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 1۹۳۱/تير/12اریخ:ت

   دعایی ودمحمسيد  جناب آقای حجت االسالم و المسلمين حضرت 

 با سالم

، انقالالب  نالاب محمالدی   بعنوان فردی معتقد و متعهد به اسالالم  ،اول الویتدر ،درجامعه شما اینکه، با توجه به "احتراما

معتمد مالردم  بر این اساس مشهور و  خاصبطور پاکدستی ، تقوا ، زهد  شجاعت ،صفات موصوف به ومردم بطور عام و 

اجتمالاعی و   درمسالال  سياسالی،  اعتدال گرایاناله  و اصالح طلبانه مشی خط به ان معتقد از شما ،دومالویت و در ميباشيد

اعتالدال  و اصالالح طلباناله   ملت دوست ندارید باله حرکالت    این آحاد از همانند بسياری"طبعاو شناخته ميشوید فرهنگی 

بالرای شالما   ابتالدا   پيوسالت  گالاار   لذا ، گردد آنخللی وارد آید که باعث کند یا متوقف شدن شریف این ملت گرایانه 

 .ميشودارسال 

وجالود شالما بصالورت     کاله در  مذکورصفات  خصوصيات وه به جتو با زیرابرای شما ارسال ميشود ابتدا  پيوست گاار 

فسالاد   از زمان کمک کنيد تا یک غده سرطانیتاریخی دراین برهه  قادرميباشيدشما  تنها ،وجود دارد ریشه دارعميق و 

ملالت مشالهور   اعتدال گرایاناله  و اصالح طلبانه  بعنوان نماینده حرکتکه اکنون ی دولت درگوشه ای ازمالی ریشه دوانده 

تالاریخی، هماننالد غالده     یالک تمیيال   جراحی قرارگيرد. این غده سرطانی، در عم  توسط دکترروحانی مورد،  شده است

، یافراطال با اعتقالادات   خودسرای  عدهتوسط  آن غده سرطانی اصالحات ميباشد.های زنجيره ای دردولت  سرطانی قت 

اصالول   مبالانی دینالی و   بی اعتقالاد باله  " کامالتوسط عده ای  ، دولت اصالحات ریشه دوانده بود و این غده سرطانی در

نفوذ کرده اند ریشه دوانده است. آن غالده سالرطانی باله جالان      " اميدو  تدبير "در دولت  شوربختانهکه اخالقی جامعه 

افتالاده اسالت و روان    این کشور افتاده بود و از آدميان جان ميگرفت و این یکی به جان اقتصاد این کشور فرهنگ مردم

 . به قت  ميرساندآدميان را 

فسالاد   و مالدیریت  سوء وجود "ن ددا برای نشانمتقن حاوی اسناد و مدارک، دالی  ، شواهد و قرالن  ، گاار  پيوست

و عاجااناله   ازجنابعالالی، بعنالوان معتمالدمردم،   ميباشالد.   " اميالد و  تالدبير  " در بانک مرکای دولت "مالی سازمان یافته

 این گاار  را با حوصله و تام  کام  مطالعه بفرمایيد.  اسرع وقت ممکن درخواست ميگردد که درملتمسانه 

اطالعات کالذب   ،گاار  پيوستمذکوردر مقامات بانک مرکایتعدادی از ریيس محترم بانک مرکای و دکترسيفجناب 

واقعيالات   نيالا  و مراجع قضالایی ارالاله ميکننالد    خالف واقع و مشاوره های گمراه کننده به ریيس محترم قوه قضایيه و و

و گمالراه   واقع خالف ، کذب بصورتجناب دکتر سيف ریيس محترم بانک مرکای  توسط،مربوط به موضوع این گاار 

دراظهالارات دکتالر   وی باله   کننالده گمالراه   اراله اطالعالات  عينی نمودکه  گرددبه ریيس محترم جمهور منعکس مي کننده

 خواسالت   مرکای بانک رليس از من":که فرمودندشدمشاهده  1۹۳۱ /1/ 21نشست خبری ایشان در تاریخ روحانی در

 ."است کرده دخالت نبوده مربوط او به که درامری چون کنند شکایت قضالی دستگاه به قاضی ازآن که
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ریاليس محتالرم   به رؤیت دکتر حسالن روحالانی    رااین گاار  که  ميگردد پيشنهاد معتمدمردم، بعنوان جنابعالی،به  لذا

 برخالی  بالين  مالالی  ناسالال   ارتبالاط  احتمالالی  وجود کشف و ردگيری بمنظور نمایيد پيشنهادایشان  بهرسانده و جمهور 

 اطالعالات  محتالرم  وزیالر  باله  موضوع کاسپين، اعتباری موسسه مدیران و گاار  این در مذکور مرکای بانک ازمقامات

 .شود داده ارجاع

 عایا ،    خاتمی جناب آقای 

 کشالف و  کاسالپين  اعتبالاری  موسسه مدیران و مرکای بانک ازمقامات برخی بين مالیناسال  هيچگونه ارتباط  حتی اگر

موضالوع   ارتبالاط بالا   در اعتباری مذکور موسسه "سوء عملکرد"همچنين  مرکای و بانک "مدیریت سوء"اثبات نشود، 

 ایالن گالاار  محالرز   ارالاله شالده در  و شواهد مالتقن   مستندات ، براساس مدارکاعتبار هشتگانه های تعاوني ساماندهی

 ميباشد.

از  بازگشت اعتبالار کمک به  بمنظور و مرکای بانکحال  قبلی و  "سوء مدیریت"راستای جبران  در ميشود پيشنهاد لذا 

ریيس محترم بانک جناب آقای دکتر روحانی ریيس محترم جمهور به ، " اميدو  تدبير "بانک مرکای دولت دست رفته 

 اعتبالاری تعيالين تکليالف سالپرده گالذاران موسساله      "تحت عنوان خودطرح فعلی بانک این فرمایند که  مرکای دستور

به ضالررکام  سالپرده گالذاران    مدیران و سهامداران عمده این موسسه و منافع  داکیر نمودنحراستای  درکه  "کاسپين

مشالک  سالپرده    فالوری بمنظور ح   کاسپين، اعتباری موسسه کام  انحالل ضمن متوقف نموده وبدون درنگ  راميباشد 

 یافتاله  انتقالال  دارایيهالای  تمالام  شالام  )این موسسه  یدارایيها تمام عاج دریک اقدام  ،موسسهاین گذاران مستاص  

 تارا  آن سود و سپرده اص  اعتباری، خط یک اختصاص طریق از و گرفته رهن در را (اعتبارهشتگانه تعاونی ازشرکتهای

 ایالن  مجموعاله  زیالر  هشالتگانه  اعتبالار  تعالاونی  و شرکتهای انفيمابين سپرده گذار هایقراردادعودت، براساس  لحظه

با استناد  ،همامانو  تمام و کمال پرداخت نمودهصورت به  اعتبار تعاونی شرکتهایاین  گذاران سپرده کليه به موسسه،

 باله  مراجعاله  با دولتی، غير اعتباری موسسات اداره و تاسيس نحوه درخصوص وزیران هيات مصوب نامه آیين ۳ ماده به

 کتمالان  و کننده گمراه یا کذب اطالعات اراله را بعلت کاسپينموسسه اعتباری  موسسين کيفری تعقيب ،قضایی محاک 

 اعتباری درخواست نمایند. موسسه تاسيس مجوز اخذ بمنظور مرکای بانک به موثر اطالعات

 ،   عایا  دعایی  جناب آقای

تا به  ميشود برای شما ارسالابتدا  پيوستگاار   ملت ، ایناعتدال گرایانه و اصالح طلبانه  حرکتبر اساس مصلحت 

دولت بانک مرکای  درریشه دوانده غده سرطانی فساد مالی  ، ریيس محترم جمهور کمک شما و به دست دکتر روحانی

و اصالح طلبانه به آینده حرکت  اعتمادو  اميدآن، ضمن افاایش رنتيجه د وقرارگرفته جراحی تحت عم   "اميدو  تدبير"

و عدم اعتمالاد   بدبينی در داخ  کشور برطرف شده و اقتصادی خدشه وارده به امنيتدر ميان آحاد ملت ، اعتدال گرایانه 

   .کاهش یابد المللی بين و ملی سطح در کشور پولی سيست  به
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را  آثالار خالود   ،که نتيجه پيگيری شما و اقدامات جناب آقای دکترحسن روحانی ریيس محترم جمهور  بسيار ميباشد اميد

 ذی : طی روزهای آتی به صورت

 موسساله  گذاران سپرده تکليف تعيين عنوان تحت بانک این فعلی توقف طرح اقدام فوری بانک مرکای برای -

کامال  ضرر به و موسسه این عمده سهامداران و مدیران منافع حداکیر نمودن راستای در که کاسپين اعتباری

آن ميباشد گذاران سپرده

به کليه سالپرده گالذاران موسساله     کام پرداخت اص  و سود سپرده به صورت اقدام عاج  بانک مرکای برای -

 تمالام  شالام  ) موسساله  ایالن  هالای  اعتباری با در رهن گرفتن تمام دارایی خط یک اختصاص طریق مذکور از

موسسه اعتباری کاسپين بعلت  انحالل کام و  (هشتگانه اعتبار تعاونی های شرکت از یافته انتقال های دارایی

این موسسه "سوء عملکرد"

 آحالاد  ميالان  دراعتدال گرایانه و اصالح طلبانه  حرکت آینده به اعتماد و اميد افاایشو باعث  دهددر سطح جامعه نشان 

 گردد. ملت

 عایا ،    دعاییجناب آقای  

سخن آخر برای جلب توجه شما به اهميت گاار  پيوست این است:

سر چشمه شاید گرفتن به بي  

چو پر شد نشاید گذشتن به پي 

والسالم علی من اتبع الهدی
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گزارش چکیده

 تعاونی شرکت ،3131سالدر اسالمی شورای مجلس توسط "پولی بازارغیرمتشکل تنظیم"تصویب قانون از پس

 موظف شدکه ، فعالیت ادامه برای میکردند فعالیت تعاون وزارت و نظارت مجوز تحتآن زمان که تا  فرشتگان اعتبار

شرکت  این برای ساماندهی بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند.مرکزی انطباق داده و از این  بانک ضوابط را با خود

میتوانست اعتبارمذکور تعاونی شرکتبانک مرکزی بمنظورصیانت ازحقوق سپرده گذاران  درچارچوب قانون مذکور،

 وادغام  "بانک ملی"مثل مجاز موجودبه روش ادغام ساده آنرا دریکی از بانک های 31۳1 سال آغازین های درهفته

بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظرگرفتن سود باالی تسهیالت داده 

عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود  و مذکورمبلغ سپرده ها بیشتر میشد، نسبت به انحالل کامل شرکت  مبلغ آن از شده

 های بانک از دم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکیدرصورت عاقدام نماید. آن به سپرده گذاران این شرکت

با در رهن گرفتن  "میتوانست خود راسا شرکت این گذاران سپرده حقوق از صیانت بمنظور مرکزی بانک ،مجاز موجود

کلیه دارایی های این شرکت که با در نظر گرفتن سود باالی تسهیالت داده شده مبلغ آن از مبلغ سپرده ها بیشتر میشد 

نسبت به انحالل کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و  و اختصاص یک خط اعتباری،

 قدام نماید.سود آن به سپرده گذاران این شرکت ا

جای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان به روش های فوق الذکر که هیچگونه مشکلی برای ه بانک مرکزی ب

 تعاونی ازشرکتهای ،(چندجانبه)ترکیبی ادغام روش اتخاذ با 31۳۱دراسفندماه ،سپرده گذاران به همراه نداشت

 مازندران، کشاورزان عام بدرتوس، امیدجلین، ، کرمانشاه وکشاورزان ،دامداران وحدت ،(س)الزهراء اعتبارفرشتگان،

 که بنحوی جدید شرکت در مذکور شرکتهای ادغام و جدید شرکت یک تاسیس با نمود درخواست حسنات و پیوند

 ادامه جدید شرکت برای فعالیت مجوز ازکسب پس خود های فعالیت به شود، منحل موجود شرکتهای حقوقی شخصیت

تعدادی از سهامداران کلیدی شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه مذکور به همراه خانواده و خاندان خود به عنوان .دهند

موسسین،تقاضای اولیه خود را برای کسب موافقت اصولی برای تاسیس یک موسسه اعتباری بنام  هیئتاعضاء عمده 

ئه داده و عهده دار به بانک مرکزی ارا میلیارد تومان 1۳۳با سرمایه اولیه اعتباری آرمان ایرانیان  سهامی عام شرکت

از اخذ مجوز شروع بعد شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درخصوص برنامه خود  ادغام هشت تعاونی فوق الذکر شدند.

 "ج"( در بنداین شرکت در بورس بیانیه ثبت سهام ۵ جدول مندرج در صفحه ۵فعالیت از بانک مرکزی)موضوع ردیف 

 چنین بیان میکند:شرکت مذکور در بورس بیانیه  ثبت سهام  3۱ذیل سایر نکات با اهمیت درصفحه 

 ۱3۳33، و نیز بر اساس نامه شمارهبر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران"

نی فوق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم انحالل شرکت های تعاو ۱۳/۳1/31۳1مورخ 

کلیه فعالیت های )سهامی عام درشرف تاسیس(،ایرانیان  آرمان اعتباری با شروع فعالیت شرکت، الذکر

مانده سپرده های این تعاونی ها  اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و

دارایی های شرکت های اعتباری "ضمناایرانیان انتقال می یابد. آرمان اعتباری حسب مقررات به شرکت

ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق  آرمان بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری مذکور
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پس از  ،الذکر  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صالح 

، به شرکت اعتباری آرمان تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته  توسط کارشناس رسمی  وقیمت گذاری 

 "ایرانیان واگذار خواهد شد.

جدول  ۶شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درخصوص برنامه خود برای گزینش و تجهیز شعب این شرکت )موضوع ردیف 

 این شرکت  بیانیه ثبت سهام 3۱ذیل سایر نکات با اهمیت در صفحه  "ه"بیانیه ثبت سهام ( در بند  ۵مندرج درصفحه 

 چنین بیان می کند:در بورس 

تاسیس( از محل ساختمان  و سایر داراییهای  شرف در عام سهامی) ایرانیان شعب شرکت اعتباری آرمان"

از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین  و مازاد امالک انتقال یافته ،  انتقال یافته

 " .طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد

 این سهام ثبت بیانه ۵ ایرانیان سه مرحله تاسیس خود را براساس برنامه مذکوردرصفحه آرمان اعتباری شرکت

فعالیت از بانک مرکزی میباشد را با حدود شروع سب مجوز ک هآخرکبورس طبق برنامه عملیاتی اما مرحله  در شرکت

 تغییر نام به موسسه اعتباری کاسپین و با طی میکندت به جدول زمان بندی اجرای برنامه عملیاتی بنسیک سال تاخیر 

 ۱۱/3۱/31۳۱ تاریخ در مرکزی بانک ازرا شروع فعالیت ( بدون قید وشرط)مجوز ،براساس مجوز بانک مرکزی

 کسب آستانه در کرده و نام این موسسه درجدول موسسات اعتباری مجازدر وب سایت این بانک درج میگردد.دریافت 

 موسسه های تابلو موسسه انحالل هشت شرکت تعاونی اعتبار و تصمیم خود مبنی برنصب این فعالیت، شروع مجوز

 اعالم نمود. مرکزی بانک به ای نامه شرکت های تعاونی اعتبار منحل شده را طی شعب برسردرب کاسپین اعتباری

بیانیه ثبت  "ه "و  "ج "فعالیت موسسه اعتباری کاسپین و اجرای بندهایبانک مرکزی برای شروع ازصدورمجوز پس

هشتگانه به عنوان شعب شعب شرکت های تعاونی اعتبار  ، سهام این موسسه دربورس توسط مدیران موسسه مذکور

به فعالیت های دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای  موسسه اعتباری کاسپین ،

 اجرایی مدیران و مدیره هیئت امر تحت و اشراف و اطالع با ، تسهیالت و انجام تعهد از طرف این موسسه اعتباری

 ۶/۳/31۳۵در تاریخ  .ادامه داشت 31۳۵مشغول شدند و فعالیتهای ذکر شده تا آذرماه سال موسسه اعتباری مذکور 

 بانک اعالم حسب: ندنمودآبادی طی مصاحبه ای اعالم  دولت محترم تهران جناب آقای دکتر عباس جعفری دادستان

 در .پس از اعالم این موضوعدارد  زیان و کسری تومان میلیارد ۱۳۳۳حاضر درحال فرشتگان اعتبار تعاونی مرکزی

  الذکر، بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین شروع شد . فوق تاریخ

 برای شده ایجاد مالی بحران حل برای مرکزی بانک رویکرد پس از بروز بحران مالی برای موسسه اعتباری کاسپین،

 آرمان اعتباری شرکت تاسیس قانونی مبانی با مرتبط واقعیات تحریف بر مبنایکاسپین  اعتباری موسسه

 ، جمهور محترم رییس به کننده گمراه و واقع خالف ، کذب اطالعات ارائه و (کاسپین اعتباری موسسه)ایرانیان

 منافع از کامل حفاظت راستای در قضایی، محترم مراجع همچنین و اسالمی شورای مجلس در مردم محترم نمایندگان

 گردید.  استوار به ضرر کامل سپرده گذاران این موسسه و  کاسپین اعتباری موسسه عمده سهامداران
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 این تحریفاتاثبات کننده که اسناد و مدارک بانک مرکزی  صورت گرفته توسطتحریف واقعیات موارد خالصه 

 از: بارتندعدرگزارش آورده شده است ، 

 تعاونی هشت های بدهی و ها دارایی انتقال عدم زمان تا و بوده مشروط کاسپین اعتباری مؤسسه مجوز -

 سایت در کاسپین مجوز مشاهده از مردم و است نداشته جدید سپرده اخذ حق مذکور مؤسسه الذکر، فوق

 !اند شده سوءتفاهم دچار مرکزی، بانک

 فعالیت در کاسپین اعتباری موسسه شدن درگیر از جلوگیری منظور به و ساماندهی به دادن سرعت برای -

 تنها کاسپین اعتباری موسسه و نکرد اعطا شعبه افتتاح مجوز موسسه این به مرکزی بانک معمول، بانکداری

 کرد. می فعالیت ستادی صورت به که داشت مرکزی اداره

 حسب بر کاسپین اعتباری موسسه به ها دفترچه تعویض و اعتبار تعاونی های شرکت شعب تابلوهای تغییر -

 مسئولیتی هیچگونه منظر این از و است گرفته صورت بانک این با هماهنگی بدون و قضایی مرجع دستور

 .باشد نمی مرکزی بانک متوجه

 کاسپین موسسه به کارشناسی و ارزیابی از پس منحله اعتبار  تعاونی شرکتهای های داراییابتدا قراربوده که  -

 به منحله های تعاونی این ی( ها سپرده) ها بدهی شده، منتقل های دارایی با متناسب "بعدا و شود منتقل

 .شود منتقل کاسپین موسسه

 تعاونی این سوی از فعالیتی تاریخآن  از و است شده منحل 31۳۱ ماهشهریور در فرشتگان اعتبار تعاونی -

 قابل سودی بعد به تاریخ این از بنابراین شود، انجام سود محاسبه و شناسایی آن متعاقب تا نبوده متصور

 .بود نخواهد گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه شناسایی،

 3۱۳۳ کثرحدامیلیارد تومان به  ۱33۳ فرشتگان از حداقل اعتبار تعاونی شرکتتسهیالت پرداختی کاهش  -

 تعاونی اعتبار میلیارد تومان  تسهیالت پرداختی این شرکت 1۱3۳و مخفی نمودن حداقل   تومان میلیارد

 ۵۶۳۳ کثرحدابه   تومان میلیارد ۶۱۳۳ فرشتگان از حداقل اعتبار تعاونی شرکتکاهش سپرده های مردم نزد  -

 تعاونی اعتبار این شرکت از سپرده های مردم نزدمیلیارد تومان   ۶۳۳و مخفی نمودن حداقل   تومان میلیارد

 اعتباری موسسه)ایرانیان آرمان اعتباری شرکت تاسیس قانونی مبانی با مرتبط واقعیات تحریف بانک مرکزی با

مشترک با قوه قضاییه ، تصمیمی قضاییه قوه به کننده گمراه های مشاوره و واقع خالف و کذب اطالعات ارائه و( کاسپین

تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت اعتباری "تحت عنوان ، طرحی را مشترک  اساس این تصمیم بر اتخاذ نموده ورا 

 هزار چندینباد آورده  منافع گذاشته است که حاصل آن ایجادبه مرحله اجرا  ۱3/۱/31۳۶از تاریخ  را "فرشتگان

 "سپرده و سود" عمدهبخش  و بر باد رفتن کاسپین اعتباری موسسهعمده  سهامدارانمدیران و  برای تومانی میلیارد

 سپردهدر این شرکت  را خود "زندگی سرمایه"تمام آنها اغلب که فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت گذاران سپرده

 .میگردد بودند، کرده گذاری

 



iv 
 

مراجع  درخواست میگرددکه مطرح هستند  زیر ، سواالت بسیار مهمبا بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین رابطه در

 .را کشف نمایند هاپاسخ آنکشور صالحه 

 مرکزی بانکمحترم  رییس سیف دکتر ،31۳۵ سال درآذرماه کاسپین اعتباری موسسه برای بحران بروز بعداز چرا (الف

 نقره حسین آقای جناب ای، کمره عباس آقای حیدری،جناب فرشاد آقای جناب) این بانک محترم دیگرمقامات و

 راستای در و کاسپین اعتباری موسسهو ناالیق  کفایت بی مدیره هیئت با صدا هم( اکبرکمیجانی آقای کارشیرازی،جناب

کذب و  سخنان با ،این موسسه و به ضرر سپرده گذاران موسسه این عمده سهامداران منافع فظ و حداکثر نمودنح

 مجاز اعتباری موسسه گذاران سپرده روان و اعصاب با ماه چند طی عمل بی های وعده وو گمراه کننده خالف واقع 

 ؟و هنوز به این بازی ادامه میدهند کردند بازی کاسپین

 میزان و ها سپرده میزان کردن اعالم کمتر با ، مرکزی بانک نظارتی محترم معاون،  حیدری فرشاد آقای جناب چرا ب(

 سه محترم قوای و ایران شریف مردم به واقع خالف اطالعات اعتبارفرشتگان تعاونی شرکت این اعطایی تسهیالت

 مینمایند؟ ارائه کشور گانه

 کسر و فرشتگان اعتبار شرکت اعطایی تسهیالت و ها سپرده از توجهی قابل  های بخش  کردن مخفی برای تالش آیا 

 مجلس مصوب شویی پول با مبارزه قانون ۱ ماده مصادیق  از اعتبار تعاونی شرکت این نزد مردم های دارایی از آن

 باشد؟ نمی  ۱/33/313۶ تاریخ در اسالمی شورای

 رفع بمنظور کشور اقتصادی سیستم در پولشویی با مبارزه پرچمدار باید خود مرکزی بانک مقامات که است این نه مگر 

 بین مالی  مراودات تسهیل نتیجه در و(  FATF)مالی اقدام گروه نظیر المللی بین مراکز سوی از گیری بهانه هرگونه

 باشند؟ کشور المللی

تمام دارایی ها  گرفتندر رهن  با دریک اقدام فوریپس از بروز بحران برای موسسه کاسپین  چرا بانک مرکزی( پ

موسسه اعتباری کاسپین)شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه( و پرداخت تمام و 

هشتگانه زیر مجموعه  اعتبار تعاونی های شرکتسپرده گذاران کلیه به  تا لحظه عودت آن سود کمال اصل سپرده و

با ارائه اطالعات و برعکس  نکردآن اقدام نسبت به انحالل کامل یک خط اعتباری اختصاص این موسسه از طریق 

را در راستای حفاظت از منافع سهامداران  برنامه خودکذب و خالف واقع و مشاوره گمراه کننده به مراجع قضایی ، 

موسسه اعتباری کاسپین از طریق سرپا نگهداشتن این موسسه با کسر از دارایی های مردم نزد این موسسه  به عمده 

 می برد؟برده و پیش 

 رسانی نفع عنوان پاداشبحاصله را تومانی  میلیارد هزار منافع چندین کسباز سهمی ه چموسسه اعتباری کاسپین ( د

جناب آقای ) این بانکمحترم بانک مرکزی و دیگر مقامات  محترمرییس  دکتر سیفآقای  جناببه  ، موسسهاین  به

تخصیص  (شیرازی کار نقره حسین آقای کمیجانی و جناب فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر

 ؟ داده اند 
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  هدف گزارش  -1

 فسادمالیو  مدیریت سوءوجود " نشان دادنبرای  متقن قرائن و شواهد مدارك،دالیل، ارائهگزارش  هدف ازاین

بوجود  بحران مالیدررابطه با مدیریت موسسه اعتباری کاسپین  و همچنین در درمدیریت بانک مرکزی "یافته سازمان

موسسه اعتباری مجاز تشکیل دهنده  ءاجزا از یکی ،اعتبارفرشتگانتعاونی شرکت آمده برای سپرده گذاران 

 مطالعه ، گزارش مورد موضوع از کامل و صحیح درك به رسیدن برای .میباشد (ایرانیان آرمان)شرکت اعتباری کاسپین

 .است ضروری زنجیر یک لیامتو های حلقه مثابه به گزارش این صفحات کلیه سطرهای تمام دقیق

 است که چارچوب این گزارش شامل سه بخش است:شایان ذکر 

 متن گزارشالف( 

 پیوست ها ( ب

 ضمیمه ها ( ج

" یافته سازمان فسادمالیو  مدیریت سوءوجود "دادن نشان برایمتقن  قرائن و شواهد دالیل، بررسی مدارك، -2

 و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین مرکزی بانک درمدیریت

 ،22/1۱/1۱۳۱در تاریخ توسط مجلس شورای اسالمی  "متشکل پولیتنظیم بازار غیر "ازتصویب قانونپیش 

بعدازتصویب  فرشتگان تحت مجوز وزارت تعاون فعالیت میکردند. اعتبار تعاونی شرکتشرکتهای تعاونی اعتبار نظیر 

 بانک ضوابط باخودرا فعالیت  ادامه برای ، قانون این 1 ماده 2 تبصره طبق کهقانون مذکور،این شرکتها موظف شدند

به  1۱۳۱داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند. براساس تبصره و ماده مذکوراست که از سال انطباق  مرکزی

را  مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده اند،لفظ غیرمجاز بانک مرکزی برای شرکتهای تعاونی اعتبارکه هنوز بعد،

 استفاده کرده و میکند. 

پولی کشور نظیر شرکت اعتبار فعال در بازار  شرکت های تعاونیساماندهی  برای مکنم روشهای الزم است کهادامه،در

نظیم ت"وزارت تعاون  فعالیت خود را شروع کرده بودند و با تصویب قانون ازمجوز  تعاونی اعتبار فرشتگان که با اخذ

 با را خود،برای ادامه فعالیت قانون این 1 ماده 2 تبصره طبق کهشدندوظف م ،1۱۳۱ سال در "بازارغیرمتشکل پولی

 .توضیح داده شود ،داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایندانطباق  مرکزی بانک ضوابط

 تنظیم بازار غیر متشکل پولی  تعاونی اعتباردرچارچوب قانونهای ساماندهی شرکتبرای ممکن روشهای بررسی   1-2

بر اساس  که تا آن زمان فرشتگان اعتبار تعاونیشرکت  نظیر های اعتبارتعاونی شرکتهای ،پس ازتصویب قانون مذکور

 :که عبارت بودند در اختیار داشتندادامه فعالیت برای  های ذیل رافعالیت میکردند راه  مجوز وزارت تعاون 

  مرکزی توان این شرکت برای انطباق با ضوابط بانک کسب مجوز مستقیم از بانک مرکزی درصورت -

 انحالل کامل  -

 در بانک ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر ادغام -
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 الف( انحالل کامل

با پرداخت سپرده های سپرده گذاران و  ،طی فرایند تصفیه،شرکتتصفیه  مدیران،ک شرکتی انحالل کامل روشدر

 ،ده وپس از اتمام فرایند تصفیه ونمازمحل دارایی های آن نسبت به انحالل کامل آن اقدام  شرکتدیگربدهیهای 

 .شخصیت حقوقی شرکت محو میگردد

 ب( ادغام

 به دو صورت می تواند صورت گیرد:شرکت ها ادغام 

 ادغام ساده )یک جانبه(  -1

 ادغام ترکیبی )دو جانبه یا چند جانبه( -2

 سادهادغام   ( 1-ب

 .شرکت ادغام شونده میباشد از دارایی بزرگتر و مالیلحاظ توان  از ”اصوالشرکت ادغام کننده  نوع ادغام، این در

         بطوریکه ادغام آنهارا ادغام نسبت به شرکت ادغام شونده بسیاربزرگ است دربعضی موارد شرکت ادغام کننده

و امکانات بیشتری دارد شرکت کوچکتر را  دارایی،مالی توانشرکتی که  ،ادغام باعمل مینامند."ماهی کوچک-نهنگ "

بخشی از شرکت خود را افزایش میدهد و شرکت ادغام شده سرمایه درنتیجه شرکت جذب کننده .ذب میکندج خود در

 .ودرا از دست میدهدشخصیت حقوقی( خ )و وجود جداگانه دادغام کننده میگرد

 (جانبه چند یا جانبه دو) ترکیبی(  ادغام  2-ب

درشرکت  آنهاو ترکیب شدن موجود عبارت است از ایجاد یک شرکت جدید توسط دو یا چند شرکت  ترکیبی ادغام

 میتوانند هایی شرکت" اصوال شرکتهای موجود محو و منحل شود.  (حقوقی شخصیت) جداگانه وجودجدید به نحوی که 

 .نباشد بیشتر آنها دارایی میزان از ها شرکت این ایه زیان و ها بدهی مجموع که گردند ادغام ترکیبیبصورت  هم با

 در طرحی ساماندهی، یا یکی از روش های ادغام "کامل انحالل"،"مرکزی بانک از مجوزمستقیم کسب"روش انتخاب

تصمیم سهامداران شرکت و اوضاع و نظر بانک مرکزی،بستگی به  ،پولی متشکل غیر بازار تنظیم قانون درچارچوب

 شرکت درآن قراردارد بستگی دارد. احوالی که

 در فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت ساماندهی برای "ادغام ساده" یا "کامل انحالل" روش های بررسی  1-1-2

 "پولی متشکل غیر بازار تنظیم"قانون چارچوب

به شرکت دکتر سیف به ریاست  بانک مرکزیمدیریت محترم که اگرموضوع است  بررسی این ،هدف ازاین بخش

 بانک از مستقیم مجوز کسب برای این بانکتعاونی اعتبار فرشتگان بعلت عدم توان این شرکت برای انطباق با ضوابط 

دریافتی توسط   میزان مبلغثری بر چه ا ، را مینمودآن  "انحالل کامل"یا  "ادغام ساده"پیشنهاد یا الزام ،مرکزی

 .این شرکت می داشتسپرده گذاران 
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 برای ساماندهی  2۹1۱سال نتهایادر  "کامل انحالل"یا  "ادغام ساده"انتخاب یکی از روش های بررسی  1-1-1-2

 "پولی متشکل غیر بازار تنظیم" قانون چارچوب در فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت

سپرده گذاران اعتبار فرشتگان برمیزان مبلغ دریافتی توسط تعاونی شرکت  کامل ادغام ساده یا انحاللاثر بررسی برای

 شرکت مذکور که کپی 2۹/12/1۱۹2 مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش نگاهی به،این شرکت

 ندازیم.می ا م این گزارش آورده شده استئبخش ضما در  1ضمیمه  آن در کامل

میلیارد  2۲/۵نتیجه عملکرد شرکت درسال مالی مورد گزارش مبلغ  ،این گزارش 2صفحه   ۷-و بند ۶-بند براساس

طبق  ،این شرکت ازتمام جنبه های با اهمیت نقدی جریانهای و مالی عملکرد مالی، وضعیت تومان سود بوده است و

 مورخ مالی صورتهای 2صفحهاین شرکت مندرج در ترازنامه.میدهد نشان بنحومطلوب،استانداردهای حسابداری

 ،است شده آورده پیوستها بخش در 1 پیوستدر کپی آن که  این شرکت مستقل حسابرس گزارشدر 2۹/12/1۱۹2

نیز به همان میزان بوده که حاکی از  آن بدهیهای ومیلیارد تومان  ۱۵۲۱ی این شرکت معادل ها دارایی میدهدکه نشان

در  مردم دراین شرکتجمع سپرده های ،ترازنامهبراساس  بودن دارایی ها و بدهی های این شرکت میباشد. برابر

 میلیارد تومان بوده است. 1۹۳۲میلیارد تومان و میزان تسهیالت داده شده حدود   ۱۵۱۱حدود  ،2۹/12/1۱۹2تاریخ 

به روش میتوانست این شرکت بانک مرکزی بمنظورصیانت ازحقوق سپرده گذاران  ،1۱۹۱آغازین سال  هفته هایدر

ادغام نماید. بانک مربوطه  "بانک ملی"مثل باال مالی دارای تواناییمجاز از بانک های  دریکیرا آنادغام ساده 

این شرکت که با درنظرگرفتن سود باالی تسهیالت داده شده مبلغ آن  های دراختیارگرفتن کلیه دارایی میتوانست با

شتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود نسبت به انحالل کامل شرکت تعاونی اعتبارفر ،ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد

 نماید. اقدام این شرکتآن به سپرده گذاران 

 به مرکزی بانک ، باالمالی  توانایی دارای مجاز های بانک از یکیدرصورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط 

این شرکت  های کلیه داراییبا در رهن گرفتن  "خود راسا میتوانست شرکت این گذاران سپرده ازحقوق صیانت منظور

 ،مبلغ آن از مبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباریکه با درنظر گرفتن سود باالی تسهیالت داده شده 

این  نسبت به انحالل کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران

 اقدام  نماید. شرکت

 برای ساماندهی  ۱۹۲1سال نتهایادر  کامل انحاللادغام ساده یا های  روش از یکی انتخاب بررسی 2-1-1-2

 “ پولی متشکل غیر بازار تنظیم“ قانون چارچوب در فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت

 ،گذاران این شرکتاعتبار فرشتگان بر میزان مبلغ دریافتی توسط  سپرده تعاونی برای بررسی اثر انحالل کامل شرکت 

برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت  یحسابرس گزارش نگاهی به

م این گزارش ئدر بخش ضما 2ضمیمه  درکه کپی کامل آن   موسسه اعتباری کاسپین 1۱۹۲اسفند  2۹منتهی به روزه 

 تکلیفکه موسسه اعتباری کاسپین ُ همان موسسه ای است که براساس شایان ذکراست  ندازیم.می اآورده شده است 

و  هتاسیس گردیدو هفت شرکت اعتباردیگر  فرشتگانتعاونی اعتبار شرکت( جانبه چندبانک مرکزی با ادغام ترکیبی)

 مجوز فعالیت دریافت نمود.    2۷/12/1۱۹۲در تاریخ 
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صفحه در  آنگزارش حسابرسی که کپی  22یادداشت های توضیحی صورت های مالی درصفحه 2۲-2بند  جدول ذیل

 درتاریخ شرکت این در مردم های سپرده جمعنشان می دهد که  ،است شده آورده ها پیوست بخش در 2پیوست 

    "میلیارد تومان و حدودا ۵۶۱۳اما میزان دارایی های این شرکت حدود  تومان میلیارد ۶2۶۱ ،حدود2۹/12/1۱۹۲

توسط شرکت  شده داده تسهیالت میزاندرصد کمتر از سپرده ها میباشد.  1۱ به میزان" میلیارد  تومان یا حدودا ۶22

در تاریخ مذکور اگرچه دارایی های این شرکت نسبت به سپرده ها است. تومان میلیارد ۲۳۳۱  "احدوددر تاریخ مذکور 

 (درصد ۲۱ "حدوداباالی این تسهیالت) سالیانهمیلیارد تومانی میباشد اما با در نظر گرفتن سود  ۶22دارای کسری 

 "حدودا،  بابت تسهیالتاین شرکت سود سالیانه دریافتی آتی  ،میلیارد تومان تسهیالت داده شده ۲۳۳۱مبلغ برای 

، بانک مرکزی به منظور صیانت از 1۱۹۵درهفته های آغازین سال  ،سه برابرکسری دارایی درتاریخ مذکور میباشد. لذا

دارای مجاز یکی از بانک های  در این شرکت را حقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست به روش ادغام ساده

این شرکت که با در نظر  های باال ادغام نماید. بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی مالی توانایی

نسبت به انحالل کامل شرکت تعاونی  گرفتن سود باالی تسهیالت داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد،

 اعتبار فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام نماید.

 به مرکزی بانک ، باالمالی  توانایی دارایمجاز  ایه بانک از در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی

این شرکت  های با در رهن گرفتن کلیه دارایی "میتوانست خود راسا شرکت این گذاران سپرده حقوق از صیانت منظور

 ،درنظرگرفتن سود باالی تسهیالت داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباری که با

نسبت به انحالل کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام  

 نماید.

های  درهفته ،تاخیرو حتی با دو سال  1۱۹۱ سال های آغازین هفته همانگونه که توضیح داده شد بانک مرکزی در

با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحالل کامل نسبت به امرساماندهی شرکت  تعاونی اعتبار  میتوانست ۵1۱۹ سال آغازین

 .سود آن تا تاریخ عودت سپرده با کمترین مشکل اقدام نماید اصل سپرده  وفرشتگان از طریق عودت 

 ؟نکردچرا بانک مرکزی این کار را  سوال: 

شارکت تعااونی    سااماندهی  بارای  را (جانباه  چناد )ترکیبای  ادغاام رویکارد  ،1۱۹2 اسافندماه  آغااز درمرکزی بانک 

 به آن پرداخته میشود . "اتخاذ کرد که ذیالشرکت تعاونی اعتبار دیگر هفت و اعتبارفرشتگان 

برای  ۱۹۲1سال نتهایادر بانک مرکزی اتخاذ شده توسط  (جانبه چند)ترکیبی ادغام رویکردبررسی   ۱-1-2

 دیگر اعتبار تعاونی شرکت هفت و فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت ساماندهی

تعااااونی  هایازشااارکت ،(چندجانباااه)ترکیبااای ادغاااامروش  اتخااااذ باااا 1۱۹2دراسااافندماه مرکااازی باناااک

عااام کشاااورزان   ،باادرتوس ،امیدجلین،کرمانشاااه دامااداران وکشاااورزان  ،وحدت،الزهراء)س(،اعتبارفرشااتگان

 حوینب جدید شرکت در ادغام شرکتهای مذکور و شرکت جدیدسیس یک أت با درخواست نمود پیوندوحسنات،مازندران

پس ازکسب مجوز فعالیت  به فعالیت های خود ،شود منحل و محو موجود شرکتهای( حقوقی شخصیت)وجودجداگانه که

 .برای شرکت جدید ادامه دهند
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 ایرانیان آرمان اعتباری شرکتبر نحوه  و مبانی قانونی  شکل گیری  یمرور  1-۱-1-2

  در ۱ضامیمه  )غیردولتای  اعتبااری  موسسات اداره و تاسیس نحوه درخصوص وزیران تئهی مصوب نامه آیینبراساس 

باصادورموافقتنامه   هکمرحلاه میباشاد   ۲ شامل غیردولتی اعتباری موسساتسیس أ، فرآیندت(گزارش این ضمائم بخش

 فرآیناد  اول مرحلاه در .یاباد  خاتماه مای  درمرحله چهارم اجازه نامه فعالیت  باصدور و شده شروع اول درمرحلهاصولی 

گانه مذکور باه هماراه   شتتعدادی ازسهامداران کلیدی شرکتهای تعاونی اعتبار ه،غیردولتی اعتباری موسساتسیس أت

 هیئااتاشااخاص حقیقاای و حقااوقی بااه عنااوان  از خودوجلااب مشااارکت تعاادادی دیگاار برخاای از اعضااای خااانواده

شارکت اعتبااری   سیس یک موسسه اعتباری بناام  أخود را برای کسب موافقت اصولی برای تتقاضای اولیه ،موسسین

 ناماه  آیاین  ۵اساس ماده برنظر به اینکه ه دادند.ئبه بانک مرکزی ارا میلیارد تومان ۱۱۱با سرمایه اولیه  آرمان ایرانیان

 شرکت تاسیس متقاضیانلذا ،پذیرمیباشدتاسیس موسسه اعتباری صرفا درقالب شرکت سهامی عام امکان ،فوق الذکر

 باناک  باه تهیاه و   را بهادار اوراق ودر بورس اوراق  خود شرکت سهام عمومی نویسی پذیره اعالمیه طرح باید اعتباری

 مرکزی جهت تایید ارایه نمایند. 

 تاسایس  بارای  نیااز  مورد سرمایه درصد پنجاه مبلغبایستی  مذکور نامه آیین 2۶ ماده با برابر موسسین ،مرحله دومدر

شاماره  ناماه   بانک مرکازی طای  ،تودیاع مبلاغ ماذکور    پاس از  .نمایناد  تودیاع  مرکزی بانک نزد را اعتباری موسسه

در بخاش   ۱ پیوسات در کپای آن  به رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار که  ۲/12/1۱۹2مورخ  ۱۵۲۷۷۵/۹2

نویسای شارکت اعتبااری    موافقت این بانک را جهت انجام مراحل پاذیره   آورده شده است،پیوست های این گزارش 

 را به آن سازمان اعالم می نماید. آرمان ایرانیان

تایید طرح اعالمیه موظفند پس از اعتباری موسسه موسسین ،مذکور  نامه آیین ۱۱براساس ماده ، مرحله سوم در 

در راستای اجرای نسبت به پذیره نویسی در بورس اقدام نماید. ،خود توسط بانک مرکزی سهام پذیره نویسی عمومی

 سهام عمومی نویسی پذیرهموسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان مدارك مورد نیاز  مذکور، نامه آیین ۱۱ماده 

اطالعیه  ۳/۷/1۱۹۱ر ارایه کردند.سازمان بورس و اوراق بهادار درتاریخ ابه سازمان بورس و اوراق بهادرا  خود شرکت

-PM-IOPتحت کدرا درشرف تاسیس( -)سهامی عامایرانیان آرمان اعتباری  شرکتصدورمجوزعرضه عمومی سهام 

098 -93A سازمان بورس و اوراق بهادار عالوه بر.است شده آورده گزارش این ۲ضمیمه که در منتشر می نماید 

 آورده شده است.کتابچه ضمائم که در  مدارك زیر را هم منتشر نمود ،اطالعیه فوق الذکر

  (۵ ضمیمه)  ایرانیان آرمان اعتباریشرکت   نویسی پذیرهسازمان بورس درخصوص  اطالعیه -

 (۶ ضمیمه)  ایرانیان آرمان اعتباری شرکت  سهام نویسی پذیره برای برای بورس سازمان مجوز -

 ( ۷ضمیمه )  ایرانیان آرمان اعتباریشرکت   نویسی پذیره اعالمیه -

 ( ۳ ضمیمه ) ایرانیان آرمان اعتباری شرکتسهام  ثبت بیانیه -

 (۹ ضمیمه)  ایرانیان آرمان اعتباری شرکت برای تهران غیرتجاری موسسات و شرکتها ثبت اداره مجوز -

 (۱1 ضمیمه) ایرانیان آرمان اعتباری شرکت اساسنامه -

 (۱ پیوست)  ایرانیان آرمان اعتباری برای پذیره نویسی سهام  شرکت مرکزی بانک مجوز -

 (1 ضمیمه) فرشتگان شرکت2۹/12/1۱۹2 مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش -
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 (11 ضمیمه) گرگان جلین امید شرکت2۹/12/1۱۹2مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش -

 (21 ضمیمه)  حسنات شرکت2۹/12/1۱۹2  مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش -

 کشاورزان عام اعتبار تعاونی شرکت 2۹/12/1۱۹2 مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش -

 (۱1 ضمیمه) مازندران استان

که توسط شرکت مشاور سرمایه گذار  (۳ضمیمه شماره ایرانیان در بورس ) آرمان اعتباری بیانیه ثبت سهام  شرکت

 شرکت کارگزاری امین آوید امضا و مهر شده و همچنین از سوی دوو  کارگزاری ملتتوسط شرکت ،نیکی گستر مهر

بند  در ،شده استامضا  ”ذکریا متحمل“و  "مرتضی عنایتی"های به نام ایرانیان آرمان اعتباری شرکتموسسین  از نفر

 که : بخش سایرنکات با اهمیت اعالم میدارد  الف و ب ذیل 

در راساتای سااماندهی  باازار     ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 2۱/۱۱/1۱۹۱مورخ ۷1۹۳۳۳مطابق نامه شماره 

تعاونی هاای اعتباار   با انحالل و به صورت مستقل  ایرانیان آرمانشده است که شرکت اعتباری  غیر متشکل پولی مقرر

پیوناادو ،عام کشاااورزان مازندران،بدرتوس،امیدجلین،کرمانشاااه کشاااورزان دامداران و،وحدت،الزهراء)س(،فرشااتگان

 حسنات  تاسیس گردد.

مریوط به تعاونی  2۹/12/1۱۹2 مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس در این جا الزم به ذکر است گزارش

 به بورس ارایه نگردید.( س) وحدت و الزهراء ، کرمانشاه کشاورزان و های اعتبار بدرتوس، دامداران

 ایرانیان چه کسانی هستند و در صد سهام آنها چقد می باشد؟ آرمان اعتباری سوال:  موسسین شرکت

از  ،مشاهده میشود (  ۷ضمیمه  ) ایرانیان آرمان اعتباری شرکت نویسی پذیره اعالمیه ۵همانگونه که در صفحه پاسخ: 

نفر اشخاص  ۱۹به متعلق درصد مالکیت  ۲۷حدود  ایرانیان آرمان اعتباری شرکت موسسیندرصد مالکیت  ۵۱حدود 

 می باشد.  نویسی پذیره اعالمیهمذکور در حقیقی 

طبق که  اعتبار های تعاونی شرکت هایبا   ایرانیان آرمان اعتباری شرکت: ارتباط اشخاص حقیقی موسس سوال 

 تاسیس گردد چیست؟ ایرانیان آرمان اعتباری شرکتبا انحالل آنها  بانک مرکزی باید  تکلیف

 مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارشدر مذکورتعاونی اعتبار های اسامی سهامداران شرکت پاسخ :  

 آورده شده است. (۱1و  21، 1،11های  ضمیمه)  شرکت ها نای  2۹/12/1۱۹2 مورخ

 آرمان اعتباری شرکتوارتباط آنها با  رمذکوتعاونی اعتبار  هایشرکتتعدادی از ، اسامی سهامداران  ۱تا  1های جدول 

 را نشان می دهد. ایرانیان
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 ایرانیان آرمان اعتباری شرکت با آنها ارتباط و  فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت سهامداران اسامی -1جدول 

 در سهام درصد

 اعتباری شرکت

 ایرانیان آرمان

درصد سهام در 

 تعاونی شرکت

 فرشتگان اعتبار

 سمت در شرکت

 اعتبار تعاونی

 فرشتگان

 ردیف نام  و نام خانوادگی

رییس هیئت  1۱ ۹۶/۱

 مدیره

 1 نرگس طالب زاده

رییس هیئت نایب  1۱ ۶۷/۱

و مدیر  مدیره

 عامل

 2 امید پردلی

 ۱ پژمان نایب زاده مدیره عضو هیئت 1۱ ۶۷/۱

 ۲ محمد جواد جعفری - 1۱ ۶۷/۱

 ۵ بی بی جان علی اکبری - 1۱ 1

 ۶ زهرا چرخکاران - 1۱ ۶۷/۱

 ۷ احمد تفکر - 1۱ 2۵/۱

 ۳ ملیحه تفکر - 1۱ ۵۱/۱

 جمع سهام  ۳۱ ۲2/۵

 

 ایرانیان آرمان اعتباری شرکت با آنها وارتباط  امید جلین اعتبار تعاونی شرکت سهامداران اسامی -2جدول 

 در سهام درصد

 اعتباری شرکت

 ایرانیان آرمان

درصد سهام در 

 تعاونی شرکت

   جلین امید اعتبار

 سمت در شرکت

 امید اعتبار تعاونی

 جلین

 ردیف نام  و نام خانوادگی

رییس هیئت  نامشخص ۱1/۱

 مدیره

 1 غالمرضا پایین محلی

 هیئت مدیره عضو نامشخص ۱1/۱

 و مدیر عامل

 2 محلی پایین رضاعلی

 هیئت رییسنایب  نامشخص ۱1/۱

 مدیره

 ۱ محلی پایین جواد

 ۲ سید حسن حسینی مدیره هیئت عضو نامشخص ۱1/۱

 ۵ محمدرضا اسماعیلی راد مدیره هیئت عضو نامشخص ۱1/۱

 سهام جمع نامشخص ۱۵/۱
 

  



 
8 

 ۱جدول 

 ایرانیان آرمان اعتباری شرکت با آنها وارتباط  مازندران کشاورزان عام اعتبار تعاونی شرکت سهامداران اسامی 

 در سهام درصد

 اعتباری شرکت

 ایرانیان آرمان

درصد سهام در 

 تعاونی شرکت

 عام اعتبار

 کشاورزان

 مازندران

 سمت در شرکت

 عام اعتبار تعاونی

 کشاورزان

 مازندران

 ردیف نام  و نام خانوادگی

 مدیره هیئت عضو ۹۱/۱ ۱۳/۱

 عامل  مدیر و

 1 عیس بابایی

 2 کریمی ریکندهکیوان  - ۳۵/۱ ۱۷/۱

 ۱ رمضانعلی فکوری جویبار - 2۳/1 1/۱

 جمع سهام  ۱۱/۱ 2۵/۱
 

اعتباار   تمام اعضاای هیئات مادیره شارکتهای تعااونی     ساهامداران،  عالوه برتعدادی از ،شودکه مشاهده می همانگونه

اساتان مازنادران  جازء     کشااورزان  اعتبار عاام  فرشتگان و امیدجلین و یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی

 موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان هستند.

موظفند که برنامه  دولتی غیر اعتباری موسساتموسسین ،(گزارش این ۱ ضمیمه) مذکورآیین نامه  22 ماده راساسب

 بانک برسانند.این عملیاتی موردنظر خود را درچارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی  تهیه و به تایید 

شده  آورده،(۳ ضمیمه)بیانه ثبت سهام این شرکت دربورس  ۵آرمان ایرانیان درصفحه  شرکت اعتباریعملیاتی مه برنا

شروع و انتهای این برنامه که ارائه خدمات به  1۱۹2مطالعات اولیه میباشد از اول دی ماه آغاز این برنامه که است.

 ختم میگردد. 1۱۹۱مشتریان میباشد به اسفند ماه 

بیانیه  ۵جدول مندرج در صفحه ۵برنامه شروع فعالیت خود )موضوع ردیف شرکت اعتباری آرمان ایرانیان در خصوص 

 بیانیه  ثبت سهام چنین بیان میکند: 1۷ذیل سایر نکات با اهمیت درصفحه  "ج"ثبت سهام( در بند

 ۷1۹۳۳براساس نامه شماره  ،و نیزتوافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبر اساس "

، مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم انحالل شرکت های تعاونی فوق الذکر کبان2۱/۱۱/1۱۹۱مورخ

کلیه فعالیت های اعتباری و )سهامی عام درشرف تاسیس(،ایرانیان  آرمان اعتباری با شروع فعالیت شرکت

مانده سپرده های این تعاونی ها حسب  وقبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع 

بر  دارایی های شرکت های اعتباری مذکور"ضمناایرانیان انتقال می یابد. آرمان اعتباری مقررات به شرکت

ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق الذکر  و با  آرمان اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری

، پس از قیمت گذاری رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صالح 
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، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته  توسط کارشناس رسمی  و

 "شد. خواهد

جدول  ۶)موضوع ردیف  این شرکتتجهیز شعب  گزینش وبرنامه خود برای شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درخصوص 

بیانیه ثبت سهام چنین بیان  1۷ذیل سایر نکات با اهمیت در صفحه  "ه"مندرج درصفحه بیانیه ثبت سهام ( در بند 

 می کند:

تاسیس( از محل ساختمان  و سایر داراییهای  شرف در عام سهامی) ایرانیان شعب شرکت اعتباری آرمان"

های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین  و مازاد امالك انتقال یافته ، از شرکت  یافتهانتقال 

شعبه  و  21۱تعداد شعب موجود شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان  .طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد

شعبه می باشد. تعداد شعب شرکت  2۹۱هشت تعاونی دیگر )که تحت عنوان فردوسی فعالیت می کنند ( 

اعتباری آرمان ایرانیان با توجه به تعداد شعب مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طی یک 

 "ساله تعدیل خواهدشد.برنامه زمانبندی سه 

 ایان  ساهام  ثبات  بیاناه  ۵ درصفحهسیس خود را بر اساس برنامه مذکور أسه مرحله ت ایرانیان آرمان اعتباری شرکت

ساال  پایاان  بجاای   خیرأاما مرحله نهایی که همانا کسب مجوز فعالیت میباشد را با حدود یک سال ت بورس در شرکت

 شاماره  مجاوز  باا و اعتباار   و پاول  شاورای  درخواسات  باه  قبل ازمرحله آخار  طی میکند. 1۱۹۲در پایان سال  1۱۹۱

تغییار  کاساپین   اعتبااری به شرکت  ایرانیان آرمان اعتبارینام شرکت  ،بانک مرکزی 1۷/11/۹۲مورخ  ۱۱۵۶۶2/۹۲

 آورده گازارش  ایان ضمائم  دربخش ۲1ضمیمه  دردرخصوص تغییر نام این شرکت  ها شرکت اداره گواهی کپی)کندمی

( و درآساتانه کساب   کاساپین  اعتبااری  موسساه .درآخرین مرحله تاسیس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان )(است شده

(طی ناماه شاماره   ایرانیاان  آرماان  اعتبااری  شارکت مجوزشروع فعالیات ایان موسسه،موسساه اعتبااری کاساپین )     

در بخش پیوست هاای   ۲پیوست که کپی آن در بانک مرکزی  به معاونت نظارتی ۱۳/12/1۱۹۲به تاریخ  ۹۲/م/1۱۹۱

 موارد ذیل را اعالم میدارد:این گزارش آورده شده است،

 .( نام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نمود 1

 حل گردیدند.ن(  تعاونی های مذکور م2

نصب گردیده اند و ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست  ه( تابلو های موسسه اعتباری کاسپین تهی۱

 خواهد شد.

بانک درخواست این بانک مرکزی،از و اعتبار این موسسه، باتوجه به انجام کلیه موارد مورد نظرشورای محترم پول و

نامه شماره  بانک مرکزی طی در پی نامه فوق،مینماید که اقدام الزم جهت صدورمجوز فعالیت معمول گردد. 

مجوز در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است، ۵پیوست که کپی آن در  2۷/12/1۱۹۲مورخ  ۱۹۱۵۱۹/۹۲

نوان پنجمین موسسه عب و پس از آن نام موسسه اعتباری کاسپیننموده فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر 

پیوست در مذکور ) کپی جدول درج میگردد انک مرکزی در وب سایت بدرجدول موسسات اعتباری مجاز  ،اعتباری مجاز

 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است(. ۶



 
10 

بیانیه  "ه "و   "ج "بند  ذیلبه بورس خود برنامه قبلی اعالمی این موسسه  ،کاسپین اعتباری موسسهبا شروع فعالیت 

 را به اجرا درآورد یعنی : شرح داده شد "که فوقاثبت سهام 

 شماره نامه طی" رسماتعاونی های اعتبار که انحالل آنها را شرکت های استفاده از ساختمان های شعب  (1

ه بود بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی اعالم نمود۱۳/12/1۱۹۲ تاریخ به ۹۲/م/1۱۹۱

 آنها درب سربر و  با نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین 

  /دریافتو انجام عملیات بانکی نظیر پرداخت اعتبار های تعاونیشرکتهای  مانده سپرده های در اختیارگرفتن (2

 پرداخت تسهیالت جذب سپرده جدید و و ه حل شدنتعاونی های اعتباری مقبلی سپرده گذاران  از/بهوجه 

 رهیافت دایا حسابرسی موسسه توسط شده تهیه حسابرسی گزارش 22 صفحه 2۲ بند و ۱ صفحه در مندرج ۷-۱ بند

 اعتباری موسسه 1۱۹۲ اسفند 2۹ به منتهی روزه هفت و بیست و ماه سه مالی دوره برای 1۱۹۵ تیر ۱۱ درتاریخ

 و نام به سپرده دریافت فعالیتهای بهشعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحل شده  که یید مینمایدا( ت2-پیوست)  کاسپین

 و بودهمشغول  موسسهاین  تعهدازطرف انجامو  تسهیالت اعطای و کاسپین اعتباری موسسه های سربرگ روی

مدیرعامل این موسسه ذکریا متحمل جناب آقای  2۵/2/۹۵ مورخ ۹۵/م/۷۳۶ شماره نامه مطابق ، شده ذکر فعالیتهای

 مدیریت اشراف امر و تحت و اطالع با ، است شده آورده گزارش این پیوستهای بخش در ۷ پیوست در آن کپی که

  .است بوده کاسپیناعتباری   موسسه

اعتماد مردم به مجوز صادره  " برباتکیه  و فوق 2و  1فعالیت های مذکور در بند های  شروعموسسه اعتباری کاسپین با 

از مردم برای سپرده  مرکزی  دعوت بانک" و   "از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای این موسسه 

 رویاز طریق شعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحله که به نام و بر توانست  "اعتباری و بانکی مجازدر موسسات گذاری 

این  سپرده جذب نماید.مبالغ زیادی  1۱۹۵سال ماه  ۳طی  فعالیت میکردند، کاسپین اعتباری موسسه های سربرگ

مبلغ سپرده گذاری از سوی آن سرمایه گذاری از سوی مردم و افزایش سپرده سپرده ها، شامل حساب های جدید 

 ، میگردید.حساب سپرده داشتند مذکوردر تعاونی های  "دسته از سپرده گذارانی که قبال

اواخر آبان ماه ادامه داشت تا اینکه موسسه اعتباری کاسپین تا  توسط تسهیالت اعطای و سپرده دریافت های فعالیت

: ندنمودطی مصاحبه ای اعالم  آبادی دولت جعفریعباس  دکترجناب آقای  تهرانمحترم  دادستان ۶/۹/1۱۹۵ در تاریخ

 و نموده جذب را مردم های سپرده تومان میلیارد هزار ۳ از بیش فرشتگان اعتبار تعاونی، مرکزی بانک اعالم حسب

 رسانی اطالع پایگاه از نقل به سیما و صدا خبرگزاری گزارش)دارد  زیان و کسری تومان میلیارد ۲۱۱۱حاضر درحال

 (.تهران انقالب و عمومی دادسرای

 موسسه اعتباری کاسپین شروع شد .مالی ، بحران الذکر فوق تاریخ در پس از اعالم این موضوع
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از بانک  موسسه اعتباری کاسپین پس از دریافت مجوز فعالیت اجرایی مدیران و مدیره هیئت عملکرد نقش  2-2

 موسسه ایندر بروز بحران درمرکزی 

برای موسسه اعتباری کاسپین توسط  فعالیت مجوز صدور از سپ ،ذکر شدبا اشاره به مدارك متقن  "همانگونه که قبال

توسط بورس  بیانیه ثبت سهام این موسسه در "ه "و  "ج "و اجرای بندهای 2۷/12/1۱۹۲بانک مرکزی در تاریخ 

به  بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین ، هشتگانهشعب شرکت های تعاونی اعتبار  ، مدیران موسسه مذکور

انجام تعهد از و  به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیالتهای دریافت سپرده فعالیت

مدیره و مدیران  هیئتو تحت امر اشراف  وو فعالیتهای ذکر شده با اطالع  مشغول شدند موسسه اعتباریاین طرف 

 ولیتئریسک و مس"قانونا . درنتیجهاستادامه داشته  1۱۹۵و تا آذرماه سال  کاسپین بودهاعتباری  موسسه اجرایی

پوشش بدهی  شرکت های تعاونی های اعتبار مذکور به منظورعدم کفایت دارایی های از جمله فوق الذکر  های فعالیت

 .باشد میاعتباری کاسپین مدیره و مدیران اجرایی موسسه  هیئتهای آنها بعهده 

 مرتبط با با توجه به مبانی قانونی  بررسی رویکرد  بانک مرکزی  برای حل بحران  موسسه اعتباری کاسپین  ۱-2

 این موسسه   مراحل تاسیس 

 را باید مطرح کرد.  مهم سوال 2در ابتدا 

فعالیت شرکت اعتباری آرمان میلیارد تومانی ادعا شده مربوط به قبل از کسب مجوز  ۲۱۱۱سوال اول :  آیا کسری مالی 

 ایرانیان است یا بعد از آن ؟

 این برای کاسپین اعتباری موسسه تاسیس ( از ماه ۳ گذشت  زمان بسیار اندکی )حدود از پس سوال دوم: دلیل اینکه 

 ؟چیست  آمد بوجود مالی بحران  موسسه

مورد مراحل تاسیس این موسسه با الزم است  مواردی از مبانی قانونی مرتبط سواالت فوق ،  برای رسیدن به پاسخ 

  بررسی قرار گیرد.

در هنگام  پذیره نویسی عمومی سهام موسسه اعتباری آرمان ایرانیان)موسسه اعتباری در ابتدا الزم به ذکر است که 

تعاونی  شرکتتنها چهار  2۹/12/1۱۹2  مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارشکاسپین ( در بورس،

و گزارشات چهار تعاونی اعتبار  داده شداعتبار یعنی فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران 

تاسیس  شرکت جدیدی،  شرکت تعاونی اعتبار ۳با انحالل   طبق تکلیف بانک مرکزیدیگر داده نشد. مگر قرار نبود 

 به بورس ارائه نگردید؟ دیگر ات چهار تعاونیگردد پس چرا گزارش

 اعتبار تعاونیچهار  2۹/12/1۱۹2(، ترازنامه  منتهی به سال مالی 11-1۲)ضمائم مستقل حسابرس گزارشبراساس  

بدهیهای ایان تعااونی هاا      ها  و نشان میدهد که داراییمازندران  کشاورزان و  اصفهان حسنات جلین، امید فرشتگان،

  باشد.باهم برابرند و  وضعیت مالی،عملکرد مالی و جریانهای نقدی تعاونی های مذکور به نحو مطلوب می

 و  اصفهان حسنات جلین، امید فرشتگان،بیانیه ثبت سهام ، مانده سپرده  تعاونی های اعتبار  1۳مطابق جدول صفحه 

 کمتر می باشد. 2۹/12/1۱۹2از دارایی هایی سال مالی منتهی  ۱1/۵/1۱۹۱در تاریخ  مازندران کشاورزان
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  ۹۹۵حدود  به ترتیب   ۱1/۵/1۱۹۱ تاریخ در تعاونیجلین  امیدو  فرشتگان اعتبار های تعاونی  سپرده ماندهبطور مثال 

 میباشد. 2۹/12/1۱۹2 تاریخآنها در  هایی دارایی ازمیلیارد تومان بیشتر از  ۶۱۱میلیارد تومان  و حدود 

بیانیه ثبت سهام در  1۳به همراه جدول مانده سپرده ها درصفحه  ۱1/۵/1۱۹۱ تاریخ درچون جدول دارایی های آنها 

 نمیتوان داشت. در این تاریخ  بورس منشر نشده است  قضاوتی در مورد کمبود دارایی های این تعاونی ها

موسسه اعتباری آرمان ایرانیان )موسسه اعتباری کاسپین( یعنی کسب مجوز سیس أبا توجه به اینکه مرحله آخرت

بانک مرکزی بنا به وظیفه نظارتی خود درجهت صیانت از حقوق سپرده  یک سال به تاخیر انجامیده است، دفعالیت حدو

فعالیت به مردمی که سهام این موسسه را در بورس خریداری نموده اند قبل از اعطای مجوز همچنین گذاران و 

 اقدامات ذیل را بعمل آورده اند:  "یقینا 12/1۱۹۲/  2۷موسسه اعتباری کاسپین)آرمان ایرانیان(  در تاریخ 

و همچنین گزار شهای مالی    2۹/12/۱1۱۹  مورخ مالی صورتهای بانضمام مستقل حسابرس گزارش بررسی -

اعتباری آرمان ایرانیان )موسسه  شرکتهشت تعاونی اعتباری که با انحالل آنها قراربود  1۱۹۲ماهه سال  ۹

 میلیارد تومان تاسیس گردد. ۱۱۱با سرمایه اولیه  اعتباری کاسپین (

با  اعتبارهشت گانهتعاونی  شرکتهای مانده سپرده ها و دارایی های سر جمع از برابر بودن  حصول اطمینان -

میلیارد  ۱۱۱توجه به عدم توانایی مالی باالی شرکت جدید اعتباری آرمان ایرانیان بدلیل سرمایه اولیه پایین 

و در نتیجه عدم توان پشتیبانی مالی این شرکت از شرکت های تعاونی اعتبار درصورت کسری بیش از  تومان

 سرمایه اولیه آن  

توسط بانک مرکزی صادر  وسسه اعتباری کاسپین) آرمان ایرانیان( مجوز شروع فعالیت م که 2۷/12/1۱۹۲ تاریخدر

از اعضای هیئت مدیره های   "که بعضا ( کاسپین اعتباری موسسه) ایرانیان آرمان اعتباری شرکت موسسین ،گردید

  های دارایی و ها سپرده مانده جمع سرواقف بوده اند  ، در اختیارخودمالی بر اساس اطالعات  بودندکورذتعاونی های م

منتقل  ( کاسپین اعتباری موسسه) ایرانیان آرمان اعتباری شرکتبه  قراراستاعتبارهشتگانه که  تعاونیشرکت های 

به طوری که تا لحظه اخذ مجوز شروع فعالیت موسسه اعتباری  هیچگونه تغییری را در  باهم برابر بوده است .،  نمایند

به بانک مرکزی و سازمان  ،محتویای آن و چه از لحاظ اجرای آن لحاظ ،چه ازبیانیه ثبت سهام "ج"  خصوص بند

 بورس اعالم  نکردند.

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان) موسسه  سهام ثبت هیبیان "ج "بند یادآوری میگردد که  ”به لحاظ اهمیت آن،مجددا

 بیان می دارد: بورس درکاسپین( اعتباری 

 اعتباری شرکت فعالیت شروع با  ، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک با شده انجام توافق اساس بر"

 توسط مشتریان از سپرده قبول و اعتباری های فعالیت کلیه ،(تاسیس شرف در عام سهامی) ایرانیان آرمان

 آرمان اعتباری شرکت به مقررات حسب ها تعاونی این های سپرده مانده و قطع مذکور اعتبار های تعاونی

 کارشناس توسط گذاری قیمت از پس ،مذکور اعتباری های شرکت های دارایی.یابد می انتقال   ایرانیان

 خواهد واگذار ایرانیان آرمان اعتباری شرکت به ، یافته انتقال های سپرده ارزش میزان تا  و  رسمی

 ”.شد
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شرکت اعتباری آرمان  سهام ثبت بیانیه " ه " بند به منظور اجرای مدیران موسسه اعتباری کاسپین ،  از سوی دیگر 

 بورس که بیان می دارد: ایرانیان) موسسه اعتباری کاسپین(  در

تاسیس( از محل ساختمان و سایر داراییهای  شرف در عام سهامی) ایرانیان شعب شرکت اعتباری آرمان“ 

مازاد امالك انتقال یافته ، انتقال یافته از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین و 

 ”طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد.

 نظارتی معاونت به ۱۳/12/1۱۹۲ تاریخ به ۹۲/م/1۱۹۱ شماره نامه طیو  تهیهرا  کاسپین اعتباری موسسه های تابلو

 شد. دنخواه نصب پیوست لیست شرح به شعب درب سر آتی هفته ظرف اعالم نمودند مرکزی بانک

 فعالیت مجوز کسب از قبل به مربوط شده ادعا تومانی میلیارد ۲۱۱۱ مالی کسریبنا براین در پاسخ به سوال اول که 

گفت   براساس شواهد و قرائن می توان آن از بعد یا است(  کاسپین اعتباری موسسه)ایرانیان آرمان اعتباری شرکت

درصورتی که مربوط به قبل از کسب مجوز می باشد.  موسسهاین  فعالیت مجوز کسب از بعد  زمانی مدتبه مربوط 

 "ه"و بند  "ج"بند  قادربود که اعتباری کاسپین فعالیت می بود ، نه بانک مرکزی اجازه فعالیت می داد و نه موسسه

 فعالیت خود را شروع نماید.را اجرا و  مندرج در بیانیه ثبت سهام 

 اعتباری موسسه تاسیس از(  ماه ۳ حدود) اندکی بسیار زمان گذشت از پس اینکه دلیلودر پاسخ به سوال دوم که 

با  این بحران   این شائبه وجود دارد که   گفتمی توان   چیست آمد بوجود مالی بحران  موسسه این برای کاسپین

سپرده گذاران سپرده های توطئه همه یا برخی  از اعضای هیئت مدیره  موسسه اعتباری کاسپین و  با هدف دستبرد به 

 صورت گرفته است.

 به توجه با کاسپین اعتباری موسسه مالی ایجاد شده برای بحران حل برای  مرکزی بانک  رویکرد  این بخشادامه در 

 سی قرار میگیرد.رمورد بر  موسسه این تشکیل قانونی مبانی

 واقعیات مرتبط با تحریفبا  کاسپین اعتباری موسسه برای شده ایجادرویکرد بانک مرکزی برای حل بحران مالی 

به صورت اختصار   شروع گردید که  (کاسپین اعتباری موسسه)ایرانیان آرمان اعتباری شرکت تاسیس قانونی مبانی

 پرداخته میشود:مرکزی  کنمونه هایی از سخنان مقامات بانبه شرح  "ذیال

 در پرسشی در در سیمای جمهوری اسالمی ایران 1۱۹۵ همنب ۹ مورخ یک نگاه برنامه در مرکزی بانک کل رییس (1

 :کرد اعالم کاسپین مالی مؤسسه با ارتباط

 الذکر، فوق تعاونی هشت های بدهی و ها دارایی انتقال عدم زمان تا و بوده مشروط کاسپین اعتباری مؤسسه مجوز"

 دچار مرکزی، بانک سایت در کاسپین مجوز مشاهده از مردم و است نداشته جدید سپرده اخذ حق مذکور مؤسسه

 "!اند شده سوءتفاهم

بدون قید و به آنها اشاره شد و در این گزارش موجود هستند اعم ازمجوز  "در حالیکه هیچکدام از مدارکی که قبال 

بند  همچنینصادره توسط بانک مرکزی، جدول موسسات اعتباری مجاز اعالم شده در وب سایت بانک مرکزی و شرط 
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سخنان این کاسپین(  در بورس  اعتباری بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  )موسسه "ه"و  "ج"های 

 دکتر سیف را تایید نمی کنند. 

 حیدری فرشاد ،( ۳-پیوست)مرکزی بانک از خبرگزاری حمهوری اسالمی)ایرنا( 2۷/12/۹۵ مورخ گزارش به (2

 ۹۲ اسفند 2۷ در اعتبار و پول شورای مصوبه براساس کاسپین موسسه اینکه بیان با معاون نظارتی بانک مرکزی

 :افزود بود، منحله تعاونی هشت امور ساماندهی آن وظیفه و دریافت فعالیت اجازه

 تا شود منتقل کاسپین موسسه به کارشناسی و ارزیابی از پس منحله های تعاونی این های دارایی باید"

 شود. منتقل کاسپین موسسه به نیز منحله های تعاونی این های بدهی شده، منتقل های دارایی با متناسب

 شناسایی باید که است غیرمنقول و منقول اموال اعطایی، تسهیالت شامل ها دارایی مسئول، مقام این گفته به

 و کشور مختلف نقاط در امالك و اموال این وجود و امالك و اموال زیاد تعداد نظر از کار این و شوند ارزیابی و

 و ارزیابی شناسایی، که است حالی در این است؛ طوالنی نسبتاً زمان صرف مستلزم آنها با مرتبط مسائل

 اشخاص از حقوقی و حق تا شود انجام نحوی به و واقع رسیدگی مورد دقت با باید ها دارایی این کارشناسی

 ".نشود ضایع

  کاسپین(   اعتباری بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  )موسسه مندرج در  "ج"بند در حالیکه بر اساس 

به خالف سخنان جناب فرشاد حیدری را کاسپین موسسین آورده شده است ،  "به دلیل اهمیت آن  عینا "که ذیال

 : کرده اند بورس اعالم

 ۷1۹۳۳نیز بر اساس نامه شماره ، و  بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران"

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم انحالل شرکت های تعاونی فوق  2۱/۱۱/1۱۹۱مورخ 

ایرانیان )سهامی عام در شرف تاسیس(، کلیه فعالیت های  آرماان اعتباری ، با شروع فعالیت شرکتالذکر

اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها  اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های

دارایی های شرکت های اعتباری  "ضمنا ایرانیان   انتقال می یابد. آرمان اعتباری حسب مقررات به شرکت

ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق  آرمان بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری مذکور

، پس از ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صالح  الذکر  و با رعایت

، به شرکت اعتباری آرمان تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و 

 "ایرانیان واگذار خواهد شد.

 :ندکردبه طور معکوس بیان را  نکته ای بسیارمهمجناب فرشاد حیدری 

 کاساپین  موسساه  باه  کارشناسی و ارزیابی از پس منحله های تعاونی این های دارایی باید ابتدا  که بیان کردند ایشان

 موسساه  باه  منحلاه  هاای  تعااونی  این ها )سپرده ها( ی بدهی شده، منتقل های دارایی با متناسب "و بعدا شود منتقل

 اعتبااری  موسسه)  ایرانیان آرمان اعتباری شرکت  سهام ثبت بیانیه  در مندرج "ج"بند در حالیکه .شود منتقل کاسپین

 جمهوری مرکزی بانک با شده انجام توافق اساس بر بود قراراست یعنی  کردهبیان  را عکس سخنان ایشان(  کاسپین
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 گذاری قیمت از پس ،دارایی ها " ابتدا مانده سپرده ها)بدهی ها( ی تعاونی های اعتبار مننقل شده و بعدا ایران اسالمی

 .گردد  واگذار ایرانیان آرمان اعتباری شرکت به ، یافته انتقال های سپرده ارزش میزان تا و  رسمی کارشناس توسط

واقف بودند لذا  نسبت به سپرده ها )بدهی ها(ی آنها  چون موسسین به بیشتر بودن  دارایی های تعاونی های اعتبار 

اعالم نمودند که با شروع فعالیت موسسه ابتدا سپرده ها انتقال یافته و با استفاده از ساختمان های شعب تعاونی های 

 ارزش میزانکارشناس رسمی و تا  توسط گذاری قیمت دارایی ها پس از سپساعتبار عملیات بانکی خودرا آغاز کرده و 

 .شد خواهد واگذار ایرانیان آرمان اعتباری شرکت به ، یافته انتقال های سپرده

 ت و توضیحات مختلف بانک مرکزی در رابطه با موضوع موسسه اعتباری کاسپینااظهار (۱

برای خبرگزاری تسنیم در خصوص مشکالت سپرده  2۲/12/1۱۹۵در تاریخ توضیحاتی که طی بانک مرکزی الف( 

 :ه استداشت(   بیان ۹ پیوستارسال نموده ) گذاران کاسپین 

 موسسه عنوان از استفاده و گانه هشت منحله های تعاونی شعب در ها دفترچه و تابلوها تعویض درخصوص"

 و قضایی مرجع دستور حسب تابلوها تعویض است، ذکر شایان نیز انتقال فرایند تکمیل از پیش کاسپین اعتباری

 ".باشد نمی مرکزی بانک متوجه مسئولیتی هیچگونه منظر این از و است گرفته صورت بانک این با هماهنگی بدون

 

( بیان  1۱پیوست )است کرده اعالم ایسناخبرگزاری  به  1/۱/1۱۹۵در تاریخ  که توضیحاتی این بانک در ب( 

 داشته است: 

های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل  در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده"

ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با  صادرشدکه براساس آن تعاونی دو دستور قضایی درمشهد بود، نشده

گذاران  های سپرده تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن،دفترچه

ها و  ،درحالی که هنوز داراییهای موسسه کاسپین جایگزین شود شدند با دفترچه هایی که باید منحل می تعاونی

 ".های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود های نزد این تعاونی سپرده

 

 در( 11پیوست)ای نامه طی مرکزی بانک امورمجلس و حقوقی معاون کارشیرازی نقره حسین آقای جناب (پ

 :نویسند می زاهدان شریف مردم محترم نماینده یارمحمدی علیم آقای جناب به  پاسخ

 مجوز قانونی، مراحل طی از پس و پولی بازارغیرمتشکل ساماندهی فرآیند درچارچوب کاسپین اعتباری موسسه "

 اعتباری موسسات فهرست در و کرد دریافت مرکزی بانک از گذشته سال ماه اسفند 2۷ درتاریخ را خود فعالیت

 تجمیع قابل های بدهی و ها اعتباری،دارایی موسسه مجوزصادره،مقررشداین اساسبر .گرفت قرار مجاز

 ،«کرمانشاه کشاورزان و دامداران» ،«اصفهان حسنات» ،«مشهد الزهراء» ،«فرشتگان» اعتبار  تعاونی های شرکت

 آرمان» عنوان تحت زمان آن تا که را «مازندران کشاورزان عام» و «گرگان جلین امید» ،«پیوند» ،«مشهد بدرتوس»

 که بود فعالیتی موضوعِ این.دهد انتقال خود های حساب به مشخص روش طبق کردند، می فعالیت «ایرانیان

 فعال غیرمجاز موسسات فعالیت ساماندهی برای مرکزی بانک واقع، در. بود آن انجام دار عهده کاسپین موسسه

 ادغام روش با کاسپین موسسه مورد در که کند می استفاده آنها انحالل یا ادغام مانند هایی روش از پول بازار در
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 ذکر به الزم.است بوده شده  حساب و کارشناسی فرایندی موسسه، این برای مجوز صدور بنابراین. رفت پیش

 مرکزی بانک اقدام اولین و بودند کرده شروع قبلی های دردوره خودرا فعالیت همگی، گانه هشت های تعاونی است

 تمکین ابتدا از ها تعاونی این از برخی هرچند. کند ساماندهی را ها تعاونی این فعالیت که بود این یازدهم دولت در

 همه نتیجه در. شوند ادغام واحد موسسه یک در پذیرفتند نهایت در مرکزی بانک برخورد و تذکر با که نمیکردند

 سپس. کنند اقدام انحالل به نسبت جدید، موسسه مجوز صدور محض به کردند تعهد ذکرشده  تعاونی هشت

 از پس.کرد دریافت مرکزی بانک از را خود فعالیت مجوز مرکزی، بانک نظر مورد سرمایه باحداقل کاسپین موسسه

 موسسه به را خود های دارایی از فهرستی شده، منحل های تعاونی تک تک که بود این بعدی اقدام مجوز، صدور

 کرده جمع مردم از که هایی سپرده انتقال به نسبت آنها، انتقال و ها دارایی ارزیابی از بعد و دهند ارائه کاسپین

 به غیرمجاز گانه هشت های تعاونی های سپرده و ها دارایی هنوز که زمانی در متاسفانه اما .کنند اقدام بودند،

 قضایی دستورات اساس بر که شد صادر مشهد در قضایی دستور دو بود نشده منتقل کاسپین اعتباری موسسه

 دیگری حکم سپس.کنند جایگزین کاسپین موسسه تابلوهای با را خود تابلوهای تمام شدند مکلف ها مذکور،تعاونی

 موسسه های دفترچه با شدند می منحل باید که هایی تعاونی گذاران سپرده های آن،دفترچه براساس که شد صادر

 موسسه به گانه هشت های تعاونی این نزد های سپرده و ها دارایی هنوز که درحالی شود جایگزین کاسپین

 کاسپین اعتباری موسسه برای مرکزی بانک با هماهنگی بدون را تعهدات موارد، این. بود نشده منتقل کاسپین

 ”.کرد ایجاد

که  11/۱/۹۶مورخ  خبر شبکه «امشب تیتر» برنامه درمرکزی  بانک نظارتی معاون جناب آقای فرشاد حیدری( ت   

 آمده است، بیان می دارند: 12پیوست در  این بانک متن صحبت های وی به نقل از وب سایت 

 در نمیتوانست تاریخ، همان از و است شده منحل 1۱۹۲ شهریور اول درتاریخ اعتبارفرشتگان تعاونی -

 انجام بانکی و پولی فعالیت نباید زمان آن از اینکه ضمن. باشد داشته وتصرفی دخل ها دارایی و اموال

 شده لحاظ و محاسبه سود، گذاران، سپرده برای همچنان شده، گفته تاریخ از تعجب کمال با اما میداد

 .ندارد موضوعیت منحله تعاونی توسط شده محاسبه سود این که است

 اعتبااری  موسسه فعالیت مجوز مرکزی، بانک ،1۱۹۲ اسفند 2۷ در گانه هشت های تعاونی انحالل از بعد -

 باه  و سااماندهی  باه  دادن سارعت  برای. کرد صادر شده گفته تعاونی ۳ ساماندهی اولویت با را کاسپین

 این به مرکزی بانک ،معمول بانکداری فعالیت در کاسپین اعتباری موسسه شدن درگیر از جلوگیری منظور

 داشات  مرکزی اداره تنها کاسپین اعتباری موسسه ترتیب، این به. نکرد اعطا شعبه افتتاح مجوز موسسه

 باه  هاا  تعااونی  سااماندهی  تاا  باود  ارتباط در تصفیه های هیات با و کرد می فعالیت ستادی صورت به که

 .برسد سرانجام

 ادغام از کاسپین موسسه که استنباط این با مشهد شهر در قضایی مرجع یک 1۱۹۵ اردیبهشت 1۹ در -

 گذاران سپرده دفترچه و یابد تغییر کاسپین به ها تعاونی این تابلو دهد می دستور آمده بوجود تعاونی ۳ این

 .شود عوض هم

 عمل به را استفاده سوء حداکثر اولیه شده صادر قضایی دستور از فرشتگان منحله اعتبار تعاونی متاسفانه -

 خود، غیرقانونی و مجوز بدون شعب در را ها دفترچه و تابلوها کوتاه، بسیار مدت در و سرعت به و آورده
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 شعبه فاقد کاسپین بود کرده تاکید و پیگیری را موضوع ابتدا از مرکزی بانک که این جالب. دهند می تغییر

 سایت در آنها اسامی که است مجاز شعبه 2۱ دارای کاسپین موسسه حاضر درحال البته. است

 .است رویت قابل مرکزی بانک

 ( بیان داشته است :1۱پیوست ) 1/۱/۶1۱۹بانک مرکزی  در توضیحات اعالمی به ایسنا  در تاریخ   و(

 1۱۹۲ شهریور از فرشتگان غیرمجاز اعتبار تعاونی فعالیت توقف و انحالل به قضایی مراجع نظر به توجه با"

 تاریخ این از بنابراین شود، انجام سود محاسبه و شناسایی آن متعاقب تا نبوده متصور تعاونی این سوی از فعالیتی

 ".بود نخواهد گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه شناسایی، قابل سودی بعد به

 

 باید گفت:الذکر  فوق " و"تا بند  " الف"در بند  که از سوی مقامات بانک مرکزی اظهارات و توضیحاتی در پاسخ به  

( به بانک مرکزی اعالم ۲پیوست)  ۱۳/12/1۱۹۲ تاریخ به ۹۲/م/1۱۹۱ شماره نامه موسسه اعتباری طی  -

 شرح به شعب درب سر آتی هفته ظرف و  اند گردیده تهیه کاسپین اعتباری موسسه های نموده بود تابلو

بیانیه ثبت سهام  شرکت  ”ه “ و ”ج “تعویض دفترچه هم بر اساس بند .شد خواهد نصب پیوست لیست

اعتباری آرمان ایرانیان)موسسه اعتباری کاسپین( با توجه به  انتقال سپرده ها به این موسسه  پس از شروع 

 فعالیت آن صورت گرفت.

( به جناب آقای ۱1پیوست )۳/2/1۱۹۵مرخ  ۱۶2۱۶/۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی طی نامه شماره  -

موسسااه اعتباااری کاسااپین اعااالم میاادارد کااه بااا اشاااره بااه نامااه        ماادیرعامل محتاارم   متحماال

پلیس اطالعات و امنیت ناجاا باا موضاوع تغییار      1۳/۱1/۹۵ مورخ ۹۵1۱۱۹۱/۱۱۷۱/۱/۵1۶/۵۵/1۲شماره

، باا عنایات باه تعهاد آن موسساه       "کاسپین"به   "آرمان ایرانیان  "از تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین  

 امقرر گردیده است موسسه  اعتباری کاسپین با ،  2۱/12/1۱۹۲مورخ  ۹۲/م/1۵2۳ اعتباری طی نامه شماره 

شاعبه اقادام    2۵۱و پس از یک سال نسبت به کاهش تعداد شعب خاود تاا   شعبه شروع به کار نموده  ۱۹1

 شاعبه  افتتااح  مجاوز  موسسه این به مرکزی حال چگونه جناب فرشاد حیدری مدعی می شود که بانک نماید.

 داشت؟ مرکزی اداره تنها کاسپین اعتباری موسسه و نکرد اعطا

ذکر شد و باا اساتناد     با استناد به نامه بانک مرکزی که شماره آن در باال  ناجا عمومی امنیت و اطالعات پلیس -

طااای ناماااه شاااماره موسساااه اعتبااااری کاساااپین  2/۹۵/ 1۲ماااورخ  ۹۵/م/۵۱۶باااه ناماااه شاااماره 

در استان پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا به رؤسای  1۵/2/۹۵مورخ  ۹۵۵۱۲۹۹/۱1۶1/۱/۵1۶/۵۵/1۲

باا   درخواست نظارت بر امر تعویض تابلوها به شرح مذکور را مای نمایاد و    ، (۲1پیوست)های سراسر کشور 

های موسسه اعتباری   تابلوها این بانک را نسبت به تعویض  ونصب بانک مرکزی رونوشت نامه خود به ارسال 

 ت فاوق  -الف و بند-۱در بند  کهاظهاراتی  ت وتوضیحا طی مرکزی حال چگونه بانک .کاسپین  آگاه می نماید

 شاهر  در قضاایی  مرجاع  دستور حسب 1۱۹۵ اردیبهشت 1۹ در تابلوها تعویض که میشود مدعیذکر شدند 

 بانک این با هماهنگی بدون ، آمده وجود به تعاونی ۳ این ادغام از کاسپین موسسه که استنباط این با ، مشهد

 .باشد نمی مرکزی بانک متوجه مسئولیتی هیچگونه منظر این از و است گرفته صورت
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بیانیه  ثبت سهام این موسسه "ج "دربند  موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان )موسسه اعتباری کاسپین(   -

  در بورس اعالم میدارند :

 ۷1۹۳۳ شماره نامه اساس بر نیز و ، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک با شده انجام توافق اساس بر"

 فوق تعاونی های شرکت انحالل لزوم بر مبنی ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک 2۱/۱۱/1۱۹۱ مورخ

 های فعالیت کلیه ،(تاسیس شرف در عام سهامی) ایرانیان آرمان اعتباری شرکت فعالیت شروع با ،الذکر

 ها تعاونی این های سپرده مانده و قطع مذکور اعتبار های تعاونی توسط مشتریان از سپرده قبول و اعتباری

 ".یابد می انتقال   ایرانیان آرمان اعتباری شرکت به مقررات حسب

 

 بانک مجلس امور و حقوقی معاون شیرازی کار نقره حسین  آقای  جنابفوق ذکر شد ، ۱-همانگونه که در بند -

 می زاهدان شریف مردم محترم نماینده یارمحمدی علیم آقای  جناب به  پاسخ در  ای نامه طی مرکزی

 انحالل به نسبت جدید، موسسه مجوز صدور محض به کردند تعهد ذکرشده  تعاونی هشت همه  ”نویسند

آن جزء اعضای هیئت مدیره که بعضی از اعضاء هیئت مدیره و همچنین موسسه اعتباری کاسپین  ”کنند اقدام

انحالل " رسما( ۲پیوست) ۹۲/م/1۱۹۱ شماره نامه طی ۱۳/12/1۱۹۲ تاریخدرهای دیگرنیزمیباشند، تعاونی

تعاونی های اعتبار هشتگانه از آنجمله تعاونی های اعتبار فرشتگان را به بانک مرکزی اعالم می نماید، حال 

 این از بنابراینو  میگردد 1۱۹۲ شهریور از فرشتگان اعتبار تعاونی عدم فعالیتچگونه بانک مرکزی مدعی 

  ؟بود نخواهد گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه شناسایی، قابل سودی بعد به تاریخ

 ثبت  بیانیه" ج" بندمندرج در  برنامه عملیاتیوقتی  این تعاونی ها و از آن جمله تعاونی اعتبار فرشتگان طبق 

)موسسه اعتباری کاسپین( ایرانیان آرمان اعتباری شرکت فعالیت شروعزمان تا  بورس در موسسه این سهام

،  تساهیالت باه فعالیات هاای باانکی ازقبیال پرداخات        یعنی زمان صدور مجوز فعالیت برای ایان موسساه  

 مرکزی بانک مقامات  چگونه حالسپرده های جدید از مردم مشغول بوده اند،پرداخت/دریافت وجه و پذیرش 

 شاهریور  از فرشاتگان  اعتباار  تعااونی  فعالیات  عدم مدعیفوق  "و"و  "د"طی اظهارات مندرج در بندهای 

 گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه شناسایی، قابل سودی بعد به تاریخ این از بنابراین و میگردد 1۱۹۲

  بود؟ نخواهد

 موسسه توسط شده تهیه حسابرسی گزارش 22صفحه 2۲بند و ۱درصفحه مندرج ۷-۱بنداز سوی دیگر، 

 2۹ به منتهی روزه هفت و بیست و ماه سه مالی دوره برای 1۱۹۵تیر ۱۱درتاریخ رهیافت دایا حسابرسی

شعب شرکت های تعاونی اعتبارمنحل  مینمایدکه ییدأ( ت2-پیوست) کاسپین اعتباری موسسه 1۱۹۲ اسفند

تسهیالت و  اعطای و کاسپین اعتباری موسسه های سربرگ روی و نام به سپرده دریافت های فعالیت شده به

 مورخ ۹۵/م/۷۳۶ شماره نامه مطابق شده ذکر فعالیتهای و مشغول بوده این موسسه طرف از تعهد انجام

 های پیوست بخش در ۷ پیوستدر  آن کپی مدیرعامل این موسسه کهذکریا متحمل جناب آقای  2۵/2/۹۵

.در است بوده اعتباری کاسپین موسسه مدیریت امر تحت و اشراف و اطالع با است، شده آورده گزارش این

منحله به عنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین عمل میکرده اند  اعتبارتعاونی شرکت های واقع شعب 

از صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ  بنابراین تمام وجوهی که بعد
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از ا ی توسط سپرده گذاران قدیم این تعاونی ها به حساب این شعب تعاونی ها  واریز گردیده 2۷/12/1۱۹۲

برنامه  "ج"آنها  که طبق بند یا از مانده سپرده به مانده سپرده در واقع ، حساب این تعاونی ها برداشت شده 

یا کسر قل شده  اضافه تبیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس به موسسه اعتباری کاسپین من عملیاتی

 و به مانده سپرده جدید آنها طبق قرارداد قبلی این سپرده ها به همان میزان قبلی سود تعلق میگیرد. گردیده

 بنابراین و 1۱۹۲ازشهریور فرشتگان اعتبار تعاونی فعالیت عدم ادعای مقامات بانک مرکزی مبنی بر ،بنابراین

به با استناد  بود نخواهد گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه ی،شناسای قابل سودی بعد به تاریخ این از

 فاقد وجاهت  قانونی می باشد. ،فوق الذکرمدارك  

 یک شبکه 21 خبری در بخش بانک مرکزی در رابطه با موسسه اعتباری کاسپین محترم معاون نظارتیاظهارات  (۲

 1۱۹۶خرداد ۵ تاریخ در سیما

  ساعت خبری بخش حضوردراستودیوی با، مرکزی بانک نظارتی محترم معاونجناب آقای فرشاد حیدری ، 

 : فرمودند( 1۵ پیوست) 1۱۹۶ خرداد ۵ پنجشنبه  درتاریخ سیما یک شبکه 21

 این غیرمنقول های دارایی تومان میلیارد 1۷۱۱ حدود امروز تا است شده انجام که ارزیابی براساس  -

 صورت به تعاونی این دارایی هم تومان میلیارد 1۲۱۱ حدود و است شده شناسایی مجاز غیر تعاونی

 .است تومان میلیارد ۱1۱۱ حدود دو این مجموع در که است پرداختی تسهیالت

 کاه  شود می سود و اصل شامل تومان میلیارد ۶۱۱ و هزار ۵ حدود فرشتگان مؤسسه نزد مردم های سپرده  -

 باناک  و قضایی مرجع تصمیم حسب و شود تقسیم نسبت به ها آن بین باید تومان میلیارد 1۱۱ و هزار ۱ این

 .کرد خواهد اجرا را آن کاسپین مؤسسه مرکزی؛

 گازارش  22 صافحه  در موجاود  جادول  اساس بر که گفت باید مرکزی بانک نظارتی محترم معاون پاسخ در

 و مااه  سه مالی دوره برای 1۱۹۵تیر ۱۱درتاریخ رهیافت دایا حسابرسی موسسه توسط شده تهیه حسابرسی

 درتاااریخ  ،(۷ -پیوساات) کاسااپین اعتباااری موسسااه 1۱۹۲ اساافند 2۹ بااه منتهاای روزه هفاات و بیساات

 و  تومان میلیارد ۶2۱۱  حدود در فرشتگان اونی اعتبارعرکت تش نزد مردم های سپرده مجموع 2۹/12/1۱۹۲

  .است بوده تومان میلیارد ۲۳۳۱ حدود موسسه این اعطایی تسهیالت میزان

 میلیاارد  ۶۱۱ میزان به را فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت نزد سپرده میزان مرکزی بانک نظارتی محترم معاون

 باه  نسابت  کمتار  تومان میلیارد ۱۲۳۱ میزان به را اعتبار تعاونی شرکت این اعطایی تسهیالت میزان و تومان

 باه  فرشاتگان  اعتباار  تعااونی  شرکت شعب که است حالی در این و نمایند می اعالم 1۱۹۲ ماه اسفند پایان

 اعتمااد  بار  باتکیه توانستند 1۱۹۵ سال ماه ۳ طیکاسپین  اعتباری موسسه سوی از کننده عمل شعب عنوان

 از  و کارده  جاذب  را زیادی بسیار های سپرده مرکزی بانک از فعالیت مجوز اخذ از پس موسسه این به مردم

 .کنند اعطاء دیدج تسهیالت جدید های سپرده منابع
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 ایان  اعطاایی  تسهیالت میزان و ها سپرده میزان کردن اعالم کمتر با مرکزی بانک نظارتی محترم معاون چرا

 ارائاه  کشور گانه سه محترم قوای و ایران شریف مردم به واقع خالف اطالعات فرشتگاناعتبار تعاونی شرکت

 مینمایند؟

 اعتباار  رکتشا  اعطاایی  تساهیالت  و هاا  ساپرده  از تاوجهی  قابل  های بخش  کردن مخفی برای تالش آیا 

 پول با مبارزه قانون 2 ماده مصادیق  از راعتبا تعاونی شرکت نای نزد مردم های دارایی از آن کسر و رشتگانف

 باشد؟ نمی  2/11/1۱۳۶ تاریخ در اسالمی شورای مجلس مصوب شویی

 کشاور  اقتصاادی  سیستم در پولشویی با مبارزه پرچمدار باید خود مرکزی بانک مقامات که است این نه مگر 

 تساهیل  نتیجاه  در و(  FATF)مالی اقدام گروه نظیر المللی بین مراکز سوی از گیری بهانه هرگونه رفع بمنظور

 باشند؟ کشور المللی بین مالی  مراودات

جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای ) این بانکدیگر مقامات محترم و رییس محترم بانک مرکزی  دکتر سیف جناب 

واقعیات مرتبط با  آشکاربا تحریف ( شیرازی کار نقره آقای حسین کمیجانی و جناب عباس کمره ای، جناب آقای اکبر

و گمراه  خالف واقع کذب، و همچنین ارائه اطالعات موسسه اعتباری کاسپین )آرمان ایرانیان( مبانی قانونی تشکیل 

 در ،و همچنین مراجع محترم قضایی ، نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسالمیجمهورمحترم به رییس  کننده

آز آغاز عملکرد بانک مرکزی گام برداشته و عمده موسسه اعتباری کاسپین  سهامداراناز منافع کامل  حفاظتراستای 

به ضرر " کامالو  عمده این موسسه سهامداران  به نفع "کامال اکنون تاربوجود آمده برای موسسه مذکومالی بحران 

 سپرده گذاران میباشد.

 ( آمده است : 1۱پیوست) 1/۱/1۱۹۶تاریخ  در توضیحات  اعالمی بانک مرکزی به ایسنا در

 گذاران سپرده سپرده اصل ،مرکزی بانک و قضایی مرجع مشترك تصمیم به توجه با که داشت توجه باید"

 مراجع نظر به توجه با همچنین. گیرد می قرار عمل مالك تکلیف تعیین در و محاسبه کسری، هیچگونه بدون

 این سوی از فعالیتی 1۱۹۲ شهریور از فرشتگان غیرمجاز اعتبار تعاونی فعالیت توقف و انحالل به قضایی

 سودی بعد به تاریخ این از بنابراین شود، انجام سود محاسبه و شناسایی آن متعاقب تا نبوده متصور تعاونی

 ".بود نخواهد گذاران سپرده به پرداخت قابل و محاسبه شناسایی، قابل

و باا کسار    1۱۹۲یعنی پرداخت اصل سپرده های مردم با مرجع شهریور  مرکزی بانک و قضایی مرجع مشترك تصمیم

گماراه  و مشاوره های  کذب و خالف واقع  ارائه اطالعات مبنایسود های پرداختی به سپرده گذاران  بعداز آن تاریخ،  بر

اجارای   .شده است خاذاتبه قوه قضاییه بانک این محترم دیگر مقامات دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و  کننده

کاساپین و  اعتبااری  این تصمیم مشترك منجر به کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی برای ساهامداران موسساه   

تعاونی اعتباار   شرکتخود را در "زندگی سرمایه"تماماغلب آنها به همان میزان زیان برای سپرده گذاران که  "متقابال

تصویری از ابعاد غارتگری موسسه اعتباری کاساپین در طارح    ارائهبرای میگردد. ،فرشتگان سپرده گذاری کرده بودند

باه اجارا    2۳/2/1۱۹۶بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشاتگان کاه  از تااریخ    

 پرداخته می شود .درآمده است به یک نمونه 
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دارای مانده حساب  1/2/1۱۹۶درتاریخ را نشان میدهد شخصی سرمایه گزاری کوتاه مدت حساب دفترچه  زیر تصویر

 می باشد.ریال   ۹۱۶,2۷, 2۷۱به مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفترچه تعویض شده همان شخص را براساس طرح بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران  زیر تصویر

 ,2۹2, ۹۱۹مبلغ ریال به   ۹۱۶,2۷, 2۷۱شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان را نشان میدهد که مانده حساب وی از مبلغ 

پرداخت  ،درصد مانده حساب وی کسر شده است.عالوه بر آن  ۷۲به عبارت دیگر حدود کاهش یافته است. ریال ۷

به صورت اجباری برای وی یک و شده به آینده نامعلوم موکول را به سپرده گذار درصد باقی مانده  2۶حدود نقدی  

 .شده استبه او تحویل داده یک دفترچه قرض الحسنه و تنها  حساب قرض الحسنه بازنموده 
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 پرسش های بسیار مهم از  بانک مرکزی  ۲-2

و یاحتی با دو  1۱۹۱چرا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حالیکه میتوانست در هفته های آغازین سال  (1

نسابت باه   انحاالل کامال   یاا  ادغاام سااده   باا اتخااذ روش    1۱۹۵هفته های آغاازین ساال    در خیرأسال ت

ساود آن تاا آن تااریخ عاودت      وها  امرساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان ازطریق عودت اصل سپرده

بارای   (جانباه  چناد ) ادغاام ترکیبای   روش 1۱۹2درابتدای اسفندماه،با کمترین مشکل اقدام نمایدها سپرده 

ایان  لیت ادغاام  ؤمسا  و نماود  اتخااذ  را اعتباار شرکت تعاونی  ۷و شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  ساماندهی

از خاانوادگی  موسسین آن به صورت که  میلیارد تومان ۱۱۱سرمایه پایین را به یک شرکت جدید با شرکت ها

در مدیریت  سوء آیا این امر بیانگرسپرد؟  ،تعدادی از همان شرکت های تعاونی اعتبار بودندعمده  سهامداران

 اعتبارفرشتگان نمی باشد؟شرکت تعاونی ساماندهی 

صدور مجوز از میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به قبل  ۲۱۱۱اگر کسری  (2

صادره توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، چرا فعالیت 

 اداره و تاسیس نحوه درخصوص وزیران هیات مصوب نامه آیین ۹رییس بانک مرکزی بر اساس ماده 

ضمن لغو مجوز صادره توسط بانک  ،(گزارش این ضمائم بخش در ۲ ضمیمه)دولتی غیر اعتباری موسسات

موسسه اعتباری کاسپین را با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب  کیفری موسسین مرکزی برای این موسسه، 

به منظور اخذ مجوز تاسیس بعلت ارائه اطالعات کذب یا گمراه کننده و کتمان اطالعات موثر به بانک مرکزی 

 مود؟ نندرخواست  موسسه اعتباری

صدور مجوز از  بعدمیلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به  ۲۱۱۱اگر کسری (۱

بر  توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد،فعالیت صادره 

 غیر اعتباری موسسات اداره و تاسیس نحوه خصوص در وزیران هیئت مصوب نامه آیین ۳۳اساس ماده 

عملیات موسسه اعتباری کاسپین در مقابل خساراتی که در اثر ، (گزارش این ضمائم بخش در ۲ ضمیمه)دولتی

بانک مرکزی برخالف ماده رییس چرا  آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خسارت می باشد.

 رییس محترم قوه قضاییه به  کننده گمراه مشاوره و اطالعات کذب و خالفبا ارائه  ،نامه مذکور آیین  ۳۳

 طرح حل مشکل  ه وگذاران گردیدمرکزی به ضرر سپرده  بانک و قضایی مرجع مشترك باعث اتخاذ تصمیم

  ؟نهادنده بنا نهاد این موسسهبر مبنای کسر از دارایی مردم نزد کسری موسسه اعتباری کاسپین را 

در راستای حفاظت از منافع مدیران و سهامداران معاونت نظارتی بانک مرکزی  حیدری آقای فرشاد جنابچرا  (۲

 که شود می مدعی  11/۱/1۱۹۵در تاریخ به تحریف واقعیات متوسل شده و  موسسه اعتباری کاسپین عمده 

 مرکزی اداره تنها کاسپین اعتباری موسسه و نکرد اعطا شعبه افتتاح مجوز موسسه این به مرکزی بانک"

 موسساتجدول قدیمی ایشان تحریف واقعیات توسط  جلوگیری از آشکارشدنبرای بانک مرکزی و  "داشت

که وب سایت موسسات اعتباری مجاز در جدید در جدول و را از وب سایت این بانک برداشته  مجاز اعتباری

شعبه مجاز را برای این موسسه  2۱تعداد تنها در بخش پیوست ها آورده شده است   ۶1 پیوستکپی آن در 

از تعداد  آورده شده است  ذکری  ۶ پیوستدر  که کپی آن در حالیکه مطابق جدول قبلی ؟اعالم می نماید

  بانکی های مجوز اداره۳/2/1۱۹۵ مرخ ۱۶2۱۶/۹۵  شماره نامه طیاینکه  "مضافا و شعبات مجاز نشده بود
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 ۱۹1مقرر گردیده بود موسسه اعتباری با  ( 1۱ پیوست)کاسپین اعتباری موسسه مدیرعامل به مرکزی بانک

 . شروع بکار نماید شعبه

براسااس قارار   از جمله شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان تعاونی اعتبار هشتگانه  شرکتهایشعب  کهدرحالی چرا (۵

 2۷/12/1۱۹۲بیانیه ثبت سهام موسسه اعتباری کاسپین تا زمان مجوز فعالیت در تااریخ   "ج"مندرج در بند 

رمااه  تا شروع بحران در آذ این تاریخبوده و بعد از  تسهیالت واعطای سپرده دریافت هایی نظیرشغول فعالیتم

ناام   باه  ،کاساپین   به عنوان شعب موسسه اعتباریمدیران این موسسه  و تحت امر اشراف ا اطالع وب1۱۹۵

موسسه مذکور و بر روی سربرگ های موسسه  مشغول فعالیت هایی نظیر دریافت سپرده ،اعطای تسهیالت و 

 و خاالف  و کاذب  اطالعاات جنابعالی و دیگر مقامات باناک مرکازی    ،انجام تعهد از طرف این موسسه بودند

، فاقد شاعبه  به بعد1۱۹۲ شهریور از فرشتگان اعتبار تعاونی شرکت فعالیت عدم" نظیر کننده گمراه مشاوره

 اعطاای  و ساپرده  دریافات  نظیار  فعالیتهاییبه  مذکور اشتغال موسسهبودن موسسه اعتباری کاسپین و عدم 

بار اسااس آن   و قوه قضااییه ارائاه نمودیاد     به را "فعالیت برای این موسسه پس از صدور مجوز تسهیالت 

به سپرده گاذاران را   1۱۹۲تصمیم مشترك قوه قضاییه و بانک مرکزی مبنی برعدم پرداخت سود از شهریور 

 اتخاذ و به اجرا در آوردید؟  

 موسساه  ایان  سهام ثبت بیانیه "ج" بند انجام حسن قبال در تمام و تام مسئولیت کاسپین اعتباری موسسه (۶

 و هشاتگانه  اعتباار  هاای  تعااونی  شارکت  برانحالل مبنی مرکزی بانک به خود تعهد انجام حسن و بورس در

 ساوء  و مادیره  هیئت  مدیریت سوء و کفایتی بی بعلت که است داشته را مذکور درموسسه شرکتها این ادغام

 موجاب  و نمایاد  عمل خود تعهد و مسئولیت به احسن نحو به و موقع به نتوانست خود اجرایی مدیران عملکرد

 و موسساه  ایان  خارد  ساهامداران  همچناین  و گذاران سپرده به روانی آسیب و مادی زیان و ضرر آمدن وارد

 بین و ملی درسطح کشور پولی سیستم به بدبینی ایجاد و کشور اقتصادی امنیت به جدی آسیب باعث "مضافا

 خاود  عملکرد سوء و سوءمدیریت کفایتی، بی دادن نشان با کاسپین اعتباری موسسه لذا. است گردیده المللی

 حرفاه  و عمومی صالحیت ودارابودن اعتماد قابلیت دیگر مرکزی، بانک از مجوز ازکسب پس فعالیت دوره طی

 رهان  در باا  فوری اقدام دریک مرکزی بانک چرا. است داده دست از "کامال را اعتباری فعالیت ادامه برای ای

 تعااونی  هاای  شارکت  از یافته انتقال های دارایی تمام شامل)کاسپین اعتباری موسسه ها دارایی تمام گرفتن

 شارکت  گاذاران  ساپرده  کلیه به عودت لحظه تا وسودآن سپرده اصل وکمال تمام وپرداخت( هشتگانه اعتبار

 انحاالل  باه  نسبت اعتباری خط یک اختصاص ازطریق موسسه این مجموعه زیر هشتگانه اعتبار تعاونی های

 نمیکند؟ اقدام آن کامل
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  سخن آخر با مراجع صالحه  ۵-2

مراجع  درخواست میگرددکه مطرح هستند  زیر ، سواالت بسیار مهمبا بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین رابطه در

 .را کشف نمایند هاپاسخ آنکشور صالحه 

 مرکزی بانکمحترم  رییس سیف دکتر ،1۱۹۵ سال درآذرماه کاسپین اعتباری موسسه برای بحران بروز بعداز چرا (الف

 نقره حسین آقای جناب ای، کمره عباس آقای حیدری،جناب فرشاد آقای جناب) این بانک محترم دیگرمقامات و

 راستای در و کاسپین اعتباری موسسهو ناالیق  کفایت بی مدیره هیئت با صدا هم( اکبرکمیجانی آقای کارشیرازی،جناب

کذب و  سخنان با ،این موسسه و به ضرر سپرده گذاران موسسه این عمده سهامداران منافع فظ و حداکثر نمودنح

 مجاز اعتباری موسسه گذاران سپرده روان و اعصاب با ماه چند طی عمل بی های وعده وو گمرا کننده  خالف واقع 

 ؟و هنوز به این بازی ادامه میدهند کردند بازی کاسپین

 میزان و ها سپرده میزان کردن اعالم کمتر با ، مرکزی بانک نظارتی محترم معاون،  حیدری فرشاد آقای جناب چرا ب(

 سه محترم قوای و ایران شریف مردم به واقع خالف اطالعات اعتبارفرشتگان تعاونی شرکت این اعطایی تسهیالت

 مینمایند؟ ارائه کشور گانه

 کسر و فرشتگان اعتبار شرکت اعطایی تسهیالت و ها سپرده از توجهی قابل  های بخش  کردن مخفی برای تالش آیا 

 مجلس مصوب شویی پول با مبارزه قانون 2 ماده مصادیق  از اعتبار تعاونی شرکت این نزد مردم های دارایی از آن

 باشد؟ نمی  2/11/1۱۳۶ تاریخ در اسالمی شورای

 رفع بمنظور کشور اقتصادی سیستم در پولشویی با مبارزه پرچمدار باید خود مرکزی بانک مقامات که است این نه مگر 

 بین مالی  مراودات تسهیل نتیجه در و(  FATF)مالی اقدام گروه نظیر المللی بین مراکز سوی از گیری بهانه هرگونه

 باشند؟ کشور المللی

تمام دارایی ها  گرفتندر رهن  با دریک اقدام فوریپس از بروز بحران برای موسسه کاسپین  چرا بانک مرکزی( ج

موسسه اعتباری کاسپین)شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه( و پرداخت تمام و 

هشتگانه زیر مجموعه  اعتبار تعاونی های شرکتسپرده گذاران کلیه به  تا لحظه عودت آن سود کمال اصل سپرده و

با ارائه اطالعات و برعکس  نکردآن اقدام نسبت به انحالل کامل یک خط اعتباری اختصاص این موسسه از طریق 

را در راستای حفاظت از منافع سهامداران  برنامه خودکذب و خالف واقع و مشاوره گمراه کننده به مراجع قضایی ، 

موسسه اعتباری کاسپین از طریق سرپا نگهداشتن این موسسه با کسر از دارایی های مردم نزد این موسسه  به عمده 

 می برد؟برده و پیش 

 نفع به عنوان پاداشحاصله را تومانی  میلیارد هزار منافع چندین کسباز سهمی ه چموسسه اعتباری کاسپین ( ج

جناب آقای )  این بانکمحترم بانک مرکزی و دیگر مقامات  محترمرییس  دکتر سیفجناب به  مذکور موسسه به رسانی

تخصیص  (شیرازی کار نقره حسین آقای کمیجانی و جناب فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر

 ؟ داده اند 
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 سازمان فسادمالی ومدیریت  سوءوجود  "نشان دهنده ارائه شده در این گزارش  متقن قرائن و شواهد دالیل، مدارك،

 آمده بوجود بحران مالی با رابطه در کاسپین اعتباری موسسه مدیریت در همچنین و مرکزی بانک مدیریت در "یافته

( کاسپین مجاز اعتباری موسسه دهنده تشکیل اجزاء از یکی)اعتبارفرشتگان تعاونی شرکت گذاران سپرده برای

 . میباشد

روانی  از وارد آمدن آسیب های بیشتر به امنیت همچنین ممانعتعدالت اجتماعی و لوگیری از خدشه دار شدن جبمنظور 

بعنوان حافظان منافع عموم مردم، درخواست میگردد که با استفاده از  اقتصادی جامعه، ازمراجع صالحه کشور،و 

 ایجرا بررسی نموده و نتاین گزارش قانونی خود ، موضوع تعریف شده و اختیارات وظایف  شرح مبتنی بر اهرمهای

      .بررسی خود در اختیار عموم مردم قرار دهند
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به انضمام مستندات   كاسپين –تاريخچه و مستندات بحران فرشتگان   

  ري و نگارش : ا.م.اسماعيلوگردآ                                                                                                                                    - ٢٦ -
 

  
موسسه كاسپين شخصيت  يه مستندات و توضيحات اين دادخواستكل ١٥و  ١٤و  ٨با توجه به اسناد شماره 

تعاوني ياد  ٨مستقل نداشته و براي اجراي قانون ساماندهي بانكها و موسسات اعتباري و فقط براي ادغام 
و بديهي است براي ساماندهي به موسسه يا شده در تمام اسناد و مدارك قانوني منتشره ايجاد شده است 

بانك مركزي به تعاونيهايي داده شده كه در كاسپين شركت مجوز فعاليت بانكي نميدهند ! بلكه مجوز صادره 
  ادغام شده اند و مشغول فعاليت بانكي بوده اند و اكنون مشمول مجوز شده اند. 

گانه هيچ  ٨بر همين اساس شرايط و نحوه و توافقات ادغام فيمابين بانك مركزي و كاسپين و تعاونيهاي كه 
ادغام در زمان  وجود مشكل در رفي نداشته و ندارد و درصورتارتباطي به سپرده گذار از لحاظ قانوني و ع

است و اگر منظور اوليه بانك مركزي شمول مجوز بعد از ادغام بود موظف بانك مركزي قصور متوجه قانوني 
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پيشرفت ساماندهي ۸ تعاوني اعتبار منحله در موسسه اعتباري كاسپين

تهران- ايرنا- معاون نظارتي بانك مركزي از پيشرفت ساماندهي ۸ تعاوني اعتبار منحل شده در موسسه اعتباري كاسپين خبر داد.

كد خبر: ۸۲۴۶۷۴۶۱ | تاريخ خبر: ۲۷/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲

به گزارش روز جمعه ايرنا از بانك مركزي، «فرشاد حيدري» با بيان اينكه موسسه كاسپين براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در
۲۷ اسفند ۹۴ اجازه فعاليت دريافت و وظيفه آن ساماندهي امور هشت تعاوني منحله بود، افزود: بايد دارايي هاي اين تعاوني هاي

منحله پس از ارزيابي و كارشناسي به موسسه كاسپين منتقل شود تا متناسب با دارايي هاي منتقل شده، بدهي هاي اين تعاوني هاي
منحله نيز به موسسه كاسپين منتقل شود.

به گفته اين مقام مسئول، دارايي ها شامل تسهيالت اعطايي، اموال منقول و غيرمنقول است كه بايد شناسايي و ارزيابي شوند و اين
كار از نظر تعداد پرونده هاي اعتباري، تعداد زياد اموال و امالك و وجود اين اموال و امالك در نقاط مختلف كشور و مسائل مرتبط به
آنها مستلزم صرف زمان نسبتًا طوالني است؛ اين در حالي است كه شناسايي، ارزيابي و كارشناسي اين دارايي ها بايد با دقت مورد

رسيدگي واقع و به نحوي انجام شود تا حق و حقوقي از اشخاص ضايع نشود.
حيدري درباره اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي تعاوني هاي منحله در موسسه اعتباري كاسپين، گفت: با نظارتي كه بانك

مركزي در سال ۹۵ بر فرآيند انجام كار داشت موفق شديم با ساماندهي پنج تعاوني منحله، مسئوليت آنها را به موسسه كاسپين
واگذار كنيم و اين موسسه موظف به پاسخگويي به سپرده گذاران اين تعاوني ها شامل حسنات اصفهان، الزهرا مشهد، دامداران و

كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران و اميد جلين مازندران است.
وي خاطرنشان كرد: دارايي هاي اين تعاوني هاي منحله پس از شناسايي، كارشناسي و ارزيابي به موسسه كاسپين منتقل شد و اين

موسسه از اين به بعد پاسخگوي سپرده گذاران تعاوني هاي منحله مذكور خواهد بود.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: شناسايي و كارشناسي دارايي هاي دو تعاوني ديگر شامل «بدر توس» و «پيوند مشهد» هم در

دست انجام است كه باتوجه به پيچيدگي بيشتر كار آنها، همكاري و هماهنگي تنگاتنگي با مقامات قضايي داشته و مقدمات كار فراهم
شده است.

وي خاطرنشان كرد: با هيات تصفيه اين دو تعاوني و هيات مديره موسسه كاسپين توافق كرده ايم كه دارايي هاي شناسايي شده اين
دو تعاوني نيز ارزيابي و به موسسه كاسپين منتقل شود؛ اين مهم پس از اخذ مجوز از مرجع قضايي مربوطه در مشهد اين ساماندهي

انجام خواهد شد كه اميد مي رود اين امر در فروردين ۹۶ نهايي شود؛ به اين ترتيب امور هفت تعاوني منحله از مجموع هشت تعاوني
اعتبار منحله ساماندهي شده و خواهد شد.

حيدري درباره تعاوني ديگر به نام تعاوني «اعتبار منحله فرشتگان» نيز گفت: دارايي هاي اين تعاوني با دستور بازپرس دادسراي
پولي و بانكي در تهران درحال ارزيابي و كارشناسي است و طبق هماهنگي هاي به عمل آمده با سرپرست دادسراي مذكور اميدواريم

تا پايان فروردين ۹۶ نتايج ارزيابي ها و كارشناسي اموال و امالك شناسايي شده اين تعاوني انجام و نهايي شود. 
وي ادامه داد: اين دارايي ها پس از تعيين ارزش با هماهنگي مرجع قضايي و بانك مركزي به موسسه اعتباري كاسپين منتقل و

متناسب با آن سپرده سپرده گذاران تعاوني منحله فرشتگان هم به موسسه كاسپين منتقل خواهد شد.



اين مقام مسئول ابراز اميدواري كرد با پيشرفت حاصل شده در سال ۹۵ بتوانيم در پايان فروردين سال ۹۶ كار انتقال دارايي ها را
آغاز و سپس به تناسب سپرده سپرده گذاران تعاوني منحله فرشتگان با برنامه اي مدون و با نظر مرجع قضايي و بانك مركزي به

موسسه كاسپين منتقل و سپس موسسه مذكور پاسخگوي سپرده گذاران خواهد بود .
معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: بيشترين تعداد سپرده گذاران مربوط به تعاوني اعتبار منحله فرشتگان است كه بر اساس

آخرين اطالعات موجود تعداد سپرده هاي اين تعاوني بيش از ۷۳۰ هزار فقره است كه تعداد سپرده هاي زير ۲۰۰ ميليون ريال افزون
بر ۶۵۰ هزار فقره است.

وي يادآوري كرد: با توافق انجام شده با مرجع قضايي تالش مي كنيم بهار سال آينده ۶۵۰ هزار سپرده گذار ذكرشده را در اولويت
نخست پرداخت قرار دهيم كه بدين ترتيب نزديك به ۹۰ درصد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان در بهار سال آينده تعيين تكليف مي

شوند.
حيدري درباره آمار مجموع اين هشت تعاوني افزود: هنوز جزييات آن بطور كامل قطعي نشده، زيرا پرونده دو تعاوني اعتبار نزد مقام

قضايي باز است؛ همچنين برخي تباني ها و انتشار گواهي سپرده هاي جعلي و واهي و بدهي هاي صوري وجود دارد كه مشخص شدن
آن مستلزم رسيدگي قضايي است.

به گزارش ايرنا، سپرده گذاران موسسه كاسپين كه بيشتر آنها سپرده گذاران هشت تعاوني اعتبار منحل شده به شمار مي روند، در
ماه هاي اخير نسبت به ناتواني اين موسسه در پرداخت مطالباتشان اعتراض داشتند كه منجر به برگزاري تجمعاتي در مقابل

ساختمان مركزي اين موسسه و شعب آن شده بود.
مسئوالن موسسه كاسپين پرداخت حقوق سپرده گذاران را نيازمند انتقال دارايي هشت موسسه منحل شده اعالم كرده بود.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco

https://t.me/irnaeco
اقتصام ** ۳۰۶۵ **۱۴۴۰

تنظيم كننده: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:معصومه گلشن

انتهاي پيام /*
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به انضمام مستندات   كاسپين –تاريخچه و مستندات بحران فرشتگان   
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تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۴کد خبر: ۱۶۴۸۲۴۰

ارز埶츐ابی دارایی های موسسه 埶쨀فرشتگانحل埵وآغازپرداخت سپرده ها

معاون نظارتی بانک مرکزی: کارشناسی و ارزیابی دارایی های موسسه غيرمجاز "فرشتگان" به پایان رسيده و پرداخت
سپرده های مردم آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسيما٬ فرشاد حيدری با حضور در استودیوی بخش خبری 21 پنجشنبه

مجاز اعتباری در سطح کشور تعاونی های غير  شب شبکه یک سيما افزود: سال 1394 برای ساماندهی 

تصميم گرفته شد که 8 تعاونی منحل و سپس مؤسسه ای برای ساماندهی آن ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: مؤسسه «کاسپين» در 27 اسفند 1394 برای ساماندهی این مؤسسات غير مجاز ایجاد شد

گذاران تقسيم ها ميان سپرده  کند و سپس این دارایی  تقویم و ارزیابی  آن ها را  صورت که دارایی  به این 

شود.

اضافه کرد: برآورد 7 تعاونی ساماندهی شد  8 تعاونی٬  بيان اینکه در پایان سال 1395 از مجموع  حيدری با 

کرده بودیم که ارزیابی و کارشناسی دارایی ها را در سه ماهه نخست سال 1395 به پایان برسانيم که در

اردیبهشت به پایان رسيد و تا حدود بسيار زیادی این دارایی ها ارزیابی و شناسایی شد و آماده تحویل به

مؤسسه کاسپين و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی در حال انتقال است.

وی افزود: قبل از اینکه این نقل و انتقال صورت گيرد وارد این موضوع شدیم تا بتوانيم به تدریج سپرده سپرده

گذاران را بر اساس ميزان دارایی هایی موجود پرداخت کنيم.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس آخرین تصميم که در اردیبهشت اتخاذ شد از 28 ما گذشته ابتدا

سپرده های زیر 10 ميليون تومان را داریم پرداخت می کنيم.

حيدری افزود: با توجه به اینکه سپرده گذاران تعاونی منحله غير مجاز فرشتگان بالغ بر 450 هزار نفر هستند

برآورد ما این است که حدود 400 هزار نفر یعنی 87 درصد آن ها زیر 10 ميليون تومان سپرده دارند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه مقرر شد از 28 اردیبهشت بر اساس حروف الفبا و برنامه ای که در سایت

تعيين هایشان را  و سپرده  مراجعه  می رسد  تعاونی فرشتگان  گذاران  اطالع سپرده  کاسپين به  مؤسسه 

تکليف کنند.

حيدری گفت: آن ها می توانند در مؤسسه کاسپين سپرده گذاری کنند یا اگر مایل نباشند می توانند وجه

سپرده خود را دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی که انجام شده است تا امروز حدود 1700 ميليارد تومان دارایی های غيرمنقول

صورت تعاونی به  دارایی این  تومان هم  حدود 1400 ميليارد  است و  غير مجاز شناسایی شده  این تعاونی 

تسهيالت پرداختی است که در مجموع این دو حدود 3100 ميليارد تومان است.

حيدری گفت: بر اساس تالشی که پليس آگاهی و مرجع قضایی انجام داده بودند در دو هفته گذشته موفق

نفع خود از این منابع به  به نحو غيرقانونی  منحله را که  این تعاونی غير مجاز  شدند حدود 30 ملک مدیران 

استفاده و امالکی را به نام نزدیکان خود تهيه کرده بودند شناسایی کنند.

وی با بيان اینکه 30 فقره ملک فوق پس از شناسایی آماده انتقال است٬ ادامه داد: تخلفات این تعاونی محرز

و پرونده در مرجع قضایی به دقت در حال رسيدگی و با مدیران آن برخورد بسيار محکمی انجام شده است.



آن ها لوکس خارجی از  چندین دستگاه خودروی  در هفته گذشته حدود  بانک مرکزی گفت:  معاون نظارتی 

شناسایی و ضبط شده و آماده فروش است.

حيدری افزود: سپرده های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود 5 هزار و 600 ميليارد تومان شامل اصل و سود

می شود که این 3 هزار و 100 ميليارد تومان باید بين آن ها به نسبت تقسيم شود و حسب تصميم مرجع

قضایی و بانک مرکزی؛ مؤسسه کاسپين آن را اجرا خواهد کرد.

این علت  همين  به  است٬ گفت:  پرداخت شده  نامتعارفی  تعاونی سودهای  این  اینکه در  به  اشاره  با  وی 

دارایی ها باید با قاعده منظم ميان سپرده گذاران تقسيم شود.

حيدری با تأکيد بر اینکه باید از حقوق سپرده گذاران صيانت کنيم٬ اضافه کرد: سپرده گذاران به بانک مرکزی و

مرجع قضایی اعتماد کامل داشته باشند.

بر اساس برنامه ریزی ها زمان بر بوده است٬ گفت:  وی با بيان اینکه شناسایی و ارزیابی امالک و دارایی 

اميدواریم تا پایان مرداد آن را ساماندهی یعنی تا 8 خرداد سپرده های زیر 10 ميليون تومان٬ سپس سپرده

های تا 20 ميليون تومان را پرداخت کنيم و بعد از آن به تدریج تا پایان این دارایی ها آن را ميان سپرده گذاران

تقسيم می کنيم.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:همه دارایی های تعاونی منحله "فرشتگان" را متعلق به سپرده گذاران می

دانيم.

وی افزود: بانک مرکزی به اندازه کفایت٬ نقدینگی مؤسسه کاسپين را تامين می کند تا مردم معطل فروش

امالک و دارایی ها و وصول اقساط نشوند.

می توانند به سایت حيدری با اشاره به اینکه مؤسسه کاسپين مجوز افتتاح 20 شعبه را دارد افزود: مردم 

این مؤسسه برای کسب اطالع از چگونگی تعيين تکليف سپرده ها مراجعه کنند.

وی گفت: برنامه داریم در ادامه تا حدود 80 شعبه به این مؤسسه مجوز بدهيم تا سریع تر به مردم خدمات

دهند.

مؤسسه باشد٬ افزود: 35 بانک و  در محل آن باید نصب شده  اینکه مجوز فعاليت شعب  تاکيد بر  حيدری با 

اعتباری مجاز با بيش از 21 هزار شعبه در کشور داریم که اسامی آن ها در سایت بانک مرکزی موجود است

و مردم می توانند از این طریق متوجه شوند کدام موسسه دارای مجوز است.
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