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 بانكي نظامشناسي آسيب

 بانكي از شبكه . بررسي استقالل مقام ناظر5

 

 

 

 
 

 

 دهيچك

 اقتصاد، در صنایع سایر با بانكداري متفاوت بسيار ماهيت و مالي ثبات در هابانك ناپذیرانكار نقش

 به دسترسي روز،به نظارتي مقررات وجود سازد.مي ضروري را حوزه این در كارآمد و دقيق نظارت

 نيازپيش آنچه اما است. كارآمد نظارت ضروریات از متخلفين، با مقتدرانه برخورد و دقيق اطالعات

 ناظر، مقام استقالل عدم زیرا است، نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل است، فوق موارد تحقق

 نماید.مي مختل را صحيح نظارت و شده نظارت امر در 1منافع تعارض پدیده بروز موجب

 لذا اند.شده تجميع مركزي بانك در دو هر پولي، سياستگذار مقام و بانكي ناظر مقام ایران، در

 بانكي شبكه و مركزي بانك متقابل وابستگي ميزان بررسي نيازمند ایران، در ناظر مقام استقالل بررسي

 است: گرفته قرار بررسي مورد بُعد سه از بانكي شبكه و مركزي بانك رابطه حاضر، مطالعه در است.

 ناظر مقررات و قوانين همچنين انساني. نيروي استقالل و مالي استقالل سازماني، و ساختاري استقالل

 بين انساني نيروي گردش چالش پيامدهاي نيز و كشورها برخي در ناظر مقام استقالل حفظ به

 است. گرفته قرار بحث مورد اختصار به (2«گردان درب)» خصوصي بخش و حاكميت

 ناظر مقام ميان نسبي استقالل سازماني، و ساختاري بُعد در كه است این از حاكي هابررسي نتایج

 جمله از بانكي، و پولي تصميمات در تأثيرگذار نهادهاي شفافيت عدم اما دارد، وجود بانكي شبكه و

 استقالل كاهش موجب حدودي تا مركزي، بانك تخصصي هايكميسيون نيز و هابانك انتظامي هيئت

 است. شده مركزي( )بانك ناظر مقام ساختاري

 دهندهنشان ظاهراً ي،مركز بانك اركان يایمزا و حقوق به مربوط نيقوان بررسي مالي، بُعد در

 آن، ریزيبودجه روش و مركزي بانك زیان و سود صورت در دقت اما است؛ ناظر مقام مالي استقالل

 ناظر مقام مالي استقالل تواندمي كه است، بانكي شبكه تخلفات از مركزي بانك بالقوه انتفاع از حاكي

 واسطهبه كه ،هابانك و مركزي بانك ميان كه غيرمستقيمي مالي رابطه همچنين نماید. مختل را

 نهاد نيب مالي منافع یيهمسو ينوع ،شوديم جادیا يبانك شبكه و يمركز بانك به وابسته هايشركت

 دهد.مي نشان را نظارت تحت ينهادها و ناظر

 نيروي ارتباط است. ناظر مقام استقالل نامناسب وضعيت از حاكي هابررسي انساني، نيروي بُعد در

 حين رسمي ارتباط است: گرفته قرار بررسي مورد گروه چهار در ناظر، مقام با بانكي شبكه انساني

                                                 
1. Conflict of Interests 

2. Revolving Door 
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 بازنشستگي، از پس بانكي شبكه به مركزي بانك از انتقال خدمت، حين غيررسمي ارتباط خدمت،

 قانونگذار توجه مورد اول نوع از روابط تنها حاضر حال در مركزي. بانك به خصوصي بخش از انتقال

 يمركز بانك يانسان يروين انيم چهارم، تا دوم نوع روابط يبرا يمشخص ضوابط گونهچيه و گرفته قرار

 يانسان يروين روابط يسازشفاف يبرا الزم یياجرا يسازوكارها همچنين ندارد. وجود يبانك شبكه و

 است. نشده يطراح زين ياحتمال مفاسد و رانتها از يريشگيپ و يمركز بانك و يبانك شبكه در فعال

 انيم رانیمد گردش دهديم نشان نيز يبانك شبكه و يمركز بانك اركان سوابق ياجمال يبررس

 منجر تواندمي توجهيبي صورت در پدیده این .است پربسامد و جیرا اريبس يمركز بانك و يبانك شبكه

 باشد. آفرین دردسر كشور بانكي نظام براي و شده نظارت ناكارآمدي به

 با حاكميتي هايبخش و خصوصي بخش ميان انساني( )نيروي مدیران گردش موضوع ادبيات

 این در كشورها سایر در شده انجام مطالعات نتایج گيرد.مي قرار بررسي مورد «گردان درب» اصطالح

 رونق، هايدوره در ،خصوصي بخش به حاكميتي بخش از انساني  نيروي خروج دهدمي نشان خصوص

 در شدگاناستخدام سوابق بررسي همچنين .است شدیدتر تجربه با و متخصص افراد ميان در

 «كارآموزي دوره» به شدن تبدیل حال در عمالً هابخش این دهدمي نشان ناظر و گذارمقررات هايبخش

 .هستند خصوصي بخش شاغلين براي

 

 مقدمه

 گذارنسرمایه و كنندگان اندازپس انيم يمال وساطت و پول خلق اقتصاد، در هابانك كاركرد نیترياصل

 تريدقيق نظارت تحت مؤسسات، سایر با مقایسه در آنها هايفعاليت و هابانك كشورها اكثر در است.

 فعاليت ماهيت همچنين و كشورها مالي و اقتصادي حيات در هابانك نقش به امر این دليل دارند. قرار

  گردد.برمي آنها

 و كاالها ارائه تيفيك نيتضم و سو كي از يرقابت يفضا و رقابت از انتيص يكل طوربه

 و يگذارمقررات لزوم اما .هاستدولت يگرميتنظ و يگذارمقررات ازمندين گر،يد يسواز خدمات

 ساختار دليلبه هابانك دارد. يمضاعف تياهم ،يبانك نظام در مقررات نیا ياجرا حسن بر نظارت

 بياني به یا آني(، هايبدهي و دارمدت يهادارایي داشتن مثال )براي ،هايبده و هاييدارا متفاوت

 بهره، نرخ نوسانات از متفاوت يریاثرپذ سررسيد، لحاظ از هادارایي و هابدهي نبودن هماهنگ دیگر

  گيرند.مي قرار ناپایداري و ثباتيبي وضعيت در بالقوه طوربه و...، يكیزيف يهایيدارا متيق ارز، نرخ

 در و است عیصنا ریسا از تربزرگ اريبس هابانك ترازنامه در يمال يهايبده سهم گر،ید يسواز

 از هابانك گرید عبارتبه كنند.يم يگذارهیسرما و يدهوام به اقدام مردم يهاسپرده با هابانك واقع

 نكته دو نیا به همزمان توجه برخوردارند. عيصنا ريسا به نسبت ييباال اريبس ياهرم نسبت
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 را يبانك شبكه بر يقو نظارت لزوم (،هابانك يباال ياهرم نسبت و يبانك تيفعال خاص يهاسكی)ر

 كند.يم انینما

 مؤثر نقش كند،يم دوچندان را يبانك شبكه بر يمركز بانك نظارت لزوم كه يانكته نيسوم

 محسوب مدرن يپول يهانظام در غالب مبادله واسطه كه است اعتبار خلق و پول عرضه بر هابانك

 مختل و يپول نظام افتادن خطر به موج توانديم بانك كی يورشستگ ،هابانك نقش نیا ليدلبه شود.يم

 است. مشاهده قابل مسئله نیا يمال يهابحران در نكهیا كما گردد، اقتصاد كل در مبادالت شدن

 حجم بر ميمستق اثر برداشت، اضافه امكان و يمركز بانك منابع به يدسترس واسطه به هابانك نيهمچن

 د.ینما مواجه مشكل با را يمركز بانك يپول هايسياست توانديم زين مسئله نیا و دارند يپول هیپا

 مبادله واسطه )كه اعتبار خلق و پول عرضه بر هابانك مؤثر نقش همراه به بانكي سيستم ناپایداري

 در اختالل از جلوگيري منظور به را هابانك بر نظارت شود(،يم محسوب مدرن يپول يهانظام در غالب

 مرجع هدف نيترياصل د.ینمايم ضروري اقتصاد واقعي بخش به هانارسایي این انتقال و مالي نظام

 منافع از انتيص و يبانك نظام 1سالمت و ثبات حفظ و يبرقرار كشورها، همه در يبانك نظارت

 است. گذارانسپرده

 كه است يامسئله ،يپول استگذاريس مرجع و يبانك نظارت مرجع يسازمان و يساختار رابطه

 نظارت مرجع كشورها از يبرخ در اند.نموده مواجهه آن با يمتفاوت يهاگونه به مختلف يكشورها

 و انتصاب كشورها، نیا در البته هستند. مستقر يمركز بانك در دو هر ،يپول استگذاريس مرجع و يبانك

 در است. يمركز بانك كل سيرئ از استقالل از يادرجه يدارا ،ينظارت بخش به مربوط رانیمد عزل

 فوق فهيوظ دو انجام يبرا مستقل نهاد دو زين ژاپن و آلمان ،انگلستان رينظ كشورها از گرید يبرخ

 يكشورها اتيتجرب و كاركرد دو نیا يسازمان كيتفك ای ادغام بیمعا و ایمزا يبررس است. شده سيتأس

 استقالل زانيم يبررس به صرفاً حاضر گزارش و است يمستقل مطالعه ازمندين موضوع، نیا در مختلف

 پردازد.يم رانیا در يبانك شبكه از ناظر مقام

 مركزي بانك وظایف از بانكي و پولي قانون مقررات طبق اعتباري، مؤسسات و هابانك بر نظارت

  است: امر چهار تحقق درگرو ياقتصاد نظام هر در كارآمد نظارت 2باشد.مي

 ،)بازيگران( نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل .1

 ،(يباز )قواعد متقن ينظارت ياستانداردها وجود .2

 ،گرانيباز عملكرد از هنگامبه و قيدق اطالعات به ناظر مقام يدسترس .3

 .نيمتخلف با اغماض( بدون و قيدق ع،ي)سر مقتدرانه برخورد .4

                                                 
1. Safety & Soundness 

 .(  قانون پولی و بانکی11ماده )« ب»بند . 2
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 بانكي كارآمد نظارت الزامات .1 شكل

 
 

 شبكه و يمركز بانك رابطه يشناسبيآس» گزارشات از يكی موضوع فوق، عنصر چهار از كیهر

 مجموعه از ناظر مقام استقالل يعنی ،نخست مورد يبررس به حاضر گزارش ان،يم نیا در است. «يبانك

 مقررات اساس بر استقالل این لزوم تبيين از پس گزارش، این در پردازد.يم خود، نظارت تحت

 انساني نيروي و مالي نهادي، بُعد سه در بانكي شبكه و مركزي بانك رابطه موجود وضع المللي،بين

 هم و مقررات و قوانين در هم بُعد، سه این در مركزي بانك استقالل ميزان و گيردمي قرار بررسي مورد

 كشورهاي برخي قوانين بر شتدا خواهيم مختصر مروري نيز نهایت در شود.مي ارزیابي عمل در

 است. شده تصویب بانكي شبكه از مركزي( )بانك ناظر مقام استقالل حفظ هدف با كه منتخب

 معرفي است آمده پدید 2007 مالي بحران وقوع از پس خصوصاً موضوع، این در كه ادبياتي همچنين

 شد. خواهد

 

  يبانك شبكه از ناظر مقام استقالل لزوم .1

 همچنين و اطالعات به دستيابي نحوه ناظر، مقام استقالل نظارت، ندیفرآ در شد، انيب كهچنان

 است. وابسته عوامل این به نظارت امر موفقيت و است برخوردار زیادي اهميت از نظارتي ابزارهاي

 نمایندگان از متشكل ايكميته توسط 1997 سال سپتامبر در بال كميته نظارت محوري اصول

 تایلند و روسيه مكزیك، كنگ،هنگ چين شيلي، كشورهاي نظارتي اتمقام ،10 گروه مركزي يهابانك

 اول اصل طبق یافت. انتشار و تدوین مؤثر بانكي نظارت اعمال براي الزم هايشرطپيش ارائه منظوربه

 .1باشد كافي منابع و عملياتي استقالل داراي دباي بانكي نظارت مؤثر سيستم يك اصول این از

 رسانيروزبه و ویرایش به ،2 بال به معروف گانه 25 اصول انتشار با 2006 سال در بال كميته

 مؤثر بانكي نظارت براي گانه 29 اصول كميته نیا 2012 سپتامبر در مجدداً و پرداخت فوق اصول

 نمود. يروزرسانبه را 3 بال به معروف

 یي،پاسخگو استقالل،» عنوان تحت ،مؤثر بانكي نظارت گانه 29 اصول از دوم اصل طبق

                                                 
 .1388نظارت بر بانک ها و شيوه های اجرای آن، نوشين، اسدي، . 1

استقالل  
مقام ناظر 
از نظارت 

شونده

ا استاندارده
و مقررات 
نظارتی 
کارآمد

به دستيابی
اطالعات 
ه صحيح و ب
هنگام

برخورد 
مقتدرانه و
ا به هنگام ب
متخلف

کارآمدی 
نظارت 
بانک 
مرکزی
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 ياتي،عمل استقالل يدارا ديبا ناظران»مؤثر نظارت منظوربه ،»نناظرا يبرا يقانون و يمال یتحما

 و آنها استقالل كه يطورهب ،باشند يابودجه هاينديفرآ و سالم يتحاكم و شفاف هاينديفرآ

 خود یفوظا انجام يبرا يمنابع يدارا ينهمچن ناظران .ندهد قرار الشعاعتحت را منابع تيكفا

 نظارت ايبر يقانون چارچوب باشند. پاسخگو منابع از استفاده و خود یفوظا انجام قبال در یدبا و بوده،

 .1«شوديم هم ناظران يبرا الزم هايیتحما شامل يبانك

 شرحبه است شده منتشر بال كميته انيهبي قالب در كه اصل ینا يبرا يضرور معيارهاي از بخشي

 :است زیر

 شده يينتب قانونگذاري در يبانك ناظران یریتمد و يتحاكم و گویيپاسخ ياتي،عمل استقالل» .1

  «.شودمي افشا يعموم صورتبه و

 ناظران، يرؤسا است. شفاف ينظارت ئتيه یرانمد یا ينظارت يرؤسا عزل یا انتصاب ندیفرآ» .2

 يردبگ صورت مقررات طبق یدبا شوند عزل كه است قرار اگر و شوندمي يينتع یطشرا اساس بر

 «.شود يرسان اطالع يعموم صورتبه یدبا عزل یلدال همچنين

 ارتباط در خود یفوظا از يمشخص چارچوب یك در و كنندمي منتشر را خود اهداف ناظران» .3

 «.باشندمي پاسخگو اهداف آن با

 اتخاذ جهت را هاآن كه بوده يارتباط و يتيحاكم يداخل هايیهرو يدارا يبانك ناظران» .4

 در موقع به يماتتصم گرفتن يبرا ينهمچن هایهرو ینا .كنديم توانمند موضوع با متناسب يماتتصم

 «.شود يريگجلو منافع، تضاد هرگونه از كه شدبا ايگونهبه يتحاكم شاكله هستند. يدمف ياضطرار مواقع

 در هستند. خود يشغل يثيتح و بودن ياحرفه بريمبتن اعتبار يدارا آن همكاران و ناظران» .5

 وجود ينيقوان كرد، استفاده مناسب شكلهب اطالعات از و يريجلوگ منافع تضاد از ونهگچ ینكها با رابطه

 «.یدآمي وجود به هایيیتمحدود نشود، یترعا مقررات ینا چنانچه و دارد

 يمال تأمين .باشندمي يكاف منابع يدارا مؤثر، نظارت یك انجام و یجادا يبرا يبانك ناظران» .6

 «.نكند وارد لطمه ناظران ياتيعمل و يفرد استقالل به كه شودمي انجام يشكل به ينظارت امور يبرا

 در استقالل رعایت است، شده تأكيد بال بانكداري بر نظارت كميته گزارش در كه طورهمان 

  باشد.مي مؤثر نظارت محوري اصول از یكي نظارت

 بانك نام به ينهاد در دو هر ،يپول استگذاريس مقام و يبانك ناظر مقام عمالً آنكه ليدلبه ران،یا در

 بانك استقالل يبررس يمعن به عمالً ،يبانك شبكه از ناظر مقام استقالل يبررس اند،شده متمركز يمركز

 سه در توانمي را بانكي نظام به از/ مركزي بانك يوابستگ ای استقالل است. بانك شبكه از يمركز

  داد: قرار يبررس مورد اصلي محور

                                                 
 .( اداره مطالعات و مقررات بانکی2012گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کميته نظارت بر بانکداری بال ) سپتامبر  29اصول . 1
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 در ،يمركز بانك اركان و ينظارت مقامات كه معنا نیا به :يسازمان و يساختار يوابستگ .1

  باشند. يبانك نظام ريتأث تحت عزل، و تيفعال انتصاب،

 ،يمركز بانك يدرآمدها بر يبانك نظام عملكرد نحوه كه يمعن نیا به مالي: يوابستگ .2

 باشد. اثرگذار ميرمستقيغ ای ميمستق صورتبه

 يهاهیال )در يمركز بانك در فعال يانسان يروين كه معنا نیا به انساني: نيروي يوابستگ .3

 باشد. داشته يبانك شبكه با يررسميغ ای يرسم ارتباط خدمت، از پس ای نيح (،يريگميتصم و يكارشناس

 قیسال از يخال و مؤثر نظارت كنندهنيتضم تواندمي شده، یاد محورهاي در استقالل رعایت

 ذكر به الزم رد.يگيم قرار يبررس مورد فوق گانهسه ابعاد از كیهر ،يآت بخش سه در باشد. يشخص

 رينظ يارقام و است يسازشاخص ازمندين ،يبانك شبكه از ناظر مقام استقالل زانيم سنجش كه است

 يمناسب شاخص توانديم (هابانك برداشتاضافه زانيم )خصوصاً يمركز بانك به هابانك يبده زانيم

 يمركز بانك به هابانك يوابستگ زانيم يكمّ يبررس صدد در حاضر گزارش اما باشد. خصوص نیا در

 قرار نظر مد يانسان يروين و يمال ،يساختار بعد سه در و يقانون منظر از را يوابستگ نیا صرفاً و ستين

 است. داده

 

 بانكي شبكه از ناظر مقام استقالل ابعاد .2 شكل

 
 

 

 

ک استقالل بان
مرکزی از 

یشبکه بانک

ی استقالل نهاد
و سازمانی

استقالل 
ینیروی انسان

استقالل مالی
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 يمركز بانك با يبانك شبكه يساختار و يسازمان رابطه موجود وضع .2

 بازیگران معرفي به مركزي بانك با بانكي شبكه ساختاري و نهادي رابطه موجود وضع بررسي جهت

 پردازیم.مي آنها وظایف و فعاليت نحوه و تأثيرگذار

 

 بانكي شبكه در تأثيرگذار نهادهاي .1-2

 و يبانك بخش به مربوط يصنف نهاد دو خصوصي يهابانك كانون و دولتي يهابانك هماهنگي شوراي

 بودند، فعال ایران در كه یيهابانك كليه اسالمي انقالب از قبل هستند. كشور پولي فضاي در تأثيرگذار

 هابانك كانون اعتبار، و پول شوراي مصوب اساسنامه موجب به و شدندمي شناخته هابانك كانون عضو

 مصوب هابانك كانون انحالل قانوني الیحه طبق 1بود. مالي استقالل و حقوقي شخصيت داراي

 به آن وظایف يبرخ ،هابانك كانون انحالل با گردید. اعالم منحل ایران يهابانك كانون ،18/12/1358

 امور اداره يقانون حهیال (13) ماده در شورا این اختيارات و وظایف كه شد واگذار هابانك عالي شوراي

  است. شده انيب هابانك

 كانون 1383 سال در و شد تشكيل دولتي يهابانك براي هابانك هماهنگي شوراي بعد هاسال

 ي)شورا نامبرده يصنف نهاد دو از كیچيه كه داشت توجه دیبا اما آمد. وجود به خصوصي يهابانك

 و يپول قانون (38) ماده در كه «هابانك كانون» با (،يخصوص يهابانك كانون و هابانك يهماهنگ

 اراتياخت هرگونه فاقد فوق يصنف نهاد دو واقع در ستند.ين اسيق قابل گرفته، قرار اشاره مورد يبانك

 بود. يعيوس اراتياخت يدارا يبانك و يپول قانون در «هابانك كانون» كهيحال در باشند،يم يقانون

 هابانك هماهنگي شوراي .1-1-2

 شوراي قانون، نیا (13) ماده اساس بر هابانك عامل مدیران ،هابانك امور اداره قانون بیتصو از پس

 تسهيالت اعطاي تسهيل» قانون (6) ماده موجب به 1386 ماهتير در اما دادند. تشكيل را هابانك يعال

 عالي شوراي ،«هابانك كارآیي و مالي منابع افزایش و توليدي هايطرح اجراي در تسریع و بانكي

 هماهنگي شوراي ترتيب بدین شد. واگذار هابانك مدیره ئتيه به آن وظایف و اعالم منحل هابانك

 2.دهدمي ادامه خود فعاليت به همچنان شورا این اگرچه داد. دست از را خود قانوني محمل ها،بانك

 هايمسئوليت و وظایف از برخي هابانك هماهنگي شوراي داخلي نامهنیيآ (4) ماده ماده بنابر

 است: زیر شرحبه شورا

 كشور. يهابانك بين آن توسعه و حفظ و همكاري مشترک هايزمينه بررسي 

 كشور. بانكي نظام تقویت در الزم تمهيدات برقراري 

                                                 
 .1351قانون پولی و بانکی مصوب  (38)ماده . 1

 .سسات اعتباری خصوصیؤها و مها، کانون بانکتاريخچه کانون بانک .2
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 بانكي. روش و هاسيستم نمودن هماهنگ زمينه در الزم تدابير اتخاذ 

 هابانك بين مشكالت و مسائل فصل و حل در الزم موجبات تأمين. 

 ها.بانك منافع و مصالح حقوق، از ايتحم 

 ارائه و تنظيم و تهيه و اقتصادي و مالي پولي، بانكي، مسائل در نظر اظهار و بررسي 

 ربط.یذ مراجع سایر و هابانك عالي شوراي به الزم پيشنهادهاي

 از: عبارتند شورا اركان ،نامهنیيآ این (6) ماده بنابر نيهمچن

 ،دولتي( يهابانك عامل )مدیران شورا اعضاي (الف

 ،دبيرخانه (ب

 نوكميسي اعتباري، امور كميسيون حقوقي، امور كميسيون از: عبارتند كه تابعه هايكميسيون ج(

 هماهنگي كميسيون ها،روش و سازمان امور كميسيون كاركنان، امور كميسيون ،المللبين و ارزي امور

 تداركات امور كميسيون آموزشي، امور كميسيون حسابداري، و مالي امور كميسيون استان، در هابانك

 كارپردازي. و

 دارند. مشاركت بانكداري قانون تدوین در هابانك يهماهنگ يشورا حاضر حالدر

 خصوصي يهابانك كانون .2-1-2

 جمهوري كار قانون (31) ماده به استناد با 1383 سال در خصوصي اعتباري اتمؤسس و هابانك كانون

 و كارگري هايسازمان كل دارها در وزیران ئتيه 1371 ماهدي مصوب نامهنیيآ و ایران اسالمي

 به توسعه اعتباري همؤسس نيز و سامان آفرین،كار پارسيان، اقتصادنوین، يهابانك توسط فرمایيكار

 داراي كانون این .اندپيوسته كانون این به سيستأ تازه يهابانك تاكنون زمان آن از و رسيد ثبت

 عضو، خصوصي اعتباري اتمؤسس و هابانك بين هماهنگي ایجاد و است كلي بند 6 در اينامهاساس

 جمهوري مركزي بانك به الزم پيشنهادهاي ارائه و بانكي و پولي مسائل خصوص در تحقيق و مطالعه

 بانكي خدمات گسترش و بانكداري پيشرفت و توسعه جهت در كشور بانكي شبكه و ایران اسالمي

 از دفاع كشور، يهابانك سایر و عضو اعتباري اتمؤسس و هابانك به مشورتي نظرات ارائه كشور،

 تقبل و كانون عضو اعتباري اتمؤسس و هابانك مشترک صنفي و عمومي منافع و حقوق

 و استخدامي وضع ارتقاي جهت در الزم هماهنگي ایجاد و كشور مراجع سایر برابر در آنها نمایندگي

 1 .است اساسنامه در اهداف جمله از عضو اعتباري اتمؤسس و هابانك كاركنان كارآیي سطح افزایش

 اعتباري مؤسسات و دولتيغير يهابانك كانون انتفاعيغير مؤسسه اساسنامه (7) ماده بنابر

 قانوني. بازرس كل، دبير عامل، ئتيه عالي، شوراي از: عبارتند كانون اركان ایرانيان، غيربانكي

 

                                                 
1  .  http://www.donya-e-eqtesad.com/news/653649/#ixzz3aDFrsJrJ 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/653649/#ixzz3aDFrsJrJ
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 مركزي بانك اركان .2-2

 است: ذیل اركان داراي ایران مركزي بانك كشور بانكي و پولي قانون (16) ماده طبق

 عمومي، مجمع .1

 اعتبار، و پول شوراي .2

 عامل، ئتيه .3

 اسكناس، اندوخته نظارت ئتيه .4

 نظار. ئتيه .5

 پردازیم.مي اركان این مختصر توضيح به ادامه در كه

 مركزي بانك عمومي مجمع .1-2-2

 نظارت و ریزيبرنامه معاون دارایي، و اقتصادي امور وزیر ،جمهوررئيس از مركزي بانك عمومي مجمع

 وزیران ئتيه انتخاب به وزرا از نفر دو و (يفعل بودجه و برنامه سازمان سي)رئ جمهوررئيس راهبردي

 بدون نيز بانك اركان سایر اعضاي است. جمهوررئيس با بانك عمومي مجمع ریاست شود.مي تشكيل

 1كنند.مي شركت مذاكرات و جلسات در رأي حق

 است: یرز شرحبه يعموم مجمع یفوظا 

 .یرانا يمركز بانك ترازنامه یبتصو و يدگيرس .1

 نظار. ئتيه يهاگزارش به نسبت یينها يمتصم اتخاذ و يدگيرس .2

 .یژهو سود يمتقس يشنهادپ درباره يمتصم اتخاذ و يدگيرس .3

 .یيدارا یروز يشنهادپ به نظار ئتيه ياعضا انتخاب .4

 2است. شده گذارده يعموم مجمع عهده به قانون ینا مقررات طبق كه یفيوظا یرسا .5

 اعتبار و پول شوراي .2-2-2

 نظارت و یرانا مركزي بانك يكل ياستس درباره يمتصم اتخاذ و مطالعه منظوربه اعتبار و پول يشورا

 است: یرز یفوظا دارعهده كشور يبانك و يپول امور بر

 .مركزي بانك يداخل هاينامهیينآ و ياستخدام مقررات و بودجه و سازمان یبتصو و يدگيرس .1

 .عمومي مجمع در طرح يبرا یرانا يمركز بانك ترازنامه به نسبت نظر اظهار و يدگيرس .2

 .بانكي و پولي قانون در مذكور هاينامهیينآ یبتصو و يدگيرس .3

 لوایح به نسبت نظر اظهار ينهمچن و كشور ياعتبار و يپول و يبانك مسائل در نظر اظهار .4

 .شوديم ارجاع شورا به دولت طرف از كه یگريد موضوع هر و اعتبار ينتضم یا وام به مربوط

 شورا نظربه كه كشور ياعتبار و يپول و يبانك مسائل در دولت به يهتوص و يمشورت نظر دادن .5
                                                 

 .قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (88)( قانون پولی  و بانکی اصالح شده با ماده 17ماده ) .1

 .( قانون پولی و بانکی17ماده ). 2
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 بود. خواهد مؤثر كشور اعتباري ياستس در خصوص به و ياقتصاد وضع در

 به قانون ینا حدود در یرانا يمركز بانك كل رئيس طرف از كه يموضوع هر درباره نظر اظهار .6

 .گردديم عرضه شورا

 از: عبارتند توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون اصالحات طبق اعتبار و پول شوراي اعضاي

 نظارت و ریزيبرنامه معاون مركزي، بانك كل رئيس وي، معاون یا يدارای و اقتصادي امور وزیر

 و معدن صنعت، وزیر وزیران، ئتيه انتخاب به وزرا از تن دو ،يو معاون یا جمهوررئيس راهبردي

 تأیيد و مركزي بانك كل رئيس پيشنهاد به بانكي و پولي متخصص و كارشناس نفر دو تجارت،

 اتاق رئيس معادن، و صنایع و بازرگاني اتاق رئيس وي، معاون یا كشور كل دادستان جمهوري،ریاست

 هر) اسالمي شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادي هايكميسيون نمایندگان تعاون،

  .مجلس انتخاب با ناظر عنوانبه (نفر یك كدام

 عامل هيئت .3-2-2

 رئيس .است معاون نفر سه و بانك كل يردب ،مقامقائم ،كل رئيس از مركب یرانا يمركز بانك عامل ئتيه

 امور كليه دارعهده اداري و اجرایي مقام باالترین و عامل هيئت ارشد عضو عنوان به ایران مركزي بانك كل

 1.است شده گذارده بانك دیگر اركان عهدهبه قانون این موجب به كه است وظایفي استثنايبه بانك

 اسكناس اندوخته بر نظارت هيئت .4-2-2

 بانكي و پولي قانون (5) ماده مفاد ياجرا حسن بر نظارت دارعهده اسكناس اندوخته بر نظارت ئتيه

 يهادارایي حساب ينگاهدار ينهمچن و شده چاپ يهااسكناس ينگاهدار و یلتحو یقطر از كشور

 آنها خروج و ورود بر نظارت و یشنما به مربوط مقررات يمتنظ و يمل جواهرات صورت و (5) ماده موضوع

 .باشديم شود خارج یانجر از یدبا كه یيهااسكناس كردن معدوم در نظارت عالوههب و بانك خزانه از

 نظار هيئت .5-2-2

 سال پایان ترازنامه هاحساب خالصه و هايبده و هایيدارازیر صورتبه رسيدگي مسئول نظار ئتيه

 رئيس نفر یك از مركب هيئت این است. انهيسال عمومي مجمع براي گزارش تهيه و ایران مركزي بانك

 حداقل داشتن با بانكي یا حسابداري امور در مطلع افراد یا خبره حسابرسان ميان از عضو نفر چهار و

 مدت براي عمومي مجمع تصویب و دارایي و اقتصادي امور وزیر پيشنهاد به كه است كار سابقه سالده

 وزیر طرف از نظار ئتيه مزایاي و حقوق 2.است بالمانع آنان مجدد انتخاب و شوندمي انتخاب سال دو

 3است. پرداخت قابل دارایي وزارت بودجه از و تعيين دارایي

                                                 
 .قانون پولی و بانکی (19)ماده . 1

 .قانون پولی و بانکی (22)ماده . 2

 قانون پولي و بانكي. (23)ماده . 3
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 نيستند مركزي بانك اركان جزء كه تييحاكم تأثيرگذار ينهادها .3-2

 هابانك انتظامي هيئت .1-3-2

 بانكي و پولي قانون از هابانك تخلف موارد به رسيدگي مرجع انتظامي ئتيه بانكي، و پولي قانون طبق

 معاون حاضر حال )در كلدادستان نماینده از ئتيه این است. انتظامي هايمجازات به حكم صدور و

 از نفر یك و 2(نايس بانك عامل ریمد حاضر، حال )در هابانك عامل رانیمد از نفر یك 1(،يو ياقتصاد

 ئتيه دادستان سمت بانك كل دبير و است شده تشكيل شورا انتخاب به اعتبار و پول شوراي اعضاي

  3دارد. را

 يدارا و بوده يبانك و يپول قانون موجب به نهاد، نیا تيفعال و سيتأس شود،يم مشاهده كهچنان

 نيا نكهيا رغميعل است. نقد قابل وضوح به ،يانتظام ئتيه بيترك اما است. ينظارت مهم شأن

 آن در يمركز بانك نظارت بخش رانيمد است،هبانك تخلفات به يدگيرس مسئول ئتيه

 عنوان تحت هابانك تخلفات نیترياصل كشورها، از ياريبس در كه است يحال در نیا ندارند. تيعضو

 طهيح در زين 5تخلفات نیا يهامجازات به حكم صدور و يدگيرس و شده يبندطبقه 4يادار تخلفات

  6است. يبانك نظارت مرجع فیوظا

 از يكی) هابانك از ندهینما كی حضور ،يانتظام ئتيه بيترك خصوص در گرید مهم اريبس نقد

 مرجع ،هابانك يانتظام ئتيه نكهيا به توجه با است. ئتيه نیا در (هابانك عامل رانیمد

 كه كنديم اقتضا 7«منافع تعارض» قواعد نيتريهيبد ست،هابانك تخلفات به كنندهيدگيرس

 نيا كه شوديم مشاهده تعجب كمال با اما باشند. يبانك شبكه از مستقل ئتيه نيا ياعضا

  است. شده نقض مورد نيا در يهيبد اصل

  

                                                 
 )همچنين نماينده دادستان كل در شوراي پول و اعتبار(. . پيمان نوري1

 )عضو سابق شوراي پول و اعتبار(. . كورش پرويزيان2

 .قانون پولي و بانكي (44)ماده . 3

4. Administrative Offences 

5. Administrative Penalties 

طور كلي، بانك مركزي است. لذا الزمه تبعيت از الگوي جهاني در اين  معاونت نظارت بانك مركزي يا بهمرجع نظارت بانكي در ايران، عمالا . 6

هاي بانكي، به بانك مركزي ايران است. اين موضوع در گزارش مستقل ديگري با موضوع، اعطاي اختيار عمل در صدور حكم به مجازات
 مورد بررسي قرار گرفته است.« اقتدار مقام ناظر»عنوان 

7. Conflict of Interests 
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 هابانك انتظامي هيئت اعضاي .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمركز بانك يتخصص يهاونيسيكم .2-3-2

 منظور به و كل سيرئ نظر تحت يهمگ كه است يمختلف يتخصص يهاونيسيكم يدارا يمركز بانك

 مقررات ونيسيكم ،ياعتبار ونيسيكم كنند.يم تيفعال يتخصص يهاحوزه در ميتصم اتخاذ به كمك

 لحاظ به هاونيسيكم نیا هرچند هستند. ليقب نیا از و... يارز ونيسيكم ،ياعتبار مؤسسات نظارت و

 اتخاذ ماتيتصم يبرخ كه آنجا از اما ستند،ين هابانك يانتظام ئتيه با سهیمقا قابل ،يقانون شأن

 بر توانديم است، يبانك نظام در يتوجه قابل يهارانت صيتخص اي بروز منشأ آنها در شده

 باشد. اثرگذار ناظر مقام استقالل و يمركز بانك نظارت و يگذارمقررات شئون

 كه است ياعتبار تهيكم ،ياعتبار امور در يمركز بانك مؤثر و مهم اريبس يهارمجموعهیز از يكی

 و حجم رينظ يموضوعات درباره تهيكم نیا است. يمركز بانك معاونان و كل رانیمد يبرخ از متشكل

 و... هابانك ياعتبار خطوط ،هابانك برداشت اضافه با مواجهه نحوه ،هابانك به التيتسه ياعطا نرخ

 مصوبات نیا )البته ندارد اعتبار و پول شوراي دیيتأ به ازين كميته این مصوبات كند.يم يريگميتصم

 و نبوده شفاف تهيكم نیا مصوبات ،این وجود با است(. يمركز بانك كل سيرئ دیيتأ ازمندين

 شده شناخته هابانك توسط اعتباري كميسيون اعضاي شود.ينم انجام خصوص نیا در يرساناطالع

 تهيكم نيا لذا دهند. انجام يادیز يهاتالش آنها از ازيامت اخذ منظوربه كه است يعيطب و هستند

 اين اتخاذ در كل رئيس مؤثر نقش به توجه با مصوبات و مذاكرات بودن رشفافيغ ليدلبه

 ياستگذاريس و يبانك نظارت عملكرد و رديگ قرار فساد معرض در است ممكن ،تصميمات

 زين يمركز بانك ارز ونيسيكم خصوص در نكات نيهم .كند مواجه اختالل با را يمركز بانك يپول

 است. حاضر گزارش موضوع از خارج آن يبررس البته كه كنديم صدق

هيئت عامل بانك 

 مركزي
 شوراي پول و اعتبار

يك نفر از مديران 

 عامل بانكها
 دادستاني كل كشور

 ت انتظاميهيئ

 مديرعامل بانك
نماينده دادستاني 

 كل كشور

شوراي پول و  نماينده

 اعتبار

دبير كل بانك مركزي 

 به عنوان دادستان
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 بانكي شبكه با مركزي بانك سازماني و ساختاري رابطه بنديجمع .4-2

 این اركان چيدمان لحاظ از مركزي بانك ساختار شد مطرح بخش این در كه توضيحاتي به توجه با

 بانك ريگميتصم اركان در هابانك زیرا آورد، حساب به بانكي شبكه از مستقل ظاهراً توانمي را، نهاد

 قانون در يمركز بانك اركان در يندگینما احراز طیشرا كه آنجا از اما ندارند. ياندهینما يمركز

 تواننديم يراحت به دارند، را يبانك شبكه در حضور سابقه كه يكسان نشده، مشخص روشن صورتبه

 گزارش پنجم بخش در كه مسئله نیا باشند. اعتبار و پول يشورا ای يمركز بانك عامل ئتيه عضو

 يمركز بانك مماشات فرهنگ وعيش موجب توانديم رد،يگيم قرار ترقيدق يبررس مورد حاضر

 شود. متخلف يهابانك با ناظر( مقام عنوان)به

 و انتظامي هيئت همچون دارند، شفاف غير يعملكرد كه يتأثيرگذار هايبخش ساختار

 ساختاري لحاظ از را بانكي شبكه از مركزي بانك استقالل حدودي تا ،ياعتبار ونيسيكم

  است. داده كاهش

 حكم صدور و تخلف يهاپرونده يبررس قواعد بودن نامشخص ،يانتظام ئتيه درخصوص

 و (تيشفاف عدم) نهاد نیا عملكرد از يادوره و شفاف گزارشات فقدان (،ينظارت هيرو فقدان)

 كارآمد عملكرد (،منافع تعارض) ئتيه نیا در هابانك ندهینما عنوان به نفر كی تیعضو آن، از مهمتر

 است. داده كاهش را ينظارت مهم نهاد نیا

 در اعتبار تخصيص ضوابط و عمل شيوه ز،ين يمركز بانك يتخصص يهاسونيكم درخصوص

 از يادوره و شفاف گزارشات فقدان نيهمچن و (يتخصص يهاونيسيكم ریسا )و اعتباري ونيسيكم

 و استگذاريس مقام عنوان)به يمركز بانك یيپاسخگو و تيشفاف روي بر ها،ونيسيكم نیا عملكرد

 داشت. خواهد منفي تأثير است، مركزي بانك استقالل سكه گرید يرو كه ناظر(

 شوراي يصنف نهاد دو مركزي، بانك هايفعاليت در تأثيرگذار بازیگران از يگرید بخش

 دو نیا يداخل نامهنیيآ و اساسنامه در دقت هستند. خصوصي يهابانك كانون و هابانك هماهنگي

 جنبه صرفاً و بوده ينظارت بُعد فاقد اصوالً آنها، يبرا شده برشمرده فيوظا دهد،يم نشان نهاد

 روشن و شفاف نهادها این عملكرد و فعاليت نحوه ساختار است الزم رسديم نظربه البته .دارد يصنف

 ينيرو توسط اعتباري اتمؤسس ثبت یادآور كار، قانون ذیل خصوصي هابانك كانون تأسيس گردد.

 بانك نظارت توانایي عدم و پولي نظام آشفتگي به منجر اقدام این كه نهادهاست سایر و انتظامي

 شد. اتمؤسس این بر مركزي

 بر كيستماتيس ريتأث يسازمان و يساختار لحاظ به يبانك شبكه هرچند كه است ذكربه الزم البته

 بر يخصوص بخش يرگذاريتأث كه يصورت در يول ندارد، يمركز بانك يتيحاكم ماتيتصم

 بخش تداخل م،يريبگ نظر در را يپول مقام توسط يبانك شبكه بر نظارت و يپول هايسياست
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 تن دو حاضر حال در .است مشاهده قابل اعتبار و پول يشورا ساختار در تيحاكم و يخصوص

 هستند يردولتيغ بخش به وابسته باشند،يم زين يرأ حق صاحب كه اعتبار، و پول يشورا ياعضا از

 عضو عنوان به افراد نیا تیعضو (.تعاون اتاق رئيس معادن، و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس يعنی)

 به يرأ حق ياعطا لكن است، ديمف بلكه و اشكال فاقد ،يخصوص بخش نظرات اعالم منظوربه و ناظر

 .است يجد تأمل محل يتيحاكم امور در يخصوص بخش نفعانيذ

 متصور زين ميرمستقيغ صورتبه ،يبانك شبكه به يمركز بانك يوابستگ كه داشت توجه دیبا

 مقننه، قوه ه،یمجر قوه ري)نظ قدرت اركان يبرخ در بزرگ بانكداران حضور كه يمعن نیا به است.

 ناظر( مقام عنوان )به يمركز بانك به فشار موجب است ممكن و...( نظام مصلحت صيتشخ مجمع

 ای آن از يريشگيپ يبرا يديتمه و شده واقع مغفول نيقوان در يوابستگ از نوع نیا متأسفانه شود.

 است. نشده دهید نيقوان در آن از يناش تبعات كاهش

 

 بانكي شبكه و مركزي بانك مالي رابطه موجود وضع .3

 اول، كردیرو در داد. قرار بررسي مورد منظر دو از توانمي را بانكي شبكه و مركزي بانك مالي رابطه

 شود،مي بانكي شبكه از مركزي بانك درآمدهاي افزایش یا كاهش به منجر كه مستقيمي مالي رابطه

 در ماًيمستق و است يبانك شبكه تخلفات ای اتيعمل از حاصل كه یيدرآمدها واقع در گردد.يم يبررس

 نیا ليتحل رد.يگيم قرار يبررس مورد شود،يم درج درآمد عنوان به يمركز بانك انیز و سود صورت

 ،هابانك تخلفات ای اتيعمل از يمركز بانك ميمستق انتفاع كه است تياهم حائز جهت نیا از مسئله

 در د.كن جادیا اخالل يبانك شبكه يبرا يمركز بانك ياستگذاريس و نظارت نقش يفایا در است ممكن

 به وابسته هايشركت واسطهبه كه بانكي شبكه و مركزي بانك غيرمستقيم مالي ارتباط زين دوم مرحله

 يبررس مورد شود،يم جادیا آن رمجموعهیز يهاشركت و انفورماتيك ملي شركت ازجمله مركزي بانك

 رد.يگيم قرار ليتحل و

 

  بانكي شبكه و مركزي بانك نيب ميمستق مالي رابطه .1-3

 از و تعيين عمومي مجمع طرف از ایران مركزي بانك كل رئيس مقامقائم و كل رئيس مزایاي و حقوق

 كل رئيس پيشنهاد به بانك معاونان و كل دبير مزایاي و حقوق همچنين شود.مي پرداخت بانك بودجه

 1شود.مي پرداخت بانك بودجه از و تعيين عمومي مجمع تصویب و

 تهيه هرسال باشدمي مركزي بانك هايهزینه و هادرآمد نمایانگر كه مركزي بانك ترازنامه

                                                 
 .قانون پولی و بانکی (20) ماده. 1
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 استقالل رعایت براي و دارند عهده بر را مركزي بانك ترازنامه بر نظارت مسئوليت نظار ئتيه گردد.مي

 وزارت بودجه از و تعيين دارایي وزیر طرف از نظار ئتيه مزایاي و حقوق هيئت، این اعضاي مالي

 1شود.مي پرداخت یيادار امور و اقتصاد

 

 ويژه سود تقسيم و مركزي بانك ترازنامه بررسي نديفرآ .4 شكل

 

 در يبانك شبكه و يمركز بانك اركان انيم يميمستق يمال رابطه رسديم نظربه ظاهراً نیبنابرا 

 بانك انيم يمال رابطه فهم منظوربه زين يمركز بانك انیز و سود صورت يبررس اما ندارد. وجود نيقوان

 و انیز و سود صورت يبررس حاصل كه يمركز بانك ویژه سود است. يضرور يبانك شبكه و يمركز

 شود:يم تقسيم زیر شرحبه سال هر در باشد،مي بانك نیا يهانهیهز و درآمدها انیجر

 به مربوط مقررات اساس بر دولت عمومي درآمد حساب به درآمد بر ماليات پرداخت .1

 دولتي. هايشركت

 بشود. بانك سرمایه معادل مزبور اندوخته كه وقتي تا قانوني اندوخته براي درصد 10 .2

 احتياطي. اندوخته براي عمومي مجمع تصویب و بانك كل رئيس پيشنهاد به مبلغي .3

 بعد. سال حساب به انتقال براي عمومي مجمع تصویب و بانك كل رئيس پيشنهاد به مبلغي .4

 2بود. خواهد دولت به متعلق شده ذكر مقرر تقسيمات از پس ویژه سود باقيمانده و

                                                 
 ( قانون پولي و بانكي.23)ماده . 1

 قانون پولی و بانکی (25)ماده  2
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 نخواهد مركزي بانك براي مشخصي منفعت ترازنامه، در موجود هايدرآمد افزایش ظاهراً بنابراین

 همچنين و هزینه و درآمد هايسرفصل نیمهمتر ،يمركز بانك 1391 سال ترازنامه بررسي با داشت.

 بانك ویژه سود تقسيم نحوه و هازینهه درآمدها، شود.يم مشخص سال این در ویژه سود تقسيم نحوه

 .است شده ارائه زیر جداول در 1391 سال در مركزي

 

 1391 ماهاسفند پايان در مركزي بانك درآمدهاي .1 جدول

 (ریال ميليارد)

 درآمد مبلغ مركزي بانك درآمد اقالم

 18016 كشور از خارج در گذاريسرمایه و سپرده از حاصل درآمد

 6246 اعطایي تسهيالت از حاصل سود

 107 دریافتي بانكي خدمات كارمزد

 4103 طال و ارز معامالت نتيجه

 5484 شده خریداري مشاركت اوراق سود

 21474 درآمدها سایر

 55430 درآمدها مجموع

 .1391 سال ،مركزي بانك زیان و سود حساب و ترازنامه مأخذ:

 

 1391 ماهاسفند پايان در مركزي بانك هايهزينه .2 جدول

 (ریال ميليارد)

 هزينه مبلغ مركزي بانك هزينه اقالم

 168 خارج يهابانك از برداشت اضافه و اعتبارات دریافت هزینه

 19 ارزي هايحساب به پرداختي سود

 4550 هابانك قانوني سپرده جایزه

 242 هابانك ویژه سپرده بابت پرداختي سود

 2376 پرداختي بانكي خدمات كارمزد

 2030 مركزي بانك منتشره مشاركت اوراق بابت پرداختي سود

 3612 پرسنلي و اداري هايهزینه

 1074 متفرقه چاپ و پول نشر هايهزینه

 111 ثابت هايدارایي استهالک هزینه

 3 هاهزینه سایر

 14186 هاهزینه مجموع

 همان. مأخذ:
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 1391 ماهاسفند پايان در مركزي بانك ويژه سود تقسيم نحوه .3 جدول

 (ریال ميليارد)

 مبلغ مركزي بانك ويژه سود اقالم

 9201 درآمد بر ماليات

 4124 قانوني اندوخته به انتقال

 6000 احتياطي اندوخته به انتقال

 21734 ویژه سود از دولت سهم

 184 درآمدكم افراد براي مسكن تهيه قانوني موضوع درصد نيم

 0 بعد سال به نقل ویژه سود مانده

 41244 ويژه سود مجموع

 همان. مأخذ:

 

 اضافه محل از يمركز بانك يافتیدر يهامهیجر حاضر، حال در كه دهديم نشان هايبررس

 فیرد در (،يمركز بانك نزد هابانك قانون سپرده يكسر )درواقع يمركز بانك از هابانك برداشت

 هرچند ف،یرد نیا كه دهديم نشان 1391 سال ترازنامه نيهمچن گردد.يم منظور «درآمدها ریسا»

 عدم رسديم نظربه لذا است. يدرآمد يهافیرد همه از شيب يعدد لحاظ به اما است، رشفافيغ كامالً

  د.ینما جادیا خلل يمركز بانك نهيبه عملكرد در درآمدها از بخش نیا تيشفاف

 بانك درآمد عنوانبه هابانك برداشت اضافه مهيجر شدن منظور كه داشت توجه دیبا

 بانك يدرآمدها شيافزا به منتج مقررات، و نيقوان از هابانك تخلف شوديم موجب ،يمركز

 از ،يدولت يهاشركت هيكل يهانهیهز و درآمدها به مربوط ارقام اصالح گرید يازسو .شود يمركز

 يدرآمدها شیافزا صورت در نیبنابرا دارد. يعموم مجمع مصوبه به ازين صرفاً ،يمركز بانك جمله

 ،يعموم مجمع بیتصو با كه دارد وجود امكان نیا ،هابانك برداشت اضافه هيناح از يمركز بانك

 نیبنابرا ابد.ی شیافزا زين بانك( يهايگذارهیسرما ای و يپرسنل يهانهیهز از )اعم بانك نیا يهانهیهز

 موضوع نيا و دشويم يمركز بانك بالقوه انتفاع به منجر يبانك شبكه تخلفات شيافزا

 باشد. خطرناک اريبس توانديم

 در است. رانیا اقتصاد خاص طیشرا ليدلبه موضوع، نیا بودن خطرناک كه داشت توجه دیبا البته

 مقامات يبرا يتورم هدف نیا به يبندیپا و بوده مشخص يتورم هدف يدارا يمركز بانك كه يصورت

 كی در يمركز بانك باشد، (2قرارداد موجب به ای 1شهرت لحاظ )از یيباال تياهم يدارا يمركز بانك

 به يبندیپا و وجود صورت در واقع در رد.يگيم قرار یيآبرو مضرات و يمال منافع انيم بستان بده

 بانك دیعا برداشت( )اضافه هابانك تخلفات از كه يمال منافع كه داشت انتظار توانيم ،يتورم هدف

                                                 
1. Reputation 

2. Contract 
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 يبرا (يپول هیپا شیافزا از ي)ناش تورم نرخ شیافزا اثر در كه یيآبرو نهیهز مقابل در شود،يم يمركز

 تورم ينرخها كه رانیا رينظ يطیشرا در اما كند. جلوه زيناچ آمد، خواهد وجود به يمركز بانك

 چند يتورم نوسانات شود،يم شناخته تورم «سخت هسته» عنوانبه و شده مزمن آن در يدورقم

  باشد. خطرناک توانديم هابانك تخلفات از يناش يمال منافع و كرده جلوه زيناچ زين يدرصد

 

 يبانك شبكه و يمركز بانك انيم ميرمستقيغ يمال رابطه .2-3

 و يبرقرار» آن و است شده اضافه يمركز يهابانك ياصل فیوظا به مهم فهيوظ كی ر،ياخ يهادهه در

 به يمركز بانك يدسترس مهم، نیا تحقق منظوربه باشد.يم 1«پرداخت يهانظام تیهدا

 سيتأس ازمندين زين امر نیا و است يضرور مربوطه يافزارنرم و يافزارسخت يهارساختیز

 درحال 2است. يمركز بانك به وابسته پرداخت، يهانظام به مربوط خدمات دهندهارائه يهاشركت

 بانك هم آنها، دارانسهام بيترك در كه شوديم ارائه یيهاشركت واسطه به مذكور خدمات حاضر

  شوند.يم دهید يخصوص و يدولت يهابانك هم و يمركز

 قيطر از توانديم يمركز بانك و يبانك شبكه نيب يمال رابطه از ينوع اساس نیا بر

 يمال رابطه نوع نیا يبررس .شود جاديا يبانك شبكه و يمركز بانك به وابسته يهاشركت

 در هابانك و يمركز بانك يدارسهام مفهوماً، كه است تياهم حائز جهت نیا از ميرمستقيغ

 توانديم ك(،يالكترون يبانكدار و پرداخت خدمات دهندهارائه يهاشركت )ازجمله مختلف يهاشركت

 را نظارت اعمال و كند جادیا شونده نظارت ينهادها و ناظر نهاد نيب منافع ييهمسو ينوع

  د.ینما مختل بالقوه صورتبه

 زين هابانك از يتعداد آنها، دارانسهام بيترك در كه يمركز بانك به وابسته يهاشركت از برخي

 از: عبارتند دارند، حضور

 انفورماتيك ملي شركت ـ

 شبكه در اطالعات فناوري توسعه و مطمئن و مستقل مخابراتي بستر نمودن فراهم منظوربه شركت این

 سه به انفورماتيك ملي شركت سهام عمده بخش مركزي، بانك سياست طبق شد. تأسيس كشور بانكي

 است. شده واگذار معدن و صنعت و صادرات ملي، بانك

 انفورماتيك خدمات شركت ـ

 مختلف هايالیه و هابخش در رایانه كارگيريهب و اتوماسيون براي مناسب سازوكار به كشور بانكي سيستم تجهيز

 براي اصلي محرک مسئله این نمود.مي الزم پيش از بيش 1370 دهه يهاسال ابتداي در عملياتي و خدماتي

                                                 
1. Payment System 

تواند در اين حوزه خريد هاي مذكور به بانك مركزي ضروري است؟ يا آنكه بانك مركزي ميالبته اين مسئله كه آيا وابسته بودن شركت .2

 مناقشه است. پاسخ اين سؤال نيازمند تحقيق جامع ديگري است.خدمت از بخش خصوصي انجام دهد، خود محل 
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 1بود. كشور تجاري و مالي هايسازمان و اتمؤسس به خدمات ارائه بر تكيه با تخصصي شركتي سيسأت

 كارهايوكسب و نيازها اساس بر ،1372 سال در انفورماتيك خدمات شركت تأسيس از پس

 انفورماتيك خدمات شركت شامل تابعه هايشركت تأسيس بانكداري، صنعت در شده مطرح جدید

 انفورماتيك خدمات شركت (،1383 )سال البرز فرادیس ورزي داده شركت (،1378 )سال كيش

 دستور در (1390 )سال كيش نوین انفورماتيك خدمات شركت و (1386 )سال كيش گستر فرادیس

  .است گرفته قرار شركت این كار

 نماینده است: زیر شرحبه انفورماتيك خدمات شركت مدیره هيئت اعضاي تركيب حاضر، حال در

 انفورماتيك خدمات شركت نماینده ،كيش انفورماتيك خدمات شركت نماینده ،انفورماتيك ملي شركت

 الكترونيكي امن مدیریت شركت نماینده ،البرز فرادیس ورزيداده شركت نماینده ،كيش گستر فرادیس

 كاشف.

 

 انفورماتيك خدمات شركت دارانسهام .4 جدول

  دارانسهام اسامي سهام تعداد درصد

 دارانسهام سایر 20/5

80/94  انفورماتيك ملي شركت

 جمع
Source: www.tsetmc.com. 

 

 است: ریز شرحبه كيانفورمات خدمات شركت يفعل فیوظا از يبرخ

 مركزي هسته عنوانبه سامانه این )سپاس(: سيار الكترونيك پرداخت سامانه اندازيراه .1

 الكترونيك پول كيف برمبتني خرد پرداخت مختلف راهكارهاي سازيیكپارچه جهت الزم زیرساخت

 بانك .سازدمي فراهم را بانكي شبكه به الكترونيكي وجه كيف خدمات دهندگانارائه اتصال و شده تلقي

 هستند. سامانه این مشتریان الكترونيكي پول كيف خدمات سيستم دهندگانارائه و مركزي

 مركزي بانك سفارش به سناب )سناب(: بانكي الكترونيك نظارت سامانه اندازيراه .2

 بانكي نظام ايداده مرجع مدل تدوین و تحليل جهت اعتبار و پول شوراي مصوبه و اسالمي جمهوري

 مركزي بانك رویكرد تغيير راهكار این اصلي مأموریت است. شده واگذار انفورماتيك خدمات شركت به

 سازيیكپارچه و پاالیش سازي،شفاف هاست.داده برمبتني محوردانش نظارت به سنتي نظارت از

 نظام در مشترک زبان ایجاد و بانكي نظام در هاندیفرآ و هاداده پذیرينظارت افزایش بانكي، اطالعات

 2است. سناب سامانه هايویژگي از بانكي

 بدون هاسرویس از وسيعي طيف از استفاده امكان سامانه این موبايل: سرويس اندازيراه .3

                                                 
1. http://www.isc.co.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6a89db80-c095-4e8e-b236-53351e68d905 

2. http://www.isc.co.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=039813f6-e336-4102-86e1-4f85b6fd238e 
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 آینده، صادرات، ملي، يهابانك نماید،مي فراهم را موبایل شبكه به اتصال طریق از و شعبه به مراجعه

 1هستند. سامانه این مشتریان معدن صنعت و صادرات توسعه

 مركزي هسته داراي سامانه نیا )سپام(: مالي الكترونيكي رسانيپيام سامانه اندازيراه .4

 يهابانك به و است سوئيفت استاندارد هايفرمت با بانكي بين ارزي( و يالی)ر مالي هايپيام پردازش

 .كنند اقدام یكدیگر با هاپيام گونه این تبادل به نسبت كه كندمي كمك متصل

 ایجاد طریق از بانكي نظام در اطالعات امنيت یكپارچه مدیریت كه كاشف مركز اندازيراه .5

 دارد. برعهده را مركزي بانك نظارت تحت واحد پنجره

 مالي يهاتراكنش به مربوط هايداده و اطالعات امن انتقال وظيفه كه شتاب سامانه اندازيراه .6

 دارد. عهدهبه را پذیرنده یا و صادركننده يهابانك به غيرمالي و

 و اطالعات امن انتقال وظيفه كه )شاپرک( كارت پرداخت الكترونيكي شبكه اندازيراه .7

 دارد. عهده بر را كارت صادركننده يهابانك به غيرمالي و مالي يهاتراكنش به مربوط هايداده

 كيش انفورماتيك خدمات شركت ـ

 د.كر آغاز را خود فعاليت خاص، سهامي صورتبه 14/7/1394 تاریخ در كيش انفورماتيك خدمات شركت

 خدمات ارائه جهت الزم ارتباطي و اطالعاتي هايزیرساخت تأمين شركت؛ این اصلي مأموریت

 خدمات شركت به الكترونيكي بانكداري حوزه در شده تضمين كيفيت با و ایمن پایدار، وقفه، بدون

 آنها ياجرا دارعهده شركت نیا كه یيهاپروژه نیمهمتر باشد.مي (هابانك) مشتریان سایر و انفورماتيك

 از: عبارتند است شده

 ،شتاب سامانه داده مركز .1

 ،پرداخت ملي هايسامانه داده مركز .2

 ،شاپرک ـ كارتي پرداخت الكترونيكي شبكه سامانه .3

 ،ساتنا – آني ناخالص تسویه سامانه .4

 ،پایا .الكترونيكي پایاپاي اتاق سامانه .5

 ،تابا ـ الكترونيكي بهادار اوراق تسویه سامانه .6

 ،بانكي اتوماسيون جامع طرح هايسامانه .7

 ،دورراه ارتباطات مركز .8

 2،مانيتورینگ و پایش مركز .9

 البرز فراديس ورزيداده شركت ـ

 از جدیدي خدمات ارائه منظوربه 9/2/1383 تاریخ در خاص( )سهامي البرز فرادیس ورزيداده شركت

                                                 
1. http://www.isc.co.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=68ddd6a8-30d1-4bb3-bc3e-1358b04a6f3a 

2. http://www.kisc.co.ir/page.aspx?id=ee93255d-b0c7-4f1e-b03c-46758174d36b 
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 انتقال از پس 1389 سال ابتداي از شركت این است. رسيده ثبت به ارتباطات و فناوري هايفعاليت

 خدمات ارائه البرز، فرادیس شركت مجموعه به انفورماتيك خدمات شركت از پشتيباني مدیریت رسمي

 داد. قرار خود كاري اولویت در را كشور بانكي شبكه به ارتباطات و اطالعات فناوري زمينه در

 پایانه 6100 شعبه، 2000 خودپرداز، انواع دستگاه 15000 از بيش حاضر حال در البرز فرادیس

VSAT پایانه 6200 از بيش و VNB اندازيراه و نصب قرارداد تحت را فروشگاهي پایانه 150000 و 

 17 ميزان به انفورماتيك ملي شركت از: عبارتند شركت دارانسهام است. داده قرار خود پشتيباني و

 .درصد 83 ميزان به انفورماتيك خدمات شركت و درصد

 )شاپرک( كارتي پرداخت الكترونيكي شبكه شركت ـ

 موجب به و كشور يهابانك مشاركت با 1390 ماهبهمن پرداخت، نظام دهيسامان منظوربه شركت این

 مهمترین از شد. تأسيس مركزي بانك 16/11/1390 مورخ 274204/90 شماره بخشنامه «8» بند

 از اطمينان حصول و الكترونيك پرداخت عمليات بر جانبههمه و دقيق نظارت شركت، این وظایف

 1است. پرداخت نظام اطمينان سطح افزایش همچنين و ضوابط و هااستاندارد رعایت

 

 يبانك شبكه و يمركز بانك انيم يمال رابطه بنديمعج .3-3

 و و...(، نظار ئتيه عامل، ئتيه) يمركز بانك اركان يايمزا و حقوق به مربوط نيقوان يبررس

 دهديم نشان بانك آن سود عيتوز وهيش و يمركز بانك انيز و سود صورت يبررس نيهمچن

  .ندارد وجود يبانك شبكه و يمركز بانك انيم يميمستق يمال رابطه ظاهراً كه

 نشان يمركز بانك يهانهيهز و درآمدها اجزاي و انيز و سود صورت ترقيدق ليتحل اما

 يمركز بانك از هابانك برداشتاضافه محل از يمركز بانك يافتيدر يهامهيجر كه دهديم

 منظور «درآمدها ريسا» فيرد در (،يمركز بانك نزد هابانك قانون سپرده يكسر واقع )در

 شوديم موجب ،يمركز بانك درآمد عنوان به هابانك برداشت اضافه مهیجر شدن منظور .گردديم

 اصالح كه آنجا از شود. يمركز بانك يدرآمدها شیافزا به منتج مقررات، و نيقوان از هابانك تخلف

 صورت در دارد، يعموم مجمع مصوبه به ازين صرفاً ،يمركز بانك يهانهیهز و درآمدها به مربوط ارقام

 ای و يپرسنل يهانهیهز از )اعم بانك نیا يهانهیهز شیافزا امكان يمركز بانك يدرآمدها شیافزا

 به منجر يبانك شبكه تخلفات شيافزا نيبنابرا داشت. خواهد وجود زين بانك( يهايگذارهیسرما

 باشد. خطرناک اريبس توانديم موضوع نيا و گردديم يمركز بانك بالقوه انتفاع

 واسطهبه )كه هابانك و يمركز بانك ميرمستقيغ يمال روابط يبررس گر،ید يازسو

 دارانسهام بيترك يبررس و شود(يم جاديا يبانك شبكه و يمركز بانك به وابسته يهاشركت

                                                 
 .مرکز پژوهش های مجلس ،( قانون پولی و بانکی کشور34ده )اظهار نظر کارشناسی درباره: طرح الحاق هفت بند به ما .1
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 ينوع كه دهديم نشان آن، لیذ يهاشركت و كيانفورمات خدمات شركت ك،يانفورمات يمل شركت

 صورتبه توانديم كه دارد، وجود شوندهنظارت ينهادها و ناظر نهاد نيب منافع ييهمسو

  د.ينما اختالل دچار را نظارت اعمال بالقوه

 مركزي، بانك حاكميتي وظایف انجام الزمه كه است آن دارد وجود حاضر حال در كه ادعایي

 است. بانكي نظام و مركزي بانك نظر تحت متعدد هايشركت تأسيس پرداخت، نظام مدیریت ازجمله

 صرفاً و خصوصي بخش به هاشركت قبيل این واگذاري امكان كه باورند این بر ادعا این مخالفان اما

 وابستگي است، محرز آنچه اما باشد. اهداف كنندهتأمين تواندمي حوزه این در نظارت و مقرراتگذاري

 بررسي كه است الزم البته نيست. مطلوب فعلي، شكل به بانكي شبكه و مركزي بانك ميان مالي منافع

  رد.يگ صورت آن بیمعا و ایمزا و يوابستگ نیا نحوه خصوص در يتردقيق

 

 يمركز بانك و يبانك شبكه در فعال يانسان يروين رابطه موجود وضع .4

 ليتحل چارچوب و موضوع تياهم .1-4

 در توانمي را بانكي شبكه با (يبانك نظارت مرجع عنوان)به مركزي بانك در فعال انساني نيروي رابطه

 داد: قرار بررسي مورد سطح سه

 يهابانك داري)سهام مركزي بانك در خدمت حين در بانكي شبكه با رسمي رابطه .1

 .....( ره،یمد ئتيه در يغيرموظف یا و يموظف سمت يتصد ،يخصوص

 بال، بانكداري بر نظارت كميته مؤثر نظارت گانه 29 اصول دوم اصل توضيحات از سوم بند طبق

 را منافع تضاد این 1.«شود جلوگيري منافع، تضاد هرگونه از كه باشد ايگونهبه حاكميت شاكله» باید

 داد. قرار بررسي مورد غيرموظفي یا و موظفي سمت داري،سهام رابطه در توانمي

 مشاوره، )ارائه بانكي شبكه با مركزي بانك در فعال انساني نيروي غيررسمي رابطه .2

 .(و... گيريتصميم در هابانك از برخي مصالح گرفتن نظر در اطالعات، ارائه

 نيروي استقالل بر مخربي بسيار تأثيرات تواندمي و است تشخيص قابل سختي به رابطه نوع این

 29 اصول دوم اصل راهكارهاي و توضيحات از چهارم بند در باشد. داشته مركزي بانك در فعال انساني

 است: آمده مؤثر نظارت براي الزم شرایط توصيف در بال بانكداري بر نظارت كميته مؤثر نظارت گانه

 قوانيني كرد، استفاده مناسب شكلهب اطالعات از و جلوگيري منافع تضاد از چگونه اینكه با رابطه در»

  2«.آیدمي وجودبه هایيمحدودیت نشود، رعایت مقررات این چنانچه و دارد وجود

 طراحي همچنين بانكي شبكه تمام از اطالعات آوري جمع محل مركزي بانك دیگر، ازسوي

                                                 
 .( اداره مطالعات و مقررات بانکی2012سپتامبر ل )گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کميته نظارت بر بانکداری با29اصول . 1

 .همان. 2



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

23 

 به خاص يهابانك از برخي به مشاوره با توانندمي اطالعات این از مطلع افراد و است نظارتي هايندیفرآ

 ببرند. بين از را كشور بانكي نظام در صحيح رقابتي فضاي و كنند وارد آسيب هابانك صحيح رقابت شرایط

 و ترساده مراتب به ،يبانك ستميس در رشوه پرداخت كه است مهم اريبس نكته نیا به توجه

 توانديم يبانك نظام در رشوهست، زیرا هاحوزه ریسا از دشوارتر مراتب به آن يابیرد و صيتشخ

 تيفعال از يرد گونهچيه كه رديگ صورت اندک سود يهانرخ با و بلندمدت التيتسه ياعطا صورتبه

 شود. گرفته نظر در الزم تدابير حوزه این مقررات طراحي در باید لذا گذارد.ينم يبرجا مشكوک

 با مركزي بانك در فعال انساني نيروي فعاليت اتمام از پس غيررسمي و رسمي رابطه .3

 مركزي( بانك اركان در بانكي شبكه متخصصان )فعاليت برعكس و بانكي شبكه

 شبكه در ،يفعل رانيگميتصم حضور اميد دليلبه توانديم ناظر نهاد نظارت نحوه و هاگيريتصميم

 اصطالح در پدیده نیا به گردد. مماشات یا و انحراف دچار ،يبازنشستگ از پس يهاسال براي بانكي

 گذاريقاعده و نظارت شكست لدالی از یكي عنوانبه و گردديم اطالق 1«گردان درب» ،ياستگذاريس

 بخش در دولتي، بخش انساني نيروي فعاليت معني به «گردان درب» پدیده 2شود.مي شناخته

 در خصوصي بخش انساني نيروي فعاليت یا و دولتي بخش در فعاليت دوره اتمام از پس خصوصي

 است. خصوصي بخش هايفعاليت به دادن پایان از پس دولتي بخش

 رشوه وسيله به خصوصي بخش با گذارقاعده شغلي تحرک ،گردان درب فرضيه طبق

 متأثر را دولتي بخش گذاريقاعده و نظارت كيفيت آينده، در درآمد پر شغل طريق از ضمني

 و جانسون گردد. نظارت و گذاريقاعده در هابانك نفوذ باعث است ممكن پديده اين 3كند.مي

 اند.كرده اشاره بانكي نظارت و يگذارقاعده نظام در هابانك نفوذ به 2010 سال در خود مقاله در 4كاواک

 ناظر و گذارقاعده ،«گردان درب» پدیده گرفتن نظر در با كه است كرده اشاره نكته این به نيز 5يآدمات

 در گردان، درب دهیپد خصوص در باشند. داشته را خصوصي بخش برابر در مقاومت انگيزه توانندنمي

 شد. خواهد ارائه كشورها ریسا در شده انجام مطالعات يبرخ جینتا حاضر، گزارش يانتها

 

 مقررات و نيقوان در يبانك شبكه و يمركز بانك يانسان يروين رابطه .2-4

 خدمت حين در هايمحدوديت .1-2-4

 و وزرا مداخله منع قانون مشمول خود تصدي دوران در مركزي بانك نظار هيئت و عامل هيئت ياعضا

 مؤسسات یا هابانك سهم صاحب نباید و هستند كشوري و دولتي معامالت در كارمندان و نمایندگان

                                                 
1. Revolving Door 

2.  The Revolving Door and Worker Flows in Banking Regulation- David Lucca New York Fed 

3. The Revolving Door and Worker Flows in Banking Regulation- David Lucca New York Fed 

4. Johnson, Simon, Kwak, James, Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown. Random House 

Inc, New York, 2010-2013. 

5. Admati, Professor of Finance and Economics at Stanford Graduate School of Business,2012. 
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 خصوصي یا دولتي هايدستگاه در توانندنمي خود تصدي دوران در افراد این باشند. خصوصي اعتباري

 در تدریس و اجتماعي و خيریه مؤسسات در فقط غيرموظف يهاسمت قبول باشند. دارا موظفي سمت

 ایران مركزي بانك كل رئيس مقامقائم و كل رئيس مورد در عالي آموزش مؤسسات یا هادانشگاه

 ایران مركزي بانك كل رئيس موافقت با عامل ئتيه اعضاي سایر مورد در و عمومي مجمع باتصویب

 1بود. خواهدممكن

 قبل نظار هيئت اعضاي و بانك معاونان و كل دبير كل، رئيس مقامقائم بانك، كل رئيس همچنين

 وظایف و نمایند حفظ رابانك اسرار كه خورد خواهند یاد سوگند عمومي مجمع در كار به شروع از

 2دهند. انجام احسن نحو به را خود قانوني

 بانك رانیمد فعاليت بر نظارت براي سوگند از استفاده كه است ضروري نكته این این ذكر البته

 آنچه ندارد. را نظر مورد اهداف به مركزي بانك رسيدن جهت الزم بازدارندگي وجه هيچ به مركزي

 ارتباطات و عملكرد بر ناظر نهاد وجود و طرف كی از يمال تعامالت هيكل تيشفاف است، يضرور

 است. گرید يازسو يمركز بانك رانیمد

 يردولتيغ ياعتبار مؤسسات اداره و سيتأس نحوه نامهنیيآ (51) ماده تبصره مطابق نيهمچن

 كه يصورت در ،ياعتبار مؤسسه رهیمد ئتيه در دولت كارمندان تیعضو» ،28/10/1393 مصوب

 در اساس، نیا بر «.باشديم مجاز مربوط، مقررات و نيقوان تیرعا با باشد، دولت سهام ندهینما عنوانبه

 دولت، سهام ندهینما از ريغ يعنوان با (،يمركز بانك جمله )از دولت كارمندان از كیهر كه يصورت

 بود. خواهد الذكرفوق مقررات خالف باشند، ياعتبار مؤسسات از كیهر رهیمد ئتيه عضو

 خدمت از پس هايمحدوديت .2-2-4

 مركزي بانك در شاغل انساني نيروي خدمت از پس فعاليت براي محدوديتي كشور قوانين در

 خصوصي بخش به افراد این خروج و ورود همچنين .است نشده گرفته نظر در نظارتي مناصب و

 گانه29 اصول نيهمچن و الذكرفوق يهااستدالل اساس بر كه است يحال در نیا نيست. شفاف و واضح

 ناظر مقام استقالل توانديم يبانك شبكه و يمركز بانك بازنشستگان انيم آزاد كامالً ارتباط بال، تهيكم

 باثبات، و شرفتهيپ يپول نظام صاحب يكشورها ریسا تجربه مطالعه با است الزم لذا سازد. دارخدشه را

 گردد. بیتصو و يطراح خصوص نیا در الزم يهاتیمحدود

 

 يبانك شبكه و يمركز بانك انيم رانيمد گردش موجود وضع يبررس .3-4

 فراگير ميزان بررسي به بانكي نظام صداقت با و امين فعالين و كشور دلسوزان به احترام كمال با بخش، نیا در

 پردازیم.مي بالعكس و خصوصي يهابانك شبكه مدیره هيئت در مركزي بانك باسابقه افراد از استفاده بودن

                                                 
 .قانون پولی و بانکی (23)و  (20) مواد. 1

 .همان. 2



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

25 

 افراد نيا ناسالم تيفعال اي تخلف وقوع يمعن به بخش، نيا در افراد نام ذكر كه است يادآوری به الزم

 و يخصوص بخش در فعال يانسان يروين تداخل شدت دادن نشان منظور به صرفاً بلكه ست،ين

 است. دهش ذكر آنها يشغل سوابق و افراد نيا نام ،يبانك ناظر و استگذاريس مقام

 يبانك شبكه در يمركز بانك ارشد رانيمد يريكارگبه .1-3-4

 پاسارگاد بانك ـ

 2مدیره هيئت رئيس 1390 تا 1388 سال از و 1مدیره هيئت عضو 1393 تا 1386 از كه شخصي .1

 بر نظارت ئتيه در یتعضو و كشور محاسبات وانید كلي رئيس سابقه ،است بوده پاسارگاد بانك

 است. داشته نيز را يمركز بانك اسكناس اندوخته

 پاساگاد بانك 4عامل مدیر 4139 تا 1386 سال از و 3مدیره هيئت رئيس 1390 سال در كه شخصي .2

 است. داشته عهده بر نيز را اعتبار و پول يشورا یاستر و يمركز بانك يكل سيرئ سابقه ،است بوده

 يشورا در یتعضو سابقه ،است بوده پاسارگاد بانك 5مدیره هيئت عضو 1393 سال در كه شخصي .3

 است. بوده دارا نيز را اعتبار و پول

 پارسيان بانك ـ

 بوده پارسيان بانك عامل مدیر 1391 سال در و مدیره ئتيه سيرئ 1386 سال از كه شخصي .1

 7.است داشته نيز را هابانك انتظامي هيئت در عضویت سابقه 6،است

 بانك كل رئيس شاورم سابقه 8،است بوده پارسيان بانك عاملرمدی 1394 سال در كه شخصي .2

 ئتيه در یتعضو و بانكداري آموزش عالي همؤسس ریاست ،اعتبار و پول شوراي در یتعضو مركزي،

  9است. داشته نيز را هابانك انتظامي

 نوين اقتصاد بانك ـ

 و المللبين ادارات یاستر سابقه 10، است بوده نوین اقتصاد بانك عامل مدیر 1393 سال از كه شخصي .1

 بانك ارزي مقررات و هاسياست كل یتمدیر مركزي، بانك كل رئيس مشاور مركزي، بانك ارز نظارت

 11است. بوده دارا نيز را مركزي بانك اعتباري اتمؤسس و هابانك بر نظارت كل یتمدیر و مركزي

 كل یتمدیر ،12است بوده نوین اقتصاد بانك المللبين امور مدیر 1394 سال در كه شخصي .2

                                                 
1. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11215465 

2. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1538849 

3. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11425399 

4. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=10985126 

5. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1538849 

6. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=570660 

7. http://www.entekhab.ir/fa/news/96782 

8. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12167627 

9. http://tadbirvaomid.ir/fa/news/6028/ 

10. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1401977 

11  . http://www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&LnkIdn=14892 

12  . http://www.akhbarbank.com/vdcg7x9w.ak9wq4prra.html 

http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11215465
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11215465
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1538849
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1538849
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11425399
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=11425399
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=10985126
http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=10985126
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/6028/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 .1است داشته عهده بر نيز را 1393 سال در مركزي بانك المللبين

 زمين ايران بانك ـ

 نيز 1393 سال در و 2زمين ایران بانك مدیره هيئت رئيس بینا و عضو 1392 سال از كه شخصي .1

 را يارز معاونت در جمله از ،يمركز بانك در خدمت سال 27 سابقه ،3است بوده بانك این عامل مدیر

 دارد. كارنامه در نيز

 سامان بانك ـ 

 بانك مدیره هيئت رئيس بنای 1393 سال از و مدیره هيئت رئيس 1393 تا 1392 سال از كه شخصي .1

 و مركـزي بانـك ریاسـت مشـاور و بانكـي و پولـي پژوهشـكده یاستر خود سابقه در ،4است بوده سامان

 است. داشته نيز را دارایي و اقتصادي امور وزیـر مشـاور

 و پـول شـوراي در عضویت سابقه است، سامان بانك مدیره هيئت عضو حاضر حال در كه شخصي .2

 است. داشته نيز را اعتبـار

 ملت بانك ـ

 مركزي بانك اعتبارات اداره معاون ،است ملت بانك مدیره هيئت رئيس حاضر حال در كه شخصي .1

 5است. بوده

 تجارت بانك ـ

 ارزي تعهدات و عمليات یتمدیر سابقه ،است تجارت بانك مدیرعامل معاون حاضر حال در كه شخصي .1

 2 حدود مدت به) مركزي بانك ارزي عمليات اداره كل یتمدیر ،(سال 5/3 حدود مدت به) مركزي بانك

 اداره تمعاون و (سال 1 حدود مدت به) مركزي بانك ارزي قرراتم و هاسياست اداره یتمدیر ،(لسا

 6است. داشته كارنامه در را (سال 5/4 حدود مدت به) مركزي بانك ارزي مقررات و هاسياست

  

                                                 
1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/638784 

2. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1074606 

3. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1074606 

4. http://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1041710 

5. http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/performance%20report/gozaresh%20amalkard2090%.PDF 

6  . http://www.tejaratbank.ir/organization_chart/1538724-%D %8 B %9 D %84%9 DB 8% C- %D 8 % AD% D 8 

%B %3 D %86%9 D 8 % A %7 D %86%9 DB 8% C.html 

http://www.tejaratbank.ir/organization_chart/1538724-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%20%D8%20%AD%25%20D8
http://www.tejaratbank.ir/organization_chart/1538724-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%20%D8%20%AD%25%20D8
http://www.tejaratbank.ir/organization_chart/1538724-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%20%D8%20%AD%25%20D8
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 بانكي شبكه و مركزي بانك ميان مديران گردش .5 جدول

 مركزي بانك در مسئوليت رديف
 زمان

 شروع

 زمان

 پايان
 بانكي شبكه در ليتومسئ

 زمان

 شروع

 زمان

 پايان

1 

 عضو و محاسبات دیوان رئيس

 اسكناس اندوخته بر نظارت هيئت

 مركزي بانك

1376 1383 
 بانك مدیره هيئت رئيس

 پاسارگاد
1388 1393 

 1368 1365 مركزي بانك كل رئيس 2
 هيئت عضو و عامل مدیر

 پاسارگاد بانك مدیره
1388 1393 

   اعتبار و پول شوراي عضو 3
 بانك مدیره عضوهيئت

 پاسارگاد
1388 1393 

 1394 1394 پارسيان بانك عامل مدیر 1391 1390 اعتبار و پول شوراي عضو 4

5 
 و هابانك بر نظارت مدیركل

 مركزي بانك اعتباري مؤسسات
 1394 1393 نوین اقتصاد بانك عامل مدیر  

 1393  مركزي بانك المللبين كل مدیر 6
 بانك المللبين امور مدیر

 نوین اقتصاد
1393 1394 

 1390 1389 مركزي بانك عامل هيئت عضو 7

 بانك مدیره هيئت رئيس نائب

 زمين ایران
1392 1394 

 عامل مدیر

 زمين ایران بانك
1393 1394 

8 

 مركـزي بانـك كل رئيس مشـاور

 و اقتصادي امور وزیـر مشـاور و

 دارایي
  

 بانك مدیره هيئت رئيس

 سامان
1392 1393 

 1394 1393 مدیره هيئت رئيس نائب

 1394 1393 سامان بانك مدیره هيئت عضو 1380  اعتبار و پول شواري عضو 9

10 
 ارزي تعهدات و عمليات مدیر

 مركزي بانك
 1394  تجارت بانك عامل مدیر معاون  

 1390 مركزي بانك اعتبارات اداره معاون 11
 ملت بانك مدیره هيئت رئيس

 دولت( از نمایندگي )به
1393 1394 

 است. شده اشاره متن در مأخذ:

 

 مركزي بانك اركان در بانكي شبكه رانيمد يريكارگبه .2-3-4

 مركزي بانك كل رئيس 

 بانكي: شبكه در سابق يهامسئوليت

 5/6/1392 تا 1389 ماهمرداد از كارآفرین بانك عامل مدیر. 

 سال 5 مدت به بحرین در بانك فيوچر عامل مدیر و مدیره ئتيه رئيس. 

 1.لسا 20 مدت به ایران ملي و سپه ،صادرات ملت، يهابانك عامل مدیر و مدیره ئتيه رئيس 

                                                 
1. http://www.cbi.ir/simplelist/2319.aspx 
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 مركزي بانك مقام قائم 

 مركزي: بانك در سابق هايمسئوليت

 1386 ماهآبان تا 1377 ماهازخرداد –.مهوري اسالمي ایرانج يمركز بانك ياقتصاد معاون. 

 بانكي: شبكه در سابق يهامسئوليت

 1392شهریور سال  17تا  13911 ماهآبان از انهيخاورم بانك رهیمد ئتيه ضوع. 

 يمركز بانك نظارت معاون 

 مركزي: بانك در سابق هايمسئوليت

 26/1/1364،ایران اسالمي جمهوري مركزي بانك در استخدام. 

 4/6/1389 الي 25/7/1387 مركزي بانك اعتباري مؤسسات و هابانك بر نظارت مدیركل. 

 بانكي: شبكه در سابق يهامسئوليت

 1/7/1389 نوین اقتصاد بانك مدیرعامل مشاور. 

 31/5/1391 الي 1/7/1389 نوین اقتصاد بانك شركتي اعتبارات مدیرعامل معاون. 

 23/6/1392 تا 31/5/1391 نوین اقتصاد بانك بازرسي مدیرمستقل. 

 23/6/1392 تا1/12/1391 نوین اقتصاد بانك داخلي حسابرسي سرپرست. 

 2 .31/4/1392 الي 1/7/1390 معتمد مشاورین مبنا شركت مدیره ئتيه رئيس 

 يمركز بانك ارزي معاون 

 مركزي: بانك در سابق هايمسئوليت

 بودجه و كل يحسابدار اداره اسناد يدگيرس يمتصد. 

 بودجه و كل يحسابدار اداره حسابدار. 

 بودجه و كل يحسابدار اداره ينمع دفاتر یرهدا يسرئ. 

 بودجه و كل يحسابدار اداره یهتسو و يدگيرس یرهدا يسرئ. 

 بودجه و كل يحسابدار اداره يارز معاون. 

 بودجه و كل يحسابدار اداره یرمد. 

 ارز يصتخص و بودجه يرخانهدب اداره یرمد. 

 يارز تعهدات و آمار اداره یرمد. 

 ارز نظارت و هاسياست یركلمد. 

 يارز تعهدات و نظارت یركلمد. 

                                                 
1. Ibid. 

2. Ibid. 
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 يارز تعهدات و ياتعمل یركلمد. 

 بانكي: شبكه در سابق يهامسئوليت

 1 .سامان بانك مدیرعامل معاون 
 

 يبانك شبكه و يمركز بانك يانسان يروين رابطه يبندجمع .4-4

 است: يبررس قابل بخش چهار در بانكي شبكه از مركزي بانك انساني نيروي استقالل

 اعم مركزي بانك در خدمت حين در بانكي شبكه با يمركز بانك يانسان يروين رسمي رابطه( 

 .و...( غيرموظف یا و موظف سمت داشتن داري،سهام روابط از

 يمركز بانك در خدمت نيح در بانكي شبكه با مركزي بانك انساني نيروي غيررسمي رابطه 

 .(و... گيريتصميم در هابانك از برخي مصالح گرفتن نظر در امور، عیتسر اطالعات، ارائه مشاوره، )ارائه

 بانكي شبكه با ،يبازنشستگ از پس مركزي بانك انساني نيروي غيررسمي و رسمي رابطه.  

 مركزي بانك اركان در بانكي شبكه متخصصان و رانیمد توسط يتیریمد يهاسمت يتصد. 

 

 بانكي شبكه و ناظر( )مقام مركزي بانك انساني نيروي ميان ارتباطات انواع .5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1. Ibid. 

نی  ارتباط نیروی انسا
که  بانک مرکزی با شب

بانکی  

ز ارتباط  پس ا
پایان خدمت  

در بانک 
مرکزی

ارتباط رسمی
در حین 

خدمت در 
بانک مرکزی

ارتباط غیر 
رسمی در حین 

خدمت در 
بانک مرکزی

ورود از بخش 
خصوصی به  
بانک مرکزی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ____________________________________________________________ 

 

 

30 

 از يمثبت آثار توانديم ن،يمع يهاچارچوب از يرويپ صورت در فوق، رابطه نوع چهار هر

 كه يصورت در اما شود. بالعكس و تيحاكم به يخصوص بخش از دانش و تجربه انتقال ليقب

 فيوظا انجام در يناكارآمد موجب باشند، مشخص يهاتيمحدود و ضوابط فاقد روابط نيا

  (.يبانك نظارت و يپول ياستگذاريس حوزه )در شد خواهد يمركز بانك يتيحاكم

 گونهچيه و گرفته قرار قانونگذار توجه مورد اول نوع از روابط تنها دهديم نشان هايبررس

 شبكه و يمركز بانك يانسان يروين انيم چهارم، تا دوم نوع روابط يبرا يمشخص ضوابط

 يروين روابط يسازشفاف يبرا الزم يياجرا يسازوكارها ،ياول قیطر به .ندارد وجود يبانك

 زين ياحتمال مفاسد و هارانت از يريشگيپ و يمركز بانك و يبانك شبكه در فعال يانسان

 .است نشده يطراح

 دهديم نشان ،يبانك شبكه و يمركز بانك اركان سوابق ياجمال يبررس گر،ید يازسو

 توجه دیبا اما ؛است پربسامد و جيرا اريبس يمركز بانك و يبانك شبكه انيم رانيمد گردش

 و خصوصي يهابانك خاص طوربه و بانكي شبكه در مركزي بانك رانیمد حضور امكان كه داشت

 است ممكن ،يمركز بانك يتيحاكم يهاسمت در يخصوص بخش يبانك رانیمد يريكارگبه همچنين

 باشد. آفرین دردسر كشور پولي نظام نظارتي سيستم براي آینده در

 مرجع استقالل عدم به محدود ران،یا در يمركز بانك نظارت مشكل كه داشت توجه دیبا البته

 انطباق عدم رينظ يگرید مشكالت بلكه ست،ين حوزه نیا در منافع تعارض وقوع و يبانك نظارت

 عدم ،يمركز بانك يشرع نظارت فقدان ،يجهان ياستانداردها با رانیا يبانك نظارت ياستانداردها

 ،يبانك تخلفات با برخورد در الزم اقتدار عدم و يبانك شبكه از هنگامب و قيدق اطالعات به يدسترس

 هستند. يبانك نظارت یيكارآ عدم بر يتوجه قابل يمنف آثار يدارا

 هابانك و يمركز بانك رانيمد گردش نمودن محدود و يسامانده است، ذكربه الزم

 نظام نمودن فراهم جمله، آن از كه است يمتعدد الزامات يدارا (،ينظارت بخش در )خصوصاً

 معادل ،(يمركز بانك ينظارت بخش) ناظر نهاد كاركنان و رانيمد يبرا خدمات جبران

 اتمام از پس دیبا خدمات جبران نظام نیا نيهمچن است. يخصوص يهابانك در آنها همطرازان

 2استراحت ای 1نهيقرنط دوره عنوان به كه مشخص يزمان مدت تا )حداقل مذكور اشخاص خدمت دوره

 اعمال گر،ید عبارتبه ندهد. رخ 3خدمت از پس تداخل مشكل تا ابدی ادامه شود(يم شناخته

  شود. گرفته نظر در معقول يایمزا با همراه دیبا ناظر، مقام كاركنان يبرا هاتیمحدود

                                                 
1. Quarantine 

2. Cool-off Period 

3. Post-employment Revolving Door 
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 در بانكي نظارت )بخش بانكي ناظر مقام كاركنان براي رسدمي نظربه كه مزایایي از دیگر یكي

 این قضایي مصونيت باشد، مستقل نظارت كنندهتضمين حدودي تا تواندمي و است الزم مركزي( بانك

 مزبور، افراد قضایي مصونيت عدم است. بانكي ماهيت با هایيپرونده یا هابانك شكایات قبال در كاركنان

 دهد. كاهش بانكي حوزه متخلفين با برخورد در را هابخش این مدیران اقتدار و انگيزه است ممكن

 .ندارد وجود فوق يضرور يايمزا نه و هاتيمحدود نه ران،يا در حاضر درحال متأسفانه

 اعمال يبرا يمقررات سینوشيپ قالب در شنهادهایييپ مختلف، مقاطع در كه است يحال در نیا

 معاونت كاركنان يبرا يبازنشستگ از بعد و كار نيح تعامل در (یيایمزا يبرقرار نيهمچن )و تیمحدود

 بیتصو به مقررات نیا ،يركارشناسيغ لیدال به اما است؛ شده ارائه بانك نیا به ،يمركز بانك ينظارت

 است. دهينرس

 

 كشورها ريسا نيقوان در يبانك شبكه از يمركز بانك استقالل .5

 بانكي شبكه از مركزي بانك مالي استقالل .1-5

 به منجر تواندمي بانكي شبكه از بانك این حاصله درآمدهاي از مركزي بانك هايهزینه كردن مستقل

 بانك مركزي، بانك قانون (30) ماده طبق تاامار كشور در مثال براي گردد. مركزي بانك صحيح رفتار

 1.بدهد مزایا یا پاداش كاركنانش به بانك درآمدهاي محل از تواندنمي مركزي

 كارمندانش یا مدیره هيئت اعضاي به تواندنمي بانك قطر: مركزي بانك قانون بنابر همچنين

 2.نماید برداخت بانك به مربوط سودهاي محل از العادهفوق رداختيپ اداش،پ دستمزد، هرگونه

 

 انساني نيروي استقالل .2-5

 رسمي هايفعاليت براي خدمت حين در هايمحدويت .1-2-5

 اروپا: مركزي بانك 

 انجام 4رئيسه ئتيه و 3حاكمه شوراي توسط مركزي بانك تصميمات اروپا، مركزي بانك قانون بنابر

 يرأ یك كدام هر كه شودمي ملي يهابانك مدیران و مركزي بانك مدیره ئتيه شامل شورا شود.مي

 دیگري جاي در نباید عضو 4 این شود.مي دیگر نفر 4 و رئيس معاون ،رئيس شامل رئيسه ئتيه دارند.

 5باشد. داده اجازه مدیران شوراي كه جایي در مگر باشند. داشته اشتغال

                                                 
1. Concerning the Central Bank, the Monetary System and Organization of Banking- united Arab Emirates 

2. Law No. (Qatar Central Bank)33) Of The Year (2006) 

3. Governing Council 

4. Executive Board 

5. Protocol on the Statute of The European System Of Central Banks and Of the European Central Bank 
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 قطر: مركزي بانك 

 1:باشند مدیره هيئت عضو توانندنمي زیر افراد قطر، مركزي بانك قانون (17) ماده بر بنا

 باشد. نداده را هایشبدهي یا باشد شده ورشكسته كه شخصي .1

 باشد. شده محكوم اخالق فساد دليلبه كه شخصي .2

 .بانكي حسابرسي دفاتر نمایندگي یا مالك .3

 همچنين و دارد قرار مركزي بانك نظارت تحت كه مالي اتمؤسس از یكي مدیره هيئت اعضاي .4

 .اتمؤسس این حسابران و كارمندان مدیران،

 روسيه: مركزي بانك 

 كار روسيه بانك در وقتتمام صورتبه باید مدیره هيئت اعضاي روسيه، مركزي بانك قانون (15) ماده بنابر

 2.كنند

 ژاپن مركزي بانك 

 دهد: انجام را زیر هايفعاليت از یكي بانك، در خدمتش مدت طي در نباید نژاپ يمركز بانك كارمند

 .شود عمومي انتخابات هر یا محلي شوراي كاندیداي .1

 .باشد داشته جدي سياسي فعاليت یا باشد سياسي احزاب شامل سياسي تشكل هر كارمند .2

 كه مواردي استثناي)به گيردمي تعلق آن به پاداش و دستمزد كه كارهایي در مشغوليت .3

 عدم براي الزم استانداردهاي كه است قوانيني با منطبق كار آن كه دهدمي تشخيص مدیره هيئت

 .كند(مي تعيين را وظایفش انجام با كارها این تعارض

 .منفعت كسب منظوربه دیگري وكاركسب نوع هر یا تجاري وكاركسب انجام .4

 غيرشفاف و غيررسمي هايفعاليت براي خدمت حين در هايمحدوديت .2-2-5

 بدین است دشوار بسيار شونده نظارت بخش و ناظر بين غيررسمي ارتباطات با برخورد و كشف بررسي،

 ارتباطات این از ناشي هايآسيب از تا گرددمي برقرار نظارتي سيستم بر هایيمحدودیت منظور

 این از یكي شوندهنظارت بخش با ارتباط از حاصل هايدرآمد و هادارایي اعالم و ثبت شود، جلوگيري

 به ادامه در باشد.مي خصوصي و دولتي بخش بين غيررسمي ارتباط خطرات با مقابله منظوربه راهكارها

 پردازیم.مي هاكشور از برخي مركزي بانك قانون در مشابه قوانين بررسي

 قطر: مركزي بانك 

 مالي سال هر ایانپ در و انتصاب هنگام مدیره هيئت اعضاي قطر مركزي بانك قانون (21) ماده طبق

 نماید. اعالم اوست، عضویت با تضاد در كه را خود مالي منافع و درآمدها باید

                                                 
1. Law No. (Qatar Central Bank) 33 Of The Year (2006) 

2. On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) Federal Law 
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 مباحثات در شركت یا دادن رأي حق آورده دستبه بخشي با ارتباط از درآمدي كه فردي همچنين 

 1ندارد. دهد، تشخيص وي مورد در را اي مسئله چنين مدیره هيئت كه صورتي در موضوع، آن به مربوط

 مالزي: مركزي بانك 

 یقطر از يميمستقيرغ یا يممستق درآمد گونه هر كه یريمد هر مالزي مركزي بانك قانون (20) ماده بر بنا

 كه یرهمد يئته جلسه يناول در یدبا دارد، شود،مي انجام بانك توسط كه هایييتفعال یا تجارت یا معامالت

 شود. يدق و ثبت مزبور جلسه صورت در یدبا مسئله ینا و كند اعالم را آن كند،مي شركت

 يريگيمتصم یا يمشورت جلسات در یدنبا نظر مورد یرمد ها،يتفعال یا معامالت ینا به توجه با

 يبرا حاضر ياعضا تعداد حدنصاب احتساب در همچنين باشد داشته حضور یا باشد عضو یرهمد يئته

 شود. لحاظ يو حضور یدنبا يري،گ يمتصم یا يمشورت جلسه ينچن

 یا تجارت یا معامالت طریق از كه غيرمستقيمي یا مستقيم درآمد اعالم در نباید مدیره هيئت

 .كنند كوتاهي شودمي انجام بانك توسط كه هایيفعاليت

 يليونم یك حداكثر يایمهجر یدبا و شده جرم مرتكب نكند، احراز را یطشرا این كه مدیري

 2ردازد.پب ینگيتر

 خدمت از پس هايمحدوديت .3-2-5

 3«خدمت از پس منافع تعارض» از پيشگيري منظوربه مفصلي نسبتاً قوانين ،آمریكا متحده ایاالت در

 و اندگرفته قرار اصالح مورد بارها قوانين این گردد.بازمي 1872 سال به آنها سابقه كه دارد وجود

 شده بيشتر آمریكا حكومت تقنيني و اجرایي هايبخش در شاغالن براي شده وضع هايمحدودیت

 با متناسب همچنين و آمریكا كنگره و دولت در افراد مدیریتي رتبه با متناسب هامحدودیت این است.

 شده وضع دولتي خدمت از پس نظر مورد خصوصي شغل و دولت در اشتغال دوره در آنها فعاليت نوع

  است. شده تعيين راستا این در العمرمادام و دوساله ساله،یك هايمحدودیت اساس، این بر است.

Federal » كارمندان و بازرسان 4آمریكا سپرده بيمه قانون اصالحات طبق بانكي، نظام حوزه در

Banking Agency» و «Federal Reserve Bank» هابانك بر نظارت و بازرسي در كه 

 مورد كه هایيبخش در اشتغال هرگونه از سالهیك دوره یك براي خدمت ترک از پس هستند دخيل

 5هستند. محروم بوده نظارتشان

 

                                                 
1. Law No. (Qatar Central Bank) 33 Of The Year, 2006 . 

2. Central Bank of Malaysia Act 2009. 

3. Post-employment Conflict of Interest. 

4. Post-Employment, “Revolving Door,” Laws for Federal Personnel  

5. P.L. 108-458, §6303(b), 118 Stat. 3751 (2004); see now 12 U.S.C. §1820 (k) 
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 آمريكا مركزي بانك بودن خصوصي يبررس .3-5

 اختيار در عمالً رزرو فدرال نظام كه شودمي مطرح شبهه این آمریكا مركزي بانك طراحي به توجه با

 ابتدا در شبهه این به پاسخ براي دارد. قرار دارند، بانكي شبكه به شدیدي وابستگي كه فدرالي بانك 12

 پردازیم.مي آمریكا در فدرالي نظام طراحي چرایي به

 از ترس بيستم، قرن از پيش دارد. عجيبي ساختار هابانك سایر با مقایسه در آمریكا مركزي بانك

 نوعي كه شد عاملي ترس این داد.مي تشكيل را آمریكا در «سياست علم» اصلي ویژگي قدرت تمركز

 كيان با آمریكا مردمان آشكار خصومت گيرد. شكل آمریكا در مركزي بانك تأسيس برابر در مقاومت

 ایاالت بانك نخستين شد. مركزي بانكداري حوزه در نخست تجربه دو شكست به منجر مركزي بانك

 ایاالت بانك دومين اساسنامه مهلت و شد تعطيل 1811 سال در بانكي نظام بر نظارت ویژگي با متحده

 جكسن آقاي آمریكا وقت جمهوررئيس توسط هم آن تمدید و شد منقضي 1836 سال در نيز متحده

 اعمال تا سازد قادر را نهادي چنين یك است ممكن پولي عالیق كه داشت وجود ترس این شد. وتو

 حد از بيش مداخله به احياناً مركزي بانك فدرال عمليات و كند پيدا سلطه اقتصاد كل بر و كرده قدرت

 دولتي یا خصوصي نهاد یك مركزي بانك كه این در شود. منجر خصوصي يهابانك امور در دولت

 بر كه رساند تصویب به را رزو فدرال قانون 1913 سال در كنگره سرانجام بود. نظر اختالف باشد،

 بود. رزرو فدرال بانك دوازده از متشكل رزرو فدرال نظام آن، اساس

 خصوصي بخش بين در و مناطق ميان در را قدرت كه بودند درصدد رزرو فدرال قانون نویسندگان

 به قدرت اوليه توزیع این كنند. منتشر عادي مردم و اقتصادي فعاالن بانكداران، ميان در و دولتي و

 ،«رزرو فدرال يهابانك» قبيل از نهادهاي و انجاميد رزرو فدارال نظام تكامل به كه شد منجر وضعيتي

 حدود و «فدرال مشورتي شوراي» ،«فدرال باز بازار عمليات كميته» ،«رزرو فدرال نظام عامل هيئت»

 یافتند. تشكل آن در عضو، تجاري بانك عدد 2800

 و آمریكا ایالتي سيستم تنگناهاي از متأثر ایالتي يهابانك از متشكل رزرو فدرال نظام بنابراین

 كه است یافته سامان ايگونههب سيستم طراحي، این در اما است. آمده وجود به قدرت تقسيم منظوربه

  شود. گرفته بانكي شبكه از مستقل نهایي تصميمات

 جمهوررئيس توسط كه كل، رئيس احتساب با عضو 7 شامل رزرو، فدرال عامل هيئت

 كند،مي تنظيم شده معيين محدوده در را ذخایر هيئت این .رسدمي سنا مجلس تأييد به و منصوب

 رزرو فدرال ي هابانك توسط كه را تنزیل نرخ تصميم، و بازنگري ندیفرآ طریق از ثرمؤ ايگونهبه همچنين

 باز بازار عمليات نفره 12 كميته عضو عامل ئتيه عضو هفت كند.مي كنترل را شودمي تعين

 هستند(. بانكي شبكه از مستقل باز بازار كميته اعضاي اكثريت شكل )بدين هستند نيز فدرال
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 1.شوند انتخاب گوناگون مناطق از باید كه هستند ايبرجسته داناناقتصاد عامل هيئت ياعضا

 

 «گردان درب» پديده .6

 نيروي گردش و حاكميتي بخش و خصوصي بخش در شاغل انساني نيروي ميان تعامالت

 گيرد.مي قرار اشاره مورد ادبيات در 2«گردان درب» اصطالح با بخش، دو اين ميان انساني

 ادبيات وارد 2007 مالي بحران از پس خاص طوربه بانكي، بخش در پديده اين بررسي

 سال بوده 2014 تا 2006 سال از رزرو فدرال مدیره هيئت عضو كه 3برنانكه .است شده اقتصادي

 طرف از زیادي پيشنهادهاي داشتن عليرغم وي درآمد. گذاريسرمایه صندوق یك عضویت به 2015

 هاصندوق این به نبوده هاصندوق این گذارقاعده مستقيم صورتبه رزرو فدرال اینكه علتبه هابانك

 4پيوست.

 خود مقاله در كه است 5(2014) همكاران و لوكا پژوهش راستا، این در مطالعات مهمترین از یكي

 و «گردان درب» پديده بررسي به 6«يبانك مقررات در كار يروين انیجر و گردان درب» عنوان با

 نفر 35000 سوابق بررسي با مقاله اين در اند.پرداخته آمريكا بانكي بخش در آن روند تحليل

 به ،اندداشته را گذار(مقررات بخش يا خصوصي )بخش بانكي بخش در كار سابقه كه افرادي از

 است. شده پرداخته آن تغييرات تحليل و گردان درب پدیده روند بررسي

 و رونق و ركود هايچرخه بين ايضدچرخه قوي رابطه مقاله، این در آمده دست به نتایج طبق

 در كه معني بدین دارد. وجود دولتي بخش به خصوصي بخش از ،يانسان يروين ورودي خالص جریان

 به االت(یا رزرو فدرال و يمركز )بانك گذاريمقررات بخش از انساني نيروي انتقال روند رونق دوران

 حفظ به قادر حاكميت و یابدمي افزایش و...( يربانكيغ ياعتبار مؤسسات ،هابانك) خصوصي بخش

  باشد.نمي رونق هايدوره در خود انساني نيروي

 

                                                 
 .جلد دوم، دکتر حسين قضاوی ترجمه ،د پول، بانکداری و بازارهای مالیاقتصا ،فردریک ميشکين .1

2  . R evolving Door 

3  . Ben Bernanke 

4  . http://www.law360.com/articles/644609/banks-lose-ground-in-revolving-door-race 

5  . Daviv Lucca   

6. Revolving Door and Worker Flows in Banking Regulation  
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  حاكميتي هايبخش از انساني نيروي خروج بر اقتصادي نوسانات تأثير .6 شكل

  خصوصي بخش به نظارتي( و گذاري)مقررات

 

 بخش به حاكميتي بخش كارمندان خروج مسئله دهدمي نشان مطالعه اين همچنين

 و باال( به ارشد كارشناسي درجه )داراي متخصص افراد ميان در رونق، هايدوره در خصوصي

 انساني سرمایه صاحب كه گروه، دو این واقع در .است شديدتر مديريتي( سوابق )صاحب تجربه با

 با و شوندمي وارد گذارمقررات بخش به بيشتري تأخير با تجاري، هايچرخه به پاسخ در هستند، باالتري

  كنند.مي ترک را گذارمقررات بخش بيشتري سرعت

 استخدام، بدو در گذار،مقررات بخش در شده استخدام افراد سوابق بررسي این، بر عالوه

 از یكي اساس، این بر است. نزولي بخش اين در باتجربه افراد استخدام روند دهدمي نشان

 بيشتر توجه لزوم كه است مالي نظام گذارمقررات بخش در 1«نگهداري چالش» پژوهش، این هايداللت

 ضروري را ناظر( و گذار)مقررات حاكميتي بخش در دیدهآموزش انساني نيروي حفظ و نگهداري به

 درحال عمالً مالي، نظام در حاكميتي هايبخش كه دهدمي نشان مطالعه اين واقع در نماید.مي

 هستند. خصوصي بخش شاغلين براي «كارآموزي دوره» به شدن تبديل

 

                                                 
1  . Retention Challenge 
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  گذارمقررات نهادهاي در شده استخدام تازه افراد كار سابقه .7 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دو بين يانسان يروين انتقال در ياضدچرخه و پرنوسان رفتار كه داشت توجه دیبا البته 

 ليدلبه ران،يا در است. يبررس مورد كشور در كار يقراردادها نوع از يناش گذار،مقررات و خصوصي

 به را فوق هيفرض توانيم (،يمركز )بانك يگذارمقررات بخش در بلندمدت يقراردادها وجود

 ،يبانك شبكه با يمركز بانك يانسان يروين يررسميغ تعامالت» كه: نمود مطرح صورت نيا

 يقراردادها توجه قابل تيشفاف عدم ليدلبه ه،يفرض نیا آزمون البته «.دارد ياضدچرخه رفتار

 در دیگر نكته است. ناممكن عمالً ،يررسميغ تعامالت سنجش صعوبت زين و رانیا در كار يروين

 خصوصي يهابانك توسعه كه است آن ایران بر مطالعه این سياستگذاري هايداللت انطباق خصوص

 در شديد رونق دوره يك معادل توانمي را 1390 و 1380 هايدهه در ايران بانكي نظام در

 از باال، انساني سرمايه با انساني نيروي انتقال براي بااليي كشش كه دانست بانكي بخش

 موضوع به رسيدگي لزوم امر اين است. كرده فراهم خصوصي بخش به گذارمقررات بخش

 د.نكمي ترضروري را ايران بانكي نظام در «گردان درب»
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 بنديجمع

 ساختار لحاظ از صنایع سایر با بانكداري متفاوت بسيار ماهيت و مالي ثبات در هابانك مهم بسيار نقش

 این در كارآمد و دقيق نظارت اعتبار، خلق در هابانك نقش و باال اهرمي نسبت ها،بدهي و هادارایي

 نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل كارآمد، نظارت تحقق نيازپيش سازد.مي ضروري را حوزه

 مقام استقالل بررسي شود. جلوگيري نظارت امر در 1منافع تعارض پدیده بروز از كه ايگونهبه است،

 گزارش در است. بانكي شبكه و مركزي بانك متقابل وابستگي ميزان بررسي نيازمند ایران، در ناظر

 و ساختاري استقالل است: گرفته قرار بررسي مورد بُعد سه از بانكي شبكه و مركزي بانك رابطه حاضر،

 انساني. نيروي استقالل و مالي استقالل سازماني،

 

 سازماني و ساختاري بُعد در استقالل .1

 به بانكي شبكه از مستقل ظاهراً توانمي را نهاد این اركان چيدمان ،مركزي بانك ساختاربراساس 

 شرایط كه آنجا از اما ندارند. اينماینده مركزي بانك گيرتصميم اركان در هابانك زیرا آورد، حساب

 سابقه كه كساني نشده، مشخص روشن صورتبه قانون در مركزي بانك اركان در نمایندگي احراز

 باشند. اعتبار و پول شوراي یا مركزي بانك عامل هيئت عضو توانندمي دارند، بانكي شبكه در حضور

 هايبانك با ناظر( مقام عنوان)به مركزي بانك مماشات فرهنگ شيوع موجب تواندمي مسئله این

 شود. متخلف

 و انتظامي هيئت همچون دارند، غيرشفاف عملكردي كه تأثيرگذاري هايبخش ساختار همچنين

 داده كاهش ساختاري لحاظ از را بانكي شبكه از مركزي بانك استقالل حدودي تا اعتباري، كميسيون

 حكم صدور و تخلف هايپرونده بررسي قواعد بودن نامشخص انتظامي، هيئت خصوص در است.

 از مهمتر و شفافيت( )عدم نهاد این عملكرد از ايدوره و شفاف گزارشات فقدان نظارتي(، رویه )فقدان

 نهاد این كارآمد عملكرد منافع(، )تعارض هيئت این در هابانك نماینده عنوانبه نفر یك عضویت آن،

 است. داده كاهش را نظارتي مهم

 در اعتبار تخصيص ضوابط و عمل شيوه نيز، مركزي بانك تخصصي هايكميسون خصوص در

 از ايدوره و شفاف گزارشات فقدان همچنين و تخصصي( هايكميسيون سایر )و اعتباري كميسيون

 و سياستگذار مقام عنوان)به مركزي بانك پاسخگویي و شفافيت روي بر ها،كميسيون این عملكرد

 داشت. خواهد منفي تأثير است، مركزي بانك استقالل سكه دیگر روي كه ناظر(

 كانون و هابانك هماهنگي شوراي صنفي نهاد دو داخلي نامهآیين و اساسنامه در دقت دیگر، ازسوي

 صرفاً و بوده نظارتي بُعد فاقد اصوالً آنها، براي شده برشمرده وظایف دهد،مي نشان خصوصي هايبانك

                                                 
1. Conflict of Interests 
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 هستند. جایگاه فاقد مركزي بانك نظارت و سياستگذاري اركان در نهاد دو این همچنين دارد. صنفي جنبه

 حاكميتي تصميمات بر سيستماتيك تأثير سازماني و ساختاري لحاظ به بانكي شبكه هرچند

 بر نظارت و پولي هايسياست بر خصوصي بخش تأثيرگذاري كه صورتي در ولي ندارد، مركزي بانك

 شوراي ساختار در حاكميت و خصوصي بخش تداخل بگيریم، نظر در را پولي مقام توسط بانكي شبكه

 حق صاحب كه اعتبار، و پول شوراي اعضاي از تن دو حاضر درحال است. مشاهده قابل اعتبار و پول

 معادن، و صنایع و بازرگاني اتاق رئيس )یعني هستند غيردولتي بخش به وابسته باشند،مي نيز رأي

 فاقد خصوصي، بخش نظرات اعالم منظوربه و ناظر عضو عنوانبه افراد این عضویت تعاون(. اتاق رئيس

 محل حاكميتي امور در خصوصي بخش نفعانذی به رأي حق اعطاي كنل است، مفيد بلكه و اشكال

 است. جدي تأمل

 

 مالي بُعد در استقالل .2

 همچنين و و...( نظار هيئت عامل، )هيئت مركزي بانك اركان مزایاي و حقوق به مربوط قوانين بررسي

 رابطه ظاهراً كه دهدمي نشان بانك آن سود توزیع شيوه و مركزي بانك زیان و سود صورت بررسي

 و زیان و سود صورت تردقيق تحليل اما ندارد. وجود بانكي شبكه و مركزي بانك ميان مستقيمي مالي

 محل از مركزي بانك دریافتي هايجریمه كه دهدمي نشان مركزي بانك هايهزینه و درآمدها اجزاي

 ردیف در مركزي(، بانك نزد هابانك قانون سپرده كسري )درواقع مركزي بانك از هابانك برداشتاضافه

 بانك درآمد عنوانبه هابانك برداشت اضافه جریمه شدن منظور گردد.مي منظور «درآمدها سایر»

 مركزي بانك درآمدهاي افزایش به منتج مقررات، و قوانين از هابانك تخلف شودمي موجب مركزي،

 مجمع مصوبه به نياز صرفاً مركزي، بانك هايهزینه و درآمدها به مربوط ارقام اصالح كه آنجا از شود.

 از )اعم بانك این هايهزینه افزایش امكان مركزي بانك درآمدهاي افزایش صورت در دارد، عمومي

 تخلفات افزایش بنابراین داشت. خواهد وجود نيز بانك( هايگذاريسرمایه یا و پرسنلي هايهزینه

 باشد. خطرناک بسيار تواندمي موضوع این و گرددمي مركزي بانك بالقوه انتفاع به منجر بانكي شبكه

 هايشركت واسطهبه )كه هابانك و مركزي بانك غيرمستقيم مالي روابط بررسي دیگر، ازسوي

 ملي شركت دارانسهام تركيب بررسي و شود(،مي ایجاد بانكي شبكه و مركزي بانك به وابسته

 منافع همسویي نوعي كه دهدمي نشان آن، ذیل هايشركت و انفورماتيك خدمات شركت انفورماتيك،

 دچار را نظارت اعمال بالقوه صورتبه تواندمي كه دارد، وجود شوندهنظارت نهادهاي و ناظر نهاد بين

 اما اند،شده تأسيس مركزي بانك حاكميتي وظایف انجام منظور به هاشركت این هرچند نماید. اختالل

 نيست. مطلوب فعلي، شكل به بانكي شبكه و مركزي بانك ميان مالي منافع وابستگي است، محرز آنچه
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 انساني نيروي عدبُ در استقالل .3

 است: بررسي قابل بخش چهار در بانكي شبكه از مركزي بانك انساني نيروي استقالل

 اعم مركزي بانك در خدمت حين در بانكي شبكه با مركزي بانك انساني نيروي رسمي رابطه( 

 ،و...( غيرموظف یا و موظف سمت داشتن داري،سهام روابط از

 مركزي بانك در خدمت حين در بانكي شبكه با مركزي بانك انساني نيروي غيررسمي رابطه 

 ،و....( گيريتصميم در هابانك از برخي مصالح گرفتن نظر در امور، تسریع اطالعات، ارائه مشاوره، )ارائه

 بانكي شبكه با شستگيبازن از پس مركزي بانك انساني نيروي غيررسمي و رسمي رابطه،  

 مركزي بانك اركان در بانكي شبكه متخصصان و مدیران توسط مدیریتي هايسمت تصدي. 

 قبيل از مثبتي آثار تواندمي معين، هايچارچوب از پيروي صورت در فوق، رابطه نوع چهار هر

 فاقد روابط این كهصورتي در اما شود. بالعكس و حاكميت به خصوصي بخش از دانش و تجربه انتقال

 )در مركزي بانك حاكميتي وظایف انجام در ناكارآمدي موجب باشند، مشخص هايمحدودیت و ضوابط

 شد. خواهد بانكي( نظارت و پولي سياستگذاري حوزه

 گونههيچ و گرفته قرار قانونگذار توجه مورد اول نوع از روابط تنها دهدمي نشان حاضر مطالعه

 وجود بانكي شبكه و مركزي بانك انساني نيروي ميان چهارم، تا دوم نوع روابط براي مشخصي ضوابط

 شبكه در فعال انساني نيروي روابط سازيشفاف براي الزم اجرایي سازوكارهاي اولي، طریق به ندارد.

 است. نشده طراحي نيز احتمالي مفاسد و هارانت از پيشگيري و مركزي بانك و بانكي

 گردش دهدمي نشان بانكي، شبكه و مركزي بانك اركان سوابق اجمالي بررسي دیگر، ازسوي

 بانك مدیران حضور امكان است؛ پربسامد و رایج بسيار مركزي بانك و بانكي شبكه ميان مدیران

 بخش بانكي مدیران گيري كاربه همچنين و خصوصي هايبانك خاص طوربه و بانكي شبكه در مركزي

 پولي نظام نظارتي سيستم براي آینده در است ممكن مركزي، بانك حاكميتي هايسمت در خصوصي

 باشد. دردسرآفرین كشور

 داراي نظارتي(، بخش در )خصوصاً هابانك و مركزي بانك مدیران گردش نمودن محدود و ساماندهي

 ناظر نهاد كاركنان و مدیران براي خدمات جبران نظام نمودن فراهم جمله، آن از كه است متعددي الزامات

 جبران نظام این همچنين است. خصوصي هايبانك در آنها طرازانهم معادل مركزي(، بانك نظارتي )بخش

 دوره عنوانبه كه مشخص زماني مدت تا )حداقل مذكور اشخاص خدمت دوره اتمام از پس باید خدمات

 عبارتبه ندهد. رخ 3خدمت از پس تداخل مشكل تا یابد ادامه شود(مي شناخته 2استراحت یا 1قرنطينه

  شود. گرفته نظر در معقول مزایاي با همراه باید ناظر، مقام كاركنان براي هامحدودیت اعمال دیگر،

                                                 
1. Quarantine 

2. Cool-off Period 

3. Post-employment Revolving Door 
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 كنل ندارد. وجود فوق ضروري مزایاي نه و هامحدودیت نه ایران، در حاضر درحال متأسفانه

 روابط براي مشخصي هايمحدودیت و ضوابط كه دهدمي نشان كشورها سایر تجربيات اجمالي بررسي

 نهادهاي در شاغل انساني نيروي براي خدمت، از پس روابط نيز و غيررسمي( و )رسمي خدمت حين

 در 2009 مالي بحران از پس گرفته صورت مطالعات دارد. وجود كشورها سایر بانكي ناظر و گذارمقررات

 بين متخصص انساني نيروي و مدیران گردش مسئله دهد،مي نشان نيز «گردان درب» پدیده خصوص

 قانوني، هايمحدودیت وجود عليرغم مریكا،آ مالي نظام در حاكميتي هايبخش و خصوصي بخش

 است. یافته توسعه كشورهاي مهم هايچالش از یكي همچنان
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