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 اهللا سيف جناب آقاي دكتر ولي

 رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 سالم؛

ها هزار ميليارد ريال  هاي ملت و تجارت ده سازي و بازگشايي نماد بانك داريد شفاف استحضارطور كه  همان
از سوي بانك مركزي  قبولي و هنوز متأسفانه پاسخ درخور و قابل وارد كرد به سهامداران اين دو بانك زيان

ي سهامداران و اعتماد اين اتفاق باعث بي عنوان نهاد ناظر، ارائه نشده است. جمهوري اسالمي ايران، به
ها و  طور مستقيم به بانك اعتمادي به خوبي واقف هستيد كه اين بي گذاران به اين صنعت شد و به سرمايه

ها در ارتباط هستند، سرايت خواهد  بانك با هاي ديگر بورسي كه طور غيرمستقيم به ساير صنايع و شركت به
 كرد و موجب افزايش ريسك بازار خواهد شد. 

بانك مركزي بر شبكه  هاي ت سيستم پولي و نظارتاقتصاددانان درباره مشكالت و معضال هاست كه سال
درباره  ها، ز اين فروپاشي ارزش سهام بانكدهند و مدت طوالني قبل ا پولي و بانكي كشور هشدار مي
 چه سهامداران را از بودند. آن ها گفته و نوشته هاي مالي بانك صورتسودهاي موهومي موجود در 

ه بانك مركزي و ببود كه  ماديساخت، اعت گران دور مي حاظ كردن هشدارهاي اقتصاددانان و تحليلل
هاي عمدتا سياسي اين نهاد را در نظر نگرفته  گيري ها همچنين ريسك تصميم آن داشتند. آن هاي نظارت

ا غيرمجاز را به دانستند كه ممكن است هزينه عدم نظارت بر موسسات مالي و اعتباري ظاهر بودند و نمي
ها تحميل كنند. تصميمي كه البته از دست سهامداران خارج بوده است و بيشتر يك  سهامداران اين بانك

بر كسي پوشيده  ديريتي و در جهت منافع سهامداران.شود تا تصميمي م تصميم حاكميتي محسوب مي
متأسفانه نيست كه بخش بزرگي از زيان و هزينه اشتباهات سيستم پولي كشور به بازار سرمايه منتقل شد و 

 بود. ازار سرمايهدر جهت توسعه ب و اميد برخالف تمام شعارهاي دولت تدبير اين موضوع

گذاري و  با ساختار قراردادهاي سپردهها)  شده در اين دو بانك (و احتماال ساير بانك از طرف ديگر زيان اعالم
 هاي كه بانكي همچنان سودهاي باالتر از نرخدانيم كه شب ميالبته همه ما  خواني ندارد و ها هم سود سپرده
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دهد و بسياري از همان موسسات مالي و اعتباري ظاهرا غيرمجاز هم  مي گذاران به سپرده گذاري خود سرمايه
سودجويي  هستند. معلوم هم نيست كه زيانهاي حقيقي و حقوقي مشغول  شخصيت گيري از همچنان به سپرده

 ها منتقل خواهيد كرد. يك از بانك به سهامداران كدامچه زماني و  در را ساتو تخلف اين موسگذاران  سپرده

ها و آينده موردانتظار آنان در ذهن سهامداران بازار سرمايه وجود دارد.  بانكواالت بسياري پيرامون عملكرد س
درستي) مورد ترديد بانك مركزي قرار گرفته است، همين چند ماه پيش  براي مثال سودهايي كه اكنون (به

 ياه ها افزايش سرمايه خود را كه مبتني بر سودهاي موهومي سال مورد تأييد آن نهاد بود و برخي بانك
گذشته بود، به تأييد و تصويب بانك مركزي هم رسانده بودند. حاال چگونه شد كه ناگهان تمام سودهاي 

ها توسط نماينده محترم بانك مركزي تأييد شده بود) ناپديد  گذشته (كه در مجامع بانك هاي انباشته سال
از سوء مديريت و حتي فساد  زيان حاصل قبول كردهگير در جهت منافع سهامداران  شده است؟ كدام تصميم

گذاران  ها سپرده سرمايه كند؟ بانكهاي بورسي منتقل  سهامداران بانك را پذيرفته و آن را بهموسسات مالي 
طور چشمگيري بيش از رشد  هاي متمادي به هايشان در سال كنند كه سود سپرده گذاري مي را چگونه سرمايه

چگونه است كه شوند؟  ت) و سهامدارانشان با زيان مواجه ميهاي آن اس تك بخش شد تكاقتصاد كشور (و ر
قانون تجارت و تنفيذ آن كه يكي از الزامات اساسي افشاء  129موضوعات مربوط به رعايت معامالت ماده 

كه بسياري از مشكالت دانيم  مي ما از موارد مورد توجه قرار نگرفته، در حالي كه همه است در بسياري
 ...  هاي دولتي قرار داده شده است؟  ها مربوط به تسهيالتي است كه در اختيار دولت و شركت بانك

گذاران بورس و اوراق بهادار بيش از هر صنف و گروه ديگري با مفهوم ريسك و  ترديدي نيست كه سرمايه
عنوان نهاد  بهركزي جمهوري اسالمي ايران شود كه بانك م بازده آشنايي دارند اما اين موضوع سبب نمي

 ويي مستقيم به ايشان سرباز بزند.از پاسخگها  تأييدكننده مديران بانك كننده و گذار، تعيين سياستناظر، 

 ها هزار ميليارد ريال و نماينده نهادهاي مالي كه صدگذاري ايران  عنوان دبيركل كانون نهادهاي سرمايه اينجانب به
ها و  گذاران صندوق طور مستقيم (از طريق سرمايه و به اند گذاري كرده سرمايه را در بازارهاي ماليجوه خود از و

هاي بازنشستگي و سهام عدالت)  طور غيرمستقيم (از طريق صندوق گذاري) و به هاي سرمايه سهامداران شركت
ران محترم بانك مركزي ، از حضرتعالي و مديوطنانمان هستند ها ميليون نفر از هم مسئول دارايي ده

  يها اي با مديران عامل شركت سازي بيشتر طي جلسه جمهوري اسالمي ايران تقاضا دارم تا در جهت شفاف
 

 



 
 

 

 

 

 هاي هاي آينده و ريسك گذاري و نهادهاي مالي برخي ابهامات اين حوزه را مرتفع كرده و سياست سرمايه
گذاران  ها و اعتمادسازي سرمايه سازي بانك ن جلسه در شفافترديد اي بي .مديريتي احتمالي را تبيين نماييد

 گذاري كشور تأثيرگذار خواهد بود.  و مديران سرمايه

اين كانون و  گذاري ايران خواهد بود هاي اين جلسه برعهده كانون نهادهاي سرمايه بديهي است كه هماهنگي
 .د دادهي شايسته اين جلسه را انجام خواهاي الزم جهت برگزار پيگيري

ران پولي كشور در جهت ايجاد شفافيت اگذ و از تالش مجموعه سياستپيشاپيش از سعه صدر حضرتعالي 
 سپاسگزارم.
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