ریشه غیرمجازها
حسین عبده تبریزی
اقتصاددان

خودداریکنند.بانکمرکزیهمچنینفهرســتآندســته
از نهادهــای پولــی فاقد شــرایط اخذ مجــوز را بــرای پلمب و
جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی منعکس کرد
ودرخصــوصبرخینهادهایمتخلفنــزدمراجعقضایی
شکایتمطرحکرد.
مؤسساتیکهساماندهیشدند
در زمــان آغاز بــه کار دولت یازدهم همچنان 11مؤسســه
مالــی و اعتباری غیرمجاز بــزرگ با بیش از 2978شــعبه در
کشــور فعال بودند کــه در طول چهار ســال دولــت یازدهم و
ابتدای دولت دوازدهم بتدریج این مؤسســات ســاماندهی
شــدند.ازجملــهاقدامــاتصــورتگرفتــهطــیچهارســال
اخیــر ســاماندهی تعاونیهای اعتبــار غیرمجاز «میــزان» و
«ثامنالحجــج» اســت .باوجود عــدم همــکاری دو تعاونی
غیرمجــاز و متخلــف موصــوف ،مدیریــت داراییهــا و
بدهیهایتعاونیاعتبارمیزان،شعبوکارکنانآنبهبانک
صادرات واگــذار و در خصوص تعاونــی اعتبار ثامنالحجج
نیزســپردههابهســپردهگذارانبازگرداندهشــد.پسازبسته
شــدن پرونــده مؤسســات غیرمجــاز بزرگــی مانند میــزان و
ثامنالحجج و پرداخت مطالبات سپردهگذاران آنها ،نوبت
به 11تعاونیاعتباریبدونمجوزرســیدکههشتموردآناز
جملهفرشتگاندرقالبمؤسسهکاسپینساماندهیشدند
که پس از تعیین تکلیف حدود 98درصد سپردهگذاران آن،
رســیدگیبهســپردهگذارانکالنآنادامــهدارد.باایناقدام
تنها ســه تعاونی اعتباری غیرمجاز یعنی افضل توس ،البرز
ایرانیــان و آرمان(وحدت) باقی ماند که ســاماندهی آنها به
ترتیببهبانکهایآینده،تجارتومؤسسهمللواگذارشدو
ساماندهیآنهادردستاقداماست.
سایرنهادهایپولیبازارغیرمتشکلپولی
ســایر نهادهــای پولــی بــازار غیرمتشــکل پولــی شــامل
تعاونیهایاعتبارگروههایشــغلی،شــرکتهایصرافی،
صندوقهای قرضالحسنه و شرکتهای واسپاری است که
درسالهایاخیرشناساییوساماندهیشدند.
شــرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی :در راستای
اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشــکل پولــی و برنامه جامع
ســاماندهی بازار غیرمتشــکل پولــی بانک مرکــزی اقدام به
شناســایی،بازرســی و نظــارت بــر فعالیــت تعاونــی اعتبــار
یاعتبارگروههای
گروههایشغلیکردوتاکنون 1865تعاون 
شــغلیدرکشورشناساییشدهکهازاینتعداد 1220تعاونی

مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز کــه هماکنون
بهیــک معضــل بــرای اقتصاد ایران تبدیل شــده اســت
پیــش از انقــاب اســامی نیــز هماننــد ســایر کشــورها
بهعنوان یک مؤسسه محدود ،درونی و خصوصی فعال
بودند و درقالب صندوقهای قرضالحسنه به بخشی از
جامعهخدماتمالیارائهمیکردند.
تعاونیهای اعتبــار( )CREDIT UNITIONهمان
صندوقهای قرضالحســنهای هســتند که ما در ســنت
اســامی در ایران داریم و هماکنون در کشــور وجود دارد،
مشــابه همان مؤسســات خصوصی هســتند که در سایر
کشــورها نیــز فعــال اســت و با ســرمایه شــخصی فــرد یا
گروهیبرایکمکب هسایرینشکلگرفتهاند.
پــساز پیــروزی انقــاب اســامی نیــز دولــت بــرای
فعالیــت ایــن مؤسســات مالــی درچارچــوب محــدود و
خصوصــی مخالفتــی نداشــت ،ماننــد همان چیــزی که
امــروزه دربرخی از خانوادهها بــرای کمک به افراد فامیل
فعال اســت و کارکرد خاص خود را دارد.اما پس از انقالب
این مؤسســات رفته رفته توســعه پیدا کردند و دامنه ارائه
خدمــات خود را به ســطح عام گســترش دادند و درعمل
وارد فعالیتهــای بانکــداری شــدند .از همــان ابتــدای
انقــاب و حتــی از دولت موقت و ســپس دولت نخســت
هم با گسترش فعالیتهای این مؤسسات به سطح عام
مخالفتمیشد،امابرخیازگردانندگاناینمؤسساتاز
پوششهایاسالمیاستفادهکردهودرمقابلمخالفتها
مقاومــت کردنــد .درهمیــن ســالها موضــوع اســامی
شــدن بانکداری ایران نیز مطرح شــد و برخی از صاحبان
ایــن مؤسســات مخالفت بــا توســعه فعالیتهــای خود
در فضــای عام جامعــه را مخالفت با بانکداری اســامی
قلمداد کردند .درهمین راســتا نیز اســامی بسیاری از این
مؤسســات از نــام ائمــه اطهــار(ع) وام گرفته شــد تا جنبه
اســامی بــودن آن را تقویــت کننــد .در طــول این ســالها
نیــروی انتظامــی بهصندوقهــای قرضالحســنه مجوز
میداد ،وزارت کشــور به صندوقهــای پایاپای مجوز ارائه
میکرد و وزارت تعاون نیز با مطرح کردن شاخه جدیدی
ارائــه مجــوز بــه تعاونیهــای اعتبــاری را انجام مــیداد.
این درحالی اســت که هنوز هیچ قانونی بــرای ورود بانک
مرکزی به عرصه نظارت این مؤسســات وجود نداشــت و
درواقعآنهادرفضاییبدوننظارتتوسعهیافتند.
در دهه  70شمسی عنوان تازهای درزمینه مؤسسات
مالی اعتباری با عنوان تعاونیهای اعتباری عام مطرح
شــد که درواقــع نتیجــه بیــکاری وزارت تعاون بــود .این
وزارتخانــه بــرای تعریــف اختیــارات جدیدی دســت به

غیرفعــال 401 ،تعاونی متقاضی دریافت مجــوز فعالیت و
مابقیدارایمجوزفعالیتازاینبانکهستند.
شــرکتهایصرافی:درخصوصساماندهیصرافیها
نیزاقداماتگستردهایانجامشدهاستکهشاملشناسایی
 407واحــد صنفی غیرمجــاز فعال در حــوزه ارز و معرفی به
نیرویانتظامیجهتجلوگیریازفعالیتآنها،لغومجوز
فعالیــت 162واحدصرافیبهدلیلتخلفیاعدمانطباقبا
مقررات ذیربط واستقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در تمامی
صرافیهــای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منظور
کنترلورصدمعامالتدربازارارزمیشود.
همچنیــن تدویــن شــیوهنامه رســیدگی بــه تخلفــات
صرافیهابهاستنادماده42دستورالعملاجرایی،تأسیس،
فعالیــت و نظــارت بــر صرافیها و صــدور اخطار یــا تذکر به
صرافیهــای مورد بررســی بر اســاس این شــیوهنامه جهت
اصالح عملیــات آنها ،تدوین شــیوهنامه نحوه رســیدگی به
شکایات مشــتریان صرافیها که موجب ثبات رویه در نحوه
بازرســیشــدهورســیدگیبــهشــکایتهایواصلــهبر طبق
اینشــیوهنامه،پایشروزانهمبادالتثبتشــدهدرســامانه
ســنا و بررســی ثبت مبادالت متقابــل صرافیها در ســامانه
ســناازجملهاقداماتدیگریاســتکهدراینزمینهصورت
گرفته اســت .صندوقهای قرضالحســنه :با وجود گذشت

این کار زد .بدین ترتیب تعاونیهای اعتباری عام بدون
هیچمحدودیتیاقدامبهعضوگیریازمیانعامهمردم
کردندوواردفعالیتهایبانکیشدند.
این درحالی است که هر عرصهای که دامنه فعالیت
آن بهعمــوم مردم مربوط میشــود بایــد تحت نظارت
دقیــق قرار گیــرد .زمانی که شــما برای اعضــای خانواده
خــود غــذا تهیــه میکنیــد ،نیــاز بــه نظــارت نهادهــای
حاکمیتــی ندارد ولی اگــر تهیه غذا بــرای عموم جامعه
یــا بخشــی از آن صورت گیــرد باید تحت نظــارت وزارت
بهداشــت قــرار گیــرد .در حــوزه مالــی و اعتبــاری نیــز
شــرایط همین گونه اســت .تا زمانی که این صندوقها و
تعاونیهــا تنها در دایره محدود بــه اعضای خاص خود
خدمات مالی ارائه میدهند مشکلی وجود ندارد ولی از
زمانــی که آنها دایره فعالیت خود را گســترش میدهند
باید تحــت نظارت نهاد ناظر باشــد .هماکنون بســیاری
از بخشهــای اقتصاد دارای نهاد ناظر اســت .نهاد ناظر
بازارپول بانک مرکزی اســت و بخش بیمه توســط بیمه
مرکــزی و بازار ســرمایه توســط ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار نظــارت میشــود .با این حــال هنــوز بخشهای
مهمــی از اقتصــاد کشــور نهــاد ناظــر نــدارد .متأســفانه
بخشهای مهمــی ماننــد صندوقهای بازنشســتگی و
خیریهها فاقد نهاد ناظر اســت که زمینه فساد و تخلف را
مهیــا میکند .درواقع هماکنــون نمیدانیم که خیریهها
بــه اقتصــاد کشــور خدمــت میکننــد یــا خیانــت .برای
ســاماندهی مؤسســات مالی و اعتبــاری از اواخر دهه70
اقدامات جدی آغاز شــد ،اما این روند با آغاز دولتهای
نهــم و دهــم بــه عقــب برگشــت .در دوره فعالیــت
دولتهــای نهــم و دهــم مؤسســات مالــی و اعتبــاری
این چنینی توســعه قابل توجهی پیــدا کردند و در برخی
از شــهرها مانند مشــهد شــعب خود را گســترش دادند.
فعالیت این مؤسســات خســارات شــدیدی بــه اقتصاد
ملی وارد کرده اســت بهگونهای کــه هماکنون این پدیده
بهعنوان معضلی برای نظام کشــور مطرح اســت .ورود
اینمؤسساتغیرمجازبهفعالیتهایبانکیآثارمنفی
بسیاری در بسیاری از بخشهای اقتصاد داشته است که
براینمونهمیتوانبهپدیدهنرخسودباالکههماکنونبا
آن دست به گریبانیم اشاره کرد .فعالیت این مؤسسات
باعث شــده اســت تا فاصله زیادی میان نرخهای ســود
بانکی با نرخ تورم ایجاد شــود که فشــار زیــادی به بخش
تولیــد وارد میکنــد .متأســفانه درکشــور مــا برخــی از
اقدامات دیرهنگام انجام میشــود به ایــن معنا که تا به
یکمعضلجدیتبدیلنشودچارهاندیشینمیکنیم.

ســالهای متمادی از فعالیت صندوقهای قرضالحسنه،
هیچگونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد صندوقهای
فعال در ســطح کشور وجود نداشــت .لذا به منظور بهدست
آوردن تصویر روشــنی از تعداد و میــزان تأثیرگذاری اینگونه
نهادها ،برای نخســتین بار موضوع شناســایی صندوقهای
قرضالحســنه فعــال توســط گروههای بازرســی متعــدد از
طریــقهماهنگیباســایرنهادهــاوســازمانهایمرتبط در
دســتورکارقــرارگرفــتکهمنجــربهشناســایی 3هــزارو441
صندوققرضالحســنهدرسطحکشــورشدکهشاملتعداد
یکهــزار و  495صنــدوق قرضالحســنه فعال بــدون مجوز،
یکهــزار و 27صنــدوق ثبــت شــده غیرفعــال و 919صندوق
تحتپوششسازماناقتصاداسالمیمیشد.
شــرکتهای لیزینگ :از ابتدای سال 1392تاکنون تعداد
زیــادیاشــخاصغیرمجــازکــهنســبتبــهانجــامفعالیت
لیزینگمبادرتکردهاندموردشناساییقرارگرفتهاست.در
همینخصوصبرایحدودصدشــخصحقیقیوحقوقی
که بهصــورت غیرمجاز در زمینه لیزینگ فعالیت میکردند
پسازارســالاخطاریه،بانیــرویانتظامیجهتجلوگیری
از فعالیت آنها مکاتبات الزم به عمل آمد که محل فعالیت
تعدادی از آنها پلمب و پرونــده تعدادی نیز از طریق نیروی
انتظامیبهمراجعقضاییارجاعشد.
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