توگوی «ایران» با فرشاد حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی
گف 

آسیبهای 9گانهمؤسساتغیرمجازبهاقتصادایران
سیاوش رضایی
روزنامه نگار

یکــی از قابهــای ســال  1396مربــوط بــه تجمــع
سپردهگذارانمؤسساتمالیواعتباریغیرمجازمقابل
نهادهایذیربطاست؛میلیونهاسپردهگذاریکهبرای
کسبســودبهاینمؤسســههااعتمادکردندولیدرگیر
مصائبومشکالتآنهاشدندودرنهایتباورودقوای
سهگانهبرنامهســاماندهیآنهابهدستبانکمرکزی
اجراشــد.اکنوندرواپسینروزهایســال1396پرونده
مؤسســاتمالیواعتباریغیرمجازپسازگذشــتدو
دههفعالیــتبهصفحاتپایانیخودرســیدهاســت؛
مؤسساتیکهدرکناربرهمزدنســامانبازارپولکشور،
بســیاریازبازارهــایدیگرهمچــونارز،طال،مســکنو
حتیموادغذاییراباالتهابمواجهکردهبود.باوجودی
کهدرســالهایاخیــروبخصوصامســالگزارشهای
بسیاریازنحوهساماندهیاینمؤسساتاعالمومنتشر
شدهاست،ولیبرایشنیدنگزارشجامعیازپرونده
غیرمجازهاپایصحبتهایفرشــادحیــدریمعاون
نظارتیبانکمرکزییعنیمسئولیکهازنزدیکبرنامه
ســاماندهیراهدایتکردهاســت،نشســتیم.بهگفته
اینمقامبانکمرکزی ،هماکنونســهمغیرمجازهااز
بازارپولکشــورکهدرابتــدایفعالیتدولــتیازدهم
بــهبیــشاز20درصدمیرســید،بــهکمترازیــکدرصد
رسیدهاست؛عملکردیکهبواسطهساماندهی6582
شــعبهازمؤسســاتمالیواعتباریغیرمجازبهدست
آمدهاســت.حیدریهمچنیندربارهآسیبهایاین
مؤسســاتبهاقتصادملــی9موردرالیســتمیکندکه
اینآســیبهاتنهانظامبانکیوبازارپــولرادربرنمی
گیردبلکهدربسیاریازبخشهایاقتصادایرانوزندگی
مردمدرجریانبودهاست.
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در دوره فعالیــت دولــت یازدهــم و ابتــدای
دولــتدوازدهــمچــهتعــدادشــعبهازمؤسســات
غیرمجاز ساماندهی شدند؟
در بازار غیرمتشکل پولی ،تعدادی از نهادهای اعتباری،
بــدون مجــوز از مقــام ناظــر بانکــی بهفعالیــت مشــغول
بودنــد .این نهادها در فضایی غیرشــفاف و خــارج از اصول
و اســتانداردهای بانکــی ،فعالیــت میکردنــد .بهدلیــل
نبــود شــفافیت ،در ارتبــاط با میــزان و گســتره فعالیت آنها
اطالعات دقیــق و کاملی وجود ندارد.علی ایحال تأســیس
و گســترش فعالیــت مؤسســات اعتباری غیرمجــاز با ایجاد
شــعب فراوان در سراســر کشــور تحت عنــوان تعاونیهای
اعتبــار آزاد و صندوقهــای قرضالحســنه در دهههــای
 ٧٠و  80و اوایــل دهــه 90بــه اوج خــود رســید که متأســفانه
هموطنان گرامی در طول سالهای گذشته با تبعات بحران

با بررسی کارشناسان و بازرسان بانک مرکزی و
برآوردهای به عمل آمده سهم نهادهای غیر مجاز
از بازار پول کشور بیش از  20درصد برآورد شده است
که هماکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک
مرکزی این سهم به کمتر از یک درصد کاهش یافته
است
ایــن مؤسســات روبهرو شــدهاند .علــت بحرانی شــدن این
مؤسســات -که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی بهعنوان
یگانه مقام ناظر پولی کشــور بوده انــد -میتوان در مواردی
همچــون عدم صالحیت حرفهای مدیران این مؤسســات،
آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد ،بهخطر انداختن منافع
ســپردهگذاران با سرمایهگذاریها و اقدامات با ریسک باال و
در برخی موارد سوءاستفاده شخصی سهامداران و مدیران
از منابع سپردهای و ...عنوان کرد.
نهادهای اعتباری که انحالل آنها در دولتهای یازدهم
و دوازدهم در دســتور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط
قــرار گرفت عبارتنــد از تعاونی میزان با 110شــعبه ،تعاونی
اعتبــار ثامن الحجج با  480شــعبه ،تعاونیهای هشــتگانه
ســاماندهی شده توســط مؤسســه اعتباری کاســپین با 445
شــعبه ،تعاونی اعتبار وحــدت با  145شــعبه ،تعاونی البرز
ایرانیــان بــا 53شــعبه،تعاونی افضل توس با 217شــعبه،
صندوقهــای قرضالحســنه غیرفعــال  1028شــعبه و
تعاونیهایاعتبارغیرفعال1782شعبه(کهتعدادآنهادر
مجموع 4260شعبه)است.
بهموازات ســاماندهی نهادهــای اعتبــاری غیرمجاز از
طریق انحــال و جلوگیری از فعالیت آنهــا ،برخی نهادها
نیز بــا تطبیق خود با مقــررات بانک مرکــزی موفق به اخذ
مجوز از بانک مرکزی شــدهاند .صدور مجوز فعالیت برای
 100نهــاد اعتبــاری در ســالهای اخیــر در این راســتا انجام
گرفته اســت .نکتــه قابل توجــه اینکه حــدود  919صندوق
قرضالحســنه نیز تحت پوشش ســازمان اقتصاد اسالمی
قــرار دارند کــه از طریق ســازمان مزبور فعالیــت آنها رصد
میشــود همچنین  569شعبه مؤسسه ثامن و  734شعبه
بانــک مهــر اقتصــاد ،متقاضــی مجــوز در مرحلــه نهایــی
ســاماندهی قرار دارند .بدین ترتیب بیش از  6582شعب
نهادهای اعتباری غیرمجاز ساماندهی شدهاند.
ســهمبازاراینمؤسســاتچهمیزانبودهوچه
تعداد سپردهگذار این نهادها بودند؟
در خصــوص ســهم بــازار ایــن نهادهــا و میــزان دقیــق
ســپردههای جذب شده مؤسســات غیرمجاز بهدلیل عدم

شــفافیت اطالعــات ،عــدم ارائــه اطالعــات توســط آنهــا،
اقدامات متقلبانه و دستکاری حسابها در برخی نهادها،
سیســتمهای نــرم افــزاری غیر کارآمــد و ....امــکان تعیین
ســهم بازار آنهــا بهصــورت دقیق وجــود نداشــت لیکن با
بررســی کارشناسان و بازرســان بانک مرکزی و برآوردهای
بــه عمــل آمــده ســهم نهادهــای غیــر مجــاز از بــازار پــول
کشــور بیش از  20درصد برآورد شــده اســت که هماکنون با
اقدامات صورت گرفته توســط بانک مرکزی این ســهم به
کمتر از یک درصد کاهش یافته است.
بــا توجــه بــه اینکــه همچنــان برخــی از ایــن
تعاونیهــا بخصــوص (فرشــتگان ،افضــل توس،
وحدت ،البرز و )...در حال طی مراحل ســاماندهی
هســتند ،چــه زمانــی میتــوان گفــت کــه پرونــده
غیرمجازها بسته میشود؟
بــا توجه بــه تعییــن تکلیف بیــش از  98درصــد تعداد
ســپردهگذاران این تعاونیها و همچنین پرداخت بخشی
از ســپردههای  ٢درصــد تعداد ســپردهگذاران باقیمانده،
عمــاً ســاماندهی ایــن مؤسســات بــه مرحله نهایــی خود
رسیده است .در خصوص ســپردهگذاران کالن این نهادها
نیــز با تشــکیل هیــأت هــای تســویه متشــکل از نمایندگان
قــوه قضائیــه ،وزارت اطالعــات ،بانــک مرکــزی ،نماینده
ســهامداران و با نظــارت نماینده ســپردهگذاران عملیات
تصفیــه این تعاونیها با ســرعت بیشــتری انجــام خواهد
شــد .در این راســتا در صورتی که داراییهای این مؤسسات
بــه هر نحوی از انحا مخفی شــده یا اعالم نشــده یــا به افراد
غیر ،منتقل شــده باشد شناســایی خواهند شد و در صورت
شناســایی ایــن داراییهــا امــکان پرداخت بخــش دیگری
ازســپردههای باقیمانده نیز وجود خواهد داشــت .با توجه
بــه حساســیت موضــوع و پیگیریهــای مجدانــه ســران
محترم قوا ،این امر با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد.
آیا پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونیهای
غیرمجــاز و پیگیری بانک مرکــزی دراین خصوص
باعــث نمیشــود مــردم بــرای ســپردهگذاری در
نهادهای غیر مجاز بی پروا عمل کنند؟
باتوجه بهگستره فعالیت تعاونیهای اعتبار غیر مجاز
در ســنوات گذشــته در سراســر کشــور متأسفانه بســیاری از
هموطنــان گرامی درگیر ایــن نهادها شــده بودند و تبعات
اجتماعی ایجاد شــده بــرای آنان موجب مشــکالتی برای
خانوادههای آنها شــده بود که برخــی تبعات آن همچنان
ادامــه دارد ،ایــن مشــکالت مســئوالن عالی نظــام را برآن
داشــت که ایــن بحــران مدیریت شــده و ســپردههای خرد
ســپردهگذاران ایــن نهادهــا کــه عمدتــاً متعلــق به اقشــار
ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده مسترد شود.
ســپردهگذاران ایــن مؤسســات در ایــن مــدت شــرایط
ســختی را پشــت ســر گذاشــتند و ایــن مســأله بــرای همــه
مســئوالن قابــل درک اســت .از اینرو با مســاعدت ســران
محتــرم قــوا ،اعضــای کمیتــه منتخــب ســران ســه قــوه،
اقدامــات بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و
کمکهای قــوه قضائیه ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی
و ســایر دســتگاهها ،امــروز در کشــور مؤسســه اعتبــاری غیر
مجــاز حائز اهمیتــی وجود ندارد و در صــورت ایجاد چنین
نهادهایــی با قدرت و ســرعت بــا آن برخورد خواهد شــد و
از هموطنــان عزیــز تقاضــا دارم در صورت مواجه شــدن با
چنیــن عناصری خصوصــاً در فضای مجــازی ضمن عدم
اطمینــان و عــدم تودیع ســپرده خــود ،مراتب را در اســرع
وقــت به نیروی انتظامی ،دادســتان محــل و بانک مرکزی
اعالم کنند.
درمجموع فعالیت چنــد دههای تعاونیهای
غیرمجاز چه آســیبی بــه اقتصــاد ملی ایــران وارد
کرد؟
عدم رعایت اســتانداردهای عملیات بانکی ،مدیریت
غیر حرفهای و نبود نظارت توسط دستگاههای صادرکننده
مجــوز بــر ایــن نهادهــا علــت اصلــی بــروز مشــکالت در
مؤسسات اعتباری غیرمجاز است.
ســهامداران و مدیــران ایــن نهادهــا بــا ناآگاهــی از
حداقــل اصــول بانکــداری بــا جــذب ســپرده و مصــرف و
ســرمایهگذاری منابع جذب شــده در فعالیتهای خاص،
موجــب ورشکســتگی ایــن نهاده شــده بــه نحوی کــه عدم
امکان نقدشــوندگی و عدم ســودآوری سرمایه گذاریهای
انجــام شــده ،پرداخــت ســپردهها را بــا مشــکالت جــدی
مواجــه ســاخت و در نهایت با عــدم امکان اســترداد وجوه

