ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﺗﮑﻠﯿـــﻒ  ۹۸درﺻـــﺪ
ﺳـﭙﺮدهﮔﺬاران اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،از
آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده،
ـﺮ از
ـﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔـ
ـﺪاد  ۱۶ﻫـ
ـﻒ ﺗﻌـ
ـﻦ ﺗﮑﻠﯿـ
ـﺖ ،ﺗﻌﯿﯿـ
ـﻪ ﻧﺨﺴـ
در ﻣﺮﺣﻠـ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬارانِ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ) ۹۸درﺻﺪد ﻣﺸﻤﻮﻻن( و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﻪ
ﻫﺰار و  ۳۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،وﺿﻌﯿﺖ  ۱۱ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳـﻘﻒ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﺪود  ۹۸درﺻﺪ ﻣﺸﻤﻮﻻن( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت در اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران اﻟﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم را از اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﮔﺬارانِ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﻣﺸﻤﻮل  ۱۵۱۴ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰارو

 ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺗﻌﺪاد  ۱۲۰۰ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ـﻮه
ـﺖ وﺟـ
ـﺪای ﭘﺮداﺧـ
ـﺖ :از اﺑﺘـ
ـﺪه اﺳـ
ـﻦ آﻣـ
ـﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ـﻦ ﮔـ
در اﯾـ
ﺳــﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗــﺎ ﺳــﻘﻒ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل ﺗﻌــﺪاد  ۱۷۰ﻧﻔــﺮ از
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪارک  ۱۳۰ﻧﻔﺮ
از ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ  ۸۶ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﺮز ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت از
اﺑﺘﺪا ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﻣﻠﮏ و ﺧﻮدرو از اﻟﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻬﺒﺎز ﺣﺴﻦﭘﻮر ﺑﯿﮕﻠﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮدﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺮﺟﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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