ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻫـﺎی ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﺮای ﺣـﻞ
ﺑﺤﺮان ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ
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… وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ از داﺷﺘﻦ ﻫﻮا ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﻫﺰار و ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی ﺷﺎن ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ،وﻗﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮان ﻃﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺪارﻧﺪ
ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﮔﻮش ﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﯾﻦ
ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮدن در ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﻮوﻻن ،ﻫﺮﮔﺰ .ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم …
ﭘﻮل ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ 13
درﺻﺪ آن ﺻﺮف ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی 2.5 ،درﺻﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ و  1.5درﺻﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل
ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻧﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  83درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ 14.93
درﺻﺪ ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ …
ﮔﺬاران ﻗﺒﻞ از ﮐﻤﺘﺮ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز و اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ  14ﻫﺰار و 820
ﻧﻔﺮ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم
درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  14ﻫﺰار و  820ﻧﻔﺮ از
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺷﺪه اﻧﺪ… .
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺟﻮر ﮐﻨﻨﺪ .13 .ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻮد و ﺑﻬﺮه ی وام اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج ِ
ﻏﺬا ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻟﺒﺎس ،ﺷﺎم ﺧﻮردنِ ﺑﯿﺮون و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻ َﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺮای وام ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ… .
… ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ وام ﻫﺎی رﺑﻮی ،ﺳﺮو
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮداب ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻏﺮق
ﺷﺪه اﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از

ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺳﯿﻢ و از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺳﺎل  94ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﭙﺮده ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺻﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺻﻼ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ… .
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﻮز را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺎﻣﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺮه
ﻣﺠﺎزﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺪاوم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ …
ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی ادﻏﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ
و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﺛﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﻧﺪک
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .
… ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم زﻧﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﺑﻬﺎﻣﺎت
زﯾﺎدی در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﻮال ﻣﮑﺘﻮب از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از  20روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻮاب
ﻧﺪاده اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد و
ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ داده
اﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ
ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ …
… ﻟﺸﮑﺮﺑﻠﻮﮐﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻗﺪﻣﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و
در اﯾﻦ راه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد… .
… ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺬﮐﺮات ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﺗﺬﮐﺮ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺘﻮﻧﺪ،
ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺳﭙﺮده و ﺳﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻣﺆﺳﺴﻪ آرﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن… .
و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻤﺸﯿﺪی وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻼ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻮد …
اﻃﻼﻋﺎت روز #ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 18ﺗﯿﺮ( ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در ﺗﺬﮐﺮی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت
وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ …
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم :ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اداﻣﻪ دارد
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺪود
 121ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  14ﻫﺰار و  820ﻧﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… .اﺧﯿﺮا ﺑﯿﻼن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اش
اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و اﺛﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻣﺶ در ﺑﻮرس زﯾﺮ  100ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و ﺑﯿﻼن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﮕﺎه داری ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮرﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺑﺮده اﻧﺪ و رﮐﻮد ﻫﻢ ﺑﻮده و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ
…
ﺧﺎرج از ﺗﻮان درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺳﻮد ﺑﺎﻻی

ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
را زاﯾﻞ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﻮد ﺑﺎﻻ را اداﻣﻪ داده اﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ اﯾﻦ
ﻧﺮخ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .
… .اﺧﯿﺮا ﺑﯿﻼن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اش
اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و اﺛﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻣﺶ در ﺑﻮرس زﯾﺮ  100ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و ﺑﯿﻼن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﮕﺎه داری ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮرﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺑﺮده اﻧﺪ و رﮐﻮد ﻫﻢ ﺑﻮده و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ
…
…؛ اﯾﻨﮑﻪ اﻻن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺮف
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﻬﺎ
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن …
از ﺗﻮان درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را زاﯾﻞ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ را
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎ را ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .
روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﺛﺮ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺎﻣﻦ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﭘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﻨﻮع در ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮی و ﮔﺴﺘﺮه 738
ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺑﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ،
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد،
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﻮز را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
دو ﻣﻮﺳﺴﻪ …
… ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟ ﺧﺎﻟﺘﯽ :ﺣﺪود  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  250ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﺑﻪ  11ﻫﺰار
ﺣﺴﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ؟ ﺧﺎﻟﺘﯽ :اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮوم .در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز و دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ… .
ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ
اﻻن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺮف ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
و اﻋﺘﺒﺎری را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ …
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﭘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﻨﻮع در ﺳﭙﺮده
ﭘﺬﯾﺮی و ﮔﺴﺘﺮه  738ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺑﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ و در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاران در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﻮز را راه اﻧﺪازی
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺎﻣﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد …
… ﻣﺮادی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻣﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﮑﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  34ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺣﺎﺋﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻘﻒ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 208ر 10ﻧﻔﺮ از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده… ،
…؛ اوﻻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام و زﻣﺎن ﺧﻮاب ﭘﻮل وی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ آورده ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﭙﺮده وام ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﭙﺮده …
ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ درﺑﺎره ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن
را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺳﯿﻢ و از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ .وی
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺮدم را

ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  94ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﭙﺮده ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺳﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺻﻼ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ… .
ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻤﺸﯿﺪی وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺳﭙﺮده
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻼ از
ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﻣﺼﻮب ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ… ،
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده
ﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را زاﯾﻞ و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ را اداﻣﻪ
داده اﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎ را ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﻮز را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺎﻣﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺮه
ﻣﺠﺎزﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ * .ﺗﺪاوم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ …
ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﻟﺖ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز
)ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﯿﺮ( ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در ﺗﺬﮐﺮی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاران ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻫﻢ وﺟﻮه ﺷﺎن را
در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ …
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