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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،رﺿﺎ ﺷﯿﺮان ﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮداﺋﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  90ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در
زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ـ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪوﯾﮋه
ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ و آرﻣﺎن ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ـ اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،در وﻗﺖ
ﻟﺰوم ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ
ﺷﯿﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪی در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺒﺎﻟﻎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن 20 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و 50
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺮادی ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺳﺎل  94ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺳﻮدی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و آن ﺳﻮدی ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را از اﺻﻞ ﺳﭙﺮده ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺟﻮﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺮاد ﺟﺪی ،ﺷﮑﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد،
ﭼﺮاﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ و اﻻ ﺑﺤﺚ رﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  90ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﺟﻪ ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را از
ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻠﮏ ﺧﺮﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺗﺴﻬﯿﻼت دادهاﻧﺪ و ﻣﻮﻋﺪ
آن ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﺟﻪ
ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال اﯾﻨﻬﺎ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارد و وﺟﻮه را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﯿﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
ـﺐ
ـﺪه ﻃﻠـ
ـﺖ :ﻣﺎﻧـ
ـﺪارد ،ﮔﻔـ
ـﺖ ﻧـ
ـﺖ و ﻗﻄﻌﯿـ
ـﺎب اﺳـ
ـﺪ ،ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴـ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮال ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ زﻣﺎن

ﻣﯽﺑﺮد.
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮاز اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻘﻂ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ
ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  90ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ
روﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬار
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب
اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺖ:
ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣُﻬﺮی در دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ آن ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
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