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بینالملل
معاون مالی بانک صادرات ایران خبر داد

پایان زیان انباشته در بانک صادرات ایران
مع��اون مالی بان��ک صادرات ب��ا بیان اینک��ه بانک
صادرات در صورت مالی  ۹۹زیان انباشته ندارد ،گفت:
مقدمات عرضه اولیه شرکتهای بزرگی در زیرمجموعه
گروه مالی سپهر صادرات فراهم شده است .به گزارش
روابطعموم��ی بانک ص��ادرات ،احمد فاضل��ی ،معاون
مالی ای��ن بانک گفت :بانک صادرات ای��ران نهتنها در
صورتهای مالی میاندورهای و س��االنه مربوط به سال
 ۹۹زیان انباشته ندارد ،بلکه سود قابلتوجهی شناسایی
ش��ده اس��ت .احمد فاضلی افزود :بانک صادرات ایران
امسال ش��رایطی در صورتهای مالی خود ارائه خواهد
کرد که در  ۶۸س��ال گذش��ته در این بان��ک بینظیر
بوده اس��ت .این اتفاق را س��هامداران بانک بهزودی در
صورتهای مالی میاندورهای و به مراتب بهتر و قویتر
در صورتهای مالی ساالنه شاهد خواهند بود.

وی خاطرنش��ان کرد :به تمام کس��انی ک��ه از بانک
صادرات ایران تس��هیالت دریاف��ت میکنند این نوید
را میدهی��م ک��ه ب��ا تغیی��ر ،افزایش و بهبود نس��بت
کفایت س��رمایه بهدرس��تی و با اطمین��ان در خدمت
تس��هیالتگیرندگان هس��تیم .تولیدکنن��دگان واقعی
میتوانن��د روی بان��ک ص��ادرات ای��ران بهعنوان یک
بانک مطمئن حس��اب کنند.فاضلی گفت :خوشحالیم
که توانس��تیم  ۲۰درصد سهام ش��رکت سرمایهگذاری
گروه مالی سپهر صادرات «وسپهر» را در بورس عرضه
اولی��ه کرده و این موفقیت ب��زرگ را رقم بزنیم و یکی
از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری را برای عرضه
به س��هامداران عام ارائه کنیم .وی اظهارکرد :اطمینان
داریم اس��تقبال مناسبی که از سهام «وسپهر» در بازار
س��هام انجامش��ده به این خاطر اس��ت که فعاالن بازار

بورس براس��اس اطالعات اقدام ب��ه معامله در این بازار
میکنند .مع��اون مالی بانک صادرات ایران اضافه کرد:
«وسپهر» این قابلیت را دارد که امنیت سرمایهگذاری
سهامداران را تامین کند .امنیت از این منظر که ارزش
س��همش نهتنها کاه��ش پیدا نمیکن��د ،بلکه افزایش

سهامداران بیمه دی غیرحضوری سود میگیرند
س��ود سهام س��هامداران حقیقی ش��رکت بیمه دی
برای س��ال مالی منتهی به  ۲۹اسفند سال  ۱۳۹۸در
کمتر از  ۲ماه پس از برگزاری مجمع سالیانه ،در تاریخ
 ۲۰ش��هریور  ۱۳۹۹و از طریق شرکت سپردهگذاری
وجوه (براس��اس اطالعات موجود در س��امانه سجام)
پرداخت شد.
به گزارش روابطعمومی شرکت بیمه دی ،بهمنظور
رفاه حال سهامداران حقیقی و همچنین حضورنیافتن
س��هامداران در بانک برای اخذ س��ود س��هام بهدلیل
ش��رایط شیوع بیماری کرونا ،ش��رکت بیمه دی برای
نخستینبار س��ود سهام س��هامداران را با واریز وجوه
به حسابهای ش��بای معرفیشده در س��امانه سجام
پرداخت کرد .در صورتی که س��ود سهامداران حقیقی
به حس��اب ایشان واریز نشده ،ایشان میتوانند پس از
اخذ تایید تلفنی از امور س��هام شرکت ( ۱۶۷۱داخلی
 )۱۳۶۷برای تکمیل مدارک ،از تاریخ  ۹۹/۰۸/۰۱با در

عرضه اوراق گواهی در بانک اقتصادنوین
بان��ک اقتصادنوی��ن براس��اس مجوز بان��ک مرکزی
جمه��وری اس�لامی ای��ران و ب��ا ه��دف ایجاد بس��تر
مناس��ب و مطمئ��ن س��رمایهگذاری برای مش��تریان،
اوراق گواه��ی س��پرده م��دتدار ویژه س��رمایهگذاری
(عام) منتش��ر میکن��د .بهگ��زارش روابطعمومی بانک
اقتصادنوی��ن ،مرحله س��یویکم اوراق گواهی س��پرده
س��رمایهگذاری(عام) از دوش��نبه ۳۱ش��هریور تا پایان
امس��ال در تمام شعب این بانک در سراسر کشور عرضه
خواهد شد.
این اوراق یکس��اله ،با نرخ س��ود علیالحس��اب ۱۸
درصد س��االنه ،معاف از مالی��ات و مبالغ آن ضریبی از
یکمیلیون ریال است.
اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام)
ای��ن بانک ،الکترونیکی و با نام ،غیرقابل انتقال به غیر و
همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب بانک
اقتصادنوین (با نرخ  ۱۰درصد س��االنه) است .همچنین

دست داشتن کارت ملی به شعب بانک دی مراجعه و
نسبت به اخذ سود سهام خود اقدام کنند.
گفتنی است سود سهام سهامداران حقوقی نیز طبق
برنامه زمان بندی اعالم ش��ده از طریق س��ایت کدال،
در موعد مقرر قابل پرداخت است .بیمه دی در مجمع
عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت که در
تاریخ  ۳۱تیر امس��ال برگزار شد ،توانست به ازای هر
سهم  ٩٠٠ریال سود نقدی مصوب کند.

مشارکت بانککشاورزی در تامین مالیخرید تضمینیگندم
سهم بانک کشاورزی در تامین مالی وجوه
خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به
سال گذشته  ۵برابر بوده است.
بهگ��زارش روابطعموم��ی و همکاریهای
بینالمل��ل بان��ک کش��اورزی ،ای��ن بانک با
مش��ارکت  ۵براب��ری در تامی��ن مالی وجوه
خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته،
تا پای��ان ش��هریور بابت خری��د  ۸میلیون و
 ۲۲۴ه��زار تن گندم ،جمعا حدود  ۱۹۶هزار
میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز کرده
است.
براساس این گزارش ،ارزش گندم خریداری
ش��ده از کش��اورزان  ۲۰۷هزار میلیارد ریال
اس��ت که تا کنون  ۹۴درص��د آن با عاملیت
بانک کشاورزی به حس��اب گندمکاران واریز
شده است.

 تامین اعتب�ار خرید نهاده س�موم و
آفتکشها

روحال��ه خدارحم��ی ،مدیرعام��ل بان��ک
کش��اورزی در نشس��ت با نمایندگان انجمن
واردکنن��دگان و تولیدکنندگان آفتکشها و
سموم که با حضور کیخسرو چنگوایی ،مشاور
وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان حفظ
نباتات کش��ور برگزار شد ،از تخصیص ۴۰۰۰

در تازهتری��ن رتبهبن��دی موسس��ه
بینالمللی معتبر «بنکر» ،بانک پاسارگاد،
براس��اس معیار بازده س��رمایه ،رتبه اول
را در می��ان بانکه��ای خاورمیان��ه ب��ه
خ��ود اختص��اص داده اس��ت .بهگزارش
روابطعموم��ی بانک پاس��ارگاد ،این رتبه
برای بانک پاس��ارگاد در حالی بهدس��ت
آمده که این بانک در ش��رایطی نابرابر با
بانکهای بزرگ در حال رقابت اس��ت ،زیرا رقبای منطقهای بانک پاسارگاد که بهطور عمده
متعلق به کش��ورهای عربس��تان ،قطر و امارات و دارای اعتبار و ش��هرت جهانی هس��تند،
هیچیک با چالش تحریمهای سنگین از سوی امریکا روبهرو نیستند.
از سوی دیگر ،در جدیدترین فهرست ارائهشده از سوی «بنکر» ،بانک پاسارگاد به عنوان
تنها بانک ایرانی در میان بانکهای برتر جهان قرار گرفته اس��ت .بانک پاس��ارگاد به عنوان
تنها بانک ایرانی حاضر در جدیدترین رتبهبندی بنکر ،از س��ال  ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز
کرده .این بانک در س��ال مالی  ۱۳۹۷در میان بانکهای خصوصی ایران توانس��ت بهترین
عملکرد درآمدی و سود آوری در بورس را از خود نشان دهد و کسب درآمد کسب کند.

رضا جعف��ری ،مدیرعامل و نایبرئیس
هیأتمدیره در پیامی فرا رس��یدن هفته
دفاع مقدس را تبریک گفت.
به گزارش روابطعمومی بیمه سینا ،در
متن این پیام آمده اس��ت ۳۱« :ش��هریور
ی��ادآور پای��داری ،اس��تقامت و رش��ادت
م��ردان و زنان رش��ید این م��رز و بوم در
دوران دفاع مقدس و نماد اتحاد و همدلی
آحاد ملت غیور ایران در برابر زورگویان و
ابرقدرتهاست.
قدرت و اقتدار امروز ایران اس�لامی در
منطقه و جهان و دستیابی به فناوریهای
نوی��ن و پیش��رفتهای روزاف��زون علمی
بدون شک مرهون ایثار بزرگمردانی است
که در طول هش��ت س��ال دفاع مقدس از
تمام هستی خود گذشتند و اجازه تعرض

به یک وجب از خاک این س��رزمین را به
دش��من ندادند .ضم��ن درود به روح بلند
ش��هدای گرانقدر ،ادای احترام به خانواده
معزز ش��هدا و ایثارگران و گرامیداش��ت
هفته دف��اع مقدس ،امی��دوارم با عنایات
ویژه حضرت ولیعصر(عج) و رهنمودهای
رهبر فرزانه انقالب ،ادامهدهنده راه نورانی
شهیدان باشیم».

بانک گردشگری در فهرست بانکهای سودده بورس
در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانک گردشگری
ک��ه با حض��ور اکثریت س��هامداران برگزار ش��د و مرتض��ی خامی،
مدیرعامل بانک گردش��گری گزارشی از عملکرد هیات مدیره بانک را
به سهامداران حاضر در جلسه مجمع ارائه کرد.
مرتضی خامی در گزارش خود ضمن گرامیداشت هفته دفاعمقدس
تصری��ح کرد :اعضای هی��ات مدیره بانک گردش��گری تالش کرد تا
تاثیر ش��رایط تحمیلی بیرونی را به حداقل برس��اند و مانع از افزایش
پیامدهای ناشی از شرایط اقتصادی به بانک شود ضمن اینکه توانست
با تکیه بر سیاس��تهای کالن خود جزء بانکهای س��ودده در بورس
باشد .وی افزود :مرحله نخس��ت افزایش سرمایه بانک گردشگری تا
 ۱۵هزار میلیارد ریال بود که در نیمه نخست سال  ۹۹محقق شد و
ورود به مرحله دوم افزایش سرمایه در امسال در دستور کار بانک قرار
گرفته اس��ت .خامی با تش��ریح مهمترین اقدامات انجامشده در سال
مالی  ۱۳۹۸گفت :کاهش بهای تمامش��ده مناب��ع ،اجرای طرحهای
انگیزش��ی ،تمرکز بر ارائه خدمات مطلوب و اعتبارسنجی مشتریان،
کنترل مصارف بانک ،اخذ مجوز افزایش سرمایه ،توسعه کمی و کیفی
صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین ارائه خدمات ویژه به مشتریان

برای صدور محصول به کشورهای مشترکالمنافع

گواهینامه فوالد خراسان تمدید شد

گواهینامه بینالمللی انطباق محصوالت فوالد خراسان
با الزامات استاندارد «گوس��ت» ( )GOSTبرای سومین
دوره تمدید ش��د .ای��ن گواهینامه اس��تاندارد منطقهای،
قابلی��ت صدور محصوالت تولیدی ب��ه بازارهای هدف در
کش��ورهای مش��ترکالمنافع را تایید میکند.به گزارش
روابطعموم��ی مجتمع فوالد خراس��ان ،ک��ه بزرگترین
تولیدکننده انواع مقاطع س��بک فوالدهای ساختمانی در
شرق کش��ور اس��ت ،با توجه به کیفیت باالی محصوالت
خود و مزیت نزدیکی به مرز کش��ورهای مشترکالمنافع،
صادرات محصوالت و افزایش س��هم خ��ود را در بازار این
کشورها برنامهریزی و در همین راستا اخذ گواهی انطباق
محصوالت ش��رکت با الزامات این اس��تاندارد روس��ی را
پیادهسازی کرده است.

مقاطع پرداخت س��ود علیالحس��اب ای��ن اوراق ماهانه
خواهد بود و پرداخت اصل و سودهای علیالحساب آن
توسط بانک اقتصادنوین تضمینشده است .عالقهمندان
به اس��تفاده از این فرصت س��رمایهگذاری میتوانند به
یکی از شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور مراجعه
و برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز  ۲۴ساعته ارتباط
با مش��تریان ای��ن بانک به ش��ماره ۰۲۱-۴۸۰۳۱۰۰۰
تماس حاصل کنند.

پیام مدیرعامل بیمه سینا به مناسبت هفته دفاع مقدس

میلیارد ری��ال اعتبار برای مس��اعدت به این
انجمن خب��ر داد .بهگ��زارش روابطعمومی و
همکاریهای بینالملل بانک کش��اورزی ،در
این نشس��ت ،مش��اور وزیر جهادکشاورزی و
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اقدامات
و عملک��رد بانک کش��اورزی و سیاس��تهای
اتخاذش��ده ازس��وی این بانک برای حمایت
از کش��اورزان ،تولیدکنن��دگان و فع��االن
بخش کش��اورزی قدردانی ک��رد .نمایندگان
ش��رکتهای واردکنن��ده و تولیدکنن��ده
آفتکشه��ا و س��موم در ای��ن جلس��ه ،ب��ه
بی��ان دیدگاهها ،نظرات و مش��کالت خود در
زمینه تامین نقدینگی و تس��هیل در مراحل
دریاف��ت تس��هیالت پرداختن��د و مدیرعامل
بانک کشاورزی برای رفع مشکالت آنها طبق
مقررات و ضوابط دستور رسیدگی داد.

براساس معیار بازده سرمایه

بانک پاسارگاد در خاورمیانه اول شد

قابلتوجهی خواهد داش��ت و این اتفاق در شرایطی رخ
میدهد که بازار را نیز دچار هیجان نخواهیم کرد.
فاضل��ی گف��ت :بازارگردانی «وس��پهر» ب��ه صورتی
کارآ و موث��ر انج��ام و به نحوی رفتار خواهد ش��د که
بازار دچار التهاب نش��ود .اما از س��هممان در زمانهای
مناس��ب و همراه با بازار حمایت میکنیم .تمام تالش
ما این خواهد بود که واس��طهگری و سفتهبازی از بازار
ب��ورس رخت بندد .م��ا تالش کردی��م در بازارگردانی
س��هام س��رمایهگذاری گروه مالی س��پهر صادرات این
اتف��اق رخ ده��د و درصد قابلتوجهی س��هم برای این
امر اختصاص دادیم.وی افزود :ش��رکتهای بزرگی در
زیرمجموعه گروه مالی س��پهر صادرات وجود دارد که
مقدمات برای عرضه اولیه س��هام آنها در بورس فراهم
شده که امیدواریم این مهم تا پایان سال اتفاق بیفتد.

در آخری��ن ارزیابیهای انجامش��ده ازس��وی ممیزان و
نمایندگان موسس��ه گوست ،برای س��ومین دوره ،انطباق
محصوالت فوالد خراس��ان با معیارها و الزامات استاندارد
یادشده تایید و گواهینامه صدور محصوالت به کشورهای
آس��یای میانه و روس��یه برای ی��ک دوره  ۳س��اله دیگر
(سالهای  ۲۰۲۰-۲۰۲۳میالدی) بهنام این مجتمع صادر
ش��د .داش��تن این گواهینامه اس��تاندارد ،عالوه بر الزامی
بودن برای محصوالت خود کش��ورهای مش��ترکالمنافع،
یک ضرورت برای صادرات کاال به آن کش��ورها بهش��مار
میرود .گواهینام��ه« »GOSTبهعنوان یک اس��تاندارد
منطقهای ،ش��اخص کیفیت محصول ،انطباق محصول با
اس��تانداردها یا مش��خصات سفارش داده ش��ده و انطباق
محصول با الزامات ایمنی را تایید میکند.

که باعث شد بانک گردشگری به جایگاه دوم بانک محبوب از دیدگاه
مشتریان در بین بانکهای کشور برسد ،از مهمترین اقدامات است.
مدیرعامل بانک گردشگری به مس��ئولیتهای اجتماعی بانک نیز
اش��اره کرد و افزود :حمایت از تئاتر ،حمایت از تیمهای ملی والیبال
م��ردان و زن��ان در همه ردهه��ا و حمایت از بنیاد نیک��وکاری یاس
برای مدرسهس��ازی (ساخت  ۲۰مدرس��ه و مرکز آموزشی تاکنون)،
توزیع جهیزیه برای نوعروس��ان مناطق محروم و شرکت در همایش
کمکهای مومنانه براس��اس فرمایشات رهبر معظم انقالب بخشی از
اقدامات بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی است.

شعبه ساعی بانک دی افتتاح شد
در مراسمی با حضور برات کریمی ،مدیرعامل و جمعی
از معاونان و مدیران بانک و گروه مالی دی برگزار ش��د
با انتقال شعبه نور ولیعصر به مکان جدید ،شعبه ساعی
بانک دی افتتاح شد .بهگزارش روابطعمومی بانک دی،
در این مراسم مدیرعامل این بانک ضمن ابراز خرسندی
از افتتاح ش��عبه س��اعی در یکی از مناطق استراتژیک
تهران از لحاظ تراکم شرکتهای تجاری و اداری گفت:
بازاریابی هدفمند در این منطقه ناظر به ش��ناخت بافت
تجاری و اداری شرکتهای مستقر در نزدیکی شعبه و
برگزاری جلساتی برای شناسایی نیازها و انتظارات آنها
از خدمات بانکی و تس��هیل دسترس��ی آنها به خدمات
مورد انتظار است که این مهم جز از طریق تسلط شعبه
به ظرفیتهای منطقه تحت فعالیت و شیوههای انطباق
محصول با نیاز مش��تری میس��ر نمیش��ود .وی افزود:

تنوع و گس��تردگی نیازهای مشتریان بهویژه مشتریان
ارزشمند و شرکتی ،زمینه ساز توسعه سبد محصوالت
و خدم��ات بانک اس��ت و همکاران ش��عبه بای��د با در
نظر گرفت��ن قوانین و سیاس��تهای بانک به چگونگی
شخصیس��ازی محصوالت ،متناسب با نیاز هر مشتری
توجه و اهتمام داشته باشند.

گروه خبر

editor@smtnews.ir

ت��ورم کانادا به کمترین س��طح  ۸ماه اخیر
خود رس��ید .به گزارش ایس��نا ،متوسط نرخ
تورم کان��ادا در  ۱۲ماه منتهی به اوت(مرداد/
شهریور) بدون تغییر نسبت به ماه قبل به ۰.۱
درصد رس��ید که این نرخ ت��ورم ۰.۱ ،درصد
پایینت��ر از نرخ قبلی برآورد ش��ده از س��وی
کارشناسان و کمترین تورم ثبت شده در این
کشور در  ۸ماه گذشته محسوب میشود.
در بین بخشهای گوناگون ،بیشترین تورم
مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با  ۱.۸درصد
بوده اس��ت .تورم آب و برق نیز  ۱.۵درصد و
تنباکو با  ۰.۳درصد اندازه گرفته ش��ده است.
از سوی دیگر ،کمترین تورم مربوط به بخش
حملونق��ل با منفی  ۱.۶درص��د و فرهنگ و
آموزش با منفی  ۰.۴درصد بوده است .در این
بین ،قیمت بنزین  ۳.۵درصد و گازولین ۲.۹
درصد ریزش کرده است.
بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا
بر خ�لاف همت��ای امریکایی خ��ود تاکنون
توانس��ت نرخ تورم را در محدوده  ۲درصدی
باقی نگه دارد و این مسئله به ثبات نرخ بهره
نی��ز کمک ک��رده بود .با این ح��ال این بانک
اعالم کرده تحتتاثیر ش��یوع کرونا و سقوط
قیمت نفت ،نرخ تورم این کش��ور احتماال در
مح��دوده صفر درصدی نوس��ان پیدا خواهد
کرد و انتظار میرود دس��تکم در س��ه ماهه
دوم سال شاهد تداوم این وضعیت باشیم.
پ��س از مدته��ا تعطیل��ی گس��ترده
کس��بوکارها ،بخشهای مختل��ف اقتصادی
کانادا بهتدریج در حال بازگش��ایی هستند و
روند بازگش��ت کارکنان به کارهای خود آغاز
ش��ده اس��ت .انتظار میرود بهزودی مخارج
مصرفکنن��دگان افزایش پی��دا کند هر چند
تا بازگش��ت مخارج به س��طوح پیش از کرونا
مدتها زمان الزم است.
براساس اعالم مرکز آمار کانادا ،تورم ماهانه
در اوت ب��ا  ۰.۱درصد کاهش نس��بت به ماه
قبل به منفی  ۰.۱درصد رسیده است .هسته
تورمی نیز ک��ه تغییرات قیمتی انرژی و مواد
غذایی را بهدلیل نوس��انات باالی آنها در نظر
نمیگیرد تا پای��ان اوت با  ۰.۲درصد کاهش
نس��بت به ماه قبل خود به  ۰.۲درصد رسیده
است.

تورم هلند در کمترین
سطح  ۴سال گذشته

متوس��ط نرخ تورم هلند در  ۱۲ماه منتهی
به اوت به  ۰.۷درصد رس��ید که این رقم یک
درص��د کمتر از نرخ تورم ثبت ش��ده در بازه
زمانی مشابه منتهی به ماه قبل بوده است .به
گزارش ایسنا ،در این مدت در هلند بیشترین
تاثیر در کاهش قیمتها در حملونقل با تورم
منفی  ۲.۲درصدی ،لوازم منزل با  ۰.۶درصد
و فرهن��گ و آموزش با  ۰.۹درصد مش��اهده
شده است.
از س��وی دیگ��ر ،ت��ورم در بخ��ش لباس و
پوش��اک به  ۳.۵درصد رس��یده است .هسته
تورم��ی که بهدلیل نوس��انات ب��اال ،تغییرات
قیمت��ی گروه مواد غذای��ی و انرژی را در نظر
نمیگی��رد از  ۲.۴درصد در م��اه قبل به ۱.۲
درصد در اوت کاهش پیدا کرده اس��ت .تورم
ماهانه این کش��ور نیز منفی  ۰.۵درصد بوده
است؛ یعنی  ۱.۶درصد کمتر از ماه قبل.
متوس��ط ن��رخ تورم هلن��د در ب��ازه زمانی
 ۱۹۷۱ت��ا  ۲۰۱۹براب��ر  ۳.۲۱درص��د بوده و
بیش��ترین رقم ثبتش��ده مربوط ب��ه نوامبر
 ۱۹۷۴ب��ا  ۱۱.۱۹درص��د و کمتری��ن رق��م
ثبتش��ده مرب��وط به فوری��ه  ۱۹۸۷با منفی
 ۱.۳درصد بوده است .در هلند بیشترین وزنه
ت��ورم مربوط به تورم آب و برق و گاز با ۲۴.۵
درصد است و پس از این بخش ،حملونقل با
 ۱۱.۶درصد و غذا و نوشیدنی با  ۱۱.۳درصد
قرار دارند .از سوی دیگر ،نرخ تورم در روسیه
افزایشی بوده است .تا پایان  ۱۲ماه منتهی به
اوت ،نرخ تورم در روسیه از  ۳.۴درصد در ماه
قبل به  ۳.۶درصد افزایش یافته که بیشترین
نرخ تورم  ۱۴ماه اخیر بهشمار میرود.
م��واد غذای��ی و نوش��یدنی ب��ا  ۴.۳درصد
افزایش قیم��ت ،بزرگترین محرک قیمتها
در این کش��ور بوده است و پس از این بخش،
خدمات با تورم  ۳.۴درصد در رده بعدی قرار
دارد .از سوی دیگر ،کمترین نرخ تورم مربوط
ب��ه حملونقل ب��ا  ۰.۸درصد بوده اس��ت .بر
مبنای ماهانه نیز نرخ تورم روسیه در ماه اوت
 ۰.۴درصد اندازهگیریش��ده که نسبت به ماه
قبل تغییری نکرده است.
بانک مرکزی روس��یه دس��تیابی به تورم ۴
درصدی را تا پایان امسال هدفگذاری کرده
است.

بینالملل

تورم کانادا
در حال صفر شدن

