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نانصنعتیگرانمیشود
دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان کارخانجات 
نان صنعتی ماشــینی 
ایران از افزایش قیمت 
مواد اولیــه تولید نان 
صنعتی و در نتیجه احتمــال افزایش قیمت این 
محصول در سال جاری خبر داد، ولی گفت که میزان 
دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست. به گزارش 
ایسنا، علیرضا مروت پور با اشاره به اینکه قیمت تمام 
شده کاال تابع قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: در 
سال جاری حقوق کارگران حدود ۲۱ درصد افزایش 
داشته است؛ همچنین قیمت شــکر، روغن و مواد 
بهبود دهنده نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه در سال 

جاری چند نوبت گران شده است.
    

گازوئیلگراننمیشود
اکنون شرایط برای 
تغییر قیمت گازوئیل 
مساعد نیســت و بعید 
است دولت بخواهد در 
رابطه با یارانــه انرژی 
تغییری اعمال کند. به گزارش ایلنا،  ســید حمید 
حسینی، درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش 
قیمت گازوئیل گفت: افزایش قیمت گازوئیل نه در 
بودجه آمده و نه دولت در این زمینه بحثی مطرح 
کرده و تاکنون از سوی هیچ مقام مسئولی تائید نشده 
است. آقای نوبخت در مجلس یک موضوع کلی در 
زمینه لزوم کم شــدن میزان یارانه ها مطرح کرد، 
برخی حدس زدند که این برنامه در مورد نفت گاز 
اعمال می شود. وی تاکید کرد: اکنون شرایط برای 
تغییر قیمت مساعد نیست و بعید است که دولت 

بخواهد در رابطه با یارانه انرژی تغییری اعمال کند.
    

پیشنهادوزارتاقتصادبرایحذف
معافیتمالیاتیبخشکشاورزی

د  قتصــا ا رت  ا وز
در بخشــی از الیحــه 
اصالح بخشی از قانون 
مالیات های مســتقیم 
پیشنهاد حذف معافیت 
مالیاتی بخش کشاورزی را ارائه کرده که در هیات 
دولت در حال بررسی است. به گزارش فارس، نسبت 
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 
6 درصد است این موضوع بارها توسط کارشناسان 
اقتصادی مطرح شــده و آخرین بار بر محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه 
رادیویی مطرح کرده است. طبق قانون برنامه ششم 
توسعه، این رقم باید حداقل به 8 درصد برسد. اکنون 
درآمدهای مالیاتی نســبت به اهــداف این برنامه 
توســعه ای حداقل ۱00 هزار میلیارد تومان عقب 
ماندگی دارد. در چرایی متناسب نبودن مالیات به 
نسبت تولید ناخالص داخلی دالیل زیادی مطرح 
است که از جمله آنها می توان به معاف بودن حدود 
50 درصد اقتصاد اشاره کرد که رئیس کل سازمان 
مالیاتی نیز بر آن اذعان دارد. همچنین نبود برخی 
پایه های مالیاتی درآمدزا و تنظیم گیر و در کنار آن 
فرار مالیاتی و نبود نظام یکپارچه و کارآمد مالیات 

ستانی می توان نام برد.
سال گذشته با رفت و برگشت های مختلف پیش 
نویس الیحه اصالح بخشــی از قانون مالیات های 
مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه 
و اکنون در اختیار دفتر هیات دولت قرار گرفته است. 
محمود علیزاده معاون فنی ســازمان امور مالیاتی 
در این باره به فارس گفت: این الیحه در کمیسیون  
فرعی کمیســیون اقتصادی دولت بررسی شده و 
فقط به کلیات آن پرداخته شــد. قرار است با توجه 
به شرایط هر چه سریعتر در کمیسیون تصویب و 
پس از تایید در هیات وزیران راهی مجلس شــود. 
در این الیحــه مالیات بر مجمــوع درآمد در همه 
بخش ها نیز دیده شده و معافیت ها کاهش خواهد 
یافت و قرار اســت ســاماندهی صورت بگیرد. در 
همین راستا سید امیرحسین قاضی زاده نماینده 
مجلس نوشــته اســت: از بهترین راه های تأمین 
کسری بودجه ساماندهی مالیات ها و معافیت های 
مالیاتی است. بخش کشاورزی در قوانین مالیاتی 
از معافیت برخوردار بوده که به اسم کشاورز بوده  اما 
پول آن در جیب دالل ها است. در این سال ها بخش 
کشاروزی و بهره برداران این بخش به دلیل معافیت 
بایستی به اهداف ترسیم  شده می رسیدند که به علت 
غیرهدفمند بودن مزیت های در نظر گرفته شده 
نتوانسته مطالبات را برآورده کند. بخش کشاورزی 
طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱366 با 
اصالحات از پرداخت مالیات معاف اســت: درآمد 
حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، 
دامداری، پرورش ماهی و زنبور عســل و پرورش 
طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع 
و جنگلها، باغات اشــجار از هر قبیل و تخیالت از 

پرداخت مالیات معاف است. 

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 50 روز پیش بود که رسما کاهش 
نرخ سود بانکی تأیید شد و شورای عالی 
پول و اعتبار مصوب کــرد تا بانک ها از 
این پس تنها ۱5درصد به سپرده های 
بانکی سود بدهند. خبری که نخستین 
پس لرزه آن طبق پیش  بینی کارشناسان 
کاهش ســپرده های بانکــی و هجوم 
ســرمایه سرگردان به ســمت بازاری 
جدید است. مهم تر این که ظاهرا برخی 
از مدیران بانکی طــرح جدیدتری را 
برای کاهش مجدد ســود بانکی به ۱0 
درصد و حتی دو نرخی شــدن سودها 
به بانک مرکزی ارائه کرده اند که هنوز 
هیچ واکنشی از ســاختمان آبی رنگ 
خیابان میرداماد در این زمینه منتشر 

نشده است.
البته در همان اول اردیبهشت هم 
بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند 
که تنها دلیل برای کاهش نرخ ســود 
بانکی هدایت سرمایه مردم به سمت 
بازار سرمایه اســت اتفاقی که تقریبا 
روی داد و بازار سرمایه روزگار خوشی 
را در این مدت سپری کرد. در عین حال 
نکته جالب توجه در این میان این است 
که بانک مرکزی که تاکنون خبری در 
مورد میزان سپرده های بانکی منتشر 
نکرده است؛ دیروز با انتشار گزارشی از 
افزایش سپرده های بانکی در زمستان 

سال گذشته خبر داد.
این آمار بانک مرکزی نشان می دهد 
که مانده سپرده های در اختیار سیستم 
بانکی در بهمن ماه سال گذشته ۲7.5 
درصد افزایش داشته و مانده تسهیالت 
بانکی در دومین ماه زمســتان ۲4.3 
درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده 
است.  این گزارش همچنین از وضعیت 
کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
در پایان بهمن ماه سال ۱3۹8 حاکی 
از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ 
بر ۲5780.6 هزار میلیارد ریال شــده 
که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل 
5557.5 هــزار میلیارد ریــال )۲7.5 
درصد( و نســبت به پایان ســال قبل 
معادل 5۱07.3 هزار میلیــارد ریال 

)۲4.7 درصد( افزایش نشان می دهد.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
اســتان تهران با مانده ۱3735.7 هزار 
میلیارد ریــال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

6۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
 مانــده کل تســهیالت بالــغ بر 
۱8۱۲0.6 هزار میلیارد ریال اســت 
که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل 
3546.7 هــزار میلیارد ریــال )۲4.3 
درصد( و نســبت به پایان ســال قبل 
3030.4 هــزار میلیارد ریــال )۲0.۱ 
درصد( افزایش داشته است. بیشترین 
مبلغ تســهیالت مربوط به اســتان 
تهران با مانده ۱۱46۹.6 هزار میلیارد 
ریال و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل 66.7 هزار 

میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیالت 

به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 
78.4 درصد است که نسبت به مقطع 
مشابه ســال قبل و پایان سال قبل، به 
ترتیب ۱.8 و ۲.۹ واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. نسبت مذکور در استان 
تهران ۹۲.3 درصد و استان کهگیلویه 
و بویراحمد ۱08.8 درصد است. بانک 
مرکزی توضیح داده است که یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها 
در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بسیاری از شــرکت ها و مؤسسه های 
تولیدی سایر استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعالیت هــای بانکی آنها 
توســط شــعب بانک ها و موسسات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.
 بانک مرکزی اما هیچ گزارشــی از 
میزان تغییر و تحوالتــی که احتماال 
در طی دو ماه گذشــته روی داده است 
منتشر نکرده است و تنها در همان 50 
روز پیش بعد از ابالغ مصوبه جدیدش 
از بانک ها خواســته که بی هیچ قید و 
شرطی به مشتریان خود اعالم کنند که 
حساب های قبلی که بر اساس سودهای 
بیشتری بسته شده بود ملغی و طبق 
شرایط جدید سپرده های مشتریان نزد 

بانک ها نگهداری خواهد شد . 
در حالی بانک ها خبر از کاهش نرخ 
سودشان به بازه ۱5 درصدی دادند که 
باور داشــتند از این پس باید به انتشار 
اوراق مشارکت گواهی سپرده یکساله 
با نرخ ســود ۱8 درصــدی بپردازند تا 
بلکه بتوانند بخشی از مشتریان خود را 
راضی نگه داشته و سپرده های بانکی 
را ســرگردان میان بازارهــای دیگر 
نکنند. جالب اینجاســت که پیش از 
این هم هر بار بحث بر ســر کاهش نرخ 
ســود بانکی مطرح می شــد بسیاری 
بر ایــن اعتقاد بودند کــه کاهش نرخ 
ســود بانکی موجب خروج سپرده ها 
از بانک ها و ســرازیر شدن آن به سمت 
سایر بخش ها می شود و مجددا اقتصاد 
با هجوم بی برنامه و ضابطه سرمایه ها به 
بازارهای دارد که جز آشفتگی نتیجه 

دیگری ندارد .
از 50 روز پیش تاکنــون چنانچه 
بانک ها اصــل را بر محاســبه نرخ ۱5 
درصــدی گذارده انــد که نرخ ســود 
سپرده های بانکی پس از التهابات بازار 
ارز در ســال ۹7، به شکل غیررسمی 
تا محدوده ۱8 تــا ۲0 درصد افزایش 
یافته بود. این در حالی است که بانک ها 
براساس مصوبه شــورای پول و اعتبار 
مکلف بودند نرخ ســود ۱5 درصدی را 
مبنای عمل قرار دهند اما عمالً توجهی 
به این مصوبه شــورای پــول و اعتبار 

نمی شد.
از سوی دیگر تصمیم جدید می تواند 
به معنای کاهش بهای تمام شده پول 
برای بانک ها باشد. براساس مصوبه سه 
سال پیش شورای پول و اعتبار که از حاال 
مالک عمل نظام بانکی قرار گرفته، نرخ 
سود سپرده های کوتاه مدت نیز از ۱0 
به 8 درصد کاهش یافته، طبق مصوبه 
جدید، بانک ها این امکان را دارند که در 
قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱8 درصد 
به مشــتریان ارائه دهند. البته آخرین 

مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در 
مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱3۹6 
اســت که در آن، نرخ سود سپرده های 
کوتاه مدت حداکثــر ۱0 درصد و نرخ 
سود سپرده های یک ســاله، به شکل 

علی الحساب ۱5 درصد وضع شده بود.
میان بر دیگری که در همان زمان 
برخــی را از خروج سپرده هایشــان 
منصرف می کرد بحث عدم محاســبه 
این نرخ برای سپرده های قدیمی بود 
به این معنــی که کاهش نرخ ســود، 
سپرده های موجود را شامل نمی شود 
و ســپرده های موجود، تــا پایان دوره 
سررسید خود، طبق روال گذشته سود 
دریافت خواهند کرد اما سپرده هایی 
که ازاول اردیبهشــت به بعد نزد بانک 
گذاشته می شــوند، مشمول نرخ های 

جدید خواهد بود.
این اقــدام بانک مرکزی با شــور و 
اشتیاقی که برای ورود سرمایه ها به بازار 

سرمایه روی داد موجب شد تا گروهی از 
سرمایه گذاران خرد با خروج سپرده ها 
از سیستم بانکی به سمت بازار سرمایه 
بروند تا شاید سود بیشتری را به دست 
آوردند، اتفاقی که برخی از کارشناسان 
آن را دلیل اصلــی تصمیم دولت برای 
کاهش نرخ ســود بانکی می خوانندو 
معتقدند که دولت برای جذاب کردن 
بازار سرمایه دست به این اقدام زد، حتی 
احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی 
هم آن را تأییــد می کند و حتی معتقد 
است که فشار بانک مرکزی موجب تن 
دادن بانک ها به این تصمیم شده است. 
با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی 
کشــور، این تصمیم کاماًل ناموجهی 
است؛ ولی فکر می کنم که باید به سابقه 
آن رجوع کرد؛ بــه این معنا که در حال 
حاضر این تصمیم به نام بانک ها پیش 
می رود و دولت نیز به دلیل اینکه همواره 
عادت دارد تا امور اقتصادی را از راه های 
غیرکارشناسی پیش برد، موضوع نرخ 
سود را نیز خود اعالم نکرده و بر عهده 
بانک ها گذاشته است؛ به همین دلیل 
تصور بسیاری از اهالی بانک آن است که 
بانک ها تحت فشار بانک مرکزی اقدام به 
کاهش نرخ سود کرده اند؛ چراکه بعید به 
نظر می رسد که تعداد کثیری از بانک ها 
به صورت داوطلبانه، گرد هم جمع شوند 

و این تصمیم نابهنگام را بگیرند.
وی ادامــه می دهــد: اکنون خطر 
خروج سپرده ها از بانک ها و ورود آن به 
بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ 
این پرسش را نمی دانیم که چرا مردم 
را تشــویق به حضور در بازار ســرمایه 
می کنند و گفته می شود که استراتژی 
دولت آن است که نقدینگی را به سمت 
بازار سرمایه گسیل کند؛ چراکه دولت 
می خواهد دارایی های خود را عرضه کند 

و دوست دارد که این دارایی ها، با افزایش 
قیمت مواجه شوند و نقدینگی بیشتری 
را از طریق عرضــه این دارایی ها جذب 
کند؛ این در حالی اســت که این اقدام 
دولت عجیب اســت که چطور در بازار 
سرمایه را باز گذاشته و در سایر بازارها 
با بگیر و ببند سعی در کنترل مصنوعی 
دارد. در این میان با توجه به آینده ای که 
در انتظار بازار سرمایه است، دولت باید 

شاخص را مدیریت کند.
محمود جامساز، اقتصاددان نیز از 
دیگر کارشناسانی است که هدف دولت 
را ورود سپرده ها به بازار سرمایه قلمداد 
می کند و حتی از بعضی رایزنی ها برای 
کاهش دوباره سود ســپرده ها به ۱0 
درصد صحبت می کنــد و می گوید: 
اخیرا اعالم نظرهای متفاوتی در مورد 
نرخ سودهای بانکی شــده و قرار است 
دســتخوش تغییراتی نیز شود، البته 
همین یک ماه پیش سود سپرده های 
بانکی به ۱5 درصد تقلیل یافت و اسباب 
خروج مبالغ هنگفتی از بانک ها را فراهم 
کرد که بخــش عمده آن در شــرایط 
نامطلــوب اقتصاد کشــور و در غیاب 
جذابیت بازار مسکن، ارز و طال و با تاثیر 
پذیری از پروپاگاندای فریبنده دولت به 
بورس سرازیر شــد و شاخص بورس را 
که طی دوسال اخیر علیرغم نرخ رشد 
تولید ناخالص منفی، صعودی بود باز 

هم افزایش داد.
وی ادامه مــی دهد: اینک صحبت 
از تعلق نرخ ۱0 درصدی به سپرده های 
کوتاه مدت ماه شمار است که بر اساس 
کمترین مانده حساب طی ماه پرداخت 
می شود، از سوی دیگر قرار است با توافق 
مدیران عامل بانک ها نرخ سود بانکی 
دو نرخی شــود، بدین ترتیب که نرخ 
سپرده های بلند مدت یکساله اشخاص 

حقیقی از ۱7.5 درصــد تجاوز نکند و 
به سپرده بلند مدت اشخاص حقوقی 
۱5 درصد پرداخت شــود، همچنین 
مدیران بانک های دولتی و خصوصی 
طی جلسه ای موافقت کرده اند که نرخ 
سود اشــخاص حقوقی به ۱5 درصد 
برسد و حد تعیین نرخ بهره افراد حقیقی 
در اختیار بانک ها گذارده شــود، این 
توافقنامه برای تایید رئیس بانک مرکزی 
ارسال، اما هنوز پاسخی دریافت نشده 
است.   اظهاراتی که مجددا سپرده های 
بانکی را سرگردان میان بازارهای مالی 
می کند و با این روال که دوباره قیمت 
دالر رو به کاهش گذارده اســت و بازار 
مسکن به خوبی در حال جوالن است 
مشخص نیست که کدام بازار دستخوش 
تغییرات ناخواســته می شــود . البته 
جامساز معتقد اســت که کاهش نرخ 
سود ســپرده های بین بانکی از ۱5 به 
۱0 درصد در عمل اجرا نخواهد شــد، 
چرا که به نظر می رســد بانک مرکزی 
در انجام سیاست های پولی خود ناتوان 
باشد، در این رابطه طی سال ۹6 بانک ها 
باید نرخ ســود را به ۱5 درصد کاهش 
می دادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، 
ضمن آن که هم اکنون بانک ها به جهت 
حفظ سپرده ها به رغم نرخ مصوبه فوق با 
کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، 
به سپرده گذاران خود سود ۲0 درصدی 
می دهند، بنابراین همان طور که مشهود 
است، چنین سیاســت هایی در عمل 
قابلیت اجرایی شدن ندارند و چندان 

جدی گرفته نمی شوند.

در گفت وگوی کارشناسان با »توسعه ایرانی« بررسی شد:

کاهش نرخ سود بانکی چقدر جدی است؟
کارشناس ارشد بانکی: 

اکنون خطر خروج سپرده ها 
از بانک ها و ورود آن به بازار 

سرمایه وجود دارد و ما 
هنوز پاسخ این پرسش را 
نمی دانیم که چرا مردم را 
تشویق به حضور در بازار 

سرمایه می کنند

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر قصد دارد پیمان ذیل را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
موضوعمناقصه:ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت نبی اکرم )ص( عسلویه 

1399  لغایــت ســاعت 19 /03 /19 دوشــنبه  مهلــتدریافــتاســنادازســامانه:
 سه شنبه 1399/03/20 

مهلتبارگذاریاسناددرسامانه:تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/03/31  
میزانتضمینشــرکتدرمناقصه:مبلغ تضمیــن 700/000/000 ریال بابت مناقصــه ایاب و ذهاب 
کارکنان بیمارستان حضرت نبی اکرم )ص( عســلویه به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب جاری همراه 
1111690285 نزد بانک رفاه کارگران شــعبه باغ زهرا به نام مدیریت درمان تامین اجتماعی و یا ضمانت نامه 

معتبر بانکی با اعتبار سه ماه . 
نحوهدریافتاسنادوتحویلپیشنهادات:

کلیه مراحل انجام این معامله از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.
تاریخبررسیپیشنهادات:

مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت نبی اکرم )ص( عسلویه 
شنبه مورخ 1399/03/31 راس ساعت 10:30 صبح 

در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام می پذیرد.
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره نوبت دوم
۲۰۹۹۰۰۴۰۴۷۰۰۰۰۰3 ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 

حضرت نبی اکرم )ص( عسلویه 


