بررسی علل تقلید ناآگاهانه در بازارهای سرمایه

خرد و جنون جمعی در اقتصاد

بازار س��رمایه ایران چندین بار دچار حباب و تخلیه حباب شده است .بازار مسکن هم به همینسان.
حبابها حاصل حرکتی تودهوار برای س��رمایهگذاری در یک حوزه خاص س��رمایهگذاری هستند و
مشخصه آنها افزایش شدید قیمتها در یک بازه زمانی کوتاه و سپس افت شدید و یکباره قیمتهاست.
جز علل و زمینههای اقتصادی ،برخی دالیل روانی نیز برای این امر وجود دارد .این مقاله جذاب نشان
میدهد چگونه و چرا جماعت برای چنین هجمههایی تحریک میشوند.
دانشمندان علوماجتماعی همواره مجذوب رفتار گروهی افراد بودهاند .بسیاری از افراد اغلب میتوانند
در پیشبینی تا حدی از کارشناسان پیش��ی بگیرند .اما آنها نیز ممکن است به ورطه تقلید ناآگاهانه
سرمقاله

بدون سوخت و سوز

خبر

مدیرعامل بورس تهران خبر داد

آغاز اجرای دستورالعمل
افشای اطالعات در بورس
ایرنا :دستورالعمل افشای اطالعات که بر پایه آن
وظایف نظارت بر ناش��ران به ب��ورس اوراق بهادار
تهران واگذار ش��ده اس��ت ،از امروز (ش��نبه) اجرا
میشود.
بیس��ت و نهم آذرماه امس��ال دس��تورالعملهای
اصالحش��ده اجرایی افشای اطالعات شرکتهای
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پذیرش
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ،پذیرش،
عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران،
اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار
تهران ،اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در
فرابورس ایران و اجرایی نحوه انجام معامالت سهام
و حقتقدم خرید سهام در بازار شرکتهای کوچک
و متوسط فرابورس ایران ابالغ شد.
در همین پیوند مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد:
تاریخ اج��رای این دس��تورالعملها طبق ابالغیه
س��ازمان بورس ،از امروز (شنبه) تعیین و بخشی
از وظایف نظارت بر ناش��ران ،به بورس اوراق بهادار
تهران واگذار شده است.
به نوشته جمعه بورس تهران ،حسن قالیباف اصل
اضافه کرد :ناش��ران پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را
همراه با صورتهای مالی میان دورهای 6،3و 9ماه و
صورتهایمالیساالنه،تهیهوافشاکنند.همچنین
شرکتها باید نظر حسابرس خود را نیز نسبت به
گزارش تفسیری مدیریت که همراه با صورتهای
مالی میاندورهای  6ماهه و ساالنه ارائه کنند.
ب��ه گفته این مس��ئول ،ضوابط تهی��ه و راهنمای
بهکارگی��ری گ��زارش تفس��یری مدیری��ت در
ابالغیهای به اطالع ناش��ران ،حسابرس��ان و سایر
استفادهکنندگان میرسد.
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد :مطابق اصالحات
اعمال ش��ده در این مواد ،چنانچه ناش��ر الزامات
دس��تورالعمل پذیرش را رعایت نکند یا در مواعد
تعیینشدهدردستورالعملاجراییافشایاطالعات
اقدام به افش��ای اطالعات نکند ی��ا اینکه عملکرد
شرکت طی دو سال مالی گذش��ته به زیان منجر
شده باشد ،بورس باید عالوه بر اطالع به عموم ،نماد
معامالتی ناشر را وارد فرآیند تعلیق کند.

بیفتند .این موارد از یک کار ساده همچون حدس زدن وزن یک گاو تا امر پیچیدهای مثل یافتن کارخانه
سازنده قطعه معیوبی که موجب انفجار فضاپیمای «چلنجر» شد را دربرمیگیرد .خرد جمعی اغلب
بهصورت توجیه ایده بازارهای دارایی کارآمد بیان میشود .بسیاری از سرمایهگذاران که تصمیمات
خری��د و فروش خ��ود را به این صورت میگیرند ،بای��د بتوانند با کنار هم ق��رار دادن این تصمیمات
پیشبینی بهینه از ارزش واقعی سهام یا اوراق بهادار داشته باشند .در نتیجه این روال پیشبینی ادامه
دارد .اما اتکا به تصمیمات گروهی میتواند دردسرساز نیز باشد .در شرایط خاص خرد جمعی ممکن
است از بین برود و باعث دیوانگی شود...
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روایت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس از نرخ ارز در الیحه بودجه 97

نرخ دالر 3854تومان؛ نه 3500تومان

11

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه؛

کسری۱۳۷هزارمیلیاردتومانی
الیحه بودجه سال ۹۷صحت ندارد
جامعه فردا :سخنگوی س��ازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرده است که الیحه
بودجه سال آینده بدون هیچگونه کسری بودجهای در سطح منابع و مصارف معادل  ۳۶۸هزار میلیارد
تومان بهدقت بستهشده است .این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه
بدون نفت را در الیحه بودجه س��ال  ،۱۳۹۷حدود  ۱۳۷۹هزار میلیارد ریال برآورد و اعالم کرده بود که
در مجموع با مالحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیتهایی...
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چرا جهش قیمت در بازار مسکن
منتفی بهنظر میرسد؟

عکس :تراز نیوز

گ�روه اقتص�اد :در توئیت��ی از ط��رف یک��ی از
خوانندگان ،این گالیه مطرح ش��ده است که چرا
«جامع��ه فردا» و ی��ک روزنامه هم��کار دیگر ،در
م��ورد افزایش قیم��ت بنزین فضاس��ازی کردند
و خب��ر غیرواقع��ی دادهان��د .در م��ورد افزای��ش
عنقریب قیمت بنزین ،روزنامههای دیگر نیز خبر
داشتند ،ولی علت اینکه گالیه مورد بحث فقط از
«جامعه فردا» و یک روزنامه دیگر شده بود ،قطعی
بودن خبر آنه��ا در زمینه افزایش قیمت بنزین در
روز جمعه گذشته بود.
قطعی شدن افزایش قیمت بنزیت در روز یادشده
خبری بود که از جلس��ه مهمی با مضمون کنترل
تبعات امنیتی این اقدام توس��ط یک��ی از اعضای
برجسته دولت به روزنامه رسید .تدارکات الزم برای
انجام ای��ن کار نیز صورت گرفته و برای جلوگیری
از ازدحامهای معمول ،قرار بر انجام چندس��اعته
تغییرات الزم در ایستگاههای سوختگیری بود؛ اما
به نظر میرسد وقوع زلزله و جنبش همگانی ذخیره
بنزین در ساعات پس از آن ،این تصمیمگیری را به
بعد موکول کرده است .هرچند در این مورد ،خبر
دقیقی به روزنامه نرسیده است.
ام��ا اینکه روزنام��ه «جامعه فردا» ب��رای افزایش
قیمت سوخت و افزایش گرانی زمینهسازی کرده،
نکته واضحی اس��ت که ما آن را پنهان نمیکنیم.
وظیفه روزنامه این است که با اطالعرسانی اخبار
و گزارشها ،جامعه را در مورد وضعیتی که در آن
ق��رار دارد مطلع کند و آگاه س��ازد .معضل قیمت
سوخت نه فقط از جنبه هزینهای که میتواند برای
مردم داشته باش��د یا اضافه درآمدی که به کیسه
دولت میریزد ،بلکه بهخاطر نقش��ی که در کالن
اقتص��اد دارد ،اهمیتی فراتر از بس��یاری از کاالها
دارد و افزایش آن از سوی بسیاری از اقتصاددانان،
ضرورتی انکارناپذیر برای اصالحات ساختاری در
اقتصاد ما محسوب میشود.
باید توجه داشته باشیم که بیان این ضرورت توسط
اقتصاددانان دلسوز و رسانهها گاهی سبب گالیه از
سوی اجزایی از جامعه میشود که بهصورتی کلی
از نارساییهای اقتصادی رنج میبرند ،اما چارهای
جز گفتن حقیقت نیس��ت .از س��وی دیگر ،برخی
سیاس��یون طالب محبوبیت یا نمایندگانی که در
جس��توجوی زضایت مس��تمعین خود هستند،
ه��ر روز در بوق مخالف با افزایش قیمت س��وخت
میدمند.
حال که گویا تصمیمگیری درباره افزایش قیمت
س��وخت بهتدریج به مجلس واگذار میشود تا در
بودجه مورد تصویب قرار گیرد ،میتوان اطمینان
داد در ماهه��ای آتی و بهرغم اظه��ارات تبلیغاتی
برخ��ی نمایندگان ،افزایش آن ب��ه صورت یکی از
مصوبات بودجه و امری الزامآور درآید.

شنبه  9دی 1396
سال اول ،شماره 49

خبرگزاری ایسنا از بهبود چشمگیر حجم و ارزش معامالت مسکن تهران در آذرماه خبر داده است .مطابق
آمارها ،حدود  18هزار قرارداد خرید و فروش در این ماه به امضا رس��یده و متوس��ط قیمت هر مترمربع
آپارتمان به  5میلیون تومان بسیار نزدیک شده است .حجم معامالت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل
 52درصد و قیمت متوسط آپارتمان بیش از  13درصد در این مقایسه رشد داشتهاند .میزان رشد قیمت
به اندازهای است که افزایش قیمت مسکن را پس...

دکترحسین عبده تبریزی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی:

سونامی افزایش قیمت مسکن تکرار نخواهد شد
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آیا کشور کشش بنزین  1500تومانی را دارد؟
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نگاه

گزارش

تصویب خط اعتباری بانک مرکزی

مجلس ،مجوز گران شدن حاملهای انرژی را داد
شهناز دیواندری
روزنامه نگار

در پی پیش��نهاد دولت در راس��تای افزایش قیمت حاملهای
انرژی حواشی زیادی از جانب اقشار مختلف مردم ،کارشناسان
اقتصادی و اعضای مجلس شورای اسالمی در کشور به راه افتاد.
علی رغم این حواش��ی ،باالخره مجلس شورای اسالمی رأی به
افزایش قیمت حاملهای انرژی داد و مجوز الزم در این راستا را
صادر کرد .بر این اساس نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
عنوان کرد« :در برنامه ششم ،موافقت الزم برای افزایش قیمت
حاملهای انرژی داده شد .اما باید فکری به حال دهکهایی که
قادر به پرداخت چنین مابه التفاوتی نیستند کرد ».گویا بار روانی
افزایش قیمتحاملهای انرژی اولین ضربه خود را به نرخ تورم
کشور وارد کرد .در این زمینه به اعالم بانک مرکزی در اواخر آذر
سال جاری نرخ تورم به  10درصد رسید .بر این اساس با افزایش
نرخ تورم ،نگرانی و بار روانی بیشتری به بدنه جامعه وارد شده و
کارشناسان پیشبینی میکنند که این سیاست میتواند تبعات
بیشتری را به دنبال داشته باشد .اما از سوی دیگرباید به این نکته
توجه کرد که قیمت حاملهای انرژی باید مسیر واقعیشدن را
سپری کند و این روند مدام سرکوب نشود.
تبصره دردسر ساز

در پ��ی افزایش ناگهانی قیمت حاملهای ان��رژی به میزان 50
درصد و همچنین مخالفت برخی از اعضای مجلس و کمیسیون
انرژی ،فرید موسوی ،نماینده مردم تهران عنوان کرد« :درآمد
حاصل از افزایش قیمت حاملهای ان��رژی و هزینه کردن این
درآمد در س��ه حوزه حملونقل عمومی ،اش��تغال و بهس��ازی

بافتهای فرسوده ،میتواند تبعات منفی را بر روی اقشار مختلف
جامعه در پی داشته باشد ».او تاکید کرد که درآمد حاصل از این
افزایش قیمت باید به درستی هزینه ش��ود تا رشد اقتصادی را
درپی داشته باشد.
الزم به ذکر است که پیشنهاد افزایش ناگهانی قیمت حاملهای
انرژی در حالی ازس��وی دولت مطرح ش��د که ای��ن مقوله در
سالهای گذشته بهشدت مورد بیمهری دولتمردان قرار گرفته
بود .این بیمهری بازار حاملهای انرژی را به س��مت آرامشی
عجیب فراخوانده ب��ود و تغییرنکردن قیمت حاملهای انرژی
در چند سال اخیر قیمتها را به خوابی طوالنیمدت فرو برده
بود .این خواب قیمتها ،در ذهن مردم نهادینه شده بود و هیچ
کس انتظار افزایش ناگهانی  50درصدی را نداشت .بر این اساس
با تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی،
اینبار ب��ازار حاملهای انرژی از خ��واب طوالنی مدت و چند
ساله خود بیدار ش��د .به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی،
این سیاست مستلزم برنامهریزی بلندمدتتری است و چنین
تصمیم ناگهانی ،اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر خواهد کرد.
دولت کسری بودجه ندارد؛ ترفند درآمدزایی دولت
رد شد

الیحه بودجه سال  97در حالی به مجلس ارائه شد که گویا وجود
تبصرهای در آن زمینهس��از ایجاد رکود و تورم بیش��تر در کشور
خواهد شد .در تبصره  18الیحه بودجه سال آتی مبلغ 17400هزار
میلیارد تومان برای اش��تغالزایی در نظر گرفته شد که این رقم
باید از مابهالتف��اوت قیمت حاملهای انرژی در س��ال  96و 97
تأمین شود .بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که
کس��ب چنین درآمدی به این روش ،آن هم به بهانه اشتغالزایی

۴۵۰۰میلیارد تومان برای افضل توس ،البرز و آرمان
تنها برای جبران رقم کس��ری بودجه دولت است .این نظریه در
حالی ازسوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد که سخنگوی ستاد
بودجه 97س��ازمان برنامه و بودجه در زمینه کس��ری  137هزار
میلی��ارد تومانی الیحه بودجه اعالم کرد که الیحه بودجه س��ال
آینده بدون هیچگونه کسری بودجهای در سطح منابع و مصارف
معادل 368هزار میلیارد تومان و به دقت بس��ته شده است .این
ادعا از س��وی دولت در حالی روز گذشته دست به دست شد که
کارشناسان اقتصادی خبر از کس��ری 137هزار میلیارد تومانی
دولت در بودجه س��ال آتی دادهان��د و افزایش قیمت حاملهای
انرژی را ترفند دولت برای درآمدزایی دانستند.
نظر مجلس برگشت

در روزهای اخیر و در پی مخالف��ت افزایش قیمت حاملهای
انرژی توس��ط مجلس شورای اس�لامی ،دادن مجوز ناگهانی
برای افزایش این قیمتها توس��ط مجلس ش��ورای اس�لامی
دور از انتظار بود .بر این اس��اس باید یادآوری کرد که از همان
ابتدا ،مجلس شورای اسالمی موافق پیشنهاد دولت در راستای
افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی و درآمدزایی 17هزار
میلیارد تومانی نبود .بر این اس��اس مجلس نگاه مثبتی نسبت
به این مقوله و در ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور نداشت .بر این
اس��اس گویا بنزی��ن  1500تومانی و گازوئی��ل 400تومانی
برنامه جدیدی اس��ت که دولت دوازدهم به طور جدی در پی
به دست آوردن آن است .چراکه تاکنون هیچگونه تغییری در
پیش��نهاد مربوطه انجام نگرفته است و به نظر میرسد باوجود
خبرهای مخالفتی که از مجلس به گوش میرسید ،سال آینده
قیمت سوخت افزایش خواهد یافت و البته مشخص نیست به
میزان پیشنهادی دولت خواهد بود یا خیر.

وعده جدید بانک مرکزی :جرم و جنایت در بانکها بهزودی صفر میشود
مدیر کل مق��ررات ،مجوزهای بانک��ی و مبارزه
با پولش��ویی بانک مرکزی گفت :انتظار میرود
در آینده نزدیک و با اس��تفاده از زیرساختهای
جدید مبارزه با پولش��ویی ،وقوع جرم و جنایات
درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
به گزارش س��تاد خب��ری هفتمی��ن همایش
س��االنه بانک��داری الکترونی��ک و نظامه��ای
پرداخت،عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات
انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف
تقلب ،اظهار کرد :کشف تقلب و تخلفات مالی با
محوریت دستگاههای نظارتی و بازرسی ،همزمان
با بکارگیری فناوریه��ای اطالعات در بانکها
وجود داشته است.
وی افزود :فناوریهایی که در این زمینه در غالب
سیاستهاومقرراتبوده،بهکشفتقلبهاکمک
میکرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث
مربوط به مبارزه با پولشویی ،بانکها سیستمهای

جدیدی را نیز برای کش��ف تخلف و تقلب به کار
گرفتهاند .مدیر کل مق��ررات ،مجوزهای بانکی
و مبارزه با پولش��ویی بانک مرک��زی در همین
ارتباط تصریح کرد :در بانک مرکزی ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه
با پولشویی نیز زیرس��اختهایی برای استفاده
بانکها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده
از اطالعاتی که مبادله میشود ،تخلفات و تقلبها
کش��ف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله
با آنها انجام شود .ارجمندنژاد گفت :بهمرور این
سیستمها تقویت میشود تا در آیندهای نزدیک و
با استفاده از این زیرساختها ،وقوع جرم و جنایت
در سیستم بانکی به صفر برسد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا آم��اری از
جرایم کش��ف ش��ده در نظام بانکی با استفاده
سیس��تمهای نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود:
از آنجایی که بانکها موظف به ارسال این موارد

به واحد اطالعات مالی هستند ،آمار تجمیعی در
اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیریهای الزم را
به عمل آورد.
مدیرکل مقررات ،مجوزه��ای بانکی و مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول
مبارزه با پولشویی ،گفت :تمام اشخاصی که در
ایران هستند و کار و زندگی میکنند اعم از داخلی
یا خارجی ،شخص حقیقی یا حقوقی ،مشمول
قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هستند ،ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک
مرکزی روی نهادهای پولی باشد.
وی در همی��ن ارتب��اط تصریح ک��رد :نهادهای
پولی نیز ش��امل ،بانکها ،موسس��ات اعتباری،
صندوقهای قرضالحسنه ،تعاونیهای اعتبار،
لیزینگها و صرافیها هس��تندکه باید قوانین و
مقررات را رعایت کنند .البته رعایت این قوانین
در وهله اول به نفع خودش��ان اس��ت چراکه در

غیراینصورت -س��هوا یا عم��دا -مرتکب جرم
میش��وند که باید به دس��تگاه قضایی پاسخگو
باش��ند.مدیرکل مقررات ،مجوزه��ای بانکی و
مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرک��زی ادامه داد:
براس��اس برخی برآوردهایی ک��ه چندی قبل
انجام ش��ده بود 47 ،درصد پولش��وییهای دنیا
در آمریکا و 23درصد در اروپا انجام میشود .به
عبارت دیگر70 ،درصد پولشویی دنیا در آمریکا
و اروپا انجام میشود و  30درصد دیگر ،در بقیه
دنیا .با توجه به اینکه بسیاری از پولشوییها در
بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع
ابزارهای مالیای انجام میشود که نمونههای آنها
را کمتر در ایران میتوان یافت؛ انتظار نمیرود که
سهم ایران در مقیاس جهانی ،سهم قابلتوجهی
باشد ،هر چند مجموعه دستگاههای ذیربط در
این زمینه نیز در پی آن هس��تند تا همین سهم
احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.

در جریان تعیین تکلیف س��پردهگذاران سه تعاونی منحلشده افضل توس،
البرز ایرانیان و وحدت(آرمان) ،بانک مرکزی حدود  ۴۵۰۰میلیارد تومان خط
اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسس��ه مسئول تعهدات آنها قرار خواهد
داد .البته این به معنای واریز یکباره مجموع این مبلغ نیست بلکه بهمرور و به
پشتوانه داراییهای این تعاونیها به بانکهای مربوطه پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،درحالی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل
پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز در مردادماه امسال تصمیم
به واگذاری سه موسسه بزرگ باقی مانده در این بازار گرفت که بنا بر توافقات
ی افضل توس به بانک آینده ،البرز ایرانیان به بانک تجارت و
انجام شده ،تعاون 
همچنین وحدت به موسسه ملل واگذار شد .این تعاونیها در جریان شناسایی
داراییها و بدهیهای تعاونیها از طریق هیأتهای تصفیه و زیر نظر قوه قضائیه
و بانک مرکزی قرار گرفتند .چندی نگذشت که بانک آینده و همچنین موسسه
ملل اعالم کردند که در مهرماه فرآیند تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی زیر
نظر خود که از مدتها قبل منحل شده بودند را در دستور کار قرار خواهند داد.
بنابراین ابتدا فرآیند پرداخت سپردههای تا سقف سهمیلیون تومان آغاز و در
ادامه با تصمیمی که در جلسهای متشکل از نمایندگان سران سه قوا گرفته شد،
ورود به پرداختهای تا سقف  ۱۰۰میلیون و حتی باالتر نیز در آذرماه آغاز شد.
در این میان البرز ایرانیان ،تعاونی بود که با توجه به پروندههای قضایی مدیران
آن پرداختی و تعیین تکلیف س��پردهگذارانش با تأخیر شروع شد و در آذرماه
فرآیند مرحلهای پرداخت وجوه س��پردهگذارانش شروع و به مانند دو تعاونی
دیگر تا سقف  ۱۰۰میلیون و همچنین باالتر در دستور کار بانک تجارت قرار
گرفت.
درحالی منابعی که سپردهگذاران این سه تعاونی در آنها داشتند ،اکنون باید
مورد حسابرس��ی قرار میگرفت و در جریان تعیین تکلیف به آنها پرداخت
میشدکه با توجه به نبود نقدینگی الزم در حساب این تعاونیها تصمیم بر این
شد تا با خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد ،بانکهای آینده،
تجارت و موسسه ملل در این رابطه اقدام کنند.
تازهترین اطالعات دریافتی حاکی از آن اس��ت که بان��ک مرکزی در جریان
تعیین تکلیف س��پردهگذاران افضل توس ،البرز ایرانیان و وحدت در مجموع
خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آنها به تصویب رسانده است که از
این رقم  ۵۰۰میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت ۲۷۰۰ ،میلیارد
تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰میلیارد تومان برای افضل
توس به بانک آینده پرداخت خواهد ش��د .اما این بدان معنی نیست که بانک
مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانکها
بهتدریج آن را دریافت میکنند ،یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و
با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارائه میکنند منابع پرداختی آنها تسویه
خواهدشد.ازسوییدیگرپرداختیهاییکهبانکمرکزیازطریقخطاعتباری
انجام میدهد با پشتوانه داراییهای تعاونیها است یعنی در ازای داراییهایی
که میتواند عمده آن بهصورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار میگیرد،
خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.
با این حال از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به س��پردهگذاران این تعاونیها
از منابع بانکها انجام شود و برگش��تی برای آن وجود نداشته باشد .در زمان
واگذاری تعاونیهای منحلشده ،رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعالم کرد
که تنها مسئولیت داراییها و بدهیهای این تعاونیها واگذار شده و باید هرگونه
کسری موجود برای پرداخت به سپردهگذاران از سوی مدیران و سهامداران
آنها تأمین شود.
ی که بانکهای مسئول این سه تعاونیها در زمان
با این وجود ظاهرا با بازاریاب 
تعیین تکلیف س��پرده گذاران انجام دادهاند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به
عنوان سپرده نگه دارند ،به نظر نمیرسد تمام وجوه سپردهگذاران آنها از این
دو بانک و موسسه خارج شده باشد.

