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  فصل اول : شناخت و تعریف پول 

 تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا 

 قديم مصر و فارس خليج حوالي سومري تمدنهاي از، خاورميانه در مسيح ميالد از قبل سال هزار چهار به را پول پيدايش 

، مبادله وجود داشته  شود متداول مبادله وسيله بعنوان پول آنكه از پيش مدتها و آن از پيش البته.  دهند مي نسبت

 اقتصاد در را خود نيازمنديهاي اوليه بشر.  شد مي انجام خدمات و كاال با كاال مستقيم مبادله بصورت مبادله عمل و است

 احساس مبادله به نياز ، كرد پيشرفت  اجتماعي زندگاني كه بتدريج.  كرد مي تامين قبيله يا خانواده محدوده در و بسته

يعني هركسي يا هر قبيله اي جنسي داشت كه براي او حائز  زمان مبادالت بصورت كاال با كاال انجام شد. اين در. گرديد

 فايده كمتري بود آنرا با كاالي ديگر مورد نياز خود كه فايدة بيشتري داشت مبادله مي كرد. 

  خصوصیات مبادله پایاپای 

 م توليد كننده وهم مصرف كننده بودنددر مبادله پاياپاي طرفين معامله ه (1

( درمبادله پاياپاي انبار كردن توليدات براي مدت طوالني بعلت فسادپذيري كاالها و نياز توليد كننده به توليدات 2

 ديگران امكان نداشت .

ين توليد بود كه خالق توليد از مصرف جدا نبود و مبادله بدون توليد وجود نداشت . لذا مبادله ثروت آفرين نبود بلكه ا (3

 ثروت بحساب مي آمد .

 ( رابطه خدمات و توليد ،نظير رابطه توليدات با يكديگر بطريق مستقيم و پاياپاي صورت مي پذيرفت .4

 معایب و دشواریهای مبادالت پایاپای 

داشته باشد و  نياز او كاالي به اوالً كه بيابد را فردي بايستي كاال يك كننده ارائه شود مي موجب متقابل نياز    (1    

 ثانياً كاالي مورد احتياج او را نيز عرضه كند كه بروز اين وضعيت بسيار دشوار است .

.  نمايد متعدد مبادالت به اقدام نظر مورد كاالي به رسيدن جهت گرديد مي موجب الزم غير مبادالت تعدد  (2   

ورت مي گرفت لذا مبادالت از حيث جغرافيايي در ص دشواري به وسائط نبودن پيشرفته بدليل كاالها نقل و حمل  (3

 سطح محدودي باقي مي ماند .
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 اگر حال ، باشد داشته ارزش برنج كيلوگرم صد معادل گاو رأس يك اگر مثالً:  كاالها برخي بودن تقسيم قابل غير  (4   

 . بود خواهد دشوار گاو كردن نصف باشد داشته نياز برنج كيلوگرم 05 به شخصي

 خدمت توانست مي بدشواري معلم يك مثالً بطوريكه بود مشكالت از ديگر يكي نيز خدمات برخي مبادله دشواري  (0   

 . نمايد مبادله خود نياز مورد كاالهاي با را خود

 . كرد ذخيره توان نمي  مدت طوالني به را  احشام و  برنج ، گندم مانند ، نياز مورد ي كاالها برخي فسادپذيري   (6   

 توليد را خود مصرفي كاالهاي تمام بود مجبور كس هر زمان اين در.  كار تخصيص و كار تقسيم در محدوديت  (7   

 .دهد افزايش را خود توليد بتواند و شود متخصص خاصي كاالي توليد زمينه در توانست نمي كس هيچ نتيجه در. كند

مي شد كه هركسي كه كااليي داشت به آنجا مراجعه مي كرد. كاالي  گفته مكاني به بازار. بازار و توليد محدوديت   (8   

 خود را ارائه و سپس مايحتارج خود را دريافت مي كرد.

 . نداشت موضوعيت ديگر نسيه مبادله بازار اين در. نسيه مبادله در محدوديت ( 9   

تسهيل داد و ستد بيفتد. ابتدا كاالهايي  براي اي وسيله ايجاد بفكر بشر گرديد موجب پاياپاي مبادالت مبادله مشكالت 

بعنوان پول انتخاب شد و سپس از سكه طال و نقره بعنوان پول استفاده شد. با پيشرفت علوم و فنون پول كاغذي جانشين 

   است.سكه طال و نقره شد. امروزه با گسترش علوم رايانه، پول بصورت الكترونيكي جايگزين انواع مختلف پول شده 

 انواع مختلف پول عبارتند از : 

 پول كااليي  -1

در جوامع اوليه، ابتدا پول شكل كااليي بخود گرفته است. بدين ترتيب كه كاالي خاصي بعنوان پول در نظر همگان بكار 

 و فرهنگي توسعه و جوامع استقرار محل ، هوا و آب چون مختلفي عوامل به گرفته مي شد. البته نوع كاال بستگي 

بعنوان مثال جوامعي كه در سواحل دريا و يا نزديك به آن زندگي مي كردند از صدف و يا نها داشته است، آ اقتصادي

قالب ماهيگيري بعنوان واسطه مبادله استفاده مي نمودند . در مناطق سردسيري نظير سيبري يا آالسكا پوست حيوانات 

گرفت . همينطور جوامعي كه در مناطق گرمسيري زندگي مي تفاده قرار ميبويژه پوست خز بعنوان واحد پول مورد اس

كردند . كاالهاي كه بعنوان پول در جوامع مختلف در نظر گرفته مي شد به كردند، از عاج فيل بعنوان پول استفاده مي

 مي تلقي ثروت  فرد يك براي مختلف حيوانات داشتن  جوامع از بعضي در توسعه جوامع مختلف نيز بستگي داشت. 
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 يا گاو ، آفريقا و آسيا ، اروپا معتدل مناطق همه در تقريباً.  شد مي استفاده پول بعنون احشام از جوامع اين در  .شد

 . است بوده قبول مورد مبادله واحد يك بعنوان گوسفند

براي مدتهاي طوالني در مناطق وسيعي از جهان و در جوامع اوليه ، گاو گوسفند بعنوان واحد شمارش و واسطه مبادله 

بكار مي رفت . در ايران قديم پزشكان از بيماران خود براي دارو و خدمات مربوط مداوا ، گاو و گوسفند مطالبه مي كردند 

 از استفاده حال هر در. است بوده گوسفند و گاو برحسب پرداختهايشان مسيح، ميالد از پيش قرن چهار  تا نيز . روميان 

ددي را به همراه داشته است . اول آنكه حيوانات فاقد استاندارد بودند، دوم اينكه نه متع مشكالت پول بعنوان حيوانات

آن تحميل مي كرده است.. گذشته  تنها ذخيره سازي حيوانات با مشكل مختلفي مواجه بوده ، بلكه هزينه اي را بر دارنده

از اين نوسانات قيمت، عدم تقسيم پذيري و نيز دشواري حمل و نقل آنها از ديگر مشكالت استفاده از حيوانات بعنوان 

 پول تلقي مي گرديد.

 در جدول ذيل برخي از مهمترين انواع پول كه در طول تاريخ مورد استفاه ملل مختلف قرار گرفته درج شده است :

 طال شيشه –آيينه  خوك آهن

 نقره صدف بز مس

 چاقو غالت پوست الك پشت دريايي برنج

 كاغذ شيره دندان گراز چرم

 سيگار نيشكر دندان نهنگ ذرت

 پر گوسفند عاج فيل نمك

   ابزار كشاورزي پوست داركوب اسب

 همين به و داشته كااليي شكل اند شده واقع مختلف جوامع استفاده مورد كه پولهايي شود مي مالحظه كه همانطور 

 . شوند مي ناميده (   Commodity  Money)  كااليي پول دليل

از خصوصيات پول كااليي ميتوان اوالً به عامه پذير بودن و ثانيًا سهولت در نگهداري و ثالثًا به پذيرفتن آن به جهت ارزش 

 ذاتي و اصلي بعنوان پول نام برد .

 كاالیی ، پولی است كه ارزش ذاتی آن مساوی با ارزش اسمی آن است .در مجموع پول 

پول كاالئي مشكالت زيادي براي جوامع انساني بوجود مي آورد. عمده ترين مشكالت، عبارتند از: متحدالشكل نبودن، 

 باالخره و فسادپذيري و پايين سازي ذخيره قابليت انتقال، و نقل در محدوديت  بي دوام بودن، غير قابل تقسيم بودن، 
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 ضمن كه باشند ارزش واحد بعنوان اقالمي جستجوي در كه داشت آن بر را بشر مشكالت اين. بودن جاگير و حجيم

ن حجم كم ، واجد ارزش بيشتر بوده و مشكالت فوق الذكر را كمتر داشته باشد كه در نتيجه به استفاده از فلزات داشت

 بخصوص طال و نقره روي آورد.

 كه بعنوان پول س-2

 ، يونان مشهور مورخ « هرودت ».  يابد رواج سالها طول كشيد تا پول فلزي بصورت سكه با وزن معين و عيار مشخص 

قرن قبل از ميالد مسيح حكومت مي كردند.  8-7نسبت داده است كه حدود « ليدي » سكه فلزي را به پادشاهان  ابداع

اينان نخسيتن مردمي هستند كه طال و نقره را بصورت سكه درآورده و در داد و ستد مورد استفاده » هرودت مي نويسيد: 

 در مبادله وسيله بعنوان  طال زمان اين در اما به آتش كشيد.  قرار دادند. كوروش ليدي را تسخير و پايتخت آن سارد را

 درايران بار اولين براي داريوش اما نكرد، استفاده سكه ضرب ي برا ليدي تجربه از كوروش. بود شده پذيرفته خاورميانه

، « فلس »  مسي سكه و « شكل » نقره سكة و « دري » طال سكة. نمود نقره و طال هاي سكه ضرب به اقدام باستان

ضرب و رواج يافت . ضرب سكه بعدها در يونان ، ايتاليا و سيسيل فعلي پيشرفت و توسعه زيادي يافت و بصورت نوعي 

 هنر ظريف در آمد .

بدين ترتيب مدتهاي مديدي طال و نقره به صورتهاي مختلف، نقش پول و واسطه مبادالت را درجهان ايفا كردند. بعبارتي 

پول فلزي در حدود سه هزار سال قبل تا نزديك به چهار قرن پيش طال ونقره و گاهي فلزات ديگر مثل  از آغاز پيدايش

 مس ، آهن و نيكل بعنوان پول رايج واسطه داد و ستد در جوامع بشري قرار گرفتند.

 خصوصیات پول فلزی

 . نيستند فراوان آنها معدني ذخاير و كميابند فلزات اين        (1       

 . كنند مي استفاده آن از آالت زيور بصورت و آنند خواهان مردم همه        (2      

 ي از كاالها نظير الماس بدون از دست دادن ارزش قابل تقسيم است .برخ خالف بر اينكه        (3      

سيستم » است به دو نظام بطور كلي نظام پولي كشورهاي مختلف بر حسب نقشي كه پول فلزي در اقتصاد ايفا مي كرده 

 . شد تفكيك « نقره پايه يا طال  و سيستم پولي تك فلزي پايه« پولي دو فلزي طال و نقره 
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 سيستم پولي دوفلزي طال ونقرهالف (

 بين تبديل قانوني رابطه اينكه بدون ونقره طال هاي سكه شكل يك در. است داشته وجود صورت دو به پولي سيستم اين 

 قانوني تبديل رابطه يك نقره و طال هاي سكه بين دوم شكل در.  اند بوده جريان در اصلي پول بعنوان باشد موجود آنها

 . است بوده حاكم

به سبب كشف معادن نقره و افزايش روز افزون عرضه آن رفته  نظام يا سيستم پايه دو فلزي از اواخر قرن نوزدهم به بعد،

  ر افزايش عرضه ، ارزش آن بشدت تنزل كرد.رفته منسوخ گرديد زيرا بر اث

 قانون گرشام 

مشاور مالي ملكه انگليس بود به اين  كه(    Sir  Thomas  Gresham) گرشام توماس سر ميالدي 1008 سال در 

نكته پي برده است كه وقتي دو پول با هم در جريان باشند ، پولي كه توسط عموم مردم بر پول ديگر رجحان داده مي 

 : نمود بيان چنين را قانون اين گرشام.  شود مي خارج جريان از  شود بتدريج

 « .پول بد پول خوب را از گردش خارج مي كند » 

آنچه از قانون گرشام استنباط مي شود اين است كه در حالت سيستم دو پايه ، طال و نقره نه تنها داراي يك 

 نيز كاال بعنون ، هم به تبديل رسمي غير نسبت يك داراي بلكه باشند مي پولي واحدهاي بعنوان تبديل رسمي  نسبت

 . هستند

نمي آيد اما وقتي كه اين نسبتها برابر نباشند مسائلي مطرح مي  وقتي كه اين دو نسبت يكي باشند ، هيچ مشكلي بوجود

به يك باشد ودولت نيز بطور رسمي  10آزاد ( شود . براي مثال فرض كنيد كه نسبت نقره به طال را در بازار غير رسمي )

ر بازار فراوانتر شده و به يك در نظر گرفته و تثبيت نمايد . حال اگر در چنين شرايطي نقره د 10نسبت نقره به طال را 

به يك تغيير يابد در چنين شرايطي شما مي توانيد با خريد سكه  16به نسبت نقره به طال در بازار غير رسمي ) آزاد (

اونس  16به يك از دولت و آنگاه ذوب سكه هاي طال و بالطبع خريد  10هاي طال بوسيله سكه هاي نقره و با نسبت 

شمش طال در بازار غير رسمي ، يك اونس نقره سودببريد . اين روند بالطبع موجب  شمش نقره به ازاي يك اونس

همان نقره كه قيمت رسمي تقاضاي زياد جهت سكه هاي طال و كميابي آن در بازار خواهد شد . بعبارت ديگر پول بد )

قيمت كااليي آن است ( را از پول خوب ) همان طال كه قيمت رسمي آن كمتر از باشد (آن بيش از قيمت كااليي آن مي

 . كندمي  جريان خارج
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اصل گرشام نه تنها در سيستم دو فلزي بلكه در صورت رواج اسكناس و مسكوك و در مورد ارزها وحتي در مورد يك نوع 

اسكناس نيز صادق است . مثالً اگر ما در جيب خود دو اسكناس نو و كهنه يكصد ريالي داشته باشيم طبيعي كه اول 

 كناس كهنه و پاره را خرج مي كنيم و سپس اسكناس نو و دست نخورده را به مصرف مي رسانيم .اس

 ب( سیستم پایه پولی تك فلزی طال و نقره

 درواقع.  است شده انتخاب كشور پول واحد بعنوان معين عيار و وزن با نقره و طال فلز يك واقع در سيستم دراين 

بود اقتصادهاي بزرگ آن روزگار مانند انگلستان و فرانسه را واداشت كه به نظام  كرده ايجاد فلزي دو نظام كه مشكالتي

ميالدي رسماً نظام تك فلزي طال را انتخاب كرد و ليره طالي انگليسي ،  1816تك فلزي روي بياورند . انگلستان از سال 

ران ، چين و هندوستان در همين مقطع تنها واحد پولي مي شود كه براي ضرب پذيرفته مي گردد . البته كشورهاي اي

 نيمه در آن عرضه و نقره استخراج افزايش به مربوطه مشكالت به توجه با اما  داراي سيستم پولي تك فلزي تقره بودند .

 تك سيستم كشورها كليه تقريباً  19 قرن اواخر در گرديد موجب داد كاهش نقره قيمت سابقه بي نحو به كه 19 قرن دوم

 . كرد اتخاذ رسماً را طال پايه پولي سيستم ميالدي 1955 سال از نيز آمريكا كشور  انتخاب نمايند. را طال فلزي

 پول كاغذي -3 

 نظام مبادالت بتدريج متحول گرديد و استفاده از پول كاغذي از اواسط قرن هفدهم ميالدي در اروپا متداول شد. 

فهوم امروزين آن به اواسط قرن هفدهم باز مي گردد . اما پول كاغذي اگر چه سابقه ايجاد پول كاغذي ) اسكناس ( به م

 قبض » بعنوان كه(  Recepta« )رسپتا » خود سرگذشتي طوالني دارد بطوريكه در گذشتة دور صرافان كاغذهايي بنام 

. اين رسيدها در  بود شده سپرده بوديعه آنها نزد كه بود پولي رسيد بعنوان كه.  كردند مي صادر بود معروف « رسيد

بيشتر اوقات در آن زمان دست بدست مي گشت . ليكن بايد توجه داشت مالكين اصلي ، هنگاميكه پول خود را نزد بانك 

به امانت مي گذاشتند نه تنها بهره اي دريافت نمي كردند ، بلكه جهت حفظ و نگهداري آن ، مبلغي هم به بانك مي 

 پرداختند .

 در و هفدهم قرن اواسط در او.  است سوئد بانك بنيانگذار سوئدي بانكدار(   Palmstruch روخ ) مبدع اسكناس پالمست

 در او.  انداخت جريان به سپرده قبوض جاي به را آن كه كرد منتشر اسكناس نوعي بار اولين براي ميالدي 1606 سال

رسيد سپرده مسكوك صادر كرد و به  بانك مشتريان هاي سكه موجودي ميزان از بيش كه بود بانكدار نخستين واقع

 عبارت ديگر اوراق اعتباري منتشر ساخت .
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انتشار اسكناس در طول قرن هفدهم و هجدهم پيشرفت چنداني نداشت اما در قرن نوزدهم مسايل مربوط به انتشار 

اسكناس دوباره مطرح شد . در طول قرن نوزدهم و تا زمان شروع جنگ جهاني اول ، اسكناس در جريان كه تقريبًا در 

ود و اسكناس منتشره در كشورهاي مختلف قابليت تبديل به اكثر كشورها عموميت يافته بود قابل تبديل به فلز قيمتي ب

طال ، نقره يا هر دو فلز را داشتند . بعبارت ديگر از قرن نوزدهم اسكناس تابع مقرراتي گرديد و در چارچوب مقررات و 

 قوانين بانكي و پولي ، پول رايج عمومي در اقتصاد سرمايه داري شد. 

گر كاغذي نيست. بلكه اسكناس ها را از نوعي كتان توليد مي كنند. به عبارت امروزه جنس اسكناس هاي منتشره دي

 ديگر جنس اسكناس هاي امروزي نوعي پارچه است. 

 خصوصیات پول كاغذی  

اقتصاددان آمريكايي معتقد است استفاده از پول كاغذي بعنوان وسيله « پل ساموئلسون » در ارتباط با پول كاغذي 

تي است . پول كاغذي را با سهولت بيشتري مي توان اينطرف و آنطرف برد . با چاپ كردن چند مبادله متضمن تسهيال

يك  با.  شود مي كم يا و زياد خود كوچك حجم با حمل قابل و ( اسكناس)   صفر زيادتر يا كمتر ارزش اين وسيله سبك

گراور دقيق ارزش پول را ميتوان بسهولت تشخيص ساخت و آنرا از تقلب و تنزل در امان داشت . بعالوه هر شخصي نمي 

 براي نه  تواند به ميل خود پول كاغذي را به مقادير نامحدود چاپ نمايد . در اين نظام پولي ، پول براي اينكه پول است

توسعه  19در اواخر قرن  چك (موازات اسكناس پول بانكي يا پول تحريري ) به.  باشد مي تقاضا مورد ست كاال اينكه

 در صد كليه معامالت از لحاظ ارزشي از طريق چك انجام مي شود . 95يافت امروزه در كشورهاي پيشرفته بيش از 

  

 پول تحريري  -4

موع مانده حسابهاي مشتريان بانكها و پول تحريري با گسترش بانكها توسعه يافت. پول تحريري يا پول اعتباري به مج

ساير مؤسساتي كه سپرده جاري )ديداري ( مي پذيرند، اطالق مي شود. اين پول معموالً بصورت چك يا وسائل ديگري از 

حسابي به حساب ديگري قابل نقل و انتقال است. پول تحريري به بيان ساده تر، همان حساب جاري و حساب اعتباري 

 پول » بنام  ديگري پول اسكناس، نشر موازات به بانكي، عمليات واقع در مختلف ، نزد بانكها است. اشخاص و موسسات 

 در پول نوع اين از استفاده. دهد مي رواج و ايجاد را « اعتباري پول » يا و « ثبتي پول » يا « بانكي پول » يا « تحريري

 .گرديد متداول نوزدهم قرن اواخر

 پول الكترونيكي -0
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 يك روي بر كه پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي، عبارت است از: ارزش پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي 

 .است شده ذخيره الكترونيكي وسيله

اند. كاهش هزينه هاي اخير، مصرف كنندگان تمايل چشمگيري براي انجام مبادالت الكترونيكي از خود نشان دادهدر سال

دسترسي به اينترنت و مزاياي اقتصادي و اجتماعي تجارت الكترونيكي از داليل اصلي توجه مردم به و افزايش سرعت 

است كه در آن اينگونه مبادالت است. پول الكترونيكي يك مكانيسم پرداخت ارزش ذخيره شده يا پيش پرداخت شده

 در و شده ذخيره الكترونيكي ٔ  وسيله و قطعهاست، در يك مقداري از وجوه يا ارزش كه براي مصرف كننده قابل استفاده 

 .است مشتري تصرف

آيد بنابراين پول پول الكترونيكي نوعي ابزار مالي الكترونيكي است كه حداقل از عهده انجام همه وظايف پول برمي

 تواند جانشين بسيار نزديكي براي پول بانك مركزي باشد.الكترونيكي مي

تواند به وسيله يله الكترونيكي با اجازه مصرف كننده درگير معامالت پرداختي، ميارزش پولي ذخيره شده بر روي وس

 الكترونيكي ديگري انتقال يابد.

هاي پرداخت و اعتباري و نقل و انتقاالت كابلي كه هر هاي پرداخت الكترونيكي مرسوم، نظير كارتاين روش با سيستم

كن است در هر معامله متضمن بدهكار كردن و بستانكار كردن كدام معموال نيازمند اخذ مجوز مستمر بوده و مم

 هاي بانكي باشند، متفاوت است.حساب

بر خالف پول بانك مركزي كه پول بيروني است، پول الكترونيكي همانند يك سپرده ديداري يا چك مسافرتي پول دروني 

 باشد.بانكها مي

د در حالي كه پول بيروني متضمن چنين طلبي نيست، به عبارت باشپول دروني طلب قانوني دارنده آن از ناشر آن مي

ديگر موجودي پول الكترونيكي، يك طلب جاري اشخاص و يا مؤسسات از بانكها است كه با هيچ حساب خاصي ارتباط 

 ندارد.

 توان به دو دسته تقسيم كرد.هاي پول الكترونيكي را از نظر فني ميبه طور كلي فرآورده

 هاي هوشمندونيكي مبتني بر كارتترالك پول    -1

 ايرايانه افزارنرم بر مبتني الكترونيكي پول    -2
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هاي با ارزش كوچك در معامالت خرد، هاي هوشمند، براي تسهيل پرداختهاي پول الكترونيكي مبتني بر كارتفرآورده

هاي هوشمند، هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارترود كه فرآوردهاند، بنابراين انتظار ميبصورت رو در رو طراحي شده

هاي مستقيم، را هاي اعتباري و پرداخت را براي پرداختاستفاده از كارتاستفاده از پول بانك مركزي و نيز در حد كمتر 

 كاهش دهد. 

 تعریف و نقش پول در اقتصاد  

 تعريف پول  -1

هر چيزي كه در ازاي كاالها يا خدمات يا براي باز پرداخت » را بدين صورت تعريف نموده اند : « پول » اقتصاد دانان 

 .« بدهيها مورد قبول واقع شود 

 ژان مارشال در تعريف پول آنرا وسيله مبادله و پس انداز ارزشهاي اقتصادي مي داند.

به عقيدة پل ساموئلسون پول داراي دو نقش يا دو وظيفة اساسي است كه هم وسيله مبادله و هم معيار واحد ارزش و 

ر يعني ذخيره ارزشهاي اقتصادي و محاسبه ارزشهاي اقتصادي است ايشان عالوه بر دو وظيفه فوق دو وظيفه ثانوي ديگ

 وسيله پرداختهاي آتي را هم مد نظر قرار مي دهد.

 هر ديگر بعبارت است وظيفه سه داراي پول انگليسي شهير اقتصاددان(  1883 – 1946به اعتقاد جان مينارد كينز ) 

( 1نجام دهد پول است . بنظر كينز سه وظيفه پول عبارتست از : ا را اقتصاددان اين نظر مورد وظيفه سه بتواند كه چيزي

 . اقتصادي ارزشهاي انداز پس وسيله ( 3 اقتصادي ارزشهاي گيري اندازه وسيله ( 2وسيله مبادله 

 با توجه به نظريات باال و با در نظر گرفتن وظايف پول ميتوان آن را بدين صورت تعريف نمود :

ملي كه عموماً بعنوان وسيله اي براي مبادله و معياري براي محاسبه ارزش اقتصادي بوده و پول هر پديده و يا عا» 

 .  «درجهت ذخيره ارزش اقتصادي و ابزاري براي پرداختهاي آتي مورد استفاده قرار گيرد 

 پول اهميت -2  

ميان برداشته شدن مشكالت پول بعنوان يكي از مهمترين اختراعات بشري منصوب مي گردد. اين پديده موجب از  

بوجود آمده از طريق مبادالت پاياپاي شده و مبادله را تسريع و تسهيل كرده است. همچنين پول موجب تسريع و تسهيل 

 آسانتر و سريعتر توزيع باعث بالطبع  گردش فعاليتهاي اقتصادي، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل توليد و
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سطح عمومي قيمتها ، ي گردد. امروزه با توجه به ارتباط بين پول و فعاليتهاي اقتصادي ،م شده توليد خدمات و كاالها

توليد ناخالص ملي و ساير پارامترهاي كالن اقتصادي نقش انكار ناپذير آن در تغيير شاخصهاي كالن اقتصادي مانند تورم 

 ، ركود ، اشتغال ، در آمد سرانه و غيره بسيار حائز اهميت است .

 خواص مطلوب پول -3 

 هر چيزي براي اينكه بتواند پول باشد مي بايستي حداقل داراي پنج خصوصيت بشرح ذيل باشد : 

 بودن حمل قابل  -1 

پول مي بايستي به آساني به اطراف قابل حمل و نقل بوده و بتواند به راحتي و به منظور خريد در مكانهاي مختلف منتقل 

 نداشته باشد ، در اين صورت امكان استفاده وسيع از آن فراهم نمي شود شود . اگر پول قابليت انتقال

  بودن بادوام  -2 

پولي كه از نظر فيزيكي بادوام نباشد ، در اثر گذشت زمان ارزش خودش را از دست مي دهد براي مثال ذرت بو داده نمي 

يه مشكل است و در اثر گذشت زمان كهنه تواند به عنوان پول در نظر گرفته شود ؛ زيرا حفظ شكل آن به صورت اول

شكسته و بي ارزش ميشود. در هر حال پول هميشه نمي تواند با دوام باشد ، زيرا به سربازان رومي نمك كه در هواي ،

 .گفتني است در آن زمان براي مردم روم نمك يك نوع پول بود (مربوط با دوام نيست پرداخت مي شد )

 ري پذي تقسيم قابليت   -3 

 قيمتهاي با معامالت امكان اينكه تا ، باشد داشته را كوچكتر و برابر واحدهاي به تقسيم قابليت آساني به بايستي مي پول 

 رغم علي ، آفريقائي كشورهاي در.  اند بوده خصوصيتي چنين فاقد پولها از بعضي حال هر به.  گردد فراهم نيز تر پائين

را نداشته و بخشي از آن با خود ) كل ( گاو متفاوت مي باشد در زمانهاي مختلف به عنوان  پذيري تقسيم قابليت گاو آنكه

 پول مورد استفاده قرار گرفته است .

 بودن متحدالشكل و يكسان   -4 

 از نيز فيزيكي نظر واز برابر كيفيت داراي واحدهايش يعني ، باشد شده استاندارد بايستي مي پول بودن، مفيد براي 

گر قابل تشخيص نباشند فقط در صورت استاندارد بودن پول است كه افراد در موقع دريافت پس از معامله ميتواند ييكد

احساس اطمينان نمايند . زماني كشورهاي آمريكاي التين از تنباكو به عنوان پول استفاده ميكردند امًا تنباكو هرگز 
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 ارزش برابري  ابه لحاظ تفاوت احتمالي در كيفيت تنباكوها بيان كنندةنميتواند استاندارد باشد ؛ زيرا برابري وزن بسته ه

 . نيست آنها

  تشخيص قابليت   -0 

 نداشته را خاصيت اين پول اگر(  باشد داشته عام مقبوليت) باشد قبول وقابل شده شناخته آساني به بايستي مي پول 

روكار دارند و يا با يك دارائي كم ارزش تر با مشكل مواجه خواهند س پول با آنها اينكه تعيين در افراد صورت آن در باشد

 شد .

 وظايف پول  -4  

 : شود مي گرفته نظر در اصلي وظيفة چهار پول براي كلي بطور 

 آتي پرداختهاي وسيله( 4  ارزش حفظ وسيله( 3   ( شمارش واحد)  ارزش سنجش وسيله( 2   واسطه مبادله(1

 ، هر يك از موارد مذكور توضيح داده ميشود: بحث ادامه در اينك 

 :  مبادله واسطه عنوان به پول     -5

در مبادالت پاياپاي، افراد، كاال مي دادند و در مقابل كاال مي گرفتند . يعني به طور همزمان دو معامله صورت 

ره شود. اين دو معامله به طور م روز معامالت وارد پول وقتي. شد مي خريداري كااليي و فروخته كااليي ميگرفت. 

 را پول سپس ( فروش) دريافت، پول و ميفروشد را كاال بار يك فروشنده يا و كننده توليد  مستقل انجام مي گيرد. يعني

 – كاال) بصورت( كاال – كاال) يعني اوّليه ازشكل معامالت بنابراين(  خريد)  خرد مي را نيازش مورد كاالي و ميدهد

 مي را خويش قضاوت و آموزشي خدمات ترتيب به كه قاضي يا و معلم فرضاً. است گرديده تبديل( كاال – پول) و  (پول

 گفته وقتي بنابراين،. نمايند تهيه را شان نياز مورد كاالهاي دريافتي، باپول توانند مي كنند مي دريافت پول و فروشند

ست كه خريداران و فروشندگان آن را به عنوان وسيله پرداخت ا معني اين به دارد، را مبادله واسطه نقش پول شود، مي

كنيم، آنگاه با پول دريافتي، كاال ها دهيم پول دريافت ميپذيرند. به عبارت ديگر همه ما در مقابل كاري كه انجام ميمي

، يكي از مهم ترين و خدماتي كه ديگران توليد كرده اند را خريداري مي نمائيم. خصوصيت پول به عنوان واسطه مبادله

وظايف پول را تشكيل ميدهد. زيرا با اين خصوصيت پول، تقسيم كار وتخصص شدن توليد كاالها امكان پذير ميشود. 

 وري بهره افزايش و كارآمدي افزايش. شود مي اصوالً تقسيم كار و تخصص شدن توليد كاالها موجب كارآمدي اقتصاد 

دني است. زيرا با اين عمل، افراد قادر خواهند بود، يك محصول بيش از حد توليد نش انكار ضرورت يك  اقتصادي هر براي
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كنند. توليد بيشتر موجب افزايش فروش محصول و خريد بيشتر ساير محصوالت مي شود. در نتيجه سطح رفاه 

  مي يابد. اهميت اقتصاد در پول نقش و افزايش تجارت سطح توليد، شدن تخصصي با پس.. يابد مي افزايش  افراد

 (  شمارش واحد)  ارزش سنجش معیار عنوان به پول    -2

همانطوري كه قبالً گفته شد، در اقتصادهاي تهاتري چيزي كه امروزه ما به عنوان قيمت مي شناسيم وجود نداشت. در 

گوسفند و ذرت وجود چنين اقتصادهائي، كاالها با يكديگر سنجيده مي شوند : مثالً اگر در اين اقتصادها سه كاالي گاو، 

كيسه ذرت(. مشكل ديگر در  05گوسفند و يا  2شد ) مثالً هر گاو گاو با گوسفند و ذرت ارزش گذاري مي  داشت ،

نظير وقتي كه يك گوسفند نصف ارزش گاو است ( مي باشد . اما مبادالت پاياپاي عدم تقسيم پذيري واحدها به اجزا، )

. در هر حال وقتي كه پول وجود دارد ، ارزش همه كاالها به پول بيان شده و ما اين ارزش پولي را قيمت مي ناميم

انتخاب يك معيار سنجش ارزش و قيمت گزاري، باعث صرفه جويي بسيار در وقت و انرژي براي نگهداري قيمتهاي نسبي 

و يا ارزش كاالهاي مختلف شده و مسئله تبديل واحدها به يكديگر را حل ميكند. وقتي قيمت پولي تعدادي از كاالها 

وجه به قيمت پولي قابل محاسبه است. براي مثال اگر قيمت هر واحد كاالي شناخته شد به آساني قيمت نسبي آنها با ت

x   ،300  ريال و قيمت هر واحد كااليy  ،150 ، در اين صورت قيمت هر واحد كاالي  ريال باشدx  حسب بر 

 كاالهاي با بلكه ،  y به نسبت به را   xده از قيمتهاي پولي نه تنها مي توان قيمت نسبي استفا با.  باشد مي دو  yكاالي

 امكان اقتصادي كنندگان معادله كه است ارزشي معيار ، شمارش واحد عنوان به پول ديگر بيان به.  سنجيد نيز ديگر

 . دهد مي را خدمات و كاالها نسبي ارزش مقايسه

  حفظ ارزش لةوسی عنوان به پول    -9 

حفظ ارزش نيز استفاده نمود . اين خصوصيت پول به توليد كننده وظيفه ديگر پول آن است كه از آن مي توان به عنوان 

اين امكان را مي دهد كه توليداتش را بفروشد و آنگاه هر موقعي كه تمايل داشت كاالي مورد نظرش را خريداري نمايد. 

تا زماني كه افراد دهد. به عبارت ديگر در حقيقت اين خاصيت پول به آنها يك نوع اختيار و آزادي انتخاب زماني را مي

پول را نزد خود نگه دارند، مي توانند در هر زمان از آن به منظور خريد كاالي مورد نظر استفاده نمايند. اين وظيفه پول 

به طرق مختلف مي تواند براي جامعه مفيد واقع شود. به عنوان مثال مردمي كه به طور ماهيانه حقوق مي گيرند و يا 

يانه خود را يك بار درسال دريافت مي كنند، اين امكان برايشان فراهم مي شود كه مخارج خود بخش مهمي از درآمد سال

 …خريد خانه ورا حتي به طور روزانه تنظيم نمايند. همين طور افراد مي توانند براي بازنشستگي، تحصيالت فرزندانشان، 

 ذخيره اما. دهند انجام كاالها ذخيره با را كار همين يبايست مي  پول را ذخيره نمايند. در حالي كه اگر پول نباشد، مردم

 اگر مثال عنوان به. دارد دنبال به نيز را شدن فاسد خطر بلكه است،( … و انبارداري مثالً) هزينه با همراه تنها نه كاالها

البته ماهي صيد نمايد، و اگر در نظر بگيريم كه ماهيها پس از چند روز فاسد مي شوند ) نيازش از بيش ماهيگيري مرد
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مالحظه مي گردد كه ، ممكن است آنها را منجمد كرده ونگه دارد كه اين كار هم همراه با هزينه انبارداري و غيره است (

ش كندكه ماهيها را باكاالي ديگر معاوضه ماهيها براي ذخيره سازي ارزش مناسب نمي باشند . حتي اگر ماهيگر تال

 حالي در اين. شوند فاسد ماهيها از بعضي ، نظر مورد  كاالهاي با  نمايند. باز هم ممكن است در فاصله مبادله و معاوضه

 . سازد ذخيره سادگي به را دريافتي پول تواند مي ماهيها فروش با كه است

زيرا چنانچه قيمت كاالها و خدمات افزايش يابد، قدرت  ذخيره ارزش و لزومًا بهترين آنها نيست ؛ البته پول تنها وسيلة

 عنوان به پول لذا شود،نمي پرداخت اي بهره پول دارندگان به كه آنجايي از همينطور خريد پول كاهش پيدا مي كند. 

 . است همراه زينهه مقداري با آن دارندة براي ارزش ذخيره

 وان معیاری برای پرداختهای آتی می باشد عن به پول وظیفه  -4 

در حقيقت استفاده از پول به عنوان معيار پرداختهاي آتي مستلزم وجود ديگر وظايف پول است. در اقتصادهاي مدرن 

معمواًل پس از سفارش توليد مي شوند. به امروزي بسياري از كاالها براي توليد ، به زمان قابل مالحظه اي نياز دارند و 

عنوان مثال توليد كاال براي دولت و يا اشخاص معموالً مستلزم قراردادهايي است كه در آن پرداختها بابت آن معمواًل در 

.  آينده صورت مي گيرد. بعضي مواقع هم كاالها بالفاصله تحويل خريدار مي گردد، اما پرداختها با تأخير انجام مي گيرد

براي مثال شخصي ممكن است فرش ، تلويزيون و يا ديگر وسايل زندگي را طبق قرارداد به صورت قسطي خريداري نمايد 

 مثال براي.  پوشاند مي را تري طوالني مدت حتي ، بزرگتر قراردادهاي در آتي پرداختهاي معيار عنوان به پول اهميت .

تر پرداخت نمايند . در هر بيش يا و سال 15 مدت به و ماهيانه را معيني مبلغ قرارداد طبق است ممكن كاشانه خريداران

سال است . گذشته از اين  15سال معقولتر از قرض دادن يك اسب براي  15حال قرض دادن يك ميليون ريال براي 

 را اسب يك شما كه وقتي اما ، شد خواهد بازپرداخت چيزي چه كه دانيد مي  وقتي كه شما پولي را قرض مي دهيد،

 كنيد ممكن است خيلي متفاوت از آن باشد . مي دريافت كه چيزي ، دهيد مي قرض

 

 ایران در پولی های سیستم فصل دوم :تاریخچة و سیر تحول، 

 سیری بر تاریخچه پول در ایران   

 مختلف كاروانهاي مرور و عبور موجب غرب و  موقعيت خاص ايران از نظر جغرافيايي و نيز قرار گرفتن آن در مسير شرق

 ولهاي مختلف و رواج آن در كشور گرديده بود .پ ورود و تجارت آزادي و
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در داخل ايران نيز از زمانهاي قديم مسكوكات طال و نقره بطور آزاد ضرب مي گرديد و قانون عرضه و تقاضا در تعيين 

 همين بود نشده گشوده غرب و شرق بين ديگري  ايقيمت آنها و نيز رابطه بين طال و نقره حاكم بود . تا زماني كه راهه

رونق و رفت و آمد هاي تجار در كشور ادامه داشت و يك نوع آزادي اقتصادي بر اقتصاد كشور حاكم بود . اما با پيدايش 

راههاي جديد و تغيير مسير كاروانهاي تجاري ، ايران موقعيت قبلي خود را از دست داد وفشارهاي اقتصادي را متحمل 

 يت بوجود آمده الزم بود سياستهاي پولي خاصي اتخاذ گردد .گرديد . در چنين شرايطي براي مقابله با موقع

 و طال)  فلزي دو سيستم اساس بر ايران در پول ، شمسي هجري(  1255 – 1205در نيمه اول قرن گذشته ) سالهاي 

كه ارزش  « طال تومان » نام به مسكوك بصورت آن از قسمتي ايران در طال وفور لحاظ به سالها اين در.  بود رايج(  نقره

 عباسي نقره بود پول اصلي راتشكيل مي داد . 05آن تقريبًا برابر يك ليره استرلينگ و برابر 

 

 » ارزش همينطور.  شد گذاشته جريان در  و ضرب طال تومان به ارزش « قران نقره » هجري شمسي  1256در سال 

 گرديد . تعيين نقره قران ميزان به بود ايران پول جزء كوچكترين كه « شاهي

در ابتداي سلطنت ناصر الدين شاه قاجار سكه هاي طال و نقره و مس همچنان بطور آزادانه در ضرابخانه هاي شهرهاي 

كرمانشاه ، كاشان ، اصفهان ، شيراز ، يزد ، كرمان ، مشهد و مازندران ضرب مي شد و  تهران ، تبريز ، رشت ، همدان ،

 رواج داشت .

ري شمسي كشورهاي اروپايي و آمريكا تدريجاً به لحاظ مشكالتي كه سيستم دو فلزي هج 1205 سال حدود از 

طبق قانون گرشام( بر ايشان فراهم كرده بود پايه نقره را كنار گذاشته و به سيستم تك فلزي طال روي آوردند كه در )

روي به سيستم تك فلزي  ج طال ،چنين شرايطي ايران نيز براي جلوگيري از صدمات احتمالي بوجود آمده ناشي از خرو

نقره آورد . لذا بر اثر كاهش پي در پي قيمت نقره و باالتر بودن قيمت رسمي آن نسبت به قيمت كاليي اش ، بتدريج 

 از طال فلز لذا.  گرديد غيره و(  پنجهزاري)  تومان  قران نقره جانشين تومان طال ) اشرفي ( و ساير مسكومات طال نظير

و در بازار به قيمت فلز خوديعني بيش از قيمت رسمي تعيين بفروش مي رسيد. در نتيجه اين اقدام ، قيمت  خارج جريان

نقره نسبت به تومان طال و همچنين نسبت به پول كشورهاي ديگر كه پايه طال را اختيار كرده بودند پايين آمد و بر اثر 

شده و هر روز شدت مي يافت . براي جلوگيري از فرار طال و اين تنزل ، خريد طال و صدور آن ازكشور ايران سود آور 

پشان » هجري شمسي با دعوت از يك صاحب نظر پولي از كشور اتريش بنام  1204اختالل در بازرگاني خارجي در سال 

وع و سعي در ارائه راهكارهاي الزم جهت اين مشكل نمودند بطوريكه در راستا جهت پايان دادن به رواج مسكوكات متن« 

 با عيارهاي مختلف كليه ضرابخانه هاي واليات تعطيل و ضرابخانه اي مجهز به ماشينهاي جديد در تهران احداث شد .
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در ادامه اين روند از يكطرف با اقدام دولت جهت جمع آوري و ذخيره سازي طالي در دست مردم و از طرف ديگر به 

عنوان پول خرد از دست دادند موجب گرديد نقره به تنهايي دليل تنزل بهاي مس كه سكه هاي مسي ارزش خود را ب

 عهده دار وظيفه پول در كشور گردد . و سيستم پولي ايران به تك فلزي تبديل شود .

روش اجاره ضرابخانه از بين رفت و دولت خود رأساً و بطور مسقتيم ضرب مسكوكات را به عهده گرفت .  1278در سال 

 زادي ضرب سكه از بين رفت .بدين ترتيب پس از قرنها آ

نقره قرار داشت و قيمت نقره نيز در بازارهاي جهاني دائماً در نوسان بود لذا مانع  اما از آنجا كه پول ايران همچنان بر پاية

تثبيت قران ايران مي گرديد . در چنين شرايطي دولت ايران به فكر تغيير پاية پولي از نقره به طال افتاد . بطوريكه 

ريال طال واحد پول ايران قرار گرفت و ميزان طالي  در مجلس تصويب شد ، 1358اسفند سال  27بموجب قانوني كه در 

بدليل مشكالتي كه براي دولت انگلستان بوجود آمد و  1315اسفند  22گرم تعيين شد . اما در  5/ 3661191خالص آن 

و بالطبع همين عامل بر كلية پولها از جمله ريال نيز تاثير گذاشت موجب گرديد ليره غير قابل تبديل به طال اعالم گردد 

به وزن خالص « ريال طال» 1311قانون ديگري تصويب شد كه به موجب اين قانون از اول فروردين ماه سال 

آن سال پيش از  2ريال در قانون  0/1گرم واحد پول ايران تعيين شد كه تقريبًا مقدار طالي خالص ريال  5732238/5

 قران كه بيش از يكصد سال رواج داشت جاي خودش را به ريال داد . 1311بود بعبارت ديگر از اول فروردين ماه 

 چگونگی پیدایش و چاپ اسکناس در ایران 

هجري شمسي در ايران متداول  1267بانك شاهنشاهي در سال به وسيلة اسكناس (اگر چه اولين پول رسمي كاغذي )

 سابقه پول كاغذي در ايران بسيار قديمي تر از اين تاريخ مي باشد .گرديد ، امّا 

اواخر قرن سيزدهم ميالدي ( حكومت ايران در دست ايلخانان مغول بود . در اين زمان در اواخر قرن هفتم هجري قمري )

ل با وزيرش صدر دولت مفول تهي گشت . ايلخان مغو خزانةكه سلطنت در دست كي خاتوايلخان نوة هالكوخان بود ،

در چين « چاو »جهان به فكر چاره بودند . از آنجايي كه عزالدين مظفر از نزديكان صدر جهان از وجود پول كاغذي به نام 

اطالع داشت ، لذا به راهنمايي وي ايلخان مغول دستور داد كه مردم بايد كليه طالها و نقره ها را به چاوخانه تحويل 

هجري قمري پول كاغذي به نام  693دريافت دارند . بدين ترتيب در سال « چاو » به نام  دهند و در عوض پول كاغذي

 چاو در تبريز در جريان قرار گرفت .

امّا اين دستور موجب ناراحتي شديد مردم گرديد و چنان عدم تعادل و آشوبي در اوضاع اقتصادي مملكت به وجود آورد 

رمان ديگري داير بر لغو رواج چاو صادر نمود و به طريق اولين اسكناس ايران ايلخان مغول فكه در همان ابتداي كار ،

 بدون اينكه جريان كامل پيدا كند ، متوقف گرديد .
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بعد از اين تاريخ با توجه به تجربه تلخي كه از انتشار اولين اسكناس در ايران به وجود آمده بود ، براي مدتهاي طوالني 

 ميان نيامد .ديگر سخني از پول كاغذي به 

هجري شمسي ، بيجك كه در ميان صرافان و تجار رواج داشت  1266در دوره اي از معامالت تجاري و در سالهاي قبل از 

بيجك عبارت از سندي بود كه صراف ضمن آن » در حقيقت نقش يك نوع پول كاغذي را در ايران بازي مي كرد .  ،

اه يا اكثراً عندالمطالبه تعهد پرداخت مي نمود و معموالً در مقابل بروات كوت وصول مبلغي را اعالم داشته و به وعدة

بيجك ابتدا به مبلغ « . تسليمي تجار صادر مي شد و برحسب ميزان معروفيت و اعتبار صراف ، در بازار رواج مي يافت 

از مؤسسات در شيراز و  بعضي مشخص و معيني صادر نمي گرديد و هر يك نام متفاوتي داشتند ، امّا پس از مدتي ،

امّا به دليل امتياز انحصاري بانك اصفهان بيجك هايي با ارزش مساوي در جريان گذاردند كه نسبتاً رواج يافت ،

 شاهنشاهي در چاپ و نشر اسكناس متوقف گرديد .

ياز تأسيس بانك تام ، قاجار شاه ناصرالدين طرف از شمسي هجري 1267 تاريخ در نخستين پول رسمي كاغذي در ايران 

شاهنشاهي و نيز نشر انحصاري اسكناس در ايران به مدت شصت سال به يك نفر تبعه انگليس به نام بارون جوليوس 

بانك شاهنشاهي چون بانكي است » دورويتر اعطا گرديد . در امتيازنامه بانك درباره نشر اسكناس چنين آمده است 

 « .ي اسم خواهد داشت كه بمحض رؤيت قابل االدا خواهد بود دولتي حق مانع الغير نشر بليط هاي بانك ب

 ،15،25،05، 0،  3، 2، 1هجري شمسي ، قطعات  1268بانك شاهنشاهي از همان نخستين سال فعاليتش يعني سال 

 تقريباًانگليس )  توماني را به جريان گذاشت و مجموع اسكناسهاي در گردش به پنجاه هزار ليرة 1555و  055،  155

هجري  1358مقدار اسكناس افزايش يافت و در سال  معادل يكصد و پنجاه هزار تومان ( بالغ گرديد . در سالهاي بعد ،

 تومان ( رسيد . 17055555تقريباً معادل ليره ) 883،521،3شمسي به حداكثر آن يعني

عبه هاي محل صدور آن ) كه روي آن ذكر نكتة حائز اهميت اين است كه وجوه اسكناسهاي بانك شاهنشاهي فقط در ش

گرديده بود ( ، قابل پرداخت بود . اگر چنانچه يكي ازشعب بانك قادر به تبديل اسكناسهاي منتشره به قران نبود ، طبق 

 امتيازنامه از نشر اسكناسهاي بانك در تمام مملكت جلوگيري مي گرديد .

از آن ر در رابطه با تبديل آن به قران مواجه با مشكالتي گرديد ،بانك شاهنشاهي چندين بادر دوران رواج اسكناس ،

يعني در زمان جنگ جهاني اول ، وقتي كه مردم براي تبديل اسكناسها به قران به بانك هجوم  1293جمله در سال 

نشر اسكناس به  آوردند ، بانك به اندازه كافي قران براي پاسخگويي به مراجعين نداشت و لذا طبق امتياز نامه ، اجازه

خطر افتاد . در چنين شرايطي مجلس شوراي ملي با توجه به بحراني بودن اوضاع مملكت و با وساطت دولت انگليس ، 

 . نمود تصويب روز شصت مدت به شاهنشاهي بانك اسكناسهاي اجباري  قانوني مبني بر رواج
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 بانك ملی و انحصار نشر اسکناس

ا توجه به عالقة تودة مردم مبني بر انتقال حق انحصاري اسكناس از بانك شاهنشاهي پس از تأسيس بانك ملي ايران وب 

آن تصويب دولت وقت براي بازخريد حق انتشار اسكناس ، با بانك شاهنشاهي وارد مذاكره گرديد و نتيجة به بانك ملي ،

قانون  2و 1بر اساس بخشي از مواد ضميمه پنجم امتيازنامه توسط مجلس و مبادلة آن بين دولت و بانك مزبور بود . 

مذكور ، بانك شاهنشاهي از حق انحصاري نشر اسكناس در ايران صرف نظر كرد و متعهد گرديد كه تحت نظارت مأمور 

وجه اسكناسهاي خود را به مراجعين و در صورت عدم مراجعه دارندگان ، به  1315تا آخر خردادماه عالي رتبه دولت ،

 . دولت ايران بپردازد

تا  در اختيار اين بانك قرار گرفته بود ، 1315حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس توسط بانك ملي كه از اسفندماه 

بانك مركزي  ادامه داشت . دراين سال با تصويب قانون بانكي و پولي كشور، 1339تأسيس بانك مركزي در خردادماه 

 ر و پشتوانه اسكناس به اين بانك محول شد .ايران تشكيل گرديد و كلية امور مربوطه به چاپ و نش

 نظریات تقاضا برای پول 

عرضه و تقاضاي پول همواره فكر اقتصاددانان را به خود مشغول مي نموده است . بخصوص اززمان كشف معادن مطالعة

الن كه نصيب ك ثروتهاي همين گرفت قرار برداري بهره    و هجدهم مورد طال و نقره در قارة امريكا در قرن هفدهم

كشورهاي استعماري آن زمان مانند : اسپانيا ، پرتقال ، انگليس و فرانسه شد باعث گرديد عرضة پول وارد مرحلة جديدي 

وع را نيز در بين شود . از طرف ديگر بروز جنگها و انقالبها نيز موجب افزايش تقاضاي پول گرديد . همين موض

نظريه هاي مختلفي را مطرح تا موضوع تقاضاي پول اقتصاددانان در سطح وااليي مطرح نمود و باعث گرديد اقتصاددانان ،

به شكل عملي تر و مقبولتر به صورتي كه علم اقتصاد از آن انتظار دارد مطرح گردد . كه از جملة آنها مي توان به نظريه 

 هاي ذيل اشاره نمود .

 :   مقداري پول نظر يه -1 

اين نظريه توسط اقتصاددانان انگليسي در قرن نوزدهم مطرح گرديد و اين شخص كسي نبود جز ديويد ريكاردو . او براي 

 مطرح و استناد قابل قانون يك عنوان به را  مستقيم بين مقدار پول در گردش و سطح عمومي قيمتها نخستين بار رابطة

 ت زير خالصه نمود:مبادال رابطة در را قيمتها سطح و پول مقدار بين رابطة  ريكاردو.  كرد

M =P. T 

 = حجم مبادالت و معامالت مي باشد . Tو   = سطح عمومي قيمتها P و  = مقدار پول در گردش Mكه در اين رابطه : 

http://poolvbank.blogfa.com/post/18
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 به.  يابد مي تغيير جهت همان در  Mدنبال تغيير  به  P لذا.  است شده فرض ثابت  Tبه طوري كه در اين رابطه ، 

 . بگيرد بخود صعودي سير قيمتها عمومي سطح شود مي موجب يابد افزايش (   M) گردش در پول حجم اگر عبارتي

 به ، كرد اصالح و  تغيير را ريكاردوآن  جان استوارد ميل ، فيلسوف و اقتصاددان انگليسي سي سال پس از اين نظرية

 نشان مي داد .  V  كه او عامل سرعت گردش پول را نيز وارد نظريه نمود و آن را با طوري

 MV=P.T                              از نظر استوارت ميل اين رابطه را مطرح نمود

عت گردش سر نام به ديگري عامل بلكه نبود  P به تنهايي عامل تغيير دهندة ( Mبا توجه به اين نظرية جديد ديگر ) 

 مؤثر افزايش دليل به  Mپول نيز در تغيير سطح عمومي قيمتها مؤثر بود . يعني حتي ممكن بود با عدم افزايش ياكاهش 

 . دهد افزايش را قيمتها عمومي سطح(   V)  در

رد و بعدها اقتصاددان ديگر بنام ) فيشر ( نقش سپرده هاي بانكي و سرعت گردش اين سپرده ها رانيز وارد رابطه ك

 مطالعه جديدي را مطرح نمود كه به صورت ذيل :

P.T ََ =MV + MV 

 ( سرعت گردش سپرده هاي بانكي مي باشد .  V( ميزان سپرده هاي بانكي و در آن )َ  M(كه در آن 

 ) نظريه توازن نقدينگي ( : نظرية مكتب كمبريج  -2

رفتار و انگيزه هاي افراد تأكيد مي كند . از نظر اين گروه عواملي نظرية پولي كمبريج مانند نظرية نهائيون روي درآمد و  

 كه در نگهداري پول ازسوي اشخاص مؤثر است . عبارتند از:

 الف( تعادل بين مطلوبيت نهايي پول و مطلوبيت ساير اقالم ثروت

 ب( هزينة فرصت نگهداري پول

 ج( محدوديت بودجه

 د( قيمتها و حجم داد و ستد .

عوامل فوق رهبران مكتب كمبريج مانند مارشال ، كينز ، وييگو اعتقاد دارند كه تقاضاي پول توسط افراد نه  با توجه به

 بلكه به سطح در آمد نيز در تقاضا براي پول مؤثر است .تنها به ميزان داد و ستد و غيره ،
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 :   (نقدينگي رجحاننظرية)  كنيز نظريه  - 3 

ثبات فعاليتهاي اقتصادي و سرعت گردش پول با بروز بحران مالي و اقتصادي  يعني هاكالسيك اساسي فرض دو كه وقتي 

مورد سئوال قرار گرفت باعث گرديد تالشهايي در جهت ارائه نظرياتي براي بهبود وضعيت اقتصادي صورت  1935 دهة

كتاب معروف خودش بنام نظرية فردي بنام جان ميناردكنيز در  1935و  1929گيرد كه در اين راستا بعد از بحران سال 

عمومي اشتغال بهره و پول . نظرية جديدي را مطرح كنند كه طبق آن آثار هرگونه تغيير در حجم پول غالباً در تغييرات 

 سطح توليد و اشتغال منعكس مي گردد تا تغييرات در سطح قيمتها .

براي مبادله بود معتقد بود كه عالوه بر تقاضاي از طرف ديگر كنيز برخالف نظر كالسيكها كه تقاضا براي پول صرفًا 

تقاضاي  -2تقاضاي احتياطي براي پول  -1معامالتي دو جزء ديگر نيز براي تقاضاي پول قائل بود كه عبارت بودند از 

در درس اقتصاد كالن بدان موضوعات پرداخته شده است كه سفته بازي ) واسطه گري ( كه به تفضيل در اين زمينه ،

 عة آن با فرض داشتن اطالعات كامل بر عهدة دانشجويان مي باشد .مطال

 جديد مقداري پول ميلتون فريد من: نظريه - 4 

 را كالسيكها پول مقداري نظرية كردند تالش فريدمن آن رأس در و اقتصاددانان از گروهي دوم جهاني جنگ از پس 

كالسيكي مقداري پول شرايط اشتغال و بالطبع هرگونه تغيير  قبالً گفته شده بود . در نظرية كه طوري همان.  كنند احياء

در حجم پول در سطح تقاضاي كل از طريق آن در سطح عمومي قيمتها تأثير مستقيم دارد در حالي كه طبق نظرية 

ة پول در تقاضاي كل و از آن طريق به طور كنيز اقتصاد معموالً در شرايط اشتغال ناقص قرار دارد و هرگونه تغيير در عرض

غير مستقيم در سطح فعاليتهاي اقتصادي تأثير دارد . فريدمن با تلفيق اين دونظريه معتقد بود كه هرگونه تغيير در حجم 

 پول نه تنها در تقاضاي كل اثر مستقيم و غير مستقيم دارد بلكه هرگونه تغيير در تقاضاي كل نيز داراي اثر مضاعف در

 توليد و روند قيمتهاست .

 ايشان يكسري نظريه در رابطه با نظريه خودش مطرح نمود كه به آن ها اشاره ميشود:

 (نظريه مقداري پول از ديد فريد من نظريه اي براي تقاضاي پول هست نه مربوط به ميزان توليد و سطح عمومي قيمتها1

لي براي معامالت توسط فريد من مطرح شد كه تقاضاي پول به (تقاضاي پول هم به عنوان دارايي و هم به عنوان عام2

 عنوان دارايي در حقيقت پول به عنوان يك كاال كه به ثروت و دارايي محسوب مي شود.

 عامل مهم بر تقاضاي پول تاثير مي گذارد: 3(از ديدگاه فريد من 3
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 ثروت انواع نسبي قيمت(ب    الف(تركيب ثروت نگهداري شده

 رجيحات دارندگان داراييهاج(سليقه و ت

الزم به توضيح است فريدمن عالوه بر نقش قيمت و درآمد در تعيين تقاضاي پول به موضوع هزينه نگهداري پول نيز 

عامل مي باشد كه در تقاضاي پول  2اهميت فراواني نايل شد.بطوريكه از ديدگاه ايشان هزينه نگهداري پول تحت تاثير 

 قيمتها عمومي سطح بيني پيش(ب    نرخ بهرهنيز تاثير گزار است:الف(

 لذا از نظر فريد من تقاضاي پول با هزينه نگهداري پول ارتباط معكوس دارد.

(عالوه بر موارد فوق فريدمن روي عامل ديگري نيز تأكيد دارد و آن درآمد واقعي است به طوري كه از ديدايشان 4

 ل خواهد شد.افزايش درآمد واقعي فرد موجب افزايش تقاضاي پو

 فريدمن تابع تقاضاي حقيقي پول را به صورت زير ارايه نمود:

Md/p = f(Rm , Rb , Rs , P , Y , w 

ثروت  w,درآمد ملي و Y نرخ تورم P  ,   سهام بازدهي نرخ  Rsنرخ اوراق قرضه ،  Rbنرخ بانكي ، Rmكه در آن 

رابطه معكوس دارد ولي با درآمد ملي و ثروت  Rm,Rb,Rs, P تغييرات با پول تقاضاي تغييرات  ميباشد. از نظر فريدمن

 .دارد مستقيم رابطه  ملي

 نظریه عرضه پول : 

 آورد شمار به زمان طول در پول ماهيت تكامل و تغييرات مستقيم بازتاب بايد را پول عرضه نظريه تحوالت اصوالً     - 

پول تابعي از قيمت ذاتي آن معادل ارزش اسمي آن و عرضه  ارزش بود نقره و طال مثل كاالهايي صورت به كه ادواري در

اسكناس جهت  و هزينه توليد آن بود . با پيشرفت نظام بانكداري و انتشار اسكناس و مسكوك ، بانكهاي انتشار كنندة

رت فلزات حفظ سالمتي و پاسخگويي به تقاضاهاي احتمالي . همواره معادل درصدي از حجم اسكناس منتشره را به صو

 قيمتي وبه عنوان پشتوانه در ذخيره داشتند . در اين شرايط عرضة پول در جريان عبارت بود از :

C+ R/K =M 

 جريان در قيمتي فلزات=  C       پول= عرضة M   آن در كه      

R فلزات قيمتي نزد بانكها =         K نسبت ذخائر بانكي به اسكناس در جريان =    
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اسكناس و عدم وجود ذخائر كافي طال و نقره جهت  توّجه به اشكاالتي كه در اين زمينه در جهت صدور بي رويةاما با 

پاسخگوئي در مقاطعي بحرانهايي را به وجود آورد . ولي با تمركز تدريجي امتياز صدور اسكناس در دست مقامات بانكي 

كناسهاي منتشر شده به تدريج جايگزين فلزات قيمتي گرديد روند تكاملي پول وارد مرحلة جديدي شد و بدين ترتيب اس

 اسكناس نيز به تدرج به بانكها سپرده تبديل شد در چنين شرايطي عرضة پول به صورت و بانكهاي منتشر كنندة

C'+R'/K' =  M' 

 = اسكناس نزد بانكها Rََ     و    جريان در   اسكناس=   Cََ  و  جريان در پول عرضة=   Mكه در آن َ 

ََK  . نسبت ذخاير بانكي به سپرده هاي ديداري است = 

 پولي گفته شود . پول الزم ديده شود و مفهوم پاية پولي و ضريب فرايندة براي درك بهتر عرضة

 پولي :پايه  

 بانكهاي نزد اشخاص هاي سپرده بعالوه اشخاص دست در مسكوك و اسكناس يعني رايج پول جمع حاصل به پولي پاية 

 سپرده هاي آزاد و قانوني بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي گفته مي شود . و تجاري

بانك مركزي مي تواند با تغييرات پايه پولي ) نسبت ذخيره قانوني ( بر قدرت وام دهي بانكها تأثير گذاشته و عرضه پول 

 را تغيير دهد .

  

 x كشور مركزي بانك فرضي نامه تراز                                                   

 ها بدهي                                                     ها دارايي                                     

 مسكوك در نزد افراد و اسكناس         (خارجي داراييهاي) مركزي دربانك موجود وطالي ارز 

 بانكها نزد در ومسكوك اسكناس                                         مركزي بانك به بانكها بدهي  

 مركزي بانك نزد در بانكها قانوني ذخاير                                   مركزي بانك به دولت هاي بدهي 

 مركزي بانك نزد در بانكها آزاد ذخاير                                                              ها دارايي ساير 
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 ها بدهي جمع                                                                   ها دارايي جمع                 

  

پولي را مي  پاية پولي عبارت است از حاصل جمع خالص دارائيهاي خارجي وداخلي بانك مركزي . به عبارت ديگر پاية -

توان وسيلة پرداختي دانست كه بانك مركزي با استفاده از آن دارائيهاي خارجي ) ارز ، طال ، غيره ( و داخلي ) مطالبات 

 از بخش دولتي و از شبكة بانكي ( خودش را خريداري مي كند .

 مركزي هاي بانك مركزي يا جمع بدهي هاي بانك داراي جمع:  پولي پايه مختصر بسيار بعبارت 

 ضريب فزاينده پولي : 

 m= 1 / R                               به طور ساده عبارت است از عكس نرخ ذخيره قانوني 

 و اسكناس نسبت يعني   Sاما تعريف كاملي كه مي توان از ضريب فزاينده پولي مي توان ارائه داد كه در آن 

نسبت  P و ديداري هاي سپرده به نسبت قانوني ذخيره نرخ از است عبارت  Rنزد افراد به سپرده دياري و   مسكوك

                 اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده هاي ديداري است.

m = 1 + S / R+S+P 

  

.        M = m . B   آن در m  و پولي فزاينده ضريب B پايه پولي وM .حجم پول است 

  

 انك و بانکداریب

 .گيرد مي بكار اعتبار و وام اعطاي جهت را آنها و آوري جمع را مشتريان وجوه كه است مالي واسطه بانك 

 : تجاري  بانك 
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واسطه مالي است كه هدف آن تحصيل سود و منفعت براي سهامداران است و بيشترين حوزه فعاليتي آن جمع آوري 

. باشد مي اعتبار و وام صورت به صنايع صاحبان ساير و تجار به ها سپرده اين افراد ساير و تجاري  سپرده هاي مشتريان

 جهت تجار همانند( ب      و اعتبار اعطا مي كند وام تجار براي( الف      تجاري نام به شدن ناميده علت

 . است منفعت كسب دنبال  سهامداران

 وظيفه ي كلي بانك هاي تجاري : 

 در)  معين رسيد سر در يا عندالمطالبه صورت به مربوط مبالغ پرداخت و مشتريان هاي سپرده و وجوه آوري جمع  .1

 ( ها سپرده حوزه

 ر و صاحبان صنايع و مشتريانتجا به وام و اعتبار اعطاي  .2

 برات و سفته مانند تجاري اسناد ساير و ، بهادار اوراق ، ارز به مربوط معامالت انجام  .3

 ها شهرداري و دولت مالي نمايندگي  .4

 تجاري بروات تنزيل  .0

 ها نامه ضمانت ارائه و تضمين  .6

  اعتباري كارتهاي و مسافرتي ها چك تراولر صدور  .7

 امين منابع مالي تجارت خارجيت  .8

 مشتريان اشياء ساير و وجوه حراست  .9

 آنها ها چك پرداخت و مشتريان مطالبات وصول .15

 سپرده هاي ديداري : 

 به است موظف بانك و سپارند مي امانت صورت به تجاري بانكهاي اختيار در مشتريان كه شود مي اطالق وجوهي به 

دسته چك قابل نقل و انتقال مي باشد . بخش  طريق از معموال و كند اقدام آنها پرداخت به نسبت عندالمطالبه صورت

قابل توجهي از سپرده هاي موجود در بانكها به صورت سپرده هاي ديداري است و در عين حال جزء ارزانترين نوع سپرده 

 هاي براي بانك محسوب ميشود. براي اين نوع سپرده ها بهره اي تعلق نمي گيرد.
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 سپرده های قرض الحسنه : 

ها بيشتر با نيات خيرخواهانه توسط مشتريان و يا به قصد بهره مندي از جوايز متعلقه بانك ها صورت مي  اين نوع سپرده

گيرد . به اين نوع سپرده ها نيز بهره اي تعلق نمي گيرد. البته گردش سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه نسبت به 

 سپرده هاي ديداري از چرخش پايين تري برخوردار است.

 ی سرمایه داری : سپرده ها

اين نوع سپرده ها در حقيقت بر اساس قرارداد كتبي است كه بين بانك و مشتري منعقد مي شود و بانكها موظف هستند 

بر طبق سر رسيد سپرده هاي مورد نظر مبالغ مورد نظر را همراه با بهره متعلقه به مشتري پرداخت نمايد. به اين نوع 

 سر رسيد پرداخت مي شود.سپرده ها بهره بر اساس تاريخ 

 * مدیریت منابع و مصارف بانکهای تجاری  

 ها دارايي. 2           ها بدهي . 1

 -د    مركزي بانك از استقراض -ج    ض از بانك هاي ديگراستقرا -ب    مشتريان هاي سپرده –. بدهي ها : الف 1

 و سود -چ    پرداختي بروات -ل    وصولي پرداخت -ن    شده نويسي پذيره بروات -و     نشده توزيع سود -ه  سرمايه

 شده اداره وجوه -ي   زيان

 ، ساختمان -خ    ها گذاري سرمايه -ح      تنزيل -ج   بروات -ب     مشتريان به اعطايي وامهاي -الف   . دارايي ها :2

 (  وصول مشكوك مطالبات -  بيمه حق پرداخت)    ها دارايي ساير – م              لوازم و اثاثيه

   :  اصول و خط مش بانکهای تجاری 

  نقدينگي اصل. 1 

صارف آن منابع مبذول دارد تا هر م مختلف اشكال بين مالي منابع توزيع به خاصي توجه بايد بانكدار اصل اين طبق   

تا پاسخگوي سپرده گذاران وساير لحظه كه خواست بتواند به سرعت اقالم مختلف دارايي ها را به وجه نقد تبديل نمايد 

 طلبكاران بانك باشد

 رعايت اين اصل قابليت مديران بانك در ارضاء تقاضاي سپرده گذاران وساير طلبكاران به وجه نقد است. 
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   . اصل منفعت2  

 دارد نگهدار را بانك پرتفوي نحوي به بايد بانكدار لذا است منفعت حداكثر تحصيل تجاري بانك  هدف اينكه به توجه با 

 ضمن بتواند ميدهند تشكيل را بانك دارايي اعظم قسمت كه گذاري وسرمايه وام مختلف اقالم از حاصل درآمد كه

 سهامداران نمايد نصيب نيز منفعتي بانك هاي هزينه پوشش

البته بانكدار بايستي تعادل الزم بين اين دو اصل را فراهم نمايد يعني در عين حالي كه بانكدار بتواند نياز سپرده گذاران 

 وساير طلبكاران به وجه نقد را تامين نمايد براي صاحبان سهام نيز منفعت خوبي تحصيل نمايد 

 . اصل امنيت3 

 بانكدار به اصل اين  صل قبلي بدان توجه اساسي نمود اصل امنيت استاصل سومي كه بايستي هم زمان وهمراه با دو ا

 تحصيل فكر به فقط نبايد كه ميدهد را هشدار اين هميشه واعتبار وام اعطاي براي تصميم اتخاذ خصوص در

 يدنما رعايت بايد را امنيت اصل گذاري وسرمايه وام اعطاء خصوص در بلكه باشد حداكثرمنفعت

 امنيت موضوع برگشت اصل وبهره وام استدر واقع اصل 

بنابرين در مجموع بانكدار بايستي به هنگام تصميم گيري جهت سرمايه گذاري ومصرف منابع مالي بانك بطور همزمان 

 .سه اصل فوق را رعايت نمايد 

 بانکداری الکترونیك   

بانكداري الكترونيكي عبارت است از استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي تبادل 

 منابع و اطالعات مالي به صورت الكترونيكي كه مي تواند باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعب بانكها شود. 

 تعاريف ديگري از بانكداري الكترونيك :

 هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي هم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطهفرا

 و گذاريسرمايه يا و خود بانكي هايحساب در تغييرات انجام يا و آزمايش سازماندهي، براي اينترنت از مشتريان استفاده 

 . بانكي هايسرويس و عمليات ارائه براي هابانك

 مزاياي بانكداري الكترونيك   
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 جويي صرفه به توان مي مشتريان ي جنبه از.  داد قرار بررسي مورد مؤسسات و مشتريان ي جنبه دو از را آن توان مي 

رغم تغييرات مكاني بانكها اشاره كرد علي مشتريان حفظ به توان مي مؤسسات ي جنبه واز كرد اشاره ها هزينه در

 اختالس يكي ديگر از مزاياي آن است .همچنين جلوگيري از 

 از زاويه ديگر مزاياي بانكداري الكترونيك:

 الف ( از ديد موسسات مالي

 . ايجاد و افزايش شهرت بانك ها درافزايش نوآوري 1

 . حفظ مشتريان كنوني بانك2

 . جذب مشتريان جديد 3

 . گسترش محدوده جغرافيايي4

 وني. ارائه خدمات بيشتر به مشتريان كن0

 . افزايش امكان رقابت6

 .كاهش هزينه7

 ب( از ديد مشتريان 

 . صرفه جويي در زمان1

 . دسترسي به كانال هاي متعدد2

 . صرفه جويي در هزينه ها3

 عايب بانكداري الكترونيك م 

مند شدن از مزاياي بانكداري الكترونيك بايد به كامپيوتر دسترسي داشته  بهره براي مشتري:  رايانه به دسترسي داشتن 

 باشند.
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 در امنيت از اطمينان جهت بانكها باشد مي امنيت مقوله به مربوط مشكل مهمترين هكرها و اينترنتي هاي شبكه امنيت 

تي )كدها و سخت امني هاي برنامه اصالح و بازنگري حال در منظم طور به الكترونيك بانكداري سيستم

 افزارها(هستند.اين امر منجر به افزايش هزينه هاي بانكداري الكترونيك مي شود.

 سيستم هاي بانكداري الكترونيك 

 سيستمهاي بانكداري الكترونيكي در سه سطح اقدام به ارايه خدمات براي مشتريان مينمايند:

ي اينترنتي است. بانك اطالعات مربوط به خدمات و عمليات ربانكدا سطح ترين ابتدايي سطح اين: رساني اطالع - الف   

 بانكي خود را از طريق شبكه هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي كند. 

 

 آورد مي فراهم را مشتري و بانكي سيستم بين مبادالت انجام امكان اينترنتي بانكداري از سطح اين: ارتباطات –ب 

اطالعات و ارتباطات خود، از باالترين سطح ريسك برخوردار است و بايد  نوع با متناسب سيستم اين: تراكنش – ج 

سيستم امنيتي قوي بر آن حاكم باشد. در اين سطح مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت 

 صورتحساب، صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. 

 شاخه هاي بانكداري الكترونيك

 انكداري اينترنتي ب

  بانكداري مبتني بر تلفن همراه و فناوري آن

 بانكداري تلفني 

 بانكداري مبتني بر نمابر 

 هاي خودپرداز بانكداري مبتني بر دستگاه

 هاي فروش بانكداري مبتني بر پايانه

 هاي الكترونيكي بانكداري مبتني بر شعبه
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 كانالهاي هاي بانكداري الكترونيك

 رايانه هاي شخصي 

 كيوسك 

 شبكه هاي هاي مديريت يافته 

 تلفن ثابت و همراه 

 دستگاههاي خودپرداز 

 فروش هاي پايانه 

  

 بانك مركزی

 ايران مركزي بانك با آشنايي  

 تشكيل شد. 1339مرداد  18 ايران مركزي بانك 

 ترين هدف بانكپرسنل، اين بانك آغاز به كار كرد. مهم 388ميليارد ريال بود كه با  6,3 ايران مركزي بانك اوليه سرمايه 

هاي مركزي عبارت از نشر ترين وظايف بانكطور كلي اصليمركزي حفظ ارزش پول داخلي يا كنترل تورم است. به

 ير خارجي كشور و اعمال سياست پولي است.ها، مديريت ذخااسكناس، بانكداري دولت، بانكداري بانك

 مساعد شرايط اعتباري و پولي هايسياست اجراي با كه است آن بر ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك اصلي رسالت 

هاي تثبيت و توسعه اقتصادي هاي مختلف اعم از برنامهرا فراهم سازد و در اجراي برنامه كشور اقتصادي پيشرفت براي

 پشتيبان دولت باشد.

 اركان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير است:

 مجمع عمومي،

 شوراي پول و اعتبار،

http://agheli.blogfa.com/post-993.aspx


www.irhesabdaran.ir 
 

30 
 

 هيات عامل،

 هيات نظارت اندوخته اسكناس

 هيات نظار

  

 اعتبار و پول شورای 

 اعضاي اين شورا عبارتند از : 

وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رئيس سازمان مديريت و 

ريزي كشور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و برنامه

اد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تائيد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون بانكي به پيشنه

برنامه و "و  "امور اقتصادي"هاي وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون

ناظر با انتخاب مجلس، رياست شورا بر عهده مجلس شوراي اسالمي )هر كدام يك نفر( به عنوان  "بودجه و محاسبات

 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

 وظايف و اختيارات شوراي پول واعتبار

 رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 نامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت طرح در مجمع عموميرسيدگي و اظهار نظر نسبت به تراز

 رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در قانون پولي و بانكي

اظهارنظر در مسايل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و 

 ه شورا ارجاع مي شود.هر موضوع ديگري كه از طرف دولت ب

ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادي وبويژه 

 در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.
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به شوراي  اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در حدود قانون

 مذكور عرضه مي گردد

 وظايف بانك مركزي 

 كننده تنظيم عنـوان بـه ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك 1301 ماه تير مصوب كشور بانكي و پولي قانون براساس  

 :: باشدمي زير وظايف انجام به موظف كشور، اعتباري و پولي نظام

 ملي كشور پول خارجي و داخلي ارزش حفظ 

 كشور رايج فلزي هايسكه ضرب و اسكناس انتشار 

 ريالي و ارزي معامالت به مربوط مقررات تنظيم 

 آن به مربوط مقررات وضع و طال معامالت بر نظارت 

 كشور رايج پول و ارز ورود و صدور بر نظارت 

 كشور اعتباري و پولي نظام كننده تنظيم 

 ارياعتب مؤسسات و هابانك بر نظارت 

 كشور پولي نيازهاي با متناسب هماهنگي، ايجاد و بانكي اعتبارات حجم تنظيم 

 دولت به وابسته و دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه كليه هايحساب از نگهداري 

 كشور طالي و ارزي ذخاير كليه نگهداري 

 الملليبين و مالي هايسازمان در دولت نمايندگي 

 عمليات انتشار اوراق بهادار دولتي تمام تصدي داشتن اختيار در 

 كشورها ساير و دولت ترانزيتي و بازرگاني مالي، پولي، قراردادهاي اجراي و پرداخت نامه موافقت انعقاد 
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 اعتباري و پولي سياستهاي اجراي با كه است آن بر ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك اصلي رسالت ترتيب بدين 

هاي تثبيت و هاي مختلف اعم از برنامهقتصادي كشور را فراهم سازد و در اجراي برنامها پيشرفت براي مساعد شرايط

 .باشد دولت پشتيبان  توسعه اقتصادي

 هايسياست اجراي طريق از اقتصادي مدوام رشد همراه به هاپرداخت موازنه تعادل و پول ارزش ثبات حفظ راه اين در 

 رودمي شمار به آن مهم اهداف از پولي

  

 مركزی بانك وظایف 

 :  دولت بانكداري 

عموما بانكهاي مركزي بانك دولت هستند . درآمدهاي دولت به حسابهاي دولت در بانك مركزي واريز شده و پرداختهاي 

دولت از طريق اين حسابها انجام مي گيرد . به عنوان بانكدار دولت عالوه بر دريافت و پرداختهاي دولت عموما بانك 

 بدهي هاي دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام مي دهد . حساب مركزي 

 

 ناشر اسكناس و مسكوك : 

بانك بدهي ناسها و مسكوك در جريان ، بانك مركزي حق انحصاري انتشار اسكناس و مسكوك را در اختيار دارد . اسك

 مركزي به دارنده آن است . 

 

 بانك بانكها :

 عنوان به مركزي بانك.  دارند حساب مركزي بانك نزد تجاري بانكهاي.  است تجاري بانكهاي بانكدار مركزي بانك 

مي  ، خدماتي را كه اين بانكها به مشتريان خود ارائه مي دهند ، در اختيار بانكهاي تجاري قراربانكهاي تجاري  بانكدار

 دهد . 

 

 وام دهنده نهايي :

بانكهاي تجاري  كه هنگامي.  است دار عهده مركزي بانك كه است مهمي وظايف از يكي نيز مركزي بانك وظيفه اين 

دچار كمبود نقدينگي مي گردند يا در بحرانهاي بانكي ، وظيفه بانك مركزي كمك به بانكهاي تجاري است . در برخي از 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بانكهاي تجاري ابتدا به انگلستان كشورها بانكهاي تجاري ، هنگام نياز ، مستقيما از بانك مركزي وام مي گيرند . در 

مراجعه كرده و در صورت عدم موفقيت ، براي دريافت وام به بانك مركزي متوسل مي شوند . بنابراين بانك پول بازارهاي 

 مركزي وام دهنده نهايي به بانكهاي تجاري خوانده مي شود .

 : پولي سياست اجراي مسئوليت 

  

پول امروزه نقشهايي فراتر از وسيله مبادله بودن دارد . تغيير در حجم پول در جريان ، ارزش پول را تحت تاثير قرار مي 

دهد و تغيير در ارزش پول بر سطح توليد و توزيع درآمد ملي اثر مي گذارد . هدف اصلي سياست پولي تثبيت قيمت و 

 مي توانند اجرا كنند :سياست پولي اشتغال كامل است . مقامات پولي دو گروه 

در حدي كه اشتغال كامل را ممكن سازد غير كافي باشد ، به تقاضا  حفظ براي خريد قدرت حجم اگر:  انبساطي سياست 

ايش سياست پولي انبساطي نياز هست . در اين حالت سياست پولي مناسب سياستي است كه باعث بسط اعتبار و افز

 تقاضا گردد . اين سياست باعث افزايش قيمتها مي شود . اما اشتغال را كامل مي كند .

  

تورم مشكل اصلي دولت باشد براي كاهش تقاضا ، دولت بايد سياست مالي انقباضي را اعمال  هرگاه:  انقباضي سياست 

 كند . در اين حالت بانك مركزي مسئول كاهش حجم اعتبارات به منظور كاهش تقاضا است .

  
 مركزی بانك وظایف سایر

با دنياي خارج را نيز به عهده دارد . روابط پولي با ساير كشورها ،  اقتصادحسابهاي  نگاهداري مسئوليت مركزي بانك  

 از وظايف بانك مركزي است . كنترل ارز ، رابطه با بانكهاي مركزي كشورهاي ديگر و نهادهاي پولي بين المللي نيز

 تأسيس بانك مركزي و وظايف آن 

مردم ايران از ابتداي تأسيس بانك ملي در اين فكر بودند كه اين بانك اداره امور پولي و اعتباري را در دست گيرد؛ چون 

نه تنها يك بانك مداخله خارجيان را در اداره اين امور به ضرر مملكت مي ديدند. بانك ملي ايران از زمان تأسيس، 

تجاري بود؛ بلكه انجام عمليات بانكي دولت و تنظيم جريان پول را نيز بر عهده داشت. و بانك ملي عماًل به عنوان بانك 

 مركزي نيز عمل مي كرد.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%88%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%88%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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لذا فكر تأسيس يك بانك مستقل كه تنظيم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سيستم بانكي را به عهده داشته باشد، 

ه ش بانك مركزي ايران با  1339هش اليحه آن تهيه و در خرداد ماه  1337وجه واقع شد و باالخره در سال مورد ت

 ميليارد ريال تشكيل شد. 3/6سرمايه 

در مورد ساير كشورها نيز ايجاد بانك مركزي مفهومي است كه در قرن بيستم شكل گرفته و اكثر بانك هاي مركزي،  

گرديده اند. كارهايي كه بانك مركزي امروزه به عنوان وظايف خود انجام مي دهد، در  پس از جنگ دوم جهاني تأسيس

 حقيقت همان وظايف اوليه بانك هاي تجاري است كه به مرور زمان تغيير شكل يافته و به صورت كنوني درآمده است.

 مركزی بانك استقالل  

در سياست هاي پولي به منظور دستيابي به هدف تثبيت ايجاد ثبات  -در بلند مدت -يكي از وظايف مهم بانك مركزي 

قيمت هاست. در ابتدا، بانك هاي مركزي، تنها صادر كننده پول بوده اند؛ ولي با افول نظام پايه طال، بانك هاي مركزي 

ياسي نقش فعال تري را در اجراي سياست پولي و به منظور تثبيت قيمت ها و انجام عمليات پولي مستقل از نفوذهاي س

 بر عهده گرفتند.

استقالل بانك مركزي مستلزم آن است كه بانك مركزي: الف( داراي استقالل كامل عملياتي باشد. ب( داراي يك قوه 

 سياست گذاري مؤثر باشد. ج( داراي سياست هاي اقتصادي هماهنگ باشد. د( مسئول حمايت از ثبات قيمت ها باشد.

 و ارزي ذخاير مديريت و كنوني سيستم ثبات از حفاظت مستلزم ها قيمت ثبات از حمايت مسئوليت: يعني آخر، وظيفه  

ر ارزي و سياست نرخ ارز، بانك مركزي بايد عمليات روزانه در بازار ارز را بر عهده ذخاي مديريت براي. باشد مي ارز نرخ

 باشد. گيرد. چون اين عمليات ممكن است كه اثر مستقيم بر عرضه پول و سياست پولي داشته

 برخي استقالل بانك مركزي را نشانه رشد و توسعه و برخي ديگر آن را ضد دمكراتيك مي خوانند.

معتقدند كه استقالل بانك مركزي تصميمات سياست پولي را بر اساس اهداف و مقياس هاي تكنيكي بنا مي  اول گروه  

 كند و كنترل پول را جدا از بازي هاي سياسي ممكن مي سازد.

دوم بر اين عقيده هستند كه اگر گروهي از مسئوالن غير انتخابي در بانك تصميماتي بگيرند كه بر سرنوشت يك گروه 

ملت اثر بگذارد، اين دمكراسي را زير سؤال مي برد و مي گويند كه سياست پولي نيز بايد مانند سياست مالي توسط 

 نمايندگان مردم طراحي شود.
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ازد كه كشورهائي كه داراي بانك مركزي مستقل بوده اند، داراي رشد بيشتر و تورم مطالعات انجام شده آشكار مي س

 كمتري بوده اند.

 قوانین بانکی در ایران 

به تصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيد و براي نخستين بار  1334اولين قانون بانكداري كشور در سال 

به موقع اجرا گذارده شد. آنگاه مقام مسئولي بنام هيئت نظارت بر مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكداري 

بانك ها براي نظارت و مراقبت در اجراي مقررات قانون بانكداري و كنترل سازمان و عمليات اعتباري بانك ها به وجود 

امالت ارزي بانك آمد. اجازه تأسيس بانك، تعطيل بانك پس از تأسيس، اجراي سياست پولي و اعتباري كشور، اجازه مع

 ها و تنظيم مقررات خاص ناظر بر روابط بانك ها به عهده اين هيئت محول شد.

ان سهام ايراني و خارجي، مبناي تشخيص داخلي و يا خارجي بودن بانك قرار گرفت. به دليل صاحب سهم ميزان  

ب مجلس شوراي ملي تقديم كرد. ، اليحه جديدي تنظيم كرد و براي تصوي1338تحوالت سريع اقتصادي دولت، در سال 

 اين اليحه جامع تر از لوايح قبلي بود.

به نام قانون پولي و بانكي كشور به تصويب كميسيون هاي مشترك  1339 ماه خرداد هفتم تاريخ در مزبور اليحه 

 يب رسيد.اجرا شد. در اين تاريخ قانون جديد پولي و بانكي به تصو 1301مجلسين رسيد. اين قانون تا تير ماه 

 اسالمی انقالب پیروزی از بعد ها بانك شدن ملی 

دالئل ملي شدن بانك ها، به ترتيبي كه در متن اليحه قانوني آمده است، در اين قسمت ذكر خواهد شد. بعد از انقالب به 

خاطر خروج سرمايه هاي عظيم از كشور، و عدم توانائي بانك ها جهت باز پس دادن سپرده هاي مردم، اعتماد مردم به 

 در آستانه اعالم ورشكستگي بودند.  بانك ها كاسته شد و بانك ها يكي پس از ديگري،

اين امر بدين خاطر بود كه هجوم مردم به بانك ها در دوران انقالب براي بازپس گيري سپرده هاي خود و مخصوصاً 

هجوم سپرده هاي عمده كه غالباً سرمايه داران بزرگ بودند، در هيچ زماني سابقه نداشت. لذا در تاريخ هفدهم خرداد ماه 

 صوبه شوراي انقالب اسالمي، بانك هاي ايران، ملي اعالم شدند.طبق م 1308

 ها بانك ادغام 

نظام بانكي كشور قبل از انقالب اسالمي، عمليات بانكي و شبكه فعاليت خود را همراه با رونق كاذب اقتصادي كه عمدتاً 

به نحو  -به بعد بود 1305سال  كه خود ناشي از وجود شوك هاي نفتي -ناشي از افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت
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بانك،  36به  -به استثناي بانك مركزي -تعداد بانك هاي كشور 07-1302وسيعي گسترده بود. به طوري كه طي دوره 

بانك منطقه اي ) در اين فصل از آنها نام برده شده است( افزايش  2بانك تخصصي و  7بانك تجاري،  26مشتمل بر: 

 يافته بود.

  ادغام بانكها 

 بانك هاي تجاري كشور، بر اساس اين اليحه، عبارت بودند از:

 ( بانك ملي1

 ( بانك سپه2

 ( بانك رفاه كارگران3

( بانك صادرات، كه در هر استان به نام بانك همان استان تشكيل گرديد و هدف از تأسيس آن اجراي سياست عدم 4

 نيازهاي خاص اعتباري در هر استان بود.تمركز در تأمين مالي وام هاي منطقه اي و پاسخگويي به 

( بانك تجارت، كه از ادغام بانك هاي ايران و انگليس، اعتبارات ايران و خاورميانه، ايران و هلند، بازرگاني ايران، ايران 0

 شهر، صنايع ايران، شهريار، ايرانيان، كار، بانك بين المللي ايران و ژاپن و بانك روس و ايران تشكيل گرديد.

( بانك ملت، كه از ادغام بانكهاي، تهران، پارس، داريوش، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايران و عرب، بين المللي ايران، 6

 عمران، بيمه ايران، تجارت خارجي ايران و بانك فرهنگيان تشكيل گرديد.

سياست هاي واحد در  همچنين به منظور دستيابي به يك هماهنگي در ضوابط و مقررات اعطاي اعتبارات و اجراي  

پيشبرد فعاليت هاي تخصصي، در زمينه: مسكن، كشاورزي، صنعت و معدن و نهايتًا صادرات و تجارت خارجي، بانك هاي 

 تخصصي ملي شده در بانك هاي مشابه دولتي در رشته مربوطه، به شرح ذيل ادغام شدند:

توسعه صنعتي و معدني ايران، توسعه و سرمايه گذاري  ( بانك صنعت و معدن كه از ادغام: بانك هاي اعتبارات صنعتي،1

 ايران، شركت سرمايه گذاران بانك هاي ايران، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معدن تشكيل گرديد.

( بانك مسكن كه از ادغام بانك هاي رهني، ساختمان، شركت سرمايه گذاري ساختماني، بانك هاي ايران، شركت هاي 2

، مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيالن، همدان، كرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان پس انداز و وام مسكن

 تشكيل گرديد.
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( بانك كشاورزي كه از ادغام بانك هاي توسعه كشاورزي ايران، تعاون كشاورزي ايران و كليه مؤسسات اعتباري وابسته 3 

 مد.به وزارت كشاورزي و عمران روستايي به وجود آ

( بانك توسعه صادرات، به عنوان يك بانك تخصصي جديد و به منظور ارائه تسهيالت و خئدمات مالي به صادركنندگان 4

 تأسيس گرديد. 1372كاالها و خدمات در كشور در سال 

به بعد با تصويب قانون اجازه تأسيس بانك توسط بخش خصوصي تعدادي مؤسسه اعتباري و پولي  1377( از سال 0

صي در كشور فعاليت خود را در قالب جمع آوري وجوه و تأسيس منابع مورد نياز جهت اعطاي تسهيالت اعتباري به خصو

متقاضيان و همچنين ارائه خدمات پولي و بانكي به استثناي افتتاح حساب جاري به عموم مشتريان تأسيس گرديد كه از 

باري توسعه صنعت ساختمان، مؤسسه اعتباري سامان اقتصاد و جمله مي توان به مؤسسه مالي اعتباري بنياد، مؤسسه اعت

 مؤسسه اعتباري كارآفرينان اشاره نمود.

 شناخته مجاز ايران در خصوصي هاي بانك تأسيس ،1378 سال در كشور اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون تصويب با  

 . اند نموده بانك به را خود تبديل درخواست اعتباري مؤسسات از تعدادي و شده

عبارتند از بانك كارآفرين، بانك اقتصاد نوين، بانك پارسيان، بانك سامان. اين  حاضر حال در فعال خصوصي هاي بانك 

گروه از بانك ها با استفاده از شيوه هاي مدون مديريتي و مشتري مداري و توان رقابتي باال، در مقايسه با بانك هاي 

گيري در جذب سپرده ها و به تبع آن حجم قابل توجه اعطاي تسهيالت برخوردار دولتي طي چهار سال، از رشد چشم

  بوده اند. 

عدم محدوديت در پرداخت سود بانكي به سپرده ها، عدم مقررات دست و پا گير در اعطاي تسهيالت و آزادي عمل در 

 استفاده از منابع و سرعت باالي ارائه خدمات همه از داليل اين مهم بوده است.

بانك، خارجي ها سهيم بودند  13بانك مشمول اين قانون شدند. كه از اين تعداد، در  28در سيستم بانكي كشور، جمعاً  

شركت پس انداز و وام مسكن  16بانك و  28بانك بقيه مالكيت ايراني داشتند. بر اساس اليحه ملي شدن بانك ها،  10و 

 يت آنها از بخش خصوصي سلب و متعلق به دولت گرديد.شركت سرمايه گذاري، ملي اعالم شده و مالك 2و 

 مهمترین موسسات پولی بین الملل عبارتند از  

 (  IMFصندوق بين المللي پول ) -1

             (WBبانك جهاني )   -2
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 مقدمه 

حتي منازعات در خالل جنگ جهاني دوم سياستمداران و دولتهاي بزرگ جهان دريافتند كه بروز بحرانهاي عظيم مالي و 

 سياسي و جنگهاي خانمان سوز ناشي از فقدان يك نظام همكاري و همياري بين المللي در جهان ميباشد.

كنفرانسي در برتون وودز امريكا برگزار شد.شركت كنندگان در اين كنفرانس عبارت بودنداز:وزيران دارايي 1944در سال 

 كشور جهان.44و اقتصاددانان از 

 ت اين كنفرانس عبارت بودند از:عمده ترين تصميما

 پايه گذاري نظام با ثبات نرخ مبادله

 ايجاد صندوق بين المللي پول 

 ايجاد بانك جهاني

هدف از تاسيس صندوق بين المللي پول رفع مشكالت پولي كوتاه مدت ممالك عضو بود در حالي كه بانك جهاني به 

 منظور رفع گرفتاريهاي مالي بلند مدت ايجاد گرديد.

 ثبات نرخ مبادله

اعضاي كنفرانس برتون وودز با تعيين يك ارزش اسمي براي پول كشورهايشان بر مبناي طال يا دالر امريكا موفق به ايجاد 

 ثبات در نرخ مبادله ي ارزها شدند. 

 صندوق بين المللي پول

كشور جهان  44نمايندگان  طي كنفرانس پولي ومالي برتون وودز و با شركت1944صندوق بين المللي پول در ژوئن 

 تاسيس شد.

 دولت– وايت–در همين دوران جهت نظم بخشيدن به وضع پولي و مالي بين المللي چهار طرح به ترتيب از سوي كينز 

 .شد ارائه كانادا دولت و فرانسه
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طرح اقاي جان مينارد كينز كه در ان زمان مشاور خزانه داري بريتانيا بود تحت عنوان اتحاديه پولي )پاياپاي( بين المللي 

ارائه شد. اقاي هاري دكستر وايت نيز معاون خزانه داري اياالت متحده امريكا بود و طرح خود را تحت عنوان پيش نويس 

 لل متحده و بانك ترميم و توسعه ملل متحد و متفق ارائه كرد. اوليه ي پيشنهاد تاسيس صندوق تثبيت م

نام ” ي مبادالت بين المللي اتحاديه ”ارائه شد و طرح دولت كانادا ”روابط بين المللي ”طرح دولت فرانسه تحت عنوان 

  .داشت

 اهداف صندوق بین المللی پول

ي از برقراري مجدد محدوديت هاي بازرگاني بين المللي هدف اوليه تاسيس صندوق بين المللي پول عبارت بود از جلوگير

 از يك طرف و ممانعت از نوسانات شديد نرخ مبادله به شكلي كه در دوران بين دو جنگ جهاني شاهد آن بوديم.

 طبق اساسنامه صندوق بين المللي پول ساير اهداف عبارتند از :

انات مشورتي و همكاري اعضاء درباره ي مسائل پولي بين تقويت همكاريهاي بين المللي از طريق فراهم ساختن امك

 المللي 

 تسهيل رشد متوازن تجارت بين المللي و از طريق كمك به افزايش سطح اشتغال و در آمد و توسعه ظرفيتهاي توليد

 تقويت ثبات ارزي و ترتيبات ارزي و اجتناب از تضعيف رقابتي ارزش پول ملي

تقويت نظام چند جانبه پرداختها براي معامالت جاري و يافتن راههاي حذف محدوديتهاي ارزي كه مانع رشد تجارت 

 جهاني مي شود 

 تامين منابع مالي براي اعضاء به طور موقت

 يافتن راههايي براي كاهش دوره و ميزان عدم توازن در پرداختها 

ست واگر چه از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد به شمار ميايد مقرر صندوق در شهر واشنگتن پايتخت آمريكا ا

   ولي به موجب اساسنامه از استقالل كامل اداري برخوردار است.

 عضويت 
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عضويت در صندوق بين المللي پول براي هر كشور عضو سازمان ملل كه در مناسبات خارجي خود استقالل داشته و 

 بالمانع است.اساسنامه صندوق را پذيرفته باشد 

 ( :WBبانك جهانی )

بانك بين المللي ترميم و توسعه كه به بانك جهاني شهرت يافته است بزرگترين سازمان مالي بين المللي است كه در 

 زمينه تامين مالي توسعه اقتصادي كشورهاي در حال رشد فعاليت مي كند. 

يم كشورهايي بود كه در جنگ جهاني دوم خسارت ديده هدف اوليه از تاسيس بانك مزبور كمك مالي به بازسازي و ترم

 بودند. 

 اهداف اوليه اين بانك طبق اساسنامه عبارت بودند از:

كمك به باز سازي و توسعه ي كشورهاي عضو از طريق تسهيل سرمايه گذاريهاي توليدي در آن كشورها و باز سازي 

ته اند. انطباق مجدد و هدايت تسهيالت و وسايل توليدي با اقتصادكشورهايي كه در خالل جنگ آسيب ديده يا از بين رف

 نيازها و احتياجات زمان صلح و تشويق امر گسترش تسهيالت و منابع توليدي در كشورهاي در حال توسعه

 اعطاي وام به كشورهاي عضو از منابع بانك

ه سرمايه گذاريها و مشاركت در تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشورهاي عضو بانك از طريق تضمين اصل و بهر

 اعطاي وام و تسهيالت مالي مناسب 

كمك به رشد متوازن و بلند مدت تجارت بين المللي و حفظ تعادل در موازنه پرداختها از طريق تشويق سرمايه گذاريهاي 

 بين المللي. 

كشور وام گيرنده و نيز اطمينان اعطاي وام از سوي بانك مستلزم متقاعد شدن بانك به صرف وام جهت افزايش بهرهوري 

 از توانايي باز پرداخت وام است.

   شرايط عضويت:

اعضاي اصلي بانك همان اعضاي صندوق بين المللي پول هستند كه عضويت بانك و اساسنامه آن را پذيرفته اند . عضويت 

در بانك براي همه اعضاي صندوق بين المللي پول امكان پذير است. شرايط عضويت را هيئت رئيسه بانك تعيين مي 

 كند. 



www.irhesabdaran.ir 
 

41 
 

 بانکداری اسالمی

 مقدمه 

( غ) معصومين ائمه و( ص) اكرم پيامبر احاديث كريم، قرآن در. است نداشته وجود بانك نام به نهادي  در صدر اسالم

 ، اعتبار ، وام پرداخت و دريافت پيرامون حديث تعدادي و  قرآن آيه چند. ندارد وجود اسالم بانكداري پيرامون مطلبي

با نهادهاي فعلي مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي  را احاديث اين اگر. دارد وجود بالعوض هاي كمك و تسهيالت

شويم، كليه احكامي كه در صدر اسالم پيرامون مسائل پولي وجود داشته، قوانيني هستند كه بر شركت هاي سرمايه 

ر زي شرح به اصلي وظيفه 15 بانكها شد، گفته قبالً كه همانطور  گذاري ، فعال در بورس و بنگاههاي خيريه انطباق دارد.

 دارند

 در)  معين رسيد سر در يا عندالمطالبه صورت به مربوط مبالغ پرداخت و مشتريان هاي سپرده و وجوه آوري جمع  .1

 (  ها سپرده حوزه

 مشتريان و صنايع صاحبان و تجار به وام و اعتبار اعطاي  .2

 سفته و برات مانند تجاري اسناد ساير و ، بهادار اوراق ، ارز به مربوط معامالت انجام  .3

 ها شهرداري و دولت مالي نمايندگي  .4

 تجاري بروات تنزيل  .0

 ها نامه ضمانت ارائه و تضمين  .6

  اعتباري كارتهاي و مسافرتي ها چك تراولر صدور  .7

 خارجي تجارت مالي منابع تامين  .8

 مشتريان اشياء ساير و وجوه حراست  .9

 ك ها آنهاچ پرداخت و مشتريان مطالبات وصول .15

بگونه است كه موضوع دريافت و پرداخت پول و در ازاء آن دريافت و  8و0و3و2و1همانطور كه مشاهده مي شود. وظيفه 

 پرداخت سود مطرح است.
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مسئله مهم بانكداري اسالمي اين است كه چه قوانيني براي بانك تدوين شود تا با قوانين اسالمي در تضاد و تقابل 

   نباشد. 

 نکداری اسالم با  هدف

 از. هستند بانكها  جامعه هر اقتصادي نهاد مهمترين  است، اجتماعي عدالت ايجاد اسالمي اقتصاد نظام هدف نخستين 

 است متعهد اسالمي نظام لذا. است درگير ربا يا پول سود پرداخت و دريافت با ها بانك وظايف از تعدادي كه آنجايي

بانك ضمن نداشتن مشكل دريافت و پرداخت ربا بتواند به عدالت اجتماعي كمك كند.  اين تا كند معرفي جامعه به بانكي

 فعاليت در ربا پرداخت و دريافت عدم  قوانيني كه بعنوان بانكداري اسالمي در كشور ايران پياده شد، هر چند سعي در

 در بانكها كه داده نشان  در بانكها اسالمي انقالب از بعد سالهاي  طي رقمي دو هاي سود نرخ ولي نمود خود روزمره هاي

 اسالم بانكداري براي كه قوانيني لذا.است داشته اسالمي انقالب اهداف معكوس رفتاري اجتماعي عدالت تأمين زمينه

 تدوين قوانين در اساسي تغيير ضرورت نتيجه در. كند تأمين را اسالمي اقتصاد نظام اهداف كليه تواند نمي ، شده تدوين

 شود.  مي احساس

 براي تغيير در قوانين شناخت وظايف بانك ها و احكام اسالمي پيرامون ربا ضرور ت دارد. 

 قانون شريعت چيست؟       

قانون شريعت عبارت است از مجموعه اي از آيات قرآن ، احاديث پيامبر اكرم )ص( ، ائمه معصومين )ع( و فتواي مراجع 

 تقليد شيعه و مفتي هاي اهل سنت 

 آيات قرآن :  

للَّهِ وَ ما آتَيُْتْم مِنْ َزكاةٍ تُريدُوَن وَجْهَ اللَِّه أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِْندَ ا )) وَ ما آتَْيتُمْ مِْن رِباً لِيَرْبُوَا في 39سوره روم آيه  -1

 (( فَأُولِئكَ هُُم الْمُضِْعفُون

و آنچه مي دهيد از ربا تا اينكه بيفزايد در مالهاي مردم ، بدانيد كه زياد نميشود آن مال نزد خدا و بركت در آن مال نيابد 

 ضاي او را آنگروه زياد كننده اند مال خود را. و آنچه ميدهيد از زكات كه ميخواهيد ثواب خدا و ر

بِأَنَّهُمْ َقالُواْ  )) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا الَ َيقُومُونَ إِالَّ َكَما َيقُومُ الَّذِي َيتَخَبَّطُُه الشَّيَْطانُ ِمنَ الْمَسِّ ذَِلكَ  270سوره بقره آيه  -2

 وَمَنْ َعاَد اللُّه اْلبَيْعَ وَحَرََّم الرِّبَا فَمَن َجاءُه مَوْعَِظةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتََهىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وََأمْرُهُ إِلَى اللّهِ  إِنَّمَا الْبَْيعُ مِثُْل الرِّبَا وَأَحَلَّ

 فَأُوْلَِئكَ أَصَْحابُ النَّارِ هُْم ِفيهَا َخالِدُوَن (( 
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مثل برخاستن آن كسي كه مصروع و بي عقل كرده است او آن كساني كه در دنيا ربا خورند بر نمي خيزند در آخرت مگر 

را شيطان به تماس گرفتن با او اين حالت براي اين است كه گفتند رباخواران : بيع مثل رباست و هر دو سوداگري و داد 

و ستد است ! و حال آنكه نيست چنين بلكه خدا بيع را حالل كرده و ربا را حرام نموده پس به هركه برسد پند 

پروردگارش و باز ايستد از اين كار از براي او خواهد بود آنچه گذشته است از ربا خواري او پيش از نهي از ربا و نازل شدن 

اين آيه و آمدن حكم حرمت آن و كار او با خداست كه به رحمت خود گذشته را ببخشد و هركه تجاوز كند و بعد از 

 آنها ياران آتشند كه در آن هميشه خواهند بود. شنيدن نهي خدا از ربا باز مرتكب ربا شود پس

 لَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم (( كُ يُحِب   الَ وَاللّهُ الصََّدقَاتِ وَيُرْبِي الْرِّبَا اللّهُ يَْمحَقُ)))  276 آيه بقره سوره  -3

نقصان پذيرد به امر خدا مالي كه در او رباست و زياد كند مالي را كه در او دادن صدقات است و خدا دوست ندارد هر 

 كيفر پيشه گنهكار را. 

 يَن (( )) يَا أَي هَا الَِّذينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وََذرُواْ مَا بَقَِي مِنَ الرِّبَا إِن ُكنتُم م ؤْمِنِ 278سوره بقره آيه  -4

اي كساني ايمان آورده ايد بترسيد از خدا و بگذريد از آنچه باقي مانده است از طلبتان كه بابت ربا است اگر شما مومن 

 هستيد. 

وَالِكُمْ الَ تَظِْلمُونَ وَاَل )) َفإِن لَّمْ َتفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مَِّن اللّهِ َورَسُولِهِ وَإِن تُبُْتمْ فَلَُكمْ رُؤُوسُ أَمْ 279سوره بقره آيه  -0

 تُظْلَمُونَ ((

پس اگر نمي كنيد اين كار را و دست از ربا نمي كشيد اعالم كنيد به جنگ با خدا و رسولخدا و اگر توبه كنيد از ربا پس 

 از براي شماست مايه و اصل اموال شما نه سود آن كه ربا است ، ظلم نكنيد و مظلوم هم نشويد. 

  (( )) يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اَل تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَاًفا م َضاعَفًَة وَاتَّقُواْ اللَّه لَعَلَُّكمْ ُتفْلِحُونَ 135مران آيه سوره آل ع -6

 اي مومنان ! ربا را چندين و چند برابر ) مگيريد و ( مخوريد ، و از خدا بترسيد ، تا مگر به رستگاري دست يابيد.

 

 ث پیامبر اكرم )ص( در مورد ربااحادی

ارسول اكرم )ص( : روزگاري برسد كه يكي نماند مگر آنكه ربا خورد و اگر نخورد اثري و غباري از آن به وي برسد. نهج 

  2360الفصاحه حديث 
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  2657رسول اكرم )ص( : هركه ربا فراوان خورد سرانجام او به فقر و بي چيزي انجامد. نهج الفصاحه حديث 

 

سول اكرم )ص( : خداوند ربا خوار و ربا ده و نويسنده سند آن و شاهد معامله اش را لعنت نمايد. نهج الفصاحه حديث ر

2231 

 

پيغمبر اكرم )ص( فرمود : كسي كه ربا بخورد خداوند شكمش را به مقدار آنچه خورده از آتش پر ميكند ، پس اگر از ربا 

د و هميشه مورد لعن خدا و مالئكه است مادامي كه قيراطي از مال ربايي نزدش مالي را به دست آورد عملش را نمي پذير

 باشد. مستدرك الوسائل 

 

حضرت محمد )ص( فرمودند : در شب معراج جماعتي را ديدم كه هرگاه يكي از ايشان ميخواست برخيزد از بزرگي 

انند كه روز قيامت برنمي خيزند مگر مانند شكمش نمي توانست.از جبرئيل پرسيدم اينها چه كساني اند ؟ گفت رباخوار

جن زده ها ، ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون ديدم كه بامداد و شامگاه آتش بر ايشان عرضه داشته ميشود و مي گويند 

خداوندا چه وقت قيامت برپا ميشود ) بديهي است كه مراد از آتش در اينجا عذاب برزخي است ( مستدرك الوسائل كتاب 

  478صفحه  1رت باب تجا

 

 

 حضرت محمد )ص( : هرگاه امت من رباخوار شوند به زلزله و فرورفتن در زمين مبتال ميشوند. مستدرك الوسائل

 

حضرت محمد )ص( : هركه ربا خورد خداوند به مقدار آن شكم او را از آتش جهنم پر ميكند ، و اگر با آن پول مالي به 

قبول نميكند و تا آن مال با اوست هميشه در لعنت خدا و فرشتگان ميباشد. جامع  دست آورد خداوند از عمل او چيزي

  169االخبار صفحه 

 

  169حضرت محمد )ص( : بدترين كسب ها كسب ربا است. جامع االخبار صفحه 

 

بحار حضرت محمد )ص( : خداوند عزوجل به ربا خوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهدينش لعنت كرده است. سفينة ال

  057صفحه  1جلد 

 احادیث ائمه معصومین )ع( 
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امير المومنين )ع( : هركس ربا بخورد خداوند پر كند شكم او را از آتش جهنم به قدر آنچه كه خورده و اگر به دست 

بياورد از مال ربا ثروتي و از آن در راه خدا انفاق كند خداوند قبول نفرمايد چيزي از عبادات و اعمال خيري را كه ميكند و 

  393صفحه  1د. تفسير جامع جلد او هميشه در لعنت خدا و فرشتگان ميباش

 

 وسائل الشيعه .حضرت باقر )ع( فرمودند : بدترين كسبها ، معامله ربايي است

امام صادق )ع( : خوردن يك درهم ربا سخت تر و شديدتر است در نزد خداوند از هفتاد مرتبه زنا كردن با محارم خود. 

  393صفحه  1تفسير جامع جلد 

 

دق )ع( عرض كردم اينكه خداوند در قرآن مجيد ميفرمايد : خداوند كم ميگرداند و بركت را زراره گويد به حضرت صا

ميبرد از مال ربايي و صدقات را زياد ميكند ، در حالي كه كسي را مي بينيم كه ربا مي خورد و مالش هم زياد ميشود ، 

ربا ، دين خورنده اش را از بين ميبرد و اگر آن حضرت فرمود : كدام كم شدن و بي بركتي بدتر از اين است كه يك درهم 

 هم از گناه خود توبه نمايد ، مالش رفته و گدا ميشود. وسائل الشيعه 

طبق شريعت ) قوانين اسالمي ( هرسودي كه در معامالت خريد و فروش پول با پول نوعي ربا محسوب شده و اين نوع 

از طريق بازرگاني مشروع و گردش پول در سرمايه گذاري و بهره در شريعت مجاز نمي باشد. بهره مي بايست تنها 

معامالت كسب گردد. سرمايه گذاري در شركتهاي مربوط به مشروبات الكلي، قمارخانه ، دخانيات و فحشاء اكيداً مجاز 

يه نمي باشد . مدل تامين مالي اسالمي براساس تقسيم ريسك انجام مي پذيرد. مشتري و بانك در ريسك هرگونه سرما

گذاري براساس شرايط فوق مورد موافقت شريك شركت و يا بانك سرمايه گذار بوده و در واقع سرمايه گذار در سود و 

 زيان سرمايه و مشاركت سهيم بوده و هرگونه سودي را مي بايست بين مشتري و بانك تقسيم گردد. 

  ؟ است حرام اسالم در بهره چرا      

در دوران حضرت محمد )ص( بسياري از مردم پولهاي زيادي را از طريق قرض پول )رباخواري( با نرخ بهره باجگيرانه به 

جيب مي زدند. در نتيجه پرداخت بهره بعنوان يك بي عدالتي ممنوع گرديد. اسالم مي آموزد كه پول مي بايست در 

پول بسازيد . شما مي توانيد سرمايه را از طريق بازرگاني مشروع  ل ،راهي مثمرثمر بكار گرفته شود. شما نمي توانيد از پو

 در كاال و اقالم توليد نمائيد اما مي بايست در خطر و منافع آن سهيم گرديد 

 : آن ومالكهاي اسالمي بانكداري      
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 تجارت در شريعت ) خريد و فروش در اسالم ( مي بايست از سه مالك برخوردار باشند:

 گونه بهره )نزول(به آن تعلق نميگيرد. هيچ-الف

 ..شود انجام فحشاء يا و خوك ، خواري مشروب ، قماربازي همانند هائي زمينه در توانند نمي معامالت  -ب 

سطح ريسك آن باال باشد و اين  كه قراردادي يا و گردد قلمداد قماري قرارداد يك بعنوان تواند نمي معامالت –ج 

 معامالت و خريد و فروش مي توانند در مورد مسلمان و يا غيرمسلمان بكارگرفته شود. 

 عقود مختلف دربانكداري اسالمي:       

ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسالمي شامل مضاربه )تقسيم سود(، وديعه )به امانت گذاردن(، مشاركت عمومي

 گذاري مشترك(، مرابحه )قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده( و اجازه به شرط تمليك )ليزينگ( است. )سرمايه

 : وديعه-1      

 شود.گذاري در نظر گرفته ميدر عقد وديعه بانك به عنوان يك محافظ و معتمد براي سپرده

به امانت بسپارد و هر گاه كه خواست  تواند پول خود را به صورت وديعه نزد بانكدر بانكداري اسالمي هر شخص مي

 وكاست دريافت كند..تواند آن را بدون كممي

گيرد و در مقابل بانك با صالحديد خود صاحب سپرده براساس ميزان استفاده از سپرده به اين سپرده سودي تعلق نمي

 كند..اي تقديم ميهديه

كند براي پاداش دادن به شود اما بانك تالش ميميالبته پرداخت اين هديه از سوي بانك نيز هيچگاه تضمين ن

 اي به وي بدهد.. گذاري هديهگذار براساس طول يك دوره سپردهسپرده

 : مرابحه-2      

 مرابحه از نظر لغوي به معني توافق دوطرفه براي سود يك معامله است. 

 كند. ر خود را اعالم ميانتظا مورد سود و هزينه فروشنده آن براساس كه است قراردادي مرابحه 

 هاي كاري خود پذيرفته است.بانكداري اسالمي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنيك
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كند كه يك كاالي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با به عنوان يك تكنيك مالي مشتري از بانك درخواست مي

 دهد. تري اين كار را انجام مياعالم ميزان سود عالوه بر هزينه خريد به مش

 : مضاربه-3      

اي از شراكت در استفاده از منابع مالي است كه يك طرف مسوول تامين سرمايه و يك طرف وظيفه انجام كار، نمونه

 گيرد.تخصص و مديريت را برعهده مي

رتي كه هرگونه زيان تنها شود در صوهرگونه منفعت به دست آمده براساس يك توافق قبلي بين طرفين تقسيم مي

 كننده سرمايه است. متوجه تامين

 

 شود.در اين حالت بابت زيان شركت و عامل اجراي پروژه خسارتي پرداخت نمي

گويند. در بانكداري اسالمي تمامي سرمايه توسط بانك گيرنده مضاريب ميالمال و به وامدهنده ربدر اين عقد به وام

 جارت و مديريت آن برعهده طرف مقابل است.شود و اجراي تپرداخت مي

 

شود. بانك در واقع صاحب دارايي است و عامل اجرايي به عنوان كارگر و يا كارگزار گونه زياني تقسيم نميدر مضاربه هيچ

 شود.وي محسوب مي

 شود.تقسيم سود بيشتر همانند عقد مشاركت تقسيم مي

 ت و تجارت را ندارد مسووليت اين مهم برعهده عامل اين پروژه است.در مضاربه صاحب سرمايه حق مداخله در مديري

تواند به صورت ترين ويژگي مضاربه امكان توافق بر سر تقسيم سود به هر نسبت بين طرفين است. مضاربه ميمهم

 انفرادي و يا گروهي اجرا شود.

 : اجاره-4      

مقابل دريافت پاداشي معين است. عموما براي اجير كردن و معني تكنيكي اجاره فروش يك حق عمري و رقبي معين در 

گيرد، اجاره همچنين براي در اختيار گرفتن يك زمين در مقابل پرداخت اجاره به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار مي

 شود.بهاي ثابت به صورت نقدي به كار گرفته مي
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دهد. ا در ازاي يك اجاره بهاي توافقي به مشتري اجاره ميبانك براساس قراردادي ساختمان، لوازم و امكاناتي مشابه ر

 گذاري اصلي به عالوه سود آن را كسب خواهد كرد.. . بها ثابت بوده آنچنانكه بانك مبلغ سرمايهاجاره

 : لیزینگ-1      

واقعي مانند هاي قانونمند كسب درآمد براساس قوانين اسالمي است. در اين شيوه يك دارايي ليزينگ يكي از شيوه

تواند از سوي موجر به مستاجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره دستگاه، اتومبيل، كشتي و يا يك خانه مي

 شود.داده شود. هزينه و منفعت در اين معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قيد مي

هاي مشتري خريداري ك دارايي را براساس مشخصات و خواستهبراساس قرارداد اجاره يا ليزينگ يك بانك اسالمي ي

دهد. مشخصات و طبيعت كند و آن را با توافق طرفين ضمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشتري اجاره ميمي

يت دارايي گيرد. در طول مدت ليزينگ مالكدارايي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار مي

 دهنده )بانك( است. در اختيار اجاره 

 بانك به مجددا دارايي اجاره مدت پايان در. دهد انتقال( مستاجر) كنندهاجاره به را مالكيت اين كه دارد را حق اين بانك 

 . شودمي داده تحويل

 : تمليك شرط به اجاره-6      

اجاره و »براساس اين توافق كه به اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا ها است. توافق خريد اجاره يكي از اين نمونه

آيد و مبالغ پرداختي اقساط به جاي نيز معروف است، مورد اجاره در پايان دوره ليزينگ به تملك مستاجر در مي« االقتناء

 شود.ه )بانك( سلب ميدهنداجاره )سود سرمايه( و همچنين اصل سرمايه محسوب شده و در پايان، مالكيت اجاره

 شود. از اين روش عمدتا براي خريد منزل و اتومبيل استفاده مي

 : الحسنه قرض-7      

الحسنه با شرط اينكه در پايان دوره به هيچ عنوان مبلغي به آن اضافه الحسنه يك وام با فضيلت است. وام قرضقرض

مدت هاي كوتاهگذاريخيريه يا برطرف كردن نيازهاي سرمايهشود. اين وام بدون بهره براي اهداف نشود، پرداخت مي

شود. قرض گيرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. اين وام فقط مخصوص افراد نيازمند است و اعطا مي

 پاداش پرداخت اين وام نزد خداوند است.

الحسنه را صرفا براي ها وام قرضكنند. برخي از اين بانكهاي مختلفي عمل ميهاي اسالمي در ارائه اين وام به روشبانك

 كنند. دهند. برخي ديگر به همه مشتريان اين وام را پرداخت ميگذاري در خود بانك به متقاضيان ارائه ميسرمايه
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. دهندمي جامعه ضعيف اقتصادي هايبخش ديگر و نيازمند دانشجويان به صرفا را وام اين هابانك از برخي 

هايي كه قادر نيستند از منابع ديگر نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند از دگان كوچك، كشاورزان و شركتتوليدكنن

 ها هستند.. متقاضيان اين وام

 : آخر كالم      

 آنچه در بانكداري اسالمي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. 

 بانكداري اسالمي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسالم را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.. 

 

 

 پول شوئی و اثرات آن بر اقتصاد

 مقدمه 

 گفته مي شود.درآمد ها و پول هايي كه مردم از طريق كار و تالش بدست مي آورند به آن پول تميز 

 درآمدها و پول هايي كه از راههاي نامشروع و غير قانوني كسب مي شود به آن پول كثيف گفته مي شود. 

ل كثيف را به پول تميز تبديل كرده پو فرد اين اينصورت در. كند قانوني و مشروع كار صرف را كثيف پول  وقتي يك نفر

 است. به اين اقدام پولشوئي گفته مي شود. 

چند لغت پول شوئي اخيراً وارد ادبيات اقتصادي شده است ولي فساد مالي ، اقتصادي و جنايت پديده اجتماعي مي هر 

باشد، كه عمر آن به قدمت بشر مي رسد. در آثار بسياري از مورخين مي توان سابقه تطهير پول را از گذشته هاي دور 

 قطعه يك مالكيت انتقال  قانوني، غير بصورت بازرگانان طرف از ثروت جايي به جا  برداشت نمود. مخفي كردن دارايي ها،

 آنان از فروش و خريد  حق كه هايي زمين براي خريدار طرف از هدايا پرداخت و فروشنده طرف از هبه عنوان تحت زمين

  جمله سوابقي است كه در تاريخ ثبت شده است . از باشد، شده سلب

 دهه در است شده گرفته آمريكا در اي سكه لباسشويي هاي دستگاه بر مافيا مالكيت از اصطالح اين شود مي گفته 

 مي دست به...  و الكلي مشروبات ، قاچاق ، قمار ، فحشا ، اخاذي راه از نقد صورت به هنگفتي مبالغ گانگسترها 1925

http://poolvbank.blogfa.com/post/1
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، ناچار بودند منبعي براي وجوه غير  ند. براي خرج اين مبالغ و تبديل آن به خانه ، اتومبيل يا هر وسيله اي ديگرآورد

قانوني خود معرفي كنند. يكي از راه هاي رسيدن به اين هدف، اين بود كه آنها ابتدا يك دستگاه رختشوئي سكه اي مي 

 طريق از  كه نقدي هاي پول و  مي كردند. آنها درآمدهاي نامشروع عنوان  خريدند و خود را رختشور و متصدي دستگاه

 با خود غيرقانوني عايدات آنها كار اين با. كردند مي مخلوط هم با كردند، مي كسب اي سكه رختشوئي دستگاههاي

ها بعد از آن شده كسب درآمد كل لذا. دادند مي جلوه مشروع و قانوني  آنرا سپس و كردند مي مخلوط قانوني عايدات

پرداخت ماليات بعنوان دارايي مشروع و قانوني قلمداد مي كردند و مي توانستند ، كاال يا دارائي هاي مورد نظر خود را 

 بصورت قانوني خريداري كنند. 

 كسب زيادي نقد وجوه روزانه دستگاهها اين طريق از كه شدند انتخاب دليل اين به اي سكه رختشويي هاي دستگاه   

 و حساسيتي هم بر نمي انگيخت .  شد مي

 1982در آمريكا مطرح و وارد مطبوعات شد. در سال  1973براي نخستين بار واژه پولشوئي در قضيه واترگيت در سال 

 . شد آمريكا حقوقي و قضايي متون وارد جرم يك  ،واژه پولشوئي بعنوان

  تعریف پول شویی

انجام آن ، عوايد و درآمد هاي ناشي از اعمال خالف قانون ، مشروئيت مي پول شويي فعاليتي غير قانوني است كه طي 

يابد. به عبارت ديگر پولهاي كٍثيف ناشي از اعمال خالف قانون به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه ي اقتصاد 

 جايگزين مي شوند.

 (( مي باشد. money launderingپول شويي معادل فارسي ))

 (( مي باشد.dirty moneyفارسي ))پول كثيف معادل 

 انواع پول كثيف:

 رشوه ، آن منشاء چنانچه. شود مي گفته «سياه پول»  چنانچه پول كسب شده ناشي از قاچاق و فرار مالياتي باشد، به آن

 «خاكستري پول» باشد مالي فساد و

 مي باشد.« پول كثيف»و اگر از طريق تجارت مواد مخدر و فحشا بدست آمده باشد
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معموالً پول شويي را به معناي قانوني كردن درآمدهاي غير قانوني ، مشروع كردن پول هاي نا مشروع ، يا تطهير پول 

هاي حرام تعريف نموده اند. اما واقعيت اين است كه قانوني شدن يا مشروع بودن هر درآمدي از نظر اقتصادي ، نه تنها 

 بايد به عنوان عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش كند.نبايد ضرري به اقتصاد يك كشور بزند ، بلكه 

در عمليات پول شويي به عنوان يك عمليات مجرمانه مالي ، درآمدهايي كه حاصل فعاليت ها غير قانوني است به گونه اي 

مي توان از اين با در آمدهاي حاصل از فعاليت هاي قانوني در مي آميزد كه تفكيك انها از يكديگر ممكن نيست و 

 درامدهاي غير قانوني با حداقل ريسك براي فعاليت هاي ديگري در اينده استفاده كرد.

  

 

 بانكداري اصطالحات

مفاهيم واصطالحات حال كه با مباني ، وظايف و سير تحول پول آشنا شديم در اين بخش مناسب ديده شد تا برخي از 

 اساسي رايج در بانكداري توضيحات مختصر ارائه شود .

 : است در اقتصاد و نظام بانكداري سپرده هاي مردم نزد بانكها به اشكال مختلف قابل تقسيم بندي

 (   Sight  Deposit الف( سپرده هاي ديداري قابل انتقال با چك ) 

 (  Time  Deposht ) دار مدت هاي سپرده و (  Saving  Deposit ) انداز پس هاي سپرده( ب 

سپرده هاي ديداري فرق عمده اي با اسكناس و مسكوك ندارد . اما سپرده هاي پس انداز و مدت دار از درجه تقدينگي ) 

Liquidity  ) سكناس و يداري به سهولت نمي توانند جانشين اد هاي سپرده با مقايسه در و بوده برخوردار تري پايين

 مسكوك شوند .

 . نامند مي(   Near  Money« ) شبه پول » از اينرو سپرده هاي پس انداز و مدت دار را 

 : گردد مي ارائه فوق شده گفته موارد به مربوط روابط ذيالً 

 گردش در پول حجم   =   فرادا دست در مسكوك و اسكناس  +   سپرده هاي ديداري مردم نزد بانكها 

 افراد دست در مسكوك و اسكناس = شده منتشر مسكوك و اسكناس كل – مسكوك نزد بانكها اسكناس و

http://poolvbank.blogfa.com/post/19
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 پول شبه   سپرده هاي مدت دار مردم نزدبانكها + سپرده هاي پس انداز مردم نزد بانكها =

  خصوصي بخش نقدينگي  =  درگردش پول حجم  +  پول شبه ميزان 

  

بانقدينگي بانكها اشتباه كرده نقدينگي بانكها ، ذخيره هائيست كه هر بانك البته نقدينگي بخش خصوصي را نبايد 

بصورت نقد نگه مي دارد تا بتواند پاسخگوي درخواست اسكناس از سوي صاحبان سپرده باشد . بعبارت ديگر بدين معني 

لذا بانكها عالوه بر ذخيره  است كه هر بانك و يانظام بانكي چه نسبتي از سپرده هاي را بايد بصورت نقد نگاه دارند .

 قانوني نزد بانك مركزي ، ذخيره در گردش و يا انواع دارائيهاي نقد نزد يكديگر نگاه مي دارند .

اما نقدينگي بخش خصوصي معادل مجموع پول و شبه پول است . اين مقوله از مهمترين عواملي است كه مورد توجه 

هش آن همراه با سرعت گردش پول از جمله عواملي هستند كه در سطح مقامات پولي مملكت است . زيرا افزايش و كا

 عمومي قيمت ها و در نتيجه در تغييرات ارزش پول تأثير مستقيم دارند .

مي باشد كه عبارت است از تعداد « سرعت گردش پول » لذا عالوه بر روابط فوق يكي از روابط مهم وكاربردي مقوله 

 سال دست به دست مي شود و بصورت ذيل محاسبه مي شود . دفعاتي كه يك واحد پول در طي

 ملي ناخالص توليد                                      

 ------------------      =  سرعت گردش پول

 خصوصي بخش نقدينگي                                       

                  

 امل موثر در سرعت گردش پول :عو 

 سرعت گردش پول بستگي به پنچ عامل زيردارد:

 الف( تواتر معامالت : هر چند تعداد دفعات دريافتها و پرداختها زيادتر شود سرعت گردش پول بيشتر است .

ب( حجم داد و ستد : اگر تجارت داخلي و بين المللي يك كشور افزايش يابد الجرم مقدار معامالت نيز باال خواهد رفت و 

 سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.در نتيجه 
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ج( شرايط اقتصادي : در دوران رونق سرعت گردش پول افزايش و در دوران ركود و كسادي سرعت گردش پول كاهش 

 مي يابد .

د( ارزش پول : در شرايط تورمي ارزش پول تنزل مي يابد در نتيجه مردم مايل نيستند پول را نزد خودشان نگهدارند و 

هند كه به محض دريافت پول آنرا به مصرف برسانند و لذا در اين وضعيت سرعت گردش پول افزايش مي ترجيح مي د

يابد و برعكس در شرايط ركودي با افزايش ارزش پول و حفظ و ذخيره پول توسط مردم و بالطبع كاهش حجم معامالت 

 سرعت گردش پول كاهش مي يابد .،

ردش پول همراه با تسهيل شرايط اعطاي وام و اعتبار بيشتر مي شود و با تحديد و ه ( شرايط اعتبار و وام دهي : سرعت گ

 كنترل آن كاهش مي يابد .

 شاخص قیمت 

 دهد.است كه تحوالت قيمت را بر مبناي يك سال پايه نشان مي شاخص قيمت يا شاخص بها متغيري در افتصاد 

 گردد:هاي زير تقسيم ميطريقه محاسبه آن به دستهگردد كه بسته به شاخص قيمت به طرق گوناگون محاسبه مي

 (cpi)شاخص قیمت مصرف كننده 

را  تورم مصرف كننده است. اين شاخص تغييرات قيمت كاالها و خدمات در سطح مصرف كننده نهايي مان شاخصه

 براي سبد مشخصي از كاالها و خدمات را اندازه گيري مي كند

دمات در سبد تعريف شده را نسبت به قيمت آن ها در يك سال پايه مقايسه مي در واقع قيمت كاالها و خ اين شاخص

است . اين  135برابر يا1394تعريف شده است. فرض كنيد عدد شاخص در سال  155سال پايه  ايشاخص بر كند. رقم

 .است درصد رشد كرده 35 ( 1395)مثال سال  نسبت به سال پايه 1394به اين معني است كه تورم در سال 

  (ppi)شاخص قیمت تولید كننده : 

هاي توليد ها است، با اين تفاوت كه سبد اين شاخص تنها مربوط به هزينهدهنده نرخ تورم در قيمتين شاخص نشان

  .توسط كارخانجات است

در  هاي توليدكننده درروند توليد،ر حقيقت اين شاخص به ميزان سنجيده شده قيمت متوسط سبد ثابتي از هزينهد

درصد اين شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزايش يابد، هرچه .شودمقايسه با دوره مشابه گذشته اطالق مي
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هاي صنعتي و ارزش ارز آن كشور در مقابل ديگر كشورها خواهد موجب افزايش تورم و در نتيجه افت ارزش سهام شركت

 شد

 : تورم

 قيمتاشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا  اقتصاد( از نظر علم Inflation: انگليسيتورم )به  

تورم، روند فزآينده و نامنظم ]شود.در نظر گرفته مي قيمتاست. تورم عمومًا به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي 

گيرد، اما، تمامي هاي مختلف، تعاريف متفاوتي از تورم صورت ميت. هر چند طبق تئورياس اقتصادها در افزايش قيمت

ها اشاره دارند. مفهوم امروزي تورم، در قرن نوزدهم ميالدي متداول شد. آنها به روند فزآينده و نامنظم افزايش در قيمت

هاي غيرقابل تبديل به طال به حجم اسكناسقبل از آن، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت كه جهت نشان دادن افزايش 

 شد.كار برده مي

 كه معموالً شاخص قيمت مصرف كننده است. شاخص قيمتبرابر است با تغيير در يك  نرخ تورم

تعريف تورم داللت بر وضعيتي دارد كه در آن تقاضاي پولي براي محصول نسبت به توليد رشد مي كند، وضعيتي كه، در 

ليد شده آشكار مي شود. تورم معموال ً با افزايش واقعي غياب كنترلي موثر، به صورت افزايش قيمت يك واحد از كاالي تو

يا بالقوه ي سطح عمومي قيمت ها، يا به سخن ديگر، با كاهش قوه ي خريد واحد پولي همراه است. در بعضي مواقع تورم 

ايجاب  زماني به وجود مي آيد كه سطح عمومي قيمت ها به ميزاني كه افزايش در بازدهي عوامل و فرايند هاي اقتصادي

 ]مي كنند تنزل نيابد. تورم آن طور كه معموالً  فهميده مي شود، رابطه اي با افزايش نامعمول قيمت ها دارد.

 ها اشاره دارند؛ تورم يعني بايد كنند، به رشد سطح عمومي قيمتزماني كه اقتصاددانان درباره تورم صحبت مي

 .] براي خريد كاالها و خدمات، پول بيشتري پرداخت شود

 تورم :انواع 

 تورم حاد 

برخي اوقات تورم مهارناپذير( واژه اي « ) تورم حاد»اغلب تعيين درجه يا ميزان تورم مفيد واقع مي شود. بدين ترتيب 

بكار مي رود . مي توان تورم حاد را وضعيتي  23-1919است كه درباره ي تجاربي چون تجربه ي آلمان در سال هاي 

فزايش باز هم بيش تر را پيش مي آورد به نحوي كه جوش و خروش تعريف كرد كه در آن افزايش مدام قيمت ها انتظار ا

براي كاالها وضعيتي را پديد مي آورد كه پايان آن سقوط كامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش 

http://poolvbank.blogfa.com/post/21
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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ش و مهمي ايفا مي كند و به آن چنان سطحي ارتقا مي يابد كه واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخيره ساز ارز

از سوي ديگر، افزايش تدريجي اما « تورم خزنده»باالخره ضابطه ي تعيين ارزش و واسطه ي مبادله از دست مي دهد. 

 دائمي هزينه ها و قيمت ها را مي نماياند كه كم و بيش به وسيله ي سياست هاي پولي و مالي با آن برخورد مي شود. 

 تورم آشکار و نهان 

كه معموال ً در زمان جنگ و نيز بالفاصله بعد از آن اعمال مي شوند، منجر به ايجاد تمايز بين تجربه ي كنترل هاي فوري 

 ًَ احتماال و ها قيمت كه است اين نهان تورم وضعيت ي مشخصه» ترتيب بدين. است شده «آشكار تورم »و « نهان تورم »

 هايي كنترل چنين آشكار تورم وضعيت در كه آن حال شوند، مي ثبت مستقيم هاي كنترل اعمال طريق از ها نيزحقوق

 . شود نمي اعمال

 های تورم ریشه

گرايانرشد كل. ديدگاه پول تقاضايكل و يا افزايش  عرضهكند: كاهش دو دليل عمده براي تورم ذكر مي كينزديدگاه 

در  حجم پولداند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن ترين دليل تورم ميرا عمده رشد اقتصاديعرضه پول مازاد بر 

. تقريبا تمام اقتصاددانان بر اين نكته توافق دارند كه تورم پايدار و درازمدت، كاالهاستو  خدمات ٔ  گردش، با عرضه

تر كم پوليك واحد  قدرت خريدتر شود، بيش ميزان تورم چه هر. ندارد نقدينگي افزايش و پول ٔ  اي جز عرضهريشه

 گردد.مي

 پیامدهای تورم 

تواند آثار و تبعاتي مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي هايي است كه ميتورم از جمله پديده

بگير است. به عبارت ديگر تورم درآمد و حقوقهاي فقير و كمهاي پردرآمد و به ضرر گروهاست به نحوي كه به نفع گروه

كاهد و در مقابل، به نفع اغلب كساني تمام زند و از قدرت خريد آنان مياد داراي درآمدهاي پولي ثابت، ضرر ميبه افر

هاي كند: تورم همچنين هزينهتصريح مي هاي مجلسمركز پژوهشگزارش شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند. مي

كند كه تر يا استقراض از بانك مركزي ميعمومي دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش

كند. اين گزارش در ادامه به طرح راهكارهاي مبارزه با ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد ميدر هر دو حالت ضربات جبران 

هاي تورم، كه اي نيست و كافي است ريشهكند كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيدهتورم پرداخته و تاكيد مي

 اي از ميان برداشته شوند.قابل شناسايي نيز هستند، به گونه

 ی و اجتماعی تورم آثار سیاس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد و متغيرهاي كالن اقتصادي تاثيرگذار  اقتصادعالوه بر آثار اقتصادي، تورم بر ساختار 

است. دليل اين مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي افراد جامعه است. عالوه  اي پيدا كردهاجتماعي و سياسي گسترده

شود كه تورم از جمله آنهاست. هاي متفاوتي سنجيده ميبر آن، ثبات سياسي و اقتصادي يك كشور از طريق شاخص

هاست. وند رشد قيمتشعار بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري در كشورهاي در حال توسعه، كنترل و پايين آوردن ر

ترين مقوالت اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر ترين و حساسترين، مهمتوان كه يكي از پيچيدهرو، تورم را مياز اين

 تواند نقش بسزايي در تحليل و تبيين مسائل اقتصادي داشته باشد.دانست و بررسي و تحليل آن، مي

 انتظارات تورمی  

ها رو به پيش بيني كنند كه درآينده نزديك قيمت بازاربر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات  مردماگر 

دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش ميافزايش 

، سياستكنند، بديهي است در اين صورت با اين كاالها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي عرضهو  فروش

 گردد.ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم ميعرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت

 نرخ ارز و تورم 

اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهاي اقتصادي كالن كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با 

و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي  اجراي سياستهاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد

اي بر تورم و نيز بر سطح عمومي قيمتها نخواهد داشت. سياستهاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل مالحظه

 اما اعمال سياست يكسان سازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قيمتها تأثير گذار است .

 رم نرخ بهره و تو

 رابطه مشهور فيشر ميان نرخ بهره حقيقي، نرخ بهره اسمي و نرخ تورم برقرار است:

 نرخ بهره اسمي = نرخ بهره حقيقي + نرخ تورم

 يا

 تورم -نرخ بهره حقيقي = نرخ بهره اسمي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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آيد؛ ه دست مياي است كه با درنظر گرفتن اثر تورم بر كاهش ارزش سرمايه مالي بمنظور از نرخ بهره حقيقي، نرخ بهره

 14ها. به عنوان مثال اگر نرخ بهره اسمي يعني ميزان رشد قدرت خريد سرمايه مالي، با توجه به افزايش سطح قيمت

درصد است. يعني با وجود تعلق گرفتن نرخ بهره  14-26=-12درصد باشد، نرخ بهره حقيقي برابر  26درصد و نرخ تورم 

درصد براثر تورم، رشد ارزش حقيقي  26ش قدرت خريد سرمايه به ميزان درصد به سرمايه، به علت كاه 14اسمي 

 درصد خواهد بود. -12سرمايه 

گذار و است. به اين معني كه سپرده« نرخ بهره حقيقي»كند آن چه كه ميزان عرضه و تقاضاي سرمايه مالي را تعيين مي

يا دريافت تسهيالت را با توجه به اين متغير انجام  گذاريهاي خود در مورد ميزان سپردهگيريمتقاضي تسهيالت تصميم

 دهد؛ و نه متغير نرخ بهره اسمي.مي

 بورس اوراق بهادار :

 :تاریخچه بورس دنیا -الف  

)واندر "فن در بورزه"در مقابل خانه مردي به نام  "بورژ"در قرن پانزدهم ميالدي , بازرگانان و صرافان بلژيكي در شهر 

بازار  1465بدين ترتيب نام فعاليتي كه بعدها يعني در سال  و به داد و ستد مي پرداختند. بورس( جمع مي شدند

 .متشكلي را شامل گشت از اسم آن مرد بلژيكي گرفته شد

« كمپاني هند شرقي هلند»اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شركت چند مليتي به نام  

كمپاني »اولين شركتي بود كه سهام منتشر كرد. شركت « كمپاني هند شرقي هلند»پديدار شد. به همين نحو، شركت 

هزار نفر كارمند غير نظامي با ارتش خصوصي  05برخوردار بود: از سلسله عواملي براي نيل به موفقيت « هند شرقي هلند

هزار خدمه و البته گردش فزاينده سود. اين شركت با وجود بازاري براي  15نفر ملوان و  35ناوجنگي،  45مشتمل بر 

درحقيقت  سهام و اوراق قرضه خود، احتماالً قويترين اقتصاد در تاريخ جهان را داشته است. كليد موفقيت اين شركت

 در مالكيت آن بوده است. « عموم»حضور 

هيچگونه مقررات يا عضويت رسمي در بورس  1851تا سال ، 19با توجه به تشكيل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 

پيوست، هنوز تعدادي هاي تغيير در تاريخ دنيا به وقوع مياوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالي كه بزرگترين گام

 شود.اعتقاد داشتند كه خريد وفروش سهام امري غير اخالقي و شيطاني محسوب مي

وال »خانه اي در لندن، كارگزاران سهام در زير درختي در خيابان هم زمان با انتشار فهرست ابزارهاي مالي در قهوه

م در نيويورك بود كه به نيويورك جهت دادوستد سهام، نشست ترتيب دادند. وال استريت، يك ديوار مستحك« استريت
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هيأت سهام و »كارگزار سهام قراردادي را امضا نمودند كه بعدها  24، 1792هرعلتي توسط هلنديان بنا شده بود. در سال 

 جايگزين آن گرديد. -تبديل شد (NYSEشركتي كه بعدها به بورس اوراق بهادار نيويورك ) -«بورس نيويورك

نه تنها پيدايش بورس اوراق بهادر نيويورك را باعث گرديد بلكه شاهد انكار  («Buttonwoodباتن وود)»قرار داد 

ناپذيري مبني بر توسعه اياالت متحده و تبديل آن به يك ابرقدرت اقتصادي محسوب شد. جالب است كه وال استريت در 

 رود.ر به شمار ميها ، به عنوان نماد قدرت و پول اين كشوخراشكنار ديگر سمبل اياالت متحده يعني آسمان

كردند كه هاي اوراق بهادار در اقتصاد جهان غيرقابل انكارند. شايد محققين نيز هيچگاه تصور نميامروزه نقش بورس

ترجمه و تهيه: كريم كريمي، كارشناس )سال پيش ابداع نمود، سراسر دنيا را دربرگيرد.  455كاري كه شركتي در 

 (س و اوراق بهادارالملل، سازمان بورمسئول امور بين

 تاریخچه بورس ایران: -ب

تأسيس شد. دوران فعاليت  1340ماه بر پايه قانون مصوب ارديبهشت 1346ماه سال بورس اوراق بهادار تهران در بهمن

(، دوره 1308-1367(، دوره دوم )1346-1307توان به چهار دوره تقسيم كرد: دوره نخست )بورس اوراق بهادار را مي

 .تاكنون( 1384( و دوره چهارم )از 1368-1383)سوم 

ران در اين سال يك كارشناس بلژيكي به نام  .گرددبازمي 1310ريشه هاي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران به سال اما 

درخواست دولت وقت ايران، دربارة تشكيل بورس اوراق بهادار مطالعاتي  به همراه يك كارشناس هلندي، به لوترفلد

نيز به مطالعة  ها يك گروه كارشناسي در بانك مليتأسيس و اساسنامة آن را تنظيم كردند. در همان سال مودند و طرحن

  .تشكيل بورس اوراق بهادار تهيه كردند گزارش كاملي دربارة جزئيات مربوط به 1317موضوع پرداختند و در سال 

رشناسان گرفت. از سرگيري مطالعات در اين زمينه به فرصت اما آغاز جنگ جهاني دوم فرصت ادامة فعاليت را از كا

و حاكم شدن آرامش نسبي بر ايران براي اتاق  1332مرداد  28مناسبتري نياز داشت كه اين فرصت پس از كودتاي 

ار و بازرگاني،اتاق صنايع و معادن،بانك مركزي و وزارت بازرگاني ايجاد شد تا چند سالي را به بررسي پيرامون اين باز

 شرايط ايران براي تشكيل آن بپردازند.

قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار را تهيه و اليحه مربوط را به مجلس شوراي ملي ارسال كردند.  1340در سال 

تصويب شد،اما به دليل عدم آمادگي بخش صنعتي و بازرگاني بورس تهران در پانزدهم  1340اليحه مزبور در ارديبهشت 

 -به عنوان بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي آن زمان -با ورود سهام بانك صنعت و معدن 1346ماه  بهمن

 فعاليت خود را آغاز كرد.

 



www.irhesabdaran.ir 
 

59 
 

 بازار ارز : فاركس

 ارز يعني ارزش ، بها ، نرخ و سندهاي تجاري كه ارزش آن ها به پول هاي بيگانه معين شده باشد.  

( در اصطالح به پولهاي رايج خارجي اطالق مي شود .  Forex)  اختصار به يا  ( foreign exchange market)  ارز

به ديگر سخن در يك كشور از پول ساير كشورها يا عنوان ارز ياد مي شود. ارز يعني پول خارجي و اضافه نمودن واژه 

 ز مستتر مي باشد.پس از واژه ارز لزومي نداشته كافي است بگوئيم ارز و مفهوم خارجي در معناي ار

چون اسكناس و سكه بخشي از پول هر كشور را تشكيل مي دهند ، لذا ارز فقط به اسكناس و مسكوك خارجي محدود 

 نشده و چك بانكي ، حواله ، چك مسافرتي ، سفته ، برات را هم شامل مي شود.

قانون پولي و بانكي  7طبق بند الف و ز ماده در سيستم بانكي ايران كليه ارزها قابل معامله نمي باشد . بر اين اساس ) 

 دسته قابل تقسيم مي باشد: 2( ارزها به 1301كشور مصوب تير ماه 

   ارز قابل معامله -1

 ارز غير قابل معامله  -2

ارز قابل معامله به ارزي گفته مي شود كه از نظر بانك مركزي ايران ، شعب ارزي بانك ها مجاز به خريد و فروش آن مي 

 اشد. به ارزهايي كه در شعب ارزي بانكهاي ايران قابل خريد و فروش نباشند ، ارز غير قابل معامله گفته مي شود.ب

به پول خارجي ارز و نحوه تبديل آن به پول خارجي ديگر معامله ارزي مي گويند ، لذا در معامالت ارزي دو پول دخالت 

 شود. بر اين اساس نرخ ارز تنها يك عدد مي باشد.دارند كه به نرخ مبادله آن ها نرخ ارز گفته مي 

نرخ ارز عددي است كه قيمت واحد پولي كشوري را بر حسب واحدها پول كشور ديگر در زمان مشخصي نشان مي دهد. 

به كمك نرخ ارز پول كشورها قابل تبديل به يكديگر ميباشد. بدين ترتيب در نرخ ارز پول دو كشور مداخله مي نمايد. به 

(  variable or offered currency)  ( و به ديگري پول متغير base currencyي از دو پول مذكور ارز پايه ) يك

گفته مي شود. بنابراين ارز پايه يعني واحد پولي خارجي ثابت باقي مي ماند و تغييرات نرخ ارز از طريق پول ملي متغير 

 نشان داده مي شود .
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 بازار ارز

اختصار بازار فاركس بازاري است كه در آن عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان به خريد و فروش ارز  بازار ارز يا به

ميپردازند. بازار ارز را نبايد در حكم مكان يا محلي تلقي كنيم بلكه آن را بايد در حكم مكانيسمي دانست كه خريداران و 

 كند.فروشندگان ارز براي انجام معامله ارزي به يكديگر نزديك مي 

بازار ارز نيز همانند هر بازاري از عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان تشكيل شده است اما از ديلرها به عنوان يك گروه ياد 

 شده است . ديلرهاي ارز اغلب در حالي عرضه كننده ارزي هستند كه متقاضي همان ارز با نرخي ديگر مي باشند.

كاالها ، شركتهاي حمل و نقل دريايي ، هوايي ، زميني ، سفارت خانه ها و  عرضه كنندگان ارز عبارتند از صادر كنندگان

كنسولگري ها ، شركتهاي خارجي ، دانشجويان ، تجار ، توريست ها و ..... . در مقابل تقاضا كنندگان ارز عبارتند از 

 واردكنندگان كاال ، شركتهاي حمل و نقل ، بيماران ، تجار ، توريست ها و .... .

ن ارز نقش مهمي در بازار ارز دارند. كار دالالن ارز آن است كه خريدار و فروشنده ارز را به هم نزديك نمايد. چون دالال

سرمايه دالل محدود است به حساب خود وارد معامله ارزي نمي شود و فقط براي مشتريان اقدام به انجام معامله مي 

 نمايند.

انتقال قدرت خريد از كشوري به كشور ديگر مي باشد. به عالوه بازار ارز اعتبارات وظيفه و كار اصلي بازار ارز تبديل ارزي 

كوتاه مدت براي تامين مالي تجارت خارجي را تامين مي نمايد . بازار ارز امكانات الزم براي اجتناب از خطرات ارزي و 

 تسهيل امر تجارت را در اختيار تجار مي گذارد.

، نمايندگي ها ، دالالن ، تجار و برخي از اشخاص مانند سوداگران بازار باز ارز را تشكيل مي به طور كلي بانكها ، شركتها 

دهند كه به وسيله تلفن ، سوئيفت ، تلگراف ، تلكس و يا پست دائما با يكديگر در تماس هستند بدين ترتيب بازار ارز يك 

ازار در سيستم تجهيزات ارتباطي قابل مشاهده مي بازار جهاني است و به مكان مشخصي اطالق نمي گردد. عينيت اين ب

باشد. وقتي كه از بازار ارز بخصوص صحبت مي شود مانند بازار دالر منظور كليه مكانهايي خواهد بود كه در آنجا دالر 

مسكو و  مبادله مي شود. بدين ترتيب بازار لندن ، پاريس ، نيويورك ، توكيو ، دوبي ، تهران ، شيراز ، كراچي ، بمبئي ،

 خالصه كليه مكانهايي كه دالر خريداري يا فروخته مي شود را در بر مي گيرد.

  

 ( swiftسوئیفت) 
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 عبارت به(  بانكي بين پولي و مالي ارتباطات جهاني جامعه)  كه است جهاني بانكي بين شبكه يك حقيقت در سوئيفت 

( يك شبكه مالي بين Society Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication ) swift ديگر

المللي بين بانكي است كه پيامهاي مالي را از طريق ابزارهاي الكترونيكي جا به جا مي كند به طوري كه اين روش از نقل 

وانتقال ارزي از همه اشكال نقل وانتقال ارز به صورت حواله ارزي هم سريعتر، دقيقتر و مطمئن تر مي باشد و از طرف 

ساعت شبانه روز بدون تعطيلي اقدام به ارائه خدمات مالي بين المللي بين بانكي هاي  24گردر طول سال و در دي

كشورهاي عضو اين شبكه مي نمايد. شايان ذكر است كه بگوييم سوئيفت فقط يك سخت افزار نيست بلكه يك فرآيند 

عضو از خدمات  6055خدمات مي نمايد. در حال حاضر نرم افزاري است كه به طور منظم در سطح جهاني اقدام به ارائه 

ميليون پيام در طول روز از اين شبكه  4كشور دنيا و با ارسال حدود  178مالي بين بانكي و جهاني سوئيفت در بيش از 

 استفاده مي كنند. 

 مزایای سوئیفت 

 سرعت باال :  -1

در رابطه با مسائل ارتباطات بهره مي گيرد لذا ارسال هر با توجه به اين كه سيستم سوئيفت دست آوردهاي الكترونيكي 

پيام سوئيفتي در عرض چند ثانيه صورت مي گيرد به نحوي كه طول پيام و يا بعد مسافت آنچنان در ارسال پيام دخالت 

يك مدت زماني كاراكتر از مبدا اسپانيا به مقصد پرتغال يا ژاپن تقريبا در  1555و  055ندارد. مثال ارسال پيام به طول 

يكسان صورت مي گيرد از اين جهت سرعت سوئيفت نسبت به ساير اشكال انتقال ارز به روش حواله ارزي غير قابل 

دقيقه طول  10الي  15مقايسه است. مثال اگر ارسال پيامي از طريق تلكس كه به مراتب سرعتش از تلگراف بيشتر است 

 ه قابل ارسال است.ثاني 3بكشد همين پيام از طريق سوئيفت ظرف 

 قابليت اطمينان :  - 2

قابليت اطمينان يعني در اين سيستم  %99/99يكي ديگر از ويژگي ها و مزاياي سوئيفت است به طوري كه اين سيستم 

حتي يك پيام مالي مخدوش يا گم  1977امكان مخدوش يا كم شدن پيام مالي بسيار نادر است به طوري كه در سال 

پيامهاي ارسالي و دريافتي از مبدا  %155سال فعاليت اين سيستم در گذشته  35نگرديد و همچنين طي شده مشاهده 

 تا مقصد بدون هيچ گونه اشكال و دخل وتصرف مبادله شده است.

 ايمني سيستم :  -3
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امها از جايگاه ويژه اين سيستم چون اكثر پيامهاي بانكي اش تعهد آور بوده منشا مالي دارد لذا امنيت انتقال اين نوع پي

 سيستم اين است شده تالش الكترونيكي هاي پديده جديدترين از كارگيري به با امروزه كه طوري به  اي برخوردار است

 سيستم به ورود توانايي مجاز افراد صرفا تا است شده ريزي برنامه راستا اين در. گيرد قرار بااليي سطح در ايمني لحاظ از

 .باشند داشته را

 استاندارد : -4

يستم سوئيفت از يك استاندارد واحد در سطح جهاني برخوردار مي باشد به طوري كه پيامهاي ارسالي از س حقيقت در 

طريق اين شبكه و در همه كشورهاي يكنواخت و استاندارد هست. به عبارتي يك زبان مشترك در بين نظامهاي بانك 

ورها مقيد هستند بر ساس عالئم و پيامهاي تعريف شده سوئيفت اقدام داري كشورهاي مختلف دنيا مي باشد و همه كش

 به ارسال پيامهاي مالي نمايند.

 صرفه جويي درهزينه :  -0

سنت است .يعني اگر پيامهاي يك بانك افزايش يابد به  3كاراكتري حدود  320در حال حاضر هزينه ارسال هر پيام 

پيامهاي مالي به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. همچنين از نظر نسبت افزايش پيامهاي ارسال و دريافت 

 .دارد را تلكس پيام اجراي مزد كار نصف سوئيفت پيام اجرا  كارمزد

 قبليت دست يابي :  - 6

 ساعت شبانه روز و در طول تمام ايام هفته فعال است. 24شبكه جهاني سوئيفت در طول 

 سازمان سوئيفت

هاي عضو تعلق دارد و از سوي سوئيفت يك مؤسسه تعاوني يا به عبارتي ديگر يك مؤسسه غيرانتفاعي است كه به بانك

ريزي شده است، بالطبع از طرف اعضا با پرداخت حق عضويت شود و براي تأمين اهداف مشترك آنها طرحاعضا كنترل مي

اساسنامه  14يت آن را هم به عهده اعضا است. به استناد ماده شود و مديرو هزينه تعداد پيام ارسال تأمين مالي مي

درصد از  0/1كنند و هر بانكي كه بيش از هاي عضو انتخاب مينفري هيأت مديره سوئيفت را بانك 20سوئيفت، اعضاي 

ي هر عضو تواند يك عضو هيأت مديره را معرف كند. )ميزان سهام اختصاصسهام سوئيفت را در اختيار داشته باشد، مي

درصد  6شود(. اگر عضوي بيش از هاي ارسالي عضو از طريق شبكه تعيين ميهر سه سال يك بار با توجه به ميزان پيام

 0/1تواند حداكثر دو عضو هيأت مديره معرف كند و كشورهايي كه كمتر از سهم سوئيفت را در اختيار داشته باشد، مي

درصد شود، يك عضو هيأت  0/1مشترك به شرطي كه تعداد سهام آنها بيش از طور توانند بهدرصد سهام را دارند، مي
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بايد بين اعضا تقسيم شود، ولي مديره معرفي كنند. سود عملياتي اين مؤسسه تعاوني بالطبع به اعضا تعلق دارد و مي

يام سوئيفتي در سال بعد گذاري مجدد و كاهش هزينه پدهد و سود حاصله را براي سرمايهسوئيفت اين عمل را انجام نمي

 كند. استفاده مي

 كنندگان از سوئیفتاستفاده

شوند كه سهامداران سوئيفت هستند. مثل اداره مركزي بانك ها به عنوان اعضا شناخته مياعضا: ادارات مركزي بانك _ 1

 دار هستند. صادرات يا بانك ملي در تهران كه يك عضو و سهام

درصد سهام آن متعلق به عضو باشد به  95هاي فرعي كه بيش از از كشور اعضا يا شركتاعضاي فرعي: شعب خارج  _ 2

ها بعد از پذيرفته شدن هاي ايراني، كه عضويت آنشوند. مثالً شعب خارج از كشور بانكعنوان اعضاي فرعي پذيرفته مي

 هاي ايراني به عنوان عضو، تحت عنوان عضو فرعي پذيرفته شدند. بانك

هاي بورس كه در هاي عمليات بانكي فعال هستند، مثل داللكنندگان: اعضاي غير بانكي كه در يكي از رشتهشركت _3

توانند از كليه خدمات هاي مختلف از قبيل خريد و فروش ارز، سهام و امثالهم فعاليت دارند. اعضا و اعضاي فرعي ميرشته

انند يك نوع پيام خاص را با توجه به تخصصي كه دارند، ارسال و توكنندگان فقط ميمند شوند. ولي شركتسوئيفت بهره

كنندگان از مند شوند، ولي شركتتوانند از كليه امكانات سوئيفت بهرهدريافت دارند. به عبارتي اعضا و اعضاي فرعي مي

 توانند استفاده كنند. امكانات محدود با توجه به رشته تخصصي خود مي

 شبكه سوئيفت

اندازي سايت سوئيفت در كشور متقاضي عضويت باشد، هاي ارسالي يك كشور به حدي باشد كه نياز به راهپياماگر تعداد 

هاي كشور متقاضي را به سايت سوئيفت كشور صورت پيامكند. در غير اينسوئيفت يك سايت در آن كشور تأسيس مي

عملياتي سوئيفت كه در هلند و آمريكا مستقر  كند. هر سايت سوئيفت زير چتر يكي از دو مركزيهمسايه منتقل مي

هستند، قرار دارد. كشورها با توجه به وضعيت جغرافيايي خود زير چتر حمايتي يكي از دو سايت آمريكا يا هلند قرار 

ارج دارند. مراكز عملياتي هلند و آمريكا پشتيبان هم نيز هستند. به عبارتي، اگر يكي از آنها از مدار به علت نقص فني خ

هاي خود را به سايت شود. استفاده كنندگان از سوئيفت مسئوليت دارند كه پيامشود، بالفاصله ديگري جايگزين مي

جا به بعد تا سايت سوئيفت كشور مقصد پيام، مسئوليت تحويل پيام به عهده سوئيفت رسانيده و تحويل دهند. از آن

مبدأ از طريق خطوط انتقال ديتا و يا خطوط تلفن معمولي با نصب  سوئيفت است. انتقال پيام از سايت سوئيفت در كشور

پذير است و اعضا موظفند يك خط پشتيباني نيز به سوئيفت معرفي كنند كه در مواقع اضطراري ( امكانModemمودم )

 ها را تحويل دهد. كه خط اصلي از مدار خارج است، سوئيفت بتواند پيام
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 نظام های ارزی 

 نوع نظام ارزي را شاهد هستيم :2در نظامهاي اقتصادي مختلف دنيا از نظر نظام ارزي ما بطور كلي 

 . نظام ارزي با نرخ شناور ارز : 1

دولت و بانك مركزي در در بيشتر كشورهاي با نظام بازار آزاد يا سرمايه داري اداره مي شود ، وجود دارد. به طور كلي كه 

 بازار ارز مداخله نمي كند و در حقيقت بازار ارز اين دسته كشورها يك مجموعه ي بازار جهاني ارز را تشكيل مي دهد .

 . نظام ارزي با نرخ ثابت :2 

 كه يكمونيست يا سوسياليستي نظام عبارتي به و هستند متمركز ريزي برنامه با نظام داراي كه كشورهايي مقابل در 

را در اختيار دارد امور ارزي نيز دولت و بانك مركزي اين كشورها كنترل بازار ارز را در اختيار دارند. و  منابع تمام دولت

 به اين نوع نظام ارزي با نرخ ثابت ارز گفته مي شود.

 شكل مختلف و جود دارد. 2نظام ثابت ارز به 

: به طوري كه در اين حالت كنترل هاي دولتي بسيار شديد بوده و به الف ( نرخ ارز ثابت و پول كشور غير قابل تبديل 

نوعي انحصار كامل در بازار ارز وجود دارد نرخ ارز توسط دولت تعيين شده و به بازار تحميل مي شود در اين نوع نرخ ارز 

 فقط دولت خريدار و فروشنده ارز و تعيين كننده نرخ ارز مي باشد

كشور قابل تبديل : در اين حالت دولت در بازار ارز تالش مي كند با مداخله خود نرخ ارز را در  نرخ ارز ثابت و پول ب (

محدوده مشخص ثابت نمايد اما در عين حال قابل تبديل مي باشد و ورود و خرو ج ارز آزاد است و به عبارتي بازار آزاد 

 مجاز صورت مي گيرد.  فعال اما با نظارت و دخالت دولت نوسانات نرخ ارز در يك محدوده

  

 ذخاير ارزي در بانك مركزي ايران كه مي توانند از ان در جهت مصارف مختلف استفاده كنند :

 . برداشت از ذخاير ارزي موجود در بانك مركزي 1

 . فروش طال2

 . منابع ارزي ايران به صورت سهام در صندوق بين المللي پول3

http://poolvbank.blogfa.com/post/12
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 . استقراض از بازار جهاني4

 كمكهاي بال عوض از خارج . دريافت0

 

 نرخ ارز در رابطه با تغييرات بازار

 . نرخ ارز اسمي : 1

 همان نرخ هايي كه در بازار جهت خريد و فروش ارز بر حسب نرخ اعالم شده در تاريخ معين مي باشد

بانكها ، صرافي ها موم توسط ع اطالع  ارز روزانه توسط بانك مركزي براي 2به  2به طوري كه نرز ارز انواع نرخهاي 

 ارز كليه بيشتر در بازارهاي مختلف به نمايش گذاشته مي شود. 0نمايش داده مي شود كه البته معموال بر نرخ ارز 

 .نرخ ارزواقعي : 2

در حقيقت يك نرخ ارز تعديل شده است . به عبارتي براي اين كه بتوان تغييرات اقتصادي يك كشور را با كشوري كه ارز 

نجش قرار مي گيرد بررسي نمايم از نرخ ارز واقعي استفاده مي كنيم . به عبارت ديگر در نرخ ارز واقعي قيمت آن مورد س

     كشور مورد توجه قرار مي گيرد. 2هاي نسبي 

 واقعي ارز نرخ=  كشور يك در ارز نرخ شاخص/ ديگر كشور يك در ارز نرخ شاخص     

اقتصاد دانان جهت تحليل مسائل ارزي نياز به نرخ ارز واقعي دارند لذا اين نرخ ارز با توجه به اين كه اكثر تحليل گران و 

واقعي چندان در محافل عمومي به نمايش گذاشته نميشود و صرفا براي تحليل موضوعات مورد استفاده قرار مي گيرد به 

ياتي مورد استخراج قرار داد و طوري كه با استخراج نرخ هاي واقعي مي توان قدرت رقابتي يك كشور را در عرصه ح

همانطور كه در رابطه فوق مشاهده گرديد براي بدست آوردن نرخ ارز واقعي الزم هست شاخص قيمتها را در كشورهاي 

مورد نظر داشته باشيم تا از اين طريق بتوان اقدام به بررسي و تحليل وضعيت اقتصادي كشور در رابطه با تجارت جهاني 

 پرداخت.

 موثر :  .نرخ ارز3
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نرخ ارز موثر در حقيقت ميانگين وزني نرخ هاي ارز واقعي است. با توجه به اين كه در هر كشوري برخي از انواع مهم ارز 

در مبادالت اقتصادي نقش كليدي را ايفا مي كند لذا بر اساس اهميت و جايگاه هريك از ارزها و سهم آنها در مبادالت 

را براي هريك از آنها به نسبت تاثير گذاري آن ارز در تجارت خارجي داده مي شود . اقتصادي وزني را يا ضريب اهميت 

مثال در كشور ما كه بخش قابل توجهي از مبادالتمان و به طبع درآمدمان از نفت است و در بازار هاي جهاني اين نفت و 

ارت خارجي ما به مراتب از ساير ارزها گاز را به قيمت و بر پايه دالر مي فروشيم لذا وزن و ضريب اهميت دالر در تج

 ارزي سبد اين و دهيم مي تشكيل را شده دخيل و موزون ارزي سبد يك موثر ارز نرخ  بيشتر است لذا براي محاسبه ي

 موثر ارز نرخ آمدن بدست تا دهيم مي وزن اقتصادي مبادالت در دخيل و گذار تاثير ارزهاي از هريك به شده موزون

واقعيات تجارت خارجي خود را بر اساس قدرت رقابتي كاال ها و خدمات خود در بازار جهاني بسنجيم براي محاسبه  بتوان

ي نرخ ارز موثر ابتدا بايد شاخص هاي نرخ ارز اسمي را بدست آورده سپس شاخص هاي نرخ هاي مذبور را با توجه به 

ور ما دالر امريكا با توجه به فروش نفت بر حسب دالر از وزن سهم انها در تجارت خارجي مان موزون نماييم مثال در كش

بسيار بااليي برخوردار است بعد از آن يورو به دليل ارتباط با كشورهاي اروپايي مي تواند از ضريب اهميت قابل توجهي بر 

 خور دار باشد و همينطور ساير كشورها مانند چين ، امارت ، تركيه ، سوريه و .... .

  

 داخت های ارزی تراز پر

 دهد مي نشان معين دوره يك در جهان بقيه با را كشور يك اقتصادي مبادالت كليه ساليانه ارزش مجموع حقيقت در 

 به پرداخت جريان يكي دارد وجود مسير 2 ارزي هاي پرداخت تراز جريان در كه طوري به است ساله يك معموال كه

باشد اما اگر بخواهيم يك تعريف كلي از تراز پرداخت ارائه دهيم در  مي كشور خارج به پرداخت ديگري و كشور داخل

حقيقت تراز پرداخت ها صورت حساب نقل و انتقال مربوط به كاال و خدمات و درآمد ميان يك اقتصاد و ساير كشورها از 

گر و نيز نقل و يك طرف و نيز كليه تغييرات در موجودي طالي بانكي ، حق برداشت مخصوص ، يا بدهي از سوي دي

 انتقاالتي كه به صورت بال عوض انجام مي گيرد را شامل مي شود.

 قسمت تشكيل مي شود :  3تراز پرداخت هاي ارزي از 

 ذخاير تراز. 3             سرمايه حساب تراز. 2            . تراز حساب جاري1

 . تراز حساب جاري : 1

اصوال حساب جاري شامل كليه مبادالت كاال و خدمات و انتقاالت بال عوض است . اقال م عمده معامالت يك كشور مانند 

عمل حمل و نقل ، مسافرت ها و سرمايه گذاري را نيز شامل مي شود . لذا حساب هاي جاري بيان كننده انتقال منابع 
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ل مي شود اما تراز حساب جاري در حقيقت انتقاالتي را نشان مي واقعي است كه ميان يك اقتصاد و جهان خارج را شام

دهد كه بر اقالم منابع مالياتي يك كشور افزوده يا كاسته مي شود . براي تهيه تراز حساب جاري معموال از امار تجارت 

تحويل در ( )  FOBخارجي استفاده مي شود اين آمار كه توسط گمرك تهيه مي شود ارزش صادرات به قيمت فوب ) 

( ) تحويل در مقصد به همرا ه بيمه( مي باشد. لذا صادرات و واردات هر كشور با قيمتهايي كه در  CIF مبدا ( و واردات )

 مرزهاي گمركي آن كشور دارا هستند در حساب جاري ثبت مي شود.

 . تراز حساب سرمايه : 2

دارايي ها و بدهي هاي مالي يك كشور در اين حساب ثبت معموال در تراز حساب سرمايه كليه نقل وانتقاالت مربوط به 

مي شود كه منظور از نقل وانتقاالت دارايي ها و بدهي ها در حقيقت تغيير در مالكيت آنها . نقل و انتقال دارايي ها عموما 

ت كوتاه مدت نشان دهنده ي مبادالت تجاري هستند. در طبقه بندي اقالم حساب سرمايه بر اساس زمان مي توان مبادال

 سفته و  و بلند مدت را از هم تفكيك كرد كه در مبادالت مالي كوتاه مدت اقالمي مانند پول ، اعتبارات بانكي ، بروات

 شامل سال يك از بيش رسيد سر با مدت بلند مبادالت در اما.  كرد لحاظ سال يك از كمتر سررسيد با ارزي هاي

 .باشد مي.....   و سهام فروش ، مدت بلند قرضه اوراق خريد يا خارجي شركت يك مالكيت

 . تراز ذخاير : 3

( در  SDRاصوال ذخاير در يك سرفصل جداگانه تهيه مي شود و شامل طالي بانك ها ، حق برداشت مخصوص ) 

 مي خارج از كشور پولي مسئولين مالي هاي ادعا ساير و مذكور  صندوق بين المللي پول و استفاده از اعتبارات صندوق

كي ، حق برداشت مخصوص ، وضعيت در صندوق بين المللي پول ، دارايي بان طالي شامل ذخاير اين معموال كه باشد

   هاي ارزي ، ساير دارايي ها و استفاده از اعتبارات صندوق بين المللي پول .

  ارزي وانتقال نقل وسايل انواع 

 . اسكناس و مسكوك يا تراول چكها1

 . چك ارزي2

 حواله هاي ارزي. 3

 . بروات ارزي4

   . اعتبار نامه هاي مسافرتي0
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 . اسكناس و مسكوك يا تراول هاي چك :1    

 قبض با انتقال. باشد ديگر شخص به شخصي از شخصي مبلغ مالكيت انتقال و نقل وسيله مسكوك و اسكناس كه وقتي 

ازار هاي نقدي ب در و نقدي صورت به بيشتر مسكوك و اسكناس صورت به ارز فروش و خريد گيرد مي صورت اقباض و

 ارزي و در حجم محدود صورت مي گيرد.

 . چك ارزي :2

 ذينفع به را معيني مبلغ باشد مايل شخص وقتي است ديگر كشور به كشوري از ارزي وجوه انتقال وسايل از ديگر يكي 

نيز چك ارزي در  تجاري انتقاالت در معموال كند مي استفاده ارزي چك از نمايد پرداخت واسطه دخالت بدون و مستقيما

حجم محدود و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. بايد يادآور شد در زمان ارائه چك ارزي به بانك مقصد 

) پرداخت كننده ( اين بانك فورا مبلغ مذكور در چك را به شخص ارائه دهنده چك پرداخت نمي كند به طوري كه اين 

انك پس از طي مراحل مربوط به صدور اعالميه به بانك صارد كننده چك و اطمينان از صحت برگ چك و مبلغ آن و ب

 پس از كير كارمزد اقدام به واريز وجه چك به دارنده آن مي نمايد.

 . حواله ارزي :3

 از يكي عهده آن وجه وصول از پس و مشتري تقاضاي به بنا بانك يك كه است ارزي پرداخت دستور ارزي حواله 

ز كشور به اشكال مختلف از جمله كتبي ، تلگرافي ، تلكس و يا سوئيفتي اقدام به صدور و از آن بانك مي ا خارج بانكهاي

 خواهد با مبلغي معيني ارز به ذينفع پرداخت كند.

 الف( تلگرافي : 

براتي صورت مي گرفت اين روش نسبت حالت تلگراف كه بيشتر در مقاطع زماني گذشته متداول بود توسط شركت مخا

 به بقيه اشكال انتقال ارز از سرعت كمتري برخوردار بود.

 ب ( تلكسي : 

بانك صورت مي گرفت از نظر سرعت نسبت به تلگراف بهتر ولي نسبت به  2انتقال ارز از طريق تلكس معموال بين 

 سوئيفتي از سرعت پاييني برخوردار بود.

 ( swift ) ج ( سوئيفتي
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 پایان
 بزرگترین پایگاه دانشجویان و دانش آموزان حسابداری ایران

 

موفقیت در آرزوها، نسبت 

مستقیم با قدرت اراده ما 

.دارد  

 دیل کارنگی

 


