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سهم ۷۰ درصدی 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 ۷۰ درصد 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 ۱ درصد می رسد.

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 
بهره مندی از ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات 
این ش��عبه همواره از شعب پیشگام بوده است. در سال 
9۷ این ش��عبه بالغ بر 3۱ میلیارد تومان تس��هیالت از 
محل منابع صندوق توس��عه ملی و طی سال های قبل 
از در مجم��وع از ابتدای طرح تفاهم نامه با این صندوق 
بال��غ بر ۱۰۰ میلیارد 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��اخص هایی 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 مهم  
برای بهبود ش��رایط، رفع برخی چالش ه��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 چارچوب های مدنظر بانک مرکزی 
خواهد ش��د، به طوری که در 45 روز اول س��ال جاری، 
قری��ب 4 درصد قیمت تمام ش��ده پول در بانک ش��هر 
 کاه��ش و همچنین مطالبات معوق نی��ز کاهش یافت. 
وی افزود: در زمینه وصول مطالبات بانک نیز با استفاده از 
تیم  و سیاست گذاری های جدید اقدامات بهتری صورت 

گرفته و اکنون به 55 هزار میلیارد ریال رسیده است.

جوایز برندگان مسابقه اینستاگرامی 
هفت سینواره بانک  پاسارگاد اهدا شد

جوایز مس��ابقه  اینستاگرامی هفتس��ینواره بانک 
 پاسارگاد، با موضوع »ارسال عکس از سفره  هفت سین« 
و »درج کپشن مرتبط با موضوع تکریم خانواده«، به 3 

نفر از برندگان این مسابقه اهدا شد.
این بانک طی فراخوانی در اسفندماه سال گذشته از 
عالقمندان دعوت کرد با ارسال عکس از سفره  هفت سین 
در صفح��ه  اینس��تاگرام خود و همچنی��ن درج پیامی 
درخصوص تکریم خانواده در زیر عکس، در مس��ابقه ی 
هفت سینواره پاسارگاد ش��رکت کنند. در همین راستا 
تعداد بس��یار زیادی عکس با حال و ه��وای نوروزی و 
پیام هایی ارزشمند درخصوص خانواده و نقش بی بدیل 
آن در زندگی، با هشتگ #هفت سینواره_پاسارگاد، در 
فضای اینستاگرام منتشر شد. براساس این خبر، از بین 
ش��رکت کنندگانی که بیشترین »الیک« را برای عکس 
خود کسب کردند، 3 نفر برتر انتخاب شدند که از سوی 
بانک  پاس��ارگاد، به  ترتیب مبالغ 25، ۱5 و ۱۰ میلیون 

تومان به عنوان جایزه به این عزیزان اهدا شد.

 حمایت از رونق تولید
اولویت بانک صنعت و معدن 
رئیس هی��أت مدیره در دیدار ب��ا غالمرضا کاتب 
نماین��ده گرمس��ار، آرادان و ایوانک��ي و جمع��ی از 
کارآفرینان و تولیدکنندگان استان سمنان ضمن اشاره 
ب��ه مأموریت این بانک در حمای��ت از تولیدکنندگان 
تأکی��د کرد: حمای��ت هم��ه جانب��ه از کارآفرینان و 
صنعتگران در س��ال رونق تولی��د وظیفه ای همگاني و 

اولویت نخست بانک صنعت و معدن است.
حس��ین مهري با تأکی��د بر ض��رورت حمایت از 
س��رمایه گذاري در بخش صنعت و معدن کش��ور بیان 
داشت: در شرایط کنوني اقتصاد کشور، لزوم حمایت از 
صنعتگران و کارآفرینان بیش از پیش مطرح مي شود. 

 حمایت بانک ملی
از فعالیت های 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 سال های اخیر، کمک به 
رونق تولید، حمایت از فعاالن اقتصادی، مساعدت با اقشار 
مختلف جامعه، گسترش و ارائه بهینه خدمات الکترونیک 
و بهره مندی از ش��یوه های نوین بانکداری را از مهم ترین 

برنامه های سال جاری 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 بزرگ ترین حامی اقتصاد 
کش��ور یاد کرد و افزود: این بانک همچون گذش��ته از 

فعالیت های مولد اقتصادی حمایت خواهد کرد.

اخبار

 بازار شکر متعادل می شود
رئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به چگونگی توزیع شکر در میادین 
میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای گفت: طی روزهای آتی بازار شکر متعادل 

می شود.
یداهلل  صادقی  در مورد  چگونگی توزیع  و عرضه شکر در میادین میوه و تره بار و 

فروشگاه های زنجیره ای گفت: از حدود 4 روز پیش در راستای تنظیم بازار شکر، توزیع 
این کاال در میادین میوه و تره بار آغاز ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به رایزنی با فروشگاه های 

زنجیره ای برای تامین موجود ش��کر فروشگاه های زنجیره ای گفت: از مدیرعامل فروشگاه های 
زنجیره ای خواستیم تا فعال با موجودی شکر خود  فروشگاه های زنجیره ای را تامین کند تا تامین 

کاالی  حواله های شکری که به غله بازرگانی ارائه شده  انجام شود و وارد شبکه توزیع شود. 
وی گفت:۱2۰ تن شکر تحویل سازمان میادین و میوه و تره بار شهر تهران شده و طرح 
توزیع شکر را آغاز کردیم اما تا بازگشت وضعیت به روال قبلی چند روزی زمان الزم است.

وز  بازار ر
سازمان حمایت قیمت خرما را تثبیت کند

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان تهران با اشاره به گرانی قیمت خرما گفت: 
در این باره هنوز قیمت ها 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 مصرف کننده و تولیدکننده 2۰ هزار تومان اعالم شده، اما درباره خرما هنوز 
قیمت ها تثبیت نشده است که امیدواریم سازمان حمایت هر چه زودتر این کار را انجام 

بدهد. وی با اشاره به طرح ضیافت 9۸ در ماه رمضان گفت: با همکاری سازمان های مرتبط 
۱5 واحد گشت در این ایام در تهران بر بازار نظارت خواهند کرد.عمده نظارت ها بر کاال های 
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 
مرغ نداشتیم حتی در برخی مواقع هم با کاهش آن نیز مواجه بودیم.  میزان

سبد خانوار
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 می دهند.

محمد اس��المی 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 4۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است که نشانه ای برای 
بازار و سازندگان است که رونق تولید مسکن را شاهد باشیم. وی افزود: در ۱۶ اسفند 

س��ال گذشته در ش��ورای پول و اعتبار، سهم وامی که به س��ازنده تعلق می گیرد را ۶5 
درصد برای متقاضیان فردی و زوجین افزایش دادیم که قابل انتقال به خریدار است.

اس��المی 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 می دهیم تا خرید انبوه انجام دهند.
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گروه معیشت  كــش ماه مبارک رمضان آغاز شده اما خـط 
علی رغم وعده های مک��رر متولیان نه تنها ثباتی در 
قیمت ها دیده نش��د بلکه اکثر قریب به اتفاق بازارها 
دستخوش نوسان و گرانی ها 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 می کنند.
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��ته اند که ب��ا متخلفین و 
گران فروشان و البته س��ودجویان برخورد جدی و 
قابل توجه خواهند داشت. هرچند متولیان از جدی 
ب��ودن تصمیمات خود در این زمینه خبر می دهند 
اما برآیند قضیه از این مس��اله پرده بر می دارد که 
در عمل س��وءمدیریت و نبود نظارت کافی و حتی 
ش��اید نظارت کاغذی کار را به جایی رسانده که به 
اعتقاد کارشناسان می توان 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 نظارت ها ه��م آنطورکه باید 
نیست پس اینکه گرانی ها هر روز بیشتر می شود از 
این حیث نمی تواند تخلف باشد اما از این جهت که 
متولیان و مدیران تاکنون نتوانسته اند 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 گران فروش��ی اس��ت اعالم کرد؛ هرگونه 
افزای��ش قیمت ن��ان توس��ط واحده��ای تولیدی 
گران فروش��ی اس��ت و باید از سوی دس��تگاه های 
نظارت��ی با این موارد برخورد ش��ود ضمن اینکه از 
مردم درخواست می کنم در صورت مشاهده هرگونه 
گران فروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱24 

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��تان ها قرار گرفته و انتظار می رود قیمت مصوب 
حدود 2۰ ه��زار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه 
رمضان رعایت ش��ود و در س��ه روز گذشته بیش از 
2۰ هزار تن ش��کر با قیمت مص��وب 3 هزار و 4۰۰ 
تومان به بازار عرضه ش��ده و فروش آن در میادین و 

فروشگاه های منتخب آغاز شده است.

دستور گرانی
مهرماه س��ال گذشته بود که رسانه ها همراستا 
با انتش��ار س��خنان معاون وقت وزیر صنعت اعالم 
کردن��د که با مج��وز رئیس جمهور نان گران ش��د. 
حسن یونس سینکی که در حال حاضر از این سمت 
اس��تعفا داده اس��ت در پاسخ به س��وال خبرنگاری 

مبنی بر اینکه در س��ال 9۷ با دستور رئیس جمهور 
هیچ دستگاهی اجازه تصمیم گیری در مورد افزایش 
ملی قیمت نان ندارد اما رئیس جمهور اجازه داده در 
مراکز اس��تان ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با 
تأیید شورای تأمین استان ها افزایش قیمت حداکثر 
تا س��قف ۱۰ درصد صورت گیرد مدعی ش��د که با 
این تفاسیر ش��وراهای تأمین استان ها 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 منطقه ای 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 
نان پزی ها ارقام مطلوب و منطقی خود را برای فروش 
نان ارایه کنند و با بهانه های واهی مانند کنجد اضافه 
و س��بزیجات و آتش بیشتر و بعضا آرد غیر یارانه ای 

این محصول را گران و گران تر کرده اند. 
این روند نه تنها برای نان که برای شکر و هر نوع 
کاالی اساس��ی دیگری که بخشی از سبد معیشتی 

مردم را در بر می گیرد و البته در ماه مبارک رمضان 
با تقاضای بیش��تری مواجه می شود رخ داده است و 
متولیان تنها به همین ش��عارهای همیشگی بسنده 
کرده اند. از سوی دیگر شکر کاالی اساسی دیگر این 
روزها به یکی از مهمترین تیتر های 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 خوراکی هایی است که همگام 
با تورم گران ش��ده و آخرین گ��زارش مرکز آمار از 
متوسط قیمت اقالم خرده فروشی در مناطق شهری 

این رشد را نشان می دهد. 
طبق گزارش های موج��ود آخرین نرخ مصوب 
س��تاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است 
نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب 
کارخانه سه هزار تومان، شکر فله برای مصرف کننده 
سه هزار و 4۰۰ تومان، شکر بسته بندی 9۰۰ گرمی 
چهار هزار تومان و شکر بسته بندی یک کیلوگرمی 
چهار هزار و 4۰۰ تومان تعیین ش��ده بوده است اما 
در هفته های اخیر قیمت ش��کر در چندین مرحله 
گرانشده و به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید که بیانگر 
دو برابر افزایش قیمت نس��بت به نرخ های مصوب 

رسیده است. در کنار شکر، قیمت هرکیلوگرم قند 
نی��ز به بی��ش از ۱2 هزار توم��ان افزایش یافت. در 
حالی که پیش از این قیمت یک بسته ۷۰۰ گرمی 

قند نزدیک ۶ هزار تومان بود.

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 عده ای دالل، واس��طه گران و برخی 
واحدهای بسته بندی می رود که دستگاه های 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 می شود و قیمت های بیش از 
نرخ مصوب مصداق گران فروش��ی است و در صورت 

مشاهده باید با متخلفان برخورد شود. 
همچنین کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های 
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 ماه های پایانی س��ال 9۷ به دلیل کمبود ش��کر، 
دول��ت برای واردات پیش بینی کرده بود اما با وقوع 
سیل و بروز خسارت های 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.

سیاست روز ریشه گرانی های اخیر را بررسی می كند؛

تخلفی از جنس سوءمدیریت

یکساله؛ خانه کلنگی ۱۴۲ درصد گران شد
قیمت ف��روش ی��ک مترمرب��ع زیربنای  خونه به  مسکونی، زمین یا زمین ساختمان مسکونی خونه 
کلنگی و اجاره در زمستان سال 9۷ نسبت به زمستان سال 9۶، به 

ترتیب ۸2 درصد، ۱42 درصد و 2۱.۷ درصد افزایش یافت.
بنگاه های معامالت ملکی کشور موظف هستند مشخصات 
تمامی معامالت خرید و فروشی که سند آن ها از طریق دفتر 

ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در سامانه  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 می ش��ود، از متوسط تعدیل شده 
)وزنی( که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی 
دارای سکنه محاسبه می شود، استفاده شده تا بتوان با حذف 

اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

مشترکان پرمصرف یکه تازی می کنند  
پژوهشگر اقتصاد انرژی با تأکید بر اینکه  كــــــل افزایش ۷ درصدی تعرفه برق مشترکانی د
که الگو را رعایت می کنند بسیار ناچیز است، گفت: تعرفه برق 

پرمصرف ها نه ۱۶ درصد، بلکه باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
 جواد نوفرستی در پاسخ به این سؤال که آیا مخالفت مجلس 
با افزایش تعرفه برق موجب افزایش مصرف برق در تابستان و 

احتمال خاموشی همانند سال گذشته نخواهد شد، گفت: سال 
گذش��ته با توجه به کمبود 5 هزار مگاوات برق خاموشی های 
گسترده ای در کشور رخ داد و امسال نیز پیش بینی شده بود که 

این کمبود برق به ۸ هزار مگاوات خواهد رسید. 
وی افزود: سال گذشته تمام مردم کشور زجر قطع برق 
را کشیدند و حتی این خاموشی ها 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. 


