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ام��روز دیگر بحران صندوقهای بازنشس��تگی بر
کسی پوشیده نیست ،از مدیران باال رتبه کشور تا
بازنشستگانی که حقوقهایشان با تاخیر پرداخت
میشود بر وجود این بحران پی بردهاند ،به ویژه که
بهطور رسمی اعالم شده که تنها مطالبات سازمان
تامین اجتماعی از دولت به 140هزار میلیارد تومان
رسیده و دولت قادر به پرداخت این بدهی هنگفت
نیست .اگرچه عمق این بحران برای بسیاری پدیدار
نشده اما الیحه بودجه  97بهخوبی نشان میداد که
زنگ خطر در کش��ور به صدا درآمده است .الیحه
بودجهای که انتقادهای زی��ادی را نهتنها در افکار
عموم��ی بلکه در می��ان نماین��دگان مجلس هم
برانگیخت .بسیاری قطع بخشی از یارانهها ،گران
شدن حاملهای انرژی و باال رفتن عوارض خرج از
کشور را به باد انتقاد گرفتند اما حقیقت این است
که بحران اقتصادی در کشور عمیقتر از آنی است
که به نظر میرس��د و اگر قرار باشد سیاستهای
کش��ور رو ب��ه تغییر نگ��ذارد ،بیش��ک روزهای
تاریکتری در انتظار است.
با احمد میدری ،مع��اون رفاه اجتماعی وزارت کار
و ام��ور اجتماع��ی ،گفتوگویی درب��اره وضعیت
صندوقهای بازنشس��تگی کشور داشتیم و اینکه
دولت برای حل بخش��ی از این بحران چه تدابیری
را در دس��ت دارد .میدری به کم��ک دولت به این
صندوقها اش��اره کرد و از کمک  57هزار میلیارد
تومان��ی دولت تنه��ا به دو صندوق بازنشس��تگی
کش��وری و لش��کری خب��ر داد ک��ه  2میلی��ون
بازنشس��ته و خانوادههایش��ان را تحت پوش��ش
خود دارد .کمک دولت به این دو صندوق در سال
 96کمت��ر از  40ه��زار میلیارد توم��ان بود یعنی
ظرف یکس��ال  17هزار میلی��ارد تومان افزایش
یافته است.
نکته قابلتوجه در این س��خن تش��ابه این عدد با
عددی است که در صورت گران شدن حاملهای
س��وخت به درآمد دولت اضافه خواهد کرد .اگر در
نظ��ر بگیریم ک��ه بنزین به لیت��ری  1500تومان
افزایش یابد و گازوئیل هم لیتری  100توان گران
ش��ود ،چیزی ک��ه عاید دولت خواهد ش��د رقمی
حدود  17هزار میلی��ارد خواهد بود .اگرچه دولت
اعالم کرده درآمد حاصل از گران شدن حاملهای
انرژی را صرف اش��تغالزایی خواهد کرد اما همین
تش��ابه اعداد نش��ان از این دارد که دولت حتی در
پرداخت حقوق بازنشس��تگان که بر هر مسئلهای
اولویت دارد هم دچار مشکل است و برای حل آن
چارهای جز گران کردن حاملهای انرژی پیشروی
خود نمیبیند .به بیان دیگر اگر بنزین در کش��ور
لیتری  500تومان گران شود تنها پول کمک به دو
صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری خواهد بود.
این همان عمق بحرانی اس��ت که از دید بسیاری
در جامعه و البته برخی نمایندگان مجلس پنهان
مانده است .چنین شرایطی بیش از هر چیز نشانگر
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این است که برنامههای دولت در اشتغالزایی و پایین
آوردن آمار بیکاری به نوعی در ابهام فرو رفته است
چرا که دولت حتی برای تامین هزینههای جاری
کشور هم دچار مشکالت جدی است و گران کردن
حاملهای انرژی تنها بخشی از کمک دولت به دو
صندوق بازنشستگی را تامین میکند.
نتیجه سیاستهای غلط امروز هویدا شده

میدری وجود چنین ش��رایطی را بیش از هر چیز
ناش��ی از سیاس��تهای غلطی میدان��د که طی
دههه��ای گذش��ته در دس��تور کار دولتها قرار
گرفته اس��ت .او میگوید :امروز نسبت پشتیبانی
در س��ازمان تامین اجتماعی یک به  5شده است،
یعنی در ازای هر یک نفر که بازنشس��ته شده تنها
حدود  5نفر ش��اغل هستند .در بسیاری از جاهای
دنیا این نس��بت گاه تا  1به  3ه��م رفته و بحرانی
بهوجود نیامده اس��ت اما دو مسئله در این موضوع
دخیل اس��ت .اول اینکه کس��وراتی که از حقوق
شاغالن کم میش��ود و به صندوق واریز میشود،
بیشتر باشد و دوم اینکه دولت سهم خود را بهموقع
پرداخت کند.
معاون رف��اه اجتماع��ی وزارت کار در ادامه اضافه
میکند :در واقع بحران در کش��ور م��ا زمانی آغاز
شد که دولت در طول س��الهای سال سهم خود
به صندوقها را که  3درصد بوده اس��ت را پرداخت

نکرده است و این یعنی نمیتواند پول بازنشستهها
را بهراحتی پرداخت کند و به ناچار مجبور به فروش
اموالش میش��ود یا از بانک رف��اه کارگران قرض
میگیرد .اما از اینها اگر بگذریم در بقیه صندوقها،
مثل صندوق بازنشس��تگی کش��وری بهازای یک
بازنشسته تنها9دهم شاغل هستند ،بهعبارت دیگر
در ازای یکمیلیون و س��یصدهزار بازنشسته تنها
900هزار نفر شاغل هستند .در صندوق فوالد هم
همین وضعیت است و در ازای  80هزار بازنشسته
تنها 20هزار نفر مشغول ب ه کار هستند.
میدری در پاسخ به این سؤال که کدام سیاستهای
غلط بیش از هر چیز در درس��ت شدن این بحران
موث��ر ب��وده اس��ت ،گفت :م��ا دو صن��دوق مهم
بازنشس��تگی کمکگیرنده در کش��ور داریم که
یکی صندوق بازنشس��تگی کشوری که مربوط به
کارکنان دولت است و دیگری صندوق بازنشستگی
لش��کری که متعلق به کارکنان نیروهای مس��لح
اس��ت .نیروه��ای مس��لح و بهویژه ارتش��یها به
دلی��ل اینکه از زمان جنگ حق��وق کمی دریافت
میکردند ،از حقوقشان کسورات کسر نشده است
و پول��ی به صندوق پرداخ��ت نکردهاند .این یعنی
وقتی بازنشسته میشوند این دولت است که باید
حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت کند .در صندوق
بازنشستگی کش��وری با وجود اینکه کسورات از
حقوق کارکنان دولت کم میش��د ام��ا به دالیل

مختلف کفاف حقوق بازنشستگان را هم نمیداد.
او در ادامه یکی از مهمترین دالیل را کاهش س��ن
بازنشستگیبیانمیکندومیگوید:همینتصمیم
در طول دههها چنین نتایجی را بهبار آورده است.
در س��ال  32سن بازنشس��تگی برای مردان  65و
برای زنان  60بوده اس��ت .در س��ال  54که قیمت
نفت ب��اال م��یرود و درآمدهای کش��ور افزایش
مییابد ،س��ن باز نشستگی برای مردان  60سال و
برای زنان  55سال تعیین میشود .درحالحاضر
سن بازنشستگی مردان  50و زنان  45سال است.
یعنی در طول چند دهه ما سن بازنشستگی را 15
سال کاهش دادهایم و چنین بحرانی درست شده
است .در واقع کم شدن سن بازنشستگی به معنی
پرداخت کس��ورات کمتر اس��ت ،در ایران بهطور
متوسط هر فرد  22س��ال کار میکند و کسورات
میدهد اما در عوض  27سال حقوق بازنشستگی
دریافت میکند .ذات ای��ن موضوع بهخودیخود
بحرانزاست.
میدری میگوید :پرداخت حقوق بازنشس��تگان
وظیفه دولت اس��ت و هیچ منتی نیس��ت ،بهویژه
که همه ما میدانیم ای��ن پولها کفاف زندگی در
س��طح ش��هرهای بزرگ را نمیدهد ،به ویژه که

هزینههای درم��ان از کودکی تا  60س��الگی یک
چهارم هزینهه��ای درمان از  60س��الگی تا زمان
مرگ ی��ک فرد اس��ت .در واقع در پی��ش گرفتن
سیاس��تهای غلط در طول دههها سبب شده تا
به این نقطه بحرانی برس��یم که حتی در پرداخت
حقوق بازنشستگان هم با مشکل روبهرو شویم .اگر
سیاستهای درس��ت در پیش گرفته بودیم امروز
بسیاری از پولها بهجای کمک به این صندوقها
میتوانست صرف اشتغالزایی شود.
سرمایهگذاری خارجی ضروریترین راه
برونرفت

در پایان احمد میدری در پاسخ به این سؤال که چه
راهکاری برای برونرفت از این بحران وجود دارد،
گفت :در سیاس��تهای ایران راهکارهای زیادی
برای برونرف��ت از بحران وج��ود دارد ،اما یکی از
راههای برونرفت ،س��رمایهگذاری خارجی است،
در واقع سرازیر شدن سرمایههای خارجی میتواند
دس��تکم درحالحاضر بخشی از مش��کل را حل
کند اما باید چارهای مهمتر برای آینده اندیش��ید،
نمیتوان با وضعیت فعلی ادامه داد ،ما مرز بحرانی
را هم رد کردهایم.
رویداد

حکایت دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور از مختل شدن نظام مالی دولت با اعتبارات یارانه

 ۱۲هزار میلیارد برای پرداخت یاران ه نقدی کسری داریم

جامعه فردا :بار یارانههای نقدی مدام روی دوش دولت سنگینتر
میشود .شاید بهواسطه همین سنگینی است که دولتیها برنامه
حذف نیمی از یارانهبگیرها را در قالب الیحه بودجه سال آینده به
مجلس بردهاند تا بتوانند کمی از این ب��ار را از دوش خود بردارند
و آن را س��بک کنند .باری که بهگفته دس��تیار وی��ژه اقتصادی
رئیسجمه��ور ،نظ��ام مالی دول��ت را مختل میکند و کس��ری
چشمگیری را روی دست دولت میگذارد.
آنطور که مسعود نیلی در نشست بینالمللی کنفرانس مدیریت
گفته است« ،دولت ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی
یارانهها کسری دارد» و با این رقم دولت در سال با کسری  12هزار
میلیارد تومانی برای یارانههای نقدی مواجه است .نیلی با اشاره به
این کسری تأکید کرد که موضوع اعتبارات یارانههای نقدی نظام
مالی دولت را مختل کرده است.
او با اشاره به اینکه ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی
یارانهها کس��ری داریم اظه��ار کرد :در مجموع س��االنه  12هزار
میلیارد توم��ان برای پرداخت یارانه نق��دی از محلهای دیگری

تامین اعتبار میکنیم.
دستیار ویژه رئیسجمهور ،افزود :یکی از دالیلی که موجب اختالل
درنظام اقتصادی شده است وبخشی از آننظام مالی دولت را مختل
کرده ،موضوع اعتبارات یارانههای نقدی است.
نیلی ب��ا بیان اینک��ه اوراق مش��ارکت دولتی بخش��ی در داخل
بازار س��رمایه و بخش��ی خارج از آن عرضه ش��ده اس��ت ،گفت:
ق موج��ود در داخل بازار س��رمایه
تصمیم گرفتیم ت��ا تمام اورا 
عرضه ش��ود که این فرآیند موجب ش��د با تحولی مثبت مواجه
ش��ویم؛ ب��ا اتفاقاتی ک��ه در س��ال  93ت��ا  95رخ داد و تحوالتی
ک��ه در نظام مال��ی دولت بهوجود آم��د ،نرخ بازده��ی این اوراق
افزای��ش یاف��ت اما در س��ال  ،96کاه��ش در نرخه��ای بازدهی
اوراق داشتیم.
او با تأکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب شد تا سرریز منابع به
بخشمسکنواریزشود،گفت:باوجوداینکهنرخبازدهمسکنبانرخ
بازده تأمین مالی فاصله دارد اما با توسعه این بخش میتوانیم شاهد
رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع وابسته باشیم .بر این اساس

شورای اقتصاد تصویب کرد:

اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز

ش��ورای اقتصاد با درخواس��ت وزارت نفت مبنی بر اخذ هزینه
خدمات مس��تمر از مش��ترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار
اوراق مالی و اس�لامی ـ ریالی به می��زان  40هزار میلیارد ریال
موافقت کرد.
بهگ��زارش پایگاه اطالعرس��انی مع��اون اول رئیسجمهوری،
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره بهگزارش
ارائهشده در خصوص ایجاد نیروگاه ذغال سنگی طبس ،اجرای
این گونه طرحها را در مناطق کمترتوسعهیافتهای چون طبس،
مثب��ت ارزیابی کرد و اف��زود :باید با اج��رای چنین طرحهایی
به رونق اقتص��ادی و اش��تغالزایی در مناطق محروم کش��ور
کمک کرد.
او همچنین پس از ارائ ه گ��زارش وزارت نیرو درخصوص طرح

تکمیل تأسیسات فاضالب غرب اهواز ،اجرای این طرح را گامی
مؤثر در خدماترسانی به مردم اهواز برشمرد و گفت :دولت نگاه
ویژهای به استان خوزستان دارد و برای خدمترسانی به مردم
این استان حداکثر تالش خود را بهکار میگیرد.
اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان)
و انتشار اوراق مالی و اسالمی ـ ریالی به میزان  40هزار میلیارد
ریال نیز از درخواس��تهای وزارت نفت بود که در این جلس��ه
پس از طرح موضوع از س��وی وزیر نفت و ارائهگزارش ،با این دو
درخواست موافقت شد.
براساس این مصوبه به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران اجازه داده میشود که اوراق مالی و اسالمی ـ ریالی
به مبلغ  40هزار میلیارد ریال منتشر کند.

امیدواریم که شاهد تحرک در این بخش باشیم چراکه رشتههای
مختلف صنعتی با رونق بخش مس��کن به تح��رک درمیآیند ،با
کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین نرخ سود
و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده اس��ت و تداوم این روند میتواند
سرمایهگذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد.
دس��تیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور ،افزود :ب��ا در نظر گرفتن
مجموع شرایط نشانههایی برای امیدواری نسبت به احتمال آغاز
تحرک در بازار مسکن به چشم میخورد.
او با اشاره به اینکه در سال  1396روند نرخ ارز حقیقی برای مدت
 5ماه بهطور متوالی بهبود پیدا کرده است و همواره در آذرماه هر
سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بودهایم و در مجموع
به طورکلی روند کاهشی بوده است.
دستیار ویژه رئیسجمهور ،اقدام بانک مرکزی به منظور کنترل
نرخ سود در شهریور ماه  1396را در جریان روند متغیرهای کالن
اقتصادی و عامل��ی برای اثرگذاری در بخش مس��کن اعالم کرد
و گفت :کنترل مؤسس��ات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و

برنامهریزی بر مخارج دولت در س��ال  96و کنترل عدم قطعیت
بودجه در س��ال  96از دیگر عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده
است.
نیلی با بیان اینکه در س��ال  96متأثر از بهبود در تقاضای داخلی
ناشی از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ
سود حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است ،گفت :با
توجه به عدم چش��مانداز رش��د در مخارج دولت ،استمرار تقاضا،
مس��تلزم تداوم کاهش نرخ س��ود ،بهبود روابط بینالملل و حل
مسئله تنگنای اعتباری است.
او یادآوری کرد :حل مس��ئله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود
متأثر از اجرای سیاس��تهای اصالحی درخص��وص نظام بانکی
خواهد بود و عالوه بر این ،حف��ظ چارچوب مالی دولت بهمعنای
عدم کسریهای بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم
اثرگذاری منفی بر نرخ سود ضروری است .او استمرار تقاضا در نظام
اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت :در این باره
باید دید که نظام بانکی در سالهای آتی چطور عمل خواهد کرد.

گرانی کاغذ در کشور
و افزایش  ۱۱۱درصدی صادرات
ایسنا :در ش��رایطی که بازار کاغذ با مش��کالت متعدد گرانی
دس��ت و پنجه نرم میکند ،آمارهای ارائهشده گویای آن است
که در ش��ش ماهه اول س��ال جاری در حوزه ص��ادرات کاغذ و
محصوالت کاغذی از نظر وزنی  ۱۱۱.۶درصد رشد داشتهایم.
بر اس��اس آمارهایی که از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
منتشر شده است ،در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر  ۵۸هزار
تن کاغذ و محصوالت کاغذی به کشورهای مختلف صادر شده
اس��ت ،عددی که در مقایس��ه با تولیدات کمتر از  ۲۸هزار تنی
ش��ش ماهه اول سال گذش��ته از نظر وزنی  ۱۱۱.۶درصد رشد
را نشان میدهد.
همچنین از نظر ارزش ،صادرات این بخش به رقمی حدود ۴۵.۷
میلیون دالر رسیده که این رقم در قیاس با ارزش  ۲۶.۶میلیون

اگر بنزین در
کشور لیتری
 500تومان
گران شود تنها
پول کمک به
دو صندوق
بازنشستگی
لشکری و
کشوری خواهد
بود .این همان
عمق بحرانی
است که از
دید بسیاری
در جامعه و
البته برخی
نمایندگان
مجلس پنهان
مانده است

دالری صادرات این بخش در شش ماهه اول سال  ۱۳۹۵رشدی
بالغ بر  ۷۱.۹درصد را نشان میدهد.
در حوزه انتش��ار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده نیز از نظر
ارزش در ش��ش ماهه اول سال جاری ش��اهد  ۰.۲درصد رشد
بودهای��م .البته ص��ادرات در این حوزه از نظ��ر وزن  ۳.۵درصد
کاهش داشته است .بدین ترتیب در بخش انتشار ،چاپ و تکثیر
رسانههای ضبطشده بالغ بر  ۶۸۸تن کاال با ارزشی بالغ بر ۴۵.۷
میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شده است.
البته باید اش��اره کرد که آمارهای اعالمشده به تفکیک نبوده و
مش��خص نیس��ت وضع صادرات کاغذ به چه شکل بوده ،اما در
مجموع آمارهای اعالم شده در زمینه صادرات کاغذ و محصوالت
کاغذی اینگونه اعالم شده است.

انتقال بدهی  ۵۷۴میلیارد تومانی سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران به بانکهای
ملی ،ملت ،رفاه ،س��ینا و تجارت ناش��ی از
تکالیف قانونی بابت اصل و س��ود تسهیالت
دریافتی به بدهی دولت ،ابالغ شد.
در ابالغی��ه مع��اون اول رئیسجمه��ور
آمده است :بدهی س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی ایران به بانکهای مل��ی ایران،
ملت ،رفاه کارگران ،سینا و تجارت ناشی از
تکالیف قانونی بابت اصل و س��ود تسهیالت
دریافتی به مبلغ پنج هزار و  ۷۴۶میلیارد و
 ۹۳میلیون و  ۶۰۷هزار و  ۳۰۵ریال که طی
نامه ش��ماره  ۹۶.۱۶۱۲۹مورخ ۹۶.۰۵.۲۳
به تایید سازمان حسابرس��ی رسیده است
به بدهی دولت منتق��ل و با رعایت مقررات
مربوط بهروزرسانی میشود.

مذاکرات حقوقی ایران
و روسیه برای اتصال
کارتهای بانکی
مدیر اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی
از انجام مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای
اتصال کارتهای بانکی خبر داد.
به گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی ،داود
محمدبیگی افزود :ایران در حوزه کارتهای
اعتب��اری بینالمللی هماکن��ون جدیترین
ارتباط را با روسیه دارد و خوشبختانه در بحث
تکنیکال کارهای خوبی انجام شده است.
او با بیان اینکه تس��تها در این حوزه در حال
انجام اس��ت ،اظهار کرد :البته در یکی ،دو ماه
اخی��ر مقداری از س��رعت تس��تها به دلیل
مباحث حقوقی کاسته ش��ده است البته هر
ارتباطی بخواهد انجام ش��ود ،باید قراردادی
بین دو کشور و بانکهای مرکزی منعقد شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با
بیان اینکه سامانه میر روسیه باید در دسامبر
عملیاتی میش��د ،افزود :متاس��فانه این امر
بهدلیل مباحث حقوقی تاکنون انجام نش��ده
است چراکه تا زمانی که قرارداد منعقد نشود،
طرف روس برای عملیاتی شدن آن مشکالتی
را بی��ان کرده اس��ت .محمدبیگی ب��ا تأکید
براینکه تغییرات را برای طرف روس ارس��ال
کردهایم ،ادام��ه داد :اما یکی از مباحث اصلی
کش��ور در بحث ارتباطات بینالمللی ،بحث
اس��تانداردهای امنیتی و کسب و کاری است
که متاسفانه در کشور بهرغم تمام توسعههایی
که در ح��وزه بانکداری الکترونیک داش��تیم
بهدلیل عدم ارتباط با جامعه بینالمللی خیلی
بانکهایماآمادهاینحوزهنیستند.اودرپاسخ
به این سوال که آیا این کارتها ارزی خواهند
بود؟ افزود :خیر ،این کارتها ریالی هس��تند
و مش��تری از همین کارت در خارج از کشور
اس��تفاده میکند به این صورتکه با توجه به
نرخی که با بانک توافق ش��ده ،بانک مبلغ ارز
را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال
برداشت میکند.

هیچ بانکی به تعدیل نرخ
سود اقدام نکرده است
خانه ملت :عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون
عمران مجلس ،با بی��ان اینکه هنوز بانکها
هیچ اقدامی در راس��تای تعدیل نرخ س��ود
بانکی نداش��تهاند ،گفت :مرتبط دانس��تن
افزایش معامالت یا رش��د قیمت مسکن به
کاهش نرخ سود بانکی بی معنی است.
حسین نیازآذری ،با اشاره به برخی زمزمهها
مبنی ب��ر اثرپذیری بازار مس��کن از کاهش
نرخ سود بانکی ،گفت :هر چند دولت در این
ب��اره برنامه دارد اما هنوز بهصورت رس��می
هیچ دس��تورالعملی در ای��ن خصوص ابالغ
نشده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه تغییر شرایط
بازار مس��کن و مرتبط دانستن آن به کاهش
نرخ س��ود بانکی بیشتر تحتتاثیر جو روانی
اس��ت ،افزود :هنوز بانکها هیچ اقدامی در
راستای تعدیل نرخ سود بانکی نداشتهاند از
این رو نمیتوان رشد معامالت یا حتی گرانی
مسکن را به این عامل مرتبط دانست.
نماین��ده م��ردم باب��ل در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف
هر چه سریعتر نرخ سود بانکی ،تصریح کرد:
با مشخص شدن نرخ سود بانکی نقدینگی در
دست مردم نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

