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 ماهنامه بانكداري آينده -آقاي فراهاني

 

 متن اولیه میزگرد نهادهای صنفی 

ها قبل از انقالب و بعد از آن بپردازید؛ چنانچه ی کانون بانکماهنامه: لطفاً برای شروع به تاریخچه

که توضیح دهید و این ،اطالعاتی در خصوص ساختار و نحوه عملکرد این نهاد در قبل از انقالب دارید

 بانک چگونه بوده است؟ یی نهادهای صنفی در حوزهسیر تاریخی توسعه

باالتری  بسيار متأسفانه نظام بانکداری قبل از انقالب نسبت به نظام بانکداری که االن داریم از قدرتدکتر عبده تبریزی: 

کشورهایی ما با یکی از امروز ی اصلهاش بسيار زیاد است، مثل فبرخوردار بود. یعنی اگر زمان را هم در نظر بگيریم، فاصله

است فرق اساسی در بانکداری موضوع دیگری است، بدیهی دارد. البته مسائل فقهی را ترین نظام بانکداری پيشرفتهکه 

را کنار بگذاریم هم تفاوت گذارد. اگر این مدعی این است شرع را زیر پا نمیایران بانکداری اسالمی و اسالمی وجود دارد، 

ی تمام نهادهادر آن زمان اوالً  :کنمخيلی بهتر بود. چند مثال ذکر میوضع درگذشته از نظر کيفيت و هم از نظر محصوالت 

بود، از بقيه سال جلوتر  40-30بانکداری ما در منطقه حدود  ،جمهوری اسالمی ایرانتأسيس را داشتيم یعنی در مقطع  پولی

هم بانک مرکزی داشتيم که بعضی از کشورهای اطراف ما در آن مقطع  ،های مشترک با خارجيان داشتيمیعنی ما هم بانک

ای در چارچوب بخش های توسعهبانکهم داشتيم مشترک های خصوصی خارجی و بانک هم بانک مرکزی نداشتند

، و در مقابل داشتبه آن اعتماد ای داشتيم که در اختيار بخش خصوصی بود و دولت یعنی بانک توسعه .داشتيمخصوصی 

ای کشور را در دست های توسعهطرح بانک کرده بودند و اینآن بانک مدیره سنا را رئيس هيأتمجلس برای مثال رئيس 

برای مثال، وقتی  .را انجام دهدکشور ای های توسعهطرح کهکرده است دولت به بخش خصوصی اعتماد می داشت. یعنی

کند و طرح احداث پاالیشگاه در سه کشور دنيا را مراجعه میخصوصی به این بانک  ،پاالیشگاه بزند خواهدشرکت نفت می

کند. یا را تامين میمنابع مالی هم در سطح دنيا آن بانک د و آن وشمين مالی آن را خواستار میأدهد و از این بانک تارائه می

کند، ليدر انتخاب مییک بانک ایرانی را به عنوان  ،اوراق قرضه منتشر کندخواهد برای اولين بار به یِن وقتی دولت ژاپن می

 رساند.به فروش میدر خارج از آن کشور ژاپن را ین بار اوراق ست که برای اولينایعنی یک بانک ایرانی 
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ما  .هم وجود داشتتنوع خوبی نهادها و محصوالت بانکی نقش باالیی داشتيم و نظام پولی در آن زمان ما به لحاظ قدرت  

مثل بانک ایرانيان که تک ،فروش داشتيمهم بانک عمدهو ای که االن داریم مثل بانک شبکه ،فروش داشتيمهم بانک خرده

هم بانک تجاری. در بخش مسکن و ای داشتيم هم بانک توسعه ؛دادرا انجام میها معامالتی بين بانکشعبه بود و کارهای 

که من جوان را استخدام امروز داشتيم بانک مسکن  ( مشابهmortgage bankبانک رهنی )یعنی  .تمام عناصر را داشتيم

هر خانه توضيح داده و آنها را برای ساله را  25طرح گرفتن وام  وم نکها مراجعه به خانهکرده بود تا به عنوان ویزیتور و شده 

 . آنساله بدهيم 25توانيم وام مین ،سال از عمر جمهوری اسالمی 40م. االن با گذشت حدود نکترغيب به گرفتن این وام می

بود و در کنارش رهنی توانيم بدهيم. آن بانک یک بانک امروز نمی ،فروختيمها میسال پيش به خانه 25که ما را محصولی 

تقاضا و تحریک ی تقویت در حوزه شکل بگيرد.تواند میی مالی رشتهکه بعدها یاد گرفتيم در را داشتيم ما تمام اجزایی 

انداز و وام مؤسسات پسی هم در حوزه ،امروز است( REITS)داشتيم که تقریباً مانند ریتز را مثل بانک ساختمانی ی شرکت

(savings and loan association) ها را هنوز در جمهوری اسالمی که اینرا داشتيم مانند اکباتان و خزر  ینهادها

کنم بتوانيم بگویم که نظام قدرتمندتری از این نظر فکر می هم در گذشته داشتيم. از merchant bank حتی مانداریم. 

است منطقه های دیگرسال قبل از بورس 30ایران بورس  .سرمایه هم اوضاع همين استبازار ی در حوزهلی داشتيم.وضعيت فع

 ،بنيانی که تشکيل شده بود ،در مجموع .داشته استسال قبل از منطقه  30بورس را اسباب و نهادهای تمام  شکل گرفته و

 ایجاد شده است. ی پولی و مالی حوزهانقالب، مکثی در پيروزی بسيار قوی بوده و با 

هم هایی در امور صنفی محدودیت .وجود داشت که به نظر من نسبتاً قوی بوده استهم های صنفی قبل از انقالب کانون نهاد

های تر از کانونهای آن روز ضعيفکنم کانوناما فکر می .ها بوده استکنترل دولتیتا حدی در در آن زمان نيز بوده و 

 .کرده استشرکت میدر ترکيبش، بخش خصوصی هم و امروز نبوده است، به هر حال شورای پول و اعتبار همان شوراست 

بازار سال 10در بازار سرمایه شدیدتر بود و تقریباً حدود که نظام بانکی ما زیر سئوال رفت و مکثی ایجاد شد  ،بعد از انقالب

که نظامی ولی تحت فشار فکری بود  ،کردبه کار دوباره آغاز تغيير با یک  ،کرد شد تعطيلشتعطيل بود. بازار پول چون نمی

از دانش کمتری  ،کنندمعنا نيست که افرادی که بعد از انقالب بانکداری می ربوری است. ضعف مورد اشاره بدین

 .توسعه کندتر اتفاق افتادهای محيطی بيشتری داشتند و این فضایی بودند که محدودیت . بلکه باید گفت دربرخوردارند

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=merchant+bank&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjsp_i-prHOAhWmLcAKHVjmDE8QvwUIGygA&biw=1047&bih=463
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هم  ایهای هستهالمللی باشد، بعد از تحریمهای خارجی هم از اول انقالب باعث شد که نظام بانکداری ما کمتر بينتحریم

ی در دورهاصالحات خوبی رخ داد که ی ریاست جمهوری آقای خاتمی کنم در دورهو فکر می ،خيلی بيشتر صدمه دیده

 دفعتاً بزرگ شد و کيفيت خود را از دست داد.نظام بانکی  ،وغریبیعجيببانکداری های مجوزاعطای  بانژاد آقای احمدی

از نظر که یکی صنعت بانکداری بينيم: را میما دو صنعت فقط رشد کنيم آقای احمدی نژاد نگاه می یزمانی که به دوره

توان اینتضعيف شدند، و از این نظر می کالًهای دیگر ی صنعتهمه ؛ساختمان استصنعت هم  یدیگررشد کرد و کميت 

اش را از دست المللیصنعت بانکداری استانداردهای بينبه طور جدی باعث شد المللی های بينگونه بيان داشت که تحریم

 .بدهد

باشند که در  توانند لنگر گاهیماهنامه: انتخاب موضوع میزگرد بر این مبناست که نهادهای صنفی می

واقع به بانک مرکزی کمک کنند هم در واقع نماینده پایین باشند در مقبل بانک مرکزی برای دفاع از 

 ها.منافع سایر بانک

جناب دکتر عبده توضيحات کاملی را از تنوع خدمات بانکی قبل از انقالب ارائه دادند و من با تجربه شخصی بهشتی روی: 

ی خودمان در آن طرف هاماه بيشتر از خواهر خوانده 18تا  12ها شاید ما در حد ه در آن سالخواهم بودیم ککه دارم می

فعاليت  1350کردم بانک تهران سابق در آذر ماه سال ماندگی نداشتيم. به عنوان مثال در بانکی که من کار میها عقبآب

انداز راه های جاری و پسکردن حسابرا برای مکانيزه batch processingسيستم  1352خود را شروع کردم ما در سال 

اندازی کرده بودند تا را راهCICSافزاری با نام نرم 53انداختيم و در آن زمان همه جای دیگر دنيا بر این اساس بود، از سال 

ند و در بانک تهران موفق شده را انجام نده BATCHافزار بتواند ارتباط مستقيم را با کامپيوترها داشته باشد تا کار این نرم

 یشد این کار را پياده بازی کنند ولی در شعبهبودند در شعبه مرکزی که هم بخش کامپيوتر آنجا بود و هم با کابل وصل می

ارتباط آنجا این سرویس قابل ارائه  communicationتر بود به خاطر نبود متر آن طرف 100چهارراه فلسطين که مثالً 

کاری را در بانکی شروع  55ای به خارج از کشور سفر کرده بودم در سال که من فرصتی را برای گذراندن دوره نبود. وقتی

مان در این بود که ما افتادگیکردند. ما عقبرا پياده می online real timeها بود که ی آنکردم در آنجا سومين شعبه
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batch processing تر ریزی شده بود اما آنجا مشکل ارتباط آن را راحتالین برنامهرا پياده کرده بودیم و برای آن

 توانستند حل بکنند به این درجه از موفقيت نائل شده بودند. می

پس ما در آن دوره در جایگاه نسبتاً خوبی قرار داشتيم و دومين مسئله این که بانکداری در آن دوره پيچيدگی و تنوع مسائل 

سال آینده هيچ شباهتی به بانکداری امروز  10کنيم بانکداری همين امروز که ما داریم صحبت می امروز را نداشت کمااینکه

نخواهد داشت و از این نظر آقای دکتر توضيحات دادند و من هم موافق هست نسبت به تنوع خدمات آن دوره که با پيشرفت 

ها یک نهاد صنفی داشتند یا خير اول توضيح انکجهانی هماهنگ بودیم. اما برگردم به سئوال مشخص شما این که آیا ب

های اقتصادی. یک فرق اساسی بدهم که نهاد صنفی در نظام بانکی بسيار متفاوت است با سایر نهادهای صنفی و سایر بنگاه

های صنفی دیگر برای مثال توليدکنندگان رب گوجه فرنگی برای خودشان یک اتحادیه داشته باشند دارد که واحد

دکنندگان کفش برای خودشان اتحادیه داشته باشند نگاه آنها آن اتحادیه با نگاهی که از یک بنگاه اقتصادی مثل بانک تولي

دیگری مثل بانک مرکزی باالی سرشان ندارند و دليل اصلی آن این  regulatorهست متفاوت است چرا که آنها آنجا یک 

برابر  30یا  20کنند ممکن است با ها با شرایطی که ایجاد میکنند بانکیها با سرمایه خودشان نيست که کار ماست که بانک

های کنند در بانکهای مردم استفاده میشان از سپردهبرابر سرمایه 50هایی داریم در کشور که و ما االن در حال حاضر بانک

برابر هم است. از این بابت  24-23يشترهای دیگر ببرابر است تا واحد 9 – 8های خصوصی دولتی عمدتاً وجود دارد بانک

آن را  market shareشود دیگران هایی وجود دارد فرض کنيد یکی از کارخانجات توليد رب از صحنه خارج میتفاوت

های هم انجام دهند برای مثال اند و ممکن است هماهنگیرغم اینکه برای مقاصد خاصی دور هم جمع شدهگيرند و علیمی

هایی داشته ریزید گوجه فرنگی اینکه چگونه پيش بخرند شرایط بازار را چگونه ارزیابی کنند و چه برنامهدر مورد خری

شوند و ای مواجه میها با مشکالت عدیدهباشند. اما در سيستم بانکی اینجوری نيست اگر یک بانکی زمين بخورد دیگر بانک

کند. لذا نهادهای دهد و دچار مشکل میتاثير قرار میور را تحتشود و کل اقتصاد کشبحث دومينو افکت اینجا مطرح می

 های صنفی در مشاغل دیگر است. صنفی در نظام بانکی بسيار گسترده و فراتر از نهاد

دانم که در شورای پول و ها را داشتيم کانونی که طبق قانون ایجاد شده است در مقاطعی هم میما قبل از انقالب کاون بانک

ی ارتقای نظام کرده است. اما بنابر مطالعاتی که صورت گرفته اوالً در حوزهای داشته است و حضور پيدا مینماینده اعتبار
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دادند و شد اینها نظر میشان بوده است. پيشنهادهایی که از سوی بانک مرکزی اعالم میکردند جز اهدافبانکی فعاليت می

یا  33ها که حدود شدن بانکها و وجود قانون ملیشدن بانکاز انقالب و بعد از ادغام دادند و بسيار هم الزم بود. بعدرأی می

انداز و اعطای وام بودند ای، پسهای مشترک، توسعهبانک در مجموع داشتيم همانطور که آقای دکتر اشاره داشتند بانک 36

های قبل که به موجب قانون تأسيس شده بود ن بانکبانک شدند و به موجب همان قوانين کانو 8همه ادغام شدند و تبدیل به 

به موجب مصوبات شورای انقالب وقت لغو شد و دیگر آن کانون وجود نداشت. اما در عين حال گردانندگان و مدیران این 

يون ها که این شورا بازوی اجرایی پيدا کرد به عنوان کميسسيستم نهاد دیگری را تأسيس کردند با نام شورایعالی بانک

بانک که همگی  8کردند این ها که شکل قانونی نداشت و وجود فيزیکی نداشت و فکر میهماهنگی مدیران عامل بانک

خواهند بگيرند با هم هماهنگ باشند چون از اوایل شان تصميماتی که میاند، برای تصميمات رفاهی کارکناندولتی شده

 دف بوده است.سازی به نوعی یک هسازی و همگونانقالب همسان

گشت که شان میشان پيرامون مسائل رفاهی کارکنانها وجود داشت و مسائلاین کميسيون هماهنگی مدیران عامل بانک

بانکی که اول تأسيس  4ای از یک مجموعه 80ی های خصوصی از اوایل دههشباهتی با هم داشته باشند بعدها با تشکيل بانک

آمدند و بعدها تصميم گرفتند یک نهاد صنفی به ثبت برسانند و مجوزش هم از دهم میبانک اوایل گر 4شده بودند این 

های دیگر به تدریج بر اعضای آن نيز افزوده شد در جریان ثبت شدن بانکوزارت کار و امور اجتماعی بگيرند بعدها با اضافه

دهای صنفی وجود داشت نتوانستند پيش روی ها و مشکالتی که با واحاین کانون مسائل متعددی وجود داشت به خاطر بحث

کنند و دوباره قرار بر این شد که نهادی تشکيل شود زیرمجموعه اتاق بازرگانی که آن هم موفق نشد و تا اینکه در حدود دو 

ی غيرانتفاعی در سازمان ثبت شرکتهای غيردولتی ایران به عنوان یک موسسههای خصوصی یا بانکسال پيش کانون بانک

عضو دارد در خالل این مدت هم بحث  18ها ثبت شده و به مرور هم به اعضای آن اضافه شد تا امروز که حدود 

ها که خصوصی شدند بانک رفاه کارگران، صادرات، تجارت و ملت. این 4های دولتی هم مطرح بود سازی بانکخصوصی

ای درست کرد. در رست شد برای خودش اساسنامهو بحث چگونگی عضوشان در این کانون مطرح شد. این کانون وقتی د

های ملت و تجارت و رفاه اند. بانکهای غيردولتی تاسيس شدههایی که به موجب تشکيل بانکاش نوشته بود بانکاساسنامه

ا نباشند تواند اینجا عضو باشند یدرصد سهام دولتی دارند، آیا می 40ی اینکه و صادرات واجد این کيفيت نبودند به اضافه
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ها ادامه داشت مسائلی مانند نرخ سود مطرح بود با نظر وجود نداشت که در هر حال عضو نشدند. تا اینکه این بحثاتفاق

تجاری هم از های ها دارای قدرت بيشتری بودند بر همين منوال بانکتوجه به فرمایشات آقای عبده قبل از انقالب بانک

از چند بانک غير ها دارای اختيار بودند ضمن اینکهرغم اینکه بانکداری ساده بود بانکعلیخوردار بودند استقالل بيشتری بر

های خارج که منحصر بانک ها از بانکها و گرفتن تسهيالت مالی برای پروژهای که اشاره کردند در تامين مالی پروژهتوسعه

دادند کردند برای سرمایه در گردش تسهيالت میت کار میمدی کوتاهها عموماً در حوزهتوسعه صنعت و معدن بود بقيه این

های سياستی نظارتی دادند و خيلی هم پيشرفته بود آن سيستم بعد از انقالب از زمانی که بانک مرکزی شروع کرد بستهوام می

ه بود برای برخی از ربا که تصویب شدها در قانون عملياتی بانکی بدونهایی به وجود آورد برخی از نگاهمطرح کرد مشکل

برای عقود مشارکتی و ... هيچ محدودیتی نداشت مثالً  بينی کرده بودها شرایطی را پيشها تخصيص منابع بانکگذاریسرمایه

گذاران را بایستی در ها محول کرده بایستی منابع سپردهربا به آنها براساس وظایفی که قانون عملياتی بانکی بدوناتفاقاً بانک

های سياستی ها تعيين شده بود، این بستهگذاری کند. در بعضی موارد حداقلیی که بيشترین نرخ بازده را دارد سرمایهجاها

ها که ی ریاست جمهوری بعدی این مسائل کالً تغيير کرد به مرور بانک مرکزی از همان سالنظاتی ادامه داشت و در دوره

اش محدودتر شده بود به همين ترتيب بر وی تگذار دولت شاید آن اختيارات پولیشروع کرده بود فعاليتش را به عنوان سياس

ها چه سود تسهيالت باعث شده بود که ها چه سود سپردهسيستم بانکی هم این اثرگذاری را داشت تا جایی که اعالم این نرخ

های دولتی و کانون اولين ل بانکیک اعوجاجی در سيستم ایجاد شود اینجا بود که بين کميسيون هماهنگی مدیران عام

هایی که وجود ها تصميم گرفتند با یکدیگر در مورد نرخ سودبا هم جلسه تشکيل دادند و آن 92جلسه در بهمن یا اسفند سال 

ر ها با یکدیگشود. تا به حال تالش بر سر این بود که ایندارد هماهنگ شوند و در ارتباط با دستوراتی که از باال دیکته می

ها ماهيانه یک جلسه ها ایجاد کنند از آن سالها را با عضویت تمام بانکی ایجاد یک کانون بانکادغام شدند که زمينه

نظرات در مورد کارمزدهای بانکی نقطه مثالً  گيردها صورت میای از هماهنگیشود مجموعهشود و سعی میبرگزار می

 شود.مختلف وجود دارد بررسی می

 های صنفی باید چگونه باشد؟نگاه بانک مرکزی به نهادماهنامه: 
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ی بانکداری را مورد بررسی های صنفی را دنبال کنيم باید روند توسعهی نهادزمانی که بخواهيم روند توسعهامین آزاد: 

های استقراضی و های خارجی هستند مانند بانکی قاجاریه داریم که بانکقرار دهيم. ما ابتدای بحث بانکداری را در دوره

کردند بنابراین معنایی نداشته که نهاد صنفی بخواهد وجود های مالی را در کشور ایران دنبال میسایر که برخی از سياست

شوند بانک ملی سپه و ... این سير بانکداری را داریم که های ایرانی تأسيس میی پهلوی اول اولين بانکداشته باشد دوره

هایی هستند که دولتی هستند و قانونگذار مجوز شود گفت بانکشوند به نوعی میبا قانون تأسيس می هایی هستند کهبانک

شان را دنبال ها کمتر نياز به نهاد صنفی دارند تا بخواهند از طریق آن اهدافدهد و اصوالً این جنس بانکها را میتأسيس آن

های خصوصی زیادی در کشور ایجاد گيرد بانککشور رونق میبحث بانکداری خصوصی در  40ی یا دهه 30ی کنند دهه

قانون پولی و بانکی کشور را  51قانون بانکی و پولی را داریم سال  39ی قانونی بانکی را داریم سال الیحه 34شوند ما سال می

گردد به تأسيس ها برمیآنگيری سال ما قانونی را داریم با مبحث بانک که بيشتر اساس شکل 7یا  6شود گفت هر داریم می

دهد که فضای های مشترک در کشور ما این نشان میهای خارجی یا بانکهای جدید یا مقررات ناظر بر ورود بانکبانک

های خصوصی وقتی گردد به سمت تکثر بانککند و فضا بر میداشتيم کامالً تغيير می 1300بانکداری دولتی که ما در سال

های خصوصی ای خصصی را داریم قاعدتاً بحث نهادهای صنفی هم به عنوان رکن الزامی فعاليت بانکهتعدد و تکثر بانک

هيچ اثری از این  34بينيم یعنی اگر در الیحه قانونی بانکداری سال آید. ردپای این تغييرات را در مقررات میکنار آن می

ما مبينيم که  51آن نيست در قانون پولی و بانکی سال هيچ نشانی از  39مطلب نيست اگر در قانون پولی و بانکی سال 

: مدیرعامل 1بينيد ها را میکند و در همان قانون ردپای کانون بانکها اشاره میرا به تأسيس کانون بانک 38ی قانونگذار ماده

ها در هيأت انون بانکها به عنوان یکی از ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار و بعد حضور یک نماینده از ککانون بانک

دهد فضا تغيير کرده و قانونگذار شرایط ها موضوع قانون پولی و بانکی کشور است. به نظر من این نشان میانتظامی بانک

های خصوصی است بنابراین شرایط را باید طوری تلطيف کرد جدید را درک کرده است. یعنی حاال که فضای حضور بانک

 ها نيز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند.گيریها در تصميمکه این بانک
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 ها را داریم که اصوالًی قانونی ملی شدن بانکشود از این باب که الیحهمتوقف می 57اما این تغيير و تحوالت با انقالب سال 

داریم را قانونگذار به  ظارها انتکه از کانون بانک کند و در این زمان نقشیها را بی اثر میموضوعيت فعاليت کانون بانک

 کند. ها واگذار میعالی بانکشورای

که ما اجازه  79شود و تا سال سيس اولين موسسه اعتباری زده میأکه استارت ت 74داریم تا سال  58این سير را ما از سال 

های خصوصی را داریم ای الزامات شد زمانی که بانکمجموعهگيری های غيردولتی را داریم و این باعث شکلتاسيس بانک

وگو و هم نظری بپردازند وظایفی که از یک نهاد صنفی انتظار ها نيازمند فضایی هستند تا با یکدیگر به گفتاین قاعدتاً

ها مفاهيمی هستند که از یک نهاد صنفی حتی در شکل در واقع این controllerیا  regulatorرود در قالب یک می

های دولتی هم احساس نياز ن وظایف را این نهاد انجام دهد و این نهاد شکل گرفت در کنار این بانکرود ایابتدایی انتظار می

 کردند که یک شورای هماهنگی باید وجود داشته باشد.

چقدر است کنند، ایفا میماهنامه: میزان اثرگذاری و نقشی که این نهادهای صنفی در کنار بانک مرکزی 

 هایی پیش روی این نهادهاست؟شبکه بانکی کمک کنند. چه چالشتوانند به و چگونه می

اند. در برخی صنوف در ایران به حکم قانون ایجاد شده ،ستندنهاد همردمها که سازمانای این دورهطی در عبده تبریزی: 

... که در جریان زندگی پزشکان و مانند وکال،  :اندای به حکم قانون ایجاد شدهحرفه هاینهاد ویژهبهبينيم و این نهادها را می

تا  NGOبه عنوان یک « صنف»ویژه مفهوم به است. ی مدرن مفاهيم خيلی تغيير کردهاند. در جامعهآفرینی کردهمدنی نقش

 ، وکندصنف کار میمشترک های منافع نهاد ساختاری دارد که به طور دائمی در حوزهبه عنوان یک نهاد غيردولتی و مردم

در مقابل قانونگذار دارند.  و مشترکی عمومی ها خواستهی بانکهمه مثالً، .شودصنف نمیاعضای ی رقابت زهوارد حو

اگر یکی گيرند. موضع میدر مقابل قانونگذار  .های معتبر جهانی باشدنظامجمله د نظام حسابداریشان، از نخواهمی ،برای مثال

اما در هيچ  .آن را اصالح کنند، که تبدیل به قانون شودخواهند قبل از اینمی ببيند،را مانع ها مربوط به بانکاز مواد الیحه 

با هم  ذاریگ؟ یا از این فراتر، در مورد نرخندآن را پرداخت کن هدهيد تا همبگوید چقدر حقوق نمیبانک جای دنيا، صنف 

برای کشوری که  مخصوصاً ،خالف است در صنف بنشينند و نرخ تعيين کنند. قطعاًکه خالف است کنند. مشورت نمی

 رقابت هم دارد. شورای 
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ها بنا به آن شرایط شکل گرفت. بانک ؛ کانونها مسائلی است که بر بستر آن و در آن فرهنگ، کانون شکل گرفتاین

در آغاز یم و اهنداشت نهادصنف مردم تی دارند. از ابتدای انقالب ما ساختارومتفافعاليت چارچوب  و مشتریان متفاوتی دارند

موقعيتی هم که در شورای پول و اعتبار ها منحل شد و بانککانون  ،انقالب شورایی براساس مصوبه وطبق قانون انقالب، 

تواند تقویت طبيعی است کانون فعلی می ای در شورای پول و اعتبار ندارد.از دست رفت و امروز مستقيم نماینده ،داشت

این  ،های ناظر در ایران این است که به هر شکلی که شدهاما گرایش مقام شود،گذاری جدیدی پایهر مبانی مبتنی بیعنی  ،شود

به را  ی صنفیاز نهادهابسياری وجود  ،تصویب شد 84قانون مدرنی که در سال  ،مثالًدرآورند. را هم تحت کنترل خود 

و گذاران حقيقی اجازه سرمایهبه عمالً بينيم ولی می ،اليت کندتواند فعهرگونه نهادی می ،بر طبق آن قانون رسميت شناخت.

درآورند و شده را تحت کنترل تشکيل نهادسازمان مردموجود دارد که  ینظارتهای در مقاماین گرایش  ،بنابراینپا نگرفت. 

 . موقعيت مقام ناظر به خطر نيفتدی ایجاد نشود هباسازمان مشبا خود هماهنگ کنند تا 

 ی نهادهای صنفی، نگاه تمرکزگراست؟های توسعهماهنامه: شاید یکی از چالش

مردم ، وتری به خود گرفته استتشکل نهاد صنفی در جهان مفهوم دموکراتيک سال اخير، 40در طول  : اوالًعبده تبریزی

گونه د. در مورد بانک اینندولت دارکه گرایش مستقل از در ایران است سازان تشکل فيلماش همين نمونه نهادتر شده است.

عمومی فعاليت منافع ی چون در حوزه ،عمل کنداز دولت و بانک مرکزی مستقل  کامالًتشکل صنفی بتواند نيست که 

هم دانيم و از هر اقتصاددانی کنترل نهاد ناظر را جایز میالبته همه ما بایستی الزامات مقام ناظر را رعایت کند. میو کند می

  عمل کند.تر از این بسيار قوی ،در بحث نظارت انتظار داردبانک مرکزی  ، ازرسيدبپ

است بانک مرکزی هم  ، بدیهیخودانتظام باشد. اگر خودش را توانمند کند یتواند نهادها میکانون بانکبه هر حال، 

 شود. تر مینظارتش محدودهای حوزه

بندی ها باشد و تقسيمبانک یداشته باشيم که شامل همهی تشکل صنف ههبه مثاب هاباید تعریف جدیدی از کانون بانک

مسائل و  کند که با وجوه عمومی سروکار دارد،میفعاليت نداشته باشد. این صنف که در صنعتی غيردولتی و دولتی 

تحت فشار دائماً انکی در وضعيتی هستيم که نظام ب متاسفانهها بپردازد. تواند به آند که صنف میهای مشترکی دارحوزه

های پایدار بلندمدت بخش خصوصی هم گيرد. در چنين شرایطی نهادنوع وجودش مورد اعتراض قرار میو وجودش است؛ 
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جدی تشکيل دهيم این است که در صنفی نتوانستيم در این دوره کانون باعث شد گيرد. بخشی از ضعفی که سخت شکل می

 درکنند با میعمل قانونگذار مانند کسانی که در چارچوب فقهی غير دارندگان قدرت، فعاالن و قانوناز  یسطح باالتر

دهند. در چنين شرایطی دستگاه صنفی را در شرایط ناپایداری قرار میبانک نهاد  دائماً کنند،فعاليت میچارچوب قضایی 

 گيرد.بتواند شکل قدرتمند کمتر می

دولتی دنبال غير هایاست. یکی از مواردی که در حال حاضر کانون بانکمشکالت نظام بانکی ما فراوان بهشتی روی: 

نظرات را که کند اما نقطهانک مرکزی سئوال میخواهد اعالم شود بهایی که میکند این است که در بخش نامه ها و رویهمی

کند. یعنی یکی از نمی  ليت اجرا پيداهایی که بانک مرکزی در باالی سر خود دارد قابای از قدرتشد بنا به مجموعهارائه می

هاست اما در خيلی از موارد به این دليل ها سرعت بخشيدن به این رویهتواند در تسهيل رویهها میهای اصلی کانون بانکنقش

 شود.ها اجبار میگيریکه بانک مرکزی استقالل الزم را ندارد خيلی از تصميم

های مختلف قرار دادی داریم یک ارکانی ربا برای عقود مختلف فرمتعملياتی بانکی بدونبرای مثال ما در چارچوب قانون 

های مختلفی دارند، نمی توان ميليونی ویژگی 100ی ميلياردی با یک پروژه 1000ی یک پروژ همثالً  دارد که این یکی است

 با یک فرمت ثابت این فعاليت ها را انجام داد. 

کند اما بانک مرکزی و قدرت آن در شورای پول و اعتبار بسيار کم است. لذا ظهار نظر کارشناسی هم میاین نهاد وجود دارد ا

های مختلف کارشناسی داشته باشند ها باید دارای اراده و قدرت باشسند و خودشان بتوانند در زمينهما اعتقاد داریم کانون بانک

نوبی یکی از های آفریقای جگویيد در دیگر کشورها مانند کانون بانکمیها نقش داشته باشند اما اینکه گيریو در تصميم

دهد و بانک مرکزی زمانی که بخواهد عملياتی های تخصصی تشکيل میاست. خودش کميته 2سازی بال ارکان اصلی در پياده

خرجی این جلسات انتظام بخش و  دهندها جلسه تشکيل میشود وقتی آنگيرد. از این کانون خواسته میکند از آنها مشورت می

ی آموزش را اثرگذار بر سيستم بانکی آن کشور است. در کشورهای دیگر مانند ترکيه برای مثال کانون آن کشور وظيفه

ها هر سه ماه به است. کانون بانک total asset دادن براساسدادن در آن کانون مشخص بود. رای ی رایبرعهده دارد. نحوه

کرد. در هر جایی بنا به شرایط ها در یک سطح استانداردی منتشر میهای مالی بانکای از صورتفصلنامهسه ماه یک 

 شوند.های مختلف میی پيشرفت اقتصادی درجه تاثير گذاری باعث ایجاد اختيارات و مسئوليتاختصاصی درجه
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 ماهنامه: ساختار آفریقای جنوبی و ترکیه را توضیح دهید لطفا؟

های تخصصی دارند ت عاملی دارند و کميتهأای دارند هيمدیرهتأبرای مثال ترکيه یک مجمع ساالنه دارند هيوی: بهشتی ر

آید در کرد قانون بانکی ترکيه یک قانون دیناميک است اگر موردی پيش میصورت میگيری در چارچوب قوانين تصميم

سال از آن بگذرد بعد آن را تغيير دهند نظر  15نه نيست که بگذارند گوزنند اینکنند و اصالحيه میمیگيری مورد آن تصميم

 شود. خواهی می

مشخص. اما ما در  کامالً یيفهظدهنده متفاوت هستند با نگرش و ساختار و وانداز و وامهای پسدر آلمان اتحادیه بانک مثالً

ایم کره جنوبی، بانکی ما دارند را در نظر گرفته تری با سيستمدولتی سه کشور را که شباهت نزدیکغير هایکانون بانک

 ایم. ترکيه و آفریقای جنوبی هم را مورد مطالعه قرار داده

ساختار سازمانی برای این مورد تنظيم شده است در جلسات مطرح شده است تا آن را گسترش دهيم چند کميته مانند مالی و 

کانون  خيلی از موارد دیگر چون سيستم بانکی قدرت الزم را ندارد طبيعتاًها مانند کنند. اینحقوقی روی این مورد کار می

کنند برای هایی را برگزار میها جلسهشود که بانکهم این قدرت را ندارد. آخرین نکته این که خيلی از جاها مطرح می

ها بانک شود.ها دیکته میاز باال به آن هابا زدن این حرف. این نرخ شودها ظلم میتعيين نرخ بانکی. خير. اینجا در حق بانک

ای باشد. بنده اعتقاد ندارم که نرخ سود نرخ دیکته ها داده شده است. اصوالًهایی هستندکه به آنتنها مجری مصوبات و شيوه

ی جاذبه را ها باشد آن نيروهای مختلفی داریم که اگر دستوری اینشود ما نرخای باشد از حالت تعادل خارج میاگر دیکته

 ایم. از تعادل خارج کرده

يس ئساله سه قانون در بحث بانکداری داشتيم، اگر خاطرات دکتر یگانه ر 12ی ما قبل از انقالب یک پروسهامین آزاد: 

در آن مقطع ضعيف است.  51اند که این قانون پولی و بانکی سال کل سابق بانک مرکزی را مطالعه کنيد به خوبی بيان داشته

دهد در همان مقطع اگر انقالب هم رخ البی کار نظارت را پيش ببرد یعنی نشان می نظارت کافی را ندارد و جاهایی باید با

فعاليت ن برای آن دوره ضعيف بود. ما بعد از انقالب بحث نظارت فراموش شد یعنی داستان نهاد ناظر عمدتاًوداد این قاننمی

رسد و اینکه ها به خوبی به جای خودش میباراتی که تخصيص شد به هر یک از بانکهایش محدود شد به اینکه آیا اعت

 هایسال قانونگذار اجازه داده است که بانک 16بانک ثبات و سالمت داشته باشد موضوع کار نظارت بانک مرکزی بود. 
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ایم یعنی از ضوابط ارت در دنيا داشتهسال با بزرگترین اتفاقات را در بحث نظ 16دولتی فعاليت کنند گذشته است در این غير

دهد فالن اند قوانين نظارتی بسيار تغيير کرده است. برای مثال اگر نهاد نظارتی دستور میهمه رشد پيدا کرده 3بال  2بال  1بال 

ت که در سهامدار از بانک خارج شود این مورد برای بانکداران ما قابل هضم نيست. این مطلب ساده پيش و پا افتاده ایس

قانون بانکداری افغانستان و ترکيه هم هست. نهاد ناظر ما به هيچ وجه در بحث نظارت موثر پيشرفت نکرده است و فکر می

های دیگر هم هست. نهادهای صنفی ما هم به همين گونه است یعنی قدرت نهاد صنفی که در کنم این عدم پيشرفت در بخش

مان انتظار داریم های صنفیکند این را ما هم نداریم یعنی چيزی که از نهادن عمل میآلمان وجود دارد و به قدرتمندی بافي

 بينی شده است.های صنفی معمول پيشمان برای اتحادیهتر از آن چيزی است که حتی در قوانين فعلیبسيار پایين

کنند گان مراجعه کنيد حمایت از مصرفبرای مثال شما اگر شکایتی از یک پارچه فروش داشته باشيد الزم نيست به سازمان 

کند و بسيار هم فروشان ببرید در مدت زمان بسيار کمی بازرس مراجعه میتان را به اتحادیه صنف پارچهاگر شکایت

ن نهادی است که به موجب قانون ایجاد شده است. این به این دليل است که اختيارات قانونی خاص دارد. به آتر از قدرتمند

های صنفی ما اصالً به آن ورود نمیتواند لغو مجوز کند یا پروانه مجوز را ابطال کند. کاری که نهاداین که جاهایی میخاطر 

تان این است و نهاد صنفی آن را ی رسيدگی به مشتریانکنند چيزی که بانک مرکزی باید دستور آن را ابالغ کند یعنی قاعده

کند. به نظر من ورود نمی ک نهاد صنفی باید این کار را انجام دهد ولی اصالًپيگيری کند در صورتی که از نظر من ی

برعهده داشتم این  جنينی هستند. زمانی که من سمت مدیریت کل مقررات را یهمان مرحله نهادهای صنفی بانکی ما در

ها استعالم کنيد آن اد صنفی بانکگذاری شود ما از این دو نهخواهد پایهرویه را بنا گذاشتم که هر مقررات جدیدی که می

 نها را در بحث تنظيم مقررات ورود دهيم. ما درآهایی هم به وجود آمد که این اختيارات خودمان است و نباید زمان مخالفت

ها هر چقدر قدرتمندتر باشند به بانک مرکزی بيشتر کمک خواهندکرد، ولی دبين خودمان این راقبول داریم که این نها

مان به آن توان گفت نهادهای صنفیالعاده ضعيف بود. از این نظر میآمد فوقهای صنفی میو خروجی که از این بازخورد

 اند.های ناظر هم به آن جایگاه نرسيدهاند و نهادحد از بلوغ نرسيده

 ماهنامه: چه نگاهی باید به آینده وجود داشته باشد؟
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انون نظام بانکی قاالن نياز داریم  .تغييرات اساسی کرده است 2002ی بعد از الملل: به نظر من مقررات بينتبریزی عبده

 ،همه معتقدیم بانک مرکزی المللی منطبق باشد.موعه قوانين معقولی را عرضه کرد که با تحوالت بيناصالح شود و باید مج

زیادی داریم که باید رفع شوند. تا آنجا  مشکالتها با هم ارتباط دارند. و همه ایناند بانکی ضعيفنظام بانکی و نهاد صنفی 

بگيرند. تنوع از وزارت علوم مجوز باید نهادهایی که  به دنبال مجوزاند؛بانکداری صنفی و علمی که اطالع دارم دو نهاد 

 ی بانکداری به کشور کمک خواهد کرد.نهاد در عرصههای مردمتشکل

ها به موجب اند همانها به موجب قانون شکل گرفتهشان؛ همانوفرارچهصحبتی کردند در مورد اتحادیه پبهشتی روی: 

ها که چنين وظایفی به آن تفویض نشده است اگر اتحادیه این انتظار نادرست است از کانون بانک اندقانون تاسيس شده

 اند. ها به موجب قانون تصویب شدهدندانپزشکان تجربی یا هر صنف دیگری این

 نکته مهمی است که باید از محفل قانونی به این مقوله نگاه کرد.ماهنامه: این 

سيس شود و به موجب قانون أدولتی باید به موجب قانون تغير هایهای خصوصی یا کانون بانکاتحادیه بانکبهشتی روی: 

ای قدرت فائقه تواند خودجوش گردهم بيایند خودش جوش تصميم بگيرند و انتظار داشته باشند یکنمی اختيارات بگيرد

نجایی که اثرگذار هستند اختيارشان را از آدهد اما ها را گوش نمیداشته باشند و آن تصميمات را اجرا کنند کسی حرف آن

توانند در راستای یکدیگر باشند با توانند به خوبی عمل کنند و میگيرند میگيرند وقتی اختيارشان را از قانون میقانون می

ومی ندارد که مقابل بانک مرکزی باشند االن بر سر یکسری مسائلی که نه کارشناسی و نه منطقی در آن بانک مرکزی، لز

توانند کاری انجام دهند. لذا ها مقابل یکدیگرند. خيلی از موارد را همکاران بانک مرکزی قبول دارند اما نمیوجود دارد این

بينی بشود، های کشور پيشمطرح است، الزم است تشکيل کانون بانکبرای آینده باید در همين الیحه قانون بانکداری که 

 اند.ها دادهحداقل به همان قانون اصناف مراجعه شود و ببينند چه اختياراتی به آن

ماهنامه: کانون این مطالعه را داشته است که در اکوسیستم بانکی جایگاه نهاد صنفی اختیارات آن و در 

 رینی کنیم؟آفهایی باید نقشچه حوزه

دولتی بر همين اساس بوده است زمانی که غير های دولتی وتشکيل این جلسات مشترک کانون بانک اصوالًبهشتی روی: 

ها قرار شد که گرد هم بيایند و مسائل مشترکمشان را جناب سيف به بانک مرکزی آمدند هنوز این اتفاقات نيافتاده بود. این
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های مختلفی شد یکی مطرح ها شوند. حتی بحثکميلی خودشان تبدیل به کانون بانکبا یکدیگر حل بکنند و در سير ت

که اشاره  38ها لغو شده است یعنی به موجب ماده قانون کرد آن مصوبه شورای انقالب را که به موجب آن کانون بانکمی

سال گذشته اتفاق افتاده است که  40ت دراین ی انحالل لغو شود. خيلی تحوالت و تغييراای ارائه دهيم تا این مادهشد را ماده

 های سابق دیده نشده است. در آن کانون بانک طبعاً

ی ی عمل کانون و ساختار تشکیالتی آن را به دولت جدید ارائه دادید تا در الیحهماهنامه: شما نحوه

 جدید بگنجاند؟

شود. های جاری بحث میبوده است بر سر مسائل و رویهخير این داده نشده است. به دليل اینکه تاکنون هرچه بهشتی روی: 

نقدر تنوع مسائل زیاد است که یک بار ما مواجه آها مطرح شود ولی این کار قرار شده است در جلسات مشترک کانون

ح شد نظر دادیم قرار بود در کميسيون اقتصادی مجلس مطرشدیم با طرح قانونی آن طرح را که بسيار انرژی برهم بود نقطه

جدید هم اخيراً برای ی در الیحه ها مطرح شد و طبيعتاًکه جلوی آن گرفته شد. در همان جا هم پيشنهاد تشکيل کانون بانک

 خواهی ارسال شده است مطرح شده است.نظر

اراتی که جزئيات شامل انتظارات از این کانون اختي های کشور در آن زمان یک قانون خاص داشته است. بنابراینکانون بانک

 اش قيد شود و رعایت شود به تصویب برسد و به آن این اختيارات را داد.این کانون دارد باید در اساسنامه

ماهنامه: این کانون باید چه ساختاری داشته باشد و اینکه کلیات این ساختار در قانون و جزئیاتش در 

 اساسنامه ذکر شود چگونه است؟

تواند محقق شود، یک ها مستحضریم در وضعيت فعلی هم میما از وجود کانون بانک بخشی از اهدافی کهامین آزاد: 

فروشان اختياراتش را بر اساس قانون نظام صنفی اتحادیه صنف پردهمثالً  نياز به قانون دارد. پذیر نيست وبخش دیگر امکان

اختيارات نظارتی و ... هستند براساس آن شکل ها دارای ن این اتحادیهآشود که به موجب گيرد آنجا حکم داده میمی

های خصوصی و توانيم از قانون بانکگيرد و اختياراتش هم منبعث از آن قانون است خب ما این مجموعه از کارها را نمیمی

ها متصور بشویم چون به محض ورود هر بانکی اولين سوالش این است که این مطلبی که مطرح یا شورای هماهنگی بانک

ای کار ها را پيش برد اما یک جاهایی یک پاور نظارتی گویيد؟ براساس تفاهم شاید بتوان مجموعهکردی به چه اختياری می
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است پذیر امکان پذیر است و آن بخشی کهباید کسی واگذار کرده باشد منتها یک بخشی امکان نياز داردکه این قدرت را

چ ممنوعيتی برای آنها وجود ندارد. من مطلبی را بيان کنم که مشغول آن بودم در هایی است که هيها و طرحهمين دادن ایده

مانند مثالً  ها بياید و روی ميز ما قرار بگيرد، که ما آن را ناب بدانيمای را ندیدم که از نهاد صنفی بانکاین چند ساله ایده

شدن را ارائه دادهار اجراییکها و سازون و پيچيدگیشدی اجرایینحوه 3همان نهاد صنفی بانک آفریقای جنوبی قواعد بال 

ماه  18دستورالعمل حساب جاری را که مثالً  خيلی از موضوعات بيان داشتند. در مورد که آقای بهشتی روی آن را 3اند. بال 

قانون  14گر ماده کردن تصورم بر این بود که اورژن آن را از کانون نظر خواستيم برای تکميل 4روی آن کار کردیم ما سه 

داشتند که ما خودمان بایداین اختيار را داشته باشيم که برای بردند و این را بيان مین را پيش میآمطرح نبود خود کانون باید 

خوام بگویم این قاعده را ها را تعيين کنيم. میها و محدودیتچه کسی حساب باز کنيم و برای چه کسی نکنيم ممنوعيت

تواند می ای از موضوعات است که به عنوان نيازبردند. در این چارچوب مجموعهه صورت خود انتظام جلو میها بخود بانک

و آن را به  کاری را ارائه دهند ن راهآاز درون آن مجموعه بجوشد برای مثال بيان دارند که فالن مشکل را دارند و برای حل 

تواند می فاده کند و این طرح را پيش ببر این امر هيچ ایرادی هم ندارد اتفاقاًبانک مرکزی بيان دارند تا از اقتدار نظارتی است

این چنين حرکاتی را از  ها استفاده کند من حقيقتاًکننده باشد، از باب اینکه از برآیند کار کارشناسی سيستم بانککمک

 سوی کانون ندیدم. 

متولی کاری بودم که به عنوان ماده واحده فرستادیم زمانی که دکتر شيبانی رئيس  ها چون من اتفاقاًدر بحث کانون بانک مثالً

بانک مرکزی بودند ما به عنوان بانک مرکزی بيان داشتيم که آقای دکتر شيبانی الزم است که یک نهاد صنفی باشد و مزایای 

را امضا کند و به وزیر اقتصاد پيگيری کردیم من  ی ماده واحده تاسيس کانوناین نهاد را برای ایشان برشمردیم که ایشان نامه

شد و بعد زمان آقای مظاهری و بعد ها از سوی اداره مطالعات نباید پيگيری میکنم لزوم پيگيری تشکيل کانون بانکفکر می

عات خودمان های خصوصی به ما نرسيد ما خودمان با مطالاز دل کانون بانک آقای بهمنی پيگيری کنيم. این درخواست اصالً

 احساس نياز به وجود این کانون کردیم.

کال سه بانک وجود داشتند کانون به این ترتيب وجود نداشتند زمانی که ما به این سه بانک که  83زمان بهشتی روی: 

و  84اخر ای که ما رفتيم اوکردند به عنوان بانک پنجم پيوستيم اولين جلسهآمدن و تنها جلسات درونی برگزار میگردهم می
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آورد از همان سال دعوای بين بانک پارسيان و سه بانک دیگری بود سر مشکالتی که بانک مرکزی به وجود می 85یا اوایل 

کرد مورد ایجاد میهای صادر از بانک مرکزی بوده است مسائلی که درگيری بینظام بانکی درگير بخش نامه 92تا سال 

 ای ایجاد تشکل و یا هر بستر دیگری. برای بانک و این فرصت را ميگرفت بر

ای برای انحالل های بانک مرکزی یکی از موانع کانون بود دوم این که پيشنهاد تصویب الیحهرفع مشکالت بخش نامه اوالً

 قانون حذف کانون از دل همين جلسات کانون بيرون آمده بود. 

ضر بدون نگاه به گذشته اینکه چطور رفتار بندی این را تشریح نمایید که در حال حاماهنامه: برای جمع

شود اثرگذارتر بود و اگر کنیم دو فرض وجود دارد اینکه اگر قانون نباشد با این شرایط فعلی چطور می

 شود کرد؟هم قانون بود چه نگاهی می

                      کانون جدید اختياری ندارد. در حال حاضر فعاليت کانون با توجه به شرایط فعلی بنابربهشتی روی: 

gentleman agreement .است 

های یکنواخت مواردی است که به آن اعتراض کردند و به درستی این اعتراض صورت گرفت بحث فرمامین آزاد: 

واقعيت این است که این شرایط برآیند تصویب قانون بهبود کسب کار است که براساس آن شورای پول و اعتبار بانک 

اش از اتاق بازرگانی وکار ریشهقانون بهبود فضای کسب آن لف به انجام این کار کرده است. جالب است که مرکزی را مک

های خصوصی یک بخش توانيم همه جای دنيا بانکآن از نهادهای بخش خصوصی آمده است و ما می یی اوليهیعنی ایده

های خصوصی های خارج از کشور همان نهاد بانکنهادترین بخش های بخش خصوصی هستند. شاید بزرگاساسی آن نهاد

 ها اصوالًشوند این بانکهای خصوصی هستند منتها ما نمی بينيم اصول به بازی گرفته نمیها هم بانکاست. قدرتمندترین آن

 لکه به نظر من اصالًشود بهای بانکی. نه تنها نظر آنها خواسته نمیکنند برای تنظيم قانونهای خصوصی استفاده نمیاز بانک

نظرش هم موثر نيست. در بانک مرکزی اعتقاد به وجود و حضور یک چنين کانونی برای انجام امور مربوط به صنفی الزم و 

ضروری است و نمی توان آن را انکار کرد و حتما هم باید اختيارات قانونی داشته باشند. ولی با توجه به شرایط فعلی خيلی از 

 انسته انجام دهد اما یا نخواسته یا نتوانسته پيش رود.توکارها را می
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بانک اوليه خصوصی دبير کل این کانون  4ی ن حلقهآشود در های خصوصی تشکيل میوقتی کانون بانکبهشتی روی: 

هم های همکاری بيشتر و همچنين کارشناسان آنشود به منظور ایجاد زمينهی بانک مرکزی انتخاب مییک همکار بازنشسته

همکاران بانک مرکزی بودند این به این معناست که این کانون در نظر داشت ارتباط تنگاتنگی با بانک مرکزی برقرار نماید. 

ت انتظامی أبانک حتی بحث هي 4ای که از همان ابتدا برای کانون تصویب شده بود خيلی محدود بود بين اساسنامه ضمناً

های نو تغير دادیم سر این مقوله های سابق را با توجه به شرایط جدید با ایدهکانون بانکی داخل آن دیده شده بود. اساسنامه

 ها ارائه گردد.گيرد تا در چارچوب قانون قرار گيرد و برای فعاليت هر چه بهتر کانون بانکمطالعات بسياری صورت می


