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نبض نرخ های
سود ابنیک
گزارش میدانی خراسان از روند پرداخت
نرخ سود سپرده بانکی و تفاوت نرخ
در بانک های مختلف
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تیترها
t i t l e s

لطافت و اپکیزیگ
ارمغان برق المع

ریشه اقبال بورس به
صنایع داخیل چیست؟

تقویت
آنالین زابن

مروارید کویر ،هشر
قنات های ایران

سدان های
دوست داشتین!

یک رسوگردن
ابالترازنویسنده

آشناییبابرندیداخلیکه
رطوبت را از تن ما می زداید

 4دلیلتوجهبیشترسرمایههای
خردبهصنایعداخلی
نسبت به صادراتی ها

معرفیاستارتآپهای
آموزشآنالینزبانخارجی

آشنایی با جاذبههای
گردشگری شهر گناباد

مروری بر خودروهای 200تا300
میلیونیبازارکهبعدازگذشتیک
دهههمچنانپرطرفدارهستند

بررسی نحوه ورود
به شغل ویراستاری
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یادداشت
n o t e

سپرده بانکی بی خطر است؟!
ایـن روزهـا بـا جهـش ادامـه دار بـورس،
مهدی حسنزاده
صـف پیوسـتن بـه ایـن بـازار و گرفتـن کد
روزنامهنگار
بورسـی ،طوالنی تر شـده اسـت و بسـیاری
ترجیـح داده انـد از ایـن سـفره رنگیـن بـی
بهـره نماننـد .بـا ایـن حـال سـپرده گـذاری در بانـک همـواره متقاضـی خـاص
خـود را داشـته اسـت .افـرادی کـه دانـش کافی برای سـرمایه گـذاری در بورس
ندارند یا سـود تضمین شـده بانکی را به ریسـک سـود باالتر بورس ترجیح می

دهنـد ،در هـر صـورت و در بهتریـن شـرایط بـورس نیـز ،راهـی شـعب بانک ها
مـی شـوند .در چنیـن شـرایطی نگاهـی بـه وضعیت بانک هـا و نرخ های سـود
بانکـی مهـم اسـت .واقعیـت ایـن اسـت که سـپرده گـذاری در بانک هـا همواره
بـا حمایتهایـی از جملـه معافیـت مالیاتـی همـراه بـوده اسـت .در ایـن میـان،
کارشناسـانی هم که معتقد به لزوم دریافت مالیات از سـود سـپرده های بانکی
هسـتند ،نیز به این مسـئله اذعان دارند که سـپرده های تا سـقف یک میلیارد
تومـان بایـد از معافیـت مالیاتـی همچنان برخوردار باشـند و مالیات باید شـامل

سـپرده هـای کالن شـود .بـا این حال پرسـش اساسـی در قبال سـپرده گذاری
مـردم در بانکهـا ایـن اسـت کـه آیـا این سـپرده گـذاری همچنان بـدون خطر
اسـت؟ تجربـه موسسـات غیرمجاز نشـان داد که همچنـان هـراس از ناتوانی در
قبـال بازگشـت سـپرده یا پرداخت سـود تـا حدی وجـود دارد .گـزارش میدانی
امـروز دخـل و خـرج نیـز کـه در صفحـه  2روزنامـه چاپ شـده نشـان می دهد
کـه بانـک هـای خصوصـی و کـم نـام و نشـان تر مجبورنـد با نرخ سـود تاحدی
باالتـر بـه رقابـت بـا بانـک های بـزرگ تر و اسـم و رسـم دار بیایند .این مسـئله

نشـان مـی دهـد کـه سـپرده گذاری در بانک بـه ظاهر بدون خطر اسـت ولی در
عمـل هـر جا سـود غیرمتعارفی وجود داشـته باشـد ،باید خطـری را در پس آن
دیـد .بنابرایـن بـه این ترتیب اگرچه همچنان سـپرده گـذاری در بانک ها را باید
گزینه بدون خطر سـرمایه گذاری در کشـور دانسـت اما افزایش سطح سوادمالی
عمـوم مـردم و توجـه بـه ایـن کـه ریسـک سـرمایه گـذاری همـواره در کمیـن
سـرمایه گـذاری هـای غیرمتعـارف و سـودهای باالسـت ،ایجـاب مـی کنـد که
حتـی سـپرده گـذاری در بانـک ها نیـز با توجه بـه احتمال خطر صـورت گیرد.

