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تدبیر ویژه
برای رشد اقتصادی
استانها

قیم
تپاوربانک

 1جمادیالثانی 1443

55.510.000

طال ۱۸عیار

 12.815.000ربعسکه

مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامهو بودجه در
حاشیه نشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱کل کشور گفت :بخش دیگری از جهتگیریهای
ما در بودجه سال ۱۴۰۱بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن
در کشور اســت ،متأسفانه اکنون ایــن موضوع وجود
دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه

انکر PowerCore A1214
 10400میلیآمپر ساعت
 ۳۴۹,۰۰۰تومان

مینا افرازه وزارت اقتصاد در
راستایحمایتازتولیدکنندگان
و فعالیت فعاالن اقتصادی در
نظر گرفته بانکها از ابتدای
دیمــاه تمامی مبالغ نــرخ سود
بانكی خارج از مصوبات شورای
پول و اعتبار را به مشتریان بازگردانند .بر همین
ن باره
اساس ،احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ای 
تصریح کــرده «بانکهای دولتی موظف خواهند
بود مبالغ خــارج از مصوبه شــورای پول و اعتبار را
چه مربوط به امسال یا سالهای گذشته باشد،
بــه مشتریان مسترد کنند .فــعــاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها میتوانند برای
اصــاح قـراردادهــای خود اقــدام کــرده و مبلغ مازاد
دریافت شده توسط بانکها را مطالبه نمایند».

 4ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9714

شیائومی مدل Redmi
 20000میلیآمپر ساعت
 ۴۸۹,۰۰۰تـومـان

 38.580.000نیمسکه

 68.050.000سکه

سال آینده در نظر گرفتهشده است .در این راه صندوق
پیشرفت و عدالت در استانها جانمایی شده تا بتواند در
استانهایمحرومماننددیگراستانهایبرخوردارتوسعه
ایجاد شود .به گــزارش ایرنا وی گفت :بحث حمایت از
رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویتهای ما در
بودجه سال آینده است ،ما در گذشته آنچنان به حاشیه

ژیپین مدل PX105
 20000میلیآمپر ساعت
 ۴۹۸,۰۰۰تومان

سیلیکون پاور مدل GP10
 10000میلیآمپر ساعت
 ۳۶۹,۰۰۰تـومـان

دولت دریافت بهره مازاد تسهیالت
از بنگاههای اقتصادی را ممنوع کرد

بازگشت سود اضافه
بهتولیدکننده

◾

◾شرایط استرداد مبالغ سود مازاد به مشتریان
بر همین اســاس یاسر م ــرادی ،مدیر گــروه حقوق
بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با قدس
اظهار کــرد :دربــاره تصمیم وزیــر اقتصاد مبنی بر
استرداد سود مــازاد ،ماجرا از اینقرار است که در
تابستان 99دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت
رویه که اجرای آن برای تمامی مراجع قضایی و غیره
الزماالجراست ،ابالغ کرد رعایت نرخ سود مصوب
شورای پول و اعتبار برای تمامی بانکها الزامی است
و بانکها امکان توافقی برخالف نرخ سود مصوب
مذکور با مشتریان را ندارند .در واقع این تصمیم
وزارت اقتصاد بدین معناست که بانکها باید عینا ً
نرخهای مصوب را رعایت کنند و اظهاراتی که گفته
میشد میتوان برخالف رأی دیــوان و در صورت
توافق با مشتریان از نرخ مصوب سر باز زد ،مردود
شمرده شد.
مرادی افزود :متأسفانه از زمانی که رأی وحدت رویه

دیــوان عالی ابــاغ شد ،موج گستردهای از دعاوی
در دادگاهها علیه بانکها مطرح شد تا افراد سود
مــازادی که پرداخت کــرده بودند را مسترد کنند.
همین موضوع نیز هزینههای دادرسی و حقالوکاله
سنگینی را به طرفین دعوا تحمیل میکرد و سبب
میشد سرنوشت حجم بسیاری از پروندههای مهم
بانکی به دست افرادی سپرده شود که صالحیت
الزم در این زمینه را نداشتند .از همین منظر ،وقتی
فــردی به بانکها مراجعه و درخواست میکرد تا

 127.450.000دالر (سنا)

سود مــازاد را با توجه به رأی وحــدت رویــه مسترد
کند ،بانکها این افراد را به محاکم دادگاهها ارجاع
مـیدادنــد و میگفتند هر زمــان حکم گرفتند آن
را اجرایی خواهند کرد.مدیر گــروه حقوق بانکی
دانشگاه امام صادق(ع) گفت :در بخشنامهای که
وزیر اقتصاد با بانکهای دولتی مصوب کردند ،وزیر
اقتصاد بهعنوان رئیس مجمع و نماینده بانکهای
دولتی و دولت نیز بهعنوان سهامدار اصلی ،این
توافق را داشتند که اگر سود مــازاد دریافت شده،

269.756

درهم امارات (سنا)

73.453

میپرداختیم که از متن اصلی که در حقیقت همان رشد
اقتصادی ،افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم
است ،غافل میشدیم .در سال آینده ضمن مکلف شدن
دستگاهها ،شورای اداری استانها نیز مکلف میشوند
ما ه ب ه ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای
آنها تعیینشده ،باشند.

ای دیتا P20000QCD
 20000میلیآمپر ساعت
 ۵۶۰,۰۰۰تومان

مبلغ آن مستقیما ًبه مشتریان مسترد شود بدون
اینکه نیاز به طرح دعــوا باشد .از آنجاییکه رأی
وحدت رویه اختالفهای زیادی را به دنبال داشت،
وزیر اقتصاد ب ه قدر تمکنی که وجود داشت اکتفا
کرد و موارد ابال غ شده بهنوعی مورد توافق بانکها و
بدهکاران در اجرای مفاد رأی وحدت رویه اصل94
دیــوان عالی کشور بود.بر اســاس بخشنامه وزیر
اقتصاد قرار شد بانکها استرداد مبالغ سود مازاد
را داوطلبانه و منوط به تحقق یکسری شرایط انجام
بدهند .شرایط از اینقرار است که اوال ًتسهیالت به
صورت کلی نباید تسویه شده باشد و باید ماندهای
از تسهیالت باقی باشد ،زیــرا اگر حسابو کتاب
تسهیالتبست هشدهباشد،دیگرعنوانتسهیالت
صدق نمیکند و احکام خاص خــودش را خواهد
داشت .همچنین تسهیالت بایستی حتما ًاز نوع
عقود مبادلهای باشد .البته حتی در سالهایی که
شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود مصوب را به
تصویب رسانده و بانکها مازاد بر آن را از مشتری
دریافت کــرده ،اگر افــراد ادعــای اثبات سود نهایی
بیشتر از نرخ سقف مصوب شــورای پول و اعتبار
را دارنــد کماکان میتوانند در صورت داشتن ادله
کافی یا با توافق فیمابین یا از طریق محاکم قضایی
نسبت به وصول آن اقدام کنند.

◾

◾سامانههای بانک مرکزی اجازه ثبت قراردادهای
برخالف مقررات را ندهد

مرادی معتقد است :یکی دیگر از شروط بخشنامه
وزارت اقتصاد این است که گزارشی مبنی بر مصرف
تسهیالت در خارج از موضوع قرارداد انجامنشده
باشد .همچنین اگر دعوایی علیه بانک مطر ح شده،
ارائه گواهی تسویهحساب منوط به این است که
حتما ًاســتــرداد دعــوا صــورت بگیرد و فــردی که از
بانک شکایت کرده دعوای خودش را مستند کند.

دینارعراق (سنا)

184

خبر
خوب

کینگ استار مدل KP10017
 10000میلیآمپر ساعت
 ۳۶۸,۰۰۰تـومـان

با تحقق این شرایط ،بانکها آماده اجرای داوطلبانه
و بدون نیاز به طرح دعــوای رأی وحدت رویه و نیز
استرداد سود مــازاد دریافتی مشتریان خودشان
هستند .اگر کسی این بخشنامه را اجرا نکند ،در
واقــع با رأی وحــدت رویــه دیــوان عالی کشور که در
حکم قانون بوده و الزماالجراست ،مخالفت کرده
و در این صــورت ،پرونده آن به عنوان یک تخلف
اداری در محاکم انتظامی بانکها قابلیت رسیدگی
خواهد داشت .متقابال ًافرادی هم که بهواسطه این
تخلف خسارتهایی به آنها وارد شده ،میتوانند
طرح دعوایی از باب مسئولیت مدنی برای جبران
خسارت خودشان داشته باشند.
مدیر گــروه حقوق بانکی دانشگاه امــام صــادق(ع)
بیان کرد :یکی از علل وقوع تخلفات بانکها در حوزه
تسهیالتایناستکهنرخسودتعیینشدهازسوی
شــورای پول و اعتبار با واقعیت فاصله زیــادی دارد.
وقتی نرخ تورم جامعه در سالهایی بیشتر از  30یا
40درصــد است و از سوی دیگر ،قیمت تما م شده
پولبرایبانکهاخیلیبیشترازنرخمصوبشورای
پولواعتباراست،بانکهاچارهایندارندجزاینکهبا
روشهایمختلفایننرخسودرادوربزنندتابتوانند
هزینههای خودشان را جبران کنند .بــرای رفع این
گونهمشکالتوحلمسائلنظارتیبهنظرمیرسد
مصوباتشورایپولواعتباربایستیبهسمتواقعی
شدننرخپیشبرود.موضوعدیگراینکهازآنجای یکه
امکان نظارت میدانی وجود ندارد ،سازوکار سامانه و
سیستمهایبانکهابایستیبهنحویطراحیشود
که در موقع انعقاد ق ـراردادهــای تسهیالت نظارت
حداکثریوجودداشتهباشدوتخلفیازای نجهترخ
ندهد.درواقعبهجاینظارتپسینی،نظارتپیشینی
صورت بگیرد و سامانههای بانک مرکزی اجازه ثبت
انعقادقراردادهایبانکیبرخالفمقرراتشورایپول
واعتبارراندهند.

هنوز هم
میتوان با
یک میلیون تومان
شغل ایجاد کرد

حجت عبدالملکی؛
وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :سه
سال پیش مطرح کردیم
که با یک میلیون تومان
هم میشود شغل ایجاد
کرد و اکنون با وجود
گذشت چند سال و
گرانی مواد اولیه هنوز
هم میتوان با یک
میلیون تومان شغل
ایجاد کرد.
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اقتصاد

