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خدمات20گانهبانکمسکنبرایسیلزدگان
بانک مس��کن در نخس��تین روزهای س��ال جدید، 
عالوه بر بسترس��ازی برای اجرای سیاست های اعتباری 
سال 98 در حوزه تامین مالی مسکن، اقدامات و خدمات 
ویژه ای را برای حمایت مالی و غیرنقدی از سیل زدگان 

حداقل 4 استان کشور به انجام رساند.
مجموعه مدیران و کارکنان بانک مس��کن چه در 
س��تاد و چه در صف، از ابتدای س��ال جاری تاکنون دو 
نوع خدمت برای حمای��ت و همدردی با هموطنان در 
استان های س��یل زده انجام دادند. نوع اول به مصوبات 
هیات مدیره بانک مسکن در چارچوب تصویب  نامه های 
دولت و بانک مرکزی مربوط بوده که براساس آن، شعب 
بانک مس��کن در اس��تان هایی که س��یل های نوروزی 
بیش��ترین خس��ارت را در آنجا بوجود آورده، پرداخت 
تس��هیالت بازس��ازی، تعمیر و... را آغ��از کرده اند. نوع 
دوم اما به شکل خودجوش در مجموعه سازمانی بانک 
مس��کن رقم خورد. همه شعب بانک مسکن در سراسر 
کشور از نخس��تین روزهای سال جدید، تنها چند روز 
بعد از بروز س��یل های ویرانگر در ش��هرها و روستا های 
پربارش، دست به کار شدند و با جمع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی توسط خود و اطرافیان، تا حد امکان 
بخ��ش کوچکی از خس��ارت های بوجود آم��ده در این 

مناطق را به نوبه خود پوشش دادند یا جبران کردند.

جزئیاتاعطایتسهیالتبانکملت
بهسیلزدگان
بانک ملت، سهمیه تسهیالت حوادث غیر مترقبه 
ناش��ی از سیل فروردین ماه سال ۱۳98 در استان های 

گلستان و مازندران را به شعب ابالغ کرد.
این بانک بابت بازس��ازی اماکن مسکونی شهری و 
روس��تایی در استان گلس��تان وام ۵۰۰ میلیون ریالی، 
باب��ت بازس��ازی اماکن مس��کونی روس��تایی وام 4۰۰ 
میلی��ون ریالی، بابت تعمیر اماکن مس��کونی و تجاری 
شهری و روستایی وام ۱۵۰ میلیون ریالی و بابت تامین 
لوازم خانگی )معیشتی( اماکن مسکونی وام ۱۵۰میلیون 
ریالی پرداخت خواهد کرد. بانک ملت در استان مازندران 
هم بابت بازس��ازی اماکن مسکونی و تجاری شهری و 
روس��تایی و همچنین تامین لوازم خانگی )معیش��تی( 
اماکن مس��کونی، تسهیالتی با سقف های مبلغی مشابه 
استان گلس��تان پرداخت می کند. بر این اساس، مدت 
تسهیالت در دوران مش��ارکت مدنی احداث ۳ سال و 
دوران فروش اقساطی )بازپرداخت اقساط( ۱۲ سال در 
نظر گرفته ش��ده است که به این ترتیب مجموع دوران 

ساخت و بازپرداخت ۱۵ ساله خواهد بود.

تنوعسبدصادراتیبافناورینانو
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با 
دبیر ستاد نانو بر اهمیت بهره گیری از فناوری در تنوع 

سبد صادراتی تأکید کرد
در نشستی با س��عید سرکار دبیر ستاد نانو اظهار 
داش��ت: بهره گیری از فناوری نانو در تولید محصوالت 
ایران��ی با تنوع بخش��ی به س��بد صادرات��ی به عنوان 
برندینگ و مزیت محصوالت صادراتی تلقی می ش��ود.

وی ضمن لزوم تمرکز صادرات کاالهای فناوری نانو به 
۱۵ کش��ور همسایه افزود: ضرورت دارد تا با شناسایی 
ظرفیت های اولویت دار در این زمینه، بحث اس��تفاده 
از فن��اوری نانو در قالب یک پروژۀ ملی مطرح ش��ود.
مودودی همچنین از تصمیم س��ازمان توسعه تجارت 
ای��ران از افزودن ش��رکت های فناوری نان��و به فرآیند 
انتخاب صادرکنن��دۀ نمونه خب��ر داد و گفت: حضور 
ش��رکت های فناوری نانو در جلسات تخصصی صنایع 
و معرف��ی ح��وزۀ HIGH-TECH و نانو به عنوان 
بزرگترین استراتژی توسعۀ صادرات به منظور افزایش 

رقابت پذیری، باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
س��رکار با اذعان به اهمیت کیفیت و اس��تاندارد 
محص��والت ایران��ی، رفت��ار حرف��ه ای و خدمات پس 
از ف��روش مناس��ب ش��رکت های صادرکنن��ده حوزه 
نان��و را باعث حفظ آبروی برند ای��ران توصیف کرد و 
گف��ت: حضور در نمایش��گاه های تخصصی، اختصاص 
مشوق های صادراتی، و توسعۀ استفاده از این فناوری 
از راهکارهای مؤثر در همگام س��ازی تولیدات ایرانی با 

پیشرفت های جهانی خواهد بود.

قدردانیشهردارتهرانازخدمات
بانکشهردرنمایشگاهکتابپایتخت

ش��هردار تهران در حاشیه بازدید از سی و دومین 
نمایشگاه کتاب پایتخت، با حضور در غرفه بانک شهر، 

از خدمات این بانک در این نمایشگاه قدردانی کرد.
پی��روز حناچ��ی در دیدار ب��ا احمد درخش��نده 
سرپرس��ت این بانک، از خدمات بانک ش��هر به عنوان 
بان��ک عامل قدردانی ک��رد. وی با بیان اینکه در طول 
برگزاری نمایسگاه کتاب پایتخت، بانک شهر خدمات 
و سرویس های مناس��بی به بازدیدکنندگان و ناشران 
در این نمایش��گاه ارائه کرده اس��ت، افزود: حمایت از 
رویدادهای فرهنگی، بخش��ی از مس��ئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی اس��ت و فعالیت های بانک شهر در 

چنین فضایی، ارزشمند و قابل تحسین است.
بر این اساس، بزرگترین رویداد فرهنگی کشور در 
مصالی امام خمینی)ره( تهران تا ۱4 اردیبهشت ماه با 

حمایت بانک شهر برگزار می شود.

اخبار

تصمیمبنزینیدولتدرآستانهنهاییشدن
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با بیان "بنزین س��رمایه کش��ور اس��ت و باید از 
هدررفت آن جلوگیری کنیم" گفت: بر همین اساس دولت در آستانه تصمیم گیری 

نهایی در این زمینه است.
فرهاد دژپسند با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای اصالح نظام بانکی گفت: 

همچنین ش��یوه نامه ای را برای اجرای بانکداری دیجیتال در کشور دادیم که خیلی 
از روندها را اصالح خواهد کرد. وزارتخانه پیش��نهادی را ب��رای نحوه واگذاری و فروش 

دارایی های مازاد بانک های دولتی ارائه کرده که در جلسه چهارشنبه دولت مطرح می شود.
وی درباره ادغام بانک های نظامی گفت این کار در حال انجام اس��ت و قدم به قدم 
پیش می رود و تاکنون به خوبی انجام شده است. دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی 
درخصوص زمان ارائه الیحه س��ی جی تی گفت این الیحه در آستانه نهایی شدن است و 

تا خرداد از وزارت اقتصاد ارسال می شود.  تسنیم

ول پتر
عدمصدورمصوبهگرانینان

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت 
نان صادر نشده است، گفت: قیمت نان هیچ گونه افزایشی نداشته است.

س��عید ممبینی گفت: هیچ گونه تصمیم جدیدی درباره قیمت نان اتخاذ نشده 
است و هیچ مصوبه ای هم در مورد تغییر یا افزایش قیمت نان به اتاق اصناف ایران ابالغ 

نشده است. قیمت نان های مختلف از کماکان به قیمت های قبلی عرضه می شود. 
رئی��س اتحادیه نان های فانتزی هم در مورد خبر منتش��ر ش��ده درباره افزایش 

قیم��ت نان بربری، گفت: نان هیچ گونه افزایش قیمتی نداش��ته و نان بربری فانتزی هم 
به قیمت قبلی یعنی ۲۵۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین پیش از این رئیس اتحادیه 
نانوایان س��نگکی با تاکید بر اینک��ه قیمت مصوب نان هیچ گونه تغییری نکرده اس��ت، 
گفت: در روزهای اخیر برخی نانوایان سنگکی آزادپز قیمت  عرضه نان سنگک را افزایش 

داده اند که آنها از مشمول قیمت گذاری اتحادیه نیستند.  مهر

وز بازار ر
افزایشصادراتکشاورزی

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با راه اندازی س��امانه دریافت نش��ان حد مجاز 
آالینده ها در محصوالت کشاورزی، بازارهای جهانی اقبال و اطمینان بیشتری به 

محصوالت کشاورزی ما خواهند داشت و صادرات ما رشد خواهد کرد.
 محمود حجتی در حاش��یه رونمایی از س��امانه دریافت حد مجاز آالینده ها 

در محصوالت کش��اورزی گفت: پیش از این دغدغه م��ردم و خریداران داخلی و 
خارج��ی در زمینه محصوالت کش��اورزی این بود که ای��ن محصول و غذا کجا تولید 

شده، چطور به عمل آمده و چه تفاوتی با محصوالت دیگر دارد.
وی با اش��اره به اینکه س��امانه دریافت ح��د مجاز آالینده ها همه این مش��کالت را 
برطرف کرده اس��ت، گفت: با ک��د محصوالت و بارکدی که وج��ود دارد، همه اطالعات 
از ابت��دای تولی��د تا زمان عرضه به ب��ازار را می توان رؤیت ک��رد، بنابراین در خرید این 

محصوالت هم با اختیارات و آزادی بیشتری عمل کرد.  فارس

راه سبز

– –

– –

–

– –

–

براس��اس اخب��ار و اطالعات سبد خــانوار گروه معیشت 
منتش��ر شده مقرر است تا به زودی شاهد افزایش 
قیم��ت بنزین باش��یم بنزینی که ت��ا پیش از این 
متولیان بر این مهم وعده داده بودند که مش��مول 
گرانی و رش��د قیمت نمی ش��ود اما این وعده نیز 
مانند همه وعده هایی که وعید ش��ده بود به زودی 
در کارنام��ه متولی��ان به عن��وان وع��ده دیگر به 

سرانجام نرسیده؛ ثبت می شود. 
نگاه��ی گذرا ب��ه آنچه که متولی��ان در طول 
سالیان اخیر داشته اند از این مساله پرده بر می دارد 
که قالب وعده های سر داده شده به خصوص آنچه 
که با معیشت مردم گرعه خورده است به سرمنزل 
مقصود نرس��یده و همیشه مردم چش��مانتظار به 

تحقق این وعده ها باقی مانده اند.
براساس آمار و مس��تندات مرکز آمار در حال 
حاضر تورم نقطه به نقطه کشور از مرز۵۰ درصدی 
فراتر رفته و این روند لجام گسیخته قیمت ها ادامه 
دارد و این در حالی است که متولیان امر از جمله 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور همواره نگاه 

دیگری به این دست پیش بینی ها داشته و دارد. 
دی ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت 
با رد درس��ت بودن رقم ت��ورم۵۰ درصدی به این 

مساله اش��اره کرد که 

تم��ام تالش ما این اس��ت که اوال کلی��ه کاالهای 
اساسی با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار مردم 
قرار گیرد، این نرخ نسبت به ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تا 4 

هزار تومان سال گذشته خیلی افزایش ندارد.

تناقضاتمتولیانه
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه حتی با بیان 
اینکه "حاضر شده ایم برای اینکه به مردم فشار وارد 
نشود ۱4 میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی را 
در حد 4 هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه کنیم." مدعی 
ش��د که اگر این میزان دالر را با ارز نیمایی حساب 

کنیم درآمد نزدیک به دو برابر خواهیم داشت.
نوبخ��ت با ای��ن ادعا که دولت حاضر نیس��ت 
درآمدی به دس��ت بیاورد که از س��وی دیگر بار و 
فشار آن به مردم بیشتر باشد، اعالم کرد که دولت 
تمام تالش خود را می کند تا سطح افزایش قیمت ها 
را به شدت کنترل کند. این گفته نوبخت را در کنار 
این صحب��ت وزیر نفت مبنی برعدم تصمیم دولت 
برای افزایش قیمت بنزین بگذاریم، بخش اعظمی 

از تناقضات اقتصادی کشور نمایان می شود. 
ش��هریورماه سال گذش��ته بود که وزیر نفت با 
بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت 
یا دونرخی کردن بنزین نداش��ته و تا پایان س��ال 
توزیع بنزین با قیمت های فعلی 

انج��ام می گی��رد مدعی 

ش��د که هم اکنون بنزین به اندازه کافی در کش��ور 
وج��ود دارد و فعال برنامه ای ب��رای افزایش قیمت 
آن نداریم. از س��وی دیگر در دی ماه س��ال گذشته 
وزی��ر نفت در مصاحبه ای ک��ه در روزنامه دولت به 
چاپ رس��ید اینگونه عنوان ک��رد که قیمت بنزین 
سال آینده یعنی س��ال 98 تغییر نمی کند. زنگنه 
در صحبت های خود با اشاره به اینکه قیمت فروش 
هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال آینده ۵4 دالر 
پیش بینی شده که متعادل است مدعی شد که در 
برخی موارد قیمت برآورد ش��ده در بودجه ساالنه 
تغییر می  کند و در الیحه بودجه سال آینده قیمت 

حامل های انرژی تغییری نکرده است.

سالسخت
حال تنها 4۰ روز از س��ال 98 گذش��ته اما نه 
تنها اخبار منتش��ر ش��ده از کذب بودن وعده های 
سر داده شده خبر می دهد بلکه بازار روند حرکتی 
دیگری را در پیش گرفته که به اعتقاد کارشناسان 
سرمنش��ا همه موارد به سیاست های اتخاذ شده از 

سوی دولت باز می گردد. 
روزهای ابتدایی سال 98 بود که در کنار رشد 
قیمتی گوشت قرمز و مرغ و سهمیه بندی هایی که 
برای آن انجام ش��ده؛ قیمت محصوالتی مانند پیاز 
و س��یب زمینی و حتی کاهو و گوجه فرنگی سر به 
فلک گذاش��ت به طوریکه ۱۵ لیتر بنزین را تنها با 

یک کیلو کاهو امکان تعویض یافت.
 هرچند در میان این حجم گرانی باز هم متولیان 
بروز س��یل و رویدادهایی از این دست را مقصر رشد 

قیمتی بر می شمردند و به هیچ وجه نخواستند 

بپذیرن��د ک��ه این حجم نابس��امانی در ب��ازاری که 
معیشت مردم را درگیر کرده به مدیریت نادرست و 
البته غلط آنها باز می گردد و همواره مدعی شدند که 
در کنار بروز سیل، صادرات برخی محصوالت بازار را 

با این آسیب ها روبه رو کرده است. 
از آن زم��ان تا همی��ن امروز ک��ه قیمت نان 
رشد جهش زایی را تجربه کرده مدت زمان زیادی 
نمی گ��ذرد اما به یکباره قیمت برب��ری به ۳ هزار 
توم��ان رس��یده و دس��ت اندرکاران ای��ن بخش از 
اقتص��اد عامل اصلی آن را سیاس��ت های دولت در 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی و یا رش��د قیمت در 
س��ایر بازارها عنوان می کنند و معتقدند در مقابل 
گرانی فروش��ی دول��ت به آنها راه��کاری جز گران 

کردن محصوالت وجود ندارد.
این کارشناس��ان با اشاره به سیاست های یک 
ش��به اخذ ش��ده توس��ط دول��ت و همچنین عدم 
نظارت درس��ت و دقیق از س��وی متولیان را عامل 
اصلی در ب��روز چنین دومینوی گرانی دانس��ته و 
براین اعتقادند که تصمیم ها و سیاس��ت های اتخاذ 
ش��ده از س��وی متولی��ان در کنار ع��دم مدیریت 
درس��ت آنها کار را به جایی رسانده که هر صنفی 
برای کاهش فش��ار روی خود نرخ متناسب با بازار 
را لحاظ می کند اما ماحصل آن چیزی نیس��ت جز 

فشار به اقشار آسیب پذیر جامعه.
البت��ه ناگفت��ه نماند ک��ه تمام ای��ن اتفاقات 
و گرانی ه��ا در ش��رایطی اس��ت که هن��وز قیمت 
رس��می افزایش یافته نرخ بنزین اعالم نش��ده و با 
این تفاس��یر و تایید وزیر اقتصاد منتظر س��ونامی 

جدیدتری در افزایش قیمت ها باشیم. 

سیاست روز رشد بی رویه قیمت ها را بررسی می کند؛

در گران فروش کیست؟ آمار  مرکز  آمار  براساس 
کل  شاخص  تغییر  درصد  فروردین ماه 
)تورم  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
برای  میانگین  طور  به  نقطه(  به  نقطه 
خانوارهای کشور به ۵۱.۴ درصد رسید 
در  درصد   ۶۳.۴ با  کردستان  واستان 

صدر قرار گرفت. 
در فروردین ماه 98 عدد شاخص کل 
 )۱۳9۵=۱٠٠( کشور  خانوارهای  برای 
به ۱۷٠.9 رسید که نسبت به ماه قبل 
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   ۴.٠
ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در 
استان  به  مربوط  کشور  خانوارهای 
اردبیل با ۷.٠ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران 

با ۳.٠ درصد افزایش است.
نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه  ماه  به 
 ۵۱.۴ کشور  خانوارهای  برای  نقطه( 
نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  است.  درصد 
کردستان  استان  به  مربوط  نقطه  به 
به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد(   ۶۳.۴(
یعنی  است.  درصد(   ۴۳.٢( قم  استان 
به  کردستان  استان  ساکن  خانوارهای 
از  بیشتر  درصد   ۱٢.٠ متوسط  طور 
ساکن  خانوارهای  و  کشور  کل  میانگین 
درصد   8.٢ متوسط  طور  به  قم  استان 
به  نسبت  کشور  کل  میانگین  از  کمتر 
»مجموعه  یک  خرید  برای   9۷ فروردین 
کرده اند. هزینه  یکسان«  خدمات  و   کاال 
به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ 
کشور  خانوارهای  برای   98 فروردین ماه 
بیشترین  رسید.  درصد   ۳٠.۶ عدد  به 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
 ۳۶.۵( کردستان  استان 
کمترین  و  درصد( 
به  مربوط  آن 
استان کرمان 
 ٢ ۵ . ۴ (
 ) صد ر د

است.

نمای نزدیک


