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 چکیده
و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح را  هابانک ،ج.ا ایرانهای گسترده علیـه تحریم اعمال

در برابـر ایـن وابسته نظامی  هایبانکپاسخ  بنابراین .مواجه کرده استجدی  هـایبـا چـالش
نخست روندهای حاکم بر این  ،در این پژوهش بنابراین. است دارای اهمیت بسزایی هاچالش
ای و مصاحبه با خبرگان استخراج، های مختلف از طریق مطالعات کتابخانهدر عرصه هابانک
وابسته نظامی  هایبانک معضالتاصلی مشکالت و  پیشران 1، ی پنل خبرگانربرگزا باپس س

 دو ،یدرپیپ همرحلو د ری دلفی دربرگزادر مرحله بعد، پس از  .در دوران تحریم شناسایی شد
هزینه مبادالت مالی  (9در پساتحریم شامل:  وابسته نظامی هایبانک عدم قطعیت اصلی مسائل
از ترکیب این دو پیشران با  .استخراج شدمشکالت ساختاری،  (2 ؛ وو مشکالت تکنولوژیکی

 رفعف( لاز: ا اندعبارتاین چهار سناریو  .عدم قطعیت باال، چهار سناریو بدست آمده است
چهار  با بررسی درمجموع .بحرانتعویق ؛ د( بحران بانکی؛ ج( چالش نظام بانکیبحران؛ ب( 

 ازجملهوابسته نظامی دارای مشکالت ساختاری  هایبانک توان عنوان کرد؛سناریوی محتمل می
بنابراین جهت  .باشندمیو غیره المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، عدم رعایت استانداردهای بین

های کلی اقتصاد مقاومتی و ، توجه به الزامات سیاستمذکور هایبانکحل مشکالت اساسی 
کند ضروری اختاری نظام بانکی تأکید میهای سهای کلی برنامه ششم که بر مؤلفهسیاست
های کلی برای اصالح در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاست در نتیجه .است

 وابسته نظامی در پساتحریم طراحی شد.  هایبانکوضعیت 
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 مقدمه 

است که از دیرباز تالش افراد بسیاری را در طول  ییایشناخت و آگاهی نسبت به آینده، رؤ

است که با کوشش متفکران دوره جدید برای پیوند میان شناخت  معطوف داشته خودهتاریخ ب

بر  شکل گرفت.  «یپژوهندهیآ»عنوان  یای شناخت آینده، حوزه دانشی جدیدی باؤعلمی با ر

بینی دقیق آینده وجود نخواهد داشت؛ آنچه انجام روشی برای پیشپژوهی، اساس دانش آینده

های مشابه و سازگار در کنار گذشته و حال و قراردادن گزاره ای است از شرایطپذیرد مطالعهمی

بینی و با پیش معنای آن تصویرهای متعدد و ممکن آینده، که یکدیگر در راستای درک

پیشگویی رخدادها و حوادث، بسیار متفاوت خواهد بود. مطالعه قوانین و مقررات، آمار و 

اقتصادی، اجتماعی، فناوری و  سیاسی، هایکلیدی در حوزه هایاطالعات و شاخص

بندی اطالعات را در قالب امکان جمع ،مقاالت معطوف به آینده و هاکتابو  یطیمحستیز

)قهرمان  سازدمی های متفاوت محققگیرییا سناریوهای باورپذیر با جهت  «9بدیل هایآینده»

و مطلوب و محتمل ممکن،  هایآینده هطالعم عنوان علمهی بهوپژآینده(. 9311و همکاران، 

 هایجاد آیند ی مطلوب عوامل برایردستکاو  ابزارها هعالمان یریکارگبه برای هدفمند الشیت

را در  کند تا مامی الشیونویسی تربرد همچون سنارپرکا و علمی هایروش برهیتک با دلخواه،

 دکن یاری دلخواه هایجاد آیند برای الشتو مطلوب ، محتمل ،های ممکنشناخت آینده

 (.9310)رضایان، 

رود و ایران از ارکان اساسی توسعه به شمار می ازجملهکشورها  همهامروزه، نظام بانکی در 

و نهادهای مالی  هابانکاز سوی دیگر  کند.جریان پیدا می هابانکمناسبات مالی از مسیر  اغلب

مالی بخش اعظمی از  تأمیننقش بسزایی در  وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

کشور  هاقتصاد و توسع هرقدر اهمیـت یـک موضـوع و نقـش آن درکند و اقتصاد ایفاء می

 .های آن نیز بیشتر خواهد بودزوم توجه به مشکالت و چالشبیشتر باشد، ل

نیروهای  بانکداری هآفرینی در عرصکه به منبعی برای چالش ترین مسائلییکی از مهم

ها که شدت این تحریم است هابانکاین المللی علیه های بینتحریم، شدهلیتبد مسلح ایران

 هـا، بخـش بزرگـی ازایـن تحـریم درنتیجه. غیرنظامی بوده است هایبانکبیشتر از تحریم 

ارز، گشایش  وانتقالنقلوابسته نظامی،  هایبانکمبادالت مالی خارجی  ازجملهعملیات بانکی 

 مالی و غیره هایحساب، مسدود بودن بانکی هـاینامـهاعتبارات اسنادی و گشایش ضـمانت

و نهادهای مالی وابسته به  هابانکهای تها فعالیتحریم کهاکنوناست.  قرارگرفتهتحت تأثیر 

                                                           
1. Alternative Futures 
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، بررسی ابعـاد هاچالشمواجه کرده است، شناسایی این جدی  را با چـالشنیروهای مسلح 

 ناپذیر است.ضرورتی اجتناب هاآن تأثیرگـذاری و چگـونگی مـدیریت

های اروپایی با کشور مابرجو آینده مبهم  مابرجدر حال حاضر، با توجه به خروج آمریکا از      

وابسته به نیروهای  هایبانکانداز وضعیت نهادهای مالی و شود چشمدر این مطالعه تالش می

قرار گیرد و  یموردبررسمسلح جمهوری اسالمی ایران در سناریوهای کاهش و یا تشدید تحریم 

اهداف وابسته نظامی در شرایط تحریم تشریح شود.  هایبانکمدل مفهومی برای بهبود وضعیت 

و  هابانک احتمالی هایچالش مـورد انتظـار در ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از شناسـایی

و راهکارهای ، نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح در سناریوهای کاهش و یا افزایش تحریم

 از: اندعبارتدهد به آن پاسخ می هایی که ایـن پـژوهشپرسش. هاچالشرفع این 

و نهادهـای مـالی  هـابانکالمللـی متوجـه های بینتحریمشرایط که در  احتمالی هایچالش .9

 شود چیست؟میوابسته به نیروهای مسلح 

و نهادهای مالی وابسـته بـه  هابانکتحریم را در  موجود در شرایط هایتوان چالشچگونه می .2

 مدیریت کرد؟نیروهای مسلح 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانکمبانی نظری آثار تحریم بر حوزه 

 تصـویب و دادن اجـازه تحـریم، معادل (sanction)لغت  سیاسی اصطالحات و لغت فرهنگ در

 رفتـار در تغییراتـی آن ایجـاد است و هدف معنا شده اجرایی ضمانت و جریمه مجازات، کردن،

داننـد. در شـرایط مـی را بازدارنـدگی تحـریم کـارکرد ترینمهم نیز یاعده است. کشور سیاسی

هـای جـاری عصـر نـوین کنونی، استراتژی تحریم از طریق جنگ اقتصادی در جریان خصـومت

مـیالدی الگـوی  2449تر از گذشته است، مخصوصـا  بعـد از سـال دارای اهدافی بسیار گسترده

سیاست برتر یـا جـایگزین  عنوانبهحریم اقتصادی از ت کهیطوربهتحریم دچار تغییر شده است، 

 عمـدتا  اقتصادی های(. تحریم9371شود  )ظریف و میرزایی، ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد می

 قطـع یـا محـدود بـا که تجاری تحریم شود.می اعمال مالی تحریم و تجاری طریق تحریم دو از

بـر  فشـارهایی و مـالی محـدودیت تحـریم در است. همراه صادراتی و وارداتی روابط انواع کردن

و  مـالی تـأمین گـذاری،سـرمایه گریدعبارتبـه شـود.مـی اعمـال مورد هدف کشور مالی روابط

 (.Yitzhak & Yair, 2011)گیرد می قرار فشارتحت کشور معامالت مالی
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اغلب این  وابسته نظامی آورده شده است. هایبانک، اطالعات کلی در مورد (9)در جدول 

الحسنه فعال بودند و در قرض هایصندوقتا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب  هابانک

 .بانک یا موسسه اعتباری را دریافت کردند تأسیسمجوز  ،فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور
 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانکماهیت ارتباط  (1)جدول 

 وابستگی عنوان

 نیروی انتظامی قوامین

 پاسداران انقالب اسالمی سپاه انصار

 جمهوری اسالمی ایران ارتش حکمت ایرانیان

 نیروی بسیج اقتصاد مهر

 نظامی -ماهیت دولتی  بانک سپه

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موسسه اعتباری کوثر

 

شعبه را به خود  1444بیش از  درمجموع 9317الذکر در سال وابسته نظامی فوق هایبانک 

 9شد.را شامل می و نهادهای پولی مجاز هابانکدرصد کل شعب  22اختصاص دادند که حدود 

های مالی، ت مالی در شاخصسساؤو م هابانکاین  ، عمدههابانکبر اساس ترازنامه این 

برخوردار نیستند و به همین مناسبی از وضعیت  المللی بانکداریعملکردی و استانداردهای بین

های مالی و عملکردی بهتر وابسته نظامی در بانکی دارای شاخص هایبانکدلیل مسئله ادغام 

دارای بیشترین سهم در بخش  گذاری )بخصوص بلندمدت(های سرمایهسپرده مطرح است.

دارای بیشترین سهم  هابانک رازیغبهتسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بدهی، و 

المللی برای باشد. ورود در عرصه بانکداری بینوابسته نظامی می هایبانکهای در بخش دارایی

ت بوده و مالحظاتی برای امنیتی سخ  -وابسته نظامی به دلیل شرایط خاص سیاسی هایبانک

 کند. ورود به این عرصه در سطح منطقه و جهانی ایجاب می

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانکهای مالی در حوزه انواع تحریم

و نهادهای مالی بودند که در معرض  هابانکوابسته نظامی جز اولین  هایبانکدر شرایط تحریم 

بعد به  9114که از دهه  مالیهای در این بخش تحریمهای شدید مالی قرار گرفتند. تحریم

 هاآن اتئیزاست به همراه ج شدهاعمال و بخصوص بخش نظامی و دفاعی کشور ه ایرانیعل

 .شودتبیین می معرفی و

                                                           

 ها و نهادهای پولی مجازبانک، زیرشاخه نظارت بانکی، بخش بانک مرکزیرسمی سایت  . 9
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 ،داریانهخز ،2441 داری آمریکا در دسامبرانهخزارش زبر اساس گ :6002 و 6002 هایسال .9

حماس و جهاد  ،لبنان .ا.. بزبه ح الرد هامیلیونتوقف انتقال  منظوربهرا  تتجار قوانین منع

هایی علیه بانک تحریم، 2447سال در  .کرد اعمال صادرات ایرانفلسطین از طریق بانک 

دفاع اعمال شد که براساس ادعای شورای امنیت، دلیل  توزار ، سپاه پاسداران وصادرات

تالش برای دستیابی به  لبنان و همچنین .ا.. بزآن حمایت مالی از تروریسم و ح اصلی

تن از افراد عضو سپاه  27 همچنین شورای امنیت و حمایت از آن بود. کشتارجمعیسالح 

که  93220بر اساس دستور اجرایی  راایرانی  هایشرکتنیروی قدس پاسداران و  پاسداران،

لبنان،  .ا.. بزرا برای طالبان، ح الزم زاتتجهی سدارانمدعی بود نیروی قدس سپاه پا

بانک سپه به ادعای  زنی 2447در ژانویه د. کند، تحریم کرفراهم می هاگروهحماس و دیگر 

د. طبق دستور اجرایی ش ای بود، تحریمهای هستهحامیان مالی تولید و تکثیر سالح آنکه از

قطع شد و توانایی این بانک در  متحدهالتایادسترسی این بانک به سیستم مالی  93382

 . (9381)عزیزنژاد و سیدنورانی، ر کاهش یافت البا ارز د التمباد انجام

شورا ، 2448در مارس سال  شورای امنیت علیه ایران قطعنامه 1بر اساس بند  :6002مارس  .2

ارائه  ازجملهبا ایران،  تجدید عمومی تجار تواهد در پذیرفتن تعهداختمامی کشورها می از

هایی که در ود یا سازمانخها، به اتباع نامهها یا بیمهنامه، ضمانتصادراتای هاعتبارنامه

های مالی اجتناب تا از اعطای چنین کمک هایی دست دارند، هوشیار باشندتچنین تجار

های سیستم ای، توسعههای حساس هستهورزند که ممکن است به تولید و تکثیر فعالیت

 (.منبع)همان  ای منجر شودهسته تپرتابی و حمل تسلیحا

و بر اساس آن  ددای و بخش مالی ایران را هدف قرار زبانک مرک آمریکا، :6016سال  .3

ایران یا  مرکزیهمکاری با بخش نفتی، مالی و بانک  میان کردارجی را وادار خ هایشرکت

اعالم کرده بود  داری آمریکاانهخز توزار. همچنین بخش مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند

 الرد میلیاردها، 2499سال  درایرانی است،  هایبانککننده ی ایران، که تنظیمزبانک مرک»

بانک  ایران و صادرات، ملت، توسعه صادراتبانک  ازجملهایرانی تحت تحریم،  هایبانکبه 

(.  همچنین 9314بیگی، )خان« ت، منتقل کرده استخهای پرداملی، از طریق انواع طرح

نفت خام  ونقلحملقرارداد واردات، خرید و یا  هرگونه، اتحادیه اروپا عقد 2492در سال 

 در اروپا های بانک مرکزینفتی را ممنوع اعالم کرد. همچنین دارایی هایفراوردهایران و 

ن ممنوع شد. با بانک و نهادهای دولتی ایرا بهاگرانمسدود شد و تجارت طال و سایر فلزات 
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این  تحت تحریم هایبانکیفت را از ارائه خدمات بانکی به ئاتحادیه اروپا سوهمچنین 

   .(Official Journal of the European Union, 2012) اتحادیه منع کرد

، مختصات مابرجاز برای خروج تصمیم آمریکا  دنبال بهداری آمریکا وزارت خزانه  :6012سال  .0

 تصمیم جدید دولتبر مبنای . های جدید بر ایران را مشخص کردتحریمو شرایط اعمال 

با برنامه  های مرتبطملزم شد تا هرچه زودتر شرایط بازگشت تحریم وزارتخانهآمریکا، این 

های آمریکا ها، محدودیتدر گام نخست بازگشت تحریم درواقعای ایران را آماده کند. هسته

مدت به در یک فرآیند کوتاه تعلیق شده بودند، بار دیگر مابرجایران که با توافق  اقتصادبرای 

داری آمریکا همچنین به کلیه افراد حقیقی و تحمیل خواهند شد. وزارت خزانه اقتصاد ایران

 1ای با ایران در حال همکاری هستند تا های هستههای مرتبط با تحریمدر حوزه حقوقی که

برای جلوگیری از  را آبان( فرصت داد تا اقدامات الزم 93نوامبر ) 0مرداد( یا  91آگوست )

فروش اسکناس یا اسناد وخرید از: اندعبارتکه  تحریم شدن از سوی آمریکا اعمال کنند

افتتاح حساب ریالی  ، بهاگران اتفروش طال و سایر فلزوخرید، ایران دولت با دالربر  مبتنی

مالی خارجی و خرید  تأمین، توجهمرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابلدر خارج از 

المللی با مالی بین مؤسساتمبادله مالی بین  هرگونه، اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران

ها، که این تحریم ؛(katzman, 2018) مالی ایرانی مؤسساتو  هابانکایران یا  بانک مرکزی

از لیست  برجمهای نظامی که در توافقنامه وابسته نظامی و همچنین شخصیت هایبانک

  گردد.بودند را شامل می شدهخارج 9هاسیاه تحریم

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانکهای مالی در حوزه آثار تحریم

اهرمی برای اعمال فشارهای اقتصادی  عنوانبهالملل، تحریم نظام بانکی در روابط بین

؛ ایجاد اختالل در نظام بانکی و هابانکترین هدف از تحریم گیرد. مهمقرار می مورداستفاده

 ها، افزایش رجی است که منجر به افزایش انواع هزینهمبادالت مالی و کاهش تجارت خا

 نظامبههای بانک، ایجاد جو روانی در ابعاد مختلف علیه بانک، کاهش اعتماد عمومی ریسک

نژاد و رضایی، گردد )غفاریالمللی با سایر کشورها میبانکی و کاهش تعامالت بانکی بین

9310  .) 

استفاده از  نهیدرزمالمللی های بینر، به دلیل محدودیتدر اثر تحریم مالی طی دهه اخی     

ن ارزی و تعهدات قراردادهای بیع متقابل، کسری امنابع مالی خارجی، افزایش بازپرداخت دیو

                                                           
1. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN List( 
 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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حساب سرمایه بلندمدت ایجاد شد. اما به دلیل اینکه درآمدهای ارزی سهم کمتری از کل 

بر  هابانک دهد بنابراین در شرایط تحریم، اینوابسته نظامی را شکل می هایبانکدرآمدهای 

در فضای اقتصاد داخلی  گذاریسرمایهدرآمد ناشی از کارمزد خدمات بانکی، ارائه تسهیالت و 

 (.منبع دیگر تکیه کردند )همان هایبانکگذاری در سرمایه خصوصبه

بارات اسنادی ، گشایش اعتباری و پذیرش اعت9314تحریم و بعد از سال  هایسالطی     

و از طریق کشورهای خاص صورت گرفت.  غیر بانکیانجام نشد و واردات از طریق پرداخت 

همچنین صادرکنندگان مجبور به افتتاح حساب در کشورهای دیگر شدند. بنابراین اعمال 

اعتبارات بانک مرکزی سوق پیدا  به سمت غیرنظامی هایبانکبر نظام بانکی سبب شد  تحریم

ولی به دلیل حمایت دولت از  .به بانک مرکزی بیشتر شود )بدهی( شانابستگیکنند و و

بازنشستگی نظامیان، بدهی  هایصندوقبه  هابانکنظامی و نیز وابستگی سرمایه این  هایبانک

 هابانکوابسته نظامی دارد و درآمدزایی عمده این  هایبانکبه بانک مرکزی سهم کمتری در 

 است.  هابانکگذاری در سایر و سپرده گذاریسرمایهختی، در سود تسهیالت پردا

 روابط ریالی با افراد یا نهادهایی که در لیست، برجاملغو  تبعبههای آمریکا در اثر تحریم     

SDN   و نهادهای وابسته  هابانکدهد و خود را در لیست سیاه قرار می هاآنهستند آمریکا

ها، بانک مرکزی اجازه فعالیت قرار دارند. حتی بر اساس این تحریم SDNنظامی در لیست 

، در یطورکلبه(.  katzman, 2018وابسته نظامی را نخواهد داشت ) هایبانکپولی و مالی با 

و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح پدید  هابانکهایی برای های مالی دشواریاثر تحریم

 :(9314را به شرح ذیل برشمرد )عزیزنژاد،  هاآنتوان آمده است که می

  شورای امنیت علیه جمهوری  9737به بعد و با صدور قطعنامه  2441از دسامبر سال

های های فرانسه، آلمان و ایتالیا با برکناری رؤسای شعب نمایندگیاسالمی ایران، دولت

خود واگذار کرده و  موردنظررا به افراد  هاآنبانک سپه در کشورهای خود، اختیارات 

 ؛های این بانک را مسدود کردندها و اعتبارنامهها، حوالهدارایی

  عدم پذیرش اعتبارات اسنادی(LC) خارجی و بخصوص  هایبانکنظامی توسط  هایبانک

 منطقه خاورمیانه و همسایه؛ هایبانک

  های و حواله هانامهضمانتدرصدی هزینه گشایش اعتبارات اسنادی،  1افزایش حداقل

 ارزی؛

 نظامی در خارج از  هایبانکهای معتبر طرف حساب کاهش چشمگیر تعداد کارگزاری

 کشور؛
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  به بعد، به دلیل عدم امکان تأمین مالی  9381نظامی از سال  هایبانککاهش توان اعتباری

به دلیل کمبود منابع و عدم تمایل بدهکاران به  جاری غیرخارجی و افزایش مطالبات 

 ؛هابانکبازپس دادن پول این 

 نظامی در خارج از کشور مراودات مالی دارند،  هایبانکایرانیان زیادی با شعب  کهازآنجایی

نظامی در این کشورها بخصوص  هایبانکها بخش اعظمی از منابع با گسترش دامنه تحریم

 ؛افتددر کشورهای منطقه به مخاطره مینظامی حاضر  هایبانک

  های تأمین مالی اشاره توان به افزایش هزینهوابسته نظامی می هایبانکاز آثار مهم تحریم

 از:  اندعبارتکرد که 

o  ،افزایش نرخ حق بیمه تسهیالت 

o  خارجی،  هایبانکنرخ تنزیل اسناد ایران در 

o  خارجی،  هایبانککارمزدهای بانکی پرداختی در مراودت با 

o ها، هزینه خرید از واسطه 

o  هزینه کارمزد گشایش اعتبار اسنادی و 

o جایگزین کارگزاران بانکی.  هایهزینه 

 های بانکی که از طریق سیستم مخابراتی سوئیفت ارسال با توجه به اینکه کنترل پیام

 غیررسمی و با صورتبههای مالی خود را وابسته نظامی مورد تحریم، پیام هایبانکشود، می

 ؛9کنندمی مخاطرات زیاد و از طریق دورنگار ارسال

  وابسته نظامی مجبور و ملزم به تبدیل مکرر ارزها جهت پرداخت و جابجایی  هایبانک

 ؛های انتقال( و تقبل نرخ نوسانات هستند)هزینه

 ؛و یا ذینفعان خارجی هابانکتوسط  2وابسته نظامی هایبانکاعتبارات  تأییدعدم 

  ،اروپایی از قبول اعتبارات اسنادی ایران و یا جابجایی ارز برای  هایبانکبه دلیل تحریم

کنند و اغلب کشورهای آسیایی و کشورهای حوزه وابسته نظامی خودداری می هایبانک

 شدتبهایرانی و بخصوص وابسته نظامی  هایبانکنیز مبادالت ارزی خود را با  فارسخلیج

 ؛اندکرده محدود و یا قطع

                                                           
های کشور ناشی های وابسته نظامی مانند بانک انصار و مهر اقتصاد، با وجود رفع تحریم سوئیفت اکثریت بانکبرخی بانک .9

 از توافق برجام، از خدمات سوئیفت محروم شدند.
2. Comfirmation 
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  عمده محدود به امارات، چین و کره  صورتبهخارجی کشور  هایپرداختدر دوران تحریم

ایرانی مستقر در دوبی  هایبانکدر خصوص امارات نیز این مبادالت از طریق  .جنوبی است

های ایران برای مصرف خرید کاال شود و در قبال کشورهای چین و کره جنوبی پولانجام می

شود. بنابراین درآمدزایی ناشی از مراودات چین و کره جنوبی تخصیص داده می از داخل

 یابد.وابسته نظامی در این شرایط خاص کاهش می هایبانکمالی در 

  عدم امکان افتتاح و ازجملهمشکالتی  کشوروابسته نظامی  هایبانکقطع همکاری ،

برای واردات و صادرات کاال و  ارزی توانتقاالنقلارزی، ایجاد وقفه در  هایحسابنگهداری 

همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیالت ارزی، خریدوفروش اوراق قرضه و 

به دلیل عدم امکان استفاده از  را به دنبال داشت. کارگزار هایبانکگذاری نزد سپرده

چند کشور محدود  ارزهای جهان و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفا  به چند ارز و در

 گردید. های عملیاتی ها و ریسکمالحظه هزینهافزایش قابلمنجر به که این امر 

و نهادهای مالی وابسته به  هابانکتوان دریافت؛ حوزه با عنایت به موارد فوق می    

میالدی به بعد با مشکالت رو به  2441از سال  هامیتحررویارویی با  ازلحاظنیروهای مسلح 

ها و پذیرش ریسک باال، هزینه باتحملرشدی مواجه بوده است و هرچند به طرق مختلف و 

در حوزه  هابانکدهند اما نخست؛ حجم معامالت و سودآوری امور بانکی خود را انجام می

های مه و گسترش دامنه تحریماست و دوم؛ ادا افتهیکاهشالملل بانکداری بین یهاتیفعال

المللی را کامال  از وابسته نظامی، فعالیت بانکداری بین هایبانکوضعیت فعلی  باوجودمالی 

 برد.بین می
 

 پژوهش شناسیروش

واقعا  به م خواهیاگر می .کنندهای بدیل را ایجاد نمیامکان بررسی انواع آیندهی رندهای جارو

ریزی بکنیم و اقدامات برنامه هاآنها را رصد و برای رویارویی با آیندهم و انواع دل آینده بزنی

 ره فضایبارد هایییوها گمانهر، سنادرواقع .میو متوسل شویربه سنا ، بایدمیآورعملالزم را به 

ین وبه تد توانندهی میوپژهای آیندهشروتمامی . (Cornish, 2005)هستند  آینده احتمالی

های کیفی شرو هبر پای مهو های کمی شه روبر پای متوان ها میریو رسنا یو بینجامند.رسنا

 (.Bell, 1990) کرد راستوا

 بازیگران( یراهبردها و رویدادها)مختلف  یرهایمس از سناریوها، ترکیبی ی،جنبه نظر از

 و آینده وضعیت از توصیفی عنوانبه شوند. سناریومی احتمالی منتهی یهاندهیآ به که هستند
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 سمت به خود یاصل و موقعیت مبدأ از دهدمی اجازه فرد به که است رویدادها از یاسلسله

 سناریوها، که داردمی اظهار 9الهعنایت .(Godet & Roubelat, 1996)کند  حرکت آینده

 ینگارندهیآ به سناریوها افراد، از بعضی یبرا هستند. پژوهیآینده در مناسب و ابزارهایی مطلوب

 از هستند، زیرا مفید پردازند. سناریوهامی هابدیل یسازشفاف به هاآن و کنندمی آینده کمک

دهند را می بدیل یهاندهیآ خلقاجازه  و گشایندمی را آینده مسیر و گیرندمی فاصله حال زمان

(Inayatullah, 2013).  هنر »در کتاب  ویسنار های فرایند ساختخالصه، گام طوربهدر ادامه

 است: پیتر شوارتز، آورده شده 2«دورنگری
 

 یاصل موضوع کردن اول: مشخص گام

 آن بهتـر ی،وسـازیسنار گردد. هنگامدر نخستین گام، موضوع و هدف اصلی تحقیق مشخص می

 ایـ موضـوع کیـ بـا یعنـی؛ درون بـه رونیب از نه ردیگ انجام رونیب به درون از حرکت که است

 .میکن حرکت موضوع آن رونیب طیمح یسوبه سپس و شروع مشخص میتصم
  

 یطیمح مهم یندهایفرا و یدیکل عوامل کردن دوم: مشخص گام

 کلیـدی لعوامـ از یفهرست هیته و است اول گام یاساس نکته ،میتصم ای موضوع کردن مشخص

 آن بـه دیـبا دوم گـام در کـه است اینکته گذارد،می ریتأث میتصم آن شکست ای تیموفق بر که

 داشت. توجه

 شرانیپ یروهاینسوم:  گام

 بـر مـؤثر یطـیمح کـالن شـرانیپ یروهـاین کردن فهرست با شد، فهرست یدیکل عوامل یوقت

 هیـته بر عالوه، گریدعبارتبه .شودمی برداشته سوم گام ،اندشدهییشناسا قبال  که کلیدی عوامل

 دنیرس یبرا گرید راه ی،کیتکنولوژ و یطیمح ،یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یروهاین از یفهرست

 یطـیمح خرد یروهاین پس در که ییروهاین است: پرسش نیا به پاسخ یطیمح کالن عوامل به

 ؟اندکدم دارند وجود اند،قرارگرفته دوم گام در که
 

 تیقطع عدم و تیاهم اساس بر بندیرتبه چهارم: گام

 است: مهم نکته دو بر اساس شرانیپ یروهاین و یدیکل عوامل بندیرتبه ی،بعد گام

 است. شدهمشخص اول گام در که یهدف به یابیدست تیاهم زانیم. 9

 نـدیفرا ایـ عامـل سـه ای دو نییتع به؛ که ندهایفرا و عوامل آن تیقطع عدم زانیم صیتشخ. 2

                                                           
1. Sohail Inayatullah 
2. The Art of the Long View 
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 تفـاوت اریـمع کـه است یعوامل نییتع گام، نیا از مقصود ،درواقع .انجامدیم ترنینامع و ترمهم

  است. یوسازیسنار بخش نیترمهم عوامل نیا کردن مشخص .وهاستیسنار
 

 حرکت نقشه ای ویسنار منطق انتخاب پنجم: گام

 ی کـهطرحـ و منطـق دیـبا گونـاگون، ممکـن اتفاقات و شرانیپ یروهاین شدن مشخص از پس

 نقشـه ایـ و ویسـنار منطـق انتخـاب یبرا .میکن انتخاب را شود نوشته آن بر اساس دیبا ویسنار

 نیادیـبن یمحورهـا کهیوقت. میشو آگاه گریکدی بر روهاین ریتأث یچگونگ از دیبا داستان حرکت

 کیـ بـر) فیط کی صورتبه را هاآن که است آن بهتر ،میکرد مشخص را مهم هایقطعیت عدم

 یوهایسـنار و میدهـ شی( نمـامحـور سـه بر) حجم کی ای( محور دو بر) سیماتر کی ای( محور

 نیـا کمک به. ردیبگ یجا آن در هم هاآن اتیجزئ کهیطوربه م،یساز مشخص آن در را متفاوت

 .کرد معلوم را ویسنار منطق توانیم س،یماتر
 

 ویسنار کردن کامل ششم: گام

 ،ازآنپـس .سـازندیمـ مشـخص ،وهاستیسنار زیتما موجب که را ییهامنطق ،شرانیپ یروهاین

 یهـاگام در یدیـکل ینـدهایفرا و عوامل فهرست از استفاده با وهایسنار ییابتدا طرح پروراندن

 قـرار موردتوجـه دیـبا ویسنار کی یدیکل یندهایفرا و عوامل همه بود. خواهد سریم سوم و دوم

 ویسـنار کـدام در دیـبا تیقطع عدم کی یسو کدام که است واضح یخوببه اوقات یگاه .ردیبگ

 گریکـدی بـه منسـجم داسـتان کیـ صـورتبه را ویسنار مختلف یهابخش ،انیپا . درردیبگ قرار

   .چسبانندیم
 

 ویسنار هر جینتا و امدهایپ یبررس هفتم: گام

 نیـا و میبـازگرد وهایسـنار هـدف و یاصـل موضـوع به دیبا ی،مقدمات یوهایسنار نیتدو از پس

 ایـآ دارد؟ یضـعف نقـا  چـه و ردیـگیمـ یجا چگونه ییویسنار هر در هدف نیا که هاپرسش

 فقط ای است مؤثر و دیمف آمدهدستبه یوهایسنار تمام وقوع صورت در موردنظر راهبرد میتصم

 باشـد، سـازگار ویسـنار کیـ یهـایژگـیو با تنها که یهدف ؟ردیگیم یجا ویسنار دو ای کی در

 بود. خواهد باال اریبس یریخطرپذ با یهدف
 

 هدف به دنیرس و راهبرد انتخاب یبرا یراهبرد یراهنماها و نشانگرها انتخاب هشتم: گام

 کـه اسـت دیـمف شـد، مشـخص آن یاجرا از حاصل جینتا و نیتدو مختلف یوهایسنار کهیوقت

 ویسـنار از کـه نهـادی شـود انتخـاب دقتبه هاشاخص نیا اگر .شود انتخاب مهم شاخص چند
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بنـابراین بـر اسـاس  (.Schwartz, 1991) بـود خواهـد ترموفـق نهادها گرید از کندمی استفاده

 از: اندعبارتتوضیحات فوق، مراحل انجام این تحقیق 

داخلی و مصاحبه با خبرگان، مروری بر  شدهانجاممطالعات معتبر  بر اساسالف( نخست 

پذیرد و سپس با استفاده نظامی طی دو دهه اخیر انجام می هایبانکروندهای کلیدی وضعیت 

نظامی در پساتحریم  هایبانکاثرگذار بر وضعیت  (یاشرانهیپاز پنل خبرگان، متغیرهای اصلی )

ش دلفی رو، استفاده از هاترین شیوهمناسبیکی از  ،هاشود. برای شناسایی پیشرانشناسایی می

ی دلفی به این شکل، با ربرگزا. است رمختلف کشو طقمنا رد عسیو رمتخصصان بسیاه با گستر

سیدن به ر و رکا ولتهشود برای سهمراه است که سبب میها پیچیدگیو ها دیتوبرخی محد

 استفاده هاپیشران هخبرگان برای استخراج مطالع ش پنلرو از کمتر، هزینه با مشابه هنتیج

های های پولی و بانکی و تحریمحوزه پنل خبرگان تعدادی از متخصصان آشنا با درروش .دشو

 رشود تا دخواسته می هاآناز  و شدهانتخاب« گزینیاصلح»ش رو برهیتکنفر( با  91تا  3)  مالی

ری تحریم تأثیرگذا هایترین مؤلفههمخصوص م رهنی قبلی دذآمادگی  ی باعلن هیک جلس

خبرگان  د. ایننآینده بحث کن و درگذشته وابسته نظامی هایبانکها( بر حوزه )پیشران

ها توسط تمامی این مؤلفه و کنندمطرح می ارهایی ب خود مؤلفهرتجاو متناسب با مطالعات 

 .شودمی دبیر پنل ثبت

نظامی در پساتحریم، تهیه  هایبانکپذیری تدوین سناریوهای وضعیت امکان باهدفب( 

گیرد. کلیدی )بحرانی( در دستور کار قرار می هایقطعیتفهرست محدود و منسجمی از عدم 

 از پنل دبیر همرحلاین  رد مرحله قبل، ها درپس از برگزاری پنل خبرگان و شناسایی پیشران

 هایقطعیتعدم این عوامل،  بر اساسین )برخط( القالب دلفی آندر  خواهدمی متخصصان

 (.9310)رضایان،  معرفی کنند ارتغییر هستند  کلیدی که عامل اساسی

کلیدی )بحرانی( تولید  هایقطعیتپ( سناریوها از ترکیب زنجیروار حاالت محتمل عدم 

شوند و سپس بر اساس معیار سازگاری و نیز انطباق بیشینه با وضعیت موجود، سناریوی می

نظامی در پساتحریم  هایبانکالگوی راهبردی بهبود وضعیت  درنهایتمنتخب مشخص و 

 گردد.تدوین و طراحی می

 نظامی در پساتحریم، راهبردها هایبانکت( در گام نهایی، با توجه به الگوی بهبود وضعیت 

 گردد.نظامی ارائه می هایبانکو راهکارهایی جهت رفع مشکالت 
 

 از: اندعبارت، مراحل انجام پژوهش آورده شده است که به ترتیب (9) شکلدر 
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  مراحل انجام پژوهش (1) شکل

 

 پژوهش یهاافتهی

ای و بررسـی اسـناد متعـدد و سـپس مصـاحبه بـا در پژوهش حاضر با انجام مطالعات کتابخانـه

مختلـف  یهاعرصـهوابسـته نظـامی در  هـایبانکخبرگان موضوع، روندهای حـاکم بـر حـوزه 

(. رونـدهای 9شناسایی شد )جدول  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و صنعت بانکداری

 از: اندعبارتوابسته نظامی طی دو دهه اخیر  هایبانکاصلی در حوزه 

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح طی دو هابانکروندهای حاکم بر حوزه  (6) جدول

 (Banنیروهای صنعت بانکداری )

 منابع ی کلیدیهامؤلفه روند

دوره توسعه مالی 

 نامتوازن

عدم تخصیص مناسب منابع مالی، نبود نهادهای مکمل 

 توسعه مالی، عدم توسعه سایر بازارهای مالی

پژوهشکده پولی و بانکی، 

9311 

 افول مالی
های سود، تخصیص منابع و مدیریت تعیین دستوری نرخ

 های وابسته نظامی خارج از بدنه کارشناسی بانکبانک

راد و همکاران، کریمی

9311 

 9310همکاران، نیلی و  یبانک مرکزضعف در نظارت  یبانک مرکزضعف 

 جنگ قیمتی
رقابت برای جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده 

 های وابسته نظامیدر بانک
 9311نجفی و همکاران، 

 کاهش سالمت بانکی

های نظامی شامل های سالمت مالی بانککاهش شاخص

ی و نسبت جار ریغنسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات 

 های غیرنقد و غیرهدارایی

 9311مجاب، 

 (Polنیروهای سیاسی )

9مرحله 
شناسایی روندها و پیشران های مشکالت بانک های وابسته نظامی در شرایط تحریم•

2مرحله 
اهش یـا تعیین عدم قطعیت ها و سناریونویسی برای بانک های وابسته نظـامی در شـرایط کـ•

افزایش تحریم 

3مرحله 
نظامی در شرایط تحریم وابستهمدل مفهومی برای بهبود وضعیت بانک های طراحی •

0مرحله 
ارائه راهکار برای رفع مشکالت بانک های وابسته نظامی در شرایط تحریم•
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مسئله جریان نقد و 

 ضعف مالی دولت

ی گسترده و اثر آن بر تشدید انجماد دارایی و هامیتحر

رکود و افزایش مطالبات غیرجاری و ضعف مالی دولت در 

 های وابسته نظامیحمایت از بانک

ابراهیمی و همکاران، 

9311 

 ثبات سیاسی

و  وکارکسبتبع آن اثر بر محیط ی سیاسی و بهثباتیب

های افزایش مطالعات معوق بخش غیردولتی به بانک

 وابسته نظامی

رشیدارده و خزائی، 

9311 

 اقتصاد سیاسی
ی سیاسی در ابعاد اقتصادی و نقدینگی و خلق هادخالت

 های وابسته نظامیپول و آثار آن بر بانک
 مصاحبه با خبرگان

 های همکاری

 المللیبین

های وابسته نظامی در سطح کشورهای های بانکهمکاری

 منطقه
 مصاحبه با خبرگان

 (Soنیروهای اجتماعی)

و  هاارزشتغییر در 

پذیرش عمومی 

 های جدیدفناوری

های وابسته بانکداری مجازی در بانک ترعیسرپذیرش 

 نظامی

رشیدارده و خزائی، 

9311 

وسیعی از  ظهور حجم

نیروی کار آماده برای 

ازدواج و ورود به بازار 

 کار

افزایش تقاضای تسهیالت توسط بخش غیردولتی از 

 های وابسته نظامیبانک
 مصاحبه با خبرگان

 (Techنیروهای تکنولوژیکی )

 رشد سریع فناوری

های وابسته سبب توسعه اندک بانکداری مجازی در بانک

پیشرفت فنی و تکنولوژیکی  ازلحاظ وجودنیباانظامی شده 

 است ماندهعقبدر مقایسه با روندهای جهانی خیلی 

 مصاحبه با خبرگان

 مشتری محوری

محوری و خدمات ویژه مشتری خرد بسیار ضعیف مشتری

های وابسته نظامی بوده و عمدتا  سودمحوری مدنظر بانک

 بوده است

رشیدارده و خزائی، 

9311 

 (Ecoنیروهای اقتصادی )

 رشد بازارهای نوپدید

از فرصت بروز بازارهای نوظهور در داخل و خارج کشور 

 استفادههای وابسته نظامی به نحو مطلوب توسط بانک

 است نشده

و خزائی،  ارده دیرش

9311 

 وضعیت نامناسب 

 های اقتصادیشاخص

های اقتصادی بر وضعیت وضعیت نامناسب شاخص

های وابسته نظامی بانک ی عملکردیاشاخصهسودآوری و 

 معکوس گذاشته است تأثیر

 مصاحبه با خبرگان
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و  هابانک معضالتهای مشکالت و پیشران عنوانبهموارد ذیل  ی پنل خبرگانرپس از برگزا   

  نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح در پساتحریم شناسایی گردید:

 مالی تأمینو  هزینه مبادالت 

  تکنولوژیکیمشکالت فنی و 

  المللیبینعدم رعایت استانداردهای 

  مالی تأمین ابزارهایعملیات و تنوع عدم 

 محورتأمین مالی بانک 

  بانکداری مجازیضعف نظام 

 ساختاری مقام ناظر و اقتدار اللکاهش استق 

 سود بانکی یهاپول و اعتبار در تعیین نرخ یعملکرد شورا 

  وابسته نظامی هایبانکامکان انحالل  یسازو فراهم وفصلحلنظام نبود 

 و نهادهای مالی هابانکدر رابطه  یمختلف بانکدار ینبود الگوها 

  یحاکمیت شرکتعدم رعایت. 

پنل نظرسنجی از متخصصان  رد ضرمتخصصان حا ی دلفی بینربرگزادر مرحله بعد پس از 

مشکالت و معضالت  عنوانبهم مستقی طوربه عدم قطعیت دو ،یدرپیپ همرحلو د رامر د

 ازنظر دو عدم قطعیتاین شناسایی شدند.  وابسته نظامی در شرایط تحریم هایبانک

و نهادهای مالی وابسته به  هابانک عیتوضتحوالت  و تغییر رعامل اساسی د دومتخصصان، 

 م وعیت کوضتواند ها میقطعیت عدمهستند که تغییرات این  تحریم نیروهای مسلح در شرایط

روی پیش عدم قطعیت یطورکلبهدهد.  رشدت تحت تأثیر قرابه ار وابسته نظامی هایبانک کیف

 دودستهتوان به را می پساتحریمدر و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح  هابانک

 از: اندعبارتبندی نمود که تقسیم

 مؤثر هاآنتواند در حل ها میو رفع تحریم ایجادشدهها که با تحریم هاییمحدودیت -الف

 شده است مالی تأمینو  افزایش هزینه مبادالت هایی که سبب، محدودیتدیگرعبارتبهباشد. 

البته الزم به ذکر است؛ منظور از هزینه مبادالت و  شود.میها برطرف که با برداشتن تحریم

وابسته نظامی و مشتری است که  هایبانکمالی برای  تأمینمالی یعنی هزینه مبادالت و  تأمین

المللی به دلیل در این تحقیق مدنظر بانک است و بانک در تعامل با بانکداری بین

مالی خود را با هزینه  هایتراکنشکه در اثر تحریم وجود دارد، مبادالت و  هاییمحدودیت

، عدم ازجملهمشکالتی  کشورامی وابسته نظ هایبانکقطع همکاری  دهد.باالتری انجام می
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ارزی برای واردات و  توانتقاالنقلارزی، ایجاد وقفه در  هایحسابامکان افتتاح و نگهداری 

صادرات کاال و همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیالت ارزی، خریدوفروش اوراق 

ها و همچنین افزایش هزینه .ردرا به دنبال دا کارگزار هایبانکگذاری نزد قرضه و سپرده

های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهان و متعاقب آن نگهداری ذخایر ریسک

مالحظه افزایش قابل منجر به ارزی صرفا  به چند ارز و در چند کشور محدود که این امر

های مالی و ساختمعضالت مربو  به تخریب زیرگردد. از سوی دیگر، میهای عملیاتی هزینه

پذیر مدت امکانها در کوتاهها است که بهبود آن بعد از رفع تحریمبانکی کشور بعد از تحریم

منظور از مشکالت تکنولوژیکی ناشی از ضعف علمی و فنی نبوده و نیازمند زمان خواهد بود. 

وابسته نظامی است که در اثر رفع تحریم  هایبانک افزارینرمنیروی انسانی و مشکالت فنی و 

و بخصوص  المللیبینوابسته نظامی در فضای  هایبانکبه دلیل حضور نظام بانکداری داخلی و 

منطقه خاورمیانه، اجبار و بستر مناسب جهت حل مشکالت تکنولوژیکی مطابق با بانکداری 

 یا بلندمدت رفع شود. مدتمیان تواند این مشکالت درآید که میمی وجود بهنوین و پیشرفته 

از اهمیت بیشتری برخوردار است،  وابسته نظامی که هایبانکمعضالت  دسته دوم از -ب

ها هم وجود و بانک مرکزی است که از قبل از تحریم هابانکاین مربو  به مشکالت ساختاری 

وب و شکننده ها ندارد و شامل مشکالت داخلی، ساختار معیو ربطی به تحریم داشته است

وابسته نظامی و بانک مرکزی، و همچنین  هایبانکوابسته نظامی و رابطه بین دولت،  هایبانک

ایران نقش کمرنگی در نظام بانکی  نظامی هایبانک ،هاقبل از تحریمالمللی است؛ مشکالت بین

 باز کردنمانند الملل محدود به برخی از عملیات و حضور در بانکداری بین اندالملل داشتهبین

ها کمکی لغو تحریم رونیازاپرداخت و عملیات اعتبارات اسنادی بوده است.  ،حساب، دریافت

تواند شرایط را به حالت قبل از تحریم برای بهبود این شرایط نکرده و در بهترین حالت تنها می

و نهادهای مالی وابسته به  هابانکو مشکالت ساختاری  معضالت. اهم این دسته از برگرداند

 9از: اندعبارتنیروهای مسلح 

« رعایت استانداردها و کدها»المللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه صندوق بین -9

(ROSCs)2  وابسته به نیروهای مسلح نیز  هایبانکایران که شامل  هایبانکوضعیت

توان پنج مطرح در این برنامه، میشود را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای می

                                                           
های وابسته نظامی در پنل خبرگـان مطـرح و بحـث شـده اسـت مورد مشکالت ساختاری بانک 1الزم به ذکر است تمامی  .9

 استفاده شده است. تر، از منابع پژوهشی دیگرتر و کاملولی در توضیحات و تأیید برخی از این مشکالت به صورت تفصیلی
2. Reports on the Observance of Standards and Codes 
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(، Basel(، استانداردهای بازل )ISOدسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی )

های ( و توصیهFSAP(، استاندارد ارزیابی بخش مالی )IFRSاستاندارد گزارشگری مالی )

دهد جز ان میها نش. بررسی این گزارشقرارداد یموردبررس( را AML) ییشوپولمبارزه با 

های در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقص

-بسیاری در بخش ایزوهای بانکی وجود دارد. بنابراین جهت حضور در فضای بانکداری بین

استاندارد فوق الزامی به  1گذاری خارجی رعایت و جذب سرمایه هابانکالملل و ارتبا  با 

وابسته نظامی ضعف  هایبانکنمونه، در  عنوانبه. (9317 ،فرهمند معینرسد )نظر می

 هایبانکمالی  یهاصورت( وجود دارد و IFRSجدی در اجرای استاندارد گزارشگری مالی )

گردد که در تطابق با وابسته نظامی بر اساس استانداردهای سازمان حسابرسی تهیه می

 مالی نیست.  یهاصورتافزایش شفافیت  باهدفالمللی استانداردهای بین

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانک مالی تأمین ابزارهایعملیات و تنوع  -2

 های بانک نیاز مدتکوتاهدر حداقل  بایدابزارها موردنیاز نیست و این  اندازهبه

ضعف »در اصل،  .دمایتحریم برآورده نز ا را در دوره پس -حداقل در سطح منطقه -خارجی

 روز جدی به نظر یاستاندارهاابزارها، قوانین، مقررات و غیره مطابق با 

 «. رسدمی 

تأمین مالی در کشور بانک محور بوده و نظام مالی از عمق کافی برخوردار نیست. این  -3

گسترش و تعمیق نظام جامع مبنی بر  کلی برنامه ششم هایسیاست 1و  1برخالف بندهای 

ها( و افزایش سهم مؤثر بازار مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه تأمین

ی وسیلههای خرد و متوسط بهمالی فعالیت تأمینو گذاری سرمایه سرمایه در جهت توسعه

 است. نظام بانکی

تعدد  هابانکدر این و  است یافتهنتوسعه وابسته نظامی هایبانکدر  بانکداری مجازینظام  -0

 استبخش توزیع  7 شعب وجود دارد. این در حالی است که سیستم بانکداری نوین شامل

. در برخی از کشورها شعب تنها وظیفه بازاریابی را باشدمیبخش آن به شکل مجازی  1که 

شود و این امور به بانکداری نیز در این شعب انجام نمی یدهیالتتسهو حتی  گرفتهبرعهده

باشند و وابسته نظامی در ایران دارای تعدد شعب می هایبانک مجازی محول شده است.

های جاری ناشی از خرید یا اجاره محل ارائه خدمات بانکی و کارکنان آن بنابراین هزینه

 شده است. هابانکیانده بودن این و حتی در برخی موارد سبب ز یافتهیشافزا شدتبه
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در بُعد ساختاری و سازمانی، استقالل نسبی میان مقام ناظر و شبکه بانکی وجود دارد، اما  -1

 هابانکهیئت انتظامی  ازجملهعدم شفافیت نهادهای تأثیرگذار در تصمیمات پولی و بانکی، 

ساختاری  اللهای تخصصی بانک مرکزی، تا حدودی موجب کاهش استقو نیز کمیسیون

 اییمقام ناظر )بانک مرکزی( شده است. در بُعد مالی، بررسی قوانین مربو  به حقوق و مزا

دهنده استقالل مالی مقام ناظر است؛ اما دقت در صورت ارکان بانک مرکزی، ظاهرا  نشان

آن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از  زییربانک مرکزی و روش بودجه انیسود و ز

. همچنین دیتواند استقالل مالی مقام ناظر را مختل نماشبکه بانکی است، که می تفاتخل

وابسته  هایشرکتواسطه که به ،هابانکرابطه مالی غیرمستقیمی که میان بانک مرکزی و 

منافع مالی بین نهاد ناظر و  یینوعی همسو، شودمی جادیبه بانک مرکزی و شبکه بانکی ا

ها حاکی از وضعیت دهد. در بُعد نیروی انسانی، بررسیمی نشانا نهادهای تحت نظارت ر

نامناسب استقالل مقام ناظر است. ارتبا  نیروی انسانی شبکه بانکی با مقام ناظر، در چهار 

خدمت، ارتبا  غیررسمی حین  است: ارتبا  رسمی حین قرارگرفته موردبررسیگروه 

پس از بازنشستگی، انتقال از بخش خصوصی خدمت، انتقال از بانک مرکزی به شبکه بانکی 

و  قرارگرفته گذارقانون موردتوجهبه بانک مرکزی. در حال حاضر تنها روابط از نوع اول 

ضوابط مشخصی برای روابط نوع دوم تا چهارم، میان نیروی انسانی بانک مرکزی و  گونههیچ

کاهش استقالل و اقتدار بانک  .(9310)پرهیزکاری و روحانی، شبکه بانکی وجود ندارد 

گردد که قطعا  به دلیل اینکه ثباتی و افزایش فساد در بازار پولی و بانکی میمرکزی سبب بی

مضرات آن  تأثیردر این بازار هستند تحت  توجهقابلوابسته نظامی دارای سهمی  هایبانک

 قرار خواهند گرفت.

دهد که در سود بانکی نشان می یهان نرخپول و اعتبار در تعیی ینگاهی به عملکرد شورا  -1

 یدستور صورتبهو  یاقتصاد طیبدون توجه کافی به شرا هانرخ نیا هاسالبرخی از 

سود بانکی  یهاپولی در زمینه نرخ یهابسته یهانقا  ضعف و آسیب گری. از داندشدهتعیین

(. با توجه 9311)حیدری،  شوندتعیین می سالهیکدوره  کی یاها برنرخ نیاست که ا نیا

گذاری در سرمایه گذاری ونظامی بر سود تسهیالت اعطائی، سپرده هایبانکبه اینکه عمده 

غیرنظامی است که بر بدهی از بانک  هایبانکتکیه کردند و این برخالف  هابانکسایر 

وری این مرکزی وابستگی بیشتری دارند، بنابراین تعیین دستوری نرخ سود، فعالیت و سودآ

 دهد.  قرار می تأثیر تحت شدتبهرا  هابانک
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و نهادهای مالی وابسته به  هابانکامکان انحالل  یسازو فراهم وفصلحلنظام  یاندازراه -7

 یو مال ینظام پول کی یبرا در ایران نامطلوب دهیپد کیعنوان متوقف به نیروهای مسلح

و  یپول یاینظام سالم و پو کیاز  یانشانه یشود؛ در حقیقت وجود چنین امکاناتمی یتلق

 ی ایرانبانک یقوانین و مقررات ناظر بر مقوله توقف و ورشکستگعمده،  صورتبهاست.  یمال

 یو مشتمل بر قوانین و مقررات حاکم بر نظام پول است ییدر چارچوب قوانین و مقررات قضا

 هایبانکبری باالی دلیل هزینه(. این مورد به 9310، ندارلوید یوسف)ی ستندنی یو بانک

جدی  صورتبهوابسته نظامی  هایبانکنظامی و درنتیجه ناکارآمدی و زیانده بودن برخی 

 مطرح است. 

 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح هابانکدر رابطه  یمختلف بانکدار ینبود الگوها» -8

 گرفتهشکل «تجاری»ی بانکدار یالگو بر اساس هعمد صورتبهدر ایران  یبانکدار «:و بنگاه

شکال مختلف رابطه بانک و بنگاه ادهی شکل یبرا هابانکاز انواع  فییط آنکهحالاست و 

ای، ی توسعهبانکدار ،شرکتی یبانکدار ی،امنطقه یبانکدار عهخأل ایجاد و توس .وجود دارد

رابطه مناسب بانک و  یموجب شده است الزامات و بسترها غیره و یگذارسرمایه بانکداری

)شهبازی غیاثی،  فراهم نگردد هابنگاه تیمختلف فعال یهاو حوزه ازهاین بر اساسبنگاه 

نظامی فاقد طیف وسیعی از انواع بانکداری نوین و  هایبانکدر حال حاضر  .(9311

مالی در این  تأمینهای باشند و ابزارها و طیفپیشرفته جهت درآمدزایی و سودآوری می

 فاقد گستردگی الزم است.  هابانک

وابسته نظامی  هایبانکنظام بانکی که در های موجود در ها و چالشبسیاری از اختالل  -1

منابع،  یرکارایغ، تخصیص هابانکپایین  ییکارآعدم شفافیت،  ازجملهبیشتر مطرح است 

م تأمین حقوق عد ،یدر بین مدیران بانک ینبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصص

 یو اجرای نظام حاکمیت شرکت یگذاران و سایر ذینفعان برآمده از فقدان طراحسپرده

های متعدد در نظام بانکداری، است. بر اساس مطالعات و تجربه هابانکاین مناسب در 

به  یراه برای دستیاب ینترمهمعنوان به نظامی هایبانکدر  یتحقق حاکمیت شرکت

ای ، مجموعهوسیعدر یک معنای  یحاکمیت شرکتی است. شبکه بانک یکارآمدی و اثربخش

مدیریت ارشد )هیئت عامل(،  ،مدیرهیئتههای ناظر بر از ساختارها، فرآیندها و رویه

اصول شفافیت، افشا و کنترل  بری است که مبتن یو اجرای یها و واحدهای نظارتکمیته

مشتریان و...( و  گذاران،أمین حقوق کلیه ذینفعان )ازجمله سپردهتضاد منافع، به دنبال ت

برای  یساختار مناسب یحاکمیت شرکت درواقعاست.  یحفظ ثبات و سالمت شبکه بانک
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 نمایدیهای بانک را ارائه مگیری فعالیتتصمیم یها و چگونگتوزیع اختیارات و مسئولیت

البته حائز اهمیت است؛ حاکمیت شرکتی در تداخل با مسائل  .(9311فر، )شهبازی و ترابی

امنیتی و اطالعاتی نیست و موارد مرتبط با ساختار مطلوب عملکرد داخلی بانک و رعایت 

 .گیردیدر برمعادالنه حقوق تمامی سهامداران را 

 
 وابسته نظامی در پساتحریم هایبانکوضعیت  شدهنییتعمحورهای عدم قطعیت عوامل  (6)شکل 

 

 «مشکالت زیرسـاختی»و  «تحریم»، بنا بر نظر خبرگان، محورهای عدم قطعیت بیترتنیابه

 دهد:می لیشکت 2 4 4، ماتریس سناریو را به ترتیب ذکرشده هایقطعیتبرای هر یک از عدم 

 
 وابسته نظامی در پساتحریم هایبانکسناریوهای وضعیت  گانهفضای چهار (3)شکل 

 تحریم

 مشکالت زیرساختی 

تشدید 
 تحریم

کاهش 
 تحریم

اصالح 
نظام 
 بانکی
 

عدم 
اصالح 
نظام 
 بانکی

مشکالت 

 زیرساختی

 تحریم

اصالح نظام  عدم اصالح نظام بانکی

 بانکی

 کاهش تحریم

 تشدید تحریم

سراب نظام 

 بانکی

اقیانوس آرام 

 نظام بانکی

اقیانوس 

 پرموج

غرق شدن 

کشتی نظام 

 بانکی
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 سناریوتدوین 

المللی )بخصوص اهمیت است با توجه به وضعیت سیاسی حاکم در سطح منطقه و بینحائز 

رویکرد سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپایی( و فرض بر ادامه و حفظ این رویکرد و ماهیت و کلیت 

وابسته  هایبانکهای مالی( و از سوی دیگر، وضعیت فعلی های موجود )بخصوص تحریمتحریم

است. در  ادامه چهار  شدهگرفتهسال در نظر  1-94اریوها در این تحقیق نظامی کشور، افق سن

 شود:است نگارش می شدهاستخراجسناریویی که از حاالت متفاوت ترکیب دو عدم قطعیت 
 

 سناریوی نخست: اقیانوس آرام نظام بانکی؛ 

 کاهش تحریم و اصالح نظام بانکی: رفع بحران

اهم مشکالت  عنوانبهافتد و دو عدم قطعیت حالت اتفاق می نیترنانهیبخوشدر این سناریو 

یابند و ترکیب دو عدم قطعیت کاهش تحریم و اصالح نظام وابسته نظامی کاهش می هایبانک

 هایبانکشود و کشتی وابسته نظامی رفع می هایبانکدهد. بنابراین بحران بانکی رخ می

دهد و به ساحل رشد و خود ادامه می یجلووبهروابسته نظامی در اقیانوس آرامی به حرکت 

وابسته نظامی با  هایبانکآن  تبعبهکرده و  ینینشعقبرسد و دشمن تحریم پیشرفت می

المللی پرداخته و به دلیل حضور در هزینه کمتری به مبادالت مالی خود در عرصه بانکداری بین

این عرصه و استفاده از این فضا مشکالت تکنولوژیکی خود ناشی از ضعف علمی و فنی نیروی 

نمایند مدت یا بلندمدت رفع میو تکنولوژیکی را در میان یافزارنرمانسانی و مشکالت فنی و 

طه در پهنه سرزمین ایران دارد و اقدام متولیان مربو سرعتبهکه البته این برهه زمانی بستگی 

وابسته نظامی به فکر اصالحات ساختاری خود  هایبانکاز سوی دیگر، مجموعه نظام بانکی و 

استانداردهای  هابانکبینند و این افتاده و دورنمای رشد و پیشرفت خود را در این مسئله می

 ندینمایم( را اجرا IFRSالی )المللی حوزه نظام بانکی، بخصوص استانداردهای گزارشگری مبین

نظامی ارتقاء، فساد کاهش و کارایی در کارکرد و  هایبانکشود شفافیت که سبب می

وابسته نظامی استانداردهای بازل  هایبانکافزایش یابد. همچنین  هابانکمالی این  یهاصورت

و منابع خود را ی خود را افزایش کارآیآن نسبت کفایت سرمایه،  تبعبهرا رعایت کرده و 

وابسته نظامی  هایبانکمدیران  و مدیریت ریسک کارآمد کارا تخصیص داده و  صورتبه

 دهدینماصالحات ساختاری اجازه  شوند. در این سناریو،ی انتخاب میتخصص صورتبه

روند و بانک ضعیف و ناکارآمد در این کشتی باقی بمانند و از نظام بانکی بیرون می هایبانک

را  هاآنناخدای کشتی، تحت اختیارات و اقتدار خود زمینه خروج یا ادغام  عنوانبهمرکزی 

های اضافی خود را به وابسته نظامی با توسعه بانکداری مجازی، هزینه هایبانککند. فراهم می
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بانک  ترمهم دهند و از همهآن کارایی خود را افزایش می تبعبهدلیل کاهش شعب تقلیل داده و 

وابسته را  هایبانکو استقالل، زمینه ثبات و توسعه نظام بانکی و  بااقتدارمرکزی و مقام ناظر 

 افتهیکاهشکه دردسرهای دشمن تحریم  یطیدر شراوابسته نظامی  هایبانکنماید. فراهم می

رشد  یمللالنیبابزارهای مالی خود را تنوع بخشیده و درآمدزایی خود را بخصوص در فضای 

المللی در فضای بانکداری بین هابانکدهند و بنابراین بسترها و امکانات الزم برای حضور این می

وابسته نظامی با اصالحات ساختاری به  هایبانکشود بنابراین کشتی بخصوص منطقه ایجاد می

 بردارد. با سرعت بیشتری گام بر می یافتگیتوسعهساحل سعادت و 

توانند از منابع مالی خارجی استفاده نمایند. به می هادولتدشمن تحریم،  ینینشعقببا 

بازنشستگی  یهاصندوقدولتی و  یهاتیحمانظامی بر  هایبانکدلیل اینکه عمده تکیه 

بنابراین با تقویت درآمدهای دولتی، دولت متمول و ثروتمندتر شده و دولت از  ،نظامیان است

  81-12. طی دوره آوردیمستگی نظامیان حمایت بیشتری به عمل بازنش یهاصندوقو  هابانک

)سال تشدید تحریم مالی( و  9319ی مربو  به سال بانک ستمیس به دولتی بدهبیشترین رشد 

دولتی در بدهی  یهاشرکتو دولت سهم بیشتری در مقایسه با  9درصد بوده است 03برابر 

دشمن تحریم، دولت متمول شده و رشد  ینینشعقبها و بانکی دارد. با کاستن تحریم نظامبه

 هابانکای دهد که این عمل وضعیت ترازنامهی را کاهش میبانک ستمیس به خود یبده خالص

گذاری و سرمایه هابانکنظامی در این  هایبانکو به دلیل اینکه  بخشدیمرا بهبود 

رشد و توسعه  توانندیمرتر شده و نظامی پولدا هایبانکگذاری زیادی دارند بنابراین، سپرده

وابسته نظامی ایران خدمات بانکی را بخصوص در منطقه خاورمیانه ارائه داده و  هایبانکیابند. 

که درآمدزایی خود را بهبود بخشیده و همچنین منابع  کنندیماز این طریق کارمزد اخذ 

های ر این سناریو شاخصشود. دنظامی با فروکش نمودن تحریم آزاد می هایبانکمسدودی 

عملکردی بانک اعم از نسبت کفایت سرمایه، نسبت سودآوری، نسبت نقدینگی، نسبت کارایی، 

و  طیشرا یابد.های ثابت بهبود مینسبت مطالبات غیرجاری، نسبت اهرمی و نسبت دارایی

 است. شدهدادهنشان جدول زیر  خالصه در  طوربهاول  ویهر شاخص در سنار یهایژگیو
 

 وابسته نظامی در سناریوی اول هایبانکهای هر شاخص مربوط به شرایط و ویژگی (3)جدول 
 

 شرایط هاشاخص

 کاهش هزینه مبادالت مالی

 کاهش مشکالت تکنولوژیکی

                                                           

 گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی. ،ایران اسالمی جمهوری مرکزی . بانک9
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 افزایش المللیرعایت استانداردهای بین

 گیردانجام می ضعیف و ناکارآمد هایبانکانحالل 

 افزایش مجازیتوسعه بانکداری 

 افزایش اقتدار و استقالل بانک مرکزی

 افزایش تنوع و توسعه ابزارهای مالی

 افزایش مالی خارجی تأمین

 بهبود های عملکردی بانکشاخص
 

 سناریوی دوم: اقیانوس پرموج؛

 تشدید تحریم و اصالح نظام بانکی: چالش نظام بانکی )بحران نیست( 

اصالح و کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن است بر  یهااستیس 1بند  دیتأکدر این سناریو که 

ثبات در  نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد پاسخگویی به باهدفمالی کشور  جانبه نظامهمهتقویت 

وابسته نظامی  هایبانکشود. کشتی اشاره می و پیشگامی در تقویت بخش واقعی ملی اقتصاد

نماید که در اینجا هنر ناخدای کشتی و رفتار مسافرین کشتی و در اقیانوس پرموج حرکت می

رسد. دشمن تحریم اقیانوس را پرموج کرده ولی در تر به نظر میهای کشتی مهمخود ویژگی

 کهیدرحالامی به مسیر خود ادامه دهد وابسته نظ هایبانککران و مواج، کشتی این اقیانوس بی

ساز شده راه در این سناریو بیشتر از سناریوی اول بوده و تهاجم دشمن مشکل یهامشقت

وابسته نظامی در  هایبانکاست، هزینه مبادالت مالی و مشکالت تکنولوژیکی نظام بانکی و 

شوند. وابسته نظامی با اصالح خود در این نبرد پیروز می هایبانکحال افزایش است ولی 

نماید که شفافیت و کارایی در المللی را رعایت میاستانداردهای بین هابانک، این گریدعبارتبه

شود. همچنین می مدیریت ریسک کارآمدو  تخصیص منابعو  افتهیشیافزانظامی  هایبانک

مالی، رعایت حاکمیت شرکتی،  تأمینتوسعه ابزارهای وابسته نظامی با تقویت و  هایبانک

، تحریم وجودنیباانمایند. های جاری از بحران عبور میتوسعه بانکداری مجازی و کاهش هزینه

گذارد و به وابسته نظامی می هایبانکمالی  تأمینآثار خود را در افزایش هزینه مبادالت و 

الملل، مشکالت وابسته نظامی با بانکداری بین یهابانکدلیل نبود ارتبا  وسیع و گسترده 

ماند. البته اصالح ساختاری تکنولوژیکی و فنی در تطابق با بانکداری نوین و پیشرو عقب می

های مبادالت و رسیده و بر مشکالت افزایش هزینه هابانکوابسته نظامی به داد این  هایبانک

ولی  .کندژیکی از سوی دشمن تحریم غلبه میمالی از خارج و همچنین مشکالت تکنولو تأمین

و  هابانکمنابع  ازنظامی امکان استفاده  هایبانکریزد و باالخره دشمن تحریم زهر خود را می

با افزایش تقاضای داخلی  هابانکالمللی را ندارند و همچنین این اعتباری بین مؤسسات

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
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المللی و خارجی مواجه هستند و در این تسهیالت به دلیل عدم امکان استفاده از تسهیالت بین

بدهکارتر شده ولی با تولید  هابانکوابسته نظامی به بانک مرکزی و سایر  هایبانکشرایط 

گردد. در ها کنترل و مدیریت میوابسته نظامی، این بدهی هایبانکپادزهر اصالح ساختاری 

مایه، نسبت سودآوری، نسبت های عملکردی بانک اعم از نسبت کفایت سراین سناریو شاخص

های ثابت ، نسبت اهرمی و نسبت دارایییجار ریغنقدینگی، نسبت کارایی، نسبت مطالبات 

در  خالصه در  طوربهدوم  ویهر شاخص در سنار یهایژگیو و طیشرا یابد.بهبود نسبی می

 است. شدهدادهنشان  جدول زیر
 وابسته نظامی در سناریوی دوم هایبانکهای هر شاخص مربوط به شرایط و ویژگی (4)جدول 

 شرایط هاشاخص

 افزایش هزینه مبادالت مالی

 افزایش مشکالت تکنولوژیکی

 افزایش یالمللنیبرعایت استانداردهای 

 گیردانجام می ضعیف و ناکارآمد هایبانکانحالل 

 افزایش توسعه بانکداری مجازی

 گیردانجام می اقتدار و استقالل بانک مرکزی

 افزایش تنوع و توسعه ابزارهای مالی

 کاهش مالی خارجی تأمین

 بهبودی نسبی های عملکردی بانکشاخص
 

 سناریوی سوم: غرق شدن کشتی نظام بانکی؛

 نظام بانکی: بحران بانکی اصالحعدمتشدید تحریم و 

وابسته نظامی است و هر دو عدم قطعیت تشدید  هایبانکاین سناریو بدترین حالت برای 

وابسته نظامی در اقیانوس  هایبانکدهد و کشتی رخ می باهمنظام بانکی  اصالحعدمتحریم و 

زیرا ناخدای کشتی کاربلد نیست و مسافرین نیز بر رفتار خود در این شرایط  ؛شودمواج غرق می

کشتی به همراه  درنهایتزم را نداشته و آگاهی ندارند و کشتی فرسوده بوده و استحکام ال

، در اثر عدم گریدعبارتبهبه ساحل نخواهد رسید.  گاهچیهشود و کشتی مسافرین غرق می

مالی برای  تأمینقطعیت اول و تشدید تحریم و هجوم سنگین دشمن تحریم، هزینه مبادالت و 

و  افتهیشیافزاو نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح در خارج از پهنه سرزمین  هابانک

وابسته نظامی به دلیل محدودیت یا قطع ارتبا  با دنیای  هایبانکمشکالت تکنولوژیکی و فنی 

 المللی و نبود فضا و بستر مناسب جهت خارج و عدم حضور در فضای بانکداری بین
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مانند و از سوی دیگر، در اثر عدم قطعیت دوم، تکنولوژی پابرجا می گذاری خارجی درسرمایه

به دلیل مشکالت متعدد از اصالحات ساختاری فرار کرده و ناخدای کشتی )مقام ناظر و  هابانک

اقداماتی  ،بانک مرکزی( توان و انگیزه الزم را برای برخورد با مشکالت درون کشتی ندارد

 آید. وابسته نظامی به عمل نمی هایبانکاختی مناسب برای رفع مشکالت زیرس

ی در بانک ستمیس به دولتی بدهکه در سناریوی اول اشاره شد؛ بیشترین رشد  گونههمان    

 ناکاراهای مالی بوده است. بنابراین در این سناریو نیز، دولت فقیرتر و های تشدید تحریمسال

ی پس از بانک ستمیس به دولتی بدهبنابراین رشد  .کندشده و دست در جیب نظام بانکی می

وابسته  هایبانکبه دلیل اینکه یکی از منابع اصلی درآمد  .یابدهجوم دشمن تحریم افزایش می

غیرنظامی است،  هایبانک خصوصبهدیگر  هایبانکگذاری در گذاری و سرمایهنظامی از سپرده

در اثر رکود  هابانکو بحرانی شدن وضعیت نقدینگی  هابانکبنابراین در اثر رشد بدهی دولت به 

ها و محدودیت در برداشت از بانک مرکزی به دلیل تبعات حاکم بر اقتصاد، و انجماد دارایی

گیرد. همچنین به قرار می الشعاعتحتیا بلندمدت  مدتانیمنظامی در  هایبانکسودآوری 

وابسته نظامی به عمل  هایبانکفی را از دلیل کاهش درآمدهای ارزی، دولت حمایت الزم و کا

 آورد.نمی

ی برابر بانک ستمیس به یدولت یهاشرکت یبدهمالی(، رشد  )سال اوج تحریم 9319در سال 

 9درصد( رقم بزرگی است. 1) 12درصد بوده است که در مقایسه با رشد این بدهی در سال  09

وابسته نظامی و غیرنظامی، عمده بدهی  هایبانکمالی  یهاصورت، بر اساس وجودنیباا

وابسته  هایبانکغیرنظامی و دولتی است و عمده مطالبات  هایبانکدولتی به  یهاشرکت

 هایبانکدولتی به دلیل رانت، دست در جیب  یهاشرکتنظامی از بخش غیردولتی است. زیرا 

اند و به دلیل اینکه دولتی و غیرنظامی کرده و بخش خصوصی برای اینکه از قافله عقب نم

برد و چون شرایط وابسته نظامی پناه می هایبانکبه  ناچاربه ،دولتی ندارد هایبانکنفوذی در 

وابسته نظامی را  هایبانکقرض گرفته از  یهاپولبنابراین توان پرداخت  ،اقتصادی خوب نیست

 . شودیمبدهکارتر  روزروزبهندارد و 

 ،گیردوابسته نظامی شدت می هایبانکهجوم بخش خصوصی برای اخذ اعتبار به  نکهیباا

خوشی ندارند که به این تقاضا پاسخ دهند و  برای پاسخ به تقاضا به  روز و حال هابانکولی این 

با مشکالت ساختاری عدم تعمیق  هابانکآورند. زیرا دیگر روی می هایبانکقرض گرفتن از 

مالی و عدم رعایت قواعد حاکمیت شرکتی و غیره روبرو  تأمینعدم تنوع ابزارهای بازار سرمایه، 
                                                           

 .گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی ،ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک .9
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وابسته نظامی  هایبانکبا توجه به محدودیت منابع موجود و افزایش تقاضا برای منابع  .هستند

 و مؤسسات اعتباری قرض  هابانکاز سایر  هابانکبخصوص از ناحیه بخش غیردولتی، این 

گردد و غیرمستقیم سبب افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی می صورتبهکنند که می

تر شدن وضعیت فشار مضاعف به سیستم بانکی و وخیم درنهایتخلق پول، نقدینگی و تورم و 

وابسته نظامی را به همراه دارد.  هایبانکوابسته نظامی و غرق شدن کشتی  هایبانکو  هابانک

ردی بانک اعم از نسبت کفایت سرمایه، نسبت سودآوری، های عملکدر این سناریو شاخص

های ، نسبت اهرمی و نسبت دارایییجار ریغنسبت نقدینگی، نسبت کارایی، نسبت مطالبات 

هر شاخص در  یهایژگیو و طیشرا رسد.وخیم شده و به حد مقدار بحرانی می شدتبهثابت 

 است. شدهدادهنشان  در  جدول زیرخالصه در  طوربهسوم  ویسنار
 وابسته نظامی در سناریوی سوم هایبانکهای هر شاخص مربوط به شرایط و ویژگی (5)جدول 

 شرایط هاشاخص

 افزایش هزینه مبادالت مالی

 افزایش مشکالت تکنولوژیکی

 کاهش یالمللنیبرعایت استانداردهای 

 گیردانجام نمی ضعیف و ناکارآمد هایبانکانحالل 

 کاهش بانکداری مجازیتوسعه 

 گیردانجام نمی اقتدار و استقالل بانک مرکزی

 کاهش تنوع و توسعه ابزارهای مالی

 کاهش مالی خارجی تأمین

 شود )بحران(می ترمیوخ شدتبه های عملکردی بانکشاخص
 

 سناریوی چهارم: سراب کشتی نظام بانکی؛
 نظام بانکی: تعویق بحران اصالحعدمکاهش تحریم و 

دهد. در رخ می باهمنظام بانکی  اصالحعدمکاهش تحریم و  هایقطعیتدر این سناریو عدم 

مالی و مشکالت  تأمینیابد و در اثر آن، هزینه مبادالت و عدم قطعیت اول؛ تحریم کاهش می

و در عدم قطعیت دوم؛ اصالح نظام بانکی و  افتهیکاهشوابسته نظامی  هایبانکتکنولوژیکی 

گیرد و مشکالت ساختاری یا پابرجاست یا اینکه در حال وابسته نظامی صورت نمی هایبانک

وابسته نظامی را رفع ننموده و فقط این  هایبانکافزایش است. بنابراین کاهش تحریم، بحران 

 نکهیبااام بانکی فرسوده و ناکارا شده و اندازد. در این سناریو کشتی نظبحران را به تعویق می

وضع کشتی، مسافران و  قدرآنکرده ولی  ینینشعقباقیانوس آرام است و دشمن تحریم 

ناخدای آن بد است که امیدی به این کشتی نیست که به ساحل نجات برسد و در سراب 
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رق شدن را به تعویق اقیانوس آرام اندکی این غ وجودنیبااغرق خواهد شد.  درنهایتو  رکردهیگ

 تواند جلوی غرق شدن کشتی و مسافران آن را بگیرد. اندازد ولی نمیمی

وابسته نظامی پا را فراتر از این سرزمین گذاشته و در تعامل و ارائه  هایبانکدر این سناریو، 

شوند که منجر به افزایش المللی بخصوص در سطح منطقه وارد میخدمات با نظام مالی بین

 17حدود  9384-14 هایسالبر اساس آمار بانک مرکزی، طی شود. می هابانکآمد این در

داخلی جذب و به اقتصاد داخلی  هایبانکمیلیارد دالر منابع مالی خارجی )فاینانس( توسط 

است. بنابراین در این  افتهیکاهشمیلیارد دالر  1بود که در شرایط تشدید تحریم به  شده قیتزر

به دلیل مشکالت ساختاری اقتصاد و نظام بانکی در پهنه این سرزمین، برای  هابانکسناریو، 

کنند. سطح می هاآنای رجوع کرده و دست در جیب منطقه هایبانکرشد درآمدزایی خود به 

های افزایش و هزینهوابسته نظامی بخصوص در سطح منطقه  هایبانکتأمین مالی خارجی 

در این شرایط که تحریم فروکاسته است دولت یابد. از خارج کاهش می هابانکمالی این  تأمین

وابسته  هایبانکتواند حمایت مالی از اندکی متمول و نسبت به گذشته ثروتمندتر شده و می

المللی بین هایبانکنظامی به عمل آورد. همچنین دولت از منابع نهادها و مؤسسات مالی و 

المللی بین هایبانکبه ذکر است استفاده از منابع مؤسسات مالی و  کند. البته الزماستفاده می

و اطمینان از بازدهی طرح اقتصادی و توجیه آن است ولی با  وکارکسبمنو  به اصالح فضای 

استفاده کرد.  یاتااندازه مؤسساتتوان از منابع این می جادشدهیاتوجه به رشد اقتصادی و رونق 

کند و غیرنظامی قرض نمی هایبانکو دولت پولدار از  افتهیشیافزات بنابراین توان مالی دول

به  هابانکیابد که بهبود ترازنامه بهبود می هابانکبانکی کاهش و ترازنامه  نظامبهبدهی دولت 

وابسته نظامی سودآور  هایبانکبرای  هابانکنظامی در این  هایبانکگذاری دلیل سرمایه

 نظامی ضعیف را بگیرد.  هایبانکتواند دست خواهد شد و همچنین دولت غنی می

وابسته نظامی تنبل بوده و یا به دلیل منافع شخصی ذینفعان انگیزه  هایبانکاز سوی دیگر، 

ابراین بن .کنندبینند و یا حتی در برابر آن مقاومت میالزم را برای اصالح ساختاری خود نمی

ها بسیار باال است. به دلیل و کارایی بسیار پایین و هزینه شفاف ریغ هابانک هایحساب

المللی بخصوص استانداردهای بین هابانکوابسته نظامی، این  هایبانکنظام بانکی و  اصالحعدم

کنند که باعث المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بازل را رعایت نمیاستانداردهای بین

شود. همچنین وابسته نظامی می هایبانککاهش شفافیت، افزایش فساد و کاهش کارایی در 

انتصابات  ضوابط و بر اساسبر اساس روابط نه  کارآی منابعناتخصیص  کاهش کفایت سرمایه،

کند. اضافه می هابانکوابسته نظامی به مشکالت این  هایبانکدر بین مدیران  یتخصصغیر
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نهند. تعدد به بانکداری مجازی نمی فرصتیآورده و  یرو خودهمچنان به افزایش شعب  هانکبا

شده و سودآوری و ترازنامه  هاآنهای جاری وابسته نظامی سبب افزایش هزینه هایبانکشعب 

نظامی از  هایبانکمالی عمده  یهاصورتترازنامه و  نکهیا بادهد و قرار می ریتأثرا تحت  هاآن

 رسد وتنبل و ضعیف نظامی نمی هایبانکضعیت مناسبی برخوردار نیست، زور مقام ناظر به و

ضعیف و ناکارآمد وابسته نظامی وجود ندارد که به بحران بیشتر  هایبانک و ادغام امکان انحالل

مالی خالی  تأمینوابسته نظامی از ابزارهای متنوع  هایبانکزند. دست دامن می هابانکاین 

در  هابانکگیرند و حضور این وابسته نظامی را تحویل نمی هایبانکخارجی  هایبانکاست و 

شود. در این سناریو المللی بخصوص منطقه با مشکل اساسی مواجه میفضای بانکداری بین

عملکردی بانک اعم از نسبت کفایت سرمایه، نسبت سودآوری، نسبت نقدینگی،  یهاشاخص

 جیتدربهثابت  یهاییدارا، نسبت اهرمی و نسبت یجار ریغارایی، نسبت مطالبات نسبت ک

 ویهر شاخص در سنار یهایژگیو و طیشرا شود.وخیم شده و به مقدار بحرانی خود نزدیک می

 است. شدهدادهنشان ( 1جدول )خالصه در  طوربهچهارم 
 

 وابسته نظامی در سناریوی چهارم هایبانکهای هر شاخص مربوط به شرایط و ویژگی (2)جدول 

 شرایط هاشاخص

 کاهش هزینه مبادالت مالی

 کاهش مشکالت تکنولوژیکی

 کاهش یالمللنیبرعایت استانداردهای 

 گیردانجام نمی ضعیف و ناکارآمد هایبانکانحالل 

 کاهش توسعه بانکداری مجازی

 گیردانجام نمی اقتدار و استقالل بانک مرکزی

 کاهش تنوع و توسعه ابزارهای مالی

 کاهش مالی خارجی تأمین

 شود(می ترکینزدشود )به بحران تر میوخیم جیتدربه های عملکردی بانکشاخص
     

کشور در عرصه مالی و  یگذاراستیستوان عنوان نمود؛ با توجه به وضعیت حاکم بر می

المللی مقابله با کنوانسیون بینبه اجرای  رانیگمیتصمو  گذاراناستیسبانکی، تمایل مجموعه 

و ایجاد کانال مالی ویژه با اتحادیه  (FATF) کارگروه اقدام مالی ( وCFT) مالی تروریسم تأمین

برای انتقال منابع مالی ناشی از تجارت به ایران و تالش و همت موجود  SPVاروپایی موسوم به 

المللی، امکان کاهش تحریم اری ایران در عرصه بینبرای رفع موانع تحریمی حضور نظام بانکد

ولی به دلیل مشکالت ساختاری فراوان در مجموعه نظام بانکی و  ،در آینده نزدیک وجود دارد
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ای هدفمند و اقدامی جدی برای حل این مشکالت حداقل وابسته نظامی و نبود برنامه هایبانک

در سراب  رکردنیگنظامی پابرجا خواهد بود )وابسته  هایبانک، مشکالت اصلی مدتکوتاهدر 

به سمت بحران بانکی حرکت خواهند نمود.  مروربه هابانکوابسته نظامی( و این  هایبانک

 ای نزدیک محتمل است.بنابراین تحقق این سناریو در آینده
 

 نظامی در شرایط تحریم  هایبانکطراحی مدل مفهومی برای بهبود وضعیت 

برخالف ذهنیت مردم و برخی نخبگان که در این مطالعه بررسی و مشخص گردید؛  گونههمان

، ناشی وابسته نظامی هایبانکبخصوص  ایران نظام بانکیاز مشکالت  یتوجهقابلکشور، بخش 

با وابسته نظامی  هایبانک های سخت، روابطاز علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم

و هزینه مبادالت مالی افزایش یافت و مشکالت فنی و  قطع شد شرکای خود در سایر کشورها

 اجرای استانداردهایعدم  ازجمله مشکالت ساختاری ولی، تکنولوژیکی پابرجا یا تشدید شد

حاکمیت شرکتی، و تأمین مالی تروریسم،  ییشوپولدر حوزه  تررانهیگسختقوانین بازل، 

از استانداردهای روز دنیا عقب  شیازپشیبایران  هایبانکو غیره، سبب شد  بانکداری مجازی

و اساسی در بهبود وضعیت ترازنامه و  توجهقابلکاهش تحریم تغییرات  باوجودو حتی  دیافتنب

 وابسته نظامی ایجاد نشد. هایبانکمالی 

 هایبانکهای قبلی این تحقیق، مدلی برای بهبود وضعیت با توجه به نتایج بخش درنتیجه    

 هایبانک، در حالت کلی (0) شکلته نظامی در پساتحریم طراحی گردید. با توجه به وابس

مالی،  تأمینوابسته به نیروهای مسلح در دوره پساتحریم با سه مشکل اصلی هزینه مبادالت و 

زیرساخت تکنولوژیکی و مشکالت ساختاری مواجه هستند که دو مشکل هزینه مبادالت مالی و 

ولی  ،هستند حلقابلمدت و یا با وقفه ی در حالت کاهش تحریم، در کوتاهزیرساخت تکنولوژیک

نیست و کماکان به قوت خود باقی خواهد  یشدنحلمشکالت ساختاری حتی با رفع تحریم، 

 بود. 
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ربطی به تحریم ندارد و در پساتحریم 

 به قوت خود باقی است 

 

 
 

 
 و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح در پساتحریم هابانکاصلی مشکالت  یهامؤلفه (4)شکل 

 

 یهااستیس بر اساسوابسته نظامی باید  هایبانکرفع بحران ویکرد اصلی برای بنابراین ر

 ؛ توسعه بازارها و ابزارهای مالی،های کلی اقتصاد مقاومتیسیاستکلی برنامه ششم و 

المللی گزارشگری مالی استانداردهای بین ازجملهالمللی حوزه بانکی های بیناستاندارد

(IFRSاستانداردهای بین ،)عایت حاکمیت شرکتی، المللی بازل، توسعه بانکداری مجازی، ر

ضعیف و ناکارآمد، جلوگیری از مداخله دولت در تعیین نرخ  هایبانکامکان انحالل و ادغام 

 سود بانکی و اتخاذ رویکردهای مختلف بانکداری باشد.

 

 هاشنهادیپو  یریگجهینت

در شرایط  ایرانوابسته نظامی  هایبانکمشکالت و معضالت سی رمن برضهش واین پژ رد

وابسته نظامی با استفاده از مطالعات و  هایبانک معضالتمشکالت و  یاشرانهیپتحریم، روندها، 

 هایقطعیتو پژوهشی و روش پنل خبرگان شناسایی شدند و سپس عدم  یاکتابخانهاسناد 

. هزینه مبادالت مالی و 9 ؛یعنی ایران در پساتحریم وابسته نظامی هایبانکهای مشکل اصلی

 فیلد شرو برهیتکبا  هاعدم قطعیتکه این . مشکالت ساختاری 2 ؛ ومشکالت تکنولوژیکی

. این چهار سناریو است شدهنیتدوچهار سناریوی محتمل  ،است شدهاستخراج یادومرحله

  .بحرانیق تعود(  و ؛بحران بانکی؛ ج( چالش نظام بانکیبحران؛ ب(  رفعف( لاز: ا اندعبارت

هزینه 
مبادالت و 
تامین مالی

زیرساخت 
تکنولوژیکی

مشکالت 
ساختاری

 گرددمشکالت زیرساختی تکنولوژیکی با وقفه رفع می

 ایزوهای بین المللی حوزه بانکداری

 )بال(استانداردهای نظارت بانکی 

 (IFRSاستانداردهای گزارشگری مالی )

 ضعف ابزارهای و بازارهای مالی

 حاکمیت شرکتی

 ضعف بانکداری مجازی

 اقتدار و استقالل  بانک مرکزی

 های ضعیفانحالل و ادغام بانک

 الگوهای مختلف بانکداری

 مداخله دولت در نظام بانکی
 

 یابدبالفاصله پس از تحریم کاهش می
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باید گفت که همخوانی ضعیفی بین ساختار های چهار سناریوی محتمل با بررسی درمجموع   

استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر  ایران باوابسته نظامی  هایبانکمالی  یهاصورت

روابط کارگزاری را داشته باشند،  ایران برای برقراری هایبانکخارجی قصد ارزیابی  هایبانک

ضعیف استانداردهای  رعایت لیبه دلدیگر،  یاز سودر اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. 

در  شدهارائهتواند به اطالعات گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی

ت اعتماد، وضعیت موجود اعتماد کند. حتی در صور وابسته نظامی هایبانکمالی  یهاصورت

های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، زمینه ایران در هایبانک

شفافیت و غیره مناسب نیست. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی 

 یایران هایبانکنکه غ از ایرنداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فا ایرانی نظامی از بانک

 .تحریم هستند یا خیر

، وابسته نظامی هایبانکبهبود و توسعه وضعیت منظور رسد بهمی به نظربر این اساس      

باشد، نه اعطای وابسته نظامی  هایبانکبر اصالح درونی  زیهر چاز  تأکید و تمرکز باید پیش

 هایبانک، کاهش ریسک گریدانیببهکارگزاری.  خارجی جهت برقراری روابط هایبانکامتیاز به 

( هابانکحاکمیت شرکتی در  و نیز ساختار هابانک)با اصالح وضعیت ترازنامه وابسته نظامی 

خارجی با  هایبانک عنوان صرفه ریسک همکاریباید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به

وضعیت توجه این موضوع باشند که عدم توسعه باید م گذاراناستیسهمچنین  .ایرانی هایبانک

نیست، بلکه حتی در صورت برطرف  هامیتحرگروی توقف یا رفع  ، دروابسته نظامی هایبانک

قرار گرفت، همچنان  یموردبررس این تحقیقدر  لیتفصبه، موانعی که هامیتحرشدن کامل 

 .ایران خواهد بودوابسته نظامی  هایبانکالمللی فراروی روابط بانکی بین

وابسته نظامی،  هایبانکبنابراین جهت حل مشکالت اساسی و زیرساختی شبکه بانکی و      

کلی برنامه ششم ضروری  یهااستیسکلی اقتصاد مقاومتی و  یهااستیستوجه به الزامات 

کلی طراحی گردید که  یهااستیساست. بنابراین در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این 

استانداردهای  ازجملهالمللی حوزه بانکی های بیناستاندارد بر توسعه بازارها و ابزارهای مالی،

المللی بازل، توسعه بانکداری مجازی، (، استانداردهای بینIFRSالمللی گزارشگری مالی )بین

وابسته  هایبانکآمد ضعیف و ناکار هایبانکرعایت حاکمیت شرکتی، امکان انحالل و ادغام 

نظامی، جلوگیری از مداخله دولت در تعیین نرخ سود بانکی و اتخاذ رویکردهای مختلف 

 دارد. دیتأکوابسته نظامی  هایبانکبانکداری برای 
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9 (99.) 

 ( .بررسی آثار تحریم با تأکید بر نقل9314عزیزنژاد، ص .) ،دفتر مطالعات اقتصادی مرکـز وانتقال ارز
 . ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهش

 ی اسـتراتژیک زیربرنامـهمرکز تحقیقـات و (. تحریم نظام بانکی، 9310، ا. و رضایی، س. )نژادیغفار
 .مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 مرکـز ، موانع غیرتحریمی توسعه روابط بـانکی ایـران بـا سـایر کشـورها (.9317. )ح، فرهمند معین

 های مجلس شورای اسالمی.پژوهش

 ی فعالیت بخش هاشاخص فرود و فرازردیابی (. 9311زاده، ع. )راد، ع. محمودزاده، ا.، و مدنیکریمی
. در نقش بازارهای مالی در دستیابی به رشد اقتصـادی پایـدار و ی از بخش مالیریرپذیتأثواقعی در 

تهــران: انتشــارات موسســه عــالی آمــوزش و پــژوهش مــدیریت و  .مــدتانیماشــتغال زادر آینــده 

 .یزیربرنامه
 ( .9311مجاب، ر .) ی رخـداد بحـران بـانکی در اقتصـاد ایـران. در ارزیـابی هانهیزمسالمت بانکی و

 .یزیربرنامهتهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  بازارهای مالی.انداز وضعیت و چشم
 ( .9313مالیی، ع. جالل، م. و عباسی، ه .)دفتـر  ،بررسی ضـرورت و امکـان انعقـاد پیمـان دوجانبـه

 ی مجلس شورای اسالمی. هاپژوهشمطالعات اقتصادی مرکز 

 ( .9311نجفی، ف. محمودزاده، ا. و عینیان، م .) در نقـش بازارهـای هاجریان وجوه نقد بانکتحلیل .

تهـران: موسسـه عـالی . مـدتانیممالی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشـتغال زادر آینـده 

 ی.زیربرنامهآموزش و پژوهش مدیریت و 

 ( .9310نیلی، ف. و همکاران .)ی اقتصـادی، هابنگاه، بررسی ساختار مالی نظام تأمین مالی در ایران

 .ان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانتهر
 مرکـز  ی بـانکی،ورشکسـتگتوقـف و  .0شناسـی نظـام بـانکی آسیب(. 9310، م. )نـدارلوید یوسفی

 های مجلس شورای اسالمی.پژوهش
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