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هیچ موسسه مالی تک شعبه ای دارای مجوز
بانک مرکزی در مشهد وجود ندارد

منصوری ،دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با اعالم این که هیچ موسسه مالی و اعتباری یا صندوق قرض الحسنه تک شعبهای فعال دارای
مجوز از بانک مرکزی در مشهد  ،وجود ندارد ،ادامه می دهد :نباید این صندوق ها از احساسات و اعتقادات مردم سوء استفاده کنند و مباحث دینی و معنوی
را برای ترغیب مردم برای سپرده گذاری مطرح کنند.

گزارش خراسان از فعالیت غیر قانونی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای

بمب های تک شعبه ای نظام مالی

محمد امین شرکت اول
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چندسالی است چالش موسسات مالی و اعتباری که برخی
بیش از  10سال بدون نظارت بانک مرکزی و به استناد
مجوزهای نهادهای دیگر به فعالیت مالی و اقتصادی
مشغول بودند و تعداد بیشماری از شهروندان با اعتبار
همین عناوین و نام ها در آن ها سپرده گــذاری کــرده و
تسهیالت می گرفتند دامن اقتصاد کشوررا گرفته و اگرچه
بانک مرکزی با غیر مجاز اعالم کردن و انحالل آن ها تالش
کرد تا به این نابه سامانی سامان دهد تا جایی که به گزارش
آخرین خبر بنا بر اعالم رئیس جمهور ،دولت تا کنون 11
هزار و  500میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت
بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است
اما بررسی ها نشان می دهد این اعداد و ارقام هنوز تکافوی
پرداخت تمامی بدهی های سپرده گذاران را نداده است.
 11هزار میلیاردی که در اوضاع نابه سامان اقتصادی کشور
و دولت نقدی پرداخت شده است و اما همچنان بسیاری از
سپرده گذاران این موسسات که برخی تمام دار و ندار خود
را به امید ساختن آینده ای بهتر سرمایه گذاری کرده بودند
هنوز در گیر مسائل و مشکالت درباره این موسسات هستند
و نه تنها به سودی دست پیدا نکرده اند ،که در بسیاری موارد
اصل پول خود را هم بابت مابه التفاوت سود دریافتی با سود
قانونی سپرده ها یا بابت سود سنگین تسهیالت که بسیار
بیشتر از نرخ قانونی است از دست داده اند .
نکته قابل توجه در خصوص این موسسات ،تمرکز فعالیت
اکثر آن هاست که در مشهد بود .حال که بعد از گذشت
چند سال پر فراز و نشیب در خصوص تعیین تکلیف این
موسسات ،نهادهای مالی و اقتصادی و قضایی کشور درگیر
این موضوع بودند و همچنان نیز هستند ،ما در مشهد به
موردی جدید در حوزه فعالیت موسسات مالی و اعتباری
برخورد کرده ایم،که البته برخی از این ها نیز سوابق بیش
از  10سال دارند  .موسسات تک شعبه ای با عنوان «موسسه
قــرض الحسنه» که به طــور آزادان ــه در مشهد به فعالیت
میپردازند و سرمایه های مردم را حال یا به بهانه اعطای
تسهیالت یا هر موضوع دیگری جمع می کنند .جست
وجوی ساده ای در سایت تنها نهاد قانونی و متولی مباحث
پولی و مالی کشور ،یعنی بانک مرکزی نشان می دهد که
هیچ رد و نشانی از این موسسات وجود ندارد و برخی از آن
ها تنها با یک مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی فعالیت
می کنند .حال آن که ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد موجی
جدید از بی اعتمادی مردم به نظام پولی و مالی کشور دارند
و اگر نظارتی بر عملکرد آن ها انجام نشود ،ممکن است
دوباره دوران پرتنش انحالل یک به یک موسسات مالی و
اعتباری غیر مجاز در سال های اخیر تکرار شود .اگرچه
بنا بر اذعان مردم و مشاهدات میدانی ما تعداد زیادی از
این دست موسسات در شهر وجود دارد اما برای بررسی
چگونگی فعالیت این موسسات به تعدادی از این موسسات
مالی در شهر سر می زنیم.
▪موسساتکوچکزیرنظرنیرویانتظامیکارمیکنند!

«صندوق قرض الحسنه ...استان خراسان»  ،دفتر کوچکی
که در بین چهار باجه آن ،تنها یکی از آن ها فعال است .با این
عنوان که می خواهم برای دریافت وام حساب باز کنم سر
صحبت را با متولی باجه باز می کنم.
می گوید این صندوق دیگر فعال نیست و برای دریافت وام
مرا به یک صندوق دیگر حواله می دهد و ادامه می دهد:
آن صندوق از قدیم فعال است و اکنون با آموزش و پرورش
کار می کند ،البته افراد عادی هم آن جا حساب دارند ،این
صندوق هم تا زمانی که دریافتی داشت با کارکنان بانک
 ...کار می کرد البته کارمندان بانک های دیگر هم مشتری
ما بودند.
از وی درباره دلیل تعطیل شدن این صندوق میپرسم که
پاسخ می دهد :هر دو صندوق مدیریت واحدی دارند و به
خاطر این که صندوق های قرض الحسنه باید سپرده ای
حدود  500میلیارد تومان داشته باشند تا بتوانند تثبیت
شوند ،مدیریت آن ها می خواهد با ادغام کردن دو صندوق
و احتماال چند صندوق دیگر برای تثبیت اقدام کند.
از او درباره مجوز فعالیت این قرض الحسنه از بانک مرکزی
میپرسم که در پاسخ می گوید :ما صندوق های کوچک
زیر نظر نیروی انتظامی هستیم .همه موسسات کوچک با
این روش اداره می شوند .در بین موسسات قرض الحسنه

تنها یک موسسه زیر نظر بانک مرکزی است .حال اگر شما
می خواهید خیالتان راحت باشد می توانید به سراغ این
موسسات بروید.
▪سپرده گذاری برای کسب ثواب  18برابری!

در این بین ،برخی از صندوق ها با استفاده از شعائر دینی
و مذهبی سپرده و سپرده گذار جذب می کنند در بروشور
یکی از این موسسات قرض الحسنه حسابی با عناوین « پس
انداز خیرین» معرفی شده که در توضیح اهداف وویژگی
های آن نوشته؛ «کسب ثواب مــادام العمر برای صاحب
حساب یا به نیت درگذشتگان وی» و «کسب ثــواب 18
برابری نزد خداوند رحمان» .
کارمند این صندوق در پاسخ به درخواست ما برای دریافت
تسهیالت ابتدا می گوید :این صندوق تنها به فرهنگیان
و کارکنان دولت تسهیالت می دهد ،ولی کمی که حرف
میزنیم ،می گوید البته بــرای افــرادی با شغل آزاد هم
میتوانیم ارائه تسهیالت کنیم.
از او درباره این که صندوق زیر نظر چه سازمانی مشغول
فعالیت است می پرسم که با پاسخ عجیب او مواجه میشوم،
آن کارمند می گوید :این جا زیر نظر خدا کار می کند ،اگر
زیر نظر بانک مرکزی بود ،آخرش می شد مانند میزان و
ثامن و امثال این ها ،مسئولیت این جا شخصی است و
بیش از  30سال فعالیت داشته و تا االن هیچ کسی هم با
مشکلی مواجه نشده است ،به دامن آن ها (بانک مرکزی)
بروی آلوده می شوی ،میزان را آن ها بدبخت کردند .ما
حدود  10هزار عضو در این صندوق داریم ولی تا کنون یک
مشکل هم نداشتیم.
کمی که در شهر جست و جو کنید از این دست صندوق
ها فــراوان اســت ،در مــورد بعدی به ســراغ موسسه قرض
الحسنه  .....می رویم ،موسسه ای که روی تابلوی آن سال
تاسیس را  1380نوشته و شماره ثبتی سه رقمی نیز روی
آن دیده می شود.وارد می شوم و در خصوص روند دریافت
تسهیالت می پرسم ،می گوید ابتدا باید سپرده گذاری کنم
و بقیه مراحل را تشریح می کند .درباره اعتبار این موسسه
جویا می شوم که پاسخ می دهد :شماره ثبت موسسه روی
تابلو نوشته شده است ،می توانی وارد سایت بانک مرکزی
شوی و آن را بررسی کنی ،جدای از آن ما  17سال است که
سابقه کار داریم ،اگر مشکلی داشتیم که دو روزه د ِر این جا
را می بستند!
کارمند دیگر این موسسه وسط صحبت همکارش می آید
و می گوید :ما سابقه فعالیت زیادی داریم .آن موسسات
مالی و اعتباری هم که دچار مشکل شدند ،دلیلش سیاست
گــذاری هــای دولــت بــود ،بانک هــای دولتی هم با همه
سرمایه شان اگر پشتیبانی دولت را نداشته باشند یک شبه
ورشکسته می شوند.
پس از خروج از این موسسه قرض الحسنه برای بررسی
صحت گفته های کارمندان موسسه در سایت بانک مرکزی
نام و شماره ثبت روی تابلو را جست وجو می کنم ولی
متوجه می شوم در خراسان رضوی تنها دو صندوق قرض
الحسنه دارای مجوز بانک مرکزی هستند که هیچ کدام از
آن ها نیز در مشهد فعالیت ندارند.

▪ضامن فقط مغازه دار

مراجعه بعدی ما ،موسسه ای است به نام صندوق پس
انداز و قرض الحسنه شهید  ،...این جا شرایط کمی فرق
می کند ،مجوز فعالیتش را که از پلیس اماکن گرفته  ،قاب
کرده روی دیوار مقابل چشم مشتریان نصب کرده است.
با کارمند آن جا که صحبت می کنم می گوید که سقف
وامشان یک میلیون تومان است و آن را هم به سرپرست
خانوارهایی میدهند که محل زندگی شــان در همان
محدوده است،ضامن هم فقط باید مغازه داری باشد که
جواز کسب دارد و مغازه اش اجاره ای نیست.
▪مراحلپایانیدریافتمجوزبانکمرکزیراطیمیکنیم

در بین تمامی صندوق های تک شعبه ای که در مشهد فعال
هستند ،پنجمین صندوقی که به سراغش می رویم ،موسسه
قرض الحسنه  ....است ،شرایط ارائــه تسهیالت در این
موسسه نیز تقریبا شبیه عموم موسساتی از این قبیل بود،
ولی زمانی که در خصوص مجوز فعالیتش سوال میکنم،
یکی از کارمندان می گوید :این جا زیر نظر پلیس اماکن
بوده ولی اکنون تمام کارهایش را انجام داده ایم و ثبت
سامانه بانک مرکزی شده است و مراحل پایانی دریافت
مجوز از بانک مرکزی را طی می کند .او ادامه می دهد:
در تمام خراسان رضوی تنها  4موسسه ثبت سامانه بانک
مرکزی شده اند که یکی از آن ها موسسه ماست و پس از آن
دیگر هیچ موسسه ای هم ثبت نمی کنند.
صحبت مان به موضوع انحالل موسسات مالی و اعتباری
می رسد و این که چطور می شود مطمئن شد سرنوشت این
موسسه هم مثل دیگر موسسات نخواهد شد که متولی این
موسسه میگوید :هیچ کدام از آن موسسات مشکل قانونی
نداشتند و تنها مشکل شان کمبود نقدینگی بود که ما این
مشکل را نداریم ،حال اگر بر فرض محال بخواهند این
موسسه را هم ادغام کنند ،زمان طوالنی می خواهد که شما
اگر زودتر اقدام کنید تا آن زمان تسهیالت تان را گرفته اید و
مشکلی نخواهید داشت.
▪سکوت مسئوالن یا پاک کردن صورت مسئله؟!

پس از بررسی میدانی موضوع به منظور پیگیری وضعیت
فعالیت چنین موسسات و صندوق های قرض الحسنه
در مشهد ،به ســراغ علیرضا رشیدیان ،استاندار و علی
رسولیان ،سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و
همچنین سید امیر مرتضوی ،معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقــوع جرم دادگستری خراسان رضــوی می رویــم و از
آن ها در خصوص چرایی فعالیت چنین صندوق هایی،
آن هم بدون مجوز بانک مرکزی می پرسیم که متاسفانه
هیچ کدام از این مسئوالن با وجود تعیین وقت برای پاسخ
گویی ،جوابی به ما ندادند و ترجیحشان سکوت درباره این
موضوع بود.
▪بی اطالعی مسئوالن ،ضامن فعالیت آزادانـــه این
موسسات

پس از سکوت مسئوالن استانی ،به ســراغ دبیر شورای
هماهنگی بانک های خراسان رضوی می رویم و موضوع

را از وی جویا می شویم .محمود منصوری با بیان این که از
طرف بانک مرکزی هیچ گونه اعالمیه و ابالغیه ای درباره
تشریح و تعیین تکلیف فعالیت چنین صندوق ها و موسسات
تک شعبه ای صادر نشده است ،در خصوص نیاز دریافت
مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت چنین صندوق هایی
ابراز بی اطالعی می کند و می گوید :تجربه  25ساله من
می گوید که هر گونه موسسه مالی و اعتباری و صندوق
قرض الحسنه ،باید زیر نظر بانک مرکزی و دارای مجوز
از این مرجع قانونی باشد .منصوری با اعالم این که هیچ
موسسه مالی و اعتباری یا صندوق قــرض الحسنه تک
شعبهای فعال دارای مجوز از بانک مرکزی در مشهد  ،وجود
ندارد ،ادامه می دهد :نباید این صندوق ها از احساسات و
اعتقادات مردم سوء استفاده کنند و مباحث دینی و معنوی
را برای ترغیب مردم برای سپرده گذاری مطرح کنند.
در ادامه موضوع را با فرماندار شهرستان مشهد در میان
میگذاریم .محمدرحیم نوروزیان با تاکید بر این که باید
جلوی فعالیت موسساتی را که در سایت بانک مرکزی ثبت
نشده اند گرفت ،می گوید :تا کنون گزارشی در این باره به
ما ارائه نشده و االن که شما این موضوع را می گویید برایم
خیلی جالب است .شما اطالعات این صندوق ها را به ما
بدهید ما پیگیری می کنیم.
در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان مشهد وقتی با
جواد کریمی قدوسی ،نماینده مردم مشهد و کالت و عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی نیز روبه رو می شوم درباره این موسسات میپرسم
به این امید که شاید مشکالت امنیتی به وجود آمده در
جریان اعتراضات مردم درباره سامان دهی موسسات مالی
غیر مجاز ،مسئوالن را به فکر پیشگیری انداخته باشد اما
او می گوید :به طور عمومی اطالع دارم ولی ازجزئیات
اطالعی ندارم.
وی درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز پاسخ
می دهد :اقداماتی که صورت گرفته تا کنون به صورت
کلی و در چارچوب تمامی موسسات بوده ولی از نظر این
که درباره این نوع از موسسات تا کنون گزارشی به دست ما
نرسیده ،اقدامی هم نشده است ولی اگر گزارشی به دست
ما برسد حتما آن را پیگیری میکنیم.
کریمی قدوسی با تاکید بر این که شورای تامین استان از
نظر پیشگیری باید مصوباتی برای این موسسات صادر کند،
یا فعالیت شان متوقف شود یا مجوز بگیرد ،می افزاید :البته
بنابر بیانیه بانک مرکزی مطلقا به موسسه دیگری مجوز
نمی دهند.
▪پایان فعالیت مشروط یک ساله دارنــدگــان مجوز
سازمان اقتصاد اسالمی ایران

در نبود نظارت طی سال های گذشته گویا سازمان اقتصاد
اسالمی به عنوان یکی از متولیان حوزه مالی برای برخی
صــنــدوق هــای قــرض الحسنه در کشور مجوز فعالیت
صادرکرده و بر عملکرد این صندوق های قرض الحسنه
نظارت داشته است طبیعتا موسساتی در خراسان رضوی
نیز وجود دارند که طی سالیان گذشته زیر مجموعه این
سازمان به فعالیت پرداخته اند ،بر اساس اعالم سایت این
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طراح جدول:مجید شادروح

افقی :
-1منها – از انواع کفش – بی ادبانه  -کشور آفتاب تابان
-2بیماری زردی -شرح  -صحرای مصر -از درختان
سوزنی برگ  -3من وتو -اهلی  -طالفروش -دفعه – جدا
 -4کمترین – صومعه  -آهسته  -از خونخواران  -دریا
 -5دست عرب – گوسفند جنگی  -مزد  -تحریم -6اشاره -
ت تأثیر گفتههای این و آن
حرف هرکسی را باور کردن و تح 
واقع شدن  -چوبی به شکل مکعبمستطیل که برای بستن
در ،بر پشت آن نصب میشد  -7سماوی – قلمه  -نظرات-
واحد سطح  -8تمام و کامل  -روش – بخشنده – یکی از
اهرام – صدای مهیب  -9اشاره به نزدیک – قصه – از انواع
خــودرو -نیرو  -نام تركی  -10فالگیر – بیش -ماهر-
بنیادین  -11شاعر نابینای یونانی – خرما فروش  -اهل
هندوستان – رود اروپا
عمودی:
-1پرستاری – نفس شیطانی  -2دوری – ساکن قطب
شمال  -3بندگی – فرومایه و بخیل  -اسم  -4رفیق -
تباهی – از اقوام ایرانی  -5شیرینی پز -تابناک  -6آقا
 بــادآورده  -7دشنام – جوانمرد  -واجب  -8همچنین– باستانی  -ساز -9ثروتمند -سرشک – جنس خشن
 -10ترمزكشتی  -حیله  -11سوار -بی معنی  -12فلز
سرچشمه  -لوله گوارشی – از نام های باری تعالی به معنی
بخشایشگر  -13پایتخت اروپایی – مادر آذری  -شکننده
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مجموعه تعداد آن ها در استان به  25صندوق می رسد که
سهم مشهد از این آمار  17مورد است اما نکته قابل توجه
در این بین ،نبود نام هیچ یک از موسساتی است که در این
گزارش به آن ها مراجعه شده و این بدین معناست که این
موسسات حتی از این مرجع نظارتی هم مجوزی برای
فعالیت دریافت نکرده اند.
البته شایان ذکر است ،براساس اعالم بانک مرکزی در
تاریخ  27مرداد سال  1395صندوق های قرض الحسنه
همکار با سازمان اقتصاد اسالمی ایران از آن تاریخ ،حداکثر
به مدت یک سال ،مجاز به فعالیت تنها در قالب خدمات
قرض الحسنه (اخذ سپرده های قرض الحسنه و اعطای
تسهیالت قرض الحسنه) در بازار پولی کشور بودند و پس
از پایان مدت اعالم شده ،ادامه فعالیت این صندوق های
قرض الحسنه ،فقط با دریافت مجوزهای الزم از بانک
مرکزی امکان پذیر بوده است .بر اساس قانون ،سازمان
اقتصاد اسالمی ایران و صندوق های قرض الحسنه همکار
با آن سازمان ،ملزم و مکلف به انجام اقدامات الزم و مقتضی
به منظور دریافت مجوزهای الزم از بانک مرکزی در مدت
زمان یک ساله قید شده در این مجوز بودند و قرار بوده
است که پس از مدت زمان تعیین شده و در صورتی که این
صندوق ها نتوانند مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت
کنند ،اقدامات الزم برای جلوگیری از فعالیت آن ها ،طبق
قوانین و مقررات انجام شود که این موضوع نیز خود نیازمند
بررسی مجزا خواهد بود.
▪فعالیت به خاطر وجود نقص در قانون

در پایان مسیر پیگیری هــای خــود دربـــاره فعالیت این
موسسات و در حالی که از هیچ یک از مسئوالن استانی و
شهری متولی در این باره پاسخی قابل قبول دریافت نکردیم
و حتی اغلب آن ها تا زمان مطرح کردن این موضوع از سمت
خبرنگار ما از وجود و فعالیت چنین موسساتی با این ساختار
و بدون مجوز اطالعی نیز نداشتند ،با راوبط عمومی بانک
مرکزی در تهران به عنوان متولی اصلی نهادهای مالی و
اعتباری کشور ارتباط برقرار و موضوع را مطرح می کنیم که
این روابط عمومی پاسخ مکتوبی را به روزنامه خراسان ارائه
می کند و آن پاسخ به شرح زیر است:
«در سال  1395مقرر شد :صندو قهای قر ضالحسنه
همکار با سازمان اقتصاد اسالمی ایران از اول شهریور سال
 1395حداکثر به مدت یک سال ،مجاز به فعالیت صرف ًا در
قالب قرضالحسنه در بازار پولی کشور باشند.
این تصمیم با توجه به تعامالت ،همکار یها و توافقات
انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی
ایران با هدف تسریع در فرایند تطبیق فعالیت صندوقهای
قر ضالحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسالمی ایران
بــا قوانین ،مــقــررات و ضــوابــط مــربــوط بــه صندو قهای
قرضالحسنه و در نهایت دریافت مجوزهای الزم از بانک
مــرکــزی توسط صــنــدو قهــای قر ضالحسنه همکار با
سازمان اقتصاد اسالمی ایران ،اتخاذ شد و بر اساس آن،
صندوقهای یادشده از تاریخ  1395.06.01حداکثر به
مدت یک سال ،مجاز به فعالیت صرف ًا در قالب قرضالحسنه
(اخــذ ســپــرد ههــای قر ضالحسنه و اعــطــای تسهیالت
قرضالحسنه) در بازار پولی کشور شدند .بدیهی است؛ پس
از پایان مدت اعالم شده ،ادامه فعالیت این صندوقهای
قر ضالحسنه ،فقط با دریافت مجوزهای الزم از بانک
مرکزی امکانپذیر است .در این باره ،الزم به توضیح است؛
به استناد قوانین موضوعه ،سازمان اقتصاد اسالمی ایران
و صندوقهای قرضالحسنه همکار با آن سازمان ،ملزم و
مکلف به انجام اقدامات الزم و مقتضی به منظور دریافت
مجوزهای الزم از بانک مرکزی در مدت زمان فوقالذکر
هستند .شایان ذکر است؛ پس از مدت زمان تعیین شده
فــوق ،در صــورت دریافت نکردن مجوز فعالیت از بانک
مرکزی توسط صندوقهای مذکور ،اقدامات الزم به منظور
جلوگیری از فعالیت آن ها ،طبق قوانین و مقررات مربوط
اجرایی شد.
پس از اتمام این مهلت در شهریور سال  ،1396از نظر بانک
مرکزی تمامی صندوق های قرض الحسنه که در کشور
فعالیت می کنند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند اما
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،بندی به تصویب رسید
که مشکالتی را در مسیر سامان دهی و نظارت بر فعالیت
این صندوق ها به وجود آورده است.
در بند «ب» ماده  14این قانون آمده است :انجام هرگونه

عملیات بانکی ،واســپــاری (لیزینگ) ،صرافی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات
اعتباری بــدون دریــافــت مجوز از بانک مرکزی ممنوع
است اما در تبصره  ۲این بند قانون قید شده است :عالوه
بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثنا شده
است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور
براساس جذب منابع ساالنه تا  30میلیارد ریال نیز از حکم
این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای
موجود ادامه فعالیت می دهد.
بر اساس این بند قانونی ،صندوق های قرض الحسنه که
منابع جذب شده آن ها کمتر از  30میلیارد ریال در سال
است می توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و خارج
از شمول نظارت کامل و فراگیر این بانک به فعالیت خود
ادامه دهند که بالقوه می تواند مشکل آفرین باشد .شایان
ذکر است به لحاظ ماهوی نیز در این بند قانون ابهاماتی
وجــود دارد به ایــن صــورت که وقتی ایــن صندوق ها می
توانند تا سقف  30میلیارد ریال بدون دریافت مجوز و خارج
از نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند چه کسی میتواند
تشخیص دهد که جذب منابع ساالنه آن ها از سقف مقرر
بیشتر شده و مشمول نظارت بانک مرکزی می شوند یا خیر؟
برهمین اساس ،بانک مرکزی ،مکاتبات متعددی با مجلس
شورای اسالمی برای اصالح این بند قانونی داشته است.
بنابراین ،از نظر بانک مرکزی ،فعالیت تمام نهادهای فعال
در بازار پول از جمله صندوق های قرض الحسنه باید با
مجوز و تحت نظارت این بانک باشد .هم اکنون نیز تعداد
 45مورد از صندوق های قرضالحسنه که تعداد آن ها در
کشور بسیار بیشتر از این تعداد است دارای مجوز فعالیت
از بانک مرکزی هستند 39 .صندوق از این صندوق ها به
صورت تک شعبه ای ،دو مورد به صورت چند شعبه ای و
چهار مورد نیز به صورت صندوق قرضالحسنه بانکی مجوز
دریافت کرده اند .اسامی و مشخصات کامل این صندوق ها
نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است.
در استان خراسان رضوی نیز دو صندوق قرض الحسنه
«احسان خوشاب خراسان رضوی» و «عارف سبزوار اسرار»
مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند.
باید توجه داشت الزمه برخورد با فعالیت این صندوق ها،
پشتوانه قانونی است و تالش بانک مرکزی در مرحله اول
برای اصالح بند قانونی ذکرشده است».
▪فعالیت های بانکی هر کشوری زیر نظر بانک مرکزی
آن کشور است

در همین زمینه و برای تحلیل بیشتر موضوع به سراغ دکتر
مصطفی کریم زاده ،استادیار و عضو هیئت علمی گروه
اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
مشهد می رویم و نظرات او را نیز در مقام یک کارشناس امور
اقتصادی جویا می شویم .کریم زاده با تاکید بر این که باید
تمام فعالیت های بانکی هر کشوری زیر نظر بانک مرکزی
آن کشور باشد ،افزود :بحثی است که اگر یک موسسه مالی
دچار مشکل مالی شد ،بانک مرکزی بتواند آن را تحت چتر
حمایتی خود براساس نرخ ذخیره قانونی قرار دهد و در
چنین شرایطی کسانی که پولی در این موسسات دارند با
مشکلی مواجه نشوند.
کریم پور ادامه داد :اگر روزی مردم به هر دلیلی اعتماد
خود را به این موسسات از دست بدهند و برای خارج کردن
موجودی حساب های خود از این موسسات اقدام کنند،
قطعا باعث ورشکستگی ایــن موسسات خواهند شد و
متاسفانه ما چندین مرتبه چنین تجربه تلخی را داشتیم
که اولین مورد آن در سال  83در اصفهان اتفاق افتاد،
موسساتی که اغلب از اسامی ائمه اطهار (ع) نیز استفاده
می کردند ،به صورت دومینویی عظیم دچار ورشکستگی
شدند و ظرف چند روز چالش بزرگی را در آن دوران در
اصفهان ایجاد کردند.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در تشریح
راهکار مدیریت این موسسات نیز گفت :به طور حتم باید
بانک مرکزی به بحث مدیریت و سامان دهی این صندوق
ها وارد شود و مجوز داشتن از دیگر نهادها ،از قبیل پلیس
اماکن به هیچ عنوان نمی تواند تعهدی بر فعالیت این
موسسات باشد.وی صحبتی هم با مردم داشت و گفت:
به مردم نیز توصیه می کنم که به امید دریافت تسهیالت با
چند درصد سود کمتر یا سرمایه گذاری با چند درصد سود
بیشتر ،به سراغ این موسسات نروند ،چرا که هیچ اطمینانی
به روند فعالیت این گونه موسسات در آینده نیست.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی:  - 1رهبر مذهبی کاتولیک های جهان  -كارگر
كشتارگاه  -بزرگترین شاعر عصر صفویه  -بانوی انقالبی
نهضت آزادی بخش الجزایر  - 2رودی در لهستان  -غرق
شدن در تخیالت و اندیشه های خود  -آداب و رسوم - 3
فرمانده نظامی – باد ها – باد بزن برقی  -مرگ  - 4آب از
دستش نمی چکد  -کشور جزیره های گرانیتی در شرق
آفریقا  -بر مركب نشسته  -قسمت های پایانی - 5دورترین
سیاره از خورشید  -ساعت دست  -زیان دیده  -خط كش
مهندسی - 6جاده ریل گــذاری شده  -آموزشگاه هنری
 پزشكی كه دوره تخصصی را می گذراند  - 7نوک بینوک!-شهریدرمازندران-جایخالیازهوا-هنگامعصر
- 8بركه-شیفتهوشیدا-گشاینده-معشوقزیبا- 9شاعر
یوش-آلتنشانهرویدراسلحه-سزاوار-بهترینوضعیت
ممكن  - 10خانه بزرگ  -بیمار روانی خطرناك كه به خود
و دیگران آسیب می رساند – شاعر معيری  - 11واحد پول
مالزی  -زاده چهارپایان  -واحدی برای طول معادل 36
اینچ-سخنانبیمارتبدار.
عمودی- 1:جواب-شهریدراستانکرمانشاه- 2نشانی
 بی ریخت و زشت  - 3پــاراوان  -پندار  - 4كشوری درهمسایگیفرانسهوپرتغال- 5درختكنار-بیباكی-روز
گذشته  - 6قومی ایرانی  -براده فلزات  -مرده  - 7واپسین
فيلميساختهمارتیناسکورسیزی- 8ازضمایرمشتركفارسی  -ترسیده  - 9عقاب سیاه  -گرفتگی زبان - 10
بخشیدنگناهكسی-سیكل-همهچیزراجمعمیبندد11

صدمترمربع-چرخه-لیزوچسبناك- 12اتحادیهجهانیپست-قسمتپایینلباس- 13دستورکار-مجمعالجزایری
دراقیانوسکبیر- 14اندیشه-پرهیزكاران- 15نقشگلو
گیاهرویپارچه-سازهایچوبییافلزیبررویمرقدبزرگان
دینی -تکرار حرف دوازدهم  - 16كاروان  -بر جوانان عیب
نیست-درختلرزان- 17اثریبهقلمموریسمترلینگ18
 نام ها  -زد و خورد  - 19آشنا بودن با كسی یا چیزی  -خبردادن- 20عارضهالتهابروده-گروگذاشتهشده.
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