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 باینجان «است سود سود،» مقاله پاسخ در «نیست سود سود،» عنوان با اقتصاد دنیای ماهدی ۶ دوشنبه سرمقاله ینویسنده

 چند به شارها ایشان، توجه از تشکر ضمن. نیست مرتبط اینجانب نوشته اصلی پیام به سفانهمتأ که اندکرده ذکر را نکاتی

 :دانممی ضروری را نکته

شود، تفاوت استفاده می« سود»از کلمه « بهره»چون در نظام بانکداری ایران، به جای  اندفرض کرده نویسنده محترم -۱

گذار( گذار یا سهامدار( را با آورنده بدهی )بستانکار یا در این مورد سپردهام و فرق آورنده سرمایه )سرمایهاین دو را درنیافته

بندی کننده بهره( یک تقسیمکننده سود( و بستانکاران )دریافتبه سهامداران )دریافت یابم. تقسیم صاحبان وجوهدرنمی

دانند و از نظر آنان نوع حقوق حاکم بر آورده آنان و گذار میحسابداری و حقوقی است. اقتصاددانان هر دو گروه را سرمایه

دارند. عنوان مقاله « بازده»یا « سود»گذاران ز سرمایههای مالیاتی مربوطه مطرح نیست. از دیدگاه آنان هر دو گروه اتفاوت

ن ها، صاحباچنین نیست که بنده در سمت چپ ترازنامه بانککند و ایناینجانب موضوع را از دید اقتصاددانان مطرح می

 .سرمایه را از صاحبان بدهی تشخیص ندهم

ی تعریف بکند یا نکند،... متعهد به پرداخت سود بنگاه چه سودآور باشد و چه نباشد، چه سود موهوم»اند، نوشته -۲

ها را بپردازد. بحث این بوده که اگر بانکی در بحث بنده این نبوده که بانک نباید سود سپرده« های خود است.سپرده

اخت پرد مدت و بلندمدت ازها بپردازد که در وُسع و امکان بانک نیست، در میانهایی( به سپردهمدت سودهایی )بهرهکوتاه

کند نرخ سودی را بپردازند که در توان آنهاست « مقید»ها را این سودها ناتوان خواهد شد. از آنجا که مقام ناظر باید بانک

ها گذاران نپردازند، پیشنهاد مقاله به مقام ناظر تشدید نظارت در مقطع قبل از زمان مجمع بانکو سود موهوم به سپرده

آن هم در ابعادی  -هم اعمال شود، دیگر شاید لزومی به اصالح رقم سود متعلق به سهامداران است. اگر آن مرحله کنترل 

 .نباشد -که شاهدیم 

ها پرداخت ای( به سپردهها اجازه دهد هر سودی )بهرهاگر بخواهیم استدالل باال را دنبال کنیم و مقام ناظر به بانک -۳

دست نیامده، دائما زیان کنند و این زیان را به های بانک بهسایر داراییکنند، حتی اگر سودی روی اعتبارات اعطایی و 

شود. رسد و امکان ادامه حیات از بانک گرفته میکوتاهی سرمایه به صفر میگاه ظرف مدتسهامداران منتقل کنند، آن

 قدر که نسبتت، باید همانمند اسپس، روشن است که مقام ناظر )در این مورد بانک مرکزی( چون به سالمت بانک عالقه

گذاران هم حساس بودن بازده پرداختی به سپردهبه موهوم بودن بازده پرداختی به سهامدار حساس است، نسبت به موهوم

 .برابر حجم اولی است۱5ویژه آنکه حجم ریالی دومی در شرایط فعلی باشد، به

بنگاه از آن صاحبان بنگاه باشد... و بانک باید هزینه سود  این موضوعی کامال عیان و عادی است که زیان»اند، نوشته -۴

 .در مقاله اینجانب چیزی که معنای خالف این را بدهد البته نوشته نشده است« های خود را بپردازد.سپرده
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را  دیبنده نگفته بودم سو« محاسبه سودی که وجود ندارد، شاید امروز باعث خوشحالی سهامداران شود....»اند، نوشته -5

نوبت تاکید شده که  ۴طور روشن در ای اینجانب بهکه وجود ندارد به سهامداران پرداخت کنند. وقتی در مقاله یک صفحه

مالحظه رقم سود ها و کاهش قابلسیاست دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اصالح سود و زیان بانک»

ها تواند از این موضوع دفاع کند که بانککس نمیهیچ»به صراحت نوشته شده  وقتی« دلیل ضرورت... قابل دفاع است.به

وجه به معنای نادیده انگاشتن آنچه مورد اشاره قرار گرفت به هیچ»روشنی آمده که وقتی به« سود موهومی توزیع کنند.

سازی های شفافیز از تالشسهامداران بورس ن»وقتی ذکر شده که « های حتی بیشتر بانک مرکزی نیست.ضرورت نظارت

سودی هستم که »گاه بیان عبارتی که بوی آن را بدهد که نگارنده خواهان پرداخت آن« کنندبانک مرکزی حمایت می

 .، اندکی ناعادالنه است«وجود ندارد

و هدف از ها جای تقدیر فراوانی دارد تالش همکاران بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اصالح وضعیت بانک -۶

های اصالحی مقام ناظر و دولت در نوشتن مطلبی توسط اینجانب یا نویسنده محترم سرمقاله دیروز حتما حمایت از اقدام

های حتی بیشتر بانک رسد که هر دو نفر خواستار نظارتنظر میاین برهه حساس از عمر نهادهای پولی کشور است. به

 .ایمبر ضرورت اصالح نظام بانکی تاکید کرده های خودمرکزی هستیم و هر دو در نوشته

 


