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 متغیرهرای  ک  داد نشان الجیت الگ ی نتایج شد. آزریجمع تسهیال  گیرندگان ز بانکی کارشناسان با
 پرنج  سرط   در نقردی  آزرده ز تسرهیال   مبلر   تجربر ،  با پرداخرت،  هایسا  ب دن، بان  قبلی مشتری
ده  سرط   در مالکیرت  ز تحصریال   اقساط، تعداد بهاربند، مساحت ها،سالن مساحت متغیرهای ز درصد
 کننردگان افرت یدر دگاهیر د ا  کیفری،  تحلیل اساس بر، همچنین؛ دنمؤثر تسهیال  با پرداخت بر درصد

 ز مناسر   مرت یق بر   ییغذا نهاده نب د ا  ندا عبار  با پرداخت عدم بر مؤثر ع امل نیتر مهم، ال یتسه
  یصرح  یابیر ار  عدم ب  ت ج  با .رز  متیق با طرح یابیار  عدم ز یعیطب ح ادث دزلت، تیحما عدم
 ز هرا کرالس  برگرزاری ها. بنابراین، هپرزژ  یصح یابیار  عدم ز یمتقاض یاعتبار کش  ز یمال تیظرف

 برر  نظرار   ز تسرهیال   اعطرای  برا  مررتب   نیرزهای زیژه ب  کارکنان آم  ش ز پرزریخبره هایکارگاه
 هرای طرح  مین  در اعتباری هایکمیت  مدیران ز کارشناسان تخصص افزای در راستای  هاطرح اجرای
 بررسری  ز تسرهیال   دریافرت  متقاضریان  اعتبارسرنجی  دررهگرذر،   ایرن  ا  ترا  شر د مری  پیشنهاد مختلف
 ش د. انجام بیشتری دقت هاطرح فنی ز اقتصادی

 )استان(. اردبیل کشازر ی، بان  پرزاربندی، زاحدهای الجیت، الگ ی اعتباری، ریس  ها: کلیدواژه

 JEL : C25, G21, G32, Q14 بندی طبقه

 مقدمه

 هرای بخر   ا  یکری  همر اره  اشرتغا   ز ت لیرد  نظرر  ا  ایرران  اقتصاد در کشازر ی بخ 

 کمبر د  ز کشرازر ان  سرران   درآمرد  بر دن  پرایین  دلیرل  بر   امرا  ؛است ب ده کش ر اقتصاد اهمیتبا

- سررمای  بایرد  ،رز ایرن  ا  است. مشکل دچار گذاری سرمای  منابع تجهیز بخ ، این در اندا  پس

 ز یگررذارسیاسررت ازل یررت در کشررازر ی بخرر  ت لیدکننرردگان ب دجرر ترریمین  ز یگررذار

 امرا  .(Shakeri Bostanabad and Salehi Komroudi, 2020) گیررد   قررار  بخر   یریز برنام 

 برا ، کشرازر ی  مشراغل  بر دن  دیربرا ده  ز ت لید باالی ریس  دلیل ب ، بخ  این در گذاریسرمای 

 اعتبرارا   رسرمی  سسر  ؤم تررین  برزر   عنر ان  ب  کشازر ی بان ست. رز  رزب اساسی هایچال 

شصرت   حردزد  ساالن است ز  کشازر ی هایبخ  نیا  م رد مالی منابعتیمین  دارعهده کشازر ی

 تسرهیال   ا  درصرد نر د   حردزد  زکنرد   تیمین مری  را کشازر ی بخ  نیا  م رد مالی منابع درصد

  .(CBI, 2017) دهدمی اختصاص آن ب  زابست  تبدیلی صنایع ز کشازر ی بخ  ب  را خ د



...... كنندة ریسک عوامل تعیین يبند رتبه    

37 

 پرداختری  تسرهیال   درصد هفتاد ا  بی  ک  دهد می نشان بان  ن ساال عملکرد گزارش

 میرران در نرراچیزی سررهم انرردا ها پررس ز اسررت شرردهترریمین  اعطررایی تسررهیال  زصرر   محررل ا 

 مرالی  منرابع تیمین  در تسهیال  با پرداخت اهمیت نمایانگر ل مسئ همین دارند. بان های  دارایی

 دهرد مری  نشران  مطالبا  زص    مین  در کشاز ی بان  سال  ده عملکرد است. کشازر ی بان 

 اسرت  یافتر   کراه   1396 سا  در درصد 69 ب  1382 سا  در درصد 5/82 ا  زص لی میزان ک 

(BKI, 2017). در فررازان  مشرکال   دریرافتی،  تسرهیال   با پرداخرت  عردم  نرخ افزای  در پی 

 سسرا  ؤم حیرا   ادامر   بررای  جدی مسئل  ی  ت اندمی آن ادام  ز است دهش ایجاد بانکی منظا

بر پایرة   .(Shaditalab, 1994; Glantz and Mun, 2003; Matin, 1997) باشد اعتباری ز مالی

 اعطرایی  تسرهیال   مانرده  ا  درصد 22، (BKI, 2017) کشازر ی بان  ن ساال عملکرد گزارش

 مطالبرا   ت جر   قابرل  رقرم  ز سرهم  بر   ت جر   برا  .سرت ا گرفت  قرار غیرجاری مطالبا  طبقا  در

 عردم  برر  اثرگرذار  ع امرل  ا  آگراهی  ،کشرازر ی  بانر   در اعطرایی  تسهیال  کل ا  غیرجاری

 ریرزان  برنامر   بررای  مناسر   ییراهنما ت اندمی ز است ضرزری کشازر ی تسهیال  با پرداخت

 دهرد.  یراری  مناس  عملی راهبردهای اتخاذ در را هاآن ز باشد کش ر کشازر ی اعتبارا  بخ 

 ت سر   مشرتریان  بر   تسرهیال   اعطرای  ا  قبل با پرداخت عدم احتما  بینی پی  با  ،آن بر عالزه

 بررای  کمترری  مبادلر   هزینر   دارنرد،  کمترری  اعتبراری  ریسر   کر   مشرتریانی  کشازر ی، بان 

   .پردا ند می تسهیال  دریافت

خ اهرد   ترمرؤثر  مطلر    نترایج  ب  رسیدن در ،نگری کلی جای ب  ،مسائل ترجزیی بررسی

برا   مختلرف هرای   اسرتان  در کشرازر ی  هرای  یرربخ   ز هرا فعالیرت  اعتباری ریس  چراک  ب د،

 مطالعرر  ،مشررکل ایررن حررل برررای .(Salami and Ensan, 2018) سررتا متفرراز  یکرردیگر

 نظرر  بر   ضررزری  دارد، را استانی مع قا  ا  بدهی سهم بیشترین ک  فعالیتی در  مینة تر تخصصی

 بر   ت جر   ابر  یافرت.  دست شغلی  مین  آن در ترمطل   ز ترکاربردی ینتایج ب  بت ان تا رسدمی

 ،همچنرین  ز کشرازر ی  تسهیال  متقاضیان سهم ب دن باال کشازر ی،  یاد بسیار بالق ه کانا ام

 ,BKI)اسرتان اردبیرل    در مطالبرا   مانرده  کرل  ا  غیرجراری  مطالبرا   مانرده  درصردی  31 سهم
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 کل ا  غیرجاری مطالبا  مانده سهم .شد انتخا  بررسی م رد استان عن ان ب  استان این، (2017

 اسرتان  ایرن  در تسرهیال   با پرداخرت  عردم  مسرئل   کر   دهد می نشان درصد( 31) مطالبا  مانده

 بررای  ت لیردی  هرای  نهراده  ز مراترع  لحرا   ا  اخیر سا  ده طی اردبیل استان هرچند، است. جدی

 نشران  اردبیرل  اسرتان  کشرازر ی  بانر   آمرار  امرا  بر ده،  کش ر غنی های استان ا  یکی دام تغذی 

 اسرتان  در کشرازر ی هرای   فعالیرت  میران  در تسهیال  با پرداخت عدم سهم بیشترین ک  دهد می

 پرزاربندی ةگذشتدیسررس مطالبا  ک ای  گ ن  است، ب  پرزاربندیهای  فعالیت ب  مرب ط اردبیل

 بر ده  ریرا   میلیر ن  287910 اسرتان  مطالبرا   کرل  ز ریا  میلی ن 100870 حدزد 1398 سا  در

 بر   پرداختری  تسرهیال   با پرداخرت  عردم  دالیرل  بررسری  بر   ة حاضر،مطالع رز، در ا  این است.

   .است شده پرداخت  اردبیل استان در گ سال  پرزاربندی هایزاحد

 کشرازر ی،  اعتبرارا   بخر   گرذاران سیاسرت  بررای  زیرژه بر   م ض ع اهمیت ب  ت ج  با

 آنهرا  تررین  مهرم  ا  برخری  مررزر  بر   ،ادامر   در ک است  شده انجام  مین  این در  یادی مطالعا 

 شد. خ اهد پرداخت 

 اعتبراری  ریسر   بنردی  درجر   منظر ر  ب  (،Turvey and Brown, 1990ترزی ز برازن )

 بررای  شرد، مری  ارائر   کانرادا   راعری  اعتبرارا   سس ؤم ت س  ک  کشازر ی زام هایدرخ است

 (،Hou et al., 2005ه  ز همکاران ) .ندکرد معرفی را الجیت  نیرگرس ا  استفاده ،بار نخستین

 سسرا  ؤم برای اعتباری بندی درج  مد  ی  ، ب  ارائةپرزبیت ز الجیت الگ های کارگیری ب  با

لیمسر مب نچای ز   .پرداختنرد  آمریکرا  کنتاکی ایالت در کشازر ی هایزام دهندة ارائ  خرد مالی

 بررای  اعتبراری  بنردی  درجر   مد  تخمین منظ رب  (،Limsombunchai et al., 2005همکاران )

 بهرره  مصرن عی  عصربی  شربک   ز الجیت رگرسی نی هایرزش ا  ،تایلند در کشازر ی اعتبارا 

 .کننرد  بینری پری   را تسرهیال   دریافرت  متقاضریان  قصر ر  احتمرا   ز اعتبراری  ار ش تا اندجست 

 نقراط  تعیرین  ز الجیت رگرسی ن ا  استفاده با (،Durguner et al., 2006دزرگ نر ز همکاران )

 در حب برا   ت لیرد  ز خر    پررزرش  مرزارع  ب  اعطاشده هایزام اعتباری بندی درج  ب  ،مر ی

 برین  مقایس  منظ رب  (،Youssef and Rebai, 2007عی )ای سف ز رب پرداختند. آمریکا ایلین یز
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 دزم، درجر   تبعری   خطری،  تبعری   تحلیل الگ های ا  ،غیرپارامتری  ز پارامتری  هایرزش

 گرفتنرد.  بهره ت نس کش ر اعتباری مشتریان بندیطبق  در خطی ریزی برنام  ز الجیت رگرسی ن

 عملکرررد بررر مررؤثر ع امررل تعیررین منظرر ربرر  (،Deininger and Liu, 2009دیمینگررر ز لیرر  )

ژز  ز  کردنرد.  اسرتفاده  ت بیرت  رگرسری نی  الگر ی  ا  هندزستان، در خرد اعتبارا  با پرداخت

 ،1ایدزجملر   الجیرت  رگرسی ن ا  استفاده با (،Jouault and Featherstone, 2011فدرست ن )

 فرانسر   محلری  بانر   اخذشرده ا  نهر    کشرازر ی  هرای زام با پرداخرت  عردم  احتمرا  ب  ار یابی 

 برر  مرؤثر  ع امرل  تعیرین  منظر ر بر   (،Nawai and Shariff, 2012نر ایی ز شرریف )   نرد. پرداخت

 بهرره  چندگانر   الجیت مد  ا  ،مالزی در ایجزیره شب  در ک چ  هایزام با پرداخت عملکرد

 اسرترالیا،  کشر رهای  در کر   ایمطالع  طی (،Zhang et al., 2014ژانگ ز همکاران ) اند.جست 

 ا  اسرتفاده  برا  تسرهیال   دریافرت  متقاضریان  اعتباری درج  تعیین ب  دند،دا انجام آمریکا ز آلمان

 برر  مرؤثر  ع امرل (Tesgera, 2019تسرگرا )  پرداختنرد.  2معیارهچنرد  سرا   بهینر   بنردی   طبقر  رزش

 لیر تحلز  یر تجز نترایج  د.کرر  بررسری  را اتی پی ک چ  خان ارهای بین در تسهیال  با پرداخت

 ت لیرد  تجربر   ،دام زاحد در دام تیمالک ت سع ، کارگزاران با تماس یفرازان ک  داد نشان ها داده

 ز ایل ب ،یفرنگ نخ د کشت ری  مساحت نسبت ،ا اعتبار ا  استفاده تجرب  ، ارع خ د مزرع  در

 تسرهیال   با پرداخرت  در مهرم  امرل  ع ا  یآمرار  نظرر  ا  مزرع  ساالن  درآمد ز نیز گندم دیت ل

  .درزن شمار می ب 

 (،Arabmazar and Roueintan, 2006ترن )  ما ار ز رزئئن عر ، داخلی مطالعا  میان در

هررای  شرررکت مررالی ز کیفرری اطالعررا  برر  بررسرری  الجیررت، رگرسرری ن رزش ا  اسررتفاده بررا

 1383 ترا  1378 هرای سرا   طری  تهرران  اسرتان  کشرازر ی  بان  شع  ا  تسهیال  کننده دریافت

 برر  تسرهیال   مبلر   ز بانر   برا  همکراری  سرابق   فعالیرت،  ن ع نظیر ع املی ک  دریافتندپرداخت ، 

 فصرل  ع امرل  ایرن  ز دگذارمی دارمعنی تیثیر کشازر ی بان  حق قی مشتریان اعتباری ریس 

                                                                                                                                               
1. Binomial Logit Regression (BLR) 

2. Multi-Criteria Optimization Classifier (MCOC) 
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براقری ز   دارد. هرا بانر   سایر حق قی مشتریان اعتباری ریس  بر مؤثر ع امل با  یادی مشتر 

 کشازر ی اعتبارا  با پرداخت بر مؤثر ع امل بررسی ب  ( نیزBagheri et al., 2008همکاران )

 متغیرر  برا  اسرتاندارد  ت بیرت  الگر ی  ا  ،تحقیق هدف ب  دستیابی رایب ز پرداختند فارس استان در

 بعرد  سرن،  متغیرهرای  تریثیر  ،پرژزه   ایرن  در کردند. استفاده اعتبار با پرداخت عدم نرخ زابست 

 خسرارا   کشرت،   یرر  سرط   اندا ، پس میزان ،محص   تن ع شاخص تحصیال ، سط  خان ار،

 داخرل  درآمرد  مزرعر ،  ا  خرار   درآمرد  محصر ال ،  بر دن  بیمر   ترزیجی، هایکالس طبیعی،

 ز نظررا   دریرافتی،  مبلر   ب  کل درآمد نسبت درآمد، کل ب  مزرع داخل  درآمد نسبت مزرع ،

 زام، کرارگیری  بر   فعالیرت  نر ع  زام، دریافرت  بررای  انتظاری فاصلة بان ، کارشناسان سرپرستی

 بررسری  زام م قرع  بر   دریافرت  ز خریداران کثر  بان ، تا رزستا فاصل  با پرداخت، دزره ط  

 میرزان  محصر  ،  تنر ع  شاخص تحصیال ، سط  متغیرهای ک  داد نشان آمده دست ب  نتایج د.ش

 خرار   درآمد مزرع ، داخل درآمد محص ال ، بیم  طبیعی، خسارا  کشت،  یر سط  اندا ، پس

 ةفاصرل  بانر ،  کارشناسان سرپرستی ز نظار  کل، درآمد ب  مزرع  داخل درآمد نسبت مزرع ، ا 

 دزره طر    خریرداران،  کثرر   تسرهیال ،  کرارگیری  بر   فعالیرت  نر ع  زام، دریافرت  برای انتظاری

 ،آن میران  ا  بر ده ز  مرؤثر  اعتبرارا   با پرداخرت  عدم نرخ بر شهرستان مجا ی متغیر ز با پرداخت

 اثرر  متغیرهرا  سرایر  ز مثبرت  اثرر  تسرهیال   دریافت برای انتظاری فاصل  ز طبیعی خسار  هایمتغیر

 ا  اسرتفاده  برا  ،(Salami et al., 2008)سالمی ز همکاران  اند.داشت  با پرداخت عدم نرخ بر منفی

 نترایج  نرد. کرد بررسری  کنندة خطر تسهیال  در بانکداری اسرالمی را  ، ع امل تعیینل جیت الگ ی

 نسربت  بانر ،  نرزد  مشرتری  هرای حسرا   تعرداد  برگشتی، هایچ  تعداد ک  داد نشان مطالع  این

 فعالیرت،  نر ع  ترنفس،  دزره اقسراط،  تعرداد  ضامن، داشتن دریافتی، تسهیال  ار ش ب  زثیق  ار ش

 شرمار  بر   تسرهیال   با پرداخرت  برر  مرؤثر  ع امرل  ا  خشکسرالی  ز فعالیرت  مکان اسالمی، عقد ن ع

هرای ت صریفی، الگر ی الجیرت ز      گیرری ا  رزش  ، با بهرره (Babazadeh, 2013بابا اده ) ند.رز می

 کشرازر ی  بانر   بلندمرد   تسهیال  با پرداخت عدم بر مؤثر ع امل شناسایی ب  تحلیل تبعیضی،

 پرژزه   این در نظر م رد هایمتغیر پرداخت. ز تعیین نق  ز سهم هر کدام ا  آنها ما ندران استان
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 ا  نیتضرم  برزر ،  دیر ت ل تیر ظرف ت،یر فعال ب  اشتغا  هایسا  تجرب  ،یدانشگاه ال یتحص شامل

 ب دنرد.  با پرداخرت   مران  مرد   ز یقرضر   یسررما  مترقبر ، ریغ ح ادث زق ع س د، نرخ ق ،یزث ن ع

 ظرفیرت  فعالیرت،  بر   اشرتغا   هرای سرا   تجرب  دانشگاهی، تحصیال  ک  داد نشان مطالع  این نتایج

 ز مثبرت  اثر تسهیال  م قع ب  با پرداخت در س د نرخ ز ضامن ز زثیق  ن ع ا  تضمین بزر ، ت لید

 با پرداخرت   مان مد  ز قرضی سرمای  غیرمترقب ، ح ادث زق ع کشازر ی، ب  زابست  هایفعالیت

 بر   (Salami and Ensan, 2018سالمی ز انسران )  اند.داشت  منفی تیثیر تسهیال  با پرداخت در

 مطالبرا   مختلف طبقا  در کشازر ی تسهیال  با پرداخت عدم بر مؤثر متغیرهای اثر تفکی 

 اعتبراری،  سرابق   در برگشرتی  چر   زجر د  متغیرهرای  تریثیر  ز بدین منظ ر، ؛پرداختند غیرجاری

 گذاری،سرمای  تسهیال  ای،سرمای  کاالهای خرید تسهیال  کشازر ی، زثایق ضمانتی، زثایق

 فعالیرت  کشرازر ی،  ت لیردا   فعالیرت  حقیقی، اشخاص شده، اداره زج ه منابع غیرتکلیفی، منابع

 اعتبرارا   در تسرهیال   مبلر   مرد ، میران  اعتبرارا   در تسرهیال   مبل  تسهیال ، مبل  خدماتی،

 صرد  ا  بری   مبرال   برا  تسرهیال   در اقسراط  تعداد اقساطی، تسهیال  ا  قس  هر مبل  بلندمد ،

 هرای فعالیرت  در اقسراط  د تعردا  کشرازر ی،  ت لیردا   هرای فعالیت در اقساط تعداد ریا ، میلی ن

 در ترنفس   مران  مرد   ز ایسررمای   کاالهرای  خریرد  تسرهیال   در ترنفس   مران  مد  خدماتی،

 کر   ال یتسره  کننردگان  افرت یدر کر   داد نشان جینتا دند.کر بررسی را گذاریسرمای  تسهیال 

 ال یتسره  شردن  ال ص   مشک   احتما  بر را اثر نیشتریب دارند، خ د سابق  در یبرگشت چ 

 هرای تیر فعال بر   ال یتسره  پرداخرت  ماننرد  ییرهرا یمتغ گر،ید یس  ا  ؛گذارندیم بان  ییاعطا

 ال یتسره  پرداخرت  ،یرکشرازر  یغ هرای تیر فعال برا  سر  یمقا در یکشرازر   دا یت ل ز یخدمات

 منررابع ا  ال یتسرره یاعطررا ز نیررز گررردش در  یسرررما ال یتسرره بررا سرر یمقا در یگررذار  یسرررما

 احتمرا   کراه   در ع امرل  نیترر  مهم ا  یفیتکل منابع با س یمقا در شده اداره زج ه ز یفیرتکلیغ

 مطالبرا   کاه  یبرا ، اساس نیا بر ند.رز شمار می یی ب اعطا ال یتسه شدن ال ص   مشک  

 ادشرده ی یرهایمتغ کنتر  ز تیریمد بر را خ د تمرکز دبای هابان  ال ص  ، مشک   س یپرر

   دهند.  یافزا
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 هرای رزش، گذشرت   سرا   چند ط   در دهد،می نشان مطالعا  بر مرزری ک  گ ن همان

 مر رد  ز یافتر   ت سرع   اعتبراری  ریسر   بر   مربر ط  هرای بینیپی  دقت شدن بهتر برای متعددی

 الجیرت  رگرسری ن  ز تشخیصری  تحلیرل  الگر ی ، 1990دهر   ا  پی  تا است. گرفت  قرار استفاده

 در دقرت  افرزای   منظر ر  بر   ،آن ا  پرس  امرا  ب دنرد.  اعتباری بندیدرج  یهارزش ترینگسترده

 هررایدرخررت چرر ن غیرپررارامتری هررایرزش ت سررع  ،تسررهیال  هررایدرخ اسررت بنرردیطبقرر 

گ نراگ ن در   هرای  پرژزه   نترایج  همر ،  این با یافت. گسترش عصبی هایشبک  ز گیری تصمیم

 آنها در هر شرایطی برترری مطلرق نارنرد،    ا  کدام هیچ ک  دهدمی نشان هارزش این ةمقایس  مینة

 الجیرت   نچر  اییافت  ت سع  هایرزش ا  اغل  ک  داده نشان اخیر هایسا  مطالعا  بررسی اما

 در افرززن برر ایرن،    اسرت.  شده استفاده تسهیال  نک   یا با پرداخت بر مؤثر ع امل تعیین برای

ه نشرد  مشاهده خاص منطق  ی  در خاص فعالیت ی  برای الگ یی گ ن  هیچ گذشت ، مطالعا 

 جمعیررت برر  مربرر ط اطالعررا  کررارگیریبرر  بررا رز، پررژزه  حاضررر بررر آن اسررت کرر  ا  ایررن ز

 فعالیرت  بررای  اردبیرل  اسرتان  کشرازر ی  بانر   ا  اعتبراری  تسرهیال   حقیقری  کنندگان دریافت

 در مختلرف  ع امرل  نقر   ز خاص فعالیت این ریس  شناسایی ز بررسی ب  ،گ سال  پرزاربندی

  بپردا د. کننده نک   ز کننده با پرداخت مشتریان گرزه دز میان تمایز ایجاد

  قیتحق روش

 تریثیر  قبرل  بخر   در گفتر   پری   متنر ع  ز متعردد  ع امرل ا   تسرهیال   با پرداخرت  عدم

 تسرهیال   دریافرت  متقاضیان ا  گرزهی ،ع امل این ا  کدام هر اثرگذاری ب  ت ج  با رد.پذی می

 اسراس  برر  ،هرا بانر   در شر ند. مری  محسر    «کننرده  با پرداخرت » هرم  گرزهی ز «کننده نک  »

 با پرداخرت  سررسرید  آخررین  تراریخ  ا  بعرد  رز هرای  تعرداد  اگرر  ،داخلی ز المللیبین تعاریف

 رز  59 ا  قبرل  ترا  کر   تسرهیال   ا  ایدست  ش د، گرفت  نظر در شاخص ی  عن ان ب  تسهیال 

 ا  ایدسرت   ز ریسر (  بردزن  )گررزه  گیرندمی جای «جاری مطالبا » طبق  در ،ش ندمی تس ی 

 شر ند می تس ی  اقساط سررسید آخرین تاریخ ا  بعد رز  شصت ا  بی  فاصل  در ک  تسهیال 
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 ا ؤسر  ،حرا   ریسر (.  دارای )گررزه  گیرندمی جای «غیرجاری مطالبا » طبق  در ،ش ندنمی یا

 ،اندکرده دریافت تسهیال  ک  متقاضیان ا  گرزهی تا ش دمی م ج  ع املی چ » ک  است این

 مقررر  م عرد  در تسهیالتشران  با پرداخرت  در دیگرر  گرزه ک  حالی در ،کنند با پرداخت م قع ب 

 بنردی  تقسریم  کننرده  نکر    ز کننرده  با پرداخت گرزه دز ب  افراد بدین ترتی ، «.کنند؟می قص ر

دین بر  پاسخ اقتصادسنجی، دیدگاه ا  است. دزتایی متغیر ی  زابست  متغیر رز، ش ند؛ ز ا  اینمی

 یرا  کردن با پرداخت این است. دستیابی قابل 2پرزبیت یا ز 1الجیت الگ ی ی  تدزین با پرس 

 یر   زج د عدم یا زج د ب  خ د تر گفت  شد، پی  ک  گ ن  همان مشخص، رسید سر در نکردن

 هستند. الگ  مستقل متغیرهای همان مجم ع  این ک  ،است زابست  کیفی ز کمی ع امل مجم ع 

 تسرهیال   با پرداخت بر مؤثر ع امل ترین مهم ک  ة حاضرمطالع در استفاده م رد تجربی الگ ی

 ب د: خ اهد (1) رابط  ص ر  ب  ،دهد می نشان را گ سال  پرزاربندی زاحدهای ب  اعطایی

Y= f (AG, EX, ED, AL, TL, BC, HA, BA, RJ, DI, NC, RC, IR, CB, YR, NI, BL) (1)         

 متقاضری،  دانشرگاهی  تحصریال   ED متقاضری،  کاری تجرب  EX ،متقاضی سن AG ک  در آن،

AL  دریررافتی، تسررهیال  مبلرر TL تسررهیال ، نرر ع BC متقاضرری، نقرردی آزرده HA مسرراحت 

 اسرمی،  ظرفیرت  NC برا ار،  تا فاصل  DI متقاضی، اصلی شغل RJ بهاربند، مساحت BA ها، سالن

RC زاقعی، ظرفیت IR تسرهیال ،  س د نرخ CB  بر دن،  بانر   سرابق  مشرتری YR   مران  مرد  

 هرر  تشرری   بر   ،ادامر   در کر   اسرت   مین مالکیت زضعیت BL ز اقساط، تعداد NI با پرداخت،

 ش د. می پرداخت  کدام ا  این ع امل

 عملکررررد ز اسرررت مجرررا ی متغیرررر یررر  (Y) زابسرررت  متغیرررردر پرررژزه  حاضرررر،  

 بررای  متغیرر  ایرن  مقردار  .دهرد مری  نشران  را دریرافتی  تسرهیال   با پرداخت در گیرندگان تسهیال 

 مقررر  م عرد  در کر   یتسرهیالت  بررای  ز «صرفر » عردد  انرد،  نشرده  پرداخرت با  م قرع  ب  ک  تسهیالتی

                                                                                                                                               
1.  Logit Model 

2.  Probit Model 
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 قسر ،  آخررین  سررسرید  ا  قبرل  کر   تسرهیالتی  ،همچنین ز ؛است «ی » عدد اند، شده با پرداخت

 گیرند. می قرار «شده نک  » تسهیال  طبق  در ،اندشده تمدید ازلی  اقساط پرداختبا  عدم علت ب 

 ز شر د مری  تعریرف  گیرنرده  تسرهیال   عمرر های  سا  تعداد ص ر  ب  متقاضی سن متغیر

 گریزترر  ریس  افراد ز یدآ پایین درآمدی ریس  ،رزد باالتر افراد سن هرچ  ک  رزدمی انتظار

 ز بیشرتر  ریسر   دارای هرای فعالیرت  بر   ز پذیرنرد  ریسر   ک  ج ان افراد ،دیگر س ی ا  .ش ند

 برر  سرن  تریثیر  ،بنرابراین  نرد. دار خر د  درآمرد  در ی یراد  هرای  ن سران  ،پردا نرد مری  باالتر درآمد

 برررای .(Jappelli, 1990) اسررت انتظرار  قابرل  منفرری ز مثبرت  جنبرر  دز ا  تسرهیال   با پرداخرت 

 مرد  اسرت،  داشت  اشتغا  نظر م رد فعالیت ب  متقاضی ک  هاییسا  تعداد تجرب ، اثر گیری اندا ه

 با پرداخرت  برر  مرؤثر  بسریار  هرای متغیرر  ا  یکری  متغیرر  ایرن  ک  رسدمی نظر ب  گیرد.می قرار نظر

 ا  جلر گیری  ز با اریابی در سزا  ب تیثیر دارای تجرب  ،پرزاربندی فعالیت در  یرا ،باشد تسهیال 

 باشرد،  بیشرتر  افرراد  تجربر   هرچ  ک  رزدمی انتظار ،بنابراین است؛ ت لید مشکال  ز دام مریضی

 کارشران  در ،در نتیجر   باشرد ز  بیشرتر  نیز نظر م رد فعالیت شرای  ز مسائل م رد در اطالعاتشان

 تریثیر  تجربرة گیرنردگان تسرهیال     عامرل  کر   رزد می انتظار ،بنابراین. کنند کس  یشتریب قیت ف

 متغیرر  یر   ا  تحصیال  اثر بررسی برای .(Ansari, 2002) دآن داشت  باش با پرداخت بر مثبت

 دانشرگاهی  تحصریال   گیرنرده  تسرهیال   کر   مر اردی  در متغیرر  این است. شده استفاده مجا ی

 دارای افرراد  ک  رزدمی انتظار .گیردمی «صفر» مقدار ،م ارد سایر در ز «ی » مقدار ،باشد داشت 

 رخر ردار ب براالتری  ریرزی برنامر   قردر   ا  ،ربیشرت  آگراهی  ز علم دلیل ، ب دانشگاهی تحصیال 

 مشرکل  دچار تسهیالتشان با پرداخت در ز نندک عمل تر م فق فعالیت خ د در ،نتیج  در ز باشند

 سرایر  بر   اصرلی  شرغل  کنرار  در شرخص  هر ،کشازر ی هایفعالیت در عم ماً ا  آنجا ک  ش ند.ن

 در کشرازر   شرخص  ترا  دارد زجر د  شغلی مدیریت ب  نیا  پردا د،می نیز کشازر ی هایفعالیت

 .(Ansari, 2002) اسرت  پرذیرتر  امکران  براال  یال تحص با مسئل  این باشد. ترم فق درآمد کس 

 ز پرزنرده  اطالعرا   اسراس  برر  ز شر د مری  گرفتر   نظرر  در مجرا ی  متغیرر  ص ر  ب  اصلی شغل

 رایبر  کر   اسرت  فعالیتی متقاضی اصلی شغل چنانچ  .است شده مشخص افراد تکمیلی پرسشنام 
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 منظر ر  «صرفر » مقردار  ،هافعالیت سایر برای ز «ی » مقدار باشد، کرده دریافت را تسهیال  ،آن

 ،باشرد  گرفتر   تسرهیال   ،آن رایبر  ک  باشد فعالیتی متقاضی اصلی شغل ک  ص رتی در د.ش می

 کنرد. مری  عمرل  بهترر  مربر ط  فعالیرت  در ز بردمی کار  ب  مین  این در را خ د مدیریتی ت ان تمام

 .(Mohtashami, 2006) نشر د  مشکل دچار تسهیال  با پرداخت در ک  رزدمی انتظار ،بنابراین

 دز ،برانکی  کارشناسران  ز پرزاربنردان  ت صری   ب  بنا ،ت لید ظرفیت بررسی برایدر مطالعة حاضر، 

 در شرده  ثبرت  ظرفیت همان ک  است «اسمی ظرفیت» متغیر ازلین .ش ندمی الگ  زارد مجزا متغیر

 ت انرد نمی ک  است نح ی ب  شده طراحی هایسالن زاحدها اکثر در اما است افراد فعالیت پرزان 

 اسرمی  ظرفیت هاسالن مساحت اساس بر کارشناسان  یرا ،دهد جای خ د در را ظرفیت این تمام

 گ سرال   تعرداد  رز، ا  ایرن  ز نرد دار ت ج  کمتر هاگ سال  گیری جای نح ه ب  ز ندکنمی تعیین را

 «زاقعری  ظرفیرت » مطالعة حاضرر  دزم متغیر ،دلیل ینهم ب  ؛گیردمی جای ها این سالن در کمتری

  تسرهیال  مبلر   متغیرر  کننرد.  اعرالم  را زاحدشران  زاقعری  ظرفیرت  ت انندمی پرزاربندان ک  است

 برا ت جر  بر     .اسرت  ریا  میلی ن حس  بر تسهیال  متقاضی دریافتی تسهیال  میزان دهنده نشان

 ظرفیرت  ز اسرت   یرادی  فصرلی  ن سران  دارای اسرتانی  با ارهرای  معتقدند ک  کارشناسان نظرا 

 دچرار  براال  مبلر   برا  اقساط پرداخت در افراد ز ندارد فص   تمام در را زاحد هایگ سال  فرزش

 مشرکل  دچار آن اقساط با پرداخت تسهیال ، مبل  افزای  با ک  رزدمی انتظار ،ش ندمی مشکل

 زاحرد  ییآکرار  افزای  ز افراد نقدینگی افزای  باعث اعتبار میزان افزای  ،دیگر س ی ا  ش د.

 یتریثیر  ت اندمی تسهیال  مبل  افزای  ،بنابراین ش د.می با پرداخت قدر  افزای  ،سرانجام ز

 اختیرار  در کر   تسرهیالتی  .(Hou et al., 2005) باشرد  داشت  اقساط با پرداخت در منفی یا مثبت

 در )سررمای   جراری  ز ایسررمای   نر ع  دز بر   ،هرا فعالیرت  اکثرر  ماننرد  ،گیررد مری  قرار پرزاربندان

 ز ابزارآال  خرید ز هاساختمان احداث برای ای سرمای  تسهیال  .ش د می بندی تقسیم گردش(

 تسرهیال   سرایر  ب  نسبت تری ط النی با پرداخت هدزر عمدتاً ک  یابدمی تخصیص آال ماشین

 اتمرام  ا  بعرد  ز است مدنی مشارکت عقد قال  در ابتدا ،ساختمان م رد در تسهیال  این .دارند

 عقد قال  در عم ماً تسهیال  ،م ارد سایر در اما ؛ش دمی اقساطی فرزش عقد ب  تبدیل ،ساخت
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 در عم مراً  ت لیردی  هرای نهراده  سایر ز گ سال  خرید برای جاری تسهیال  .است اقساطی فرزش

 یر   در اکثرراً  ت لیردی،  دزره طر    برر حسر    آن اقساط ک  ش دمی اعطا اقساطی فرزش قال 

 با پرداخرت  در تسرهیال   نر ع  تریثیر  تعیین در پژزه  حاضر، برای ش د.می گیری با پس قس 

 ایسررمای   تسرهیال   بررای  کر   اسرت  شده الگ  زارد مجا ی متغیر ص ر  ب  تسهیال  ن ع ،آن

 تسرهیال   ک  رزدمی انتظار گیرد.می خ د ب  «ی » مقدار جاری تسهیال  برای ز «صفر» مقدار

 بر دن  مسراعد  ز غیرمترقبر   حر ادث  زقر ع  عردم  صر ر   در  یررا  ،دشر   تس ی  تر راحت جاری

 راحتری  بر   ،هرا دام فررزش  برا  ت انرد  گیرنردة تسرهیال  مری    ،ت لیردی  دزره پایان در ،با ار شرای 

 ت لیردی  دزره در جراری  تسهیال  ا  دزباره استفاده برای ،آن بر عالزه .دکن تس ی  را تسهیال 

 تسرهیال   س د نرخ ند.کن تس ی  م قع ب  را اخذشده تسهیال  ک  دارند عالق  پرزاربندان ،بعدی

 بر   خر د  دریرافتی  تسرهیال   رایبر  دبایر  تسهیال  کننده دریافت ک  س دی نرخ ا  است عبار 

 همچنرین،  ز بانر   بر   تسرهیال   گیرندة بدهی میزان باشد، باالتر س د نرخ هرچ  بپردا د. بان 

 معکر س  رابطر   یر   ک  داشت انتظار ت انمی ،بنابراین .یابدمی افزای  با پرداخت عدم امکان

 .(Negrin, 2004) باشرد  داشرت   زجر د  تسرهیال   اقسراط  م قرع  بر   با پرداخرت  ز سر د  نررخ  بین

 قس  آخرین سررسید تاریخ تا قرارداد انعقاد تاریخ ا   مانی فاصل  بیانگر با پرداخت  مان مد 

 ینسر ، برد   یر   ا  تسرهیال ،  با پرداخت دزره افزای  است. شده بیان سا  حس  بر ک  است

 در مثبررت عرراملی ،دارد خرر د تعهررد انجررام برررای بیشررتری فرصررت تسررهیال  ةگیرنررد کرر  علررت

 با پرداخرت   مران  شردن  طر النی  برا  ،دیگرر  سر ی  ا  ؛ زش دمی محس   تسهیال  با پرداخت

 در نتیجر ،  ز مرالی  منرابع  رفرتن  دسرت  ا  بر   غیرمترقبر   حادثر   ی  زق ع اینک  امکان تسهیال ،

 دزره طر    چر ن  ،همچنین دارد. زج د ،ش د منجر تسهیال  ةگیرند با پرداخت قدر  کاه 

 ،گردش در سرمای  تسهیال  با پرداخت دزره افزای  با ،است سا  ی  تا ماه ش  پرزاربندی

 برر  منفی تیثیر با پرداخت دزره ط   افزای  ز یابدمی افزای  تسهیال  با پرداخت عدم امکان

 دهنردة  نشران  اقسراط  تعرداد  متغیرر  .(Schreiner, 2003) گذاشرت  خ اهرد  تسهیال  با پرداخت

 را خر د  دریرافتی  تسرهیال   برر اسراس آن،   باید تسهیال  ةکنند دریافت ک  است اقساطی تعداد
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 بانر   بر   قسر   هرر  در بایرد  فررد  کر   مبلغری  ،باشرد  بیشرتر  اقساط تعداد هرچ  .کند با پرداخت

 ز اقسراط  تعرداد  برین  مسرتقیم  ای رابط  ک  است این بر انتظار ،بنابراین ب د. خ اهد کمتر ،بپردا د

 بررز   دلیرل   بر  ،اقسراط  تعرداد  ب دن  یاد ،دیگر س ی ا  باشد. داشت  زج د تسهیال  با پرداخت

 افرزای   را تسرهیال   ا  قس  چند با پرداخت رزند اختال  در احتما  نشده، بینیپی  هایهزین 

 کراه   م قرع  بر   با پرداخرت  احتمرا   ،دیرکرد جریم  ز مع ق اقساط میزان افزای  با ز دهد می

 نشران  ،اسرت  مسرقف  محری   مسراحت  با برابر ک  هاسالن مساحت .(Schreiner, 2003) دیابمی

 فاصرل   شردن  کرم  ز زاقعری  ظرفیرت  افرزای   باعرث  هاسالن مساحت اص لی افزای  ک  دهد می

 بر   آن نزدیکری  ز پرزاربنرد  زاقعری  درآمرد  افرزای   ز همچنرین،  اسرمی  ظرفیت ز زاقعی ظرفیت

 افرزای   اقسراط  با پرداخرت  احتمرا   بدین ترتی ، ز ش د می ازلی  طرح در شده بینی پی  درآمد

 در کر  دارد  زاحردهایی  در سرزایی   بر  نقر   ز ستهاسالن زرزدی در محیطی «بهاربند» یابد.می

 در بهاربنرد  مسراحت  .برنرد مری  زاحرد  ا  بیررزن  بر   چررا  برای را حی انا  ،تابستان ز بهار فص  

 احشرام  ک  زاحدهایی در باشد. داشت  ت اندمی مثبت تیثیر هم ز منفی تیثیر هم ب دن  یاد ص ر 

 فصرل  در دام نگهرداری  بررای  مناسر   یمحیط ،باشد بزر  بهاربند اگر ،هستند زاحد داخل در

 در ،رزنرد مری  زاحرد  ا  بیررزن  بر   چررا بررای   احشرام  کر   زاحردهایی  در اما ،دارد زج د تابستان

 بهاربنرد  در ت قرف  بر   نیا  ،مناس  مکان در شدن بست  ز سالن ب  ی  ب  ی  زرزد برای برگشت

 برسرانند، کر    آسری   ممکن است ب  یکردیگر  آن، مساحت ب دن ک چ  ص ر  در ک  دارند

 جغرافیرایی  م قعیرت  اسراس  بر بهاربند مساحت افزای  ،کلی ط ر  ب دارد. دام رشد بر منفی آثار

 متغیر ی  مشتری سابق  باشد. داشت  تسهیال  با پرداخت بر را منفی یا مثبت اثر دز هر ت اند می

 صر رتی  در متغیر این .است شده الگ  زارد ،بان  کارشناسان نظرا  اساس بر ک  است مجا ی

 بانر   ز باشرد  داشت  را بان  با همکاری سابق  تسهیال  اخذ ا  قبل تسهیال  کننده دریافت ک 

 کر   افررادی  بررای  ز «ی » مقدار شی  باشد،دا زی مالی قدر  ز اهلیت ب  کامل نسبتاً آشنایینیز

 برر  گیررد. مری  «صفر» مقدار ،اندنب ده بان  مشتری سابقاً ز شده معرفی دیگر هایسا مان ت س 
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 آن با پرداخرت  امکران  گیرنردة تسرهیال ،   بر دن  مشرتری  صر ر   در ،کارشناسران  نظرر  اساس

 یابد.می افزای 

 برر  محص   فرزش میدان تریننزدی  با پرزاربندی زاحد فاصل  با ار، تا فاصل  متغیر در

 کراه   درآمد ز افزای  نقلز حمل هزین  ،فاصل  این افزای  با ک  ش دمی زارد کیل متر حس 

 یر   کر    مرین  مالکیرت  شر د. می تسهیال  با پرداخت عدم احتما  افزای  باعث ک  ،یابدمی

 ،پرزاربنردی  زاحرد  سریس یت بردز  در کر   گیردمی «ی » مقدار افرادی برای ،است مجا ی متغیر

 مالر   قبرل  ا  کر   کسرانی  برایرز،  ا  این ز اند دهکر خریداری را نظر م رد  مین ز ب ده مال 

 ،کارشناسران  نظرر  ز گذشرت   مطالعرا   طبرق  شر د.  در نظر گرفتر  مری   «صفر» مقدار ،ب دند  مین

 در ز بر ده  متکی خ د سرمای  ب  غالباً زاحد سیسیت ، برایاندکرده خریداری را  مین ک  کسانی

نسربت بر     ز شر ند  مری  مشکل دچار کمتر تسهیال  م قع ب  پرداخت در بان  کاری کم ص ر 

 دهنرده  نشران  نقدی آزرده متغیر ند.برخ ردار بیشتری تسهیال  پرداختبا  ظرفیت ا  سایر افراد،

 ایرن  مقردار  هرچ  است. ازلی  هاینهاده خرید امکان ز سیسیت  مان در فرد گذاریسرمای  میزان

 ترر  راحت تسهیال  اقساط پرداخت امکان ز کمتر فرد دریافتی تسهیال  میزان ،باشد بیشتر متغیر

 هرای چر   تعرداد  افرراد،  حسا  تعداد جمل  ا  مختلف متغیرهای ،گذشت  مطالعا  در ش د.می

 مرد   زارد ... ز زثیق  ار ش غیرمترقب ، ح ادث مطالع ، م رد شهرستان قرضی، سرمای  برگشتی،

 نیز متغیرها برخی ،البت  اند. شده داده ت ضی  دیگر متغیرهای ت س  ة حاضر،مطالع در ک  اندشده

   است. نداشت  زج د آنها م رد در نظر م رد داده ب  دسترسی امکان ک  اند ب ده

 الگ هرای  تررین مترداز   تر ان مری  شرده،   یشرت متغیرهای شرای  ب  ت ج  با ،ترتی  یندب

 پرزبیرت  ز الجیت الگ های در را متقاضیان اعتباری ریس  درج  بینیپی  منظ ر ب  شده استفاده

 .شد خ اهد پرداخت  الگ ها این ا  کدام هر تشری  ب  ،ادام  در ک  کرد خالص 

 با پرداخرت  در قصر ر  برای شده  ده تخمین احتماال  مقدار پرزبیت ز الجیت الگ های

 یرا  ز با پرداخرت  مشخص  ک  کنید فرض کنند.می محدزد «ی »تا « صفر» دامن  در را اعتبارا 
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 آنگراه  یرد.پرذ مری  تریثیر  (X) گفت  پی  ع املا   ک  ش د داده نشان ∗𝑌 متغیر اب با پرداخت عدم

 ش د:می تعریف (2) رابط  ص ر ب  رگرسی نی رابط  پرزبیت، ز الجیت الگ های در

(2) 𝑌∗ = 𝛽𝑋𝑡 + 휀𝑡 

 ایرن  چنانچ  .است نظر م رد مشخص  همان ک  است 1پنهان متغیر ی  اصطالح ب  ∗𝑌 ،آن در ک 

∗𝑌ترر ا  صرفر )   ، ایرن متغیرر برزر    باشرد  داشرت   زج د مشخص  > ، صر ر   ایرن  غیرر  در ز( 0

∗𝑌) ترر یرا مسررازی صرفر    ک چر   ≤  همرران مشخصر   ایرن  ،حاضرر  مطالعرر  در .بر د  خ اهرد  (0

 (3) رابطر   صر ر  بر   تر ان مری  را آن رز، ا  این است. تسهیال  با پرداخت عدم یا با پرداخت

 داد: نشان

(3) {
زام گیرنده قص ر کند                                 صفر       ∗𝑎𝑛𝑑𝑌                اگر  ≤ 0

هدگیرن قادر ب  با پرداخت بدهی باشد       ی         ∗𝑎𝑛𝑑𝑌           اگر زام  > 0
  

با پرداخرت یرا عردم با پرداخرت      زقر ع  احتمرا   همران  کر   مشخصر   ایرن  زق ع احتما 

𝑌𝑖تسهیال  ) =    ش د.می مشخص ∗𝑌 ساختار ب  ت ج  با است،( 1

 نام ب  کمیتی ا  ،زابست  متغیر بر متغیر ی  اثر سنج  برای ،پرزبیت ز الجیت الگ ی در

 در یرا  ز دکنر  تغییرر  زاحرد  یر   متغیرر  مقدار اگر ک  معنی بدین ش د،می استفاده 2نهایی احتما 

 فررد  اینکر   احتما  درصد چند کند، تغییر دیگر زضعیت ب  زضعیتی ا  ،م ه می متغیرهای م رد

 درصرد  احتمرا   در تغییرر  سرخن،  دیگرر  بر   .یابرد می افزای  باشد، داشت  با پرداخت گیرنده زام

𝑦𝑖) تسهیال  با پرداخت =  بر   کر   خ اهد ب د ام 𝑘مستقل متغیر در زاحدی ی  تغییر اثر بر (1

                                                                                                                                               
1. Latent Variable 

2. Marginal Probability 
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 در 2گیرری  انردا ه  مقیراس  یر   ضر  ا  متغیرها این نهایی اثرا  ش د.می خ انده 1نهایی اثر نام

 نهرایی  اثرر  افرززن برر ایرن،    .شر د مری  حاصل ت ضیحی متغیرهای ا  کدام هر برآزردشده پارامتر

 محاسرب   قابل (5) رابط  ص ر  ب  پرزبیت الگ ی نهایی اثر ز (4) رابط  ص ر  ب  الجیت الگ ی

 :(Judge et al., 1988)است 

(4) 𝑀𝐸𝐿 =
𝛿𝑝𝑖

𝛿𝑋𝑘
=

𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑋)

(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑋))
2 . 𝛽𝑘 

(5) 𝑀𝐸𝑃 =
𝛿𝑝𝑖

𝛿𝑋𝑘
=

𝛿Φ(𝛽′𝑋)

𝛿𝑋𝑘
= (𝛽′𝑋). 𝛽𝑘 

 چگالی تابع  پرزبیت ز ز الجیت الگ ی نهایی اثر ،ترتی ب ،  𝑀𝐸𝐿  ز𝑀𝐸𝑃این رزاب ، در ک 

 اسرت  متغیرر  ایرن  پرارامتر  β𝑘 ز ام 𝑘ت ضریحی  متغیرر  بیرانگر  𝑋k بر ده،  نرما  ت  یع برای احتما 

(Maddala, 1986). 

 بردهی  کر   کشرازر ی  بانر   حقیقی متقاضیان اند ا  ة حاضر عبار مطالع آماری جامع 

 ا  را نظر م رد تسهیال  ز است ب ده ریا  میلی ن پانصد ا  بی  1396 ماه شهری ر تا هاآن مع ق

 اخرذ  کشرازر ی  مختلرف هرای   فعالیرت  در مصرف برای اردبیل استان کشازر ی بان  مدیریت

 زاحرردهای نمالکررا برر  مربرر ط هررا بررا پرداختی عرردم تعررداد بیشررترین کرر  آنجررا ا  نررد.کرررده ب د

 ز  گرفتر  قررار  ة حاضرر مطالعر  ت جر   م رد اردبیل استان در فعالیت این ،ب ده گ سال  پرزاربندی

 1396 ترا  1380 هایسا  بین گ سال  پرزاربندی زاحدهای دریافتی تسهیال  ب  مرب ط اطالعا 

 زصر    کرل  اداره سرتا، را ایرن  در .دسرت آمرده اسرت    ب  اردبیل استان کشازر ی بان  شع  ا 

 تسرهیال   اردبیرل  اسرتان  شرعب   بیسرت  ا  کر   را حقیقری  شرخص  152 کشازر ی بان  مطالبا 

 بر   مراجعر   ا  بعرد  ک  کردند معرفی ة آماریجامع کل ا  ای نم ن  عن ان ب  ،ندکرده ب د دریافت

                                                                                                                                               
1. Marginal Effect 

2. Scale Factor 
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 شرخص  92 بر   تعرداد  ایرن  ،شده معرفی اشخاص بیشتر بررسی با ز اردبیل استان در مرب ط شع 

 235 ،مجمر ع  در . ایرن تعرداد اشرخاص حقیقری یادشرده،     یافت کاه  گ سال  پرزاربند حقیقی

 آمراری  نم نر   ،بنابراین اند.دهکر دریافت اردبیل استان کشازر ی بان  شع  ا  تسهیال  م رد

 ز اسرتان  شرعب   چهارده در حقیقی شخص 92 دریافتی ا  س ی تسهیال  م رد 235 شامل مطالع 

 شهرسرتان  هفرت  در هرا آن پرزاربنردی  زاحرد  ز بر ده  31/06/1396 ترا  آنها اقساط سررسید تاریخ

 تسرهیال   مجمر ع  .اسرت  شرده  زاقرع  نیرر  ز نمرین  شرهر،  مشگین گی ی، گرمی، خلخا ، اردبیل،

 زاحررد 112 برر  بانرر  پرداخترری تسررهیال  کررل ا  درصررد 75 حرردزد اشررخاص یندبرر پرداخترری

   .ب ده است استان پرزاربندی

  یرادی  تعرداد  ب  مرب ط اطالعا  ،نیا  م رد آمار آزریجمعبرای  ک  است ذکر ب  ال م

تکمیرل   ز شد استخرا  اردبیل استان شع  در م ج د پرزنده داخل ا  بررسی م رد متغیرهای ا 

 کر  ا  آنجرا   زلری  .صر ر  گرفرت    شرعب  هرر  در بانکی کارشناسان س ی ا  ال م هایپرسشنام 

 شرغل  تجربر  ز  تحصیال ، قبیل ا  تسهیال  ةکنند دریافت مشخصا  برخی ب  مرب ط اطالعا 

 برقرراری  طریرق  ا  آمرار  گ نر   ایرن  ،ب د شده گزارش ناقص یا ز نب د م ج د هاپرزنده در اصلی

-جمرع  پرسشرنام   کرردن  پرر  برا  ز تسهیال  کنندگان دریافت با حض ری مالقا  ز تلفنی تماس

 .انجرام پرذیرفت   تسرهیال   ةگیرنرد  92 بر   مربر ط  اطالعرا   ، تکمیرل ترتی  یندب ز شد آزری

 ع امرل   مینر   در اردبیرل  اسرتان  کشرازر ی  بانر   کارشناسان دیدگاه ا  آگاهی ، برایهمچنین

 بخر   کارشناسران  ا  تعدادی با بان ، پرداختی تسهیال  با پرداخت عدم احتما  بر گذارتیثیر

 اسراس  برر  گرفرت.  انجرام  حضر ری  سراختاریافت   مصراحب   مطالعر   مر رد  شع  اعتبارا  زص  

 مطالعررا  ،همچنررین ز بانرر  کارشناسرران دیررد ا  تسررهیال  با پرداخررت عرردم در مررؤثر ع امررل

 داده قررار  شرع   کارشناسران  ز مدیریت اختیار در ز شده تهی  جامع ایپرسشنام  گرفت ، ص ر 

 بخر   در کر   شرد  مشرخص  ع امل ا  کدام هر تیثیر میزان ز ست، فهرهاپرسشنام  این در ز شد

 ش ند.می گزارش بانکی برزن ز بانکی درزن ع امل تفکی  ب  ،نتایج
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 نتایج
 الجیت الگوی براورد نتایج

 مربر ط  اطالعرا   شامل مطالع  م رد نم ن  قبل، بخ  در شده تشری  الگ ی برآزرد در

 تسرهیال   ا  فقره 109 ،ک  ا  آن میان است تسهیال  متقاضیان ب  ییاعطا تسهیال  فقره 235 ب 
 الگر ی  تعیرین  بررای  انرد.  شرده  تبا پرداخر  م قرع  ب  تسهیال  ز بقیة شده نک   درصد( 38/46)

 غیرضررزری،  متغیرهرای  حرذف  ز الگر   در مهرم  متغیرهرای  حض ر ا  اطمینان حص   ز مناس 
 هبرآزردشرد  پارامترهرای  .شرد  بررآزرد  متفاز  هایفرم ب  ز مختلف متغیرهای با جیتال الگ ی
 بر دن  دار معنری  کر   t آمراره  آمرده ز  1 جدز  در 1نمایی درست حداکثر رزش ا  استفاده با الگ 

 هرایی آمراره  .اسرت  شده در  جدز این  س م ست ن در ،دهدمی نشان را برآزردشده پارامترهای
 آ مر ن  کننرد. مری  بیران  را الگر   دهنردگی ت ضری   قدر  اند،شده گزارش جدز  انتهای در ک 

 ا  عررض  جرز   بر  ضرای  هم  ک  مقید حالت در نمایی درست تابع ب  مقایسة نمایی درست نسبت
 الگر ی  در آ مر ن  ایرن  بررای  آمده دست  ب آماره د.پردا می قید بدزن حالت با هستند صفر مبدأ

 درصرد  یر   سرط   در الگر   ایرن  ت سر   شده داده ت ضی  تغییرا  ک  دهدمی نشان شدهبرآزرد
 متغیرهرا  برخری  ،آن باثبراتی  ز الگ  شکنندگی عدم ا  اطمینان برای براین، عالزه .است دار معنی

 داری معنری  ز عالمرت  برر  کدام هر حذف تیثیر ز اند شده اضاف  الگ  ب  دزباره ز حذف ترتی  ب 

 تغییرری  الگر ،  ا  متغیرر  چند یا ی  حذف با ک  داد نشان نتایج است. شده سنجیده متغیرها سایر
ی الگر   بر دن  شرکننده  عردم  مؤیرد  ک  ،نیامده دپدی داری معنی ز عالمت نظر ا  متغیرها سایر در

 کر   ،شرده  محاسرب   درصرد  5/88 الگ  در بینیپی  صحت درصد ،آن بر عالزه .م رد نظر است
 متغیرهرای  بر   ت جر   برا  زابسرت   متغیرر  مقرادیر  ا  براالیی  نسربتاً  درصرد  درست بیپی دهندة  نشان

 آمراره   ز 2عامل تر رم زاریرانس   مقدار اساس بر ،همچنین .ت س  الگ ی یادشده است ت ضیحی

LM2 ز خطری  هرم  مشرکل  برا  یدبررآزر  یالگر   کر   گفرت  تر ان مری  زاریانس، ناهمسانی برای 
 .3نیست م اج  زاریانس ناهمسانی

                                                                                                                                               
1. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 

 ش د.خطی پذیرفت  می کمتر ا  ده باشد، فرض عدم هم( VIF) عامل ت رم زاریانس معم  ، چناچ  مقدار ط ر ب  -3
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 (MLEنمایی ) برآورد حداکثر درست روش از استفاده با الجیت الگوی برآورد نتایج -1 جدول

شده برآورد ضریب متغیر  t نهایی اثر آماره  

هاسالن مساحت  0038/0 **
 984/1  00094/0  

بهاربند مساحت  0025/0- **
 717/1-  00061/0-  

با ار تا فاصل   0033/0  271/0  00089/0  

اصلی شغل  4891/0-  976/0-  14512/0-  

-0053/0 سن  195/0-  00122/0-  

0416/0 تجرب  **
 970/1  01151/0  

تسهیال  مبل   5432/0- *
 439/2-  00139/0-  

نقدی آزرده  6301/0 ** 115/2  00150/0  

ب دن سابق مشتری  4001/4 *
 196/8  42017/0  

-276/1 تحصیال  **
 799/1-  2941/-0  

با پرداخت هایسا   7210/0- *
 901/2-  18502/0-  

اقساط تعداد  1285/0 **
 679/1  03292/0  

س د نرخ  1181/0-  103/1-  03413/0-  

زام ن ع  5416/0-  03/1-  10167/0-  

اسمی ظرفیت  0179/0  349/0  00257/0  

زاقعی ظرفیت  0241/0-  176/1-  00527/0-  

9467/0 مالکیت ** 710/1  2926/0  

ثابت ضری   1970/1  439/0  2060/0  

52/0  R
2
 

17/89  Pct. Correct Prec. 

70/44937-  Log likelihood function 

42/3  VIF 

99/4 آ م ن آماره    LM2 

*20/1  (J-B test) اخال  ءجز ب دن نرما  آ م ن آماره 
              درصد ده سط  در داریمعنی **درصد،  پنج سط  در داری معنی *

   پژزه  های یافت  میخذ:
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 بانر   سرابق  مشرتری  هماننرد  متغیرهایی ک  دهدمی نشان 1 جدز  در الگ  برآزرد نتایج

 پرنج  ا  ترر پرایین  سرط   در نقردی  آزرده ز تسرهیال   مبلر   تجربر ،  با پرداخت، هایسا  ب دن،

 در مالکیرت  ز تحصریال   اقسراط،  تعرداد  بهاربنرد،  مساحت ها،سالن مساحت متغیرهای ز درصد

 شرغل  سن، متغیرهای تفاز  .است گذارتیثیر تسهیال  با پرداخت بر درصد ده ا  ترپایین سط 

 تسرهیال   برین  در زاقعری  ظرفیرت  ز اسرمی  ظرفیرت  زام، نر ع  سر د،  نرخ با ار، تا فاصل  اصلی،

 تسرهیال   با پرداخت احتما  بر داریمعنی اثر ک  است نب ده حدی در شده نک   ز با پرداخت

 تحصرریال  سررط  متغیرهررای ،1 جرردز  در زردشرردهآبر ضرررای  برر  ت جرر  بررا د.باشرر داشررت 

 مبلر   ز بهاربنرد  مسراحت  کرل،  مسراحت  با پرداخرت،   مران  مرد   تسرهیال ،  کنندگان دریافت

 ،دیگرر  سر ی  ا  ؛دارنرد  تسرهیال   م قرع  بر   با پرداخت احتما  بر دار معنی ز منفی اثر تسهیال 

 آزرده هرا، سرالن  مسراحت  تسرهیال ،  اقسراط  تعرداد  فعالیت، ب  اشتغا های  سا  تجرب  متغیرهای

 م قرع  بر   با پرداخرت  احتمرا   برر  دار معنری  ز مثبرت  اثر مالکیت ز ب دن بان  سابق مشتری نقدی،

 متغیرر  شردن  تر بزر  با ک  است معنی یندب برآزردشده الگ ی در مثبت ضرای  دارند. تسهیال 

 بررعکس،  یابرد؛ مری  افرزای   جراری  طبقر   در پرداختری  تسرهیال   گررفتن  قرار احتما  ت ضیحی،

 در تسرهیال   گررفتن  قررار  احتمرا   ت ضریحی  متغیر شدن تر بزر  ک  دهندمی نشان منفی ضرای 

 دهد.می افزای  را غیرجاری طبق 

 تریثیر  میرزان  دقیرق  بررسی برای ،الجیت هایالگ  در ،شد تشری  تحقیق رزش در ک  گ ن  همان

 بر   ت جر   برا  شر د.  مری  اسرتفاده  متغیرهرا  این نهایی اثر مقدار ا  ،زابست  متغیر بر مستقل هایمتغیر

 تحصریال ،  بر دن،  سرابق  مشرتری  متغیرهرای  ،1 جردز   س م ست ن در شده محاسب  نهایی اثرا 

 دارنرد.  تسهیال  م قع ب  با پرداخت احتما  بر را اثرا  بیشترین با پرداختهای  سا  ز مالکیت

 معنری  بردین  ،اسرت  شده محاسب  درصد 42 معاد  ب دن سابق مشتری متغیر برای نهایی اثر مقدار

 آنهرایی  بر   نسربت  ،اندداشت  بان   با همکاری سابق  ک  حقیقی اشخاص ب  تسهیال  اعطای ک 

 افرزای   درصرد  42 را تسرهیال   م قرع  بر   با پرداخرت  احتمرا   انرد، نداشرت   همکراری  سابق  ک 

 بدین ،شده محاسب  درصد -29 معاد  دانشگاهی تحصیال  متغیر برای نهایی اثر مقدار دهد. می

 ا  کمترر  درصرد  29 حدزد دانشگاهی تحصیال  با مشتریان م قع ب  با پرداخت احتما  ک  معنی
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 درصرد  29 معاد   مین مالکیت برای نهایی اثر ،همچنین .است دانشگاهی تحصیال  بدزن افراد

 هنگرام  کر   مشرتریانی  م قرع  ب  با پرداخت احتما  ک  گفت ت انمی ،اینبنابر ؛است شده محاسب 

 کر   است افرادی ا  بی  درصد 29 حدزد اند،کرده خریداری را  مین پرزاربندی زاحد تیسیس

 کر   اسرت  ص ر  یندب نهایی اثر ت صیف ،کمی متغیرهای م رد در اند.ب ده  مین مال  قبل ا 

 نهرایی  اثرر  اندا ه ب  تسهیال  با پرداخت احتما  ،مستقل متغیر میانگین در زاحد ی  افزای  با

 تسرهیال   با پرداخرت  هرای سرا   متغیرر  بررای  نهایی اثر عددی مقدار یابد.می افزای  یا کاه 

 ،با پرداخرت   مران  مرد   ةسرال  یر   افرزای   برا  ،ایننرابر ب ،است شده محاسب  درصد -18 معاد 

  .یابد می کاه  درصد هجده تسهیال  با پرداخت احتما 

 بازپرداخت عدم دالیل توصیفی و کیفی بررسی

 برا  تسرهیال   با پرداخرت  احتما  بر گذاراثر ع امل بررسی بر افززن پژزه  حاضر، در

 میزان ت اننمی نیز ک  تسهیال  با پرداخت بر تیثیرگذار دیگر ع امل جیت،ال الگ ی ا  استفاده

 ،منظر ر  یندبر  است. گرفت  قرار بررسی م رد کرد، گیریاندا ه الگ  برآزرد قال  در را آنها اثر

 صر ر   بر   هایی پرسشنام  تکمیل ز تهی  ،همچنین ز تسهیال  کنندگان دریافت پرزنده بررسی با

 ت صریفی  ز کیفری  ار یرابی  ،تسرهیال   کننردگان  دریافرت  ز بانر   کارشناسران  ا  لیکر  طیف

   ش د. می پرداخت  آنها بررسی ب  ،ادام  در ک  ص ر  گرفت تسهیال  با پرداخت عدم دالیل

 تسهیالت کنندگان دریافت پرونده بررسی

 در ع امل مر رد ت جر    شناسایی تسهیال  کنندگان دریافت هایپرزنده بررسی ا  هدف

 در کر   اطالعراتی  .اسرت  بانر   ت سر   اقسراط  تاخیر احکام اجرای ز تسهیال  پرداخت جریان

 تر جیهی،  طررح  ا  اینسرخ   تسرهیال ،  درخ اسرت  بر  اند ا  ، عبار یافت ت انمی هاپرزنده

 ت جیر   گرزارش  ار یرا ،  یرا  کارشرناس  گرزارش  کارآفرینی، فرم ص ر  ب  متقاضی مشخصا 

 گرزارش  ز زثیقر   اخذ برای رب  ذی هایسا مان ا  استعالم نیا ، م رد مج  های طرح، اقتصادی

صادره  اجرائی  یا ز اخطاری  بر  ،با پرداخت عدم ص ر  در ز ؛زثیق  ار ش م رد در ار یا 

 اطالعرا   فررم  کر   است این داشت ، ت ج  جای تیمل ز هاپرزنده بررسی در آنچ  .متقاضی برای
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 تکمیل غرض با یا ز ص ری است ممکن کارشناس های گزارش ش د،نمی تکمیل دقیق متقاضی

 بردزن  ز دقت بدزن ز آماده هایفرم ص ر  ب  ها طرح اقتصادی ت جی  های گزارش باشد ز شده

 ز سرابق   متقاضی، تخصص ز تحصیال  نظیر اطالعاتی ؛ همچنین،است خبره کارشناسان بررسی

 مر رد  در اطالعراتی  متقاضری،  سابق ز فعلی شغل تسهیال ، م ض ع با ارتباط در متقاضی تجرب 

 فررزش  برا ار  یرا  ز منطقر   در مشراب   هرای زاحد تعداد منطق ، در مشاب  هایفعالیت م فقیت میزان

 کر   گفرت  تر ان مری  ،زاقرع  در یافت. متقاضی هایپرزنده در ت اننمی نیز را ت لیدی محص ال 

 اطالعراتی  منبرع  عنر ان  بر   آن ا  بت ان ک  دقیق است ز کامل یاطالعات فاقد متقاضی ی  پرزنده

 کرد. استفاده

 تسهیالت کنندگان دریافت دیدگاه از بازپرداخت عدم دالیل

 مر رد  منطقر   در کشازر ی بان  تسهیال  کنندگان دریافت دیدگاه ا  آگاهی منظ ر ب 

ک  در آن،  شد تهی  ایپرسشنام  تسهیال ، با پرداخت عدم بر گذارتیثیر ع امل  مین  در مطالع 

 میرزان  ز ارائر   ا  دید خ د آنهرا  تسهیال  گیرندگان با پرداخت عدم در ع امل مؤثر فهرستی ا 

-کرزسرکا   آ مر ن  آمراره  داریمعنری  اسراس  بر .(2 )جدز  ه استشد مشخص کدام هر تیثیر

 قسرمت  هرر  در شرده  مطررح  هرای گزین  بین ها،گزین  گرزه س  برای درصد پنج سط  در زالیس

 تسرهیال   گیرندگان ذکرشده ا  س ی ع امل ت انمی ،کل در دارد. زج د دارمعنی های تفاز 

 شرامل  از  گررزه  کررد؛  بنردی طبقر   گررزه  دز در تسرهیال   با پرداخرت  عدم دالیل عن ان ب را 

 ز بانر   بر   مربر ط  ع امرل  شرامل  دزم گررزه  ز نظرر  مر رد  فعالیرت  ز متقاضی ب  مرب ط ع امل

   .ش دمی پرداخت آن اساس بر تسهیال  ک  است شرایطی

 در مصرال   قیمت تغییر اند ا  عبار  نظر م رد فعالیت شرای  ز متقاضی ب  مرب ط ع امل

 سرا ،  مختلف فص   در گ شت قیمت انتظار ا  خار  را یتغی  یاد، رقبای زج د ساخت،  مان

 برا  تلیس  نب د گ شت، رزی  بی زاردا  دزلت، حمایت عدم ز مناس  قیمت ب  غذایی نهاده نب د

 گرذاری سررمای   طررح،  صراح   تجربگری  بی مناس ، با ار فقدان ،بندیپرزار برای مناس  ز ن

 ز ؛بیمراری  بررز   مثرل  طبیعری  حر ادث  ز ازلی  طرح تهی  در دقتی بی دیگر، مشاغل در تسهیال 
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 عدم اند ا  ، عبار ش دمی پرداخت آن اساس بر تسهیال  ک  شرایطی ز بان  ب  مرب ط  املع

 پرداخرت  در تراخیر  رز ، قیمت با طرح ار یابی عدم بان ، ت س  ال م ایمشازره خدما  ارائ 

 شرای  با اقساط سررسید انعطاف عدم مناس ، تنفس  مان نب د سا ندگی، دزران طی تسهیال 

 .بیم  ت س  ال م خسار  جبران عدم ز مطالبا  زص   برای ال م پیگیری عدم با ار،

 کنندگان دریافت دیدگاه از دریافتی تسهیالت بازپرداخت عدم بر گذارتأثیر عوامل -2 جدول

 درصد( زاحد:) تسهیالت
  آزمون آماره

 والیس -کروسکال

  خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

  خیلی

 زیاد
 عدم بازپرداخت تسهیالت دالیل

*25/17  

1/1  4/5  8/22  4/41  3/29  
 انعطاف عدم ز ساخت  مان در مصال  قیمت تغییر

 تسهیال 

 شرای 

 ز اقتصادی

 سیاسی

5/6  3/29  37 25 2/2 رقبا  یاد تعداد   

6/7  8/22  6/22  9/23  1/13  
 فص   در گ شت قیمت انتظار ا  خار  تغییرا 

سا  مختلف  

0 0 9/10  4/30  7/58  
 حمایت عدم ز مناس  قیمت ب  غذایی نهاده نب د

 دزلت

1/14  7/21  6/31  5/18  1/14 گ شت رزی  بی زاردا    

2/2  6/7  2/27  6/45  4/17 بندیپرزار برای مناس  ز ن با تلیس  نب د   

4/5  8/9  7/20  1/39 مناس  با ار فقدان 25   

*05/11  

4/5  1/13  1/39  8/22  6/19 ای ال م ت س  بان عدم ارائ  خدما  مشازره   

ع امل 

 بانکی

0 8/9  6/19  3/42  3/28  عدم ار یابی طرح با قیمت رز  

1/1  2/15  2/27  7/33  8/22  تاخیر در پرداخت زام طی دزران سا ندگی 

0 2/2  3/28  1/39  4/30  نب د  مان تنفس مناس  

12 6/19  4/31  7/20  3/16  
عدم انعطاف سررسید اقساط با شرای  با ار ز ع امل 

 طبیعی

1/14  25 7/33  4/17  8/9  عدم پیگیری ال م برای زص   مطالبا  

*25/15  

9/36  25 3/28  8/9  بی تجربگی صاح  طرح 0 
مشکال  

مرب ط ب  

مجری ز 

 خ د طرح

5/18  4/21  5/18  6/19 گذاری تسهیال  در مشاغل دیگرسرمای  12   

8/9  7/21  7/33  7/20  1/14  بی دقتی در تهی  طرح ازلی  

0 2/2  5/10  1/39  2/48  ح ادث طبیعی مثل برز  بیماری 

3/16  3/28  4/30  2/15  8/9  عدم جبران خسار  ال م ت س  بیم  
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 امرل ع  تررین  مهرم  کر   گرفرت  نتیج  ت ان ، می2 جدز  در شده داده امتیا های ب  ت ج  با
 عردم  ز مناسر   قیمرت  بر   غرذایی  نهراده  نبر د  ا  انرد  عبرار   تسرهیال   با پرداخت عدم بر مؤثر

  مران  نبر د  رز ، قیمرت  برا  طررح  ار یابی عدم بیماری، برز  مثل طبیعی ح ادث دزلت، حمایت
 در ز قیمرت  تغییرر  با تسهیال  انعطاف عدم ز ساخت  مان در مصال  قیمت تغییر مناس ، تنفس
بر این بازرنرد کر     تسهیال  کنندگان دریافت .بندیپرزار برای مناس  ز ن با تلیس  نب د ،نهایت
 زجر د  برا ار  در مناسر   قیمرت  برا  ز مق ی زارداتیهای  نهاده ،هایاران  هدفمندی اجرای ا  پس

 سرایر  قیمرت  ز یافت  افزای  هانهاده سایر برای تقاضا ،هانهاده این نب د خاطر ب  ،طرفی ا  ز ندارد
، بر   زارداتری  نهاده چندین حداقل تهی  در پرزاربندان رز، ا  این ؛است یافت  افزای  بسیار هانهاده

 برفکری  ت  بیماری ب  مرب ط خسار  بیشترین ،بیماری برز  م رد در ند.نیا  دار دزلت حمایت
 برد یا کراه   چشمگیر ط رب  گ سال  ز ن ک  ش دمی این بیماری درماناقدام ب    مانی ؛ زاست

 دز در رز  قیمرت  برا  طرح ار یابی عدم مشکل رزد.ب بین ا  پرزار هفت  چندین هزین  ز  حمت ز
 سراخت  مرحلر   مشرکل  حرل  برای پرزاربندان ک  آید می زج د ب  گ سال  خرید ز ساخت مرحل 

  مران  در ،برانکی  کارشناسران  ب  گفترة  ،گ سال  خرید مرحل  در اما دارند؛ متمم تسهیال  ب  نیا 
 پرزاربنردان  رز، ا  ایرن  ز است ار یابی قیمت ا  بیشتر برابر دز تا با ار در گ سال  قیمت ار یابی،

 چنرد  ا  بعرد  یرا  ز کننرد مری   ئر ارا هرایی را  ، چنین قیمتص ری عامل یا مشکل این با مقابل  برای
 اصرلی  مشرکل  مناسر ،  قیمرت  با تلیس  نب د م رد در فرزشند.می را شده خریداری گ سال  ،رز 
 بر   مجبر ر  عم ماً پرزاربندان ،دلیل همین ب  ؛است استان سط  در تلیس  ت لید یمجزا زاحد نب د
 کر   شر ند  مری  هرا استان سایر ا  کم ز ن با تلیس  خرید یا ز استان سط  در باال ز ن با تلیس  تهی 

 .دهدمی افزای  را انتقا ز نقل هزین 

 بانک کارشناسان دیدگاه از بازپرداخت عدم دالیل

 ع امرل   مینر   در اردبیرل  اسرتان  کشرازر ی  بانر   کارشناسران  دیردگاه  ا  آگاهی برای
 رزش بخر   در کر   گ نر   همان ،بان  پرداختی تسهیال  با پرداخت عدم احتما  بر گذارتیثیر

 مصراحب   مطالعر   مر رد  شرع   اعتبرارا   زصر    بخر   کارشناسان تعدادی با شد، اشاره تحقیق
 دیرد  ا  تسرهیال   با پرداخرت  عدم درمؤثر  ع امل اساس بر گرفت. انجام حض ری ساختاریافت 
 تهیر   جرامع  ایپرسشنام  ،است گرفت  ص ر  تر ی ک  پی مطالعات ،همچنین ز بان  کارشناسان
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 میرزان  ز ، فهرسرت هرا پرسشنام  این در ز شده داده قرار شع  کارشناسان ز مدیریت اختیار در ز
 ز برانکی  بررزن  ع امرل  تفکیر   بر    4ز  3 جرداز   در کر   هشد مشخص ع امل ا  هر کدام تیثیر
 سرط   در زالریس  -کرزسرکا   آ م ن آماره داریمعنی اساس بر .است شده خالص  بانکی درزن
 دارد. زج د دارمعنی تفاز  شده مطرح هایگزین  بین درصد، پنج

 بانکی کارشناسان دیدگاه از دریافتی تسهیالت بازپرداخت عدم بر مؤثر بانکی برون عوامل -3 جدول

 دالیل
 خیلی
 زیاد

 کم متوسط زیاد
 خیلی
 کم

 آزمون آماره
 والیس -کروسکال

 تسهیال  اعطای تسهیل قان ن در ایجادشده محدزدیت
 زثیق ( م رد بانکی)در

7 20 47 19 7 

*07/11 

 منفی با دهی ز گذاریسرمای  دزره ب دن ط النی
 برداری بهره هنگام ب  ها طرح

5/13 40 5/33 7 6 

 19 27 20 7 27 کش ر علی  شده اعما  هایتحریم

 شایع  ایجاد یا دزلت س ی ا  بدهی مکرر تمدیدهای
 بدهی تمدید

47 20 20 13 0 

 م رد در کافی ز ال م میزان ب  دیرکرد جرایم اعما  عدم
 غیرجاری مطالبا 

20 40 5/33 0 5/6 

 0 0 13 60 27 تر ار ان قیمت با کش ر ب  منجمد گ شت زاردا 

 بانکی منظا بدحسا  بدهکاران سامان  نب دن رز ب 
(black list) 

20 20 27 27 6 

 0 0 13 47 40 طرح اجرای در تسهیال  گیرنده تجربگی بی

 0 0 20 27 53 تسهیال  گیرنده پایین تخصص ز دان 

 0 7 13 53 27 دام فرزش بخ  در ساختاری مشکال  زج د

 0 26 20 7 47 مناس  ز ن با تلیس  خرید در ساختاری مشکال  زج د

 20 20 27 13 20 شع  در مدیریتی ثبا  عدم

 0 13 27 20 40 گ شت قیمت ن سان

 20 5/33 5/33 13 0 منطق  هر  یاد رقبای زج د

 0 47 40 13 0 برداری بهره ا  پس ت لیدی زاحد ت سع 

 20 20 33 27 0 غیرمترقب  ح ادث دالیل ب  طرح م فقیت عدم

 ا  بیرزن فشارهای اثر بر هاطرح ب  تسهیال  پرداخت
 بان 

73 27 0 0 0 

 مشتری درزنی رزاب  اثر بر هاطرح ب  تسهیال  پرداخت
 بان  با

0 13 27 40 20 

 7 20 27 13 33 منطق  شرای  با طرح همخ انی عدم
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 بر   تر ان  مری  ،برانکی  بررزن  ع امرل  میران  ا  ،(3 جردز  ) برانکی  کارشناسان نظر اساس بر

 در تسرهیال   گیرنرده  تجربگری  بری  بان ، ا  بیرزن فشارهای اثر برها  طرح ب  تسهیال  پرداخت

 در سراختاری  مشرکال   زج د تر، ار ان قیمت با کش ر ب  منجمد گ شت زاردا  طرح، اجرای

 ز دانر   مناسر  ز نیرز   ز ن برا  تلیسر   خریرد  در سراختاری  مشرکال   زجر د  دام، فررزش  بخ 

ع امل مؤثر بر عردم با پرداخرت تسرهیال  دریرافتی ا      عن ان  ب  تسهیال  گیرنده پایین تخصص

 ز بانرر  کارشناسرران مرر رد تیکیررد مشررتر    ع امررل ،کرر  ا  آن میرران  کرررد اشرراره بانرر 

 برا  تلیسر   خریرد  سراختاری  مشرکال   گ شرت،  زاردا  اند ا  عبار  تسهیال  کنندگان دریافت

 اثرگرذاری  مر رد  در گررزه  دز ایرن  نظررا   امرا  ؛فررزش  برا ار  مشکال  ز مناس  ز ن ز قیمت

 .یکدیگر ب ده است مخالف تقریباً پایین دان  ز تجربگی بی
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 دیدگاه از دریافتی تسهیالت بازپرداخت عدم بر مؤثر بانکی درون عوامل -4 جدول

 بانکی کارشناسان

 دالیل
 خیلی
 زیاد

 کم متوسط زیاد
 خیلی
 کم

 آزمون آماره
 والیس -کروسکال

 0 13 60 20 7 هاپرزژه صحی  ار یابی عدم

*13/14 

 0 0 27 60 13 شع  زص لی کادر کمب د

 0 27 33 33 7 ضامن ز متقاضی اعتباری ز مالی بررسی در ضعف

 39 40 5/7 0 5/13 هاطرح اجرای بر بان  مؤثر نظار  عدم

 0 7 13 40 40 حسا  خ ش مشتریان برای تش یقی هایسیاست فقدان

 ز بدهی زاریز امکان )عدم بان  ب  مشتری اعتماد عدم
 گردش( در سرمای  مجدد اخذ

20 7 20 53 0 

 0 7 13 40 40 بدحسا  مشتریان ب  دادن بها

 33 37 20 0 0 پرزاربندی طرح  مینة در کارشناسان دان  ارتباط عدم

 27 33 40 0 0 بان ( در مشتری )معطلی هاطرح تص ی  در  یاد خیریت

 13 33 47 0 7 بان  با متقاضی معامالتی قبلی س ابق م قع ب  بررسی عدم

 0 6 60 27 7 بان  مطالبا  زص   م قعب  پیگیری عدم

 اعتباری کش  ز مالی ظرفیت صحی  ار یابی عدم
 متقاضی

27 27 27 19 0 

 7 27 13 40 13 مطالبا  زص   در ن ین هایرزش ا  استفاده عدم

 0 13 47 33 7 تضامین( ب دن )ضعیف بان  در دریافتی تضامین ن ع

 0 20 27 40 13 مطالبا  زص   پیگیر کارکنان انگیزشی نظام در اشکا 

 0 0 0 73 27 بدحسا  بدهکاران با جدی اقدام عدم

 منافع خص ص در تبلیغا  ز مناس  رسانی اطالع عدم
 تسهیال  م قعب  زاریز

33 13 47 7 0 

 7 40 13 7 33 ت لید فصل با اقساط ناهماهنگی

 13 33 47 7 0 تسهیال  مبل  با زثیق  ار ش ز ن ع ضعیف تطبیق

 0 14 13 40 33 متقاضی (آزرده) سرمای  سهم ب دن کم

 ب  شعب  ت س  بدهکار ام ا  شناسایی در ت فیق عدم
 غیرمنق   زثیق  نب د هنگام

40 46 7 7 0 

 0 13 74 13 0 هاطرح با منطق  شرای  سا گاری عدم

 0 40 26 7 27 با پرداخت دزره ط   ب دن کم

 13 27 47 0 13 تضمین قب   در بان  ب دن مختار

  8 13 13 33 33 طرح اجرای ز تهی  در بان  استقال  عدم
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مرؤثر برر عردم     برانکی  درزن ع امل ترین مهم ،(4 جدز ) بانکی کارشناسان نظر اساس بر

 برا  برخر رد  در جردی  اقردام  عدم اند ا  عبار  ترتی ، ، ب با پرداخت تسهیال  دریافتی ا  بان 

 زثیقر   نبر د  هنگرام  بر   شرعب   ت سر   بردهکار  ام ا  ییشناسا در ت فیق عدم بدحسا ، بدهکاران

 مشرتریان  بر   دادن بهرا  حسرا ،  خر ش  مشرتریان  بررای  تشر یقی هرای   سیاسرت  فقردان  غیرمنق  ،

 ت جر   قابرل  نکت  متقاضی.(آزرده) سرمای  سهم ب دن کم شع ، زص لی کادر کمب د بدحسا ،

 طرررح بررا کارشناسرران دانرر  ارتبرراط عرردم دانسررتن اهمیررت کررم بررانکی کارشناسرران نظرررا  در

 بانر   مؤثر نظار  عدم ز بان ( در مشتری )معطلی هاطرح تص ی  در  یاد خیریت پرزاربندی،

 دانند.میها  طرح مجریان را اصلی مشکال  هاآن  یرا ،ستهاطرح اجرای بر

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 هرای  زاحد تسهیال  پرداخت با  عدم بر مؤثر ع امل شناسایی ة حاضرمطالع اصلی هدف

 نترایج  شرد.  اسرتفاده  ل جیرت  مرد   ا  ،منظر ر  بردین  ک  ب د اردبیل استان در گ سال  پرزاربندی

 هرای سرا   بر دن،  سرابق بانر    مشرتری  هماننرد  متغیرهرایی  اثرر  کر   دهرد مری  نشان الگ  برآزرد

 تعرداد  تجربر ،  بهاربنرد،  مسراحت  هرا، سرالن  سراحت م نقدی، آزرده تسهیال ، مبل  با پرداخت،

 سرن،  متغیرهرای  تفراز   ز ؛اسرت  دارمعنری  با پرداخرت  احتما  بر مالکیت ز تحصیال  اقساط،

 یرا  )جراری  تسرهیال   ن ع ز زاقعی ظرفیت اسمی، ظرفیت س د، نرخ با ار، تا فاصل  اصلی، شغل

 تسهیال  با پرداخت عدم بر دارمعنی اثر ک  نب د حدی در مختلف تسهیال  بین در ای(سرمای 

 ز اقسراط  تعرداد  تجربر ،  هرا، سرالن  مسراحت  نقردی،  آزرده بر دن،  مشتری متغیرهای د.باش داشت 

 هرای سرا   متغیرهرای تریثیر   ز دارنرد  با پرداخرت  احتمرا   با دارمعنی ز مثبت رابط   مین مالکیت

 دارمعنری  ز منفری  با پرداخرت  احتمرا   برر  تحصریال   ز بهاربنرد  مساحت زام، مبل  با پرداخت،

 عردم  ز مناسر   قیمرت  بر   غرذایی  نهراده  کمبر د  ع امرل ، تسرهیال   گیرندگان دیدگاه ا  .است

  مران  نبر د  رز ، قیمرت  برا  طررح  ار یابی عدم بیماری، برز  مثل طبیعی ح ادث دزلت، حمایت

 در ز قیمرت  تغییرر  با تسهیال  انعطاف عدم ز ساخت  مان در مصال  قیمت تغییر مناس ، تنفس
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 دیردگاه  ا  .اسرت  با پرداخت عدم اصلی علل بندیپرزار برای مناس  ز ن با تلیس  نب د ،نهایت

 تجربگری  بری  بانر ،  ا  بیررزن  فشرارهای  اثرر  برها  طرح ب  تسهیال  پرداخت بانکی، کارشناسان

 زجر د  ترر،  ار ان قیمرت  برا  کشر ر  ب  منجمد گ شت زاردا  طرح، اجرای در تسهیال  گیرنده

 ز ن برا  تلیسر   خریرد  در سراختاری  مشرکال   زجر د  دام، فررزش  بخ  در ساختاری مشکال 

 جردی  اقدام عدم ز بانکی برزن ع امل عن ان ب  تسهیال  گیرنده پایین تخصص ز دان  مناس ،

 نبر د  هنگرام  بر   شعب  ت س  بدهکار ام ا  یشناسای در ت فیق عدم بدحسا ، بدهکاران نسبت ب 

 مشرتریان  بر   دادن بهرا  حسرا ،  خ ش مشتریان برای تش یقیهای  سیاست فقدان غیرمنق  ، زثیق 

 ع امرل  عن ان ب  متقاضی (آزرده) سرمای  سهم ب دن کم شع  ز زص لی کادر کمب د بدحسا ،

   .است تسهیال  بانکی با پرداخت عدم اصلی علل ا  بانکی درزن

 طری  ،غیرجراری  مطالبرا   ت سرع   ز ایجراد  ا  جلر گیری  یرا  کاه  منظ ر ب  ،مجم ع در

 برا  مصراحب   انجرام  ز پرسشرنام   آزریجمرع  ز الگر   ا  حاصل نتایج ز افراد بانکی پرزنده مطالع 

 است: ارائ  قابل شرح  یر یی ب پیشنهادها، پرزاربندان ز بان  کارشناسان

 برانکی  شربک   مشرتریان  اطالعرا   ز اعتبراری  س ابق ا  رز  ب  ز جامع افزاری نرمال م است ک   -

 ، ا  نتررایج مرران ترررین سررریع در بت اننررد بررانکی محققرران ز کارشناسرران تررا شرر د ایجرراد کشرر ر

 الگر ،  نترایج  ز کارشناسران  نظرر  اساس بر  یرا ،کنند استفادهتسهیال   گانگیرند اعتبارسنجی

 با پرداخرت  احتمرا   ،نباشرد  بانر   مشرتری  قبالً تسهیال  دریافت متقاضی شخص ک   مانی

 برا  کارشناسران  بیشرتر  آشرنایی  باعث جامع افزار نرم این زج د .ابدییم یامالحظ  قابل کاه 

 کنند.می تسهیال  پرداخت ب  اقدام کافی نسبتاً اطالعاتی با ز ش دمی )غیرمشتری( افراد سایر

 یابیر ار  عردم  ز یمتقاضر  یاعتبرار  کشر   ز یمرال  تیر ظرف  یصح یابیار  عدم ب  ت ج  با -

 زیرژه  بر   کارکنان آم  ش ز پرزریخبره هایکارگاه ز هاکالس برگزاری ها،هپرزژ  یصح

 تخصرص  افزای  در راستای هاطرح اجرای بر نظار  ز تسهیال  اعطای با مرتب  نیرزهای

 ا  ترا  نماید ضرزری می مختلف هایطرح  مین  در اعتباری هایکمیت  مدیران ز کارشناسان

 هرا طررح  فنی ز اقتصادی بررسی ز تسهیال  دریافت متقاضیان اعتبارسنجی در گذر،ره این
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 ا  هرایی  نشران   کارشناسران  نظررا   مطالع  ز هاپرزنده بررسی  یرا ش د، انجام بیشتری دقت

 ،همچنرین  دهرد. مری  نشران  را کرار  اجرای بر نظار  ز هاطرح ت جی  در دقت درباره تناق 

 سر د  نرخ با آن تفاز  ز تسهیال  س د نرخ ب دن پایین ک  بازرند این بر بان  کارشناسان

 نررخ  تسرهیال   کننردگان  دریافرت  زلری  ،است تسهیال  با پرداخت عدم علل ا  یکی با ار

 را پرایین  سر د  نررخ  ،مر اقعی  در حتری  ز داننرد نمی با پرداخت عدم در مهمی عامل را س د

 دیرد  ا  داننرد. مری  دیگرر  مشراغل  در کررده  تحصریل  ز غیردامدار افراد گذاریسرمای  باعث

 معنری  بردین  ،شر د می دریافتی تسهیال  انحراف سب  س د نرخ در تفاز  این کارشناسان

 یرا  فعالیت در را آن نظر، م رد فعالیت در آن ا  استفاده جای  ب ،تسهیال  کننده دریافت ک 

 اقسراط  پرداخرت  جرای  بر   کر   ددهر مری  تررجی   ز کندمی استفاده بیشتر س د با دیگر بخ 

 یرز قیر دق نظرار    ک  دش می پیشنهاد رز، ا  این .دبپردا  را آن دیرکرد جریم  تسهیال ،

 شررفت یپ اساس بر پرداخت تسهیال  ز ش د انجام یپرزاربند یزاحدها در کرد ن یهز نح ه

  .ش د انحام یا مرحل  ص ر  ب  یکار

 طررح  ار یرابی  ز بررسری  قر انین  در اساسری  یرا یغت ،پرزاربندان ز کارشناسان نظرا  طبق -

برر ایرن    کارشناسران  .است ضرزری طرح ار یابی ز گ سال  خرید برای گذاریقیمت ازلی ،

 اسراس  برر  هرا ار یرابی  ایرن   یرا ،نددار محدزدیت ار یابی برای گذاریقیمت در بازرند ک 

 حل برای ندارند. گذاری قیمت در نقشی هاآن ز ب ده با ار قیمت  یر ز شده تعیین هایتیمق

: ش دمی پیشنهاد حلهرا دز ،پرزاربندان ز بانکی کارشناسان نظرا  اساس بر ،مشکال  این

 ایجراد  یگری،د ز گذاری قیمت در بان  ار یا  کارشناس ب  بیشتر اختیارا  اعطای یکی،

 سریس یت استان. سط  در برای پرزاربندی مناس  ز ن با تلیس  تهی ی مجزا پرزاربندی زاحد

 قرادر  بانر   خ د ،طرفی ا  ز شده نقلز حمل هزین  کاه  باعث استان سط  در زاحد این

 ،شررای   ایرن  در ،یعنری  ؛شر د مری  دیگر زاحدهای برای زاحد آن ا  تلیس  مستقیم خرید ب 

   .کند می اعطا کاالیی ص ر  ب  را خ د تسهیال  بان 
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 کر   آمراده  قال  با هاییطرح ص ر   ب بان  ب  مشتری شده ت س  ارائ  ازلی  ت جیهی طرح -

 اطالعراتی  مشرتری  خر د  ز گیررد می قرار بان  اختیار در ،ش دمی تکمیل کارشناس ت س 

 کرل  مساحت تغییرا  م رد در خ د شخصی نظر ت اندنمی حتی ز ندارد طرح آن م رد در

 کراری  حیطر   ا  خرار   پرزاربنردان  اکثرر  ،دلیل همین ب  د.کن اعما  نام طرح در را سالن ز

 ز داننرد مری  بانر   بررای  ت جیهی طرح ی  را ازلی  طرح ز ندکنمی عمل طرح در قیدشده

 ایجراد  باعرث  بعرداً  کراری  تفاز  این ندارند. «عملیاتی طرح» عن ان ب  اعتقادی ،ندانسبت ب

 ازلیر   نامر   طررح  است بهتر ،بنابراین ش د.می بان  نظارتی کارشناس ز پرزاربند بین مشکل

 شر د  تکمیرل  کارشناس نظار  با ز سال  چندین تجار  گیری ا  ا بهرهب مشتری خ د ت س 

ا   ز کنرد  ایجراد  هرا طررح  بر   نسربت  انعطافی خ د پرداختی تسهیال  در بان  ،مقابل در ز

 هرای ایرده  ا  بر  حمایرت   ز تحمیلری خر دداری زر د   هرای طررح  بر   خ د تسهیال اعطای 

   د.بپردا  ت لیدکنندگان ت لیدی

 ،بانر   غیرزاقعری  ار یرابی  ز تر جیهی  طررح  ا  پرزاربنرد  آگاهی عدم مشکال  ا ت ج  ب ب -

 ز شرده  ن شرت   طررح  اسراس  برر  ،پرزاربنرد  کر   کندمی برز  شکل بدین نقدی آزرده مشکل

 بردین  (،اسرت  درصردی  هشتاد مشارکت ص ر  ب  بیشتر ک ) بان  مدنی مشارکت قرارداد

 چر ن  زلی ،باشد داشت  نقدی آزرده دریافتی تسهیال  چهارم ی  حدزد باید ک  است بازر

 ،مر ارد  برخری  در ،نیست زاقعی قیمت اساس بر ار یابی ز است مشکل دچار ت جیهی طرح

 این ا   یادی مقدار ک  ش دمی گذاری سرمای  ب  مجب ر دریافتی تسهیال  اندا ه ب  شخص

 ت صری   ،بنرابراین  ش د.می نظر م رد طرح م فقیت عدم باعث ز است قرضی گذاریسرمای 

 ش د انجام رز  قیمت اساس بر ار یابی ز شده ن شت  دقیق ت جیهی طرح ابتدا ا  ک  ش دمی

 در کر   شر د  سعی ؛ همچنین،باشد آگاه خ د نقدی آزرده میزان ا  دقیقاً شخص پرزاربند تا

 برا  الگر ،  بررازرد  نتایج اساس بر  یرا ،یابد افزای  فرد نقدی آزرده سهم ،مشارکت قرارداد

  یابد.می افزای  تسهیال  با پرداخت احتما  ،نقدی آزرده میزان افزای 
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 افرزای   باعرث  اقسراط  تعداد افزای  ز با پرداخت هایسا  کاه  الگ ، برازرد نتایج طبق -

 زیرژه  بر   ترنفس   مران  نبر د  پرزاربنردان  نظرا  طبق د.نش می تسهیال  با پرداخت احتما 

 عردم  دالیرل  ا  ت لیرد  فصر    برا  اقسراط  ناپرذیری  انعطراف  نیرز  ز ایسررمای   تسهیال  برای

 نظررا   نیرز  ز برانکی  کارشناسران  ت صی  ز یادشده نتایج بر پایة .است تسهیال  با پرداخت

  مران  دارای ت لیردی  دزره دز انردا ه  بر   حداقل ایسرمای  تسهیال  است بهتر ،پرزاربندان

 در ماهر   سر   یا ماهان  ص ر  ب  ک چ  ظرفیت با زاحدهایی برای بندیقس  ز باشد تنفس

 ماهر   سر   بر   ماهان  ا  بندیقس  ،ت لیدی ظرفیت افزای  با ؛ همچنین،باشد کمتر  مان مد 

 در سررمای   تسرهیال   ز باشرد  ت لیردی  دزره برا  متناسر   اقسراط  ز شر د  تبدیل ماه  ش  یا

 چندقسرطی  صر ر   در  یررا  ،باشد ت لید دزره ا  بعد ز قس  ی  در است بهتر نیز گردش

 صررف   بر   مقررزن  ک  ش دمی کم ز ن با گ سال  فرزش ب  مجب ر پرزاربند تسهیال ، ب دن

   ش د.می م ک   دیگر هایدزره ب  ت لیدی دزره ی  ب  مرب ط بدهی یا ز نیست

 دیردگاه  ا  تسرهیال   با پرداخرت  عردم  اصلی علل ا  دزلت ت س  بدهی مکرر تمدیدهای -

 علرل  یابیریش  بدزن پرزاربندی زاحدهای بدهی استمها  ،زاقع در .است بان  کارشناسان

 زاحرد  مشرکل  ا  رفرت  بررزن  برای عملیاتی برنام  ارائ  بدزن ز بدهی با پرداخت ت ان عدم

 ایآینرده  بر   حرا    مران  ا  را بحرران  ز نیست سا چاره آن ا  پس ز امها   مان در رب  ذی

 ،برانکی  کارشناسران  نظررا   طبرق  .دهرد می س ق مکرر هایاستمها  سرانجام، ب  ز نزدی 

 بدحسرا   مشرتریان  ترغیر   باعرث  حسرا   خ ش مشتریان برای تش یقی هایسیاست ایجاد

 بسریار  پرتر رم  هرای سرا   در هرا سیاست این ،طرفی ا  ش د.می اقساط م قع  ب پرداخت برای

 ا  بیشرتر  دیگرر  هرای فعالیرت  ز مشراغل  برا ده  ،هرا سرا   این در  یرا ،رسدمی نظر ب  ضرزری

 بر   زبیشرتر  ب ده اقساط پرداخت فکر ب  کمتر افراد ز است دیرکرد نرخ ز س د نرخ مجم ع

 ایررن باشررند.مرری تسررهیال  ا  بیشررتر اسررتفاده برررای دیگررر هررایراه ز برردهی تمدیررد فکررر

 اعطرای  حسرا ،  خر ش  مشرتریان  بر   جر ایز  دادن صر ر   بر   ت اندمی تش یقی های سیاست

 باشرد.  حسرا   خر ش  مشرتریان  بررای  زیژه تخفیفا  اعما  معطلی ز بدزن دزباره تسهیال 
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  یررا  ،شر د مری  ت صی  بانکی غیرجاری مطالبا  کاه  برای مرحل  آخرین در حلراه این

 برا  کر   صر رتی  در .دهرد  ادامر   خ د فعالیت ب  زاحد تا کرد مشکل حل در سعی است بهتر

   ش د.می ت صی  مرحل  این اجرای ،ش د ترزخیم فرد زضعیت ،فعالیت ادام 
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