
سیفدکتر  جناب آقای    

بورسعالی و عضو محترم شورای  ریاست محترم بانک مرکزی  

 با سالم و عرض خدا قوت

 

 

م :یشروع این نامه الزم است دو نکته را خدمت تان عرض کناز قبل   

حافظ و  مشکالت و گرفتاری های این روزهای سازمان بورس به عنوان نهادی که به نص صریح قانون بازار سرمایه –نکته اول 

وریم.اران است، سبب شد تا ما، جمعی از فعاالن بازار سرمایه این نامه را برای تان به نگارش درآپاسدار حقوق سهامد  

نقل از شما در خبرگزاری  م که آنچه بهیبه این دلیل که امید آن داشت د روز تاخیر خدمتتان تقریر می کنیماین نامه را با چن –نکته دوم 

د دیگری تکذیب شود. ها منتشر شد توسط شما، دفترتان یا هر نها  

دکترجناب آقای   

لی که سیاست های پولی در هفته ی گذشته است. به ویژه این جمله حضرت عافرمایشات جنابعالی در همایش  موضوع این نامه

ی از این گله مندفرمودید : " بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک بوده }است{ و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابر

منطقی به نظر نمی رسد. " بورس پرس  نوسانات قیمت }سهام بانک ها{  

 

ان از ثروت نوسانات منفی سهام بانک ها و دود شدن چند هزار میلیارد توم خالف نظر شما، به اعتقاد نگارندگان این نامه بر

های جهانی ازار نوسان در بمی دانیم شده ایم. یسک و انواع آن آشنا سهامداران، جای گله مندی دارد. ما در طی سالها با مفهوم ر

ش گذاری کند و ارزخ بهره در بازار پول تغییر ر. می دانیم ممکن است نممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت هایمان شود

آتش بگیرد و  نهکارخانه ای که سهامدارش هستیم شبابا تغییراتی مواجه شود. نیک می دانیم ممکن است نیز سهام در بازار سرمایه 

نکها را در ، تغییر ذایقه یک شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد های صورت های مالی بادارایی مان سوخت شود ولی تمام

 رسته سو مدیریت ها طبقه بندی می کنیم نه ریسک ها. 

ر و انداختن ست، نحوه انجام این کاهیچکس با شفاف شدن صورت های مالی بانکها مخالف نبوده است و نیست آنچه مورد اختالف ا 

ست و همه اوجود آمده  سال برای بانک ها به 40تمام هزینه این شفاف سازی به دوش سهامداران بانک هاست. مشکالتی که در طی 

د. داریم می توانست جای یک ساعت در چند سال و با برنامه ریزی و حمایت دولت و بانک مرکزی مرتفع شو از آنها خبر  

آقای سیف جناب  

جمع ت، ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از ما در منطق

سسات غیر نام می گیرد. واضح است فردی که در فضای امروز در مو ین موسسه ریسک  تلقی نمی شود، بی عدالتیسپرده گذاران ا

ا متحمل ک هسود بیشتر سپرده گذاری می کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده گذاران عادی بان مجاز به هوای دریافت چند درصد

سیان یا... متقبل توضیح دهید به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهامداران بانک صادرات یا بانک پارمی شود. لطفا برایمان 

 شوند؟

پرده گذاران هر سی آشنا باشیم تا بدانیم، درصورت زیان بانک، سهامداران و کافی است اندکی با بانکداری اسالمجناب آقای رییس، 

عی دچار اشکال صاحب ضرر ایجاد شده اند و اگر این زیان برگردن سهامداران به تنهایی بیافتد، سود پرداختی بانک از نظر شردو 

ست که تنها جاد شده در بانک است. حال چگونه امی شود. در واقع فلسفه سود علی الحساب و قطعی شراکت سپرده گذار در سود ای

 سهامدار بانک باید متحمل زیان شود؟

خلوت دولت برای اعمال حمایت ها از بخش های مختلف اقتصادی بوده اند. در واقع نید که این بانکها تا سالها حیاط می دانیم و می دا

ای سیاسی و زورگویی  دولت ها به این بانک ها در ادوار مختلف حجم زیادی از بدهی ایجاد شده و مشکالت عدیده ناشی از رفتار ه

بوده است. باز می دانیم هیات مدیره این بانک ها تمام توسط دولت انتخاب و توسط بانک مرکزی تایید صالحیت می شود. بنظر شما 

رف میز مذاکره دولت است؟ آیا این این انتظار عجیبی است که تکلیف بدهی دولت به این بانکها مشخص شود؟ در حالی که هر دو ط



آیا این ریسکی تحمیلی به بازار سرمایه  نبود زمان بندی و تعیین تکلیف نشدن بدهی دولت به بانکها، نشانه بی برنامگی دولت نیست؟

 از سوی سایر نهاد ها نیست؟ چگونه است که شفافیت برای همه خوب است غیر از خودمان؟

یام پیش رو و گونه ریسک تغییر ذایقه بانک مرکزی در اکمک کنید چ  ما به عنوان فعاالن بازار سرمایهسیف به دکتر جناب آقای 

تکلیف چیست؟  م؟ اگر فردا نظر بانک مرکزی به افزایش ذخایر بودیاندازه گیری و لحاظ کنتصمیمات یک ساعته را در محاسباتمان 

روه جامعه وام با اگر تکلیف کردند به فالن گم ؟ یم ادغام کردند چه کنیاگر فالن موسسه غیر مجاز را در بانکی که در آن سهامدار

ها را ملزم کرد بگویید اگر دولت مثال روزی اوراق سالمت منتشر کرد و بانک پایین تعلق بگیرد تکلیف مان چیست؟ آقای سیف  بهره

م ؟یکندی این اوراق را خریداری کنند،  چه باید با وجود عدم صرفه اقتصا  

د و اجازه تقسیم سود عداد و ارقام در گزارش های ساالنه افشا می شد و بانک مرکزی نیز آنها را تاییمگر نه اینکه هرساله همه این ا

الی چیست؟  مم و حدس بزنم سیاست های آتی تان در زمینه این صورت های یانتظار دارید ذهن شما را بخوان ال چگونه می داد؟ ح

 ه داد؟ حالبه آن مجوز افزایش سرمایبانک ملت را امسال تایید کرد و ید که همین بانک مرکزی صورت های مالی ه افراموش کرد

آقای دکتر  ادید؟داگر سودی وجود نداشت یا مورد تایید نبود چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته 

قانون تجارت در تعامالت بانکها با دولت دعایت شده است؟ 129ماده   

در  انک مرکزیبضعف  و بی برنامگی  آقای دکتر تایید بفرمایید اینها اگر به معنای واقعی ریسک هم نام داشته باشند، ریسک های

  حوزه اقتصاد به ویژه سیاست های پولی است.

 تصالحی آقای دکتر واقعیت این است که خیلی از ریسک ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثال تایید

بنگاه داری  مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی بر اساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی، سبب شد مدیران انتخابی پاسخگوی نظام

افزایش  با تضمین بانک مرکزی ریسک های سیستماتیک بانک ها را به شدت 93% در بهمن 23نباشند. یا انتشار اوراق مشارکت 

 داد. 

کارمند بانک مرکزی که وظیفه نظارت را برعهده دارند هیچکدام سایت کدال و اطالعات ارایه شده در آن را چک نمی  3000آیا از  

جه به عضویت شما در شورای بورس، آن را به اطالع بازار برساند؟کرد که اگر مغایرتی با نظر بانک مرکزی دارد، با تو  

ریداری کرد و خبانک ملی بلوک مدیریتی صدرا را در همین بازار سرمایه  82آقای دکتر بیادتان می آوریم زمانی که در بهمن سال 

ی برخی نهاد ها به زان ریسک بی دلیل از سوشما آن زمان مدیرعامل این بانک بودید. آیا فراموش کردید که بعد از این معامله چه می

 شما به عنوان سرمایه کذار وارد شد؟

 

 جناب آقای دکتر

لی یاست های پوسیکی از دالیل این حال وخیم  ال و روز خوشی ندارد. ما معتقدیمهمانطور که می دانید این روزها بازار سرمایه ح

ورم کنیم ولی، ته قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با . حدود چهار سال است ککشورمان و بالتکلیفی در آن ناحیه است

ک نرخی نشده تتاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته ایم. اکنون مدتهاست که می گوییم به زودی ارز تک نرخی می شود ولی، نه تنها 

تعطیل شوند  م موسسات غیر مجاز بایداست که به تعداد نرخ هایش در روزهای اخیر افزوده شده است. اکنون سالهاست که می گویی

ولت به بانکها در دولی، این حرف را تنها در سخنرانی هایمان می گوییم و این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. بدهی 

ا وقت آن نرسیده چندان می کند. آی حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را صد

تولید گام  است تا از این بالتکلیفی  تصمیمات یک شبه خارج شویم و آهسته آهسته به سمت اصالح و کمک به فضای کسب و کار و

 برداریم؟

 جناب آقای سیف 

ارکانی  در قسمتی از سخنان تان فرمودید : " آنچه به حق مورد نارضایتی سهامداران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخگویی

"}سازمان بورس و حسابرسان{ است که باید پاسخگو باشند.   

له به صرفنظر از تمام بحث های کارشناسی و اختالف نظر ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حم

ی که در بانک ها ار برابر فاجعه دبخش های دیگر، از جمله رفتار هایی است که ما از مِسوالن دولت تدبیر و امید انتظار نداریم. 

 رخ داد، بانک مرکزی همانقدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد. 



است آرزوی همه ی ما ایرانی بهتر، آبادتر و موفق تر در همه ی عرصه هاست.  بدیهی  

 با تشکر 
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