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آدم ها زودتر از آنچه سیســتم های بانکی به آنها 
اعتماد  کنند، به یکدیگر اعتمــاد می کنند. نیازی 
به ســفته، چک و وثیقه های سنگین ندارند؛ کافی 
است به یکی از صندوق های فامیلی و محلی وصل 
شوند؛ ماهانه پولی را پرداخت می کنند و به اشکال 
مختلف وام می گیرند. بانی بیشــتر این صندوق ها 
زنان هستند. اگرچه در گذشته بیشتر زنان خانه دار 
بودند اما حاال پای کارمندان و زنان شــاغل هم به 
این جمع ها باز شده است. کارمندان غیردولتی به 
وثیقه و چک دسترســی ندارند؛ آنهایی که شغل 
آزاد دارند، در شرکت های خصوصی فعالند یا حتی 
بیکارند اصــوال در تأمیــن پیش نیازهای دریافت 
وام از بانک ها ناتوانند. به همین دلیل از 20 ســال 
گذشــته، حضور صندوق های خانوادگی و محلی 
در میان آنها شکل جدی تری به خود گرفته است. 
آخرین آمارهای برآمده از سرشــماری  ســال 95 
درباره هزینه- درآمدهای خانوار نشان می دهد که 
کارمندان دولت سه برابر افراد عادی از بانک ها وام 

دریافت می کنند. 
انگیزه مان فقط مالی نبود

»صندوق می تواند بهانه ای باشد برای دورهمی 
اهالی فامیل و دوســتان آن هم در شــرایطی که 
جامعــه نمی تواند پاســخگوی نیازهــای عاطفی 

بچه ها باشــد. اما انگیزه دیگرم حمایــت مالی از 
اعضای خانواده و فامیل بود تا اگر کسی به پول نیاز 
داشــت، بدون گیر و بندهایی مثل سفته، ضامن، 
وثیقه که بانک می خواهد، وام بگیرد.« این را مهسا 
شــکوه، مدیر یکی از صندوق هــای خانوادگی در 
تهران می گوید که  ســال 77 صندوق را راه اندازی 
کرده اند؛ صندوقی که 4، 5 نفری تشــکیل شــد و 
حاال اعضای آن بــه 80 نفر رســیده اند: »اعضای 
دیگــر فامیل وقتی که متوجه شــدند کم کم به ما 
پیوســتند، از نوزاد 8 ماهه تا بزرگان فامیل و حتی 
اقوامــی که در خارج از کشــور زندگــی می کنند 
در این صندوق عضو هســتند. البته بیشــتر اعضا 
خانم ها هســتند. آنها ســال های اول مبلغ وام را 
طال می خریدنــد تا پس انداز روزهای آینده شــان 
شــود اما این روزها هر کس مبلغ وام را برای کاری 
می خواهد، یکی می خواهد ماشــین بخرد یا مثال 
اســباب ضروری خانه و زندگــی.« صندوق خانم 
شــکوه از آن دســت صندوق هایی است که در آن 
قرعه کشــی انجام می شــود و اعضا براساس نوبت 
ورود بــه صنــدوق و پرداخت حــق عضویت، وام 
دریافت می کنند. یک نوع وام اضطراری هم دارند 
که اگر بعد از بررسی مسئول صندوق ضرورت آن 
محرز شود، پرداخت می شود. هر ماه در خانه یکی 

از اعضا جلســه ماهانه می گیرند و درباره مســائل 
مربوط به صندوق حرف می زنند، مثال اگر کســی 
نوبت وامش باشــد و به پول نیاز نداشــته باشــد، 
نوبتش را با کسی که نیاز بیشــتری دارد، جابه جا 
می کنــد. وام ها 10 ماهه تســویه می شــود و کل 
ســرمایه صندوق هم تقریبــا 100 میلیون تومان 
اســت: »کارهای نظارت بر صندوق را خودم انجام 
می دهم و به کســی اجازه دخالــت نمی دهم. هر 
کسی هم بخواهد از صندوق خارج شود دو ماه قبل 
از خروج باید اعالم کند تا مبلغ ســهم او را تأمین 
کنم.« حسنی، عضو یکی از همین صندوق هاست. 
آخرین وام صنــدوق را به خرید ابزار برای کار خود 
اختصاص داده اســت. او می گوید: »حق عضویتی 
که ماهانه دریافت می شــود به صــورت پس انداز 
می ماند و اگر کســی هنــگام خــروج از صندوق 
بدهکار نباشــد، کل مبلغ را می گیــرد.« نرگس، 
زهرا، شیرین، مریم و نسرین از دیگر زنانی هستند 
که از این طریق خأل دریافــت وام بانکی را جبران 
می کنند و حتــی برادران و همســران خود را هم 
عضو صندوق می کنند: »مدیر صندوقی که در آن 
عضو هستم را نمی شناسم و از طریق دوستانم عضو 
آن شدم؛ با این حال اعتماد دو جانبه بین مان ایجاد 
شده اســت. آن وقت ها که تنها زندگی می کردم، 

پول وام را پس انــداز می کرد حاال هــم یک جور 
دیگر آن را خرج می کنــم.« زهرا خانم که خانه دار 
هم هست، می گوید: »من که حقوقی ندارم، ماهانه 
مبلغ کمی می دهم و بعد وام را می  گیرم، پس انداز 
می کنم برای روز مبادا.« در هر حال این راهی است 
که آدم ها بدون دردســرهای معمول می توانند به 
پول برسند. شــیرین دختر شــاغل دیگری است 
که از تجربه خود درباره شــرکت در این صندوق ها 
حرف می زند: »صندوق ما دوستانه است و کسی که 
مسئول صندوق است خودش قرعه کشی می کند. 
او از قرعه کشــی فیلم می گیرد و در گروه تلگرامی 
می گذارد، بنابراین موعــد زمانی دریافت وام برای 
همه، همان روز مشخص می شــود.« روایت خانم 
احمدی هم درباره صندوقی که از آن کنار کشیده، 
جالب است: »یکی از اعضا همیشه نفر آخر دریافت 
وام بود و همین باعث دلخوری و دعوا شد؛ من هم 

حوصله نداشتم و سهمم را واگذار کردم.« 
هر نوزادی که به دنیا می آید، عضو صندوق 

می شود
دور هــم بودند به چــای خوردن، گــپ زدن و 
شب نشینی. حرف از وام و وضع اقتصادی خانواده 
بود و این کــه بعضی ها چقدر راحت بــا راه اندازی 
صندوق فامیلی کمبودهای مالی شــان را جبران 

می کنند: »چطور اســت ما هم صندوقی باز کنیم 
تا یک سرمایه پایدار برایمان بماند؟« این پیشنهاد 
را پسر بزرگ آقای یزدان بخش به زبان آورد و پدر 
هم از آن استقبال کرد. شب ها و روزهای بعد برای 
مشخص شــدن نحوه پرداخت قسط ها، رقم وام و 
نوع سرمایه گذاری گذشت.  سال 71 همه نقشه ها 
را کشــیدند و شــدند 4 نفر. رفتند بانک صادرات 
حسابی با ســه امضا باز کردند و برای صندوق رقم 
ماهانه تعیین کردند تا بــه نوبت مبلغی را به عنوان 
وام دریافت کنند. از 26 ســال قبل تا حاال عضویت  
هزار تومانی به ماهانه 15 هزار تومان رسیده است 
و صندوق حــدود 25 نفر عضو و 62 ســهم دارد. 
اعضای این صنــدوق می توانند بــا پرداخت حق 
عضویت بیشــتر ســهم های بیشــتری خریداری 
کنند.  ســال 77 وقتی اهالی فامیل از وجود چنین 
صندوقی در خانواده باخبر شــدند، ایده تشــکیل 
صندوق خویشــاوندی دیگری هم شــکل گرفت؛ 
صندوقی با 37 عضو و 122 سهم. حساب و کتاب 
صندوق ها طوری است که اگر اعضا قسط ها را دیر 
پرداخت کنند مبلغ وام دریافتی آنها خیلی کمتر 
از مبلغی خواهد شــد که بقیــه دریافت می کنند، 
بنابراین کمتر پیش می آید که قســط عقب بیفتد. 
حاال هر نوزادی کــه در خانــواده و فامیل به دنیا 
می آید، عضو صندوق می شــود و اگر کســی فوت 
کرد، ســهمش بین خانواده اش تقســیم می شود. 
خانــواده مرحوم یزدان بخش از همــان ابتدا برای 
صندوق خود اساسنامه نوشتند و بعد برای صندوق 
هیأت مدیره و بازرس هم تعیین کردند تا به مسائل 
مالی صندوق رســیدگی کنند. در یکی از بندهای 
اساســنامه آمده است: »در دوازده  ســال با توجه 
به زحمت حســابدار، مبلغ یک چهارم کل وام در 
دوره به عنوان وام به حسابدار اعطا می شود که باید 
در 24 روز بازپرداخت شــود.« آنها برای صندوق 
یک وام ضروری هم تعریــف کردند که در صورت 

ازدواج، بیماری یا مســائلی از این دســت به اعضا 
پرداخت  شود. 

نرم افزاری برای وام های خانوادگی
فروردین  سال گذشته حســین خوش نیت که 
به تازگی در رشــته کامپیوتر فارغ التحصیل شده 
اســت، نرم افزاری برای صندوق هــای خانوادگی 
و محلــی طراحی کرده اســت. ایــن نرم افزار در 
ابتدا به عنوان پروژه دانشــگاهی بود اما بعد از آن 
در ســایت باکس فمیلی در دســترس همه قرار 
گرفت؛ اگر چــه هنوز قابل دانلود نیســت. وقتی 
مراجعه کننــده ای در ایــن ســایت ثبت نام کند 
به عنوان مدیر صندوق شــناخته می شود تا بقیه 
اعضا را وارد سیســتم کند. حســین خوش نیت 
درباره ایــن نرم افزار می گوید: »ســایت را خیلی 
تبلیــغ نکــردم، امــا دراصطالح برنامه نویســی 
ســایت، seo خوبی دارد؛ یعنی اگــر یک نفر در 
گوگل کلمه صنــدوق خانوادگی را ســرچ کند، 
لینک سایت در صفحه اصلی نشان داده می شود. 
افرادی هم که در حال حاضر از این سایت استفاده 
می کنند هم به همین صورت با آن آشــنا شده اند 
و از این امکانات اســتفاده می کننــد.« او درباره 
تعداد افرادی که حاال در این سایت عضو هستند، 
توضیح می دهد: »ســایت 10 عضو اصلی و 100 
عضو عادی دارد. عضو اصلی یعنی فردی که مدیر 
صندوق است و بقیه هم به عنوان اعضای دیگر در 
صندوق عضو هستند.« این نرم افزار قابلیت دانلود 
ندارد اما مردم می توانند بــه صورت آنالین از آن 
اســتفاده کنند: »اگر در ادامه میزان قابل توجهی 
از این سایت استقبال شود، نرم افزار اندرویدش را 
هم می ســازم تا از گوشی های اندروید هم قابلیت 
دانلودکردن داشته باشد. یکی از اهداف بلندمدت 
من برای طراحی ســایت صندوق فامیلی هم این 
اســت که مردم کمتر با بانک ها ارتباط داشــته 

باشند.«

 خأل سیستم بانکی در پرداختی وام
باعث گسترش صندوق های خانگی شده است

 دورهمی خانوادگی
 با ترفندهای مالی
و وام های شیرین

   علی مختاری، کارشناس امور اقتصادی در گفت وگو با »شهروند«: 
کارمندان دولتی سه برابر کارمندان عادی وام می گیرند

   دهک های باال 4 برابر دهک های پایین وام دریافت می کنند
   در اقتصاد رفتاری شم اقتصادی زنان باالتر از مردان ارزیابی شده است

   زنان در مدیریت هزینه، قوی تر هستند

انواع صندوق های غیردولتی
صندوق های محلی و خانوادگی به صورت های مختلف فعالیت می کنند؛ برخی اساسنامه و هیأت مدیره 
دارند و برای دیرکرد پرداخت مبالغ قسط جریمه دریافت می کنند. برخی صندوق های دیگر بدون اساسنامه 
و رفاقتی جلسات خود را برگزار می کنند اما اگر کسی در پرداخت قسط ناتوان شود، اقوام درجه یک او ملزم به 
پرداخت و تسویه آن هستند. اعضای صندوق ها در ابتدا، با اعتبار کمی کار خود را شروع کرده اند و حاال سرمایه 
برخی از آنها به 100 میلیون تومان هم رسیده است؛ برخی محلی اند و معتمدان محل امور آن را اداره می کند و 
برخی دیگر فامیلی. صندوق های فامیلی جلسات قرعه کشی را هر بار در خانه یکی از اعضا برگزار می کنند، اما 

آنهایی که صندوق محلی راه انداخته اند برای قرعه کشی در مسجد محل جمع می شوند. روش های قرعه کشی 
هم به دو صورت انجام می شود؛ برخی از همان ابتدای یک دوره قرعه کشی می کنند و زمان دریافت وام برای 
همه اعضا مشخص می شود، اما عده ای دیگر قرعه کشی را ماهی یک بار، برای یک یا دو نفر انجام می دهند: »اگر 
قرعه کشی شود و نوبت وام یک نفر آخر باشد برای دور بعدی، او نفر اول خواهد بود چون اغلب افرادی که آخر 
هستند، از ادامه حضور در صندوق دلسرد می شود و این یک راه تشویقی است.« این قانونی است که وقتی زهره 
وارد صندوق دوستانه شد به او گفتند. اما در مدل های دیگر صندوق ها، گرداننده نخستین نفری است که وام به 

او تعلق می گیرد و قرعه کشی، بعد از او شروع می شود. 

سابقه صندوق های قرض الحسنه در ایران
سابقه شکل گیری نخستین صندوق قرض الحسنه 
محلی یا فامیلی مشخص نیست؛ چون اطالعات این 
صندوق ها در جایی ثبت نمی شود اما روایتی به نقل از 
عالء میرمحمد صادقی، عضو جمعیت موتلفه اسالمی 
و از چهره های مجمع فعاالن توسعه اقتصادی ایران 
وجود دارد از این که نخستین صندوق قرض الحسنه 
در  ســال 48 توســط مرحوم میرزا علی فلســفی با 
همکاری مرحوم فلسفی، مرحوم سیدتقی خاموشی، 
مرحوم عطایی و دیگران به نــام »ذخیره جاوید« در 
مسجد لرزاده شکل گرفت: »بدون پرسیدن دلیل، به 
وام گیرنده وام می دادیم. البته خودشان بیان می کردند 
که برای جهیزیه و مثال تعمیــر خانه و... می خواهیم. 
ساواک یکی دو بار صندوق جاوید را بست و مدیرش 
را دستگیر کرد.« بعدتر صندوق های بیشتر در محالت 
و در مسجدها شکل گرفت که در دوران جنگ ایران و 

عراق هم کار جمع آوری کمک را انجام می داد. 

نیره خادمی|  تُنگ بزرگ را دور تا دور اتاق می چرخانند. هر کس برگه ای را از توی تنگ بیرون 
می کشد و باز می کند اما برگه ای که در دست های رئیس صندوق است، سرنوشت وام را مشخص 
می کند. میهمانی هر ماه در خانه یکی از اعضای صندوق برگزار می شود؛ هم دورهمی است، هم 
جلسه ای مالی؛ یک تیر و دو نشــان. صندوق های خانوادگی و محلی حاال دیگر به دلیل شرایط 
سخت دریافت وام از بانک ها، راه خود را به میان جمع آدم  ها باز کرده اند و گستره فعالیت شان 

به جمع های دوستانه و کاری هم کشیده شده است. 

سابقه تشــکیل بانک  غیردولتی برای افرادی که توانایی تأمین 
وثیقه های سرسام آور بانک های دولتی را ندارند، به محمد یونس، 
مردی بنگالدشی برمی گردد که در دهه 70 میالدی »حق اعتبار« 
به نفع فقرا را ابداع کرد. بعد از آن بود که ایده بانک »گرامین« شکل 
گرفت، بانکی که به روســتاییان امکان می داد کــه زنان و مردان 
بی بضاعت، بدون آن که از ســوی وام دهندگان استثمار شوند، وام 

دریافت کنند. 
مطالعات این پروژه در ســال های 1976 تــا 1979 در برخی از 
روستاهای بنگالدشی انجام شد و ســرانجام به پایتخت بنگالدش 
رســید. موفقیت پروژه گرامین تــا اوایل دهــه 80 در بنگالدش 
سراسری شــد و اکتبر  ســال 1984 دولت هم طرح بانک گرامین 
را تصویب کرد تا گرامین به عنوان یک بانک مستقل مشغول به کار 
کند. 90 درصد ســهام بانک گرامین که یک بانک توسعه اجتماعی 
اســت، متعلق به مردم و 10 درصد آن تحت مالکیت دولت اســت. 
حاال تمام مشــتریان بانک گرامین، روستاییان بنگالدشی هستند 
که می توانند بدون ضامن وام دریافت کننــد. پایه گذاران گرامین 

معتقدند که افراد با وابســتگی به بنیادهای خیریــه ابتکار خود را 
از دست می دهند و برای همیشــه در چرخه فقر می مانند. محمد 
یونس وام گیرندگان را تشــویق می کند که در نهایت، خود سرمایه 
محلی شان را به منبع جدیدی برای وام تبدیل کنند. این بانک که به 
سیستم »وام دهی با منافع مشترک« شهرت دارد در اشکال مختلفی 
به مردم خدمات می دهد؛ ازجمله وام برای حمایت از کســب وکار 
بســتگان نزدیک اعضای گرامیــن، وام های کشــاورزی فصلی و 
قراردادهای اجاره به شــرط تملیک برای تجهیزات و دســتگاه ها. 

پروژه گرامین در حال حاضر در 43 کشور دنیا اجرا می شود. 
محمد یونــس می گوید برای افــرادی که با فقــر مطلق روبه رو 
هســتند آخرین امیدی که باقی می ماند، »اعتبار« است. به همین 
دلیل حق اعتبار باید به عنوان یکی از حقوق اساســی بشر مد نظر 
قرار گیرد. بنابراین وام دهی به این افراد بر پایه اعتبار طراحی شــد؛ 
اعتباری که از طریق اعطای وام گروهی، پرداخت هفتگی اقســاط 
و پرداخت وام های طوالنی مدت به دســت می آید. اگر یکی از افراد 
گروه وام گیرنده به بانک بدهکار باشــد از اعطــای اعتبار مجدد به 

گروه جلوگیری می شود که رفتار افراد از این طریق در گروه قابلیت 
اصالح پیدا خواهد کرد. این بانک هیچ ابزار قانونی برای بازپرداخت 
وام ها ندارد و همه چیز بر مبنای »اعتبار« و »اعتماد« اســت. حاال 
پایه گذاران طرح این بانک مدعی هســتند که نزدیک به نیمی از 

وام گیرندگان از فقر جدی نجات یافته اند. 
محمد یونس با ایده بانک گرامین و ایجاد امکان ســرمایه گذاری 
برای قشــر ضعیف جامعه در  ســال 2006 توانســت جایزه نوبل 
صلح را از آن خود کند؛ جایزه ای که به دلیل تالش او برای توســعه 
اقتصادی و اجتماعی از پایین به بانک گرامین و پروفســور محمد 
یونس موسس آن داده شــد. در بیانیه این جایزه که برای نخستین 
بار به یک موسسه تجاری تعلق گرفت، آمده بود: »در طول سه دهه 
گذشــته، پروفســور یونس در بانک گرامین، اعتبار خرد )مایکرو 
کردیت( را به یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فقر تبدیل کرده 
است. بانک گرامین برای بسیاری از موسسات فعال در زمینه اعتبار 
خرد که در سراســر دنیا پراکنده اند، به منبعــی از ایده ها و الگوها 

تبدیل شده است.« 

ایده »محمد یونس« برای وام دهی به فقرا

حضور مردم به صورتی کامال خودخواسته در صندوق های خانوادگی و 
محلی به نوعی سرمایه اجتماعی است که از طریق ارتباط اجتماعی شکل 
می گیرد؛ آن هم در شرایطی که نظام بانکی در اعطای بانک ها ناکارآمدند. 
وثیقه های سنگین، سودهای زیاد و ریسک باال مهمترین دالیلی است که 
مردم را به سمت این شبکه خانگی برده است که البته فرصتی هم برای 
سرمایه گذاری کسب وکارهای کوچک هست. علی مختاری، کارشناس 
اقتصادی است که در حوزه تسهیالت حمایتی کار تحقیقاتی کرده است. 
او درباره چگونگی شکل گیری صندوق های غیردولتی، خانوادگی و محلی 
به »شهروند« توضیح می دهد: »مدت ها سوالی ذهن اقتصاددانان را مشغول 
کرده بود که چرا کســی به افراد فقیر وام نمی دهد؟ یک تصور ابتدایی 
نرخ باالی عدم بازپرداخت آنان بود اما بررســی های بیشتر نشان داد که 
اتفاقا نرخ بازپرداخت تسهیالت فقرا باالست. مطالعات دقیق تر نشان داد 
که یک علت توضیح دهنده این عدم تمایل بانک ها به پرداخت وام های 
کوچک هزینه های عملیاتی و ثابت بانک هاســت. درواقع هزینه های 
عملیاتی دریافت وام برای بانک ها باالســت و تفاوتی ندارد که کسی وام 

200 میلیونی بخواهد یا 200 هزار تومانی. بانک ها متوجه شــده اند که 
اگر بخواهند وام های کوچــک بدهند باید هزینه های زیادی را متحمل 
شوند؛ بنابراین تمایل بانک ها به ســمت پرداخت وام های کالن بود.« 
مختاری هم وثیقه و چک را مشــکل دوم دریافت وام ها برای افراد فقیر 
می داند: »وثیقه نداشتن فقرا مشکل دوم دریافت وام  برای افراد فقیر است. 
دسترسی افراد فقیر به وثیقه کم است. براساس آمار هزینه ها و درآمدهای 
خانوار  سال 95، کارمندان دولت از نظر تعداد سه برابر بیشتر از شاغالن 
آزاد با درآمد مشــابه وام گرفته اند و همچنین دهک های باالی جامعه 
از نظر تعداد چهار برابر دهک های پایین جامعــه وام دریافت کرده اند. 
شــاغالن بخش غیردولتی و دهک های پایین مشــکل وثیقه دارند اما 
صندوق های قرض الحسنه گروهی هم مشکل هزینه های عملیاتی را و 

هم مشکل وثیقه را کم می کند.« او معتقد است که هنگامی که در مقابل 
تقاضا، عرضه وجود نداشته باشد، با شکست بازار روبه رو هستیم؛ بنابراین 
راه های دیگری برای حل مسأله پدید خواهد آمد که این صندوق ها در 
مسأله وام می توانند شکست بازار اعتبار را برطرف کنند: »یکی از نقاط 
قوت این طرح ها این اســت که مردم خودشــان آن را انجام می دهند. 
صندوق های خانوادگی و محلی راهی برای توسعه بازار کسب وکار است 
و به تازگی طرحی هم در حال پیاده شــدن است که اعتبار آن به همین 
شیوه تأمین می شــود و قرار است در روســتاها اجرا شود.« مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که بیشتر زنان عضو این صندوق های خانوادگی 
و محلی هستند که یکی از دالیل آن هم دسترسی پایین زنان به چک 
و سفته است. این کارشناس اقتصادی هم البته از دید دیگری مسأله را 

تحلیل می کند: »امروزه شواهدی در خصوص کمک های پرداختی به 
خانوارهای کم درآمد موجود است که نشان می دهد شم اقتصادی زنان 
از مردان بیشتر است و زنان در مدیریت هزینه قوی تر هستند.« مختاری 
می گوید: »اگر مکانیزم خوبی برای ساماندهی صندوق های خانگی و ورود 
بانک ها طراحی شود، سرمایه صندوق های خانگی قابل افزایش خواهد 
بود البته به شرطی که طرف حساب اعضای صندوق بانک ها نباشند؛ چرا 
که یکی از ویژگی های تسهیالت گروهی تعهد افراد به گروه آشنایان است 
و چنانچه این تعهد به بانک منتقل شود، ممکن است کارایی بازپرداخت 
در این صندوق ها کاهش یابد.« موضوع ساماندهی صندوق های خانگی 
چندین بار از سوی دولتی ها و مسئوالن بانک ها مطرح شده است و  سال 
گذشته هم مجید اکبری، مدیرعامل یکی از صندوق های قرض الحسنه 
از رونمایی طــرح جدید این بانک با عنوان »ســاماندهی صندوق های 
قرض الحسنه خانگی« خبر داد. حاال مختاری هم می گوید که اگر مکانیزم 
خوبی طراحی کنند، سرمایه صندوق های خانگی هم بیشتر خواهد شد: 

»طرف حساب اعضا به  هر حال نباید بانک ها باشد.« 

علی مختاری، کارشناس اقتصادی: 

دسترسی افراد فقیر به وثیقه کم است 
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