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توزیع بسته های اهدایی همراه اول بین 
دانش آموزان منطقه محروم گلستان

بس��ته های اهدایی کیف و نوش��ت اف��زار همراه اول 
در بی��ن دانش آموزان یکی از مناطق محروم اس��تان 

گلستان توزیع شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار 
ایران، مراسم اهدای نمادین بسته های کیف و نوشت 
افزار ش��رکت همراه اول به دانش آموزان شهرس��تان 
مرزی »مراوه تپه« اس��تان گلستان با حضور جمعی از 
مسئوالن استانی در مدرس��ه ابتدایی کمینه روستای 

قره قاشلی برگزار شد.
هادی حق ش��ناس استاندار گلس��تان در این مراسم 
اظهار کرد: قول س��اخت یک دبیرستان 12 کالسه در 
روستاهای شهرستان مراوه تپه را از مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان می گیریم تا همراه اول بتواند خدمتی 

ماندگار در این منطقه انجام دهد.
وی شهرس��تان م��راوه تپ��ه را یکی از مح��روم ترین 
شهرس��تان های این استان عنوان کرد و گفت: هدف 
ما س��اختن استان و کشوری آباد است و در این مسیر 

همه باید همراهی الزم را داشته باشند.

 ضرورت فعال سازی رمز پویا، 
جهت ارتقاء امنیت 

جهت جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات کارت های 
بانک��ی و افزایش امنیت در پرداخت ها، به مش��تریان 
توصیه می ش��ود در اس��رع وقت نسبت به فعال سازی 
رمز پوی��ا کارت های بانکی خود اقدام کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاسارگاد، با توجه به اینکه استفاده 
ار رم��ز دوم پوی��ا موجب ارتق��اء امنی��ت پرداخت و 
کاه��ش مخاطرات ناش��ی از برداش��ت های غیرمجاز 
و سوء اس��تفاده از کارت های بانک��ی در تراکنش های 
اینترنتی می  شود، به مشتریان گرامی توصیه می شود 
چنانچه هنوز از رمزایس��تا استفاده می کنند، در اسرع 
وقت از طری��ق بانک صادرکننده  کارت خود نس��بت 
به پویاس��ازی رمز دوم کنند.مشتریان بانک پاسارگاد 
می توانند از طریق سامانه بانکداری مجازی و یا سامانه 
موبایل بان��ک ، رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت 
رمز دوم پویا صرفاً از طریق س��امانه موبایل بانک اقدام 
کنن��د. به این ترتیب که در س��امانه بانکداری مجازی 
از طری��ق گزین��ه »مدیریت نوع رم��ز دوم« در بخش 
»کارت های م��ن« و در س��امانه همراه بانک از طریق 
گزینه فعال/غیرفعال سازی رمز یکبار مصرف کارت در 
بخش »عملیات کارت« امکان فعال سازی این نوع رمز 

وجود دارد.

 بانكداري دیجیتال و شركتي ابزاري 
در ارائه خدمت بهتر 

دکتر حس��ین مهري مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در نشس��ت هم اندیشي با مدیران اس��تاني این بانک 
گفت : با مش��ارکت فع��ال تمامي ارکان بانک در صف 
و س��تاد درصدد برقراري ارتباط مؤثر با مش��تریان و 
نیازسنجي صحیح آنان هس��تیم تا با تلفیق بانکداري 
دیجیتال و شرکتي از مزیت هاي خود در ارائه خدمات 
مطلوب اس��تفاده کنیم.به گزارش پایگاه اطالع رساني 
بان��ک صنعت و معدن، وي افزود: تکریم مش��تریان و 
احترام ب��ه آنها در کنار ارائه خدم��ات تخصصي مهم 
تری��ن ویژگي بانک صنعت و معدن اس��ت.مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن ادامه داد: در شرایطي که تحریم 
ظالمانه، بر فرایند اعطاي تس��هیالت به صنعتگران و 
تولید کنندگان کش��ور تاثیر نامطلوبي گذاش��ته است 
این بانک با اس��تفاده از بانکداري ش��رکتي در مس��یر 
بهبود خدمات ارائه شده گام بر مي دارد. دکتر مهري 
خاطر نش��ان س��اخت : ضرورت دارد ارتباط شعب با 
سرپرس��تي اس��تان و با س��تاد مجدداً تعریف شده و 
ش��فاف سازي در این خصوص صورت گیرد تا مدیران 
ارش��د و اجرایي بتوانند در برابر مس��ؤالن پاس��خگو 
باشند. حسین عس��کري عضو هیأت مدیره این بانک 
دراین نشس��ت ضمن اشاره به مأموریت، چشم انداز و 
استرات ژي بانک طبق برنامه راهبردي به تبیین مفهوم 
حرفه اي گري در بانکداري پرداخت و گفت: سازماني 
به صورت حرفه اي عمل مي کند که از نیروي انساني 
حرفه اي برخوردار باش��د و براي نیل به این هدف به 
مدی��ران حرف��ه اي نیاز دارد که مجه��ز به دانش روز 

بوده، خالق و ارزش آفرین باشند.

 بازدید مدیراستانی بانک ایران زمین 
از شركت پایا سیستم

در راستای سیاست های بازاریابی شرکتی و حمایت از 
تولیدات داخلی مدیر شعب استان های البرز، قزوین و 
زنجان بانک ایران زمین به اتفاق تیم بازاریابی استان، 
با مدیرعامل و مدیران ش��رکت پایا سیس��تم دیدار و 
گفت و گو داش��تند.به گزارش روابط عمومی: رئیسی 
مدیر اس��تان در این بازدید به این نکته اشاره نمودند 
که ش��رکت پایا سیس��تم با توجه به سابقه درخشان 
و دریاف��ت عناوین مختلف به عنوان ش��رکت برتر در 
زمینه ه��ای مختلف، نیازمند دریاف��ت خدمات ویژه 
بانکی و مالی اس��ت که بانک ایران زمین این توانایی 
و پتانس��یل را دارد که بتواند به عنوان مش��اور و ارائه 
دهنده خدمات مال��ی در کنار مدیران و صاحبان این 

شرکت همکاری دوجانبه را صورت دهد. 

اخبار

  سامانه ملی امالک و اسكان راه اندازی می شود
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ب��ا وجود اینکه تمامی اطالعات راه اندازی س��امانه 
ملی امالک و اس��کان در اختیار این وزارتخانه نیس��ت و کاری فرا وزارتخانه ای 
محسوب می شود، اما به زودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه 

راه اندازی می شود.
محمد اس��المی گفت: این س��امانه ب��رای ثبت آمار دقیق خانه ه��ای خالی دارد، 

وعده داده اس��ت که این س��امانه به زودی راه اندازی می شود. وی افزود: انتظار می 
رود تحولی که در س��اختار آمار و برنامه ریزی در وزارتخانه راه و شهرس��ازی ایجاد شده،  
ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در ارایه آمار و اطالعات درست به تراز برنامه محوری 
حداکثری برس��انیم. اسالمی گفت: س��ال های گذشته اقدام ها به صورت واگرا انجام می  
گرفت، اما امس��ال همگرا دنبال می ش��ود. امسال نخس��تین سالی است که وزارت راه و 
شهرس��ازی الیحه مدون و جامعی را برای الیحه بودجه س��ال ۹۹ به س��ازمان برنامه و 

بودجه ارسال کرده است.   وزارت راه و شهرسازی

افزایش 21 درصدی قدرت پول ملی  
رئی��س کل بان��ک مرکزی از افزایش 21 درصدی قدرت پول ملی در یک س��ال 

اخیر خبر داد و به تشریح اهداف اصلی اقتصاد در طی ماه های آینده پرداخت.
عبدالناص��ر همتی گفت: یکس��ال از ش��روع جنگ اقتص��ادی و تحریم بانکی و 
صادرات نفت ایران توس��ط آمری��کا می گذرد آن روزها پیش بینی یکس��ال بعد 

مش��کل و تا حدی نگران کننده بود، اما آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به 
ه��دف اصلی اش که از هم فروپاش��ی اقتصاد و در نهایت ب��ه زانو در آوردن ایران بود 

نرس��ید. وی افزود:نرخ ارز که خود آمریکایی ها از آن به عنوان ش��اخص مهم تاثیر فشار 
یاد می کردند از 1۴ هزار و ۳۵۰ تومان در 1۳ آبان ماه س��ال 1۳۹۷ به 11 هزار و 1۰۰ 

تومان در 1۳ آبان ماه 1۳۹۸ رسید . 
به گفته وی تورم ناش��ی از تغییر نرخ ارز و اخالل در بخش خارجی اقتصاد فشار زیادی 
به اقتصاد ایران آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آس��یب دید که نیاز به 

تامین دارد.  ایرنا

آغاز مذاكرات دستمزد ۹۹ با بررسی سبد معیشت كارگران
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار از تش��کیل اولین جلسه کمیته دستمزد 

شورای عالی کار برای بررسی هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد.
ناصر چمنی  نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار اظهار کرد: قرار است اولین 
جلس��ه کمیته دستمزد در وزارت کار  برگزار  و گروههای کارگری و کارفرمایی 

نمایندگان خود را به این کمیته بفرستند تا در مورد هزینه سبد معیشت، تورم و 
رقم دستمزد سال آینده کارگران بحث و گفت وگو کنند.این کمیته نقش موثری در 

نزدیک کردن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به همدیگر دارد. 
نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار با بیان اینکه دس��تمزد فعلی کفاف هزینه های 
زندگی کارگران را نمی دهد، گفت: س��ال گذش��ته با توجه به نرخ تورم اعالمی از سوی 
مراجع رس��می حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد تعیین شد ولی این رقم در میان 
هزینه های چند برابری امس��ال گم شد و نتوانست پاس��خگوی معیشت کارگران باشد. 

 ایس�نا 

سرپرس��ت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
ب��ا بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مس��کن از 1۸ آبان آغاز می 
شود، از اتصال سامانه استعالم وزارت راه به سازمان ثبت برای 

شناسایی خانه دارها خبر داد.
محمود محم��ودزاده درباره ثبت نام متقاضی��ان دریافت واحد 
مسکونی در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: 
قرار بود از 1۵ آبان آغاز ش��ود که به دلیل تعطیل رسمی بودن 
چهارشنبه این هفته، ثبت نام از شنبه هفته آینده 1۸ آبان آغاز 
خواهد شد. وی درباره استان هایی که قرار است ثبت نام در آنها 
انجام شود، گفت: از آنجایی که سامانه باید ظرفیت سنجی شود 

ما از استان سیستان و بلوچستان شروع می کنیم.
سرپرس��ت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ثبت 
نام در اس��تان تهران نیز تصریح کرد: قرار است به زودی ثبت 
نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی در شهرهای جدید استان 

تهران را آغاز کنیم اما در این 1۰ استانی که قرار است از شنبه 
آینده ثبت نام متقاضیان طرح ملی مس��کن آغاز شود، استان 

های کوچک تر هستند که استان تهران در آنها قرار ندارد.
وی درب��اره اینک��ه آیا در این س��امانه، صرف��ا متقاضیانی که 
مش��مول 1۰۰ هزار واحد بنیاد مس��کن می شوند، می توانند 
ثب��ت نام کنند یا اینکه متقاضیان طرح ملی مس��کن در بافت 
فرسوده و شهرهای جدید نیز باید در همین سامانه نام نویسی 
کنند؟ بیان داش��ت: این س��امانه یکپارچه سازی شده و تحت 
عنوان س��امانه برنامه اق��دام ملی، در تاری��خ مذکور، به مردم 
اطالع رس��انی می ش��ود تا همه مردم در آن ثب��ت نام کنند 

بنابراین تنها یک سامانه برای نام نویسی در طرح ملی مسکن 
خواهیم داش��ت. محمودزاده در خصوص ثبت نام در پروژه ای 
که در منطقه 21 تهران )تهرانسر( در تیر ماه امسال با حضور 
رئیس جمهور کلنگ زنی ش��د، خاطرنشان کرد: این پروژه ها 
مش��ارکتی هس��تند و فصل آنها متفاوت است ولی در همین 

سامانه همه آیتم های مختلف لحاظ شده است.
وی در خصوص اینکه آیا در پروژه های مش��ارکتی قرار است 
هزینه زمین به صورت یکجا از مردم اخذ شود و به متقاضیان 
فشار وارد نمی کند؟ گفت: در این روش از مدل های مختلفی 
استفاده می کنیم و در مدلی که مدل غالب است، هزینه های 

زمین بر مردم فش��اری وارد نم��ی کند. ما مدل های متعدد و 
متنوعی داریم که بر سر قیمت زمین خیلی فکر شده است که 
چه اتفاقی برای آنها رخ دهد این مش��کل را برطرف کرده ایم 

و برای آن دیگر نگرانی وجود ندارد.
سرپرس��ت معاونت مسکن در خصوص ش��رط خانه اولی بودن 
متقاضیان و س��بز شدن فرم »ج« س��امانه استعالم وزارت راه و 
شهرس��ازی نیز اظهار کرد: ارتباط س��امانه استعالم وزارت راه و 
شهرسازی با سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز برقرار 

شده و اطالعات موجود در اداره ثبت اسناد هم اخذ می شود.
محمودزاده در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اگر فردی دارای 
ملک با س��ند عادی یا قولنامه ای باش��د، امکان شناسایی وی 
وجود ندارد، گفت: امکان اس��تعالم از دیگر دس��تگاه ها مانند 
ش��هرداری ها وجود ندارد چون هیچ ثبت رسمی در این نهاد 

صورت نمی گیرد.  مهر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اعالم کرد؛

 فشار واردکنندگان گوشت بر تولید
 رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کش��ور با اش��اره به فشار مافیای 
واردات بر تولید داخلی، گفت: واردکنندگان از اینکه قیمت گوش��ت کاهش 

یافته ناخرسند هستند.
س��ید احمد مقدسی با اش��اره به روند کاهشی قیمت گوش��ت قرمز در بازار 
گف��ت: قیمت هرکیلوگرم ران گوس��اله از 11۰ هزارتومان به ۸۰ هزارتومان 
رس��یده است. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم  گوساله 
زنده برای دامداران ۳1 هزارتومان اس��ت، اف��زود: قیمت فروش و عرضه این 
کاال 2۶ هزارتومان است و دامداران تولید خود را با ۵ هزارتومان زیان عرضه 

می کنند.
این فعال بخش خصوصی با اش��اره به برگزاری جلسه ای با حضور مسئوالن 
س��تاد تنظیم بازار، س��ازمان میادی��ن، واردکنندگان گوش��ت و ... به منظور 
بررس��ی وضعیت صنعت گوشت قرمز کشور، گفت: ما در این جلسه پیشنهاد 
کردیم که باتوجه به انباشت دام در کشور، دولت تولید دامداران را به همان 
قیم��ت تمام ش��ده )۳1 هزارتوم��ان( خریداری کند و آن موق��ع ببینند که 

دامداران چقدر از نیاز کشور را می توانند تامین کنند.  
مقدسی ادامه داد:با مطرح کردن این پیشنهاد از سوی دامداران، واردکنندگان 
گفتند که اگر قیمت دام زنده ۵ هزارتومان گران ش��ود قیمت گوشت داخلی 
نیز بای��د 1۵ هزارتومان باالتر برود که ما این موض��وع را نپذیرفتیم چرا که 
منطقی نیس��ت و اگر قیم��ت دام زنده ۳1 هزارتومان باش��د قیمت منطقی 
گوش��ت برای مصرف کنندگان باید نهایتا ۷۵ تا ۸۰ هزارتومان باشد. اما عده 
ای برای اینکه می خواهند واردات انجام دهند مایل به افزایش قیمت گوشت 
داخلی هستند. وی با اشاره به بحث انباشت دام در کشور نیز گفت: به همین 
دلیل از مس��ئوالن خواس��تیم با آزاد ش��دن صادرات موافقت کنند که البته 

جلسه مذکور تقریبا بی نتیجه بود و به نتیجه خاصی نرسیدیم.
مقدسی با بیان اینکه روز به روز بر تعداد دام های انباشتی کشور افزوده می 
ش��ود، ادامه داد: دولت هم صادرات را آزاد کند و هم واردات انجام ش��ود تا 
مش��خص گردد که خدمت کنندگان واقعی به کشور چه کسانی هستند آنها 

که تولید می کنند یا کسانی که به فکر واردات هستند.
وی اضافه کرد: واردکنندگان قدرت باالیی در کشور ما دارند و فشار آنها مانع 
تحقق اهداف مورد نظر می شود. در حال حاضر هم که قیمت گوشت گوساله 

۳۰ هزارتومان کاهش یافته آنها ناخرسند هستند.  مهر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد ؛

عدم ارایه الیحه آزادسازی سهام عدالت 
به مجلس  

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس، گفت: آزادسازی س��هام عدالت از 
جمله مطالبات اصلی ما در این دوره از مجلس بود اما تاکنون در این زمینه 

هیچ گونه الیحه ای به مجلس ارائه نشده است.
علیرضا صالح، رییس س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد آزادسازی سهام 
عدالت منتظر تصویب الیحه مربوطه در مجلس است و سعی می کنیم تا آخر 

سال سهام عدالت دست مردم آزادسازی شود.
وی همچنین اعالم کرده اس��ت، برای آزادسازی سهام عدالت یک الیحه در 
مجلس در حال بررس��ی و تصویب اس��ت که اگر به تصویب نهایی برس��د و 

تبدیل به قانون شود، آزادسازی انجام می شود.
حس��ن حسینی شاهرودی در واکنش به صحبت مطرح شده از سوی رییس 
سازمان خصوصی سازی در خصوص آزادسازی سهام عدالت گفت: آزادسازی 
سهام عدالت از جمله مطالبات اصلی ما در این دوره از مجلس بود اما تاکنون 

در این زمینه هیچ گونه الیحه ای به مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: از ابتدای دوره مجلس دهم تاکنون بارها خواس��تار آزادسازی 
س��هام عدالت بودیم و اعالم کردیم این س��هام قابلیت عرضه و واگذاری در 
ب��ورس دارد و باید قیمت پایه آن باید از طریق بورس رقم بخورد اما تاکنون 

این اتفاق رخ نداده است.
حس��ینی ش��اهرودی افزود: ما همچنان در انتظار اقدام دولت هستیم و هیچ 

نیازی به الیحه از سوی مجلس در کمیسیون اقتصادی نیست.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: این اقدام 
باید به طور حتم هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد، از چند سال گذشته 
این موض��وع را از دولت و وزارت اقتصاد مطالبه کردیم تا ضمن آزادس��ازی 

سهام عدالت، قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد.
به گفته وی، اکنون مالکین س��هام عدالت، مالک س��هام خود نیستند و هیچ 

گونه حق و حقوق و اجازه دخل و تصرفی را در سهام خود ندارند.
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بیان اینکه در صورت آزادس��ازی 
س��هام عدالت ش��راکت حداکثری مردم در تصمیم��ات واحدهای اقتصادی 
افزایش می یابد، افزود:  با آزادس��ازی س��هام عدالت مردم صاحب سهام خود 
هس��تند و قادر به خرید و فروش آن در بورس خواهند بود، همچنین از این 

طریق ارزش افزوده ای برای سهامشان ایجاد می شود. ایرنا 

وزیر نفت اعالم کرد؛

تداوم عرضه نفت در بورس انرژی  
وزیر نفت گفت: پیش بینی می شود که در نشست پنجم دسامبر سال جاری 

میالدی، اوپکی ها تصمیم بگیرند میزان کاهش تولید را افزایش دهند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره اینکه علت اختالل در روند 
عرضه نفت خام در بورس انرژی چه بوده اس��ت، گفت: عرضه نفت در بورس 
انرژی هیچ تاخیر و توقفی نداش��ته و ما در رینگ صادراتی بورس انرژی، هم 
نفت و هم فرآورده های نفتی عرضه کرده ایم، ضمن اینکه در عرضه فرآورده 
های نفتی و فروش آن، بیش از میزان پیش بینی شده موفق بودیم؛ به نحوی 
ک��ه هم تقاضا ب��رای فرآورده های نفتی باال بود و هم قیمت های فرآورده ها 

بهتر و بیشتر از قیمتی بود که در خارج از بورس فروخته می شد.
وی در ادام��ه توضیح داد: در بخش عرضه نفت خام، موفقیتی به این ش��کل 
نداش��تیم ک��ه البته علت چنین روندی هم، تف��اوت ماهیت این دو محصول 
است؛ اما به نظر می رسد به طور کلی ایرانی ها با ظرفیت های خرد صادراتی 
آشنایی بیشتری داشته؛ اگرچه ما روند عرضه نفت خام در رینگ بین المللی 
بورس انرژی را ادامه می دهیم و تالش می کنیم مشکالت موجود را برطرف 
کنیم.زنگنه گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که ما تنها یک طرف قضیه 
هس��تیم. وزیر نفت در پاسخ به پرس��ش دیگر مبنی بر اینکه پیش بینی می 
کنید نتیجه نشس��ت ۵ دسامبر اوپک چه خواهد بود؟ ادامه داد: پیش بینی 
می شود تا رقم کاهش تولید نفت بیشتر شود؛ به این معنا که کاهش بیشتری 

را از سمت اوپک در بازار شاهد باشیم.
این مقام مس��ئول در ارتباط با اینکه آیا امکان کلید خوردن طرح س��یراف با 
اس��تفاده از تنفس خوراک، مشابه طرح پتروپاالیش��گاهها وجود دارد، اظهار 
داش��ت: بله، ممکن است؛ چراکه کارهای بانکی طرح سیراف تقریبا با کمک 
بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام شده و روند وام گرفتن برای این طرح از 

سوی بانکهای مختلف در حال انجام و تقریبا نهایی شده است.
زنگنه گفت: ما می توانیم نزدیک به 2۰ هزار میلیارد تومان از بانکها برای این 
ط��رح وام بگیریم؛ این در حالی که منبع تامین ارز این طرح نیز پیش بینی 

شده  و همه اینها به معنای انجام مرحله نخست یک پتروپاالیشگاه است.
این مقام مسئول در ادامه همین پرسش توضیح داد: حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون 
تن نفتای سبک و سنگین در این طرح تولید می شود که برای مرحله بعدی 
آن، پتروشیمی هایی را طراحی کردیم که در بخش پایین دستی، محصوالت 

با ارزشی را تولید می کند. مهر 

 کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی
پای بخشنامه جدید در میان است؛

گزارش

برخی از بانک های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش 
نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده اند که پیش از این سود 2۰ 
درصدی به سپرده گذاران خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده 

در بانک های دولتی از 1۸ به 1۵ درصد کاهش یافته است.
نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید 1۵ درصد باشد 
ولی از س��ال قبل رس��ماً و علناً بانک ه��ا از این مصوبه تخطی 

کرده نرخ سود را به 2۰ درصد افزایش دادند.
سود 2۰درصدی به سپرده مش��تریان بانکی هم اکنون نیز در 
برخی از بانک ها پرداخت می شود اما نکته مهم اینجاست که از 
چند هفته قبل، برخی بانک ها از سود 2۰درصدی عقب نشینی 

و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده اند.
مراجع��ات میدان��ی به ش��عب بانک های دولت��ی و خصوصی 
نش��ان می دهد که برخی از بانک های خصوصی کماکان سود 
2۰درصدی به سپرده گذاران خود می پردازند ولی دیگر خبری 
از صندوق های س��رمایه گذاری با سودهای باال در این بانک ها 
نیس��ت. صندوق های س��رمایه گذاری که معموالً س��ودهای 
جذاب ت��ری به س��پرده گ��ذاران می پردازند در اکث��ر بانک ها 
تکمیل است و دیگر س��پرده گذار جدید نمی تواند به عضویت 

این صندوق ها در بیاید.
در عی��ن ح��ال، برخی از بانک های خصوص��ی که پیش از این 
نرخ س��ود 2۰درصدی به س��پرده گ��ذاران پرداخت می کردند 
از بخش��نامه جدی��دی می گویند ک��ه یکی دو هفته اس��ت از 
اداره مرک��زی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی توانند س��ود 
2۰درصدی پرداخت کنند. این بانک های خصوصی نرخ س��ود 
را از 2۰ درص��د ب��ه 1۹ و 1۸ درصد کاه��ش داده اند علت را 
هم دس��تور از مرکز اعالم می کنند؛ مسئول شعبه یکی از این 
بانک ه��ای خصوصی تأکید دارد که اگر ف��ردی به تازگی قصد 
افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ های جدید می شود.

در این بانک خصوصی، برای س��پرده های باالی 1۰۰ میلیون 
تومان س��ود 1۹درص��دی و زی��ر 1۰۰ میلیون تومان س��ود 
1۸درصدی لحاظ می ش��ود. یکی دیگ��ر از بانک هایی که نرخ 
س��ود را کاهش داده، در جرگه دولتی هاست؛ این بانک دولتی 
که پیش از این س��ود 2۰درصدی به س��پرده های باالی 1۰۰ 
میلیون تومان پرداخت می کرد از ابتدای مهر ماه نرخ س��ود را 

به 1۸ درصد کاهش داده اس��ت؛ ضمن اینکه سود سپرده های 
زیر 1۰۰ میلیون تومان 1۵ درصد است.

اس��تارت تخلف بانک ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار 
بعد از تشدید تالطم های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت 
گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار 
اوراق گواه��ی 2۰درصدی را برای دوره چن��دروزه به بانک ها 

داد.
2۸ بهمن ماه س��ال ۹۶، بس��ته سیاس��تی بانک مرکزی برای 
کنت��رل ب��ازار ارز در قالب س��ه ط��رح به اجرا در آم��د که در 
مهم ترین آن انتش��ار اوراق گواهی س��پرده با سود 2۰ درصد 
قرار داش��ت. این اوراق در عمل تفاوتی با حس��اب سپرده 1۵ 
درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم باالتر بود. بانک 

مرک��زی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کش��اندن نقدینگی 
به سمت ش��بکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار 

ارز را کنترل کند.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابالغ مصوبه سودی شورای 
پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای س��ودهای مصوب از 11 
ش��هریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطالعیه ای از مردم 
خواس��ت که تخلف های بانک ها در ای��ن زمینه را به این بانک 

گزارش دهند.
البت��ه ناگفته نماند که معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های 
دولت��ی وزارت اقتصاد در نامه ای  در مرداد ماه س��الجاری به 
مدیران عامل 1۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک های دولتی 
و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای 

پول و اعتبار هستند.
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتص��اد  در نام��ه ای به مدیران عام��ل بانک های ملی، 
کش��اورزی، مس��کن، س��په، تجارت، ملت، صادرات، توس��عه 
صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توس��عه تعاون، پست 
بانک و قرض الحس��نه مهر ایران بر بر رعایت نرخ های مصوب 
شورای پول و اعتبار تاکید کرد و مسئولیت این کار را بر عهده 

مدیران عامل بانک ها دانست.
الزم به ذکر اس��ت تا پایان س��ال 1۳۸۶، بانک های غیردولتی 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ های 
سود سپرده ها نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود 

مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.
در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده های کوتاه مدت حداکثر 
1۰ درصد و س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار یکساله 1۵ 

درصد تعیین شده است.
بان��ک مرکزی قباًل اع��الم کرده بود »که در س��ال های اخیر،  
زمینه الزم برای تحقق کاهش نرخ س��ود بانکی فراهم ش��ده 
اس��ت، چرا که نرخ تورم، کنترل ]شده[ و در آستانه تک رقمی  
قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل 
پولی نیز که همواره عامل اخالل در اجرای سیاست های پولی 
و بانکی بودند، به واس��طه اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر 

نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنی��ن یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم 
حمایت از تولید ملی، افزایش اش��تغال و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اس��ت، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی 
کش��ور انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور 
و پایبن��دی متعهدانه و مجّدانه ب��ه آن ها، زمینه رونق تولید و 

ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از س��وی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این 
مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، 
از طریق ش��ماره تم��اس 2۹۹۵۴۸۵۵-۰21 به بانک مرکزی 
اعالم کنند. بدیهی اس��ت بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت 
نظام یافته و مؤثر نس��بت به نظارت بر اجرای دقیق بخش��نامه 

اخیر اهتمام الزم را خواهند داشت.  تسنیم 

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه خبرداد؛
آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان


