
 

بانکداری  طرح  "بیمه و مالیات اتاق لرستان در خصوص  اظهار نظر کارشناسی کمیسیون بانک،

 "جمهوری اسالمی ایران

 مقدمه

 :عنوان شده است از جمله یکنندگان طرح موارد مهم ه یمد نظر قانون گذار و ته ن یدر عناو

   یدر نظام بانک یبازنگر •

 پول و اعتبار یشورا •

 ی بانک مرکز  •

 بدون ربا   یاسالم یبانکدار •

به اهداف    یمانع دسترس که    وجود دارد  یاساس   راداتین در مفاد طرح و در جهت تحقق موارد فوق اکل

نشده    هد یدطرح  قابل انکار در    ریغ  یبه عنوان چارچوب ارتباط مال  یجهان  یباالست و از آنجا که اصول بانکدار

محسوب    یدر نظام بانک  ی بازنگرتا    دارد   یمصرف داخل  شتریآن به قانون ب  لید ب طرح و ت   ن یا  ی لذا طاست؛  

 .شود

با    شودی آن م  نیگزیجا  ی عال  ئتیه  ،طرح  نیا  موجبه  ب  و   من بعد پول و اعتبار که    یدر موضوع شورا  ▪

و  شود می فراهم ی عال ئت ینزول شورا و ه نهیجمهور بنظر زم سیآن توسط رئء توجه به انتخاب اعضا

هر    از   ییاجرا  ری اعضاء غ  ستیبا  یکه م گردد  ی م  لید بنظام ت   یدر دست دولت به جا  ی عمالً به ابزار

از    ز ین  یو بازرس باشند  دولت    اریدر اخت  ییاجرا  ی اعضا  ایعامل    ئتیو ه  ی عال  ئت یدو نفر در ه  قوه 

سازمان  و    (مجلسبه نمایندگی از  )محاسبات    وانید  (هیی قوه قضابه نمایندگی از    )  یبازرس   یهاسازمان

 . گردد ل یتشکدولت ( به نمایندگی از  ) یحسابرس 

استقالل بانک مورد سوال است و موارد    زیکماکان اهداف و انتظارات و ن   ز ین  یدر موضوع بانک مرکز  ▪

  ی به درست  زی و انتشار آن ن  د یرمز ارزها و نحوه تول  ی، خارجه طلب(  )فتحواله    ان یاز جمله جر  یمهم

 . نشده است ت یوضع نییتع

  ستم یتاکنون س   زین   یاسالم  یکشورها  ریدر سا  نکهیبدون ربا نظر به ا  ی اسالم  یدر رابطه با بانکدار ▪

  ز ین  یجهان  یبانکدار  طرح  و در مجاورت و اختالالت  است  نشده  فیراستا تعر  نیدر ا  یمستقل و شفاف

  ل قاب  یامنطقه   ن یو حداکثر ب  یکاربرد داخل  شترینشده است به نظر ب  ن ییتع  ی ابزار و مقررات خاص

کشور مطابق با حذف    الت ینرخ کارمزد و بهره تسه  دارد و همچنین   ی محدود اسالم  ی اجرا در کشورها

 .است ی اسالم ریغ  یکشورها  ریربا نبوده و به مراتب باالتر از نرخ بهره در سا



 گردد موارد زیر اضافه شود : طرح پیشنهاد می ۳ماده 

خارج    ی مال  اتیو عمل  ی داخل یهابانک   یو کنترل  ی تیریمد ی، و پوشش ارتباط یشبکه جهان  اتارتباط -

 کشور از 

   یبانک اتیو عمل   یو امور مال  یخارج یمقررات تجار  یهماهنگ ساز -

 گردد موارد زیر به بند الف و ب اضافه شود : طرح پیشنهاد می ۴ماده 

 الف:

 مداخله در کنترل نوسانات ارزی   -

 ب:

 مترقبه و جنگ و بحران ها ر یدر حوادث غ یبازساز -

خصوصاً از منابع    متیارزان ق  یخارج  التیو استفاده از تسه  افت یو اقدام در جهت در  ییاعتبار افزا -

       طرف و مجاور  یکشورها ای یاسالم  ی بانک ها و صندوق ها

 رساخت یز ی در امور ضرور یخارج ای  یمنابع داخلتامین بهنگام    -

ساختار و دولت ها    رییاز تغ   تیانجام و مدت اعتبار با عضو  مقدمهبه شرح    یعال  ئت ینحوه انتخاب ه  6ماده   

 . نشود یاس یس  یشده و دستخوش روندها زیمتما

 .ستیمدنظر ن  فهیراهبرد و وظ یالت اجتماععد  ن یبدون ربا و تام ی در خصوص بانکدار ۸ماده 

مجامع مرتبط ارائه    ریو سا  یالملل  ن یب  یمال  التیچند جانبه با صندوق ها و بانک ها و تشک  ایروابط دو    میتنظ

 .نشده است

 . نشده است نییتع یعال ئتی ه یبرا فهیو وظ  متهایق یکنترل سطح عموم ی در راستا

حسابرس   ئتیه  1۷ماده   و  سازمان  زین  ینظارت  از  مقدمه  شرح  از    ینظارت  یشورا   ایها  به  متشکل  کشور 

  وان ی و د  به نمایندگی از دولت  یحسابرس   سازمان  و  به نمایندگی از قوه قضاییه  یبازرس   یهاسازمان)نمایندگان(  

 صورت گیرد . اقتصاد  ر ینفر از جانب وز معرفی دو با دو به نمایندگی از مجلس محاسبات

 

 


