آقاي فراهاني -ماهنامه بانكداري آينده

متن اولیه میزگرد نهادهای صنفی
ماهنامه :لطفاً برای شروع به تاریخچهی کانون بانک ها قبل از انقالب و بعد از آن بپردازید؛ چنانچه
اطالعاتی در خصوص ساختار و نحوه عملکرد این نهاد در قبل از انقالب دارید ،توضیح دهید و اینکه
سیر تاریخی توسعهی نهادهای صنفی در حوزهی بانک چگونه بوده است؟
دکتر عبده تبریزی :متأسفانه نظام بانکداری قبل از انقالب نسبت به نظام بانکداری که االن داریم از قدرت بسيار باالتری
برخوردار بود .یعنی اگر زمان را هم در نظر بگيریم ،فاصلهاش بسيار زیاد است ،مثل فاصلهی امروز ما با یکی از کشورهایی
که پيشرفتهترین نظام بانکداری را دارد .البته مسائل فقهی موضوع دیگری است ،بدیهی است فرق اساسی در بانکداری
اسالمی وجود دارد ،و بانکداری اسالمی ایران مدعی این است شرع را زیر پا نمیگذارد .اگر این تفاوت را کنار بگذاریم هم
از نظر کيفيت و هم از نظر محصوالت وضع درگذشته خيلی بهتر بود .چند مثال ذکر میکنم :اوالً در آن زمان تمام نهادهای
پولی را داشتيم یعنی در مقطع تأسيس جمهوری اسالمی ایران ،بانکداری ما در منطقه حدود  40-30سال جلوتر از بقيه بود،
یعنی ما هم بانکهای مشترک با خارجيان داشتيم ،هم بانک مرکزی داشتيم که بعضی از کشورهای اطراف ما در آن مقطع
بانک مرکزی نداشتند هم بانکهای خصوصی خارجی و مشترک داشتيم هم بانکهای توسعهای در چارچوب بخش
خصوصی داشتيم .یعنی بانک توسعهای داشتيم که در اختيار بخش خصوصی بود و دولت به آن اعتماد داشت ،و در مقابل
برای مثال رئيس مجلس سنا را رئيس هيأتمدیره آن بانک کرده بودند و این بانک طرحهای توسعهای کشور را در دست
داشت .یعنی دولت به بخش خصوصی اعتماد میکرده است که طرحهای توسعهای کشور را انجام دهد .برای مثال ،وقتی
شرکت نفت میخواهد پاالیشگاه بزند ،به این بانک خصوصی مراجعه میکند و طرح احداث پاالیشگاه در سه کشور دنيا را
ارائه میدهد و از این بانک تأمين مالی آن را خواستار میشود و آن بانک هم در سطح دنيا آن منابع مالی را تامين میکند .یا
وقتی دولت ژاپن میخواهد برای اولين بار به یِن اوراق قرضه منتشر کند ،یک بانک ایرانی را به عنوان ليدر انتخاب میکند،
یعنی یک بانک ایرانی است که برای اولينبار اوراق ین ژاپن را در خارج از آن کشور به فروش میرساند.
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در آن زمان ما به لحاظ قدرت نظام پولی نقش باالیی داشتيم و نهادها و محصوالت بانکی تنوع خوبی هم وجود داشت .ما
هم بانک خردهفروش داشتيم ،مثل بانک شبکهای که االن داریم و هم بانک عمدهفروش داشتيم ،مثل بانک ایرانيان که تک
شعبه بود و کارهای معامالتی بين بانکها را انجام میداد؛ هم بانک توسعهای داشتيم و هم بانک تجاری .در بخش مسکن
تمام عناصر را داشتيم .یعنی بانک رهنی ( )mortgage bankمشابه بانک مسکن امروز داشتيم که من جوان را استخدام
شده کرده بود تا به عنوان ویزیتور و به خانهها مراجعه کنم و طرح گرفتن وام  25ساله را برای هر خانه توضيح داده و آنها را
ترغيب به گرفتن این وام میکنم .االن با گذشت حدود  40سال از عمر جمهوری اسالمی ،نمیتوانيم وام  25ساله بدهيم .آن
محصولی را که ما  25سال پيش به خانهها میفروختيم ،امروز نمیتوانيم بدهيم .آن بانک یک بانک رهنی بود و در کنارش
ما تمام اجزایی را داشتيم که بعدها یاد گرفتيم در رشتهی مالی میتواند شکل بگيرد .در حوزهی تقویت و تحریک تقاضا
شرکتی مثل بانک ساختمانی را داشتيم که تقریباً مانند ریتز ( )REITSامروز است ،هم در حوزهی مؤسسات پسانداز و وام
( )savings and loan associationنهادهای مانند اکباتان و خزر را داشتيم که اینها را هنوز در جمهوری اسالمی
نداریم .حتی ما  merchant bankهم در گذشته داشتيم .از این نظر فکر میکنم بتوانيم بگویم که نظام قدرتمندتری از
وضعيت فعلی داشتيم.در حوزهی بازار سرمایه هم اوضاع همين است .بورس ایران  30سال قبل از بورسهای دیگرمنطقه است
شکل گرفته و تمام اسباب و نهادهای بورس را  30سال قبل از منطقه داشته است .در مجموع ،بنيانی که تشکيل شده بود،
بسيار قوی بوده و با پيروزی انقالب ،مکثی در حوزهی پولی و مالی ایجاد شده است.
قبل از انقالب کانون نهادهای صنفی هم وجود داشت که به نظر من نسبتاً قوی بوده است .در امور صنفی محدودیتهایی هم
بوده و در آن زمان نيز تا حدی در کنترل دولتیها بوده است .اما فکر میکنم کانونهای آن روز ضعيفتر از کانونهای
امروز نبوده است ،به هر حال شورای پول و اعتبار همان شوراست و در ترکيبش ،بخش خصوصی هم شرکت میکرده است.
بعد از انقالب ،نظام بانکی ما زیر سئوال رفت و مکثی ایجاد شد که در بازار سرمایه شدیدتر بود و تقریباً حدود 10سال بازار
تعطيل بود .بازار پول چون نمیشد تعطيلش کرد ،با یک تغيير دوباره آغاز به کار کرد ،ولی تحت فشار فکری بود که نظامی
ربوری است .ضعف مورد اشاره بدین معنا نيست که افرادی که بعد از انقالب بانکداری میکنند ،از دانش کمتری
برخوردارند .بلکه باید گفت در فضایی بودند که محدودیتهای محيطی بيشتری داشتند و این توسعه کندتر اتفاق افتاد.
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تحریم های خارجی هم از اول انقالب باعث شد که نظام بانکداری ما کمتر بين المللی باشد ،بعد از تحریمهای هستهای هم
خيلی بيشتر صدمه دیده ،و فکر میکنم در دورهی ریاست جمهوری آقای خاتمی اصالحات خوبی رخ داد که در دورهی
آقای احمدینژاد با اعطای مجوزهای بانکداری عجيبوغریبی ،نظام بانکی دفعتاً بزرگ شد و کيفيت خود را از دست داد.
زمانی که به دورهی آقای احمدی نژاد نگاه میکنيم فقط رشد ما دو صنعت را میبينيم :یکی صنعت بانکداری که از نظر
کميت رشد کرد و دیگری هم صنعت ساختمان است؛ همهی صنعتهای دیگر کالً تضعيف شدند ،و از این نظر میتوان این
گونه بيان داشت که تحریمهای بينالمللی به طور جدی باعث شد صنعت بانکداری استانداردهای بينالمللیاش را از دست
بدهد.
ماهنامه :انتخاب موضوع میزگرد بر این مبناست که نهادهای صنفی میتوانند لنگر گاهی باشند که در
واقع به بانک مرکزی کمک کنند هم در واقع نماینده پایین باشند در مقبل بانک مرکزی برای دفاع از
منافع سایر بانکها.
بهشتی روی :جناب دکتر عبده توضيحات کاملی را از تنوع خدمات بانکی قبل از انقالب ارائه دادند و من با تجربه شخصی
که دارم میخواهم بودیم که در آن سالها شاید ما در حد  12تا  18ماه بيشتر از خواهر خواندههای خودمان در آن طرف
آبها عقبماندگی نداشتيم .به عنوان مثال در بانکی که من کار میکردم بانک تهران سابق در آذر ماه سال  1350فعاليت
خود را شروع کردم ما در سال  1352سيستم  batch processingرا برای مکانيزهکردن حسابهای جاری و پسانداز راه
انداختيم و در آن زمان همه جای دیگر دنيا بر این اساس بود ،از سال  53نرمافزاری با نام CICSرا راهاندازی کرده بودند تا
این نرمافزار بتواند ارتباط مستقيم را با کامپيوترها داشته باشد تا کار  BATCHرا انجام ندهند و در بانک تهران موفق شده
بودند در شعبه مرکزی که هم بخش کامپيوتر آنجا بود و هم با کابل وصل میشد این کار را پياده بازی کنند ولی در شعبهی
مثالً چهارراه فلسطين که  100متر آن طرفتر بود به خاطر نبود  communicationارتباط آنجا این سرویس قابل ارائه
نبود .وقتی که من فرصتی را برای گذراندن دورهای به خارج از کشور سفر کرده بودم در سال  55کاری را در بانکی شروع
کردم در آنجا سومين شعبهی آنها بود که  online real timeرا پياده میکردند .ما عقبافتادگیمان در این بود که ما
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 batch processingرا پياده کرده بودیم و برای آنالین برنامهریزی شده بود اما آنجا مشکل ارتباط آن را راحتتر
میتوانستند حل بکنند به این درجه از موفقيت نائل شده بودند.
پس ما در آن دوره در جایگاه نسبتاً خوبی قرار داشتيم و دومين مسئله این که بانکداری در آن دوره پيچيدگی و تنوع مسائل
امروز را نداشت کمااینکه همين امروز که ما داریم صحبت میکنيم بانکداری  10سال آینده هيچ شباهتی به بانکداری امروز
نخواهد داشت و از این نظر آقای دکتر توضيحات دادند و من هم موافق هست نسبت به تنوع خدمات آن دوره که با پيشرفت
جهانی هماهنگ بودیم .اما برگردم به سئوال مشخص شما این که آیا بانکها یک نهاد صنفی داشتند یا خير اول توضيح
بدهم که نهاد صنفی در نظام بانکی بسيار متفاوت است با سایر نهادهای صنفی و سایر بنگاههای اقتصادی .یک فرق اساسی
دارد که واحد های صنفی دیگر برای مثال توليدکنندگان رب گوجه فرنگی برای خودشان یک اتحادیه داشته باشند
تولي دکنندگان کفش برای خودشان اتحادیه داشته باشند نگاه آنها آن اتحادیه با نگاهی که از یک بنگاه اقتصادی مثل بانک
هست متفاوت است چرا که آنها آنجا یک  regulatorدیگری مثل بانک مرکزی باالی سرشان ندارند و دليل اصلی آن این
است که بانکها با سرمایه خودشان نيست که کار میکنند بانک ها با شرایطی که ایجاد میکنند ممکن است با  20یا  30برابر
و ما االن در حال حاضر بانکهایی داریم در کشور که  50برابر سرمایهشان از سپردههای مردم استفاده میکنند در بانکهای
دولتی عمدتاً وجود دارد بانکهای خصوصی  9 – 8برابر است تا واحدهای دیگر بيشتر 24-23برابر هم است .از این بابت
تفاوت هایی وجود دارد فرض کنيد یکی از کارخانجات توليد رب از صحنه خارج میشود دیگران  market shareآن را
میگيرند و علیرغم اینکه برای مقاصد خاصی دور هم جمع شدهاند و ممکن است هماهنگیهای هم انجام دهند برای مثال
در مورد خری د گوجه فرنگی اینکه چگونه پيش بخرند شرایط بازار را چگونه ارزیابی کنند و چه برنامهریزیهایی داشته
باشند .اما در سيستم بانکی اینجوری نيست اگر یک بانکی زمين بخورد دیگر بانکها با مشکالت عدیدهای مواجه میشوند و
بحث دومينو افکت اینجا مطرح میشود و کل اقتصاد کشور را تحتتاثير قرار میدهد و دچار مشکل میکند .لذا نهادهای
صنفی در نظام بانکی بسيار گسترده و فراتر از نهادهای صنفی در مشاغل دیگر است.
ما قبل از انقالب کاون بانک ها را داشتيم کانونی که طبق قانون ایجاد شده است در مقاطعی هم میدانم که در شورای پول و
اعتبار نمایندهای داشته است و حضور پيدا می کرده است .اما بنابر مطالعاتی که صورت گرفته اوالً در حوزهی ارتقای نظام
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بانکی فعاليت میکردند جز اهداف شان بوده است .پيشنهادهایی که از سوی بانک مرکزی اعالم میشد اینها نظر میدادند و
رأی میدادند و بسيار هم الزم بود .بعد از انقالب و بعد از ادغامشدن بانکها و وجود قانون ملیشدن بانکها که حدود  33یا
 36بانک در مجموع داشتيم همانطور که آقای دکتر اشاره داشتند بانکهای مشترک ،توسعهای ،پسانداز و اعطای وام بودند
همه ادغام شدند و تبدیل به  8بانک شدند و به موجب همان قوانين کانون بانکهای قبل که به موجب قانون تأسيس شده بود
به موجب مصوبات شورای انقالب وقت لغو شد و دیگر آن کانون وجود نداشت .اما در عين حال گردانندگان و مدیران این
سيستم نهاد دیگری را تأسيس کردند با نام شورایعالی بانک ها که این شورا بازوی اجرایی پيدا کرد به عنوان کميسيون
هماهنگی مدیران عامل بانک ها که شکل قانونی نداشت و وجود فيزیکی نداشت و فکر میکردند این  8بانک که همگی
دولتی شدهاند ،برای تصميمات رفاهی کارکنانشان تصميماتی که می خواهند بگيرند با هم هماهنگ باشند چون از اوایل
انقالب همسانسازی و همگونسازی به نوعی یک هدف بوده است.
این کميسيون هماهنگی مدیران عامل بانکها وجود داشت و مسائلشان پيرامون مسائل رفاهی کارکنانشان میگشت که
شباهتی با هم داشته باشند بعدها با تشکيل بانکهای خصوصی از اوایل دههی  80یک مجموعهای از  4بانکی که اول تأسيس
شده بودند این  4بانک اوایل گردهم می آمدند و بعدها تصميم گرفتند یک نهاد صنفی به ثبت برسانند و مجوزش هم از
وزارت کار و امور اجتماعی بگيرند بعدها با اضافهشدن بانک های دیگر به تدریج بر اعضای آن نيز افزوده شد در جریان ثبت
این کانون مسائل متعددی وجود داشت به خاطر بحثها و مشکالتی که با واحدهای صنفی وجود داشت نتوانستند پيش روی
کنند و دوباره قرار بر این شد که نهادی تشکيل شود زیرمجموعه اتاق بازرگانی که آن هم موفق نشد و تا اینکه در حدود دو
سال پيش کانون بانکهای خصوصی یا بانکهای غيردولتی ایران به عنوان یک موسسهی غيرانتفاعی در سازمان ثبت شرکت
ها ثبت شده و به مرور هم به اعضای آن اضافه شد تا امروز که حدود  18عضو دارد در خالل این مدت هم بحث
خصوصیسازی بانکهای دولتی هم مطرح بود  4بانک رفاه کارگران ،صادرات ،تجارت و ملت .اینها که خصوصی شدند
و بحث چگونگی عضوشان در این کانون مطرح شد .این کانون وقتی درست شد برای خودش اساسنامهای درست کرد .در
اساسنامهاش نوشته بود بانکهایی که به موجب تشکيل بانکهای غيردولتی تاسيس شدهاند .بانکهای ملت و تجارت و رفاه
و صادرات واجد این کيفيت نبودند به اضافهی اینکه  40درصد سهام دولتی دارند ،آیا میتواند اینجا عضو باشند یا نباشند
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اتفاق نظر وجود نداشت که در هر حال عضو نشدند .تا اینکه این بحثها ادامه داشت مسائلی مانند نرخ سود مطرح بود با
توجه به فرمایشات آقای عبده قبل از انقالب بانکها دارای قدرت بيشتری بودند بر همين منوال بانکهای تجاری هم از
استقالل بيشتری برخوردار بودند علیرغم اینکه بانکداری ساده بود بانکها دارای اختيار بودند ضمن اینکه غيراز چند بانک
توسعهای که اشاره کردند در تامين مالی پروژهها و گرفتن تسهيالت مالی برای پروژهها از بانکهای خارج که منحصر بانک
توسعه صنعت و معدن بود بقيه اینها عموماً در حوزهی کوتاهمدت کار میکردند برای سرمایه در گردش تسهيالت میدادند
وام می دادند و خيلی هم پيشرفته بود آن سيستم بعد از انقالب از زمانی که بانک مرکزی شروع کرد بستههای سياستی نظارتی
مطرح کرد مشکلهایی به وجود آورد برخی از نگاهها در قانون عملياتی بانکی بدونربا که تصویب شده بود برای برخی از
سرمایهگذاریها تخصيص منابع بانکها شرایطی را پيشبينی کرده بود مثالً برای عقود مشارکتی و  ...هيچ محدودیتی نداشت
اتفاقاً بانکها براساس وظایفی که قانون عملياتی بانکی بدونربا به آنها محول کرده بایستی منابع سپردهگذاران را بایستی در
جاهایی که بيشترین نرخ بازده را دارد سرمایهگذاری کند .در بعضی موارد حداقلها تعيين شده بود ،این بستههای سياستی
نظاتی ادامه داشت و در دورهی ریاست جمهوری بعدی این مسائل کالً تغيير کرد به مرور بانک مرکزی از همان سالها که
شروع کرده بود فعاليتش را به عنوان سياستگذار دولت شاید آن اختيارات پولیاش محدودتر شده بود به همين ترتيب بر وی
سيستم بانکی هم این اثرگذاری را داشت تا جایی که اعالم این نرخها چه سود سپردهها چه سود تسهيالت باعث شده بود که
یک اعوجاجی در سيستم ایجاد شود اینجا بود که بين کميسيون هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و کانون اولين
جلسه در بهمن یا اسفند سال  92با هم جلسه تشکيل دادند و آنها تصميم گرفتند با یکدیگر در مورد نرخ سودهایی که وجود
دارد هماهنگ شوند و در ارتباط با دستوراتی که از باال دیکته میشود .تا به حال تالش بر سر این بود که اینها با یکدیگر
ادغام شدند که زمينهی ایجاد یک کانون بانکها را با عضویت تمام بانکها ایجاد کنند از آن سالها ماهيانه یک جلسه
برگزار میشود و سعی میشود مجموعهای از هماهنگیها صورت میگيرد مثالً در مورد کارمزدهای بانکی نقطه نظرات
مختلف وجود دارد بررسی میشود.
ماهنامه :نگاه بانک مرکزی به نهادهای صنفی باید چگونه باشد؟
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امین آزاد :زمانی که بخواهيم روند توسعهی نهادهای صنفی را دنبال کنيم باید روند توسعهی بانکداری را مورد بررسی
قرار دهيم .ما ابتدای بحث بانکداری را در دورهی قاجاریه داریم که بانکهای خارجی هستند مانند بانکهای استقراضی و
سایر که برخی از سياستهای مالی را در کشور ایران دنبال میکردند بنابراین معنایی نداشته که نهاد صنفی بخواهد وجود
داشته باشد دورهی پهلوی اول اولين بانکهای ایرانی تأسيس میشوند بانک ملی سپه و  ...این سير بانکداری را داریم که
بانکهایی هستند که با قانون تأسيس میشوند به نوعی میشود گفت بانکهایی هستند که دولتی هستند و قانونگذار مجوز
تأسيس آنها را میدهد و اصوالً این جنس بانک ها کمتر نياز به نهاد صنفی دارند تا بخواهند از طریق آن اهدافشان را دنبال
کنند دههی  30یا دههی  40بحث بانکداری خصوصی در کشور رونق میگيرد بانکهای خصوصی زیادی در کشور ایجاد
میشوند ما سال  34الیحهی قانونی بانکی را داریم سال  39قانون بانکی و پولی را داریم سال  51قانون پولی و بانکی کشور را
داریم میشود گفت هر  6یا  7سال ما قانونی را داریم با مبحث بانک که بيشتر اساس شکلگيری آنها برمیگردد به تأسيس
بانکهای جدید یا مقررات ناظر بر ورود بانکهای خارجی یا بانکهای مشترک در کشور ما این نشان میدهد که فضای
بانکداری دولتی که ما در سال 1300داشتيم کامالً تغيير میکند و فضا بر میگردد به سمت تکثر بانکهای خصوصی وقتی
تعدد و تکثر بانکه ای خصصی را داریم قاعدتاً بحث نهادهای صنفی هم به عنوان رکن الزامی فعاليت بانکهای خصوصی
کنار آن میآید .ردپای این تغييرات را در مقررات میبينيم یعنی اگر در الیحه قانونی بانکداری سال  34هيچ اثری از این
مطلب نيست اگر در قانون پولی و بانکی سال  39هيچ نشانی از آن نيست در قانون پولی و بانکی سال  51ما مبينيم که
قانونگذار مادهی  38را به تأسيس کانون بانکها اشاره میکند و در همان قانون ردپای کانون بانکها را میبينيد  :1مدیرعامل
کانون بانک ها به عنوان یکی از ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار و بعد حضور یک نماینده از کانون بانکها در هيأت
انتظامی بانک ها موضوع قانون پولی و بانکی کشور است .به نظر من این نشان میدهد فضا تغيير کرده و قانونگذار شرایط
جدید را درک کرده است .یعنی حاال که فضای حضور بانکهای خصوصی است بنابراین شرایط را باید طوری تلطيف کرد
که این بانکها در تصميمگيریها نيز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند.
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اما این تغيير و تحوالت با انقالب سال  57متوقف میشود از این باب که الیحهی قانونی ملی شدن بانکها را داریم که اصوالً
موضوعيت فعاليت کانون بانکها را بی اثر میکند و در این زمان نقشی که از کانون بانکها انتظار داریم را قانونگذار به
شورایعالی بانکها واگذار میکند.
این سير را ما از سال  58داریم تا سال  74که استارت تأسيس اولين موسسه اعتباری زده میشود و تا سال  79که ما اجازه
تاسيس بانکهای غيردولتی را داریم و این باعث شکلگيری مجموعهای الزامات شد زمانی که بانکهای خصوصی را داریم
قاعدتاً اینها نيازمند فضایی هستند تا با یکدیگر به گفت وگو و هم نظری بپردازند وظایفی که از یک نهاد صنفی انتظار
میرود در قالب یک  regulatorیا  controllerدر واقع اینها مفاهيمی هستند که از یک نهاد صنفی حتی در شکل
ابتدایی انتظار میرود این وظایف را این نهاد انجام دهد و این نهاد شکل گرفت در کنار این بانکهای دولتی هم احساس نياز
کردند که یک شورای هماهنگی باید وجود داشته باشد.
ماهنامه :میزان اثرگذاری و نقشی که این نهادهای صنفی در کنار بانک مرکزی ایفا میکنند ،چقدر است
و چگونه میتوانند به شبکه بانکی کمک کنند .چه چالشهایی پیش روی این نهادهاست؟
عبده تبریزی :در طی دورهای این سازمانها که مردمنهاد هستند ،به حکم قانون ایجاد شدهاند .در برخی صنوف در ایران
این نهادها را میبينيم و بهویژه نهادهای حرفهای به حکم قانون ایجاد شدهاند :مانند وکال ،پزشکان و  ...که در جریان زندگی
مدنی نقشآفرینی کردهاند .در جامعهی مدرن مفاهيم خيلی تغيير کرده است .بهویژه مفهوم «صنف» به عنوان یک  NGOتا
به عنوان یک نهاد غيردولتی و مردمنهاد ساختاری دارد که به طور دائمی در حوزههای منافع مشترک صنف کار میکند ،و
وارد حوزهی رقابت اعضای صنف نمیشود .مثالً ،همهی بانکها خواستهی عمومی و مشترک در مقابل قانونگذار دارند.
برای مثال ،میخواهند نظام حسابداریشان ،از جمله نظامهای معتبر جهانی باشد .در مقابل قانونگذار موضع میگيرند .اگر یکی
از مواد الیحه مربوط به بانکها را مانع ببيند ،میخواهند قبل از اینکه تبدیل به قانون شود ،آن را اصالح کنند .اما در هيچ
جای دنيا ،صنف بانک نمیگوید چقدر حقوق بدهيد تا همه آن را پرداخت کنند؟ یا از این فراتر ،در مورد نرخگذاری با هم
مشورت نمیکنند .خالف است که در صنف بنشينند و نرخ تعيين کنند .قطعاً خالف است ،مخصوصاً برای کشوری که
شورای رقابت هم دارد.
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این ها مسائلی است که بر بستر آن و در آن فرهنگ ،کانون شکل گرفت؛ کانون بنا به آن شرایط شکل گرفت .بانکها
مشتریان متفاوتی دارند و چارچوب فعاليت متفاوتی دارند .از ابتدای انقالب ما ساختار صنف مردمنهاد نداشتهایم و در آغاز
انقالب ،طبق قانون و براساس مصوبهی شورای انقالب ،کانون بانکها منحل شد و موقعيتی هم که در شورای پول و اعتبار
داشت ،از دست رفت و امروز مستقيم نماینده ای در شورای پول و اعتبار ندارد .طبيعی است کانون فعلی میتواند تقویت
شود ،یعنی مبتنی بر مبانی جدیدی پایهگذاری شود ،اما گرایش مقامهای ناظر در ایران این است که به هر شکلی که شده ،این
را هم تحت کنترل خود درآورند .مثالً ،قانون مدرنی که در سال  84تصویب شد ،وجود بسياری از نهادهای صنفی را به
رسميت شناخت .بر طبق آن قانون ،هرگونه نهادی میتواند فعاليت کند ،ولی میبينيم عمالً به سرمایهگذاران حقيقی اجازه و
پا نگرفت .بنابراین ،این گرایش در مقامهای نظارتی وجود دارد که سازمان مردمنهاد تشکيلشده را تحت کنترل درآورند و
با خود هماهنگ کنند تا سازمان مشابهی ایجاد نشود موقعيت مقام ناظر به خطر نيفتد.
ماهنامه :شاید یکی از چالشهای توسعه ی نهادهای صنفی ،نگاه تمرکزگراست؟
عبده تبریزی :اوالً در طول  40سال اخير ،تشکل نهاد صنفی در جهان مفهوم دموکراتيکتری به خود گرفته است ،و مردم
نهادتر شده است .نمونهاش همين تشکل فيلمسازان در ایران است که گرایش مستقل از دولت دارند .در مورد بانک اینگونه
نيست که تشکل صنفی بتواند کامالً مستقل از دولت و بانک مرکزی عمل کند ،چون در حوزهی منافع عمومی فعاليت
میکند و میبایستی الزامات مقام ناظر را رعایت کند .البته همه ما کنترل نهاد ناظر را جایز میدانيم و از هر اقتصاددانی هم
بپرسيد ،از بانک مرکزی انتظار دارد در بحث نظارت ،بسيار قویتر از این عمل کند.
به هر حال ،کانون بانکها میتواند نهادی خودانتظام باشد .اگر خودش را توانمند کند ،بدیهی است بانک مرکزی هم
حوزههای نظارتش محدودتر میشود.
باید تعریف جدیدی از کانون بانکها هبه مثابهی تشکل صنف داشته باشيم که شامل همهی بانکها باشد و تقسيمبندی
غيردولتی و دولتی نداشته باشد .این صنف که در صنعتی فعاليت میکند که با وجوه عمومی سروکار دارد ،مسائل و
حوزههای مشترکی دارد که صنف میتواند به آنها بپردازد .متاسفانه در وضعيتی هستيم که نظام بانکی دائماً تحت فشار
است؛ وجودش و نوع وجودش مورد اعتراض قرار میگيرد .در چنين شرایطی نهادهای پایدار بلندمدت بخش خصوصی هم
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سخت شکل میگيرد .بخشی از ضعفی که باعث شد نتوانستيم در این دوره کانون صنفی جدی تشکيل دهيم این است که در
سطح باالتری از قانون ،فعاالن و دارندگان قدرت غيرقانونگذار مانند کسانی که در چارچوب فقهی عمل میکنند با در
چارچوب قضایی فعاليت میکنند ،دائماً نهاد بانک را در شرایط ناپایداری قرار میدهند .در چنين شرایطی دستگاه صنفی
قدرتمند کمتر میتواند شکل بگيرد.
بهشتی روی :مشکالت نظام بانکی ما فراوان است .یکی از مواردی که در حال حاضر کانون بانکهای غيردولتی دنبال
میکند این است که در بخش نامه ها و رویههایی که میخواهد اعالم شود بانک مرکزی سئوال میکند اما نقطهنظرات را که
ارائه میشد بنا به مجموعهای از قدرتهایی که بانک مرکزی در باالی سر خود دارد قابليت اجرا پيدا نمیکند .یعنی یکی از
نقشهای اصلی کانون بانکها میتواند در تسهيل رویهها سرعت بخشيدن به این رویههاست اما در خيلی از موارد به این دليل
که بانک مرکزی استقالل الزم را ندارد خيلی از تصميمگيریها اجبار میشود.
برای مثال ما در چارچوب قانون عملياتی بانکی بدونربا برای عقود مختلف فرمتهای مختلف قرار دادی داریم یک ارکانی
دارد که این یکی است مثالً یک پروژ هی  1000ميلياردی با یک پروژهی  100ميليونی ویژگیهای مختلفی دارند ،نمی توان
با یک فرمت ثابت این فعاليت ها را انجام داد.
این نهاد وجود دارد اظهار نظر کارشناسی هم میکند اما بانک مرکزی و قدرت آن در شورای پول و اعتبار بسيار کم است .لذا
ما اعتقاد داریم کانون بانکها باید دارای اراده و قدرت باشسند و خودشان بتوانند در زمينههای مختلف کارشناسی داشته باشند
و در تصميمگيریها نقش داشته باشند اما اینکه میگویيد در دیگر کشورها مانند کانون بانکهای آفریقای جنوبی یکی از
ارکان اصلی در پيادهسازی بال  2است .خودش کميتههای تخصصی تشکيل میدهد و بانک مرکزی زمانی که بخواهد عملياتی
کند از آنها مشورت میگيرد .از این کانون خواسته میشود وقتی آنها جلسه تشکيل میدهند خرجی این جلسات انتظام بخش و
اثرگذار بر سيستم بانکی آن کشور است .در کشورهای دیگر مانند ترکيه برای مثال کانون آن کشور وظيفهی آموزش را
برعهده دارد .نحوهی رای دادن در آن کانون مشخص بود .رایدادن براساس  total assetاست .کانون بانکها هر سه ماه به
سه ماه یک فصلنامهای از صورتهای مالی بانکها در یک سطح استانداردی منتشر میکرد .در هر جایی بنا به شرایط
اختصاصی درجهی پيشرفت اقتصادی درجه تاثير گذاری باعث ایجاد اختيارات و مسئوليتهای مختلف میشوند.
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ماهنامه :ساختار آفریقای جنوبی و ترکیه را توضیح دهید لطفا؟
بهشتی روی :برای مثال ترکيه یک مجمع ساالنه دارند هيأتمدیرهای دارند هيأت عاملی دارند و کميتههای تخصصی دارند
در چارچوب قوانين تصميمگيری صورت میکرد قانون بانکی ترکيه یک قانون دیناميک است اگر موردی پيش میآید در
مورد آن تصميمگيری میکنند و اصالحيه میزنند اینگونه نيست که بگذارند  15سال از آن بگذرد بعد آن را تغيير دهند نظر
خواهی میشود.
مثالً در آلمان اتحادیه بانکهای پسانداز و وامدهنده متفاوت هستند با نگرش و ساختار و وظيفهی کامالً مشخص .اما ما در
کانون بانکهای غيردولتی سه کشور را که شباهت نزدیکتری با سيستم بانکی ما دارند را در نظر گرفتهایم کره جنوبی،
ترکيه و آفریقای جنوبی هم را مورد مطالعه قرار دادهایم.
ساختار سازمانی برای این مورد تنظيم شده است در جلسات مطرح شده است تا آن را گسترش دهيم چند کميته مانند مالی و
حقوقی روی این مورد کار میکنند .اینها مانند خيلی از موارد دیگر چون سيستم بانکی قدرت الزم را ندارد طبيعتاً کانون
هم این قدرت را ندارد .آخرین نکته این که خيلی از جاها مطرح میشود که بانکها جلسههایی را برگزار میکنند برای
تعيين نرخ بانکی .خير .اینجا در حق بانکها ظلم میشود با زدن این حرف .این نرخها از باال به آنها دیکته میشود .بانکها
تنها مجری مصوبات و شيوههایی هستندکه به آنها داده شده است .اصوالً بنده اعتقاد ندارم که نرخ سود نرخ دیکتهای باشد.
اگر دیکتهای باشد از حالت تعادل خارج میشود ما نرخهای مختلفی داریم که اگر دستوری اینها باشد آن نيروی جاذبه را
از تعادل خارج کردهایم.
امین آزاد :ما قبل از انقالب یک پروسهی  12ساله سه قانون در بحث بانکداری داشتيم ،اگر خاطرات دکتر یگانه رئيس
کل سابق بانک مرکزی را مطالعه کنيد به خوبی بيان داشتهاند که این قانون پولی و بانکی سال  51در آن مقطع ضعيف است.
نظارت کافی را ندارد و جاهایی باید با البی کار نظارت را پيش ببرد یعنی نشان میدهد در همان مقطع اگر انقالب هم رخ
نمیداد این قانو ن برای آن دوره ضعيف بود .ما بعد از انقالب بحث نظارت فراموش شد یعنی داستان نهاد ناظر عمدتاً فعاليت
هایش محدود شد به اینکه آیا اعتباراتی که تخصيص شد به هر یک از بانکها به خوبی به جای خودش میرسد و اینکه
بانک ثبات و سالمت داشته باشد موضوع کار نظارت بانک مرکزی بود 16 .سال قانونگذار اجازه داده است که بانکهای
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غيردولتی فعاليت کنند گذشته است در این  16سال با بزرگترین اتفاقات را در بحث نظارت در دنيا داشتهایم یعنی از ضوابط
بال  1بال  2بال  3همه رشد پيدا کردهاند قوانين نظارتی بسيار تغيير کرده است .برای مثال اگر نهاد نظارتی دستور میدهد فالن
سهامدار از بانک خارج شود این مورد برای بانکداران ما قابل هضم نيست .این مطلب ساده پيش و پا افتاده ایست که در
قانون بانکداری افغانستان و ترکيه هم هست .نهاد ناظر ما به هيچ وجه در بحث نظارت موثر پيشرفت نکرده است و فکر می
کنم این عدم پيشرفت در بخش های دیگر هم هست .نهادهای صنفی ما هم به همين گونه است یعنی قدرت نهاد صنفی که در
آلمان وجود دارد و به قدرتمندی بافين عمل میکند این را ما هم نداریم یعنی چيزی که از نهادهای صنفیمان انتظار داریم
بسيار پایينتر از آن چيزی است که حتی در قوانين فعلیمان برای اتحادیههای صنفی معمول پيشبينی شده است.
برای مثال شما اگر شکایتی از یک پارچه فروش داشته باشيد الزم نيست به سازمان حمایت از مصرفکنند گان مراجعه کنيد
اگر شکایتتان را به اتحادیه صنف پارچهفروشان ببرید در مدت زمان بسيار کمی بازرس مراجعه میکند و بسيار هم
قدرتمندتر از آ ن نهادی است که به موجب قانون ایجاد شده است .این به این دليل است که اختيارات قانونی خاص دارد .به
خاطر این که جاهایی میتواند لغو مجوز کند یا پروانه مجوز را ابطال کند .کاری که نهادهای صنفی ما اصالً به آن ورود نمی
کنند چيزی که بانک مرکزی باید دستور آن را ابالغ کند یعنی قاعدهی رسيدگی به مشتریانتان این است و نهاد صنفی آن را
پيگيری کند در صورتی که از نظر من یک نهاد صنفی باید این کار را انجام دهد ولی اصالً ورود نمیکند .به نظر من
نهادهای صنفی بانکی ما در همان مرحلهی جنينی هستند .زمانی که من سمت مدیریت کل مقررات را برعهده داشتم این
رویه را بنا گذاشتم که هر مقررات جدیدی که میخواهد پایهگذاری شود ما از این دو نهاد صنفی بانکها استعالم کنيد آن
زمان مخالفت هایی هم به وجود آمد که این اختيارات خودمان است و نباید آنها را در بحث تنظيم مقررات ورود دهيم .ما در
بين خودمان این راقبول داریم که این نهاد ها هر چقدر قدرتمندتر باشند به بانک مرکزی بيشتر کمک خواهندکرد ،ولی
بازخورد و خروجی که از اینهای صنفی میآمد فوقالعاده ضعيف بود .از این نظر میتوان گفت نهادهای صنفیمان به آن
حد از بلوغ نرسيدهاند و نهادهای ناظر هم به آن جایگاه نرسيدهاند.
ماهنامه :چه نگاهی باید به آینده وجود داشته باشد؟
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عبده تبریزی :به نظر من مقررات بينالمللی بعد از  2002تغييرات اساسی کرده است .االن نياز داریم قانون نظام بانکی
اصالح شود و باید مجموعه قوانين معقولی را عرضه کرد که با تحوالت بينالمللی منطبق باشد .همه معتقدیم بانک مرکزی،
نظام بانکی و نهاد صنفی بانکی ضعيفاند و همه اینها با هم ارتباط دارند .مشکالت زیادی داریم که باید رفع شوند .تا آنجا
که اطالع دارم دو نهاد صنفی و علمی بانکداری به دنبال مجوزاند؛ نهادهایی که باید از وزارت علوم مجوز بگيرند .تنوع
تشکلهای مردمنهاد در عرصهی بانکداری به کشور کمک خواهد کرد.
بهشتی روی :صحبتی کردند در مورد اتحادیه پارچهفروشان؛ همانها به موجب قانون شکل گرفتهاند همانها به موجب
قانون تاسيس شدهاند این انتظار نادرست است از کانون بانکها که چنين وظایفی به آن تفویض نشده است اگر اتحادیه
دندانپزشکان تجربی یا هر صنف دیگری اینها به موجب قانون تصویب شدهاند.
ماهنامه :این نکته مهمی است که باید از محفل قانونی به این مقوله نگاه کرد.
بهشتی روی :اتحادیه بانکهای خصوصی یا کانون بانکهای غيردولتی باید به موجب قانون تأسيس شود و به موجب قانون
اختيارات بگيرد نمی تواند خودجوش گردهم بيایند خودش جوش تصميم بگيرند و انتظار داشته باشند یک قدرت فائقهای
داشته باشند و آن تصميمات را اجرا کنند کسی حرف آنها را گوش نمیدهد اما آنجایی که اثرگذار هستند اختيارشان را از
قانون میگيرند وقتی اختيارشان را از قانون میگيرند میتوانند به خوبی عمل کنند و میتوانند در راستای یکدیگر باشند با
بانک مرکزی ،لز ومی ندارد که مقابل بانک مرکزی باشند االن بر سر یکسری مسائلی که نه کارشناسی و نه منطقی در آن
وجود دارد این ها مقابل یکدیگرند .خيلی از موارد را همکاران بانک مرکزی قبول دارند اما نمیتوانند کاری انجام دهند .لذا
برای آینده باید در همين الیحه قانون بانکداری که مطرح است ،الزم است تشکيل کانون بانکهای کشور پيشبينی بشود،
حداقل به همان قانون اصناف مراجعه شود و ببينند چه اختياراتی به آنها دادهاند.
ماهنامه :کانون این مطالعه را داشته است که در اکوسیستم بانکی جایگاه نهاد صنفی اختیارات آن و در
چه حوزههایی باید نقشآفرینی کنیم؟
بهشتی روی :اصوالً تشکيل این جلسات مشترک کانون بانکهای دولتی و غيردولتی بر همين اساس بوده است زمانی که
جناب سيف به بانک مرکزی آمدند هنوز این اتفاقات نيافتاده بود .اینها قرار شد که گرد هم بيایند و مسائل مشترکمشان را
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با یکدیگر حل بکنند و در سير تکميلی خودشان تبدیل به کانون بانکها شوند .حتی بحثهای مختلفی شد یکی مطرح
میکرد آن مصوبه شورای انقالب را که به موجب آن کانون بانکها لغو شده است یعنی به موجب ماده قانون  38که اشاره
شد را مادهای ارائه دهيم تا این مادهی انحالل لغو شود .خيلی تحوالت و تغييرات دراین  40سال گذشته اتفاق افتاده است که
طبعاً در آن کانون بانکهای سابق دیده نشده است.
ماهنامه :شما نحوه ی عمل کانون و ساختار تشکیالتی آن را به دولت جدید ارائه دادید تا در الیحهی
جدید بگنجاند؟
بهشتی روی :خير این داده نشده است .به دليل اینکه تاکنون هرچه بوده است بر سر مسائل و رویههای جاری بحث میشود.
این کار قرار شده است در جلسات مشترک کانونها مطرح شود ولی آنقدر تنوع مسائل زیاد است که یک بار ما مواجه
شدیم با طرح قانونی آن طرح را که بسيار انرژی برهم بود نقطهنظر دادیم قرار بود در کميسيون اقتصادی مجلس مطرح شد
که جلوی آن گرفته شد .در همان جا هم پيشنهاد تشکيل کانون بانکها مطرح شد و طبيعتاً در الیحهی جدید هم اخيراً برای
نظرخواهی ارسال شده است مطرح شده است.
کانون بانکهای کشور در آن زمان یک قانون خاص داشته است .بنابراین جزئيات شامل انتظارات از این کانون اختياراتی که
این کانون دارد باید در اساسنامهاش قيد شود و رعایت شود به تصویب برسد و به آن این اختيارات را داد.
ماهنامه :این کانون باید چه ساختاری داشته باشد و اینکه کلیات این ساختار در قانون و جزئیاتش در
اساسنامه ذکر شود چگونه است؟
امین آزاد :بخشی از اهدافی که ما از وجود کانون بانکها مستحضریم در وضعيت فعلی هم میتواند محقق شود ،یک
بخش دیگر امکانپذیر نيست و نياز به قانون دارد .مثالً اتحادیه صنف پردهفروشان اختياراتش را بر اساس قانون نظام صنفی
میگيرد آنجا حکم داده میشود که به موجب آن این اتحادیهها دارای اختيارات نظارتی و  ...هستند براساس آن شکل
می گيرد و اختياراتش هم منبعث از آن قانون است خب ما این مجموعه از کارها را نمیتوانيم از قانون بانکهای خصوصی و
یا شورای هماهنگی بانک ها متصور بشویم چون به محض ورود هر بانکی اولين سوالش این است که این مطلبی که مطرح
کردی به چه اختياری میگویيد؟ براساس تفاهم شاید بتوان مجموعهای کار ها را پيش برد اما یک جاهایی یک پاور نظارتی
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نياز داردکه این قدرت را باید کسی واگذار کرده باشد منتها یک بخشی امکانپذیر است و آن بخشی که امکانپذیر است
همين دادن ایدهها و طرحهایی است که هيچ ممنوعيتی برای آنها وجود ندارد .من مطلبی را بيان کنم که مشغول آن بودم در
این چند ساله ایدهای را ندیدم که از نهاد صنفی بانک ها بياید و روی ميز ما قرار بگيرد ،که ما آن را ناب بدانيم مثالً مانند
همان نهاد صنفی بانک آفریقای جنوبی قواعد بال  3نحوهی اجراییشدن و پيچيدگیها و سازوکار اجراییشدن را ارائه داده
اند .بال  3که آقای بهشتی روی آن را بيان داشتند .در مورد خيلی از موضوعات مثالً دستورالعمل حساب جاری را که  18ماه
روی آن کار کردیم ما سه  4ورژن آن را از کانون نظر خواستيم برای تکميلکردن تصورم بر این بود که اگر ماده  14قانون
مطرح نبود خود کانون باید آن را پيش میبردند و این را بيان میداشتند که ما خودمان بایداین اختيار را داشته باشيم که برای
چه کسی حساب باز کنيم و برای چه کسی نکنيم ممنوعيتها و محدودیتها را تعيين کنيم .میخوام بگویم این قاعده را
خود بانکها به صورت خود انتظام جلو میبردند .در این چارچوب مجموعهای از موضوعات است که به عنوان نياز میتواند
از درون آن مجموعه بجوشد برای مثال بيان دارند که فالن مشکل را دارند و برای حل آن راه کاری را ارائه دهند و آن را به
بانک مرکزی بيان دارند تا از اقتدار نظارتی استفاده کند و این طرح را پيش ببر این امر هيچ ایرادی هم ندارد اتفاقاً میتواند
کمککننده باشد ،از باب اینکه از برآیند کار کارشناسی سيستم بانکها استفاده کند من حقيقتاً این چنين حرکاتی را از
سوی کانون ندیدم.
مثالً در بحث کانون بانکها چون من اتفاقاً متولی کاری بودم که به عنوان ماده واحده فرستادیم زمانی که دکتر شيبانی رئيس
بانک مرکزی بودند ما به عنوان بانک مرکزی بيان داشتيم که آقای دکتر شيبانی الزم است که یک نهاد صنفی باشد و مزایای
این نهاد را برای ایشان برشمردیم که ایشان نامهی ماده واحده تاسيس کانون را امضا کند و به وزیر اقتصاد پيگيری کردیم من
فکر میکنم لزوم پيگيری تشکيل کانون بانکها از سوی اداره مطالعات نباید پيگيری میشد و بعد زمان آقای مظاهری و بعد
آقای بهمنی پيگيری کنيم .این درخواست اصالً از دل کانون بانکهای خصوصی به ما نرسيد ما خودمان با مطالعات خودمان
احساس نياز به وجود این کانون کردیم.
بهشتی روی :زمان  83کال سه بانک وجود داشتند کانون به این ترتيب وجود نداشتند زمانی که ما به این سه بانک که
گردهم میآمدن و تنها جلسات درونی برگزار میکردند به عنوان بانک پنجم پيوستيم اولين جلسهای که ما رفتيم اواخر  84و
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یا اوایل  85دعوای بين بانک پارسيان و سه بانک دیگری بود سر مشکالتی که بانک مرکزی به وجود میآورد از همان سال
تا سال  92نظام بانکی درگير بخش نامههای صادر از بانک مرکزی بوده است مسائلی که درگيری بیمورد ایجاد میکرد
برای بانک و این فرصت را ميگرفت برای ایجاد تشکل و یا هر بستر دیگری.
اوالً رفع مشکالت بخش نامه های بانک مرکزی یکی از موانع کانون بود دوم این که پيشنهاد تصویب الیحهای برای انحالل
قانون حذف کانون از دل همين جلسات کانون بيرون آمده بود.
ماهنامه :برای جمعبندی این را تشریح نمایید که در حال حاضر بدون نگاه به گذشته اینکه چطور رفتار
کنیم دو فرض وجود دارد اینکه اگر قانون نباشد با این شرایط فعلی چطور میشود اثرگذارتر بود و اگر
هم قانون بود چه نگاهی میشود کرد؟
بهشتی روی :کانون جدید اختياری ندارد .در حال حاضر فعاليت کانون با توجه به شرایط فعلی بنابر
 gentleman agreementاست.
امین آزاد :بحث فرم های یکنواخت مواردی است که به آن اعتراض کردند و به درستی این اعتراض صورت گرفت
واقعيت این است که این شرایط برآیند تصویب قانون بهبود کسب کار است که براساس آن شورای پول و اعتبار بانک
مرکزی را مکلف به انجام این کار کرده است .جالب است که آن قانون بهبود فضای کسبوکار ریشهاش از اتاق بازرگانی
یعنی ایدهی اوليهی آن از نهادهای بخش خصوصی آمده است و ما میتوانيم همه جای دنيا بانکهای خصوصی یک بخش
اساسی آن نهادهای بخش خصوصی هستند .شاید بزرگترین بخش نهادهای خارج از کشور همان نهاد بانکهای خصوصی
است .قدرتمندترین آنها هم بانکهای خصوصی هستند منتها ما نمی بينيم اصول به بازی گرفته نمیشوند این بانکها اصوالً
از بانکهای خصوصی استفاده نمیکنند برای تنظيم قانونهای بانکی .نه تنها نظر آنها خواسته نمیشود بلکه به نظر من اصالً
نظرش هم موثر نيست .در بانک مرکزی اعتقاد به وجود و حضور یک چنين کانونی برای انجام امور مربوط به صنفی الزم و
ضروری است و نمی توان آن را انکار کرد و حتما هم باید اختيارات قانونی داشته باشند .ولی با توجه به شرایط فعلی خيلی از
کارها را میتوانسته انجام دهد اما یا نخواسته یا نتوانسته پيش رود.
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بهشتی روی :وقتی کانون بانکهای خصوصی تشکيل میشود در آن حلقهی  4بانک اوليه خصوصی دبير کل این کانون
یک همکار بازنشستهی بانک مرکزی انتخاب میشود به منظور ایجاد زمينههای همکاری بيشتر و همچنين کارشناسان آنهم
همکاران بانک مرکزی بودند این به این معناست که این کانون در نظر داشت ارتباط تنگاتنگی با بانک مرکزی برقرار نماید.
ضمناً اساسنامه ای که از همان ابتدا برای کانون تصویب شده بود خيلی محدود بود بين  4بانک حتی بحث هيأت انتظامی
داخل آن دیده شده بود .اساسنامهی کانون بانکهای سابق را با توجه به شرایط جدید با ایدههای نو تغير دادیم سر این مقوله
مطالعات بسياری صورت می گيرد تا در چارچوب قانون قرار گيرد و برای فعاليت هر چه بهتر کانون بانکها ارائه گردد.
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