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  شنبه 17 دی 1401 
 سال بیست و هشتم

کالن شماره 8097

همانند 90 کشــوری که بــرای مقابله با تورم و 
انتظــارات تورمی، نرخ بهره خــود را دردوران 
پســاکرونا و جنــگ روســیه و اوکرایــن افزایش 
دادنــد، بانک مرکــزی ایران هــم 27 آذرماه، 
از برنامــه این بانــک برای افزایش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی خبــر داد، موضوعی که در 
قالب پیشــنهاد به شــورای پول و اعتبار رفت. 
به دنبــال آن بانــک مرکــزی در روز ســوم دی 
ماه از شــرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام 
با نرخ ســود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف 
نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد 
که در ســال 1399 تعیین شــده بود با افزایش 
بــه 23 درصــد برســد. هرچنــد  5 درصــدی 
ســرمایه گذاران منتظر بودند تا شــورای پول و 
اعتبار نرخ های جدید ســود برای ســپرده های 
کوتــاه مدت را هــم افزایش دهد، امــا به نظر 
می رســد، سیاســتگذار قصــد دارد تــا افزایش 
نرخ ســود را براساس شــرایط اقتصادی کشور 
تغییــر دهــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اطالعیه 
مشــترک بانک هــای دولتــی و خصوصــی که 
در روز 15 دی مــاه منتشــر شــد، در شــرایط 
فعلــی تصمیــم شــبکه بانکــی و سیاســتگذار 
پولی براین اســت که سود 23 درصدی اوراق 
گواهی ســپرده ســقف نرخ ســود بانکی کشــور 

باشد.
ë  اطالعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به

رعایت نرخ سود قانونی
گفتنــی اســت، در روز 15 دی مــاه و دو روز 
مانــده به اجرایی شــدن گواهی ســپرده اوراق 
عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی 
بانک هــای خصوصــی در  کانــون  و  بانک هــا 
اطالعیه ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود 

قانونی از روز شنبه 17 دی ماه تأکید کردند.
در ایــن اطالعیــه بــا اســتناد بــه بخشــنامه 
ابالغی نرخ سود ســپرده ها آمده است: از روز 
شــنبه 17 دی اوراق گواهــی ســپرده مدت دار 
ویــژه ســرمایه گذاری )عــام( با نرخ ســود 23 
درصد در تمام بانک ها طبق ســهمیه ابالغی 

اجرایی می شود.
ایــن اطالعیــه می افزایــد: پرداخــت ســود 
علی الحســاب اوراق مذکور به صورت ماهانه 

و معــاف از مالیــات اســت و بازخریــد قبل از 
سررســید آن در شــعب بانک هــا بــا نــرخ 10 
درصد ساالنه خواهد بود. همچنین پرداخت 
ســود ســپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به 

منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطالعیــه مشــترک بانک ها بــا تأکید بر 
اینکــه نرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری 
3 ماهــه و ۶ ماهــه طبق نرخ هــای اعالمی در 
بخشــنامه های قبلــی بانــک مرکــزی اســت، 
آمــده اســت: ســپرده های بلنــد مــدت، طبق 
دســتورالعمل های بانک مرکزی باید حداقل 

یک ساله افتتاح شود.
ســود  نــرخ  دارد:  تأکیــد  اطالعیــه  ایــن 
ســرمایه گذاری  ســپرده های  علی الحســاب 
مدت دار که قبل از سررســید برداشــت شــود، 
ســپرده  علی الحســاب  ســود  نــرخ  معــادل 
سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با 
کسر نیم درصد خواهد بود. بانک ها همچنین 
ســپرده های  ســود  نــرخ  کــه  کردنــد  اعــالم 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت بــا کمترین مانده 
در مــاه، در حــال حاضــر 10 درصد ماه شــمار 
اســت که به صورت علی الحســاب محاســبه و 

به حساب سپرده گذار واریز می شود.
در بخش پایانی این اطالعیه آمده اســت: 
بــا عنایت بــه بخشــنامه اخیر بانــک مرکزی، 
دقیــق  رعایــت  بــه  موظــف  بانک هــا  کلیــه 
نرخ هــای مصوب هســتند و بــرای بانک هایی 
کــه مقــررات ابالغــی را رعایت نکنند، شــش 
اقــدام تنبیهــی در نظر گرفته شــده اســت. بر 
بانک هــا  هماهنگــی  شــورای  اعــالم  اســاس 
و کانــون بانک هــای خصوصــی و مؤسســات 
اعتبــاری، از امــروز بازرســان بانک هــا و بانک 
مرکــزی بر رعایت مفاد ایــن اطالعیه نظارت 

جدی به عمل خواهند آورد.
ë  جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشــبکه

بانکی
پــس از رونمایــی بانــک مرکــزی از اوراق 
گواهــی ســپرده بــا نــرخ ســود 23 درصــدی، 
برخــی بانک هــا بــرای جــذب ســپرده بیشــتر 
پیشنهاد ســودهای باالتری به ســپرده گذاران 
خــود دادند، به طوری که طی هفته های اخیر 

گزارش هایــی از پرداخــت نــرخ ســود تــا 25 
درصد بخصوص به ســپرده های با مبالغ باال 
منتشر شــد. این اتفاق تجربه سال های 1390 
تــا 1392 را یادآور می شــود. درایــن مقطع که 
تعیین نرخ ســود ســپرده به بانک ها محول و 
کف و ســقف نرخ ســود بین 7 تا 20 بود، رفته 
رفته تشدید رقابت میان بانک ها برای جذب 
ســپرده بیشــتر باعث شد تا نرخ ســود سپرده 
غیررســمی دربرخــی از بانک ها به 30 درصد 
هم برســد. البته دراین مقطع وجود و حضور 
مؤسســات مالی و اعتبــاری غیرمجــاز یکی از 
دالیــل مهــم تشــدید رقابت نفســگیر شــبکه 
بانکی در باال بردن نرخ سود بود. با این حال، 
بانک مرکزی پس از رســیدن نرخ سود به 25 
درصــد دربرخی از بانک ها در روز 13 دی ماه 
در بخشــنامه ای خطــاب بــا بانک ها بــا تأکید 
بر رعایــت نرخ های ســود مصــوب، از اعمال 
اقدامــات تنبیهــی بــرای بانک هــای متخلف 
خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤســای 

شعبه متخلف را هم شامل می شود.
تأکیــد  بخشــنامه  درایــن  مرکــزی  بانــک 
بانــک  ایــن  تأکیــدات  با وجــود  کــرده اســت، 
مبنــی بر لــزوم رعایــت نرخ ســودهای بانکی، 
حســب بازرســی های انجام شــده و همچنین 
و  بانک هــا  از  برخــی  واصلــه،  گزارش هــای 
مؤسســات اعتبــاری، همچنــان بــا توســل بــه 

روش ها و شیوه های مختلف، از نرخ های سود 
مصوب این بانک تخطی می کنند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ادامه رونــد نقض 
ضوابــط ابالغــی در خصــوص نرخ های ســود 
آن،  پیامدهــای  بــه  توجــه  بــدون  شــده  یــاد 
ضمــن افزایــش بهــای تمــام شــده پــول در 
شــبکه بانکی کشــور، موجبات تضییع حقوق 
ثبــات،  تهدیــد  و همچنیــن  ســایر ذینفعــان 
ســالمت و اســتحکام مالی بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری را فراهــم مــی آورد. از ایــن رو ضمن 
ابــالغ اخطــار و تذکر بــه بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری ناقــض نرخ هــای ســود موصــوف و 
برخــورد بــا آنهــا از طریــق هیــأت انتظامــی 
بانک هــا، تنبیهاتــی پیش بینــی شــده اســت. 
طبــق ایــن بخشــنامه، تعطیلی یا غیــر فعال 
کــردن شناســه اختصاصــی شــعب متخلف؛ 
مدنظــر قــرار دادن تخلفات مذکــور به عنوان 
تخلفات حائز اهمیت در تصمیم گیری  برای 
صــدور تأییدیــه صالحیــت مدیــران بانک ها 
حــدود  در  بازنگــری  اعتبــاری؛  مؤسســات  و 
رشــد مجــاز مقــرر در ضوابــط ناظر بــر کنترل 
مقــداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شــعبه 
و باجــه؛ مدنظر قــرار دادن تخلفات موصوف 
در بررســی های مربــوط به صــدور مجوزهای 
موردنیــاز بانک  و مؤسســه اعتبــاری از جمله 
مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، 

ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای 
شــعبی که در رعایــت ضوابط نرخ های ســود 
مرتکب تخلف شــده اند شــش اقدام تنبیهی 

درنظر گرفته شده است.
ë حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران

هرچنــد، نــرخ بهــره درتمــام اقتصادهای 
دنیــا به عنــوان یــک ابــزار کارآمد بــرای مهار 
تــورم و انتظارات تورمی محســوب می شــود، 
اما تغییر نرخ ســود دراقتصاد ایران می تواند 
بــر بخش های دیگراقتصــاد اثرمنفی بگذارد. 
با وجود اینکه سیاســتگذار بــرای جلوگیری از 
رشــد نســبت پول به شــبه پــول، افزایش نرخ 
ســود را دردســتور کار خود قرارداده است، اما 
افزایــش نرخ ســود ســپرده بانکی بــه معنای 
افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی نیز هست. 
به عبــارت دیگر باید همپای رشــد نرخ ســود 
ســپرده و برای تراز مانــدن صورت های مالی 
پرداختــی  تســهیالت  ســود  نــرخ  بانک هــا، 
بانک ها نیــز افزایش یابد. ازآنجــا که بانک ها 
ســود بیشــتری برای ســپرده های جذب شده 
خــود پرداخــت می کننــد باید ســود بیشــتری 
هــم از وام های پرداختی خــود دریافت کنند. 
بدیــن ترتیب همانگونه کــه بانک مرکزی نیز 
دربخشــنامه اخیــر خــود تأکیــد کــرده اســت، 
افزایــش یک باره نرخ ســود موجب باال رفتن 
بهای تمام شــده پول و هزینه وام های بانکی 
می شــود. این اتفــاق به معنای این اســت که 
بخــش تولیــد به عنــوان مهم تریــن دریافــت 
کننــده تســهیالت بانکــی می بایســت هزینــه 
بیشــتری بــرای تأمیــن مالــی خــود پرداخت 
کنــد کــه به طــور قطــع نتیجــه آن در افزایش 
بهای تمام شــده تولید کاال و خدمات نمایان 
می شــود. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از رکــود 
بخــش تولیــد و افزایــش هزینه هــای آن نرخ 
ســود بانکی باید متعادل باشــد. ازسوی دیگر 
رابطــه مســتقیمی نیــز میــان بازارســرمایه و 
نــرخ ســود بانکــی وجــود دارد و هــرگاه نــرخ 
یافتــه، جذابیت هــای  افزایــش  بانکــی  ســود 
بازار ســرمایه کاهش یافته است. بدین جهت 
سیاســتگذار بــرای تغییــر نــرخ ســود بایــد به 

مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.
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فروش اوراق گواهی با سود 23 درصد از امروز
نرخ ســود سپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است

آغاز دیپلماسی منطقه ای در حوزه پولی و بانکی

پیمان پولی با قطر امضا می شود
رئیس  کل بانک مرکزی به منظور توســعه و تقویت ارتباطات و مناسبات 
پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیأتی تخصصی 

اواخر هفته گذشته سفری به قطر داشت.
بــه گــزارش بانک مرکــزی، فرزین رئیــس  کل بانــک مرکزی در دیــدار با 
شــیخ بنــدر بن محمــد آل ثانی رئیــس  کل بانک مرکزی قطر بر توســعه 

همکاری ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تأکید کرد.
وی با تأکید بر چشــم انداز مثبت مناســبات اقتصادی ایــران و قطر تأکید 
کــرد: بــا افزایش همکاری های پولــی و بانکی میان دو کشــور به همراه در 
دســتور کار قــرار دادن پیمان هــای پولی دو و چندجانبه قطعــاً به اهداف 

پیش بینی شده در مناسبات تهران - دوحه خواهیم رسید.
همچنیــن در این دیدار رئیس  کل بانــک مرکزی قطر بر عالقه مندی این 
کشــور بــرای افزایش مناســبات بانکی و پولــی با ایران تأکید کــرد و گفت: 
توســعه مناســبات بانکــی با جمهوری اســالمی ایــران جــزو اولویت های 
اصلــی ماســت و این همکاری ها قطعــاً به نفع دو کشــور خواهد بود. وی 
تصریح کرد: از هر ابزاری برای تعمیق و افزایش همکاری ها و مناســبات 

بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.
گفتنــی اســت، صفری معاون اقتصــادی وزیر امور خارجــه نیز رئیس کل 
بانــک مرکــزی را در ایــن ســفر همراهــی می کــرد. افزایــش تبــادالت و 
همکاری هــای پولــی و بانکی ایران با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در 

دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

وزارت اقتصاد:

درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور 
اعالم نظر نکرده ایم

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید 
کــرد کــه نظر ایــن وزارتخانــه درباره عضویــت در FATF هنــوز به مراجع 
عالی کشور اعالم نشده است. به گزارش مهر، در پی انتشار خبری درباره 
عضویــت جمهوری اســالمی ایــران در نهــاد FATF در برخی رســانه ها، 
مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت اقتصــاد تأکید کــرد که نظر 
این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشــور اعالم نشــده است. 
در اطالعیــه مرکــز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی همچنین اشــاره شــده اســت که هرگونــه تصمیم گیــری در این 
موضوع، پس از اخذ نظر دســتگاه های متولی و جمع بندی مراجع عالی 

کشور اتفاق خواهد افتاد. 

حمله سایبری گسترده به بانک مرکزی خنثی شد
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت از دفع حمله ســایبری گسترده 
طی پنجشــنبه شــب به بانک مرکــزی خبــر داد. به گزارش تســنیم، امیر 
محمدزاده الجوردی مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت در فضای 
مجازی نوشــت: شب جمعه بانک مرکزی و ســکوهای بله و روبیکا مورد 
هــدف حمــالت منــع خدمت توزیع  شــده )DDoS( قــرار گرفتنــد و با آن 
مقابله شــد.این روزها بیشــترین حجم حمالت خارجی به  سوی بانک ها 
و مؤسســات مالــی، شــرکت های ارائه دهنــده اینترنت و زیرســاخت های 

ارتباطی است که دفع شدند.


