ذهنهای خالق متمرکز بر انرژیهای پاک پایدارتر و ارزانتر

از جاده برقی تا خودروهای کارآتر الکتریکی
«پایان عصر نفت» سوژهای جذاب است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است .شمارش معکوس برای
فرارسیدن سیارهای که منابع انرژی بهجز سوختهای فسیلی به وفور در آن در دسترس باشد ،آغاز شده
است .کار از رویابافی و طرحهای آزمایشگاهی به وضع قوانین سختگیرانه جهانی و محلی رسیده و هر روز
ایدههایبیشتریبهسطحتجاریسازیمیرسند.هرچندهنوزکسیمعکوسشدنروندصعودیمصرف
سوختهای فسیلی را وعده نداده ،اما چالشهایی که یکی پس از دیگری به سوی حل و فصل میروند،
این نوید را در آینده نزدیک میدهد که تقاضای جهانی نفت رو به افول بگذارد.
این روزها بشر به دنبال جایگزینی برق بهجای سوختهایی است که یک قرن پیشرفت خارقالعاده علم،

یکشنبه  10دی 1396
سال اول ،شماره 50

صنعت و ارتباطات را رقم زدهاند .امروزه تاسیس یک استارتآپ که بهدنبال حل بخشی از چالش گرمایش
کره زمین است ،در کشورهای پیشرفته و پرجمعیت بسیار متداول است چه اینکه با پذیرش توافقنامه آب و
هوایی پاریس از سوی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ،دولتها نیز به حمایت از این روند روی آوردهاند.
روی آوردن جدی صاحبان فکر برای حل چالشهای جدی استفاده گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر،
پیشرفتهایی خیرهکننده در استفاده از این منابع ایجاد کرده است و جهان روزبهروز به ارزانتر و پایدارتر
شدن این انرژیها امیدوارتر میشود .هرقدر تصور میشد حمایتهای دولتی است که میتواند انرژیهای
تجدیدپذیر را ارزانتر و انرژیهای فسیلی را گرانتر کند ،امروزه دیگر علم است...
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سرمقاله

با توجه به جلوهگری بحران های اجتماعی؛

نفاق بودجه!

خبر

زمان جراحی بزرگ اقتصادی فرا رسیده؟
هشدار انجمن خودروسازان
فکری برای خأل بازار با توقف تولید پرتیراژها بکنید

خودروهای پرتیراژ ،استانداردهای
جدید را پاس نمیکنند
جامعه فردا :هنوز یک سال به مهلت سازمان استاندارد به خودروسازان برای تطبیق با استانداردهای
جدید باقی مانده اما بهنظر میرس��د ،ترس از دس��ت رفتن تولید خودروهای پرتیراژ به دلیل ناتوانی
در پاس کردن اس��تانداردهای جدید باعث ش��ده تا البیهایی برای ادامه تولید این خودروها ش��کل
بگیرد .خودروسازان که پیش از این بارها از زیر بار پاس کردن استانداردهای جدید شانه خالی کرده
و خودروهایی ناایمن ،قدیمی و به دور از استانداردهای روز را راهی خطوط تولید میکردند ،اینبار با
تأکید و اصرار سازمان ملی استاندارد به رعایت استانداردهای جدید...
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درآمد کمتر از  ۷۰۰هزار تومان شرط پرداخت یارانه نیست

 ۹گروه مشمول یارانه نقدی

براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه ،درآمد کمتر از  700هزار تومان شرط پرداخت یارانه نقدی نیست.
به گزارش مرکز اطالعرسانی ،روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور ادعای برخی در
مورد تعیین سقف درآمد هفتصدهزار تومان برای دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرد.
به گزارش این مرکز ،دولت در الیحه بودجه سال  1397برنامه معطوف کردن یارانههای نقدی به گروههای
هدف را پیشنهاد کرده است .برای این منظور تا کنون گروههای زیر ،فارغ از میزان درآمدهایشان ،مشمول
دریافت یارانه نقدی شناخته شده...
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ایرن�ا :وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:
تصویب  38پروژه با حجم سرمایهگذاری خارجی
ی��ک میلی��ارد و  980میلی��ون دالری در حوزه
صنعت ،معدن و تجارت از آغ��از دولت دوازدهم
تاکنون از جمله دستاوردهای برجام است ،عالوه
بر آن نهای��ی کردن  70قرارداد و تفاهمنامه دیگر
نیز در دست پیگیری است.
با گشایشهای ایجادشده در روابط خارجی کشور
پس از استقرار دولت یازدهم ،شاهد دستاوردهای
قابل توجه��ی در عرصههای گوناگ��ون و بهویژه
اقتصادی بودیم که از آن جمله میتوان به رش��د
سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد.
از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون در حوزه صنعت،
معدن و تجارت  38پروژه با حجم سرمایهگذاری
خارجی یک میلیارد و  980میلیون دالر با حضور
سرمایهگذاران خارجی به تصویب رسیده و برای
تمامی این پروژهها جواز تأس��یس صادر و زمین
مورد نیاز تخصیصیافته و عملیات اجرایی آنها
آغاز شده است.
پیگیری برای نهایی کردن
 70قرارداد و تفاهمنامه

عالوه بر ای��ن مذاکرهه��ا و پیگیریهای مربوط
ب��ه نهایی کردن نزدی��ک به  70فقره ق��رارداد و
تفاهمنامه در حال انجام نیز هست.
انتقال فن��اوری روز و تکنولوژیهای پیش��رفته
به داخل ،تولی��د صادراتمحور و دسترس��ی به
بازاره��ای بینالمللی ،همکاریه��ای اقتصادی
بلندمدت با تأکید بر افزایش کیفیت محصوالت
داخل��ی ،تکمی��ل زنجیرهه��ای تولی��د داخل و
اتصال ب��ه زنجی��ره جهانی ب��ه عن��وان راهبرد
اساس��ی وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در
ای��ن س��رمایهگذاریها بوده اس��ت .پراکندگی
جغرافیایی این سرمایهگذاریها نیز از نکات قابل
توجه است که میتواند مورد اشاره قرار بگیرد.

مهرآباد میزبان هفتمین و هشتمین هواپیماهای برجامی

قراردادخریدهواپیمابا 2فایناساروپاییوچینی

تاالر شیشهای

رویداد

عقبنشینی  687واحدی شاخص

ریزش  ۸۰۰۰میلیاردی سپردهگذاری
بعد از کاهش نرخ سود

سازمان بورس ،بازار را منفی کرد
محمدرضا رافع
روزنامه نگار

تصویب  38پروژه با 1.98
میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی در صنعت
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عکس :امین جاللی /ایرنا

هنگام��ی ک��ه نماین��دگان مجل��س در مقاب��ل
میکروفونها مثل س��رداران جنگی ب��اد به گلو
میاندازند و با صدایی بیلرزش میگویند«جلوی
افزای��ش قیمت بنزی��ن میایس��تیم» از دو چیز
اطمینان دارند :اول اینکه همشهریان رأیدهنده
این صالبت را به خاطر خواهند سپرد ،و دوم اینکه
مطمئن هستند بعدا که در مجلس توجیه شدند،
کس��ی یقه آنها را ب��ه خاطر عوض ک��ردن 180
درجهای نظر و رأی نمیگیرد.
دوران تصویب بودجه برای آنها ،دوره نمایش در
بیرون و برای جامع��ه ،و تبعیت از مواد الیحهای
اس��ت که نه حاصل کار دولت و بحث کمیسیون
تلفیق ،بلکه دیکته ضرورتهایی تش��خیص داده
شده ،توسط کارشناسانی است که حاصل ترکیب،
پیشرانههای آنها «حفظ امنیت ،همراه با توسعه
اقتصادی» است.
بدینس��ان اس��ت که در واقع،نه آن شعار علنی
و بیرون��ی ارزش��ی دارد و نه رأیی که ب��ا توجیه
ش��دن در درون مجل��س داده میش��ود .بودجه
ما را امنی��ت اجتماعی مینویس��د و اگر جز این
ب��ود ،مدیر س��ازمان تهیهکننده الیح��ه بودجه
هنگامی ک��ه در مقابل پرس��شهای خبرنگاران
قرار میگرفت ،بر س��ر حرف خ��ود میماند و به
تخفی��ف دادن در زمینه قیمت س��وخت ،قیمت
ارز ،و حجم و ن��رخ مالیاتها نمیپرداخت .وقتی
نوبخت ،مرد اول برنامه اقتصادی دولت ،میتواند
عقی��ده خود را ب��ه راحتی عوض کن��د ،نماینده
مجلس نمیتواند؟
با این توصیفات ،هنوز چیز زیادی درباره بودجهای
که از کمیس��یون تلفیق بیرون میآید ،نمیتوان
گفت .کافی است در ماه پیش رو ،چند نفر صدای
خود را بهخاطر تخممرغ بلند کنند ،کافی اس��ت
طالفروشان دو روز کرکره باال نکشند ،کافی است
نرخ ارز ماجراجویی بیشتری کند ،و یا کافی است
کارشناسان اقتصادی ریز و درشتی که مجبورند
به کمیسیون تلفیق رفت و آمد کنند ،یکی دو مقام
امنیتی بدبین به عاقبت بحرانهای پیشرو را هم
با خود ببرند و یا حتی گزارش و تحلیلی از آنها را
همراه داشته باشند.
ورق در خیل��ی از م��وارد ب��ر خواه��د گش��ت و
عقیدهها و رأیها نیز .به همین خاطر اس��ت که
معلوم نیس��ت باالخره این بودجه انقباضی بسته
میش��ود یا انبساطی و کس��ی خوشش نمیآید
رسانهها به مذاکرات کیمسیون تلفیق دسترسی
داشته باشند.

در بازار شنبه برخالف روزهای خوش گذشته فروشندگان
بازار س��هام حرف اول را میزدن��د ،فروشهای هیجانی در
نیم ساعت نخست بازار ش��اخص را تا  981واحد مجبور به
عقبنشینی کرد .اما با گذشت زمان از هیجان فروش اهالی
بازار سهام کاسته شد و بازار تا حدودی آرام تر بود .در نهایت،
شاخص بازار س��هام دیروز با  687واحد سقوط در محدوده
 97211واحدی به کار خود پایان داد .همچنین بیش از یک
میلیارد و  123میلیون برگ سهام با ارزشی در حدود 253
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است .شاخص بازار
فرابورس نیز با پیروی از کلیت بازار  13.7واحد منفی شده و
در جایگاه  1068واحدی قرار گرفت.
علیرض��ا باغانی کارش��ناس ب��ازار س��هام در گفتوگو با
«جامعه فردا» از تصمیمات یکباره و نابخردانه سازمان بورس
به شدت انتقاد کرد و گفت :در شرایطی که ریسکهای غیر
سیس��تماتیک بورس افزایش یافته ،به هیچ عنوان منطقی
نبود که سازمان با اعمال دستورالعملی جدید بر ریسکهای
س��رمایهگذاری افزوده و ب��ه اعتبار برخی از ش��رکتها و
ستونهای بازار سرمایه لطمه وارد کند.
این کارش��ناس بازار سهام ،با اش��اره به آنکه سازمان بورس
با اعمال تغییراتی جدید به ریس��کهای سرمایهگذاری در
بازار افزوده ،تصریح کرد :در دو ماه گذشته برخی از نمادهای
بازار سرمایه با رشد در قیمتها روبهرو شدند و تغییر جهت

شاخص ازین زوایه منطقی به نظر میرسد ،اما این استراحت
ش��اخص در جریان معامالت روز گذشته جنبه هیجانی به
خود گرفته و فروشندگان سهام تحتتأثیر اقدامات نابخردانه
سازمان بورس خود نمایی فراوانی به نمایش دراورند.
او افزود :در شرایطی که کش��ور با توجه به برخی مشکالت
اقتصادی و افزایش تورم با التهاباتی مواجه بوده و ریس��ک
غیر سیس��تماتیک بازار س��رمایه افزایش یافته ،سازمان با
اعمال تغییراتی جدید به ریس��ک سرمایهگذاری در بورس
افزوده اس��ت .هیچکدام از فعاالن بازار س��رمایه توقع این را
نداشتند که در این شرایط حساس ،سازمان بورس ریسک
سیستماتیک هم به سهامداران تحمیل کند ،از صبح شنبه
در سامانه کدال جلوی بسیاری از نمادهای بازار عبارت (تحت
احتیاط مشمول تعلیق) درج شده ،که این سیگنال مناسبی
بهبازارسهامندادهاست.برایمثالنمادهاییهمچونمعدنی
صنعتی گل گه��ر ،معدنی صنعتی چادر ملو و فوالد مبارکه
اصفهان که اصطالحا به س��تونهای بورس مشهور بوده ،با
مشکالتی مواجه شدند ،طبیعتا در جریان این تغییرات به
اعتبار بازار لطمه وارد شده است .همچنین برخی از شرکتها
فقط به خاطر عدم ارائه گزارش ن ُه ماههشان مربوط به آذر ماه
در لیست شرکتهای تحت احتیاط قرار گرفتهاند.
این کارش��ناس بورس ،ضم��ن بیان انتق��اد از درجهبندی
اعتباری جدید شرکتها در س��امانه اطالعرسانی ناشران
افزود :با مراجعه به س��امانه ک��دال میبینید که  70درصد
ش��رکتها بازار با عالم��ت تحت احتیاط روبهرو ش��دهاند،
ب��رای مثال صندوق بازنشس��تگی کش��وری ک��ه به غول

وزیر اقتصاد خبر داد:

تعیین تکلیف
گردش مالی کالن فوتبال
خانه مل�ت :وزیر اقتصاد ب��ا انتقاد از
درآمدزا نب��ودن باش��گاههای فوتبال
گف��ت :بای��د تکلی��ف گ��ردش مالی
کالن اما بدون س��ودآوری باش��گاهها
مشخص شود.
مس��عود کرباس��یان اظهار کرد :باید
مش��خص ش��ود که چرا باش��گاههای
فوتبال کش��ور با وجود گ��ردش مالی
کالن و حجم انبوهی هوادار س��ودآور
نیس��تند ،در حال��ی که باش��گاههای
اروپایی به خوبی درآمدزایی دارند.
او درب��اره بدهی مالیاتی باش��گاههای
فوتب��ال توضی��ح داد :اگرچ��ه تالش
باشگاهها برای فرار مالیاتی و نپرداختن
وجوه احصا شده ،محرومیت از مسابقات
و پروندهدار ش��دن ای��ران در فیفا را به

دنبال دارد ،اما ابتدا باید بررس��ی کرد
که چ��را با وج��ود جابهجای��ی حجم
وسیعی از پول در این باشگاهها ،اما آنها
همچنان سودآور نیستند ،در حالی که
باشگاههای اروپایی به خوبی توانستهاند
ب��ه درآمدزایی برس��ند؛ بنابراین باید
در قدم نخس��ت تکلی��ف گردش مالی
کالن اما بدون س��ودآوری باش��گاهها
مشخص شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:
مس��ئوالن ورزش��ی باید به این سؤال
که چرا باش��گاههای دیگ��ر جهان در
وضعی��ت مالی خوبی به س��ر میبرند
اما باش��گاههای ایران با وجود داشتن
طرفداران بیش��مار ،دائما با مشکالت
مالی روبهرو هستند نیز پاسخ دهند.

صنعت پتروشیمی کشور ش��ناخته میشود با درج عبارت
تحت احتیاط مواجه ش��ده اس��ت .همچنی��ن پیش بینی
سود شرکتها حذف ش��ده تا تحلیلگری در بازار سهام جا
بیفتد و سرمایهگذاران بر اساس تحلیل خود یا شرکتهای
مشاور سرمایهگذاری اقدام به خرید سهام داشته باشند ،اما
با درجهبندی اعتباری جدید و مش��مول ش��دن  70درصد
شرکتها به عباراتی با عنوان (تحت احتیاط) سرمایهگذاران
با ریسک بیشتری مواجه خواهند شد.
باغانی ،در خص��وص تأثیرات اعمال دس��تورالعمل جدید
سازمان بر سبد س��هامداران گفت :در جریان معامالت روز
گذش��ته ریسک سیس��تماتیک (ریس��ک درونزا) به انواع
مشکالت بازار سهام افزوده شده و مسئوالن سازمان بورس
میبایست در قبال داراییهای سرمایهگذاران جوابگو بوده و
با تصمیمات نابخردانه به بازار لطمه وارد نکنند .بورس بازان
پس از رونق ماههای گذشته در حال جبران بخشی از زیان
سبد معامالتیشان بودند ،اما این عالمتگذاری در سامانه
کدال و بدون توضیحات کافی به سبد اکثر سهامداران آسیب
وارد کرده است.
او افزود :در اواخر ساعات معامالتی بازار شنبه تا حدودی از
صفوف فروش و هیجان در عرضهها کاسته شد و طبیعتا در
روزهای آینده شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و احتماال
بازار وارد یک دوره نوسانی جدید خواهد شد .افزایش ریسک
سیاسی در کشور بر ریسک سرمایهگذاری بازار سهام خواهد
اف��زود و از آنجا که دامنه اعتراضات اخی��ر جنبه اقتصادی
داشته ،بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

کسب مالیات  ۹۹۰میلیاردی از  ۷۷شخص
فاقد پروند مالیاتی
خانه مل�ت :عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس شورای اس�لامی ،گفت:
با رصد دقی��ق تراکنشهای مش��کوک بانکی
 ۳۳۰۰میلیارد تومان مالیات کشف ،شناسایی و
وصول شد .غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی ،در
خصوص وضعیت اخذ مالیات در کشور ،گفت:
بای��د برنامهریزی جامعی ب��رای مهار فرارهای
مالیاتی کشور داشت ،در سال  92میزان مالیات
49هزار میلیارد تومان در کشور اخذ شده که این
میزان در س��ال  95به 101هزار میلیارد تومان
رسیده است.
او ادامه داد :درآمدهایی گمرکی کشور از 8هزار
میلیارد تومان به 18هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است ،همچنین سرفصل مالیات برکاال و
خدمات  5/13هزار میلیارد تومان به  5/33هزار
میلیارد تومان رسیده اس��ت مالیات پرداختی

اصناف نیز از 2100میلیارد تومان در سال  92به
3900میلیارد تومان در سال  95رسیده است.
جعف��رزاده ایمنآبادی افزود :س��هم مش��اغل
از تولی��د ناخالص داخلی 33درصد ،اما س��هم
این قش��ر از از کل مالیات مستقیم 2/4درصد
بوده ک��ه بیانگر این اس��ت ظرفی��ت مالیاتی
کش��ور باالتر اس��ت البته باید عدالت مالیاتی
رعایت شود.
او یادآوری کرد :در سال  95دفتر مبارزه با فرار
مالیاتی و پولشویی ایجاد شده است 77،نفر در
کشور بدون داش��تن پرونده مالیاتی در اقتصاد
فعالیت داش��تند که ب��ا توجه ب��ه تالشهای
صورت گرفته 990 ،میلی��ارد تومان مالیات از
این اشخاص اخذ شد و همچنین  2500شرکت
نیز در لیست سیاه سازمان مالیات برای کنترل
بیشتر قید شده است.

ایسنا :با وجود اینکه در آستانه کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه بانکها دست به
انتقال سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت برای ماندگاری سپردهها زدند ،اما باز هم بعد
از این تغییر از میزان رشد سپردههای مدتدار بانکی کاسته شده است ،به طوری که بعد
از کاهش نرخ سود رشد سپردهگذاری مدت دار تا  ۸۰۰۰میلیارد تومان کاهش دارد.
در ش��هریورماه سال جاری بانکها مکلف شدند تا سود سپرده را به طور یکدست برای
س��رمایهگذاری مدتدار به  ۱۵درص��د کاهش دهند و ب��رای کوتاهمدت حداکثر ۱۰
درصد تعین کنند .تا پیش از این با وجود اینکه در س��ال گذشته این دو نرخ در شورای
پول و اعتبار تصویب و بانکها ملزم به اجرا بودند ،انحرافاتی داش��ته و اغلب س��ودهای
سپردههای کوتاه مدت با نرخهای باال و گاها تا  ۲۳درصد برای روزشمار تعیین میشد.
البته سپردههای مدتدار هم دست کمی نداشت و اغلب نرخ به بیش از  ۱۸تا  ۲۰درصد
میرسید.
بر این اس��اس با توجه به اینکه با دستورالعمل هشتبندی بانک مرکزی بانکها باید از
 ۱۱شهریورماه نرخ سود را به طور یکدست کاهش داده و حسابهای جدید را براساس
بخش��نامه باز میکردند ،جریانی اتفاق افتاد که موجب انتقال حسابهای کوتاهمدت
به بلندمدت شد .بانک مرکزی حدود  ۱۰روز قبل از اجرایی شدن بخشنامه آن را اعالم
کرد و مردم در جریان تغییرات پیش رو قرار گرفتند ،در این فاصله بانکها هم دست به
جابهجایی حسابها زدند و به ویژه در بانکهای خصوصی عمده حسابهای کوتاهمدت
مشتریان را به حسابهای بلندمدت منتقل کردند ،دلیل هم این بود که در حسابهای
کوتاهمدت باید نرخ س��ود از ارقامی که گاها باالی  ۲۰درصد بود به حداکثر  ۱۰درصد
کاهش مییافت که در این حالت ممکن بود با کاهش سود جابجایی سپرده انجام شود.
از س��ویی امکان واریز و یا برداشت به حسابهای مدتدار قبلی که سودهای باالیی در
آن قرار داش��ت بعد از اجراییشدن بخشنامه دیگر وجود نداشت .از اینرو بانکها برای
نگهداشت منابع گاها با اطالع و یا در مواردی بدون اطالع مشتری حسابهای کوتاهمدت
را به بلندمدت تغییر دادند که این خود عاملی شد برای جابهجایی سپردهها در بانکها.
با وجود این اقدام و جابهجایی ۱۰درصدی که در حساب سپرده رخ داد ،ولی ترازنامه مالی
بانکها در مهرماه قابل تامل است .آمارها نشان میدهد حجم سرمایهگذاری مدتدار
شبکه بانکی در پایان مهرماه حدود ۱۱۵۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه
با اسفندماه سال گذش��ته تا  ۱۴۰هزار میلیارد تومان رشد دارد و نشاندهنده افزایش
 ۱۳.۸درصدی در این مدت اس��ت ،در حالی که حجم سپردههای مدتدار در مهرماه
سال  ۱۳۹۵در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن حدود  ۱۲.۸درصد افزایش داشت.
در س��ویی دیگر جریان تغییر س��پردههای مدتدار در فاصله تیرماه تا مرداد که هنوز
سود سپرده کاهش نیافته و همچنین مردادماه تا شهریور و مهرماه که تغییر سود اتفاق
میافتد ،قابل تامل است .حجم س��پرده های مدتدار از حدود  ۱۰۹۲هزار میلیارد در
تیرماه به ۱۱۱۸هزار میلیارد تومان در مردادماه میرسد که حدود ۲۶هزار میلیارد تومان
رش��د دارد ،ولی از مردادماه تا پایان شهریورماه که سود کاهش دارد حجم سپردههای
مدت دار هم به  ۱۱۳۶هزار میلیارد تومان میرسد که رشد  ۱۸هزار میلیاردی را نشان
میدهد ،اما این رقم در قیاس با رش��د مرداد ریزش  ۸۰۰۰میلیاردی دارد .در ادامه نیز
در پایان مهرماه حجم س��پردههای مدتدار به  ۱۱۵۲هزار میلیارد تومان افزایش دارد
که نشاندهنده رش��د  ۱۶هزار میلیاردی است ،ولی باز هم نس��بت به ماه قبل میزان
سپردهگذاری کاهش دارد.
این تغییرات با اینکه حاکی از کاهش رشد سپردهگذاری مدت داراستنمیتواندبهمعنی
خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی و کاهش سپردهها باشد ،بلکه اگر خروجی هم
اتفاق افتاده تا حدی با اقدام قبلی بانکها برای جابهجایی حسابها پوشش داده شده
است؛ هرچند که نتوانسته کاهش آن را کامال جبران کند.
با این حال فعال نرخ سود در بانکها برای سود سپرده حدود  ۱۵درصد با انحراف کمتری
در حال اجراست و از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در بخشنامهای به بانکها اعالم کرد
که گشایش حسابهای کوتاهمدت(سه ،ش��ش و  ۹ماهه) تا پایان سال جاری ممنوع
خواهد بود که این موضوع بار دیگر میتواند موجب حرکت س��پردهگذاری به س��مت
حسابهای بلندمدت یکساله شود.
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