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ـﯽ ﺷﺎﯾﻌـ
ﺑﺮرﺳـ
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﭘﺲ از اﺧﺘﻼس و ﻓﺮار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ اﺧﺘﻼس ﻓﺮار ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر داغ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﯽاﺳﺎس در
ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،داﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼسﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮار ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  ۱۳۹۰و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺧﺎوری ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎ او زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰و
 ۱۰ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﺎوری ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا را داﺷﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎدثﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮار ﮐﺮد؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻠﮑﯽ را در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺸﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮی آن ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎم او ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻨﺘﺮﭘﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم او از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در اﺧﺘﻼس و ﻓﺮار او از اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا راه را ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ دﺳﺖ ،درﺻﺪد ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،زﯾﺮ ﺳﻮال
ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺷﺎﯾﻌﻪای در ﻣﻮرد ﻓﺮار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ
ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮار ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره او ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ را دروغ ﻣﺤﺾ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۸ ،دیﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺮاف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ دارد ،درﺻﺪد ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی – وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوج ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﮐﺸﻮر را »ﮐﺬب ﻣﺤﺾ« ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﻃﯽ روزﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭼﺮﺧﯿﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼس از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼس اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از
اﺧﺘﻼس  ۱۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ) ۱۸دی( در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره اﻫﺪای
ﻧﺸﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ »اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب« در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری _ وزﯾﺮ ﮐﺎر ،در ﭘﺮوژه اﯾﺮان ﻣﺎل
ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪی – دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻌﺪادی از
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﺎ
ﺳﻬﺎمداران آنﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آراﻣﺶ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺗﻬﺎﺟﻤﺎﺗﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﭙﺮده
ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق

ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار دارد.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﺬب ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ،ﺳﻌﯽ در اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر
)ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه( را در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل
داﻧﺴﺖ و از ﻫﻤﻄﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮاس ﺑﯿﻨﺪازد ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽاﺳﺎس
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و اﺧﺒﺎر را از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

