
قدردانی فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان از مدیر عامل بانک رفاه

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از 
مدیر عامل بانک رف��اه کارگران به جهت حمایت از 
جامعه پزشکی و اقدامات مربوط به مقابله با بیماری 
کرونا قدردانی کرد.به گ��زارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، در راس��تای حمایت های بانک رفاه از 
جامعه پزشکی و اقدامات این بانک در مقابله با شیوع 
کرونا و همچنین حمایت از گروه های جهادی بسیج 
استان، سرتیپ دوم پاسدار مجتبی فدا فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از لل�ه گانی مدیر 
عامل این بانک قدردانی کرد.سردار فدا در این تقدیر 
نام��ه از زحمات و تالش های ب��ی دریغ مدیر عامل 
بان��ک رفاه کارگ��ران در جلب مش��ارکت جامعه در 
تأمین سالمت، به ویژه حمایت از گروه های جهادی 

بسیج در سال جهش تولید قدردانی کرد.

ادامه محبوبیت بانک شهر در میان 
شهروندان و مشتریان شبکه بانکی

بانک ش��هر همانند سال های گذش��ته به انتخاب 
ش��هروندان و مش��تریان ش��بکه بانکی در میان ۵ 

بانک محبوب کشور قرار گرفت.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر 
،در ششمین جش��نواره ساالنه "بانک محبوب من" 
که باهدف اعتالی سطح کیفی خدمات بانکداری و 
بهب��ود ارتباط مردم با بانک ها و مؤسس��ات مالی با 
ش��عار تصویر س��ازمانی برتر برگزار شد، بانک شهر 
همانن��د دوره های قبل در می��ان ۵ بانک محبوب 
کشور قرار گرفت.در این جشنواره حدود ۱۴۰ هزار 
نفر از شهروندان و مشتریان شبکه بانکی نظر خود 
را درمورد محبوب ترین بانک کشور اعالم کردند که 
بانک ش��هر به عنوان یکی از ۵ بانک محبوب کشور 
معرفی شد.جش��نواره »بانک محبوب من« هرسال 
به منظور انتخ��اب محبوب ترین بانک ایران برگزار 
می شود و هدف آن، کمک به ارتقای خدمت رسانی 
بانک ها از طریق ارائ��ه تحلیل های دقیق از نظرات 
مش��تریان ش��بکه ی بانکی و ایجاد فض��ای رقابتی 
سالم بین آنهاست. ششمین دوره این جشنواره نیز، 
ب��ا رتبه بندی 3۱ بانک کش��ور به لحاظ محبوبیت 
ب��ا تعری��ف متغیر تصوی��ر س��ازمانی و امتیازدهی 

مشتریان به بانک اصلی خود برگزار شد.

افزایش اختیارات شعب یکی از مهمترین 
سیاستهای بانک صنعت و معدن

دکتر حسین مهری در نشس��ت تبیین سیاستهای 
اعتباری و راهبردی بانک صنعت و معدن در سال 99 
از افزایش اختیارات شعب این بانک به عنوان یکی از 
مهمترین سیاستهای سال جاری نام برد و گفت: این 
اقدام به منظور تس��هیل و تسریع در خدمت رسانی 
به مش��تریان در سال جهش تولید به انجام رسید.به 
گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
دکتر حس��ین مه��ری مدیرعامل ای��ن بانک، ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: در ش��رایطي که متقاضیان 
اعتبارات و مشتریان به دلیل شیوع ویروس کرونا با 
محدودیت در تردد و مراجعه به س��تاد بانک مواجه 
هستند، افزایش اختیارات شعب در اعطاي تسهیالت، 
وصول مطالبات و بخشش جرایم امکان پاسخگویي 
به درخواس��ت ها و نیازهاي مش��تریان را در مدت 
زمان کمتري فراهم خواهد کرد.وي اظهار داش��ت: 
در س��ال جهش تولید مهمترین اقدام پس از تدوین 
سیاستهاي اعتباري و راهبردي، اجراي مؤثر سیاست 
ها به منظور ایجاد هم افزایي و چابک سازي سازمان 
اس��ت.دکتر مهري افزود: الزم اس��ت مباحث مطرح 
ش��ده در این سلسله نشس��ت ها به صورت منسجم 
در اختیار تمامي کارکنان به خصوص کارکنان شعب 
قرار بگیرد تا به س��رعت ب��راي اجراي آن وارد عمل 
ش��وند. مدیرعامل بانک صنعت و معدن اصلي ترین 
سیاست بانک را اجراي حاکمیت شرکتي و بانکداري 
دیجیتال عنوان کرده و افزود: ضرورت دارد، ابزارهاي 
فني براي اجراي این سیاست در اختیار بخش هاي 
مختلف ستاد و شعب قرار گیرد و دوره هاي آموزشي 

مربوطه تکمیل گردد.

اخبار

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبرداد؛
رایزنی برای پرداخت سود سهامداران بورسی از طریق سجام

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از رایزنی برای توزیع سود 
س��هامداران بورس��ی از طریق سجام خبر داد و گفت: در حال الزام شرکت ها به پرداخت سود 
از طریق سجام هستیم که سهامداران سود خود را از طریق شماره حسابی که در سجام وارد 

کرده اند پرداخت کنند.
حس��ین فهیمی با تاکید بر این که تالش داریم سفره بازار س��رمایه را گسترده تر کنیم اظهار 
ک��رد: برای این منظور به ص��ورت جدی همکاری همه جانبه خود ب��ا نهادهای مالی بزرگ و 
برنددار کش��ور را گسترش خواهیم داد تا خدمات بازار سرمایه از طریق شبکه گسترده بانکی 

در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از طریق ش��بکه بانکی خدمات بازار سرمایه به هموطنان در اقصی نقاط کشور 

و حتی خارج از کشور ارائه می شود.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اشاره به بهره برداری از 
س��امانه احراز هویت س��جام در شعب منتخب بانک صادرات، گفت: در این راستا از امروز ۵۱ 
ش��عبه در سراس��ر کش��ور به صورت همزمان این خدمت را به مردم ارائه می دهند و آمادگی 

دارند احراز هویت کنند.
فهیمی در ادامه با تاکید بر این که سامانه سجام زمینه و زیرساخت های الزم برای خدمات رسانی 
به س��رمایه  گذاران بازار سرمایه را فراهم می کند، اظهار کرد: یکی از این خدمات توزیع سود 
است در حال بررسی این هستیم که شرکت ها ملزم به پرداخت سود از سامانه سجام شوند تا 

سهامداران سود خود را از طریق شماره بانکی که وارد سجام کرده اند دریافت کنند.
در ادامه این مراس��م حجت اهلل صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر این که بهره 
برداری از س��امانه سجام در شعب بانک صادرات یکی از نمادهای همکاری بین بازارهای پول 
و سرمایه است، ادامه داد: امروز احراز هویت در ۵۱ شعبه آغاز شده اما این موضوع در سطح 
شعب ممتاز بانک صادرات توسعه پیدا خواهد کرد و بستری را برای پذیره نویسی صندوق های 
ETF فراهم می کند. به گفته وی، صندوق های ETF نقش بزرگی در توسعه سرمایه  گذاری، 

مدیریت ریسک بازار و جذب مشتریان جدید دارند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه از ارائه ی خدمات سجام در نرم افزار صاپ )اپلیکیشن 
پرداخت بانک صادرات( خبر داد و گفت: از این طریق مش��تریان فقط برای احراز هویت باید 

به شعب مراجعه کنند.  ایسنا 

صنعت پتروشیمی با وجود تحریم های بین 
المللی روند رو به رشد خود را حفظ کرده و 
با تولید محصوالت متنوع پتروشیمی ضمن 
تامین نیاز داخل،توانسته صادرات را حفظ 

کند.
با گذش��ت بیش از یک سال از تحریم های 
ظالمانه  که با هدف تضعیف صنعت نفت و 
پتروشیمی ایران شکل گرفت، روند توسعه 
صنعت پتروشیمی کشور نشان از بی تاثیر 
ب��ودن تحریم ها دارد. تولی��د پلی اتیلن در 
کشور به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی در 
تولید کیسه های پالس��تیکی و بطری های 

مایعات مصرف دارد.
محصوالت پتروش��یمی با بازار مناسب در 
کش��ور های همسایه و جهان آسیب پذیری 

کمتری در مقابل با تحریم های دارد.
پی��ام رفیعی گفت: این واحد در س��ال 9۸ 
موفق ب��ه ثبت رک��ورد تولی��د 3۰۸ هزار 
ت��ن مع��ادل ۱۰3 درصد ظرفیت اس��می 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه برنامه 
پیش بینی شده برای سال 9۸،  تولید 3۰۶ 
هزار تن پلیمر در واحد پلی اتیلن س��نگین 
در کن��ار 3۵ روز توقف عملیاتی مجاز بوده 
اس��ت، افزود: این واحد توانست تنها با ۱۵ 
روز توق��ف تولید به رک��وردی معادل 3۰۸ 

هزار تن در سال دست یابد.

رئی��س واح��د پلی اتیلن س��نگین ثبت این 
رکورد را با توجه به تنوع گرید ها و س��ختی 
پروس��ه تولیدش��ان حائز اهمیت برشمرد و 
ادام��ه داد: ۶۰ درصد تولید در س��ال 9۸ از 
گرید های م��ورد توجه ب��ازار در نظر گرفته 
ش��د که با توجه به سختی مسیر تولید این 
گریده��ا، موفقیتی بزرگ برای ش��رکت به 
ش��مار می آید. رفیعی برنامه واحد پلی اتیلن 
س��نگین در س��ال جدید را حفظ و ارتقای 
س��طح کمی و کیفی تولیدات عنوان کرد و 
افزود: با توجه به رکورد هایی که پارسال ثبت 
ش��د،  انتظار می رود روند رو به رشد واحد با 
ثبت رکورد های جدید به لحاظ کیفی و کمی 

در کنار تولید پایدار و ایمن حفظ شود.
وی افزایش ظرفی��ت تولید را هدفی دیگر 
برای واحد برش��مرد و توجه به آن را با در 
نظر گرفت��ن کاهش قیم��ت جهانی اتیلن 

بسیار مهم دانست.
رئی��س واح��د پلی اتیل��ن س��نگین ضمن 
اش��اره ب��ه چالش ه��ای صادرات��ی کنونی 
گف��ت: س��رمایه گذاری در بخ��ش افزایش 
ظرفی��ت تولید نکته مثبت و مهمی اس��ت 
ک��ه باید ضم��ن توجه به آن، ب��رای حفظ 
رش��د اقتصادی شرکت،  هم زمان به سمت 
طراح��ی گرید های جدید حرک��ت کرد یا 
س��بدی از محصوالت با حاشیه سود بیشتر 

را برای آینده تولید شرکت در نظر گرفت.
رفیعی مسیر پیش رو را رو به رشد توصیف 
کرد و سیاست بهره گیری از کارکنان جوان 
و در عین حال باتجربه شرکت در پست های 

کلیدی را امتیازی ویژه و مثبت دانست.
بن��ا بر اعالم، ش��رکت پژوه��ش و فناوری 
عم��رش  ده��ه   ۲ ط��ی  در  پتروش��یمی 
تالش ه��ای خ��ود را معط��وف به کس��ب 
دانش فنی بومی در حوزه مواد ش��یمیایی 
و پلیم��ری و کاتالیس��ت های آن ها کرده و 
عالوه بر دس��تاورد های قاب��ل توجه در این 
خص��وص، زمینه س��از تح��رک بزرگی در 
کشور برای شکس��ت انحصار کاتالیست ها 
و فرایند ه��ای تولی��د مواد پتروش��یمیایی 
شده اس��ت. از جمله دستاورد های بزرگ و 
قابل توجه این ش��رکت می توان به کسب 
دانش فنی فرایند تولید پلیاتیلن سنگین و 

کاتالیست های آن اشاره کرد.
بنابر اعالم، با بهره برداری از این واحد، ایران 
اس��المی به جمع معدود کش��ور هایی می 
پیوندد که صاحب لیسانس تولید پلی اتیلن 
هس��تند و بدین طریق زمینه برای احداث 
واحد های دیگر از این دست در کشور مهیا 
خواهد ش��د. محص��والت ای��ن واحد برای 
کاربرد ه��ای مختل��ف از جمله لول��ه، انواع 
بطری، ظروف و فیلم های بسته بندی عالوه 
بر پوش��ش نیازمندی های صنایع تکمیلی 
داخلی زمینه مساعدی برای صادرات مواد 
اولیه یا محصوالت س��اخته شده از آن ها را 

فراهم می کند. میزان

گزارش

پیگی��ری ها حکای��ت از آن دارد که  ۲ بانک 
در حال ادغام در بانک س��په، یک بانک کامال 
خصوصی و دو موسس��ه اعتباری برای س��ود 
س��پرده یکس��اله نرخ های ۱۸ و ۲۰ درصد به 

مشتریان جدید خود پیشنهاد می دهند.
 طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 9۵ 
نرخ س��ود سپرده یکس��اله حداکثر ۱۵ درصد 
اس��ت اما به دالیل مختلف��ی بانک ها نرخ های 
س��ود را باال بردند و تا مدت ه��ا رقابت زیادی 
در جذب سپرده با ابزار سود سپرده بین برخی 
بانک ها رایج ش��ده بود. ام��ا 3۱ فروردین ماه 
س��ال جاری بعد از گذش��ت قریب به ۴ سال 
از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، مدیران عامل 
بانک ها توافق کردند نرخ های س��ود سپرده را 
به س��طح تعیین ش��ده در مصوبه شورای پول 
و اعتب��ار کاهش دهند. این تصمیم پس از آن 
اتخاذ ش��د که نرخ سود در بازار بین بانکی که 
یکی از مهم ترین مولفه های تعیین کننده نرخ 
سود سپرده محس��وب می شود، روند نزولی به 
خود گرفت و به سطح ۱۵ تا ۱۶ درصد رسید.

هم اکن��ون حدود هف��ت روز از توافق بانک ها 
برای بازگش��ت نرخ های سود س��پرده به ۱۵ 
درصد می گذرد و به همین دلیل روند اجرای 
این طرح را از س��طح ش��عب بانک ها پیگیری 
کردیم. آنچه که از پیگیری از شعب بانک های 
مختل��ف به دس��ت  آم��د، حاک��ی از  رعایت 

نرخ های سود توسط اغلب بانک ها بود. 
هم��ه بانک ه��ای دولت��ی مانند ملی، س��په، 
کش��اورزی و مس��کن نرخ های سود سپرده را 
به ۱۵ درصد کاهش داده ان��د. البته برخی از 
بانک ه��ای دولتی از چند م��اه قبل نرخ های 

سود را به این سطح رسانده بودند.
همچنین پیگیری از شعب نشان داد بانک هایی 
که بخشی از س��هام آنها واگذار شده و دولت 
بخشی از س��هام آنها را در اختیار دارد مانند 
مل��ت، صادرات و تجارت بع��د از توافق انجام 
ش��ده برای تعدیل نرخ های س��ود متناسب با 
مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده 

یکساله را کاهش داده اند.
پیگی��ری از س��طح ش��عب اغل��ب بانک های 
خصوص��ی مانن��د بانک ه��ای س��رمایه، دی، 
گردشگری، س��ینا، اقتصاد نوین، ایران زمین، 
شهر، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، پست بانک 
و موسس��ات اعتباری کاسپین، کوثر و توسعه 
نشان می دهد که این بانک ها و موسسات هم 
مطابق با توافق انجام ش��ده نرخ سود سپرده 

یکساله را ۱۵ درصد قرار داده اند. 
البت��ه اغلب ای��ن بانک ها که نرخ های س��ود 
سپرده یکساله ۱۵ درصد را رعایت می کردند، 
اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد هم 
پیشنهاد می کردند که این اوراق با مجوز بانک 
مرکزی و به صورت محدود قابل عرضه است.

نکته جال��ب توجه در این بررس��ی ها رعایت 
نرخ س��ود ۱۵ درصد توسط برخی بانک های 
خصوصی و نیمه دولتی اس��ت که با مشکالت 
ترازنامه ای و مالی دست و پنجه نرم می کنند 
و در ابتدا انتظار می رفت با توافق بانک ها برای 

کاهش نرخ سود همراه نشوند. 

تخلف 3 بانک و دو موسسه 
ام��ا در این می��ان تع��داد مع��دودی بانک و 
موسسه اعتباری س��از مخالف با سایر بانک ها 

کوک کرده اند. یک بانک خصوصی که در طول 
سال های گذشته همواره در حوزه نرخ سود با 
نرخ شکنی، سود س��پرده باالتر پرداخت کرده 
اس��ت اس��ت، باوجود کاهش نرخ سود سپرده 
کوتاه مدت به ۱۰ درصد، همچنان نرخ س��ود 
سپرده یکساله را در سطح ۱۸ درصد، یعنی سه 
درصد باالتر از نرخ سود مصوبه شورای پول و 
اعتبار و توافق بانک ها اعمال اعمال می کند. از 
این بانک همواره در ادبیات کارشناسان بانکی 
به بانک »بد« یا نرخ ش��کن تعبیر ش��ده است. 
کارمند این بانک درباره نرخ سود چنین پاسخ 
داد: نرخ سود سپرده یکساله ۱۸ درصد داریم 
که البته در صورت برداش��ت زودتر از موعد از 

حساب، نرخ آن کاهش می یابد.
وی در واکنش به این س��وال که این سود ۱۸ 
درصد، اوراق گواهی سپرده است، گفت: خیر، 
این سود به حساب س��پرده یکساله پرداخت 
می ش��ود و این نرخ را هیچ بانکی در ش��رایط 
فعل��ی ندارد. از طرف دیگ��ر دو بانِک در حال 

ادغام در بانک س��په ه��م نرخ های ۲۰ درصد 
و ۱۸ درص��د را همچن��ان حفظ ک��رده و به 

مشتریان پیشنهاد می دهند.
همچنین دو موسس��ه اعتب��اری هم برخالف 
توافق مدیران عامل بانک ها و برخالف مصوبه 
ش��ورای ش��ورای پول و اعتبار نرخ های سود 
س��پرده یکس��اله خود را به ترتیب ۲۰ و ۱۸ 

درصد تعیین کرده اند.

 ضرورت نظارت جدی بانک مرکزی 
تجرب��ه دوره های قبل��ی توافق��ات بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری برای رعایت نرخ س��ود 
بانکی نش��ان می ده��د در صورتی ک��ه تنها 
چند بانک حاضر به رعایت نرخ سود نباشند، 
بقی��ه بانک ه��ا و موسس��ات نیز با مش��اهده 
حرکت س��پرده از حساب بانک خود به سمت 
بانک هایی که نرخ س��ود باالتر می دهند، پس 
از مدت کوتاهی دومینو وار نرخ های سود خود 

را به سمت نرخ های باالتر تغییر می دهند.

نظارت موثر و جدی بانک مرکزی بر حس��ن 
اج��رای این تواف��ق و مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار در این ش��رایط بس��یار ضروری است. 
حس��ن معتم��دی مدیرعام��ل س��ابق بانک 
اقتصادنوین و مشاور پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی در این باره در گفت وگو با فارس 
گف��ت: ناظر بانکی که در خط مقدم آن بانک 
مرکزی است باید از این تصمیم حمایت کند 
و اجازه ندهد هیچ بانکی این مصوبه را رعایت 
نکن��د و با متخلفان برخ��ورد کند و به غیر از 

این هیچ راهی وجود ندارد.
ای��ن مدیر اس��بق بانکی تصریح ک��رد: اینکه 
بانک ها به س��مت افزایش غیرمنطقی س��ود 
بانک��ی رفتند، به معنای ع��دم آگاهی آنها از 
تبعات افرایش نرخ ها نبود بلکه اغلب بانک ها 
وقتی می دیدند سپرده هایشان به سمت چند 
بانک در حال حرکت اس��ت، مجبور می شدند 
برای حفظ منابع، نرخ س��ود را افزایش داده و 

با موج افزایش نرخ همراه شوند.  فارس 
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بانک مرکزی اعالم کرد؛
نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و ۹۸  

بان��ک مرکزی اع��الم کرد: نحوه بازگش��ت ارز 
ص��ادرات و رفع تعهد ارزی در س��ال 99 و 9۸ 
همانند س��ال 9۷ خواهد بود. بس��ته سیاستی 
نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در سال 
۱39۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی س��ال 
۱39۷ صادرکنندگان« برای سال ۱399 تمدید 
ش��د، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات س��ال ۱399، همانند س��ال ۱39۸ و 
نحوه رف��ع تعهد ارزی س��ال ۱39۸، با رعایت 

شرایط اعالمی برای سال ۱39۷ خواهد بود.
پیرو اطالعی��ه ۱39۸.۰3.۰۱ و ب��ه دنبال الزام 
صادرکنن��دگان از روز ۲۲ فروردی��ن ۱39۷ به 

بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 
اقتصادی کش��ور، به اطالع می رس��اند مطابق با 
تصمیمات کمیته موضوع م��اده »۲« مصوبات 
چهاردهمین جلسه »ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی« ابالغی طی نامه شماره 9۷۴۰۵ مورخ 
۱39۷.۰۷.۲3»بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز 
حاص��ل از صادرات در س��ال ۱39۸ و نحوه رفع 
تعهدات ارز صادراتی سال ۱39۷ صادرکنندگان« 
برای سال ۱399 تمدید شده است، به طوری که 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱399، 
همانند سال ۱39۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال 
۱39۸ با رعایت شرایط اعالمی برای سال ۱39۷ 
خواه��د بود.همچنین صادرکنندگان به منظور 
بهره من��دی از هرگونه نرخ صفر و معافیت های 
مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع 
ماده )۱3( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان 
تیرماه سال ۱399 مهلت دارند نسبت به ایفای 
تعهدات ارزی صادراتی سال ۱39۸ خود اقدام 
کنند. خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان 
کاال و خدمات می بایس��ت مطابق با مصوبات 
هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی 

کشور بازگردانند.  بانک مرکزی

رییس انجمن ملی خرما ؛
قیمت خرما تغییری ندارد

ریی��س انجمن ملی خرما با اش��اره به اینکه 
قیمت خرما نسبت به سه یا چهار ماه گذشته 
تغییری نداشته است، گفت: قیمت ها نه تنها 
تغییری نکرده که حت��ی افت مختصری نیز 
داشته اس��ت. محسن رش��ید فرخی درباره 
وضعیت خرما درماه مبارک رمضان گفت: به 
دلیل مش��کالت و اشتباهات سال گذشته در 
زمینه خرما، امسال تابستان در ستاد تنظیم 
بازار با وزارت صنعت دائم در تماس بودیم و 
با اینکه انجمن خرما مداخله ای در موضوعات 
اجرای��ی و سیاس��تگذاری ن��دارد، همکاری 

گسترده ای با این وزارتخانه داشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه امسال برخالف سال 
گذش��ته ش��اهد ممنوعیت صادرات خرما که 
مش��کالت عدیده ای برای تجار و صنعت خرما 
بوج��ود آورد، نبودیم. رییس انجمن ملی خرما 
درباره وضعیت قیمت گذاری خرما گفت: امسال 
در قیمت گ��ذاری این محص��ول ورود کرده ایم؛ 
چنانچه در عرضه مستقیم، قیمت های مبدا را رد 
کرده و سعی می کنیم قیمت های مبدا متعارف 
باش��د ت��ا تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
متضرر نش��وند. فرخی ب��ا بیان اینک��ه درباره 
قیمت های مب��دا به توافق رس��یده ایم، افزود: 
تعیین قیمت های مقصد نیز در اختیار س��تاد 
تنظی��م بازار اس��ت تا در عی��ن رعایت حقوق 
مصرف کننده، سود عادالنه ای به خرده فروشی ها 
یا فروشگاه های عرضه کاال اختصاص یابد. وی 
با اش��اره به اینکه قیمت خرما نسبت به سه یا 
چهار ماه گذشته تغییری نداشته است، گفت: 
قیمت ه��ا نه تنها تغییری نکرده که حتی افت 
مختصری داش��ته است. پیک مصرف خرما در 
م��اه رمضان مربوط به ۱۰ روز اول اس��ت؛ چرا 
که هم مصرف کنندگان و هم تامین کنندگان 
در این بازه زمانی مایحتاج خود را به اندازه کل 

ماه تهیه می کنند. ایرنا 

 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
اعالم کرد:

صادرات روزانه ۳۲ میلیون متر 
مکعب گاز ایران به عراق

مدیر دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران با 
بی��ان اینکه صادرات گاز ب��ه ترکیه همچنان 
قطع اس��ت، گفت: با این ح��ال ایران روزانه 
3۲ میلی��ون متر مکعب گاز ب��ه عراق صادر 

می کند.
مه��دی جمش��یدی دانا با اش��اره ب��ه اینکه 
هنوز تعمی��رات خط لوله صادراتی گاز ایران 
در خاک ترکیه تعمیر نش��ده اس��ت، گفت: 
از همی��ن رو برای آغاز جریان گاز از س��وی 

ترکیه تاریخی اعالم نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به انفجار خط لوله گاز 
صادراتی ایران به ترکیه در ۱۲ فروردین، اگر 
ترکیه خودش بخواهد این لوله را تعمیر کند 

به ۲ ماه و نیم زمان نیاز خواهد داشت.
جمشیدی دانا افزود: از همین رو از سرگیری 
صادرات گاز به ترکیه اواخر خرداد ماه انجام 

خواهد شد.
وی حجم صادرات گاز ایران به عراق در روز 
را 3۲ میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: 
روزان��ه ۱9۰ میلیون متر مکع��ب گاز نیز به 

نیروگاه ها تحویل می شود.
مدیر دیس��پچینگ ش��رکت مل��ی گاز ایران 
تاکید کرد: با توجه به گرم شدن هوا در اکثر 
مناطق کش��ور، مص��رف گاز خانگی کاهش 
پیدا کرده و به عدد ۲۵۰ میلیون متر مکعب 
در روز رسیده است.   خط لوله گاز صادراتی 
ایران در س��حرگاه ۱۲ فرودین امسال برای 
یازدهمین بار در ۱۵ س��ال گذشته به دلیل 
انفجار از مدار خارج ش��د. اگرچه ایران از آن 
زم��ان تاکنون در خص��وص تعمیر این خط 
لوله اع��الم آمادگی کرده ام��ا ترکیه در این 

زمینه پاسخی نداده است.  شانا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

بازار داغ تخلفات بانکی 
برخی بانکها از نرخ سود15 درصدی سرپیچی می کنند؛

با وجود تحریم ها صورت گرفت؛

 قدم برداشتن پتروشیمی در مسیر توسعه


