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 خالصه مدیریتي

، که در حال 58به شماره ثبت « مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»متن نهایی گزارش شور دوم طرح 

است. با توجه به اینکه در گزارش مرکز  داشتهحاضر به صحن علنی ارسال شده، نسبت به متن اولیه شور اول تغییراتی 

به شماره « بانکداری جمهوری اسالمی ایران؛ قسمت بانک مرکزیاظهارنظر کارشناسی درباره طرح »ها با عنوان پژوهش

تدابیر طرح تبیین شناسی وضعیت موجود و آسیب با، گزارش شور اول طرح مزبور )بانک مرکزی( 11۷480مسلسل

موجود در  موضوعات مشترک یاجمال انیبه ب صرفاًگزارش حاضر  ،مورد بررسی قرار گرفتطور مفصل برای رفع آنها به

متن شور دوم نسبت به  راتییتغ نییتبافتراق دو گزارش و  نقاطبر  و آنها اکتفا نموده یایشور اول و دوم و مزا گزارش

 . است نمودهمتن شور اول تمرکز 

و  یریگمیتصم یندهایافر یارتقا ؛رینظ یاصل موضوعات در یاشتراک نقاط یدارا دوم و اول شور متن یکل طوربه

و  یاقتدار نظارت شیافزاو  منافع تعارضقواعد ناظر به کنترل  دیتمه ؛یدر بانک مرکز تیشفاف و ییپاسخگوبهبود 

 است.  یبانک شبکه از یمرکز بانک استقالل بهبود نیهمچن

از بهبود  يحاكشد  انیگزارش شور اول و شور دوم طرح ب اشتراکاتموارد فوق که تحت عنوان  رسدیم نظربه

 تداوم مستلزمو خود  كنديم جادیا موجود وضعقوانین  بهطرح نسبت این است كه  قابل توجهي نسبتاً

 مجلس یعلن صحن بیتصو به 1400 ماهبهشتیارد درالبته که  استمزبور  طرح اتیكل با هاپژوهش مركز موافقت

 يراتییتغ اول شور به نسبت دوم شور یينها متن طرح، قوت و اشتراک نقاط کنار در اما. دیرس یاسالم یشورا

 :است ریزشرح به آن ناظر برپیشنهادهای ترین مالحظات و مهم که كرده دایپ

مجمع عمومی در شور دوم . مجمع عمومي و شوراي فقهي به اركان بانک مركزي اضافه گردیده است .1

بر وجود مجمع عمومی شده مبنی اضافه شد در حالی که در متن نهایی شور اول وجود نداشت. تغییر ساختار ایجاد

آورد که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است و برای اداره آن شرکت مجمع وجود میهبرای بانک مرکزی، این تصور را ب

با وجود تصریح متن طرح به مستقل بودن نهاد بانک مرکزی از لحاظ حقوقی، افزودن مجمع عمومی تشکیل شده است. 

شورای فقهی در  طرف دیگراز  .هاست، محل تأمل استنک مرکزی که عمومْا برای شرکتعمومی به مجموعه ارکان با

                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1654649 
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متن شور اول وجود داشته و در متن جدید به رکن تبدیل شده است. همچنین معاونین نظارتی و حقوقی رئیس کل به 

 . ترکیب شورای فقهی اضافه شده و ساختار دبیرخانه برای آن شورا در طرح گنجانده شده است

ه کنحوی تغییر کرده است به يمركز بانک )جایگزین شوراي پول و اعتبار( يعال ئتیه ياعضا بیترك .2

 یا )اقتصاددانان اشخاص متخصص منصوب دولتیا  نوعی وابسته به نمایندگان دولتبهت عالی ئات هیتصمیم

اونین از ترکیب هیئت عالی مع مشخصطور است. بهشده  جمهور است(که نصب و عزل آنها با حکم رئیس نیامتخصص

ارایی و دمتخصص بانکداری حذف گردیده و درعوض وزیر امور اقتصادی و نفر  یکنفر اقتصاددان و  یکرئیس کل و 

 است.  شدهرئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اضافه 

ر د نیز در شور دوم کامالً  ت عالي و رئیس كل بانک مركزيئهی نحوه نصب و عزل اعضاي غیراجرایي .3

ر مصوبه دطور کامل منطبق بر ترتیبات موجود طور خاص نصب و عزل رئیس کل بهاختیار دولت قرار گرفته است. به

طور است. نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی نیز به 24/08/1393مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 

ی ییراجراست که در گزارش شور اول عزل اعضای غا فته است، این در حالیجمهور قرار گرمستقیم در اختیار رئیس

قصور یا  سازی دلیل عزل بهمستند»منوط به اجماع سران سه قوه گردیده بود و عزل رئیس کل نیز تنها در صورت 

 پذیر بود. امکان «دهی به مجلس و عمومتقصیر در انجام وظایف و گزارش

است. تعداد  تغییر دیگر در گزارش شور دوم نسبت به شور نخست يبانک مركز يانتظام ئتیه بیترك .4

نفر )در شور اول( به یک نفر در هر دو هیئت دو نفر و سه از  به ترتیب های انتظامی بدوی و تجدیدنظرقضات در هیئت

ها( تئکارشناسان عضو هیگیری )میان قضات و یأکاهش پیدا کرده و برخالف شور اول که تصمیم نهایی براساس ر

ی برعهده تنها قاضی عضو هر هیئت قرار داده شده است. نسبت تعداد کارشناسان أر یشده، در شور دوم، انشااتخاذ می

ترتیب به کل اعضا در هیئت بدوی و تجدیدنظر شور اول به
3

5
و  

1

3
بوده که در شور دوم به  

2

3
در هر دو هیئت افزایش پیدا  

ی نهایی به أهای انتظامی شده است. این تغییر در کنار سپردن رافزایش وزن کارشناسان در هیئتکرده و منجر به 

 رسد.نظر میآورد و تغییری مناسب بهوجود میههای فعلی بقاضی عضو هیئت، شرایطی مشابه دادگاه

خاص  طورهکرده است. ب دایپ یراتییآن تغ فیوظا رییبا توجه به تغ زین نظار ئتیهو نحوه انتصاب  بیترك .5

 و صادداناقت نفر سهکه در متن شور اول  یحسابرس خبره است در حال نفر پنجمتشکل از  دینظار در متن جد ئتیه

 از یانکب امور متخصص و اقتصاددان حذف رسدیم نظربه. دادندیم لیتشک را نظار ئتیه یاعضا یبانک امور متخصص

 نحوه نظار، ئتیه بیترک رییتغ بر عالوه. کندیم فیتضع را یکارشناس و قیدق نظارت نهیزم نظار ئتیه یاعضا بیترک

 کدام)هر قوه سه یساؤر توسط ئتیه یاعضا اول، شور یینها متن در. است کرده رییتغ زین آن یاعضا انتصاب و انتخاب

 ییدارا و یتصاداق امور ریوز شنهادیپ به ئتیه عضو نفر پنجکه در متن شور دوم هر  یدر حال شدندیم انتخاب( نفر کی

 فهیوظ لاو شور در زین نظار ئتیه به محوله فیوظا مورد در. شوندیم انتخاب یمرکز بانک یعموم مجمع دییأت و

 که بود نظار ئتیه برعهده مصوبات و نیقوان با انطباق ثیح از کل سیرئ و عامل ئتیه ،یعال ئتیه عملکرد بر نظارت

 مقررات و نینقوا با انطباق ثیح از یمرکز بانک عملکرد با رابطه در گزارش هیته فهیوظ به دوم شور یینها متن در

 .است افتهی لیتقل
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اند بانک مرکزی و قوه قضائیه موظف شده اوالً: تغییرات درخصوص رسیدگي به اختالفات و جرائم. 6

و اختالفات  کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کردههای های رسیدگی به اختالفات بانکی را در مراکز کلیه استانهیئت

یراد است: ایراد ااشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذینفعان را رسیدگی نمایند این نهادسازی از دو منظر قابل 

طرفی دالت و بیعاول عدم ارتباط مستقیم این موضوع به وظایف بانکداری مرکزی و ایراد دوم ایجاد شائبه انحراف از 

 .هاستتئها به واسطه تأثیر جدی بانک مرکزی در این هیدر این هیئت

گرفت، بانک مرکزی ثانیاً برخالف شور اول که در آن همه تخلفات از طریق هیئت انتظامی مورد رسیدگی قرار می

رده است. ا کساً براساس نوع و میزان تخلف اشخاص تحت نظارت امکان جریمه کردن و دریافت مبالغ جریمه را پیدأر

 .این تغییر منجر به تداخل وظایف هیئت انتظامی و بانک مرکزی خواهد شد

ونت حقوقی های انتظامی از معاونت نظارتی به معاتغییر دیگر در گزارش شور دوم این است که دبیرخانه هیئت

تی در بخش مزبور بایسنبوده و از منظر کارشناسی دبیرخانه  مناسبرسد این تغییر نیز نظر میمنتقل شده است. به

 .معاون نظارتی استقرار یابد

 یاقتصاد رامو ریکه وز یعال ئتیه یاعضا بیترک نهیشور دوم در زم ییشده در متن نها جادیا راتییتغ یبندجمع

 ییراجرایغ یاعضا ریسا و کل سیرئ عزل و نصب نحوه رییتغ است، شده اضافه بدانبودجه  وسازمان برنامه  سیرئ و ییو دارا

 ئتینتخاب هو نحوه ا بیدر ترک رییتغ رد،یگیم انجام جمهورسیرئ و دولت ئتیه توسط میمستق طوربه که یعال ئتیه

 بانک یع عمومشدن مجم اضافهو  شودیم انجام یعموم مجمع دییأت و ییدارا و یاقتصاد امور ریوز شنهادینظار که با پ

 استقالل كاهش خاص طوربه و دولت از يمركز بانک استقالل درجه كاهش بر دالّ همه آن بیترکو  یمرکز

  .است اول شور گزارش بهشور دوم نسبت  یيدر گزارش نها دولت از يمركز بانک ينهاد و يعملکرد

 شور راتییتغ، قوانین فعلي كشورنسبت به  طرحگرفته در صورت فراوان اصالحات رغميعل تیدرنها

كه ضعف متن شور دوم را در اصالحات ناظر به  بوده دولت از يمركز بانک استقالل كاهش متضمن دوم

مرکز پیشین این در حالی است که طبق گزارش  .دهدنشان مي دولت و يمركز بانک ارتباط يگرمیتنظ

در زمینه استقالل بانک مرکزی از دولت، حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر  1های مجلسپژوهش

درصد  25بهتر از شور دوم است، کماکان استقالل قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره  بانک مرکزی استقالل

 گیرد.کشورهای با کمترین استقالل قرار می

 طرح بانک مركزي در قالب شور اول و دوم آن واجد مزایاي جدّي در موردتوان گفت طور خالصه میبه

 كزي، پاسخگویي و شفافیت؛ اصالح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتي بانکگیري بانک مرساختار تصمیم

ضعیت وتواند منجر به بهبود که می یید بودهأاز نظر كارشناسي كلیات طرح مورد تبر این اساس  مركزي است.

اصالح م از منظر یید کلیات طرح بانک مرکزی، گزارش شور دوأتاما در عین گردد. در کشور فعلی قوانین پولی و بانکی 

نظر همناسب باز منظر کارشناسی دولت به نسبت گزارش شور اول تضعیف شده که  وبانک مرکزی  ساختاری رابطه

ی نگام بررسهدولت در  بابانک مرکزی  اصالح رابطهزمینه د، اصالحات الزم در شورسد. بر این اساس پیشنهاد مینمی

 طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

                                                 
گیری استقالل قانونی بانک مرکزی در ایران: مقایسه قوانین موجود با شور اول و دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و اندازه»گزارش  .1

 «.وظایف بانک مرکزی
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 مقدمه

در « مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران»کلیات طرح بانک مرکزی با عنوان 

در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون  1400ماه اردیبهشت

اقتصادی ارجاع گردید. در حال حاضر متن نهایی شور دوم طرح با اعمال تغییرات و اصالحات به صحن علنی ارجاع 

شناسی زی الزم است آسیببرای بررسی کارشناسی دقیق و کامل گزارش نهایی شور دوم طرح بانک مرکشده است. 

وضعیت فعلی قوانین حوزه پولی و بانکی کشور انجام شده و تغییراتی که هرکدام از موادّ طرح در راستای حل و بهبود 

کند مورد بررسی قرار گیرد. اما با توجه به آنکه مفاد شور دوم طرح بانک مرکزی دارای نقاط مشکالت فعلی ایجاد می

 هایجوییشناسی وضعیت فعلی و چارهتن نهایی شور اول بوده و گزارشی مبسوط در زمینه آسیباشتراک فراوانی با م

گزارش حاضر بر نقاط افتراق متن  1،منتشر شده استهای مجلس توسط مرکز پژوهشطرح بانک مرکزی برای آن قباًل 

خالصه نقاط اشتراک و قوت متن نهایی شور اول طور ، در ادامه بهبر این اساسز شده است. نهایی شور اول و دوم متمرک

 و دوم ارائه شده و سپس موضوعات تغییریافته در متن نهایی شور دوم مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفته است.

 

 شور اول و دوم  هايگزارشمشترک  قوت نقاط. 1

گیری یندهای تصمیمافر یارتقاشامل توان در شور اول و دوم را میرک و قوت طرح بانک مرکزی ترین نقاط مشتمهم

و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و 

 . دانستاستقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی  بهبودهمچنین 

 یشورا در یریگمیتصم یفعل طیدر شراتوان گفت، در بانک مرکزی میگیری یندهای تصمیماراجع به موضوع فر

در محیطی  زیگرفته شده ن تصمیماتحضور دارند.  غیرمتخصص افراد آن بیترککه در  شودیم انجام اعتبار و پول

 غلط تصمیمات اتخاذ هزینه عمومی، افکار فشار ساختنکه این عدم شفافیت و منتفی  شودغیرشفاف اتخاذ می کامالً

 پولی سیاستگذار برای سازیتصمیم منظوربه قانونی ساختار هیچ نی. همچنداده است کاهش بسیار شورا اعضای برای را

 رمرتبطیغ دولتی وزیران حضوراز طرفی . است نشده گرفته نظر درمند نظام یک ساختار قالب در(، اعتبار و پول)شورای 

 شورای از توانندبه این معنا که وزرا می .محور ایجاد کرده استتعارض منافع سازمان اعتبارشورای پول و در ترکیب 

 .نمایند استفاده خود، وزارتخانه هایمأموریت و اهداف به رسیدن برای اعتبار و پول

قرار گرفته و تالش شده بانک  تیگیری در محوردر نظام تصمیم گراییتخصص یطرح بانک مرکز ییمتن نها در

 یقیاعضای حق ترقیعبارت دقگیری در مسائل پولی و بانکی تعریف شود. بهعنوان مرجع تصمیممتخصص به یمرکز

 مرتبط یدانشگاه یعال التیوقت در بانک مرکزی حضور دارند و دارای تحصصورت تمامت عالی بهئهی)غیراجرایی( 

 بهبود درخصوص. باشدو سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کالن  مرتبط مدرک یدارا دیبانیز  کل سیرئ. بود خواهند

 (12))مواد  یبانک نظارت و یگرمیتنظ و یارز و پولی سیاستگذاری تخصصی شورای دو شده اتخاذ تصمیمات کیفیت

                                                 
1  . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1654649 
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 پیشنهادی مواد و بوده عضو آن در مربوطه متخصصین که است شده تعریف عالیهیئت  سازیتصمیم برای ((13) تا

 .کنندمی تدوین و طراحی را عالی هیئت گیریتصمیم برای

 یمرکز بانک یهابرنامه و عملکرد گزارش است شده موظف (53) ماده در یمرکز بانک ،ییپاسخگو مورد در

 ریسا و تورمخ نر یانحراف احتمال لیدال ،یتحوالت اقتصاد ،ینظارت بانک ،یو اعتبار یارز ،یپول یهااستیس برمشتمل

 رشد غال،اشت د،یتول از تیحما در یبانک شبکه و یمرکز بانک عملکرد شده، ارائه یهاینیبشیپ از هدف یرهایمتغ

 و یعموم انتشار رب اصل ((11))ماده  تیشفاف هنیزم در تینهادر .دینما ارائه یاسالم یشورا مجلس به را... و یاقتصاد

 تواندیم که است شده داده قرار یمرکز بانک ارکان ریسا و یعال ئتیه مصوبات و مذاکرات خالصه یمحرمانگ عدم

 .بخشد بهبود اریبس را یفعل تیوضع

ارد. در ارتباط د یکزمر بانک در منافع تعارضمدیریت  بهطرح در شور اول و دوم  گرید تقو و اشتراک نقطه

 ،ع آشکارتعارض مناف موارد نیاز ا یکیتعارض منافع مواجه هستند.  با یمرکز بانک مختلف یهابخش ،یفعل طیشرا

 یریگیپ وها بانک تخلف صورت در که معناست بدان نیا. است یمرکز بانک یانتظام ئتیه درها بانک ندهینما تیعضو

 مصداق که ددار یأر حق پرونده به یدگیرس مسئول عنوانبه زینها بانک از یکی تیدرنها یمرکز بانک توسط پرونده

 طیشرا رد منافع تعارض گرید موردها بانک و یمرکز بانک نیب گردان دربپدیده  نیهمچن .است منافع تعارض بارز

 شده کاربه مشغولها بانک در خود، تیمسئول انیپا از پس یمرکز بانک در شاغل نیمسئول که یبدین معن. است یفعل

ابطه ر تینهادر. شوندیم تیمشغول به فعال یدر بانک مرکز تحت نظارت، سساتؤم وها بانک رانیمد بالعکس ای

 بانک یهامدارس وتحت نظارت بانک  مؤسساتو ها بانک درآنها  شاوندانیاقوام و خو ای یبانک مرکز رانیمد یسهامدار

 آنها یابر حاضر طرح که است یفعل طیشرا در منافع تعارض یریگشکلموارد  گریپرداخت، از د یهاشرکت در یمرکز

 .است نموده یشیاندچاره

 یور معنادارطرا به یفعل تیوضع ،بیتعارض منافع پرداخته و در صورت تصو تیریبه مد شور دوم طرح دوازدهم فصل

 صورت نیدب. است شده کنترل گردان دربپدیده  از یناش منافع تعارض (۷) ماده «چ» بند در نیهمچن. بخشدیارتقا م

 گریسمت د نهگوچیه توانندینم و داشته تیفعال تیمسئول نیا در وقتتمام صورتبه دیبا یعال ئتیه یقیحق یاعضا که

در آن در ها بانک ندهینما تیو عضو یانتظام ئتیداشته باشند. تعارض منافع مربوط به ه یردولتیو غ یدر بخش دولت

در بند  عارض منافعتر کردن کاربرگ به پُ یارکان بانک مرکز یالزام قانون رینظ یگریمرتفع شده است. موارد د( 22ماده )

جه قرار گرفته است. و... مورد تو ((60ماده ) «ت»در بند ) یاز سهامدار یاز تعارض منافع ناش یری، جلوگ(60ماده ) «الف»

 گردد. اصالح دیتعارض منافع در طرح جد موضوع یمطلوب ارینحو بسموارد باعث شده به نیهمه ا

 شبکه از یمرکز بانک قاللاست ، بهبودبا گزارش شور اول نیز اشتراک دارد که یمرکز بانک طرح قوت نقطه نیآخر

جدی  حاوی اشکاالت و نواقص ینظارت بانک مرکز نهیموجود در زم نیقواناست.  یاقتدار بانک مرکز تیو تقو یبانک

 بانکی ورشکستگی به ناظر قوانین تعریف عدم ،بانکی نظارت هدف مشخص و صریح تعریف عدمنها آترین است که مهم

 .استانتظامی هیئت ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی با تفویض صدور احکام به  کاهشو  1گزیر یا

 قرار توجه مورد آن اقتدار میتحک و یمرکز بانک ینظارت اراتیاخت موضوعحاضر  طرحچهارم و پنجم  فصول در

                                                 
 ورشکسته است. یو حل و فصل بانکها یشیچاره اند یبه معنا  Resolution یمعادل فارس ریگز .1
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)ماده  نظارت یبرا الزم یبسترها جادیا، ((14))ماده  نظارت و یگرمیتنظ تهیکم لیتشک رینظ یموارد. است گرفته

 و یبدو یانتظام یهائتیه جادیا، ((20))ماده  مؤسسات وها بانک از حیصح نظارت یبرا الزم اطالعات افتیدر، ((19)

، ((23))ماده  متخلف یهابانک با مقابله یبرا الزم هاتیتنب تدارک، ((22))ماده  باشد یفعل مشکالت فاقد که دنظریتجد

 و رانهیشگیپ ،یاکتشاف اقدامات، (24ماده ) متخلف مؤسسات وها بانک مجوز قیتعل و لغو به مربوط ماتیتصم اتخاذ

)مواد  آن طیشرا و یاعتبار سسهؤم یبرا موقت سرپرست نییتع ،((2۷( ـ )29) مواد) تخلفات کاهش یبرا یاصالح

ـ 30)  یمرکز بانک ثرؤم نظارت تیتقو یراستا در اقدامات ریسا و ((33))ماده  مختلف یاعتبار مؤسسات ریگز، ((32) ( 

 بزرگ» ویژگی لیدلبه یمرکز بانک برها بانک سلطه که یمشکالت تواندیم موارد نیا همه. است شده اصالح

 و گرفته قرار توجه مورد نهیزم نیا در اثرگذار مهم موضوعات درمجموع. کند مهار را آوردیم وجودهب 1«ریناپذشکست

 .بخشدیم بهبود را یفعل طیشرا مراتببه دیجد طرح در یمرکز بانک نظارت قسمت داشت اظهار توانیم جرئت به

 

 كمیسیون اقتصادي دومو  اولشور  گزارش یيمتن نها افتراق وجوه. 2

 اول و دوم بیان شده و از منظر کارشناسی مورد تحلیل قرار گرفته است.های متن نهایی شور ترین تفاوتدر ادامه مهم

ها به توان به گزارش مرکز پژوهشمنظور مقایسه تغییرات ایجادشده با قوانین فعلی حوزه پولی و بانکی کشور میبه

 مراجعه نمود. 1۷480شماره مسلسل 

 

 تغییر اركان بانک مركزي. 1-2

نشان داده شده است. در گزارش نهایی شور  2و  1ارکان بانک مرکزی در گزارش نهایی شور اول و دوم در نمودارهای 

اول سه رکن هیئت نظار، رئیس کل و هیئت عالی در طرح گنجانده شده بود. امّا در متن نهایی شور دوم، مجمع عمومی 

شده است. در کنار مجمع عمومی، شورای فقهی که مفاد آن  هاضافعنوان رکن جدید به ساختار نهادی بانک مرکزی به

با اندکی تغییرات در گزارش شور اول وجود داشت به رکن تبدیل شده است. درنهایت هیئت عامل متشکل از رئیس 

در گزارش شور اول )عنوان رکن در نظر گرفته شده است کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل در گزارش شور دوم به

 .( رئیس کل رکن بودصرفاً 

  

                                                 
1. Too Big to Fail 
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ارکان  بانک مرکزی 
در  شور اول

هیئت عالی رئیس کل هیئت نظار

مجمع عمومی

شورای فقهی هیئت عالی

هیئت عامل

هیئت نظار

 اركان بانک مركزي در متن نهایي شور اول .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اركان بانک مركزي در متن نهایي شور دوم .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای فقهی و هیئت عامل در متن نهایی شور اول وجود داشته و در متن شور دوم با تغییراتی به رکن تبدیل 

نفسه تفاوتی در محتوای مطالب ایجاد ت عامل، از منظر کارشناسی فیئرکن شدن شورای فقهی و هیاند. تبدیل به شده

 شود.ترکیب و سازوکار این ارکان اتفاق افتاده که در ادامه بدان اشاره میدر له مهم تغییراتی است که ئمس .کندنمی

رئیس سازمان برنامه و بودجه  ؛ییی و دارا(؛ وزیر امور اقتصادمجمع سیرئ) جمهورسیرئمجمع عمومی متشکل از 

( سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسالمی 15دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده ) ؛کشور

توان اظهار داشت شده به مجمع عمومی میباشد. با توجه به وظایف محولو یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه می

از طریق خواهند توانست طور مستقیم وابسته به دولت هستند گیر در مجمع عمومی که اکثریت آنها بهتصمیماعضای 

. با مؤثر باشند ،بر روند تصمیمات بانک مرکزی و هیئت عالی ، بیش از پیشاستفاده از ظرفیت نظارتی هیئت نظار

شود که وجود مجمع عمومی نتیجه این می ،هستندعنایت به اینکه اکثریت اعضای مجمع عمومی نیز وابسته به دولت 

با ترکیب حاضر اثرگذاری دولت را بر تصمیمات بانک مرکزی افزایش داده که درنهایت منجر به کاهش بیش از پیش 

 استقالل بانک مرکزی از دولت خواهد شد.
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ی دربردارد. از ت مثبت و منفاضافه شدن دو نفر نماینده از طرف قوه مقننه و قضائیه در ترکیب مجمع عمومی اثرا

تواند یک طرف اضافه شدن افراد از قوای دیگر منجر به کاهش قدرت دولت در تصمیمات مجمع عمومی شده که می

وری بودن لکن با عنایت به اقلیت بودن این افراد و مح ،استقالل بانک مرکزی از تصمیمات دولت را تقویت کند

کیب مجمع از طرف دیگر با عضویت نماینده سایر قوا در تراثر را جدی گرفت.  توان اینجمهور در مجمع نمیرئیس

قوای دیگر بر  هایی برای اثراتتواند زمینهعمومی، بانک مرکزی در کنار دولت به قوای دیگر نیز پاسخگو است که می

مغایرت با  حضور نمایندگان قوای دیگر در مجمع عمومی عالوه بر تصمیمات بانک مرکزی را ایجاد نماید. درمجموع

 . پاسخگویی به قوای دیگر را در کنار دولت در پی خواهد داشتقوا،  استقالل و قانون اساسی (60)اصل 

 در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمیاگرچه طرح، متعرض مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

م مغایرت مفاد اما رویه شورای محترم نگهبان بدین منوال است که بنابر نظر قبلی خود مبنی بر اعالنشده است  ایران

اصرار مجلس بند مزبور  مصوبه با قانون اساسی، بند ناظر به تنفیذ مصوبه را مغایر با قانون اساسی قلمداد خواهد کرد و با

 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. 

 

 تغییر تركیب اعضاي هیئت عالي و نحوه نصب و عزل آنها. 2-2

 ئتیه یااعض تعداد مجموعقابل مشاهده است. در 1شور اول و دوم در جدول  ییدر گزارش نها یعال ئتیه یاعضا بیترک

نفر متخصص  کیان و نفر اقتصادد کی(، نفر دو) کل سیرئ نیمعاون ترقیدق طوربه. است افتهی کاهش نفر ۷ به نفر 9 از یعال

 .است شدهدان اضافه سازمان برنامه و بودجه ب سیو رئ یامور اقتصاد ریحذف شده و وز یعال ئتیه بیاز ترک یدر حوزه بانکدار

 

 دوم مقایسه تركیب اعضاي هیئت عالي در متن نهایي شور اول و .1جدول 
 دوم شور گزارش در يعال ئتیه ياعضا اول شور گزارش در يعال ئتیه ياعضا

 كل سیرئ. 1

 يپول ياستگذاریس معاون. 2

 ينظارت معاون. 3

 يپول ياستگذاریس حوزه در متخصص اقتصاددان نفر سه. 4

 كالن اقتصاد و

 يبانک حقوق و يبانکدار حوزه در متخصص نفر سه. 5

 كل سیرئ. 1

 یيدارا و ياقتصاد امور ریوز. 2

 كشور بودجه و برنامه سازمان سیرئ. 3

 يارز و يپول ياستگذاریس نهیزم در متخصص اقتصاددان نفر دو. 4

 کی و يبانک حقوق نهیزم در نفر کی ؛يبانکدار حوزه در متخصص نفر دو. 5

 يمال امور نهیزم در نفر

 

ت عالی طریقه نصب و عزل اعضای هیئت عالی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در کنار ترکیب اعضای هیئ

گزارش شور  طریقه نصب و عزل همه اعضای هیئت عالی در 2در متن نهایی شور دوم تغییر پیدا کرده است. در جدول 

 اول و دوم ارائه شده است. 
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 ت عالي در متن نهایي شور اول و دومئیمقایسه طریقه نصب و عزل اعضاي ه .2جدول 

 دوم شور یينها گزارش اول شور یينها گزارش موضوع

 سیرئ نصب

 كل

 یعال ئتیه ییراجرایغ یپس از مشورت با اعضا جمهورسیرئ توسط

 (یبانکدار متخصص نفر سه)سه نفر اقتصاددان و 

ت ئیه بیتصو از بعد و ییدارا و یاقتصاد امور ریوز شنهادیبه پ

 صیجمهور )مصوبه مجمع تشخسیرئ حکم و دییدولت، با تأ

 (24/08/1393مصلحت نظام، 

 سیرئ عزل

 كل

 ئتیه ییراجرایغ یاعضا با مشورت از پس جمهور؛سیرئ توسط

 وبات،مص یاجرا ای فیوظا انجام در ریتقص ای قصور به مستند ،یعال

 یشورا مجلس سیرئ به عزل مستندات و لیدال ارائه همراهبه

 عزل از قبل یاسالم

ت ئیه یاعضا دوسوم بیجمهور و بعد از تصوسیرئ شنهادیبه پ

مصلحت نظام،  صیجمهور )مصوبه مجمع تشخسیدولت با حکم رئ

24/08/1393) 

 ریسا نصب

 ياعضا

 يعال ئتیه

 ((16کل )ماده ) سیتوسط رئ :يپول ياستگذاریس معاون

 ((16کل )ماده ) سیتوسط رئ :ينظارت معاون

 ((6)ماده ) جمهورسیبا انتخاب و حکم رئ :یيراجرایغ ياعضا

 و جمهورسیرئ شنهادیمطابق با پ :یيدارا و ياقتصاد امور ریوز

 مجلس اعتماد یأر

 جمهورسیتوسط رئ :كشور بودجه و برنامه سازمان سیرئ

 حکم و دییأت و کل سیرئ شنهادیپ به :اقتصاددان نفر دو

 ((۷)ماده ) جمهورسیرئ

 حکم و دییأکل و ت سیرئ شنهادیبه پ :يبانکدار متخصص نفر دو

 ((۷)ماده ) جمهورسیرئ

 ریسا عزل

 ياعضا

 يعال ئتیه

 تیاکثر دییأکل و ت سیرئ شنهادیبه پ :يپول ياستگذاریس معاون

 ((9ماده ) «پ»)بند  یعال ئتیه ییراجرایغ یاعضا

 یاعضا تیاکثر دییأکل و ت سیرئ شنهادیبه پ :ينظارت معاون

 ((9ماده ) «پ»)بند  یعال ئتیه ییراجرایغ

 سه مجموع)از  عضو دو دییأو ت صیتشخ :یيراجرایغ ياعضا

 یاعضا از هرکدام ریتقص بریمبن نظار ئتیه یاعضا از( عضو

 همراههب قوا سران به آن ارائه ،یقانون فیوظا انجام در ییراجرایغ

 افتیدر گزارش با قوا سران یاعضا همه موافقت مستندات، و لیدال

 ((1۷ماده ) «3»)تبصره  جمهورسیرئ یینها حکم با و شده

 مجلس ای و جمهورسیتوسط رئ :یيدارا و ياقتصاد امور ریوز

 .گرددیم عزل یاسالم یشورا

 جمهورسیتوسط رئ :كشور بودجه و برنامه سازمان سیرئ

 ((۷)ماده ) جمهورسیتوسط رئ :اقتصاددان نفر دو

 ((۷)ماده ) جمهورسیتوسط رئ :يبانکدار متخصص نفر دو

 

)مورخ تر نصب و عزل رئیس کل در گزارش شور دوم مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام طور دقیقبه

 )غیراجرایی( گیرد. در شور دوم نصب و عزل اعضای حقیقیشود صورت میکه در حال حاضر اجرا می (24/08/1393

 ،جهمورشود در حالی که در شور اول انتصاب آنها با تصمیم رئیسجهمور انجام مییسئیید و حکم رأهیئت عالی نیز با ت

بر قصور عضو هیئت عالی و ارائه آن به اما عزل اعضای غیراجرایی منوط به تشخیص اکثریت اعضای هیئت نظار مبنی

  1.ذیر بودپسران قوا و درنهایت اجماع سران قوا امکان

شده در مورد تغییر ترکیب اعضای هیئت عالی و نحوه انتصاب و عزل آنها  های اصلی تغییرات ایجادیکی از داللت

طور خاص استقالل بانک مرکزی از چهار جنبه نهادی، نیروی مربوط به موضوع استقالل بانک مرکزی از دولت است. به

 مربوط یانسان یروین ترین آن استقالل نیروی انسانی است. استقاللمهم انسانی، عملکردی و مالی قابل بررسی است که

براساس این . مرکزی و همچنین مدیریت تعارض منافع این اعضاست بانک ارکان اعضای مسئولیت دوره و انتخاب نحوه به

پذیرد، شور صورت میالجرم انتصاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط مقامات سیاسی ک هرچندجنبه از استقالل قانونی، 

شود که این نصب و عزل با تعیین معیارها و شرایط دقیق نصب و عزل اعضای ارکان بانک مرکزی باید انجام گفته میاما 

                                                 
 طرف از موجود تیمحدود به ناظر یعال ئتیه یاعضا ریسا و کل سیرئ عزل و نصب نهیزم در آمده وجودهب راتییتغ اهم   که است ذکر شایان 1.

از دولت، دنبال  یاستقالل بانک مرکز یایبا توجه به مزا اما. است نظام مصلحت صیتشخ مجمع مصوبه رینظ یباالدست نیقوانقانون اساسی و 
ی )تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید مقام رهبری و اصالح اساس یقانون اساس (110)سازوکار اصل  قیموضوع از طر نیکردن ا

 .گرددیم شنهادیپ  مصوبه این مجمع به عنوان حل معضل نظام(
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 عمل آید.ربط جلوگیری بهدلیل صالحدید مقام سیاسی ذیشود و از نصب و عزل مقامات بانک مرکزی صرفاً به

ود را در خنی در ترکیب جدید هیئت عالی کاهش پیدا کرده است. این مهم با این توضیح، استقالل نیروی انسا

و همچنین  اضافه شدن وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ترکیب اعضای هیئت عالی

هیئت  همه اعضای بانکداری و اقتصاد در ترکیب هیئت عالی و درنهایت با اعطای قدرت عزل ینکاهش وزن متخصص

 جمهور بروز یافته است.به رئیس عالی بدون قید و شرط

لب گزارشی گیری آن در شور اول و دوم طرح بانک مرکزی در قاموضوع استقالل بانک مرکزی از دولت و اندازه 

یت دارد که از طور خالصه، استقالل بانک مرکزی از دولت از آن جهت اهماما به ،مستقل مورد بررسی قرار گرفته است

رسد متن نظر میکند. بر این اساس بهسرایت ناترازی دولت )کسری بودجه( به متغیرهای پولی و تورم جلوگیری می

شود زیابی نمینهایی شور دوم طرح بانک مرکزی نسبت به شور اول از درجه استقالل کمتری برخوردار است که مثبت ار

ارش مرکز ست که طبق گزا نقطه ضعف گزارش شور دوم قلمداد کرد. این در حالیترین توان این تغییر را مهمو می

ز نظر اهای مجلس در زمینه استقالل بانک مرکزی از دولت، حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که پژوهش

صد کشورهای در 25استقالل بهتر از شور دوم است، کماکان استقالل قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره 

 گیرد.با کمترین استقالل قرار می
 

 هیئت نظار بانک مركزي تركیب و وظایفتغییر در . 3-2

 افراد اول شور یینها متن در که ینحوبه. است شده اعمال یتوجه قابل راتییتغ نظار ئتیه یاعضا بیترک نهیزم در

حسابرسان  انیز مانظار  ئتیه یشور دوم اعضا ییاما در متن نها ،بودند نظار ئتیه عضو یبانک و یاقتصاد امور در متخصص

 که است یفیوظا با متناسب و متناظر نظار ئتیه یاعضا بیترک رییتغ حال نیع در. شوندیانتخاب م یخبره امور بانک

 ئتیه برعهده آن ماتیتصم و یمرکز بانک ارکان بر نظارت فهیوظ اول شور یینها متن در. است شده نهاده آنها برعهده

 ییهاناما در متن  ،باشند دارا نهیزم نیا در راالزم  ینظار دانش اقتصاد ئتیه یاعضا بودآن الزم  براساس که بودنظار 

 .اندشخص شدهمافراد عضو  ،آن با تناسب در که است شده داده قرار نظار ئتیه عهدهبر یحسابرس فیشور دوم صرفاً وظا

 

 تغییرات در زمینه هیئت نظار بانک مركزي .3جدول 

 دوم شور یينها متن اول شور یينها متن موضوع

 ياعضا بیترك

 نظار ئتیه

 یبانک و یاقتصاد امور در متخصص افراد انیم از عضو سه

 (نفر کی کدام)هر گانهسه یقوا توسط

 امور ریوز شنهادیپ به یبانک امور خبره حسابرسان انیم از عضو پنج

 یمرکز بانک یعموم مجمع دییأت و ییدارا و یاقتصاد

 ياعضا عزل نحوه

 نظار ئتیه
 یعموم مجمع توسط دادگاه یقطع حکم صدور و یفریک جرائم ارتکاب واسطهبه

 نظار ئتیه فیوظا

 قانون؛ با انطباق لحاظ از یعال ئتیه عملکرد بر نظارت

 انطباق لحاظ از عامل ئتیه و کل سیرئ عملکرد بر نظارت

 ؛یعال ئتیه اتبمصو و قانون با

 ((1۷))ماده  یبانک مرکز یمال یهاصورت دییأت

 مربوط؛ یهاگزارش هیو ته بانک یمال یهاصورت یحسابرس

 ماه سه هر حداقل یمرکز بانک یهایبده و هاییدارا به یدگیرس

 رات؛ییتغ گزارش هیته و بار کی

 یزمرک بانک عملکرد با رابطه در یو مورد یادوار یهاگزارش هیته

 مقررات؛ و نیقوان با انطباق لحاظاز 

 ((1۷))ماده  یبودجه بانک مرکز غیتفر
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نها در اعضای هیئت نظار در شور اول براساس انتخاب سران قوا )هرکدام یک نفر( مشخص شده و عزل آنها ت

ار به پیشنهاد اما در شور دوم اعضای هیئت نظپذیر است. صورت ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه امکان

ار مجمع عمومی یید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شده و عزل آنها نیز در اختیأوزیر امور اقتصادی و دارایی و ت

جهت  صورت مستقیم در متن شور اول بدیناست. واضح است که عدم امکان عزل اعضای هیئت نظار توسط دولت به

ت نظار م عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی تنها از طریق گزارش اعضای هیئسشده است که مکانیدر نظر گرفته 

یراجرایی را عزل گردد. بنابراین بر فرض آنکه دولت نتواند مستقیماً اعضای غبر قصور اعضای غیراجرایی آغاز میمبنی

سادگی اعضای غیراجرایی تواند بهاشته باشد مینماید اگر امکان عزل و نصب مستقیم اعضای هیئت نظار را در اختیار د

حدودیت ارتکاب هیئت عالی را عزل نماید. برای جلوگیری از این اتفاق، عزل اعضای هیئت نظار نیز در شور اول با م

جمهور سطور مستقیم توسط رئیجرائم همراه شده است. اما در متن شور دوم که اعضای غیراجرایی هیئت عالی به

 ماند.شوند، دلیلی برای عدم امکان عزل اعضای هیئت نظار توسط مجمع عمومی باقی نمیعزل می

اما  ،است تهرفیپذ صورت آنها یبرا شده گرفته نظر در فیوظا با متناسب نظار ئتیه بیترک رییتغ نکهیا نیع در

 حسابرس برهخ افراد وجود کنار در چراکه. نباشد مناسب یبانک و یاقتصاد امور در متخصص یاعضا حذف رسدیم نظربه

 قیدق و یتخصص نظارت بتوانند تا باشند داشته حضور نظار ئتیه در زین اقتصاد و یبانک امور متخصص افراد است الزم

 عملکرد با رابطه در یو مورد یادوار یهاگزارش هیته» نهیزم در خاص طوربه و داشته یمرکز بانک تیوضع به نسبت

 است، شده داده قرار نظار ئتیه برعهده دوم شور یینها متن در که «مقررات و نیقوان با انطباق لحاظاز  یمرکز بانک

 .ندینما مشارکت

 

 هاي انتظاميتغییر تركیب هیئت. 4-2

 نیهمچن و نفر سهبه  نفر پنجاز  یبدو ئتیکاهش تعداد نفرات ه ،یانتظام یهائتیه موضوع مورد در راتییتغ عمده

 که یورطاست. به عضو قضات به یینها یأو سپردن ر دنظریتجد و یبدو یانتظام ئتیه بیترک در قضات وزن کاهش

 کیبه  نفر دوز اتعداد قضات  دنظریتجد یانتظام ئتیو در ه نفر کیبه  نفر سهتعداد قضات از  یبدو یانتظام ئتیدر ه

ده است در شقرار داده  ئتیعضو ه یتنها قاض برعهده یأر یانشا دوم شور متن در البته. است کرده دایپ کاهش نفر

ارشناسان( ک)اعم از قضات و  اعضا همه نیب یریگیأر سازوکار به یمتک یرأ صدور اول شور یینها متن در که یحال

 جادیرا ا هیه قضائخارج از قو یبه کارشناسان یبوده و شائبه سپردن مقام قضا و دادخواه یبا قانون اساس ریبود که مغا

ود که نظر ش حیالزم است تصر البته مصوبه شور دوم در خصوص نحوه رای گیری در هیئت واجد ابهام است که. کردیم

 ی عضو هیئت است.قاض یبرا ینظر مشورت یانتظام یها هیئت یاعضا ریسا
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 هاي انتظامي در متن نهایي شور اول و دومتغییر تركیب اعضاي هیئت .4جدول 

 دوم شور یينها متن اول شور یينها متن موضوع

 ياعضا بیترك

 يانتظام ئتیه

 يبدو

 نفر؛ پنجاز  متشکل

 هیئقضا قوه سیرئ انتخاب به یبانک حقوق در خبره یقاض نفر سه

 کل؛ سیرئ با ترمشو از پس

 ئتیه دییأت و کل سیرئ شنهادیپ به یبانک خبره کارشناس دو

 ((22))ماده  یعال

 نفر؛ سهاز  متشکل

 داقلح با یبانک و یپول مقررات و نیقوان به مسلط یقاض نفر کی

 سیئر انتخاب به ،یمال و یاقتصاد یهاپرونده در تجربه سال 10

 کل؛ سیرئ با ترمشو از پس هیقضائ قوه

 ئتیه دییأت و کل سیرئ شنهادیپ به یبانک خبره کارشناس دو

 ((22))ماده  یعال

 ياعضا بیترك

 يانتظام ئتیه

 دنظریتجد

 نفر؛ سهاز  متشکل

 هیئقضا قوه سیرئ انتخاب به یبانک حقوق در خبره یقاض نفر دو

 کل؛ سیرئ با ترمشو از پس

 ئتیه دییأت و کل سیرئ شنهادیپ به یبانک خبره کارشناس کی

 ((22))ماده  یعال

 نفر؛ سهاز  متشکل

 داقلح با یبانک و یپول مقررات و نیقوان به مسلط یقاض نفر کی

 سیئر انتخاب به ،یمال و یاقتصاد یهاپرونده در تجربه سال 15

 کل؛ سیرئ با ترمشو از پس هیقضائ قوه

 ئتیه دییأت و کل سیرئ شنهادیپ به یبانک خبره کارشناس دو

 ((22))ماده  یعال

 يریگمیتصم نحوه

 ئتیه در

 و نفر چهاربا حضور حداقل  یبدو یانتظام ئتیه جلسات

 تیرسم اعضا هیکل حضور با دنظریتجد یانتظام ئتیه جلسات

حاضر در  یاعضا تیاکثر یأر ،یریگمیتصم مالک و ابدییم

 ((22ماده ) «2»جلسه است )تبصره 

 اعضا هیکل حضور با دنظریتجد و یبدو یانتظام ئتیه جلسات

است )بند  ئتیعضو ه یقاض برعهده یأر یانشا. شودیم لیتشک

 ((.22ماده ) «ج»

 

های انتظامی بدوی و تجدیدنظر قرار دارند، با توجه به تخصص کارشناس که در هیئتبراساس تغییر شور دوم، افراد 

ی مبادرت أخود، قاضی عضو هیئت را نسبت به اتفاقات و تخلفات آگاه نموده و قاضی پس از کسب اطمینان به صدور ر

 ،رسدنظر میمناسب بهی نهایی به قاضی عضو هیئت و کاهش تعداد قضات عضو هیئت أورزد. درمجموع سپردن رمی

.  البته الزم  هیئت انتظامی گردد. یتواند عالوه بر موارد فوق منجر به چابکی بیشتر و تسریع در صدور آراچراکه می

های انتظامی نظر مشورتی برای قاضی تلقی می شود تا منظور قانون گذار  هیئتاست تصریح شود که نظر سایر اعضای 

اضافه شدن تعداد اعضای  بدون هرگونه ابهام مشخص شود. «ت استئعهده قاضی عضو هیانشاء رأی بر »از عبارت 

تر به قاضی عضو هیئت انتظامی شده و شرایط را برای قضاوت تر و تخصصیکارشناس نیز منجر به ارائه اطالعات دقیق

 ند.کتر فراهم میعادالنه

 

 تغییرات درخصوص رسیدگي به اختالفات و جرائم. 5-2

 و انیمشتر يحقوق يدعاو و گریکدی با نظارت تحت اشخاص اختالفات به يدگیرس» موضوع شدن اضافهـ 

 «بالعکس و نظارت تحت اشخاص هیعل نفعانيذ ریسا

های رسیدگی به اختالفات بانکی را در مراکز اند هیئت( بانک مرکزی و قوه قضائیه موظف شده35در مبحث دوم ماده )

نفعان ذیرجمعیت دایر کرده و اختالفات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر کشور و شهرهای پُهای کلیه استان

تکلیف قوه قضاییه به تشکیل نهادی که زیر مجموعه ایشان نیست، صحیح به نظر از انجا که را رسیدگی نمایند. 

همچنین در . صرفاْ مکلف به انتصاب قاضی گرددو آن قوه الزم است عبارت قوه قضاییه از ماده مزبور حذف  رسد،نمی

ست ا این در حالی .های رسیدگی نیز تماماً برعهده بانک مرکزی قرار داده شده استهمین ماده هزینه هیئت «ث»بند 
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 ای وجود ندارد.که در متن نهایی شور اول چنین ماده

و حل اختالفات ها بانکاینکه دعوای بین مشتریان تر این نهادسازی از دو منظر قابل ایراد است: ایراد اول و مهم

ت به موضوع نفعان خود چه ارتباط مستقیمی با وظایف بانکداری مرکزی دارد؟ آیا با عنایبا یکدیگر و ذیها بانک

عنوان نهاد و همچنین بار اجرایی سنگینی که این نهادسازی برعهده بانک مرکزی به بانک مرکزی محدودیت منابع

ال ؤگردد؟ سکند، این مقوله موجب انحراف بانکداری مرکزی کشور از وظایف اصلی خود نمیار تحمیل میسیاستگذ

 دیگر در این راستا اینکه آیا تجربه جهانی بانکداری مرکزی از این نهادسازی حکایت دارد یا خیر؟

تمامی  مشخص از آنجایی که طورهاست. بهتئطرفی در این هیایراد دوم ایجاد شائبه انحراف از عدالت و بی

پرداخت  ت توسط بانک مرکزیئرسیدگی به اختالفات ازجمله حقوق و مزایای قضات عضو این هی یهاتئیههای هزینه

ادره توسط این شود که احکام صت در بانک مرکزی قرار دارد، این شائبه ایجاد میئشود و همچنین دبیرخانه این هیمی

 یانک مرکزبنهاد  از نظر که دیآیم وجودهب جهت آن از مشکل نیادچار سوگیری باشد. ها بانک سوی منافعها بهتئهی

و  دارد یرشتیب تیاهم ،و ارتقای وضعیت سالمت آنهاها بانک مطالبات وصول است،هبانکسالمت نظارت و  یمتولّ که 

توان ا نمیر یمرکز بانک بانک، مطالبات پرداخت عدم ایبانک درخصوص پرداخت  یمشتر نیب یعنوان مثال در دعوابه

اص تحت شده برای رسیدگی به دعاوی اشخ رسد ساختار پیشنهادنظر میاساس به نیا بر. نمود یتلق طرفیبچندان 

با ها کبانگیری تعارض منافع بین وظایف بانک مرکزی در مورد نظارت و رسیدگی به تخلفات منجر به شکل نظارت

 شود.مشتریان 

 ،نهاد حذف استپیش ،و پیشنهاد اولیه واجد اشکاالتی است بنابراین ماده حاضر که در متن شور دوم اضافه گردیده

ها ارائه روندهپهای خاص و نه همه های موضوع این ماده به پروندهبر رسیدگی هیئتتوان پیشنهادی ثانویه مبنیاما می

 این پیشنهاد حتماً تواند تابعی از مبالغ مورد منازعه طرفین باشد. البته در کنارهای خاص نیز مینمود. معیار پرونده

های قضات به وجود آمدن مشکل تورش تصمیمهالزحمه قضات توسط قوه قضائیه پرداخت شود تا از بالزم است حق

 عمل آید.جلوگیری بهها بانکسمت 

 رتجریمه بانک مركزي در قبال تخلفات اشخاص تحت نظاـ 

د رسیدگی که در آن همه تخلفات از طریق هیئت انتظامی مور ( متن نهایی شور دوم برخالف شور اول25در ماده )

ریافت مبالغ ساً براساس نوع و میزان تخلف اشخاص تحت نظارت امکان جریمه کردن و دأ، بانک مرکزی رگرفتقرار می

حت نظارت تم الزم را از اشخاص ئبنابر تشخیص خود جرا جریمه را پیدا کرده است. براساس این ماده بانک مرکزی

 شود.دریافت کرده و سپس در صورت اعتراض اشخاص، رسیدگی به درخواست اعتراض در هیئت انتظامی بررسی می

ضع جریمه وعالوه بر این، اختیار رئیس کل در کاهش مجازات ها بدون بیان ضابطه برای کاهش که الزمه این نحو 

 قانون اساسی مغایر است. 85و اصل  3اصل  9به تبعیض ناروا می شود و با بند است، منجر 

های نوعی متضمن تعارض و تداخل بین بخشرسد اضافه شدن متن حاضر در متن نهایی شور دوم بهنظر میبه

آید و میچرا که ماده مذکور در عمل بین هیئت انتظامی و بانک مرکزی تداخل بوجود مختلف بانک مرکزی است. 

. انتظامی نیز خواهد توانست اقدام کند هیئتتصریح کرده که همزمان با این سازوکار  ( عمال25ً)ماده  «3»تبصره 

( رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهامداران 22عبارت دیگر بانک مرکزی طبق ماده )به
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ها و دستورات بانک مرکزی را برعهده هیئت انتظامی قرار داده ها، بخشنامهثر آنها از قوانین، مقررات، دستورالعملؤم

ساً برعهده گرفته است. به بیان دیگر در ماده حاضر أ( نیز بخشی از این وظیفه را خود ر25اما در مقابل در ماده ) ،است

 .کار هیئت انتظامی که برای بررسی تخلفات تعبیه شده بود کنار گذاشته شده استوساز

 نموده فتایدر نظارت تحت اشخاص از را الزم مهیجر ابتدا در است شده مجاز عامل ئتیه و یمرکز بانک نیهمچن

 تحت خاصاش به را مئجرا ،یانتظام ئتیه در آن به یدگیرس و نظارت تحت اشخاص اعتراض و اشتباه صورت در سپس و

ر قبال اشخاص عامل د ئتیو ه یدر متن حاضر رفتار منصفانه و عادالنه از بانک مرکز رسدیم نظربه. برگرداند نظارت

چه  راساسب. دانست درست شهیهم یبرا را فرض نیا توانینم لزوماً  که یحال در است شده دانسته مفروضتحت نظارت 

 ای امانهس توسعه درخصوص هابانک یعامل برا تئیه ای یبانک مرکز فیکه تکل نمود حاصل نانیاطم توانیم یسازوکار

 نکهیا فرض رب م؟یشو قائل مهیجر افتیدر حق آن یبرا که است یامنصفانه و دفاع قابل فیتکل ماده، نیا در آن ریغ

 چند به هدادگا در آن یبررس سپس و هیاول مهیجر کاروساز چرا ستین مشخص کندیم رفتار انصاف براساس عامل ئتیه

 مئه صرفاً جراکوجود دارد  یخاص لیدل ایدرواقع آ است؟ شده محدود( 25) ماده یمال یهایفناور با مرتبط عموماً  مورد

 نظربه تیدرنها شد؟با یانتظام ئتیه قیطر از مئجرا ریسا و شود دنبال سمیمکان نیا از یستیبا یمال یهایفناور با مرتبط

 .شودیحذف آن داده م شنهادیاساس پ نیکه بر ا ستین مناسب حاضر بند یهامجازات و مئجرا کیتفک رسدیم

 هاي انتظاميدبیرخانه هیئتـ 

اما در متن  ،شودهای انتظامی ذیل معاون نظارتی تشکیل می( شور اول طرح، دبیرخانه هیئت22ماده ) «6»در تبصره 

وده و از منظر تغییر حاضر منطقی نبرسد نظر مینهایی شور دوم دبیرخانه مزبور ذیل معاونت حقوقی درج شده است. به

از آنجایی شده این است که  کارشناسی دبیرخانه مزبور بایستی در بخش معاون نظارتی استقرار یابد. دلیل ادعای بیان

پاسخگو  معاون نظارتی وظیفه نظارت و کشف تخلف اشخاص تحت نظارت را برعهده داشته و در قبال آن بایستی که

رسد مسئول کشف و رسیدگی نظر میبه رویناو از برای کشف تخلفات و رسیدگی به آنها دارد یزه راباشد، بیشترین انگ

در این  دارد و بایدها بانکفردی باشد که از حیث انگیزشی بیشترین منافع را درخصوص سالمت  باید به تخلفات

تی در راستای مرکزی ازجمله معاون نظارمعاون حقوقی باید به ارائه خدمت به همه ارکان بانک  .خصوص پاسخگو باشد

 تراسی مناسباز منظر اصولی و کارشنف خود بپردازد. بر این اساس تشکیل دبیرخانه در معاونت نظارتی یانجام وظا

 .بوداست که در متن نهایی شور اول نیز به همین صورت در نظر گرفته شده 

 

 يبندجمع

، پس از بحث و بررسی در 58به شماره ثبت « مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»متن نهایی شور دوم 

حاکی طور خالصه نتیجه مقایسه کارشناسی مفاد متن شور اول و دوم، به د.ش ارسالکمیسیون اقتصادی به صحن علنی 

ساختار در موضوعاتی نظیر در هر دو متن شور اول و دوم به نسبت قوانین فعلی  وجود مزایا و محاسن فراوان از

که این ارزیابی مستلزم  است و استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی پاسخگویی، شفافیت، تعارض منافع گیری،تصمیم

وم نسبت به شور اول حاکی از کاهش ظرفیت قانونی متن نهایی شور د . اما همین مقایسهموافقت با کلیات آن است
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 باشد. مشکالت مربوط به بانک مرکزی میبرخی دیگر از برای حل 

تواند یکی از مشکالت اصلی بانک مرکزی در شرایط فعلی، عدم استقالل آن از دولت و شبکه بانکی است که می

مواد ناظر به  .تورم گرددشده در دو نهاد دولت و شبکه بانکی به متغیرهای پولی و  منجر به سرایت ناترازی ایجاد

نظر استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی در متن نهایی شور اول و دوم تغییرات اساسی نداشته و درمجموع مناسب به

مند شدن که منجر به ضابطه و اصالح ساختاری رابطه دولت و بانک مرکزی رسد. اما استقالل بانک مرکزی از دولتمی

گری رابطه دولت با در متن نهایی شور دوم کاهش یافته و طرح درخصوص تنظیم شودمیرفتار دولت در بلندمدت 

این کاهش استقالل خود را در موادی ناظر به اضافه شدن مجمع عمومی با ترکیب  1است. تضعیف شدهبانک مرکزی 

برنامه و بودجه به آن،  و رئیس سازمانامور اقتصادی و دارایی دولتی، تغییر اعضای هیئت عالی و اضافه شدن وزیر 

جمهور، تغییر نحوه انتصاب و عزل اعضای آن به هیئت دولت و رئیس نتغییر طریقه نصب و عزل رئیس کل و سپرد

 نظیر اینها نشان داده است. یحقیقی هیئت عالی و موارد

کرده  پیداهمچنین ترکیب اعضای هیئت انتظامی و هیئت نظار در متن شور دوم نسبت به شور اول تغییراتی 

دا کرده است. نفر( به یک نفر کاهش پی دونفر و سه های انتظامی بدوی و تجدیدنظر )از است. تعداد قضات عضو هیئت

صورت به ی نهایی برعهده قاضی قرار داده شده است در حالی که در متن شور اول تصمیم نهاییأر یانشا همچنین

امی نظر های انتظ هیئتالبته الزم است تصریح شود که نظر سایر اعضای  گرفت.گیری از تمام اعضا انجام مییأر

بدون  «تت اسئانشاء رأی برعهده قاضی عضو هی»مشورتی برای قاضی تلقی می شود تا منظور قانونگذار از عبارت 

یند اجبات تسریع فرها مواد چابکی بیشتر و وحدت رویه در دادگاهجتواند با ایاین شرایط می هرگونه ابهام مشخص شود.

انکی از ترکیب افراد با تخصص اقتصاد و امور ب از سوی دیگررسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت را فراهم نماید. 

کارویژه  وتواند قدرت نظارت هیئت نظار حذف و همه اعضا با تخصص حسابرسی جایگزین شده است. این مورد نیز می

 دهد. ثیر منفی قرارأهیئت نظار را تحت ت

نفعان آنها، تغییرات جزئی دیگری ناظر به اضافه شدن مسئولیت رسیدگی دعاوی بین اشخاص تحت نظارت و ذی

( 25امی در ماده )انتقال دبیرخانه هیئت انتظامی از معاون نظارتی به معاون حقوقی و کنار گذاشتن ساختار هیئت انتظ

 ت.قابل دفاع نیسدر گزارش حاضر چندان شده  مطرح متن نهایی شور دوم ایجاد شده که با توجه به دالیل

فراوان انجام شده توسط رغم اینکه گزارش شور دوم اصالحات های این گزارش، علیبنابراین با توجه به بررسی

گزارش شور اول را در حوزه تخصصی تر شدن تصمیم گیری در بانک مرکزی، افزایش استقالل بانک مرکزی از شبکه 

بانکی، تمهید قواعد مترقی کنترل تعارض منافع، افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی و قدرت سیاست گذاری پولی آن 

رود که به مانعی برای انجام که بیم آن مینزده  ری رابطه بانک مرکزی و دولتاصالح ساختا دست بهاما تنفیذ کرده 

عدم اصالح رابطه بانک مرکزی و دولت از طریق اعطای استقالل وظیفه تمام و کمال بانکداری مرکزی تبدیل شود. 

)با عنایت به دولتی بودن  هاتواند بر سیاستگذاری بهینه پولی و حتی نظارت بر بانکمی کافی به بانک مرکزی از دولت

شود این نقیصه نیز در اصالحات صحن اداره بخش قابل توجهی از شبکه بانکی( تأثیر منفی داشته باشد. پیشنهاد می

مقام  دییأبا ت )تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظامقانون اساسی( 110)یا از طریق ظرفیت قانونی اصل  علنی

                                                 
گیری استقالل قانونی بانک مرکزی های اندازهتبیین ابعاد شاخص»های مجلس نظیر های مرکز پژوهشگزارش برای مطالعه بیشتر به سایر. 1

 مراجعه نمایید.« مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»گیری آن در شور اول و دوم طرح و اندازه
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برطرف گردد تا کشور بتواند از عواید اصالحات  ع به عنوان حل معضل نظام(مجم نیو اصالح مصوبه ا یرهبرمعظم 

را در کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصاد کالن و کاهش تنگناهای اعتباری اقتصاد نشان خواهد  حکمرانی نظام پولی که خود

 مند گردد. داد بهره

 یبانک مرکز طرحاول و دوم  شور یو راهکارها هایشناسبیآس بریمبن 5جدول  درشده  بندی مطالب بیانجمع

  1طور خالصه ارائه شده است.به

 

 آن يبرابانک مركزي  طرحشور اول و دوم  یيجوچاره و يفعل تیوضع يشناسبیآس .5 جدول

 هاآسیب 
 اول شور اصالحات

 طرح

 دوم شور اصالحات

 طرح

ط
قا

ن
 

ف
ضع

 
كم

حا
 

 بر
اد

نه
 

ک
بان

 
ي

كز
مر

 

 و مقرراتگذاری

 نظارت

 شرعی

 تقویت و تمدید

 برنامه سازوکارهای

 ششم

 تقویت و تمدید

 ششم برنامه سازوکارهای

 جدی بهبود جدی بهبود احتیاطی

 پولی سیاستگذاری
 جدی بهبود جدی بهبود ابزارها محدودیت

 سازیزمینه سازیزمینه اسمی لنگر انتخاب در آشفتگی

 ارزی سیاستگذاری

 سازیزمینه سازیزمینه داخلهم سازوکار تعریف و حواله و نقد متشکل بازار ایجاد در کوتاهی

 جدی بهبود جدی بهبود دولت ارزهای خرید به الزام و مرکزی بانک بر دولت ارزی سلطه

 سازیزمینه سازیزمینه شده مدیریت شناور ارزی نظام به پایبندی عدم

 حکمرانی ساختار

 منافع تعارض
 سازمانی

 رییتغ عدم نسبی بهبود (مالی )سلطه پولی مقام استقالل: دولت با

 ینسب بهبود جدی بهبود هابانک با

 جدی بهبود جدی بهبود گردان هایدرب شخصی

 نسبی بهبود نسبی بهبود پاسخگویی عدم

 نسبی بهبود نسبی بهبود شفافیت عدم

 ینسب بهبود جدی هبودب نظارتی اقتدار ضعف

 نظام

 گیریتصمیم

 ینسب بهبود جدی بهبود گیرتصمیم شورای بودن غیرمتخصص

 نسبی بهبود نسبی بهبود تصمیمات اتخاذ هایپیامد تعریف عدم
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