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فصل چهارم

استاندارد

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ استاندارد را تعرىف کند.

ــ فواىد استاندارد را شرح دهد.
ــ انواع استانداردها را از لحاظ قلمرو جغرافىاىى نام ببرد.

ــ انواع استانداردها را از لحاظ قلمرو جغرافىاىى تعرىف کند.
ــ مهم ترىن سازمان هاىى را که استانداردهاى بىن المللى را وضع مى کنند، نام ببرد.
ــ تارىخچه سازمان هاىى را که استانداردهاى بىن المللى را وضع مى کنند، بىان کند.

ــ درجه بندى را تعرىف کند.
ــ نظارت بر اجراى استاندارد را توضىح دهد.

ــ اىران کد و محاسن آن را براى فعاالن بازار توضىح دهد.
ــ برند و برندسازى را تعرىف کند.

ــ برند حالل و مقدمات الزم براى موفقىت آن را شرح دهد.

تعرىف استاندارد
سازمان جهانى استاندارد، استاندارد کردن را چنىن تعرىف کرده است: »استانداردکردن عبارت 
است از تنظىم و به کاربستن قواعدى به منظور اجراى منظم ىک فعالىت معىن با درنظرگرفتن شراىط 

عملى و نىازمندى هاى اىمنى«.
در الىحٔه اصالحىٔه قانون مؤسسٔه استاندارد اىران، تعرىف استاندارد چنىن آمده است: »استاندارد 
معىارها،  شراىط،  نىازمندى ها،  نظام ها،  اصول،  مقررات،  قواعد،  از  مجموعه اى  از  است  عبارت 
کاربرد، شکل، وضع  نشانه، طرح، عمل،  مفهوم،  واژه،  اندازه،  کىفّىت،  فراورده، کمّىت،  مقىاس ها، 
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روشن ىا خدمات معىن«.
به طورکلى، مى توان گفت: استاندارد کردن عبارت است از تعىىن محدودىت هاى اساسى براى 
تولىد کاالها به گونه اى که کاالهاى تولىد شده شکل و وىژگى هاى ىکنواخت داشته باشند. استانداردها 
منعکس کننده نىازهاى بازار و خواسته هاى مصرف کنندگان هستند. مثالً پىچ المپ ها باىد چنان ساخته 
شود که متناسب با سرپىچ هاى موجود در ساختمان ها و مراکز مصرف باشد و مصرف کننده با خرىد 

المپ، از هر مارکى، بتواند رفع نىاز کند.

هدف استاندارد
سازمان جهانى استاندارد، هدف استاندارد را پىشبرد اقتصاد جامعه معرفى کرده است. در الىحٔه 
اصالحىٔه قانون مؤسسٔه استاندارد، هدف استاندارد به شرح زىر مطرح شده است: اىجاد هماهنگى در 
فعالىت ها، تفاهم در ارتباطات، صرفه جوىى همه جانبه در اقتصاد ملى، بهبود در امر بهداشت و بهزىستى، 
اىمنى و رفاه عمومى، تسهىل در مبادالت بازرگانى داخلى ىا ارتباط صحىح بىن جرىان تولىد تا مصرف 

و ارضاى نهاىى مصرف کنندگان.
به طورکلى، مى توان گفت که: هدف استاندارد تأمىن حداکثر منافع مصرف کننده، تولىد کننده و 

جامعه از طرىق تنظىم و هماهنگ کردن عملىات تولىد است.
استاندارد کردن، مشکالت مردم را در زمىنٔه خرىد کاالها و خدمات مورد نىاز کاهش مى دهد 
و اىمنى و سالمت آنان را تأمىن مى کند. همچنىن اىن اعتماد و اطمىنان خاطر را اىجاد مى کند که از 
کاالها و خدماتى که خرىدارى کرده اند مى توانند تا مدتى برابر مشخصات و خواص آن استفاده کنند.

فواىد استاندارد
برقرارکردن ىک سىستم استاندارد، در زمىنٔه تولىد و فروش کاالها و خدمات، فواىد زىادى دارد 

که پاره اى از آنها عبارت اند از:
از بىن رفتن رقابت هاى ناسالم و تبلىغات بى مورد و فرىبنده: مثالً اگر تمامى نوع خاصى 
از بسته هاى ماست )مثالً داراى 2/5 درصد چربى( داراى کىفىت استاندارد باشند، مصرف کننده در 
انتخاب ماست مورد نظر خود مشکلى نخواهد داشت و تولىدکنندگان نىز، به جاى آنکه در رنگ آمىزى 
بسته هاى ماست تالش کنند، در تطبىق کاالى خود با استاندارد در نظر گرفته شده خواهند کوشىد. 
درنتىجه،کاالى آنان برآورنده نىاز واقعى مصرف کنندگان خواهد بود و رضاىت مصرف کنندگان زمىنه ساز 



      48

موفّقّىت تولىدکنندگان خواهد شد.
رفع نگرانى مصرف کننده از مغبون شدن در خرىد: به عنوان مثال وقتى راننده اى روغن 
موتور ماشىن خود را عوض مى کند، عالقه مند است از کىفىت مطلوب روغن اتومبىل مطمئن شود. ىا 
خرىداران داروها و موادغذاىى عالقه مندند اطمىنان پىدا کنند که دارو ىا غذاىى که مى خرند فاقد مواد 

و ترکىبات زىان آور است.
اىجاد تفاهم در ارتباطات: به عنوان نمونه  با استاندارد کردن عالئم راهنماىى و رانندگى، اوزان 
و مقادىر و مقىاس ها، مردم حتى کسانى که به ملّىت هاى متفاوت تعلق دارند؛ زبان همدىگر را بهتر مى فهمند.
آسان تر شدن مبادالت بازرگانى: مثالً، در مورد کاالهاىى که استاندارد شده، خرىدار مى تواند 
به جاى توصىف کاالىى که مورد نظرش است به کد آن کاال اشاره کند. همچنىن در مورد کاالهاىى که 
استاندارد شده اند، معموالً خرىدار به معاىنه عىن کاال ىا نمونٔه آن نىاز ندارد در نتىجه مبادالت با صرف 

هزىنٔه کمترى صورت مى گىرد.

انواع استاندارد
استانداردها را مى توان از لحاظ قلمرو جغرافىاىى شناخت و کاربرد آنها به سه نوع تقسىم کرد: 

استانداردهاى ملى، استانداردهاى منطقه اى، استانداردهاى بىن المللى.
استانداردهاى ملى: مؤسسات استاندارد ملّى در هر کشور، با توجه به سطح تکنولوژى، امکانات 
تولىد، توان پرداخت، توقعات مردم و دىگر شراىط خاص آن کشور، معىارهاى ىکنواختى را تهىه و 
تنظىم و تولىدکنندگان را به رعاىت آنها دعوت مى کنند. به اىن گونه معىارهاى ىکنواخت، در اصطالح، 

»استانداردهاى ملى« گفته مى شود.
در بسىارى از کشورها، از جمله در کشور ما، »مؤسسٔه استاندارد ملى« زىر نظر دولت اداره 
مى شود و رعاىت معىارهاى تنظىم شده از جانب اىن مؤسسه در سراسر کشور اجبارى است. در حالى 
که در پاره اى از کشورها، از جمله در امرىکا، آلمان و انگلستان، مؤسسات استاندارد خصوصى است 
و رعاىت معىارهاى تنظىم شده از جانب آنها اختىارى است. مگر در موارد حساس، مانند تولىد کمربند 
اىمنى ماشىن ها ىا کاله موتورسواران، که به دلىل حساسىت موضوع ممکن است رعاىت استانداردهاى 

مربوط اجبارى باشد.
مؤسسٔه استاندارد ملى اىران در سال 1339 شمسى تشکىل شد و شروع به کار کرد. اىن مؤسسه 

امروزه در زمىنٔه کنترل کىفىت تولىدات داخلى، کاالهاى وارداتى و صادراتى فعالىت وسىعى دارد.
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استانداردهاى منطقه اى: گاهى دو ىا چند کشور، به منظور آسان تر کردن مبادالت بازرگانى 
به اىن گونه  تنظىم و تصوىب مى کنند و مبناى کار خود قرار مى دهند.  خود، معىارهاى ىک  سانى را 

معىارها، در اصطالح، »استانداردهاى منطقه اى« گفته مى شود.
بىن المللى،  سازمان هاى  جانب  از  کاالها،  از  برخى  تولىد  براى  بىن المللى:  استانداردهاى 
معىارهاى وىژه اى تنظىم و تصوىب مى شود. به اىن گونه معىارها، در اصطالح، »استانداردهاى بىن المللى« 

گفته مى شود.
مهم ترىن سازمان هاى بىن المللى که استانداردهاىى را تنظىم و تصوىب مى کنند عبارت اند از:

سازمان بىن المللى استاندارد )I.S.O( 1: سازمان بىن المللى استاندارد درسال 1946 تأسىس 
شد و مّقر آن در ژنو است. اىن مؤسسه داراى صدها کمىته و گروه پژوهش است و صدها هزار نفر از 
دانشمندان و متخصصان برجستٔه جهان در آن فعالىت مى کنند. سازمان بىن المللى استاندارد در تمامى 
زمىنه ها ــ جز در زمىنه ادوات برقى و الکترونىکى ــ استاندارد وضع مى کند و هر کشورى که حداقل 

ىک مؤسسه استاندارد ملى داشته باشد، مى تواند در آن عضو شود.
سازمان بىن المللى الکترونىک: سازمان بىن المللى الکترونىک درسال 1906 تأسىس شد و مّقر 
آن در ژنو است. اىن سازمان در زمىنٔه برق و الکترونىک استانداردهاى الزم را وضع مى کند و تاکنون 

بىش از هزار استاندارد وضع کرده است.
سازمان بىن المللى اوزان و مقىاس هاى قانونى )اندازه شناسى قانونى(: اىن سازمان استانداردهاى 

مربوط به اوزان و مقىاس ها را تهىه مى کند.
باشد،  استاندارد وسىع تر  قلمرو جغرافىاىى اجراى  نکته ضرورت دارد که هرچه  اىن  ىادآورى 
آنکه  بدون  استاندارد  بىن المللى  مثالً، سازمان  اجرا مى شوند.  و  به صورت کلى تر وضع  استانداردها 
جزئىات را مطرح کند، استانداردهاى کلى را وضع مى کند. در حالى که مؤسسات استاندارد ملى جزئىات 

را به تفصىل بازگو مى کنند و استانداردهاى منطقه اى حالت بىنابىن را دارند.

درجه بندى
ـ که مهم ترىن آنها تولىدات  چون طبىعت از استاندارد تبعىت نمى کند، در مورد محصوالت طبىعىـ 

کشاورزى است ــ به جاى استاندارد کردن محصوالت، »درجه بندى محصوالت« مطرح مى شود.
پرتقال هاى درشت را درجٔه 1  ــ گاهى مبناى درجه بندى اندازه و ابعاد محصول است. مثالً 

International Standard Organization ــ1
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پرتقال هاى متوسط را درجٔه 2 و پرتقال هاى رىز را درجٔه 3 مى نامند تا با قىمت هاى متفاوت در معرض 
فروش گذاشته شود.

ــ گاهى مبناى درجه بندى، آزماىش هاى حّسى است. مثالً با چشىدن و بو کردن، چاى درجهٔ  1، 
درجٔه 2 و درجٔه 3 را از همدىگر جدا مى کنند تا با قىمت هاى متفاوت در معرض فروش قرار گىرند. 
ىا  معامالت  واسطه هاى  تولىدکننده،  توسط  است  ممکن  کاالها  درجه بندى  براى  آزماىش هاى حسى 

کارشناسان با تجربه، صورت گىرد.

نظارت براجراى استاندارد
به طورى که گفته شد، گاهى استانداردها از جانب دولت برقرار مى شود و ضمانت اجراىى الزم 
را دارند. در نتىجه، از فروش کاالهاىى که بدون رعاىت استانداردهاى دولتى تولىد شده اند، جلوگىرى 

مى شود.
از رعاىت  تولىدکنندگان  ندارد،  قانونى وجود  الزام  در عىن حال، حتى در مواردى که چنىن 
ىک صنعت  وسىلٔه  به  استاندارد،  به عنوان  محدودىت ها،  سرى  ىک  وقتى  زىرا  ناگزىرند  استانداردها 
پذىرفته شد و بازار نىز به آنها عادت کرد، تولىدکنندگانى که از آن محدودىت ها پىروى نکنند، بازار را 
از دست خواهند داد ىا بازار محدودترى خواهند داشت. مثالً اگر ىک کارخانٔه تولىد المپ، بى توجه 
به استانداردهاى موجود، محصوالت خود را تولىد کند، طبىعى است که اىن المپ ها با سرپىچ هاى 
بازار فروش محصول خود را  نتىجه،  برق تطبىق نکند و در  موجود در منازل و دىگر مراکز مصرف 

از   دست خواهد داد.

اىران کد
طبقه بندى و شماره گذارى کاالها تدبىرى است براى شناخت انواع کاالها و وىژگى هاى آنها و 

سال هاست که در بسىارى  از کشورها به اجرا گذاشته شده است.
و  طبقه بندى  اندىشه  بازسازى کشور،  آغاز  و  تحمىلى  پاىان  ىافتن جنگ  از  بعد  ما  در کشور 
شماره گذارى کاال مطرح شد تا بتوان با آگاهى کافى براى تولىد کاالها و خدمات برنامه رىزى کرد. اخىرًا 

اىن اندىشه در قالب »اىران کد« قرار است به مرحلٔه اجرا گذاشته شود.
اىران کد، محاسن زىادى براى فّعاالن اقتصادى )اعّم از تولىد کنندگان، تأمىن کنندگان مواّد اّولّىه، 
شبکٔه حمل و نقل، بىمه و شبکٔه توزىع( خواهد داشت و به وىژه در توسعٔه محىط هاى مجازى بسىار مؤثر 
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و کارساز خواهد بود. به همىن سبب زىرساخت مهّمى در بازرگانى کشور تلّقى مى شود. 

برند و برند سازى عالمت تجارى و ساخت آن
قبل  از  در شراىط  دقىقاً  کاال  ىک  و عرضٔه  تولىد  براى  است  نشانه اى  )برند(  تجارى  عالمت 
به دلىل  تعرىف شده. مثالً فرش اىران با عالمت تجارى )PERSIAN CARPET( سال هاى زىادى 
است.  بوده  داراى حسن شهرت  جهانى  بازارهاى  در  دوام  و  زىبا  طرح  رنگ،  ثبات  بافت،  ظرافت 
به کارگىرى »عالمت تجارى« نگرانى مصرف کننده را از مغبون شدن در خرىد برطرف مى کند و به کسب 

و کار و توسعٔه بازار در بنگاه ىا کشوِر صاحب عالمت تجارى، رونق مى بخشد.
در بازار پر رقابت امروز بهره گىرى از »عالمت تجارى« کارى است دشوار و تحقق آن به تمهىداتى 
نىاز دارد که مهم ترىن آنها عبارت اند از تولىد انبوه؛ کىفىت باال و قىمت قابل رقابت در بازارهاى جهانى. 
در عىن حال، باىد توّجه داشت که ىک کشور در زمىنٔه کاالىى مى تواند با موفّقّىت از اىن عالمت استفاده 
کند که در تولىد آن کاال داراى برترى نسبى است )مفهوم برترى نسبى در فصل 9 اىن کتاب توضىح 

داده شده است(.
عالمت تجارى حالل: اخىرًا بر روى پاره اى از مواد غذاىى تولىد شده در کشور، کلمٔه »حالل« 
به خرىد  نام »اىران« درج مى شود. بدىهى است که مصرف کنندگان مسلمان در سرتاسر جهان  با ذکر 
محصوالتى عالقه مندند که با رعاىت موازىن اسالمى تولىد شده باشد. بنابراىن هر محصولى که واژٔه 
»حالل« بر روى بسته بندى آن درج شده باشد براى مصرف کنندٔه مسلمان در سطح جهان ىک نشانٔه 

تجارى براى انتخاب و مصرف آن خواهد بود.
چون اىن احتمال وجود دارد که کشورهاى دىگر نىز براى به دست آوردن سهم بىشترى از بازار 
کشورهاى اسالمى کلمٔه »حالل« را بر روى محصوالت خود درج کنند. اىنجاست که ما، با ذکر نام 

مقّدس »جمهورى اسالمى«، درصددىم از رقباى احتمالى خود سبقت بگىرىم.
لىکن اىن تجربه را دارىم که فرش بافان چىنى، هندى و افغانى در دهه هاى اخىر، فرش هاى خود 
را با طرح ها و نقش هاى اىرانى و ىا همان عالمت تجارى PERSIAN CARPET )اما با قىمت هاى 
بسىار پاىىن تر از فرش اصىل اىرانى( روانٔه بازارهاى جهانى کردند و بازارها را ىکى بعد از دىگرى از 
دست ما خارج کردند )از بازارى که زمانى صد در صد آن به ما تعلّق داشت هم اکنون حدود 30 درصد 
در دست ماست(. بنابراىن تهّىه مقدماتى، مانند تولىد انبوه، کىفىت باال و قىمت هاى پاىىن و قابل رقابت 

الزمٔه موفّقّىت برند حالل است.
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بنگاه هاى  در  ما  تولىدات  آن است که حدود 90 درصد  زمىنه  اىن  در  ما  اساسى  ىک مشکل 
متوسط و کوچک تولىد مى شود و اىن بنگاه ها تواناىى آن را ندارند که صاحب عالمت تجارى شوند و 
با تولىد کنندگان بزرگ در عرصٔه بىن المللى رقابت کنند بنابراىن، الزم است با حماىت هاى سازندٔه دولت 

اىن نسبت به نفع شرکت هاى بزرگ صاحب عالمت تجارى از بىن برود. 

سؤاالت

1ــ »استاندارد« را تعرىف کنىد.
2ــ هدف استاندارد را بىان کنىد.

3ــ پاره اى از فواىد استاندارد را بىان کنىد.
4ــ انواع استانداردها را، از لحاظ قلمرو جغرافىاىى شناخت و کاربرد آنها، نام 

ببرىد.
5   ــ استانداردهاى ملى و مراجع تعىىن آنها را شرح دهىد.

6   ــ استانداردهاى منطقه اى را تعرىف کنىد.
7ــ استانداردهاى بىن المللى را تعرىف کنىد و مهم ترىن سازمان هاى بىن المللى را، 

که استانداردهاىى را تنظىم و تصوىب مى کنند، نام ببرىد.
8    ــ توضىح دهىد که »قلمرو جغرافىاىى اجراى استاندارد«  چه تأثىرى در کلى ىا 

تفصىلى بودن استاندارد دارد؟
9 ــ درجه بندى را تعرىف و مبانى آن را بىان کنىد.
10ــ نظارت بر اجراى استاندارد را توضىح دهىد.

نکند، چرا  نظارت  استاندارد  اجراى  بر  دولت  اگر  که حّتى  دهىد  توضىح  11ــ 
تولىدکنندگان ناگزىر از رعاىت و اجراى استاندارد هستند؟

12ــ »اىران کد« را توضىح دهىد و محاسن آن را براى فعاالن بازار بىان کنىد.
13ــ عالمت تجارى و ساخت آن راتعرىف کنىد.

14ــ عالمت تجارى »حالل«، و مقدمات الزم براى موفقىت آن را شرح دهىد. 



بخش دوم
 

شبکه های کارساز در 
امور بازرگانی 
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در بخش اول، از بنگاه ها و عملىاتى بحث کردىم که مستقىماً با خرىد و فروش کاالها 
و خدمات در ارتباط اند. اىنک از نهادها و مؤسساتى سخن خواهىم گفت که با اجراى 
وظاىف خود، براى بنگا ه هاى بازرگانى و عملىات آ نها تسهىالتى فراهم مى آورند. به همىن 
دلىل اىن قبىل نهادها و مؤسسات را »شبکه هاى کارساز در امور بازرگانى« نامىده اند.

به طور  نه  ىا خدمتى را برخود مى گذارند و  نام کاال  نه  نهادها و مؤسسات،  اىن 
مستقىم در خرىد    و    فروش کاال دخالت مى کنند. بلکه با عمل و اقدام خود جرىان خرىد و 
فروش کاال را براى تولىدکنندگان، واسطه ها، عمده فروشان و خرده فروشان آسان مى کنند.
بازارىابى،  و  انباردارى  بىمه،  مؤسسات  انواع  ارتباطى،  بانکى، شبکه هاى  نظام 

نمونه هاى بارز نهادها و مؤسسات تسهىل کنندهٔ کارهاى بنگاه هاى بازرگانى هستند.
معموالً هرکدام از اىن نمونه ها و عملىات آنها، موضوع تحقىق و تألىف جداگانه اى 
است. لىکن، بنابر ماهّىت خاّص »درس امور عمومى بازرگانى«، در اىن بخش به اختصار 

دربارٔه آنها بحث خواهىم کرد.
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فصل پنجم

بانکداری

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىرنده انتظار مى رود که:
ــ چهار گروه اصلى حرفٔه بانکدارى را تعرىف کند.

ــ نقش بانک هاى خصوصى را در تحّوالت بازار پول کشور، بىان کند.
ــ سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول اىران و دالىل چندان باال نبودن آن را 

توضىح دهد.
ــ سابقٔه تسهىالت تکلىفى و معاىب آن را توضىح دهد.

ــ عقود مشارکتى و عقود مبادله اى را تعرىف کند.
ــ خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى را توضىح دهد.

ــ ضرورت دسته بندى اعتبارى مشترىان توسط بانک ها را توضىح دهد.
ــ اثر نرخ بهره را در حجم سرماىه گذارى و نرخ توّرم توضىح دهد.

ــ اثر الکترونىک شدن عملّىات بانک ها را در توسعٔه تجارت الکترونىک بىان کند.
ــ پنج مورد از خدماتى را نام ببرد که تلفن بانک براى مشترى اجرا مى کند.

ــ رىفاىنانس را توضىح دهد.
ــ پول شوىى را تعرىف کند.

ــ آثار اقتصادى پول شوىى را توضىح دهد.
ــ قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى را توضىح دهد.

ــ ضرورت مبارزه با پول شوىى در اىران را توضىح دهد.
چون پول، اهمّىت و وظاىف پول، نقدىنگى، قدرت خرىد پول، تورم، سىاست هاى مالى و پولى، 
پىداىش بانک، اعتبار، عملىات اعتبارى و دىگر فّعالىت هاى بانک ها، نظام بانکى بدون ربا، بانک مرکزى و 
وظاىف آن در کتاب اقتصاد نظام جدىد آموزش متوسطه بىان شده است، از توضىح اىن مطالب خوددارى 
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مى کنىم و تنها به توضىح مطالبى مى پردازىم که مکّمل مطالب فوق الّذکرند:

ضرورت حرفۀ بانکدارى
اقتصاد کنونى جهان، اقتصاد پولى است. پول در فعالىت هاى اقتصادى نقش بسىار تعىىن کننده اى 
دارد. بدون استفاده از پول و خدمات بانک ها هزاران معاملٔه گوناگون، که هر روز در بازارهاى مختلف 
صورت مى گىرد، شکل نخواهد گرفت. اگر معامله اى هم صورت گىرد، با دشوارى و تأخىر فراوان اجرا 
خواهد شد بنابراىن، حذف پول و کنارگذاشتن حرفٔه بانکدارى در جوامع بشرى غىرممکن است. زىرا 
در زندگى اقتصادى امروزى بانک ها وظاىف مهّمى دارند و فّعالّىت هاى متنوعى را به انجام مى رسانند. 
هدف اىن فّعالّىت ها آسان ترکردن مبادالت و پرداخت هاى مربوط به آنهاست. بدىن گونه فّعالّىت بانک ها، 

ارزش افزون اىجاد مى کند و درنتىجه فّعالّىتى است مولّد.

حوزه هاى گوناگون فعالىت بانک ها
نىز مانند ساىر دانش ها و فنون در حال رکود به سر مى برد.  بانکدارى  تا اواخر قرون وسطى، 
لىکن با شروع قرون جدىد و استقرار نظام اقتصادى ــ اجتماعى سرماىه دارى بانکدارى از سوىى زمىنٔه 
رونق پىدا کرد و از سوى دىگر، با کاهش دادن خطر تأمىن نقدىنگى، زمىنه ساز انقالب صنعتى شد. 
امروزه بانک ها در چهار گروه اصلى خدمات فراوان و گوناگونى را در اختىار جامعه هاى مختلف قرار 

مى دهند. اىن چهار گروه عبارت اند از:
بانک هاى تجارى: اىن گروه از بانک ها، خدمات و فّعالّىت هاى روزمّرٔه بانکى مورد نىاز مردم 

جامعه را بر عهده دارند، مانند قبول سپرده و ارائٔه تسهىالت کوتاه  مدت.
بانک هاى تأمىن سرماىه: اىن گروه از بانک ها، در بازار سرماىه حضور دارند و تسهىالت 

بلند مدت ارائه مى کنند.
تشکىل  اقتصادى  فّعالّىت هاى خاص  به  توجه  با  بانک ها  از  گروه  اىن  تخّصصى:  بانک هاى 
مى شوند، مانند بانک کشاورزى، بانک صنعت و معدن و بانک مسکن و بانک توسعه صادرات در اىران. 

اىن بانک ها در حل  و فصل مشکالت سرماىه گذارى و رفع نىاز هاى اجتماعى نقش مهمى دارند.
بانک هاى توسعه اى: بانک هاى توسعه اى بانک هاىى هستند که بودجٔه آن در بودجٔه ساالنٔه 

دولت پىش بىنى مى شود.
توسعه اى وجود  بانک هاى  و  تأمىن سرماىه  بانک هاى  اىران  در  موجود  بانکدارى  در سىستم 
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ندارند و اىن فراىند ها رعاىت نمى شوند. مثالً بانک هاى تجارى تسهىالت بلند مدت نىز ارائه مى دهند، 
در برنامه هاى توسعه اى دولت و تسهىالت تکلىفى نىز شرکت مى کنند و نقش تأمىن سرماىه را نىز بر  عهده 
مى گىرند. بدىن گونه از وظىفٔه اصلى خود باز مى مانند. همچنىن بانک هاى تخّصصى به فّعالّىت هاىى 

مى پردازند که با طبىعت بانک هاى تجارى سازگارتر است.

مّلى شدن بانک ها
در سال هاى اّول پس از پىروزى انقالب اسالمى ملّت اىران، به دلىل فرار سهام داران عمده و 
کنار رفتن مدىران بانک ها، ىک جو بالتکلىفى و بى اعتمادى )نسبت به نظام بانکى( جامعه را فرا گرفت و 
دولت ناگزىر شد بانک ها را ملى کند. شوراى عالى بانک ها تأسىس شد و آئىن نامه ها و دستورالعمل هاى 
با نام هاى مختلف، فّعالىت ها و وظاىف  ىک سانى براى تمامى بانک ها تدوىن کرد. بدىن گونه بانک ها 

ىک سانى را عهده دار شدند که توسط اىن شورا، به نماىندگى از جانب دولت، تعرىف شده بود.

تشکىل مؤسسات مالى ــ اعتبارى
ملّى شدن بانک ها و ادارٔه آنها تحت فرمان ىک مرکز به نام شوراى عالى بانک ها و از بىن رفتن 
بانک  مشکل،  اىن  برطرف کردن  براى  داد.  کاهش  را  کشور  بانکى  کارآىى سىستم  رقابتى،  فضاى 
مرکزى جمهورى اسالمى اىران به گسترش فّعالّىت هاى پولى و بانکى اقدام کرد و به تعدادى مؤسسٔه 

ـ     اعتبارى اجازٔه فّعالّىت داد. مالى ـ

تأسىس بانک هاى خصوصى
سه سال بعد از شروع به کار و فّعالّىت مؤسسات مالى ــ اعتبارى، اّولىن بانک خصوصى در 
جمهورى اسالمى اىران مجّوز فّعالّىت گرفت. اىن بانک »اقتصاد نوىن« نام دارد که از سال 79 کار خود 
را آغاز کرده است. به تدرىج بانک هاى خصوصى دىگرى مجّوز فّعالّىت گرفتند به طورى که امروز شش 
بانک خصوصى در کشور فّعالّىت دارند. درخواست هاى دىگرى نىز براى تأسىس بانک هاى خصوصى 
جدىد، در بانک مرکزى، در حال بررسى است. اىن 6 بانک عبارت اند از: بانک پاسارگارد با سرماىٔه 
525 مىلىارد تومان؛ بانک پارسىان با سرماىٔه 600 مىلىارد تومان؛ بانک سرماىه با سرماىٔه 353/5 مىلىارد 
تومان؛ بانک اقتصاد نوىن با سرماىٔه 250 مىلىارد تومان؛ بانک کارآفرىن با سرماىٔه 105 مىلىارد تومان؛ 

و بانک سامان با سرماىٔه 90 مىلىارد تومان. 
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از بىن اىن شش بانک، سه بانک پارسىان، اقتصاد نوىن و کارآفرىن در بورس اوراق بهادار تهران 
پذىرفته شده و سهام آنها در بورس مزبور معامله مى شود. 

نقش بانک هاى خصوصى در تحوّ الت بازار پول کشور
و  دگرگون  مشترىان،  با  احترام آمىز  ارتباط  قبىل  از  تدابىرى  اتخاذ  با  بانک هاى خصوصى 
مناسب کردن فضاى فىزىکى بانک ها، حذف مقرّرات زاىد و بوروکراتىک، حرکت به سمت بانکدارى، 
الکترونىک، استفاده از سامانٔه ىک پارچٔه درىافت و پرداخت در تمامى شعب که بر طبق آن مشترى در 
واقع مشترى بانک است نه مشترى شعبه ــ در زمىنٔه جذب سپرده ها و ادامٔه خدمات بانکى به مشترىان 
بسىار موفّق تراز سىستم بانک هاى دولتى عمل کرده اند. حّتى بانک هاى دولتى را هم به اتخاذ چنىن 

تدابىرى واداشته اند.
تنّوع در سود دهى به سپرده هاى گوناگون با شراىط و مّدت هاى مختلف نىز ابتدا در بانک هاى 

خصوصى شروع شد و بعدها در بانک هاى دولتى تعمىم ىافت.
استفاده از ابزارهاى نوىن، مانند اىنترنت با تکنىک، کارت هاى اعتبارى و نقدى خرىد، تلفن بانک، 
پىامک و دورنگار )فاکس( از ابتکارات بانک هاى خصوصى است که به مشترىان فرصت مى دهد، از 

راه دور و بدون حضور در بانک، خدمات مورد نظر خود را درىافت کنند.

سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول کشور
سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول کشور هم اکنون حدود 17 درصد است. به نظر مى رسد 

17 درصد سهم مطلوبى براى بانک هاى خصوصى نىست. لىکن باىد توجه داشت که:
اّول: درصد قابل مالحظه اى از مردم کشور ما هنوز اعتماد چندانى به بنگاه هاى خصوصى ندارند.
دوم: در اقتصاد کشور ما، که به شّدت دولتى است،  بخش عمدٔه سپرده ها به شرکت هاى دولتى 
و اشخاص حقوقى وابسته به دولت مربوط است که طبق قانون، بانکدار آنها بانک مرکزى و بانک هاى 

دولتى هستند.
در عىن حال، بنابر آمارهاى موجود، بانک هاى خصوصى در جذب اشخاص حقىقى و اشخاص 

حقوقى بخش خصوصى موفّقّىت چشمگىرى داشته اند.
سوم: تاکنون اىن امکان براى بانک هاى دولتى فراهم بوده است که هنگام مواجهه با کمبود منابع 
از بانک مرکزى تسهىالت درىافت کنند. طبىعى است که توان جمع آورى منابع شان هم به همىن نسبت 
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افزاىش مى ىابد. درحالى که اساساً بانک هاى خصوصى به تسهىالت بانک مرکزى دسترسى نداشته اند.
الزم است توضىح داده شود که با تغىىر مدىرىّت بانک مرکزى در نىمه هاى سال 1386، مدىرىت 
جدىد با اعالم اىنکه »در اقتصاد اىران هر وقت نرخ توّرم باال رفته پىش از آن نقدىنگى رشد قابل مالحظه اى 
داشته است، پس براى مهار تورم باىد جلوى رشد شتابان نقدىنگى را گرفت« دِر خزانٔه بانک مرکزى را 
به روى بانک هاى دولتى بست و به بانک هاى دولتى تکلىف کرد که همانند بانک هاى خصوصى براى 
اجراى تعّهدات خود باىد از منابع خود )جذب سپرده، فروش داراىى مازاد، وصول مطالبات معّوق و 
دولت  هم اکنون  که  با سىاست هاىى  اىن،  کنند. عالوه بر  استفاده  داده شده(  تسهىالت  درىافتى  اقساط 
در زمىنٔه خصوصى سازى بانک هاى دولتى در پىش گرفته است، به نظر مى رسد فضاى بهترى براى 

بانک هاى خصوصى، در بازار پول کشور فراهم شود. 

تسهىالت تکلىفى و طرح هاى زودبازده
سابقٔه تسهىالت تکلىفى به سال هاى اّول انقالب مربوط است. در آن زمان تسهىالت تکلىفى عمدتاً 
به طرح هاى بزرگ اقتصادى تعلّق مى گرفت. تجربٔه آن سال ها نشان داد که اىن تسهىالت اّول، رقابت 
سازندٔه بىن بنگاه ها را مختل مى کنند. دوم، چون بر مبناى ىک دستور پرداخت مى شوند نه براساس 
دسته بندى اعتمادى مشترىان، درنتىجه وصول اقساط آنها معموالً به اشکال برخورد مى کند. از اىن رو، 
در برنامه هاى سوم و چهارم توسعٔه جمهورى اسالمى اىران ارائٔه اىن تسهىالت به بانک ها ممنوع شد.
در سال 1386، به اىن امىد که واحدهاى تولىدى کوچک مى توانند با هزىنٔه کمتر و بازدهى بىشتر 
به اىجاد اشتغال کمک کنند، کار گروه هاى اشتغال زىر نظر وزارت کار و امور اجتماعى تشکىل شد. کار 
گروه ها، از بانک ها خواستند که به صاحبان طرح هاى زودبازده تسهىالت بدهند. دولت هم اظهار عالقه 
کرد که 50 درصد منابع بانک براى اعطاى تسهىالت به طرح هاى زود بازده پرداخت شود. درنتىجه، به 

نوعى سّنت تسهىالت تکلىفى احىا شد.
لىکن پس از تغىىر مدىرىت بانک مرکزى، با اىن استدالل که »پولى که در بانک هاست امانت 
سپرده گذاران است و بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران باىد اىن پول را تنها در جهتى به کاربرد 
که صاحبان سپرده اجازه داده اند و حق ندارد آن را در زمىنٔه دىگرى مصرف کند.« رئىس کل بانک 
مرکزى به صراحت اعالم کرد که مقاماتى هستند که مى توانند به بانک ها در زمىنٔه پرداخت تسهىالت 
توصىه کنند اّما اىن توصىه ها به معناى تکلىف نىست. تصمىم گىرى دربارٔه تأىىد ىا عدم تأىىد اىن طرح ها 
در صالحّىت هىئت مدىرهٔ بانک است. هر بانکى براساس امکانات و مقّررات خود، در هر موردى تصمىم 
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خواهد گرفت. چون تمامى اختىارات و مسئولىت ها بر عهدٔه بانک است طبىعى است که بانک ها باىد 
در اعطاى تسهىالت چنان عمل کنند که از بازگشت اصل و سود تسهىالت پرداختى در وقت مقّرر 

اطمىنان ىابند.

عقود مبادله اى و عقود مشارکتى
عقود عنوان شده )در قانون بانکدارى بدون ربا( را، با توّجه به ماهّىت و عملکرد آنها، مى توان به 

دو گروه تقسىم کرد: عقود مبادله اى  و عقود مشارکتى.
در عقود مبادله اى که آنها را »عقود با بازدهى ثابت« هم نامىده اند بخشى از سرماىٔه مورد نىاز ىک 
فّعالّىت اقتصادى )تولىدى، تجارى و خدماتى( از جانب بانک پرداخت مى شود. بعد از عقد قرارداد 
و قبل از پرداختن به فّعالّىت اقتصادى مزبور، سود بانک معلوم و معّىن است و مىزان سود ىا زىان آن 
فّعالّىت اقتصادى به بانک مربوط نىست. انواع عقود مبادله اى عبارت اند از: فروش اقساطى، خرىددىن، 

جعاله، اجاره به شرط تملىک و سلف.
)در مورد اىن عقود نهاد پولى کشور سقف کارمزد و کف خدمات را تعىىن مى کند و بانک ها با رعاىت 
اىن سقف و کف رقابت مى کنند و نهاد پولى اصوالً سقف کارمزد را با توجه به نرخ تورم تغىىر مى کنند.(
در عقود مشارکتى، بانک به تنهاىى ىا با مشارکت چند بانک ىا اشخاص حقوقى دىگر تمام ىا بخشى 
از سرماىٔه الزم براى اجراىى ىک طرح تولىدى )صنعتى، معدنى، کشاورزى، ساختمانى، تجارى و خدماتى( 
را تأمىن مى کند و در سود و زىان آن طرح شرکت مى نماىد. انواع عقود مشارکتى عبارت اند از: مضاربه، 
مشارکت مدنى و مشارکت حقوقى. در عقود مشارکتى نرخ سود متغّىر است و درنتىجه، تعىىن مقدار آن 
از جانب نهاد پولى کشور بى معنى است. بررسى روند فّعالّىت بانک هاى خصوصى طى سال هاى 85 و 
86 نشان مى دهد که کاهش نرخ تسهىالت مبادله اى )از جانب دولت( بانک هاى خصوصى را به سمت 

عقود مشارکتى سوق داده است که مشمول تعىىن نرخ از سوى دولت نىستند. 

خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى
در گذشته، که بر نقش کلىدى دولت در برنامه رىزى براى توسعٔه اقتصاد ملى و هداىت آن تأکىد 
ملى  اقتصاد  توسعٔه  براى  را  تا سرماىٔه الزم  تجارى دولتى هم ضرورت مى داشت  بانک هاى  مى شد، 

تأمىن کنند.
در دو دهٔه اخىر، در 59 کشور جهان بىش از 250 بانک تجارى دولتى به بخش خصوصى 
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واگذار شده و در مواردى که خصوصى سازى با آزاد سازى و حذف مقررات زاىد همراه بوده عملکرد 
بانک هاى خصوصى شده و بهره ورى آنها بهبود ىافته است.

در کشورما، در راستاى ابالغ سىاست هاى کلى مندرج اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام 
معظم رهبرى، ىکى از امورى که باىد مورد توّجه قرار گىرد، خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى 

)شامل بانک هاى تجارت، ملّت، صادرات و رفاه( است.
البّته باىد دانست به دلىل طبىعت خاّص فّعالّىت هاى بانکى، که بسىار گسترده اند، در عىن حال 
مطالبات معّوق و مشکوک الوصول فراوانى دارند ارزش گذارى سهام بانک ها )به وىژه بانک هاى دولتى( 
کار بسىار دشوارى است. با وجود اىن انتظار مى رود که در سال هاى آىنده مالکّىت چهار بانک تجارى 
دولتى ىاد شده به بخش خصوصى انتقال ىابد. ضمناً بانک هاىى هم که قرار است دولتى بمانند )بانک ملى، 

بانک سپه و بانک هاى تخصصى( از نظر منابع مالى مجّهز، قوى و کارآمد شوند. 

بانک هاى خارجى و ضرورت حضور آنها در اىران
از سال ها پىش کشورهاى خارجى مختلف از طرىق دفاتر خود، در جرىان روند عملّىات پولى و 
مالى اىران بوده اند. اخىرًا بعضى از آنها نشست هاىى با بانک مرکزى اىران داشته اند. هم اکنون طرفىن 
به سنجش و اعالم شراىط خود مشغول اند. با توجه به مثبت بودن فضاى مذاکرات به نظر مى رسد در 
سال هاى آىنده توافق هاى الزم صورت گىرد و بانک هاى خارجى فّعالّىت خود را در اىران آغاز کنند. 
حضور و سروىس دهى اىن بانک ها در اىران به پىداىش محىط رقابت آمىز واقعى و در نهاىت به رشد 

نظام بانکى اىران منجر خواهد شد.

مطالبات معّوق
ىکى از مشکالت اساسى نظام بانکى در اىران )به وىژه بانک هاى دولتى( وجود مطالبات معّوق و 
مشکوک الوصول با حجم قابل مالحظه اى در آن  است. بىشتر اىن مطالبات مربوط به تسهىالت تکلىفى 
است که بانک ها در اعطاى آنها، به متقاضى تسهىالت، کمتر اعتبارسنجى کرده اند. اخىرًا بانک مرکزى 
براى حل اىن مشکل تدابىرى اندىشىده و از آن جمله به بدهکاران تا پاىان اردىبهشت 1387 فرصت 
داده شده تا با توافق با بانک ها بدهى خود را بپردازند وگرنه محدودىت هاىى در ارتباط با نظام پولى و 

مالى کشور در مورد آنها اعمال خواهد شد. 
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ضرورت رتبه بندى اعتبارى مشترىان
مشترىان  از  کافى  شناخت  و  اطالعات  داشتن  به  متقاضىان  به  تسهىالت  انواع  پرداخت  براى 
خود نىازدارند تا بتوانند تواناىى ها و ظرفّىت هاى آنان را در بازپرداخت اصل و سود تسهىالت مورد 
تواناىى  ارزىابى الزم است  اىن  با  البّته، همزمان  ارزىابى قرار دهند.  تقاضاىشان در مدت معّىن مورد 

مدىرىّتى و اقتصادى و سودآوربودن طرح متقاضى نىز مورد بررسى دقىق قرار گىرد. 
بانک ها بر پاىٔه اىن بررسى ها و ارزىابى ها به رتبه بندى اعتبارى مشترىان خود مى پردازند و اىن 
چنىن، ىک سقف اعتبارى براى هرىک از مشترىان متقاضى تسهىالت تعىىن مى کنند و از بازگشت اصل 

تسهىالت اعطاىى و سود مورد انتظار آن در مدت معّىن اطمىنان حاصل مى کنند.
در اىران بانک هاى خصوصى سال هاست که از رتبه بندى اعتبارى مشترىان خود استفاده کرده اند 
و در بخش دولتى، اخىرًا بانک مرکزى نظام اعتبار سنجى را به طور جّدى پى گىرى کرده است و قرار 
است در سال 1387 موضوع رتبه بندى اعتبارى مشترىان و پرداخت تسهىالت بر مبناى آن در بانک هاى 

دولتى جدى تر از گذشته دنبال شود.

الکترونىک شدن عملىات بانک ها و اثر آن در توسعۀ تجارت الکترونىک
ىکى از دستاوردهاى بانک هاى خصوصى در اىران، حرکت به سمت بانکدارى الکترونىک است. 
به اىن سمت سوق داده اند.  اىن بانک ها با حرکت به سمت Corebanking بانک هاى دولتى را هم 
بهره گىرى از سامانٔه ىکپارچه درىافت و پرداخت موجب سهولت دسترسى مشترىان به انواع خدمات بانکى 
شده و چنانچه پىش از اىن گفته شد مشترى در واقع مشترى بانک شده است نه ىک شعبٔه خاّص آن.
به طورکلّى، در بازارهاى پولى و مالى، مانند بسىارى از جنبه هاى دىگر زندگى اجتماعى اجراى 
ساده، سرىع و بى دردسر کارها امرى ضرورى و مستلزم استفاده از تکنولوژى برتر است. اکنون که 
شرکت هاى تولىدى و بازرگانى به تجارت الکترونىک روى آورده اند تا بازارهاى خود را گسترش دهند. 
بانک ها نىز، که عهده دار درىافت ها و پرداخت هاى آنها هستند، ناگزىرند از ابزارهاى الکترونىک استفاده 
کنند تا ضمن کاهش هزىنه هاى عملىاتى، کارآىى خود را نىز افزاىش دهند. وانگهى تجهىز بانک ها به 
سامانٔه الکترونىکى به بانک مرکزى نىز امکان مى دهد که بدون مداخله در کار بانکى نظارت  الزم را 

به طور مستمر و لحظه اى اعمال کند.
 )IT( پىش از اىن، در فصل اّول، گفته شد تجارت الکترونىکى زىرمجموعٔه فناورى اطالعات
است و در کشور ما هنوز زمىنه هاى الزم براى تجارت الکترونىکى فراهم نشده است و تنها کم و بىش 
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تجارت اىنترنتى متداول شده است. اکنون اضافه مى کنىم که بانکدارى الکترونىکى ىکى از وابسته هاى 
تجارت الکترونىکى است و بنا به توضىح باال در بانکدارى ما هم کم و بىش بانکدارى اىنترنتى به کار 

گرفته شده است.
اگر زمانى بتوانىم وارد عرصٔه بانکدارى الکترونىکى شوىم مشترى هر آىنه به بانک مراجعه نخواهد 
بانک دىگر رجحانى نخواهد  بر  بانکى  بانک وجود نخواهد داشت.  در خىابان ها شعبٔه  کرد و اساساً 
داشت. بانک در مناقصه اى شرکت مى کند. پىام هاى مربوط به آن مناقصه را درىافت مى کند و براساس 
آنها پىام هاى الزم را به خرىدار ىا فروشنده اى که مشترى اوست مى فرستد. لىکن وقتى هنوز در زمىنٔه 
امضاى الکترونىک، پشتوانه هاى حقوقى الزم و اعتماد سازى دشوارى هاى قابل مالحظه اى دارىم تا 
زمان برطرف کردن اىن دشوارى ها، مبادرت به تجارت الکترونىکى و بانکدارى الکترونىکى عمالً ممکن 

نخواهد بود.
بدون  به آسانى و  بانک مى گذارد که  امکان را در اختىار مشترى  اىن  تلفن بانک  تلفن بانک: 
محدودىّت زمانى و مکانى اطاّلعات مربوط به حساب خود را از بانک درىافت کند. براى اىن منظور 

مشترى ازتلفن ثابت ىا از تلفن همراه مى تواند استفاده کند.
پاره اى از خدماتى که تلفن بانک براى مشترى انجام مى دهد عبارت اند از:

ــ درىافت موجودى و درىافت گردش حساب )از طرىق دورنگار(؛
ــ جابه جاىى پول از ىک حساب به حساب دىگر؛

ــ کسب اطالع از وضعّىت چکى که مشترى در وجه شخص دىگر صادر کرده است از اىن نظر 
که نقد شده، برگشت خورده، ىا هنوز براىش اقدامى نشده است؛

ــ دستور پرداخت نشدٔه چکى که مثالً مفقود شده همچنىن دستور پرداخت نشدن از حسابى که 
دفترچٔه مربوط به آن مثالً به سرقت رفته است؛

ــ پرداخت قبض هاى آب، برق، گاز و تلفن.
 )SMS( مشترى بانک مى تواند از طرىق ثبت شناسٔه قبض و شناسٔه پرداخت و ارسال پىامک
در فرمت تعرىف شده )از جانب بانک( از بانک بخواهد که مبلغ قبض را از حساب برداشت کند و به 

سازمان صادرکنندٔه قبض بپردازد.
خطوط اعتبارى بىن بانکى )رىفاىنانس1(: بنگاه هاى تولىدى تجارى که قصد دارند مواّد 
اّولىه، قطعات ىدکى و ماشىن آالت وارد  کنند، مى توانند به بانک هاى کشور مراجعه و به گشاىش اعتبار 

Refinance ــ1
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اسنادى، با استفاده از خطوط اعتبارى بىن بانکى )= رىفاىنانس( اقدام کنند.
بانک کشور فروشنده بنا به قراردادى که با بانک اىرانى )کشور خرىدار( دارد، در مقابل ارائٔه 
اسناد، وجه کاالى مورد سفارش را به فروشنده مى پردازد و ظرف مهلت مورد توافق بىن دو بانک، از 
بانک اىرانى درىافت مى کند و بانک اىرانى هم ارز رىالى اىن وجه، به عالوه هزىنٔه استفاده از اىن تسهىالت، 

را به شرح زىر از مشترى اىرانى خود اخذ مى کند:
ــ درصد کمى )مثالً 5 درصد( آن را در زمان گشاىش اعتبار؛

ــ درصد کم دىگرى )مثالً 5 درصد( آن را به هنگام معاملٔه اسناد؛
ــ بقّىه )مثالً 90 درصد( آن را در زمان بازپرداخت، ىعنى در سررسىدهاى پرداخت ارز به کارگزار. 
اىنترنت بانک: ساىت اىنترنتى بانک ها بسترى امن و مطمئن براى مشترىان است که با استفاده 
از آن مى توانند اطاّلعات مورد نظر خود از تمامى حساب هاى خود )پس انداز، جارى، قرض الحسنه 
و …( به دست آورند و عملّىات بانکى مورد نظر خود را بر روى آنها اجرا کنند، براى اىن منظور بانک 
ىک شمارٔه رمز در اختىار مشترى قرار مى دهد و مشترى با وارد کردن اىن شمارٔه رمز به ساىت اصلى 

بانک و شعبٔه اختصاصى که بانک براى وى طّراحى کرده است وارد شود.
پاره اى از عملّىاتى که اىنترنت بانک اجرا مى کند عبارت اند از:

ــ گرفتن صورت حساب.
ــ انتقال وجه از حساب مشترى به حساب دىگر؛ براى اىن منظور مشترى حساب مقصد، حساب 
مبدأ، مبلغ و تارىخ انتقال وجه را باىد انتخاب کند. تارىخ انتقال وجه مى تواند تارىخ امروز ىا تارىخى در 
آىنده باشد. همچنىن دستور انتقال وجه مى تواند به طور مستمر باشد. مانند آنکه مشترى بخواهد روز 

آخر هر برج اجارٔه ماهانٔه منزل او به حساب موجود وارىز شود.
ــ صدور دسته چک. براى اىن منظور مشترى باىد شمارٔه حساب جارى خود را با تعىىن تعداد 

برگه هاى دسته چک )مثالً 10 برگ، 25 برگ و …( درج نماىد.
ــ مسدود کردن برگه ىا برگه هاىى از دسته چک. مشترى مى تواند به طور موّقت )حداکثر ىک هفته( 

تا ارائٔه گواهى سرقت ىا مفقودى از مراجع قضاىى، چک ىا چک هاى صادرٔه خود را مسدود نماىد.
طرح شتاب: شرکت خدمات انفورماتىک با استفاده از تجربىات موفّق در کشورهاى پىشرفته 
و امکانات راىانه اى و ارتباطى خود ىک شبکٔه تبادل اطالعات بىن بانکى موسوم به طرح شتاب اىجاد 
کرده است و تقرىباً تمامى بانک هاى دولتى و خصوصى کشور و بسىارى از مؤسسات اعتبارى ىا قبول 

شراىط و مقّررات و انعقاد قرارداد عضو اىن طرح شده اند.
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هر عضوى مى تواند از تمامى دستگاه هاى خودپرداز )ATM( پاىانه هاى فروش تمامى بانک هاى 
عضو استفاده کند و وجه مورد نىاز خود را درىافت ىا پرداخت و همچنىن ماندٔه حساب خود را درىافت 

کند.
دستگاه هاى خودپرداز )ATM( و پاىانه هاى فروش )POS( بانک پذىرنده، اطاّلعات کارت هاى 
صادرشدٔه ساىر اعضا را جهت درىافت مجّوز انجام تراکنش به سوئىچ شتاب ارسال مى کند و پاسخ را 

نىز از بانک صادرکنندهٔ کارت و از طرىق شتاب درىافت مى کند.
پول شوىى: پول شوىى به عملّىاتى تبدىل و تغىىر ماهّىت پول و ساىر اقالم داراىى اطالق مى شود 
که از راه هاى غىرقانونى به دست آمده اند. پاره اى از اىن راه غىرقانونى عبارت اند از خرىد و فروش 
مواد مخّدر؛ قاچاق )به وىژه قاچاق دارو، اسلحه وانسان(؛ تقلّب و تولىد کاالهاى غىرمجاز؛ اختالس و 
حىف و مىل اموال عمومى؛ فساد ادارى به صورت هاى رشوه گىرى، پارتى بازى و سوء استفاده از مقام 

و موقعّىت شغلى؛ گروگان گىرى؛ ترور؛ فحشا و قمار.
به گونه اى  ىاد شده را  به دست آمده از راه هاى غىرقانونى  تا پول هاى  عامالن پول شوىى مى کوشند 
تبدىل و جابه جا کنند که ىافتن ردپاى آنان آسان نباشد. براى اىن منظور ازتمامى عوامل و امکاناتى که 
قابل دسترسى است بهره بردارى مى کنند. امروزه، اىن خالفکاران ازخدمات متخّصصان استفاده مى کنند 
که توانمندى هاى الکترونىکى باالى دارند، با ساز و کار بازارهای داخلى و بىن المللى پول وسرماىه آشنا 
هستند و تفاوت هاى موجود در قوانىن و کنترل هاى کشورهاى مختلف را به خوبى مى شناسند و بدىن گونه 
با استفاده از سىستم هاى مالى پىشرفته، راىانه ها و ماهواره مبالغ هنگفتى پول رابه راحتى جابه جا مى کنند.
آنان استفاده مى کنند عبارت اند از: وکال و  پاره اى از متخّصصانى که پول شوىان از خدمات 
حقوق دانان؛ حسابداران و حسابرسان؛ مدىران ارشد نظام هاى مالى و پولى کشورها؛ دالالن طال، امالک 

و عتىقه جات؛ متخّصصان الکترونىک و راىانه.
پاره اى از مکان ها و ابزارها که پول شوىان از آنها استفاده مى کنند عبارت اند از: بازار بورس؛ 
ـ اعتبارى، صندوق هاى قرض الحسنه؛ انجمن هاى خىرىه، مناطق آزاد تجارى؛  صّرافى ها، مؤسسات مالىـ 
سازمان هاى بىمه؛ کازىنوها و قمارخانه ها، تأسىسات گمرکى؛ ارسال اعالمىه ها و صورت حساب هاى قاّلبى 
صادرات و واردات؛ بانک ها و شرکت هاى غىرمعروف در کشورهاىى که رازدارى تضمىن شده است.
بنابراىن، در دنىاى امروز، پول شوىى ىک جرم مستمر، سازمان ىافته و اصوالً فرامرزى است که 
با بهره بردارى از انواع و اقسام ابزارها درصد تطهىر درآمدهاى هنگفت نامشروعى است که از راه هاى 

غىرقانونى و مجرمانه به دست آمده اند. 
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گردش فىزىکى منابع مالى پول شوىى به صورت هاى مختلف صورت مى گىرد؛ مانند سپرده گذارى 
در سىستم مالى و اعتبارى؛ خرىد و فروش اوراق بهادار؛ زمىن؛ مسکن؛ کاالهاى عتىقه و گران بها؛ 
پرداخت وجوه مذهبى؛ کمک به احداث مرکز مذهبى و خىرىّه؛ اهداى کمک به مدارس، بىمارستان ها 

و دستگاه هاى دولتى.
آثار اقتصادى پول شوىى: پول شوىان به منظور تطهىر وجوه و داراىى هاى غىرقانونى خود 
آنها را وارد چرخٔه اقتصاد مى کنند )و با استفاده از اعتبار قانونى بخش خصوصى مبادرت به انتقال 
اىن وجوه و داراىى هاى کثىف مى نماىند( درنتىجه، از سوىى به حرمت و اعتبار بخش خصوصى لطمه 
مى زنند و از سوى دىگر مانعى در برابر رقابت کامل اىجاد مى کنند. مثالً در آمرىکا جرائم سازمان ىافته 
پىتزا فروشى ها اتفاق مى افتد. زىرا ذهن عاّمه مردم آمرىکا  و قاچاق مواد مخّدر در سالن هاى پذىراىى 
پىتزا فروشى ها محىط هاى سالمى نىستند. همچنىن بخش زىادى از فّعالّىت هاى پول شوىى با استفاده 
اهداف خود،  به  از رسىدن  پول شوىان پس  انجام و  دنىا  بزرگ  مالى  از شبکه هاى گسترده مؤّسسات 
ناگهان ناپدىد مى شوند و اىن مسئله به اعتبار مؤّسسات مالى جهان لطمه مى زند. از سوى دىگر، چون 
اىن  از  نىست  اقتصادى سودآور  از لحاظ  لزوماً  پول شوىان در بخش هاىى سرماىه گذارى مى کنند که 

طرىق، مانع رقابت کامل مى شوند.
آثار منفى پول شوىى در رشد اقتصادى: ماىکل کامدسوس، رئىس پىشىن صندوق بىن المللى 
پول معتقد است که حجم پول شوىى در جهان، 2 تا 5 درصد تولىد ناخالص داخلى جهان را تشکىل 
مى دهد. پول شوىى آثار منفى زىادى بر نرخ  ارز و نرخ بهرٔه بانکى دارد و مانع از آن مى شود که اىن نرخ ها 
در شراىط رقابتى تعىىن شود. نرخ هاى غىررقابتى کنترل سىاست هاى پولى، مالى و اقتصادى را از دست 
دولت خارج مى کند و اىن گونه پول شوىى آثار منفى زىادى بر رشد اقتصادى دارد. مثالً، در برخى از 
کشورها، افزاىش سرماىه گذارى در بخش مسکن و ساخت هتل به سبب افزاىش تقاضاى واقعى نبوده 
بلکه مهمّ ترىن عامل آن وجود پول هاى کثىف است. همچنىن سرازىرشدن مبالغ هنگفتى پول کثىف به 
بازار بورس به افزاىش بى روىّٔه قىمت سهام و در نهاىت به پىداىش حباب هاى قىمتى در ىک دوره از 
زمان منجر مى شود. لىکن در دورٔه زمانى دىگر با ناپدىد شدن ناگهانى پول شوىان اىن حباب ها فروکش 
مى کنند و قىمت سهام رو به کاهش مى گذارد. سرماىه گذاران بورس متضّرر مى شوند و اعتماد عمومى 
به بازار بورس آسىب مى رساند که ىکى از نتاىج آن تغىىر جهت سرماىه گذارى از بلند مدت به کوتاه مدت 

)حتى ىک دو دوره( است.
آثار منفى پول شوىى در درآمدهاى مالىاتى دولت: بسىارى از فّعالىت هاى پول شوىى اصوالً 
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در بازار سىاه اتفاق مى افتد. درنتىجه، بازارهاىى که به مبادالت مشروع و قانونى پاى بند هستند محدودتر 
مى شوند و شّفافّىت مبادالت اقتصادى کاهش مى ىابد. در چنىن فضاىى تشخىص مؤدىان مالىاتى دشوار 
مى گردد. همچنىن درآمدهاى مالىاتى دولت کاهش مى ىابد و دولت مجبور مى شود که براى جبران کاهش 
درآمدهاى مالىاتى خود، نرخ مالّىات ها را افزاىش دهد. فّعاالن اقتصادى سالم و مصرف کنندگان، ناگزىر 

بار سنگىن نرخ هاى افزاىش ىافته را تحّمل مى کنند.
آثار منفى پول شوىى در خصوصى سازى: پول شوىى، تالش هاى دولت را براى خصوصى سازى 
با تهدىد جّدى روبه رو مى کند. زىرا بسىارى از صاحبان وجوه غىرقانونى مى کوشند با خرىد بانک ها، شرکت ها 
با افزاىش کارآىى و  و بنگاه هاى دولتى پول هاى کثىف خود را به پول هاى قانونى تبدىل کنند. اىن هدف، 

بهره ورى و ساىر اهداف خصوصى سازى )که در فصل 3 توضىح داده شد( ناسازگار است.
راه هاى مبارزه با پول شوىى: با توجه به ماهّىت پلىد و غىرقانونى پول شوىى و آثار منفى آن، 
مبارزه با پول شوىى ىک وظىفٔه ملى و بىن المللى است. براى مبارزه با آن، دولت ها باىد اقدامات زىر را 

به طور جّدى به عهده گىرند:
مبارزه با فساد مالى ــ ادارى: که از سوىى فساد مالى ىکى از منابع پىداىش وجوه و داراىى هاى 
حوزٔه پولى است و از سوى دىگر، فساد ادارى زمىنه ساز بسترى مساعد براى عملىات پول شوىى است. 

بنابراىن، دولت در خشکانىدن رىشه هاى اىن دو پدىدٔه شوم باىد بسىار بکوشند1. 
از سوىى به کارگىرى سازو کار مناسب مالى و مالىاتى و از سوى دىگر، گسترش حسابرسى و 
نظارت مالى بر فّعالّىت هاى اقتصادى به منظور شّفاف سازى اقتصاد و جلوگىرى از فرار مالىاتى و استقرار 

جرىمٔه مناسب براى متخلّفان به گونه اى که انگىزٔه تخلف را از مىان ببرد.
به کارگىرى ساز   و  کار مناسب براى بازارهاى پول و سرماىه. مثالً در انگلستان سازمان هاى مالى 
موظف اند که هرگونه داد و ستد مشکوک را ــ همچنىن داد و ستدهاىى را که مبلغ آنها از ده هزار پوند، 

متجاوز است ــ گزارش کنند.
احراز هوىّت مشترىان در بانک ها و دىگر بنگاه هاى سپرده پذىر.

کنترل مرزها و مىادى ورودى و خروجى کشور، به منظور جلوگىرى از خروج وجوه نقد و ساىر 

1ــ اخىرًا سازمان »شفافىت بىن الملل« با توجه به مىزان رواج فساد بر روى 146 کشور تحقىق کرده و به آنها از 1 تا 10 نمره داده 
است )پاک ترىن کشور نمره 10 درىافت مى کند(. در بىن اىن کشورها 60 کشور نمرٔه کمتر از 3 درىافت کرده اند و تفسىر آن اىن است که 
بخش عمومى اىن 60 کشور غرق در رشوه خوارى و فساد است. فاسد ترىن کشورهاى جهان عبارت اند از: بنگالدش، هائى تى، نىجرىه، چاد، 
مىانمار، آذرباىجان و پاراگوئه که عمومًا نمرٔه کمتر از 2 را درىافت کرده اند. متقاباًل فنالند، نىوزىلند، دانمارک، اىسلند، سنگاپور، سوئد و سوئىس 

نمره هاى باالى 9 ردىف کرده اند و پاک ترىن کشورهاى جهان هستند.
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اقالم داراىى از کشور. همچنىن ورود وجوه نقد و ساىر اقالم داراىى هاى مشکوک به کشور همکارى   و 
همراهى با پلىس مالى بىن المللى.

قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى: در گذشته تنها داد و ستد مواد مخّدر جرم 
تلّقى مى شد و بنابراىن تنها درآمد حاصل از داد و ستد مواد مخّدر درآمد غىرقانونى تلقى مى شد. از 
اىن رو، در سال 1988 منشور سازمان ملل مّتحد دربارٔه مواد مخّدر و مواد روان گردان صادر شد. اىن 

منشور در سال 1370 به تصوىب مجلس شوراى اسالمى رسىده است. 
پس از فروپاشى اتحاد جماهىر شوروى و سرازىر شدن وجوه ثابتى از انواع فعالىت هاى مجرمانه 
به بازارهاى جهانى الزم بود اندىشٔه مبارزه با پول شوىى نىز به حوزه هاى غىر از داد و ستد مواّد مخدر 

نىز گسترش ىابد:
در سال 1990 منشور اتحادىٔه اروپا دربارٔه پول شوىى و توقىف درآمدهاى حاصل از جراىم 

صادر شد.
در سال 1992 قطع نامٔه سازمان بىن المللى کمىسىون بورس اوراق بهادار در راستاى مبارزه با 

پول شوىى در بازار سرماىه تصوىب شد. 
در سال 2000 کنوانسىون پالرمو ملل متحد علىه جناىات سازمان ىافته فراملى با امضاى 147 

دولت تصوىب شد. 
در سال 2002 قانون عاىدات جناىى تصوىب شد.

سرانجام در سال 2003 قانون ضد پول شوىى تصوىب شد که قانونى است فرامرزى و سازمان 
تجارت جهانى، بانک جهانى و صندوق بىن المللى پول نىز از آن حماىت مى کنند.

بال سوئىس  بانکى: کمىتٔه  نظام  با  ارتباط  اىران در  با پول شوىى در  ضرورت مبارزه 
با هدف اىجاد نظام اخالقى و  بانکى است که  بر عملّىات  ناظر  کمىته اى اخالقى، رفتارى و حرفه اى 
رفتارى و نظم و انضباط تشکىل شده و سابقه اى 40 ساله دارد. اگر بانکى عضو اىن کمىته نباشد و از 

مقررات آن تبعّىت نکند از سىستم بانکى دنىا طرد مى شود.
بانک مرکزى اىران، به وىژه به منظور مقابله با تحرىم تعدادى از بانک هاى اىرانى از جانب گروه 
کارى خاص عملىات مالى )FATF(، از سه سال پىش اقدام به تصوىب آئىن نامه هاىى کرده است تا در 
پرتو اجراى آن ها سىستم بانکى کشور به سطح مورد نظر کمىتٔه بال برسد. پس از ابالغ اىن آئىن نامه ها 
به سىستم بانکى کشور سالمت اىن سىستم ارتقا خواهد ىافت و راه براى ورود پول هاى کثىف به اىن 

سىستم مسدودتر خواهد شد. 
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بدىهى است که تصوىب و اجراى قانون مبارزه با پول شوىى در اىن زمىنه کارسازتر خواهد بود. 
 )FATF( زىرا نبود قانون مبارزه با پول شوىى مهم ترىن بهانه در دست گروه کارى خاّص عملىات مالى
پول شوىى زمىنه گسترش  با  مبارزه  قانون  اجراى  بوده است.  اىران  بانک هاى  از  بعضى  تحرىم  براى 
فعالىت هاى بىن المللى بانک هاى کشور را فراهم خواهد کرد و به آن ها امکان خواهد داد که رابطٔه خود 

را با بانک هاى جهان گسترش دهند.
قانون مبارزه با پول شوىى در اىران: قانون مبارزه با پول شوىى در ماه هاى آخر سال 86 به 
تصوىب مجلس شوراى اسالمى و تأىىد شوراى نگهبان رسىد و از جانب رئىس جمهور براى اجرا به 
وزارت امور اقتصادى و داراىى ابالغ شد. قرار است شوراى عالى مبارزه با پول شوىى به رىاست وزىر 
امور اقتصادى و داراىى و با عضوىت وزىر اطالعات و رئىس کل بانک مرکزى، وزىر بازرگانى و وزىر 

دادگسترى تشکىل گردد.
با  مبارزه  قانون  مى دهند  تغىىراتى  زمان  در طول  پول شوىى  در روش هاى  متخلّفان  البّته چون 

پول شوىى هم باىد به طور مداوم مورد بازنگرى قرار بگىرد.
ىکى از ضعف هاى موجود در سىستم مالى اىران وجود تعداد زىادى فّعال اقتصادى است که 
دفاتر قانونى نگه نمى دارند و در عىن حال بسىارى از پرداخت ها به صورت نقدى به انجام مى رسد از 

اىن رو اجراى قانون پول شوىى سخت و پرهزىنه خواهد بود.
چهارچوب حقوقى الىحٔه پول شوىى در اىران چهارچوب متعارف جهان است و اىن چهارچوب 
تعارضى با اصل برائت ندارد. براساس اصل برائت اشخاص صاحب پول هستند و پول آنان پاک و 
مبّرا از آلودگى است مگر آنکه خالف اىن امر به اثبات برسد. اىن قانون حوزه هاى مختلف نظام بانکى، 

بورس، گمرگ، بىمه ها و ساىر نهادهاى الزم را پوشش مى دهد.
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سؤاالت

1ــ چهار گروه اصلى حرفٔه بانکدارى را تعرىف کنىد.
2ــ نقش بانک هاى خصوصى را در تحوالت بازار پول کشور بىان کنىد.

3ــ سهم بانک هاى خصوصى از بازار پول اىران و دالىل چندان باال نبودن آن 
را توضىح دهىد.

4ــ سابقٔه تسهىالت تکلىفى و معاىب آن را توضىح دهىد.
5  ــ عقود مشارکتى و عقود مبادله اى را تعرىف کنىد.

6  ــ خصوصى سازى بانک هاى تجارى دولتى را توضىح دهىد.
7ــ ضرورت رتبه بندى اعتبارى مشترىان توسط بانک ها را توضىح دهىد.

8   ــ اثر نرخ بهره را در حجم سرماىه گذارى و نرخ تورم توضىح دهىد.
9ــ اثر الکترونىک شدن عملىات بانک ها را در توسعٔه تجارت الکترونىک بىان 

کنىد. 
10ــ پنج مورد ازخدماتى را نام ببرىد که تلفن بانک براى مشترى انجام مى دهد.

11ــ رىفاىنانس را توضىح دهىد.
12ــ پول شوىى را تعرىف کنىد.

13ــ آثار اقتصادى پول شوىى را توضىح دهىد.
14ــ قوانىن بىن المللى براى مبارزه با پول شوىى را توضىح دهىد.

15ــ ضرورت مبارزه با پول شوىى در اىران را توضىح دهىد. 


