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وزیر امور اقتصادی و دارایی ،قانون تس�هیل تس�ویه بدهی بانکی با عنوان حذف س�ود
مرکب و بخش�ودگی جرایم دیرکرد تس�هیالت بانکی بخش تولید را تا اسفند  ۱۴۰۰تمدید
کرد .سیداحس�ان خاندوزی از بانک مرکزی خواست ،قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی را
هر چه زودتر به بانکها ابالغ کند و این فرصت باقیمانده را غنیمت بشمارد.
حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد ،موضوعی است که هر سال مطرح میشود
ام�ا ب�ه مرحله اجرا نمیرس�د .پیشتر مدیران بان�ک مرکزی عن�وان میکردند بانکهای
خصوص�ی ،ضواب�ط و قوانین درونبانک�ی خود را دارن�د و نمیتوان بهصورت دس�توری،
موضوعی را به آنها ابالغ کرد .حال باید دید باالخره این قانون از س�وی بانک مرکزی ابالغ
میشود و آیا بانکها ،اجرای آن را در دستور کار خود قرار میدهند.

عملی که شرع حرام کرده است
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آرمان خالقی ،عضو هیاتمدیره خانه صنعت ،معدن
و تج��ارت درباره ای��ن قانون و تمدید آن تا اس��فند
 ۱۴۰۰به
گفت :س��ود مرکب در واقع گرفتن
سود از س��ود اس��ت .حکم این امر در شرع مشخص
و حرام اس��ت .در حکم ش��رع جایز نیست از جریمه
س��ود دوباره دریافت شود .این مس��ئله بهطور صریح
آمده است.
وی اف��زود :بانکه��ا ب��ه بهانه مش��ارکت و س��وق
دادن مس��ئله بهس��وی بانکداری اسالمی ،تبصرههای
درونس��ازمانی خود را دارن��د و بهنوعی قانون را دور
میزنن��د .در حالیک��ه این مس��ئله (س��ود مضاعف
یا مرک��ب) از س��وی ش��ورای نگهبان نیز رد ش��ده
است.
این کارش��ناس حوزه صنعت در ادامه با اش��اره به
نپذیرفت��ن این قانون از س��وی بانکه��ا عنوان کرد:
اج��رای این موضوع بیش��تر ب��ه اقت��دار وزارت امور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برمیگردد.
اگ��ر متولی��ان بتوانند ضوابط را اع�لام و برای آن
چارچ��وب تعیین کنن��د و بانکها و کس��انی که در
موسس��ات پولی و اعتباری در حال فعالیت هس��تند،
ملزم و موظف به اجرا ش��وند ،نظ��ام بانکی نمیتواند
تمکین نکند.
او گف��ت :این اس��تدالل که بانکه��ا ضوابط خاص
خ��ود دارند و نمیتوان آنه��ا را مکلف به انجام چنین
دستوری کرد ،پذیرفتنی نیست ،زیرا دریافت ربا از هر
فردی براساس قوانین جایز نبوده و باید با آن برخورد
ش��ود .حال اگر ن��ام این عمل را از رب��ا بهنام دیگری
تغییر دهیم ،تفاوتی در اصل موضوع نخواهد داشت.
 دولت ،بدهکار بزرگ اقتصادی
خالق��ی در ادامه س��خنان خود ب��ه عملکرد بانک
مرک��زی اش��اره ک��رد و گف��ت :رفتار بان��ک مرکزی
بهگونهای اس��ت که گوی��ا این بان��ک انجمن صنفی
حمای��ت از مناف��ع بانکهاس��ت .در حالیک��ه بانک
مرکزی تنظیمکننده روابط پولی و مالی کشور بوده و
سمت و سوی آن باید در جهت حفظ ارزش پول ملی
و تنظیم مناسبات مالی و بانکی کشور باشد.
وی اضاف��ه کرد :عملک��رد بانک مرک��زی نباید به
نحوی باش��د ک��ه فقط مناف��ع بانکها حفظ ش��ود.
از س��وی دیگ��ر ،نبای��د بهگونهای هم باش��د که تنها
منافع دولت دیده ش��ده و نظام بانکی متضرر ش��ود،
بلکه سیاس��تهای ای��ن نهاد باید منطق��ی و اصولی
باشد.
عض��و هیاتمدی��ره خانه صنعت ،مع��دن و تجارت
عنوان کرد :فعاالن اقتصادی کش��ور از سهامدار خرد
ب��ورس تا بزرگترین بنگاهه��ای اقتصادی تحتتاثیر
تورم فزاینده کمرش��کنی که در کش��ور حاکم ش��ده
ق��رار گرفتهان��د و از این تورم در حال زیان هس��تند
و نمیتوانن��د تعهدات مالی خود را نس��بت به س��ایر
اش��خاص انج��ام دهند و حت��ی تس��هیالت بانکی را
بهموق��ع پرداخت کنند .این ام��ر بهدلیل بهم خوردن
تناسب و تعادل اقتصاد در کشور است.
او خاطرنش��ان کرد :وقتی ش��اهد این اتفاق باشیم
طبیعی است که بدهیهای معوق هم به وجود میآید
و عدمانجام تعهدات را نیز خواهیم داشت و در نهایت
حجم چکهای برگشتی افزایش مییابد.
خ��ود دول��ت بهعن��وان ی��ک کارفرم��ای بزرگ،
بزرگتری��ن ط��رف اقتص��ادی اس��ت و بزرگتری��ن
کارفرمای کش��ور اس��ت که تعهدات خود را بهموقع
پرداخ��ت نمیکند و بدعهد اس��ت؛ بنابراین باعث به

وجود آمدن بس��یاری از این
بدهیها و عدمانجام تعهدات،
نخست خود دولت است.
او ادامه داد :وقتی تمام این
مس��ائل را در کن��ار هم قرار
میدهیم ،یک ن��وع بهمریختگی ایجاد میش��ود که
خود را در قالب تورم نشان میدهد.
 سود و زیان دوطرف
خالق��ی با بی��ان اینک��ه بانکها به هر ح��ال بنگاه
اقتصادی هس��تند ،گفت :با توجه به این مسئله اینکه
وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و سیس��تم قانونگذاری
کشور بهگونهای ریلگذاری و تنظیمات را انجام دهند
که در هر ش��رایطی سیس��تم بانکی نباید زیان کند،
چون سپرده در اختیار دارد ،نمیتواند منطقی باشد.
او تصریح کرد :هنگامی برخوردها با بانکها اینگونه
باشد؛ یعنی تبعیضهایی را آگاهانه میپذیریم.
این کارش��ناس حوزه تولید ادامه داد :اگر ش��رکت
تولیدی که  ۲۰س��هامدار دارد -که البته این شرکت
اگ��ر در بورس باش��د این آمار به چند ص��د هزار نفر
سهامدار برس��د -زیان کند مش��کلی نیست اما فقط
بانکها نباید ضرر و زیان داشته باشند.
عضو هیاتمدیره خان��ه صنعت ،معدن و تجارت بر
ای��ن باور اس��ت ،همانگونه که یک ش��رکت تولیدی
میتوان��د ورشکس��ته ش��ود ،ی��ک بان��ک خصوصی
ه��م میتواند ورشکس��ته باش��د .در جه��ان بانکها،
ش��رکتهای بیمهای و ...ورشکس��ته میشوند و این
امری طبیعی است.
خالق��ی گف��ت :تضمینی وج��ود ندارد ک��ه بانکی
ورشکس��ته نشود ،اگرچه دولتها هنگام مشکل مالی
کمک میکنند اما اینکه ب��ه هر قیمتی حیات بانکی
حفظ ش��ود ،درحالیکه باقی شرکتها در حال زیان
باشند ،نمیتواند منطقی و عادالنه تلقی شود.
 واحده�ای تولیدیصنعتی ض�رر کنند اما
بانکها خیر
خالق��ی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد یک بخش را
در جایی به قیمت حف��ظ بانکها ،زیانده کرد ،گفت:
خسارت واردشده به واحدهای صنعتی ،عمومی بوده
و در شرایط تحریم ،کرونا و تورم برای تمام واحدهای
صنعتی رقم خورده اس��ت .آیا در چنین شرایطی باید
تمام واحدهای تولیدیصنعتی ضرر کنند اما بانکها
خیر؟
عضو هیاتمدیره خانه صنع��ت ،معدن و تجارت با
بیان اینکه در این ش��رایط زی��ان موجود باید عادالنه
بین تمام بخشها تقس��یم ش��ود و بار آن نباید فقط
روی دوش تع��دادی واح��د صنعتی باش��د ،گفت :به
هر حال همه باید در قصوری که در کش��ور به وجود
آمده ،س��هم داش��ته باشند و بخشی مس��تثنا نباشد،
حتی دولت نیز باید سهم خود را بپردازد.
او یادآور ش��د :بخش خصوصی معتقد اس��ت باعث
و بانی زیان��ی که به آنها وارد ش��ده خود دولت بوده
اس��ت .نمیتوان به بهانه مس��ائل اجتماعی و اعتراض
س��پردهگذاران بانک��ی خس��ارت ب��ر دوش صنع��ت
باشد .نمیتوان مش��کالت اقتصادی را با ُمسکن حل
کرد.
خالق��ی در پای��ان گف��ت :به ای��ن ترتی��ب ،دنبال
راهکارهای مقطعی و موضعی هس��تیم که چارهس��از
نیست .این میش��ود که بانکها را میخواهیم به هر
قیمتی حفظ کنیم ،حتی به قیمت تعطیلی واحدهای
صنعتی.

عکس :آیدا فریدی

صنعت عم��ران میتواند موتور محرک چرخه
اقتصادی کش��ور باش��د و در یک س��یکل کامال
منطقی ،ضم��ن توس��عه اقتص��ادی ،موجبات
حصول ارزشافزوده و افزایش تولید ناخالص ملی
و نیز رونق منابع و معادن کشور را فراهم آورد.
صنعت عم��ران یکی از مهمترین صنایع امروز
در جهان اس��ت و میتواند با حرکت خود ،بخش
زیادی از اقتص��اد را تحتتاثیر قرار داده و خونی
تازه در ش��ریانهای اقتصادی و بازار مالی جوامع
جاری کند .این صنع��ت بهعنوان یکی از صنایع
مادر ،ارتباط بس��یار زیادی با موضوع اش��تغال،
خاصه در کشورهای در حال توسعه دارد ،چراکه
مش��اغل متعددی را پش��تیبانی میکند و عمال
رون��ق بخشهای متعددی از اقتصاد و اش��تغال
یک کش��ور وابسته به میزان رونق صنعت عمران
اس��ت .بیش از  ۴۰درصد اشتغال در کشورهای
در حال توسعه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با
بخش عمران دارد و ای��ن عدد را میتوان یکی از
ویژگیهای منحصربهفرد صنعت عمران دانست؛
البته این عدد در کشورهای توسعهیافته بهدلیل
اس��تفاده از فناوریهای پیشرفته ،کمتر است اما
حتی در این کش��ورها نیز نمیتوان نقش صنعت
عمران را در اشتغالزایی کتمان کرد.
این صنعت در مس��یر توسعه خود ،رشد نسبی
و صدالبت��ه تصاع��دی را تجربه ک��رده و امروزه
میتوان گف��ت به یکی از پولس��ازترین صنایع
در تمام کش��ورهای جهان از کش��ورهای جهان
سوم گرفته تا جوامع توسعهیافته و حتی آنهایی
که ادعای فوق توس��عهیافته دارند ،تبدیل ش��ده
است .با این حال ،تاریخ مهندسی عمران به شکل
ام��روزی را به صورت تخمین��ی به قرن هجدهم
منتس��ب میکنن��د اما میتوان ریش��ههای این
صنعت را در بش��ر اولی��ه و در همان روزهایی که
ب��رای در امان ماندن از بالی��ای طبیعی یا تالش
برای بقا ،سرپناههایی ایجاد میکرد نیز یافت.
امروز این صنع��ت بهعنوان یکی از بخشهای
مولد اقتصاد کشور (در کنار صنعت نفت) اهمیت
و نقش بس��یاری در تولی��د ناخالص ملی و بهبود
ش��اخصهای اقتصادی دارد .ناگفت��ه نماند که
همچنان یکی از مهمترین ارکان توسعهیافتگی
یک کش��ور را میزان رش��د و پیش��رفت صنعت
عمران میدانند .از س��وی دیگر ،ارتباط نزدیک
این صنعت با بخشهای پاییندست و باالدست
مانن��د فلزات و مس��تغالت و همچنی��ن تامین
مصالح ساختوس��از ،س��بب بهبود بهرهبرداری
از منابع و داش��تههای سرزمینی است به همین
دلی��ل ،نگاه دانش��گاهی و علمی ب��ه آن یکی از
مهمتری��ن نیازهای امروز جامعه اس��ت ،خاصه
اینکه این صنعت بهط��ور ذاتی اصطکاک باالیی
ب��ا مخاط��رات زیس��تمحیطی دارد و اگر نگاه
جامع و علمی به آن نش��ود ،رش��د و توس��عه آن
سبب آس��یب به محیطزیست خواهد شد .یکی
دیگ��ر از کارکردهای صنعت عم��ران (بهویژه در
کشورهای پیش��رفته) را میتوان جذب سرمایه
بخش خصوصی دانست .همچنین در کشورهایی
که اقتص��اد آنها بهدالیل گوناگون با مش��کالتی
مانند تورم مواجه است ،سرمایهگذاری در بخش
عم��ران یکی از بهترین راهها ب��رای حفظ ارزش
دارایی و حصول ارزشافزوده است .نکته مهم در
این بخش ،لزوم هدایت سرمایهها به سمت نقاط
موردنیاز اس��ت؛ در واقع اگر س��رمایه به صورت
افسارگس��یخته و بیش از نی��از موجود به یکی از
بخشهای این صنعت مثال مسکن ،تزریق شود،
نهتنها نتیج��ه مطلوب حاصل نمیش��ود ،بلکه
ممکن اس��ت در اثر س��وداگری ،موجب افزایش
ن��رخ و رکود این صنعت ش��ود و این دقیقا همان
موضوعی اس��ت که در س��الهای اخیر کشوری
مانند ایران با آن درگیر است .این رکود نیز خیلی
زودتاثیرخودرابهصورترکوداقتصادیبهمعنای
عام ،ایجاد مشکالت متعدد در حوزه اشتغالزایی
و بروز بحران بیکاری و مسکن و موضوعاتی مانند
افزایش نرخ اجارهبها و کاهش چش��مگیر قدرت
خرید مردم نش��ان میدهد و چراغ قرمز پررنگی
بر مسیر توسعه کش��ور روشن خواهد کرد؛ البته
این تاثی��رات جنبههای روح��ی -روانی و حتی
اجتماعی باالی��ی نیز دارد ک��ه پرداختن به آنها
در این چند س��طر نمیگنجد .در پایان میتوان
گفت صنعت عمران بهعنوان صنعتی پیش��ران و
پیش��رو ،میتواند موتور محرک چرخه اقتصادی
کشور باشد و در یک سیکل کامال منطقی ،ضمن
توسعه اقتصادی ،موجب رونق صنایع باالدستی و
پاییندستی ،اشتغالزایی و حصول ارزشافزوده و
همچنین افزایش تولید ناخالص ملی با بهرهوری
حسابشده را فراهم آورد .در این روند هم دولت
و هم ملت ،دوش��ادوش ه��م میتوانند ذینفع و
عامل توسعه باشند.

حل ریشهای
آلودگی هوا
در گرو حل
معضل ترافیک

رئیس شورای ش��هر تهران گفت :حل ریشهای معضل آلودگی هوا در
گرو حل معضالت ترافیکی و حملونقل عمومی است.
بهگزارش ایس��نا ،مهدی چمران در پاس��خ به پرسش��ی درباره جلسه
مع��اون اول رئیسجمه��وری با موض��وع آلودگی هوا و مس��ئولیتی که
به ش��هرداری تهران محولش��ده ،گفت :در این جلس��ه از ش��ورا کسی
دعوت نش��ده ب��ود ،چراکه سیس��تم اجرایی بر عهده ش��هرداری تهران
است.

در کمیسیون بررسی آلودگی هوا نیز چون کار اجرایی مطرح است در
آنجا نیز از شورا دعوت نمیشود و از شهرداری باید حضور داشته باشند.
وی افزود :بهطور قطع ،نتایج جلس��ه از س��وی مدیریت شهری دنبال
میش��ود و هر آن چیزی که قرار ش��ده ش��هرداری انجام دهد ،بهخوبی
انجام خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اقدامات در
دست انجام برای کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار خواهد بود یا خیر ،گفت:

اگر بخواهیم ریش��های به این کار بپردازیم باید ریش��ه را در حملونقل
و ترافی��ک ح��ل کنیم .تا وقتی به ای��ن موضوع نپردازی��م هر چند این
نشس��تها خوب اس��ت اما فقط درصدی از مش��کل را حل میکند اما
موضوع ریشهای حل نمیشود.
باید دس��تکم  ۲۰۰۰اتوبوس و  ۱۰۰۰واگن وارد ش��هر شود که در
آن ص��ورت میت��وان امید داش��ت  ۳۰درصد آلودگی ه��وا کاهش پیدا
کند.

بانکه��ا ب��ه بهان��ه مش��ارکت و بانک��داری اس�لامی ،تبصرههای
درونس��ازمانی خود را دارند و بهنوعی میتوان گفت قانون را دور
میزنند

پرداخت تسهیالت ارزانقیمت با تورم  ۴۰درصد
موض��وع را از یکی از کارشناس��ان
در ادام��ه
امور بانکی کش��ور پیگیری ک��رد و علیاصغر پورمتین
درباره چرایی حذف نشدن سود مرکب از نظام بانکی به
گفت :هیچ بانکی سود مرکب دریافت نمیکند.
وزیر اقتصاد هم در اینباره اشتباه عنوآنسود مرکب را
بیان کرده است ،زیرا سود مرکب یعنی ربا.
او افزود :اگر موضوع نبخش��یدن جرایم تاخیر اس��ت
پاس��خ مثبت اس��ت بس��یاری از بانکها این جرایم را
نمیبخش��ند .با نرخ  ۱۸درصد بس��یاری از افرادی که
تس��هیالت دریاف��ت کردهاند ،پول بان��ک را نمیدهند.
امروز هر کاالیی که خریداری ش��ود با تورم  ۴۰درصد
بوده و کس��ی سود  ۱۸درصد تس��هیالت را بازپرداخت
نمیکند.
او گفت :بان��ک در این بخش ،وامگیرن��ده را جریمه
میکن��د و اگر بانکها این جرایم را ببخش��ند ،افرادی
که خوشحساب هس��تند ،دیگر اقساط خود را بهموقع
پرداختنخواهند کرد.
 تکلیف خوشحسابها چه خواهد شد؟
پورمتین اظهار کرد :با عملیاتی ش��دن این مصوبه و
بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت در ادامه باید پرسید
دس��تورالعمل وزی��ر اقتصاد برای افراد خوشحس��اب،
کسانی که بهموقع اقساط خود را پرداخت کردهاند ،چه
خواهد شد؟
این کارش��ناس حوزه بانک یادآور ش��د :هنگامیکه
نرخ تورم کش��ور  ۴۰درصد باشد و جرایم هم مشمول
بخشودگی شود ،تقاضا برای تسهیالت  ۱۸درصد بسیار
زیاد خواهد بود؛ بنابراین اگر بانکی بخواهد تس��هیالت
 ۱۸درصد بپردازد و از آنسو جریمه دیرکرد بازپرداخت
این پول را هم ببخش��د ،دیگر این خدمات (تس��هیالت
ارزانقیمت) را نخواهد داشت.
 چالش سود سپردهگذاران
پورمتین تصریح کرد :با بخش��ودگی جرایم دیرکرد،
مطالبات بانکی افزایش پیداکرده و در ادامه بانکها قادر
به پرداخت سود سپردهگذاران نخواهند بود.
این کارش��ناس امور بانکی ب��ا تاکید بر اینکه بانکها
س��ود مرکب دریافت نمیکنند ،ادامه داد :این برداشت
اش��تباه است و جریمه دیرکرد تس��هیالت سود مرکب
نبوده و س��ود مرکب یعنی از سود دوباره سود دریافت
شود.
او عنوان کرد :ش��ورای نگهب��ان اخذ جریمه تاخیر را
هم پذیرفته است.
 برخی بانکها جریمه دیرکرد را میبخشند
پورمتین ادام��ه داد :برخی بانکه��ا جریمه دیرکرد
را میبخش��ند و برخ��ی خی��ر .بخ��ش خصوصی این
بخش��ودگی را نمیپذیرد ،زیرا عن��وان میکند در ادامه
افراد خوشحساب هم به فهرست افراد بدحساب اضافه
میشوند ،چون برآوردشان این است که با خوشحسابی
و پرداخ��ت بهموق��ع بازپرداخ��ت تس��هیالت ،متضرر
ش��دهاند .در نتیجه باید به این بانکها برای نبخشیدن
جرایم دیرکرد تسهیالت حق داد.
او گف��ت ۹۰ :درصد س��پردههای بانک��ی کوتاهمدت
اس��ت .اگ��ر وامگیرن��دگان بازپرداخت وامه��ا را انجام
ندهن��د ،نظ��ام بانکی به مش��کل خ��ورده و نمیتواند
پاسخگوی سپردهگذاران کوتاهمدت خود باشد.
 اجرای فرمول جهانی
این کارش��ناس حوزه بانکی کش��ور با بیان اینکه این
قانون (بخش��ودگی دیرکرد تس��هیالت) از پایه اشتباه
اس��ت ،گفت :از اینرو این قان��ون در این مدت هیچگاه
ب��ه اجرا در نیام��ده و در نتیجه باید گفت نوع دس��تور

غلط است.
پورمتی��ن ادام��ه داد:
کارشناس��انی ک��ه ب��ه وزی��ر
اقتصاد مش��اوره میدهند باید
از دل سیستم بانکی باشند که
چالشها را بشناسند و شفافسازی کنند.
او گف��ت :فرمولی ک��ه در بانک مرک��زی وجود دارد،
براس��اس فرمولهای بانکداری جهانی ب��وده و در این
فرم��ول جهانی هر قدر م��دت بازپرداخت تس��هیالت
طوالنیتر شود ،نرخ سود افزایش پیدا میکند.
پورمتی��ن با بیان اینک��ه روند فعلی اخ��ذ جریمه از
دیرکرد تس��هیالت خاص بانکهای ایران نیست ،تاکید
کرد :نظام بانکداری کش��ور قانونگذار این مسئله نبوده
و نرخ س��ود با طوالنی ش��دن مدت بازپرداختها باالتر
م��یرود و این موض��وع را نباید بهعنوآنس��ود مرکب
معرفی کرد.
او تاکید کرد :در واقع حدود  ۸س��ال اس��ت بانکها
دیگر سود مرکب دریافت نمیکنند.
 مشتری ،پرداخت سود را میپذیرد
پورمتین با تاکید بر اینکه نرخ بازپرداخت تس��هیالت
به مدت زمان تعیینش��ده برمیگردد ،ادامه داد :برخی
ممکن اس��ت این ابهام را داشته باش��ند که تسهیالت
مش��ارکتی که بانکها میپردازند و بعد تبدیل به پروژه
اقساطی میشود از سود آن ،سود دریافت میشود .اگر
ن س��ود مرکب در نظ��ر بگیرند ،باز
ای��ن روند را بهعنوا 
هم درس��ت نیس��ت .بهعنوان مثال ،در مشارکت بانک
سود مشارکت را تعیین و اعالم میکند که طرف مقابل
آیا آن را نقدی پرداخت میکند یا به حس��اب بدهی او
گذاشته شود.
وی افزود :مشتری اگر بخواهد این سود در بدهی آن
لحاظ شود ،از این سود و قیمت بدهی آن بهاضافه یک
میش��ود .بانک از این آ (سود و قیمت بدهی) به ضافه
یک ،س��ود میگیرد که این را هم نمیتوان به حس��اب
سود مرکب گذاشت ،زیرا خود مشتری پذیرفته است.
سود اقساط کاالی خریداریشده از سوی بانک
پورمتی��ن در ادام��ه س��خنان خود درب��اره وضعیت
پرداخت س��ود تسهیالت صنعتگران عنوان کرد :ممکن
اس��ت طی عقود مغابنهای یعنی فروش اقساطی انجام
ش��ود .به این معنی که صنعتگر از بانک بخواهد کاالیی
خری��داری کند و به او بفروش��د .بنابرای��ن بانک کاالی
موردنظ��ر را میخرد و به تولیدکننده میفروش��د و با
اقساط مبلغ ،سود آن را هم دریافت میکند .مثال ساده
آن این میش��ود که قیمت یخچ��ال  ۵۰میلیون تومان
باش��د و اگر خریدار اقساطی آن را خریداری کند مبلغ
کاال  ۶۰میلیون تومان محاسبه میشود.

سخن پایانی
بنابر این گزارش به نظر میرس��د قانون تس��هیل
تس��ویه بدهی بانکی با عنوان حذف س��ود مرکب و
بخش��ودگی جرایم دیرکرد تس��هیالت بانکی بخش
تولید ،باز هم به مرحله اجرا نرسد ،زیرا بانکها حاضر
به پذیرش زیان نیستند .بنا به گفته کارشناسان امور
بانکی ،سود مرکب هم سالهاست از نظام بانکداری
حذف ش��ده اما جریمه دیرکرد تسهیالت مسئلهای
اس��ت که موردتایید ش��ورای نگهبان ب��وده و انجام
میشود .در این راس��تا ،برخی بانکها این جرایم را
میبخشند و برخی خیر.

