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 هاي توليدي در ايران هاي تأمين مالي بنگاه چالش
)پسندصنايع گيتيمطالعه موردي تجربه گروه(

 چكيده

و كننده عنوان مصداق شركت جذببه( پسند تأمين مالي گروه گيتي فرآينددر اين گزارش شيوه

ذيو نحوه برخورد دستگاه)سرمايه عموم از طريق غيربورسي شناسي آسيب فرآيندربط با اين هاي

ازها بيانگر اين واقعيت است كه هر چند مديران گروه مزبور در جذب بررسي. است شده مردم سرمايه

و نتوانسته آور عمل كرده ريسك گذاران عمل كنند، اما نحوه اند به تعهدات خود در مقابل سرمايه اند

و و شايد يكي از اصلي پولي در اين ميان پررنگ برخورد مقامات امنيتي ترين عوامل بروز مشكل تر

و معدن كه اخيراً بانك مركزي با است پسند بوده نكول ايفاي تعهد در گروه گيتي كمك بانك صنعت

بحراني، اين گزارش شبه مسئلهبا عنايت به اين. اقداماتي را جهت رفع مشكل مزبور اتخاذ كرده است

.استه كردهئها ارا مند شركت مالي قاعده تأمينپيشنهادهايي را براي 

 مقدمه

مهر فعال اقتصادي را نظر مسئله تأمين مالي يكي از مهمترين مسائلي است كه . كنديمتوجه خود

و محدوديت انتخاب راهبرد محدوديت منابع مالي از يك ناسب براي جذب آن منابع از سوي ديگرمسو

 صنعتيتوليدي هاي در اين گزارش پس از معرفي يكي از گروه شركت. افزايد بر اهميت اين موضوع مي

ما فرآيندو شيوهكه،)پسند گيتي صنايعگروه(نام كشورهب و نحوه برخورد لي آن تأمين شركت

ذي دستگاه يك فرآينداين تبديل شدن ربط موجب هاي و هم اجتماعي مسئلهبه  شده هم اقتصادي

مي مالي شركت تأمينهاي مشكالت مربوط به محدوديت است، . شود ها در خارج از نظام بانكي بررسي

و بانكي در برخورد با اين روندو عملكرد دستگاهمزبور شيوه شناسي آسيبلذا ضمن  تأمينهاي امنيتي

ميجهت در نهايت راهكارهاي ممكن مالي، .گيرد رها شدن از اين وضعيت نامطلوب مورد بررسي قرار
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 پسند گيتي ايعصن گروه شرح ماجراي.1

و مشكالت ايجاد شده در اين زمينه فرآيند، پسند گيتيدر اين بخش ضمن معرفي گروه جذب سرمايه

و آسيب مي بحث .شود شناسي

 پسند گيتيمعرفي گروه.1-1

در قالب يك شركت سهامي خاص در اداره كل ثبت 1377در سال»پسند صنعت گيتي«شركت

هزار سهم ده ميليون ريال كه به يكصدبا سرمايه ثبت شدهو استان اصفهان به ثبت رسيدهاي شركت

طبق اساسنامه آن، پسند گيتيشركت. يكصد ريالي تقسيم شده در آن استان شروع به فعاليت نمود

و واردات كاالهاي مجاز بود اين امر در آگهي تأسيس ثبت شماره1.مجاز به فعاليت صرفاً صادرات

و واردات 5/2/1377 ��رخش/2479 نيز مورد تأكيد قرار گرفته كه موضوع شركت، صرفاً صادرات

. كاالهاي مجاز است

و برق كه با احداث شروع فعاليت شركت از زمان در پسند گيتيمراكز تحقيقات پليمر، مكانيك

از صنعتي، تاكنون در قالب يك گروه توليدي 1377سال ودرشركت30بيش صنعت ساختمان

و عالوه بر توليد محصوالت، سيساتأت از تأميندر زنجيره به ثبت رسانده مواد اوليه بسياري

.نقش دارد كارخانجات توليدي كشور

و 1390و 1387،1388،1389 متوالي سال4 طولدر برتر به عنوان كارآفرينمزبور شركت

در حامي ملي برگزيده كارفرماي و داراي افتخاراتي ثبت اختراعات، كسب كارگر شناخته شده

و خارجي در حوزه هاي گواهينامه و صرفهداخلي فعاليت. جويي در مصرف انرژي بوده است فناوري

هاي مختلف زمينهبهو پسند، توليد لوله سبز بود كه بعد از آن گسترش يافت اوليه گروه شركتي گيتي

و نظير قطعه اين هاي فعاليت. ساخته با فناوري باال نيز ورود كرده است هاي پيش ساختمانسازي، نفت

2.كرده استرا فراهم در كشور نيروي انسانينفر 5000بيش از زمينه اشتغال صنعتيگروه 

و بررسي.2-1  از مردم سرمايهجذب يا اخذ فرآيندداليل

ايجاد شد كه3اسنادياتاعتبار گشايشبانكي براي بخش توليد براي هاي محدوديت 1388ز سالا

كه عمده(بانك ملي نيزرو ايناز.هاي توليدي را با مشكل روبرو كرد مين سرمايه در گردش بخشأت

 
و اظهارنامه ثبت شركت.1 كد75/ با شماره سري الف 4/3/1377مورخ 13876، به شماره ثبت طبق اساسنامه، آگهي تأسيس

.052216و شماره سريال-04/3-1
2. http://sgpnews.com 

)Letter of Credits( اعتبارات اسنادي.3
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مي پسند گيتيگشايش اعتبارات گروه صنايع به اين دليل كه گروه داراي)شد از سوي اين بانك انجام

كه. داد ذينفع واحد است، اعتبار را فقط به شرط پرداخت كامل وجه گشايش مي اين در حالي بود

درصد در سررسيد90و درصد پرداختي10باكه(شركت بايد در سررسيد اعتبارات پيشين را نيز 

مي) ارائه شده بود .نمود تسويه

در محدوديت و 1390از سال پسند گيتيمالي براي گروه تأمينهاي موجود به بعد افزايش يافت

اعتبارات گشايش براينقدينگي به دليل عدم كفايت حجم.شدگروه دچار آشفتگي وكار فضاي كسب

و مواد اوليه توانايي مالي الزم براي خريدپسند اسنادي، گروه گيتي براي سازگاري با را نداشت

و شرايط جديد  مزبور عمدتاً وجود آمده بود، تأمين مالي شركتهب مواد اوليهخريد برايكهمشكالت

شدمردمي هاي سرمايهبرمبناي  كه با مجموعه اشخاصي بودبه متعلقها بيشتر اين سرمايه.انجام

مزيتي كه روش پرداخت1.پسند بودند گيتي كاركنانبهو از كاركنان يا وابستگان آشنايي كامل داشتند 

نقدي در گشايش اعتبارات اسنادي به ارمغان آورد، اين بود كه چون شركت مواد اوليه را به صورت 

مي كرد، هم هزينه نقدي خريد مي مي ها كاهش پيدا و هم تورم احتمالي پوشش داده .شد كرد

هاي زيرمجموعه پسند، اين شركت از طريق شركت گيتي صنايعفارغ از گستردگي فعاليت گروه

بر( بر)شركت توليدي در بخش صنعت36بالغ مي 5000و تعداد پرسنل شاغلي كه بالغ درد،نباش نفر

و با پرداخت هزار نفر سرمايه20مجموع از طريق عقد مضاربه با المصالحه درصد وجه5/2گذار

 350اين امر از طريق صدور.ر ميليارد ريال منابع جذب كرده استهزا9/4الحساب ماهيانه، حدود علي

2.هاي بانكي صورت گرفته است هزار برگ حواله غير از چك

و ان گذار سرمايه. بوده است3قانون مدني)10(المصالحه عقود معين تحت مادهجهمنشأ تعيين

و قرارداد ضمن مصالحه گذار سرمايهدر قالب عقد مضاربه  و زيان ميان طرفين منعقدي كرده سود

4.ميليارد ريال رسيد هزار9/4به حدود 1390تا 1388هاي روند جذب سرمايه طي سال.شد مي

و گذاري خود در زمينه گروه مزبور با جذب منابع فوق اقدام به توسعه سرمايه هاي مختلف كرده

و سرمايهبراي توسعه. است خود را تا حدود زيادي گسترش داده وكار كسب گذاري گروه، حجم فعاليت

.است اندازي شده مركز تحقيقاتي نيز راه

1. http://sgpnews.com 
.رئيس گروه بازرسي بانك مركزي در استان اصفهان 27/8/1390گزارش مورخ.2
اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشدت به كساني كه آن را منعقد نمودهقراردادهاي خصوصي نسب«: قانون مدني)10(ماده.3

.»نافذ است
دفسند در جلسه مشترك با گروه بازارپ اظهارات مديران شركت گيتي.4 هاي مجلس تر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مالي

.26/8/1393مورخ 10675شوراي اسالمي طي صورتجلسه شماره 
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و مبناي قانوني.3-1 آن ميزان نرخ سود  تعيين

و بر و- اساس تحليل هزينهنرخ مصالحه توسط شركت و شرايط بازار متغير 33تا28در محدوده فايده

1.شده استدرصد تعيين

اي كه اقدام به جذب سرمايه نموده، با نرخ سود نظام در دورهدر صورتي كه نرخ مصالحه شركت

مي،داده شودبانكي كشور مورد مقايسه قرار  لحه شركت در دوره مورد شود كه نرخ مصا مالحظه

به بررسي، به يك2 طور ميانگين نزديك اين تفاوت. ساله بوده است برابر نرخ سود سپرده بانكي

گذاري باشد، اما آنچه گذاران جهت سرمايه براي ايجاد انگيزه در سرمايهتواند يكي از داليل روشن مي

؛ بلكه هزينه تمام پسند نبوده است مشخص است، نرخ سود نظام بانكي، مبناي نرخ سود گروه گيتي

و فرصت پول در بازار غيررسمي مبناي وجه المصالحه بوده كه توسط گروه مزبور در آن زمان شده

.است ورد شدهدرصد برآ5/3حدود 

:جدول نرخ سود بانكي به شرح زير است

)درصد(2)1390-1388(بانكي هاي جدول نرخ سود سپرده

138813891390سال
155/1417*نرخ سود بانكي

.سايت رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران:مأخذ
.سالهيكداري مدتگذار سرمايههاي الحساب سپرده نرخ سود علي*

و مبناي قانوني.4-1 آن شرعيو نوع قرارداد بين طرفين

)1پيوست( به نمايندگي اشخاص مشخص پسند گيتيكه ميان سهامداران شركتاي موافقتنامهطبق

و انجام دريافتهاي به منظور حمايت از فعاليتيگذار تنظيم شده بود، قراردادو سرمايه كننده وجه

وجه يك يا چند فقره چك به عنوان تضمين كننده دريافت.شدميمنعقد بين طرفين معامالت شرعي 

و پرداخت مبلغ مشخصي به صورت ماهيانه به پرداختكننده نزد پرداخت را كننده وجه قرار داده

وجه را به وي مصالحه كننده دريافتهاي وجه، سود حاصل از فعاليتكننده پرداخت. نمود مصالحه مي

و و زيان احتمالي سهم پرداختكننده در مقابل دريافت نموده وجه را به وي مصالحه كننده وجه، ضرر

به دريافت3.كرد و مقتضي بداند طور كننده وجه طبق قرارداد، مخير بوده وجوه را به هر نحو كه صالح

و آن را به مصرف برساند مشاع در فعاليت .هاي خود دخالت داده

ميبه الذكر فوققرارداد  1307مصوب سال شد كه طبق قانون مدني صورت عقد مضاربه منعقد

.همان1.
2. http://www.cbi.ir/Category/EconomicTrends_fa.aspx 

ميبرگرفته از متن.3 .قابل مشاهده است1باشد كه در پيوست قرارداد
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ميو اصالحات بعدي مليمجلس شوراي به«: شود چنين تعريف موجب آن احد مضاربه عقدي است كه

و در سود آن شريك متعاملين سرمايه مي باشند؛ دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده

و عامل مضارب ناميده مي 1.»شود صاحب سرمايه مالك،

و) دام ظله( مبناي استفتائات انجام شده از دفتر مقام معظم رهبريهمچنين اين نوع قرارداد بر

و شرعي نيز تطابق داشته است حضرت آيت ايان ذكر استش.اهللا مكارم شيرازي، با احكام فقهي

و آنها را به كانالي شرعي هدايت تأمينهاي گشاي روش تواند گره استفتائات مزبور مي مالي ربوي باشد

.)آمده است8در پيوست شماره( كند

 گذاران سرمايهنوع ضمانت براي بازپرداخت وجوه.5-1

آقاي عليرضا(تضمين بازپرداخت سرمايه مردم توسط چك يا حواله با امضاي عضو هيئت مديره شركت

مي) جنتي كننده وجه يك يا چند فقره چك به عنوان تضمين نزد پرداختكنندهو دريافت2شد انجام

و) ها نظير بانك ملت نزد بانك(در قالب چك بانكي ريالميليون 300از بيش مبالغ3.داد وجه قرار مي

قوصندنظير(الحسنه هاي قرض در وجه برخي صندوقالحسنه قرضاز آن در قالب حواله كمترمبالغ

مي))ع(لحسنه شعبه امام حسن عسگريا قرض .شد پرداخت

 داليل اعتماد مردم به شركت.6-1

دليل اصلي گرايش،انجام شده است گروهگذار در اين اي كه با دو شخص سرمايه با عنايت به مصاحبه

بهپسند گيتيگذاري در گروه صنايع مردم به سرمايه پرداخت نرخ سود باال نسبت به نرخ سود بانكي،

به سرمايه از سوي ديگر چون عمده. شود مربوط مي گذاران از كاركنان يا وابستگان كاركنان بودند،

اي كه خود در آن فعال بودند، براي تزريق اقتصادي مجموعههاي دليل مشاهده پيشرفت فعاليت

و گروه  و اعتماد مزبور توانسته بود سرمايه به آن انگيزه داشتند . ان را جلب كندگذار سرمايهتوجه

و سرمايههاي همچنين سرمايه هاي برتري. كالن در يك زمان، نرخ بازدهي يكساني داشتندهاي خرد

و افتخاراتي كه موجب تشويق آن از سوي دولت شده بود، نيز ذهنيت  ان را نسبت گذار سرمايهاين گروه

از.بودو مردم را به حمايت بيشتر از اين گروه اقناع كردهمثبت گروه هاي به فعاليت خوشنامي برخي

البته گروه. اعضاي هيئت مديره اين شركت در سطح استان اصفهان نيز در جلب اعتماد مؤثر بوده است

.است پسند براي انجام اين امر از برخي مراجع نيز استفتاء كرده صنعتي گيتي

آن 1307قانون مدني مصوب سال) 546(ماده.1 و اصالحات بعدي .مجلس شوراي ملي
و گروه بازارهاي مالي دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش براساس مستندات جلسه مشترك مديران گروه گيتي.2 هاي مجلس پسند

.20/8/1393شوراي اسالمي مورخ 
مي.3 .قابل مشاهده است1باشد كه در پيوست برگرفته از متن قرارداد
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و تركيب.7-1  سرمايه شركتميزان

هاي اما طبق برنامه. ميليون ريال بوده است10شركت ثبتي شايان ذكر است كه سرمايه اوليه

وها اي شركت مبناي جذب سرمايه بر اين اساس بوده كه سرمايه الزم از سه منبع شركت، بانك توسعه

مها به دليل محدوديت تحميل شده از سوي بانك؛ مردم تأمين شود الي آنها، سهمو عدم حمايت

گروه صنعتي هاي در شرايط فعلي كل دارايي.به مردم انتقال پيدا كردها مشاركت در تأمين مالي بانك

ميليارد تومان اعالم شده ولي دادستاني استان اصفهان 1500توسط حسابرسان مستقل پسند گيتي

 490پسند نيز حدود وجوه توديعي مردم نزد گروه گيتي1.ميليارد تومان آن را تأييد كرده است 850

2.ميليارد تومان است

 داليل نكول مطالبات در سررسيد.8-1

با پسند گيتيو در شرايطي كه گروه 1390در ميانه سال با منابع حاصله از قراردادهاي منعقده

درو بخشي از آن مناب بوداوليه نمودهو خريد مواديگذار سرمايهشهروندان اصفهان اقدام به  ع را نيز

براي نامه3ساخته صرف كرده بود هاي پيش فناوري خانه ات مؤسسوها بانكاز سوي اداره نظارت

عبانك مركزي اعتباري  و غير مل بانكاخطاب به مديران شدهاي دولتي با دولتي ارسال كه در آن

ماشاره به نام ب پسند گيتيصنايعه حرمانه وزارت اطالعات، گروه و متقلبانههايه اتخاذ شيوهاصفهان

و يا هرگونه مهر محرمانهبند طبقهاين نامه بدون. استفاده متهم شده بود سوء وها نه فقط در بانك،ي

شدمؤسس از،ات اعتباري اصفهان منتشر  پسند گيتيقرارداد گروهيها طرفبلكه در ميان بخش زيادي

و و التهاب كرد هاي تأمين مواد با هدف كاهش هزينه پسند گيتيگروه كه در شرايطي ايجاد نگراني

مي اوليه، هزينه و مدت ها را به صورت نقدي تأمين دار كرد ولي محصوالت خود را به صورت اعتباري

رايها طرفتعدادي از فروخت، مي و دريافت وجوهشان  پيرو.كردندقرارداد درخواست لغو قرارداد

و تسهيالت اعتباري به گروه گزارش مراكز امنيتي به بانك مركزي، اين بانك، بانك ها را از ارائه خدمات

و پسند منع گيتي هاي تابعه، گروه از ايفاي تعهدات خود در نتيجه با سررسيد تعهدات شركتكرد

. استو هنوز هم بازمانده بازماند

د.1 حسابرسي دادستاني استان اصفهان تنها. هاي دو مرجع ناشي از تفاوت در دو نوع نگاه آنهاستر برآورد ارزش داراييتفاوت
و توليد ثروت داراييه امين توانايي ارزشهاي فيزيكي را به قيمت حراج برآورد كرده، اما حسابرسي تأمين سرماي دارايي را آفريني ها

.است نيز در نظر گرفته
هاي مجلس پسند در جلسه مشترك با گروه بازارهاي مالي دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هارات مديران شركت گيتياظ.2

.26/8/1393مورخ 10675شوراي اسالمي طي صورتجلسه شماره 
.همان.3
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 تعداد شاكيان موجود شركت.9-1

كه پسند گيتيتوسط گروه» انجام اعمال متقلبانه«، با گسترش شايعه 1390در نيمه دوم سال

از براساس نامه غيرمحرمانه بانك مركزي به مديران بانك هاي اصفهان در اين شهر پيچيده بود، تعدادي

و التهاب، براي دريافت اصل تأمينهزار طرف قرارداد 27 و سود مطالبات مالي با اين گروه، با نگراني

.مراجعه كردند پسند گيتيخود به گروه

از3طي پسند گيتيگروه شده طي قراردادهاي تأمينميليارد تومان اصل وجوه 490سال،

و 300دوجانبه خود با شهروندان، حدود باها طرفميليارد تومان را با اولويت وجوه خردتر ي قرارداد

وشرايط خاص د... نظير بيماري و همچنين فروش. اده استعودت اين مبلغ حاصل از سود توليد

از 1000در عين حال، حدود.بخشي از اموال شركت فراهم شده است ي اين نوع قراردادها طرفنفر

اند كه حدود نيمي از اين تعداد براي دريافت وجوه خود به دادگاه شكايت كرده پسند گيتيبا گروه

و 1393ماه پرونده گشوده شده تا بهمن حل بسته شد و مي بقيه در حال مذاكره �.باشد وفصل

 پسند گيتي گروه صنعتيمالي تأمين فرآيند هاي چالش.2

و چالشدر اين بخش .دشوميبررسي پسند گيتيمالي در شركت تأمين فرآيندهاي مشكالت

 بررسي عملكرد دستگاه امنيتي.1-2

به دستگاه امنيتي محرمانه، ارسال نامهپسند گيتي صنايعرسد نقطه شروع چالش مالي گروه به نظر مي

منعكس به شبكه بانكي اين موضوع را دستگاه مربوطه، بانك مركزي پيرو نامه؛بانك مركزي بوده است

و طي بخشنامه مضمن،دستگاه امنيتي اي با اشاره به نامه كرده عمليات تقلبانه بودنوارد كردن اتهام

. در شروع بحران نقش اصلي را ايفا كرده استپسند، گيتي

 بررسي عملكرد بانك مركزي.2-2

:عملكرد بانك مركزي به شرح ذيل قابل بررسي است

ازو مؤسسات اعتباري بانك مركزي پيرو نامهها اداره نظارت بر بانك) الف دستگاه اي محرمانه كه

به مديران عامل25/7/13902مورخ172715/90؛ طي بخشنامه شماره دريافت كردهامنيتي 

و مؤسسه اعتباري توسعه اعالم هاي بانك  پسند گيتي صنايعكه گروه كرده است دولتي، غيردولتي

هاي مجلس مركز پژوهش پسند در جلسه مشترك با گروه بازارهاي مالي دفتر مطالعات اقتصادي اظهارات مديران شركت گيتي1.
.26/8/1393مورخ 10675شوراي اسالمي طي صورتجلسه شماره 

.قابل مشاهده است2متن اين نامه در پيوست.2
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را متقلبانه اصفهان شيوه .استنموده اتخاذ جهت جذب منابع اي

و حوزه بانك، نامه بانك مركزي پيرو)ب خود دستور عدم همكاري با گروه هاي ها به تمام شعب

..نداهرا دادپسند گيتي

عمومي را در دادسراي 19/9/1390مورخ219277/91با شماره بانك مركزي شكايت خود)ج

اما ه، طرح نمودرا»استفاده از اوراق به قصد اخالل در نظام بانكي«بر شهرستان اصفهان مبني) كيفري(

ش مدتي بعد بهتقاضاي استرداد نموده 23/7/1391مورخ192653/91موجب نامه شماره كايت خود را

.را مسترد كرده استو آن 

و كمكگذار سرمايهشركت كه سازمان اما در گزارش جلسه بررسي مطالبات)د و هايي اقتصادي

و دارايي ارائه  به بانك مركزي در پاسخ«: شده عنوان1،است كردهفني ايران به وزارت امور اقتصادي

بر حل مشكالت مالي شركت مذكور اعالم نموده كه انجام اين امر درخواست استاندار اصفهان مبني

و بانك مركزي خارج از اختيار بانك در ضمن معاونت امور بانكي،.»استجمهوري اسالمي ايران ها

و نظارت بر اجراي سياست اس وچهارم چهلكلي اصل هاي بيمه هاي اسي به مديران عامل بانكقانون

و معدن هشدار داده كه در اعطاي هرگونه تسهيالت ملت، و صنعت سپه، ملي، پارسيان، صادرات ايران

و مقررات مربوطه به عمل آيدهاي به شركت مراقبت .الزم در چارچوب قوانين

و عدم حمايت از شركت را به شرح زير مزبور در گزارش  اعالم، بانك مركزي داليل اين اقدامات

2:است كرده

و قانون تنظيم بازار غير)1(آن شركت مطابق ماده.1 و مصوبات شوراي عالي پول متشكل پولي

و خارج از چارچوب،مردمي نبودههاي اعتبار مجاز به جذب سپرده اما بدون كسب مجوزهاي الزم

و .مردمي نموده استهاي مقررات، اقدام به جذب سپرده قواعد

و اعتبار)29(مطابق ماده.2 لبات وصول مطانامه آيينو3دستورالعمل حساب جاري شوراي پول

و مشكوك و مؤسسات اعتباري از اعطاي هرگونه تسهيالت اعمها الوصول، بانك سررسيد گذشته، معوق

و ارزي به دارندگان چك برگشتي .اند منع گرديدهاز ريالي

و حمايت از فعاليت رو، مستثنا ازاين قانوني آن، خارج از اختيارات غيرهاي نمودن آن شركت

ميها بانك .باشدو بانك مركزي

ن شايان ذكر است، م –ب 100د 10004/رئيس گروه بازرسي استان اصفهان در گزارش شماره

در 28/7/1390مورخ 12/1386 گروهتاقدامات پيشگيرانه بانك مركزي روي وضعيآثار خصوص خود

:پسند، گزارش ذيل را ارائه كرده است گيتي صنايع

و كمك سازمان سرمايه 5/1/1393م مورخ/19-1-21مستندات مربوط به گزارش شماره.1 و فني ايران گذاري .هاي اقتصادي
.همان.2
و اعتبار 2/3/1391مصوب مورخ.3 .شوراي پول
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ميبه« غل رسد واكنش پيشگيرانه برخي از بانك نظر ـ و استنباط ـ آنها از بخشنامه اداره ها ط

به نظارت بر بانك و عدم توجه و بدون مالحظه تمامي جوانب ها از بروز حوادث بعدي، كمي سريع

منابع پولي به اگرچه اقدامات خطرناك اين مجموعه در نحوه تأمين. پذيري بوده است قاعده سرايت

و بي صورت مضاربه ميمهابا از مردم بسيار ترير به طرز خطرناكشرايط حال حاضنمايد، لكن جلوه

و اين مسئله به روزنامه فضاي اجتماعي شهر اصفهان را تهديد مي . استان نيز درز كرده استهاي كند

يك در پايان اضافه مي نمايد رعايت كليه جوانب احتياط در برخورد با اين مشكل كه تنها مربوط به

و الزم است هرگونه اقدامي با هماهنگي كليه باشد، بسيار حائز اهم شركت در اين استان نمي يت بوده

.»نهادهاي رسمي استان صورت پذيرد

پسند بدون در نظر گرفتن كليه گيتي صنايعشود كه اقدام نظام بانكي عليه گروه لذا مالحظه مي

و لذا از اين جنبه قابل نقد است و سياسي مشكل صورت گرفته .جوانب اجتماعي

طي) كيفري(دادگاه عمومي 117در نهايت پس از صدور حكم برائت توسط شعبه)هـ اصفهان

شماره بانك مركزي طي بخشنامه 28/10/1391مورخ 9109970354301449دادنامه شماره 

بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست، به مديران عامل بانك3/6/1393مورخ93/ 148791

و كوثر اعالم نموده ارائه خدمات بانكي به گروه گيتيو مؤسسات اعتباري تو د بالمانع پسن سعه، عسگريه

.است

نيز بانك مركزي ترتيبي اتخاذ كرده است كه مبلغ يك هزار ميليارد 1393در اسفندماه سال

و معدن  پسند تسهيالت در ازاي تسويه بدهي طلبكاران به گروه گيتيو ريال توسط بانك صنعت

1.اين پرداخت مرحله به مرحله خواهد بودكه پرداخت شود

ها بررسي عملكرد بانك.3-2

و مؤسساتها مطابق با نامه رياست گروه بازرسي استان اصفهان به مديريت اداره نظارت بر بانك

، بانك صادرات گشايش)25/7/1390مورخ(پيرو بخشنامه آن اداره) 17/8/1390مورخ(اعتباري

و اداره مذكور از رياست پليس گيتي صنايعاعتبارات اسنادي براي اين گروه پسند را معلق نموده

و امنيت ناجا جلوگيري از فعاليت شركت مذكور را خواستار شده است .اطالعات

م در ذكور يادآور شده است، با وجود فضاي ايجاد شده، انتشار هرگونه شايعهنامه خصوص اي

و يا عدم توانايي شركتي با چنين گستردگي، در بازپرداخت ديون خود بسيار خطرناك ورشكستگي

نا. خواهد بود هاي خصوص صندوقدر 1383مطلوبي كه اصفهان در سال به ويژه با توجه به تجربه

.داشت، امكان تكرار بروز بحران اجتماعي را نبايد دور از نظر داشتالحسنه قرض

�.� ��� ��� �� ����� ���� �� � !"�# $%��&'% (�)� *+,��/��/���� ./)0 1234��56 �%��� !57+8 459� ��.
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 پسند گيتي ايعصن گروه عليهاقدامات انجام شده بررسي.4-2

و1اي طي نامه 10/10/1390دادگستري كل استان اصفهان در مورخ)الف خطاب به مديركل فرهنگ

و بانكي بودن جذب سرمايه گروه صنايع گيتي آن ارشاد اسالمي، خالف مقررات پولي و از پسند را اعالم

ا دراداره درخواست نمود كه خصوص جلب سرمايه توسط اين شركتز انجام هرگونه آگهي تبليغاتي

.جلوگيري به عمل آورد

را)ب به دادگاه 1390در مهرماه سال با وجود اينكه بانك مركزي تقاضاي استرداد شكايت خود

خود ادامه داده هاي، به بررسياتهام وارد شده اما دادگاه به دليل عمومي بودن جرم،تسليم نموده بود

:و به اين نتيجه رسيد كه

ر.1 و نه چنين فعاليتي .ا ادامه داده استشركت نه سابقه فعاليت بانكداري داشته

ب.2 معلوم شد كه2،متشكل پوليا ماده يك قانون تنظيم بازار غيردر بررسي انجام شده در تطبيق

و در3»اعطا«و»دريافت«اين شركت هر دو فعل  گري نتيجه به عمليات واسطه را همزمان انجام نداده

.اشتغال نداشته است

خود صرف هاي شركتهاي كردن فعاليتجذب شده را در جهت گسترده هاي گروه سرمايه.3

.نموده است

شد 28/10/1391 در تاريخاز سوي دادگاه4در نتيجه حكم برائت متهمان 5.استهصادر

و اقتصاد نوين با ابالغ بخشنامه همچنين بانك از هاي ملت اي به كليه واحدهاي خود اعالم كردند

و ارائه خدمات بانكي به شركت مزبور ممانعت به عمل آورندگشايش اعتبارات  همچنين بانك. اسنادي

و يا برداشت وجوه حساب . هاي شركت نزد آن بانك خودداري كرده بود ملت از پرداخت وجه چك

بر كأن لم يكن نمودن نسبت به تقاضاي بانك مركزي مبني است دادگاه در رأي خود شايان ذكر

و آن را نوعي شكايت نيز انتقاد )4(موضوع ماده»عدول بانك مذكور از نظريه كارشناسي خود«كرده

.تلقي نموده است6متشكل پولياجرايي قانون تنظيم بازار غيرنامه آيين

در رابطه با تأمين مالي مستقيم از طريق جذب) سكوت قانون(الزم به توجه است كه خأل قانوني

در.ه بود را افزايش داد پسند گيتي صنايعگروه قانوني بودن فعاليت عمومي، شائبه غيرهاي سرمايه اين

وي انجام دادهقانون مدني كار قانون)576(و)10(حالي است كه گروه مزبور با استناد به مواد  است

 
.10/10/1390مورخ 3/5727/9016نامه شماره.1
.مجلس شوراي اسالمي 30/10/1383مصوب.2
و سپردهدريافتمنظور.3 و وجوه .باشد به متقاضيان ميو تسهيالتاعطاي وام هاي مردم
و مصطفي وعيديآقايان عليرضا جنتي، ناصر.4 .قلي جنتي
.استه شدهئارا7حكم دادگاه در پيوست شماره.5
.20/4/1386مصوب.6
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.مالي است تأميندرخصوص قانوني بودن روش پسند گيتيعملكرد نيز مؤيد حكم دادگاه

 پسند گيتيبررسي عملكرد شركت.5-2

با اين كار ريسكو خود افزودهاي مردم بر ميزان بدهيهاي با جذب سرمايه پسند گيتيشركت

و با توجه به اينكه نسبت بدهي به سرمايه شركت رو به افزايش بود، امكان نقدينگي خود را باال برد

مذ.محدود كردمجموعه خود را براي استقراض و شركتهرچند گروه هاي تابعه خود نيز قرباني كور

در)سهامداران( سنجيده نظام بانكي كشور هستند، اما اقدامات اعضاي هيئت مديرهنتااقدام اين گروه

به هاي غيرقابل زيان،هاي احتمالي جذب منابع مشاركتي مردم بدون توجه به ريسك جبراني را

و مردم استان وارد سرمايه همچنين اعتبار هيئت مديره خوشنام اين مجموعه زير سؤال. كردگذاران

و به عبارتي سرمايه اجتماعي عظيمي را زير سؤال برد پسند براي حل مشكل گيتي البته.رفت

:ازجمله. تاكنون اقداماتي را نيز انجام داده استانگذار سرمايه

م.1 و توليد عليرغم همه تالش براي استمرار فعاليت ،مشكالتجموعه

تا روزي كه سرمايه مردم نزد شركت) انهيسود ماه(المصالحه قراردادي تعهد به پرداخت وجه.2

.است

از.3 و(سال3ميليارد تومان به مردم در طول 300پرداخت بيش اين مبلغ حاصل از سود توليد

.)همچنين فروش بخشي از اموال شركت فراهم شده است

واگذاري سهام به مردم طرف قرارداد در صورت تمايل به قيمت كارشناسي رسمي دادگستري.4

دينب) قبل از بحران ارزي( 1391انجام گرفته توسط دادسراي عمومي اصفهان به قيمت تقريبي سال

از 1392تا پايان سال) سود ماهيانه(المصالحه قراردادي نحو كه اصل پول به همراه وجه و اول محاسبه

و سهام سهامداران فعلي گيتيمي سهامدار محسوب 1393سال اين. شودمي پسند به آنها منتقل شوند

و براي شراكت و دارا روش براي جبران همراهي مردم به قيمت قبل از بحران ارزيهاييمردم در اموال

.توسط شركت اتخاذ گرديده است

 اقتصادي عمليات شركتهاي بررسي آسيب.6-2

بر عدم گشايش اعتبارات مبني 1388از سال پسند گيتيتحميل شده به شركت بانكي هاي محدوديت

و مجبور شدن شركت به خريد نقدي، موجب فشار بر منابع مالي  آن شده،) سرمايه در گردش(اسنادي

و  اشتغال به عمليات بانكي آن شركت را بيشتر تحت فشار قرار از سوي ديگر اتهام فروش اوراق قرضه

ظهور اين وضعيت موجب؛شده نيز بر وخامت اوضاع افزود سررسيدمردمي هاي سرمايه بازپرداخت. داد

و سودآوري گروه را در جهت منفي گيتي صنايعهاي غيرقابل تحمل به گروه تحميل شوك پسند شده

و موجب انباشت بدهي و آشفتگي مالي آنهاو شركت گروهيها متأثر ساخت .شدهاي تابعه
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 اجتماعي عمليات شركتهاي بررسي آسيب.7-2

كه بروزبا پسند گيتيگروه ها شروع شده بود، هايي از جانب بانك اعمال محدوديتباشرايط جديد

و توسعه. از مردم نمود سرمايهاقدام به جذب  مردم نيز با تكيه بر اعتماد به عملكرد رو به پيشرفت

در گروه مزبوراساس جايگاه اقتصادي مقبولبر،و نرخ سود جذاب پرداختي از سوي گروه شركت

و با مد عقد(، طي انعقاد قراردادريگذا سرمايهنظر قرار دادن سابقه خوب آن در پرداخت سود جامعه

آن) مضاربه و دريافت چك از هجوم تعدادي از اما1.ي در آن استقبال كردندگذار سرمايهاز،با شركت

و نامه منتشر شده در سطح شهر اصفهان، موجب سرمايه و كمبود گذاران بر اثر شايعه ايجاد شده

و اصل سپرده نقدينگي برايكسري وها پس دادن سود و از شد شركت از بازپرداخت ديون خود ناتوان

شلحاظ نق بيدر.ددينگي دچار بحران در نتيجه و ايجاد اخالل  تأمينتدبيري مسئوالن نظام بانكي

و اداره گروه بايها طرف، تعداد زيادي از پسند گيتيمالي  پسند گيتيقرارداد اين گروه از قرارداد خود

و سرمايه اعالم نارضايتي كرده و عالوه بر اين مجموعه اين ماجرا باعث كاهش اعتماد عمومي اند

و ها، بخشنامه از سوي ديگر اطالعيه. اجتماعي در استان اصفهان شده است ها، هشدارهاي بين بانكي

، اين اوضاع را از نگاه كه از عوامل اصلي ايجاد بحران بودندو شكايت نسبت به شركت2بيمه

و آنها را بيشتر نگرانيبحرانان گذار سرمايه .كردتر نمايانده

و طرح دعوي آنها عليه مديران گروه كاهش اعتماد عمومي اشخاص سرمايه  صنايعگذار

و ثانياً هجوم سرمايه گذاري موجب عدم جذب سرمايه پسند، اوالً گيتي گذاران به استرداد هاي جديد

شدهوجو ب. خودشان و نهادهاي حكومتي نيز در در نتيجه سطح اعتماد عمومي ه گروه كاهش يافته

. اند شار قرار دادهفرا همواره تحت مزبورراستاي دفاع از حقوق مردم گروه

چ از 2,000، ين شرايطيندر در 5,000نفر به پسند نيز گيتي صنايعگروه نيروي كار مشغول

و دستمزد و يا اخراج شدنداستعفا) يا عدم دريافت(دليل تأخير در دريافت حقوق آثار لذا. داده

قابل نيز هاي آنها ايجاد گرديدو مشكالتي كه به تبع براي خانوادهافراد اجتماعي بيكار شدن اين تعداد

.استتوجه 

ي توليدياه شركتمالي تأمينجود در ابزارهايموهايخأل.8-2

و ين مالي را به دو دسته روش مبتنيتأمهاي اگر روش :تقسيم كنيم بر بدهي روش مبتنيبر سرمايه

ميگذار سرمايهبر سرمايه، در روش مبتني  در اين روش نقدينگي. شوند ان در مالكيت شركت سهيم

و امكان وام مي پروژه افزايش يافته مي گيري هم بيشتر .يابد شود، اما سهم مالكيت هر مالك كاهش

و مؤسسات اعتباري طبق نامه رياست گروه بازرسي استان اصفهان به مديريت اداره نظارت بر بانك.1 تعداد) 17/8/1390مورخ(ها
.نفر ذكر شده است) 20,000(گذاران سرمايه

.قابل مشاهده است5و4اساس نمونه استعالم شركت بيمه از بيمه مركزي كه در پيوستبر.2
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آن را انتخاب كرد؛ با وجود آنكه پسندتيگياي كه شركت بر بدهي يعني همان گزينه در روش مبتني

و صاحبان آن حفظ مي و جريان مالكيت براي شركت نقدي هاي شود، اما ريسك نقدينگي را باال برده

و منابع پسند گيتيشركت. دهد آزاد را كاهش مي مالكيت شركت را براي صاحبان سهام حفظ نموده

بان در گذار سرمايهمالي را بدون سهيم كردن  يكي از داليل چنين.دست آورده استهمالكيت شركت

و برخي شركت گيتي صنايعاقدامي توسط گروه  فقدان ابزارهاي الزم در بازار،هاي سهامي خاص پسند

كه شك چنانچه ابزارهاي قاعدهبي. هاي سهامي خاص است تأمين مالي شركتسرمايه جهت  مندي

مي جهت تأمين مالي چنين شركتهاي ذيربط است، همراه با نظارت دستگاه شد، زمينه هايي تعريف

بر. يافت بروز چنين اتفاقات ناگواري به شدت كاهش مي  تأمين فرآيندزيرا در اين صورت اوالً نظارت

و ديگر نيازي به ارا مالي گروه مورد بررسي به نحو احسن انجام مي ه گزارش از سوي نهادهايئشد

و وثايق موجود اگر هم گزارشي وجود داشت، نهاد ناظر با توجه به ضمانتثانياً امنيتي وجود نداشت، ها

.گذاران بودو كافي موظف به پاسخگويي به مطالبات به حق سرمايه

و ارائه پيشنهاد گيري نتيجه،بندي جمع

و خصوصاً اوالً پسند از طريق، مالي گيتي تأمين فرآينداخالل شبكه بانكي در اقدامات نظام بانكي

و استرداد اين شكايت گيتي صنايعشكايت از گروه  و منطقي ثانياً عدم پيش،پسند بيني راهكار درست

و ممنوعيت ارائه خدمات به اين گروه مشهود مديريت بدهي و ثالثاً مسدود كردن بوده هاي گروه مذكور

 صنايعآميز هيئت مديره گروه اقدامات ريسك. استو در ايجاد بحران مزبور نقش مهمي ايفا كرده

و استنكاف از پرداخت وجوه سرمايه گيتي و بايد در اين پسند نيز در جذب گذاران نيز قابل تأمل بود

و در چارچوب قراردادهاي منعقده با اشخاص زمينه به اندازه مسئوليت  و مسئول جبران پاسخگو خود

. اشندبگذاران هاي وارده به سرمايه خسارت

و تشكل هاي پايش فصلي ابراز شده در گزارش( هاي توليدي سراسر كشور از نظر فعاالن اقتصادي

طي)هاي مجلس توسط مركز پژوهش وكار محيط كسب مالي مهمترين مشكل تأمينسال اخير4،

و سرمايه و نهادهاي موجود براي. گذاري در ايران ارزيابي شده است توليد لي توليدما تأمينساختارها

و متنوع برخوردار نيستند .در ايران، از ابزارهاي نوين

ميراي حل اين مشكل اساسيب و سازمان بورسرينظ نهادهاي ناظرشود پيشنهاد ، بانك مركزي

و نوين،مندو ابزارهاي قاعده نهادها جهت ايجاد سازوكاري مناسب در راستاي تأمين ماليرا متنوع

و متوسطهاي نظير بانكداري بنگاه.دننمايحيارط توليديهاي بنگاه بازار اختصاصي1،كوچك

و متوسط در بازار سرمايه ايران، صندوقهاي شركت بگذار سرمايههاي كوچك ويژههي خصوصي
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كه اوراق بهادار مبتني ماننداوراق تحت نظارت انتشار پذير،ي خطرگذار سرمايههاي صندوق بر دارايي

و مالكان بنگاهبدهي را به مديراحداقل ريسك نكول  كهحلو يا راه ها منتقل نمايدن هاي ديگري

و دقت بيشتري براي  و اجرا مالي بنگاه تأمينممكن است نهادهاي ناظر با جزئيات هاي توليد معرفي

.كنند

و نهادهاي ناظر بايد كمك به و شرعيمالي آسان تأميندر مجموع هدف غايي حكومت ، شفاف

و به هنگام تدوين قانون بهبود مستمر محيط 1390الزم به يادآوري است در سال.ها باشد شركت

هاي توليدي در ايران، حكمي قانوني پيشنهاد شده بود مالي بنگاه تأمينوكار، براي حل مشكل كسب

شد كه با مخالفت سازمان بورس، اين حكم از قانون ياد تج. شده حذف و با توجه به ربيات اخير اكنون

و ابزارهاي  و مالي به دليلي ضعف ساختارها و تصويب تأميندر ايجاد بحران اجتماعي مالي، بازنگري

:چنين احكامي قابل توجه است

:وكار كسبمحذوف از قانون بهبود مستمر محيط)19(ماده

يفرآينددر مالي تأمين نيازمند اقتصاديهاي طرح سمتبه نقدينگي يافتن جريان منظوربه«

 سازمان نظارت تحت توانندمي تعاونيو خصوصي بخش هاي شركت قانوني؛و شفاف امن، شرعي،

 شريك خوديگذار سرمايه سوددررا اوراق اين خريدارانو عرضه مشاركت اوراق بهادار، اوراق بورس

:است مكلف بهادار اوراق بورس سازمان منظور اين تحقق براي. نمايند

 روشن، ضوابطيباو دريافترا مشاركت اوراق انتشار متقاضي اشخاص توجيهي هاي طرح-

 بازگشت)ريسك(خطرپذيريو سودآوري نظراز طرحهر بندي رتبه صورتبهرا نتيجهو رسيدگي

.برساند عموم اطالعبه سرمايه

 اوراق همهكه طوريبه كند اندازي راه ماده اين موضوع مشاركت اوراق معرفي براياي سامانه-

. باشد انتخابو مقايسه قابل اوراق اين خريدبه عالقمندان براي قانون اين براساس منتشره مشاركت

.نمايد عملياتي خود نظارت تحترا اوراق اين مبادلهو عرضه محلو چاپ نحوه-

 مشاركت اوراقو اقتصادي هاي طرح براي بيمه پوشش سازوكار ايران، مركزي بيمه همكاريبا-

 ماده، اينبر مبتني مشاركت اوراق انتشاركهاي گونهبه نمايد عملياتيو تدوينرا شخصهر منتشره

.نباشد مقدور نامه بيمه بدون

با قانون اين تصويبازپس ماهشش مدت ظرف ماده اينبه مربوط اجراييهاي نامه آيين

.»رسيد خواهد وزيران هيئت تصويببهو تهيه داراييو اقتصادي امور وزارت توسطها اتاق مشاركت



___________________________________________________________��

ها پيوست

انگذار سرمايهو پسند گيتيفرم توافق ميان شركت.1
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ها.2  نامه بانك مركزي به بانك

اا
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انگذار سرمايهجلوگيري از تبليغات جهت جلب توجه.3
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 استرداد شكايت بانك مركزي عليه شركت.4
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 از بيمه مركزي نمونه استعالم شركت بيمه.5
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 پاسخ استعالم بيمه.6
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 دادگاه 117حكم نهايي شعبه.7
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 متن استفتاء مرتبط با موضوع.8
 مكارم شيرازياهللا آيتاز حضرتءاستفتا•

: پرداخت پيشاپيش سود مضاربه به صورت چك

بكننده يك شركت توليد:سؤال راهلوله و طبق قرارداد وجوهمي صورت مضاربه سرمايه افراد پذيرد

ب درهمضاربه را به هر نحوي كه صالح بداند بيگذار سرمايهطور مشاع در متن. بردمي كارههاي خود

ومي سهم سود حاصل از مضاربه را به شركت مصالحه گذار سرمايهگردد كه اوالًمي قيد قرارداد نمايد

و زيان احتمالي سهم  نمايد، با اين شرايط مبلغيمي را با وي مصالحه گذار سرمايهثانياً شركت ضرر

بههب تعمي مصالحه گذار سرمايهطور ماهيانه و بسته به مدت قرارداد پيشاپيش دادي چك به مبلغ نمايد

 باشد يا خير؟مي آيا اين نوع قرارداد شرعي.نمايدمي تسليم گذار سرمايهسود ماهيانه به 

به كه آنچه را نوشته در صورتي:وابج جد ايد 1.ي عمل كنند اشكالي نداردطور

در•  خصوص امكان مصالحه سود استفتاء از مقام معظم رهبري

را:1902 ؤالس و هر ماه مبلغي شخصي مبلغي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري سپرده

مي علي مي الحساب از او و زيان و سر سال مبادرت به محاسبه سود آن گيرد و كنند، اگر صاحب پول

و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟شخص با رضا  يت هم سود

به:وابج طور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه

و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچ سرمايه هر ماه مبلغي از سود را علي ه الحساب از عامل بگيرد

وان قرض كه هر كدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگري است، اشكال ندارد، ولي اگر به عن

و شرط كند كه قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت گيرنده هر ماه مقداري سود به قرض باشد

قرض ربوي به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگري است، مصالحه كنند، اين همان 

و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح مي و است كه حرمت تكليفي دارد باشد

و زيان به يكديگر حالل نمي دهنده شود، بنابراين قرض اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود

2.تواند هيچ سودي بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتي هم نيست نمي

).15بخش مطالعات، مضاربه، سؤال شماره(العظمي مكارم شيرازياهللا رساني دفتر حضرت آيت پايگاه اطالع.1
سبةمقام معظم رهبري، اجو.2 .1902االستفتائات، مبحث مضاربه،
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مورخ،مجلس شوراي اسالميهاي مالي دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي صورتجلسه گروه بازار.1
20/8/1393.

.پسند گيتياساسنامه، آگهي تأسيس، اظهارنامه ثبت شركت.2
 http://sgpnews.com:به آدرس پسند گيتيسايت خانه خبر گروه صنايعوب.3

.قانون مدني جمهوري اسالمي ايران.4
و گروه صنايع گذار سرمايهمتن قرارداد ميان.5 .پسند گيتيان
.30/10/1383متشكل پولي مصوب قانون تنظيم بازار غير.6
.20/4/1386متشكل پولي مصوب اجرايي قانون تنظيم بازار غيرنامه آيين.7
ا) كيفري(حكم دادگاه عمومي.8 .9109970354301449صفهان به شماره شهرستان
و كمكگذار سرمايهاصفهان در سازمان پسند گيتي صنايعگزارش جلسه بررسي مطالبات گروه.9 هايي

و فني ايران .26/12/1392مورخ،اقتصادي
و مؤسسات اعتباري نظارت بر بانك نامه رياست گروه بازرسي استان اصفهان به مديريت اداره.10 مورخ(ها

17/8/1390(.
آن.11 و پاسخ بيمه مركزي به .نمونه استعالم شركت بيمه از بيمه مركزي
و ارشاد اسالمي.12 كل اداره فرهنگ كل استان اصفهان به مدير .10/10/1390مورخ،نامه دادگستري
به«. فيصلمنجو، احمد.13 :ممترج.»اسالميهاي راهكاري مهم براي بانك:ها اوراق بهادار نمودن دارايي تبديل

ش، كريميمجتبي .1387،، سال هفدهم55و54فصلنامه روند،
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مطالعـه مـوردي تجربـه( توليدي در ايرانهاي مالي بنگاه تأمينهاي چالش: عنوان گزارش
)پسند گيتي صنايع گروه

)كارو كسب محيط مطالعات گروه(اقتصادي مطالعات:نام دفتر
و تدوين  خديجه مهدوي،صمد عزيزنژاد:كنندگان تهيه
 سيدامير سياح:ناظر علمي
و( حميدرضا فوالدگر:متقاضي نظارت بر اجـراي رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي
)قانون اساسي وچهارم چهلاصل كلي هاي سياست

 مريم احمديان: تخصصي ويراستار
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 بانك مركزي.2

 پسند گيتي.3

 گذاري سرمايه.4
 مصالحه.5

 26/12/1393:تاريخ انتشار


