
١١از١صفحھ

  الرحمن الرحیماهللابسم

  تهراندادستان محترم عمومی و انقالب 

  علیکمسالم

) قانون احکام دائمی 38و با لحاظ بند (پ) ماده (1392) قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 66احتراماً به استناد ماده (

هايسازمانفعالیتوتأسیساجرایینامهآیین)16و اختیار منبعث از ماده (1395هاي توسعه کشور مصوب برنامه

نامه ) آیین29و بند (ح) ماده (08/05/1384مورخهـ31281ت/27862شمارهبهدولتمحترممصوب هیئتنهادمردم

نهادمردمسازمان«، 06/06/1395هـ مورخ 51305/ت 67735به شماره وزیرانهیئتنهاد مصوب هاي مردمتشکل

علیه اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با اساسنامه خود جرماعالمودادخواهیحق»عدالتوشفافیتباندیده

  دارد.

و نیز ذیل 1369) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 2) ماده (2تبصره (بر این اساس، به استناد 

سیدو شکایت خود را علیه جرمماعالوسیله بدین، 1375بخش تعزیرات مصوب -) قانون مجازات اسالمی598ماده (

ت ربط وزاریر و مسئوالن ذيربط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزو مسئوالن ذيکلرئیسمیرعلی،ابوالفضل

بار در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت، 1395الی 1380هاي در سالکار و رفاه اجتماعی تعاون و وزارت تعاون،

عاجل به این موضوع قضایی داریم و خواهان رسیدگی از جهت دو عنوان مجرمانه زیر تقدیم میالحجج، تعاونی اعتبار ثامن

  هستیم:

1369ال کشور مصوب ساقتصادينظامدراخاللگرانمجازاتقانون1ماده »الف«اخالل در نظام پولی، موضوع بند الف) 

اشخاصهايسپردهووجوهاخذهمان ماده و در»ج«بند(بازار مسکن، طال و ارز) موضوع و اخالل در نظام تولیدي

کشور،اقتصادينظامدراخاللومردماموالومیلحیفموجبکهآننظایرومضاربهعنوانتحتحقوقیوحقیقی

  گردیده است.ويو دیگرابوالفضل میرعلیهمان ماده توسط آقاي سید »هـ«بندموضوع

) قانون مجازات اخاللگران 2) ماده (2) و تبصره (2)، (1مستند به مواد (،) معاونت در اخالل در نظام اقتصادي کشورب

هاي غیرقانونی این تعاونی، براي توقف فعالیتمسئوالن مذکور عدم اقدام فوري و مؤثر از طریق ، 1در نظام اقتصادي کشور

جلوگیري از اقدامات غیرقانونی درخودعدم انجام وظایف قانونیهاي غیرقانونی و نیز فعالیتاین سازي مردم از عدم آگاه

ومیلحیفموجب کهآنحقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر واشخاص حقیقی هايسپردهو اخذ وجوه درتعاونی این 

                                                            
)1(مادهبندهايدرمذکوراقداماتکهموارديدر-2تبصره«: 1369) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 2) ماده (2تبصره (.1

اینانجامدرکهافراديیافردگیردانجامهاآنغیروهاتعاونییاونهادهایادولتییاخصوصیازاعمحقوقیاشخاصیاشخصطرفازقانوناین

باشدمنطبققانوناین)2(مادهدومیااولقسمتباهاآناقداماینکهبرحسباندداشتهدخالتايگونهبهیاوشرکتیاومباشرتعامدًاوعالمًااقدامات

ايونهگبهکهربطذيمسئولینیامسئولطورکلیبهوبازرسانیابازرسومدیرانیامدیرموارد،ایندروشدخواهندمحکوممادهایندرمقررمجازاتبه

ٔ درزمینهاندمکلفشوندمطلعمزبوراقداماتازقسمتییاتمامانجاماز یناازجلوگیريبهقادرکهمقاماتییاافرادساختنآگاهیاآنازجلوگیري◌

ککمجرمتحققبهخودسکوتبایاکردهخودداريتبصرهایندرمقررتکلیفانجامازکهکسانیودهندانجاممؤثريوفورياقدامهستنداقدامات

  »شوند.میمحکومجرممعاونبرايمقررمجازاتبهموردحسبومحسوبجرممعاونکنند
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) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 1موضوع بند (هـ) ماده (،2کشوراخالل در نظام اقتصادي واموال مردم 

  .ه استشد3کشور

قانونی رهاي غی) اهمال و تفریط مسئوالن بانک مرکزي و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیري از فعالیتج

ند مستع اموال و وجوه دولتی شده است، موجب تضییهاي کالن به مردم،بر ورود خسارتعالوهاین تعاونی، که نتیجتاً، 

  4.بخش تعزیرات-) قانون مجازات اسالمی598به ماده (

خطاختصاصدرمرکزيبانکاقداميواسطهبهمورد،ایندردادهرخعمومیِاموالتضییعکهرسدتوضیحاً به عرض می

ستاتعاونیاینازدیدگانزیانسپردهاصلازبخشیتأمینبرايعمومی،اموالومنابعازتومانیمیلیارد4000اعتباري

ازنظرصرفاساس،اینبر. نیستمتصورمرکزيبانکبهمنابعاینازبخشیحداقلیاهمهبازگشتبهامیديهیچکه

درمیعمواموالومنابعقطعِیتضییعِبهتوجهباکشور،عمومیمصالحباآنمطابقتومرکزيبانکاقدامایندرستی

ينتیجهاز یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقاي میرعلی بوده و از سوي دیگر اموال،تضییعاینازآنجاکهمورد،این

هايفعالیتازجلوگیرييوظیفه(= وظیفهانجامدرتعاونوزارتومرکزيبانکوقتمسئوالنکوتاهیواهمالمستقیم

  .خواستاریمراتعزیراتقانون) 598(مادهاساسبرمرتکبانکیفريتعقیباست،) الحججثامناعتبارتعاونیغیرقانونی

  :ماجراشرح

.مالی و اعتباري توجه داده شودهايبنگاهتولید کاالیی و هايبنگاهمهم هايفرقمقدمه الزم است به عنوانبه

تادکنمیحاکمیت را ملزم مهمی بین بنگاهی تولیدکننده کاال و یک بنگاه مالی و اعتباري وجود دارد که هايتفاوت

باید گذارایهسرم. در یک بنگاه تولید کاالیی، اعمال کندو مؤسسات مالی و اعتباري هابانکی را نسبت بهمناسبات متفاوت

ش مواد اولیه را بخرد، با هزینه خودش آن را به کاال تبدیل نماید و پس سرمایه ثابت و جاري را تأمین کند. با دارایی خود

حاصل این فرایند است. این سود در قبال ریسکی است که متوجه ،آن را بفروشد. سود،از صرف هزینه حمل و توزیع

مایه اولیه را در مقابل یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري سراحتمال فروش نرفتن کاالست.همآنسرمایه است و 

و چون از دولت گذاردمیذخیره قانونی سپرده عنوانبه. بخشی از آن را نزد بانک مرکزي کنندمیسهامدارانش تأمین 

و بخش باقیمانده از هاسپرده. این سپارندمیخود را به آن هايسرمایه، مردم به اتکاي اعتماد به دولت گیردمیجواز 

مردم ناچیز است) در هايسپردهآورده سهامداران در مقایسه با (مجانیتقریباًماده اولیه عنوانبهسرمایه سهامداران 

                                                            
تفصیل ذکرشده است.، به»شرح ماجرا«ي این شکوائیه در بخش ادامهمربوط به آن درمدعیاتواین نتایج و نیز مستندات. شرح2

جرمذیلدربندهايمذکوراعمالازیکهرارتکاب-1ماده: «1369) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1ماده (. بند (هـ)3

  :شودمیمحکومقانونایندرمقررمجازاتبهمرتکبوشودمیمحسوب

  ...-الف

اموال مردم یا اخالل در ومیلحیفموجب کهآنر یقبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظاصورتبهوصول وجوه کالن -هـ

  .نظام اقتصادي شود

...»-و
غیرقانونی... متصرفهاو سازماناداراتکارکنانوکارمندانازهریک–598ماده : «1375بخش تعزیرات مصوب -) قانون مجازات اسالمی598. ماده (4

مجازاتبرعالوهباشدشدهمنتفعکهدرصورتیوشودمیمحکومضربه) 74(تاشالقبهالمثلاجرتپرداختوواردهخساراتجبرانبرعالوهومحسوب

یدولتوجوهواموالتضییعموجبتفریطیااهمالعلتبهکهدرصورتیاستهمچنینوشدخواهدمحکومانتفاعیمبلغمعادلنقديجزايبهمذکور

»باشد.نمودهمصرفاعتباربرزائدیامعینموردغیردریانشدهمنظورآنبراياعتباريقانوندرکهبرساندمصارفیبهراآنیاوگردد



١١از٣صفحھ

. سود حاصل از این تأمین اعتبار بین بانک یا اختیار بانک یا مؤسسه است تا به مشتریان طالب تسهیالت اعتبار دهد

اولیه سهامدارانهايسرمایه. کنندمییبانکداران با سرمایه مردم کاسبدرواقع. شودمیتوزیع گذارانسپردهمؤسسه و 

  .گیردنمیهیچ ریسکی قرار درخطرتقریباًاگر قواعد کار را رعایت کند،بانک یا مؤسسه

مردمهايسپردهبه اتکاي توانندمییعنی ؛مالی و پولی، قدرت خلق پول دارندهايبنگاهتفاوت مهم دیگر این است که 

تومان سپرده وارد بانک 100. اگر دن، پول خلق کناندسپردهدولت به بنگاه مالی و اعتباريبهمردمکه بر اساس اعتماد 

، درصد باشد35عملیات پولی و اعتباري از طریق بانک صورت گیرد، اگر نرخ ذخیره قانونی تمامکهاینشود، با فرض 

.شودنمیدیگري دیده اقتصادي که در هیچ بنگاه ايپدیده!کندمیتومان را پیدا 180بنگاه مالی قدرت اعتبار دهی تا 

  است.هابنگاهتأیید دولت از این تمام این قدرت حاصل تقریباًالبته 

کشورهايکه در باشندي حساسلی و اعتبارو مؤسسات ماهابانکباید نسبت به کارکرد هادولتبه دالیل مختلف 

وظیفه اصلی بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملی است. این هدف تنها با )1پیشرفته این امر وجود دارد. با این توضیح که

تباري اعمالی و هايبنگاهباید کنترل کاملی بر مرکزي است، پس بانک پذیرامکانمهار و مدیریت عرضه یا خلق پول، 

که تورم و کاهش قدرت خرید مردم، توزیع شودمید. تبعات فقدان این قدرت مدیریت، کاهش ارزش پول ملی داشته باش

گفته کهچنان) 2تولید و کاهش قدرت رقابت خارجی و عوارض دیگري را در پی دارد. هايهزینهنابرابرتر درآمد، افزایش 

حق دارد؛ بلکه مکلف است طرز پس دولت ي است تبارمالی و اعهايبنگاهقدرت منشأشد، اعتماد مردم به دولت 

منبعث از اعتبار دولت و دارایی مردم در خدمت باقدرتتوانندمیهابنگاه) این 3از این قدرت را کنترل کند. گیريبهره

رکزي، از نک مو تخلف از مقررات باهاآنبا نادیده گرفتن قواعد بانکداري و عدم پایبندي به یا ملی باشند و اقتصادرشد

قتصاد ا،از منابع در اختیار، خیانت بورزند و ضمن چپاول اموال دیگران، با تغییر نامناسب عرضه پولطریق سوءاستفاده

بر کشور تحمیل نمایند. این حساسیت عملکرد نیز نظارت جبرانغیرقابلبعضاًسنگین و هايزیانملی را مختل سازند و 

  .سازدمیضروري و اعمال قدرت بانک مرکزي را 

صریحتائیدو از سوي دیگراندپرداختهمردمهايسرمایهآوريجمعبهمختلفعناوینتحتمؤسساتیاخیردههدودر

دممراعتمادوتشویقموجبمؤسسات،قبیلاینازحکومتیمنصبانصاحبازبرخیواجراییهايدستگاهضمنییا

جهو. بودشدهتأمین زندگیوخانهفروشباهاآنازبخشیکههاییسپرده. گردیدهاآنبهخوداندازپسسپردنبراي

بازخواستوناظر،گرتنظیممرجعهیچکشورایندرگویی. بودآنانحساببیخودمختاريمؤسسات،اینمشترك

  !کنندمیتأییدحکومتارکانرامؤسساتوهابنگاهاینايهکارهمهیاونداردوجودايکننده

عتباراتعاونی«نامبهرااعتباريتعاونیمیرعلیابوالفضلسیدنامبهفردي1380سالدر.بودهااینازیکیالحججثامن

برخالف ابتداکه از وي. کندمیتأسیسشهرایندرعضو43و سرمایهتومانمیلیون3/6با»سبزوارآموختگاندانش

تعاونی«خودساختهعنوانبا1386سالاز،دادمیتسهیالت عضوغیرو به پذیرفتمیسپرده عضوغیراز قانونیمقررات

ارخودشعبسرعتبهغیرمتعارفبااليسودهايپرداختباو؛بخشدمیسرعت بانکیعملیاتانجامبه»آزاداعتبار

  ).1پیوست(دهد افزایش می

فعالیک) Charles Ponzi(پانزيچارلز. کردمیاستفادهپانزيروشازمیرعلیاعتبارتعاونیالزم به ذکر است که 

دررامردمهايسرمایهکهاینوعدهبااو. زدمیبرداريکالهبهدستابتکاريروشیباکهبودآمریکادرسرمایهبازار
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. کردمیلبجرابیشتريگذارانسرمایهطبعاًوکردمیپیشنهادباالسودهاينرخ،گیردمیبکارباالبازدهیباهايفعالیت

سودجدیدهايسرمایهمحلازکند،گذاريسرمایهصرفواقعیمعنايبهرادریافتیوجوهکهاینبجايپانزي

وجوه کهدارددوامجاییتاکاراین. رساندمیشخصیمصرفبهنیزراآنازبخشیودادمیراقبلیگذارانسرمایه

مقدارهببستهولیباشد،بیشترقدیمیهايسرمایهسودپرداختبرايتعهداتاز مبلغجدیدگذارانسرمایهاز دریافتی

،پرداختیسودمقدار افزایشدر نتیجهوگذارانسرمایهتعدادافزایشباکهرسدیمزمانیزودیادیرپرداخت،ودریافت

تعاونی.شودمیروهاپانزيوپانزيامانتدرخیانتوفسادوشودنمیشدهتعهدسودتأمینحریفجدیدهايدریافتی

يودرصدي نیز داده است.84و در موارد خاصی سود پرداختهمیسودنیزدرصد46تاهاسپردهبهمیرعلیاعتباري

بنگاهاینکهيکار.بودکردهخاصافرادبهضابطهبیتسهیالتاعطايیامسکنسوداگريصرفرامنابعازمهمیبخش

درارزانوسهلتسهیالتايمعتنابهمبالغکهمعنابدین. بود) Trade of Influence(نفوذتجارت،کردمیفاسد

انآناختیاربهوآنانبهمربوطعمومیاموردرصرفبراي یاوآنانخودبراينفوذ،صاحبیامنصبصاحبافراداختیار

درپیپیافزایشبا«ودادمیادامهگردنکشیبهشدهخریدپیشنفوذبرتکیهباترتیببدین). 2یوستپ(دادمیتخصیص

وادهدگسترشکشورسراسردرراخودغیرقانونیفعالیتغیرمتعارف،وباالسودهايپرداختوخودشعبطلبانهجاهو

ايگونهبهنمودداريبنگاهوداللی،گريواسطهاموردرهاآنازايعمدهبخشِ ِ صرفومردمیهايسپردهجذببهشروع

اعتنایبنیزبانکمکررهاياخطاریهبهحالدرعینو.»گردیدتبدیلکشورکه به یک مخاطره جدي براي ثبات و امنیت 

ضابطهبیقخلمقررات،بهاعتناییبیریسک،صحیحمدیریتدرناتوانیدلیلبهمیرعلیتعاونیفعالیت).3یوستپ(5بود

ازرانیتعاوکالن،متغیرهايبرمخربتأثیربرعالوهبگذارد،ودیعهبهمرکزيبانکنزدقانونیذخیرهکهآنبدونپول

اتتبع. ایمبودهاجتماعیهايتنشواعتراضاتشاهدآندنبالبهوساختناتوانشدهتعهدسودوسپردهاصل پرداخت

المانه،ظوسنگینسودهايدریافتواسطهبهمردم،عامهبرايتورمنرخافزایشوتولیدهايهزینهفزونی«ازجملهدیگري

6.مردشبرمیمؤسساتاینعملکردبرايمرکزيبانکنیزرا»...وارزوطالمسکن،چونبازارهاییدرناپایداريواختالل

ا توجه است بدادهرخهااستانمدیران در این تعاونی به دست میرعلی و بستگانش و مسئوالن شعب یا هابرداريکالهانواع 

در اقتصاد لعلی از مصادیق روشن اخالمجموعه عملیات ابوالفضل میررسدیمبه حقایق مشروح در صفحات دیگر، به نظر 

سلول جايبهتعجب باکمالو کشور را بپردازد. ولی مردمبرتحمیل کرده هايخسارتملی است و باید تاوان تمامی 

عالوه بر ارتکاب ، داردقرارکانوندرجرماعالمایندرآنچه. پوزخند میزنددر منزل خویش در رفاه کامل به همهانفرادي، 

واستده وارد آمگذارانسپردهبه منابع عمومی و کهاستخساراتیکمیتی در ایجادانقش نهادهاي حجرم توسط وي، 

البته برخالف گفته آقاي دکتر سیف در برنامه نگاه اول شبکه . استکردهگیرزمینیاپاشیدهازهمرابسیاريهايخانواده

  سنگینی از مردم جبران نشده است.هايخسارتجرا هنوز پایان نیافته و ا، ممردادماه14در 1

بانکمسئوالنآقاي میرعلی و توسط تفریطواهمالیاسکوتقانونی،وظایفانجامازخودداريمواردشرح

  :تعاونوزارتومرکزي

  بخش اول: تخلفات و اعمال غیرقانونی آقاي میرعلی

                                                            
)3یوست(پ21/20/1395مورخخ م41044/95شمارهبهمجلس،احمد توکلی نمایندهبهمرکزيبانککلدبیرنامه5
2صهمان،6
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مقصد از تشکیل تعاونی اعتبار را سپرده پذیري، تسهیالت دهی 1350مصوبتعاونیهايشرکتقانون84ماده .1

اعتبارتعاونیشرکت«:داردبا صراحت مقرر می86و در ماده کندمیبراي اعضا اعالم صرفاًو سایر خدمات بانکی 

راي بتعاونی میرعلی که از همان روزهاي نخستین درحالی» .نیستعضوغیربراياعتباريعملیاتانجامبهمجاز

کرد.غیر اعضا کار می

نامید.»اعتبار آزادتعاونی «استناد به هیچ حکم قانونی خود را بدون، آقاي میرعلی تعاونی1386از سال .2

و شیوه فعالیت تأسیسمقررات ناظر بر «31بر خالف ماده مکرراًاز همین ایام بدون مجوز بانک مرکزي .3

هايشعبهشوراي پول و اعتبار، بر تعداد 03/10/1373و 13/04/1371مصوب » بانکیغیراعتباري هايمؤسسه

خود افزود.

مردم هايسپردهروش دارایی ثابت ممنوع است. ولی قسمت زیادي از همین مقررات، خرید و ف25برخالف ماده .4

مسئله، امالك بسیاري است که حلراهصرف خرید ملک گردید که امروز یک مشکل بر سر توسط آقاي میرعلی 

بسیاري آنکهترمهماز این تر است.کمخرید آن از قیمتامروز ارزش به امید گران شدن خریده شده بود ولی

.کنندمیآنها را با زحمت زیادي کشف گذارانسپردهمؤسسه نیست و هايداراییالك در فهرست از ام

سود تسهیالت و جوایز، هاينرختودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزي و رعایت همین مقررات،29طبق ماده .5

وظیفه تعاونی میرعلی بود که به هیچ وجه رعایت نشد.

همین مقررات، تعاونی را به تنظیم دفاتر مطابق با دستورالعمل بانک مرکزي، ارائه اطالعات 35،34،33،32مواد .6

به حسابرسان معتمد بانک مرکزي، ارائه ترازنامه و سود و زیان ساالنه به بانک مرکزي، ارائه کلیه اسناد و مدارك 

یچ کدام را رعایت نکرده و چنان که هکه آقاي میرعلی حالیدر. کندمیملزم و دفاتر به بازرسان بانک مرکزي 

ک مرکزي به شعب جلوگیري نموده است.ناز ورود بازرسان بامکرراًخواهید دید 

مقررات مزبور اعطاي تسهیالت به اعضاي ارکان تعاونی و مؤسساتی که اعضاي مزبور در آن ذینفع 36ماده .7

به اشخاص زیادي از این دست یرعلی مهستند، بدون موافقت بانک مرکزي ممنوع کرده است. در حالی که 

تعاونی و به شرکت تحت مدیریت همین المللبینتسهیالت سنگین اعطا کرده است. از جمله به مشاور امور 

تنکاف اسدر عملفرد. البته شرکت متعلق به تعاونی است که مدیر آن از واگذاري به مؤسسه یا تعاونی میرعلی

.کندمی

اطالعاتکلیهقرار دادناختیاردرومحدودیتیهیچبدونمرکزيبانکبازرسانباتعاونیهمکاريبهالزام.8

دستورالعمل«5مادهو1386مصوبپولیمتشکلغیربازارتنظیمقانوناجرایینامهآئین9مادهدردرخواستی

شوراي 27/07/1389مورخ1118جلسهمصوب»اعتباريمؤسساتازاطالعاتاخذوعملیاتیومالیبازرسی

»راعتباتعاونیهايشرکتبرنظارتوفعالیت،تأسیساجراییدستورالعمل«24و23و22موادوپول و اعتبار 

ماحکااینهمهرغمبهلکن.استهشدتأکیدشوراي پول و اعتبار03/06/1386مورخ1092جلسهمصوب

بدترآنازوکردنمیارائهترازنامهنیزجانبهیکطوربهداد،نمیراهشعببهرابازرسانتنهانهمیرعلیقانونی،

.بودمرکزيبانکبهخویشتعاونییامؤسسهمدیرههیئتاعضايمعرفیازوياستنکاف

  :، با این توضیح کهاستمالحظهقابلمیرعلیآقايتوسطنیزبانکداريفنیقواعدنقضفوقمواردبرعالوه.9
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ه از به دلیل ضربه مهلکی کرشد و عدالت در اقتصاد دارد ودر تأمینبالقوه بانکداري به دلیل اهمیت باالیی که 

، قواعد دقیقی براي اداره آن در سایه علم و تجربه به تدریج وضع شده است شودمیشکست آن بر اقتصاد وارد 

که سالمت وضعیت هایینسبتمانند ؛کنندمیکه برخی از آنها آن قدر مهم هستند که لباس قانون هم بر تن

ک را بانهاشاخصرعایت این نسبت کفایت سرمایه ، از قبیل دهدمیبانک یا مؤسسه مالی و اعتباري را نشان 

کرد.هیچ یک از آن ها را رعایت نمیتقریباًمیرعلی که آقايدرحالی.کندمیمرکزي بر اساس اختیاراتش الزامی 

که نسبت به نحوه اداره این بنگاهو مؤسسات مالی و اعتباري باعث گردیده هابانکاداره هايپیچیدگیچنین هم

داشته باشند و بانک مرکزي در همه جا مسئول مراقبت از اهلیت مدیران اصلی وجود ها در تمام دنیا حساسیت 

ن مورد، میرعلی از داشتن دیپلم دبیرستان . در ایشودمی) شناخته داريامانتعلمی و (اعتباريمالی و هايبنگاه

کرده اثرسوءرفع بعداًبالمحل داشته که چک 119داد تع1391ا ت1389هايسالفاصله درنیز محروم بود و

به سیاق طبع این تقدیر). البته1پاورقی صفحه 2یوست(پ!هزار تومان به باال بود50از هاچکناست. مبلغ ای

بازار سرمایه کشور را بازیچه مطامع خویش ساخته ،دیگرفساد آورفاسد و هايشیوهوقبیل افراد با روش پانزي

بود.

وزارتومرکزيبانکمسئوالنتفریطواهمالیاسکوتقانونی،وظایفانجامازخودداريموارد: دومبخش

  :تعاون

7.شماردمی»اعتباريمؤسساتوهابانکبرنظارت«مسئولرامرکزيبانک1351مصوببانکیوپولیقانون.1

بهفمکلمرکزيبانککند،عملمرکزيبانکدستورات... وقانوناینبرخالفبانکییااعتباريسسهمؤاگر

توقفکهدرصورتی«و8.کردخواهدعملمرکزيبانکدستورباالغاتاریخازوبودهموسسهآنتأسیسجوازلغو

»کردهدخواجلبراایرانمرکزيبانکنظرتصمیماتخاذهرگونهازقبلدادگاهشوداعالمبانکیورشکستگییا

استروشنلذا9.شودمیصادر»پروندهدرموجوددالیلوایرانمرکزيبانکنظربهتوجهبا«نیزدادگاهرأيو

دریتخلفهرگونهبابرخوردامکانتاداشتهوجودمرکزيبانکاختیاردرقانونیکافیتواناییوصالحیتکه

.باشدداشتهراکشوراعتباريوپولینظامتنظیمباارتباط

غیربازارتنظیمقانوندرمثالً . استشدهتثبیتمرکزيبانکبراينیزبعديقوانیندراختیاروقدرتاین

وعنوانهرتحتحقوقییاوحقیقیاشخاصتوسطبانکیعملیاتبهاشتغال«1383مصوبپولیمتشکل

اسالمیجمهوريمرکزيبانکازمجوزدریافتبدون،بانکیعملیاتانجامبرايتشکلهرگونهثبتوتأسیس

  10.»استممنوعایران

انکببهجوازتقاضايتاداشتفرصتماهیکبود،فعالجوازبدونقانوناینتصویبازپیشايمؤسسهاگر

راهمؤسسآنفعالیتتاخواستمیانتظامینیرويازبایدمرکزيبانکصورتاینغیردر. کندتقدیممرکزي

                                                            
11مادهببندو11ماده،1351مصوببانکوپولیقانون7
39ماده،1351مصوببانکیوپولیقانون8
الفبند41مادههمان9

1ماده،1383مصوبپولیمتشکلغیربازارتنظیمقانون10
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مؤسساتیاگر11.استشدهتلقیدادگاهحکممثابهبهمرکزيبانکدرخواستمورد،ایندریعنی؛سازدمتوقف

مرکزيبانکاعالمبهبنا«د،نشوجواز دارتاکنندکاملرامداركنتوانندماهششدرولیبدهندتقاضاموقعبه

بانکشکایتصورتدرحکمایناجرايازمتخلفین. داشتنخواهندفعالیتادامهحقایراناسالمیجمهوري

اینهمهدر12.»شدخواهندمحکومماهششتاحبسمجازاتبهدارصالحیتقضائیمقاماتطریقازمرکزي

  .بردبشکایتدادگاهبهتواندمیداشت،اعتراضیاگرمؤسسه،وشودمیاجراوچراچونبیمرکزيبانکنظرموارد

اس بر اس»اعتبارتعاونیهايشرکتبرنظارتوفعالیت،تأسیساجراییدستورالعمل«که استذکربهالزم

تصویببه03/06/1386، به تاریخاعتباروپولشوراي1092جلسهپولی درمتشکلغیربازارتنظیمقانون

ولی ،»باشدمیبانکیعملیاتبهاشتغالمصادیقازاعتبارتعاونیهايشرکتفعالیت«مطابق آن13است؛رسیده

تسهیالتهئارایاحسابافتتاححق،عضوغیربرايوتعاونی استاعضايبرايصرفاًاعتبارتعاونیعملیات بانکی 

لیکن«،خواهندنمیتأسیسمجوز،اندایجادشدهمصوبهازاینپیشکههاییشرکتهمچنین14.داشتنخواهدرا

دریافتمرکزيبانکازرافعالیتمجوزوکردهمنطبقدستورالعملاینمفادباراخودفعالیتاستالزم

ازسپو؛کندرعایتراآندستوراتبایدوکندمیفعالیتمرکزيبانکنظارتتحتاعتبارتعاونی15.»نمایند

بهاعالموتعاونیفعالیتجوازتعلیقحقمرکزيبانکهمچنین. کنداعمالرااصالحاتفوراً بایدتخلفابالغ

واندتمینیزقضائیونظارتیاقداماتسایرازضرورتحسبو؛داردراتعاونیکارتوقفبرايانتظامینیروي

عبارتهرازفعالیتمجوزاخذازقبلنیستمجازشرکت«کهاستاینمصوبهاینمقرراتازجمله. ببردبهره

  16.»نمایداستفاده،کندمیتداعیرابودنمرکزيبانکنظارتتحتنحويبهکهعنوانیو

مستمرهايشکنیقانونبرابردرپوشیچشمومماشاتهمهآنوروشنتکلیفدر انجامقدرتهمهاینمقایسه

راتوضعیاینتبعاتعباراتاینبامرکزيبانکخودکهشودمیبیشتروقتیاعجاب!استآورشگفتمداومو

/ بحرانیشرایطبروز/ اجتماعیهايبحرانتشدید/ کشورپولیهايسیاستدراخالل: کندمیتوصیفچنین

/ شورکبانکیوپولینظامازاعتمادسلب/ مردمهايسپردهبردنبیناز/ پولبازاربرايخطرناكبسیارشرایط

بازاردرناپایداريواختالل/ تورمنرخافزایش/ تولیدهزینهافزایش/ اجتماعیهايناهنجاريوهاتنشبروز

میرعلیاعتبارتعاونیتأسیسنخستهايماههمانبا اختیارات برشمرده از).4یوست(پ/ ...ارزوسکهمسکن،

بعديانیسرطرشدوشومپدیدهاینگیريشکلمانعتوانستندمیبانکیوپولیقانوناستنادبه1380سالدر

پسکه1383سالدرپولیغیرمتشکلبازارتنظیمقانونتصویبازبعدالاقلبودکاردرغفلتیاگر. گردندوي

وطمربدستورالعملکهآنترعجیبایناز. شدمیاقدامبایدشدتصویبعمومیافکاردرپرمجادلهدورانیکاز

انکبکلرئیسراآنریاستکهاعتباروپولشورايدروکردتدوینمرکزيبانکخودِ رااعتبارهايتعاونیبه

ایاصالحدرمقرراتوقوانیندرمصرحتکالیفهمهباوجودآنمرکزيبانکچرا. رساندتصویببهداردعهدهبر

تکالیفبهعنایتباکرد؟ خودداريخویشوظائفانجاماز اعمال قدرت وداشت،شومهايپدیدهاینانحالل

                                                            
1ماده2تبصرههمان،11
4تبصرههمان،12
03/06/1386اعتباروپولشوراي1092جلسهمصوب»اعتبارتعاونیهايشرکتبرنظارتوفعالیتتأسیس،اجراییدستورالعمل«13
17و1،14موادهمان،14
3مادههمان،15
24مادهنظارت،: سومفصلهمان،16
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و نشکقانونهاییتعاونیومؤسساتچنینوجودبهنسبتمرکزيبانکاشرافومرکزيبانکموجودقانونی

خودداري از اعمال مقررات در دفاع از گردش آشکار است. عالوه بر مقابلهومؤاخذ، اهمال در مخل اقتصاد سالم

اوخودازبدترتعاونیچندمشکلحلمأمورراشکنقانونمتخلفاین،1389سالدردرست پول و سرمایه،

مشروط به آن جواز فعالیت طوربهدرواقع»تحت نظارت بانک مرکزي–تأسیسدر شرف «و با عنوان کندمی

قانوناصالحقانون) 1(ماده) 4(تبصرهبوالفبندهايبهمستنديمجوزچنینصدورکهدرحالی.دهدمی

اعطايصالحیتمرکزيبانکوبودهقانونیوجاهتفاقد1373سالمصوبپولیمتشکلغیربازارتنظیم

رزمحقانونیوظایفاینانجامدرمرکزيبانکاهمال با توجه به این عملکرد،.استنداشتهرامجوزهاییچنین

  .بودخواهد

نیموسالیکتکلیفاینولی. کردتصویبرابنگاهاینانحاللرسمیاعالناعتباروپولشوراي1393تیردر.2

یجابجایوسازيحسابباکهقراردادمفسداناختیاردرطالییفرصتیمدتاین. گرفتانجام1394ديدربعد

زيمرکبانکادامهدرکهتدابیري. بودشدهکاملورشکستهکهنددواگذاررابنگاهاینحالیدرامالك،واموال

خسارتوبودسهرابمرگازبعدنوشدارويتقریباًولیداشتمعقولیراهبردگرچهبست،بکاربحرانحلدر

وزارتمسئوالنخسارتاینایجاددر. داردادامههنوزکهه بودشدملیاقتصادوگذارانسپردهمتوجههنگفتی

ینقواناجرايدرتخلفدلیلبهمرکزيبانکمسئوالنواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتعاونمعاونتتعاون،

نآالاقلیاوشودمانعراپیداشدهترخساتوانستمیکهدیگريوظایفانجامازخودداريیانظارتیمقرراتو

.تعقیبمستوجبومقصرند. دهدکاهشرا

کیلتشاعضایشبراياعتباريخدماتتأمینبرايمنحصراً»تعاونیهايشرکتقانون«اساسبراعتبارتعاونی.3

خدمتهرگونهارائهودهدمیتسهیالتاعضاءبهفقطوکندمیبازسپردهحساباعضاءبرايفقط،شودمی

صورتدرکندمیمکلفراروستاییاموروتعاونوزارتقانونهمین17.استممنوععضوغیربراياعتباري

کارشنخستروزهايازمیرعلیاعتبارتعاونی18.کندمنحلراآنتشریفاتیباقانونیمقرراتازتعاونیتخلف

مینهبهواستگذاشتهپازیراستشرکتاعضايمشتركکارکهراتعاونیاصولوکردهنقضرامقرراتاین

19.کردمیجلوگیريآنفعالیتازتعاونوزارتبایدخاطر

هبتعاونیبخشمقرراتوقوانیناجرايحسنبرنظارتایراناسالمیجمهورياقتصادتعاونیبخشقانوندر

نحاللابالفاصلهوکنداعالممنحلراشکنقانونتعاونیگردیدهمکلفوزارتخانهاینو20شدهسپردهتعاونوزارت

ایامهماندربودمکلفتعاونوزارت،شودمیمالحظهکهچنان21.برساندثبتبهمحلثبتادارهدرراآن

کهرتیقدباوخاستبرمیمقابلهبهآنبا،عضوغیربرايتسهیالتتخصیصوسپردهحسابگشایشنخست

ندینچازبعدبرعکس،درستتعاونوزارت. کردمیمنحلوتعطیلرافاسدبنگاهاینبود،بخشیدهبدانقانون

اموردفترمدیرکل،1388سالدر،شدمیمنحلبارچندبایدکهقانونبهنسبتمیرعلیشرکتتجريسال

بانکهباعتباريومالیمؤسسهبهاعتبارتعاونیازتبدیلبرايرامتجريبنگاهاینربطذيوزارتهايتعاونی

                                                            
86و84،85موادبعدياصالحاتبا1350مصوبتعاونیهايشرکتقانون17
122تا120موادهمان،18
133مادههمان،19
66ماده،)1393اصالحاتبا(1370مصوبایراناسالمیجمهورياقتصادتعاونیبخشقانون20
54مادههمان،21
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اونتعوزارتتخلفمعلولمیرعلیتعاونیفریبیمردموفسادتداومبنابراین؛)4یوستپ(کندمیمعرفیمرکزي

موجبکهتقصیريوقصور. استبودهاشنظارتیوظایفانجامازخودداريوربطذيمقرراتوقوانیناجرايدر

  .استداشتهپیدرکشوربرايراسنگینیخسارتوگردیدهاشخاصحقوقتضییع

بانکیعملیاتغیرقانونیشکلبههاسالکهراشکنقانونتعاونی67،ساماندهیاسمبه1389سالاواخردر.4

قالبدرراهاآننحويبهو؛ادغام کردندهاآندر و قراردادنداز این مجموعه تربزرگتعاونی 10ذیل ،کردندمی

آنازپیشگرچه(مؤاخذهازدغدغهبیوقانونحمایتباپسازآنتاکردندمتشکلاعتباريومالیمؤسسات

تعاونی...دهندادامهافسادشانوفسادوخویشمخربروشبه،)نبودکاردرايمؤاخذهدیدیم،کهچنانهم

اعتباريویمالمؤسسه«تعاونی دیگر، به دریافت سند مشروعیت رسمی تحت عنوان19با ادغام میرعلیاعتبار

نائل آمد. اطالعیه روابط عمومی بانک مرکزي »تحت نظارت بانک مرکزيتأسیسشرفدر-الحججثامن

هايتعاونیواسترسیدهاتمامبهآزاداعتباريهايتعاونیساماندهیبرنامهاولمرحله«گویدمیبارهدراین

بانکودادخواهندفعالیتادامهتأسیسشرفدراعتباريمالیمؤسسهعنوانبهوشدهتجمیعذیلاعتباري

تابلوازاستفادهبهمجازفقطزیرمؤسسات. کردخواهدنظارتآنانعملکردبرمقیمناظراستقراربامرکزي

.)5یوستپ(»باشندمی»مرکزيبانکنظارتتحتتأسیسشرفدراعتباريومالیمؤسسه«

جايبهمرکزيبانکادامه دارد ومیرعلیگردنکشیکهگیردمیصورتحالیدربخشیمشروعیتاین.5

.نالدیممیرعلیتعاونیهمکاريعدمازناتوان،گرينصیحتمثابهبه،قانونی در برخورد و انحالل آنوظیفهانجام

به مؤسسه میرعلی را نیز 30/08/1389تاریخدراعزامیبازرسیهیئتنخستین از ناظر مقیم اسمی نیست و

.بودنگرفتهصورتمؤسسهاینازبازرسیهیچ30/08/1389تاریختاکهاستذکرقابل(22.دهدنمیراه 

)23کردمیاعتباري، بازرسی مؤسساتازمورديیامنظمطوربهباید بانک مرکزيطبق مقرراتکهدرحالی

تقدیرمجدانههمکاريخاطربهمیرعلیابوالفضلسیدآقايازکتبا1390ًبهمندروقتکلرئیس،حالبااین

که معاون اول دهدمیو یک ماه بعد، معاون نظارت بانک مرکزي نیز ضمن تشکر از میرعلی به وي خبر !کندمی

1389در جشنواره برگزار شده به دست بانک مرکزي و بیمه مرکزي در سال .وقت از وي تقدیر کرده است

اداره کل نظارت 1389ن سال در پایا.)7یوستپ(!شودمی، لوح تقدیر به مؤسسه میرعلی تقدیم گرددمیبرگزار 

امی ظتنابرداشته شود و نیرويالحججثامناعمالی براي هايمحدودیتکه خواهدمیاز نیروي انتظامی هابانکبر 

ارائه خدمات بانکی به تعاونی میرعلی نیز مجاز ).8پیوست (کندمینیز آن را به همه واحدهاي خویش ابالغ 

تاریخبهبازرسیمأموریتحکم. داردادامهقانون گزاروقانونانگاشتنهیچبهاما)9یوست پ(شودمی

آقاي24.ماندمیابترهمکاريبدونمراجعهششدر29/02/1392مورخحکمومراجعهسهدر28/11/1391

ارتنظتحت«راخودبنگاهکه کردمیدر حالی از ورود بازرسان بانک مرکزي به مؤسسه خود جلوگیري میرعلی

اساسبرکهدرحالی. کردمیمکاتبهمرکزيبانکباعنوانهمینبههاییسربرگدرونامیدمی»مرکزيبانک

دروقتکلرئیسبرعکس. شدمیمؤاخذهبایدو25نداشتاجازهاعتباروپولشورايهمینمصوبمقررات

                                                            
نهاییگزارششماره. 6ص20/08/1395مورخم266143/95شمارهبهمجلس،اقتصاديکمیسیونرئیسبهمرکزيبانککلدبیرنامه22

681256/89
27/7/1389مورخ1118جلسهدراعتباروپولمصوب شوراي»اعتباريمؤسساتازاطالعاتاخذوعملیاتیومالیبازرسیدستورالعمل«23
22مأخذ 24
12ماده03/06/1386اعتباروپولشوراي1092جلسهمصوب»اعتبارتعاونیهايشرکتبرنظارتوفعالیتتأسیس،اجراییدستورالعمل«25
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میارمیرعلیآقايبرايتقدیرنامهصدوردستورغیرمجازسربرگهمانباايبرگهدرمیرعلیآقاينامهحاشیه

در نزد افکار عمومیبسیاريمشروعیتفریبکاراینبرايبانک مرکزي که تخلفاین). 10یوستپ(نویسد

ادامهمرکزيبانکبامکاتباتدر27/03/1393تاالاقل،کردمیويجذبرابیشتريگذارانسپردهوساختمی

.)11یوست پ(استداشته

تعددمتذکراتازپسمثالً. بودآشکارتعللبازهمولی. شدگرفتهترجديمسئلهیازدهم،دولتآمدنکارباروي

باشورااین،26اعتباروپولشورايدرناظرعضومجلس،نمایندهمستدلاصرارومجلسنمایندگانازبرخی

این اعالم انحاللولی27.رساندتصویببهرااین تعاونی میرعلیانحاللاعالم1393تیرماهدرقاطعاکثریت

روزهمانازکهکسیبرايفرصتنیموسالیک. گرفتانجام1394ماهديدربعدماه18مؤسسهاصطالحبه

توسعهرامردممنابعچپاولتااموالوامالكجابجايبرايبودطالییفرصتیداشت،اطالعآنازتصمیماخذ

مهوقتیودادنمیراهرابازرسانمرکزيبانکگزارشبهکهاستکسیمیرعلیآقايکهنکنیمفراموش. دهد

کردمیارائهغلطاطالعاتهامدتتاشدندمستقرايشعبهدربازرساناطالعاتوزارتفشاربا1394آذردرکه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه متأسفانه).7ص26پاورقی3و پیوست13، پیوست 12یوست پ(

  28به تأخیر انداخت.1395قانونی خویش را در انحالل رسمی این تعاونی اعتبار تا سال 

شرح داده شد، کهچنانروش پانزي 29عملیات میرعلی را همان روش پانزي شمرده است.درستیبهبانک مرکزي 

، یک سال و نیم اعالم انحالل را عقب کردمییقت توجه بانک مرکزي به همین حقمحتوم به شکست است. اگر

و بانک مرکزي بوده است. درست برعکس ادعاي گذارانسپردهگذشت زمان به زیان بیشتر چراکهانداختنمی

خسارت و؛زدتريکاريبانک مرکزي این نحوه عملکرد اضطراب بیشتري را برانگیخت و به امنیت اقتصادي ضربه 

اماقدجايبهربطذيهايدستگاهمالحظه شد که مستقیم به مردم و دولت را دوچندان کرد. در این فرایند تلخ 

شکنقانوناز تعاونی، به تعلل و مماشات روي آوردند؛ بلکهاینغیرقانونیهايفعالیتتوقفبرايمؤثروفوري

هايفعالیتایننسبت بهمردمسازيخود را در آگاهوظیفهاست.شدهحمایتهاییبرههخائن در امانت در 

»تحت نظارت بانک مرکزي«؛ بلکه با جوازي که به این تعاونی براي استفاده از عبارت غیرقانونی انجام ندادند

خود قدرت کارگیريبهاز وتعاونی سرکش گذاشتار فریب مردم را در اختیار ابزترینقوي،)5یوستپ(دادند

اري ورزیدند. سکوت در خوددتعاونیاینبارزیانمخرب و اقداماتازجلوگیريبرايقانونیوظایفدر ایفاي

جرم و خسارت همهاینها بود که تحقق این معاونتدرواقعکمترین جرم است. این تعاونیهايبرابر گردنکشی

  دولت وارد آید.منابع مالیرا ممکن ساخت. اهمال این مسئوالن باعث گردید خسارت سنگینی بر 

ماده) هـ(بندموضوعکشوراقتصادينظامدراخاللجرمِدرمعاونتمجرمانهعنواندو،تقدیمیمستنداتبهتوجهبا

همادموضوعقانونیوظیفهانجامدرتفریطواهمالوکشوراقتصادينظامدرگراناخاللقانون) 2(ماده) 2(تبصرهو) 1(

ارتوزومرکزيبانکمسئوالنآقاي میرعلی و براست،شدهملتودولتبرايخسارتموجبکهتعزیراتقانون) 598(

                                                            
نهممجلسدرتهراننمایندهتوکلیاحمد26
اعتباروپولشوراي10/04/1393مورخ1180جلسهدر27
)50، پاورقی 4یوستپ(شدوزارتخانه مذکور به بانک مرکزي اطالع داده 30/05/1395-96272شمارهانجام این تکلیف طی نامه 28
40و 24پاورقی 4پیوست 29



١١از١١صفحھ
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