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مثقالطال

سانفورد
مدل SF1211OH
 ۲,۵۷۰,۰۰۰تـومـان

زهــرا طوسی ب ــا تصمیم
دولت قرار است وامهای خرد زیر
صدمیلیونتومان،تسهیلوبدون
ضامن ارائهشود.حاالاینپرسش
یش ــود ک ــه آی ــا دول ــت
م ـطــرح مــ 
میتواندوعدهخودرامحققکند؟

◾

◾جای خالی تأمین مالی خرد
در آرایش فعلی نظام بانکی

دکتر ایمان اسالمیان ،کارشناس و تحلیلگر حوزه
بانکی در گفتوگو بــا خبرنگار قــدس میگوید:
مشکالت بحث وامدهی به دو قسمت یکی تأمین
مالی کالن و متوسط که هدفش بخش مولد اقتصاد
است و دیگری تأمین مالی خرد تقسیم میشود.
در کشور ما با اینکه 100س ــال از تاریخ بانکداری
مدرن و 43سال از بانکداری اسالمی میگذرد هنوز
نتوانستیم یک سازوکار دقیق و کارا برای تأمین مالی
خرد ایجاد کنیم.
اسالمیان در پاسخ به اینکه آیا منابع مالی بانکها
صرف ناترازی خودشان میشود ،میافزاید :نه ،اصوال ً
آرایش نظام بانکی ایران برای تأمین مالی خرد چیده
نشده است .نظام بانکی کشور باید برای تأمین مالی
خردبازآراییبشود.شمادرنظربگیریدبهجایتأمین
مالی یک پروژه چندین هزار میلیارد تومانی ب هراحتی
میشود چند هزار تأمین مالی خرد انجام داد ولی این
رویه را توسعه ندادیم بهطوریکه افراد برای یک تأمین
مالی کوچک و ناچیز حتی مجبور میشوند کارهای
غیرشرعیبکنندمثال ًباوامخریدکاالتعمیراتخانه
را انجام دهند یا با وام مسکن ماشین بخرند.

◾

◾دشواری شرایط دسترسی
به منابع تسهیالتی خرد

این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه ما چارچوب

54.040.000

طال ۱۸عیار

 12.464.000ربعسکه

رحیم زارع ،سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت :کمیسیون
تلفیق مصوب کرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با
همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده
از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر طی
سه ماه پس از ابالغ این قانون ضمن دهکبندی درآمدی
تمامی خانوارهای یارانهبگیر ،درخصوص حذف یارانه

یارانه خانوادههای
پردرآمد حذف میشود

قیمت
شوفاژ برقی

 22جمادیالثانی 1443

 25ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9731

ایوولی
مدل 13MW_EVOH
 ۲,۴۳۰,۰۰۰تـومـان

 39.000.000نیمسکه

 69.100.000سکه

معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند .به گزارش
ایسنا ،وی افزود :همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد
منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴مربوط به منابع هدفمندی
یارانهها بالفاصله توسط شرکتهای تابع وزارت نفت
بهحساب ارزی افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور
نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانهها واریز

سانفورد
مدل SF1212OH
 ۳٫۳۵۰٫۰۰۰تومان

دلونگی
مدل KH770920CB
 ۳,۸۴۰,۰۰۰تـومـان

قدس دالیل طفره رفتن بانکها از پرداخت وام به مردم را بررسی میکند

ضرورت بازآرایی نظام بانکی
برای تأمین مالی خرد

در غیر این صــورت باید با همین رویــه پیش برویم
که نخست باید اعتبار تخصیص پیدا کند یعنی
به نقطهای برسیم که یک واحد تسهیالت بانکی
بــه متقاضی وام تخصیص پیدا کند سپس این
وام به متقاضی پــرداخــت شــود ،چراکه وقتی وام
به فرد تخصیص پیدا میکند تــازه اول ماجراست
چون متقاضی برای تهیه وثایق موردنظر به مشکل
برمیخورد.

شود و بهمحض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه
معامالتالکترونیکی(ای.تی.اس)تسعیرشدهومستقیم
بهحساب ریالی سازمان هدفمندی واریــز شــود .دولت
پیشبینی کرده بود منابع هدفمندی یارانهها ۴۷۰هزار
میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به
 ۵۴۷هزار میلیارد تومان افزایش داد.

آدیسان
مدل  11-Aدیجیتال
 ۲,۷۳۳,۵۰۰تـومـان

◾

◾تسهیل اعتبارسنجی باوجود نظامهای اطالعاتی
در کشور

وی بــا اش ــاره بــه اینکه بــا شفافتر شــدن نظامهای
اطالعاتی کشور ،پیاده کردن نظام اعتبارسنجی دور
از دسترس نیست ،مـیافــزایــد :اکنون چند بانک
خصوصی و قرضالحسنه توانستهاند با تأمین مالی
خردبهشیوهاعتبارسنجینفستازهایبهکالبدنظام
بانکیبدمندولیهنوزهمتارسیدنبهنقطهبهینهراه
زیادیداریم.ویتأکیدمیکند:تازمانیکهاینساختار
درنظامبانکیکشورایجادمیشودبایدازتمرکزگرایی
در پرداخت تسهیالت هم استفاده کرد که براساس
آن بانکها سهمیه مشخصی برای وام خرد در نظر
بگیرندتامشتریانبانامنویسیدریکسامانهمتمرکز
بتوانند از تسهیالت تخصیصی بهرهمند شوند .در
حال حاضر این شیوه برای وامهای ازدواج رایج است،
ولیاین قابلیتخوبیاست که میتواندبرای وامدهی
و برطرف کردن سایر حوائج مردم نیز طراحی شود تا
به یک تعادلی در اختصاص وا مهــای خرد در کشور
برسیم .در غیر این صورت بانکها خیلی خود را ملزم
بهپرداختوامخردنمیدانند.

◾
تأمین مالی خــرد را هیچگاه در ای ــران نداشتیم،
میافزاید :در تأمین مالی خرد اوال ًتوزیع فرصتهای
مالی عادالنه نیست و از آن مهمتر شرایط دسترسی
به منابع تسهیالتی هم خیلی دشوار است.
راهح ـ ــل ایـ ــن م ــوض ــوع ایـ ــن اسـ ــت ک ــه ی ــک نـظــام
اعتبارسنجی جامع و چابک مثل همه دنیا داشته
باشیم که براساس آن ،افراد بتوانند به صورت عادالنه
از منابع بانکی بهرهمند شوند.

 123.210.000دالر (سنا)

253.718

درهم امارات (سنا)

69.086

دینارعراق (سنا)

◾بیرغبتی مردم به سپردهگذاری قرضالحسنه
معصومی ،کارشناس حــوزه پولی و بانکی نیز در
گفتوگو با خبرنگار قدس میگوید :در پرداخت وام
خرد به مــردم دو مقوله وجــود دارد؛ نخست اینکه
تجربه گذشته بانکها نشان میدهد پرداخت
وامهای  10و 15میلیونی صرف هزینههای جاریشده
و بــرای سرمایهگذاری از آن استفاده نمیشود به
همین علت امکان برگشت آن کم است .بانکها اگر
بخواهند این را جزو مطالبات معوق در آینده پیگیری
کنند امکان وصول آن خیلی ضعیف است و دولت
هم هیچ راهکاری برای برگشت منابع بانکها ندارد.
معصومی در پاسخ به اینکه این وامدهی میتواند از

173

خبر
روز

نوا
مدل NH1254
 ۲,۵۷۰,۰۰۰تـومـان

محل منابع  500هزارمیلیاردی قرضالحسنه اتفاق
بیفتد ،یادآور میشود :اکنون این سپردهها مثل دهه
 70و  80نیست و مردم راغب نیستند پول خود را
بهعنوان سپرده قرضالحسنه نزد بانکها بگذارند؛
به همین دلیل بانکها درباره تخصیص این منابع
بــا محدودیت مــواجــه هستند .ضمن اینکه یک
تعهدات تکلیفی نیز برای پرداخت وامهای ازدواج
و قرضالحسنه دارند که باید از این محل پرداخت
شود و عمال ًبرای بانکها میسر نیست این منابع را
بهصورت اعتبارات خرد بین مردم توزیع کنند.

◾

◾ترجیح بانکها اختصاص وام
به بنگاههای اقتصادی فعال

معصومی بــا تــأکـیــد بــر ایـنـکــه مــاهـیــت بانکها
تسهیالتدهی است و70درصد درآمد آنها از محل
پرداخت تسهیالت تأمین میشود ،تأکید میکند:
بانکها ترجیح میدهند منابع مـحــدود خــود را
بیشتر در جهت تولید و به بنگاههای اقتصادی فعال
اختصاصدهند کههمبرگشت منابعتضمینشده
باشد هم بتوانند تسهیالت را با وثایق مورد اعتبار
بگیرند .این کارشناس بانکی با اشــاره به موضوع
اعتبارسنجی بــرای پرداخت وام خرد و با انتقاد از
کلیگویی درباره این نوع وامدهی تأکید میکند :آقایان
میخواهند وامدهی از طریق سهام و اعتبارسنجی
اتفاق بیفتد ولــی ایــن اعتبارسنجی ازنظر بانکی
بهدرستی تعریفنشده و اینکه چه تعهداتی برای
مردم در نظر گرفته میشود ،تأمین اعتبار بانکها
چطور باید باشد و بازپرداخت طی چه دورهای و
با چه نرخی قــرار است اتفاق بیفتد .از طرف دیگر
اعتبارسنجی بــه بحث درآم ــد مــربــوط مـیشــود و
حقوقی که به مردم پرداخت میشود با هزینههای
خانوار آنها تطابق ندارد .با دقت در برخی جزئیات
به نظر میرسد عملیاتی شدن آن قابلتأمل هست.

صنعت خودرو
را دوساله
متحول میکنیم

فاطمیامین گفت:
صنعت خودرو
پیچیدهترین صنعت
ماست .روزانه ۴هزار
خودرو در کشور
تولید میشود که
برای هرکدام از
آنها نزدیک به
۳هزار قطعه باید
تولید شود و این
یعنی انبوهی از
پیچیدگیهای
مدیریتی و فناوری.
۹۰پروژه را در
وزارت صمت تعریف
کردهایم ازجمله
صنعت خودرو .قول
میدهم تا دو سال
آینده صنعت خودرو
را کامل تغییر دهیم.
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اقتصاد

