
 

 

 

 

 

 

 
 

شهر کالن یبانک یهاگذار در بحرانحفظ حقوق شهروندان سپرده یینهادگرا یالگو یطراح

 مضمون لیتهران با استفاده از تحل
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 نوع مقاله: پژوهشی

 05/09/98: رشیپذ 12/02/98: افتیدر

یافته  و هه  وصهوش کشهوریای موضوعات مهمی است که  کشهوریای توسه  گذاران، یکی از حفظ حقوق سپرده چکیده:

یای مالی و پولی از گذشت  تاکنون وجود داشت  اسهت. از ایهر رو یهد  ، هحراناند. در ایرانتوس  ، ه  آن توج  کردهحالدر

شههر تههران اسهت. رو  کهالنیای هانکی گذار در هحرانگذاری حفظ حقوق شهروندان سپردهمشیایر پژویش، تبییر وط

یهها و اعالعههات، عههی مصههاحب  عمیهه  و مههورد اسههتفاده در ایههر پههژویش، تحنیههم ماههمون دتههی  اسههت. گههردآوری داده

گذاران قوه مقنن  در شهر تهران انجام شده است.. نتایج نشهان مشینفر از وبرگان حوزه هانکی و وط 18ساوتاریافت  ها نیم 

شههر تههران، تقویهت مکهانیزم یهای ههانکی کالنگهذار در هحرانفظ حقوق شهروندان سپردهگذاری حمشیدیند در وطمی

ساز شرایط گذاران ه  عنوان عامم زمین گذاران ه  عنوان رایبرد اصنی، اصالح یا ههبود قوانیر مرتبط ها سپردهحمایتی سپرده

اقتصادی، اداری و شبک  هازیگران، عراحی مجاری یای سیاسی، سوسازی کنشاجرا و تقویت فرآیندیای نظارتی یدفمند، یی

گذاران قرار مشیگذاران و وطگر، مورد توج  سیاستیای مالی ه  عنوان عوامم مداون ارتباعی هخشی و فراهخشی در هحران

را  دسهت آمهدهحهوزه، نتهایج هه  گهذاران ایهرمشیگیرد. هناهرایر ه  دلیم وس ت موضوع پژویش و مصاحب  ها هروی از وط

 توان ه  کم جام   پژویش، ت میی داد.می

 شهر تهران گذار، هحران، نظام هانکی، مکانیزم حمایتی، حقوق شهروندان، تحنیم مامون، کالنسپردهواژگان کلیدی:  

 JEL: E58, G21, C38, N25 طبقه بندی
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.8
.2

9.
8.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.8.29.8.5
https://iueam.ir/article-1-1369-fa.html


 129 ههههههههههههی  پوراسد  محمدجواد  ر،یمندج  ی یمحمدرضا ره  مورنژاد،یکاوه ت  /...  نحفظ حقوق شهروندا  یینهادگرا  یالگو   یعراح

  

  مقدمه  -1

یا شدن هانکپس از پیروزی انقالب اسالمی و منی 

و ها آغاز هانکداری اسالمی، نظام هانکی جمهوری اسهالمی 

یای مت هددی را پشهت سهر گذاشهت  ایران فراز و نشیب

یهای مهردم در هررسی روند ورود و وهرو  سهپرده است.

دیههد کهه  هخشههی از ایههر فههراز و نظههام هههانکی نشههان می

یا، نتیج  سنب اعتماد آنها ه  سیستی هانکی هوده و نشیب

یها یجهوم مردم هرای وار  کهردن وجهوه وهود هه  هانک

یای هه  حه  آوردند و نظام هانکی از توان هرآورد وواست 

گذاران عاجز ماند. از عرفی فقهدان قهانون جهام ی سپرده

گهذاران در شهرایط هحهران، حمایهت ک  هتواند از سهپرده

گهذاران و شد و قهانونمؤثری داشت  هاشد، کامالً دیده می

یای مختنف قهانون هه  ذاران هانکی در قسمتگمشیوط

گههذاران سههکوت یههای سههپردهمنظههور حمایههت از سههپرده

اند. هناهرایر ه  منظور تبییر مسأل  در راستای حفظ کرده

یسهتیی:  روروهه  اصنی هازیگر س  گذاران هاحقوق سپرده

 گهر ،گذار و حمایهتمشیدولت ده  عنوان یک نهاد وط

  ن.گذاراسپرده و یاهانک

 یهایسیاسهت نقشی ک  در اجهرای دلیم ه  دولت

 منهاف  هها آن تنگاتنه  ارتبها  و کشهور اقتصادی کالن

 از توانهدمهی و دارد نظهارت نظام ههانکی هر عمومی دارد،

 حهامی نقهش دارد، اوتیهار در ک  وسی ی امکانات عری 

هاشهد. یکهی از  داشهت  عههده ههر گهذاران راسپرده حقوق 

ایجاد نقش هیمه  سهپرده و وجهود نههاد یای دولت، نقش

ای اسههت کهه  عمنکههردی پوششههی در مههدیریت هیمهه 

انههدازی ینههیر نهههادی موفقیت هههانکی دارد و راهعههدم

گذاران و توانههد کمههک هسههیار مهمههی، ههه  سههپردهمی

 Baudinoیا یر کشوری نماید دنف ان، دولت و هانکذی

et al.,2019 .  

رسهی سهاوتار ه  منظهور ترسهیی الگهو، نیازمنهد هر

یهای اثرگهذار وهواییی ههود. یا و سهازماننهادی دستگاه

 اساسههی یههایسههتون از یکههی نهههادی، رییافههت

گذاری از منظههر مههداوالت دولتههی ههها رویکههرد مشههیوط

 یمچهون مسهالنی هه  عمهدتاً نههادی اسهت. نهادگرایهان

 ههیر و ت هامالت پیونهدیا هررسهی نهادیها، هنهدیتقسیی

و  تحهول عوامهم آنها، ناکارآمدی یا کارآمدی عنم نهادیا،

پردازنهد. ههرای نمونه  در تحنیهم مهی ... و آنهها در تغییر

عنهوان  هها وهود کتهاب ، در1نهادی مهدل پیتهر کنوپفهم

 عنصر هازیگر س  یای عمومی«،»تجزی  و تحنیم سیاست

مشهی، وط نههادی مشهی و قواعهدوط مشی، منهاه وط

  که  1394هاقری نصهرآهادی، است دامامی و  شده تبییر

رو موردتوج  ههوده اسهت. ایر س  عنصر در پژویش پیش

تهوان هه  هناهرایر در صورت شناسایی رواههط حهاکی مهی

الگویی دسهت یافهت که  در حهالتی ههینه  هتوانهد نظهر 

مشهی، مجریهان و ارزیهان را تهأمیر کنندگان وهطتدویر

  .  1395نماید داستوکر و مار ، 

گذاران ها توج  فظ حقوق سپردهاز عرفی موضوع ح

آمده مالی در ایران ضروری و اساسهی یای پیشه  هحران

 ههانکی عمنیهات قانون یهار ماده عور ک  دراست. یمان

 هه  مکنهف یهارها، ه  صراحت هیان شده است هانک هدون

ت یهیر  زمهان در هایهد و یسهتند یهاسپرده اصم پرداوت

کنند. از  پرداوت را آن گذارسپرده مطالب  محض ه  شده

کننههده یههای تههدویرایههر رو ضههروری اسههت دسههتگاه

یههای گههذار، اجرایههی و نههاسر از سههرمای مشههیوههط

جانبهه  داشههت  هاشههند. در گههذاران، حمایههت یمهه سههپرده

گذاری در قانون یهارم و پنجی توس   هر مبنای مشیوط

یا، قانون مدنی ها تشکیم صندوق ضمانت سپرده 10ماده 

  امها 1382جانب  دیده شده است دشیخانی، یم حمایت 

در حهههوزه اجهههرا کمبودیهههایی دارد کههه  حمایهههت از 

گذاران را دیار نقصان کرده است؛ زیهرا در هحهران سپرده

گههذاران، سههپردهینگههامی کهه  ت ههداد زیههادی از هههانکی 

زمهان هرداشهت یی ،در یهک نههاد مهالیرا یایشان سپرده

پرداوت دیون وود را ندارد نهاد مالی یا توانایی ، کنندمی

، هحران در صهن ت هانکهداری یا ممکر است نداشت  هاشد

یاههد، افهراد یجوم ههانکی ادامه   شود. اگر ایرتشدید می

احتمهال  ؛ زیراکنندیایشان هرداشت میهیشتری از سپرده

یای هنهاهرایر هرداشهت ؛یاههدافهزایش میسرمای  سووت 

 
1- Peter Knoepfel 
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یها را توانهد هانکمیگیرد. ایر رویداد هیشتری صورت می

ثبات کند تا هدان حد ک  پول نقد  تمهام شهود و هها هی

. هناهرایر توجه  هه  سه  ورشکستگی ناگهانی مواج  شود

گهر و جنب  هیان شهده ددولهت هه  عنهوان نههاد حمایهت

گذاران  در قالب یک مطالبه  یا و سپردهگذار، هانکقانون

ههدیهی نف هان امهری گهذاران و ذیه  ح  توسط سهپرده

 اعتبهاری و مهالی از وهدمات جام ه  اعظهی است. هخش

امهری  و ایهر کننهدمهی اسهتفاده ههانکی نظهام و یاهانک

گهذار و مشیاست؛ از ایر رو ضروری است وط گریزناپذیر

 گذار توج  کنند. حاکمیت ه  حوزه هانک و سپرده

 مشهخ  دنبهال هه  اینک  هر پژویش حاضر عالوه

ههانکی در  در نظهام گهذارانسهپرده حقهوق  کردن حفهظ

گذاری هرمبنای الگوی مشیاز منظر وط یای هانکیهحران

 جهههت نهههادی اسههت، در پههی شناسههایی رایکاریههایی

یهای هحران در گهذارانسپرده جنوگیری از تایی  حقوق 

ووایهد ههود. یمچنهیر در ایهر پهژویش هها  ههانکی نظام

مفههومی، ارکهان استفاده از تحنیم تی و عراحهی الگهوی 

نهادیا، الزامات، مقررات و سازوکاریایی هرای حفظ حقوق 

هه   تحنیم مامون رو  از گذاران پیشنهاد شده وسپرده

 گذارانسپرده حقوق  حفظ گذاریمشیتبییر وط منظور

 .شده است یای هانکی استفادهدر هحران

 

  پیشینه تحقیق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

 ، در کتههههاب 2019و یمکههههارانش د 1هههههاودینو

موفقیت هههانکی در مههدیریت نقههش پوششههی هیمهه  عههدم

و نقش مهمی  یای هیم  سپردهیا، ه  موضوع عرحسپرده

شود، پرداوتنهد. ک  منجر ه  نارسایی در موفقیت آنها می

اسههتفاده از منههاه  هیمهه  سههپرده، در جهههت پرداوههت 

 یهای هیمه  شهده در زمهان هسهت  شهدن هانهک وسپرده

گذاران، هسیار حالز ایمیهت ورشکستگی آنها هرای سپرده

گهذاران که  است. ایر امر هاعث کایش وطر هرای سپرده

شهود گذاری در سیستی هانکی دارند میتصمیی ه  سپرده

 
1- Baudino 

یایشهان ههر و نوعی تامیر در راستای حفاست از سپرده

اساس هیم  سپرده وواید هود. اجرای عرح هیم  سپرده و 

هودج  ه  منظور دسترسی آن در زمان مهورد نیهاز ت ییر 

گذاران ههه  عنههوان اقههدامی هههرای حفههظ حقههوق سههپرده

جایگزیر در راستای کمک ه  آنها و هانهک دیهار هحهران 

اسهتفاده  2007 -2009است. پس از هحران مالی ههزر  

المننهی مهورد از مناه  هیم  سپرده، در استانداردیای هیر

گذاران المننی هیم انجمر هیر نظر هوده است. اصول اصنی

گذاری، مقهرر یای تأمیر مؤثر سپردهسپرده هرای سیستی

ههرای جهایگزینی  یاهیمه  سهپرده کرده است ک  از مناه 

مؤسسات عاو هرای پرداوت استفاده گهردد تها در زمهان 

یههها و جانبههه  از هانکیهههای ههههانکی، حمایهههت دوهحران

یا را ه  م  سپردهدر نهایت هی .گذاران صورت گیردسپرده

ای گذاران و گزینه عنوان عنصر اساسی حمایت از سپرده

یا و سیسهتی ههانکی مهی ه  منظور سپر دفاعی هرای هانک

 تفسیر نموده است. 

ه  ایر نتیج  یافت  در مطال   وود ، 2016د 2الون

رسیدگی نکردن ه  وض یت هحران هانکی ه  عور مؤثر ک  

یای عظیی ها محدود کهردن  و سری ، هاعث تحمیم یزین

جریههان اعتبههار ههه  اقتصههاد ووایههد شههد. وی ههها هررسههی 

گیرد ک  ثبهات در پیشنهادیا هرای تقویت مالی نتیج  می

یک سیستی مالی ه  عور فزاینده یکپاری ، شامم تنظهیی 

مقههررات هههانکی، تمرکههز هههر روی یروهه  و ریسههک 

  یا و ههبود نظی و اناهباسیستماتیک و ن  ریسک هانک

یها هه  هازار ها محدود کردن دولت و ایجهاد هیمه  سهپرده

صورت صریح و ضمنی وواید هود ک  در صورت حمایهت 

گذاران و تهدار  دولت هه  منظهور رفه  مشهکم سهپرده

یهای اقتصهادی یای و قوانیر صریح و مدون التهابهرنام 

 یای هانکی، مرتف  وواید شد.ناشی از هحران

 ، ه  هررسهی تهأثیر 2016و یمکارانش د 3هورودایوا

انهد. هحران مالی جهانی هر سیستی هانکی روسی  پرداوته 

نتایج تحقی  نشان داد مشکم عمنکرد مؤسسهات ههانکی 

 
2- Laeven 

3- Borodacheva 
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در زمین  مواجه  آنها ها هحران مالی جههانی ههوده اسهت. 

کننههد الزم اسههت تههداهیر نتههایج ایههر تحقیهه  ثاهههت می

دیای ضدهحران تدویر شود تها هه  انتقهال شهفا  اقتصها

منطق  از هحران کمک کند و هرای تقویت حاکمیت پهول 

منی، ه  ادغام پولی و یمچنیر پایداری و ثبهات عمنکهرد 

پولی و سیستی هانکی نیاز است؛ هناهرایر ها حهاد  شهدن 

یای جهانی هانکی و اقتصادی ه  اقتصاد یر کشهور، هحران

نمایهد. یای مالی و پولی آن را دیار اوتالل میزیرساوت

گذاران ک  ه  یا و سپردهتوجهی ه  آن هانکر صورت هید

یهای اقتصههادی یهک کشههور گذاران حوزهعنهوان سههرمای 

 یستند دیار آسیب و نقصان ووایند شد.

ای ههه   ، در مقالهه  2016و یمکههارانش د 1آنسههم

گذاری پرداوتنهد و هررسی هحران نهادی و هرنام  سیاست

 ات سیاسهت، هحهران، ه  ایر امر اشاره دارند ک  در مطال

نقش مهمی در تفسیر سیاست دارد. تغییهر دادن هیهنش 

در ادهیههات تنظههیی دسههتور کههار حههاکی از آن اسههت کهه  

یا مسالم مهرتبط را در دسهتور کهار سیاسهی قهرار هحران

کننهد؛ هنهاهرایر دیند. ایر مسالم فرصتی را ایجاد میمی

هحران، یک متغیر مهی مستقم اسهت امها گهایی اوقهات، 

ای اسهت که  هایهد توضهیح غیر مستقم دهحران  پدیدهمت

افتد که  شخصهیت نههادی داده شود. ایر اتفاق وقتی می

هرد. مها از ایهر گذاری را زیر سؤال میکم هخش سیاست

یا کنیی. هحرانیای نهادی یاد میشرایط ه  عنوان هحران

و م اههالت گسههترده آنههها از عریهه  تمهیههدات وههاش و 

شهوند؛ هنهاهرایر یای یندگانه  حهم مینهادی و ها هرنام 

یای سیاسهی، یا و نحوه مواجه  هها آنهها در عرصه هحران

اقتصههادی، اجتمههاعی و ... توجهه  ویههژه و نگههاه وههاش 

 عنبد.  یا میگذار را در تمامی عرص سیاست

 های داخلیب( پژوهش

هررسی راهط  هیر هیم   ه   1396امیری وتوفیقی د

سپرده ههانکی و مقاومهت ههانکی در ایهران هها اسهتفاده از 

. عهالوه پرداوتنهد 1389-1394یای پانم عی دوره داده

هر نرخ هیم  سپرده، متغیریای نسبت مطالبات م وق هه  

 
1- Ansell 

کم تسهیالت، کفایت سرمای ، اندازه هانک، هازده دارایهی، 

تهورم نیهز هه   نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پهول و نهرخ

عنوان متغیریای توضیحی اسهتفاده شهده اسهت. جههت 

 12یهای وصوصهی از ههیر هانهک ،دستیاهی ه  ایر ید 

 هرایدر ایر تحقی  یمچنیر هانک انتخاب گردیده است. 

هررسههی راهطهه  هههیر هیمهه  سههپرده ههها مقاومههت هههانکی، 

یای تریر سهپردهسال  ه  عنوان هنندمهدتیای پنجسپرده

ر دوره سررسید انتخاب شده است. یمچنهیر هانکی از نظ

م یاریای مقاومت ههانکی مهورد اسهتفاده شهامم نسهبت 

یها، ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقهد هه  کهم سهپرده

نسبت دارایی نقد ه  سپرده فرار و نسبت دارایی نقهد هه  

د که  نه دیهاشد. نتایج تحقی  نشان میسپرده جاری می

و م یاریهای مقاومهت  ه  عور متوسط هیر هیمه  سهپرده

راهط  منفی و م ناداری وجود دارد؛ ه  عوری که   ،هانکی

اگر نرخ هیم  سپرده افزایش یاهد، مقاومت ههانکی کهایش 

 .وواید یافت

هررسی ماییهت حقهوقی ه    ،1397د قاشقای امیر

پرداوت  است. در ایهر  یای هانکیصندوق ضمانت سپرده

مطال   عالوه هر م رفی سیستی هیمه  سهپرده هه  عنهوان 

یکی از اهزاریای مهدیریت ریسهک نقهدینگی و مکانیسهی 

یا اجرایی در کشور ایران ها عنوان صندوق ضمانت سپرده

گههذاران، نسههبت ههه  وههاعر سههپردهههه  منظههور اعمینان

ی و هازپرداوت وجوه ناشی از یجوم آنها ه  سیسهتی ههانک

یها از ورشکسهتگی و جنهوگیری از در نهایت نجهات هانک

ریسههک سیسههتماتیک، ههه  هررسههی ماییههت حقههوقی 

تحنینهی و مقایسه   -یای هانکی ها شهیوه توصهیفیسپرده

عقود ضمانت و هیم  و راهط  صندوق و مؤسسات اعتباری 

پرداوت  است. نتایج ه  دست آمده حاکی از آن هودند ک  

منطب  هر عقود مذکور نبهوده و  یاصندوق ضمانت سپرده

یک نهاد مستقم، تحت عنوان پشتیبان ههر مبنهای مهاده 

قههانون مههدنی هههوده اسههت و هههرای ههبههود عمنکههرد و  10

وری یر ی  ههتر صندوق ها توج  هه  منهاه  محهدود ههره

ناپذیر ورشکسهتگی مؤسسهات، الزم آن و ضرریای جبران

ه  حداقم  یای وقوع هحران مؤسسات اعتباریاست زمین 
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رسانده شود و ایر مهی نیازمند اصهالح قهوانیر مرهوعه ، 

نظارت دقی  هانک مرکزی ها حفظ استقالل آن و منحصر 

نکردن دامن  ف الیت صهندوق هه  زمهان از صهدور حکهی 

 هاشد.ورشکستگی می

 ، ه  هررسی مسهئولیت هانهک 1397عنینوی نیری د

عتبهاری گذاران مؤسسات مهالی و امرکزی در هراهر سپرده

پرداوت  است. ایر پژویش در پی آن هوده اسهت که  در 

صورت ورشکسهتگی مؤسسهات مهالی و اعتبهاری، هانهک 

یای موجهود در ایهر مؤسسهات و مرکزی در قبال سپرده

یهایی را ههر یا ی  وسایف و مسئولیتصاحبان ایر سپرده

عهده دارد. پژویش انجام شده ها استفاده از رو  تحقی  

ی و انتخاب نمونه  از جوامه  جغرافیهایی هنیاد -توصیفی

ای هوده است. نتایج هه  دسهت متنوع و مطال ات کتاهخان 

سازی مدیریت ریسک و نظارت آمده هیانگر تأکید هر پیاده

یها و هانهک مرکهزی مستمر مبتنی هر ریسک توسط هانک

هوده است و الزام توج  هانک مرکهزی هه  تهدویر قهوانیر 

ذیری هیشتر در راستای حقهوق پ جام  در قبال مسئولیت

 یا و هانک مرکزی هوده است.گذاران توسط هانکسپرده

هررسهی  ای ه   در مطال  1398ودیج  شیروانی د

یا پرداوت. نتایج نظام حقوقی حاکی هر ورشکستگی هانک

یها هه  دلیهم نقهش واصهی که  در هانکک   نشان دادند

ک  مجموعه  اقتصاد کالن کشور دارند و نیز ه  دلیم ایر 

فردی از ودمات را ه  سطح عموم جام ه  اراله  منحصره 

انهد. در گذاران را ه  وود جنب کردهدیند، توج  قانونمی

یا هه  عهور کامهم از نظام ورشکستگی هانک ،حقوق ایران

یا جدا نیست و در صهورتی که  نظام ورشکستگی شرکت

گردد، مقررات قهانون تجهارت در زمینه    هانکی ورشکست

شههوند و سههایر رشکسههتگی مقههررات عههام محسههوب میو

شههوند و در مقههررات پههولی و هههانکی وههاش محسههوب می

نتیج  در صورت سهکوت مقهررات وهاش، مقهررات عهام 

گردنهد. هها قانون تجارت در زمین  ورشکستگی اعمال می

یها در ایر حال، مسنی است ک  ها توج  هه  ایمیهت هانک

یها هه  یهی  نککشور، ایر مقررات ههرای ورشکسهتگی ها

عنوان کهافی نیسهت و هایهد یمسهو هها سهایر کشهوریای 

پیشرفت ، نظامی واش ههرای حهم و فصهم ورشکسهتگی 

مفههوم توقهف هانهک هها  -1نظامی ک   .یا ارال  شودهانک

مفهوم توقف شرکت تجاری یکسان انگاشت  نشود و پیش 

از ایر ک  هانک ه  م نهی واق هی متوقهف شهود راه حنهی 

تا حد امکهان نقهش دادگهاه  -2. ینی شودههرای آن پیش

 ،یهارسهیدگی هه  ورشکسهتگی هانک زیراتر شود؛ رن کی

امری تخصصی و پیچیده است ک  ن  عنبکاریها قهادر هه  

زمان تشخی  توقف هانک یستند و نه  دادگهاه تخصه  

محهور، هروورد ها آن را دارد، عالوه هر ایر ک  روند قاایی

یها منهزم شهوند هانک -3. روندی هسسیار عهوالنی اسهت

ای ههرای گزارشی از وض یت مالی وود یمهراه هها هرنامه 

تصهفی  تنهها راه حهم  -4زمان ورشکستگی ارال  دینهد. 

یای ورشکست  نباشد که  امهری هسهیار رویارویی ها هانک

هر است و تهدیدی هرای ثبات نظهام مهالی پریزین  و زمان

 .شودمحسوب می

 

 مبانی نظری  -3

 مشکالت اقتصادی؛ یمچون رشد فزایندهمسالم و 

افزایش تورم، کسری هودجه ، افهزایش نهرخ ون هی  پول،

یهای تجهاری؛ از جمنه  دالیهم هنیهادی مالیاتی و یرو 

یای هانکی و اقتصهادی یای مالی و در نهایت هحرانهحران

شناسی مرهو  ه  هازار مانند: اوبار یا یستند. مسالم روان

تقارن اعالعهاتی و پیهروی هازار، عدمشای ات حاکی هر جو 

در هازار، وطر اوالقی در هازاریای ه  یی واهست  از جمن  

شهوند. یای مهالی محسهوب مهیدالیم غیرهنیادی هحران

شوند ک  ایر رکود یای مالی اغنب موجب رکود میهحران

هههیش از رکودیههای عههادی هههر مصههر ، تولیههد، واردات، 

گهذارد. رکهود ی تأثیر مهیگذارصادرات، اشتغال و سرمای 

ناشههی از هحههران م مههوالً دارای اثههرات کایشههی و زیههان 

یهای انباشت  هیشتری نسبت ه  سایر رکودیاسهت. هحران

یهای هههانکی مهالی در اقتصهاد ناکهارا هاعههث وجهود هحران

یهای مختنفهی تواند ه  شهکموواید شد. هحران مالی می

آن اتفاق  یمچون هحران ارزی، هانکی، هدیی یا ترکیبی از

هنهدی  . زمهان1397هیافتد درحیمهی ههاغی و یمکهاران، 
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 133 ههههههههههههی  پوراسد  محمدجواد  ر،یمندج  ی یمحمدرضا ره  مورنژاد،یکاوه ت  /...  نحفظ حقوق شهروندا  یینهادگرا  یالگو   یعراح

  

یای ههانکی و ههدیی هه  عهور م مهول مبتنهی ههر هحران

یای کیفی و قااوت ارزشهی اسهت. یجهوم ههانکی تحنیم

یای مالی است ک  در س  دیه  اویهر یکی از انواع هحران

گیر هروی از کشوریا از جمن  مکزیهک، آراانتهیر و دامر

سیای جنوب شرقی آمریکها و ... شهده اسهت کشوریای آ

 ؛ هناهرایر یهی  کشهوری Claessens & Kose, 2013د

تواند از ایر واق   مصون همانهد. حتهی در ایهران نیهز نمی

یهای شرایط هحران هانکی وجود دارد اما ه  دلیم حمایهت

یها، ایهر مالی هانک مرکهزی و دولتهی ههودن اغنهب هانک

دزارعهی و  شهده اسهتهحران ه  عهور محسهوس، عیهان ن

  .1394کمیجانی، 

 مالی مالی، فروپاشی هازاریای هحران کنی، حالت در

 و انتخهاب م کهوس مشهکالت آن در که  شرایطی است؛

 قهادر مهالی هازاریهای و فراوانهی وجهود دارد مخهاعرات

 دارای که  انتقهال دینهد کسهانی هه  را وجهوه نیسهتند

 یسهتند. هنهاهرایر گهذاریسهرمای  ورتهرههره یایفرصت

 عمنکهرد ههرای هازاریای مالی ناتوانی مالی، نتیج  هحران

 منجهر اقتصادی ف الیت در شدید انقباض ه  ک  کاراست

 ها هانک آن در ک  است انواع هحران مالی از شود. یکیمی

یایشان سپرده هرداشت هرای گذارانسپرده ناگهانی یجوم

 گوینهد.می هانکی یجوم پدیده ایر ه  ک  شوندمی مواج 

 هه  را وهود یهای نقهدیسهپرده اغنب یاهانک ک  آنجا از

 صهورت در کننهد،مهی پرداوت هنندمدت یایوام صورت

 یجهوم هها سهو، یهک از یجهوم ههانکی، هها شهدن مواج 

 از و شهوندمی روروه  یاسپرده ورو  هرای گذارانسپرده

 ها یایدارایی و م وق  مطالبات هاالی حجی دیگر، ها سوی

 ایر وض یت، ک  شوندمی مواج  پاییر نقدشوندگی درج 

کنهد داهونهوری و مهی مواجه  ورشکسهتگی هها را یهاهانک

یهها دیههار ینههیر شههرایطی، هانک  . در1397یمکههاران، 

گردند. ریسک نقدینگی عبارت اسهت ریسک نقدینگی می

از: ناتوانایی هانک جهت پاسخگویی هه  ت ههدات وهود در 

گذاران هه  گذاران، هستانکاران و سایر سپردهسپردهمقاهم 

یا و افهزایش منهاه  مهالی دمحراههی، منظور کایش هدیی

1393.  

 افهراد هیمه  ههانکی یهایسپرده در ایر شرایط اگر

 از را وهود اندازپس گذاران،سپرده از ت دادی هاشد، نشده

 هحهران یادشهده، مجموع  شهرایط داد. ه  ووایند دست

 هه  هانهک یهک از وض یتی ینیر گویند. یرگاهمی هانکی

هحههران  اصههطالح کنههد در دیگههر سههرایت یههایهانک

شهود. صهندوق می نامیده 1هانکی سیستماتیک یا وحشت

 ت ریف وض یتی ه  عنوان را هانکی المننی پول، هحرانهیر

 یهاهانهک و ورشکسهتگی ههانکی یجهوم آن، در کرده ک 

 وهود دیهون پرداوهت هه  قهادر یاهانک و یافت  گستر 

 نظهام در دولهت مداونه  آن در وضه یتی که  یا نیستند

 تجرههی گیهرد. مطال هات صورت هانکی در مقیاس وسی 

 هه  ههانکی، یهایهحران شناسهایی ههرای صهورت گرفته 

شدن، ادغهام و فهرو   هست  مانند قط ی وقای  مشایدات

کننهد مهی اتکها دولهت، یها دیگر مالی نهادیای ه  یاهانک

  .1392دنادعنی، 

امهروزه هها گهذاران در ایهران از منظر حقوق سپرده

یههای وصوصههی، دیگههر حمایههت دولههت گسههتر  هانک

گهذاران را دیهد هه  گویی ه  سپردهتواند کفا  پاسخنمی

یا و امکان رقاههت ویژه اینک  هرای رون  ایر قسی از هانک

هیشهتر، نیازمنهد آنها ها هانک دولتی از عری  جذب مناه  

گهذاران نسهبت هه  هازپرداوهت جنب اعتماد عموم سپرده

وجوه وود در مواق  هحران یستیی ک  ایر مهی از عریه  

اهزار مدیریت ریسک ه  نام سیستی هیم  سهپرده صهورت 

گیهرد. ایهر سیسههتی هها ایجهاد اعمینهان در آرامههش مهی

گذاران، مهان  یجهوم ههانکی شهده و یمچنهیر هها سپرده

یای مؤسس  اعتبهاری، ریسهک ف الیهت ر ف الیتنظارت ه

کند و ه  ایر ترتیب ثبات هخهش مهالی آنها را کنترل می

کشور را فرایی و حتی در صورت ههروز هحهران هها وجهود 

یا، ه  وهوهی مناه  کافی و تسری  روند هازپرداوت سپرده

نمایهد امها کهارکرد گهذاران را تاهمیر مهیمناف  سپرده

ناپهذیری را تواند وسارات جبرانناصحیح ایر سیستی می

گههذاران هههانکی وارد کنههد گههذاران و سههپردهههه  سههپرده

در  تههوان . هنههاهرایر ت ریفههی کهه  مههی1384دمیرم ههزی، 

 
1- Banking Panic 
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 قهانون 3گذاران ههر مبنهای مهاده وصوش حقوق سپرده

دههره  ارال  کرد عبهارت اسهت از:  رها هدون هانکی عمنیات

نیهک و مطالبه  ای سنتی و الکترودریافت ودمات سپرده

سپرده در یر زمان و هازپرداوت وجوه مبنی هر ت ههد یها 

یا در زمهان مراج ه  و یمچنهیر اراله  هیم  توسط هانک

ودمات تسهیالت ه  آنها ه  منظور کسب منهاف  هانهک و 

گذاری وجهوه آنهها هه  عنهوان گذاران و نیز سرمای سپرده

وکیم ه  منظور کسب درآمد و تقسیی مهال حاصهن  ههیر 

تشهویقی هه   یهایرو  گهذاران و اتخهاذهانک و سهپرده

گهذاران دقهانون عمنیهات یای سپردهمنظور جذب سپرده

 . در حال حاضر تنها نهاد حمایتی 1362هانکی هدون رها، 

گذاران در ایران، صندوق ضمانت سهپرده از حقوق سپرده

یای ه  عمم آمده، قهوانیر حمهایتی است ک  عی هررسی

یای حقوقی سکوت کهرده اساسنام  صندوق در هخشدر 

است. یمیر امر هاعث شده است در قالب نههاد حمهایتی 

نتواند نقش وود را ه  وهوهی ایفها نمایهد. از عرفهی نیهز 

رغهی استقالل نهاد مذکور، در اههام هوده است؛ زیهرا عنهی

یای وود را در قالهب مشیساوتاری مستقم، تمامی وط

نمایهد از هانهک مرکهزی دریافهت مهییای اجرایی ف الیت

 . هناهرایر نقش هیم  سپرده، 1395دعسگری و یمکاران، 

هاشد. هیم  ه  عنوان نقش حمایتی هسیار حالز ایمیت می

سپرده، هاعث افزایش امنیت و ثبات نظهام مهالی در یهک 

یها از گردد. اگریه  یهد  نظهام هیمه  سهپردهکشور می

ما در هیشتر مهوارد، کشوری ه  کشور دیگر متفاوت است ا

منظههور اصههنی از عراحههی ینههیر نظههامی، حمایههت از 

گذارانی است ک  از نظر مالی ض یف یستند و نیهز سپرده

تهر اسهت. یهای مهالی ضه یفحمایت نهادیها و مؤسسه 

گهذاران در یای سپرده، اههزاری اسهت که  سیاسهتهیم 

هسیاری از کشوریای جهان هرای حمایت محدود یا کامم 

انهد. یای مالی عراحی کردهران در مقاهم هحرانگذاسپرده

تهر و فراتهر از تواند آثار هسهیار عمیه یر هحران مالی می

  . مکانیسی1397صن ت داشت  هاشد دهاقری و یمکاران، 

 میان مردم در نفس ه  اعتماد افزایش سبب سپرده، هیم 

 یهایسهپرده ایمنهی مهورد در وحشت احتمال کایش و

هیمه   هنهاهرایر گهردد.مهی گهذارانسهپرده هیر در هانکی

 عریه  از پایهدار اقتصهاد یهک حفهظ ه  تواندمی سپرده

سیسهتی  کم ه  سرایت و هانکی ورشکستگی از جنوگیری

 .(Grira et al., 2016)کنهد  کمهک اقتصهادی و مهالی

 یک دادند گستر  را سپرده هیم  پوشش ک  کشوریایی

 سیستی ه  را اعتماد و کردند ایجاد مالی هزر  امر شبک 

 مهورد در وعده وود ه  کشور یند هرگرداندند. تنها مالی

 هه  توجه  قاههم زیهان یها ایسهنند  دم هم هیمه  سهپرده

شکسهت  و نکردند عمم قبرس  دم م هیم  گذارانسپرده

 در دولهت تامیر و سپرده هیم  ووردند. در صورتی ک 

 هیم  زیادی حد تا هاشد، یمراه یا،هانک هدیی و یادارایی

 مهورد وطهر در نگرانی حال، ایر ها اما مؤثر است. سپرده

 در ویهژه هه  پرداوهت توانهایی و توزی ی عدالت اوالقی،

 وود نسبت اقتصاد ه  هزر  مالی سیستی ک  کشوریایی

  .(Demirgüç-Kunt et al., 2015)دارد  وجود دارند،

هیمهه  سههپرده، اقههدامی اسههت کهه  در هسههیاری از 

گهذاران ههانکی، هه  عهور کشوریا هرای حمایت از سهپرده

توانهایی هانهک در کامم یا جزلی، از ضرریای ناشی از عدم

پرداوت هدیی در موعد مقرر، اجرا شهده اسهت. از عهر  

یهای زیهادی در راهطه  هها مجهاز ههودن آن از دیگر، هحث

صهورت گرفته  اسهت. هسهیاری از  قهانون و دیهردیدگاه 

سهتی هیمه  سهپرده را در سیسهتی کشوریای جههان، سی

ک  هیشتر ها عناصر واصی ک   کنندمت ار  وود اجرا می

توسط دیر و قانون مجاز نیسهتند یمهراه یسهتند. عبه  

مقههررات، دولههت تههال  هههرای ایجههاد سیسههتی هیمهه  

گذاری اسالمی مطاه  ها مفهوم اسالمی ک  حمایت سپرده

یا و امنیت شرایط گذاران و کایش ریسک هانکاز سپرده

ر اقتصههادی هایههد تههأمیر و حمایههت نمایههد کهه  در هیشههت

 یهدکشوریای دارای سیستی هانکداری پیچیده وجود ووا

یا در دو قالب ضمنی و صهریح وجهود داشت. هیم  سپرده

در هیم  سهپرده ضهمنی، سیسهتی سهپرده ضهمنی . دارد

هاشد. دولهت گذاران، مصنحتی میحمایت دولت از سپرده

دید ن  ه  ایهر عنهت که  آنهها از ایر حمایت را انجام می

ر هاشند هنک  ه  دلیم دست یهافتر هه  لحاظ قانونی مجبو
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گهذاران را هه  دولت، سپرده هاشد.ایدا  سیاسی وود می

هسهتر هانهک  -1دیهد: س  عری  تحت حمایت قرار مهی

گذاران یها اینکه  ورشکست  و پرداوت مستقیی ه  سپرده

حمایهت  -2کنهد. یا را ه  هانک دیگهر محهول مهیسپرده

یای دیگهر، هه  ن ها هانکزده و ادغام آمالی از هانک هحران

توانمنهد  -3منظور جنهوگیری از ورشکسهتگی آن هانهک 

زده ک  ایر کار یها از عریه  مسهتقیی نمودن هانک هحران

گیرد یا اینک  دولت هخشهی از سرمای  ه  هانک صورت می

یای م وق  دمطالبات م وق  هانک را ه  ارز  تمام دارایی

ی هیمه  کنهد. از عرفهی یهک سیسهتدفتری تصاحب مهی

در یههاریوب قههانون و مقههررات ایجههاد  1سههپرده صههریح

یایی هرای عمم ه  ایر سیسهتی وجهود نام شود. آییرمی

یایی ک  مشهمول یا و سپردهدارد ک  در آن، نوع مؤسس 

هیم  یستند و نحوه عاویت در ایر سیستی، اجبهاری یها 

یهایی که  هایهد اوتیاری هودن آن و مقدار حداک ر سپرده

هیم  شوند و اینک  یطور سیسهتی هیمه  سهپرده تهأمیر 

گر در ینگهام ورشکسهتگی وج  شود و اهزاریایی ک  هیم 

تواند از آن استفاده کند، مشهخ  شهده اسهت. هانک می

مقدار حمایتی ک  در یک سیسهتی هیمه  سهپرده صهریح 

شود، هسهتگی هه  سهقف پوشهش هیمه  سهپرده انجام می

تواننهد ت دارد. کشوریا میت ییر شده در قوانیر و مقررا

هیم  سپرده عننی یها ضهمنی داشهت  هاشهند. کشهوریای 

م دودی هرای هرقراری نظامی ک  عننی یا ضهمنی نباشهد 

شود کشوریایی که  اند اما ه  عور کنی تصور میکوشیده

فاقههد یههک نظههام عننههی هیمهه  یسههتند، از نظههام ضههمنی 

ی، هرووردار یستند. پدید آمدن نظهام هیمه  سهپرده عننه 

ای از حمایت دولتی از نظام هانکهداری یهک کشهور نشان 

یهای ههالقوه و گهزا  در است ک  نشانگر توج  ه  یزینه 

گهذاران ههانکی و یجوم هانکی، تصفی  حسهاب هها سهپرده

تشخی  ایمیت شهفافیت در اقهدامات دولهت اسهت. در 

یههای هههانکی، وطههری نبهود هیمهه  سههپرده عننههی، یجههوم

یها ه  ایهر دلیهم که  هانکشوند؛ یمیشگی محسوب می

کننهد و گذاری مییای غیرنقدی را سهرمای عموماً دارایی

 
1- Explicit 

ایر موضوع دیون نقدی هسیاری را هه  دنبهال دارد؛ زیهرا 

یهههای تواننهههد سهههری اً تمهههامی سهههپردهآنهههها نمی

شهان را هه  ارز  اسهمی آنهها هازگرداننهد. گذارانسپرده

نهد که  در گذاران اعمینان ندارهدون هیم  سپرده، سپرده

یای آنهها ووایهد صورت ورشکستگی ی  هر سر سهرمای 

آمد. در کنار پیشبرد ثبات مالی و ایجهاد اعمینهان ههرای 

گذاران درههاره یگهونگی انتظهارات، ینگهامی که  سپرده

شود، هیم  سپرده عننی مزایای مههی هانکی ورشکست  می

دیگههری در مقایسهه  ههها نظههام ضههمنی دارد دهههاقری و 

 . مطال   تاریخی هانکداری ایهران نشهان 1397یمکاران، 

یا در ایران هه  صهورت دید، تاکنون نظام هیم  سپردهمی

تهوان یک نظام رسمی و عننی وجود نداشت  است اما مهی

یههای ایههران در جریههان انقههالب تجرههه  منههی شههدن هانک

اسالمی را ه  نوعی جبران وسارت ناشی از ایجاد هحهران 

ک  دولت عهی آن هها منهی  در شبک  هانکی کشور دانست

یهای یا در عمم اقدام ه  هیم  کهردن سهپردهکردن هانک

. ههر  1388 ،یمکهاران و فهریدنظام هانکی نمهوده اسهت 

قههانون هرنامهه  یهههارم توسهه    10اسههاس هنههد   مههاده 

اقتصادی، اجتماعی و فرینگی جمهوری اسهالمی ایهران، 

ایر هرنامه  وزرات اقتصاد و دارایی موسف شد ک  تا پایان 

یها هه  انجهام اندازی هیم  سپردهاقدامات الزم را هرای راه

هرساند ولی از زمان تصویب تاکنون عمالً اقهدامات جهدی 

در ایر وصوش صورت نپذیرفت  است و در قانون هرنامه  

پنجی توس   کشور مجهدداً ایهر هنهد تکهرار شهده اسهت 

 .   1382دشیخانی، 

ر ایهر موضهوع قهانون هرنامه  پهنجی هه  95در ماده 

تاهمیر هازپرداوهت وجهوه تأکیده شده است: ه  منظهور 

یا اعتباری یا و سایر مؤسس گذاران هانکمت ن  ه  سپرده

در صههورت ورشکسههتگی، ههه  هانههک مرکههزی جمهههوری 

شود حداک ر تها پایهان سهال اسالمی ایران اجازه داده می

یا اول هرنام ، نسبت هه  ایجهاد صهندوق ضهمانت سهپرده

تصهویب  1389زم انجام گردد. ایر قانون در سال اقدام ال

زمان ها روی و اهالغ شد اما عمالً آغاز ف الیت صندوق، یی

نام  صندوق، هه  دلیهم کار آمدن دولت یازدیی هود. آییر
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هروی نواق  مورد هررسی مجدد قرار گرفهت و در اواوهر 

ماه هرای اجرای ه  شبک  اصالح و در فروردیر 1393سال 

هالغ شد. ییأت دولت تصویب کرد سهقف تاهمیر هانکی ا

یهای یا و مؤسسه گذار در یر یک از هانکهرای یر سپرده

یها ههرای اعتباری غیرهانکی در صهندوق ضهمانت سهپرده

مبنغ یک مینیارد ریهال ت یهیر  1394و  1393یای سال

تریر گام در زمین  ایجهاد نظهام شود. ایر اقدام، جدیمی

ست، یر یند تا اجرای درسهت آن هیم  سپرده در ایران ا

یا و نهادیهای یا، مؤسس راه زیادی در پیش است و هانک

پولی و مهالی در ایهر زمینه  یمکهاری الزم را هه  عمهم 

اند؛ زیرا اگر ینهیر ههود شهاید یجهوم مهردم هه  نیاورده

یای اعتباری نبودیی و مهردم یا یا ت اونییا، مؤسس هانک

ایشههان هههرای هرداشههت یههها اعمینههان از تاههمیر سههپرده

هردنهد و یهای یجهوم نمهیه  ایر مؤسس  یایشانحساب

 شدند.هاعث تشدید مشکالت نمی

پس از هررسی ساوتار ضهمانتی در راسهتای حفهظ 

گذاران، توج  هه  ماییهت موضهوع سهاوتار حقوق سپرده

نهادی ه  منظهور ت یهیر رواههط حهاکی، هسهیار ضهروری 

گیر در وصوش نهادیای تصمییهاشد. ماییت موضوع می

وض  قهوانیر، اجهرا و ارزیهاهی، توجه  عمیقهی هه  مهدل 

گذاری دارد. وجهود مشهییای مهی وطنهادگرایی از مدل

س  عامم مهی، توج  ه  موضوع مذکور را ه  عنوان حنقه  

یها مشهیدولت هه  وهط -1دید: هسیار اثرگذار نشان می

نهوان یای دولتهی هه  ع مشهیوهط دیهد.مشروعیت مهی

کنهد الزامات قانونی ک  وفاداری شهروندان را یهدایت می

یای دولت شامم کنیت مشیوط -2در نظر گرفت  است. 

یای دولتهی هه  یمه  مشهیدفراگیری  یستند. تنها وط

مشهی سهایر ک  وطیاهد و حال آنآحاد جام  ، اشاع  می

یا تنها ه  عنهوان هخشهی از اجتمهاع در یا و سازمانگروه

دولت اعمال اجبهار در جام ه  را  -3شوند. رفت  مینظر گ

توانهد هه  عهور در انحصار وود دارد؛ ی نی تنها دولت می

یایش را مجهرم شهناوت  و هه  مشیمشروع، ناقایر وط

توانند ه  وسین  سهایر جزای الزم هرساند. فرامینی ک  می

یا هر جام   تحمیم شوند هسیار محدود یا یا سازمانگروه

هنههاهرایر توانههایی دولههت اسههت کهه  وفههاداری یسههتند؛ 

شهههروندانش را یههدایت کنههد، هههرای اداره کههم جام هه  

یایی را تصویب کند و استفاده مشهروع از زور و مشیوط

یها را اجبار را در انحصار وود در آورد تا اشخاش و گهروه

یها نمایهد. مشهیتشوی  ه  تصویب ترجیحاتشان در وهط

پرسش سیستماتیک درهاره  مطال ات نهادی م موالً هدون

مشهی، نهادیهای یای نهادی هر نتایج وهطتأثیر مشخص 

واش دولتی را دم الً ساوتاریایشان، سهازمان، وسهایف و 

کند؛ ترتیبات قانون و مطاهقت کارکردیایشان  تشریح می

یای دولتهی ها قانون اساسی م م یزاریا دفتهر و دسهتگاه

 دارد کهه  در سههطح مرکههزی، اسههتانی و محنههی وجههود

 . 1394 ،ریمندج ی یره و انیوریگد

 

 روش تحقیق   -4

 رایبهرد از و است رویکرد کیفی پژویش دارای ایر

آوری و تحنیهم جمه  ه  تحنیم مامون، نظری  پژویشی

 که  است اساس ایر هر آن اصنی ایده و پردازدیا میداده

 گهرددناشی نمهی دسترس، در یایداده از ،پردازینظری 

 که  کنندگانمشارکت از اعالعات دریافتی اساس هر هنک 

شهود مهی سهازییا مفهوم ایجاد اند،تجره  کرده را فرایند

 افهراد رایبهرد، ایهر در  .1397پنهدری و آذر، رضهایی د

آنهها  احساسهات و گیرندمی قرار مدنظر محیط در موجود

 و اسهت کارآمهد در عمهم، هنهاهرایر شهود؛مهی در 

 دینهد. ایهرنشان می را فرایند از هیشتری یایپیچیدگی

 رویکهرد ههر مبتنهی قیاسهی، یهایرو  ههروال  رو 

 مطال ه  مورد محیط ها آن نتایج هناهرایر ؛استقرایی است

.  1386 ،یمکهاران و فردییدانهاددارد  هیشتری یماینگی

کنهد و نظری  آغاز نمی پژویش یرگز از یک رو ، ایر در

دوره  یهک از هنکه  پهژویش هرسهاند اثبهات هه  را آن ه د

 یریه  تها شهودمهی داده فرصت و شده شروع مطال اتی

نشان دید. از آنجها  را است، وود ه  آن مرهو  و متناسب

 یهانو ه یهمتحن یهیر،ت  یههرا یروش مامون ک  تحنیم

رو   یهرا ، دریا اسهتدادهیا  موجود درونتید یالگویا

 یفتوصه  یهاتو در قالب جزل ییا را سازماندیحداقم داده
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مختنف  یایفراتر رفت  و جنب  یرتواند از ایکند اما میم

  . (Braun & Clarke, 2006)د کن   یر موضوع پژویش را تفس 

عمیه   یایمصاحب  اساس هر پژویش ایر یایداده

وبرگهان ههانکی و  از نفهر 18 هها سهاوتاریافت ،و نیمه 

 گیری،نمون  رو  است. شده گردآوری گذاری،مشیوط

هرفهی  گنوله  گیهرینمونه  تصادفی غیراحتمالی هها رو 

 اعالعاتی تنها ن  نمون ، ک  واحدیای استفاده شده است

 جام ه  دیگهر واحدیای مورد در هنک  وودشان، مورد در

 . Corbin & Strauss, 2014د کنندمی نیز ارال 

 رو  اعالعهات، گهردآوری رو  مطال ه  ایهر در

ه هد،  هه  دوازده مصهاحب  از ههوده که  عمیه  مصهاحب 

 هها اعمینهان هرای اما است شده تکرار دریافتی، اعالعات

 ادامه  یجهدیی مصهاحب  تها یاهودن داده تکراری وجود

 انتخهاب مهرور هه  شوندگانمصاحب  راهط  ایر یافت. در

 هها مصهاحب  از تحنیهم یهر پهس دیگهر، هیهان شدند. ه 

نفهر  یها،مقوله  و الگو ض ف یا مبهی نقا  شدن مشخ 

 اصهالح و رفه  ههرای نیاز مورد تخص  ه  توج  ها ه دی

 شده است. انتخاب ض ف، یا اههام نقا 

 یههانو ه یههمتحن یههیر،ت  یهههرا یتههی روشهه  تحنیههم

رو   یهرا در یا است.یا  موجود درون دادهتید یالگویا

 یفتوصه  یهاتو در قالب جزل ییا را سازماندیحداقم داده

مختنهف  ییاو جنب  ودفراتر ر یرتواند از ایکند اما میم

 یهکشهامم  یهمتحن یهرا. کند یرموضوع پژویش را تفس

 ییایا و والص رفت و هرگشت مستمر هیر مجموع  داده

اسهت که  هه  وجهود  یییهاشده و تحنیم داده یکدگذار

تحنیهم ماهمون . (Braun & Clarke, 2006) یندآیم

 دتی  شامم شش مرحن  ه  شرح ذیم است:

 ها با داده ییآشنا اول: مرحله

 یکدگهذار ینکه محق  قبم از ا ی،پژویش کنون در

حاصهم از  ییهاکهم داده ههاریک نمایهد،یا را شروع داده

مرحنه ،  یریا را ووانده است. در واق  از آغاز یممصاحب 

که  در مراحهم  یم هان یگهذارو عالمت یهرداریادداشت

 وواید شد شروع شده است. یداپ  یازه  آنها ن یه د

 های اولیهکد یجادا دوم: مرحله

یا داده ،شود ک  محق  یشروع م یمرحن  دوم زمان

در ایر مرحن   .کرده است یداپ  ییرا ووانده و ها آنها آشنا

کدگذاری اولیه  هه   ها استفاده از اعالعات ه  دست آمده،

 صورت ارکان اصنی و فرعی صورت پذیرفت  است.

 هاتم یجستجو سوم: مرحله

 یههه اول یپهههس از کدگهههذار حاضهههر، پهههژویشدر 

 ییهامختنف در قالهب تی یکدیا یهندیا، دست مصاحب 

 14مرحن  در مجموع  یرا یانانجام شده است. در پا ی اول

 آمده است. دست  ه یفرع تی  39و  یتی اصن

 هامت ینیبازب چهارم؛ مرحله

یها، تی ینیپس از انجام مرحن  هازه پژویش، در ایر

تی  23و  یینها یتی اصن 5 ی ، ه اول یتی اصن 14 یاناز م

در  یزتی متفرق  ن ییا. دادهفرعی، دست یافت  شده است

 یهتتی یا مورد اسهتفاده قهرار گرفته  و در نها یرسا یانم

 .گردیدحذ   یزتی ن یرا

 هامت یگذارتعریف و ناممرحله پنجم؛ 

یهای اصهنی و فرعهی، مفهاییی ه د از شناسهایی تی

مرتبط ها یر تی اصهنی و فرعهی در یهر هخهش هررسهی و 

 شوند.هندی مییرکدام از آنها ه  تفکیک، هخش

  یگزارش یهمرحله ششم ته

 ،شههود کهه  محقهه یشههروع م ایههر مرحنهه  زمههانی

داشهت   یهاردر اوترا  یهدهآهد کامالً ییااز تی یامجموع 

و نگهار  گهزار   یهانیمرحن  شامم تحنیم پا یرهاشد. ا

 ،شهده یه ته . گزار (Braun & Clarke, 2006)است 

مهورد  پژویشاالت ؤس ه  منظور پاسخ ه  گیرییج در نت

 است.استفاده قرار گرفت  
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 نقشه مضمون )تم(   -1جدول 

 گام نخست یاآشنایی ها داده

 گام دوم ایجاد کدیای اولی 

 گام سوم جستجوی تی یا

 گام چهارم هازهینی تی یا

 گام پنجم ت ریف نام گذاری تی یا

 گام ششم گزار تهی  

 
 

 

هنهههاهرایر الگهههوی نههههادگرایی حفهههظ حقهههوق 

 از یای هانکی در ایران ها استفادهگذاران در هحرانسپرده

 دید: پاسخ می زیر یایپرسش نظری  مامون دتی ، ه 
یای شناسایی شده مهرتبط هها مشیایدا  وط  1

یای نظام هانکی هحرانگذاران ناشی از حفظ حقوق سپرده

 اند؟در ایران کدام

عور یای متولی و ه یا و دستگاهنهادیا، سازمان  2

یهای  گذاران ناشهی از هحران کنی هازیگران حفظ حقوق سپرده 

 اند؟  نظام هانکی ک  اثرگذار یستند، در ایران کدام

یها و الگوی مطنوب رواهط هیر نهادیا، سهازمان  3

گهذاران منظور حفظ حقوق سپردهیای متولی ه  دستگاه

یای نظام هانکی در ایران ها تأکید هر الگوی ناشی از هحران

 نهادگرایی، یگون  است؟

راه رواههط عنهی و م نهولی حفهظ حقهوق نقش   4

یای هانکی در ایران هها تأکیهد ههر گذاران در هحرانسپرده

 الگوی نهادگرایی یگون  وواید هود؟

حفهظ حقهوق  یایمشیم یاریای ارزیاهی وط  5

 یای هانکی در ایران کدامند؟گذاران در هحرانسپرده

یهای حفهظ حقهوق مشهیاهزاریای اجرای وط  6

 یای هانکی در ایران کدامند؟گذاران در هحرانسپرده

 

 های تحقیقیافته  -5

 شهش در یهاداده گهردآوری رو،پهیش مطال ه  در

مرحنه   شهش یهر است. در شده انجام کدگذاری مرحن 

 یامصهاحب  متهون هه  دالی عور ه  پژویشگر تحنیم تی،

 را کهدیای جدیهدی یا حذ  را کدیا از هروی و مراج  

 قهدر رفهت و هرگشهتی آن رو  اضاف  نموده است. ایهر

رسهید.  نظهری مرحنه  اشهباع هه  پهژویش تا یافت ادام 

دست  ه  منظور پاسخ ه   شش در پژویش ایر یایمقول 

 است: شده هیان قسمت ذیم سؤاالت در

 هامشیخطاهداف 

گذاری، ت یهیر مشهیتریر مراحهم وطیکی از مهی

مشی هاید ه  آن دست یاههد. پهس از ایدافی است ک  وط

فهی و ادرا  مسئن ، هاید مشخ  شود ک  ید  از حهم 

مشهی مسئن  ییست و ه  عبارت دیگر، پس از اتخاذ وط

 و فهرددانهشد آیدو اجرای آن، ی  تغییراتی ه  وجود می

. ایر ایدا ، ایدافی یستند ک  از مجرای  1397رجایی، 

یهای ههانکی در گهذاران در هحرانآنها حفظ حقوق سپرده

گههردد؛ هنههاهرایر ضههمر تأکیههد هههر ایههران محقهه  می

یها، در پهژویش هه  مشهیگهذاری مناسهب در وهطید 

گذاری هرای سیاست ایدا  زیادی اشاره شده است ک  در

یای هانکی در ایهران گذاران در هحرانسپردهحفظ حقوق 

هندی الزامهاتی هاید ه  آنها توج  داشت. ها هررسی و دست 

دینهده، یهای مفههومی شهکمدر وصوش کدیا و دسهت 

گذاری در قالب یشت مفهوم اصنی مشیمقول  ید  وط

 تشکیم شده ک  در ذیم ارال  شده است.
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 اهداف شناسایی شده براساس تحلیل مضمون )تم(  -2جدول

 کدهای نهایی مفاهیم )سطح یک( ردیف

1 
مشی تدویر یا اصالح وط
مرتبط ها حقوق 

 گذاران هانکیسپرده

 گذارانتدویر قوانیر هر اساس توج  ه  حمایت از سپرده   1

 گذاراندر دستورجنس  قرار گرفتر موضوع حفظ حقوق سپرده   2

 گذاران تا کنونیای حفظ حقوق سپردهمشیت ییر میزان اثرگذاری وط   3

 ای کشورشده در هرنام  توس  نوشت اجرای قوانیر از پیش   4

 گذارانت ییر قواعد و مقررات حفظ حقوق سپرده   5

 یای هانکیگذاران در هحرانسپردهیای مرتبط ه  حفظ حقوق مشیت ییر وط   6

2 
یای ههای تمام کایش یزین 

 یاشده پول هرای هانک

 یایای تأمیر مالی هانککایش یزین    7

 افزایش ان طا  مالی هرای هنگاه مالی   8

 گذاران و ذینف انپاسخگویی ه  ت هدات مالی سپرده   9

 یای مرهوع کایش ریسک نقدینگی و اعتباری و سایر ریسک   10

3 
افزایش و ارتقای سطح 

گذاران جایگاه حقوق سپرده
 هانکی

 ای هراساس قانون توس   یهارم کشوراندازی هیم  سپردهراه   11

 یا اصالح و ههبود قوانیر صندوق ضمانت سپرده   12

 گذاران جنب نمایدگذاران را ه  حقوق سپردههرقرای مناسباتی ک  توج  قانون   13

4 
هرقراری ت ادل در 

یای سیاسی، جریان
 اقتصادی و اداری 

 یای مالی کایش مداوالت سیاسی جهت تصمیی   14

 افزایش ت امالت اقتصادی نهاد مجری هانک مرکزی   15

 گذارانتوج  ه  حفظ حقوق سپرده   16

 یایای هانکمشییای مالی دولت ها وطمشیکایش در ت ارض مناف  در وط   17

 یایای دولت ه  هانکپرداوت هدیی   18

 کایش واهستگی هانک مرکزی ه  دولت   19

 یا دولت تغییر ها کشور ای توس   یای هرنام  رویکرد تغییر   20

 گذاراناثرگذاری مباحث هاالی امنیتی و سیاسی در حوزه هانکداری و حفظ حقوق سپرده   21

5 
افزایش ت امالت هیر هخشی، 

 فراهخش و نهادی

 هازمهندسی ت امالت هیر هخشی و فراهخش نهادیا   22

 یا ه  مراج  قانونی گذاران در هحرانت ییر سطوح دسترسی سپرده   23

 یای متولی و رواهط میان آنهایا و دستگاهت ییر نهادیا، سازمان   24

 اییای سپردهاجرای هیم  6

 یاکنی هرنام  یای توس   کشور هاهت ضمانت و هیم  سپرده سیاست یای قانون صحیح اجرای   25

 یاسپردههیم   عمنکرد ها حمایتی مکمم نهادیای ایجاد   26

 هانکی در قبال هیم  یایسپرده پذیریایجاد ان طا    27

 یای هانکیایجاد نظام هیم  سپرده   28

 توسط دولت و هانک مرکزی یای هیم  سپردهحمایت از نظام   29

7 
افزایش سطوح نظارتی 

 یای متولی دستگاه

 ماییت در حال تغییر شرایط اقتصادی و یکسان ماندن قوانیر   30

یای هانکی و گذاران هانکی در هحرانیکپاریگی در سیاست گذاری  کالن حمایت از سپرده   31
 اقتصادی

یا در راستای مصر  صحیح نقدینگی ه  منظور صر  ارال  تسهیالت و قوانیر الزامی هرای هانک   32
 یاالی مطالبات م وق هانکاعتبارات و جنوگیری از حجی ها

 گیری جهت نظارت مؤثر و اجرای صحیح آنیای قاهم اندازهقوانیر نظارتی ها ت ییر شاو    33

 یا و اصالح آنههبود قوانیر مرهو  ه  ورشکستگی هانک   34

8 
توانمندسازی مناه  انسانی 

 در نهادیای مجری
 گذاری از سوی دولتریسک سرمای گذاران ه  منظور کایش یای عمومی هرای سپردهآموز    35

 یا یای تخصصی هرای مجریان هانکآموز    36

 

بااازیاران ایاالی و فرعاای در حفاا  حقااو  

 گذارانسپرده

یهای متهولی  یای صورت گرفت ، نهادپس از هررسی

درگیر موضوع پژویش، شناسهایی شهدند. حفهظ حقهوق 

هاشهد و هها فراهخشهی میمشهی گذاران، یهک وهطسپرده

یها و مشی نیازمند یمکاری و ت امم نههاداجرای ایر وط

یای مختنف دولتهی و وصوصهی اسهت، هنهاهرایر دستگاه

یا در مشیت ییر مجریان و هازیگران اصنی یر یک از وط

یها و هه  نهاد 3هاشهد. در جهدول ایر زمین  ضهروری می

مفهاییی شناسهایی یای درگیر و اثرگذار هراسهاس دستگاه

شده راه کاری مبتنی هر ایدا  که  هه  عنهوان ههازیگران 

 موضوع اشاره می گردد.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.8
.2

9.
8.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.8.29.8.5
https://iueam.ir/article-1-1369-fa.html


 1398  زمستان  ،نهیوهیست   شماره  /شهری  مدیریت  و  هههه اقتصادهههههههه ههه ههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههه  140

 

 های کلی و مجریان و بازیاران شناسایی شده براساس تحلیل مضمون )تم( مشیخط  -3جدول 
 مجریان اصنی های کلیمشیخط ردیف 

 هانک مرکزی قوانیرههبود  1

 وزارت امور اقتصاد و دارایی 
 یای واهست هانک مرکزی و دستگاه 

 قوه مقنن  و نمایندگان مجنس 

 سازمان هرنام  و هودج 

 قوه مجری 
 یاصندوق ضمانت سپرده 

 یای هیم شرکت -هیم  مرکزی

2 
گذاران ه  حقوق مشیافزایش توج  وط

 گذارانسپرده 

 مرکزیشورای پول و اعتبار هانک 

 هانک یا توسط هانک مرکزی انتظامی تقویت نظارت ییئت
 سازمان هازرسی کم کشور 

 یای نظارتی توسط هانک مرکزیتقویت دستگاه 

 قوه مقنن  دتدویر قوانیر محدودکننده ددریای گردان  توسط دولت 

 ای کشوریای توس  اجرای هرنام  3

 وزارت امور اقتصاد و دارایی 
 هرنام  ریزی و نظارت رایبردی م اونت 

 یاصندوق ضمانت سپرده 

 اییای هیم  نهاد و سازمان 

 گذاران دولت دقوه مجری   جهت پوشش ریسک سپرده 

 وزارت ارتباعات 
 سازمان آموز  مدیریت دولتی 

 آزانس مالی ه  عنوان یک نهاد مستقم

4 
یای هانک مرکزی ها ت ییر یاریوب ف الیت

 رویکرد اصالحی 

 کمیسیون اقتصادی مجنس
 پژویشکده عنوم هانکی

 وزارت امور اقتصاد و دارایی 
 وزرات عنوم، تحقیقات و فناوری

 قوه مقنن 
 یاصندوق ضمانت سپرده 

 هیم  مرکزی هانک مرکزی ها ارکان مرتبط
 یای مرتبط وان قوه مجری  یمراه ها وزرات

5 
تقویت ساوتار و عمنکرد شورای پول و 

 اعتبار 
 گذار و عراحمجری  و سایر نهادی قانونقوه 

 سازمان هرنام  و هودج 

 یا هانک  انتظامی تقویت نظارت ییئت 6
 هانک مرکزی

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 قوه قاالی 

7 
یای وصوصی  کانون هانک  کایش اثرگذاری
 یا ی در تصمیی و دولت

 هانک مرکزی
 یا  یا و هیم دارایی دهانک وزارت امور اقتصاد و 

8 
یای تخصصی  کمیسیون  اثرگذاریکایش 

 یا تصمیی هانک مرکزی در 
 هانک مرکزی

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 

 یای نظارتی تقویت دستگاه  9

 هانک مرکزی
 سازمان هازرسی کم کشور 

 ییات نظارت مجنس
 دیوان عدالت اداری 

 قوانیر محدودکننده ددریای گردان تدویر  10

 قوه مقنن 
 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 

 یای کشور هانک -هانک مرکزی 
 یا سازمان صندوق ضمانت سپرده 

 سازمان هیم  

 یاتقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده  11

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 هانک مرکزی

 هرنام  و هودج سازمان 
 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 

 ایایجاد و تقویت نظام هیم  سپرده  12

 م اونت هرنام  ریزی و نظارت رایبردی 
 هانک مرکزی

 سازمان هرنام  و هودج 
 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
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 مجریان اصنی های کلیمشیخط ردیف 

13 
گذاران توسط دولت و پوشش ریسک سپرده 

 نهادیای مرتبط

 قوه مجری 
 هانک مرکزی

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 یای هیم شرکت -هیم  مرکزی

 یا اعالعاتی توس   مناه  و قاهنیت 14

 پژویشکده عنوم هانکی
 وزرات عنوم، تحقیقات و فناوری

 وزرات ارتباعات و فناوری اعالعات 
 هانک مرکزی
 یا  یا و هیم اقتصاد و دارایی دهانک وزارت امور 

15 
تسری  و تسهیم در دستیاهی ه  مناه  مالی 

 یا در هحرانهانک

 م اونت هرنام  ریزی و نظارت رایبردی 
 هانک مرکزی

 یاصندوق ضمانت سپرده 
 یا کانون هانک

 گستر  یمکاری هخشی و فراهخشی 16

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 مرکزیهانک 

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 وزرات عنوم، تحقیقات و فناوری

 وزرات ارتباعات و فناوری اعالعات 
 صدا و سیما

 یا و دادسرایا  قوه قاایی  ددادگاه 

17 
تقویت نهادیای متولی حمایت از  

 گذارانسپرده 

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 یا  یا و هیم اقتصاد و دارایی دهانک وزارت امور 

 قوه مقنن  و نمایندگان مجنس 
 هانک مرکزی

18 
یای  یای گروه یا و جریانتوس   تشکم

 ید  

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 قوه مقنن  و نمایندگان مجنس 

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 سازمان هرنام  و هودج 

 قواعد نهادی  19

 تنظیمی   و قانونی زیرهنایای  صورت ه  سازتقوه مقنن  دمشروعی
 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 

 هانک مرکزی
 یاصندوق ضمانت سپرده 

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 وزارت عنوم، تحقیقات و فناوری

 یا و دادسرایا  قوه قاایی  ددادگاه 
 یای هیم شرکت -مرکزیهیم  

20 
گذاران ه  هررسی مسیر دسترسی سپرده 

 مجاری قانونی 

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 پژویشکده اقتصادی مجنس

 پژویشکده عنوم هانکی
 وزرات عنوم، تحقیقات و فناوری

21 
ت ریف فرایندی از عمنیات حم مشکم ه  

 صورت هخشی یا فراهخشی

 یا  یا و هیم وزارت امور اقتصاد و دارایی دهانک 
 قوه مقنن 

 ریزی و نظارت رایبردی م اونت هرنام 
 سازمان هرنام  و هودج 

 یا در راستای هحرانت ریف نقش رسان  22
 وزرات ارتباعات و فناوری اعالعات 

 یای مجازی یا و شبک یا دصدا و سیما، جراید و روزنام  رسان 

 
ها توج  هه  شناسهایی ههازیگران موضهوع پهژویش، 

ای در حهوزه اجهرای ضروری است ه  الگوی شش مرحن 

 ک  در قبم ه  آن اشاره شده هود، پرداوت  شود: 

 مرحله ادراک و بیان مسأله

یا، هانک مرکزی، مراکهز تحقیقهاتی و مجنهس هانک

صورت جداگان  یا هه  صهورت شورای اسالمی یر کدام ه  

گهذاران را توانند مسئن  حفهظ حقهوق سهپردهجم ی می
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تشخی  داده و آن را هیان کنند. هانک مرکزی، صهندوق 

تواننهد نقهش یا و حتی هیم  مرکهزی مهیضمانت سپرده

 محوری آن را داشت  هاشند.

 ربطمرحله انعکاس به مراجع ذی

عهور هه تواند رهط میان کاس مسئن  ه  مراج  ذی

توانهد رسمی یا غیررسمی صورت پذیرد. ارجاع رسمی می

یها، نههاد از عری  هانک مرکزی، صندوق ضمانت سهپرده

ریاست جمههوری، دسهتگاه قاها و ... صهورت پهذیرد. در 

توانند نقش مهمی ایفا کنند یا میشیوه غیررسمی، رسان 

یهای مناسهب مشهیصالح را ه  تدویر وهطو مراج  ذی

 مسئن  ترغیب نمایند.جهت حم 

 مشیمرحله تدوین خط

تواننهد یا و هیم  مرکزی میصندوق ضمانت سپرده

یههای حفههظ حقههوق مشههیمتولیههان اصههنی تههدویر وههط

یای هانکی هاشهند. در ایهر راسهتا گذاران در هحرانسپرده

مشههی را ههه  دو مرحنهه  تههوان مرحنهه  تههدویر وههط مههی

کههرد. مشههی تفکیههک سههازی و انتخههاب وههطمشیوههط

یای پژویشههی ماننههد: پژویشههکده عنههوم هههانکی، سههازمان

یا، پژویشکده اقتصهادی مجنهس و سهایر مراکهز دانشگاه

سهازی و مشهیتوانند نقش مهمهی در وهطتحقیقاتی می

مشی ایفها نماینهد. یهر یه  در مرحنه  تهدویر ارال  وط

مشههی، هههازیگران مختنههف هیشههتر مشههارکت کننههد وههط

اجههرا ههها مشههکالت  مشههی در مراحههم مشههروعیت ووههط

کمتری مواج  وواید هود. در ایر مرحن  هایهد از نظهرات 

گههذاران و گذاری، هههانکی، سیاسههتمشههیوبرگههان وط

مشهی اسهتفاده گذاران ورد و کالن در تدویر وطسپرده

گذاری مشهارکت داد که  در مشهیکرد و آنهها را در وط

گذاران ضروری هه  نظهر اینجا تشکم حفظ حقوق سپرده

توانهد هه  رسید؛ زیرا ها حاور نمایندگان وود، میوواید 

عنوان هازیگران موضوع مطروح  ایفای نقهش نماینهد. هها 

مشههارکت هیشههتر مجنههس شههورای اسههالمی در تههدویر 

مشهی، هیشهتر گذاری، مشروعیت در اجرای وطمشیوط

یا ها اصالحات کمتهری در مرحنه  مشیوواید شد و وط

 وایند شد.قانونی ساوتر و مشرعیت مواج  و

 مشیمرحله مشروعیت بخشیدن به خط

در حال حاضر هانک مرکزی ها ایجاد قانون از عری  

کند و وزیهر اقتصهاد و شورایای وود قوانیر را تبییر می

هخشهد. در ایهر دارایی ها تأیید وود ه  آن مشروعیت می

راستا ه  منظور مشروعیت هخشیدن در راسهتای ضهمانت 

حاور صندوق ضمانت سپرده و هیمه  اجرایی، ههتر است 

گهذاران مرکزی ه  عنوان متولیهان حفهظ حقهوق سهپرده

تر ههوده و ه هد از تفههیی موضهوع، آن را از عریه  پررن 

هانک مرکزی، تصویب و هه  اجهرا هرسهاند و از عرفهی هه  

عنوان یک عرح، موضوع را در مجنس مطرح، تها پهس از 

یت قهانونی مشی مورد نظهر مشهروع آوری آرا ه  وطجم 

مشی تدویر شده هخشند. هدیهی است در ایر مرحن  وط

ای ههیر مجنهس، یای یندگان اولی ، عی رفت و هرگشت

دولت و هانک مرکزی و نهادیای متهولی، مهورد ت هدیم و 

یای الزم، قهانون تصهویب اصالح قرار گیرد. ه د از ت دیم

 گردد. هانک مرکزی ازشده و هرای اجرا ه  دولت اهالغ می

یای مجنس شورای اسهالمی و عر  دولت، مرکز پژویش

یها و هیمه  کمیسیون اقتصاد و صهندوق ضهمانت سهپرده

کنند و  یا ایفا میزنیمرکزی، نقش کنیدی را در ایر یان 

گهذاران، در صورت ایجاد تشکنی در راستای مناف  سپرده

توانهد نقهش هسهیار اثرگهذاری را ایفها  تشکم مرهوع  می

 نماید.  

 مشیمرحله اجرای خط

یای گذاران در هحرانمشی حفظ حقوق سپردهوط

یها مشی زمانی فراهخشی است ک  سازمانهانکی، یک وط

و نهادیههای مختنههف عمههومی و وصوصههی در سههطوح و 

یهای مختنهف را در اجهرا، درگیهر هاشهند. متولیهان حوزه

یها و شی، صندوق ضهمانت سهپردهمتنظیی و اجرای وط

هیم  مرکزی دعی حفظ استقالل وود ، ها نظهارت هانهک 

یا و مرکزی ههوده و در ت امهم نزدیهک هها سهایر سهازمان

 یا در ایر راه اجرای نقش نمایند.هانک

 مشیمرحله ارزیابی و بازخورد خط

ه د از اجرای قانون توسهط دولهت، در ایهر مرحنه  

رسهد. در ایهر مرحنه  هها یا میمشینوهت ه  ارزیاهی وط
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رویکردیای مختنفی ک  عمدتاً اه اد اقتصادی، اجتماعی و 

. عمهده شهوندیا نقد و ارزیاهی میمشیفرینگی دارد، وط

هندی که  یا هاید هر اساس م یاریای اولویتنقد و ارزیاهی

در مراحم قبم هر آنها توافه  شهد، صهورت گیهرد. مرکهز 

اسهالمی، پژویشهکده عنهوم یای مجنس شهورای پژویش

یای سراسهر کشهور و هانکی، مراکز تحقیقهاتی و دانشهگاه

توانهد کهار ارزیهاهی را انجهام وود هخش وصوصی نیز می

تواننهد یای اجرایهی نیهز میدیند. یر یند وود دسهتگاه

یا را فهرایی کننهد. ه هد از انجهام مکانیزم اجرایی ارزیاهی

کاریا می رسد ا و راهیمشییا، نوهت ه  اصالح وطارزیاهی

گذاری از نو عی وواید شد و مشیو فرایند و یرو  وط

یایی ه  صورت قانون جدید تصویب یا ها الحاقی  و تبصهره

 گردد.ه  قانون قبنی اضاف  می

 
 بانکی گذاران گذاری حف  حقو  سپردهمشینقش بازیاران در فرایند خط  -4جدول 

 دانشااهی  تحقیقات مراکز اجرایی  نهادهای نظارتی  اجرایی نهادهای هارسانه
 قوه

 مقننه

قوه 

 قضائیه
 بازیاران  مجریه قوه

 

 

 فرایندها

  ارتباطات وزرات

  فناوری و

 اطالعات 

  ارکان

  نظارتی

  بانک

 مرکزی

 نهاد

  آژانس)

 (مالی

  دیوان

  عدالت

 اداری

  سازمان

  بازرسی

  کل

 کشور 

  سازمان

 بیمه 

  یندو  

  ضمانت 

 ها سپرده 

 هابانک 

  علوم  وزارت

 مراکز و

  تحقیقات

 دانشااهی 

 مرکز

  های پژوهش 

 مجلس

  پژوهشکده 

  علوم

 بانکی 

  شورای مجلس

 اسالمی

ها و  دادگستری

نهادهای 

 نظازتی 

  معاونت

 ریزی برنامه 

  نظارت و

 راهبردی

  سازمان

  و برنامه

 بودجه 

  بانک

 مرکزی

 مسأل  هیان و ادار                 

 مراج  ه  مسأل  ان کاس                

 مرهو 

 حفظ وض یت هررسی                

 در گذارانسپرده حقوق

 هانکی یایهحران

ر 
دوی

ت
 

ط
و

ی 
مش

 

 ادهیات هررسی                

 سایر تجره  و موضوعی

 کشوریا

 وبرگان نظرات هررسی                

 نظرات هررسی                

 گذارانسپرده

 ایدا  یا،حوزه تدویر                

 الزامات  و

 هندیاولویت و تدویر                

 یاسیاست

 مجریان ت ییر                

 اهزار ت ییر                

 م یاریای ت ییر                

 ارزیاهی

 در تصویب و هررسی                

 مرکزی هانک
ت 
عی
رو
مش

 

دن 
شی

هخ
 

 ت دیم و هررسی                

 مجنس در یامشیوط

 الیح  اهالغ و تأیید                

 قانونی

 و یاسیاست اجرای                

جرا  رایکاریا
ا

 

 میزان و ارزیاهی                

 ایدا  ه  دسترسی

ی
یاه
رز
ا

 و  

ال 
ار

 
رد 
وو

هاز
 

 هازوورد                

 

 

 الاوی نهادگرایی و روابط حاکم بر آن

یای هراساس هررسی الگوی نهادی و عهی مصهاحب 

گذاری و مشهیصورت پذیرفت  شده ها وبرگان حوزه وط

هههانکی، در راسههتای شناسههایی و ترسههیی الگههوی رواهههط 

هازیگران و مجریان ه  منظور ارتباعات ساوتاری نهادیا و 

یای متولی، الگویی اهتدایی ترسیی گردید. سهپس سازمان

الگو ک  توانایی نشهان دادن رواههط سازی ه  منظور ههین 

عور واش نشهان داده شهود، مهدل هیر ارکان و نهادیا ه 
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اهتدایی در اوتیار وبرگان قرار گرفت ک  در نهایهت عهی 

یا و ایجا تاارب آرا، مدل نهایی و مطنوب رفت و هرگشت

ترسیی گردید. الگوی نههادی، ههر اسهاس نهوع رواههط، از 

هازیگران و مجریهان تها  مشی،کنندگان وطیرو  تدویر

راه هرای رونهد رواهط حاکی هر آن و یمچنیر ت ییر نقش 

گذاران هر اساس تحنیم مامون دتهی  در عمنیاتی سپرده

 ارال  شده است. 1شکم 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 آن  الاوی نهادگرایی و روابط حاکم بر   -1شکل 

 معلولیراه روابط علی و نقشه

مشی و اسناد یایی ک  در اسناد وطیکی از کاستی

رایبردی ه  وصهوش در سهطوح کهالن و منهی مشهایده 

ای از شههود، آن اسههت کهه  صههرفاً ههه  ارالهه  مجموعهه می

ک  رواههط عنهی و شود، هدون آنیا پرداوت  میمشیوط

م نولی میان آنها هیان گردد امها مهورد توجه  اسهت که  

یههای مختنههف از یکههدیگر مسههتقم یای حوزهمشههیوههط

نیستند و ارتباعات عنت و م نولی ههیر آنهها وجهود دارد 

گذاری مطنوب نقش هسیار مشیک  آگایی از آنها در وط

مشی، اهزاری است ک  تصهویری از مهمی دارد. نقش  وط

نمایهد. یا را فهرایی میمشهیرواهط ساده شده میان وهط

یا و راهط عنت و م نهول مشیمشی، تمامی وطنقش  وط

ای، گهرد شناسایی شده میان آنها در عرحی یک صهفح 

آورد. ایههر نقشهه ، دیههد کنههی از رواهههط کنیهه  یههی مههی

بررسی در خصوص 
های ایجادشده بحران
های از یورت ناشی

مالی و عملکرد 
 هابانک

هررسی در 
وصوش 

یا و کاستی
تخنفات نیروی 

 انسانی

گذاران و در دستور کار اعتراضات و تجم ات، توسط سپرده

 قرار گرفتر موضوع هحران یای هانکی

ارائه گزارش در 

خصوص عملکرد 

 نیروی انسانی

سازی عمنیات شفا  -1
 آنها یا و رسیدگی ه هانک

مشی حفظ تدویر وط -2

 حقوق مشتریان

روزآوری قوانیر مرهو  هررسی و ه 

 ه  حفظ حقوق مشتریان

تصویب 
قوانیر 

شآوریروز ه
ده در 
راستای 

حفظ حقوق 
 مشریان

در دستور کار قرار گرفتن موضوع 
گذران و تدوین حف  حقو  سپرده
 مرتبطقانون 

ارال  گزار  از وض یت 

 مالی کشور

 قوه مجریه

شناسایی و 
حم تدویر راه

مواجه  
صورت  ه

 هومی شده

پژوهشکده 

 علوم و بانکی

 آژانس مالی )نهاد جدید(

بررسی موردی 
درخواست شکایت 

گذاران از بانک سپرده
 زدهبحران

یای ناشی شکایت

پرداوت هازاز عدم

 یاهانکت ت هدا

دستور در 
خصوص 
بررسی 
بانک 
زده بحران
و 
نظر اعالم

حداکثر تا 
 یک ماه

 قوه قضائیه

یورت ه حل موضوع بحران بانکی ب
 یورت کالنه موردی و پیایری آن ب

 سازمان بازرسی کل کشور

دستور تدوین بودجه  -1
بینی ساالنه بر مبنای پیش

 های اقتصادی و مالیبحران
تضمین ضمنی سرمایه -2

کمیسیون اقتصادی  گذاران توسط دولت سپرده

 مجلس

دیوان عدالت 

 اداری

 گذارانسپرده

 قوه مقننه

 سازمان برنامه و بودجه

 بانک مرکزی ج.ا.ا

 یندو  ضمانت

 هاسپرده

پرداخت -هاکانون بانک

 هاتعهدات و سپرده

 بیمه مرکزی

آموزش جهت 
مقابله با 

های بحران
بانکی و نحوه 
مواجهه 
یحیح به 
 هاموقع بحران

یا، ارال  گزار  ناشی از عمنکرد هانک
هورس و هیم  و هازرسی از عمنکرد هانک 

 مرکزی در وصوش اجرای قوانیر

مشی به منظور ایجاد تصویب خطحل در راستای تعامل بین نهادی و بررسی و تهیه گزارش و تدوین راه

 های متولیگذاران بانکی در مواقع بحران و اجرایی آن در دستااهحف  حقو  سپرده

 یارسان 
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را نشههان  یا هههر اسههاس ترتیههب توجهه  و اجههراشههیموههط

تواند از هروز مشهکالت در  دید. توج  ه  ایر رواهط میمی

، یههایههک حههوزه ههه  واسههط  نادیههده گههرفتر سههایر حوزه

تواننهد از گهذاران و مجریهان میمشیجنوگیری کند. وط

یای هنهههدیگیری و اولویتایهههر نقشههه  ههههرای جههههت

یا استفاده کرد. یمچنیر استفاده از ایر نقشه  مشیوط

یهای مختنهف را تسههیم ت امم و یمکاری مجریان حوزه

 نماید.می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 راه روابط علی و معلولینقشه  -2نمودار 

 

 هامشیاجرای خطابزارهای 

هنههدی جههام  از اهزاریههای در ایههر پههژویش، دسههت 

مشی ارال  شده است. اهزاریای ارال  شده ویژه اجرای وط

یای هانکی در ایهران گذاران در هحرانحفظ حقوق سپرده

یهای دیگهر نیهز است اما هسهیاری از اهزاریها را در حهوزه

ارال  شهده در هندی توان مورد استفاده قرار داد. دست می

هاشهد که  در شهش  نوع اههزار مهی 26ایر پژویش شامم 

دست  اصنی شامم: اهزاریای تنظیمی و مدیریتی، قهانونی، 

سازمانی، آموز  و اعالعاتی و نمهادیر مالی،   و  اقتصادی 

 نشان داده شده است.   4گیرند در جدول و ترغیبی قرار می 

های تقویت دستااه
 نظارتی

بررسی مسیر دسترسی 
 گذاران به مجاری قانونیسپرده

 

تسریع و تسهیل در دستیابی به 
 ها در بحرانمنابع مالی بانک

تقویت ساختار و عملکرد 
 شورای پول و اعتبار

 

 تقویت نظارت هیئت

 هابانک انتظامی
 

های توسعه منابع و قابلیت
 اطالعاتی

متولی حمایت از تقویت نهادهای 
 گذارانسپرده

ای های توسعهاجرای برنامه
 کشور

 تدوین قوانین محدودکننده
 های گردان()درب

یای کانون هانک کایش اثرگذاری
 یای در تصمییوصوصی و دولت

یای کمیسیون اثرگذاریکایش 
تخصصی هانک مرکزی در 

 یاتصمیی
 

تقویت نهاد یندو  ضمانت 
 هاسپرده

 ایجاد و تقویت نظام
 ایبیمه سپرده 

 

گذاران پوشش ریسک سپرده
 توسط دولت و نهادهای مرتبط

گسترش همکاری بخشی و 
 فرابخشی

بانک مرکزی قوانینبهبود   

ها در تعریف نقش رسانه
 راستای بحران

 قواعد نهادی

گذاران به مشیافزایش توجه خط
 گذارانحقو  سپرده

 

های بانک چارچوب فعالیتتعیین 
 مرکزی با رویکرد ایالحی

 

تعریف فرایندی از عملیات حل مشکل 
 به یورت بخشی یا فرابخشی

 

های ها و جریانتوسعه تشکل
 های هدفگروه
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 ابزارهای پیشنهادی  -4جدول
 مثال ابزارهای فرعی ابزارهای ایلی

ابزارهای 

تنظیمی و 

 مدیریتی

 مناه 

 یاسرفیت

 ساوتاریا

 یافرایند و روی 

 رواهط

 یاسهمی 

 نظارت

 حقوق و امتیازات

 یای هانکی در کشوراوتصاش هخشی از مناه  دولت و هانک مرکزی ه  منظور هحران

 یای عمومییا جهت آموزشیسرفیت رسان اوتصاش هخشی از 

 اصالح هروی از ساوتاریای سازمانی هانک مرکزی و ایجاد نهادیای مرتبط

 گذارانکوتاه نمودن فرایندیای اداری جهت پرداوت مطالب  سپرده

 یا یا و نهادیا در هحرانتنظیی رواهط میان سازمان

 نکییای هاای هرای هحرانای هودج در نظر گرفتر پای 

 یا تشدید نظارت هر عمنکرد هانک

 یاگذاران و هانکهرقراری ح  و امتیازات متناسبی هرای سپرده

 ابزارهای قانونی
 یاقوانیر، مقررات و مصوه 

 استانداردیا

 گذارانتدویر قوانیر و مقررات در حمایت از سپرده

 توس   استانداردیای هانکی و اجرای آن

ابزارهای 

 مالی اقتصادی و 

یا توسط هیم  هیم  سپرده

 مرکزی

 یا توسط دولتتامیر سپرده

 یاتامیر سپرده

 یاگذاریسرمای 

 انجام هیم  سپرده ای توسط نهاد هیم  کشور

 یا توسط دولت تامیر سپرده

 گذارانیای توسط صندوق ضمانت در مبالغ هاال و مشمولیت آحاد سپردهتامیر سپرده

 یای مردمی ها سودیای متناسب ها نرخ تورم کشور در هخش تولید و صنای  مادرسرمای یدایت 

ابزارهای 

 سازمانی 

 یای دولتیسازمان

 یا و نهادیای غیردولتیسازمان

 یای سازمانی و اداریروی 

 ای و مرتبط ه  آنتقویت نهادیای متولی عمنیات سپرده

 یاای در راستای ضمانت سپردههیم یای یا و شرکتیا، ووش افزایش تشکم

 یاتسهیم در فرایندیای اداری پرداوت وجوه در هحران

ابزارهای 

آموزش و 

 اطالعاتی

 آموز 

 مشاوره

 اعالعات

 توصی 

 دانش و آگایی

 دییراینمایی و جهت

 یای هانکی هحران یای مرتبط و مستمر توسط نهادیای مرتبط هرای هانکداران در مواجه  ها  آموز  

 یایا در هحرانمشاوره توسط هانک مرکزی و نهادیای نظارتی ه  هانک

 گذاران یا و سپرده یای ه  هانک ارال  اعالعات و هازووردیای مناسب توسط نهادیای مرتبط در هحران 

 هانک مرکزی گذاران توسط دولت، نهادیای نظارتی و  یا و سپرده یای متناسب ها شرایط ه  هانک توصی  

 یای هانکی و عواقب احتمالی آنگذاران از عواقب یجومآگاه ساوتر آحاد سپرده

 داری یا و دور کردن آنها از هنگاه یای مناسب توسط نهادیای ناسر، هانک مرکزی و دولت ه  هانک دیی جهت 

ابزارهای نمادین 

 و ترغیبی

 یارسان 

 حرکات نمادیر

 یاجوایز و مشوق

 یای مالی و اقتصادی و افزایش دانش مالی جام  مستمر موضوع هحرانعرح 

 اندیایی ک  در مواجه  ها هحران، عمنکردی سری  و مناسب داشت یا و مؤسس تقدیر از هانک

یای گذاران در هحرانیای هحران زده و سپردهیا و مؤسس یایی هرای هانکدر نظر گرفتر مشوق

 یامشیح وطمالی در راستای اجرای صحی

 

 معیارهای ارزیابی

تهوان هها توجه  هه  نتهایج اولیه  یا را میمشیوط

دادیا  یا هراساس نتهایج نههایی مشی دهرونحاصم از وط

مشی  مورد هررسی قرار داد. یهد  و نتیجه  آن داثر وط

گههذاران در مشههی، حفههظ حقههوق سههپردهوههطنهههایی 

یای هانکی، افزایش مناف  آنها و در نهایت، افهزایش هحران

هاشهد که  در یها میگذاران در هانکحس اعتماد سهرمای 

نمای کنی حوزه اقصادی کشور نیز از آن منتفه  ووایهد 

هندی و تنخهی  نظهرات آنهها هندی و دسهت شد. ها جم 

مشهی حفهظ ت داد ده م یار ارزیاهی عمنکرد نههایی وهط

یههای هههانکی اسههتخرا  گههذاران در هحرانحقههوق سههپرده

 گردیده است ک  عبارتند از: 

ت داد قوانیر اصالح شده هانک مرکهزی در یهر   1

گهذاران یها قهوانیر حفهظ حقهوق سهپرده سال در مسهیر

 مرتبط ه  آن

افزایش شاو  میانگیر موزون، سقف پرداوتههی   2

هینههی نههرخ تههورم یا متناسب ها پیشصندوق ضمانت سپرده

 ساالن  یر سال

ای ای و توسه  هیم  سهپردهایجاد نهاد و نظام   3

 آن در ساوتار و قوانیر
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ای میهههزان نسهههبت پوشهههش هیمههه  سهههپرده  4

 یاگذاران ه  کم سپردهسپرده

یای قاههایی ناشههی از کههایش میههزان پرونههده  5

 یایای مالی در هحرانشکایت

یای مالی نسبت افزایش میزان رسیدگی پرونده  6

 یاه  کم پرونده

افههزایش قههوانیر محدودکننههده ههه  منظههور   7

 یاهازییا و رانتکاریجنوگیری از موازی

پایش ارتباعات و فراینهدیای نهادیهای متهولی   8

 گذارانحمایت از حقوق سپرده

 پایش توس   مناه  انسانی و اعالعاتی  9

یهای آموزشهی تخصصهی، میانگیر ت هداد دوره  10

یها و آحهاد هانکتوسط نهادیای متهولی ههرای کارکنهان 

 جام   در راستای مدیت هحران هانکی.

در ایر راستا، هرای در  دقی  و درسهت از میهزان 

یهای مشی هاید ه  ترکیبی از شاو موفقیت اجرای وط

شهوندگان، ارال  شده توج  نمود؛ زیرا ه  اعتقهاد مصهاحب 

یای فوق ه  تنهایی قهادر هه  سهنجش یک از شاو یی 

گهذاران در ی حفظ حقوق سهپردهمشمیزان موفقیت وط

 .یای هانکی در ایران نیستندهحران

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

یای صورت گرفته  هها وبرگهان و هراساس مصاحب 

گهذاران در وصهوش حفهظ حقهوق شههروندان مشیوط

شهر تهران، نظهرات یای هانکی کالنگذار در هحرانسپرده

متفهههاوتی از منهههاسر قهههانونی، سهههاوتاری، اجرایهههی، 

گذاری و ... هیههان گردیههد. هروههی از وبرگههان مشههیوط

ای و ... موانه  سیاسهی، اقتصهادی، رویه م تقد هودند ک  

گههذاران و وجههود دارد و ههه  منظههور محافظههت از سههپرده

یایی را دنبال نماید تا آنهها را یا، دولت هاید سیاستهانک

یهایی تهدویر از سر راه هر دارد و از عرفی هایهد سیاسهت

یها کاسهت  شهود تها کند تا موان  موجود ه  لحاظ تحریی

یهای اقتصهادی هه  دور گذاران از آسهیبیا و سپردههانک

 هاشند. هروی از وبرگان نیهز م تقهد هودنهد، عمهالً اداره

 در است مرکزی هانک اوتیار در یاصندوق ضمانت سپرده

 عمهومی غیردولتهی نههاد صهندوق  قانون، عب  ک  حالی

 دارد مقوله  ایر ه  صریح اشاره پنجی هرنام  است. قانون

است و توجه  هه   مستقم و غیردولتی نهادی صندوق، ک 

یا هیهان نمهوده استقالل نهاد صندوق ضمانت سپردهعدم

از  یهتیا در حماسهپردهض ف صهندوق ضهمانت هودند و 

کشهور  یاشکال در ساوتار حقهوق یمدل  گذاران هسپرده

را  یو وقهوع ورشکسهتگ یمراحم قهانون یک  منو  ه  ع

هسیار مشهود دیدند. هروی دیگر در وصوش آماده نبودن 

یهای یا هرای مواجه  هها هحرانزیرساوت مناه  و امکانات

از آنهها  اقتصادی و مالی توسط نهادیای مسئول و هروهی

 دولت هاالی نیز در حوزه اقتصادی م تقد هودند ک  هدیی

 شدن متأثر هودج ، جبران کسری هرای هانکی سیستی ه 

 ههدیی و اقتصاد در موجود از رکود اقتصادی یایف الیت

وصوصی و ه  عبارتی تسنط دولهت  ه  هخش دولت هاالی

را هر هخش پهولی و ههانکی مطهرح نمودنهد. هها توجه  هه  

دست آمده از پژویش، افزایش توج  یا و مفاییی ه مقول 

یها، گذاران از عری  مبادی مختنف مانند: رسان مشیوط

یای نفوذ یا فشار و سازان، مجریان، گروهیا، تصمییتشکم

یهای مشهیاصالح وهطست و تدویر یا ... مهی و ضروری

منظهور گذار ههانکی هه  مرتبط ها حقوق شهروندان سپرده

تحق  ایدا ، هسیار ضروری و مهی است. وجود هروهی از 

تااد یای مناف  در ساوتار هانک مرکهزی هاعهث تاهیی  

گهذار ووایهد شهد. ههرای شدن حقوق شهروندان سهپرده

یای یها و یمچنهیر کمیسهیونم ال؛ وجود کهانون هانک

یا تخصصی در هانک مرکزی در راستای حفظ مناف  هانک

گردد تها قهوانیر یا، هاعث میا هر تصمییگذاری آنهو تأثیر

یها یها افهراد ک  منتفه  آن، هانک ای اجرا گرددعرف یک 

گذاران، ها توج  ه  وجهود شهورای واش هاشند، ن  سپرده

پول و اعتبار در ساوتار هانک مرکزی ده  گفته  وبرگهان 

توانهد هروهی از موانه  را مرتفه  حذ  ایر شورا نیز مهی

یا ضروری نبوده و متناسب ها کمیسیون یا ونماید  کانون

ساوتار دینی کشور، هانکداری اسالمی هاید نهادین  گردد. 

از منظری دیگر نیز افزایش و ارتقای سطح جایگاه حقوق 
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گذاران هانکی، هسیار ضروری است. در صورتی که  سپرده

یههای هانههک مرکههزی مراج هه  گههردد، یههی  هه  هخشههنام 

ر وصههوش حفههظ حقههوق ای ددسههتورال مم و هخشههنام 

شهود و هها توجه  هه  ماییهت گهذاران دیهده نمهیسپرده

یها و ضهواهط تخصصی آن، فقهط و فقهط یهاریوب هانک

یای انجهام شهده حاکی هر آن عنوان شده است. ها هررسی

در قانون پولی و هانکی کشهور، در وصهوش ورشکسهتگی 

وجهود نهدارد.  41یا حکی واصی غیر از هند د مهاده هانک

رات عام قانون تجارت در ایر وصهوش وجهود وال  مقر

ندارد و صرفاً ها توج  ه  لزوم نظارت عالی  هانهک مرکهزی 

یا و نیز توقف ف الیت آنهها در وصوش نحوه ف الیت هانک

ینیر مقرر شده است ک  دادگاه تصهمیی نههایی وهود را 

هاید ها توج  ه  نظر هانک مرکزی اتخاذ نمایدکه  در ایهر 

انی یک مای  نیز مد نظر قرار گرفته  اهط  یک مهنت زمر

است و نظر اعالمی هانک مرکزی هه  دادگهاه در وصهوش 

ورشکستگی یک هانک جنب  ارشادی داشهت  و در نهایهت 

دادگاه مطاه  ها تشخی  وود اقدام وواید کرد ک  توج  

سهت. ههر گذاری هسهیار ضروریمشهیه  آن از منظر وط

ارم توسهه   قههانون هرنامهه  یههه  10اسههاس هنههد   مههاده 

اقتصادی، اجتماعی و فرینگی جمهوری اسهالمی ایهران، 

وزرات اقتصاد و دارایی موسف شده اسهت، تها پایهان ایهر 

یها هه  اندازی هیم  سهپردههرنام  اقدامات الزم را هرای راه

انجام هرساند؛ اما از زمان تصویب تهاکنون عمهالً اقهدامات 

قهانون جدی در ایر وصوش صورت نپذیرفته  اسهت. در 

هرنام  پنجی توس   کشور مجهدداً ایهر هنهد تکهرار شهده 

ای کشهور نیهز یهای توسه  است و الزام ه  اجرای هرنامه 

هسیار ضروری اسهت؛ زیهرا در راسهتای آن ایهدا  کهالن 

 پذیرد.کشور صورت می

گذاری حفهظ حقهوق مشهییای وطهناهرایر نظری 

گههذاران، هیههانگر آن یسههتند کهه  ههها وجههود سههپرده

یا، نهواق  و ناکارآمهدی هروهی از فراینهدیا و دیتمحدو

گهذار در قوانیر در ایر حوزه، توج  ه  شهروندان سهپرده

شههر تههران و در تمهام شههریای یای هانکی کالنهحران

کشور هسیار ضروری و مهی هوده است و هاید مورد توجه  

سازان قرار گیرد. ها توج  هه  نتهایج گذاران و تصمییقانون

 گردد:مده، پیشنهاد میه  دست آ

قرار گرفتر در دستور جنسات و تدویر قهوانیر  -1

مههرتبط، ههه  ت یههیر قواعههد و مقههررات حفههظ حقههوق 

گههذاران پرداوتهه  و در راسههتای آن نیههز ت یههیر سههپرده

یای مرتبط، صورت پذیرد. ضهروری اسهت که  مشیوط

ای کشور، نیز مد نظر قهرار یای توس  ایر مهی در هرنام 

  گیرد.

کایش اثرگذاری نهادیای مذکور که  از عهر   -2

یا اجرایی گردد هاشند، در تصمییهانک مرکزی متولی می

سازان ایفای نقش نماند یا اینک  ها و فقط در نقش تصمیی

ای و صهندوق قدرت هخشیدن ه  نهادیهای هیمه  سهپرده

ضمانت سپرده هه  منظهور هرقهرای موازنه ، آنهها یهی در 

اشههت  هاشههند کهه  هتواننههد یهها مشههارکت دگیههریتصههمیی

گهذاران اثرگذاری الزم را در راستای حفظ حقوق سهپرده

داشت  هاشند تا از ایر عریه  موازنه  و حفهظ ت هادل در 

 راستای مناف  یکدیگر هرقرار گردد.

ای هراساس قانون توس   اندازی هیم  سپردهراه -3

یهارم کشور و اصالح و ههبهود قهوانیر صهندوق ضهمانت 

گذاران را ه  قراری مناسباتی ک  توج  قانونیا و هرسپرده

توسهط  توانهدگذاران جنهب نمایهد که  مهیحقوق سپرده

 یای متولی ایر امر مورد توج  قرار گیرد.نهاد

گهههذاران در وصهههوش ضهههروری اسهههت قانون -4

یای تر از جنبه یها هه  صهورت مفصهمورشکستگی هانک

توج  تر، حقوقی و اجرایی هازنگری الزم را مورد تخصصی

، نهوعی 41قرار دیند؛ زیرا در راستای هند مذکور از ماده 

هندی در مطالبات عنبکاران یک هانک صورت گرفت  عبق 

انداز یها یای پساست. ه  موجب ایر هند: استرداد سپرده

ای مشاه  تا میزان پنجاه یزار ریال در درج  اول و سپرده

ن یهای ثاههت تها یمهایای حساب جاری و سپردهسپرده

یهای مبنغ در درجه  دوم ههر کنیه  ت ههدات دیگهر هانک

منحم شده یا ورشکسهت  و سهایر حقهوق ممتهازه مقهدم 

است؛ اما ایر مبالغ، هسیار ناییز هوده و پاسهخگوی آحهاد 
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گذار نبوده و الهزام ههازنگری مشتریان و شهروندان سپرده

 نماید.ه  ماده و هند مذکور را دو یندان 

یا ضروری ازی هیم  سپردهاندتوج  دولت ه  راه -5

یهای اقتصهادی و مهالی کشهور، است تها در زمهان هحران

نف ههان هانههک و در نتیجهه  سیسههتی گههذاران و ذیسههپرده

اقتصاد کالن کشور کمتر دیار آسیب و تهنش اقتصهادی 

 قرار گیرد.

هاز مهندسی ت امالت هیر هخشی و فهرا هخهش  -6

متهولی و  یاییا و دستگاهنهادیا و ت ییر نهادیا، سازمان

رواهط میان آنهها و یمچنهیر ت یهیر سهطوح دسترسهی 

یها هه  مراجه  قهانونی، مشهکم گهذاران در هحرانسپرده

 موجود نیز مرتف  گردد.

هیمه   عمنکهرد ها حمایتی مکمم نهادیای ایجاد -7

 یایسپرده یا توسط دولت و ایجاد ان طا  پذیریسپرده

یای سهپرده ای هانکی در قبال هیم  ها هرقرای نظام هیمه 

 رسد. گذاران هسیار مهی و ضروری ه  نظر می موضوع سپرده 

یای فهههراروی پهههژویش و فهههارغ از محهههدودیت

گذاران و وبرگهان در مشیدسترسی ه  هروی از وطعدم

یای الگهوی نههادگرایی حفهظ حقهوق یهک از مقوله  یر

یهای ههانکی کهالن شههر هحرانگذار در شهروندان سپرده

یا تهران، یر یک از م االت شناسایی شده دارای مقوله 

و مفاییی مستقنی است ک  در ادام  ایر پژویش ه  سایر 

یای آتی پیشنهاد شهده اسهت. ههرای محققان در پژویش

یههای هههانکی هههر م ههال هررسههی اثههرات ناشههی از هحران

ی و حهالز یای ههانکی، هسهیار مهه گذاران در هحرانسپرده

گهردد رسهد. یمچنهیر پیشهنهاد میایمیت هه  نظهر می

یای کارهردی در وصوش الگویایی هرای ارزیهاهی پژویش

یا، ارزیاهی اثرهخشی، ارزیهاهی یا، مناف  و یزین مشیوط

نف هان، کارایی، ارزیاهی فرایند، ارزیاهی تال ، رضایت ذی

 پذیرد.یا و ... نیز انجام گذاران و کارکنان هانکسپرده

 

 منابع  -7

 .  1397اهونوری، اسههم یم؛ مهرگههان، نههادر؛ صههفری، نفیسهه . د

یههای  شناسایی عوامم مههؤثر هههر احتمههال وقههوع هحههران

ه از  سیستی هانکی کشوریای منتخب جهههان ههها اسههتفاد

یههای  یهها و سیاسههتنشههری  پههژویشمدل پانم الجیت. 

 .  7-38 ،  88د26اقتصادی،  

رو  و نظری  در عنوم    .1395ددیوید.   مار ، جری؛ استوکر،

 تهههران: .حههاجی یوسههفی میههر محمههداترجم     .سیاسی

 پژویشکده مطال ات رایبردی.

 .  1394امههامی، سههیدمجتبی؛ هههاقری نصههرآهادی، محسههر. د

عراحههی یههاریوب نهههادی هههرای شناسههایی و انجههام  

نشههری   یههای هسههیج سههازندگی.  کارآفرینانهه  مأموریههت

 .103-130 ،  69د18  مطال ات رایبردی هسیج،

 . الزامههات وجههود هیمهه   1396امیری، حسیر؛ توفیقی، مونهها. د

نشههری  اقتصههاد  سپرده و ارتبا  آن ها مقاومههت هههانکی. 

 .  177-199 ،  41د11مالی،  

هررسههی ماییههت حقههوقی   .  1397. دسههپیده  ،قاشههقای  امههیر

نامهه   پایههان  .یههای هههانکیصههندوق ضههمانت سههپرده

ارشد، رشت  حقوق وصوصی، دانشکده حقوق  کارشناسی

 و عنوم سیاسی، دانشگاه ووارزمی.

 . اه ههاد  1397هاقری، محمود؛ عبدی، صادق؛ هروههی، نسههیی. د

حقوقی نقش و قاهنیههت ایجههاد هیمهه  سههپرده در ایههران.  

 .19-28  ،  13دپیاپی  1د7نشری  دانش حقوق مدنی،  

یای  اسههتراتژی  .1386ید مجتبی. دس ،امامیسر؛  ح ،فردانایی

نشههری   .  هنیادپردازی دادهتأمنی هر نظری  :پژویش کیفی

 .69-97 ،  2د1اندیش  مدیریت رایبردی،  

رایبردیههای   .  1397زیههرا. د رجههایی، الهه ؛کههرم فههرد،دانههش

مشههی در حیطهه  سههالمت نظههام  ثر وههطؤگیری مشکم

،  رایبههردییههای مههدیریت  پژویشفصههننام    .اداری

 .65-87 ،  68د24

صالحی، مهدی؛ هرزانی، محمد واعظ.  حیمی هاغی، عنی؛ عربر

یههای مههالی شههکم   . ت ییر تههاریخ وقههوع هحران1397د

ای مسههتقیی  گرفت  در هورس اوراق ههادار تهران ه  شیوه

فصههننام  حسههاهداری مههالی،  ها تأکیههد هههر عامههم تههورم. 

 .24-44 ،  37د10

 . عراحههی مههدل  1397آذر، عههادل. درضایی پنههدری، عبههاس؛ 

مههدیریت زنجیههره تههأمیر وههدمات ههها رویکههرد نظریهه   
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