش��ور )100=1395( به 
170.3 رس��ید که نس��بت به ماه قبل ٤.5 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. در این ماه بیش��ترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای روس��تایی مربوط به استان 
کردس��تان با 6.٤ درصد افزای��ش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
با 3.3 درصد افزایش اس��ت. درصد تغییر شاخص 
کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه به نقطه( 5٢.7 درصد است.
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقط��ه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان کردستان )6٤.7 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان هرمزگان )٤٢.3 درصد( 
است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان 
به طور متوس��ط 1٢.0 درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به 
طور متوسط 10.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور 
نسبت به اسفند 1396 برای خرید یک »مجموعه کاال 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اس��فندماه برای 
خانوارهای روس��تایی کش��ور به ٢8.1 درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان 
)3٤.0 درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان کرمان 
)٢0.9 درصد( است.ش��کاف نرخ ت��ورم دوازده ماهه 
استان ها در اسفندماه 13.1 درصد است که نسبت به 

ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

سیاست روز تناقضات آماری را بررسی می کند؛

بنویسید تورم 23 درصدی 
بخوانید 47/5 درصدی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد
مصرف روزانه ۹۸ میلیون لیتر بنزین 

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های  ل و نفتی ای��ران گفت: تاکن��ون 560 هزار لیتر پت�����ر
س��وخت رایگان به بالگرد ه��ای امداد و نجات فع��ال در مناطق 
س��یل زده عرضه ش��ده اس��ت که این رقم رکوردی بی سابقه در 

سوخت رسانی هوایی کشور به شمار می آید.
 سیدمحمدرضا موسوی خواه گفت: در مناطق سیل زده تعداد 
زیادی بالگرد در حال امدادرس��انی به سیل زدگان است که شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکنون نس��بت به عرضه 560 
هزار لیتر سوخت هوایی رایگان به این بالگرد ها اقدام کرده است. وی 
درباره نحوه سوخت رسانی به مناطق سیل زده بیان کرد: با تمهیدات 
اندیشیده شده پیش از وقوع سیل، آمادگی کامل در همه تاسیسات 
توزیع س��وخت در سراسر کش��ور اعم از انبار های نفت، واحد های 
سوخت رسانی به هواپیماها، جایگاه ها و مجاری عرضه وجود داشت 

و با وجود مشکالتی که سیل در زمینه توزیع و عرضه سوخت ایجاد 
کرد، هیچگونه کمبودی در این زمینه احساس نشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره 
به اینکه پیش از بروز سیل، ذخیره سازی های مطمئنی در کانون های 
خطر انجام ش��د، افزود: با این تمهیدات سوخت رس��انی مطمئن و 

به موقع در همه مناطق سیل زده در اسرع وقت انجام شد.
موسوی خواه، سوخت رسانی به تجهیزات و وسایل امدادی را 
از دیگر وظایف ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مناطق 
سیل زده عنوان کرد و ادامه داد: به همه ادوات و تجهیزات راه سازی 
ک��ه به صورت ش��بانه روزی در مناطق س��یل زده در حال فعالیت 
بودند س��وخت رایگان و در محل فعالیت تحویل ش��د، همچنین 
بی��ش از 1٢ هزار ظ��رف ٢0 لیتری انواع س��وخت اعم از بنزین، 

نفت گاز و نفت سفید در مناطق سیل زده توزیع شده است.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه برخی تاسیسات و مجاری عرضه 
س��وخت در مناطق لرس��تان، پلدختر، معموالن و بابازید به مدت 
طوالنی در محاصره س��یالب بودند، اما هیچ کمبود س��وختی در 

ای��ن مناطق دیده نش��د و با احیای جایگاه ه��ای زیر آب رفته و 
همچنین اس��تقرار جایگاه های س��یار در کوتاه ترین زمان ممکن 

عملیات سوخت رسانی انجام شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار 
کرد: تاکنون ٤ میلیون لیتر نفت سفید در چهار استانی که دچار 
س��یل شده اند توزیع ش��ده که این مسئله نقش مهمی در تامین 

گرمایش و انرژی مناطق سیل زده داشته است.
موسوی خواه همچنین از توزیع بیش از 10 هزار تن گاز مایع 
در مناطق سیل زده خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده 

تا پایان فروردین ماه در پلدختر گاز رایگان عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سیل اخیر چند جایگاه و همچنین خطوط 
انتقال سوخت دچار مشکل شده اند، افزود: با تالش همکاران من 
این مشکالت در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شده و هم اکنون 
هیچ مش��کلی در زمینه عرضه سوخت در مناطق سیل زده وجود 
ندارد. از ٢7 اسفند 97 تا پایان شانزدهم فروردین به طور میانگین 
روزانه 98 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به 

مدت مشابه پارسال 3.3 دهم درصد رشد نشان می دهد.
موس��وی خواه با بیان اینکه پیش بینی ما رش��د 1٤ درصدی 
بود، ادامه داد: با این حال با شروع بارندگی ها و کاهش سفر های 
برون ش��هری در 16 روز اول امسال رشد مصرف بنزین نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل تنها یک درصد بود. وی ضریب آمادگی 
ای��ن ش��رکت را 99.97 درص��د اعالم ک��رد و افزود: ب��ه اذعان 
ستاد های س��فر های نوروزی هیچگونه کمبود سوختی در کشور 

در ایام نوروز گزارش نشد که بی سابقه بوده است.
موس��وی خواه در رابطه با رکورد مصرف بنزین در ایام پایانی 
س��ال عنوان کرد: بر پایه آمار های ارائه ش��ده، بیش��ترین مقدار 
مصرف بنزین کشور در روز ٢9 اسفند 97 ثبت شد که رقم 135 
میلیون و 800 هزار لیتر را نشان می دهد و رکوردی بی سابقه در 
تاریخ صنعت نفت کشور است. وی درباره کمترین مقدار مصرف 
گف��ت: این رقم متعلق ب��ه روز 13 فروردین 98 ب��ه میزان 75 
میلیون و 600 هزار لیتر اس��ت که کمترین مقدار مصرف بنزین 

در فاصله 19 روزه تعطیالت سال نو به حساب می آید.


