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نتایج اجرای کاهش سود سپرده های بانکی در اقتصاد چیست؟

اخبار

بازار طال و ارز مقصد پول های سرگردان
.
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کاهش نرخ سود بانکی طبق دستورالعمل بانک مرکزی از
شنبه به طور جدی تری اجرایی می شود .این اتفاق البته
همزمان با نوسان در بازار ارز و سکه نیز شده است .هر چند در
دو روز گذشته خبرهایی مبنی بر باال رفتن قیمت سکه منتشر
شد اما روز گذشته باز قیمت به جای قبلی خود بازگشت .با این
حال ارز نیز دچار نوسان شد و حتی دالر به کانال  3هزار 900
تومان نیز نزدیک شد .برخی فعاالن بازار رابطه ای بین کاهش
سود بانکی و نوسان در این بازارها را رد و برخی تایید می
کنند .هرچند باالر فتن قیمت جهانی طال نیز می تواند در این
بین بی تاثیر نباشد .نکته دیگر اما این است که کاهش سود
بانکی هرچند به لحاظ منطق اقتصادی امر درستی است اما
معترضانی نیز در میان سپرده گذاران بانکی دارد .واکنش های
مردم به این خبر در فضای مجازی نشان می دهد این اتفاق
چندان برای سپرده گذاران خوشایند نیست .زیرا معتقدند این
سپرده ها در هر جایی جز سیستم بانکی نمی تواند تبدیل
به سود برای آنها شود .اما این تنها یک نگاه کوتاه مدت
به موضوع کاهش نرخ سود بانکی است .بابک حاتمی یزد
کارشناس مسائل بانکی در این خصوص به « ابتکار» می گوید:
«هراصالحی که قرار باشد صورت بگیرد منافعی و معایبی را
به همراه خواهد داشت .هیچ کاری در جهان هستی نتیجه
مثبت یا منفی مطلق نخواهد داشت .سود سپرده های بانکی
به سپردهگذاران نفع میرساند اما ضرر را متوجه تولیدکننده
میکند .در این صورت اشتغال دچار مشکل میشود و فرزند
همان سپردهگذار با معضل بیکاری روبرو است .بنابراین باید
جامعه و اقتصاد کل مردم را در نظر گرفت .با کاهش سود
سپرده و رونق اقتصاد ،مردم سپردههایشان را به سمت
صندوقهای سرمایهگذاری و خرید سهام میبرند که در این
صورت سود طیب و منفعت دار خواهند برد».
با این حال باید دید مصوبه جدید بانک مرکزی علیرغم آنکه بانک
ها برای کاهش نرخ سود مقاومت از خود نشان می دهند می تواند
این بار اجرایی شود و یا نظام بانکی باز هم راهی برای عبور از این
مصوبه پیدا خواهد کرد.

همه جایگزین های بانک
پول های خرد تا زیر  100میلیون تومان عموماً در بازار فعلی
جایی برای ایجاد ارزش افزوده ندارند .این موضوعی است که
می تواند هم نگرانی برای ایجاد بازار کاذب در ارز و طال شود و هم
می توان بازارهای مناسب تری را برای آن در نظر گرفت .کمال سید
علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به «ابتکار» می گوید« :باید
فرهنگ مردم در سپرده گذاری تغییر کند و بانکها هم نیز اگر
سپردهای را جذب میکنند باید توجیه فنی اقتصادی سرمایه گذاری
شان در پروژه های جدید تعریف شود و سودآوری آنها مشخص
باشد .هر سرمایه گذاری در نفت،سیمان و مصالح ساختمانی سودآور
است .باید بازارهای صادراتی ما نیز فعال شود.
وی میافزاید :ما بسیاری از شرکت های خوب داریم که نمی توانند
سود  25درصد پرداخت کنند اما اگر تا  20درصد سود بتوانند از
مردم سپرده بگیرند سرمایه شان بیشتر و مردم نیز سود بهتری کسب
می کنند».
سودهایی که به قیمت اختالل در نظام بانکی تمام می شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید :با توجه به اینکه نرخ
تورم کاهش پیدا کرده است و طی دو سال گذشته کمتر از سود
بانکی شده است فاصله دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم میتواند
منطقی و مقرون به صرفه برای سپرده گذاران باشد.
وی می افزاید :اما علیرغم اینکه نرخ تورم تا ده درصد کاهش پیدا
کرد نرخ سود بانکی به دلیل کمبود منابع بانکی و پاسخگو نبودن
منابع نسبت به متقاضیان سپرده گیر(وام گیرندگان) این کاهش سود
انجام نشد.
سید علی تصریح می کند :از طرفی بازارهای غیر متشکل پولی
(مانند موسسات مالی) به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی با سودهای
باال کار می کردید .با این تفاسیر تصمیمگیری در شورای پول و اعتبار
مبنی بر کاهش سود بانکی حرف منطقی و معقولی است .این اتفاق
رابطه مستقیمی با بازار پول دارد ،چه در اوراق مشارکت و خزانه که
از نرخ سود باالتر از بانک خرید و فروش میشود و یا حتی بورس در
دو ماه اخیر نشان میدهد این بازارها نرخ سود باالتری را میطلبند.
وی اضافه می کند :بانک مرکزی و دولت مصمم هستند تا چند
درصد از نرخ تورم باالتر بروند .مردم ما با توجه به رکود در بازار مسکن
و ارز و همین طور کم فروغ بودن بازار بورس ،بانک را محل مناسبی
برای سپرده هایشان در نظر گرفته اند و بانک ها هم جوابگوی
پرداخت این همه سود نیستند که آثار مخربی در نظام بانکی دارد.
ترازنامه به شیوه های مختلفی مثبت نگه داشته می شود در حالی که
نظام بانکی دچار مشکل است.

تقدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) از بانک پارسیان
در جلسه کارگروه تخصصی استان خراسان جنوبی که در تاریخ  30مرداد ماه
برگزار شد ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور
و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان با اهدای لوحی از
مساعدت و همکاری رییس وکارکنان شعبه بیرجند در حمایت از طرح های
اشتغالزایی و توانمند سازی محرومین تقدیر کرد.
هم افزایی وتعامل بانک پارسیان با ارایه خدمات حمایتی موثرتوام با حفظ کرامت
انسانی ،موجبات توانمندسازی اقتصادی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام
(ره) را فراهم کرده است.

رشد  ۲۵درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران
طی  ۵ماه

وی تاکید می کند :از طرفی ضمانتنامه های ارزی و اعتبارات
اسنادی باز نمی شود و کارمزدهای صادراتی نیز به بانک ها تزریق
نمی شود بنابراین این سرمایهها باید در بورس و حتی ساختمانسازی
جریان پیدا کنند و شرکتهای جدیدی نیز باید وارد بورس شوند.
به نظر میرسد پرداخت سود  20درصد توسط بانک ها امکان پذیر
نیست .
سودهای ایدهآل بانکی چند درصد است؟
در آستانه اجرایی شدن سودهای مدنظر بانک مرکزی ،رئیس
جمهوری که همواره به سودهای بانکی وبخشی از فعالیت بانکها
انتقاد داشته است در اولین گفتو گوی خود با مردم در دولت
دوازدهم بار دیگر موضوع نظام بانکی را مطرح و در صدر آن نرخ
سود را مورد اشاره قرار داده است .روحانی معتقد است در حال حاضر
میزان سود سپرده و تسهیالت بانکها در چارچوب منظمی پیش
نمیرود و با تورمی که هشت درصد است متناسب نیست .از نگاه
رئیس جمهوری سود بانکی باید مقداری بیشتر از حد تورم بوده و
رقمی حدود  ۱۱درصد برای سپرده قابل قبول است .در عین حال که
سود تسهیالت بانکی نیز باید به  ۱۵درصد برسد.
ایسنا در گزارشی آورده است سودهای ایده آل رئیس جمهوری
که بر مبنای تورم هشت درصدی عنوان شده در سپرده  ۱۱درصدی
تا چهار درصد با نرخ فعلی( ۱۵درصد) و سه درصد با تورم و برای
 ۱۵درصد تسهیالت تا سه درصد با  ۱۸درصد موجود و 7درصد با
تورم اختالف دارد .هر چند که تورمی که روحانی مبنا قرار داده نرخ

با اقدامات موثر صورت گرفته طی پنج ماهه ابتدای سال جاری در بانک
قرض الحسنه مهر ایران ،با وجود مشکالت موجود در بخش جذب منابع قرض
الحسنه و ارزان قيمت منابع اين بانک بالغ بر  ۲۵/۱۳درصد رشد داشته است.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،شرایط اقتصادی،
پرداخت سودهاي وسوسه برانگيز بانکي و قصور در ترويج فرهنگ قرض الحسنه بخشي
از عوامل فرساينده اي است که موجب شده تا جذابيت سپرده گذاري در حساب هاي
قرض الحسنه با کاهش مواجه شود.

اعالمی مرکز آمار بوده و بانک مرکزی بر تورم  ۱۰درصدی تاکید دارد.
گر چه همواره این اعتقاد وجود داشته که باید بین نرخ تورم و
سود سپرده بین سه تا پنج درصد با یکدیگر فاصله داشته باشند اما
به هر صورت تجربه سالهای اخیر نشان داده که با توجه به مسایلی
که نظام بانکی درگیر آن بوده و موانعی که برای کاهش نرخ وجود
داشته است ،حتی کاهش دستوری سود بانکی و ابالغ نرخ هایی که
ظاهرا ایده آل و متناسب با تورم هم هستند نتوانستهاند به قدرت
عوامل تخریبی در سودهای موجود غلبه و بانکها را وادار به اجرا کنند.
وجود موسسات غیرمجاز با پرداخت سودهای کالن و تخریبی نظام
بانکها ،تنگنای اعتباری بانکها در نتیجه بدهی دولت ،معوقات بانکی
والبته سرمایهگذاری های خود آنها ،اضافه برداشت از بانک مرکزی و
نابه سامانی در بازار بینبانکی و همچنین ورود رقبای جدیدی مانند
خودروسازان در جذب سپرده از جمله عواملی بودند که هر کدام
مانع از کاهش سود بانکی و عملیاتی شدن یکپارچه آن در بانکها
میشد .با این وجود اعالم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی
عوامل تخریبی از جمله ساماندهی موسسات بزرگ غیرمجاز ،تبدیل
اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری ،کنترل بازار بین بانکی برای
تامین نقدینگی و همچنین کاهش سود خودروسازان خود میتواند
عالمتی برای پیادهسازی نرخهای سود  ۱۵درصد سپرده و  ۱۸درصد
تسهیالت باشد ولی در هر صورت تا اجرایی شدن کامل تصمیمات
اخذ شده زمان الزم بوده و حتی برای عمل کردن بانکها به سودهای
موجود که از نگاه رئیسجمهوری ایدهآل نیست نیز فاصله وجود دارد.

استان بوشهر یکی از رتبه داران سرانه منابع پرسنلی
و شعب در کشور
پاساد مدیرشعب استان بوشهر بانک قرض الحسنه مهر ایران در تبیین
عملکرد  ۴ماهه شعب بيان داشت :امسال ،کارکنان ساعي و پرتالش اين
مديريت در راستاي رهنمودهاي مديران ارشد بانك براي دستيابي به اهداف
تعيين شده ،با همدلي ،همزباني و حسن رفتار در برخورد با مشتريان ،در
جذب منابع جديد و افزايش سهم بانك از بازارهاي هدف اهتمام داشته اند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،پاساد در رابطه با اقدامات مثبت
و موثر صورت گرفته در سال  ۹۶گفت :شعب استان بوشهر با تالش تمامی کارکنان ،حایز
يکي از باالترين رتبه ها از نظر سرانه منابع پرسنلي و شعب در بين ساير استانهاي كشور
مي باشد و بيشترين سطح رضايتمندي در ارائه خدمات بانكي را دارا است.

قرارداد همکاری بانک سامان و اگزیم بانک کره به امضا رسید
قرارداد تأمین مالی بلندمدت بانک سامان و اگزیم بانک کره جنوبی
( )K-EximBankدر شهر سئول به امضای طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،با امضای این قرارداد و در راستای اعتالء،
پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ،بانک سامان آمادگی تأمین منابع مالی
پروژههای زیرساختی شرکتهای داخلی را در چارچوب توافق  8میلیارد یورویی دو
کشور جمهوری اسالمی ایران و کره جنوبی دارد.

آخوندی مطرح کرد:

وجود  ۱۹میلیون بدمسکن در بین  ۵۹میلیون شهرنشین
وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافتهای فرسوده و شکلگیری مناطق
حاشیهای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود:
در حقیقت بافت فرسوده و حاشیهای  ۲روی یک سکه بوده و یک حقیقت را
بیان میکنند ،در این مفهوم ایران تاریخی نمیتواند خودش را بازآفرینی کند
و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیهای بدون هویت در کنار خود میشود.
به گزارش ایسنا ،بیست و سومین جلسه از سلسله نشستهای اندیشه و تمدن
ایرانشهری با سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی ،فیلسوف و متفکر ایرانی و حضور عباس
آخوندی وزیر راه وشهرسازی ،مظفر صرافی ،اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و
شهرسازی در امور بینالملل ،حامد مظاهریان و محمدسعید ایزدی معاونان وزیر راه و
شهرسازی و سایر معماران و کارشناسان عالقمند با موضوع ایران تاریخی  -فرهنگی ،ایران
سیاسی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد .آخوندی همچنین خاطرنشان کرد:
علی رغم اینکه  ۱۱۰سال از مشروطیت ایران گذشته و هزاران اتفاق در حوزههای مختلف
اعم از صنعتی ،علمی ،اقتصادی و  ...رخ داده ولی اکنون شاهد آن هستیم که در حال حاضر
با وجود  ۵۹میلیون نفر جمعیت شهری ۱۹ ،میلیون نفر در وضعیت بدی زندگی میکنند.

رئيس كل بيمه مركزي در نخستين جشنواره پيشگيري از سوانح و حوادث:

با اجراي صحيح مديريت ريسك ،بسياري از حوادث قابل
پيشگيري است
همتي در نخستين جشنواره پيشگيري از سوانح و حوادث كه با حضور وزير
بهداشت ،قائم مقام رييس صدا و سيما ،رييس كميسيون بهداشت و درمان
مجلس و رييس جمعيت هالل احمر برگزار شد از آمادگي صنعت بيمه براى
كمك به كاهش حوادث خبر داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي ،دكتر همتي در اين
جشنواره آمادگي صنعت بيمه را براي پيشگيري و كاهش سوانح و حوادث اعالم كرد و
گفت :سال گذشته چندين حادثه ناگوار با تلفات جاني و خسارات مالي بسياري داشتيم
كه همگي ناشي از عدم مديريت ريسك و خطاي انساني بود كه قابل پيشگيري است.

((آگهی فراخوان مناقصه عمومی –دومرحله ای))
شرکت انتقال گاز ایران
سهامی خاص

نوبت دوم

شماره مجوز1396..2557:

تقاضای شماره  DP94-1062840053-AS :خرید کامیون شاسی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان /فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

 -1مناقصه گذار :ستاد شرکت انتقال گاز ایران-واقع در میدان هفت تیر جنب مسجد خیابان بهار
مستیان پالک .273
 -2آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :تا تاریخ .96/6/13
 -3میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ  500/000/000ریال به صورت یک
یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بند های "الف""،ب""،پ""،ج""،چ""،ح"ماده، 4آئین نامه تضمین
معامالت دولتی مصوب .1394/09/22
 -4توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان  10درصد کل مبلغ پیشنهادی (در
صورت برنده شدن).
 -5مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ  70/000ریال به شماره
حساب  2179058004006بانک ملی شعبه مبارزان بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به
آدرس ذیل مراجعه نمایند.
((میدان هفت تیر-جنب مسجد الجواد-شماره  – 273اداره خریدهای داخلی /تلفن  81314072آقای
تاریخ چاپ نوبت اول1396/06/08:

مشایخی )).
قابل ذکر می باشد مبلغ واریزی  70/000ریالی میبایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد وسایر
موارد (اینترنتی /دستگاه خودپرداز و  )...مورد تائید نمیباشد.
ضمنا به اطالع میرساند :
الف ) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان
بازگشایی متعاقبا اعالم خواهد شد.
ب) ارایه مدارک فوق هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد ننموده و این شرکت در
رد یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
ج) فروش اسناد مناقصه به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ تحویل میگردد.
د) مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت
انتقال گاز به بخش آگهی – مناقصه ها  ،مراجعه و یا با شماره تلفن  81314072شرکت انتقال گاز تماس
حاصلنمایند.
WWW.NIGC-NIGT.IR

تاریخ چاپ نوبت دوم1396/06/09 :

WWW.SHANA.IR
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

