
کامبیز نوروزی می گوید: دولت »نمی تواند« و نباید با شستا 
به مثابه مال دولت برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ 
اختیاری ندارد؛ منتها مشکل اصلی همان پنهانکاری های 
نمی دانیم در شستا چه می گذرد،  گسترده است؛ وقتی 
دیگر نمی توانیم توقع داشته باشیم که در تصمیم گیری های 
این نهاد عظیم الجثه اقتصادی، کارگران و یا کارفرمایان را 

مداخله بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگران اتفاقاتی هستند که در 
شستا می گذرد؛ این نگرانی ها البته تازه نیست. از زمانی که در سال 
۱۳۶۵، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با هدف 
تسهیل برآورده نمودن تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی 
کارگران  سرمایه های  سرنوشت  بابت  دلواپسی  گرفت،  شکل 
همیشه وجود داشته است؛ مع هذا وقتی در هفته های گذشته، 
برای ششمین بار از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، 

مدیرعامل شستا تغییر کرد، این نگرانی وارد مرحله تازه ای شد.
آیا قرار است سرمایه های انباشته ی کارگران در شستا که در 
زمره ی اموال بین النسلی ملت محسوب می شود، به ثمن بخس 
واگذار شود؟ آیا همانطور که ادعا می کنند، شرکت های در شرف 
واگذاری، واقعاً »زیان ده« هستند و واگذاری آنها به نفع تامین 
اجتماعی و کارگران است؟ مکانیسم حقوقی واگذاری شرکت های 

بین النسلی چگونه باید باشد؟
بر  پیش رو  گفتگوی  )حقوقدان( در  نوروزی  کامبیز 
و  می کند  شستا« تاکید  مالی  اطالعات  لزوم »شفاف سازِی 
می گوید: ابهام مالی و پایین بودن سطح مشارکت مدنی، نگرانی ها 

را تشدید کرده است.
کارگران نگراِن واگذاری شرکت های شستا هستند؛ دلواپسی 
کارگران بابت واگذاری شرکت ها به ثمن بخس است؛ کارگران 
نمی خواهند شرکت هایی که سال ها به اسم دیون به شستا و تامین 
اجتماعی واگذار شده و اکنون سرمایه کارگران محسوب می شود،  
بدون رعایت پیش شرط ها و قواعد، واگذار شود؛ به نظر شما شرایط 
واگذاری این سرمایه های بین النسلی و آنچه کارگران در شستا 

دارند، چگونه باید باشد؟
میزاِن سود و زیان شستا اصالً مشخص نیست

حقیقت ماجرا این است که اساساً شستا یک مجموعه عظیم 
اقتصادی ست که هیچ بخش از آن در آینه اطالعات مردم قرار 
از  تعدادی  احمدی نژاد  دولت  که  زمانی  از  خصوص  به  ندارد؛ 
شرکت های بزرگ و مهم را به عنوان »دیون« به تامین اجتماعی 
داد، این وضعیت وخیم تر شد؛ بدون تردید یکی از کانون های 
جدی و عظیِم »پنهان کارِی دولت«، شستاست؛ حجم سرمایه ی 
آن مشخص نیست؛ میزان سود و زیان آن نیز مشخص نیست؛ 
تقریباً اصالً معلوم نیست در شستا چه می گذرد؛ چه اکنون که این 
نگرانی وجود دارد که شاید شرکت های شستا واگذار شود و چه در 
گذشته، همیشه در مورد  عملکرد شستا، تردیدهای جدی وجود 
داشته، اطالعات پنهان بوده و هیچ زمان میزان دقیق مایملک این 
سازمان مشخص نبوده؛ در واقع دارایی ملت که در اختیار این 
سازماِن عظیم اقتصادی ست، در هاله ای از انواع ابهامات است و 

پرسش های بی پاسخی در این زمینه وجود دارد.
با عوض شدن مدیریت شستا و تامین اجتماعی، نگرانی های 
کارگران شدت گرفته است؛ مدتهاست که زمزمه های دست اندازی 
بخش های خاصی از دولت ازجمله وزارت بهداشت به سرمایه های 
تامین اجتماعی و شستا به گوش می رسد؛ حتی  کارگران در 
تصویب بند »و« تبصره هفت الیحه بودجه را که منابع درمانی 
سازمان تامین اجتماعی را به حساب خزانه دولت واریز می کند، 
در راستای همین دست اندازی می توان تفسیر کرد؛ این احتمال 
چقدر می تواند جدی باشد که دولت بخواهد از سرمایه های تامین 
اجرای  بودجه خود در  برای جبران کسری  اجتماعی و شستا 
طرح های ناتمام و تا حدودی ناکامی مثل طرح تحول سالمت 

استفاده کند؟

جریان های بسیار پرقدرِت تکنوکراتیک، قدرت را در 
دولت قبضه کرده اند

اقتصادی و سیاسی حاکم  پنهانکاری در روابط  وقتی  اساساً 
باشد، انواع و اقسام نگرانی ها و فشارها می تواند رخ بدهد و این 
نگرانی ها در هر زمانی به یک شکل، نمود پیدا می کند؛ در طول 
سال های گذشته که نگرانِی مداخله ی تیم وزارت بهداشت در 
منابع شستا و تامین اجتماعی مطرح نبود، شکل های دیگری از 
دلواپسی وجود داشت. مساله اصلی در مورد شستا این نیست که 
االن کدام سازمان و یا کدام وزارتخانه بیشتر مداخله می کند و 
قصد بهره برداری از منابع آن را دارد؛ مساله اصلی این است که 
یک محیط اقتصادی بسیار بزرگ داریم که در برخی شاخه ها 
مثل شاخه های دارویی واجد »انحصار« است، اما همه ی روابط آن 
در فضایی پنهان، نسج می گیرد و به پیش می رود؛ دولت با وجود 
تبلیغات گسترده و فراوانی که در رابطه با »گردش آزاد و شفاف 
اطالعات« صورت می دهد؛ هیچ زمان به اصل گردش آزاد اطالعات 
وفادار نبوده؛ از دولت احمدی نژاد به دلیل خصایص خاصی که 
داشت و ماهیت فارغ از آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات آن، 
انتظار نداشتیم اما از دولت تدبیر و امید انتظار داشتیم و داریم 
که آزادی گردش اطالعات و شفاف سازی را در همه ی سطوح 
رعایت کند. وقتی دولتی شعاری سر می دهد، علی القاعده باید به 
این شعار وفادار بماند؛ اما دولت روحانی نیز به مانند قبلی ها، هرگز 
به شعارهای خود در این زمینه وفادار نمانده است. علت اصلی این 
عدم وفاداری هم، حضور جریان های بسیار پرقدرِت تکنوکراتیک 
است که قدرت را در دولت قبضه کرده اند و با نهادهای سیاسی 
و نظامی هم پیوند دارند و الجرم یک قلعه ی هول انگیِز منافع 
اجازه  و  نمی گذارند  و همین ها  کرده اند  تمهید  برای خودشان 
نمی دهند که اطالعات شفاف منتشر شود؛همین االن هیچ یک 
از عملکردهای واقعی شستا منتشر نمی شود و مانع از دسترسی 
جامعه به اطالعات اقتصادی می شوند؛ درحالیکه شستا جزو اموال 
ملت است و باید همه بدانند در آنچه چه روندی در جریان است.

حداقل کارگران باید بدانند در شستا چه می گذرد!
نه فقط کارگران، بلکه کل جامعه باید بداند که االن در شستا چه 
می گذرد؟ درآمد آن چیست؟ سود و زیان چقدر است؟ چه مدیرانی 
حضور دارند؟ حقوق این مدیران چقدر است و نقل و انتقاالت مالی 

چگونه انجام می شود؟ منتها مع االسف، اطالعات منتشر نمی شود. 
مساله اصلی این نیست که امروز یک مدیر تغییر کرده و این تغییر، 
خطرات و نگرانی هایی به همراه آورده؛ در تمام ادوار شستا، این 
تا زمانی که دولت به شعار گردش آزاد  نگرانی وجود داشته و 
اطالعات، وفادار نباشد، این دست نگرانی ها پابرجا خواهد ماند. هر 
زمان دولت مجاب شد که باید »صادقانه« اطالعات را منتشر کند 
و از این حلقه های پنهان که سرشار از موقعیت های جرم زاست، 
شستا را خارج کرد، این دغدغه ها هم خاتمه پیدا می کند. تغییرات 
مداِم  مدیریتی را در شستا چگونه می توان تفسیر کرد؛ از زمان 
روی کار آمدِن روحانی، مدیر فعلی، ششمین مدیر شستاست؛ آیا 
این تغییرات متناوب را می توان در قالب منازعات جناحی و سیاسی 

برای برخورداری از ثروت شستا، تفسیر کرد؟
ماهیت حقوقی شستا کامالً مبهم است

عامِل  چند  زاییده  مدیریتی،  متناوب  تغییرات  معموالً 
اینکه  از  بیش  و نصب ها  اینکه عزل  است؛ یکی  درهم پیچیده 
ناشی از صالحیت ها و توانمندی های فرد باشد، ناشی از روابط 
و منافع است؛ در شستا، منافع بسیار گسترده و هوس انگیزی در 
جریان است؛ بخش دیگر، ناشی از درهم ریختگِی نهادی نظام 
تحت  شستا  شرکت های  ظاهراً  شستاست؛  بر  حاکم  حقوقی 
ضوابِط شرکت های خصوصی فعالیت می کنند اما سازمان تامین 
اجتماعی و شستا، از محِل ثروت عمومی، تامین شده است؛ لذا 
ماهیت حقوقی شستا کامالً مبهم است و اتفاقاً بخشی از این 
ابهام »تعمدی« است به این دلیل که هرجا ابهام زیاد است، حکم 
محیط های تاریکی را پیدا می کند که در آن هر عملی مجاز است؛ 
بنابراین ناکارآمدی مدیریت ها، منازعات قدرت و ابهامات عمیق 
در ماهیت حقوقی شستا، عوامل جابجایی مدیریت هاست و خود 
این جابجایی مدیریت ها، نشان دهنده ی ناکارآمدی و ناشایستگِی 
سطوح باالدستِی شستاست. باید بدانیم جابجایی مدام مدیریت، 
یکی از بدترین و زیانبارترین اتفاقاتی ست که می تواند برای یک 
سازمان عظیم اقتصادی رخ بدهد. بحث دیگر، مشارکت کارگران 
در تامین اجتماعی و زیرمجموعه های آن است؛ »شورای عالی 
تامین اجتماعی« مدتهاست که منهدم شده و دیگر وجود خارجی 
ندارد؛ حال فرض بگیریم که شستا در یک وضعیت پایدار باشد و 
بگویند شرکت های شستا »زیان ده« هستند و باید واگذار شوند؛ از 

آنجایی که سرمایه های شستا در مرحله اول متعلق به کارگران و 
بعد هم کارفرمایان است، از منظر حقوقی، واگذاری ها باید چگونه 
انجام شود؟ آیا دولت یا مدیرعامل منصوب دولت، می تواند خودش 
به تنهایی برای این واگذاری ها تصمیم گیری کند؟ شستا که نه 
متعلق به بخش دولتی است و نه به بخش دولتی؛ پس چطور 
تصمیمات را به این راحتی و بدون مداخله و مشارکت شرکای 

اجتماعی اتخاذ می کنند؟
جریانات رانتی از »آشفتگی« سود می برند

دولت  معتقدم  و  عقیده ام  هم  شما  با  مطلق  طور  به  من 
»نمی تواند« و نباید با شستا به مثابه مال دولت برخورد کند. 
این زمینه هیچ اختیاری ندارد؛ منتها مشکل اصلی  دولت در 
همان پنهانکاری های گسترده است؛ وقتی نمی دانیم در شستا 
چه می گذرد، دیگر نمی توانیم توقع داشته باشیم که در تصمیم 
گیری های این نهاد عظیم الجثه اقتصادی، کارگران و یا کارفرمایان 
را مداخله بدهند. درحالیکه شستا در نظام واردات و تولید دارو 
تقریباً یک شبه انحصار دارد، ولی هیچ اطالعی نداریم که نظام 
عملکردی اش چگونه است؛ طبیعی است که در این فضا هر اتفاقی 
می تواند بیفتد؛ کما اینکه تا االن نیز اتفاقات گسترده ای در حوزه 
شستا رخ داده؛ ولی نکته فاجعه بارز اینجاست که هیچ کس هم 
مسئولیت نمی پذیرد؛ من اعتقاد دارم بخش بزرگی از این انفعال 
برای راهیابی به مشکالت شستا، تعمدی است؛ یعنی جریان های 
پرقدرت و پنهاِن رانتی به نفعشان است که وضعیت آشفته بماند؛ 

چراکه در »آشفته بازار« می شود خیلی کارها کرد.
هم آشفته و هم مبهم؛ درست است؟

بله؛ هم ابهام و هم آشفتگی به نفِع صد درصدی این گروه های 
پرقدرت است. من فکر می کنم تعمدات پنهانی وجود دارد با این 
اهتمام که  این آشفتگی ها و ابهامات پابرجا بماند تا خیلی از مسائل 

برمال نشود و گروه های خاص بتوانند به راحتی کارشان را بکنند.
 جلوگیری از مشارکت کارگران را نیز در همین راستا 

می توان تفسیر کرد؟
یک بخشی از بازدارنده های مشارکت، ناشی از تمایل به پایداری 
همین آشفتگی و ابهام است و بخشی دیگر ناشی از ذات پنهانکاری  
و تمایل به حفظ همان حاشیه های پنهان است؛ به هرحال هرکسی 

محرم آقایان نیست!

اقتصادی 5

یک کارشناس تاکید کرد

افزایش بن خواربار کارگران در سال آینده

یک کارشناس حوزه کار از شورای عالی کار خواست تا در کنار افزایش 
درصد حداقل مزد، مزایای جانبی و بن خواربار کارگران را افزایش دهد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شورای عالی کار در 
بررسی دستمزد سال آینده باید فارغ از افزایش حداقل مزد، رقم حق مسکن 
و بن خواربار کارگران را تغییر دهد تا از این طریق بخشی از هزینه های زندگی 

کارگران جبران شود.
وی درعین حال از دولت خواست تا با توجه به روزهای پایانی سال،توزیع 
بسته های حمایت غذایی را به جهت جلوگیری از فشار هزینه ها بر معیشت 

خانوارهای کارگری از این ماه آغاز کند.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با تاکید بر تامین کاالهای ارزان قیمت کارگران، 
گفت: در خبرها شنیدیم که مذاکراتی با اتحادیه امکان برای تامین کاالی ارزان 
و مورد نیاز کارگران صورت گرفته است در حالی که کارگران عمدتا مایلند از 

فروشگاههای بزرگ کاالهای اساسی خود را تامین کنند.
به گفته حاج اسماعیلی، کارگران تامین اقالم مورد نیاز خود از فروشگاههای 

بزرگ و سراسری را به خرید از امکان ترجیح می دهند.
وی تنوع اقالم و دسترسی آسان برای خرید،کیفیت و به روز بودن تاریخ مصرف 
اجناس را از مهمترین دالیل استقبال کارگران از فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای 
به شمار آورد و گفت: انتظار نداریم که وزارت کار روشهای شکست خورده ای را که 

جز ضرر و زیان نفعی برای کارگران ندارد، احیا کند.
بررسی  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  این  از  پیش  ایسنا،  گزارش  به 
راهکارهای تامین کاالی اساسی و مورد نیاز کارگران با استفاده از شبکه وسیع 
تعاونی های امکان خبر داده و گفته بود مذاکراتی با اتحادیه امکان صورت گرفته تا 
کاالهای مورد نیاز کارگران را با دقت کامل تر و قیمت ارزان تر در اختیار کارگران 

قرار بدهد.

ممنوعیت واردات کاالهای دست دوم برداشته شد

لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کاالهای مستعمل مشمول استاندارد 
اجباری به گمرک اعالم شد.

به گزارش ایسنا، مطابق با ابالغ وزارت صنعت معدن و تجارت به مدیرکل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت ثبت سفارش و 

واردات کاالهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری لغو می شود.
در ابالغیه وزارت صنعت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه آمده است 
که در راستای اجرای بند )۳( ماده )۴۲( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات، مصوبه بند )۲( و بخشنامه صادر شده در سال ۱۳۹۵ مبنی بر ممنوعیت 

ثبت سفارش و واردات کاالهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری لغو می شود.
بنا بر این، مانعی برای ثبت سفارش کاالهای مستعمل و بازسازی شده مشمول 
استاندارد اجباری )در صورت تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات( وجود ندارد و ترخیص آنها منوط به تایید سازمان ملی 

استاندارد است.
به گزارش ایسنا، پیش از این علی معقولی،  مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای در اواخر آبان ماه سال جاری 
)۱۳۹۷( به گمرکات اجرایی موضوع »لغو موافقت کلی برای ثبت سفارش و واردات 
کلیه کاالهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری« را ابالغ کرده بود. منطبق با آن 
بخشنامه ترخیص دستگاهای کشاورزی مستعمل منوط به نظر مرکز واردات گمرک 

ایران شده است.

دالر کماکان بر مدار کاهشی
بحران سیاسی داخل آمریکا و منازعه بین کاخ سفید و بانک مرکزی این 

کشور باعث شد ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایان آن کاهش یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری 
آمریکا با کاهشی چشمگیر به نسبت سه درصد ثبت شده در ابتدای ماه دسامبر، در 
آخرین دور از مبادالت بازارهای مالی به ۲.۷۳ درصد کاهش یافت. تحلیل گران بانک 
میزوهو ژاپن در گزارشی نوشتند که کاهش بازدهی این اوراق از جمله عوامل موثر 

بر کاهش ارزش دالر بوده است.
در مبادالت امروز، یورو و پوند هر دو به میزان ۰.۲ درصد در برابر یورو افزایش 
یافتند و به ترتیب به ازای ۱.۱۴۱ و ۱.۲۷ دالر مبادله شدند. در ماه های اخیر ارزش 
دالر عمدتا به دلیل مسائلی همچون نرخ بهره، کاهش بهای نفت و چشم انداز 

نامطمئن اقتصاد آمریکا در مسیر نزولی حرکت کرده است.
هفته گذشته، بانک مرکزی آمریکا باوجود ریسک های موجود تصمیم گرفت نرخ 
بهره را برای چهارمین بار در سال جاری افزایش دهد، مساله ای که با واکنش منفی 
شدید بازارهای مالی آمریکا مواجه شد. این اقدام در کنار تشدید اختالفات بین دولت 
و بانک مرکزی آمریکا باعث افزایش نگرانی معامله گران از اوضاع سیاسی داخلی این 

کشور شده است.
در برابر سایر ارزها، هر دالر آمریکا به ازای ۶۹.۹۸ روپیه هند، ۱.۴۱ دالر 
استرالیا، ۱.۴۰ دالر کانادا، ۱۱۰.۴۱ ین ژاپن و ۶.۸۸ یوان چین مبادله شد. هم 
چنین هر فرانک سوئیس به ۱.۰۱۳۵ دالر و هر دینار کویت به ازای ۳.۲۸۶۵ 

دالر مبادله شد.
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طرح توسعه دانشگاه تهران به زودی تعیین تکلیف می شود
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: درخصوص ابطال طرح یا تملک بخش باقی مانده توسعه دانشگاه تهران به زودی تصمیم الزم از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اتخاذ خواهد شد. محمدسعید ایزدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روز 

گذشته جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری با محوریت توسعه دانشگاه تهران برگزار شد که در آن نمایندگان ساکنان،  دانشجویان، شهرداری، دانشگاه تهران و اعضای کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی حضور داشتند. در این جلسه نظرات 
مخالفان و موافقان را شنیدیم و قرار شد توقف 1.۵ ساله ای که در روند بررسی و تصویب طرح ایجاد شده و به نگرانی هایی برای مردم و ساکنین انجامیده را با پیگیری مستمر جبران و هرچه سریع تر طرح را در شورای عالی شهرسازی نهایی کنیم.

قلعه هولناِک قدرتمندان به گرِد شستا

دولت هیچ اختیاری در واگذاری شرکت های شستا ندارد
اخبار

دبیر کانون بانک های خصوصی تشریح کرد

نحوه محاسبه سود ماه شمار
درپی تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپرده های 
و  بانک ها  کانون  دبیر  ماه شمار،  به  روزشمار  از  کوتاه مدت  سرمایه گذاری 
موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان اینکه این تصمیم زیان بانک ها 
را کاهش می دهد، نحوه محاسبه سود ماه شمار سپرده های کوتاه مدت را 

تشریح کرد.
محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مصوبه اخیر سود سپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه نرخ سود بانکی برای 
سپرده های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت تا سقف ۱۰ 
درصد برای همه بانک ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعیین شده است، اظهار کرد: 
همه بانک ها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما برخی بانک ها رویه شان در این 

خصوص متفاوت بود.
وی افزود: در این میان برخی بانک ها از این نرخ ها عبور کردند و زمانی که چند بانک 
این کار را انجام دهند، باقی بانک ها نیز به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها 

برای رقابت در جذب سپرده می شوند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با تاکید بر اینکه اکثر بانک ها 
ضوابط سود سپرده را رعایت می کردند، گفت: تخلف برخی بانک ها کار را به جایی 
رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر 

بانک ها از این نرخ عبور کنند، با جدیت با آن ها برخورد می شود.
جمشیدی با اشاره به جریمه های متفاوت برای تخلفات در سود سپرده های 
بلندمدت، تصریح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی، عبور از سود ۱۵ درصد 
جریمه های  درصد   ۱۸ از  عبور  جریمه،  نوع  یک  بلندمدت  سپرده های  برای 

سنگین تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جریمه هایی دارد که در صورت 
این  ادغام  و  را پشیمان خواهد کرد که تعطیلی  بانک ها و مدیران آن ها  اجرا 

بانک ها نیز بخشی از این جریمه ها به شمار می روند.
وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت 
را از روزشمار به ماه شمار تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به 
مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، 
سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده  حساب  آن ها در روزهای یک 

ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن ها واریز می شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی 
سود سپرده گذاران را کاهش می دهد اما سود خاصی را نصیب بانک ها نمی کند، چراکه 
بانک ها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتری می گیرند و با سود ۱۸ درصد تسهیالت 
اعطا می کنند که در این میان سه درصد به عنوان حق الوکاله برای بانک ها سود ایجاد 
می کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده ها صرف پرداخت تسهیالت نمی شود و 
بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم 
نگه داری می شود. از سوی دیگر سپرده ها در همان روز تبدیل به تسهیالت نمی شوند 
و این موارد به همراه هزینه های جاری بانک ها سبب می شود تا در نهایت بانک ها از 

محل دریافت سپرده و اعطای تسهیالت ۰.۶ درصد متضرر شوند.
جمشیدی با بیان اینکه عمال سودی از این محل نصیب بانک ها نمی شود، گفت: 
تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه شمار و کاهش نرخ 
سود سبب می شود تا اندکی زیان بانک ها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات 

مثبت است و امیدواریم که این بار بانک ها نیز این تصمیمات را رعایت کنند.

وی در راستای تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد 
که نرخ های متفاوتی برای سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز تعیین شود، 
چراکه پیش تر این تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده گذاری در 

بانک ها می کرد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، افزود: فرض کنید فردی 
در یک بانک سپرده بلندمدت یک ساله باز می کند و فقط چند روز تا سررسید یک  
سال خود برای دریافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دلیلی به پولش نیاز پیدا 
کرده و مجبور به برداشت آن می شود که با قوانین فعلی سود او به ۱۰ درصد کاهش 

پیدا کرده و متضرر می شود.
جمشیدی تصریح کرد: اگر نرخ های متفاوتی برای سپرده های سه ماهه، شش ماهه 
و ۹ ماهه نیز درنظر گرفته شود، رغبت مردم برای سرمایه گذاری پول خود در بانک ها 

افزایش پیدا می کند.

این  روزها شاهد آن هستیم که برخی خودروهای صفر 
کیلومتر در بازار آزاد، ارزان تر از قیمت رسمی اعالم شده 

توسط کارخانه و شرکت ها به فروش می رسند.
به گزارش ایسنا، در اقدامی جالب توجه قیمت های رسمی اعالم 
شده برای برخی خودروهای دو شرکت کرمان موتور و مدیران 
خودرو گران تر از قیمت این محصوالت در بازار آزاد تعیین شده 

است.
بر این اساس برای خودرو جک s۳، شرکت کرمان موتور قیمت 

رسمی ۱۶۱ میلیون تومان را اعالم کرده، در حالیکه قیمت فروش 
آزاد ۱۵۳ میلیون تومان است.  همچنین  بازار  این خودرو در 
خودرو جک s۵ نیز با قیمت ۲۰۲ میلیون تومان در بازار به فروش 
می رسد، در حالیکه قیمت رسمی اعالم شده توسط این شرکت، 
۲۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. در شرکت مدیران خودرو 
نیز داستان به همین شیوه برای برخی خودروها پیش می رود. به 
طور مثال خودرو ام وی ام x۲۲ اتومات اکسلنت اسپورت توسط 
این شرکت ۱۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده، 

در حالیکه در بازار آزاد قیمت آن در حدود  ۱۲۰ میلیون تومان 
است و مدل اتوماتیک LX آن در شرکت ۱۵۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۱۳۲ میلیون تومان قیمت دارد.  
خودروی چری تیگو  ۷ اکسلنت مدیران خودرو، در بازار حدود 
۲۷۲ میلیون تومان قیمت دارد، در حالیکه شرکت میدران خودرو 
آن را به قیمت ۳۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده 
است. همچنین خودرو چری تیگو ۵ در بازار آزاد به قیمت ۲۳۵ 
میلیون تومان عرضه شده، در حالیکه قیمت رسمی اعالم شده 

توسط شرکت، ۲۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان  است.  از همین 
شرکت، خودروی ام وی ام x۳۳ در در بازار آزاد با قیمت نزدیک به  
۱۷۲ میلیون تومان به فروش می رسد اما شرکت مدیران خودرو 

قیمت آن را ۱۸۳ میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده است.
در این شرایط از نهادهای نظارتی مسوول به ویژه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبری نیست و مشخص نیست 
که اصوال چرا باید قیمت یک خودرو در کارخانه عرضه کننده آن 

گران تر از بازار آزاد باشد!؟

گران فروشی بی سروصدای مدیران خودرو و کرمان موتور


