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گزیده اخبار
بنزین سوپر نایاب شد

فارس| بنزین سوپر نایاب شده است و البته شنیده می شود 
که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های  نفتی بنزین سوپر 
به کشورهای همجوار صادر می کند. جایگاه های سوخت در این 
شرایط خبر  از نایاب شــدن بنزین سوپر می دهند و البته دراین 
شرایط مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های  نفتی 
در توجیه عدم عرضه و توزیع بنزین سوپر در کشور تأکید دارند 
که بنزین یورو 4 و 5 با اکتان 90 تا 91  می تواند جایگزین مناسبی 
برای بنزین سوپر باشــد. این درحالی است که احتراق و میزان 
آالیندگی بنزین سوپر  با اکتان 93 تا 95 به مراتب کمتر از بنزین 

یورو 4 و 5 است.

عرضه گوشت های خارجی درحال انقضا
تسنیم| بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، گوشت های 
منجمد برزیلی درحال انقضای تاریخ مصرف شرکت  پشتیبانی 
امور دام و بخش خصوصی، در بازار توزیع می شود . کارگروه تنظیم 
بازار در جلســه خود  به موضوع ذخایر راهبردی گوشت گوساله 
وارداتی شرکت پشــتیبانی امور دام و بخش خصوصی ورود و  با 
توجه به درحال اتمام بودن تاریخ مصرف، دســتور توزیع آنها را 
در بازار صادر کرد. همچنین  مقرر شد سازمان دامپزشکی کشور 
خروج محموله های گوشت منجمد برزیلی برای عرضه در بازار 

را مشروط  به دریافت مجوز از شرکت پشتیبانی امور دام کند.« 

پرتقال های نارس با رنگ مصنوعی  
ایرنا|  مجتبی شادلو، عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران کشور 
گفت:  »زمان برداشت محصول پرتقال مربوط به اواخر آبان ماه 
بوده و هنوز میوه پرتقال به بازار عرضه نشــده  است. پرتقالی که 
اکنون در بازار عرضه می شود میوه نارسی است که توسط برخی 
ســودجو  از درختان چیده و  به شکل مصنوعی با دستگاه های 
گرماده و سورتینگ رنگ شده اســت .« شادلو با اشاره به این که 
امسال  نارنگی به وفور تولید شــده است، گفت:»اکنون نارنگی 
پیش رس وارد بازار شــده که به دلیل فراوانی قیمت آن  نسبت 
 به مدت مشابه سال گذشــته بین 50 تا ۶0 درصد کاهش پیدا 

کرده است ..  « 

فاطمه صفری- شهروند|  »حقوق ماهیانه ات چقدر است؟ ... 
بانک دیگری وام نداری؟... تا حاال اقساطت معوق شده است؟...« 
نخستین ســوالی که از متقاضیان وام می پرسند، همین است. 
 بانک ها دیگر برخالف گذشته حاضر نیستند به مشتریان بدحساب

 وام بدهند. 
این روزها بانک هاسفت وســخت تر از گذشــته وام می دهند. 
بانک هایی که به گفته حیدر مســتخدمین حســینی، معاون 
پیشین بانک مرکزی تا قبل از این وام هایشان را براساس اعتماد 
به مشــتریان پرداخت می کردند و البته ضربه سختی از بدهی 
سنگین مشتریان شان خوردند. گرچه عمده این بدهی ها مربوط به 
دانه درشت ها بوده است، اما گویا مشتریان بدحساب آن قدر چشم 
بانکی ها را ترسانده اند که دامنه سختگیری هایشان به مشتریان 

خرد هم برسد.
مستخدمین حســینی به »شــهروند« می گوید که »نظام 
اعتبارسنجی مشتریان بانکی در کشورهای پیشرفته سالیان سال 
است که مورد استفاده قرار می گیرد و سختگیری تازه بانک ها روی 

این موضوع اتفاقی خوب و به نفع اقتصاد کشور است.« 
جالب است بدانید بانک مرکزی از اواخر  سال گذشته طرح های 
متعددی را اجرا کرده تا هویت مشتریان، گردش مالی حساب های 
بانکی و سوابق دریافت ها و پرداخت هایشان را شفاف کند. گرچه 
بانک مرکزی هــدف از این کار را جلوگیری از فســاد اقتصادی 
و همین طور کنترل پدیده چک های برگشــتی اعــالم کرد، اما 
 بانک ها از این فرصت اســتفاده کرده و دســت به اعتبارسنجی

 مشتریان شان  زده اند. 
سیاهه شرط وشروط بانک ها برای وام

این روز ها جلوی باجه تسهیالت بانک ها کمتر مشتری پرسه 

می زند. گویا نه مشتریان امیدی  به دریافت وام دارند و نه بانک ها 
رغبتی از خود نشــان می دهند. البته تعداد زیادی از مشــتریان 
بانک ها هم اعتقاد دارند با افزایش قیمت ها، قدرت خرید وام های 
خرد بانکی کاهش داشته است و این وام ها دیگر مانند سابق جذاب 

نیستند. 
با این حال، بانک ها هم دیگر حاضر نیســتند به مشــتریان 
بدحساب وام بدهند و این ماجرا حتی به توییت های مردم رسیده 
اســت. آنها در توییت هایشان نوشــته اند تازگی ها بانک ها برای 
پرداخت وام استعالم می گیرند که وام گیرنده در طول سال های 
گذشته  گردش مالی حســاب های بانکی اش چگونه بوده است؟ 
یا سابقه پرداخت اقساطش به چه صورت بوده است و آیا اقساط 

عقب افتاده دارد یا نه؟
برای ارزیابی این موضوع به چند بانک در محدوده خیابان آزادی 
تهران سر می زنم. بانک ملت نزدیکترین بانکی است که در مسیر 
دسترسی ام است. وارد شعبه می شوم و سراغ مسئول تسهیالت 
می روم. وقتی ماجرای درخواست وام را با مسئول تسهیالت بانک 
ملت در میان می گذارم، بدون هیچ مکثی توضیح می دهد: »اگر 
متقاضی وام هستید چند نکته را باید بدانید. اول این که مجموع 
وام های خردی که از بانک های مختلف می گیرید، نمی تواند بیشتر 
از 50 میلیون تومان باشــد و نکته دوم این است که نباید به هیچ 

بانکی بدهکار باشید.« 
او ادامه می دهد: »نکته سوم هم این است که اگر سابقه اقساط 
معوق دارید، تقریبا باید قید وام را بزنید و نکته چهارم این که باید 

گردش مالی و میزان حقوق تان را بررسی کنیم.«
می پرسم میزان حقوق ماهیانه چقدر باید باشد؟ 

 تلفنی را پاسخ می دهد و می گوید: »یک سوم حقوق ماهیانه تان 

باید بیشــتر از اقســاط وام تان باشد، یعنی اگر اقســاط وام تان 
 ۶00 هزار تومان است، باید حداقل 2 میلیون تومان حقوق ماهیانه

 داشته باشید.« 
او ادامه می دهد: »البته باید میزان وام درخواستی زیر 30 میلیون 
تومان باشد و برای وام های بیشتر از 30 میلیون تومان ملک  شما به 

رهن بانک می رود.«
بانک های سختگیرتر کدامند؟

آخرین ســاعات کار بانک و کارمندان مشغول پاسخگویی به 
آخرین مشتریان هستند. سراغ مسئول شعبه می روم و از او درباره 
شــرایط پرداخت وام های ُخرد می پرسم که بی درنگ می پرسد: 
»تا به حال در بانکی قسط عقب مانده داشته اید؟« پاسخ می دهم: 

»یکی دو مورد پیش آمده است.« 
مسئول شــعبه با کمی تفکر می گوید: »این برای شما امتیاز 
منفی است، زیرا ما سیستم اعتبارسنجی داریم و قبل از پرداخت 
وام استعالم می گیریم که مشتریان مان بدحساب نباشند یا چک 

برگشتی نداشته باشند. خودتان بهتر می دانید مشتری بدحساب 
دردسر زیادی دارد.«

او ادامه می دهد: »باید سایر شرایط را بررسی کنیم و میزان وام 
درخواستی تان را بدانیم. اگر مبلغ کم و حقوق تان باال باشد، امکان 

دارد از چند مورد اقساط عقب مانده تان چشم پوشی کنیم.«
در بانک های ســپه و صادرات هم رویه به همین صورت است. 
مسئول تسهیالت بانک  قرض الحسنه رسالت هم توضیح می دهد 
که چیزی بین یک هفته تا 10 روز زمان الزم است که وضع تمام 
حساب ها و بدهی ها و گردش مالی متقاضی وام را بررسی کنیم و 
پاسخ بدهیم که آیا وام پرداخت می کنیم یا نه؟ جالب است که مبلغ 

وام درخواستی ام از این بانک فقط 3 میلیون تومان است. 
وام به شرط نداشتن چک برگشتی

ابتدای خیابانی اصلی، چند بانک در کنار هــم قرار دارند. وارد 
بانک صادرات می شــوم. کارمندان بانک آماده می شوند تا در را 
ببندند.  وارد می شوم و مسئول تســهیالت بانک صادرات مرا به 

همتی: عده ای فشار می آورند دالر گران شود
  کارشناسان درباره قیمت فعلی دالر چه نظری دارند؟

شهروند|  »عده ای به ما فشار می آورند که قیمت 
دالر را باال ببریم.« این ادعایی اســت که عبدالناصر 
 همتی، رئیس بانــک مرکــزی دارد و البته توضیح 
داده اســت: »در این تصمیمات باید درنظر داشــته 
باشــیم اقشــاری که حقوق و درآمد ثابت دارند، با 
افزایش نــرخ ارز روز  بــه روز له می شــوند و وظیفه 
ما حمایت از این اقشــار اســت و این روال نیز ادامه 
خواهد یافت اما ایــن توقع که بانــک مرکزی برای 
منافع شــخصی یا گروهی افــراد، منافع ۸3 میلیون 
ایرانی را نادیده می گیــرد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد، 
ضمن این که شــخصا بــا ارز 4200 تومانی مخالف 
هســتم و دالیلم هم بــرای مخالفت بــا ارز 4200 

تومانــی قانع کننده اســت اما این سیاســت دولت 
است و من رئیس جمهوری نیســتم که بتوانم حکم 
قاطــع در این باره بدهــم.« این درحالی اســت که 
افزایش نرخ ارز در دو سال گذشــته و ثبات نداشتن 
قیمت آن شــوک های بزرگی به اقتصاد کشور وارد 
کرده و کارشناســان هم معتقدند قیمت ارز درحال 
حاضر مناسب اســت و افزایش یا کاهش آن به سود 
اقتصاد نیســت، چون زندگی مردم را با چالش های 
زیادی مواجه می کند اما کارشناسان در این باره چه 

می گویند؟ آیا نرخ فعلی دالر منطقی است یا نه؟
نرخ ارز نباید شوک به بازار وارد کند

ســیدکمال ســیدعلی، کارشــناس بانکی درباره 

بانک ها برای پرداخت تسهیالت خرد شرایط تازه ای ایجاد کرده اند

بدحساب ها وام بی وام!
  معاون سابق بانک مرکزی در گفت وگو با »شهروند«: 

نظام اعتبارسنجی مشتریان در کشورهای پیشرفته سال هاست اجرا می شود

8
پس از تهران، اســتان های  اصفهان با  8.2 درصد، فارس با 7.5 درصد، خراسان رضوی با 6.9 درصد و اقتصاد

استان مازندران با 4.4 درصد در رده های بعدی دارای بیشترین جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه 
نقدی قرار گرفته اند. حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حذف یارانه ها با اعالم این موضوع به فارس گفت: 
»تاکنون 20 درصد دالیل معترضان به حذف یارانه نقدی رد نشده است و باید در مورد ادله آنها همچون 

ورشکستگی، بیماری صعب العالج و... راستی آزمایی مجدد انجام شود.«

استان های رکورددار 
حذف یارانه 
کدامند؟
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آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

 بدحساب ها در نظام مالی جهان جایی ندارند
| حیدر مستخدمین حسینی|   معاون پیشین بانک مرکزی |

اصلی در نظام بانکداری وجود دارد به نام اصل اعتبارسنجی که هر مشتری برحسب اهلیت، فعالیت و دریافت تسهیالت رتبه بندی 
می شــود و امتیاز دریافت می کند و مشــتری بر مبنای این امتیاز  می تواند از تسهیالت بعدی اســتفاده کند. این نظام در اصطالح 

اعتبارسنجی نامیده می شود. 
در نظام بانکداری جهان 600 متغیر برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد که حتی جالب است بدانید برخی بانک ها سایر سوابق 
افراد را هم  درباره پایبندی شان به قانون درنظر می گیرند. به عنوان مثال در برخی بانک های اروپایی حتی گزارش های پلیس راهنمایی و 
رانندگی درباره قانون شکنی افراد مالک قرار داده شده است یا در سایر کشورهای جهان اگر کسانی عوارض شهرداری را پرداخت نکنند، 

نمی توانند از شبکه بانکی وام بگیرند. 
خوب است بدانید نه فقط در شبکه بانکی بلکه در نظام اقتصادی جهان رتبه بندی اعتباری فاکتور بسیار مهمی است و یکی از اصول 
اساسی روابط اقتصادی در جامعه بین المللی اعتبار باالست. در این نظام چنانچه مشتریان بدحساب باشند، شرکت های تجاری و بانک ها 
با آنها وارد معامله نمی شوند و حتی ممکن است افراد بدحساب یا فاسد در لیست سیاه قرار بگیرند. در ایران چنین مکانیزمی تاکنون وجود 
نداشته است و بدهی های بزرگ بانکی هم از همین مسأله ناشی می شود؛ البته من فکر می کنم برای جلوگیری از فساد، نظام اعتبارسنجی 
نباید در انحصار ارگان خاصی باشد و باید موسسه های رتبه سنجی متعددی در ایران ایجاد شود تا ضمن این که انحصار فساد ایجاد نکند 
بلکه اگر مشتری به رتبه بندی خود اعتراض داشته باشد، بتواند این اعتراض را در موسسه های مستقل مورد بررسی قرار دهد و در واقع 

حق اعتراض برای مشتریان لحاظ شود. 


