
اقتصادی   9

اقتصادی  صنعتگــران، تولیدکنندگان و فعــاالن 
حوزه صنعت کاشــی، سرامیک کشــور از شهرهای 
مختلف کشــورمان و دیگر مناطق جهــان از نهم تا 
دوازدهم تیرماه در بیســت و ششمین نمایشگاه بین 
المللي کاشــي، ســرامیک و چینی بهداشتی تهران 
)CERAFAIR-2019( گردهــم می آیند تا ضمن 
تبادل اطالعات و ارائه و عرضــه نوین ترین تولیدات 
خــود، در جریان پیشــرفت های این حــوزه نیز قرار 
بگیرند.بــه گــزارش روابط عمومی و اطالع رســانی 
بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللي کاشــي، 
ســرامیک و چینی بهداشــتی تهران؛ آقاي مهندس 
بهنام عزیززاده رئیس ســتاد اجرایی این نمایشــگاه 
گفت: نمایشــگاه بین المللی کاشی و سرامیک تهران 
بزرگترین نمایشگاه کاشي و سرامیک کشور و یکی از 
ســه نمایشگاه بزرگ این صنعت در منطقه خاورمیانه 
محسوب مي شــود.وی اضافه کرد: امسال در بیست و 

ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی 
بهداشــتی تهران شاهد حضور و مشارکت شرکت ها و 
واحدهای مختلف تولیدی از مناطق مختلف کشور و 
همچنین حضور شــرکت های خارجی از چند کشور 
هستیم.رئیس ســتاد اجرایی نمایشگاه گفت: بیست 
و ششــمین نمایشــگاه بین المللی کاشی، سرامیک و 
چینی بهداشتی تهران فرصت مغتنمي است تا تجار، 
انبوه سازان، طراحان، مهندسان، معماران وکاربران و 
همچنین دانشجویان رشته سرامیک بتوانند با آخرین 
دستآوردهاي تولید کاشــي و سرامیک و با طرح هاي 
جدید آشنا شوند.شناسایی بازارهاي جدید صادراتي، 
افزایــش صادرات، معرفي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل 
این بخش صنعتي کشــور، ایجاد بســتر هاي مناسب 
براي سرمایه گذاري های داخلی و خارجی، از مهمترین 

اهداف برگزاري این نمایشگاه است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی خبر داد که کمیته ملی تعیین نرخ 
افزایــش اجاره بها برای تعیین شــاخص اجاره بها در 
انتظار مجوز دولت اســت تا جلسات این کمیته آغاز 
شود.»عباس فرهادیه« در گفت وگو با ایرنا در خصوص 
موافقت وزیر راه و شهرسازی با محتوای تعیین سقف 
اجاره بهای مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی هفته 
گذشــته با محتوای تعیین ســقف اجاره بها موافقت 
کــرد و این برنامه بــه معــاون اول رئیس جمهوری 
ارسال شد.وی درباره اینکه آیا مصوبات این کمیته به 
تابستان امسال مي رسد، گفت: تمام امید ما این است 
که در آستانه فصل نقل و انتقاالت این کمیته فعالیت 
قانونی خود را آغاز کند تا شــاهد فشــار کمتری به 
مســتاجران باشیم.بر اساس توضیحات فرهادیه مجوز 
شــکل گیری این کمیته یا در جلسه سران قوا مطرح 
مي شــود و مجوز فعالیت مي گیرد یا بر اســاس اصل 

1۳۸ قانون اساســی که هیات وزیران اختیار تشکیل 
کمیتــه را صادر می کند، قانونی و فعالیت خود را آغاز 
مي کند.مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه وشهرســازی خبر داد: هنوز مجوز تشکیل 
کمیتــه تعیین نرخ افزایش اجاره بهــا از دولت گرفته 
نشــده اســت.وی درباره اینکه چه تعداد مستاجر در 
کشور داریم و آیا آمار مستاجران رو به افزایش است، 
گفت: اکنون 10 میلیون خانه اســتیجاری در کشور 
وجود دارد که نسبت جمعیت اجاره نشین به مالکان، 

۴0 به ۶0 درصد است.
فرهادیه در خصوص اینکه  آیا موضوع تولید مسکن 
اســتیجاری هم در این کمیته بررســی خواهد شد؟ 
گفــت: تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته 
اســت؛ این کمیته فعال شــاخص را تعیین مي کند و 
موضوع تولید مسکن استیجاری براساس دستور وزیر 

و قانون ساماندهی باید پیگیری شود.

کمیته تعیین نرخ اجاره بها در انتظار مجوز دولتبرگزاری بیست و ششمین نمایشگاه کاشی و سرامیک در تهران
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اخبار انرژی

واردات نفت چین از ایران رکورد زد
آمار منتشــره از سوی اداره کل گمرک چین نشــان داد واردات نفت خام 
چیــن از ایران پیش از پایان مهلت معافیت ها، در آوریل به ۷92 هزار و ۳۸0 
بشــکه در روز معادل ۳.2۴ میلیون تن رسید که باالترین میزان در پنج سال 
گذشــته بود.واردات چین از ایران آخرین بار در آوریل سال 201۴ رکورد زده 
و به ۸0۳ هزار و 1۵2 بشــکه در روز رســیده بود. حجم واردات آوریل ۴۵.۸ 
درصد در مقایســه با مارس و 21.2 درصد در مقایســه با آوریل سال گذشته 
افزایش داشــت.واردات نفت چین از آمریکا در آوریل 11۶ هزار و ۷۵0 بشکه 
در روز یــا معادل ۴۷۷ هزار و ۸۳۳ تن بود کــه باالترین میزان در هفت ماه 
گذشــته بود. جریان صادرات نفت آمریکا به چین از اکتبر ســال گذشته به 
دلیل جنگ تجاری میان دو کشــور آهسته شــد و چین در دسامبر و فوریه 
محموله های کوچکی از آمریکا خریداری کرده بود. به گفته تحلیلگران، با این 
حال چند پاالیشــگاه چینی در فاصله آوریل تا ژوئیه برای خرید محموله های 
نفت آمریکا ســفارش داده اند.طبق آمــار اداره کل گمرک چین، واردات نفت 
چین از عربستان سعودی در آوریل 11.2 درصد نسبت به مارس کاهش یافت 

و به 1.۵۴ میلیون بشکه در روز یا معادل ۶.۳ میلیون تن رسید اما این کشور 
در آوریل مانند چهار ماه نخســت امسال بزرگترین صادرکننده نفت به چین 
بود. صادرات این کشور به چین بر مبنای ساالنه ۴2.9 درصد افزایش داشت و 

2.۸ درصد باالتر از ۶.12 میلیون تن صادرات روسیه به چین بود.
بر اســاس گزارش پالتس، چین در فاصله ژانویه تــا آوریل ۵.9۳ میلیون 
بشــکه در روز نفت از اوپک وارد کرد که بر مبنای ســاالنه 1۸.۴ درصد رشد 
داشــت و سهم بازار این گروه را با حدود چهار درصد افزایش، به ۵۸.۸ درصد 
رســاند.حجم واردات چین از آمریکای شمالی در چهار ماه نخست امسال بر 
مبنای ساالنه ۸۳ درصد کاهش یافت و به ۵۸ هزار و ۶۶۴ بشکه در روز رسید.

عرضه نفت خام در بورس انرژی 
با یک تغییر جدید

نماینده شــرکت ملی نفت در بورس درباره عرضه نفت و میعانات گازی در 
بورس گفت: روز سه شنبه برای نخستین بار نفت خام سنگین بر اساس شیوه 
نامه ابالغی سال 1۳9۸ در بورس عرضه شد.امیرحسین تبیانیان در گفت وگو 

با ایسنا، با بیان این که بر اساس اطالعیه عرضه، این محصول در بورس ۶۴.29 
ســنت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مبنای قیمت گذاری فوب خارک 
به مقصد مدیترانه است و بر همین اساس نیز قیمت اعالم شده و شیوه تسویه 
حســاب و بارگیری نیز طبق شیوه نامه ابالغی اجرا خواهد شد.به گفته وی، بر 
اســاس اطالعیه حداقل بارگیری ۳۵ هزار بشکه و واحدهای قابل معامله نیز 
1000 بشــکه روی تابلو در نظر گرفته شده است. درباره نفت خام سبک نیز 
باید گفت که یک بار در هفته گذشته عرضه صورت گرفت اما هفته آینده نیز 

شاهد عرضه مجدد خواهیم بود.
نماینده شرکت ملی نفت در بورس از عرضه نفت و میعانات گازی در بورس 
افزود: معموالً عرضه، سه شنبه ها صورت می گیرد اما با توجه به این که سه شنبه 
هفته آینده تعطیل است، دوشنبه آتی دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس 
جنوبی با قیمت 9۵ درصد قیمت نفت خام دبی روی تابلو عرضه خواهد شــد 

که اطالعیه آن نیز منتشر شده است.
تبیانیان درباره پیش بینی های صورت گرفته برای استقبال از عرضه گفت: 
تعدادی متقاضی وجود دارد اما باید برای مشــخص شدن نتیجه نهایی منتظر 

ماند.

رویکرد حمایتی بانک ملی ایران
 برای رفع نیازهای اساسی خانوار

بانک ملی ایران در یک ماه ابتدای ســال جاری تعداد شش هزار و 9۶۵ فقره 
تسهیالت به صورت فروش اقساطی، جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری 
خانوار پرداخت کرده است که ارزش این تسهیالت به دو هزار و ۷۸ میلیارد ریال 
مي رســد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سال گذشته نیز بخشی از 
نیازهای اساســی خانوار با تســهیالت این بانک تامین به طوری که در سال 9۷ 
تعداد یک میلیون و 12 هزار و 1۸0 فقره از این تســهیالت به ارزش 2۷۷ هزار 
و۵0۵  میلیارد ریال پرداخت شده است.همچنین بانک ملی ایران در سال رونق 
تولیــد، حمایت از بازار کاالی داخلی را در دســتور کار خود قرار داده و در یک 
ماه ابتدای سال، تعداد ۶۶۳ فقره تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی مصرفی 
بادوام داخلی به ارزش ۷0 میلیارد ریال پرداخت کرده اســت.از سویی بانک ملی 
ایران در راستای همسویی با سیاست های دولت همواره رونق بازار تولید و کسب 
و کار را مورد توجه قرار داده و از این رو در ســال گذشــته نیز تعداد ۸2  هزار و 
20 فقره تســهیالت فروش اقساطی خرید کاالی داخلی به ارزش هشت هزار و 
۶02 میلیارد ریال تخصیص داده اســت.از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین 
ماه، دو هزار و 9۳1 فقره تسهیالت سرمایه در گردش نیز برای حمایت از تولید 
و اشتغال کشور به ارزش شش هزار و ۵۵1 میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران 

پرداخت شده است. 

هشدار بانک پاسارگاد به مشتریان
از در اختیار قرار دادن اطالعات کارت نقدی خود به دیگران، جهت فعالسازی 
و دریافت رمز یک بار مصرف )پویا( جدا خودداری کنید. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، اخیرا افراد سودجو ضمن تماس با مشتریان از سوی بانک ها و به 
بهانه فعالســازی و دریافت رمز یک بار مصرف اطالعات کارت نقدی آنها را اخذ 
و بدین وســیله اقدام به سوء استفاده و برداشــت از کارت های نقدی می کنند. 
بدینوســیله به اطالع هم میهنان گرامی می رســاند؛ تنها روش فعال سازی رمز 
پویای کارت های نقدی بانک پاســارگاد، موبایل بانک  )همــراه بانک( و بانکداری 
مجازی این بانک اســت و برای این منظور هیچ گاه از شــعبه های بانک پاسارگاد 
با مشــتریان تماس حاصل نمی شــود. گفتنی است به منظور کاهش مخاطرات 
مرتبط با اســتفاده از رمز دوم کارت های بانکــی، افزایش امنیت و جلوگیری از 
سوء استفاده ســودجویان، امکان فعال سازی و دریافت رمز دوم کارت به صورت 
رمــز پویا و یــک بار مصرف، با ســهولت و بدون نیاز به نصب اپلیکیشــن های 
جدید، از طریق سامانه های بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد فراهم شده است.

بر این اساس، مشــتریان می توانند از طریق سامانه بانکداری مجازی و یا سامانه 
موبایل بانک )همراه بانک( نسبت به فعال سازی رمز پویا و جهت دریافت رمز دوم 
پویا صرفاً از طریق ســامانه موبایل بانک )همراه بانک( اقدام کنند. به این ترتیب 
که در سامانه بانکداری مجازی از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« در بخش 
»کارت های من« و در ســامانه همراه بانک از طریق گزینه فعال/غیرفعال سازی 
رمز یکبار مصرف کارت در بخش »عملیات کارت« امکان فعال ســازی این نوع 
رمز وجود دارد.پس از فعال ســازی رمز دوم یکبار مصرف، مشــتری می تواند در 
زمان خرید کاال و خدمات بر روی درگاه های پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک 
)همراه بانک(، قسمت سایر، عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش شود. 

افتتاح باجه نابینایان
 بانک تجارت چهار محال و بختیاری

هجدهمین باجه ویژه نابینایان بانک تجارت در شعبه مرکزی شهرکرد استان 
چهار محال و بختیاری افتتاح شد. بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ 
کشور با شبکه گسترده شعب و خدمات نوین الکترونیک همواره سعی داشته در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، خدمات بانکی را برای نابینایان مناسب 
ســازی ارائه دهد. در همین راستا باجه ویژه خدمات رسانی به نابینایان مجهز به 
ســامانه برجسته نگار و گویا، با همکاری شــرکت دانش بنیان پکتوس در شعبه 
مرکزی بانک تجارت در شــهرکرد رونمایی شد و این هجدهمین شعبه بانک در 
سراسر کشور است که خدمات ویژه به نابینایان ارائه می کند.با راه اندازی این باجه، 
مشتریان نابینا وکم بینا بدون نیاز به حضور همراه می توانند تمامی عملیات بانکی 
خود همچون افتتاح حســاب، واریز وجه، انتقال وجه و ... را به صورت مســتقل 
استفاده کنند. راه اندازی سامانه بانکی نابینایان در سطح شعب بانک تجارت ، از 
آســیب هایی همچون کالهبرداری و سوء استفاده افراد سودجو پیشگیری کرده 
و ســطح امنیت و صیانت از اموال و دارائی های نابینایان را تا حدود زیادی ارتقاء 

می دهد.

جشنواره معلم محبوب من بانک سرمایه 
دانش آموزان عزیز کمتر از دو هفته فرصت دارند تا با ارسال عکس یا نقاشی 
خود در جشــنواره #معلم_محبوب_من بانک سرمایه شرکت کنند. به گزارش 
روابط عمومی بانک ســرمایه، هم اکنون جشنواره #معلم_محبوب_من در حال 
برگزاری اســت و دانش آموزان عزیز تا روز جمعــه مورخ 1۷ خرداد ماه فرصت 
دارند تا لحظات حضور در کنار معلم دلســوز و مهربان خود را از طریق عکس یا 
نقاشــی ثبت نموده و سپس آن را در صفحه اینستاگرام خود با درج دو هشتگ 
#معلم_محبوب_من و #بانک_ســرمایه به اشــتراک بگذارند و به صف شرکت 
کنندگان در قرعه کشــی ملحق شده و شانس خود و معلم ارجمندشان را برای 
بردن کارت هدیه در قرعه کشــی جشنواره بیازمایند.گفتنی است در این قرعه 
کشی ۷0 کارت هدیه ۵ میلیون ریالی برای معلمان و ۷0 کارت هدیه 2 میلیون 

ریالی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

حذف دالالن و اصالح قیمت سیمان
 برای رونق تولید ملی

قیمت گذاری و مسئولیت مدیریت بازار سیمان با هدایت فعاالن واقعی صنعت  
اصالح و حذف واســطه ها از مسیر صادرات سیمان به زودی کلید خواهد خورد. 
در دیدار اعضاي هیات مدیره انجمن صنفي کارفرمایان صنعت ســیمان با رضا 
رحمانی وزیر صمت، تصمیماتی برای رونق تولید ملی در حوزه صنعت ســیمان  
اتخاذ شد که به زودی با ابالغ وزیر صمت نهایی می شود. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان 
تامین با بیان این خبر، جزئیاتی از نشســت اختصاصی درباره صنعت سیمان با 

وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد.
 او افــزود: با ابالغ وزیر صمت قیمت گذاری و تنظیم بازار و مســئولیت های 
این حوزه به دســت فعاالن واقعی این صنعت انجام خواهد شد و در سویی دیگر 
هم به واسطه نامه ای که وزیر  به گمرک ارسال خواهند کرد،  واسطه ها از مسیر 
صادرات و تخریب منافع رونق تولید کشــور در بخش سیمان برداشته خواهند 
شد. وی در تشریح جزییات این رویداد توضیح داد:با توجه به وضعیت نامناسب 
کنونی بازار سیمان و خالی ماندن ظرفیت تولید  و تاکیدات ویژه مبنی بر توجه 
به رونق تولید ملی، صنعت سیمان یک بازار بالقوه برای اتکا به توان داخلی است 
و بر همین تفکر، هیات مدیره درخواستی برای جلسه حضوری با وزیر صمت ارائه 
داد تا بخشی از مشکالت با همفکری حل شود.مدیرعامل سیمان تامین با اشاره 
به اهمیت موضوع قیمت سیمان و پایین نگاه داشتن اجباری قیمت  در سال های 
اخیر گفت: مشکل بزرگ صنعت سیمان در حال حاضر آن است که عرضه بیش 
از تقاضا اســت و شرکت ها در حال رقابت منفی هستند و بر همین اساس مقرر 
است تا با تصمیم فعاالن این صنعت، روشی مناسب اتخاذ شود که بازار و نظم آن 

بر هم نخورد اما در عین حال رونق تولید هم فراهم شود.
وی خاطر نشــان کرد: قیمت سیمان در مقایسه با تورم و سایر اقالم تولیدی 
در مظلومیت ویژه ای قرار داشــته و قیمت گذاری در این بخش با موانعی روبرو 
بوده است؛ حال آنکه در این حوزه دو گزارش تهیه شده  که نشان می دهد قیمت 

سیمان باید ارتقا یابد. 
جمارانیان در خصوص موضوع دوم این نشســت مهم هم گفت: موضوع دوم 
بحث داللی درصنعت سیمان است که  طی این جلسه مطرح شد و مقرر شد تا 
وزیر صنعت همانطور که در حوزه فوالد این اقدام را انجام دادند و موفق هم بود، 
نسبت به حذف دالالن از بازارســیمان و صادرات آن اقدام عملی داشته باشند.

وی افزود: به گفته وزیر صمت مقرر اســت تا نامه ای در ماه جاری به گمرک )از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت( ارسال شود تا  نسبت به ممنوعیت صادرات 
سیمان از ســوی افراد غیر تولیدکنندگان برقرار شود و تنها کارخانه ها مجاز به 
صادرات شوند.او در خصوص زمانبندی اجرای این دو تصمیم هم تاکید کرد: به 
نظر مي  رســد با همراهی وزیر محترم صمت به زودی و در کمتر از یکماه آینده 

این اقدامات اجرایی شود.

بانک و بیمه

خبر

بررسی روند تغییرات نرخ کاالها و خدمات در اردیبهشت 
ماه نســبت به ماه مشابه ســال قبل نشان مي دهد که نرخ 
خوراکی هــا ۸1.۷ درصد، دخانیات 119.۶ درصد،مســکن 
2۵.۴ وحمل و نقل ۶2.۴ درصد با رشــد مواجه شده است. 
گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به اردیبهشــت ماه نشان 
می دهد، نرخ گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها، نســبت به 
فروردین ماه کاهش 0.۸ درصدی داشته در حالی که نسبت 
به اردیبهشت ماه سال قبل رشد ۸1.۷ درصدی یافته است.
در این گروه، رشــد نرخ کاالها نسبت به فروردین ماه برای 
نان و غالت ۷.۴ درصد، ماهی ها و صدف داران 0.9 درصدی، 
شــیر، پنیر و تخم مرغ 0.۷ درصد، روغن ها و چربی ها ۳.۴ 
درصد، میوه و خشــکبار 0.۴ درصد، شــکر، مربا، عســل، 
شکالت و شیرینی 1۴.۵ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه 
و آب میوه ۴.2 درصد بود.در این گروه نرخ گوشــت قرمز و 
سفید و فرآورده های آنها ۵.۳ درصد، خوراکی ها یک درصد، 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۶.1 درصد و سبزیجات 10.۷ 

درصد با کاهش مواجه شده است.
البته نرخ کاالهای این گروه نسبت به اردیبهشت ماه سال 
گذشته )تورم نقطه به نقطه( با رشد چشم گیری مواجه بوده 
است؛ به گونه ای که به ترتیب برای خوراکی ها ۸2.۳ درصد، 
نان و غالت ۳۶.۷ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های 
آنها 101.۵ درصد، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان 100.۷ 
درصد، ماهی ها و صدف داران 10۷.1 درصد، شــیر، پنیر و 
تخم مرغ ۴۷ درصد، روغن ها و چربی ها ۵۶.1 درصد، میوه و 
خشکبار 112.۶ درصد، سبزیجات 1۳۶.2 درصد، شکر، مربا، 

عسل، شکالت و شیرینی ۸۵.۸ درصد و چای، قهوه، کاکائو، 
نوشــابه و آب میوه ۶9 درصد رشد را شاهد بودیم.از سوی 
دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به فروردین ماه 1.۳ درصد و 
نســبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، 119.۶ درصد رشد 

داشته است. 
همچنین بخش پوشاک و کفش نیز با رشد ۳.۵ درصدی 
نســبت به فروردین ماه ســال جاری و رشد ۶0.۸ درصدی 

نســبت به اردیبهشت ماه سال گذشــته مواجه بوده است.
گروه مســکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به طور کلی 
رشد یک درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 2۵.۴ درصدی 
نســبت به اردیبهشت ماه سال گذشته داشته است؛ در این 
گروه، بخش مسکن 0۶ درصد نسبت به فروردین ماه و 2۴.9 
درصد نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته با رشد قیمت 
مواجه شده اســت.قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت 

به فروردین ماه ســال جاری و اردیبهشت ماه سال گذشته 
به ترتیب با رشــد ۴.۴ درصــدی و ۸۳.2 درصدی رو به رو 
بوده است. در عین حال، بخش مربوط به بهداشت و درمان 
و حمــل و نقل نیز به ترتیب 1.۸ و ۷.۸ درصد نســبت به 
فروردین ماه و 2۸.۶ و ۶2.۴ درصد نســبت به اردیبهشــت 
ماه ســال گذشته رشد داشته است.همچنین گروه تفریح و 
فرهنگ و ارتباطات به ترتیب با رشد ۴.9 درصد و 1.1 درصد 
نسبت به فروردین ماه و ۷۵.۷ درصد و ۳۶.۷ درصد نسبت به 

اردیبهشت ماه سال گذشته مواجه بوده است. 
عبور تورم نقطه  به نقطه از نرخ ۵۰ درصد 

فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« نســبت به ماه قبل 0.۵ واحد درصد و در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 
1.2 واحد درصد افزایش نشــان می دهد.گزارش شــاخص 
قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای 
اردیبهشــت 1۳9۸ از سوی مرکز آمار منتشر شد.نرخ تورم 
کل کشور در اردیبهشت ماه 1۳9۸ برابر ۳۴.2 درصد است 
که در دهک هــای مختلف هزینه ای در بــازه ۳۳.۷ درصد 
برای دهک اول تــا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوســان 
دارد.محــدوده تغییرات تورم دوازده ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۴۷.۳ درصد برای 
دهک اول تا ۵2.۴ درصد برای دهک دهم اســت.هم چنین 
اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« بین 2۳ درصد برای دهک اول تا ۳۳.2 درصد برای 

دهک دهم است.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که شعب بانک ها رو به 
کاهش است و در این میان بانک ملی بیشترین شعب را در 
اختیار دارد، اما با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه، تعداد شعب این بانک از بانک ملی هم بیشتر 
خواهد شــد.حدود 10 ســال پیش تقریباً تمامی خدمات 
بانکی به مشــتریان، به صورت حضوری و از طریق شعب 
انجام می شد، اما چند سالی می شود که بانک ها با افزایش 
خدمات آنالینی، اپلیکیشــنی، پیامکی، تلفنی و … خود 
نیاز حضور مشــتریان در شعبه را بسیار کاهش داده اند.در 
حال حاضر بسیاری از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه 
به شعب قابل انجام اســت و این در حالی است که حجم 
افراد حاضر در شعب بانک ها نیز به طور محسوسی کاهش 
یافته است و اغلب مردم نیز ترجیح می دهند کارهای بانکی 
خود را تا حد امکان بــدون مراجعه حضوری انجام دهند.
عالوه بر آن، نقاطی در شهرهای مختلف هستند که اندکی 
دقت در آن ها می تواند سبب تعجب بسیاری از مردم شود 
و اینکه در محدوده بســیار کوچکی از شهر، چندین شعبه 
از یــک بانک با فاصله کمی از هم قــرار گرفته اند و عماًل 

هیچ کدام کار خاصی انجام نمی دهند.
به گزارش ایسنا،این در حالی است که اداره شعب بانکی 

برای بانک های مختلف، هزینه های سنگینی دارد و به نظر 
می رسد با توجه به هزینه سنگین اداره این شعب و کاهش 
استفاده از آن ها کاهش شعب بانکی با توجه به نیازسنجی 
از مناطــق مختلف، می تواند تا حد زیــادی از هزینه های 
بانک ها را کاهش دهد.بانک مرکزی نیز از سال گذشته به 
دنبال پیگیری جدی تر اصالح نظام بانکی کشور، از برنامه 
ایــن بانک برای کاهش هدف مند شــعب بانکی خبر داده 
و به نظر می رســد که این موضوعی اســت که در دستور 
کار بانک ها نیز قرار گرفته اســت.فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی نیز در سال گذشته تاکید کرده بود که 
تعداد شــعب بانکی با در نظر گرفتــن نیازها و مالحظات 

منطقه ای کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه برنامه جدی برای کاهش شعب داریم، 
اما باید در ایــن زمینه نیازمندی ها و مالحظات منطقه ای 
را در نظر بگیریم، اظهار کرد: در مورد شــعب بانکی، لزوماً 
کاهــش موضوعیت ندارد و ممکن اســت در برخی نقاط، 

ایجاد شــعب جدید، کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته 
باشد، اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی از تعداد 
شــعب بانک های مختلف کشور، در حال حاضر بانک ملی 
ایران، بیشترین تعداد شعب را در میان بانک های مختلف 
کشــور داراســت و در مجموع ۳۳1۵ شعبه دارد. البته در 
صورتی که ادغــام بانک های مهر اقتصاد، قوامین، حکمت 
ایرانیان، انصار و مؤسســه مالــی و اعتباری کوثر در بانک 
سپه انجام شود و شــعبه های این بانک ها نیز کاهش پیدا 
نکند، بانک سپه در صدر جدول بیشترین شعب بانکی قرار 
خواهد گرفت.بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی در حال 
حاضر، بانک سپه 1۸1۸ شعبه، انصار ۶۳1 شعبه، حکمت 
ایرانیان 20۵ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، مهر اقتصاد ۸00 
شعبه و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر ۳۵2 شعبه دارند که 
با ادغام این بانک ها در بانک سپه، شعب این بانک به بیش 

از ۴۵00 شعبه می رسد.

پــس از ایــن بانک هــا، بانک های صــادرات با 2۸۸2 
شــعبه، تجارت با 2101 شعبه و کشاورزی با 19۶۶ شعبه 
بیشترین شعب بانکی را در اختیار دارند.بر اساس آمار بانک 
مرکزی، تعداد شعب ســایر بانک ها نیز در اردیبهشت ماه 
ســال جاری، به این شرح است: اقتصاد نوین 2۸0 شعبه، 
استاندارد چارتر یک شعبه، ایران زمین ۳۳9 شعبه، آینده 
1۶۵ شعبه، پارسیان ۳۳۳ شــعبه، پاسارگاد ۳۳0 شعبه، 
تجارت 2101 شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون 
۴۳۴ شعبه، توســعه صادرات ۴2 شــعبه، خاورمیانه 1۶ 
شعبه، دی ۸0 شــعبه، رفاه کارگران 10۶1 شعبه، سامان 
1۳9 شعبه، سرمایه 120 شــعبه، سینا 2۶۸ شعبه، شهر 
۳۴۷ شــعبه، صادرات 2۸۸2 شــعبه، صنعت و معدن ۶1 
شعبه، قرض الحسنه رسالت 21۴، قرض الحسنه مهر ایران 
۵۸1 شــعبه، کارآفرین 10۸ شــعبه، کشــاورزی 19۶۶ 
شعبه، گردشــگری ۸۸ شعبه، مسکن 12۷2 شعبه، ایران 
و ونزوئال یک شــعبه، ملت 1۵۳۶ شعبه، پست بانک ۴22 
شعبه، تعاون اسالمی یک شعبه و فیوچر بانک یک شعبه.
همچنین در بخش مؤسسات نیز مؤسسه اعتباری توسعه 
۴9 شعبه، کاسپین 120 شعبه، ملل ۳20 شعبه و نور نیز 

۳۳۶ شعبه دارند.

روایت آماری از تغییرات نرخ کاالها و خدمات

رشد۸۲درصدنرخخوراکیها

صدرنشینی سپه پس از ادغام

کدام بانک ها بیشترین شعب را دارند؟

وزیر نفت گفت: احتمال توسعه میدان گازی فرزاد 
B توســط شــرکت ایرانی وجود دارد با این اوصاف 
اولویت وزارت نفت قرارداد با هندی هاست.به گزارش 
خانــه ملت، بیژن زنگنه وزیر نفت  به آخرین وضعیت 
تکمیل ســاخت فاز 11 پارس جنوبی اشــاره کرد و 
گفت: همچنــان در حال صحبت و رایزنی با چینی ها 
برای تکمیل فاز 11 هســتیم البته آن ها تا چند وقت 
گذشــته ایران بودند کــه به تازگی کشــور را ترک 
کرده اند.وی ادامه داد: شــرکت های ایرانی نمی توانند 
تکمیل فاز 11 پارس جنوبی را در دست گیرند چراکه 
رهبر کنسرســیوم، شــرکت چینی است و ۸0 درصد 
ســهم پروژه برای آن ها و 20 درصد آن برای شرکت 
ایرانی است لذا باید ابتدا چینی ها اعالم آمادگی کنند 
تا کار تکمیل این فاز آغاز شــود.البته شاید تحریم ها 
علیه ایران دلیل چینی ها در تعلل برای آغاز همکاری 

با ایران باشد.
وی همچنیــن درباره آخرین وضعیــت قرارداد با 
 ،B شــرکت هندی برای توســعه میدان گازی فرزاد
بیان کرد: طرحی را برای تامین مالی توســعه میدان 
گازی فرزاد B آماده و قرارداد و دیگر مســائل مرتبط 
به آن در حال تنظیم اســت. زنگنه اضافه کرد: اگرچه 
هنوز هندی ها برای توسعه میدان گازی فرزاد B جلو 

نیامده اند، اما قصد ما این اســت که آخرین مذاکرات 
نیز با آن ها انجام شود البته اگر همچنان اعالم آمادگی 
نکردند کار را با یک شرکت ایرانی پیش خواهیم برد، 
هرچند اگر شــرکت هندی جلو بیاید و اعالم آمادگی 
کنــد، آن ها در اولویــت وزارت نفت برای تکمیل این 

میدان گازی خواهند بود.
میــدان گازی فرزاد B یکــی از میدان های گازی 
مشــترک ایران و عربستان اســت که در سال 2012 
کشف و تولید گاز طبیعی و میعانات گازی آن از سال 
201۳ توسط عربستان آغاز شد، همچنین حدود 10 
سال از مذاکره ایران و هند برای امضای قرارداد توسعه 
میدان گازی فرزاد B می گذرد، قراردادی که همچنان 
به ســرانجام نرسیده است.آنچه سبب می شود توسعه 
میــدان گازی فرزاد B به تأخیــر بیافتد نوع گاز این 
میدان اســت چراکه گاز فرزاد B غنی نیســت و در 
مقایســه این میدان با میدان گازی پارس جنوبی باید 
گفت؛ پارس جنوبی کاندینست دارد و کاندینست آن 
نیز برای بازپرداخت هزینه های ســرمایه گذاری کافی 
اســت، اما یکی از مشکالت برای توسعه فرزاد B این 
اســت که گاز آن غنا ندارد و طــرف هندی باید گاز 
تولیــدی آن را تبدیــل به »ال. ان. جــی« کند یا به 

صورت خط لوله بفروشد.

رحمانی گفت: تصمیماتی مانند ترخیص خودرو های 
مانــده در گمرک بر قیمت خــودرو در بازار اثر مثبت 
داشت و قیمت ها را کاهشی کرد.به گزارش خانه ملت، 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت 
کاهش قیمت خودرو طی روز های اخیر در بازار، گفت: 
قیمت خــودرو عمدتا تحت تاثیر مســائل روانی بازار 
است؛ در دوره ای به دلیل نوسانات ارز، قیمت سازی ها 
در فضای مجــازی و... قیمت خودرو افزایش پیدا کرد.

وی افزود: تصمیماتی مانند ترخیص خودرو های مانده 
در گمرک بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داشــت و 

قیمت ها را کاهشی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه وزارت 
صمــت تحت امرش برای ســاماندهی بــازار خودرو و 
کاهش قیمت ها تصمیماتی اتخاذ کرده اســت، اظهار 
کرد: حدود ۵0 هزار دستگاه خودرو های کف پارکینگ 
در روز های آینده به مشتریان تحویل داده می شود که 
اثر بســیار خوبی بر بــازار دارد.رحمانی تصویب طرح 
ســاماندهی بازار خودرو را در بهبود شرایط بازار موثر 
دانســت و افزود: مصوبه مجلس اثــر مثبتی بر قیمت 
خودرو در بازار و کاهش التهابات داشــت.وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت درباره آخریــن وضعیت خودرو های 
مانــده در گمرک، گفت: اکثر آن ها ترخیص شــده اند.

همچنین روزگذشته قائم مقام شرکت سایپا از تکمیل 
ناقصی و تحویل هشــتاد درصد خودروهای این کگروه 
خودروسازی را اعالم کرد.قائم مقام سایپا با بیان اینکه 
۸0 درصد خودروهای ناقص طی یکماه آینده وارد بازار 
می شود، گفت: آندسته از قطعات خودرو که واردات آنها 
با محدودیت مواجه شــده را طی شــش ماه آینده در 
داخل تولید مي کنیم.به گزارش مهر، علیرضا بادکوبه ای 
در یک نشســت خبری اعالم کرد ظرف یک ماه آینده 
۸0 درصد خودروهــای ناقص پس از تکمیل وارد بازار 
می شــود.وی اظهار داشت: از تیرماه سال گذشته که با 
آغاز تحریم ها، تیراژ تولید محصوالت ســایپا به ماهانه 
کمتر از ۴0 هزار دستگاه رسید، تا اردیبهشت ماه امسال 
این روند ادامه داشت و اردیبهشت امسال موفق شدیم 
به تولید ۴2 هزار و ۸۵1 دستگاه انواع محصوالت سایپا 
دســت یابیم. در سه چهار ماه گذشته با تمهیداتی که 
در این شــرکت اندیشیده شــد، تعداد تولیدات ما در 
حال بازگشــت به مدار قبلی اســت و قرار است برای 
محصوالتی که بخش اعظم قطعات آنها وارداتی است، 
محصوالت جدید جایگزین کنیــم.وی درباره واگذاری 
سهام ســایپا متعلق به دولت در بازار سرمایه گفت: در 
این خصوص سهامدار شرکت باید ورود کند که در حال 

حاضر سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران است. 

تحویل ۵۰ هزار خودرو به مشتریان در روز های آیندهاحتمال توسعه میدان گازی فرزاد B توسط شرکت ایرانی


