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 3چكیده
ور هدف المللی جهت اعمال فشار از سوی برخی کشورهای جهان به یک کشهای اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای بینتحریم

شود. شناخته میالمللی نظیر سازمان ملل متحد نیز به رسمیت های بینهمواره مورد استفاده بوده است و حتی در سازمان
داشته  ها به خصوص از سوی برخی کشورهای غربی قرارجمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدای انقالب همواره هدف این تحریم

ید ه با تشدکای ایران های تحریم اقتصادی همواره مطرح بوده و در موضوع هستهاست. تحریم بانکی به عنوان یکی از زیرمجموعه
ه یخچه آن بالمللی همراه بود نیز قوت بیشتری یافت. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات تحریم و تاربین های اقتصادیتحریم

یم و های اقتصادی و به صورت ویژه تحریم بانکی پرداخته شده است. سپس مهمترین اثرات منفی تحرتر تحریمبررسی دقیق
ک حکمت ران شناسایی و طی یک فرآیند مدون به نظرسنجی در بانهای دوران پس از تحریم بر نظام بانکداری ایهمچنین فرصت

مت ایرانیان مورد از اثرات منفی شناسایی شده در خصوص بانک حک ۷ایرانیان گذاشته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که 
ز با استفاده ا انتهای پژوهش نیزباشد. در های بالقوه نیز برای این بانک قابل استفاده میمورد از فرصت 8کند و نیز صدق می

ند بندی شدبندی و اولویتمهمترین و بهترین راهکارهای عملیاتی قابل استفاده برای بانک حکمت ایرانیان رتبه QSPMماتریس 
 راهکار، بیشترین امتیاز را بدست آورند و به عنوان راهکارهای پیشنهادی این پژوهش انتخاب گردیدند. ۳که 
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Abstract  

 
 Imposing economic sanctions against a country has always been used as an international leverage to 
suppress certain activities or approaches of the country, which is approved by international 
organizations such as the United Nations. Following the Iranian Revolution of ۱9۷9, Islamic Republic 
of Iran has always been the target of these sanctions imposed by certain countries. Sanctions in 
banking sector has always been part of economic sanctions against Iran which are intensified due to 
nuclear activities. In the following research, while reviewing sanction literature and its history, a more 
detailed examination of economic sanctions especially banking sanctions has been addressed. 
Afterwards, the most important negative effects of sanctions and the post sanction opportunities were 
surveyed in Iranian Hekmat Bank. The results represented that seven of the identified negative effects 
applies to the Iranian Hekmat Bank and eight potential opportunities could be used for this bank. At 
the end of the research, the best and the most important operational solutions for Iranian Hekmat 
Bank are provided and prioritized using QSPM matrix, three of which has gained the highest score 
and are selected as proposed solutions of this research. 
 
Keywords: Economic sanctions, banking sanctions, negative effects of sanction, post sanction 
opportunities, proposed solutions  
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 همقدم -1

-از عوامل مهم در رقابت یکیك كشور یه یا بر علیدن یتوسط كشورها یاقتصاد یهامیوضع و اعمال تحر

ران به بهانه یه ایر بر علیاخ یهاسابقه سال ید و بیشد یهاك كشور است. تحریمی یهاها و بنگاهشركت یریپذ
 ید برایجد یل به فاكتوریتبد یغرب یكشورها یاز سو یاران به چرخه كامل سوخت هستهیا یابیدست
نان عرصه یآفرن نقشیتریاز اصل یکیها به عنوان ع و از جمله بانكیار شدن همه صنیپذاز رقابت یریجلوگ

 [.6ران شده است]یا یاقتصاد
ن اهداف یبه منظور تأم یاقتصاد یهایدر روابط و همکار یكارعبارت است از دست یم اقتصادیتحر

ه یاز كشورها عل یكه توسط گروه یزیر قهرآمیعبارت است از تداب یم اقتصادیگر، تحرید یفیا در تعریو  یاسیس
شود. یكرده باشد اعمال م یمقبول، تخط یاخالق یارهایا از معیتجاوز نموده و  یالمللنین بیكه به قوان یكشور

ان دادن به یپا یا الاقل براین كار آن است كه كشور متخلف مجبور شود دست از اعمال خود بردارد و یهدف از ا
ك اقتصاد را از نفع بردن از یآن است كه  یم اقتصادیند. هدف تحریز مذاكره بنشیمرقابل قبولش پشت یرفتار غ
 [.۱0ه محروم كند]یكاال، خدمات و سرما یجهان یبازارها

، یاز جمله انرژ یمختلف اقتصاد یهاران اگر چه در حوزهیه ایصورت گرفته عل یاقتصاد یهامیتحر
ك یاز  یستم بانكیران به سیاد اقتصاد ایز یل وابستگیاما به دلالملل بوده است نیو تجارت ب یصنعت، بانكدار
 یكه بر عملکرد تجار یمین تحرید بتوان گفت مهمتریبه دولت، شا یرانیا یهااد بانكیار زیبس یطرف و وابستگ

 [.4باشد]یكشور م یم نظام بانكیگذاشت تحر یبر جا یر منفیتأث یران در عرصه رقابت جهانیا یالمللنیو ب
ن مقاله به صورت اختصار، خالصه مطالعات انجام شده در پژوهشی با همین عنوان آورده شده است یدر ا

ران یا یستم بانكداریم سیژه به موضوع تحریران، به صورت ویا یم اقتصادیخچه تحریتار یکه در آن ضمن بررس
كشور و به صورت  یهابانك یراكه ب ییدهایها و تهدآن پرداخته شده است. سپس فرصت یو اثرات مثبت و منف

ل قرار گرفته و در یه و تحلیو تجز یم به وجود خواهد آمد مورد بررسیط پساتحریان در شرایرانیژه بانك حکمت ایو
نیز ارائه  ییدها، راهکارهایز از تهدیها و پرهكامل از فرصت یمندبهره یبرا یز با توجه به لزوم آمادگیت نینها

 شده است.
 

 موضوعادبیات  -2
چنان به عنوان یک سیاست خارجی از آغاز قرن بیست و یکم، همچون قرن پیش، تحریم اقتصادی هم

کشوری است که مستقیماً مورد « کشور هدف»جایگزین جنگ مطرح است. « ای مرگباراسلحه» پراهمیت و 
کشور را هدف قرار  های تحریم واقع شده است. تحریم به هنگام ضرورت، ممکن است دو یا چنداعمال سیاست

 [2های جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن. ]دهد مانند تحریم
زمان کند. الزم به ذکر است امکان پیگیری یک هدف یا همها به طور معمول اهداف زیر را دنبال میتحریم

 [2کنندگان وجود دارد.]بیش از آن از سوی تحریم
 ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدفبی 
 های تر تمایل به تأثیرگذاری در سیاستفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف یا در مرحله خفیفتغییر ر

 یک دولت اعم از داخلی یا خارجی



 

 

 الملل یا منافع تحریمهای بر خالف حقوق بینتنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست-

 کنندگان
 هایی که امکان الملل به توانمندینظام بینیابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه پیشگیری از دست

 المللی داشته باشدخطرآفرینی برای صلح و امنیت بین
 های یک کشورنشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست 
 کنندههای ناخوشایند تحریمبر حذر داشتن کشور مورد نظر از تعقیب برخی سیاست 
 نگجهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه ج 
 تهدیدها مهار یک یا چند جانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه 
 ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن 
 ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کنندهمقدمه 

 تم است. یک بخش از تحریم هم کار کردن روی افکار عمومی و ایجاد نارضایتی درون سیس
اند. اما آمیز بودهاز کل موارد تحریمی که مستند شده است، موفقیت %۳4در کل، روشن شد که دست کم 

موارد مربوط به تالش برای  %۳0میزان موفقیت، بیشتر به نوع تغییر حکومتی و سیاستِ موردنظر بستگی دارد 
استبدادی به دموکراسی(، آسیب به توان  ثبات کردن رهبری خاص یا ترغیب حکومتها )مانند بیتغییر نظام

های آن کشور، با موفقیت همراه بوده است. نظامی دشمن، یا از نگاه دیگر برای تغییر مسیر اصلی سیاست
( نتایج ۱تحریم به منظور از بین بردن نسبی مخاطرات نظامی، تنها در یک پنجم موارد فوق بوده است. جدول )

 [2] را به صورت خالصه آورده است:
 

 
 [2ها ]: بررسی اجمالی موفقیت و شكست تحریم1جدول 

 کل موارد شكست موارد موفقیت هدف سیاست
 نسبت موفقیت
 )درصدی از کل(

 5۱ 4۳ 2۱ 22 تغییرات سیاسی کم
 ۳۱ 80 55 25 تغییر نظام و آزادی

 2۱ ۱9 ۱5 4 اختالل در مخاطرات نظامی
 ۳۱ 29 20 9 آسیب نظامی

 ۳0 ۳۳ 2۳ ۱0 سیاسی دیگر تغییرات مهم
 ۳4 204 ۱۳4 ۷0 تمام موارد

 
 های غیراقتصادی تقسیم نمود. های اقتصادی و تحریمتوان به دو گروه تحریمها را میتحریم
 توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنه تحریم غیراقتصادی: این نوع تحریم بر مبنای بی

شود و هدف آن های اقتصادی آغاز میقبل از تحریمها معموالً باشد. این تحریمالمللی میبین
 ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است.

 المللی گذاری بینتحریم اقتصادی: هر قیدی که به وسیله کشور فرستنده بر تجارت و سرمایه
 کشور هدف، در راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شود، تحریم اقتصادی نام دارد.

های مثبت به این صورت است که به اند. تحریمهای اقتصادی شکل مثبت یا منفی نیز داشتهتحریم
های مستقیم یا غیرمستقیمی به ی فعلی، کمکشود، در صورت کنار گذاشتن رفتار و رویهکشوری قول داده می



 

 

کند و یا ف تحمیل میهایی را بر دولت هدهای منفی مقادیر واقعی یا تهدیدی هستند که هزینهاو شود. تحریم
 های خاصی کنند.کند تا با اعمال فشار آنها را مجبور به دنباله روی از سیاستکسب سودهایی را از آنها منع می

هایی به کشور هدف به اهداف موردنظر کوشد تا از طریق تحمیل هزینهمی کشور تحریم کننده اقتصادی
 شود:ن کار اعمال میهای زیر برای ایخویش دست یابد. معموال شیوه

 تحریم تجاری 
هایی در قالب از دست دادن شود. تحریم تجاری هزینهشامل محدودیت صادرات و محدودیت واردات می

های های کمتر برای کاالهای صادراتی، قیمتبازارهای صادرات، ممنوعیت واردات کاالهای حیاتی، قیمت
 [2سازد.]میبیشتر برای کاالهای وارداتی به کشور هدف وارد 

  تحریم مالی 
های المللی پول، کمکتوقف جریان مالی)از قبیل مالیه بازرگانی، وام و اعتبارات بانک جهانی و صندوق بی

های کشور هدف که تحت کنترل کشور تحریم کننده قرار بالعوض و...( از طریق بلوکه نمودن یا مصادره دارایی
های صادراتی و وارداتی است. ع روابط مالی متفاوت از ممنوعیتهای مالی قطدارد. به عبارت دیگر تحریم

گذارد. اما به لحاظ مکانیک قضیه، هر های تجاری به طور مستقیم بر بازارهای مالی کشور هدف اثر میتحریم
های مالی، نظام بانکداری کشور هدف کنند. مهمترین ابزار جهت تحقق تحریممیدو تحریم شبیه یکدیگر عمل 

گیرد. این رویداد نیز به واسطه نقش بانکها در اقتصاد هر کشور که به صورت مستقیم مورد تحریم قرار می است
ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و است. نقش بانک در اقتصاد و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه

 [2نمایند.]ای ایفا میتوسعه و پیشرفت هر جامعه
 های هوشمندتحریم 

اندکه به دنبال تخفیف تناقض ستمگری هستند. بر طبق تناقض ستمگری، های هوشمند مدعیتحریم
های هوشمند شوند. تحریمهای هدف مجازات میگناه کشور هدف نیز به موازات حاکمان و گروهشهروندان بی

ل کند یا وجوهی را که های ذینفع کشور هدف، هزینه تحمیهای گروهبایستی به لحاظ نظری مستقیماً به البی
دار است تحت شود که به گمان کشور تحریم کننده مسئلههایی از سوی دولت کشور هدف میخرج سیاست

 [2تأثیر قرار دهد.]
 تحریم اطالعاتی 

شود. در واقع یکی در این روش از ساز و کارهای کنترل اطالعات مبادالت تجاری برای تحریم استفاده می
تواند از المللی انتقال صحیح و به موقع اطالعات است. این اطالعات مییک مبادله بینگیری از لوازم شکل

 [2جنس اطالعات داخل بازار بوده و یا از جنس اطالعات انتقال منابع باشد.]
 تحریم اطالعات بازار 

 گیری مبادله دارند. برای مثال اطالعاتگاهی اطالعات مربوط به وضعیت بازار نقش مهمی در شکل
نرخهای ارزی در حال حاضر نقش مهمی به عهده دارند که اگر این اطالعات از ایران گرفته شود، مشکالت 

شود. در واقع اگر در بازار فارکس نرخ ریال بر حسب دیگر ارزهای خارجی تعیین و اعالم نشود، زیادی حاصل می
تواند به عنوان ابزاری برای تحریم آن می خورد. لذا این بازار و اطالعاتمبادالت تجاری ایران به مشکل برمی

 [2مورد استفاده قرار گیرد.]
 تحریم منابع انتقال اطالعات 



 

 

ای الملل اشاره کرد که در آن شبکهتوان به بخش دیگری از نظام پرداخت بیندر زمینه انتقال اطالعات می
-ها و نیز اهمیت اقتصادی فوقباالی پیامهای مالی را بر عهده دارد. حجم به نام شبکه سوئیفت کار انتقال پیام

دارد امنیت باالیی در این سیستم لحاظ شود. سوئیفت شبکه قدرتمند کامپیوتری است که ها الزم میالعاده آن
 [2دهد.]در سراسر دنیا گسترش یافته است و بیش از نود درصد مبادالت پیام بین موسسات مالی را انجام می

ای دارد. منطقه ن در خاورمیانه و در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس اهمیت ویژهتردید جغرافیای ایرابی
میلیارد بشکه نفت، مهمترین ذخیره و مخزن نفتی جهان را به خود اختصاص  ۷48،9خلیج فارس با داشتن 

یی به یکی از مهمترین مناطق جغرافیا ۱950داده است. خلیج فارس، شاهراه ارتباطی و انبار انرژی از دهه 
-تبدیل شده است. اما وجه اختصاسی دیگر ژئوپلیتیکی ایران در منطقه حساس و استراتژیک تنگه هرمز جلوه می

 نماید. بدین ترتیب، ژئوپلیتیک خلیج فارس، ایران و همه کشورهای منطقه را با یکدیگر و با جهان در وابستگی
مختلف در واقع دنبال کردن منافع حاصل از این اقدام  هایمتقابل قرار داده است. بنابراین تحریم ایران به بهانه

های اقتصادی باشد. برخی از نمونه تحریمالعاده مذکور میسیاسی در خصوص کشوری با شرایط ژئوپلیتیکی فوق
 ( آمده است.2اعمال شده بر علیه ایران در جدول )

طوالنی در تاریخ معاصر ایران به ویژه تحریم ایران توسط کشورهای غربی موضوعی تازه نیست و از قدمتی 
های وضع شده آمریکا علیه جمهوری اسالمی پس از انقالب اسالمی برخوردار است. اما نگاهی به روند تحریم

( با تمسک به موضوع ۱9۷9تاکنون موید آن است که آغاز فرآیند فشارها )نومبر  58ایران، از آغاز در سال 
 [۱2های آمریکایی صورت گرفت.]الش برای آزادی گروگانتسخیر النه جاسوسی آمریکا و ت

 تخلفات و اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:
 ها برای سرنگون کردن جمهوری اسالمیاستمرار تحریم -۱
 خودداری از بازپرداخت دارایی و اموال مسدود شده ایران -2
 ان در آمریکاهای نقدی ایربرداشت از دارایی -۳
 ایآمیز هستهتالش برای محروم ساختن ایران از دانش صلح -4
 های نفت و گازهای اقتصادی و ترانزیتی مربوط به لولهجلوگیری از طرح -5
 ترور دانشمندان و خرابکاری در تأسیسات -6
 جلوگیری از پیشرفت علمی ایران و دریافت وام توسط ایران -۷
 ان در صلح و ثبات سیاسیجلوگیری از حضور ایر -8
 نامه علیه حقوق بشر در ایرانطراحی قطع -9

 های تحریمی آمریکاخلع سالح کامل و در نهایت تغییر نظام در ایران، هدف اصلی سیاست -۱0
 

 [2های اقتصادی علیه ایران ]هایی از تحریم: نمونه2جدول 
 تحریم کننده-رخداد نوع تحریم عنوان

 الله لبنانحمایت از تروریسم و حزب ملی -بانکی تحریم بانک صادرات
 مقابله با تروریسم ملی -بانکی تحریم بانک ملی ایران

 حمایت از سالح کشتار جمعی ملی -بانکی تحریم بانک سپه

 ملی -بانکی تحریم بانک توسعه صادرات ایران
ای و تسلیحاتی پیگیری برنامه هسته
 ایران

افراد تحریم شده و مسدود شدن اموال و منافع 
 مالی ممنوعیت تامین مالی و صدور روادید برای آنان

سوء استفاده از حقوق انسانی توسط 
انتخابات دوره دهم  –دولت ایران



 

 

 ریاست

ممنوعیت ارائه خدمات بیمه اتکایی برای دولت ایران و 
 نهادهای وابسته

 مالی -بیمه ای

 قانون تحریم اتحادیه اروپا
مقابل صادرات و واردات کاالها و ایجاد محدودیت 

 خدمات و انتقال وجوه
 تجاری

 تحریم بانک مرکزی ایران
 تحریم نفت ایران

 مالی -بانکی
 تصویب الحاقیه قانون دفاع ملی آمریکا

 تجاری
 تجاری تحریم نفت ایران

 بانک مالی های بانک مرکزی ایرانبلوکه کردن دارایی مصوبه اتحادیه اروپا

 تجاری بها و محصوالت پتروشیمیفلزات گرانتجارت 
 آمریکا تجاری تحریم بانک تجارت

 تجاری تحریم خرید نفت از ایران
 اروپا

 مالی -بانکی تحریم انجام معامله با بانک مرکزی

 استرالیا تجاری قطع واردات نفت خام ایران

 تجاری تحریم نفت ایران
 اتحادیه اروپا

 مالی -بانکی ایرانتحریم بانک مرکزی 

 مالی -بانکی  های بانک مرکزی ایرانمسدود شدن دارایی
ابالغ قانون مسدود شدن دارایی های 

 مالی -بانکی های بانک مرکزی ایرانتشدید تحریم بانک مرکزی ایران

اعالم سازمان سوئیفت برای قطع  مالی -بانکی المللیمحرومیت ازشبکه خدمات بانکی بین
 همکاری توسط آمریکا

اجرای قانون تحریم بانکی مرکزی و  مالی -بانکی تدوام تحریک بانک مرکزی
 تجاری تداوم تحریم نفت ایران نفتی ایران توسط آمریکا

 های ایرانیتحریم شرکت
 های دو جانبهتحریم فعالیت

 ها وشرکتهااقتصادی بنگاه
اتهام به عدم همکاری در مذاکره با 

 کانادا -آژانسایران و 

های دو جانبه اقتصادی تحریم فعالیت شرکت ایرانی ۷تحریم 
 ها و شرکتهابنگاه

 -اتهام ارتباط با برنامه هسته ای ایران
 وزارت خزانه داری آمریکا

 شرکت ایرانی 4۱تحریم 
تحریم فعالیت های دو جانبه اقتصادی 

 ها و شرکتهابنگاه
ت اداره کنترل دارایی های خارجی وزار

 خزانه داری آمریکا

 
شرایط عدم  شود تا مقایسههای اقتصادی در ایران )عدم ناگهانی بودن آن( موجب میدائمی بودن تحریم

های اقتصادی بر کشور را سخت و پیچیده کند. اما تحریم و شرایط تحریم و پیدا کردن میزان تأثیر تحریم
ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران اند که تحریمبر این عقیده نظران اقتصادی در ایران و جهانکارشناسان و صاحب

 [8نداشته است.]
تر بررسی گردد باید از اگر قرار بر آن باشد که اثرات تحریم اقتصادی بر سیستم بانکداری به صورت دقیق

ر سیستم بانکداری به ها را مورد توجه قرار داد. از این دیدگاه اثرات تحریم اقتصادی بنظر نحوه اثرگذاری نیز آن
 باشد.بندی میدو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته



 

 

هایی است که مستقیماً سیستم بانکداری را هدف قرار داده است و منظور از اثرات مستقیم، تأثیر تحریم
ها در خارج از کشور، سعی در مختل نمودن آن دارد. و شامل مواردی همچون بلوکه نمودن دارایی بانک

المللی و تحریم انتقال اطالعات و... های مالی بینهای خارجی، حذف کمکممنوعیت مبادالت مالی با بانک
شود در واقع تأثیری است که سایر انواع شود. اما گروه دوم از اثرات تحریم که غیرمستقیم نامگذاری میمی

الملل ال در این گروه، تحریم تجارت بینگذارند. مهمترین مثتحریم به صورت غیرمستقیم بر نظام بانکداری می
ها و در نتیجه از بین های واردات و صادرات است که موجب خارج شدن نقدینگی ناشی از آن در بانکو فعالیت

 [8شود. ]رفتن سود ناشی از آن می
 

 روش تحقیق -3
ان مورد یرانیتواند توسط بانك حکمت ایج آن میاست كه نتا ین مقاله خالصه یک پژوهش كاربردیا

 یاست. براساس جامعه آمار یلیك روش تحلیق، یج تحقیرا یهاق، براساس روشیرد. روش تحقیاستفاده قرار گ
مربوطه صورت گرفته و به  یهالیاطالعات و سپس تحل یند گردآوریصورت گرفته و فرآ یریگك نمونهیاصلی، 

 م داده شده است.یتعم یعه آمارج به دست آمده به كل جامیمربوطه، نتا یآمار یهاكمك روش
بندی شده و گروه اول در فاز اول تحقیق، جهت نظرسنجی در جامعه آماری این تحقیق در دو گروه دسته

های آوری شده مورد مصاحبه قرار گرفتند. این گروه شامل کارشناسان و خبرگان بانکخصوص اطالعات جمع
کارآفرین، سینا، ملت، ... و همچنین کارشناسان و خبرگان خصوصی شامل پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، 

های دولتی شامل ملی، صادرات، سپه و مسکن و همچنین کارشناسان حوزه بانکداری پژوهشکده پولی و بانک
 شود.الملل بانک مرکزی میبانکی و همچنین کارشناسان بخش بین

ق، در خصوص نتایج بدست آمده و همچنین گروه دوم جامعه آماری آنهایی هستند که در فاز دوم تحقی
پیشنهادات مطرح شده برای بانک حکمت ایرانیان از آنها نظرسنجی گردیده است. این جامعه آماری از 

گیری کوکران که در ادامه آمده است کارشناسان و کارکنان بانک حکمت ایرانیان و تعداد آنها طبق فرمول نمونه
 انتخاب شدند.

 

𝑛 =
1081 × (1.96)2 × 0.5 × 0.5

(1081 − 1) × 0.0025 + (1.96)2 × 0.5 × 0.5
=  400.7    

استفاده شده  یاو مطالعات كتابخانه یدانیقات میب دو روش تحقیاز از تركیاطالعات مورد ن یگردآور یبرا
 است.
 ایآوری اطالعات اولیه و ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانهفاز اول: جمع -
 آوری شده و تکمیل آنها از طریق مصاحبهجمع فاز دوم: نظرسنجی در خصوص اطالعات -
 در خصوص  نتایج بدست آمده برای بانک حکمت ایرانیان یاز نمونه آمار یفاز سوم: نظرسنج -

ح داده شده در بخش قبل یتوض یاو كتابخانه یدانیم یهاق روشیكه اطالعات و مطالب از طر یزمان
و... به دست  یشدن یم، راهبردهایم، اثرات رفع تحریدر خصوص اثرات تحر یاهیج اولیشد، نتا یآورجمع

رد تا نظرات یگیانتخاب شده قرار م یار نمونه آماریشود كه در اختیم یطراح یانامهخواهد آمد. سپس پرسش
ند. به عبارت دیگر هدف از یج به دست آمده با محوریت بانک حکمت ایرانیان اعالم نمایخود را در خصوص نتا

ها و تهدیدهایی برای صنعت ن است که در قدم اول مشخص شود در دوران پسابرجام چه فرصتاین پژوهش ای



 

 

مندی از آید و در قدم بعدی، چه راهکارهایی برای بانک حکمت ایرانیان جهت بهرهبانکداری ایران به وجود می
 توان پیشنهاد داد.آنها می
 

 روش تحقیق -4
های مالی، تجاری، بانکی و حتی دسترسی ای اقتصادی شامل تحریمهتقریباً در یک دهه اخیر انواع تحریم

های اخیر تقریباً اکثر های امنیت اطالعات مانند سوئیفت بر علیه ایران وضع شده است و در سالبه سیستم
های هوشمند که هدف از آن وارد آوردن فشار ها پیوستند. در کنار آن، تحریمکنندهکشورها به جمع این تحریم

باشد استفاده شده است. های هدف میر عمومی مردم عادی جهت پیشبرد اهداف خود و قانع کردن دولتب
های انجام شده، نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی و بانکی در خصوص میزان استفاده از این براساس مصاحبه

 ( بوده است.۱نوع تحریم به شرح نمودار )

 
 های هوشمندآوری شده در خصوص میزان استفاده از تحریمبندی نظرات جمع: جمع1نمودار 

 
های اقتصادی یکی از های بانکی به عنوان زیرمجموعه تحریمهمانگونه که پیش از این گفته شد تحریم

انواع تحریمی است که علیه ایران وضع شده است و تاحدود زیادی بر اقتصاد ایران تأثیرات منفی داشته است. 
های اقتصادی را های بانکی چه میزان از تحریمهمواره جای سؤال بوده این است که تحریماما موضوعی که 

-های اقتصادی مربوط به تحریمدرصد از تحریم 46های انجام شده، در حدود شامل شده است. طبق مصاحبه

 است.های ایرانی اعمال شده های بانکی بوده است که مستقیماً بر نظام بانکداری ایران و بانک
اند. های بانکی بودههای ایران هدف تحریماما ممکن است این موضوع به ذهن برسد که کدام گروه از بانک

های های دولتی بود و بانکهای بانکی بیشتر متوجه بانکای از زمان تحریمواقعیت این است که اگر چه در برهه
های تحریم بود تا در برخی مواقع بانک خصوصی محدودیت کمتری در این خصوص داشتند و حتی باعث شده

ها تحت ها انجام دهند، اما بنا به قوانین ایران، تمامی بانکشده برخی از اقدامات خود را از طریق سایر بانک
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ها نیز تحت تأثیر قرار باشند و زمانی که بانک مرکزی ایران تحریم شد، عمالً سایر بانکنظارت بانک مرکزی می
  .گرفتند

های بانکی مختل کردن نظام بانکداری ایران بود و گروه خاصی مدنظر قرار بر این، هدف اصلی تحریم عالوه
ها متفاوت بوده است. مطابق با ها و مؤسسات مالی مختلف از این تحریمنداده بود. اما میزان تأثیرپذیری بانک

های کامالً دولتی، ی بانک مرکزی، بانکتوان به پنج گروه اصلهای ایرانی را میهای رایج، بانکبندیتقسیم
بندی های کامالً خصوصی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تقسیمهای نیمه دولتی)نیمه خصوصی(، بانکبانک

ها داشته است و بعد از آن های انجام شده بانک مرکزی بیشترین تأثیرپذیری را از تحریمنمود. براساس مصاحبه
ای از این اثرپذیری را به وابستگی اند. شاید بتوان گفت بخش عمدهاثرپذیری را داشته های دولتی باالترینبانک
-های نیمه دولتی )نیمه خصوصی( و بانکگردد. بعد از این دو گروه، بانکهای دولتی به بانک مرکزی برمیبانک

 گیرند.های بعدی قرار میهای خصوصی در رتبه
-های دولتی داشتههای دولتی اثرپذیری کمتری به دلیل حمایتچه بانک باید به این نکته اشاره کرد که اگر

های بانکی باعث شد تا نتوانند در درآمدهای ناشی از اند اما همین دولتی بودن آنها و هدف قرار گرفتن در تحریم
را که تجارت خارجی نقشی ایفا کنند و همین امر موجب سلب اعتماد مشتریان و از دست دادن آنها گردید چ

هایی که بتوانند مبادالت خارجی داشته باشند گرایش پیدا کردند که اغلب ها به سمت بانکمشتریان این بانک
 ها نیز خصوصی بودند.این بانک

 
 هااثرات منفی تحریم -4-۱

ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری کشور لیست مهمترین از طریق مطالعات کتابخانه
های اقتصادی بر ایران و سیستم بانکداری استخراج و تجزیه و تحلیل آن در ادامه آمده است. وضع تحریم اثرات

های به وجود آمده در دوران پسابرجام ناشی از حذف اثرات منفی نامبرده شده در الزم به ذکر است اغلب فرصت
 فوق است که باید از آن استفاده است.

 های تجاری و بازرگانیال پول و سایر تعامالت مالی فعالیتکاهش سود ناشی از نقل و انتق -
-یکی از اثرات غیرمستقیم تحریم اقتصادی بر نظام بانکداری، کاهش سود ناشی از جریانات مالی فعالیت

های عامل در الملل است. زمانی که تجارت در حالت عادی و نرمال خود قرار داشته باشد بانکهای تجارت بین
های ارزی و معامالت های ارزی، حوالهنامهزمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت 4د تجارت خارجی در تسهیل فرآین

ها گرفته شود و یا در اختیار چند بانک توانند اثرگذار باشند. حال تصور کنید همه این امتیازات از بانکارزی می
المللی تجار عمالً درخواستی برای این دات بینخاص آن هم با هزینه باال قرار گیرد و یا به دلیل کاهش تعداد مراو

رود و بخشی از ها از بین میهای تجاری برای بانکخدمات وجود نداشته باشد. بدیهی است سود ناشی از فعالیت
 رسد.گردد و یا به حداقل ممکن خود میدرآمد سیستم بانکداری حذف می

 ل رکود اقتصادی ناشی از تحریمافزایش معوقات بانکی مردم و فعاالن اقتصادی به دلی -
های اقتصادی صورت گرفته علیه ایران به دلیل همبستگی بسیاری از کشورها در اعمال متأسفانه تحریم

های گیریها و تصمیمآنها و تنوع و شدت زیاد آنها از یک طرف و سوء مدیریت داخلی کشور در مقابله با آن
ذاری شدید بر اوضاع و شرایط اقتصادی کشور فراهم کرد. نوسانات مدیریتی از طرف دیگر شرایط را برای اثرگ

ها، های وارداتی، ناآرامی بازار و آشفتگی ناشی از آن، عدم ثبت در قیمتنرخ ارز و در نتیجه نوسانات قیمت نهاده
م از نبود برنامه مشخص حمایتی توسط دولت و... همگی از اتفاقاتی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقی



 

 

شوند و هر کدام به تنهایی موجب بروز مشکالت عدیده برای فعاالن اقتصادی و های اقتصادی ناشی میتحریم
 بسیاری از مردم جامعه گردید. 

این مشکالت و مصائب پیش آمده با یک تأخیر زمانی خود را در افزایش معوقات بانکی نشان داد. جایی که 
به دلیل رکود اقتصادی و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم نتوانستند فعاالن اقتصادی و بسیاری از مردم 

های به معوقات کالن بانکی تبدیل شد و تقریباً ها را پرداخت کنند و تمامی این بدهیتعهدات مالی خود به بانک
ها از محل ها که بخش اعظمی از آنتمامی سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار داد. منابع مالی پیش بینی شده بانک

گردید عمالً غیرقابل دسترسی شد و وصول مطالبات بانکی و های بانکی فعاالن اقتصادی تأمین میهمین بدهی
 ها تبدیل شد.ها به یکی از امور روزانه و پرحجم تمامی بانکنامهاجرای ضمانت

 المللی به سیستم بانکیکاهش اعتماد بین -
المللی به نظام بانکداری های اقتصادی، اعتماد بینطی تحریمعوامل متعددی دست به دست هم دادند تا 

های ایران باعث شد تا اطمینان از به شدت کاهش یابد. از یک طرف امتناع سوئیف از ارائه خدمات به بانک
های ایرانی تعاملی های خارجی عمالً از بین برود و آنها ترجیح دهند یا با بانکامنیت اطالعات برای طرف

 تر نیز بودند استفاده کنند.های جایگزین دیگر که اغلب پرهزینهه باشند و یا از روشنداشت
ای طراحی شده بود که اگر یک بانک های اقتصادی صورت گرفته علیه ایران به گونهاز طرف دیگر، تحریم

ایی از نوع تنبیه، کرد متحمل برخوردههای ایرانی تعاملی برقرار میخارجی خارج از ضوابط تعیین شده با بانک
های متعلق به آمریکا های دیگر به ویژه نهادها و بانکالمللی و یا سایر بانکمحرومیت و... از سوی نهادهای بین

-های ایرانی برخالف تحریمهای خارجی از اینکه آیا تعامل با بانکگردید. عالوه بر این، عدم اطمینان بانکمی

های خارجی آنها لطماتی به همراه داشته باشد باعث شده بود تا بانک های اقتصادی است و ممکن است برای
های اقتصادی ناشی ترجیح دهند هیچ گونه تعاملی نداشته باشند. این عوامل در کنار سایر مواردی که از تحریم

ه المللی اعتماد خود را نسبت بهای بینهای خارجی و شرکتگردید همگی دست به دست هم داد تا بانکمی
های ایران تعاملی نظام بانکداری ایران از دست بدهند و ترجیح دهند به منظور حفظ منافع خودشان با بانک

های ایران پرهزینه بود استفاده کنند تا میزان این ریسک های دیگر که غالباً برای بانکنداشته باشند و یا از روش
ها و همچنین منافع آنها اثرگذار ت بر عملکرد بانکالمللی بدیهی اسبه حداقل برسد. این کاهش اعتماد بین

 خواهد بود و شاید به سرعت نتوان آن را جبران نمود.
 های اسناد اعتباری و از دست رفتن مشتریانمحدودیت -

های معتبر خارجی یکی از مهمترین ابزارهای انتقال پول استفاده از اسناد اعتباری و گشایش آنها نیز بانک
ها و فرآیند انتقال، امنیت و اطمینان را کند بلکه ضمن کاهش هزینهتنها این انتقال را تسهیل میاست که نه 

های اقتصادی به ویژه علیه نظام بانکی کشور، امکان دارد. پس از تشدید تحریمنیز در حداکثر وضعیت نگه می
بین رفت و در واقع هیچ بانک  های خارجی برای خرید و واردات کاالها ازدریافت خطوط اعتباری از بانک

های معتبری برای گشایش اسناد اعتباری جهت نقل و انتقال پول وجود نداشت و اساساً امکان انتخاب بانک
شوند بلکه تأثیر معتبر برای این کار از بین رفت. در چنین وضعیتی نه تنها بسیاری از بازرگانان دچار مشکل می

-ها خالصه میها و صرافیگریتن مشتریان و گرایش آنها به استفاده از واسطهآن در سیستم بانکی در از دست رف

 شود.
 هاها و خارج شدن نقدینگی از بانکافزایش تورم و در نتیجه باال رفتن حجم تقاضای پول از بانک -



 

 

ی های اولیه و برخی کاالهایکی از اثرات بسیار ملموس تحریم اقتصادی، باال رفتن هزینه تأمین نهاده
های اساسی وارداتی بود. علت این افزایش قیمت به موارد متعددی همچون باال رفتن نرخ ارز، افزایش هزینه

اند اما آن شود. هر چند برخی عوامل داخلی نیز مؤثر بودهواردات، باال رفتن هزینه انتقال پول و... مربوط می
گذارد ورم تأثیری که بر روی نظام بانکداری میشود مدنظر ماست. این افزایش تبخشی که مربوط به تحریم می

 شود.ها از سیستم بانکی خارج میها است که به دنبال آن نقدینگی بانکباال رفتن سطح تقاضای پول از بانک
ها به پایین آمدن سطح موجودی و نقدینگی شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی نزد بانک -

 دلیل رکود
های اقتصادی را به همراه دارد. این به مفهوم کاهش کاهش تعامالت تجاری و فعالیترکود اقتصادی 

های تولیدی و خدماتی است. وقتی سطح فعالیت کاهش یابد در نتیجه  میزان سطح فعالیت و تولید بنگاه
د را در نظام یابد. تأثیر این کاهش نقدینگی خوها و فعاالن اقتصادی نیز کاهش مینقدینگی و درآمد این شرکت

ها کاهش ها و فعاالن اقتصادی نیز بانکدهد. جایی که سطح موجودی و نقدینگی شرکتبانکداری نشان می
ها برای رسد که بانکها نیز خواهد شد. در واقع کار به  جایی مییابد و باعث بروز نوعی رقابت منفی بین بانکمی

زینه باال به مشتریان هستند تا بتوانند آنها را تشویق کنند تا تأمین نقدینگی خود مجبور به ارائه خدماتی با ه
نقدینگی خود را به آن بانک منتقل کنند. در برخی مواقع این خدمات چنان پر هزینه است که برای بانک نه تنها 

 درآمدی ندارد بلکه ضرر به دنبال خواهد داشت.
 ها از سوی سوئیفته دلیل تحریم بانکهای انتقال پول و اطالعات بکاهش امنیت و افزایش هزینه -

-های دولتی را از پوشش خود خارج نمود و اگر چه برخی بانکها تمامی بانکسوئیفت بعد از تشدید تحریم

اثر بود. این عدم پوشش سوئیفت منجر به کاهش های خصوصی تحت پوشش بودند اما عمالً برای آنها نیز بی
المللی را به همراه دارد و از سوی ز یک سو پایین آمدن سطح اعتماد بینشود که  اامنیت انتقال اطالعات می

 دهد.دیگر میزان اطمینان به صحت اطالعات را کاهش می
های خارجی به سوئیفت عمالً این بخش از تحریم نظام بانکداری باعث فلج شدن به دلیل اتصال بانک

های انتقال پول ها و در نتیجه افزایش هزینهها و داللیگریشود و موجب افزایش واسطهالمللی میبانکداری بین
شود. این افزایش هزینه طبعاً تأثیر خود را در باال رفتن قیمت کاالهای وارداتی و نتیجتاً تورم خواهد گذاشت می

 و به صورت زنجیروار مجدداً سیستم بانکی را متأثر خواهد نمود.
های مراودات مالی یفت در کنار کاهش امنیت، افزایش هزینهشاید بتوان گفت مهمترین تأثیر تحریم سوئ

شود و ضررهای مالی زیادی را نیز به همراه دارد. این افزایش هزینه به دلیل است که بر فعال اقتصادی وارد می
دهد و در عین الملل و روی آوردن به دالل و صراف رخ میعدم امکان استفاده از سیستم انتقال پول رایج بین

 شود.کند که باز هم نوعی هزینه محسوب میتر میال فرآیند انتقال را نیز طوالنیح
 اثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد آشفتگی مالی ناشی از آن -

شود که به مرور زمان و با افزایش های صورت گرفته علیه ایران مشاهده میبا دقت نظر در روند تحریم
اند که هدف اصلی، اثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد ناامنی ذهنی ی طراحی شدهاها، نوع آنها به گونهشدت تحریم

و روانی در بین مردم است. این اثرات روانی در بین مردم جامعه روند را به سمت آشفتگی مالی پیش برد که در 
آشفتگی مالی ها خارج و به سمت خرید سکه و ارز و حتی ملک و زمین کشانده شد. این آن نقدینگی از بانک

 نظمی مالی گردید.اثرات جبران ناپذیری بر سیستم بانکی وارد کرد و در واقع موجب بروز نوع  بی
 های کشورهای ارزی از بانکخروج نقدینگی -



 

 

ها است. این های ارزی از بانکیکی دیگر از اثرات منفی بر سیستم بانکداری مربوط به خروج نقدینگی
های مختلف داشته است. عوامل متعددی در خروج نقدینگی مؤثر ی برای بانکخروج نقدینگی لطمات بسیار

گذاران خارجی از توان به مواردی همچون عدم امکان گشایش اسناد اعتباری، خروج سرمایهاند که میبوده
 هاکشور، عدم امکان انتقال پول از طریق سیستم بانکی، نوسانات نرخ ارز، گرایش مشتریان به سمت صرافی

 و... اشاره نمود.
 انضباطی مالیها از بانک مرکزی و بروز بیباال رفتن استقراض بانک -

توان آن را به صورت مستقیم به تحریم ربط داد و به نوعی متأثر از سایر اثرات تحریم یکی از اثراتی که  نمی
ها و یا کسر موجودی هزینه ها از بانک مرکزی است که با هدف جبرانباشد، باال رفتن میزان استقراض بانکمی

انجام شده است. این استقراض که معمواًل با بازپرداخت به موقع نیز همراه نبوده است از یک طرف میزان 
مطالبات بانک مرکزی را افزایش داده است و منابع این بانک را نیز با مشکل روبرو نموده و از طرف دیگر نوعی 

 اری کشور به وجود آورد.انضباطی مالی در سطح سیستم بانکدبی
 ها و دالالن اقتصادیها و استفاده از سایر ابزارها از جمله صرافیکاهش مراودات مشتریان با بانک -

بدیهی است بانک بدون مشتری و نقدینگی و امور مالی وی عمالً بقایی نخواهد داشت و از تمامی ابزارها 
های اقتصادی و مشکالتی که برای سیستم بانکداری یمکند تا مشتریان خود را حفظ نماید. تحراستفاده می

بازرگانی و  کشور در نقل و انتقال پول به وجود آمد عمالً موجب گردید تا آن دسته از مشتریانی که فعالیت
 المللی داشتند را از دست بدهد و تمامی منافع حاصل از این گروه مشتریان نیز از بین برود.اقتصای بین

 پیش روی نظام بانکداری ایران در دوران پسابرجام هایفرصت -4-2
های کشور بوده است و هایی که پیش روی بانکدر موضوع پسابرجام بدیهی است بسیاری از محدودیت

ها شود و همین از میان برداشته شدن این تحریمها گذاشته است برداشته میاثرات منفی زیادی را نیز بر آن
شود. مهمترین این ها و در کل نظام بانکداری کشور میو خوب برای تمام بانک هایی بدیعموجب خلق فرصت

 ها عبارتند از:فرصت
 هاهای ارزی به بانکهای خارجی و باال رفتن امکان ورود سرمایهگذاریافزایش سرمایه -
 برداری از سود ناشی از جریانات مالی آنهارونق تجارت خارجی و فرصت بهره -
 هاآغاز دوباره فعالیت شعب خارجی بانکتسهیل تأسیس و  -
های انتقال پول به واسطه متصل شدن به سوئیفت و باال ارتقاء امنیت انتقال اطالعات و کاهش هزینه -

 های ایرانالمللی به  بانکرفتن اعتماد بین
 برداری از آنهاافزایش ذخایر ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به آنها و فرصت بهره -
ها به واسطه برداری از رونق ناشی از آن در افزایش نقدینگی بانکاقتصادی و امکان بهره افزایش ثبات -

 باال رفتن درآمدها
 بندی در کشور مانند مودیز و...حضور مؤسسات رتبه -
 ها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی و بازگشت منابع بانککاهش معوقات بانکی مردم، شرکت -
های های خارجی در ایران و تأسیس شعبه و انتقال دانش فنی به بانکبانک فراهم شدن امکان حضور -

 داخلی
 ها در بورسرونق گرفتن سهام بانک -



 

 

 سازی ورونق اقتصادی در برخی از صنایع اصلی کشور مانند نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی، دارو -
 خدمات بهداشتی و...

 
 های پیش روی نظام بانکداری در دوران پسابرجامفرصت مندی ازراهکارهای پیشنهادی جهت بهره -4-۳

رهای های پیش روی نظام بانکداری ایران در دوران پسابرجام، باید راهکاپس از تعیین مهمترین فرصت
یرد. در قرار گ ها و پرهیز از تهدیدها ارائه و در دستور کار نظام بانکداریعملیاتی برای استفاده از این فرصت

های صورت گرفته و همچنین مطالعات میدانی انجام شده، لیست مهمترین راساس مصاحبهمرحله اول ب
است.  ه آمدهراهکارهای ممکن و شدنی که باالترین بازدهی را به دنبال داشته باشند استخراج گردید که در ادام

ا راهکارها ب بندی اینسپس در فاز نظرسنجی از نمونه مشخص شده کارکنان بانک حکمت ایران، کار رتبه
ا بیانی نیز و صرفاً برای بانک حکمت انجام شد که نتایج آن آورده شده است. در مرحله پا QSPMاستفاده از روش 
 ده شد.های آماری، نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری بانک حکمت ایرانیان تعمیم دااستفاده از روش

ای هگذاریتأسیس شعبه، تملک، ادغام، سرمایه المللی در خارج از کشور از قبیلتقویت حضور بین -
 المللیهای بینهای بانکی جهان، ورود به بورسمشترک، عضویت در کلوپ

ختلفی مهای المللی به روشهای بینهای ایرانی در عرصهبرداشته شدن موانع تحریم و امکان حضور بانک
به  های بانکی جهان، ورودعضویت در کلوپ های مشترک،گذاریهمچون تأسیس شعبه، تملک، ادغام، سرمایه

 لمللی انجاماتوانند در عرصه بینها میهای اقداماتی است که بانکالمللی و... همگی از نمونههای بینبورس
 دهند.
 (core banking)های بانکداری متمرکز الکترونیکی توسعه و ترویج فعالیت -

است که کلیه محصوالت و  یکی یکپارچه سیستمیبراساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترون
های مشترک و متمرکز در دسترسی به پایگاه داده خدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آنها را از طریق

در  .های مهم آن استپذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگیکه انعطاف کندقالب یک سیستم ارائه می
 عبارتند از: ۱توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک حال حاضر مهمترین مشکالت

 های خارجیافزاردشواری دسترسی و خرید نرم 
 دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی 
 افزارعدم طراحی و تهیه نرم  core banking  بانک های دولتی داخل 
 دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه 
 های ناظر و بازرسهای ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاهدشواری 
 های معامالتیهای ناشی از آیین نامهمحدودیت 

ه ل است کالملها با نظام بانکداری بینشود دو مشکل اول مربوط به ارتباط بانکهمانگونه که مشاهده می
 کند.ا یشتری پیدتواند سرعت ببانکداری الکترونیکی نیز میشوند و طبیعتاً روند توسعه با رفع تحریم برداشته می

ین ایع پایاند مانند نفت و گاز و پتروشیمی و صنگذاری در صنایعی که پس از تحریم رونق یافتهسرمایه -
 سازی خودرو، صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکیدستی، صنایع خودروسازی و قطعه

ی مورد تحریم اقتصادی از سوی کشورهای مختلف قرار گرفتند که در دوران تحریم به تدریج صنایع مختلف
مهمترین آنها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع خودروسازی و صنایع داروسازی بود. بدیهی است در دوران 

                                                           
1 - Core banking 



 

 

تواند مجدداً آنها را به شرایط عادی و نسبتاً خوب های مربوط به این صنایع میپسابرجام برداشته شدن تحریم
گذاری های آن فراهم نماید. بنابراین سرمایهبرداری از منافع و فرصتخود بازگرداند و مجدد شرایط را برای بهره

های ایرانی های پسابرجام برای بانکبرداری از فرصتکارهای بهرهتواند به عنوان یکی از راهدر این صنایع می
 مطرح شود.

های نقدی ناشی از رونق اقتصادی و افزایش سطح سرمایه توسعه اقدامات بانکی با هدف جذب سرمایه -
 بانک

مسلماً رونق تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ناشی از آن یکی از نتایج کامالً بدیهی و ملموس برداشته 
های ایرانی باید در دستور کار قرار دهند کارهایی که بانکشدن تحریم در دوران پسابرجام خواهد بود. یکی از راه

هایی عملیاتی برای جذب این منابع مالی و درآمدهای به وجود آمده است تا بتوانند از آنها ها و برنامهرائه طرحا
 ها و افزایش سودآوری استفاده نمایند.در جهت باال بردن سطح سرمایه نقدی بانک

های ارزی، امهنهای بانکی مرتبط با تجارت خارجی مانند صدور اسناد اعتباری، ضمانتتوسعه فعالیت -
 های ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی و...نقل و انتقال پول، صدور حواله

ها در آفرینی بانکالملل و در نتیجه افزایش نیاز به حضور و نقشها موجب رونق تجارت بینلغو تحریم
با تجارت خارجی  های نظام بانکداری مرتبطشود. بنابراین به خودی خود فعالیتتسهیل مراودات بانکی می

 رونق و افزایش بیشتری خواهد یافت که طبیعتاً منافع مادی نیز به همراه خواهد داشت.
وری سیستم بانکی، اصالح ساختارهای فعلی، حسابرسی بهبود استانداردهای بانکی، ارتقاء بهره -

 یالمللبندی معتبر بینبندی بانک با کمک مؤسسات مالی و رتبهعملیات بانکی و رتبه
الملل نیازمند برخورداری از برخی استانداردهای های کشور برای حضور در عرصه بینبدیهی است بانک

ها خواهد شد. بهبود استانداردهای باشند که اعمال این استانداردها موجب بهبود عملکرد بانکضروری می
شد و نتیجه آن بهبود عملکرد و  وری و همچنین اصالح ساختارهای بانکی کشور خواهدبانکی موجب ارتقاء بهره

 باال رفتن رضایتمندی مشتریان خواهد بود.
های خارجی  به نظام بانکداری کشور مستلزم باال بردن از سوی دیگر جلب اعتماد جامعه جهانی و بانک

-نبندی بیباشد. در حال حاضر سیستم رتبههای بانکی میسطح استانداردها و همچنین بهبود و ارتقاء سیستم
ها و بهبود عملکرد آنها توسط مؤسساتی مانند مودیز انجام المللی که با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات بانک

 شود.شود که با رفع تحریم امکان حضور آنها در کشور مهیا میمی
 المللیتقویت تعامالت و روابط فنی و آموزشی با مؤسسات مالی بین -

ای و مندی از خدمات فنی، مشاورهی بسیاری از کشورها جنبه بهرهالملل براارتباط با مؤسسات مالی بین
های شود. یکی از راهکارهایی که بانکآموزشی آنها را دارد که به بهبود سیستم بانکداری این کشورها منجر می

مل با مندی از همین خدمات فنی و آموزشی از طریق تعاایرانی باید در دوران پسابرجام مدنظر قرار بدهند بهره
 مؤسسات مالی معتبر خارجی است.

 ها و قراردادهای پولی مورد نیازهای خارجی و عقد پیمانگذاریجذب منابع ارزی سرمایه -
گذاران خارجی گذاری در کشور راه را برای ورود سرمایهها و افزایش امنیت سرمایهبرداشته شدن تحریم

های کشور از نتایج بدیهی دوران پسابرجام خواهد بود. بانکهای ارزی خارجی یکی کند و ورود سرمایهفراهم می
گذاران خارجی به طرق مختلف از جمله عقد هایی برای جذب این منابع و تعامل با سرمایهباید به دنبال روش

 پیمان، قراردادهای پولی و... باشند.



 

 

های نق اقتصادی بنگاهمندی از منابع ناشی از روطراحی ابزارهای مالی و پولی جدید با هدف بهره -
 تولیدی و خدماتی

-بدیهی است رونق اقتصادی حاصل شده در دوران پسابرجام موجب باال رفتن سطح درآمد و نقدینگی بنگاه

هایی با هدف جذب این درآمدها و منابع ها بایستی به دنبال راهکارها و برنامههای اقتصادی خواهد شد و بانک
 مالی باشند.

ر بانک حکمت ایرانیان و ماهیت سهامداران آن، این بانک را به یک بانک خاص تبدیل بدیهی است ساختا
های دولتی و خصوصی شناخته شده در مورد آن کند که طبیعتاً بسیاری از شرایط بیان شده در خصوص بانکمی

ه نیست و حتی کند. بنابراین تمامی راهکارهای بیان شده در بخش قبلی برای این بانک قابل استفادصدق نمی
 بندی خواهند بود.راهکارهای شدنی نیز دارای نوعی رتبه

به همین منظور و طبق روند طراحی شده، یک فرم نظرسنجی شده در اختیار نمونه انتخاب شده از 
ها و آوری نظرات آنها، ابتدا فرصتکارکنان و کارشناسان بانک حکمت ایرانیان قرار داده شده است و پس از جمع

بندی خواهند شد و سپس با استفاده از دهای شناسایی شده برای بانک حکمت ایرانیان به صورت ویژه رتبهتهدی
 اند.بندی شدهراهکارهای شدنی برای بانک حکمت ایرانیان براساس نظرسنجی انجام شده رتبه QSPMروش 

نیان را در چهار بخش ای طراحی شده است که نظرات کارشناسان بانک حکمت ایرافرم نظرسنجی به گونه
دهی اثرات تحریم براساس ماهیت ها، وزنها عبارتند از: بررسی اثرپذیری تحریمکند. این بخشآوری میجمع

بندی های قابل استفاده برای بانک حکمت ایرانیان و انتخاب و اولویتبانک حکمت ایرانیان، تعیین فرصت
 راهکارهای پیشنهادی.

های اند. بدیهی است بانکها داشتهبه نوع مالکیت آنها اثرپذیری متفاوتی از تحریم های ایرانی با توجهبانک
الملل دارند و در نتیجه تحریم تری در حوزه بیندولتی به دلیل وابستگی به دولت نه تنها سطح فعالیت پایین

لت جبران خواهد شد. در اثرگذاری کمتری بر آنها دارد بلکه بروز هر گونه مشکلی در دوران تحریم، از سوی دو
اولین سؤال از کارشناسان بانک حکمت ایرانیان این موضوع به نظرخواهی گذاشته شد که نتیجه آن به شرح 

 باشد.( می2نمودار )
 

 
 : نتیجه نظرسنجی میزان اثرپذیری بانک حكمت ایرانیان2نمودار 

25%
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تقریباً تأثیری نداشته است تأثیر کمی داشته است تأثیر زیادی داشته است



 

 

 
اند که اثرات پاسخ دهندگان معتقد بودهدرصد از  58همانگونه که از نمودار باال مشخص است نزدیک به 

های تحریم بر بانک حکمت ایرانیان کم بوده است و این میزان اثرپذیری به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک
المللی به دلیل های بینخصوصی و یا حتی دولتی دیگر نیست که شاید مهمترین دلیل آن عدم حضور در حوزه

 نک حکمت باشد.ساختار مدیریتی و تشکیالتی با
در بخش دوم نظرسنجی، ابتدا از نظردهندگان پرسیده شده است که آیا اثر منفی شناسایی شده در مورد 

کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب از آنها خواسته شده است که شدت بانک حکمت ایرانیان نیز صدق می
 امتیاز دهند. 5تا  ۱این اثر را با عددی از 

اند از لیست بندی نتایج پاسخ منفی در مقابل سؤال اول داشتهان آن مواردی که در جمعتوبنابراین می
بندی شدند. در دهی و رتبهاثرات منفی خارج شده و سایر موارد باقیمانده براساس امتیازات داده شده وزن

حکمت ایرانیان  بندی این اثرات برای بانکدهی و اولویت( وزن4بندی نظرات و در جدول )( جمع۳جدول )
 اند.مشخص شده

 
 بندی نظرات در خصوص اعتبار اثرات منفی تحریم برای بانک حكمت ایرانیان: جمع3جدول 

خیربله

ت( %44.4%55.6کاهش سود ناشی از نقل و انتقال پول و سایر تعامالت مالی فعالیت های تجاری و بازرگانی )صادرات و واردا

%15.0%85.0افزایش معوقات بانکی مردم و فعاالن اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم

%55.6%44.4کاهش اعتماد بین المللی به سیستم بانکی

%73.3%26.7محدودیتهای اسناد اعتباری )یوزانس( و از دست رفتن مشتریان

%14.4%85.6افزایش تورم و در نتیجه باال رفتن حجم تقاضای پول از بانکها و خارج شدن نقدینگی از بانکها

%13.3%86.7پایین آمدن سطح موجودی و نقدینگی شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی نزد بانکها به دلیل رکود

%90.6%9.4کاهش امنیت و افزایش هزینههای انتقال پول و اطالعات به دلیل تحریم بانکها از سوی سوئیفت

%13.3%86.7اثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد آشفتگی مالی ناشی از آن

%56.1%43.3خروج نقدینگی های ارزی از بانکهای کشور

%23.9%76.1باال رفتن استقراض بانکها از بانک مرکزی و بروز بی انضباطی مالی

%44.4%55.6کاهش مراودات مشتریان با بانکها و استفاده از سایر ابزارها از جمله صرافی ها و دالالن اقتصادی

عنوان

آیا این تأثیر در مورد بانک 

حکمت ایرانیان نیز صدق 

میکند؟

 

توان از آنها به عنوان اثرات منفی قطعی بر بانک حکمت ایرانیان بنابراین براساس جدول باال مواردی که می
 دهی آورده شده است:باشند که همراه با وزنمینام برد به شرح زیر 

 بندی اثرات منفی قطعی بر بانک حكمت ایرانیان: رتبه4جدول 

 عنوان
 جمع بندی شدت تأثیر

۱ 2 ۳ 4 5 
      افزایش معوقات بانکی مردم و فعاالن اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم

 آشفتگی مالی ناشی از آناثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد 
      



 

 

      هاپایین آمدن سطح موجودی و نقدینگی شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی نزد بانک

      های تجاری و بازرگانیکاهش سود ناشی از نقل و انتقال پول و سایر تعامالت مالی فعالیت

      ها و دالالن اقتصادیاز سایر ابزارها از جمله صرافیها و استفاده کاهش مراودات مشتریان با بانک

      هاها و خارج شدن نقدینگی از بانکافزایش تورم و در نتیجه باال رفتن حجم تقاضای پول از بانک

      انضباطی مالیها از بانک مرکزی و بروز بیباال رفتن استقراض بانک

 
های دوران پسابرجام برای سیستم بانکی کشور آورده شد اما بدیهی پیش از این، لیست مهمترین فرصت

ها برای این بانک قابل است با توجه به ساختار و نوع فعالیت و مالکیت بانک حکمت ایرانیان تمامی این فرصت
استفاده نیستند. بنابراین در بخش بعدی از نظرسنجی در قالب یک سوال از کارشناسان انتخاب شده بانک 

بندی نظرات ت ایرانیان در خصوص شدنی بودن یا نبودن آن فرصت برای این بانک نظرسنجی شد. جمعحکم
-گیری شد و مبنای تصمیمها نتیجههای قطعی از برتری فراوانی جوابگیری در خصوص فرصتآنها و تصمیم

بندی ( جمع5ول )های منفی در نظر گرفته شد. جدهای مثبت بر جوابگیری در مورد یک فرصت غلبه جواب
  دهد.مذکور را نشان می

 
 های قطعی برای بانک حكمت ایرانیان براساس نظرسنجی انجام شده: تعیین فرصت5جدول 

خیربله

%55.6%44.4افزایش سرمایه گذاری های خارجی و باال رفتن امکان ورود سرمایه های ارزی به بانکها

%17.2%82.8رونق تجارت خارجی و فرصت بهره برداری از سود ناشی از جریانات مالی آنها

%86.7%13.3تسهیل تأسیس و آغاز دوباره فعالیت شعب خارجی بانکها

%75.6%24.4ارتقاء امنیت انتقال اطالعات به واسطه متصل شدن به سوئیفت و باال رفتن اعتماد بین المللی به بانکهای ایران

%20.6%79.4افزایش ذخایر ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به آنها و فرصت بهره برداری از آنها

%9.4%90.6افزایش ثبات اقتصادی و امکان بهره برداری از رونق ناشی از آن در افزایش نقدینگی بانکها به واسطه باال رفتن درآمدها

%39.4%60.6حضور مؤسسات رتبه بندی در کشور مانند مودیز و...

%15.6%84.4کاهش معوقات بانکی مردم، شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی و بازگشت منابع بانک

%37.2%62.8فراهم شدن امکان حضور بانکهای خارجی در ایران و تأسیس شعبه و انتقال دانش فنی به بانکهای داخلی

%37.8%62.2رونق گرفتن سهام بانکها در بورس

%11.1%88.9رونق اقتصادی در برخی از صنایع اصلی کشور مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، داروسازی و...

عنوان

آیا این فرصت برای بانک 

حکمت ایرانیان نیز وجود دارد؟

 
 

ها توان با اتخاذ راهکارهایی شدنی از آنهای قطعی برای بانک حکمت ایرانیان که میبنابراین لیست فرصت
 باشد.( می6بندی اهمیت و ارزش هر کدام به شرح جدول )مود همراه با جمعبرداری نبهره

با کمی تغییرات برای انتخاب و  QSPMبندی نتایج و نظرنسنجی، از روش ماتریس در آخرین مرحله از جمع
پذیر برای بانک حکمت ایرانیان استفاده شد. روند کار به این ترتیب بندی راهکارهای پیشنهادی و امکانرتبه



 

 

های قطعی که در باال استخراج شد آورده شده است. سپس وزن است که در ماتریس در ستون اول لیست فرصت
 دهی انجام شده نیز در ستون دوم آورده شده است.بندی صورت گرفته و وزنهر کدام نیز براساس رتبه

های تالقی هر راهکار با باالیی و سطر اول نیز لیست راهکارهای شدنی آورده شده است و در خانهدر سطر 
شوندگان خواسته شده است که به این سؤال با صفر یا یک جواب دهند که "آیا راهکار هر فرصت ابتدا از مصاحبه

-جواب عدد یک قرار داده می تواند منافع فرصت مربوطه را جذب نماید؟" در صورت مثبت بودهپیشنهادی می

)کمترین جذابیت تا بیشترین جذابیت( امتیاز دهند. در  5تا  ۱شود و سپس باید این جذابیت را با عددی از 
 شود و امتیازدهی وجود نخواهد داشت.صورتی که جواب منفی باشد عدد صفر قرار داده می

 
 ت ایرانیانهای قابل استفاده برای بانک حكمبندی فرصت: رتبه6جدول 

 عنوان
جمع بندی اهمیت و ارزش هر فرصت برای بانک 

 حكمت ایرانیان
۱ 2 ۳ 4 5 6 ۷ 8 9 ۱0 

برداری از رونق ناشی از آن در افزایش افزایش ثبات اقتصادی و امکان بهره
 ها به واسطه باال رفتن درآمدهانقدینگی بانک

          

کشور مانند نفت و گاز و پتروشیمی، رونق اقتصادی در برخی از صنایع اصلی 
 خودروسازی، داروسازی و...

          

ها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی کاهش معوقات بانکی مردم، شرکت
 و بازگشت منابع بانک

          

           برداری از سود ناشی از جریانات مالی آنهارونق تجارت خارجی و فرصت بهره

           بندی در کشور مانند مودیز و...مؤسسات رتبهحضور 

برداری از افزایش ذخایر ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به آنها و فرصت بهره
 آنها

          

های خارجی در ایران و تأسیس شعبه و انتقال فراهم شدن امکان حضور بانک
 های داخلیدانش فنی به بانک

          

           ها در بورسگرفتن سهام بانکرونق 

 
در انتها نیز در هر ستون مجموع حاصل ضرب وزن هر فرصت در جذابیت آن در زیر آن راهکار محاسبه 

بندی راهکارهای مربوطه خواهد بود. این کار توسط هر شود و عدد بدست آمده مقیاسی برای اولویتمی
ها به سوال اول مبنای انتخاب نهایی جواب "بله" یا "خیر" فراوانی جوابشود و سپس شونده انجام میمصاحبه

اند نیز مبنای امتیاز نهایی خواهد بود و متوسط امتیازاتی که به میزان جذابیت هر راهکار برای هر فرصت داده
 .باشد 5تا  ۱ین قرار خواهد گرفت با این تذکر که باید این امتیاز عدد صحیحی ب

دهد که تحلیل آن در ادامه و بعد از جدول آورده شده بندی نتایج بدست آمده را نشان می( جمع۷جدول )
 است.



 

 

 برای انتخاب بهترین راهكار QSPMبندی ماتریس : جمع7جدول 

نی فرصتها
وز

ش 
رز

ا
 

 ۱راهکار شماره  2راهکار شماره  ۳راهکار شماره  4راهکار شماره  5راهکار شماره  6راهکار شماره  ۷راهکار شماره  8راهکار شماره  9راهکار شماره 

نمره 
 جذابیت

 جمع
نمره 

 جذابیت
 جمع

نمره 
 جذابیت

 جمع
نمره 

 جذابیت
 جمع

نمره 
 جذابیت

 جمع
نمره 

 جذابیت
 جمع

نمره 
 جذابیت

 جمع
نمره 

 جذابیت
 جمع

نمره 
 جذابیت

 جمع

فرصت 
 1شماره 

0.۱8 - - 4 0.۷2 4 0.۷2 4 0.۷2 - - ۱ 0.۱8 ۱ 0.۱8 - - 5 0.9 

فرصت 
 2شماره 

0.۱8 - - ۱ 0.۱8 5 0.9 4 0.۷2 ۳ 0.54 - - - - 2 0.۳6 ۳ 0.54 

فرصت 
 3شماره 

0.۱4 - - ۱ 0.۱4 4 0.56 4 0.56 - - - - - - - - ۳ 0.42 

فرصت 
 4شماره 

0.۱2 4 0.48 - - - - 4 0.48 5 0.6 - - - - - - 4 0.48 

فرصت 
 5 شماره

0.۱2 ۳ 0.۳6 2 0.24 - - - - - - 5 0.6 4 0.48 - - 2 0.24 

فرصت 
 6شماره 

0.۱ 2 0.2 - - 5 0.5 2 0.2 4 0.4 - - - - - - ۳ 0.۳ 

فرصت 
 7شماره 

0.08 ۳ 0.24 4 0.۳2 - - - - 2 0.۱6 2 0.۱6 5 0.4 2 0.۱6 - - 

فرصت 
 8شماره 

0.06 - - 2 0.۱2 ۳ 0.۱8 4 0.24 - - - - - - - - - - 

مجموع 
 نهایی

۱ ۱.28 ۱.۷2 2.86 2.92 ۱.۷ 0.94 ۱.06 0.52 2.88 
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ها ژیامتیازات نهایی بدست آمده به نوعی تعیین کننده رتبه بندی استرات QSPMطبق دستورالعمل ماتریس 
ن آن راهکارهایی بوده است بنابرای 5تا  ۱بین باشد. عالوه بر این، از آنجا که امتیازات و راهکارهای پیشنهادی می

 2.5عنی متیاز یاها را جذب نمایند که امتیاز نهایی آنها باالتر از متوسط توانند بیشترین منابع ناشی از فرصتمی
 شده باشد.

کمت توان گفت سه راهکار زیر به ترتیب بیشترین جذابیت را برای بانک حبا توجه به توضیحات فوق می
ا جذب رهای پیش روی این بانک که شناسایی شده است یان دارند که بتوانند بیشترین منافع را از فرصتایران

 نمایند.
یه های نقدی ناشی از رونق اقتصادی و افزایش سطح سرماتوسعه اقدامات بانکی با هدف جذب سرمایه -

 بانک
ن یع پاییو گاز و پتروشیمی و صنا اند مانند نفتگذاری در صنایعی که پس از تحریم رونق یافتهسرمایه -

 دستی، صنایع خودروسازی، صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی و...
یدی ای تولهمندی از منابع ناشی از رونق اقتصادی بنگاهطراحی ابزارهای مالی و پولی جدید با هدف بهره -

 و خدماتی
بدست  رای بانک خواهند داشت و عدمالبته نباید فراموش کرد که راهکارهای دیگر هم قطعاً منافعی را ب

ا در نظر فوق ب توان گفت سه راهکارآوردن امتیاز باالتر از حد متوسط به مفهوم ناکارآمد بودن آنها نیست بلکه می
ری ها دارای بیشترین اولویت و جذابیت هستند. به عنوان مثال توسعه و ترویج بانکداگرفتن تمامی فرصت

-ی میخواهد داشت ولی نسبت به سه راهکار نامبرده جذابیت کمتری دارد. به نوع های متعددیاینترنتی مزیت

 ند.توان گفت که این راهکارها به صورت نسبی و در مقایسه با سایر راهکارها دارای بیشترین جذابیت هست
ون ز آزما های آماری نیز با استفادهبه منظور استنباط آماری نتایج و تعمیم آن به کل جامعه هدف، تحلیل

 .درصد( تأیید گردیدند 5) 0.05داری ناپارامتری باینومیال انجام شد و کلیه نتایج نیز در سطح معنی
 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -1
 ادی تقسیمهای غیراقتصهای اقتصادی و تحریمتوان به دو گروه تحریمها را میهمانگونه که گفته شد تحریم

ر یتأث ینران در عرصه رقابت جهایا یالمللنیو ب یكه بر عملکرد تجار یمین تحریمهمترد بتوان گفت ینمود. شا
 ستمیر سد یر شگرفیتواند تأثیها ممین رفع تحریباشد. بنابرایكشور م یم نظام بانكیگذاشت تحر یبر جا یمنف
 گذارد.  یو اقتصاد و تجارت كشور بر جا یبانك

وده بهای بانکی های اقتصادی مربوط به تحریمدرصد از تحریم 46 های انجام شده، در حدودطبق مصاحبه
ها و ی بانکهای ایرانی اعمال شده است. اما میزان تأثیرپذیراست که مستقیماً بر نظام بانکداری ایران و بانک

های انجام شده بانک مرکزی ها متفاوت بوده است. براساس مصاحبهمؤسسات مالی مختلف از این تحریم
 ند.اداشته های دولتی باالترین اثرپذیری راها داشته است و بعد از آن بانکترین تأثیرپذیری را از تحریمبیش

رین ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری کشور، لیست مهمتبراساس مطالعات کتابخانه
 د از:های اقتصادی بر ایران و سیستم بانکداری عبارتناثرات منفی وضع تحریم

 المللهای تجارت بینکاهش سود ناشی از جریانات مالی فعالیت 
 افزایش معوقات بانکی مردم و فعاالن اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم 
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 المللی به سیستم بانکیکاهش اعتماد بین 
 های اسناد اعتباری )یوزانس( و از دست رفتن مشتریانمحدودیت 
 هاها و خارج شدن نقدینگی از بانکه باال رفتن حجم تقاضای پول از بانکافزایش تورم و در نتیج 
 به  هاپایین آمدن سطح موجودی و نقدینگی شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی نزد بانک

 دلیل رکود
 تها از سوی سوئیفهای انتقال پول و اطالعات به دلیل تحریم بانککاهش امنیت و افزایش هزینه 
 اثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد آشفتگی مالی ناشی از آن 
 های کشورهای ارزی از بانکخروج نقدینگی 
 انضباطی مالیها از بانک مرکزی و بروز بیباال رفتن استقراض بانک 
 قتصادیها و دالالن اها و استفاده از سایر ابزارها از جمله صرافیکاهش مراودات مشتریان با بانک 

های توان گفت مهمترین فرصتهای صورت گرفته، میبراساس مطالعات انجام شده و مصاحبههمچنین 
 دوران پسابرجام برای نظام بانکداری کشور عبارتند از:

 هاهای ارزی به بانکهای خارجی و باال رفتن امکان ورود سرمایهگذاریافزایش سرمایه 
 ی از جریانات مالی آنهابرداری از سود ناشرونق تجارت خارجی و فرصت بهره 
 هاتسهیل تأسیس و آغاز دوباره فعالیت شعب خارجی بانک 
 باال  های انتقال پول به واسطه متصل شدن به سوئیفت وارتقاء امنیت انتقال اطالعات و کاهش هزینه

 های ایرانالمللی به  بانکرفتن اعتماد بین
 برداری از آنهافرصت بهره افزایش ذخایر ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به آنها و 
 ه باال ه واسطها ببرداری از رونق ناشی از آن در افزایش نقدینگی بانکافزایش ثبات اقتصادی و امکان بهره

 رفتن درآمدها
 بندی در کشور مانند مودیز و...حضور مؤسسات رتبه 
 نکازگشت منابع باها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی و بکاهش معوقات بانکی مردم، شرکت 
 ی هاهای خارجی در ایران و تأسیس شعبه و انتقال دانش فنی به بانکفراهم شدن امکان حضور بانک

 داخلی
 ها در بورسرونق گرفتن سهام بانک 
 زی و رونق اقتصادی در برخی از صنایع اصلی کشور مانند نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی، داروسا

 خدمات بهداشتی و...
در متن  های به وجود آمده است. همانگونه کهبرداری از فرصترین رویکرد در دوران پسابرجام، بهرهمهمت

ت های صورت گرفته و همچنین مطالعات میدانی انجام شده، لیسمقاله به آن پرداخته شد، براساس مصاحبه
 د از:بارتناستخراج گردید که ع مهمترین راهکارهای ممکن و شدنی که باالترین بازدهی را به دنبال داشته باشند

 ی هاگذاریالمللی در خارج از کشور از قبیل تأسیس شعبه، تملک، ادغام، سرمایهتقویت حضور بین
 المللیهای بینهای بانکی جهان، ورود به بورسمشترک، عضویت در کلوپ

 های بانکداری متمرکز الکترونیکی توسعه و ترویج فعالیت(core banking) 
 ن یع پاییاند مانند نفت و گاز و پتروشیمی و صناگذاری در صنایعی که پس از تحریم رونق یافتهسرمایه

 سازی خودرو، صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکیدستی، صنایع خودروسازی و قطعه
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 یه های نقدی ناشی از رونق اقتصادی و افزایش سطح سرماتوسعه اقدامات بانکی با هدف جذب سرمایه
 بانک

 رزی، های انامههای بانکی مرتبط با تجارت خارجی مانند صدور اسناد اعتباری، ضمانته فعالیتتوسع
 های ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی و...نقل و انتقال پول، صدور حواله

 ملیات عوری سیستم بانکی، اصالح ساختارهای فعلی، حسابرسی بهبود استانداردهای بانکی، ارتقاء بهره
 المللیبندی معتبر بینبندی بانک با کمک مؤسسات مالی و رتبهرتبهبانکی و 

 المللیتقویت تعامالت و روابط فنی و آموزشی با مؤسسات مالی بین 
 ها و قراردادهای پولی مورد نیازهای خارجی و عقد پیمانگذاریجذب منابع ارزی سرمایه 
 یدی ای تولهمنابع ناشی از رونق اقتصادی بنگاه مندی ازطراحی ابزارهای مالی و پولی جدید با هدف بهره

 و خدماتی
. به باشدیماما بخش دوم از مطالعات انجام شده مربوط به بانک حکمت ایرانیان و تعمیم نتایج به این بانک 

داده  قرار همین منظور، یک فرم نظرسنجی در اختیار نمونه تصادفی از کارکنان و کارشناسان بانک حکمت ایرانیان
ن به ها و تهدیدهای شناسایی شده برای بانک حکمت ایرانیاآوری نظرات آنها، ابتدا فرصتد و پس از جمعش

ساس راهکارهای شدنی برای بانک حکمت ایرانیان برا QSPMبندی و سپس با استفاده از روش صورت ویژه رتبه
 یان ازپذیر بودن بانک حکمت ایرانبندی شدند. اولین نتیجه نظرسنجی مربوط به اثرنظرسنجی انجام شده رتبه

 تحریم بود که نتیجه آن در نمودار زیر آورده شده است.
 

 
 : نتیجه نظرسنجی میزان اثرپذیری بانک حكمت ایرانیان3نمودار 

 
ثرات اند که ادرصد از پاسخ دهندگان معتقد بوده 58همانگونه که از نمودار باال مشخص است نزدیک به 

های ایرانیان کم بوده است و این میزان اثرپذیری به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک تحریم بر بانک حکمت
یل المللی به دلهای بینخصوصی و یا حتی دولتی دیگر نیست که شاید مهمترین دلیل آن عدم حضور در حوزه

 ساختار مدیریتی و تشکیالتی بانک حکمت باشد.

25%

58%

17%

تقریباً تأثیری نداشته است تأثیر کمی داشته است تأثیر زیادی داشته است
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رات منفی شناسایی شده در بخش اول پژوهش به عنوان اث مورد از اثرات ۷در بخش بعدی نظرسنجی، تنها 
 منفی تحریم بر بانک حکمت ایرانیان شناسایی شدند که براساس اولویت و اهمیت عبارتند از:

 افزایش معوقات بانکی مردم و فعاالن اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم .۱
 شی از آناثرگذاری روانی بر بازار و ایجاد آشفتگی مالی نا .2
به  هاپایین آمدن سطح موجودی و نقدینگی شرکتها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی نزد بانک .۳

 دلیل رکود
 درات وهای تجاری و بازرگانی )صاکاهش سود ناشی از نقل و انتقال پول و سایر تعامالت مالی فعالیت .4

 واردات(
 قتصادیها و دالالن ایر ابزارها از جمله صرافیها و استفاده از ساکاهش مراودات مشتریان با بانک .5
 هاها و خارج شدن نقدینگی از بانکافزایش تورم و در نتیجه باال رفتن حجم تقاضای پول از بانک .6
 انضباطی مالیها از بانک مرکزی و بروز بیباال رفتن استقراض بانک .۷

فاده یال استهدف، از آزمون ناپارامتری باینومبه منظور استنباط آماری نتایج فوق و تعمیم آن به کل جامعه 
 های تحقیق بود.شد که در نهایت نتایج بدست آمده حاکی از تأیید یافته

های شناسایی شدن در دوران پسابرجام برای بانک حکمت ایرانیان و در خصوص بالقوه بودن فرصت
 فرصت شناسایی شده برای بانک ۱۱فرصت از  8همچنین اهمیت و اولویت آن نیز نتایج حاکی از آن شد که 

 ت:یر اسحکمت ایرانیان قابل استفاده هستند که ترتیب آن براساس اولویت و اهمیت امتیاز داده شده به شرح ز
ه باال ه واسطها ببرداری از رونق ناشی از آن در افزایش نقدینگی بانکافزایش ثبات اقتصادی و امکان بهره .۱

 رفتن درآمدها
زی برخی از صنایع اصلی کشور مانند نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی، داروسا رونق اقتصادی در .2

 و...
 نکها، مؤسسات، تجار و سایر فعاالن اقتصادی و بازگشت منابع باکاهش معوقات بانکی مردم، شرکت .۳
 برداری از سود ناشی از جریانات مالی آنهارونق تجارت خارجی و فرصت بهره .4
 در کشور مانند مودیز و... بندیحضور مؤسسات رتبه .5
 برداری از آنهاافزایش ذخایر ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به آنها و فرصت بهره .6
ی هاهای خارجی در ایران و تأسیس شعبه و انتقال دانش فنی به بانکفراهم شدن امکان حضور بانک .۷

 داخلی
 ها در بورسرونق گرفتن سهام بانک .8

یج بدست که نتا کل جامعه آماری از آزمون ناپارامتری باینومیال استفاده گردیدبه منظور تعمیم نتایج باال به 
ریس از مات آوری شده و با استفادههای تحقیق بود. در انتها نیز براساس نظرات جمعآمده حاکی از تأیید یافته

QSPMفع ناشی از ، راهکارهای قطعی شناسایی شده برای بانک حکمت ایرانیان براساس جذابیت در جذب منا
وردند آبندی شدند که سه راهکاری که باالترین امتیاز و جذابیت را بدست های قطعی امتیازدهی و رتبهفرصت

 عبارتند از:
یه های نقدی ناشی از رونق اقتصادی و افزایش سطح سرماتوسعه اقدامات بانکی با هدف جذب سرمایه -

 بانک



 
 

25 

 

 

ن یع پاییاند مانند نفت و گاز و پتروشیمی و صنایافته گذاری در صنایعی که پس از تحریم رونقسرمایه -
 دستی، صنایع خودروسازی، صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی و...

یدی ای تولهمندی از منابع ناشی از رونق اقتصادی بنگاهطراحی ابزارهای مالی و پولی جدید با هدف بهره -
 و خدماتی

ز حد انک خواهند داشت و عدم بدست آوردن امتیاز باالتر راهکارهای دیگر هم قطعاً منافعی را برای با
ا هفرصت توان گفت سه راهکار فوق با در نظر گرفتن تمامیمتوسط به مفهوم ناکارآمد بودن آنها نیست بلکه می

 دارای بیشترین اولویت و جذابیت هستند.
تمر که اواًل به صورت مس های تحقیق ارائه داد آن استتوان براساس یافتهمهمترین پیشنهادی که می

ز قیق نیها و تهدیدهای ناشی از رفع تحریم مورد بررسی و رصد قرار گیرند تا در صورت تغییر، نتایج تحفرصت
مت انک حکبهای آتی توان تعیین کننده اولویتبراساس آنها تطبیق داده شود. ثانیاً راهکارهای شناسایی شده می

دوین تهای تژیهای عملیاتی در راستای استرابرنامه برجام باشد و قطعاً ارائهایرانیان در صورت ثبات شرایط پسا
 تواند منافع بلندمدت خوبی را برای بانک حکمت ایرانیان به دنبال داشته باشد.شده می
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