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ل هاي آتي و با تاکيد بر مشکالت موجود در جامعه بينالملل ،اظهار کرد :سياستها بايد در جهت کاهش آسيب پذيري و مقاوم سازي
رييس کل بانک مرکزي ضمن اعالم اهميت موضوع توسعه در سا 
اقتصاد در مقابل شوکهاي خارجي تعيين شوند.به گزارش ايسنا ،ولي اهلل سيف که با هيات همراه جهت شرکت در اجالس بهاره صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني در سال  2015در واشنگتن
به سر ميبرد ،در جلسه روساي کل بانکهاي مرکزي گروه  ٢٤ضمن تاکيد بر تامين مالي با هدف توسعه ،نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بيان کرد.وي تاکيد کرد :اين امر مستلزم تجديد منابع
بودجه اي مورد استفاده در زمان بحران ،تقويت چارچوب نهادي و همچنين اصالحات ساختاري است.
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توگو با رييس كانون سردفتران و دفترياران؛
بررسی اصالحات كد رهگيري و ميزان سند معامالت مسكن در گف 

خبر

حدود 20درصد اسناد ثبتي مربوط به معامالت مسكن است

مدير عامل بانک مهر اقتصاد خبر داد:

کاهش نرخ سود بانکي با شيب ماليم
مديرعامل بانک مهر اقتصاد گفت :بهتر است براي اجراي اين برنامه ابتدا نرخ
سود سپرده ها با شيب ماليم کاهش يافته و سپس در يک فاصله سه تا شش
ماهه نرخ سود تسهيالت ساماندهي شود.
غالمحسين نتاج در جمع خبرنگاران ،با بيان اينکه ،با توجه به کاهش نرخ تورم
در اقتصاد کشور کاهش نرخ سود بانکي نيز طبيعي است ،افزود :البته کاهش نرخ
سود به صورت يکباره و با شيب تند توصيه نميشود ،بلکه بايد در مرحله اول نرخ
سود سپرده ها و سپس نرخ سود تسهيالت اصالح شود.وي با ابراز اميدواري از
اينکه در نهايت به گونه اي براي تغيير نرخ سود بانکي اعم از سپرده و تسهيالت
تصميم گيري شود که منجر به تکرار اشتباهات گذشته نشود ،اظهار داشت:
متاسفانه در دوره هاي قبل شاهد بوديم که به جاي اينکه اول سود سپرده اصالح
شود ،نرخ سود تسهيالت مورد بازنگري قرار ميگرفت که اين اتفاق نتايج مطلوبي
به همراه نداشت.نتاج البته اين را هم گفت که تمام مشکالت اقتصاد تنها با اصالح
نرخ سود بانکي برطرف نميشود و در اين شرايط بايد تمام بازارها و مسائل موجود
در آنها اصالح شده و به طور همگام حرکت کند.مديرعامل بانک مهر اقتصاد در
پاسخ به اين پرسش که آيا براي تغيير نرخ سود سپرده بانک همانند سال گذشته
بانک مرکزي جلسه اي با مديران عامل بانک ها به منظور توافق در سود هاي
جديد داشته يا خير ،تصريح کرد :در اين مرحله و تاکنون چنين جلسه اي برگزار
نشده و در مجموع شايد نيازي هم به آن نباشد ،ولي هر آنچه که بانک مرکزي
تعيين کند بايد تمام بانک ها خود را ملزم به اجراي آن بدانند و نبايد مانند دوره
گذشته باشد که برخي مدعي توافق بودند اما نرخ هاي باال را اجرايي ميکردند.
مديرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به اينکه مجوز قطعي بانک مرکزي براي بانک
مهر اقتصاد براي واگذاري  51درصد سهام آن صادر خواهد شد ،گفت :اين در
حالي است که بعد از تصويب اساسنامه بانک مهر اقتصاد در سال گذشته در اواخر
سال توانستيم حدود  14درصد سهام بانک را بين  170هزار متقاضي و مشتريان
خود که از عموم جامعه هستند در فرابورس توزيع و واگذار کنيم.وي گفت :بانک
مرکزي تا تيرماه به بانک مهر اقتصاد مهلت داده تا  37درصد باقي مانده از 51
درصد تعيين شده براي واگذاري سهام خود را در فرابورس عرضه کند .براين
اساس بانک مهر اقتصاد نيز حدود دو ماه آينده با توجه به شرايط بازار و قيمت
هاي روز نسبت به اين موضوع اقدام خواهد کرد.وي افزود :قيمت پايه سهام بانک
مهر اقتصاد حدود  130تومان تعيين و تا  138تومان نيز معامله شد که در آخرين
قيمت حدود  123تومان معامله شده اين در حالي است که با توجه به ارزش
ذاتي باالي سهام اين بانک آينده سهام آن روشن بوده و خريداران از منافع آن
بهره مند خواهند شد.نتاج گفت :بانک مهر اقتصاد  12ميليون مشتري سپرده
گذار دارد و به  10.5ميليون نفر طي سال هاي گذشته انواع وام و تسهيالت
پرداخت کرده است.وي از برنامه اين بانک براي انجام فعاليت هاي ارزي خبر داد
و گفت :نرخ معوقات بانک مهر اقتصاد در حد استاندارد و بين سه تا پنج درصد
است که البته با توجه به تضمين هاي موجود اين مطالبات سوخت شده نبوده
و قابل برگشت است.

گ�روه اقتص�ادي -مهرداد عس�گري :در حال�ي كه برخي
كارشناسان اقتصادي از افزايش معامالت مسكن خبر داده
و ركود آن را در حال شكس�ته شدن ميدانند ،آمار اسناد
ثبت ش�ده در دفاتر ثبت اسناد حاكي از آن است كه تنها
حدود  27درصد از اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي
به معامالت مسكن مربوط ميشود .اين در حالي است كه 40
درصد از اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي به معامالت
خودرو و  40درصد ديگر نيز به ساير معامالت مربوط است.
البته آمار به ثبت رس�يده در دفاتر اسناد رسمي در فاصله
زماني شهريور  92لغايت شهريور  93حاكي از آن است كه
اين رقم حدود  27درصد معامالت را شامل شده است.
ثبت دستي دفاتر جمع ميشود
آمار ثبت دستي در دفاتر اسناد رسمي از شهريور  92به صورت
آنالين درآمد و امكان تفكيك اسنادي كه در دفاتر تنظيم ميشود
را به وجود آورد .اين در حالي اس��ت كه دفاتر اسناد رسمي قرار
است امس��ال طي طرحي از سوي كانون سردفتران و دفترياران
جمعآوري ش��ود .در همين رابطه ،محمدرضا دش��تي اردكاني،
ريي��س كانون س��ردفتران و دفترياران به خبرن��گار ما گفت :با
تصويب قانون کاداس��تر در مجلس شوراي اسالمي و تاييد آن از
سوي شوراي نگهبان ،دستورالعمل اجراي حذف دفاتر جاري در
دفترخانه ها را شاهد خواهيم بود.
تفاهم با سازمان مالياتي کشور
دش��تي اردکاني به تفاهم با سازمان مالياتي کشور در اسفند
سال گذشته اشاره کرد و گفت :با توجه به تفاهم با سازمان مالياتي

کش��ور مقرر شد که فروردين امس��ال دفترخانه اي در تهران به
عنوان پايلوت معرفي ش��ود تا از اين سازمان استعالم بگيرد .وي

رفع مشکالت و حذف هزاران تردد بي مورد است .رييس کانون
سردفتران و دفترياران تاکيد کرد ،اگر استعالم ها آني شود ،ثبت

ادامه داد :اين دفترخانه  20فروردين ماه در ش��مال شهر تهران
انتخاب شد تا استعالمات الکترونيکي بين سازمان ثبت اسناد و
امالک و سازمان مالياتي کشور را انجام دهد و هدف اين کار نيز

سند از  45روز به يک روز کاهش مييابد.
كد رهگيري باطل است
ب��ا وجودي كه بر اس��اس راي ديوان عدالت اداري كه در

گزارش
فاصله نرخ تورم و نرخ سود تسهيالت بانکها زياد شده است
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به فاصله زياد ميان نرخ تورم و نرخ سود
سپردهها و تسهيالت بانکي گفت :ساماندهي نرخ سود بانک ها جدي است.
علي طيبنيا افزود :با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخير ،فاصله نرخ
تورم و نرخ سود سپرده و تسهيالت بانکها زياد شده است.
وزير اقتصاد با اشاره به برخي مشکالت ناشي از باال بودن نرخ سود بانکها به ويژه
براي فعاالن اقتصادي گفت :فعاالن اقتصادي حاضر نيستند نرخ سودي را که حداقل
 12درصد بيشتر از نرخ تورم است ،پرداخت کنند.
طيب نيا خاطرنشان کرد :نرخ باالي سود بانکي براي بازار سرمايه نيز مشکل ساز شده
است زيرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهاي بيست و چند درصدي از نظام بانکي بگيرند،
انگيزه براي ورود منابع مالي به بازار سرمايه و تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي در اين
بازار با مشکل مواجه ميشود.

وزير اقتصاد افزود :يکي ديگر از عوارض سوء نرخ سود باالي بانکي آن است که در
سبد دارايي هاي نظام بانکي کشور سرمايه گذاريهاي ريسک آور و پر ريسک افزايش
مييابد ،زيرا تنها فعاليتهاي با ريسک باال ،نرخ سود باال را تامين و پرداخت ميکند.
طيب نيا با بيان اينکه به صورت جدي تصميم داريم ،نرخ سود بانکي را ساماندهي
کنيم ،گفت :البته بر اساس منطق اقتصادي ،قواعد شرعي و نظام بانکداري اسالمي
نميتوانيم کاهش نرخ سود بانکي را به صورت دستوري و از طريق بخشنامه انجام دهيم.
وزير اقتصاد اظهار داشت :نرخ سود بانکي باال به دليل وجود اضافه تقاضا در بازار پولي
کشور است که برخي عوامل سبب اين افزايش شده است.
وي افزود :همزمان عواملي نيز باعث شده است منابع قابل وام دهي نظام بانکي
کشور کاهش يابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقي کاهش يابد ،قاعدتا بايد
سياستها را متوجه علت اصلي و کمبود منابع را در بازار مالي برطرف کنيم.
طيب نيا افزود :برنامههاي مفصلي براي حل اين مشکل داريم که بخشي از آن در
احکام قانون رفع موانع توليد رقابت پذير پيش بيني شده است.
وزير اقتصاد گفت :افزايش سرمايه بانکها ،افزايش پرداخت بدهي دولت به بانکها،

س��ال گذشته صادر ش��د ،الزامي براي دريافت كد رهگيري
توس��ط بنگاههاي معامالت امالك در تهران وجود ندارد اما
در اين زمينه به دليل اطالع رس��اني ناقص و ناكافي ،مردم
همچنان ب��ه دليل اصرار برخي بنگاهه��اي امالك اقدام به
اين ام��ر ميكنند ك��ه در اين خصوص نيز ،دش��تي گفت:
با اصالحاتي كه امس��ال صورت ميگي��رد ،كد رهگيري به
ط��ور كام��ل از بين رفته و ديگر نگران��ي از اين بابت وجود
نخواهدداش��ت.
ثبت بيش از  16ميليون سند در سال گذشته
رييس کانون سردفتران و دفترياران ،به ثبت  16ميليون و 91
هزار و  460سند در دفاتر اسناد رسمي در سال  93اشاره کرد و
گفت :هفت هزار و  350دفتر در کل کشور وجود دارد که يکهزار
و  740دفتر از اين تعداد در تهران اس��ت .وي تاکيد کرد :س��ال
گذش��ته  540دفتر در سراسر کش��ور از سوي کانون سردفتران
مورد بازرس��ي و تعداد  430مورد شکايت از دفاتر اسناد رسمي
مورد بررسي قرار گرفته است.
منتظر صدور شناسنامه فني ساختمان هستيم
وي در پاس��خ به سوالي درباره زمان اجراي قانون پيش فروش
س��اختمان گفت :همه کاره��ا براي اجراي قان��ون پيش فروش
ساختمان آماده است و منتظر صدور شناسنامه فني ساختمان
از سوي شهرداري ها هستيم .رييس کانون سردفتران و دفترياران
ادامه داد :در بعضي اس��تانها ،شهرداريها شناسنامه فني صادر
ميکنن��د اما متاس��فانه در تهران همچنان منتظ��ر صدور اين
شناسنامه هاي فني هستيم.

وصول معوقات و فروش اموال و دارايي هاي مازاد نظام بانکي کشور از اين برنامه است
که ميتواند مشکل کمبود منابع نظام بانکي را کاهش دهد.

