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طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی توسط رییس کل بانک مرکزی

بدون تیتر

محمد جهرمی ،مدیرعامل س����ابق بانک صادرات
در واکن����ش به اعالم صدور ق����رار مجرمیتش در پرونده
فس����اد بانکی اخیر گفت :هنوز در این قصه کیفرخواستی
ندیدم.

قوه قضایی����ه با ورود به پرونده قرارداد فروش گاز
به ش����رکت اماراتی کرسنت ،بیژن زنگنه وزیر نفت دولت
اصالحات را به عنوان مسوول اصلی این قرارداد به دادگاه
احضار کرد.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادند شرایط منطقه
یورو به مرز هش����دار رس����یده و تشدید بحران بدهی این
منطق����ه میتواند موجب وقوع رکود عمیق اقتصادی در
جهان شود.

معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به اینکه فروش
قسطی بیمه شخص ثالث با محوریت موتورسواران کلید
خورده گفت :فروش قسطی بیمهنامههای انفرادی در سایر
موارد دارای ظرایفی است که در دست بررسی است.

به دلیل افزایش میانگین قیمت تسویه روزانه سکه
در معامات آتی اول تا ششم آذر ماه ،وجه تضمین اولیه سکه
از  10آذر ماه به  75هزار تومان افزایش مییابد.
روی خط بازار
انواع سکه
قديم
جديد
نيم
ربع
طالي  18عيار
اونس

قیمت فروش به تومان
615000
597000
290000
149000
55060
 1710/71دالر

انواع ارز

قیمت فروش به تومان

دالر آمريكا
يورو
پوند انگليس
ين ژاپن
لير تركيه
ريال عربستان
درهم امارات
يوان چين

1335
1823
2135
1740
735
355
374
220
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افزایش نرخ سود سپردههای بانکی از حرف تا عمل

ریی���س کل بانک مرکزی از ارایه طرح افزایش نرخ س���ود
س���پردههای بانکی برای ماههای باقی مانده از س���ال جاری به
شورای پول و اعتبار خبر داد ،این برای چندمین بار است که طرح
افزایش نرخ س���ود سپردههای بانکی مطرح میشود بدون آنکه
اقدام جدی صورت گیرد.
فارس -محمود بهمنی درباره افزایش نرخ س���ود سپردهها تا
پایان س���ال جاری اظهار داشت :بانک مرکزی پیشنهاد افزایش
نرخ س���ود سپردهای بانکی را در آینده نزدیک به شورای پول و
اعتبار خواهد برد.
وی گفت :اگر اعضا و سیاس���تگذاران ش���ورای پول و اعتبار
موافقت کنند بانک مرکزی بالفاصله نرخ جدید سپردهها تا پایان
سال را اعالم میکند.
ش���ورای پول و اعتبار نرخ س���ود سپردههای بانکی در بسته
سیاس���تی -نظارتی امسال را به این صورت تصویب کرد که نرخ
سود سپردههای یک ساله 12/5درصد و سپردههای دو ،سه ،چهار
و پنج ساله نیز به ترتیب  14/5 ،14 ،13و 15باشد.
کاهش نرخ سود سپردهها در بسته سال  90موجب شد تا در
های ابتدایی س���ال که موج آن هم اکنون هم در بازار مشهود
ماه
اس���ت تغییراتی در بازار ارز و س���که و گاه سرمایه ایجاد شود؛ چراکه دارندگان
س���رمایههای نقدی ترجیح دادند برای کسب سود بیشتر سپردههای خود را از
ها خارج کرده و در بازارهای سودآورتر سرمایهگذاری کنند.
بانک
به همین دلیل بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا یک بار دیگر پیشنهاد
ها را به شورای پول و اعتبار ببرد .در همین راستا مدیرعامل
تغییر نرخ سود سپرده
تواند با اصالح نرخ سود بانکی و ارایه ارز
موسسه مهر اعالم کرد :بانک مرکزی می
مورد نیاز بازار ،نرخ را پایین آورده در واقع بازار را ساماندهی کند.
غالمحسن تقی نتاج با بیان این نکته که تنظیم بازار ارز به عهده بانک مرکزی
اس���ت و امکان تعدیل نرخ فقط از س���وی این بانک امکان پذیر است ،گفت :این
نگران���ی و دغدغه وجود دارد که بخش عمدهای از خریدهای ارز برای مصارف

وی ادامه داد :ممکن اس���ت بانک مرکزی ورود پیدا کند ،آن
وقت کس���انی که ارز را صرفا به عنوان سرمایهگذاری خریداری
کردند ،متضرر میش���وند و به یکباره با زیان س���نگینی مواجه
خواهند شد.
به گفته نتاج ،اینکه آحاد جامعه منابع خود را صرف خریداری
ارز و نگه���داری آن در خانه کنند ،به ض���رر اقتصاد ملی تمام
میشود.
وی اظهار داشت :بازار ارز نیاز به ورود ارز دارد و این وضعیت
دهد که تقاضای ارز بیش از عرضه ارز است؛ به همین
نش���ان می
دلیل همیشه تب باال رفتن قیمت وجود دارد.
نتاج خاطر نشان کرد :با آنکه دالر در سطح جهان تضعیف اما
شود ،این نیازمند آن است که بانک
در کش���ور ما دالر تقویت می
مرکزی همچون گذشته حضور خود را در بازار تقویت کند.
وی درباره سیاس���تهای پیش���ین بانک مرکزی و تعیین
ها بر بازار افزود :اینکه
دس���توری نرخ ارز و تاثیرات آن سیاست
یکب���اره و به صورت مبهم رفتار کنیم که بازار با گمانه جلو رود،
باعث خواهد ش���د که بخشی از بازار سود و بخش دیگری زیان
کند.مدیرعامل موسسه مهر درباره سیاست تنظیم بازار ارز گفت:
کاهش نرخ سود سپردهها در بسته سال  90موجب شد اگر سیاس���ت قبلی ارزی درست بود پس آن سیاست را ادامه دهند ،اگر تغییر
تا در ماههای ابتدایی سال که موج آن هم اکنون هم در بازار سیاست در کار نیست ،بنابراین سیاست جدید شفاف اعالم شود.
وی این سوال را که آیا با تداوم کاهش نرخ سود بانکی امکان آن وجود دارد که
مشهود است تغییراتی در بازار ارز و سکه و گاه سرمایه
های دیگر غیر از طال و ارز همچون بازار مسکن درگیر شوند ،تایید کرد.
بازار
ایجاد شود؛ چراکه دارندگان سرمایههای نقدی ترجیح
نتاج با تاکید بر این نکته که با کاهش نرخ سود بانکی ،منابع بلندمدت بانکی
دادند برای کسب سود بیشتر سپردههای خود را از بانکها
خارج کرده و در بازارهای سودآورتر سرمایهگذاری کنند به منابع کوتاه مدت تبدیل ش���ده است،گفت :در شرایط فعلی خروج منابع از
ها به سمت موسسات صورت گرفته است.
بانک
مدیرعامل موسسه مهر در مورد تجدید نظر شورای پول و اعتبار روی نرخ
س���ود بانکی امسال نیز اظهار داشت :جلوی ضرر را هر وقت بگیرند سود است،
ارزی صورت نمیگیرد و صرفا برای سرمایهگذاری است در حالی که این امر به
اگر بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند ،مشکلی نیست.
هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.

نگاهی به سهام شرکت های فاوا
نام شركت
شركت مخابرات ايران
هاي مخابرات شهيد قندي
كابل
دادهپردازي ايران
خدمات انفورماتيك
ايران ارقام
ارتباطات سيار ايران
افرانت
همکاران سیستم

قيمت
3163
1679
1563
10147
3288
46729
13193
8645

تغيير(درصد)
+0/44
+3/58
1/14ـ
+2/36
0/72ـ
+1/56
+2/22
3/82ـ

آمار معامالت بورس
مجموع حجم معامالت

 139میلیون سهم

مجموع ارزش معامالت

 347/812میلیون ریال

جمع تعداد معامالت

 12479معامله

ارزش بازار

 1/182/793میلیارد ریال
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تاالر شیشه ای در روز گذشته

عنوان شاخص
شاخص کل
شاخص  30شرکت بزرگ
شاخص آزاد شناور
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم
شاخص صنعت

مقدار
24089/2
1490/4
31263/4
20466/9
29339/3
18464/5

تغییر (درصد)

0/47
0/94
0/2
0/58
0/25
0/86

ویترین بانک ها

ارایه دو خدمت بانکی در
خودپردازهای موسسه توسعه
بدون ارایه کارت

خودپردازهاي موسسه اعتباري توسعه بدون ارایه
کارت بانک دو خدمت جديد (انسداد کارت بانک و اخذ
شماره شباي سپردههاي خود) ارایه ميکنند.
بینا -بر اين اس���اس مشتريان ميتوانند با مراجعه
به خودپردازهاي موسس���ه اعتباري توسعه در سراسر
کشور بدون اس���تفاده از کارتهاي بانکي به انسداد
کارت بانک و اخذ شماره شباي سپردههاي خود بدون
در اختيار داش���تن کارت بانک موسسه و از طريق ارایه
شماره رمز چهار رقمي اقدام کنند.
الزم به ذکر است برای انسداد کارتها ارایه شماره
کارت و برای اخذ شماره شبا ارایه شماره سپرده مورد
نظر الزامي است.

وام بانک توسعه صادرات
به صادرکنندگان طال و جواهر

تولیدکنن���دگان و صادرکنندگان صنعت طال،
توانند با
های قیمت���ی می
جواه���ر ،نقره و س���نگ
نامه اتحادیه از تسهیالت بانک توسعه صادرات
معرفی
ایران استفاده کنند.
رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات -به
موجب تفاهمنام���هاي كه به امضاي مديرعامل بانك
توسعه صادرات ايران و ریيس اتحاديه توليدكنندگان
و صادركنندگان صنعت طال ،جواهر ،نقره و سنگهاي
قيمتي رس���يد اين تسهيالت به منظور ايجاد و توسعه
ظرفيتهاي صادراتي در صنعت طال و جواهر پرداخت
ميشود.

بانک مسکن تندیس طالیی
گرفت

آوران عرصه
بانک مس���کن در اولین همایش نام
ساخت و ساز تندیس طالیی همایش را دریافت کرد.
روابط عمومی بانک مسکن -همایش نامآوران
وس���از که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم
عرصه ساخت
فعاالن صنعت ساختمان با انبوه سازان و شرکتهای
پیمانکار ،مش���اور و دیگر متولیان ساختوساز کشور
های شاخص در این صنعت
و نیز شناسایی ش���رکت
برای هدایت به س���مت بازارهای کشورهای همجوار و
خاورمیانه و با محوریت صنعتیس���ازی ساختمان در
المللی صدا و سیما برگزار شد
های بین
سالن همایش
بانک مسکن تندیس طالیی دریافت کرد.

