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دو شنبه  2خرداد 1401
 21شوال .1443شماره 20943

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

) 1,019(257,267

280,395

319,211

38,181

69,582

13,800,200

) 300,000(144,200,000

80,000,000

49,500,000

392,026

-

زنگخطرصعودیشدنتورم

نرخ تورم ماهانه  3.5درصدی در اردیبهشت و افزایش چشمگیر نرخ
تورم نقطه ای ،زنگ خطر صعودی شدن تورم ساالنه را به صدا درآورد
نرختورمماهانهدرشرایطیدراردیبهشتماه3.5
درصدثبتشدکهدراینماه،کاالهایغیرخوراکی
بامحوریتگروههایحملونقل،هتلورستوران
و بهداشت و درمان ،درمجموع تورم ماهانه 3.7
درصدی را به ثبت رساندند .از سوی دیگر اجرای
طرح دولت ،جهش قیمتی کاالها در گروه های
روغن،قندوشیرینیونانوغالترارقمزدهوبهنظر
میرسدباتوجهبهتعدیلقیمتآنها(ودرصورت
ادامهشرایطجانبی)،ادامهدارنباشد.مجموعاین
شرایط نرخ تورم نقطه ای را با محوریت کاالهای
خوراکیبه 39.3درصدرساندکهازابتدایدولت
تاکنون،تنهاازتورمنقطهایشهریور 1400کمتر
اســت .با این اوصــاف به نظر می رسد در صورت
کنترلنشدنانتظاراتتورمیکهبرتورمکاالهای
غیر خوراکی اثر مستقیمی دارد ،احتمال توقف
روند نزولی نرخ تورم ساالنه که هم اینک تا 38.7
درصدافتکردهاست،وجودخواهدداشت.
به گزارش خراسان ،مرکز آمار ایران تازه ترین داده
های مربوط به وضعیت تورم در کشور را منتشر
کــرد .بر این اســاس ،در اردیبهشت مــاه ،به رغم
فروکش کردن تورم ماهانه خوراکی ها از  4.9در
فروردین ماه به  3.3درصد ،تورم ماهانه کاالهای
غیر خوراکی از  2.5به  3.7درصد رسید و موجب
شد تا در کل ،تورم ماهانه اردیبهشت با  0.2واحد
درصــد افزایش نسبت به فروردین مــاه ،به 3.5
درصدبرسد.
▪گروه هایکاالییرکورددار تورمماهانه در
اردیبهشت

طبق گــزارش مرکز آمــار ،در اردیبهشت ماه و در
گروهعمده«خوراکیها،آشامیدنیهاودخانیات»
بیشترینافزایشقیمتنسبتبهماهقبلمربوطبه
گروه«روغنوچربیها»(روغننباتیجامدوروغن
مایع) ،گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند ،شکر و
نبات) و گروه «نان و غالت» (نان باگت ،ماکارونی و
رشتهآش)بودهاست.درگروهعمده«کاالهایغیر

خوراکی و خدمات» نیز گروه «حمل و نقل» (انواع
کرایه) ،گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع
غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت
و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه
قبل به خود دیده اند .در این خصوص باید گفت
طرح مردمی سازی یارانه ها که موجب افزایش
قیمتکاالهایدریافتکنندهارز 4200میشود،
موجبجهشتورمیگروههاییمانندروغنوچربی
ها،قند،شکر،شیرینی،نانوغالتشدهاست.
▪تهدیدتورمماهانهونقطهایبرایتورمساالنه

به موازات افزایش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت
ماه،نرختورمنقطهایباافزایشمحسوسیمواجه
شد .متوسط شاخص قیمت ها در اردیبهشت ماه
امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال39.3 ،
درصدرشدرانشانمیدهد.ایندرحالیاستکه
تورم نقطه ای در فروردین ماه امسال (قیمت ها در
فروردین 1401نسبتبه 35.6،)1400درصد
بود .بررسی سه شاخص تورم ماهانه ،تورم نقطه
ای و تورم ساالنه از ابتدای دولت سیزدهم نشان
می دهد که نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با
رقم  3.5درصد ،به دو قدمی باالترین میزان خود
رسیدهواینرقمپسازتورمماهانهشهریور(با3.9
درصد) و مهرماه ( 1400با  3.7درصد) سومین
تورم ماهانه باال در بازه زمانی یادشده به شمار می
رود.نرختورمنقطهای(بهمیزان 39.3درصد)اما
تنهایکقدمدیگربارکوردخوددردولتسیزدهم
فاصله دارد .این رقم در بازه زمانی شهریورماه
گذشته تا کنون ،تنها از تورم نقطه ای شهریورماه
 1400به میزان  43.7درصــد کمتر اســت .در
سویدیگرتورمساالنهروندیکام ً
المتفاوتدارد.
اینشاخصکهکاهشخودراازابتدایدولتآغاز
کرده ،کماکان نزولی است و در اردیبهشت ماه به
 38.7درصد رسیده است .با این حال ،به نظر می
رسدباادامهروندکنونی،احتمالتوقفروندنزولی
آنوجودخواهدداشت.

با به روزرسانی فهرست بدهکاران بانک ها از سوی بانک مرکزی و اعالم جزئیات جدید از معوقات بانکی مشخص شد:

رکوردهایعجیب«پاسارگاد»«،تامیناجتماعی»و«وزارتکشاورزی»
بانک مرکزی فهرست جدید بدهکاران
بانکی را منتشر کرد .فهرستی که پیش
از این  31فروردین برای نخستین بار
منتشر شده بود ،این بار در تاریخ 31
اردیبهشت به روزرســانــی شــد .نکته
مهم در این به روز رسانی اضافه شدن
اطالعاتسهبانکتوسعهتعاون،توسعه
صادراتوسینابهفهرستواضافهشدن
جدول افراد دارای بدهی معوق به هر
یکازبانکهاست.هرچنددراینمیان
غیبت نام برخی بانک های ناتراز بخش
خصوصی و برخی بانک هــای بزرگ
دولتیدراینفهرستجایسوالدارد.
درجدول،اطالعاتمربوطبهتسهیالت
کالنومعوقاتاین 17بانکآمدهاست.
مهمتریننکاتمربوطبهاینفهرستبه
شرحزیراست:
مجموع بدهی معوق این 17بانک بر
اساسجداولمنتشرشدهازسویبانک
مرکزی 23هزارمیلیاردتوماناست.
در این فهرست اطالعات بانک های
خصوصینظیرپارسیان،آینده،سرمایه،
دی،شهر،خاورمیانه،ایرانزمینوبانک
هایشبهدولتیودولتینظیرصادرات،
ملی،صنعتومعدن،مسکنوموسسات
اعتباری نظیر ملل ،کاسپین و نور دیده
نمیشود.
در ایــن فهرست بانک هــای قرض
الحسنه مهر ایران و رسالت و بانک های
سپه ،سینا ،کارآفرین و ایران-ونزوئال
فاقدتسهیالتمعوق اعالمشدهاند.در
زمینه بانک های قرض الحسنه با توجه
به پرداخت تسهیالت خرد و در زمینه
بانکایران-ونزوئالباتوجهبهمحدودیت
حیطه فعالیت ،نداشتن معوقات بعید
نیست اما ادعای نداشتن بدهی معوق
دربانکهایسپه،سیناوکارآفرینجای
تاملوتردیددارد.

باالترین رقم معوقات بانکی در بین
بانک های این فهرست ،با رقم حدود
 5.5هزار میلیارد تومان متعلق به بانک
پاسارگاداست.همچنینباالترینمیزان
بانک
اقتصادنوین

مجموعتسهیالتکالندراینفهرست
بارقم 153هزارمیلیاردتومانبازهمبه
بانکپاسارگاداختصاصدارد.
باالترین رقــم بدهی معوق در این

کل معوقات

فهرست با رقم 2.7هزار میلیارد تومان
متعلق به شرکت فــوالد بوتیای ایران
استکهبهبانکپاسارگادبدهکاراست.
سهامداراصلیاینشرکت،زیرمجموعه

درشت ترین معوق

16,498,731,728,700
36,847,871,378,144
اورینتال اویل کیش

ایران -ونزوئال

فاقد معوق

پاسارگاد

54,891,599,782,800

--۲۷,۵۱۲,۵۵۰,۸۷۳,۵۴۴
فوالد بوتیای ایران
5,310,000,000,000
ارتباطات سیار
3,153,952,880,000
پتروشیمی ایالم
217,760,823,321
شرکت بازرگانی دولتی
۱۴,۴۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۲۰۰
فوالد البرز ایرانیان
9,500,000,000,000
شرکت بازرگانی دولتی
۵,۸۰۸,۱۸۹,۷۴۹,۱۹۶
محمود اسماعیل زاده مرویان

درشتترینتسهیالتکالن
136,036,184,196,355
پتروشیمی خلیج فارس
5,056,970,920,084
گروه سرمایه گذاری اهداف
696,172,229,085,678
میدکو
8,600,000,000,000
شرکت بازرگانی دولتی
142,654,418,127,153
پتروشیمی خلیج فارس
17,054,993,416,000
توسعهانرژیهایسبزماهآب
160,000,000,000,000
افق زرین محاسب
852,123,166,054,740
تامین اجتماعی
136,354,788,692,602
گروه خودروسازی مدیران

پست بانک

5,310,000,000,000

تجارت

3,891,367,998,537

توسعه تعاون

217,760,823,321

توسعه صادرات

23,316,065,646,200

رفاه کارگران

15,150,745,702,473

سامان

14,205,795,786,184

سپه

فاقد معوق

---

سینا

فاقد معوق

---

فاقد معوق

---

---

مهرایران

فاقد معوق

---

---

کارآفرین

فاقد معوق

---

رسالت

کشاورزی
گردشگری
ملت

12,409,184,579,964
37,344,414,010,659
سازمان تعاون روستایی
1,006,773,940,790
5,046,547,865,861
شرکت ساختمانی معلم
16,000,000,000,000
36,335,172,823,073
شستا

---

10,011,540,476,170
آزادراه تهران شمال

9,558,059,881,065
داروییتأمین(تیپیکو)
174,135,252,188,896
شرکت بازرگانی دولتی
65,767,879,811,386
گروه نیرو برق الوند
62,497,000,000,000
گروه مالی ملت

های بانک پاسارگاد هستند .پیشتر
نیز در دور نخست انتشار اطالعات
بدهکاران بانکی مشخص شده بود که
بخش اعظم تسهیالت بانک پاسارگاد
به شرکت های زیرمجموعه این بانک
تعلقیافتهاست.
بــاالتــریــن رقـــم تــســهــیــات کــان
یک بانک در ایــن فهرست نیز پس از
تسهیالت  85هــزار میلیارد تومانی
بانک رفاه به تامین اجتماعی ،متعلق
به بانک پاسارگاد است که بیش از 69
هزارمیلیاردتومانتسهیالتبهشرکت
میدکو پرداخت کــرده که یک شرکت
بزرگ صنعتی و معدنی است و بخش
اعظمسهامآنمتعلقبهبانکپاسارگاد
وزیرمجموعههایاینبانکاست.
پتروشیمی خلیج ف ــارس درشــت
ترین رقم تسهیالت دو بانک را به خود
اختصاصدادهاست.اینشرکت14.2
هــزار میلیارد تومان از بانک تجارت و
 13.6هــزار میلیارد تومان از بانک
اقتصادنوینتسهیالتگرفته است.
شرکتبازرگانیدولتیباالترینرقم
بدهی معوق بانک های رفاه کارگران
و توسعه تعاون را به خــود اختصاص
داده اســت .بدهی معوق این شرکت
دولتی به دو بانک مذکور در مجموع
 971میلیاردتوماناست.همچنینبا
توجه به بدهی معوق 1.2هزار میلیارد
تومانیسازمانتعاونروستاییبهبانک
کــشــاورزی ،در مجموع شرکت های
زیرمجموعه وزارت کشاورزی حدود
 2.2هزارمیلیاردتومانبدهیمعوقبه
این 17بانکدارندکهباتوجهبهماهیت
دولــتــی ایــن شرکت هــا ،ایــن میزان
تسهیالت و معوق شدن آن ها را می
توان در قالب استقراض غیرمستقیم
دولتازشبکهبانکیتفسیرکرد.

