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هـر نوع عمل يا اقـدام به عمل، براى مخفى كردن يا تغيير 
ظاهر هويت عوايد نامشـروع به طورى كه وانمود شـود از 
منابع نامرئى سرچشمه گرفته است را پولشويى مى گويند.
اين اعمال زمانى اتفاق مى افتد كه درآمدهاى كسب شده، 
توجيه قانونى نداشـته و براى ايـن كه از حالت غير قانونى 
خارج شـوند و شكل پول هاى معمول را به خود بگيرند، به 

وسيله پولشويى تطهير مى شوند.
همان گونه كه بانك ها مهم ترين پناهگاه عامالن پولشـويى 
مى توانند باشند؛ به همان اندازه نيز گلوگاه حساس به دام 

اندختن پولشويان هستند.
بهتريـن ابـزار مبارزه با قاچاق و اعمـال مجرمانه، مقابله با 
پولشـويى اسـت؛ كه همانـا نتيجه اين درد پنهـان، بيمارى 

اقتصاد است.
كتاب حاضر با پرداختن به تعاريف و مسائل مربوط به پول 
و پولشويى، ديدگاه هاى روشنى را براى خواننده ايجاد مى
 كند و مى تواند در راسـتاى شـناخت بهتر اين مسأله مهم، 

راهگشا باشد.
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مـا به تدبیر گشــــاییم ره فــردا 

  اینک آن لحظه دیدار رسیده است بیا
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پیشگفتار

پولشویی باعث فساد اقتصادی در کشورها می شود و آنها را از توسعه اقتصادی - اجتماعی باز می دارد. 

امروزه در بسیاری از کشورها شاهد رکود فعالیت های اقتصادی به دلیل استفاده از پول های حرام و نامشروع 

که از راه های غیرقانونی به دست می آید، هستیم.

بـا ایـن وجـود دسـتگاه های مافیایی و بزه کاران و اسـتفاده آنهـا از کارهای اقتصـادی و انجام عملیات 

بانکی توسط چهره پولشویی و فعالیت های اقتصادی را بسیار زشت کرده است و یکی از بزرگترین آفت 

های اقتصاد ایران هم می تواند پولشـویی باشـد که باعث انحراف و بی اثر شـدن فرصت های توسـعه ای، 

فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های هدفمند در کشور شده است. 

درحقیقـت پولشـویی عمـل بعد از کسـب درآمد از منابـع غیرقانونی و نامشـروع می باشـد که مبالغ 

هنگفـت به وسـیله ظرفیت ها، امکانات و سیسـتم های مـدرن موجود وارد بازار و رونـد فعل و انفعاالت 

اقتصادی می شـود و سـرانجام بدون پرداخت عوارض، مالیات و ... پنهان می ماند و این منابع وارد عرصه 

اقتصادی می گردد. 

 بررسـی ماهیـت جـرم پولشـویی و شـواهد آن نشـان می دهـد کـه پولشـویی در محیطی که شـرایط 

مهیا باشد بیشتر به وقوع می پیوندد.

کتاب حاضر با بیان شـواهد کاربردی و عملی در سیسـتم های پولی، مالی و بانکی جهان، شـرایط را 

برای خوانندگان محترم عرضه می دارد. در این راسـتا، بحران مالی، چالش های فراوانی را برای کشـورهای 

مختلف در پی داشـته اسـت و این بحران باعث شـد تا نیاز به افزایش شـفافیت و اعتماد به سیستم های 

مالی کشورها دارای اهمیت زیادی باشد.

پیشگفتارپـول و گــردباد پولشویی
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این کتاب برای راهنمایی و کمک به دانشـجویان و عالقه مندان به مباحث اقتصادی و مالی تهیه شـده 

است و هدف نویسندگان تالش برای راهنمایی عملی برای شناخت مباحث مربوط به پولشویی و پول و 

همچنین حل مسائل استراتژیک آن می باشد . 

نکتـه قابـل توجـه در ایـن کتـاب، وجود منابـع و مآخذ و پاورقی های هر فصل می باشـد که مسـیر 

مطالعـات بیشـتر و جامع تـر در خصوص پولشـویی را به خواننده نشـان می دهد و در کنـار آن می تواند 

کمک شـایانی به دانشـجویان و عالقه مندان به مطالعه در این زمینه داشـته باشد. تجربه برخی از کشورها 

درخصوص پولشویی و حذف صفر از پول که در کتاب، ذکر شده است؛ می تواند تجربیات گرانبهایی به 

این عالقه مندان این مبحث در کشور عزیزمان بدهد و نگاهی بهتر به کسانی که در این راستا مطالعاتی 

انجام می دهند و یا نسبت به این مبحث اظهار نظر دارند، ارائه دهد.

در پایان، ضروری اسـت از راهنمایی دلسـوزانه ی همه کسـانی که ما را در ترجمه، تدوین و تلخیص، 

همراهی کرده اند، تقدیر و تشکر به عمل آوریم.

بازیچه ی نامــرد هوویی هستیم در دوره ی پول و پولشویی هستیم  

ما بسته به بند تار مـویی هستیم آویز، پی کسب معاشیم به چــاه  

       )هادی نیکدل(

پیشگفتارپـول و گــردباد پولشویی
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مقدمه

بـه هر  نـوع عمـل یـا اقـدام بـه عمل بـرای مخفی کـردن یـا تغییر ظاهـر هویـت عواید نامشـروع به 

طـوری کـه وانمـود شـود از منابـع مشـروع و نامرئـی سرچشـمه گرفته اسـت، پولشـویی می گوینـد. این 

اعمـال، زمانـی اتفـاق می افتـد کـه درآمدهـای کسـب شـده توجیـه قانونـی نداشـته و بـرای ایـن که از 

حالـت غیـر قانونـی خـارج شـوند و شـکل پول هـای معمـول را بـه خـود بگیرند، به وسـیله پولشـویی 

تطهیـر می شـوند. بـه عبـارت سـاده تـر قانونـی کـردن درآمدهـای غیرقانونـی، مشـروع کـردن پول هـای 

نامشـروع و تطهیـر پول هـای حـرام و یـا تبدیـل پول هـای کثیـف ناشـی از اعمـال خالف بـه پول های 

می باشـد.  پولشـویی  پاک، 

         فـرض کنیـد کـه مقداری پـول در جیب خود دارید. ممکن اسـت از این پـول در زمینه های مختلف 

استفاده کنید و یا اینکه ترجیح بدهید به خاطر فرار از مالیات آن را به دست دیگران بدهید؛ مثاًل آنها را به 

همسر یا بچه های خود بدهید بنابراین      نباید ترس و واهمه ای داشته باشید زیرا این پول در بین چند نفر 

تقسیم شده است. باید گفته شود که این قبیل تقسیم پول، اقتصاد جهانی را تخریب می کند و درحقیقت، 

مخفی کردن ثروت باعث تورم می شود.1

ــا 2011  ــالهای  2002 ت ــن س ــت. بی ــر اس ــدم ت ــش ق ــه پی ــویی از هم ــر پولش ــن در هن ــور چی       کش

مبلــغ 108 تریلیــون دالر بــه صــورت غیــر قانونــی در کشــور چیــن جــا بــه جــا شــده اســت. ایــن در 

ــن اجــازه  ــردم در چی ــرای مثــال م ــی در ایــن کشــور شــدید می باشــد، ب ــرل حقوق حالیســت کــه کنت

ــد. ــل کنن ــول خــود را تبدی ــش از 50،000 دالر در ســال پ ــد بی ندارن

1. Diane Francis, Business Insider. Oct.2014

مقدمــهپـول و گــردباد پولشویی
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      کشورهای روسیه، مکزیک، مالزی، هند، برزیل مبالغ هنگفتی در سال به صورت پولشویی، دارایی های 

خود را سفید می کنند و در واقع، سیاستمداران رشوه خوار و کارتل های مواد مخدر در سال میلیون ها دالر 

از قبال پول شویی به دست می آورند. 

ایـن پدیـده )پولشـویی( به هر اقدامی کـه موجب قانونی جلوه دادن پول هـای حاصل از فعالیت های 

نامشـروع و یا غیرقانونی گردد، اطالق می شـود که دارای آثار زیان بار اقتصادی می باشـد. برخی از موارد 

اساسی پول شویی عبارتند از:

چگونه گواهی پول شویی صادر می شود.

چگونه در کنار این گواهی پول شویی انجام می شود.

چقدر پول در سال به صورت پول شویی انتقال پیدا می کند؟

در اصل، ماهیت پولشویی یعنی یک فعالیت غیرقانونی که توسط جنایتکاران انجام می شود.1

مرکـز جلوگیـری از اعتیـاد و جرائـم سـازمان ملـل مطالعـه ای را در راسـتای جلوگیری از پولشـویی 

انجـام داده اسـت. در سـال 2009 تخمین زده می شـود پولشـویی حدود 3/6 درصـد کل در آمد ناخالص 

جهـان را به خـود اختصاص داده اسـت.

همانطـور کـه ذکر شـد، پولشـویی، تطهیـر و قانونی جلـوه دادن عوایـد حاصل از رفتارهـای مجرمانه 

می باشـد. امـروزه پولشـویی بـه دلیـل رشـد چشـمگیر جرایـم و اعمـال خالف در سـطح جهان، رشـد 

بسـیاری یافتـه اسـت بـه طـوری که به یکـی از معضـالت حاد اقتصـادی جهان تبدیل شـده و رشـد و 

توسـعه اقتصـادی جهانـی را مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. به همیـن دلیل عـزم جامعه بیـن المللی بر 

1. www.Amazon.co.uk. Dea – Wing Laundering
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مبـارزه بـا آن متمرکـز شـده اسـت و تدابیـر مختلفـی را بـرای نیل به ایـن امر بکار بـرده انـد و در ایران 

نیـز مدتـی اسـت کـه توجه ها به سـمت آن جلب شـده اسـت.

 در این کتاب به شناسایی موضوع و راه های مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

مقدمــهپـول و گــردباد پولشویی
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تعریف پولشویی1

پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون، 

مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خالف به پول های تمیز تبدیل گردیده 

و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.2

ایـن عمـل، یک روش معمول و منطقــی برای به دسـت آوردن سـود از فعالیت هـای غیرقانونی برای 

مجرمان می باشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خالف را انجام داده و پولهای ناشی از آن 

را تطهیر می کنند و یا افرادی هسـتند که پول های خالف را به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سیسـتم مالی 

و اقتصادی کشور وارد می کنند.

خالفـکاران از طیـف وسـیع اعمـال غیـر اخالقـی و غیر قانونـی مانند قاچـاق مواد مخـدر، تقلبات، 

ثروت هـای قابـل مصـادره، گروگان گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سـازمان های تروریسـتی و حتی 

تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطالع رسانی، سودهای کالنی را به دست می آورند و چون ردپای 

این افراد در معامالت مالی و بانکی به صورت زنجیر وار در وجوه پس انداز شده ی آنها آشکار می گردد، 

بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چک ها، کارت های اعتباری3 و کارت های  هوشـمند4 اجتناب کرده 

و به استفاده از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند 

حجم باال، مشکل در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول شویان اجازه داده 

می شود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور بازگردانند.5

1. Money Laundring
2. Money laundering – Financial Action Task Force – CTATF
3. Credit Card
4. Smart Card
5. CIO , Thor olavsrud , jan 2015
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شیوه های پولشویی

با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود از اعمال خالف، بالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده 

و متنـوع خواهـد بود. به عبارت دیگر شـیوه های پولشـویی، بـه عواملی چون نوع خالف انجام شـده، نوع 

سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خالف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که 

در آنجا پول تطهیر می شـود، بسـتگی دارد. از معمولی ترین و مهم ترین روش های پولشـویی این است که 

پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر 

کوچکـی تبدیـل نموده و یا به طور مسـتقیم در بانک سـرمایه گذاری کرده و یـا با آن ابزارهای مالی چون 

چک، سفته و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند.1

از شـیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سـرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی، تجاری قانونی، 

سـرمایه گذاری در بازار سـهام و اوراق قرضه، ایجاد سـازمان های خیریه قالبی، سرمایه گذاری در بازار طال 

و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کاالهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات 

بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد 

 شـده و سـرمایه گذاری شـود، در طول گردش و دسـت به دست شـدن با پول های تمیز مخلوط می شود، 

به طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. 

مراحل عملیات پول شـویی به طور معمول در سـه مرحله مکان یابی2، طبقه بندی یا الیه الیه3 کردن  

و ادغام4 انجام می پذیرد.

1. CXO Media Inc , a subsidiary of IDG Enterprise/ 2015
2. Placement
3. Layering
4. Integration
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مکان یابی به مرحله ای گفته می شـود که پول نقد به طور فیزیکی وارد سیسـتم مالی مــی شود. این 

مرحله در هنگام سپرده گذاری پول های غیر قانونـی در نهادهای مالـی اتفاق می افتد.

طبقه بندی یا الیه الیه کردن، مرحله ای است که در طی آن درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های 

مبادالتـی بـه منظور تغییر وضعیت بین وجـوه منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال، نقل و 

انتقال وجوه بین بانک ها جزء این مرحله محسوب می گردد. 

در مرحلـه ادغـام، وجـوه غیر قانونی با یکسـری فعالیت های تجـاری و قانونی به بدنـه اصلی اقتصاد 

ترکیب می گردد و در مؤسسات تجاری قانونی سرمایه گذاری می شود.

یکی از روش های جدید پولشـویی از طریق سیستــــم های پرداخت شبـــــــکه ای1 می باشـد. 

در ایـن سیسـتم ها، پرداخـت از طریـق شـبکه اینترنـت، شـبکه های محلـی، ماهـواره ای و یـا از طریق 

موبایـل صـورت می گیـرد. پولشـویان، بـه دلیل شـرایط خـاص این شـبکه ها ماننـد نقل و انتقـال بدون 

واسـطه پـول و بی نـام بـودن نقـل و انتقـاالت وجـوه و گسـترش ایـن نـوع سیسـتم پرداخت در سـطح 

جهـان، مراحـل گوناگون پـول شـویی را  انجام مـی دهند.2

پول از کجا آمده است؟

در گذشـته دیریـن بـرای تداوم حیـات، نیاز هر فرد با تالش فردی )شـکار - تولید و ...( تأمین می شـد 

ولـی بـا گذشـت زمـان، افـراد هرگـز به تولیـد شـخصی قانع نبـوده و اگـر در آن روز بشـر نمی توانسـت 

بـا زور هـر چـه مـــی خواهد بـه چنگ آورد ناگـــزیر حاضر می شـد از راه معـــاوضه جنـس با جنس 

1. Cyber Payment Systems
2. انواع پول های غیر قانونی و نامشروع:

پول های کثیف یا آغشته به خون که در عملیات قاچاق مواد مخدر و اقدامات تروریستی به دست  می آید. «
پول سیاه که از راه قاچاق کاال به دست می آید.  «
پول خاکستری که از فروش کاال یا انجام دادن کارهای تولـد به دست آیـــد ولی از نظر دولت پنهان است.  «

تعاریف و مفاهیم پولشوییفصل اولپـول و گــردباد پولشویی
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)معاوضـه مسـتقیم کاال بـا کاال( نیازهـای عادی زندگـی را فراهم کـرده و از این راه، امرار معـاش نماید. در 

اینگونـه داد و سـتدهای اولیـه )قرن هـا پیش از میالد( معاوضـه دو کاال با هم بدون تعییـن ارزش و معیاری 

بـرای سـنجش انجـام مـی پذیرفت تـا آن که راه مبادله غیر مسـتقیم کاال بـا کاال را پیـش گرفت و همین 

انتخـاب موجب پیدایش پـول گردید.

پیدایش پول

کاالواسطهمبادله- 1

همانطور که اشـاره شـد در جوامع نخسـتین تحصیل انواع کاالهای تولید شده جهت مصرف صرفًا از 

طریق تعویض و مبادله دو کاال امکان پذیر بود و این مبادله مشکالت بسیاری به همراه داشت از جمله:

امکان تعیین ارزش کاال بر اساس قبول واحد معینی که مورد تأیید طرفین معامله باشد نبود.	- 

یافتن طرفین مبادله دو کاال )گوسـفند و گندم( که هر دو نیاز به کاالهای عرضه شـده طرف دیگر ب- 

داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود.1

بشـر در ابتـدا بـرای حـل چنیـن مشـکالتی اشـیاء و یـا کاالهایـی را بـه عنوان واسـطه مبـادالت به 

جهت سـهولت داد و سـتد انتخاب کرد و انتخاب آن بسـتگی به نوع و فراوانی آن کاالی واسـطه در آن 

محدوده یا شـهر داشـت؛ مثل: صدف در سـواحل دریا، گوسـفند و گاو در نواحی کوهسـتانی و معتدل.

 مسکوکفلزی - 2

تنوع تولید و لزوم رفع نیاز بشـر از تولیدات مختلف در سـیر گسـترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش 

دوکاالی اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشد، گردید و این دو کاالی فلزی، طال و نقره بود.

1. نخستین بار، آل کاپون برای پنهان سازی پول های خود رخت شویخانه درست کرد و وانمود کرد که درآمد خود را از این راه به دست می 
آورد. اصطالح پولشویی این چنین شکل گرفت. 
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پـس از آنکـه فلـزات قیمتی )طال و نقره( کشـف شـد و مزایا و وجـوه تمایز آنها نسـبت به کاالهای 

دیگـر بـه ویـژه فلزاتـی مثل آهن، مـس و مفرغ شـناخته شـد، جایگزین وسـایل مبادالتی قبلـی که فاقد 

خصوصیـات فیزیکـی طـال و نقـره )وفـور تولیـد بودنـد( شـدند و بـه عنـوان پـول مـورد اسـتفاده قـرار 

گرفتنـد. بـا گذشـت زمـان، مسـئوالن امـور در جوامـع مختلف بـرای رونق داد و سـتد و توسـعه تجارت 

نسـبت بـه ضـرب سـکه هـای طال و نقـره اقدام نمودنـد. برای انجـام این کار، شـمش های طـال و نقره 

را بـه سـکه هـای کوچـک و متنـوع تبدیل و سـپس آنها را بـه ُمهر خود ممهـور و در قلمـرو جغرافیایی 

خویـش رایج سـاختند. 1

همانطور که مورخان می گویند اختراع سـکه از سـده هفتم پیش از میالد مسـیح در کشـور لیدی پا 

گرفته، ولی در اکتشافاتی که اخیراً در کشور هندوستان رخ داده، مسکوکاتی به دست آمده که ظاهراً مربوط 

به پنج هزار سال قبل )سه هزار سال پیش از میالد( است.  هرودوت مورخ سده پنجم قبل از میالد مسیح  

می نویسـد: "در میان مردم و مّلتهایی که ما می شناسـیم، مردمان لیدی نخسـتین کسـانی هستند که برای 

مصرف خود از زر و سیم سکه زدند."

گروهی از محققین علوم باستان شناسی معتقدند که این افراد )ضرب کنندگان سکه( مهاجرین یونانی 

بودنـد کـه در خدمت دولت لیدی سـکه زدند و جهانیان،  این اختـراع را که پس از خط، بزرگترین اختراع 

بشری است؛ مدیون یونانی ها می دانند.

پیـش از روی کار آمدن هخامنشـیان و سـقوط کشـور لیـدی، ایرانیان از اختراع پـول و رواج آن در خاک 

اثراتمنفیپولشويیعبارتنداز: .۱
فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور  «
کاهش تولیدات ناخالص ملی «
ورشکستگی بخش خصوصی «
کاهش بهره وری «
بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره  «
توزیع نابرابر درآمد «
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همسـایه خـود آگاهـی داشـته اند، زیرا پس از فتح لیدی به دسـت کـورش )که این سـرزمین نیز در قلمرو 

حکومت هخامنشـیان در آمد( در اکروسـارس پایتخت لیدی کارگاه سـکه زنی )ضرابخانه( وجود داشـته و با 

تحقیق دانشمندان امروزی ثابت شده که اختراع سکه در روزگار شهریاری خاندان مرمناد اتفاق افتاده است.

قابل ذکر است؛ اولین سکه ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول )516 ق . م( ضرب شد و 

نام آن "دریک" بود و سکه دیگری که رواج داشت "شکل" بود که وزن آن 5/6 گرم نقره بود. 

پولکاغذی- 3

همزمـان بـا نقشـی کـه پول فلـزی در بازارهـای مختلـف مبـادالت و معامالت پیـدا کـرد، کار داد و 

سـتد و تجـارت را توسـعه بخشـید و موجـب گسـترش حرفـه صرافی شـد. صاحبان این حرفه واسـطه 

عملیـات پولـی بیـن تجـار در داخـل و خـارج از کشـور بودند کـه عملکردشـان، باعث به وجـود آمدن 

مقدمـه نشـر پـول کاغـذی و تشـکیل بانک های امروزی شـد.

نشـر پـول کاغـذی در دوران پیشـین بـه صـورت مختلـف وجود داشـته کـه در زمان هـا و مکان های 

گوناگـون دارای نقـش و وظایـف محـدود و خاصی بوده اسـت. مثـاًل در روم قبل از میالد، صرافها اسـناد 

کاغـذی )دسـت نوشـته هایـی( در اختیار مشـتریان خـود می گذاشـتند یا به اشـخاصی که مسـکوکات 

)فلـزات قیمتـی( خـود را پیـش آنها بـه امانت می گذاشـتند، سـندی به عنـوان "قبض رسـید" می دانند.

این اسناد که به همین عنوان "قبض رسید" معروف بودند، به اعتبار صراف صادر کننده در بازار، دست 

به دسـت می گشـتند و عماًل وظایف پول مسـکوک و رایج آن زمان را انجام می دادند.1 این رویه پایه گذار 

سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معامالتی با طال و 

نقره برقرار سـاخت و قانونمند گردید و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر 

1. دبیر خانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی
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کشور و تحت عنوان پول قانونی و رایج در اقتصاد و سرمایه داری متداول و مطرح شد.

شـاید اختراع پول یکی از کشـفیات شـگرف و بی نظیر باشـد که بشر توانسـت مشکالت موجود در 

مبادله کاالها و خدمات را به کلی برطرف سـازد.1پیدایش پول را به چهار هزار سـال قبل از میالد مسـیح 

در خاورمیانـه، از تمدن هـای سـومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسـبت می دهند. البته پیش از آن 

و مدت ها پیش از آنکه پول به عنوان وسـیله مبادله متداول شـود، مبادله وجود داشـته است و عمل مبادله 

به صورت مبادله مستقیم کاال با کاال و خدمات انجام می شد. بشر اولیه نیازمندی های خود را در اقتصاد 

بسته و در محدوه خانواده یا قبیله تأمین می کرد.

به تدریج که زندگی اجتماعی پیشرفت کرد، احساِس نیاز به مبادله به وجود آمد. در آن زمان، مبادالت 

به صورت کاال با کاال انجام می شـد. یعنی هر فرد و قبیله ای اگر جنس و کاالیی داشـت که برای او از 

اهمیت کمتری برخوردار بود، آن را با کاالی دیگِر مورد نیاز خود که فایده بیشتری داشت مبادله می کرد.2

در گذشـته های دیریـن بـرای تـداوم حیـات ، نیاز هـر فرد با تـالش فردی )شـکار، کشـاورزی، تولید 

و ...( تأمیـن می شـد ولـی بـا گذشـت زمـان، افـراد هرگـز بـه تولیـد شـخصی قانع نبـوده و اگـر در آن 

روز بشـر نمی توانسـت بـا زور هـر چـه می خواهـد به چنـگ آورد ناگزیر حاضـر می شـد از راه معاوضه 

جنـس بـا جنـس )معاوضه مسـتقیم کاال بـا کاال( نیازهای عادی زندگـی را فراهم کرده و از ایـن راه امرار 

معـاش نمایـد. در اینگونه دادوسـتدهای اولیـه )قرنها پیش از میـالد( معاوضه دو کاال با هـم بدون تعیین 

ارزش و معیـاری بـرای سـنجش انجـام می پذیرفـت تا آنکـه راه "مبادله غیر مسـتقیم کاال بـا کاال" را در 

پیـش گرفـت و همیـن انتخاب موجـب پیدایش "پـول" گردید.

1. ویکی پدیا / دانشنامه آزاد
2. همشهری/آنالین/ 8 اسفند 1388
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نیاز  به  این باشد که آن را  از تاریخچه و زمان پیدایش پول شود، شاید بهترین پاسخ  اگر صحبت 

مبادالت غیر پایاپای رجوع دهیم. هر چند که پول انواع مختلفی دارد و تکامل آن نیز بر اساس توسعه 

"پول" خواند.  نام عمومی  به  را  نیاز، صورت گرفته؛ ولی می توان همه  و  ها  افراد و ملت  بین  مبادالت 

درحقیقت، کاالی پولی، پول کاالیی، پول دولتی، دسته چک، کارت اعتباری و ... همه پول هستند، هر چند 

تفاوت بسیاری بین آنها وجود دارد. شاید بتوان گفت که اولین نیاز که منجر به انتخاب پول شد، نیاز به 

مبادله پول بوده است؛ چندان دور از واقعیت نخواهد بود اگر آغاز مبادله بین بشر را به اوایل آفرینش او 

نسبت دهیم.1

تقسـیم کار بیـن زن و مـرد کـه با هم زندگـی می کردند می تواند یـک نوع مبادله پایاپای تلقی شـود. 

مبادالت پایاپای برای سال های طوالنی تنها وسیله رفع نیازهای متعدد انسان ها بوده و شاید هنوز نیز آثاری 

از آن در جوامع بدوی و یا حتی در روستا وجود داشته باشد.2

بدیهی است که روش مبادله پایاپای فقط در سطح نیاز محدود به مبادالت و یا برای بخشی جزیی از 

مبادالت مورد نیاز انسان می تواند کاربرد داشته باشد. از مشکالت عمده چنین روشی، یافتن عرضه کننده 

یا متقاضی و واحد سـنجش ارزش بوده اسـت، به این صورت که؛ ابتدا، عرضه کننده یک کاال می بایسـت 

کسـی را پیدا کند که خواهان همان کاال و احتماالً به همان مقدار عرضه شـده باشـد. دوم؛ عرضه کننده 

کاالی فوق که در مقابل ارائه کاالی خود می بایست کاالیی دریافت نماید، باید نیازمند یا متقاضی کاالی 

عرضه شـده به وسـیله طرف مقابل خود باشـد. سـوم؛ بر فرض اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان کاالها، 

یکدیگر را پیدا نموده و مقدار کاالهای موضوع مبادله نیز برای آنها مناسب می بود، می توانست مسئله بعد 

1. علی اصغر شفیعی خورشیدی . پولشویی و مفهوم آن
2. احد باقرزاده . جرایم اقتصادی و پولشویی
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توافق در ارزشیابی کاالها و یا پیدا کردن نرخ مبادله کاالها باشد. 

کارکردهای پول

 تاریـخ بـه ما می گوید: که انسـان ها به تدریـج و یا در اثر تجربه به مزایا و کارکردهای اسـتفاده از پول 

پی برده اند و در ابتدا مبادالت و معامالت بر پایه اصل هم ترازی کاال با کاال صورت می گرفته، اما به تدریج 

با کشف فلزاتی همچون نقره و طال، سکه ها پدید آمدند و نظام مالی جدیدی به وجود آمد.1

جوامعبشریازنظرنوعروابطمبادلهدرداخلمرزهایخودمراحلیراطیکردهاندکهعبارتنداز:

مرحلهاول- مبادله مستقیم کاال با کاال

ــاط  ــی از نق ــاًل در بعض ــه . مث ــیله مبادل ــوان وس ــه عن ــی ب ــتفاده از کاالی خاص ــهدوم- اس مرحل

ــورد  ــوب و ســنگ م ــاط نمــک و چ ــر نق ــتر و اســب و دیگ ــم از گاو و گوســفند و ش ــات اع حیوان

ــی گرفــت. ــرار م اســتفاده ق

مرحلهسـوم- استفاده از فلزات به خصوص طال و نقره

مرحلهچهارم- سیستم تک فلزی؛ که از قرن شانزدهم برای اولین بار در انگلستان ایجاد شد.

مرحلهپنجم- ایجاد پول کاغذی

مرحلهششـم- اسـتفاده از پول ثبتی و اعتباری؛ منظور از پول ثبتی مبالغی اسـت که مردم نزد بانک 

بـه صـورت مختلـف نگهداری می کنند که در دنیا از قرن نوزدهم متداول شـده اسـت و معروف ترین آنها 

حساب های دیداری و پس انداز است.

امـروزه حتـی پول هـای کاغذی نیز جنبه اعتبـاری دارند و متقاضیان آن، نه به دلیل پشـتوانه و قابلیت 

تبدیل آن به طال بلکه به اعتبار ناشر آن که دولت است آن را قبول دارند.

1. پولشویی، مجموعه سخنرانی ها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پولشویی. شیراز ، 7 و 8 خرداد ماه 1382
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در تاریــخ بانکــداری، اینچنیــن ذکــر شــده کــه پــول کاغــذی در ابتــدا توســط برخــی از صرافی هــای 

معتبــر بــه وجــود آمده اســت.1

در حقیقت، صرافی ها در ازای دریافت طال و نقره به مشـتری های خود، رسـیدی تحویل می دادند که 

این رسـید به دلیل سـادگی نقل و انتقال و همچنین اعتبار باال می توانسـت در میان چندین نفر دست به 

دست شود.

در واقع این نقل و انتقال، سـکه های طال و نقره را از گزند راهزنان در امان نگاه می داشـت و از دیگر 

سو، حجم و وزن سنگینی نیز برای مشتریان نداشت و از طرف دیگر این رسیدها برای صرافی ها نیز به 

نوعی، ارزش افزوده ایجاد می کرد.

وقتی مشتریان مقدار زیادی از طال و مسکوکات دیگر خود را در صرافی به امانت می گذاشتند و تنها 

به نقل و انتقال رسیدها می پرداختند؛ در مجموع و در انتهای هر دوره، مبالغ قابل توجهی در صندوق های 

صرافی باقی می ماند که این باقی مانده ها، صرافان را به فکر وام دادن و دریافت بهره انداخت.2

این موضوع به شدت باعث افزایش رونق کار صرافی ها شد و جالب اینجاست که مردم نیز از اینگونه 

فعالیت های صرافان به شدت استقبال کردند.

بـه ایـن ترتیـب اولیـن مؤسسـات مالـی و اعتبـاری بـه سـرعت گسـترش پیـدا کردنـد و بـه تدریج 

بسـتری بـرای آغـاز بـه کار بانـک ها شـدند.

بـا ایـن حـال باید گفت: که امروز، پول؛ بخش مهمی از هر اقتصادی می باشـد که برخی پول را عامل 

تحرک یا رکود اقتصادی معرفی می کنند.

1. بانک مرکزی / مبارزه با پولشویی/ قوانین، آیین نامه ها
2. پولشویی، ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان / سراج الدین ایثار، کارشناس اقتصادی در لندن
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بـا ایـن حـال در بیـان کارکردهـای پول در اقتصـاد باید گفـت: که اوالً پول بـه عنوان وسـیله ای برای 

پرداخت ها باعث به حداقل رسیدن هزینه انجام مبادالت کاالها و خدمات شده است.

ثانیـًا همانطورکه "متر" واحد اندازه گیری "طول" اسـت، "پول" نیـز "ارزش های اقتصادی" را اندازه گیری 

می کند و به این صورت امکان مقایسه را به ما می دهد.

ثالثـًا پـول بـه عنـوان ذخیره کننـده قدرت خرید، باعـث کاهش هزینه هـای معامالتـی از طریق انجام 

فعالیـت های اقتصـادی در طول زمان می شـود.

البته تا قبل از بحران بزرگ اقتصادی جهان غرب، در سال 1930 تصور می شد پول عاملی است خنثی 

که روی شاخص های اقتصادی واقعی، بی تأثیر است؛ اما در واقع کینز با ارائه نظرات خود در مورد علت 

بحران و راه حل هایی برای خروج از آن برای اولین بار این نظریه را رد کرد و نشان داد که پول عامل خنثی 

در فعالیت های اقتصادی نیست و می تواند روی آنها تأثیر بگذارد. به نظر کینز، کم بودن پول در اقتصاد 

می تواند سبب کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و رکود شود و متقابال حجم زیادِ پول در اقتصاد، باعث 

رونق کاذب اقتصاد و تورم می گردد؛ لذا در نهایت به عنوان جمع بندی باید گفت: که امروز پول به بخش 

مهمی از اقتصاد بدل شده است و بدون شناخت ویژگی ها و ساختارهای نظام پولی و بانکی نمی توان به 

شناختی دقیق و صحیح از ساختارهای اقتصادی و همچنین رفع آسیب ها و نواقص پی برد.

به نظر می رسـد که بخشـی از چالش های اقتصادی کشـور نیز به حوزه پولی و بانکی باز می گردد. 

موضوع تقویت پشتوانه پول ملی و حذف چند صفر از جمله راهکارهایی است که قرار است برای سامان 

دادن به وضعیت پولی و مالی کشور اجرایی گردد.1

شــاید بتــوان نیــاز بــه مبادلــه را اولیــن نیــازی کــه منجــر بــه انتخــاب پــول شــد، دانســت؛ کــه از 

www.Parsian-bank.ir / 1. پولشویی /  بانک پارسیان
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ــوده اســت  ــا متقاضــی و واحــد ســنجش ب ــن روشــی، یافتــن عرضــه کننــده ی مشــکالت عمــده چنی

بــه ایــن صــورت کــه:1

درابتـدا؛ عرضـه کننـده یک کاال می بایسـت کسـی را پیـدا کند که خواهـان همـان کاال و احتماال 

بـه همان مقدار عرضه شـده باشـد.

دوم؛ عرضـه کننـده کاالی فـوق که در مقابل ارائه کاالی خود می بایسـت کاالیـی دریافت نماید، باید 

نیازمند یا متقاضی کاالی عرضه شده به وسیله طرف مقابل خود باشد.

سوم؛ بر فرض اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان کاالها، یکدیگر را پیدا کرده و مقدار کاالهای موضوع 

مبادله نیز برای آنها مناسـب باشـد؛ توافق در ارزشـیابی کاالها و یا پیدا کردن نرخ مبادله کاالها، مسئله ای 

بود که مطرح می شد.

1. آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
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راه های مختلف پولشویی

الف(سرمايهگذاری

پولشـویی، تجـارت نقدینگـی اسـت کـه مبالـغ عظیمـی پـول را از فعالیت هـای غیر قانونـی ایجاد 

می کنـد، بـه عنـوان نمونـه؛ خریـد و فـروش خیابانـی مـواد مخدر را مـی توان مثـال زد کـه پرداخت ها 

بـه صـورت نقـد در مبالـغ کـم صـورت می گیـرد، پـول ها وارد سیسـتم مالـی یـا اقتصاد خرد شـده یا 

به صـورت قاچـاق از کشـور خارج می شـوند.

هـدف پولشـویان، خـارج کـردن پـول از محل کسـب شـده اسـت تـا بدینوسـیله از ردیابـی مقامات 

رسـمی دور بمانـد و در نتیجـه آن را بـه صـورت هـای دیگـر هماننـد چک های مسـافرتی، سفارشـات 

پسـتی و غیـره تبدیـل می کنند.

ب(اليهبندیکردن

در رونـد الیـه بندی کردن، اولین تالش برای پنهان سـازی یا تغییر شـکل منبع مالکیت سـرمایه ها از 

 طریـق ایجـاد الیـه های پیچیـده معامالت مالی می باشـد که مانع ردیابی حسابرسـی می شـود و نوعی 

بی هویتی ایجاد می کند. هدف الیه بندی، جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمداً 

با ایجاد شـبکه ای پیچیده از معامالت مالــی با قصد پنهان سـازی از هرگونه روند حسابرسـی همچون 

منبع و مالکیت وجوه صورت می گیرد.1

نمونه بارز این مسئله این است که با جا به جایی پول ها به داخل و خارج حساب های بانکی خارج 

از کشـور که متعلق به سـهام بی نام شـرکت های سوری می باشد، الیه بندی هایی از طریق انتقال سرمایه 

بـه طـور الکترونیکـی صـورت می گیرد . با ایـن فرض که بیـش از 500.000 انتقـاالت الکترونیکی صورت 

1. قانون مبارزه با پولشویی / غالمعلی حداد عادل / دوم بهمن 86 / مصوبه شورای نگهبان هفدهم بهمن / 1386
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می گیـرد و نمایانگـر بیـش از یک تریلیون دالر انتقال وجوه به طور روزانه از طریق الکترونیکی اسـت که 

اغلـب آن قانونـی اسـت. اطالعات واضح و کافی در مورد هر یک از انتقـاالت الکترونیکی مبنی بر اینکه 

دریابیم پول رد و بدل شـده، کثیف اسـت یا تمیز وجود ندارد.1 بنابراین روشـی عالی برای پولشویان تلقی 

می گردد که می توانند پول کثیف خود را جا به جا نمایند. سـایر روش هایی که از سـوی پولشـویان مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد، عبارت اسـت از معامالت پیچیده با سهام، کاال و معامالت کارگزاران بازارهای آتی 

بـا فـرض حجم خالص معامالت روزانه و میزان باالیی از منابع بی نام موجود که شـانس ردیابی معامالت 

بسیار ناچیز می باشد.

ج(ادغامکردن

آخرین مرحله در چرخه پولشـویی، ادغام کردن اسـت. مرحله ای که پول با سیسـتم مالی و اقتصادی 

قانونی ادغام شده و با تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود. پولشویان پول پاک شده 

را در اقتصـاد ادغـام نمـوده و وانمود می نمایند که از راه قانونی به دسـت آمده اسـت. با انجام این مرحله، 

تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن ثروت بسیار مشکل است. روش های متداول پولشویان در این مرحله 

از عملیات، بدین صورت است: 

تأسـیس شـرکت هـای سـوری در کشـورهایی که حـق پنهـان کاری در آنهـا تضمین می شـود. پس 

آنهـا قـادر هسـتند طـی یک معاملـه قانونی آتی از پول شسـته شـده بـه خودشـان وام دهند. بـه عالوه، 

بـرای افزایـش سـود خود، خواسـتار کاهـش مالیات بـر بازپرداخت هـای وام هسـتند و در ازای وامی که 

می گیرنـد بـرای خود بهـره قائل می شـوند.

فرسـتادن فاکتورهـای غلـط صادراتی-وارداتـی کـه کاال ها را بیـش از قیمت واقعی نشـان می دهد، به 

1. Money laundering www. dmo2.org – Society , crime

روش های پولشــوییفصل دومپـول و گــردباد پولشویی



35

پولشـویان اجـازه می دهـد پـول را از یک شـرکت یا کشـور به جـای دیگر جا بـه جا کننـد، در حالی که 

فاکتورهـا کـه ظاهـراً منبـع پـول را نشـان می دهند در مؤسسـات مالـی گنجانده می شـود، روش سـاده تر 

ایـن اسـت کـه پول )به وسـیله انتقـال الکترونیکـی( از بانک پولشـویان به یـک بانک قانونـی انتقال داده 

شـود، زیـرا از بانک هـای در دسـترس به سـادگی می تـوان به عنـوان پایگاه هـای مالیاتی اسـتفاده کرد.1

اساسی ترین روش های پولشویی

 در مبادله پایاپای طرفین معامله هم تولید کننده و هم مصرف کننده بودند.- 1

نیاز - 2 و  کاالها  پذیری  فساد  به علت  مدتی طوالنی  برای  تولیدات  کردن  انبار  پایاپای  مبادله  در   

تولید کننده به تولیدات دیگران امکان نداشت.

تولید از مصرف جدا نبود و مبادله بدون تولید وجود نداشت؛ لذا مبادله ثروت آفرین نبود بلکه این - 3

تولید بود که خالق ثروت به حساب می آمد.

رابطـه خدمـات و تولیـد، نظیـر رابطـه تولیدات بـا یکدیگر به طریـق مسـتقیم و پایاپای صورت - 4

می پذیرفت.

معایب و دشواری های مبادالت پایاپای

 نیـاز متقابـل، موجـب مـی شـد ارائـه کننـده یـک کاال، فـردی را بیابـد کـه اوالً بـه کاالی او نیاز - 1

داشـته باشـد و ثانیـًا کاالی مـورد احتیـاج او را عرضـه کنـد کـه بـروز ایـن وضعیت بسـیار دشـوار بود.

مبادالت - 2 به  اقدام  نظر  به کاالی مورد  مبادالت غیر الزم موجب می گردید جهت رسیدن  تعدد   

متعدد نماید.

 حمل و نقل کاالها به دلیل پیشرفته نبودن وسائط به دشواری صورت می گرفت لذا مبادالت از - 3

حیث جغرافیایی در سطح محدودی باقی می ماند.

 غیـر قابـل تقسـیم بـودن برخـی کاالهـا: مثـاًل اگـر یـک ر	س گاو معـادل صـد کیلوگـرم برنـج - 4

1. Duhaime’s Financial crime and Anti – money Laundering law
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ارزش داشـته باشـد، حـال اگر شـخصی بـه 50 کیلوگرم برنج نیاز داشـته باشـد نصف کردن گاو دشـوار 

خواهـد بود.

 دشواری مبادله برخی خدمات نیز یکی دیگر از مشکالت بود به طوری که مثاًل یک معلم به - 5

دشواری می توانست خدمت خود را با کاالهای مورد نیاز خود مبادله نماید.

 فساد پذیری برخی کاالهای مورد نیاز، مانند گندم، برنج و یا  احشام را می توان نام برد که به مدت طوالنی - 6

نمی توان ذخیره کرد.

 محدودیت در تقسیم کار و تخصیص کار: در این زمان هر کس مجبور بود تمام کاالهای مصرفی - 7

خود را تولید کند، در نتیجه هیچکس نمی توانست در زمینه تولید کاالی خاصی متخصص شود و بتواند 

تولید خود را افزایش دهد.

بازار به مکانی گفته می شد که هر کسی که کاالیی داشت به آنجا - 8 بازار:    محدودیت تولید و 

مراجعه می کرد و کاالی خود را ارائه و سپس مایحتاج خود را دریافت می کرد.

 محدودیت در مبادله نسیه: در این بازار مبادله نسیه دیگر موضوعیت نداشت.- 9

مشکالت مبادالت پایاپای باعث شد، بشر به فکر ایجاد وسیله ای برای تسهیل داد و ستد بیفتد. ابتدا 

کاالهایی به عنوان پول انتخاب شـد و سـپس از سـکه طال و نقره به عنوان پول اسـتفاده شـد. با پیشرفت 

علوم و فنون پول کاغذی جانشـین سـکه طال و نقره شـد. امروزه با گسـترش علوم رایانه، پول به صورت 

الکترونیکی جایگزین انواع مختلف پول شده است.1 

 UNODC – united nation’s office on Drugs and Crime – on money – laundering :(برگرفته و خالصه شده) .1
and counting the financing of terrorism / www.world bank.org  
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مقدمه و مفاهیم اصلی

بـا توجـه بـه اثـرات مخـرب و زیان بـار اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی پولشـویی امروزه 

ضـرورت جلوگیـری از تبدیـل، نقـل و انتقـال، پذیـرش یـا تملـک دارایی ها با منشـاء غیر قانونـی کاماًل 

احسـاس مـی شـود.در صـورت عـدم مبارزه بـا پولشـویی حلقه های پیشـین و پسـین مبارزه با مفاسـد 

اقتصـادی ناقـص می باشـد از ایـن رو کشـورها برای مبارزه با پولشـویی می بایسـت نسـبت به تصویب 

و اجـرای قانـون مبـارزه بـا پولشـویی کـه یکـی از اقدامـات مفیـد و زیربنایی برای ریشـه کنـی اقدامات 

مجرمانـه و فسـاد مالـی اسـت اقـدام نماینـد؛1 زیـرا اجـرای قانـون می توانـد به برقـراری امنیـت و ثبات 

اقتصـادی در کشـور منجـر شـود و عرصـه بـر رفتارهـای مجرمانـه تنـگ نمایـد و صاحبـان پـول هـای 

کثیـف را بـه سـادگی قابـل شناسـایی کند. اگرچـه عده ای معتقدنـد که اجـرای قانون مبارزه با پولشـویی 

موجـب خـروج سـرمایه از کشـور می گـردد؛ ولـی در صورتـی کـه بـا جـرم اقتصـادی برخـورد اقتصادی 

شـود، نـه برخـورد سیاسـی؛ موجـب ایجـاد امنیت بیشـتر اقتصادی می شـود.

دراينجابهبرخیازراهکارهایمبارزهباپولشويیاشارهمیکنیم.

 عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنها برای مقابله با پولشویی، - 1

مصونیت هر کشور را در مقابل پولشویی بیشتر می نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پولشویی یافته، 

چگونگی تعامالت و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی 

و کنترلی مبارزه با پول های کثیف است. محور همکاری های بین المللی در مبارزه با پولشویی، کنترل، 

کشف و مبارزه است. از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پولشویی نیستند و این 

مبارزه ماهیتی فرا ملی و فرامرزی دارد، تالش می کنند با پیوستن به منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های 

بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پولشویی بکاهند.

1. بانک پاسارگاد "مبارزه با پولشویی" پدیده پولشویی. 21 تیرماه 1394
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 سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت - 2

از پولشویی توسط کارکنان دولت و آموزش های ضد پولشویی به کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از 

کمک های فنی صندوق بین المللی پول1.

 اصالح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان.- 3

پول - 4 تطهیر  برای  وسیله  بهترین  الحسنه  قرض  های  و صندوق  بانکی  های  شبکه  که  آنجا  از    

می باشند، بازسازی واسطه های مالی شبکه های بانکی و مؤسسات اعتباری، نقش کلیدی و مؤثری در 

جهت جلوگیری از گسترش پول شویی می توانند ایفاء کنند. 

 فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد دولتـی و ایجـاد فضای سـالم رقابتی در اقتصـاد، زمینه را بـرای مبارزه - 5

بـا پولشـویی فراهـم می نماید.

 ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیالتی مقتدر جهت مبارزه با پولشویی.- 6

 چون پولشویان از ثروت و قدرت باالیی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند - 7

تجارت  جدید  شیوه های  یا  اینترنت  نظیر  اطالعاتی  های  فنآوری  به  مسلط  کاماًل  پولشویان  از  برخی 

الکترونیک هستند، لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطالعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها 

به قلمرو این حیطه های فنآوری وارد شده و در چهارچوب تجویزهای قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا 

وب سایت های پول شویان را رمز یابی و فیلتر گذاری کنند. با نام کردن حساب های بانکی بی نام در زمان 

افتتاح حساب ها و بستن اینگونه حساب ها.

از - 8 استفاده  با  است.  پولشویی  عملیات ضد  برای  مهم  ابزارهای  از  یکی  آماری  گزارشات   وجود 

گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پولشویی وجود دارد.

در - 9 افراد  فعالیت های  در  گرچه  پولشویی.  با  مبارزه  جریان  در  اسالمی  بانکداری  عملیات  اجرای 

با این وجود سیاست بانک های  بانکداری اسالمی و هم چنین سایر معامالت، اصل بر صحت است؛ 

اسالمی باید بر این باشد که وسیله ای برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیر مجاز فراهم شده، نباشند. 

ضمن اینکه اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل "ال تَاُکلوا اَموالَُکم بَینَُکم بِالباِطل" از ویژگی های 

1. I.M.F /InternationalMonetaryFund

روش های مبارزه با  پولشوییفصل سومپـول و گــردباد پولشویی



40

بانکداری اسالمی در حذف ریشه پدیده پولشویی است و بدیهی است چنانچه بتوان ثابت کرد سپرده ای 

در بانک اسالمی از طریق غیر مجاز تجهیز گردیده بر اساس احکام دینی این سپرده را می توان ضبط کرد 

و به صاحب اصلی آن مسترد نمود. 

در نهایت باید گفت با جرم اعالم نمودن پولشویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه 

بانک ها و شـعب داخل و خارج کشـور را از پولشـویی دور سـازد می توان بستر مناسب را جهت عملیات 

ضد پولشویی ایجاد نمود.

قانون گرشام و رفع بحران پولی انگلستان

افراد بسـیاری در طول تاریخ و از زمانی که داد و سـتد در بین انسـانها رواج داشـت، توانسـتند با نفوذ 

در اقتصـاد و امـور بازرگانی و با توجه به داشـتن اطالعـات الزم و کافی در این حیطه، تغییر ایجاد نمایند. 

این تغییرات بنا به نیازهای جامعه و مردم و حکومت، طرح ریزی می شد و با شناخت ضعف ها و تالش 

 برای کوتاه نمودن دسـت افراد سـودجو، این قوانین در سـطح کشـورها و در بعضی موارد، در سطح جهان 

اجرا می گردید. افرادی مانند آدام اسمیت )ثروت ملل( در سال 1776، رزنبرگ، نلسون، استیگلر و بگر و ... 

از این دسته بودند که در زمان خود، تأثیر بسزایی در امور اقتصادی جهان و کشورهای خودشان گذاشتند. 

توماس گرشـام نیز یکی از این افراد بود که با قانون گرشـام، توانسـت در قرن هفدهم، مشکل بزرگ دولت 

انگلیس را رفع نماید.

اقتصاد انگلیس با توجه به قدمت و سابقه در برهه ای از زمان به علت سود جویی افراد، دچار مشکالت 

فراوانی گردید. این امر نشان می دهد هر فرهنگی و هر نوع حکومتی در طول زمان، می تواند دچار اختالل و 

مشکل شود. قرن شانزدهم، زمانی بود که دولت پادشاهی انگلیس دچار مشکل شد و تمامی افراد حکومتی 

از حل آن عاجز ماندند. سپردن کار به افراد کاردان و آگاه یکی از خصایص نیکو است که باعث می گردد 
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 با شایسـته سـاالری عالوه بر رفع معضالت پیش آمده بتوان با همکاری و تصمیم گیری درسـت، به رشـد 

روز افزون کشـور کمک کرد؛ کاری که دولت مردان انگلیسـی در قرن هفدهم، به پادشـاه، پیشـنهاد داده و 

استفاده کامل نیز از این امر بردند.

انگلسـتان اواخـر سـده شـانزدهم، ایـن مطلـب را آشـکار می سـازد و تصویـری را کـه مورخیـن، از 

"سـاختار پلیسـی" انگلسـتاِن آن دوران بـه منصـه ظهـور گذاشـته انـد، کامـل می کنـد.

 تومـاس گرشـام همـان کسـی اسـت که جیمـز اندرسـون ، اولین مـورخ ماسـون، او را "اسـتاد اعظم 

فراماسـونری جنـوب انگلسـتان" خوانـده اسـت. این نیز قرینه ای اسـت دال بـر پیوندهای پنهان گرشـام 

بـا کانون هـای معینـی کـه بعدها، در اوایل سـده هجدهـم، برای تحقق اهـداف خویش نهاد فراماسـونری 

را بر پـا کردند.1

گرشـام به یک خانواده تاجر مقیم انگلسـتان تعلق داشـت و برادر ارشـدش "سر جان گرشام"  از تجار 

بزرگ لندن بود. توماس پس از اتمام تحصیل در کمبریج، به عنوان شاگرد در نزد برادرش به کار پرداخت 

و در سـال 1543 به عضویت کمپانی تجار لندن در آمد. وی بــه عنوان مأمور اطالعاتــی دربار انگلیس 

در بنادر سرزمین های سفلـی )بروکسل و آنتورپ( مستقر شد و کار جاسوسی و قاچاق کاال را آغاز کرد. 

می دانیم که شاخه ای از خاندان یهودی مخفی مندس در سده شانزدهم، عالوه بر آنتورپ و هامبورگ، در 

بروکسل نیز مستقر بود.2

در سـال 1551 دربار ادوارد ششـم، قاعدتًا به توصیه یا با حمایت "سـر ویلیام سیسیل"، گرشام را مأمور 

حـل و فصـل بدهی هـای سـنگین انگلیس بـه صرافان آنتورپ و بروکسـل و ونیز و هامبـورگ نمود. این 

1. )موارد از بانک های مختلف خالصه شده اند(:  بانک کارآفرین، مبارزه با پولشویی /  سایت رسمی بانک کارآفرین بانک 
انصار، مبارزه با پولشویی- سایت رسمی بانک بانک سپه، اداره کل مبارزه با پولشویی / سایت رسمی بانک
2. بانک صنعت و معدن، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی ، سایت اختصاصی بانک
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بدهی هایی است که در زمان هنری هشتم به بار آمده و ارزش پوند انگلیس را در مبادالت تجاری خارجی 

به شـدت کاهش داده بود تا بدانجا که هر پوند اسـترلینگ از 32 شـیلینگ در اوایل سلطنتی هنری هشتم 

به 16 شیلینگ در سال 1551 رسید. طرح پیشنهادی گرشام برای افزایش ارزش پوند انگلیس، که در واقع 

باید به عنوان طرح زر سـاالران یهودی شـناخته شـود، اعطای انحصار تجارت خارجی انگلیس به کمپانی 

ماجراجویـان تجـاری لنـدن بود، یعنی همـان کمپانی که اینک سباسـتین کابوت در ر	س آن قرار داشـت. 

ایـن تمهیـد، مؤثـر افتـاد و اندکی بعـد، ارزش پوند انگلیس به یکی از رجال مالی و سیاسـی این کشـور 

بـدل گردید و در سـال 1559 عنوان شهسـواری دریافت کرد. او در سـال 1566-1568"بـازار مبادالت مالی 

سلطنتی" لندن را تأسیس نمود که به نام "بورس" شهرت یافت. این نهاد جدید، که به تقلید از "بورس" تازه 

تأسـیس هامبورگ )1558( بر پا شـد و طراحان و بنیانگذاران آن یهودیان بودند، در سـال 1571 با دریافت 

فرمان الیزابت رسمیت یافت. به نوشته بریتانیکا، در حوالی نیمه سده شانزدهم، حدود سه چهارم تجارت 

خارجی انگلیس به دست کارگزاران انگلیسی کمپانی فوق بود که برخی از ایشان در مقام صراف و مشاور 

شاهان خاندان تودور جای داشتند.

بخشـی یا تمامی بدهــی های دربار انگلیس، که گرشـام مأمور تسـویه آن شد، به زرساالران یهودی، به 

ویژه "مؤسسـه صرافــی-تجاری مندس" تعلق داشـت. بنابراین، به یقین گرشـام در دوران اقامت در بنادر 

فوق با گراسـیا و یوسـف ناسـی، گردانندگان مؤسسه مندس و سایر زرساالران یهودی مستقر در آنتورپ و 

بروکسل و هامبورگ و ونیز رابطه نزدیک داشت و اصوالً مأموریت او همین بود.1

اندکی پس از اعطای فرمان انحصار تجارت خارجی انگلیس به کمپانی ماجراجویان تجاری، درست در 

یک زمان )1553(، دو حادثه مهم تاریخی رخ داد: سـفِر به ظاهر تصادفی چانسـلر به روسـیه و آغاز تجارت 

1. بانک خاورمیانه، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی / سایت رسمی بانک
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انگلسـتان با شـرق از طریق روسـیه و استقرار گراسیا ناسـی )مندس( در عثمانی. اندکی بعد، در سال 1555، 

کمپانی مسکوی تأسیس شد که جان و توماس گرشام، صاحب امتیاز و بنیانگذاران آن بودند و ریاست آن را 

سباستین کابوت، کارگزار پیشین کارل پنجم هابسبورگ، خصم نامدار عثمانی، به دست داشت. 

همانگونه که اشاره گردید، توماس گرشام بنیانگذار بازار بورس لندن می باشد. 

ی  خانـه  مقابـل  در  "بـورژ"  شـهر  در  بلژیکـی  صرافـان  و  بازرگانـان  میـالدی،  پانزدهـم  قـرن   در 

اشـراف زاده ای بـه نـام "فـن در بورزه" جمع می شـدند و به داد و سـتد می پرداختند. بدیـن ترتیب محل 

تجمـع بازرگانان به تدریج به بورس مشـهور شـد.

بعد ها به علت مشـکالت مختلف اسـتفاده از فضای باز از جمله آب و هوا، بازرگانان و کسـبه ی این 

شـهر به فکر تأسـیس جایگاهی جدید در شـهری دیگر افتادند که سـاخت مجموعه ای با همین نام در 

شـهر "آنورس" بلژیک اولین گام در تأسـیس آگاهانه ی بورس بوده اسـت. تاالر بورس "آنورس" نظر توماس 

گرشـام وزیر دارایی وقت انگلیس را به خود جلب نمود و در حقیقت ایشـان تاالر بورس لندن را به تبع 

تاالر بورس آنورس به وجود آورد.

بـه ماننـد ایـاالت متحده در سـپتامبر 2008، انگلسـتان در سـپتامبر 1551 دچار یک بحـران اقتصادی 

از همیـن دسـت شـده بـود. بحـران اقتصادی انگلسـتان که از آغاز سـال 1551 سـر بر آورده بـود، نتیجه 

مدیریت ویلیام دانسـل1 خزانه دار وقت دولت لندن بود. ادوارد ششـم پادشـاه وقت از بزرگان کشـور   سـوء

خواسـت کـه برای رفع بحـران نظر دهند و آنان متفق القول گفتند: که مسـائل اقتصادی، امور فنی-علمی 

هستند و حل آنها از سیاستمدار، دولتمرد و ژنرال ساخته نخواهد بود، باید برای آنها اقتصاددان یافت و در 

1. W. Dan Sell
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آن زمان بهتر از توماس گرشام1 سراغ نبود.2

گرشام )1579-1519( با اختیار تام، مأمور رفع بحران شد. در آن زمان پول رایج ملل، سکه طال و سکه 

نقـره بـود. گرشـام پـول بد3 را عامل بحران تشـخیص داد و برای رفع آن فرمولی به دسـت داد که در علم 

اقتصاد به "قانون گرشـام" معروف شـده اسـت. در آن زمان پول بد عبارت بود از سـکه های ضرب شـده با 

عیار کمتر، سـکه های تقلبی، سـکه هایی که قسـمتی از یک گوشـه آن را جدا کرده بودند، سبکتر ساخته 

شده بودند و ... قانون گرشام که با توجه به آن بحران اقتصادی انگلستان برطرف شد بگونه ای انشاء شده 

است که در دنیای امروز و درمورد پول کاغذی هم مصداق دارد. 

پـول بـد طبـق قانـون گرشـام، پولـی اسـت کـه "ارزش بـازار"4 آن  پایین تـر از "ارزش کاال"5 اش 

 بـــوده ولـی اجبـار قانونـی بـه رعایـت"ارزش اسـمی"6 این پـول )آن مبلغ که رویش چاپ شـده اسـت( 

مـی باشـد. پـول بـدون پشـتوانه و پـول زائـد بـر ظرفیـت )پـول تـورم زا( از انـواع پـول بـد اسـت کـه 

طبـق قانـون گرشـام، بهـای اجنـاس را بـاال می بـرد و از دسـترس دور می سـازد. اگـر قانـون، اجبـار 

بـه همسـان بـودن پـول خـوب و بـد کنـد، مـردم بـه خریـد اشـیاء دارای قیمـت باالرونـده هجـوم 

 می برنـد و قیمـت آنهـا بـاال مـی رود. طـال، مسـتغالت، اجنـاس، ارز خـوب، در مـواردی سـهام  و امروزه 

گـرو گـذاردن دارایـی، اسـتفاده از اعتبـار و ... خـود را وارد ایـن معامـالت و خـالص از پول بـد می کنند 

کـه دارای ریسـک اسـت و گاهـی بحـران ملـی و حتی بین المللــی به وجود مــی آورد.

در سـال  2008  دولـت امریـکا مجبـور شـد کــه کنترل سـه بانـک بزرگ را به دسـت گیـرد که بهای 

1. Thomas Gresham
2. Mellat Exchange  / صرافی ملت، قانون مبارزه با پولشویی ، سایت رسمی
3. Bad Money
4. Market Value
5. Commodity Value
6. Face Value
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دارایی هـای گـروه غیـر گذاشـته شـده نـزد آنها از میـزان بدهی کمتر شـده بود و یـا اینکه به میـزان زیاد 

"گـروه غیـر وثیقـه"1 داشـتند. بـا کنترل این سـه بانـک و نیز خرید هشـتاد درصد از سـهام یک شـرکت 

بیمـه در حـال ورشکسـت، دولـت امریکا 600 تـا 800 میلیارد دالر بر قـروض خود افـزود و چون باز هم 

کارسـاز نشـد، در نوزدهـم سـپتامبر 2008 الیحـه ای به قوه مقننه این کشـور داد که در صـورت تصویب، 

معـادل پانصـد میلیـارد دالر دیگر)نیـم تریلیـون دالر( اسـناد گرویـی کـم ارزش و بدهی های بـد را باید از 

بانک هـا و مؤسسـات اعتبـار دهنـده خریـده، تـا شـاید از بحـران جاری خارج شـود کـه این بحـران در 

حقیقـت یکـی دیگـر از نتایـج تصمیـم سـال 1971 ریچارد نیکسـون بـه خـارج سـاختن دالر امریکا از 

اسـتاندارد طـال بـه شـمار می آید. هنگامــی که دالر امریـکا در اسـتاندارد طال بود، تا قبل از سـال 1934 

هـر دالر بـا یـک و نیـم گرم طـال برابر بـود و بانک ها در صـورت مراجعه افـراد، مجبور بـه مبادله بودند 

کـه از سـال 1934 بـه تصمیـم "اف.دی. روزولـت" هـر دالر به 88 صدم گـرم طال کاهش ارزش داده شـد. 

پس از خروج دالر از استاندارد طال، دست بانکهای مرکزی دوازده گانه امریکا برای چاپ آن باز شده است 

و چون دالر )پس از جنگ جهانی دوم و ابرقدرت شدن دولت واشنگتن( به صورت پولی بین المللی و عامل 

سنجش در آمده، هر بحران مالی امریکا جانشین به یک بحران بین المللی از این دست خواهد شد.

اصطالحًا به پولی که پشتوانه طال، نقره و ذخایری از این قبیل ندارد "پول بدون پشتوانه2" گویند که 

اگر اعتماد مردم روزگاری به امضاء کننده اسکناس )دولت مربوط( کاهش یابد مقداری از ارزش )قدرت 

خرید( خود را از دست می دهد.3

قانون گرشام به طور کلی زمانی به کار می رود که ارزش واقعی چیزی بسیار متفاوت از ارزشی باشد که 

1. Non Collateralized Dept
2. Money Fiat
Bad money drives out good )3. جزوه درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن )دکتر حسن هاشمی داران
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مردم بنا به دالیلی همچون کمبود اطالعات یا اجبار توسط دولت ها باید در مورد آن چیز در نظر بگیرند.

این قانون در ابتدا در مورد پول های فلزی به کار می رفت ولی در دوران حاضر دامنه کاربرد وسـیعی پیدا 

کرده است. قانون گرشام با یک جمله معروف بیان می شود:

پولبد،پولخوبراازرواجمیاندازد:1 

بـر اسـاس قانون گرشـام پـول بد پول خـوب را از جریان خـارج می کند. مثاًل اگـر در جیب خود دو 

اسـکناس نو و کهنه داشـته باشـیم طبیعی است اول اسـکناس کهنه و بعد پول نو را خرج می کنیم. برای 

درک بهتر این قانون می بایست ابتدا مفهوم پول بد و پول خوب توضیح داده شود.2

 پول بد، پولی اسـت که ارزش واقعی آن با ارزش بازاری آن تفاوت زیادی دارد. در مقابل، پولی که این 

تفاوت در مورد آن ناچیز باشد، پول خوب نامیده می شود. 

در دوران های گذشته که استفاده از سکه ها یا پول فلزی رواج زیادی داشت، در بسیاری موارد و به دالیل 

مختلف، حاکمان در ترکیب آلیاژ سکه های رایج تغییراتی می دادند. در نتیجه چنین کاری، ممکن بود در 

یک زمان، دو نوع سکه با یک ارزش اسمی در بازار برای مبادالت مورد استفاده قرار گیرند؛ اما در واقع به 

خاطر تفاوت در آلیاژ، ارزش واقعی آنها با هم متفاوت بود. در چنین شرایطی به سکه ای که آلیاژ آن کمتر 

کاهش پیدا کرده و ارزش اسمی آن تقریبًا برابر با ارزش فلزی است که در تولید آن استفاده شده، اصطالحًا 

پول خوب گفته می شـود و در مقابل، به سـکه های دیگری که به جای فلز گران بهاتر، از فلزات ارزانتر در 

آلیاژش استفاده شده، پول بد می گویند. ولی به دلیل قوانین دولتی و حکومتی، ارزش هر دو نوع پول باید 

در مبادالت، یکسان تلقی شده و قدرت خرید یکسانی داشته باشند.

1. Bad money drives out good
2. Money laundering, Wikipedia . the free encyclopedia, Gresham’ s law
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طبق قانون گرشام، اگر همزمان پول خوب و پول بد در بازار جریان داشته باشند، چون مردم به ارزش 

واقعـی باالتـر پول خـوب آگاهی دارند، تالش می کنند این نوع پول را تا حـد امکان برای خود نگه دارند 

و کمتر خرج کنند و در مقابل، سـعی می کنند هر چه بیشـتر و زودتر پول های بد خود را خرج کرده و به 

دیگران منتقل نمایند. در چنین وضعیتی به تدریج ، پول خوب، بسیار کمتر مبادله می شود تا جایی که 

حتی ممکن است دیگر در بازار، مبادله ای با آن انجام نشود.

کشف این پدیده اقتصادی و اجتماعی به دورانهای بسیار قدیم باز می گردد، اما در سال 1858 میالدی 

یک اقتصاددان انگلیسـی به نام هنری دانینگ مک لئود1 نام یک تاجر انگلیســی بــه نام  "سـر توماس 

گرشام2" را بر این پدیده نهاد. سر توماس گرشام در دوران ملکه الیزابت و در قرن شانزدهم میالدی زندگی 

می کرد. در آن دوران نیز به دلیل کاهش شـدید عیارسـکه های طال ی کشـور انگلستان به تدریج سکه های 

قدیمی تر و با عیار بیشـتر از مبادالت حذف شـده حتی به خارج از کشـور منتقل می شـدند. گرشـام با 

مشاهده این پدیده به ملکه در این زمینه تذکر داد و حتی خطر نابودی ذخائر طالی کشور را یادآور شد.3

حتی در قرن بیستم نیز برخی کشورها با چنین معضلی روبرو شدند. به دنبال تغییر آلیاژها و کاهش ارزش 

واقعی سکه ها، سکه های قدیمی تر و با عیار باالتر )هر چند ارزش اسمی برابری داشتند(، اما به دلیل گران بودن یا 

گران شدن قیمت فلزی که از آن ساخته شده بودند برای بسیاری انگیزه ای برای ذوب و فروش آن در بازار یا حتی 

صادر کردن به خارج از کشور ایجاد نمودند. برخی کشورها با مشاهده این پدیده قوانینی در رابطه با ممنوعیت 

ذوب یا خروج این نوع سکه ها اعمال می کردند تا جلوی چنین سوء استفاده هایی را بگیرند.4 

برخـی اقتصاددانـان در مورد قانون گرشـام عقیده دارند که چنین پدیـده ای فقط زمانی می تواند اتفاق 

1. Henry Dunning Macleod
2. Sir Thomas Gresham
)Accountant ’s Auditors( 3. حسابداران و حسابرسان
4. نشست مبارزه با پولشویی در بانک کشاورزی / 3 خرداد 1394 )تابناک( /  هم میهن
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بیفتد که مازاد عرضه پول وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که مقدار پولی که مردم برای مصارف 

گوناگون نیاز دارند، برابر یا بیشـتر از مقدار پولی باشـد که عرضه می شـود، هیچ تفاوتی بین پول خوب و 

بد نیست، چون وظیفه و نقش اصلی پول، واسطه گری برای مبادالت است. اما زمانی که پول اضافه تری 

وجود داشته باشد، انگیزه هایی نیز برای رفتارهای گفته شده می تواند به وجود آید.1 

زمانی که قوانین پول رایج نرخ های مبادله دسـتوری بین سـکه های سـاخته شـده از فلزات گران بهای 

 مختلف را مشـخص کند، نظام پولی به وجود خواهد آمد که به آن نظام پولــی دو فلزی گفته می شـود. 

در اکثر مواقع سیستم دو فلزی بـه طور ضمنی در بطن نظام های سکه ای که شامل سکه های ساخته شده 

از فلزات گرانبها بوده، حضور داشته است. این را می توان در روم باستان از قرن دوم قبل از میالد مسیح، 

امپراتوری روم شرق و همینطور در اروپای غربی از رنسانس به بعد مشاهده کرد.

 عملکرد قانون گرشام در این نظام های باستانی همواره مشخص و قابل مشاهده نبوده است. مثال زمانی 

که در روم باستان سکه های کم ارزش گذاری شده طال و نقره به نظام سکه ای اضافه شدند، واحد پول برنزی از 

قبل وجود داشت و این سکه های برنزی )باالتر ارزش گذاری شده( همچنان به گردش و دست به دست شدن 

ادامه داد. طبیعتا این اتفاق طبق قانون گرشام بوده، اما عملکرد آن به این دلیل که در ظاهر چیزی تغییر نکرده 

نامرئی بوده است. در مقابل، تاریخ مدرن، جلوه های قابل مالحظه ای از قانون گرشام را به خود دیده است. 

یکی از موارد معروفی که نظام پولی دو فلزی رکود تورم دستوری را با خود به همراه داشت، اصالح واحد پول 

انگلستان در 1717 بود، زمانی که اسحاق نیوتن متولی ضرابخانه انگلستان بوده است. 

نیوتن، یک نرخ تبادل دسـتوری بین گینه )سـکه طال( و شـیلینگ )سـکه نقره( برابر با نرخ بازار ارائه 

داد. بـا ایـن حـال پارلمـان، در ظاهر به دلیل گـرد کردن نرخ تبادل طال، نرخ دسـتوری را اعـالم کرد که به 

1. Accountants Auditors
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 طـور قابـل مالحظه ای بیش از نرخ بازاری بود. این موضوع سـبب شـد سـکه های نقره کـه کمتر از حد 

 ارزش گذاری شده بودند از گردش خارج شوند و برخی افراد که به خوبی این موضوع را پیش بینی کرده بودند، 

مـی دانسـتند بـه سـرعت بـه کمـک شـهروندان انگلیسـی آمدنـد تـا سـکه هـای نقـره آن هـا را با طال 

جایگزیـن کننـد و از ایـن موضـوع سـود کالنی به دسـت آورند. آثـار رکودی ناشـی از این اقـدام، عاملی 

محـرک بـرای اسـتفاده از اسـکناس های ذخیره کسـری در انگلسـتان شـد.1

در ایـن شـرایط تّجـار مجبـور شـدند تـا قیمت هایشـان را در عکـس العمـل بـه کاهش مقـدار پول 

بـه شـدت کاهـش دهنـد. بسـیاری از آنـان خـود را در مرز ورشکسـتگی می دیدنـد و به همیـن دلیل به 

هـر نوع درمـان ممکـن تـن در می دادند.

www.Islamicec.ir / 1. روزنامه دنیای اقتصاد 10/4 /90 برابری دستوری و قانون گرشام/  انجمن اقتصاد اسالمی/ حوزه علمیه
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اقتصاد و وظایف پول

امروزههمهاقتصاددانان،چهاروظیفهاصلیبرایپولذکرکردهاند:

پـولابـزارانـدازهگیـریارزشهـایاقتصـادیووسـیلهایبـرایمقايسـهبیـن- 1

کاالهـایگوناگـوناسـت.

قبـل از اختـراع پـول، ارزش کاالهـای مختلـف بـه طـور مسـتقیم با هم سـنجیده می شـدند بـه عنوان 

مثـال، یـک پیمانـه عـدس بـا دو پیمانـه نخـود یا پنـج پیمانـه گنـدم و یـا ... ارزش گذاری می شـد. پس 

از اختـراع پـول، ارزش هـای اقتصـادی کاالهـا و خدمـات بـا پول سـنجیده شـدند و پول معیـار و مقیاس 

ارزش هـای اقتصـادی گردید.

پولوسیلهتسهیلمبادالتاست.- 2

مبادلـه کاال بـا کاال، همـواره با مشـکالت گوناگونی مواجه بوده اسـت. به عنوان مثال هر شـخصی که 

مقداری گندم اضافی داشـت و می خواسـت با آن پشـم گوسـفند تهیه کند کسـی را پیدا می کرد که اوال 

احتیاج به گندم داشته باشد و ثانیًا مقداری پشم گوسفند اضافی داشته باشد تا مبادله مورد نظر قابل انجام 

باشـد. حصول این دو شـرط، معموالً به سـادگی امکان پذیر نبود، همچنین برخی مشـکالت دیگر، از این 

قبیل نیز وجود داشتند که در مجموع، موجب مشکل شدن مبادالت و معامالت می شد. اما در مبادله کاال 

با پول، بسـیاری از این مشـکالت برطرف شدند زیرا هر شخص، کاالیی را که برای فروش عرضه می نمود 

به وسـیله پول، قیمت گذاری و سـپس با پول، مبادله می کرد و آن گاه کاالی مورد نیازش را از هر کس، 

که آن را برای فروش عرضه کرده بود، به وسـیله پول می خرید و بدین ترتیب، اختراع پول گام مهمی در 

تسهیل مبادالت و در نتیجه، گذار از اقتصاد معیشتی به تقسیم و تخصصی شدن کارها بود.1

www.shahrekhabar.com / 1. مطالب خواندنی در مورد پول
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پول،وسیلهذخیرهسازیارزشهایاقتصادیاست.- 3

یکی از دسـتاوردهای ارزنده پول این اسـت که انسـان می تواند به وسـیله آن، درآمد حاصل از فروش 

کاالهـا و خدماتـش را ذخیـره و حفظ کند تا به مرور و با پیش آمدن موارد مصرف، کاالها و خدمات مورد 

نیـازش را بـا آن بخرد. البته انسـان می توانـد درآمد حاصل از فروش کاالهـا و خدماتش را به صورت کاال 

دریافت و ذخیره کند، ولی مبادله پول با کاالها و خدمات مورد نیاز، سریع تر و راحت تر انجام می گیرد و 

از این نظر پول مطلوبیت همگانی دارد. البته آمارها و مشاهده های اقتصادی دهه های اخیر نشان می دهد 

کـه مـردم در دوران تـورم ترجیـح می دهند پس اندازهـا و ذخایر اقتصادی خود را به شـکل کاالهای بادوام 

نگهداری کنند تا از دستبرد و تورم محفوظ بماند. اگر روزی، مثل دوران تورم پول نتواند وسیله ذخیره سازی 

ارزش های اقتصادی به نحو مطلوب باشد، مقدار ارجح بودن خود را از دست می دهد . 

پولابزاراجرایسیاستهایاقتصادیاست.- 4

پـول سال هاسـت که سـه وظیفه اولیه خـود را ایفا می کند، امـا نقش عنوان اخیر در سـال های کنونی 

اهمیت بیشـتری یافته اسـت. به همین دلیل، روشـن شـدن میزان نقش و تأثیر سیاسـت های پولی و آثار 

چندگانه هر یک از این سیاست ها و تبیین دیدگاه اسالم در مورد آنها دقت و تحقیقی فراوانی را می طلبد. 

به خصوص از این جهت که برخی از این سیاست های پولی تأثیر عمیقی بر توزیع درآمد و ثروت به جا 

می گذارند و توزیع درآمد از نظر اقتصاد اسالمی بسیار اهمیت دارد.

ارزش پول 

بهطورکلیهرپولیدارایدونوعارزشاست:ذاتیواعتباری.

ارزش ذاتی پول، ارزشـی اسـت که پول با قطع نظر از نقشـی که بر آن حک شـده، به سـبب جنس و 
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ذات خود دارا می باشـد، مثاًل اگر سـکه طال را ذوب کنند که نقش روی آن از بین برود، طالی ذوب شـده 

باز هم ارزش ذاتی خود را دارد. ارزش اعتباری پول، ارزشی است که از اعتبار و قرارداد حکومت ها و مردم 

برای پول ایجاد می شود. در یک تعریف دیگر گفته می شود که پول، بدهی دولت است .1

بـر اسـاس معادلـه پولی )دارايـیغیرنقدی+بدهـکاران)ارز(+نقدينگی)داخلـیوخارجی(=

)بدهـی+سـرمايه( دولت حداکثـر می تواند به انـدازه مجموع دارایی غیـر نقـدی و ارز، نقدینگی ایجاد 

کنـد. ایـن مقـدار نقدینگـی در اصـل، بدهـی دولت اسـت که در مقابـل آن، دارایـی یا ارز داده می شـود. 

از ایـن رو گفتـه مـی شـود کـه پـول بدهـی دولت هـا اسـت. البته اگـر بخواهیـم ایـن مسـئله را به طور 

صحیـح مطـرح کنیـم بایـد بگوییم کـه پول بدهی حسـاب ملی اسـت نـه دولت ها.

آیا پول، وسیله شمارش نقدینگی است؟

پـول بـرای شـمارش مقـدار نقدینگـی در سـطح خـرد و کالن بـه کار مـی رود. در سـطح خـرد، افراد 

بـه راحتـی حسـاب پـول در صنـدوق و بانـک را شـمارش کـرده و مقـدار نقدینگـی بـه دسـت می آید. 

در سـطح کالن نیـز بـا توجـه بـه شـماره سـریال پـول ها، مـی تـوان مقدار آنهـا را بـه دسـت آورد. البته 

پول هـای فرسـوده و یـا پول هـای برگشـت خـورده بـه بانـک مرکزی و یـا پول هایی کـه از بیـن رفته و 

صـورت جلسـه شـده اسـت را بایـد از آمـار نقدینگی کـم کرد.

محاسبه مقدار ارز پشتوانه نقدینگی 

ارز همان بدهکاران در ترازنامه و معادله پولی می باشد. ارزی پشتوانه نقدینگی است که اوالً قابل وصول 

شـدن باشـد، ثانیًا در انتظار تبدیل به دارایی یا خدمات دیگری نباشـد. از این رو ارزهای بی اعتبار و بدون 

1. تاریخ پول یک سرزمین فقیر /  گفتگو با ویلم فلور ایران شناس
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پشتوانه نمی تواند پشتوانه نقدینگی باشد.  

همچنیـن بعضـی از ارزهـا در حـال تبدیـل شـدن به سـایر دارایی ها و خدمـات هسـتند. این ها نیز 

نمی توانند به عنوان پشتوانه نقدینگی قرار بگیرند. ارزهایی باید به عنوان پشتوانه نقدینگی محاسبه شوند 

کـه یـا بـه عنوان ذخیـره ثابت ارزی، در بانک مرکزی نگهداری می شـوند و یا ارزهـای ثابت دیگری که در 

حسـاب بانکی افراد در حسـاب بلند مدت )در حسـاب یک سـال به باال( آنها نگهداری می شـود.  البته 

ارزهایی که در حسـاب اشـخاص خارجی قرار دارد، اطمینان خیلی کمی داشـته و نباید به عنوان پشتوانه 

نقدینگی محاسبه شوند. مگر اینکه افراد خارجی، به عنوان افراد وطنی تغییر ملیّت بدهند.

از ایـن رو فـروش ارز توسـط دولـت بـه مـردم، سـرمایه ارزی را کاهـش می دهـد، مگـر اینکـه دولت 

سیاسـتهایی را در پیـش بگیـرد کـه مـردم یـا ارز خود را بـه دارایـی پشـتوانه نقدینگی تبدیل کـرده و یا 

اینکـه در حسـاب بلند مـدت نگهـداری کنند.

آیا پول نشان دهنده ارزش نقدینگی است؟

یکی از وظایف اصلی پول این اسـت که نشـان دهنده قیمت ها و ارزش کاالها باشـد. باید گفت پول 

نشان دهنده قیمت کاالها و خدمات است نه تعیین کننده ارزش آنها. از این رو دولت وظیفه دارد با تعیین 

قیمت ها به روش استاندارد، ارزش کاالها و خدمات را تعیین کند. در این شرایط پول می تواند نشان دهنده 

ارزش کاالها و خدمات باشد. در شرایطی که ایجاد پول بر اساس میزان تقاضای آن باشد، با افزایش حجم 

پـول نسـبت بـه دارایی ها، قیمت ها به شـدت افزایش می یابد. در این شـرایط، پـول قیمت ها را تعیین 

می کند. همچنین پول، وظیفه اصلی خود، یعنی نشان دادن ارزش را از دست می دهد. از این رو ایجاد پول 

بر اساس بازار عرضه و تقاضای پول، باعث می شود که پول وظایف خود را انجام داده و دولت ها نیز در 
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حفظ ارزش پول ناتوان باشند.1

پول اعتبار نقدینگی افراد را حفظ می کند

یکی از دالیل مهمی که افراد از پول استفاده می کنند این است که پول می تواند متناسب با کاالها و 

خدمات، دارای ارزش و اعتبار باشـد. به هر دلیلی این اعتبار از دسـت برود، اسـتفاده از پول نیز بی معنی 

می شود. از این رو یکی از وظایف اصلی دولت ها، حفظ اعتبار پول، متناسب با دارائی های جامعه است.

زمانـی کـه قیمـت کاالها در بازار عرضه و تقاضا تعیین شـود و به هر دلیلی پول زیادی عرضه شـود؛ 

)از طریق چاپ پول یا چاپ پول تقلبی و یا از طریق پولشـویی و غیره( در نتیجه تقاضای کاالها افزایش 

یافته و قیمت آنها نیز باال می رود. در این شرایط، افزایش عرضه پول باعث کاهش ارزش پول شده و پول 

خاصیت اعتباری و حفظ ارزش متناسـب با دارایی ها را از دسـت می دهد و در نتیجه مردم چندان تمایلی 

به نگهداری پول ندارند.

با توجه به این مطالب باید گفت: ایجاد پول از طریق بازار عرضه و تقاضای پول و تعیین قیمت های 

کاالها و خدمات در بازار عرضه و تقاضا، باعث می شـود که ارزش نقدینگی پول و اعتبار نقدینگی افراد 

از دست برود. یعنی پول خاصیت خود را از دست بدهد .

از این رو برای جلوگیری از بی اعتباری پول باید پول براساس میزان دارایی ها ایجاد شود و با تعیین 

قیمت ها و ثابت نگه داشتن آنها، اعتبار و ارزش پول نیز ثابت بماند. افزایش دارایی ها و افزایش حجم 

پول و افزایش قیمت ها باید با یک سیاست هماهنگ شود که در مطالب بعدی توضیح می دهیم.

 www. mashreghnews.ir / 1. دالر امریکا چگونه کاله کشورها را بر می دارد . مشرق نیوز
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دولت به وسیله پول، بخشی از وظایفش را انجام می دهد

یکـی از وظایـف بـزرگ پول کـه دولت ها به خوبـی از آن اسـتفاده نمی کنند، ایجاد عدالـت اجتماعی 

اسـت. دولت می توانند از محل حسـاب عمومی و حسـاب ملی )حسـاب نقدینگی-ملی( وام پرداخت 

نمایـد. اقتصـاددانـانپولرابديـنصورتتعريـفنمودهاند: هر چیـزی کـه در ازای کاالها یا 

خدمـات یـا بـرای بازپرداخت بدهـی ها مورد قبول واقع شـود.

"ژان مارشال" در تعریف پول، آن را وسیله مبادله و پس انداز ارزش های اقتصادی می داند.

به عقیده "پل ساموئلسـون" پول دارای دو نقش یا دو وظیفه اساسـی اسـت که هم وسیله مبادله و هم 

معیار واحد ارزش و محاسـبه ارزش های اقتصادی اسـت. ایشـان عالوه بر دو وظیفه فوق، دو وظیفه ثانوی 

دیگر یعنی ذخیره ارزش های اقتصادی و وسیله پرداخت های آتی را هم مدنظر قرار می دهد.

به اعتقاد "جان مینارد کینز" )1946-1883( اقتصاددان شـهیر انگلیسـی، پول دارای سـه وظیفه است؛ به 

عبارت دیگر هر چیزی که بتواند سه وظیفه مورد نظر این اقتصاددان را انجام دهد پول است. به نظر کینز 

سه وظیفه پول عبارت است از:

وسیلهمبادله- 1

وسیلهاندازهگیریارزشهایاقتصادی- 2

وسیلهپساندازارزشهایاقتصادی- 3

باتوجهبهنظرياتباالوبادرنظرگرفتنوظايفپولمیتوانآنرابدينصورتتعريفنمود:

ـــه و  ـــرای مبادل ـــیله ای ب ـــوان وس ـــه عن ـــًا ب ـــه عموم ـــت ک ـــی اس ـــا عامل ـــده و ی ـــر پدی ـــول ه پ

ـــرای  ـــزاری بـ ـــره ارزش اقتصـــادی و اب ـــوده و در جهـــت ذخی ـــرای محاســـبه ارزش اقتصـــادی ب ـــاری ب معی
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پرداخت هـــای آتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.1

اهمیت پول 

میان  از  موجب  پدیده  این  باشد،  می  بشری  اختراعات  مهمترین  از  یکی  عنوان  به   پول 

برداشته شدن مشکالت به وجود آمده از طریق مبادالت پایاپای شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده 

است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیت های اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هر 

چه آسانتر عوامل تولید و بالطبع باعث توزیع سریعتر و آسانتر کاالها و خدمات تولید شده، می گردد. 

امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیت های اقتصادی، سطح عمومی قیمت ها، تولید ناخالص ملی 

و سایر پارامترهای کالن اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخص های کالن اقتصادی مانند تورم، 

رکود، اشتغال، درآمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.

خواص مطلوب پول

هر چیزی برای اینکه بتواند پول باشد می بایستی حداقل دارای پنج خصوصیت ذیل باشد: 

قابلحملبودن- 1

پـول می بایسـتی به آسـانی به اطـراف قابل حمل و نقل بوده و بتواند به راحتـی و به منظور خرید در 

مکان های مختلف منتقل شـود. اگر پول قابلیت انتقال نداشـته باشـد، در این صورت امکان استفاده وسیع 

از آن فراهم نمی شود.

بادوامبودن- 2

پولی که از نظر فیزیکی بادوام نباشـد، در اثر گذشـت زمان، ارزش خودش را از دسـت می دهد . برای 

www.t_embri.ac.ir  1.  رازهای نرخ سود در ایران
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مثال ذرت بو داده، نمی تواند به عنوان پول در نظر گرفته شود، زیرا حفظ شکل آن به صورت اولیه مشکل 

است و در اثر گذشت زمان، کهنه؛ شکسته و بی ارزش می شود. در هر حال پول همیشه نمی تواند بادوام 

باشد زیرا به سربازان رومی، نمک پرداخت می  کردند که در هوای غیر بیابان بادوام نیست. 

گفتنی است در آن زمان برای مردم روم، نمک یک نوع پول بود.

قابلیتتقسیمپذيری- 3

پـول بایـد بـه آسـانی قابلیت تقسـیم به واحد هـای برابر و کوچکتر را داشـته باشـد، تا اینکـه امکان 

معامـالت بـا قیمتهـای پایین تر نیز فراهم گردد. اما بعضی از پول ها فاقـد چنین خصوصیتی بوده اند؛ در 

 کشـورهای آفریقایی، علیرغم اینکه گاو، قابلیت تقسـیم پذیری نداشـت و به طور حتم، بخشـی از آن با 

کل گاو متفاوت است، در زمان های مختلف به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت.

يکسانومتحدالشکلبودن- 4

برای مفید بودن، پول باید استاندارد شده باشد، یعنی واحدهایش دارای کیفیت برابر و از نظر فیزیکی نیز 

از یکدیگر قابل تشخیص نباشند. فقط در صورت استاندارد بودِن پول است که افراد در موقع دریافت پس 

 از معامله می توانند احساس اطمینان نمایند. زمانی کشورهای آمریکای التین از تنباکو به عنوان پول استفاده 

می کردند اما تنباکو هرگز نمی تواند اسـتاندارد باشـد، زیرا برابری وزن بسـته ها به لحاظ تفاوت احتمالی در 

کیفیت تنباکوها بیان کننده برابری ارزش آن ها نیست.

قابلیتتشخیص- 5

پول باید به آسـانی شـناخته شـده و قابل قبول باشـد یعنی مقبولیت عام داشـته باشـد. اگر پول این 

خاصیت را نداشـته باشـد، در آن صورت افراد در تعیین اینکه آنها با پول سـروکار دارند و یا با یک دارائی 
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کم ارزش تر، با مشکل مواجه خواهند شد.1

همانطور که قباًل اشاره شد به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته می شود:

 واسطه مبادله- 1

 وسیله سنجش ارزش )واحد شمارش(- 2

 وسیله حفظ ارزش- 3

 وسیله پرداخت های آتی- 4

اينک در ادامه بحث، هر يک از موارد مذکور توضیح داده می شود:

پولبهعنوانواسطهمبادله- 1

 افـراد در مبـادالت پایاپـای، کاال می دادنـد و در مقابـل کاال می گرفتنـد. یعنـی بـه طـور همزمـان، 

دو معاملـه صـورت می گرفـت؛ کاالیـی فروختـه و کاالیـی خریـداری می شـد. وقتـی پـول وارد معامالت 

روزمـره شـود، ایـن دو معاملـه بـه طـور مسـتقل صـورت می گیـرد. یعنـی تولیـد کننـده و یا فروشـنده، 

بـار کاال را می فروشـد و پـول دریافـت مـی کنـد )فـروش(، سـپس پـول را می دهـد و کاالی  یـک 

 مـورد نیـاز را می خـرد )خریـد(. بنابرایـن ایـن معامـالت از شـکل اولیـه یعنـی )کاال-کاال( بـه صـورت 

)کاال - پـول( و )پـول - کاال( تبدیـل گردیـده اسـت. بـه فرض، معلـم و یا قاضی که بـه ترتیب خدمات 

آموزشـی و قضـاوت خویـش را مـی فروشـند و پـول دریافـت می کننـد، می تواننـد بـا پـول دریافتـی، 

کاالی مـورد نیازشـان را تهیـه نماینـد. بنابرایـن وقتـی گفتـه می شـود، پـول نقش واسـطه مبادلـه را دارد، 

بـه ایـن معنا اسـت کـه خریـداران و فروشـندگان، آن را به عنوان وسـیله پرداخـت می پذیرنـد؛ به عبارت 

دیگـر همـه مـا در مقابـل کاری کـه انجـام می د هیم، پـول دریافـت می کنیم. آنگاه بـا پـول دریافتی، کاال 

و خدماتـی کـه دیگـران تولیـد کرده انـد را خریـداری می نماییـم. خصوصیـت پـول بـه عنـوان واسـطه 

www.piknic.ir / 1. مطالب جالب و خواندنی درباره پول / پیک نیک

وظایف پولفصل چهارمپـول و گــردباد پولشویی



60

مبادلـه، یکـی از مهم تریـن وظایـف پـول را تشـکیل می دهـد. زیـرا بـا ایـن خصوصیـت پـول، تقسـیم 

کار و تخصـص شـدن تولیـد کاالهـا امـکان پذیر می شـود. اصـوالً تقسـیم کار و تخصص شـدن تولید 

کاالهـا موجـب کارآمـدی اقتصـاد می شـود. افزایـش کارآمـدی و افزایـش بهـره وری بـرای هـر اقتصادی 

یـک ضـرورت انکارنشـدنی اسـت. زیـرا بـا این عمـل، افراد قـادر خواهند بود یـک محصـول را  بیش از 

حـد تولیـد کننـد . تولیـد بیشـتر موجـب افزایـش محصول و خرید بیشـتر سـایر محصوالت می شـود. 

در نتیجـه سـطح رفـاه افـراد افزایـش می یابد. پـس با تخصصی شـدن تولید، سـطح تجـارت افزایش و 

نقـش پـول در اقتصـاد اهمیـت می یابد.

پولبهعنوانمعیارسنجشارزش)واحدشمارش(- 2

همانطـور کـه قباًل گفته شـد، در اقتصادهـای تهاتری، چیزی که امروز ما به عنوان قیمت می شناسـیم 

وجود نداشـت. در چنین اقتصادهایی، کاالها با یکدیگر سـنجیده می شـدند؛ مثاًل اگر در این اقتصادها سه 

 کاالی گاو، گوسـفند و ذرت وجـود داشـت، گاو بـا گوسـفند و ذرت ارزش گذاری می شـد )مثـاًل هر گاو، 

دو گوسفند و یا 50 کیسه ذرت، ارزش داشت(.1    

مشـکل دیگـر در مبـادالت پایاپـای، عـدم تقسـیم پذیـری واحدهـا بـا اجـزاء )نظیـر وقتـی کـه یک 

گوسـفند نصـف ارزش گاو اسـت( می باشـد. امـا وقتـی کـه پـول وجـود دارد، ارزش همه کاالهـا به پول 

بیـان مـی شـود کـه مـا ایـن ارزش پولـی را قیمت می نامیـم. در هـر حال انتخـاب یک معیار سـنجش 

ارزش و قیمـت گـذاری، باعـث صرفـه جویـی بسـیار در وقـت و انرژی بـرای نگهداری قیمتهای نسـبی 

و یـا ارزش کاالهـای مختلـف شـده و مسـئله تبدیـل واحدها بـه یکدیگـر را حل می کنـد. وقتی قیمت 

پولـی تعـدادی از کاالهـا شـناخته شـد بـه آسـانی قیمـت نسـبی آنهـا بـا توجـه به قیمـت پولـی قابل 

1.  بانک صادرات ایران، پول و نقدینگی
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محاسـبه اسـت. بـرای مثـال اگـر قیمت هـر واحـد کاالی اول،300 ریـال و قیمـت هر واحـد کاالی دوم، 

150 ریـال باشـد، در ایـن صـورت قیمـت هـر واحـد کاالی اول، دو برابر کاالی دوم اسـت.

 بـا اسـتفاده از قیمت هـای پولـی، نـه تنها می توان قیمـت نسـبی کاالی اول را به نسـبت کاالی دوم، 

بلکـه بـا کاالهـای دیگـر نیز سـنجید؛ بـه بیان دیگر پـول به عنوان واحد شـمارش، معیار ارزشـی اسـت 

کـه معادلـه کننـدگان اقتصـادی امکان مقایسـه ارزش نسـبی کاالها و خدمـات را می دهد. 

پولبهعنوانوسیلهحفظارزش- 3

وظیفـه دیگـر پـول آن اسـت کـه از آن مـی تـوان بـه عنـوان حفـظ ارزش نیـز اسـتفاده نمـود. ایـن 

خصوصیـت پـول بـه تولیـد کننده ایـن امکان را می دهـد که تولیداتش را بفروشـد و هر زمـان که تمایل 

داشـت کاالی مـورد نظـرش را خریـداری نمایـد. در حقیقـت ایـن خاصیت پول بـه آنها یک نـوع اختیار 

و آزادی انتخـاب زمانـی را می دهـد. بـه عبـارت دیگـر تـا زمانـی کـه افراد پـول را نـزد خود نگـه دارند، 

می تواننـد در هرزمـان از آن بـه منظـور خریـد کاالی مورد نظر اسـتفاده نماینـد. این وظیفه پـول به طرق 

مختلـف می توانـد بـرای جامعـه مفید واقع شـود.

بـه عنـوان مثـال، مردمـی کـه به طـور ماهیانه حقـوق می گیرنـد و یا بخش مهمـی از درآمد سـالیانه 

خـود را یـک بـار در سـال دریافـت می کننـد، ایـن امـکان برایشـان فراهـم می شـود کـه مخـارج خـود 

را حتـی بـه طـور روزانـه تنظیـم نماینـد. همیـن طـور افـراد می تواننـد بـرای بازنشسـتگی، تحصیالت 

فرزندانشـان، خریـد خانـه و ... پـول ذخیـره کنند. در حالـی که اگر پول نباشـد، مردم بایـد همین کار را 

بـا ذخیـره کاالهـا انجـام دهنـد؛ اما ذخیره کاالهـا، نه تنها همـراه با هزینه مثـاًل انبارداری و ... اسـت، بلکه 

خطـر فاسـد شـدن را نیـز به دنبـال دارد. به عنوان مثـال اگر مـرد ماهیگیری بیش از نیـازش ماهی صید 

نمایـد و اگـر در نظـر بگیریـم کـه ماهی ها پـس از چند روز فاسـد می شـوند )البته ممکن اسـت آنها را 
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منجمـد کـرده و نگـه دارد کـه ایـن کار هـم همراه بـا هزینه انبـارداری و غیره اسـت(، مالحظـه می گردد 

کـه ماهی هـا ارزش مناسـبی بـرای ذخیـره سـازی نیسـتند. حتی اگـر ماهیگیر تـالش کند کـه ماهی ها 

را بـا کاالی دیگـر معاوضـه نمایـد، بـاز هـم ممکن اسـت در فاصلـه مبادلـه و معاوضه با کاالهـای مورد 

نظـر، بعضـی از ماهیهـا فاسـد شـوند؛ این در حالی اسـت که بـا فروش ماهی هـا می تواند پـول دریافتی 

را به سـادگی ذخیـره کند.1

البتـه پـول تنهـا وسیلــه ذخیـره ارزش و لزومـًا بهتریـن آنهـا نیسـت، زیـرا چنانچه قیمـت کاالها و 

خدمـات افزایـش یابـد، قـدرت خریـد پول کاهـش پیدا می کنـد. همینطـور از آنجایـی که بـه دارندگان 

پـول بهـره ای پرداخـت نمی شـود، لـذا پـول بـه عنـوان ذخیـره ارزش بـرای دارنـده آن بـا مقـداری هزینه 

اسـت. همراه 

پولبهعنوانمعیاریبرایپرداختهایآتی- 4

در حقیقت استفاده از پول به عنوان معیار پرداخت های آتی مستلزم وجود دیگر وظایف پول است. در 

اقتصادهای مدرن امروزی بسـیاری از کاالها برای تولید، به زمان قابل مالحظه ای نیاز دارند و معموالً پس 

از سفارش تولید می شوند. به عنوان مثال، تولید کاال برای دولت و یا اشخاص، معموالً مستلزم قراردادهایی است که در 

آن،  پرداخت ها  در آینده صورت می گیرد و در بعضی مواقع هم کاالها بالفاصله تحویل خریدار می شود،  اما پرداخت ها 

با تأخیر  صورت می پذیرد.2 

    www.ecoclub.blogfa.com  / 1. اقتصاد برای ایرانیان
www.rohama.org / 2. تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
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پول و وظایف آن

پـول، هـر پدیده یا عاملی اسـت که معموالً به عنوان وسـیله ای برای مبادله و معیاری برای محاسـبه 

ارزش اقتصـادی بـوده و در جهـت ذخیـره ارزش اقتصادی و ابزاری برای پرداخت های آتی مورد اسـتفاده 

قرار می گیرد. از جمله وظایف اولیه و اصلی پول می توان به موارد ذیل اشـاره کرد: وسـیله مبادله، معیار 

محاسبه واحد ارزش و محاسبه ارزش اقتصادی. 

و در رابطه با وظیفه ثانوی باید گفت: وسیله ای برای پرداخت های آتی و وسیله ای برای ذخیره ارزش 

اقتصادی به شمار می آید.

خواص مطلوب پول

قابـل حمل بودن )قابل نقل و انتقال آسـان اسـتفاده وسـیع را فراهم می آورد(، بادوام بـودن )اگر بادوام 

نباشـد در اثر گذشـت زمان از بین خواهد رفت(، قابلیت تقسـیم پذیری )پول باید به واحدهای کوچک 

جهت معامالت با قیمت پایین تقسیم گردد(، یکسان و متحد الشکل بودن )پول باید از نظر فیزیکی و 

کیفیت برای احسـاس اطمینان در معامله یکسـان باشد(، قابلیت تشخیص )پول بایستی به آسانی قابل 

تشخیص باشد تا معامله کنندگان برای شناسایی و قبول آن دچار مشکل نشوند(.

سیستم پولی پایاپای

ازخصوصیاتاينسیسـتمپولیمیتوانبهمواردزيراشارهکرد:

در این سیستم پولی، طرفین؛ تولید کننده و مصرف کننده می باشند.  «

انبار کردن طوالنی به علت فسـاد پذیری برخی از کاالها، امکان پذیر نیست. «

رابطه خدمات و تولید با یکدیگر به صورت مستقیم است.  «
تولید از مصرف جدا نبوده و خالق ثروت خواهد بود.1 «

bana.ir/fa/news 1. ده مطلب خواندنی در مورد پول
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معایب سیستم پولی پایاپای

محدودیت در تقسیم و تخصیص کار «

 محدودیت در تولید و بازار «

 مشکل تعیین خریدار و فروشنده «

فسادپذیری کاالها  «

محدودیت در مبادله ی نسیه «

انواع سیستم های پولی

سیستم پولی به دو دسته تقسیم می شود:

دو سیسـتم،  هـر  از خصوصیـات  مـواردی  کـه  فلـزی؛  پـول  و سیسـتم  کاالیـی  پـول    سیسـتم 

در ذیل ذکر می شود:

سیستم پول کاالیی

ایـن سیسـتم، عامـه پذیر اسـت و نگهـداری آن آسـان و پذیرفتن آن بـه جهت ارزش ذاتـی و اصلی 

بـه عنـوان پول، مـورد قبول می باشـد.

سیستمپولفلزی

از خصوصیـات ایـن سیسـتم؛ عامـه پذیـری، کمیاب بـودن، چکش خوار و تورق باال داشـتن اسـت 

و همچنیـن بـا صفـر اضافی یا کسـر آن، ارزشـش بـاال و پاییـن خواهد رفت.

 این سیستم به سه گروه تقسیم می شود: 
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 سیستم پولی دو فلزی طال و نقره- 1

 سیستم پولی تک فلزی طال و نقره- 2

 سیستم پول کاغذی و اعتباری- 3

برخی مفاهیم و اصطالحات پولی و بانکی

اسکناسمسکوکدردستمردم+سپردههایديداری=پول

سپردههایسرمايهگذاریبلندمدت+سپردههایپساندازقرضالحسنه=شبهپول

ديداری+غیرديداری=سپردهها

حسابجاری)بدونبهره(=سپردههایديداری

سپردههایپساندازقرضالحسنه+سپردههایسرمايهگذاری=سپردههایغیرديداری

این سـپرده ها هر کدام از نظر سـوددهی برای بانک دارای اولویت می باشـند. اولویت اول با سپرده های 

دیداری )حساب جاری( است. دومین منبع درآمد برای بانک، سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سومین 

منبع درآمد بانک، سپرده های پس انداز سرمایه گذاری به شمار می آیند.1

سرعت گردش پول و عوامل مؤثر بر آن

سـرعت گردش پول، عبارت اسـت از تعداد دفعاتی که یک واحد پولی در یک زمان محدود و معین 

دسـت به دسـت می شـود . تعداد مبادالت صورت گرفته در اقتصاد یک کشـور به همراه حجم داد و ستد 

با گردش پول رابطه مسـتقیم دارند . در حالیکه ارزش پول با تورم رابطه غیر مسـتقیم دارد. ]تورم، افزایش 

قیمتی چندین کاال در یک دوره زمانی محدود و معین می باشد.[

1. بررسی عوامل موثر بر حق الضرب پولی در ایران / فصل نامه مدل سازی اقتصادی تابستان 1387
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پشتوانه پول

 بحـث پشـتوانه پـول در اوایـل قرن 19 به دنبـال جنگهای ناپلئونی در انگلیس و فرانسـه مطرح شـد.

بدیـن ترتیـب کــه به دنبال این منازعات، دولـت انگلیس برای تأمین هزینه های سـنگین جنگ اقدام به 

چـاپ مقادیـر زیادی اسـکناس نمود که همیـن امر موجب کاهـش ارزش پول و بالطبـع افزایش تورم در 

انگلیس گردید. این مسـأله به پارلمان بریتانیا نیز راه پیدا کرد و اقتصاددانان عقاید و نظریات مختلفی را 

در قالب سه اصل پولی و بانکی مطرح نمودند.

پشـتوانه پول بیان می کند که اگر پول بدون پشـتوانه انتشـار یابد مستقیمًا در کاهش ارزش پول تأثیر 

خواهد گذاشت. منظور از پشتوانه پول، طال و جواهرات قیمتی، ارزهای معتبر، اشیاء عتیقه، سطح قدرت 

و تولیدات صنعتی و اقتصادی و ... می باشد.

مکتب پولی

ـــد و  ـــرح گردی ـــکاردو، مط ـــد ری ـــای دیوی ـــب آق ـــه از جان ـــت ک ـــی اس ـــه افراط ـــل، نظری ـــن اص ای

چنیـــن بیـــان می کنـــد کـــه در مقابـــل میـــزان اســـکناس و مســـکوک منتشـــره، بایـــد صددرصـــد 

ـــیم. ـــته باش ـــتوانه داش پش

مکتب بانکی 

این اصل توسط آقای استوارت میل، مطرح شد و چنین عنوان دارد که بانک مرکزی می تواند بر اساس 

شـرایط اقتصادی جامعه اقدام به انتشـار اسـکناس و مسـکوک نماید. خواه پشـتوانه وجود داشـته باشد یا 

نداشته باشد. ولی با این حال معتقد به وجود درصدی پشتوانه بودند. 
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 مکتب پورسانتاژ

 ایـن اصـل در پارلمـان بریتانیا در مقابـل دو اصل دیگر ظهور کرد، طبق این اصـل بانک مرکزي طبق 

قانـون وحتـي المقـدور تالش نماید درصد قابل اطمینان ازانواع ذخایر طال ونقره درقبال انتشـار اسـکناس 

منتشره ذخیره الزم را داشته باشد.

پول و بانکداریفصل پنجمپـول و گــردباد پولشویی
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پول کاالیی

در جوامـع اولیـه، ابتدا پول شـکل کاالیی به خود گرفت. بدین ترتیـب که کاالی خاصی به عنوان پول 

در نظـر همـگان بـه کار گرفته می شـد؛ البته نوع کاال بسـتگی به عوامل مختلفی چـون آب و هوا، محل 

اسـتقرار جوامع و توسـعه فرهنگی و اقتصادی آنها داشـت؛ به عنوان مثال جوامعی که در سواحل دریا و یا 

نزدیک به آن زندگی می کردند از صدف و یا قالب ماهیگیری به عنوان واسـطه مبادله اسـتفاده می نمودند. 

در مناطق سردسیری نظیر سیبری یا آالسکا، پوست حیوانات به ویژه پوست خز به عنوان واحد پول مـورد 

استفاده قــرار مــی گرفت. همیـن طور، جوامعـی کــه در مناطق گرمسیـری زندگـی می کردند، از عاج 

فیـل بـه عنوان پول اسـتفاده می کردند. کاالهایی که به عنوان پول در جوامع مختلف، کاربرد داشـت؛ برای 

توسـعه این جوامع در نظر گرفته می شـد و بسـتگی به توسـعه یافتگی این جوامع داشـت. در بعضی از 

جوامع، داشـتن حیوانات مختلف برای یک فرد، ثروت تلقی می شـد و در این جوامع از احشـام به عنوان 

پول استفاده می شد. 

تقریبـًا در همـه مناطـق معتـدل اروپـا، آسـیا و آفریقـا، گاو یـا گوسـفند بـه عنـوان یک واحـد مبادله 

مـورد قبـول بـوده اسـت. بـرای مدت های طوالنـی در مناطـق وسـیعی از جهـان و در جوامع اولیـه، گاو 

و گوسـفند بـه عنـوان واحـد شـمارش و واسـطه مبادلـه بـکار می رفـت. در ایران قدیـم نیز، پزشـکان از 

بیمـاران خـود بـرای دارو و خدمـات مربوطـه، گاو و گوسـفند مطالبـه مـی کردنـد. رومیان نیـز تا چهار 

قـرن پیـش از میـالد مسـیح، پرداخت هایشـان برحسـب گاو و گوسـفند بـوده اسـت. در هـر حـال؛ 

اسـتفاده از حیوانـات بـه عنـوان پول، مشـکالت متعـددی را به همراه داشـته اسـت؛ اول آنکـه حیوانات، 

 فاقـد اسـتاندارد بودنـد. دوم اینکـه نـه تنهـا ذخیره سـازی حیوانات بـا مشـکل مختلفی مواجه بـود، بلکه 
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هزینـه ای را بـر دارنـده آن تحمیـل می کـرد؛ گذشتــه از ایـن نوسـانات قیمت، عـدم تقسـیم پذیری و 

نیـز دشـواری حمـل و نقــل، از دیگـر  مشـکالت اسـتفاده از حیوانـات بـه عنـوان پول تلقی می شـد.1

در جـدول ذیـل، برخـی از مهمتریـن انـواع پـول کـه در طول تاریـخ مورد اسـتفاده ملـل مختلف قرار 

گرفته درج شـده اسـت:

همانطـور کـه مالحظـه مـی شـود پول هایـی که مـورد اسـتفاده جوامـع مختلف واقع شـده اند، شـکل 

کاالیـــی داشـته و بـه همیـن دلیل پول کاالیــی2 نامیده می شـوند.

در رم قدیـم، نمـک و احشـام؛ در هندوسـتان، صـدف؛ در ایـران، غالت؛ در حبشـه، بسـته های فلفل 

و نمک؛ در تبت، بسـته چای؛ در ویریجینیا و مسـتعمرات آمریکا، تنباکو؛ در روسـیه، پوسـت سـمور و 

در حوالـی مدیترانـه، گوسـفند مورد اسـتفاده قرار می گرفته اسـت. 

از خصوصیـات پـول کاالیـی می تـوان اوالً بـه عامـه پذیر بـودن و ثانیًا سـهولت در نگهـداری و ثالثًا 

بـه پذیرفتـن آن بـه جهـت ارزش ذاتـی و اصلـی به عنـوان پول نـام برد. 

1.  ابراهیمی نژاد مهدی، 1380، سازمانهای پولی و مالی بین الملل /  انتشارات سمت
2. Commodity Money
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در مجمـوع، پـول کاالیـی؛ پولـی اسـت که ارزش ذاتی آن مسـاوی با ارزش اسـمی آن اسـت.1 اما پول 

کاالیـی، مشـکالت زیـادی بـرای جوامع انسـانی به وجـود مـی آورد. عمده تریـن این مشـکالت عبارتند 

از: متحـد الشـکل نبـودن، غیر قابل تقسـیم بـودن، بی دوام بـودن، محدودیـت در نقل و انتقـال، قابلیت 

ذخیـره سـازی پاییـن و فسـادپذیری و در نهایت، حجیـم و جاگیر بودن. 

ایـن مشـکالت، بشـر را بـر آن داشـت کـه در جسـتجوی اقالمـی بـه عنـوان واحـد ارزش باشـد که 

ضمـن داشـتن حجـم کم، واحد ارزش بیشـتر داشـته و مشـکالت فـوق الذکر را کمتر داشـته باشـد که 

در نتیجـه، اسـتفاده از فلـزات بـه خصـوص طـال و نقـره، مدنظر قـرار گرفت.

سکه 

سال ها طول کشید تا پول فلزی به صورت سکه با وزن معین و عیار مشخص، رواج یابد. هرودت، مورخ 

 مشهور یونان، ابداع سکه فلزی را به پادشاهان لیدی نسبت داده است که حدود 

8-7 قرن قبل از میالد مسیح حکومت می کردند. هرودت می نویسد: اینان نخستین مردمی هستند که 

طال و نقره را به صورت سکه درآورده و در داد و ستد مورد استفاده قرار دادند. کوروش، لیدی را تسخیر 

و پایتخت آن سارد را به آتش کشید، اما در آن زمان طال به عنوان وسیله مبادله در خاورمیانه پذیرفته 

شده بود. کوروش از تجربه لیدی برای ضرب سکه استفاده نکرد اما داریوش برای اولین بار در ایران 

 باستان، اقدام به ضرب سکه های طال و نقره نمود. سکه طال "دری"، 

سکه نقره "شکل" و سکه مسی "فلس"، ضرب و رواج یافت. ضرب سکه، بعد ها در یونان، ایتالیا و 

سیسیل فعلی پیشرفت و توسعه زیادی یافت و به صورت نوعی هنر ظریف درآمد.

1. Leslie Derek (1993) Advanced macroeconomics /  Mcgraw.Hill
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بدیـن ترتیـب مدت هـای مدیدی طـال و نقره بـه صورت های مختلـف، نقش پول و واسـطه مبادالت 

را در جهـان ایفـاء کردنـد. بـه عبارتـی از آغـاز پیدایـش پـول فلـزی در حـدود سـه هـزار سـال قبـل تا 

نزدیـک بـه چهـار قـرن پیش، طـال و نقـره و گاهی فلزات دیگـر مثل مس، آهـن و نیکل بـه عنوان پول 

رایـج واسـطه داد و سـتد در جوامع بشـری قـرار گرفتند.

خصوصیات پول فلزی

 این فلزات کمیابند و ذخایر معدنی آنها فراوان نیستند.  «

 همه مردم خواهان آنند و به صورت زیورآالت از آن استفاده می کنند. «

 خاصیت چکش خواری و تورق آن باالست. «

 بــر خــالف برخــی از فلــزات مثــل آهــن و مــس فاسدشــدنی نیســت و در برابــر شــرایط جــوی  «

مقــاوم اســت.

 بر خالف برخی از کاالها نظیر الماس، بدون از دست دادن ارزش، قابل تقسیم است. 

بـه طـور کلـی نظـام پولـی کشـورهای مختلف بر حسـب نقشـی کـه پـول فلـزی در اقتصـاد ایفاء 

می کـرده اسـت بـه دو نظـام "سیسـتمپولـیدوفلـزیطـاونقـره" و "سیسـتمپولیتـکفلزی

پايـهطـايـاپايهنقـره" تفکیک شـد. 

سیستم پولی دو فلزی طال و نقره

ایـن سیسـتم پولـی بـه دو صـورت وجود داشـته اسـت. در یک شـکل، سـکه های طال و نقـره بدون 

اینکـه رابطـه قانونـی تبدیـل بیـن آنها موجود باشـد، به عنـوان پول اصلـی در جریان  بوده اند؛ در شـکل 

دوم بیـن سـکه های طـال و نقـره یک رابطـه تبدیـل قانونی حاکم بوده اسـت. 
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نظـام یـا سیسـتم پایـه دو فلـزی از اواخـر قـرن نوزدهـم بـه بعـد، بـه سـبب کشـف معـادن نقره و 

افزایـش روز افـزون عرضـه آن، رفتـه رفته منسـوخ گردید؛ زیـرا بر اثـر افزایش عرضه، ارزش آن به شـدت 

تنـزل کرد.1

سیستم پایه پولی تک فلزی طال و نقره 

 در ایـن سیسـتم، در واقـع یـک فلـز طـال یـا نقره بـا وزن و عیـار معین به عنـوان واحد پول کشـور 

انتخـاب شـده اسـت. در واقـع مشکالتــی کـه نظـام دو فلـزی ایجاد کـرده بود، اقتصادهــای بـزرگ آن 

روزگار ماننـد انگلسـتان و فرانسـه را واداشـت کـه بـه نظـام تک فلـزی روی بیاورند. انگلسـتان از سـال 

1816 میـالدی رسـمًا نظـام تـک فلـزی طـال را انتخـاب کـرد و لیـره طـالی انگلیسـی، تنها واحـد پولی 

شـد کـه بـرای ضـرب، مورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت. البته کشـورهای ایـران، چیـن و هندوسـتان در 

همیـن مقطـع دارای سیسـتم پولـی تـک فلزی نقـره بودند؛ اما بـا توجه به مشـکالت مربوط بـه افزایش 

اسـتخراج نقـره و عرضـه آن در نیمـه دوم قـرن 19 کـه بـه نحـو بـی سـابقه ای قیمـت نقـره را کاهـش 

 داد موجـب شـد در اواخـر قـرن 19 تقریبـًا کلیـه کشـورها، سیسـتم تـک فلزی طـال را انتخـاب نمایند. 

کشور امریکا نیز از سال 1900 میالدی سیستم پولی پایه طال را به طور رسمی، اتخاذ کرد.

پول کاغذی

نظـام مبـادالت بـه تدریـج متحـول گردیـد و اسـتفاده از پول کاغـذی از اواسـط قرن هفدهـم میالدی 

در اروپـا متداول شـد.

 اگرچـه سـابقه ایجـاد پـول کاغـذی )اسـکناس( بـه مفهـوم امروزیـن آن بـه اواسـط قـرن هفدهـم 

1. www.irbourse.com
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بـاز می گـردد؛ امـا پـول کاغـذی، خـود سرگذشـتی طوالنـی دارد. بـه طـوری کـه در گذشـته هـای دور، 

صرافـان، کاغذهایـی بـه نـام رسـپتا1 کـه بـه عنـوان "قبـض رسـید" معـروف بـود، صـادر می کردنـد که 

درحقیقـت، ماننـد رسـید پولـی، نزد آنها به ودیعه سـپرده می شـد. این رسـیدها در بیشـتر اوقـات در آن 

زمـان دسـت بـه دسـت می گشـت، لیکـن باید توجـه داشـت مالکین اصلـی، هنگامـی که پـول خود را 

نـزد بانـک بـه امانت می گذاشـتند، نـه تنها بهـره ای دریافـت نمی کردند، بلکـه جهت حفـظ و نگهداری 

آن، مبلغـی هـم به بانـک مـی پرداختند.2

مبــدع اســکناس پالمســتروخ3 بانکــدار ســوئدی، بنیانگــذار بانــک ســوئد اســت. او در اواســط  قــرن 

هفدهــم و در ســال 1656 میــالدی بــرای اولیــن بــار نوعــی اســکناس منتشــر کــرد کــه آن را بــه جــای 

ــزان موجــودی ســکه های  ــش از می ــتین بانکــدار، بی ــن نخس ــان انداخــت. ای ــه جری ــپرده ب ــوض س قب

ــر  ــاری منتش ــر اوراق اعتب ــارت دیگ ــه عب ــرد و ب ــکوک صــادر ک ــپرده مس ــید س ــک، رس ــتریان بان مش

ســاخت.

ــرن  ــا در ق ــی نداشــت. ام ــم، پیشــرفت چندان ــم و هجده ــرن هفده انتشــار اســکناس در طــول ق

نوزدهــم مســائل مربــوط بــه انتشــار اســکناس دوبــاره مطــرح شــد. در طــول قــرن نوزدهــم و تــا زمــان 

ــود  ــر کشــورها عمومیــت یافتــه ب ــًا در اکث ــی اول، اســکناس در جریــان کــه تقریب شــروع جنــگ جهان

ــی بــود و اســکناس منتشــره در کشــورهای مختلــف قابلیــت تبدیــل بــه     قابــل تبدیــل بــه فلــز قیمت

طــال، نقــره یــا هــر دو فلــز را داشــتند.

1. Recepta
2.  پول و ارز بانکداری، مجتبی فراهانی / انتشارات ترمه 1381
3. Palmstruch
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بـه عبـارت دیگـر از قـرن نوزدهم، اسـکناس تابع مقرراتـی گردیـد و در چارچوب مقـررات و قوانین 

بانکـی و پولـی، پول رایـج عمومی در اقتصاد سـرمایه داری شـد.

امـروزه جنـس اسـکناس های منتشـره دیگـر کاغـذی نیسـت، بلکـه اسـکناس هـا را از نوعـی کتان 

تولیـد می کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر جنـس اسـکناس های امـروزی نوعـی پارچه اسـت.

خصوصیات پول کاغذی

در ارتبـاط بـا پـول کاغـذی؛ پـل ساموئلسـون، اقتصـاددان امریکایـی معتقـد اسـت: اسـتفاده از پـول 

کاغـذی بـه عنـوان وسـیله مبادلـه، متضمـن تسـهیالتی اسـت از جملـه: پـول کاغـذی را بـا سـهولت 

بیشـتری می تـوان اینطـرف و آنطـرف بـرد، بـا چاپ کـردن چند صفـر زیادتر یـا کمتر، ازش این وسـیله 

سـبک )اسـکناس( و قابـل حمـل بـا حجم کوچک خـود زیاد و یـا کم می شـود. با یک گـردآوری دقیق 

ارزش پـول را مــی توان بـه سـهولت تشـخیص داد و آن را از تقلـب و تنزل در امان داشـت. به عالوه هر 

شـخصی نمی توانـد بـه میـل خود پـول کاغذی را بـه مقادیر نامحـدود چاپ نمایـد. در این نظـام پولی، 

پـول بـرای اینکـه پـول اسـت، مـورد تقاضا می باشـد؛ نه بـرای اینکه کاالسـت .

پول تحریری

بـه مـوازات اسـکناس، پـول بانکی یا پول تحریـری )چک( در اواخر قرن 19 توسـعه یافـت. امروزه در 

کشـورهای پیشـرفته، بیـش از 90 درصد کلیـه معامالت از لحاظ ارزشـی از طریق چک انجام می شـود.1

پـول تحریـری بـا گسـترش بانک هـا توسـعه یافـت و درحقیقـت، پـول تحریری یـا پول اعتبـاری به 

مجمـوع مانده حسـاب های مشـتریان بانک ها و سـایر مؤسسـاتی که سـپرده جاری )دیـداری( می پذیرند، 

1. پول، دکتر باقر قدیری اصل / انتشارات دانشگاه تهران 1368
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اطـالق می شـود. ایـن پـول معمـوالً بـه صـورت چک یا وسـایل دیگـری از حسـابی به حسـاب دیگری 

قابـل نقـل و انتقـال اسـت. پـول تحریـری بـه بیـان سـاده تر، همان حسـاب جـاری و حسـاب اعتباری 

اشـخاص و مؤسسـات مختلـف، نـزد بانکها اسـت. در واقـع عملیات بانکی به موازات نشـر اسـکناس، 

پـول دیگـری بـه نـام "پـول تحریری" یا "پـول بانکی" یـا "پول ثبتـی" و یا "پول اعتبـاری" را ایجـاد و رواج 

می دهـد. اسـتفاده از ایـن نـوع پـول در اواخر قـرن نوزدهم متـداول گردید.

پول الکترونیکی

پـول الکترونیکـی یـا پـول دیجیتالـی، عبارت اسـت از: ارزش پول منتشـره از سـوی دولـت یا بخش 

خصوصـی کـه بـر روی یک وسـیله الکترونیکی ذخیره شـده اسـت. 

در سـال های اخیـر، مصـرف کننـدگان تمایل چشـم گیری بـرای انجام مبـادالت الکترونیکـی از خود 

نشـان داده انـد. کاهـش هزینـه و افزایـش سـرعت دسترسـی به اینترنـت و مزایـای اقتصـادی و اجتماعی 

تجـارت الکترونیکـی از دالیـل اصلـی توجـه مـردم بـه اینگونـه مبـادالت اسـت. پـول الکترونیکـی یک 

مکانیسـم پرداخـت ارزش ذخیـره شـده یـا پیـش پرداخـت شـده اسـت کـه در آن مقـداری از وجـوه یا 

ارزش کـه بـرای مصـرف کننده قابل اسـتفاده اسـت، در یک وسـیله و قطعـه الکترونیکی ذخیره شـده و 

در تصرف مشـتری اسـت. 

پـول الکترونیکـی نوعـی ابـزار مالی الکترونیکی اسـت کـه حداقل از عهـده انجام همـه وظایف پول 

بـر می آیـد. بنابرایـن؛ پول الکترونیکی می تواند جانشـین بسـیار نزدیکی بـرای پول بانک مرکزی باشـد.

ارزش پولـی ذخیـره شـده بـر روی وسـیله الکترونیکـی بـا اجـازه مصـرف کننـده درگیـر معامـالت 

پرداختـی، می توانـد بـه وسـیله الکترونیکـی دیگـر انتقـال یابـد.
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 این روش با سیستم های پرداخت الکترونیکی مرسوم نظیر کارت های پرداخت و اعتباری و نقل و 

انتقاالت کابلی که هر کدام معموالً نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن 

بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب های بانکی باشند، متفاوت است.

بـر خـالف پـول بانـک مرکزی که پـول بیرونی اسـت، پـول الکترونیکی هماننـد یک سـپرده دیداری 

یـا چک مسـافرتی پول درونـی بانکها می باشـد.

پـول درونـی طلـب قانونـی دارنده آن از ناشـر آن می باشـد. در حالی کـه پول بیرونـی متضمن چنین 

طلبـی نیسـت. بـه عبـارت دیگر، موجودی پـول الکترونیکی، یک طلب جاری اشـخاص و یا مؤسسـات 

از بانک هـا اسـت کـه با هیچ حسـاب خاصی ارتبـاط ندارد. 

بهطورکلیفرآوردههایپولالکترونیکیراازنظرفنیمیتوانبهدودستهتقسیمکرد.

 پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند- 1

 پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای - 2

ارزش کوچک  با  پرداخت های  برای تسهیل  بر کارت هوشمند،  مبتنی  الکترونیکی  پول  فرآورده های 

در معامالت خرد، بـه صـورت رو در رو طراحـی شده اند. بنابرایـن انتظار می رود که فرآورده های پول 

الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در  کمتر استفاده از کارت های 

اعتباری و پرداخت را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.1

ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی

امنیـت: ایمـن سـاختن اطالعـات بـه معنای جلوگیـری از تحریـف و دسـتیابی به اطالعات توسـط 

افـراد غیـر مجاز.

1. سازمانهای پولی و مالی بین المللی "اصغر مشبکی"  / انتشارات جهاد دانشگاهی /  1384
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تقسیمپذيری: بیشتر فروشندگان، تنها کارت های اعتباری را برای دامنه ای حداقل و حداکثر قبول 

می کنند؛ بنابراین هر چه دامنه قبول پرداخت ها را زیادتر کند امکان پذیرش بیشتری دارد.

قابلیتبررسی: سیستم باید تمام عملیات مالی را ثبت کند تا در صورت لزوم بتوان اشکاالت و 

خطاهای احتمالی را ردیابی کرد.

قابلیتاطمینان: سیستم باید به قدر کافی مستحکم باشد تا کاربران در صورت قطع برق و یا قطع 

ارتباط، پول ها را از دست ندهند.

و  دارند هویت  تمایل  برخی خریداران  یعنی  دارد؛  ارتباط  با حریم خصوصی  این مطلب  گمنامی: 

مشخصات خریدهایشان گمنام باقی بماند.

عدمتکذيب: یک سیستم پرداخت اینترنتی باید گروههای درگیر را مطمئن و متعهد سازد که گروهی نتواند 

معامالت را انکار کرده و یا به طور غیر قانونی از زیر آن شانه خالی کند.

بانکداری الکترونیک

بانکـداری الکترونیکـی عبـارت اسـت از اسـتفاده از فناوری های پیشـرفته نرم افزاری مبتنی بر شـبکه 

و مخابـرات بـرای تبـادل منابـع و اطالعـات بـه صـورت الکترونیکـی که می توانـد باعث حـذف نیاز به 

حضـور فیزیکی مشـتری در شـعب بانک ها شـود.

تعاریف دیگری از بانکداری الکترونیک

فراهـم آوردن امـکان دسترسـی مشـتریان بـه خدمـات بانکـی بـا اسـتفاده از واسـطه های ایمن و  «

بـدون حضـور فیزیکی

حساب های  « در  تغییرات  انجام  یا  و  آزمایش  سازماندهی،  برای  اینترنت  از  مشتریان   استفاده 
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بانکی خود و یا سرمایه گذاری بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی.

ارائـه مسـتقیم خدمـات و عملیـات بانکـی جدیـد و سـنتی بـه مشـتریان از طریـق کانال هـای  «

ارتباطـی متقابـل الکترونیـک.

مزایای بانکداری الکترونیک

می توان آن ها را از دو جنبه ی مشتریان و مؤسسات، مورد بررسی قرار داد. از جنبه ی مشتریان می توان 

به صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد و از جنبه ی مؤسسات، می توان به حفظ مشتریان علیرغم تغییرات 

مکانی بانک ها اشاره کرد. همچنین جلوگیری از اختالس یکی دیگر از مزایای آن است.

مزایای بانکداری الکترونیک از دو زاویه

ازديدمؤسساتمالی1	- 
ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در افزایش نوآوری «
 حفظ مشتریان کنونی بانک «
 جذب مشتریان جدید «
 گسترش محدوده جغرافیایی «
  ارائه خدمات بیشتر به مشتریان کنونی «
  افزایش امکان رقابت  «
  کاهش هزینه «

 ازديدمشتريانب- 
 صرفه جویی در زمان «
 دسترسی به کانال های متعدد «
 صرفه جویی در هزینه ها «

1. نشریه بانک تجارت / )جمله بانکداری الکترونیک(
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معایب بانکداری الکترونیک

داشـتن دسترسـی بـه رایانـه: مشـتری بـرای بهـره مند شـدن از مزایـای بانکـداری الکترونیـک باید به 

کامپیوتر دسترسـی داشـته باشـند.

امنیـت شـبکه های اینترنتـی و هکر هـا، مهم تریـن مشـکل مربـوط به مقولـه امنیت می باشـد. بانکها 

جهـت اطمینـان از امنیـت در سیسـتم بانکـداری الکترونیـک به طور منظـم در حال بازنگـری و اصالح 

برنامه هـای امنیتـی )کـد هـا و سـخت افزارها( هسـتند؛ ایـن امر منجـر به افزایـش هزینه هـای بانکداری 

می شـود. الکترونیک 

سیستمبانکداریالکترونیکیدرسهسطح،اقدامبهارائهخدماتبرایمشتريانمینمايد:

اطاعرسانی: این سطح، ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است. بانک، اطالعات مربوط 	- 

به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند. 

ارتباطـات: ایـن سـطح از بانکـداری اینترنتـی، امـکان انجـام مبـادالت بیـن سیسـتم بانکـی و ب- 

مشـتری را فراهـم مـی آورد. 

تراکنـش:این سیسـتم، متناسـب بـا نوع اطالعـات و ارتباطات خود، از باالترین سـطح ریسـک ج- 

برخـوردار اسـت و بایـد سیسـتم ایمنـی قوی بر آن حاکم باشـد. در این سـطح، مشـتری در یـک ارتباط 

 متقابل قادر اسـت تا عملیاتی چون پرداخت صورتحسـاب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حسـاب را 

انجام دهد.1

1. روزنامه و مجله دنیای اقتصاد / شماره های مختلف
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شاخه های بانکداری الکترونیک

بانکداری اینترنتی «
بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری آن  «
بانکداری تلفنی «
بانکداری مبتنی بر نمابر «
بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز «
بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش «
بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی «

کانال های بانکداری الکترونیک

رایانه های شخصی «
کیوسک «
شبکه های مدیریت یافته «
تلفن ثابت و همراه «
دستگاههای خودپرداز «
پایانه های فروش1  «

1. پول و ارز و بانکداری،  دکتر ابراهیم سری دیوشلی / محمد قجر / 1391
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حذف صفرهای پول و پیامدهای آن

 در دهه هـای گذشـته، کشـورهای گوناگونـی بـه حـذف صفرهـا و تغییـر واحـد پولـی خـود اقـدام 

کـرده انـد و رکـورددار ایـن تغییـرات، کشـور برزیل اسـت؛ بـه گونـه ای که تاکنون این کشـور در شـش 

مرحلـه، هجـده صفـر از واحـد پولـی خود حذف کرده و هشـت بار نیز واحـد پولی را تغییر داده اسـت.

 دکتـر ماجـدی در ایـن بـاره می گویـد: حـذف صفـر از پـول ملـی، معمـوالً بـا دو هـدف صـورت 

می گیرد؛ اما به هدف نخست یعنی عملیات حسابداری اشاره ای می کنیم.

وقتـی ارزش و قـدرت خریـد پـول ملی کاهش پیـدا می کند و نسـبت برابری آن در مقایسـه با دیگر 

اسـعار )معاوضـه، مبادلـه( بـه شـدت پاییـن می آیـد، بـه ناچـار تعـدادی صفـر حـذف می شـود. حذف 

صفـر بـه ایـن شـکل به معنـای گرفتن تصمیـم در حوزه هـای دیگر مثبت بوده و تنها برای سـاده شـدن 

امـور محاسـباتی، تعـدادی صفـر از پـول ملی حذف می شـود. بحث حذف سـه یـا چهار صفـر از ریال 

نیـز مطـرح شـد و مقامـات بانکـی و اقتصـادی نیـز در ایـن مـدت بـه ایـن تغییـر متمایل شـده اند که 

از آن جملـه می تـوان بـه سـخنان وزیـر اقتصـاد و دارایـی و رئیس بانـک مرکزی اشـاره کرد. بـه گزارش 

"شـهروند امـروز"، ایـران پـس از زیمبـاوه بحـران زده با تورم یـازده میلیـون و 250 هـزار دالری و فقیرترین 

کشـور آسـیا و برمـه بـا تـورم 40 درصدی، از حیـث تورمی در رده سـوم جهان قـرار دارد . 

این در حالی است که در بین ده کشوری که رکورددار تورم بوده اند، ایران پس از پاکستان و مصر با 

340 میلیارد دالر، بیشترین تولید ناخالص ملی را داشته است. با این حال، دکتر حسینی سومین سکاندار 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم با اشاره به اینکه هنوز در کارگروه اقتصادی، حذف صفرها 

برای  تر  ارقام درشت  انتشار  رود، چاره ای جز  می  باال  تورم  که  در شرایطی  نکرده گفت:  پیدا   قطعیت 
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سهل الوصول کردن روابط مالی مردم وجود ندارد. مضاف بر اینکه اگر قرار باشد سکه ضرب شده با ارقام 

پایین تر صورت بگیرد، هزینه ضرب برای دولت باالتر می رود، زیرا ارزش فلز مصرف شده در ضرب سکه 

از خود آن در بسیاری از مواقع بیشتر شده است. به همین دلیل، گزارش شده که عده ای، سکه موجود 

را به دلیل ارزش باالتر فلز به کار رفته، جمع آوری و آب می کنند. بنابراین، دولت باید تدبیری کند تا در 

کنار تسهیل روابط مبادله مالی، امکان این سوء استفاده را به کمترین حد ممکن برساند.

حذف صفر پول ملی

یـک کارشـناس اقتصـادی امریـکا طـی مقالـه ای تحلیلـی در مـورد حـذف صفرهـا از پـول ملـی 

توصیـه کـرد و گفـت: قبـل از ایـن اقـدام، افـکار عمومـی بایـد آمـاده شـود و بـه مـردم بـرای تطبیق با 

شـرایط و پـول جدیـد فرصـت داده شـود. یـک اقتصـاددان امریکایی بـه نام دو جونـز، طی مقالـه ای به 

بررسـی موضـوع حـذف صفرهـا با تکیه بر کشـور غنـا پرداخته اسـت. غنا یکـی از کشـورهای در حال 

توسـعه در قـاره افریقـا اسـت که بـه دلیل کاهـش شـدید ارزش پول ملی خود در طی سـال هـای اخیر 

 موضـوع حـذف صفرهـا در سـطح محافـل سیاسـی و علمی این کشـور به بحث گذاشـته شـده اسـت، 

در عین حال تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است. 

اجرای طرح حذف صفرها در چه زمان، به چه علت و با چه روش؟

به گفته "دو جونز" هر گونه تصمیم نادرست می تواند آثار منفی زیادی را بر اقتصاد غنا پس از حذف 

صفرها داشته باشد. حذف صفر از پول ملی می تواند فشارهای زیادی را بر اقتصاد ملی وارد کند. به همین 

دلیل است که برخی از کارشناسان از حذف صفرها به عنوان اسب تروژان یادآوری می کنند. پیش از اقدام 
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برای حذف صفر از پول ملی باید کلیه شرایط اقتصادی یک کشور بررسی شود و به این سؤال، پاسخ 

 داده شود که چرا برخی کشورها اقدام به حذف صفر می کنند ولی برخی از کشورها دست به این اقدام 

 نمی زنند؟ به عنوان مثال چرا کره جنوبی، برزیل و آرژانتین بیش از این صفر را از پول ملی خود حذف کرده اند؟ 

بنابراین حذف صفرها به خودی خود، اقدام بدی نیست ولی مسأله این است که این اقدام چه زمانی و 

به چه علت و به چه روشی در اقتصاد یک کشور اجرا می شود؟

قبل از حذف صفرها، افکار عمومی آماده شود

کره جنوبی از سال 2004 تا 2007 در خصوص آثار و تبعات اقتصادی حذف صفرها از پول ملی خود 

تحقیق و بررسی کرد. ژاپن نیز در سال 2002 میالدی تصمیم به حذف صفر از ین گرفت ولی کویزومی، 

نخست وزیر وقت این کشور با این مسأله مخالفت کرد. کره جنوبی، جوالی 2007 را برای جایگزینی پول 

ملی جدید به جای پول قدیمی انتخاب کرد و این در حالی بود که این اقدام با پشتوانه سه سال تحقیقات 

دقیق اقتصادی همراه بود. دولت کره، پیش از آنکه اقدام به طرح موضوع در پارلمان این کشور نماید، افکار 

عمومی مردم را طی دسامبر 2006 به این موضوع و تبعات آن آگاه ساخت.

در واقـع دولتهـا بایـد بیش از اقدام برای حذف صفر از پول ملی، مردم را نسـبت به این موضوع و آثار 

مختلف اقتصادی آن به خوبی آگاه و مطلع نمایند. بی اعتمادی و نااطمینانی مردم نسبت به حذف صفر 

از پول ملی می تواند آثار مخربی بر اقتصاد هر کشوری داشته باشد. مردم باید به خوبی نسبت به اقدامات 

اقتصادی دولت مطلع باشند.
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نقش مهم رسانه ها در آماده کردن زمینه برای حذف صفرها 

دولت ها باید برای موفقیت در اجرای این برنامه، عملکردی کاماًل شفاف داشته باشند و بانک مرکزی 

در  رسانه ها  مهم  نقش  دیگر؛  ذکر  قابل  نکته  کند.  حرکت  دولت  از  کامل  استقالل  سوی  به  باید   نیز 

آگاهی دادن به مردم و آماده کردن زمینه الزم برای حذف صفر از پول ملی است. دولت به تنهایی قادر 

به آماده کردن بستر الزم برای حذف صفر نیست و در این بین نباید از نقش کلیدی رسانه ها در افزایش 

آگاهی مردم نسبت به این موضوع غافل شد.

تورم تنها یک نتیجه حذف صفرها

اکثر اقدامات انجام شده در جهان برای حذف صفر از پول ملی، با اهداف فنی و کارشناسی بوده است. 

غنا در سال 1965 میالدی واحد پول خود را به سدی و پسوا تغییر داد و در سال 1967 نیز به علت حذف 

عکس" دکتر کوامه کروما" مجبور به تغییر شکل پول ملی خود شد.

تـا سـال 1979 میـالدی، تنهـا اسـکناس 50 سـدی در غنا وجود داشـت. در سـال هـای 1980 تا 1991 

 اسکناسـهای 5000 سـدی نیز منتشـر شـد، از آن پس تا سـال 2002 دولت غنا اقدام به انتشار اسکناسهای 

10 و 20 هـزار سـدی نمـود. حـذف صفر از پول ملی غنا به خاطر کنترل تورم نبوده اسـت، البته مقام های 

 رسـمی غنـا علـت هایـی را بـرای حـذف صفر از پـول ملی این کشـور بر می شـمرند که مبـارزه با تورم 

جزء آنها نیست. 

نرخ تورم غنا در نوامبر 2006، 10/3 درصد بوده که این رقم تا پایان سال 2006 به 10/5 درصد رسید. 

دولت غنا دالیلی مثل تسهیل در انجام امور بانکی، تسهیل فعالیت دستگاه های خودپرداز، حمل و نقل 
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آسان و راحت پول را از جمله علل حذف صفر از سدی اعالم کرده است.

برای مردم غنا کاهش می یابد چرا که قیمت اسمی کاالها در حال   ارزش واقعی و خالص سدی 

افزایش است. بانک مرکزی غنا هنوز اعالم نکرده حذف صفر از پول ملی این کشور )سدی(، چه میزان 

میزان  باید  دولت  بیشتر،  شفافیت  و  بهتر  اجرای  برای  ولی  برداشته  در  هزینه  کشور  این  اقتصاد  برای 

هزینه های اجرای این طرح را به مردم غنا اعالم می نمود.1

حذف صفرها در کره جنوبی 470 میلیون دالر هزینه داشت

اقتصـادِ 811 میلیـارد دالری و صنایـع پیشـرفته ای مثـل  کـره بـا جمعیـت 48/8 میلیـون نفـر و 

الکترونیـک، کشتی سـازی و خودروسـازی، بیـش از 470 میلیـون دالر بـرای اجـرای طـرح حـذف صفـر 

از وون هزینـه کـرد. ایـن هزینه هـا شـامل چـاپ و انتشـار اسـکناس های جدیـد، سـکه های جدیـد و 

جایگزینـی دسـتگاه های خودپـرداز پیشـرفته بـوده اسـت.2

باید به مردم برای تطبیق با شرایط و پول جدید فرصت داده شود 

کره جنوبی موارد امنیتی زیادی را برای چاپ و انتشار اسکناس های وون جدید به کار برد. اسکناس های 

جدید این کشور به راحتی قابل جعل و انتشار غیر قانونی نیست. بر اساس تجربه کشورهای مختلف جهان، 

نظرات کارشناسان و محققان اقتصادی و تجربه کشورهایی مثل برزیل و آرژانتین که تاکنون 5 تا 6 بار اقدام 

به حذف صفر از پول ملی خود نمودند، به این نتیجه می رسیم که بهترین راه برای موفقیت حذف صفر از 

پول، شفافیت و فرصت دادن به مردم برای تطبیق با شرایط و پول جدید است. دولت باید از هر اقدامی که 

www.iranhoshdar.ir  / 1. اخذ مالیات روشی برای مقابله با پولشویی / ایران هشدار
2. www.Notary.ir
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 موجب بی اعتمادی مردم به پول جدید شود خودداری کند؛ چرا که این مسأله به افزایش فشارهای تورمی 

دامن خواهد زد و موجب گسترش نفوذ ارزهای خارجی مثل دالر در اقتصاد ملی خواهد شد.1

حذف صفرها می تواند کاهش شدید صادرات را به دنبال بیاورد! 

کـره بـا حـذف سـه صفر از پـول ملی خـود هـر 1000 وون قدیمی را با یـک وون جدیـد مبادله کرد. 

غنـا قصـد دارد بـا حـذف چهـار صفـر از پـول خـود هـر 10000 سـدی قدیمی را بـا یک سـدی جدید 

مبادلـه کنـد. بـه اعتقـاد کارشناسـان حـذف یکبـاره چهـار صفـر از سـدی موجـب واکنش شـدید مردم 

 غنـا خواهـد شـد و بهتـر ایـن اسـت که دولت در گام نخسـت، سـه صفـر از پـول خود را حـذف کند. 

به نظر می رسد حذف سه صفر از پول ملی غنا در شرایط کنونی منطقی تر است.

نگرانـی مهـم صـادر کننـدگان غنایی نیـز قابل توجه اسـت. صـادر کنندگان غنـا نگران این هسـتند 

کـه افزایـش ارزش پـول ملی این کشـور موجـب کاهش قـدرت رقابت آنهـا در بازارهـای جهانی و افت 

چشـمگیر صـادرات غنا خواهد شـد. امریکا با اتخاذ سیاسـت کاهـش ارزش دالر طی سـال 2006، میزان 

صـادرات خـود را بـه انـدازه قابل توجهـی افزایش داد. این مسـأله موجب کاهش کسـری تجـاری امریکا 

شـد. ولـی از طـرف دیگـر مردم امریـکا قادر بـه خرید کاالهـای خارجی بیشـتر نبودنـد. علیرغم کاهش 

ارزش دالر، کسـری تجـاری امریـکا بـا چیـن بـه بیـش از 200 میلیـارد دالر تـا پایـان سـال 2006 رسـید. 

صنعـت کاکائـوی غنـا طی سـال 2004-2003 ضربـه زیادی خورد و اکنـون نیز بیم آن مـی رود که افزایش 

ارزش پـول ملـی ایـن کشـور، موجـب کاهـش صـادرات کاکائـو شـود. ایـن در حالی اسـت کـه افزایش 

هزینـه تولیـد کاکائو نیز فشـار بیشـتری را بـر صادرکننـدگان وارد خواهد کرد.

www.natary.ir 1. قانون مبارزه با پولشویی، کانون سردفتران و دفتر یاران
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نتایج حذف صفر پول ملی در 71 کشور دنیا

ـــل  ـــی و تحلی ـــه بررس ـــه ای ب ـــی مقال ـــکا، ط ـــای شـــمالی امری ـــا موســـلی اســـتاد دانشـــگاه کارولین الین

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــن مقال ـــلی در ای ـــت. موس ـــه اس ـــی پرداخت ـــول مل ـــر از پ ـــذف صف ـــوع ح موض

ـــی در  ـــول مل ـــر از پ ـــذف صف ـــورد ح ـــان )71 م ـــطح جه ـــا در س ـــذف صفره ـــه ح ـــینه و تاریخچ پیش

ـــج و  ـــل و نتای ـــن عم ـــام ای ـــرای انج ـــرایط الزم ب ـــر ش ـــه ذک ـــون(، ب ـــته تاکن ـــرن گذش ـــم ق ـــان از نی جه

ـــودی  ـــه خ ـــا ب ـــذف صفره ـــگاه، ح ـــتاد دانش ـــن اس ـــاد ای ـــاس اعتق ـــر اس ـــت. ب ـــه اس ـــد آن پرداخت فوای

ـــله  ـــک سلس ـــوب ی ـــد در چارچ ـــل بای ـــن عم ـــد و ای ـــد باش ـــورم مفی ـــار ت ـــد در مه ـــود نمی توان خ

اصالحـــات مهـــم اقتصـــادی شـــود. امـــا در صـــورت اجـــرای درســـت ایـــن عمـــل، تـــورم مهـــار 

می شـــود؛ اعتبـــار پـــول ملـــی افزایـــش می یابـــد؛ روحیـــه ملـــی ارتقـــا پیـــدا می کنـــد و ســـرمایه 

گذاری هـــای خارجـــی در کشـــور افزایـــش می یابـــد. 

71 مورد حذف صفر پول ملی از سال 1960 تا کنون در جهان انجام شده است

تاکنـون، در71 مـورد دولت هـای در حـال توسـعه مجبـور   1960 از سـال  اعتقـاد موسـلی  بـه 

شـده اند چندیـن صفـر را از پـول ملـی خود حـذف کننـد. آخریـن نمونه در ایـن زمینه بـه زیمباوه 

مربـوط می شـود کـه طـی آن دولـت ایـن کشـور 10 صفـر از پـول ملـی ایـن کشـور حـذف کـرد. 

در ژانویـه 2005 نیـز، ترکیـه لیـره جدیـد را جایگزیـن لیـره قدیـم خـود کـرد. بـر ایـن اسـاس، هـر 

یـک میلیـون لیـره قدیـم ترکیـه بـه یـک لیـره جدیـد تبدیل شـد. در سـال های اخیـر نیـز رومانی 

بـا حـذف چهـار صفـر، واحـد پـول جدیـد خود موسـوم بـه لیـو را معرفـی کـرد. در هـر دو مورد، 
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دولت هـای ترکیـه و رومانـی پیـام آشـکاری را بـرای مـردم و جامعـه بیـن الملـل فرسـتادند و آن 

اینکـه سیاسـتهای اقتصـادی دولـت در گذشـته، اشـتباه بـوده اسـت.

اگرچـه حـذف صفـر از پـول ملـی و معرفـی پـول جدید، بیـش از آنکـه یک اقدام سیاسـی باشـد، 

یـک اقـدام فنـی و کارشناسـی اسـت ولـی کنتـرل دولـت بـر پـول ملی نشـانه و شـاخصه یـک دولت 

مـدرن اسـت. دولت هـا از اواسـط قـرن نوزدهـم کنتـرل سیاسـت های پولـی را به دسـت گرفتنـد. امروزه 

چالش هـای زیـادی بـرای کنتـرل سیاسـت های پولـی وجـود دارد. حـذف صفـر از پـول ملی بخشـی از 

 بسـته اصالحـات اقتصـادی و سیاسـی بـه شـمار مـی رود. همـان طـور کـه ایـن مسـأله در افغانسـتان 

در اکتبـر 2002 اتفـاق افتـاد. دولـت افغانسـتان با حذف سـه صفر از پـول خود افغانی جدیـد را به عنوان 

پـول ملـی این کشـور معرفی کرد.

حذف صفرها مانع نفوذ ارزهای خارجی در اقتصاد کشور می شود

بـر اسـاس ایـن گـزارش حذف صفـر از پول ملـی، ابـزاری برای حمایـت دولـت از اقتدار سیاسـت های 

پولـی بـه شـمار مـی رود. اگـر مـردم اعتمـاد خـود را نسـبت بـه پـول ملـی از دسـت بدهنـد، ارزهـای 

خارجـی به خصـوص آنهـا کـه پرسـتیژ بیشـتری دارد، رواج خواهـد یافـت. ایـن مسـأله فشـار روانـی و 

اقتصـادی زیـادی را بـر دولت هـا وارد خواهـد کـرد. سیاسـت های اقتصـادی، نـه تنها تحـت تأثیـر بازارهای 

 مالـی بیـن المللـی قـرار دارنـد؛ بلکـه بانک هـای مرکـزی خارجـی نیـز بـر سیاسـت های اقتصـادی تاثیـر 

خواهند گذاشت. درحقیقت، حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد. 

بـه عنـوان مثـال اگـر مردم ترکیه نسـبت به لیـره جدید اعتماد کافی داشـته باشـند، دیگر از اسـتفاده 

از یـورو و دالر خـودداری خواهنـد کـرد. معمـوالً حـذف صفـر از پول ملی پـس از بحران هـای اقتصادی 
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 صـورت می گیـرد و دولـت قصـد دارد بـا ایـن اقـدام، مـردم را متقاعـد کنـد کـه دوران تـورم شـدید بـه 

سـر رسـیده اسـت. در برخـی مـوارد ایـن سیاسـت جـواب مـی دهـد و حـذف صفـر می توانـد جلوی 

افزایـش تـورم را بگیـرد ولـی در برخـی مـوارد نیـز حـذف صفـر قـادر بـه کاهش سـریع تورم نیسـت. 

آرژانتیــن و برزیــل، نمونه هــای بــارزی از ایــن مســأله در دهــه 1980 و اوایــل دهــه 1990 بــه شــمار 

می رونــد هنــوز کشــوهای زیــادی سیاســت حــذف صفــر از پــول ملــی خــود را انتخــاب نکــرده انــد. 

ــی ارزش شــدن پــول ملــی در  ــی شــک، ب ــرو هســتند. ب ــرخ تــورم بــاال روب گرچــه ایــن کشــورها بــا ن

ــی اعتمــاد می کنــد.  برخــی از کشــورها، کــم کــم مــردم را بــه پــول آن کشــور ب

در برخـی مـوارد نیـز دولتهـا بـه تدریج سیاسـت حـذف صفر را اتخـاذ کرده انـد که این مـدت زمان 

ممکـن اسـت بیـش از ده سـال طـول بکشـد. بـه نظـر می رسـد حذف صفـر از پـول ملـی هزینه های 

کمـی بـر اقتصـاد تحمیل کنـد.1 این سیاسـت تنها مسـتلزم انتشـار اسـکناس های جدیـد و آگاه کردن 

مـردم و بازارهـای مالی نسـبت بـه تغییرات جدید اسـت. 

حذف صفرها بدون اصالحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی کند!

در قـرن نوزدهـم، دولت هـا وقتـی بـا کمبـود طـال و نقـره روبـرو می شـدند، ارزش پـول ملـی خـود 

را تعدیـل می کردنـد. طـی سـالهای 1960 تاکنـون، 71 مـورد حـذف صفـر از پـول ملـی در کشـورهای 

در حـال توسـعه انجـام شـده اسـت. حـذف صفرها نیـز ابعـاد مختلفی داشـته اسـت. در ایـن مدت از 

 حـذف یـک صفـر در 14 مـورد تا حذف شـش صفر در 9 مورد وجود داشـته اسـت. میانگیـن آن حذف 

سه صفر از پول ملی بوده است. 

 www.prozhe.com  / 1. مقاله: پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
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 نوزده کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده اند و ده کشور نیز دو بار این کار را 

انجام داده اند. آرژانتین چهار بار، یوگسالوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود 

را حذف کرده اند. در سال 1992 میالدی بحران های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش 

پول ملی این کشور و وقوع بحران دالر در این کشور شد. دولت آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری 

از افزایش شدید تورم، بسته اصالحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی اجرا کند. در برخی 

 از کشورها مثل شیلی و کرواسی، سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام 

شده است. در برخی از کشورها مثل آنگوال، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی، 

تورم همچنان باالست. بنابراین یکی از مسائلی که حذف صفر از پول ملی را ایجاب می کند، افزایش 

شدید تورم است. در آرژانتین طی سال 1960 میالدی، هر دالر امریکا در برابر 1100 تا 3500 پزوی آرژانتین 

مبادله می شد. آرژانتین با حذف دو صفر از پول خود، ارزش آن در برابر دالر را افزایش داد. در اوایل دهه 

1980 میالدی نیز هر دالر امریکا در برابر18000 تا 180000 پزو داد و ستد می شد. دولت آرژانتین در سال 

1983 چهار صفر از پول خود را حذف کرد. اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و 

اصالحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید، سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود. 

تأثیرات سیاسی حذف صفرها از پول

در نظام های سیاسی دموکراتیک، استفاده از حذف صفر پول ملی، می تواند تأثیر مهمی در انتخاب 

مجدد یک حزب داشته باشد. البته حذف صفر از پول ملی می تواند تأثیر معکوس نیز داشته باشد و 

موجب شکست سیاست های اقتصادی یک دولت و حزب شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پول 

واسطه مبادالت است که امکان مبادالت در اقتصاد را تسهیل می کند. 
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برخــی دیگــر از کارشناســان بــر ایــن باورنــد که پــول، نه تنها واســطه مبــادالت اقتصادی اســت بلکه 

بــر هویــت ملــی شــهروندان و اقتــدار دولــت نیــز تأثیــر می گــذارد؛ بنابرایــن پــول می توانــد بــه عنــوان 

ابــزاری بــرای تحکیــم هویــت ملــی و سیاســی ملت هــا بــه شــمار رود و حــذف صفــر از پــول ملــی 

 می توانــد بــر دیدگاه شــهروندان نســبت به وضعیت اقتصــادی و هویت ملی کشورشــان تأثیرگذار باشــد. 

ــن  ــی خــود را داشــته باشــند، ای ــول مل ــر شــهروندان یــک کشــور همــواره انتظــار کاهــش ارزش پ اگ

ــی،  ــول مل ــظ ارزش پ ــا حف ــد ب ــت بای ــد. دول ــد ش ــی خواه ــای دولت ــی مقام ه ــأله موجــب نگران مس

ــه  ــن شــود ک ــع از ای ــش دهــد و مان ــی کشــور افزای ــول مل ــه پ اعتمــاد شــهروندان خــود را نســبت ب

ــد.  ــی روی آورن ــای خارج ــه ارزه شــهروندان ب

بــرای  ارزهــای خارجــی  از  بیشــتر  اســتفاده  بــه ســمت  کشــور  یــک  شــهروندان  اگــر 

مبــادالت روزانـــه خــود حرکــت کننــد و اعتمــاد عمومـــی نســبت بـــه پــول ملـــی در 

را در دســتور  ملــی  پــول  از  بایــد بالفاصلــه، حــذف صفــر  باشــد، دولــت  حــال کاهــش 

شــاخص های  ارز،  نــرخ  و  تــورم  آمــاری؛  مدل هــای  اســاس  بــر  دهــد.  قــرار  خــود   کار 

تأثیرگــذاری در حــذف صفرهــای پــول ملــی بــه شــمار مــی رونــد. در واقــع ارتبــاط معنــی داری بیــن 

نــرخ تــورم، نــرخ ارز و حــذف صفــر از پــول ملــی وجــود دارد و ایــن مســأله بــه خوبــی در مدل هــای 

ــه چشــم می خــورد.1 ــاری ب اقتصــاد ســنجی و مدل هــای آم

دموکراسـی و نظـام دموکراتیک سیاسـی کشـورها نیز، تأثیر زیـادی در اتخاذ سیاسـت حذف صفر از 

1. مسائلعمدهپولشويی
 فرایند پولشویی و تعریف آن «
 آثار و پیامد های پولشویی «
 پولشویی آفت پنهان  «
  نشانه پولشویی «
 پولشویی و اثرات اقتصادی آن «
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پـول ملـی دارد. نتیجـه اینکـه هـر چقدر نظام سیاسـی یک کشـور دموکراتیک تر باشـد، نظام سیاسـی 

آن کشـور در برابـر حـذف صفـر از پـول ملـی مقاومت کمتـری می کند. نکتـه دیگر اینکه، از فشـارهای 

صنـدوق بیـن المللـی پـول بـرای اجـرای برنامه حـذف صفر از پـول ملی نباید غافل شـد. پـس عوامل 

و متغیرهـای خارجـی نیـز بـر اتخاذ سیاسـت حذف صفـر از پول ملی مؤثر اسـت . 

صنـدوق بیـن المللـی پـول برای اعطای وام و تسـهیالت به کشـورها از آنها می خواهـد تا اصالحات 

سـاختاری را در اقتصـاد خـود ظـرف مـدت معینـی انجـام دهنـد که بخشـی از ایـن اصالحـات مربوط 

بـه حـذف صفـر از پـول ملی آنهاسـت. بنابراین فشـار صندوق بیـن المللی پـول، عامل تأثیرگـذاری در 

اتخـاذ ایـن سیاسـت اسـت. نکتـه دیگر اینکه، اگر کشـوری در گذشـته از سیاسـت حذف صفـر از پول 

ملـی اسـتفاده کـرده باشـد، احتمال اسـتفاده مجـدد از این سیاسـت، افزایـش خواهد یافـت و دولت های 

بعـدی مقاومـت کمتـری در برابر اجرای این سیاسـت خواهند داشـت. 

روسیه و بحران پول های سیاه 

افزایـش نـرخ سـود بانکی در نیمه های شـب در روسـیه نـه تنها شـفای درد کرملین نشـد، بلکه تنها 

زنـگ خطـر را بـرای ایـن کشـور به صدا درآورد. حتی در روزی که به سـه شـنبه سـیاه شـهرت پیدا کرد، 

ارزش روبل، باز هم 10 درصد سـقوط کرد و نشـان داد که سـقوط ارزش روبل، داسـتانی ادامه دار اسـت. 

بنابرگزارش های موجود در روسیه، افزایش نرخ بهره بانکی مانع از سقوط ارزش روبل نشد و این روند 

همچنان ادامه دارد. پوتین اینک به دنبال یک مقصر می گشت و همانگونه که در صحبت های خود عنوان 

کرده بود، او غرب را به عنوان متهم اصلی این موضوع می داند. تحریم های یک جانبه علیه مسکو دلیل 

اصلی این سقوط بی سابقه است. 
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حـاال، نخسـت وزیـر ایـن کشـور در پی کاهـش شـدید ارزش روبـل از مردم ایـن کشـور، می خواهد 

کـه صبـر داشـته باشـند. او در سـخنانی کـه به همیـن منظور داشـت به مردم روسـیه قـول داد که ارزش 

پـول ایـن کشـور مانند سـال هایی که روسـیه درگیـر بحران کاهـش ارزش روبل بـود، بتواند دوباره سـر پا 

بایسـتد و این دوران سـخت را پشـت سـر بگذارد. روزنامه نزاویسـیمایا گازتا، چاپ روسـیه می نویسـد: 

کـه قیـاس مـدودف، نخسـت وزیر روسـیه، با شـرایط 2008 قابل قبول نیسـت. 

 به نوشته این روزنامه، روسیه در حال حاضر با تحریم های یک جانبه غرب رو به رو شده است و 

بخشی از بحران های فعلی این کشور ناشی از این تحریم ها است. به رغم اینکه بانک مرکزی این کشور 

تاکنون 75 میلیارد دالر هزینه کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، باز هم این سقوط ادامه پیدا کرده و ترفند 

خانم الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، مفید واقع نشده است. بر این اساس در روسیه سه شنبه، 

روز سیاه یا سه شنبه سیاه، لقب گرفت. 

در ایـن شـرایط برخـی می گوینـد کـه سیاسـت هـای غلـط دولت روسـیه باعث تشـدید مشـکالت 

اقتصادی روسـیه شـده اسـت. آلکسـی ال. کودرین، وزیر سـابق اقتصاد روسـیه، در زمره این افراد اسـت 

و مـی گویـد: پاییـن آمـدن قیمـت نفـت و تحریم های روسـیه، عامـل اصلی این آشـفتگی در بـازار ارز 

روسـیه نیسـت و در واقـع سیاسـت های غلـط پولـی باعـث چنین هـرج و مرجی شـده اسـت. کودرین 

خـود در سـال 2008 بـه عنـوان وزیـر اقتصـاد این کشـور چنین شـرایط مشـابهی را تجربه کرده بـود. اما 

توانسـت کشـتی متالطـم کرملیـن را از توفـان عبـور دهـد و روسـیه را به همـراه چین و ترکیـه در زمره 

کشـورهایی قـرار دهـد کـه در رکود بزرگ رشـد اقتصـادی خـود را حفظ کـرده بودند.

ــت  ــر عل ــد ب ــز مزی ــور نی ــن کش ــه ای ــرب علی ــای غ ــدید تحریم ه ــده تش ــج کنن ــرات فل تأثی

ــیه روز دوشــنبه  ــزی روس ــک مرک ــا اینکــه بان ــرده اســت. ب ــریع ک ــل را تس ــای روب  شــده و ســقوط به
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ــت  ــال نتوانس ــن ح ــا ای ــرد، ب ــدام ک ــی اق ــارد دالر نقدینگ ــش از 6 میلی ــق بی ــه تزری ــامبر( ب )15 دس

ــدام  ــم اق ــه رغ ــه ب ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــری کن ــل جلوگی ــت روب از کاهــش بیشــتر قیم

ــرای  ــاری ب ــاه ج ــی در م ــر نقدینگ ــارد دالر دیگ ــق 6 میلی ــیه و تزری ــزی روس ــک مرک ــنبه بان روز دوش

جلوگیــری از ســقوط بیشــتر روبــل، بــرای اولیــن بــار ارزش واحــد پــول روســیه در مقابــل یــک دالر بــه 

21 و 66 در مقابــل یــک یــورو بــه 85.21 روبــل رســید. بــه گــزارش دنیــای اقتصــاد، ارزش روبــل روســیه 

در ســال جــاری، 49 درصــد در مقابــل دالر کاهــش یافتــه اســت. تنــزل روبــل اکنــون از تنــزل هریونــا، 

واحــد پــول اوکرایــن، کشــوری کــه در حــال جنــگ و در آســتانه ورشکســتگی اســت هــم بدتــر شــده 

اســت. ارزش هریونــا در مقابــل ارزهــای دیگــر )دالر و یــورو( 48 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

برخـی اعتقـاد دارنـد کـه فشـار اقتصادی بـر کرملیـن باعث خواهد شـد مناطـق جدایـی طلبی مثل 

چچـن بـا اسـتفاده از ایـن وضعیـت، موقعیـت خـود را در داخـل ایـن کشـور تقویـت کننـد. اسـتروبی 

تالبـوت، کارشـناس امـور بیـن الملـل در بالگ رویتـرز، در یادداشـتی می نویسـد: که سـال 2015 ممکن 

اسـت پوتیـن مـرگ امپراطـوری خـود را به چشـم ببیند.

اومـینويسـد: قابـل تصور اسـت که روسـیه در حال طی کردن شـرایطی اسـت که پیـش از این 

شـوروی در سـال 1991 طی کرد. 

پوتیـن از دِل اواخـر دوران جنـگ سـرد بیـرون می آید. او پس از بوریس یلتسـین که سـکان روسـیه 

شکسـت خـورده را بـه دسـت گرفته بود، نخسـتین تجربه خـود را در رویارویی با جدایـی طلبان چچنی 

در سـال های 1994 تـا 1996 تجربـه کرد.1

تالبوت،  گفته  به  کرد.  تجربه  چچنی  شورشیان  با  را  خود  جنگ  سومین   ،1999 سال  در  سپس   او 

1. Journal of money laundering  just how effective is money laundering 
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چچن هم اینک پنج سال آرام را پشت سر گذاشته است و خبری از جنگ و خونریزی نیست. اما او 

اعتقاد دارد که این آرامش ناشی از مشت های آهنینی است که در آنجا به کار گرفته شده است و با توجه 

به شرایطی که روسیه از سر می گذراند، در سال 2015، پوتین باید خود را برای یک نبرد تمام عیار با 

شورشیان چچنی آماده کند. در این شرایط گفته می شود بنیادگرایان چچنی به دنبال تأسیس خالفت قفقاز 

در این ناحیه هستند. همچنین حضور روسیه در شرق اوکراین نیز ضعیف خواهد شد و در صورت ادامه 

حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین تحریم ها علیه این کشور افزایش خواهد یافت. 

غـرب بـه دنبـاِل حمایـت عملـی روسـیه از جدایـی طلبـان اوکرایـن و نیـز الحـاق شـبه جزیـره 

کریمـه بـه خـاک روسـیه، تحریم هـای اقتصـادی را علیه مسـکو اعمـال کرده اسـت. امـا مهمترین عامل 

 کاهـش ارزش پـول روسـیه کـه یکـی از بزرگتریـن صـادر کننـدگان نفت اسـت، تنـزل بهای نفـت خام، 

ارزیابـی می شـود. نیمـی از درآمـد دولـت روسـیه از صـادرات نفـت و گاز تأمیـن می شـود. تنـزل بهـای 

 نفـت خـام در 6 مـاه گذشـته بـه میـزان 50% بـر منابـع مالـی و بی اعتمـادی مـردم بـه پـول کشـور، 

تأثیـر گذاشـته اسـت. کریـس ویفـر، مدیـر مؤسسـه مشـاوره مالـی مارکـو می گویـد: افـت روبـل نتیجه 

هـراس و واکنش هـای احساسـی اسـت. بـه خاطـر ایـن هـراس روبـل در آسـتانه سـقوط بی مهـار قرار 

گرفتـه اسـت. در ایـن مرحلـه ممکـن اسـت هـر چیـزی پیـش بیایـد . قانون های متـداول اقتصـادی در 

ایـن وضعیـت کاربـرد ندارنـد و دولـت باید برای توقف ایـن تنزل و بازگردانـدن اعتمـاد کاری انجام دهد. 

ماکسیمبايف،اقتصاددانروسی،درروزنامهودوموستینوشت: در وضعیت بحران، مانند 

وضعیتی که روسیه از سر می گذراند، تنها تغییر توقعات می تواند به ثبات منجر شود، دولت باید برای 

بازگرداندن اعتماد یک برنامه روشن اصالحات ارائه کند. 

در توسـعه حـال در اقتصـادی بازارهـای اقتصـادی کارشـناس شـرينگ، نیـل

حذف صفرهای پولفصل هفتمپـول و گــردباد پولشویی



99

ارزش  ادامـه کاهـش  نیـزمـیگويـد:  لنـدن اکونومیکـسمسـتقردر کپیتـال مؤسسـه

 روبـل بـه ایـن احسـاس رو بـه رشـد دامـن زده اسـت کـه بحـران، درحـال خـروج از کنتـرل اسـت.

 او افـزود: گمانه زنی هـا دربـاره اقدامـات احتمالـی دولـت و اعمـال تدابیـر شـدیدتر در جهـت کنتـرل 

سـرمایه ها تقویـت شـده اسـت. نیـل شـرینگ گفـت: در فقـدان بهبود رابطـه با غرب و برداشـته شـدن 

تحریم هـای اقتصـادی و مالـی علیـه روسـیه، جاذبه عامـل کنترل سـرمایه و وام های خارجـی برای دولت 

بیشـتر می شـود. خبرگـزاری فرانسـه در ادامـه می نویسـد: بانـک مرکـزی روسـیه هفتـه گذشـته هـر روز 

بـرای حمایـت از روبـل اقداماتـی انجـام داد و روز پنجشـنبه تصمیـم گرفـت نـرخ کلیـدی را بـا 6/5 % 

افزایـش بـه 17 درصـد برسـاند. الویـرا نابیولینـا، رئیس بانک مرکزی روسـیه، پیـش از اینکه نسـخه نیمه 

شـب اقتصـادی اش را رو کنـد در هفتـه گذشـته گفت کـه این بانک آماده اسـت تا در صورت لزوم سـال 

آینـده بـا تزریـق 85 میلیـارد دالر از روبـل حمایت کند. 

بانـک مرکـزی بـا ارائـه تازه تریـن گـزارش خـود، چشـم انـداز اقتصـادی تیـره ای را بـرای روسـیه 

پیش بینـی کـرد. در صورتـی کـه بهای نفت در سـال آینـده در سـطح 60 دالر باقی بماند حجـم اقتصاد 

روسـیه تـا نزدیـک 5 درصـد کاهـش می یابـد. 

بودجـه سـال 2015 دولـت بـر اسـاس بهای نفـت، بشـکه ای 95 دالر در هر بشـکه تنظیم شـده و در 

صورتـی کـه قیمـت نفت خـام، باال نرود بـه بودجه دولت فشـار زیادی خواهـد آمد. بانـک مرکزی گفت 

نـرخ تـورم در سـه مـاه اول سـال 2015 افزایـش می یابـد. اما پیش بینـی کرد ایـن میزان با روند کاهشـی 

در جهـت نـرخ تـورم پیـش بینی شـده 4 درصدی برای سـال 2017 بـه تدریج تغییـر خواهد کرد. 

رسانه های روسی گزارش دادند که به دنبال افزایش تورم، اداره نان و غالت کشور، خود را برای افزایش 

10 درصدی بهای این محصوالت استراتژیک آماده کرده است. الکسی نمریوک، رئیس اتاق بازرگانی صنایع 
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و اصناف شهر مسکو گفت: بعضی از فروشگاه های مسکو مانند دوران بحرانی و تورم شدید در دهه نود، 

از قیمت گذاری کاالها با روبل خودداری می کنند. در آن سال ها فروشگاه ها که اجازه نداشتند با ارزهای 

خارجی قیمت گذاری کنند قیمت ها را به واحدهای برابر سازی شده مشخص می کردند که در حقیقت 

نام مستعار دالر است. 

ـــه  ـــن اتحادی ـــای ای ـــت تحریم ه ـــتری را در فهرس ـــای بیش ـــا روش ه ـــت ت ـــدد اس ـــا در ص ـــه اروپ اتحادی

ـــن،  ـــال اوکرای ـــور در قب ـــار آن کش ـــه رفت ـــت ک ـــدار داده اس ـــیه هش ـــه روس ـــز ب ـــفید نی ـــد. کاخ س ـــرار ده ق

ـــد آورد.  ـــود خواه ـــه وج ـــتری را ب ـــای بیش تحریم ه

ـــول آن  ـــد پ ـــل واح ـــیه و روب ـــهام روس ـــن، ارزش س ـــران اوکرای ـــا تشـــدید بح ـــرد: ب ـــریح ک ـــوز تش ـــول نی پ

ـــت.  ـــش یاف ـــور کاه کش

ــی از  ــش ارز را ناشـ ــن کاهـ ــکو، ایـ ــی از مسـ ــنبه در گزارشـ ــه شـ ــرز روز سـ ــزاری رویتـ خبرگـ

نگرانی هـــای مربـــوط بـــه دخالـــت بیشـــتر نظامـــی روســـیه در اوکرایـــن و تحریـــم هـــای بیشـــتر 

علیـــه روســـیه از ســـوی اروپـــا دانســـت. 

کیـــف نیـــز بـــا درهـــم ریختگـــی اقتصـــادی روبروســـت. بانـــک مرکـــزی آن کشـــور خبـــر از 

ـــالدی  ـــال می ـــز در س ـــن نی ـــول اوکرای ـــد پ ـــا واح ـــه 14/5 % داد. هریونی ـــره از 7/5 % ب ـــرخ به ـــش ن افزای

ـــت.  ـــت داده اس ـــود را از دس ـــی 38 % ارزش خ کنون

بـهگفتـهويلیامهیـگ،وزيرامورخارجـهانگلیس، اتحادیه اروپا درصدد اسـت تـا روش های 

بیشـتری را در فهرسـت تحریم هـای ایـن اتحادیـه قـرار دهـد. از سـوی دیگـر کاخ سـفید نیز به روسـیه 

هشـدار داد کـه رفتـار آن کشـور در قبال اوکرایـن تحریم های بیشـتری را به وجـود خواهد آورد.

امریکایی ها اعالم کردند برای اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه با اروپایی ها در حال مشاوره هستند. 

حذف صفرهای پولفصل هفتمپـول و گــردباد پولشویی



101

واشنگن اعالم کرده است در نظر دارد تحریم علیه افراد و نهاد های روسی را در بخش های مالی، انرژی، 

معدن، فلزات، مهندسی و بخش های دفاعی اعمال کند. 

بر اساس این گزارش، تحریم ها محدوده خاصی از افراد و نهادهای روسی را شامل می شود و اروپا 

تالش می کند از وارد آوردن ضررهای اقتصادی گسترده به روسیه خودداری کند.

حذف صفرها از پول ایران

در حالی که بحث حذف صفر از واحد پولی کشور از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به طور جدی 

بحثی  پولی،  واحد  از  می داند. حذف صفر  مختومه  را  پرونده  این  مرکزی  بانک  است،  بررسی  در حال 

است که سنوات گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده و دستور تشکیل کارگروهی جهت 

مطالعه و تحقیق در این خصوص از سوی طهماسب مظاهری داده شد. در مقابل طرح حذف سه صفر 

از واحد پولی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ برخی کارشناسان به دلیل وجود تورم و رشد فزاینده نقدینگی 

از این امر استقبال کردند، اما گروه دیگری از صاحبنظران به دلیل وجود تورم و کاهش روزافزون ارزش 

پول ملی، دولت را از این کار بر حذر داشتند؛ اما حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، طراح موضوع 

با بیان اینکه بر اساس بررسی، طرح حذف سه صفر از واحد پول کشور توسط  حذف صفرهای ریال 

وزارت اقتصاد، هشت امتیاز و سه مشکل برای آن مطرح شده، گفته بود: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد 

ابراز رضایت کرده و هشت امتیاز و دلیل و سه مشکل  به وی نامه ای نوشته و از مطلوب بودن طرح، 

برای طرح حذف سه صفر مشخص شد که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مشکالت طرح ناشی از 

اجرای )مشکالت اجرایی( آن است که برای اجرا باید پیش بینی شده و در زمان مناسب برطرف شود.

اینکه مظاهری نیز سال ها این  مصباحی مقدم همچنین از دیدارش با رئیس کل بانک مرکزی گفته و 
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ایده را در سر داشته و بحث های تفضیلی که در خصوص چگونگی اجرای طرح داشتند از سوی بانک 

اما حذف سه صفر جدی است.  نیز مثبت ارزیابی شده ولی زمان اجرای آن مشخص نیست،   مرکزی 

این  از تمامی بحث هایی که در  از گذشت زمان  اقتصاد و دارایی پس  از وزارت  اما یک مقام آگاه  و 

خصوص بوده، در گفت و گویی از اجرای طرح حذف سه صفر از واحد پولی در آینده نزدیک خبر داده و 

اظهار داشت: احتمال بررسی این طرح به طور مجدد در بانک مرکزی نیز وجود دارد چرا که وزارت اقتصاد 

و دارایی در حال انجام بررسی های خود روی زوایای این طرح هستند و با گذشت زمانی از مسکوت ماندن 

طرح با هماهنگی بانک مرکزی بررسی ها ادامه خواهد یافت.

حذف صفرهای پول ملی به جای انتشار اسکناس درشت

ایـن در حالـی اسـت کـه محمـود بهمنی، دبیـر کل بانـک مرکزی، پیـش از ایـن درگفت وگو بـا برنا 

از احتمـال کاهـش صفرهـای پـول ملـی، خبـر داده و تشـریح کـرده بـود: بانـک مرکزی، بررسـی حذف 

صفرهای اسـکناس را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت که در صورت به نتیجه رسـیدن، آن را عملی 

می کنیـم. او بـا بیـان اینکـه هنـوز حـذف صفر پول قطعی نشـده اسـت، گفـت: در نظر داریـم به جای 

انتشـار اسـکناس درشـت، صفـر پـول ها را کـم کنیـم اما هنـوز تعداد صفرهای حذف شـده مشـخص 

نیسـت و امـکان دارد، دو یـا سـه صفـر حـذف شـود. بررسـی حـذف صفرهـای پـول ملی از شـهریور 

86 در دسـتور کار بانـک مرکـزی قـرار گرفـت. ایـن طـرح از 14 سـال پیـش بیـن مقامات بانـک مرکزی 

 ایـران مطـرح بـود، اما بـــه دلیل تـرس از عواقب ناشــی از اجـرای نادرسـت و تحمیـل هزینه های آن، 

هنـوز عملـی نشـده اسـت. همچنیـن تعـدادی از مدیـر عامـالن بانکـی، سـال گذشـته بـا طـرح جدی 

از سـوی بانـک مرکـزی از حـذف صفـر پـول ملـی دفـاع کـرده و آن را بهتر از چاپ اسـکناس درشـت 
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دانسـتند.1 قابـل ذکـر اسـت؛ موفـق تریـن داسـتان تاریخـی در زمینـه حـذف صفـر از پـول ملـی بـه 

 آلمـان مربـوط می شـود، کـه پـول ملـی خـود را بـه صـورت ریشـه ای عـوض کـرد و روح تـازه ای در 

کالبد اقتصادی دمید.

طرح اصالح پول ملی ایران 

این طرح اشاره به طرح حذف صفر و تغییر نام احتمالی واحد پولی ایران دارد. با توجه به تورم باال در 

ایران و پایین آمدن ارزش پول ملی، قرار بر حذف چند صفر )پیشنهاد بانک مرکزی حذف 4 صفر است( 

از پول ایران شده است؛ همچنین قرار است برای انتخاب نامی برای پول ملی جدید از مردم و مجلس 

نظرخواهی شود. ریال که در سال 1308 به جای تومان، واحد پول رسمی ایران شد در میان مردم ایران 

کاربردی ندارد و مردم هنوز از تومان به عنوان واحد پولی استفاده می کنند. 

انتخاب نام پول برای پول ملی جدید

هم اکنون نام واحد پول اصلی ایران، ریال و واحد پول فرعی دینار است. بانک مرکزی برای انتخاب 

نام پول ملی جدید از مردم و مجلس نظرخواهی می کند. حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: آنچه در افواه مردم وجود دارد، تومان است و عمده بِده بستان های 

مردم بر اساس تومان صورت می گیرد. حتی مسئوالن کشور هم در محاسبات و محاوراتشان کمتر از ریال 

استفاده می کنند. بنابراین اگر ما هم از تومان به جای ریال استفاده کنیم، به جای سه صفر می توان چهار 

صفر را از پول ملی کشور حذف کرد. این در حالی است که بسیاری، واژه های تومان و ریال را به دلیل 

jahannews.com / 1. حذف صفر از پول ملی /  جهان نیوز
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ریشه غیر ایرانیشان نمی پسندند و به جای آن دریک پارسی و ایرانی را پیشنهاد کرده اند.

دالیل بانک مرکزی برای اصالح پول ملی

بانک مرکزی ایران در این باره اعالم کرده است: تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش 

قدرت خرید واحد پول کشور شده است، این واقعیت در کنار محدودیت هایی که جهت چاپ اسکناس 

درشت وجود داشت، منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس شد که تبعات ناشی از این امر، به 

شرح ذیل است:

  استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره  «

 مشکالت پدید آمده در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر «

 ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادالت روزمره «

 معطل شدن در صف بانک ها و معضالت شمارش حجم باالی اسکناس و سکه «

 تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی «

 اجبار در استفاده از ایران چک با توجه به مشکالت حقوقی ناظر بر آن «

 هزینه باالی چاپ و امحای اسکناس های در جریان با توجه به حجم انبوه اسکناس «

 باال بودن استهالک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد  «

مشکالت واحد پولی ایران 

پولی  واحد  و جایگزینی  پهلوی(  )زمان رضاشاه  در سال 1308  تومان  کنار گذاشتن رسمی  با وجود 

به کار نگرفتند و 10 ریال  نأمانوس ریال را  به جای تومان؛ مردم، واحد پولی فرنگی و  اسپانیایی ریال 
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ایران  مردم  بین  ریال  واحد  هنوز  دهه،  چندین  گذشت  وجود  با  و  کردند  محاسبه  تومان   1 برابر   را 

جای  به  تومان  پولی  واحد  از  ایران  مردم  استفاده  دارد.  کاربرد  تومان  واحد  و  است  نیفتاده   جا 

در  مردم  و  است  ریال  اساس  بر  پول رسمی  است. چون  باعث سردرگمی و مشکالتی شده  ریال،   10

ذهنشان فقط تومان را به کار می گیرند، مجبورند هرگاه که قیمتی را به ریال می شنوند آن را به تومان تبدیل 

کنند که این امر، تالش ذهنی بی فایده را بر ایرانیان تحمیل می کند که گاهی با خطا همراه می شود.

ــال و  ــا ری ــان اســت ی ــه توم ــت، قیمــت درج شــده ب ــز مشــخص نیس ــع نی ــیاری از مواق  در بس

چنیــن وضعیتــی کــه 2واحــد پولــی متفــاوت بــه ایــن شــکل )یکــی رســمی و دیگــری در میــان مــردم( 

وجــود داشــته باشــد، تنهــا در ایــران حکمفرماســت و ایــن موضــوع بــرای گردشــگران خارجــی در ایــران 

ــز باعــث مشــکل می شــود. نی

ضرورت اصالح 

از اواخـر دهـه 1380 بـه دلیـل تـورم بـاال و پاییـن آمـدن ارزش پولـی ایـران، قـرار بر حـذف صفر از 

پـول ایـران شـده اسـت. عـالوه بر این، بـه دلیـل اینکه واحـد پولی ریـال، ریشـه اسـپانیایی دارد و دارای 

 سـابقه تاریخـی در ایـران نیسـت و مهمتر از همه در میان مردم، پذیرفته نشـده اسـت، قرار بر این شـد؛ 

واحـد پولـی جدیـد بـه جـای آن برگزیده شـود. بـا اینکـه در سـال 1308 ریال واحـد پولی رسـمی ایران 

شـد ولـی هنـوز تومـان در میـان مـردم رواج دارد و ریال کاربـردی میان مردم نـدارد. قرار اسـت در این باره 

از مـردم نظرخواهـی شـود و احتمـال برگزاری همه پرسـی نیز وجـود دارد.

اگرچـه واحـد پولـی ایـران، ریـال اسـت اما مـردم معامـالت خـود را بر پایـه تومـان انجـام می دهند. 

بسـیاری از آنهـا در نوشـتن یـا خوانـدن صفرهـا در عملیـات بانکـی )تبدیـل تومان بـه ریال( یـا هنگام 
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خوانـدن گزارش هـای اقتصـادی در رسـانه ها دچـار مشـکل می شـوند. امروزه واحـد پول ریال نسـبت به 

تومـان در زندگـی مـردم نقـش چندانـی نـدارد و از سـوی دیگر، داد و سـتد روزانه مردم بیشـتر بـا تومان 

انجـام می شـود و ارتبـاط قیمت هـا بـا ریـال بـرای جامعه قابـل لمس نمی باشـد.

نظر سنجی برای اصالح پول ملی

ـــرده اســـت  ـــی ک ـــنجی اینترنت ـــر س ـــه نظ ـــدام ب ـــی، اق ـــول مل ـــرای اصـــالح پ ـــران ب ـــزی ای ـــک مرک بان

ـــالمی  ـــوری اس ـــزی جمه ـــک مرک ـــور بان ـــن منظ ـــد. بدی ـــاره بدان ـــن ب ـــز در ای ـــردم را نی ـــر م ـــا نظ ت

 ایـــران، ســـایتی را بـــرای نظرســـنجی در مـــورد نـــام واحـــد پـــول جدیـــد و حـــذف صفـــر از 

واحد پول، راه اندازی کرد.

ـــر در  ـــوق الذک ـــنجی ف ـــده از درج نظرس ـــدف عم ـــران، ه ـــالمی ای ـــوری اس ـــزی جمه ـــک مرک بان

ـــش  ـــزی و پیدای ـــک مرک ـــا بان ـــتمر ب ـــاط مس ـــتن ارتب ـــه داش ـــان ب ـــویق هموطن ـــور را، تش ـــگاه مذب پای

ـــکان در  ـــن ام ـــر ای ـــن خاط ـــه همی ـــرد. ب ـــالم ک ـــردم اع ـــزی و م ـــک مرک ـــن بان ـــی مابی ـــل ف ـــی تعام نوع

ـــنجی  ـــج نظرس ـــتمراً نتای ـــد مس ـــم بتوانن ـــی ه ـــای آت ـــا در فرصت ه ـــت ت ـــرار گرف ـــران ق ـــار کارب اختی

ـــد.  ـــال نماین را دنب

ـــکه  ـــول و رواج س ـــد پ ـــالح واح ـــرح اص ـــرای ط ـــد از اج ـــال بع ـــا دو س ـــدوداً ت ـــگاه ح ـــن پای ای

 و اســـکناس جدیـــد بـــا مـــردم همـــراه خواهـــد بـــود و اطالعـــات الزم را در اختیـــار هموطنـــان 

ـــه  ـــارکت ب ـــزان مش ـــه می ـــی ک ـــا زمان ـــز ت ـــی نی ـــنجی فعل ـــرم نظرس ـــت ف ـــد داد. فعالی ـــرار خواه ق

ـــت.  ـــد یاف ـــداوم خواه ـــد ت ـــی برس ـــطح مطلوب س

در ابتـــدای امـــر، بانـــک مرکـــزی در بـــاالی فـــرم نظرســـنجی اعـــالم کـــرد کـــه نتایـــج ایـــن 
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ــد. ــه نمی باشـ ــه کل جامعـ ــم بـ ــاری قابـــل تعمیـ ــر مبانـــی آمـ ــنجی از نظـ نظرسـ

ــران  ــانی، بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـالمی ایـ ــگاه اطـــالع رسـ ــدازی پایـ ــدای راه انـ  از ابتـ

ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــرد، ک ـــروع ک ـــاری را ش ـــای آم ـــب طرح ه ـــوازی در قال ـــی م ـــنجی های تخصص نظرس

ـــوردار  ـــز برخ ـــی نی ـــه ای علم ـــی نمون ـــد و از پراکندگ ـــام ش ـــه انج ـــون جامع ـــار گوناگ ـــی از اقش میدان

ـــی  ـــد اصل ـــام واح ـــن ن ـــه در تعیی ـــود ک ـــی ب ـــی از معیارهای ـــا یک ـــنجی ه ـــدی نظرس ـــع بن ـــود. جم ب

ـــات  ـــی و مالحظ ـــاد کارشناس ـــایر ابع ـــا س ـــود. ام ـــری ب ـــم گی ـــالک تصمی ـــی، م ـــول مل ـــی پ و فرع

ـــد  ـــد. برآین ـــه باش ـــورد توج ـــد م ـــًا بای ـــز قطع ـــی نی ـــی و ارزش ـــی، قومیت ـــی، آواشناس ـــی، تاریخ فرهنگ

ـــی  ـــول مل ـــی پ ـــی و فرع ـــای اصل ـــام واحد ه ـــه ن ـــرد ک ـــد ک ـــخص خواه ـــاد، مش ـــن ابع ـــی ای همگ

ـــود.  ـــد ب ـــه خواه چ

 تصریــح بــه واژه پارســی بــه عنــوان یکــی از گزینه هــا بــرای نامگــذاری پــول ملــی، بــه ایــن مفهــوم 

ــرد؛ بلکــه دلیــل تصریــح بــه ایــن واژه  ــرار گی ــرای نامگــذاری مــورد اســتفاده ق نیســت کــه ایــن واژه ب

ــه بانــک  ــی ماه هــا ب ــی اســت کــه ط ــده و مکتوب و ســایر واژه هــا، پیشــنهادات و نقطــه نظــرات عدی

ــان گزینه هــا، بانــک مرکــزی را  ــر واژه پارســی، در می مرکــزی واصــل شــده اســت. در اصــل، عــدم ذک

ــه شــده و انتظــار  ــدد ارائ ــم پیشــنهادات متع ــرا علیرغ ــه چ ــی داد ک ــرار م ــن پرســش ق ــرض ای در مع

منعکــس شــده در جامعــه، از ذکــر آن خــودداری کــرده اســت. 

 شـرکت کننـدگان در نظر سـنجی ها آزاد هسـتند کـه جدا از واژه های تصریح شـده، عبـارت دیگری 

را بـرای نـام پـول ملـی پیشـنهاد کنند. در پایـان، تأکید می شـود، نتایج نظرسـنجی ها یکـی از معیارهای 

چندگانـه تصمیـم گیـری برای نـام پول ملی می باشـد. 

حذف صفرهای پولفصل هفتمپـول و گــردباد پولشویی



108

اصالح پول ملی در رسانه ها 

تعیین نام جدید واحد پول ملی با راه اندازی سایت نظرسنجی، روزنامه وطن امروز- مورخ یکشنبه-  - 1

نوزدهم تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود

 9 تذکر بانک مرکزی پیرامون اصالح پول ملی، مرکز خبری بانک و بیمه - 2

 پیش نیازهای تغییر واحد پول ملی، همشهری آنالین، دیدگاه ، نوشته علیرضا ترکان- 3

 از توقف یارانه ها تا حذف صفر از پول ملی، همشهری آنالین، دیدگاه ، علیرضا سلطانی- 4

 حذف صفرها، اعتراف 7 گانه دولت، علی حق، مرکز خبری بانک و بیمه )بیما(- 5

 بانک مرکزی و عوض کردن لباس، محمد عباسی، مرکز خبری بانک و بیمه )بیما(- 6

 غیر ممکن های حذف صفرهای ریال، عباس شاکری، مرکز خبری بانک و بیمه)بیما(- 7

ـــانی - 8 ـــالع رس ـــبکه اط ـــاوی، ش ـــین قض ـــر حس ـــه، دکت ـــرا و چگون ـــی، چ ـــول مل ـــد پ ـــالح واح  اص

ـــا( ـــه )بین ـــک و بیم بان
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رانت چیست ؟ 

مفهـوم  بـه  اقتصـاد  اسـت، در  آمـده  اجـاره  مالکانـه، کرایـه و  بهـره  معنـای  بـه  لغـت   رانـت در 

رانـت اقتصـادی و دارای معنـای متفاوتـی مـی باشـد. پیدایـش مفهـوم ابتدایـی رانـت به حـدود دو قرن 

پیـش، یعنـی دوران اقتصـاد کالسـیک بـاز می گـردد. در آن زمـان، رانـت بـه منافعـی اطالق می شـد که 

در نتیجـه ی بـه کارگیـری زمین هـای نامرغـوب )بـا زحمـت و هزینـه بیشـتر( عایـد مالکیـن زمین های 

مرغـوب می گردیـد. دیویـد پیـرس در فرهنـگ لغـت اقتصـاد مـدرن، رانـت را بـه صـورت زیـر تعریـف 

نمـوده اسـت: رانـت، پرداختـی اسـت در ازای یـک عامـل تولید کـه از میـزان الزم برای حفـظ وضعیت 

کاربـرد فعلـی آن بیشـتر اسـت. در تعریفـی دیگـر رانـت عبارت اسـت از مقـدار اضافه پرداخت شـده، 

بیـش از آنچـه کـه می توانسـت بـرای بهتریـن پیشـنهاد پرداخت شـود، به کسـی یـا برای چیـزی مفید 

کـه عرضـه آن چـه در طبیعـت و چـه از لحـاظ خالقیت انسـان محدود اسـت.

رانـت، فرآینـدی اسـت کـه طـی آن یـک فـرد یـا نهـاد و گـروه، صاحـب اطالعـات؛ فرصت هـا و 

امتیازهایـی شـود کـه دیگـران از آن بی بهره انـد و یـا تصاحـب ایـن فرصت هـا بـه سـرمایه های مالـی و 

موقعیت هـای ممتـاز سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی دسـت یابـد. 

در ایـن مفهـوم از رانـت، نوعی ارتکاب به فسـاد نهفته اسـت و این اسـتفاده آگاهانـه از امتیازات ویژه 

کـه دیگـران در شـرایط مسـاوی از آن بهـره ای ندارنـد، اغلـب زاییـده انحصار اسـت. همچنیـن هرگونه 

سـود غیرمتعارفـی کـه بـدون زحمـت و تنهـا بـه دلیـل برخـورداری از امتیـازات، اطالعـات، موقعیت و 

شـرایط خـاص بـه فـرد یا مجموعـه ای از افـراد تعلـق گیرد، رانـت نامیده می شـود.1

1. Wikipedia.org / Just hoe effective is money laundering legislation. Jackie Harvey.// طرح اصالح پول ملی ایران
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ــازات ویــژه می توانــد اســتفاده از هرگونــه ارز ترجیحــی، وام بــدون بهــره یــا کــم بهــره، مجــوز  امتی

 واردات و هــر نــوع مجــوز دیگــری که در دســترس همگان نیســت، باشــد. رانت مازاد، ارزشــی اســت که 

ــه تقاضــا در  ــا یــک محصــول نســبت ب ــد ی ــا نســبی یــک عامــل تولی ــی مطلــق ی در شــرایط کمیاب

بــازار، نصیــب عرضــه کننــده آن می شــود. ایــن ارزش اضافــی یــا رانــت، تفــاوت ارزش افــزوده واقعــی 

ــا بهــای عرضــه  ــد محصــول مــورد نظــر ب ــاب در شــرایط عــادی و یــا هزینــه تولی ــد کمی عامــل تولی

ــی اســت. در شــرایط کمیاب

همچنیـن درآمـد مفـت و بـادآورده، درآمدی اسـت که بـدون اتکای مسـتقیم به کار و تـالش مولد و 

بـدون پذیـرش ریسـک و خطـر مبـادرت بـه فعالیت هـای اقتصـادی به دسـت می آید. سـوء اسـتفاده از 

فرصت هـا و امکانـات جامعـه، ثـروت بـادآورده و پـول مفـت، پـول بـدون کار و زحمـت و بـه ناحق به 

دسـت آمـده، سـود بـه دسـت آمـده از راه هایی بـه جز تـالش و فعالیـت اقتصـادی، هرگونـه امکانات و 

موقعیت هـای انحصـاری کـه در اختیـار اشـخاص حقیقـی و حقوقی قرار گیـرد و درآمدهـای حاصل از 

طریـق امتیـازات یـا مجوزهـای خـاص، همگـی خالصـه ای از تعاریف رانت می باشـد. 

انواع رانت 

ـــی آن را  ـــرد کل ـــه عملک ـــرار دارد ک ـــی ق ـــای متنوع ـــت ه ـــر ران ـــور، تحـــت تأثی ـــاد کش ـــروزه اقتص  ام

ـــتند  ـــادی هس ـــر ع ـــی غی ـــت های ـــا فرص ـــت ه ـــن ران ـــت. ای ـــرار داده اس ـــود ق ـــعاع  خ ـــت الش تح

ـــودها  ـــا س ـــتفاده از آنه ـــا اس ـــا ب ـــد ت ـــی دهن ـــکان م ـــی ام ـــای خاص ـــروه ه ـــا گ ـــراد ی ـــه اف ـــه ب ک

و منافـــع غیـــر معمـــول و سرشـــاری را نصیـــب خـــود ســـازند و از موقعیـــت هـــای ویـــژه ای در 

ـــه  ـــوان ب ـــا می ت ـــده آنه ـــاد کنن ـــاء ایج ـــه منش ـــه ب ـــا توج ـــا را ب ـــوند. رانت ه ـــوردار ش ـــه برخ جامع
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گروه هـــای مختلفـــی ماننـــد رانت هـــای اقتصـــادی، رانت هـــای سیاســـی، رانت هـــای اجتماعـــی 

و رانت هـــای اطالعاتـــی تقســـیم نمـــود.

رانت های اقتصادی

رانـتهـایاقتصـادیبـهطـورعمـده،ناشـیازبعضـیعوامـلاقتصـادیماننـد: 

منابـع طبیعـی، محدودیت هـای بازرگانی، سیاسـت های حمایتـی، کنتـرل قیمت ها، چندگانگـی نرخ ارز، 

تخصیـص سـهمیه های ارزی و نحـوه توزیـع بودجـه و اعتبـارات دولتـی می باشـند. در حـدود دو قـرن 

پیـش در کشـور انگلسـتان، اربابـان فئـودال، حق و سـهمی از تولیـد را از کشـاورزان دریافـت می کردند 

کـه رانـت نامیده می شـد. ایـن اربابـان، کاری بر روی زمین کشـاورزان انجـام نمی دادند و سـهم دریافتی 

آنهـا از بابـت کار یـا مشـارکت در تولیـد نبـود؛ بلکـه فقط به مالکیـت ارباب بـر زمین مربوط می شـد. 

همچنیـن طـی قـرون متمـادی، دولت ها بیشـتر از رانـت زمین اسـتفاده می کردنـد. آنها به عنـوان بزرگ 

مالـک، زمیـن را بـه رعایـا اجـاره می دادنـد و هرسـال درآمـد مفتـی را بـه خزانـه خـود واریـز می کردند. 

رانـت ناشـی از مالکیـت زمیـن، تنهـا مختـص بـه قـرون گذشـته نبـوده و در دهه هـای اخیر نیـز رانت 

حاصـل از بـورس بـازی و خریـد و فـروش زمیـن به ویژه در محدوده شـهرها و نیز سـاخت و سـازهای 

بـی رویـه از مهمتریـن انـواع رانـت محسـوب شـده کـه بخش قابـل توجهـی از سـرمایه  های کشـور را 

 بـه سـوی خـود جلـب نمـوده اسـت تـا جایـی کـه درآمـد حاصـل از بلند مرتبـه سـازی و برج سـازی، 

تعـداد زیـادی از صاحبـان خانه هـای یـک طبقـه و زمین هـای شـهری را در مـدت زمانـی کوتـاه، بـه 

ثروت هـای هنگفـت رسـانیده اسـت. این رونـد به حدی گسـترش یافته اسـت که بیـش از 70 % بودجه 

شـهرداری تهـران از فـروش تراکـم تأمیـن می گردد و مفاسـد مالی و اقتصـادی زیادی در رابطه با کسـب 
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مجوزهـای سـاخت و سـاز صـورت می گیرد. 

رانـت ناشـی از منابـع طبیعـی، فقط به زمین و خانه منحصر نمی شـود و سـایر منابـع طبیعی مانند 

نفـت، گاز و طـال را نیز در بر می گیرد.1

 اسـتخراج و اسـتحصال چنیـن مـواد گران بهایـی بـا توجـه به عامـل کار نسـبت ناچیز مـورد نیاز و 

هزینـه تمـام شـده اندک نسـبت بـه قیمت آنهـا، رانت قابـل توجهـی را نصیب دارنـدگان آنها کـه غالبًا 

دولت هـا هسـتند، می نمایـد و اقتصادهـا و دولت هـای مبتنـی بر رانـت را پدیـد می آورد.

محدودیـت هـای بازرگانـی یکـی دیگـر از ابتدایـی ترین منابـع ایجاد رانـت ناشـی از دخالت دولت 

در اقتصـاد محسـوب مـی شـوند. برقـراری هرگونـه محدودیـت بـه ویـژه بـر روی واردات آزاد کاالهـای 

 خارجـی اعـم از تعرفـه هـا و سـهمیه بنـدی واردات مـی توانـد افـراد و گـروه هـای خاصـی را از رانت 

واردات  امریـکا  دولـت  سـال  چندیـن  مـدت  بـه  دهـه1980  در  مثـال،  عنـوان  بـه  نمایـد.   برخـوردار 

اتومبیـل هـای ژاپنـی را در حـد سـهمیه معینـی، محـدود کـرد و در نتیجـه کمبـود مصنوعـی در زمینه 

اتومبیل هـای خارجـی ایجـاد گردیـد. در اثـر بـروز ایـن کمبـود، شـرکت جنـرال موتـور و سـایر صنایع 

خودروسـازی امریـکا نـه تنهـا توانسـتند اتومبیل هـای بیشـتری بـه فـروش برسـانند، بلکـه قیمت هـای 

آنهـا را نیـز افزایـش دادنـد و از یـک رانت اقتصـادی برابر بـا تفاوت قیمت هـای اتومبیل هـای داخلی و 

اتومبیل هـای ارزانتـر امـا غیـر قابـل دسـترس ژاپنـی برخوردار شـدند. 

یـک افزایـش قابـل مالحظـه در میـزان تعرفـه گمرکـی اتومبیل هـای ژاپنـی نیـز می توانسـت بـا 

 کاسـتن از تقاضـای اتومبیل هـای ژاپنـی کـه قیمـت آنهـا بـا توجـه بـه افزایـش تعرفـه گمرکـی افزایش 

1. While much is made of the risks associated with money laundering , little is in – depth work has 
been undertaken to understand the true extent of the problem.
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یافتـه بـود و گرایـش مصـرف کننـدگان اتومبیل هـای داخلـی بـا توجـه بـه کیفیـت آنهـا، منشـاء رانتی 

بـرای صنایـع خودروسـازی داخلـی باشـد. اینگونـه سیاسـت های بازرگانـی غالبًا بـه منظور ایجـاد توازن 

در تـراز بازرگانـی بیـن کشـورها، مقابلـه به مثل در برابـر بعضی کشـورها و یا حمایـت از تولیدکنندگان 

و صنایـع داخلـی در برابـر رقبـای قدرتمنـد خارجـی اتخـاذ می گـردد. برقـراری محدودیت هـای وارداتی 

از طریـق الـزام وارد کننـدگان بـه داشـتن کارت بازرگانـی و مجوزهـای واردات کاالهای خارجـی و اعطای 

جـواز واردات بـه بعضـی افـراد و گروه های خاص، بسـتر مناسـبی را بـرای ایجاد رانـت در جامعه فراهم 

می سـازد. وقتـی مجوزهـای واردات ارزش زیـادی پیدا می کند، بعضـی از واردکننـدگان، در صدد پرداخت 

رشـوه بـه مأمـوران و مسـئولین مجوزهای مـورد نظر بـر می آیند.

حمایـت از یـک صنعـت داخلـی در مقابـل رقابـت فشـرده خارجـی از طریـق افزایـش تعرفه هـای 

گمرکـی، یـک حالـت شـبه انحصـاری بـرای صنعـت داخلی ایجـاد می کنـد. تولیـد کننـدگان مختلفی 

بـرای برقـراری و حفـظ ایـن تعرفه هـا بـه چانـه زنـی بـا مقامـات محلـی می پردازنـد و بعضـی از آنهـا 

ممکـن اسـت تمایـل یابنـد کـه سیاسـتمداران بـا نفـوذ را بـرای تـداوم انحصـار ایجـاد شـده به فسـاد 

. نند بکشا

مطالعـات انجـام شـده نشـان می دهـد کـه یـک اقتصـاد کامـاًل بـاز با فسـاد خیلـی کمتـری همراه 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر کشـورهایی کـه تجـارت آنهـا بـه طـور نسـبی از محدودیت هـای دولتـی، که 

می توانـد مـورد سـوء اسـتفاده مأمـوران دولتی قـرار گیرد، کمتـر برخوردار هسـتند به فسـاد کمتری دچار 

 می باشـند. کنتـرل قیمت هـا کـه هـدف از آن، پاییـن آوردن قیمـت بعضـی کاالهـا از ارزش بازار اسـت، 

کـه غالبـًا بـه دالیـل سیاسـی و اجتماعـی مـی باشـد نیـز، یکـی از منابـع رانت ها می باشـد. ایـن منبع 

رانـت، زمانـی پدیـد می آیـد کـه در مکانیسـم عرضـه و تقاضا اختـالل ایجاد شـود و از برقـراری قیمت 
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واقعـی در بـازار جلوگیـری به عمـل آید. 

 بـه عنـوان مثـال اگـر نـرخ واقعـی پـول در بـازار، حـدود 50 درصـد باشـد ولـی دولـت در راسـتای 

تصمیـم گیری هـای اقتصـادی خـود بخواهـد ایـن نـرخ را در سـطح 20 درصـد حفـظ کنـد، یـک منبع 

رانـت سرشـار در اقتصـاد جامعـه شـکل خواهد گرفـت. اعطای وام بـا این نرخ، انگیـزه را در اکثـر افراد 

ایجـاد می کنـد کـه بـه صـف متقاضیـان وام بپیوندند؛ در نتیجه شـکاف وسـیعی بین عرضـه و تقاضای 

پـول بـا نـرخ دولتـی پدیـد می آیـد. در حالیکه اگـر این نرخ بـا توجه به عرضـه و تقاضا در بـازار تعیین 

شـود، تنهـا کسـانی متقاضـی دریافـت وام خواهنـد بـود کـه توانایی اسـتفاده اقتصـادی از پول را داشـته 

باشـند و طرح هایشـان واقعـًا اقتصـادی و سـودآور باشـد. تخصیـص اینگونـه وام هـا حتی اگـر مقررات 

پیچیده ای هم برای آن وضع شـده باشـد، در نهایت به تشـخیص و صالحدید و سـلیقه دیوان سـاالری 

صـورت می گیـرد کـه هـر چه مقامشـان باالتـر باشـد از اختیـارات بیشـتری در تخصیص ایـن رانت ها 

برخـوردار خواهنـد بـود. کنتـرل قیمت هـا انگیزه هایـی را در افـراد و گروه ها برای رشـوه دادن بـه مأموران 

دولتـی بـه منظـور حفـظ جریـان چنین کاالهایی یا کسـب سـهم غیـر عادالنـه ای در قیمـت پایین تر 

از بـازار ایجـاد می کنـد و مصـرف کننـده ای کـه می توانـد کاالهـای دولتـی را بـه قیمتـی کمتـر از بازار 

دریافـت کنـد در مقایسـه با سـایر مصرف کننـدگان از رانت برخوردار می شـود. در صورتـی که قیمت ها 

بـا اتخـاذ سیاسـت ها و تصمیـم گیری هـای متمرکـز دولتـی از بـاال و بـدون توجـه بـه مکانیسـم بـازار 

عرضـه و تقاضـا تعییـن شـوند، اطالعـات اقتصـادی مخـدوش و ناصحیـح در جامعـه جریـان می یابـد 

و تصمیم گیری هـای اقتصـادی نیـز در فضایـی آشـفته و ابهـام آمیـز صـورت می گیـرد، از آنجایـی کـه 

اتخـاذ تصمیمـات صحیـح بـر مبنـای اطالعـات ناصحیح امـکان پذیر نیسـت، لـذا با مخدوش شـدن 

قیمت هـا، عقالنیـت اقتصـادی نیـز امـکان حاکمیـت در جامعـه را نمی یابـد و عرصـه بـرای تاخـت و 
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 تـاز صاحبـان قـدرت، دارنـدگان موقعیت هـای ویـژه و انحصـاری و افـراد و گروه هـای فرصـت طلـب 

گشوده می گردد. 

بـا قیمت هـای غیـر واقعـی، امـکان انجام محاسـبات صحیح اقتصـادی، ارزیابـی کارایـی اقتصادی و 

بازشناسـی مدیـران الیـق از مدیـران ناالیق میسـر نمی شـود و منابـع اقتصـادی جامعه تلف می گـردد. با 

پیدایـش قیمـت رسـمی و غیر رسـمی بازارهـای دوگانه و گاه چندگانـه زمینه ایجاد رانـت و رانت جویی 

گسـترش می یابـد. یارانه هـای دولتـی اعطایـی بـه مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان نیـز یکـی از 

رانت هـای اقتصادی محسـوب می شـود.

ــراه دارد.  ــه هم ــری را ب ــاد باالت ــاخص فس ــد، ش ــتر باش ــا بیش ــه یارانه ه ــدار اینگون ــه مق هرچ

اختصــاص یارانه هــا در شــرایطی کــه بســیاری از اقشــار جامعــه، امــکان برخــورداری از آنهــا را ندارنــد، 

ــر و  ــل مؤث ــن عوام ــی از مهمتری ــه خــود یک ــد ک ــن می زن ــی را دام نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماع

ــد.  ــادی می باش ــی و اقتص ــادهای مال ــاز فس ــه س زمین

قابل ذکر است؛ سیستم چند نرخی ارز و برنامه های تخصیص ارز از منابع ایجاد رانت هستند. 

در بعضـی از کشـورها چندیـن نـرخ متفـاوت بـرای ارز وجـود دارد و متقاضیـان ارز در گروه هـای 

مختلـف ماننـد وارد کنندگان، تولید کنندگان، سـرمایه گـذاران، جهانگردان، بیماران، دانشـجویان و زائران، 

ارز مـورد نیـاز خـود را بـه مقـدار معیـن و بـا نـرخ هـای متفـاوت خریـداری می کننـد. اختـالف موجود 

 بیـن ایـن نرخ هـا، افـراد را وسوسـه می کند تا تالشـی در جهت بـه دسـت آوردن ارز با سـودآورترین نرخ 

داشـته باشـند؛ در نتیجـه نـرخ تعییـن شـده، ممکـن اسـت بـه اسـتفاده مـورد نظـر از ارز منجر نشـود. 

سیسـتم های چنـد نرخـی ارز، اغلـب بـا سیسـتم های بانکـی ضـد رقابتـی همـراه هسـتند کـه در آنها 

یـک بانـک اصلـی بـا پیوندهـای دولتی خـود می تواند بـا اقداماتی در بازار، سـودهای هنگفتی به دسـت 
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 آورد. بعضـی کشـورها از منابـع و ذخایـر ارزی اندکـی برخوردارنـد و ارز موجـود خـود را در چارچـوب 

برنامـه هـای مختلـف و بـا درجـات متفاوتـی از شـفافیت توزیـع می کننـد. در حالـی کـه بانک هـای 

 تجـاری دولتـی، ارز محـدود را با تخصیص آن بر اسـاس اولویت های برقرار شـده توسـط مأمـوران دولتی 

سـهمیه بنـدی مـی کننـد و افـراد ذینفـع، ممکـن اسـت بـه منظـور بـه دسـت آوردن سـهم بیشـتر بـه 

پرداخـت رشـوه بـه مأمـوران دولتـی تمایـل یابنـد.

 امـروزه تـالش در جهت دسـتیابی به رانت هـای اقتصادی از طریـق ایجاد محدودیت های سـاختگی، 

رونـدی رو بـه گسـترش یافتـه اسـت. شـرکتهای خصوصـی همواره سـعی دارند تـا با صـرف هزینه های 

زیـاد، قانـون گـذاران را بـه اعطـای انحصـارات وادار نماینـد و یـا در غیـر اینصـورت رقابـت را چنـان 

محـدود سـازند کـه بعضـی از صنایع، افـراد و گروها بتواننـد از رانت برخـوردار شـوند. در تمامی جهان، 

دیوانسـاالران و مسـئولین فاسـد بـه طـور بـی وقفه و خسـتگی ناپذیـری تـالش می کنند تا خـود را در 

موقعیتـی انحصـاری قـرار دهنـد تـا با سـوء اسـتفاده از ایـن موقعیـت، بتوانند بـرای صدور یـک مجوز، 

تأییـد یـک هزینـه و یـا اجازه حمـل یـک کاال از مرز، رشـوه دریافـت کنند.

 مطالعـات انجـام شـده، نشـان می دهـد کـه اینگونـه فعالیت هـا کامـاًل بـه طـور قانونـی صـورت 

مـی گیرنـد. در توزیـع اعتبـارات دولتـی در بین بخش هـای مختلف اقتصـادی و مناطق مختلف کشـور 

نیـز گاهـی ممکـن اسـت تأییـد و تصویـب پروژه هـا، بـدون توجـه بـه نیازهـا و امکانـات، فقـط بـر 

مبنـای مالحظـات خـاص صـورت گیـرد کـه در این صـورت افـراد و گروه هـای فعـال در آن بخش ها و 

 مناطـق از رانـت اقتصـادی برخـوردار می شـوند. گاهـی نیز بعضـی از بالیای طبیعـی و یا احتـکار افراد 

سـود جـو باعـث می شـود تا عـده ای با عرضـه مایحتاج مردم بـه قیمت های گـران، از رانـت قابل توجه 

و سـودهای بـادآورده ای برخـوردار شـوند. عـدم رعایت قوانیـن و مقررات، تعیین کارشناسـان و مسـئوالن 
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غیـر صالـح، تنظیـم غیـر منطقـی و غیـر واقعـی برنامه هـای اجرایـی و عـدم نظـارت بـر فعالیت های 

سیاسـی و اقتصـادی از زمینه هـای اصلـی بـروز پدیده رانـت خواری در یک جامعه محسـوب می شـود. 

همچنیـن توزیـع غیـر عادالنـه، فرصت های سیاسـی و اقتصادی و بهره گیـری از روابط به جـای ضوابط، 

بسـتر مناسـبی را بـرای گسـترش روحیـه رانتـی و رانـت خـواری فراهـم می کند و عـدم وجـود ناظر و 

کنتـرل نیـز بـه رانت خـواران امنیت می بخشـد.

منابع رانت 

 سیاستهایحمايتیوصنعتیتبعیضآمیز- 1

ماننـد اعطـای یارانه هـا و تخفیفـات مالیاتـی به بنگاه هـا یا صنایع خـاص، برنامه هـای تخصیص ارز 

بـه نرخ هـای ترجیحـی بـرای مقاصد خـاص که هیچگونـه نظارتی هـم بر آنهـا وجود نـدارد و پرداخت 

وام هـا و اعتبارات با نظـارت دولت.

انحصاراتدولتیوغیردولتی-۲

در شـرایط غیـر رقابـت، وجود انحصـارات در هر جامعه از مهمترین منابع رانت محسـوب می شـود. 

انحصـارات معمـوالً از دولـت ناشـی می گـردد و انحصـار قـدرت در دسـت دولـت در اکثـر مـوارد بـه 

 انحصـار در زمینه هـای اقتصـادی می انجامـد. افـرادی کـه از طریـق دولـت و قوانیـن حاکـم بـر جامعه 

از طریقی به این انحصارات دسترسی پیدا می کنند، درآمدهای بادآوری نصیبشان می شود.

 کنترلقیمتها - 3

قیمـت گـذاری کاالها و خدمات توسـط دولت در شـرایطی که قیمت آن کاالها و خدمـات در بازار باالتر 

اسـت، از منابـع مهم رانت ها محسـوب می شـود و عـده ای از طریق رابطـه، بیش از نیاز و سـهم خود، کاال و 

خدمـات دریافـت می کنند و بـا فروش مجدد آنهـا در بازار، درآمدهای هنگفت کسـب می نمایند.
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 تورم- 4

تـورم قابـل پیـش بینـی نیـز، یکـی از منابـع ایجـاد رانت می باشـد. تـورم حاصـل از کسـری بودجه 

دولـت، اعـم از کسـری آشـکار یـا پنهان، توسـط بعضـی از افراد و شـرکت ها به عنـوان وسـیله ای برای 

جمـع آوری مـال و ثـروت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. این گـروه کـه می توانند عامـل مؤثر بر تـورم را 

شناسـایی کننـد، بـا در اختیار داشـتن امکانـات، قادرند از تورم، بیشـترین بهـره برداری را بـه عمل آورند؛ 

بـدون اینکـه کوچکتریـن ارزش افـزوده ای را در جامعـه ایجاد کرده باشـند. 1

منشاء رانت ها در اقتصاد ایران 

مسائلاصلی

 مهمترین منبع رانت در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام مـی باشد که - 1

همه ساله بیش از 80 درصد از درآمدهای ارزی کشور و بیش از نیمـی از درآمدهای عمومی دولت را 

تشکیل می دهد که نحوه توزیع آن بین مصارف مختلف، گروه ها و بخش های مختلف، ساختارهای رانتی 

را برای اقتصاد ایران در پی داشته و دولت رانتی را عینیت بخشیده است. البته طی دو دهه گذشته بخشی 

از ارزهای حاصل از صدور کاالهای غیر نفتی نیز به قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد، به سیستم بانکی 

فروخته شده است که منبع دیگری برای رانت، محسوب می شود. 

 یــک منشــاء بســیار مهــم رانــت در کشــور مــا از تفــاوت نــرخ اعتبــارات بانکــی و نــرخ بهــره - 2

ــد.  ــد می آی ــازار پدی ــی در ب پول

  یکی دیگر از منابع رانت های قابل توجه در ایران، رانت های ناشی از خصوصی سازی صنایع و - 3

شرکت های دولتی و در واقع اختصاصی سازی آنها به جای خصوصی سازی می باشد. 

  واردات غیر قانونی کاالهای ممنوع الورود مانند پارچه، موز، سیگار و خودرو، حتی بدون پرداخت - 4

عوارض گمرکی، که تحت تأثیر اعمال سیاست های ارزی و نظام مبتنی بر مجوزها طی دوره طوالنی منجر 

1.   راهکارهای مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی، خبر آنالین 23 فوریه 2015
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به نهادینه شدن امر قاچاق کاالها در کشور گردیده است. 

  توزیــع غیرهدفمنــد یارانه هــا بــه طــور غیــر مســتقیم کــه بــر خــالف تصــور و اهــداف اولیــه، - 5

نابرابری هــا را افزایــش داده اســت. 

  پرداخت رشوه و پورسانت در قراردادهای داخلی و خارجی و انجام هرگونه معامله در شرایط - 6

غیرقانونی و بدون برگزاری مناقصه، حراج و مزایده رسمی.

 دستیابی زود هنگام برخی از افراد به اطالعات ملی و اقتصادی در زمینه سیاست های بازرگانی، - 7

پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح های عمرانی منشاء یکی از مهمترین انواع رانت به نام رانت 

تغییرات  زمینه  در  مختلف  اطالعات  زودرس  آوردن  دست  به  با  افراد  از  عده ای  می باشد.   اطالعاتی 

نحوه  به  مربوط  اطالعات  جدید،  گیری های  تصمیم  و  سیاست ها  مقررات،  و  قوانین  در  الوقوع  قریب 

عملکرد شرکت ها، از این اطالعات در جهت منافع شخصی خود استفاده می کنند و به ثروت هنگفتی 

دست پیدا می کنند. واکنش سریع این عده نسبت به کسانی که اطالعات صحیح و به هنگام اقتصادی 

آنها می کند و موجب شکل گیری رقابت  را نصیب  نرسیده است، سودهای کالنی  آنها  به دست  هنوز 

را  سرمایه  اقدامات، صاحبان  اینگونه  از  ناشی  اطمینان  عدم  می شود.  سرمایه  بازار  در  اقتصادی  ناسالم 

 به سوی فعالیت های اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و امالک 

سوق می دهد و به این ترتیب حجم عظیمی از سرمایه های سرگردان جامعه را از نپرداختن به رشد و 

توسعه اقتصادی باز می دارد.

 رانـت زمیـن بـه ویـژه در مناطق شـهری یکی دیگـر از رایج ترین انـوع رانت ها در ایران می باشـد. - 8

بسـاز و بفروش هـا و مالـکان زمین هـای شـهری بـه عنوان اسـتفاده کننـدگان از ایـن رانت ها با شـرکت 

در معامـالت احتـکاری و بـورس بـازی، قیمـت مسـکن را در بـازار بـاال می برنـد و بـا ایجـاد جذابیـت 

در بـازار کار، شـریک جرم کـردن شـهرداری و خالـی نگـه داشـتن خانه هـا بـرای رسـیدن بـه قیمـت باال 

می کنند. تـالش 
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پیامدهای رانت

 در یـک اقتصـاد مبتنـی بـر رانـت، ثروتمنـد شـدن افـراد، نـه بـه دلیـل تـالش و فعالیـت اقتصادی 

آنهـا بلکـه در اثـر شـانس و تصـادف صـورت می گیـرد، بـا ایجـاد و گسـترش روحیـه رانتـی و فراگیر 

 شـدن فعالیت هـای فرصت طلبانـه در جامعـه بـه روحیـه کار و تـالش افـراد لطمـه وارد مـی شـود.1 بـا 

هنجـار شـدن رانـت جویـی، وارد شـدن بـه چرخـه رانـت به هـر وسـیله ممکـن در مقابل دسـتیابی به 

کارایـی تولیـدی اهمیـت بسـیار زیادتـری پیدا می کنـد. در اثر تعصبـات و تمایالت ضد تولیدی ناشـی 

از رواج روحیـه رانـت جویـی، رفتارهـای اقتصـادی تغییـر می کنـد و انتخاب هـا و تصمیمـات اقتصادی 

بـه انحـراف کشـیده می شـوند. همچنیـن رفتـار اقتصـادی افـراد، گروه ها و شـرکت ها در جهـت رقابت 

بـرای بـه دسـت آوردن سـهم بیشـتری از رانت در حال گـردش در جامعه شـکل می گیرد و لـزوم کارایی 

فعالیـت هـای تولیدی به فراموشـی سـپرده می شـود. 

در یـک اقتصـاد رانتـی، نظـام انگیزشـی الزم بـرای بـروز خالقیـت و نـوآوری در هـم فـرو می آمیزد 

و افـراد و تولیدکننـدگان کارا، منـزوی گردیـده و رغبتـی بـه مشـارکت در رقابت هـای تولیـدی از خـود 

نشـان نمی دهنـد. بـا تضعیـف انگیـزه تولیـد و کاهـش درآمدهـا و اشـتغال افراد بـا اسـتعداد جامعه به 

کسـب رانـت، توسـعه و پیشـرفت تکنولـوژی مختـل می شـود، بهـره وری کاهـش می یابد و بـا پرداختن 

بـه کارهایـی کـه بازده شـخصی دارند، کارهایـی که بـازده عمومی و اجتماعـی دارند، متوقف می شـوند. 

در نتیجـه منافـع کل جامعـه تحـت الشـعاع منافـع طبقه ای خاص قـرار می گیـرد. تبدیل رانـت به یک 

هنجـار اجتماعـی و جزئـی از فرهنـگ جامعه و گرایش بیشـتر افراد در جهت کسـب آن، اثرات مخربی 

1. رانت خواری / آفتاب / 30 ژانویه 2009
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را در پـی دارد کـه از آن جملـه می تـوان بازمانـدن نیروهـای فعـال جامعـه از کار مولـد، کاهـش انگیـزه 

تولیـد، رشـد بیـکاری، گسـترش داللـی و فعالیت هـای واسـطه ای، کاهـش بهـره وری، مصـرف گرایـی، 

افزایـش تـورم، زوال وجـدان کاری، دو قطبـی شـدن جامعـه، توزیـع غیرعادالنـه ثـروت و درآمد و توسـعه 

فقـر را ذکـر نمـود. نهادینه شـدن فسـاد مالـی، گسـترش قاچاق کاالهـا به ویـژه کاالهای مشـمول رانت، 

تضعیـف تولیـد ملـی، اعمـال تبعیـض هـای نـاروا و تحمیـل هزینه های سـنگین بـر دوش قشـر فقیر 

جامعـه از دیگـر پیامدهـای گسـترش روحیـه رانـت جویانـه به شـمار می روند. 

نامعقول  به سودهای کالن و  به طور کلی، هرجا که وجود محدودیت ها و مداخله دولت، دستیابی 

را میسر نماید، رانت وجود دارد و هرکجا که رانت باشد، رانت جویی نیز در آنجا ریشـه مـی دواند و 

اقتصاد  با فراگیر شدن فساد مالـی و رشوه خواری در یک  نیز متحمل مـی شود.  شیـوع فساد مالـی 

رانتی، مناسبات بین دولت و مردم، حالت تخاصمی و مقابله جویانه به خود می گیرد و دولتی که عناصر 

آن فاسد و رشوه خوار شده اند، می کوشند تا حقایق را از دید مردم پوشیده نگه دارند و در نتیجه مردم 

به تدریج به آن بی اعتماد می شوند. بی اعتمادی مردم به دولت رانتی، مشروعیت آن را کاهش می دهد و 

توانایی آن را در اجرای سیاست هایش به شدت تضعیف می کند، ثروت هایی که نه از راه کار و کوشش 

بلکه از طریق فساد مالی و اقتصادی و رانت های اعطایی دولت به دست آمده اند یا صرف واردات کاالی 

لوکس و غیر ضروری می گردند و یا به خارج از کشور انتقال داده می شوند؛ لذا سرمایه گذاری های بیشتری 

در جهت تقویت بنیان تولیدی اقتصاد صورت  نمی گیرد و چون اصوالً جوابی برای نحوه کسب این 

ثروت ها وجود ندارد، صاحبان آن سعی می کنند تا حتی المقدور دارایی خود را پنهان نگه دارند و از به 

کار انداختن آن در فعالیت های اقتصادی خودداری کنند. به این ترتیب در یک اقتصاد مبتنی بر رانت، 

اقتصادی  بنیان  مداوم،  به طور  آنها  کارآمد  و  بهینه  از تخصیص  اقتصادی  منابع  و  امکانات  انحراف  با 
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جامعه تضعیف می گردد. در نتیجه بر نرخ تورم و بیکاری افزوده می شود و توزیع ثروت و درآمد، صورتی 

غیرعادالنه پیدا می کند. یکی از مهمترین پیامد اقتصاد رانتی، کاهش امنیت اقتصادی و متعاقب آن کاهش 

سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال در جامعه است. در یک اقتصاد رانتی، دولت از طریق ابزارهایی 

یا  بهره  بدون  وام های  اعطای  مالیاتی،  معافیت های  برقراری  امتیازات خاص،  و  اعطای تسهیالت   مانند: 

کم بهره و اعطای ارز با نرخ ترجیحی، موفقیت اقتصادی افراد مورد نظر خود را تضمین می کند.1

 مبـادرت بـه چنیـن اقدامـات تبعیض آمیز، باعث نا امن تر شـدن محیط فعالیت هـای اقتصادی، عدم 

جـذب سـرمایه های خارجـی و فـرار سـرمایه ها و مغزها به خـارج می شـود و فعالیت های مولـد اقتصاد 

جـای خـود را بـه رانـت جویـی و پرداختـن به مفاسـد مالـی و اقتصـادی می دهـد، که از شـاخص های 

عـدم امنیـت اقتصـادی محسـوب می شـوند. زیرا بـا افزایـش فسـادهای مالـی، امنیت اقتصـادی کاهش 

می یابـد و رانـت جویـان نیـز با نا  اَمـن کردن محیـط اقتصـادی از طریق سـرمایه گذاری های غیـر مولد و 

 بی اعتمادی دامـن می زنند. نیـز بـه فسـاد کشـاندن کارکنان و مقامـات دولتی، بـر جـّو

takfun.com/tag  / 1. رانت خواری و پولشویی
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پول و پولشویی در ایران

 واحـد پـول ایـران بـر مبنـای دینـار، بنـا شـده اسـت. دینـار، واحـد پـول قدیمـی روم و امپراتـوری 

روم شـرقی بـود کـه دینـاروس خوانـده می شـد. یـک دینـاروس روم شـرقی برابـر با یک سـکه نقـره بود 

کـه وزنـش در مواقـع مختلـف فـرق می کـرد. ایـن واحـد پـول بعد از فتـح اراضی روم شـرقی به دسـت 

مسـلمانان، از طـرف آنهـا بـه عنوان نام واحد پول انتخاب شـد و بـه دیناری که امروزه هم در کشـورهای 

عربـی از آن اسـتفاده می شـود، تبدیـل شـد. بـه همیـن ترتیـب، سـلطنت ها و حکومت هـای ایرانی هم 

از دینـار اسـتفاده می کردنـد. امـا بـه تدریـج، در نتیجه تورم و بی ارزش شـدن پـول، احتیاج بـه واحدهای 

پولـی بزرگتـر پیـش آمـد. ایـن واحدهـا همه بـر مبنـای دینار بنا شـده بودنـد. اولیـن واحد پولی، سـکه 

صـد دینـار )صنـار( بـود کـه توسـط سـلطان محمـود غزنوی ضـرب شـد و به اسـم خـودش، محمودی 

نامیـده  شـد. در همـان زمـان، شـاهان سـامانی ماوراءالنهـر، سـکه های نقـره پنجـاه دیناری ضـرب کردند 

کـه شـاهی نامیـده می شـد. در حقیقـت یـک شـاهی، نصف یـک محمـودی، یا بـه عبـارت دیگر، یک 

محمـودی دو شـاهی بـود. بعـد از آن تـا زمان هـای طوالنـی، سـکه های نقـره ی مـورد اسـتفاده، همیـن 

 شـاهی و محمـودی بودنـد. واحدهـای دیگـر مثـل  قِـران "هـزار دینـار" و تومـان )10000 دینـار(، فقـط 

واحـد محاسـبه بودنـد و عمـاًل هیـچ سـکه ای بـه نـام قِـران یـا تومان ضـرب نمی شـد. کلمه تومـان از 

 لفـظ مغولـی تومـان بـه معنـی ده هـزار مـی آیـد، نمونـه اش را مـی تـوان در منصـب تومان باشـی دید، 

 )فرمانـده در هـزار نفـر(. در دوره صفـوی، شـاه عبـاس، ضـرب یـک سـکه بـه ارزش 200 دینـار یـا 

دو محمـودی را آغـاز کـرد؛ ایـن سـکه بـه سـکه عباسـی معـروف شـد و بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار 

  گرفـت. در همیـن زمـان، با باز شـدن پـای پرتغالی هـا در ایران، سـکه هـای پرتغالی در ایران رایج شـد.
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 ایـن سـکه هـا، رئـال نـام داشـتند که هنـوز هم واحـد پول بعضـی از مسـتعمرات سـابق پرتغـال، مثل 

برزیـل اسـت. ایـن واحـد پـول بـر مبنای وزنـش مطابـق 1175 دینار گرفته شـد و در ایـران به ایـن اندازه 

خریـده می شـد. سـکه رئـال پرتغـال در ایـران بـه عنوان ریـال رواج پیـدا کرد و کـم کم دولت ایـران هم 

خـودش دسـت بـه ضرب سـکه های ریـال زد کـه بـرای مبالغ بـاال بـه کار می رفت. 

در اواخـر قـرن هجدهـم میـالدی، نـادر شـاه افشـار هـم یـک نوع سـکه بـه ارزش 500 دینـار ضرب 

کـرد کـه بـه اسـم خودش نـادری خوانـده می شـد. امـا خیلـی زود، مردم بـه جای نـادری، شـروع کردند 

 بـه اسـتفاده از لفـظ ده شـاهی )شـاهی= پنجـاه دینـار : 500 دینـار=ده شـاهی(. در طـول سـلطنت قاجار، 

سـکه هـای مـورد اسـتفاده در ایـران، شـاهی، صنار، عباسـی و ده شـاهی بودنـد و در اواخـر دوره قاجار، 

سـکه های هـزار دینـاری و دو هـزار دینـاری هـم ضـرب شـدند )یـک قِرانـی و دوزاری(. امـا در ابتـدای 

سـلطنت پهلـوی کـه قـرار شـد واحد پول ایران یک دسـت بشـود، سـکه های ریال بـه جـای 1175 دینار 

بـه مبلـغ 1000 دینـار )مطابـق قِـران( کاهـش داده شـد و واحدهـای پـول بـه ریـال تبدیل شـدند. همین 

ریـال بـه لفـظ مـردم، قِـران بـود کـه امـروزه هـم، واحـد پول رسـمی ایـران بـه شـمار مـی رود. در همان 

 اوان پهلـوی هـم بعـد از تورم هـای اقتصـادی مختلـف و رواج پـول کاغذی، اسـکناس های پنـج ریالی و 

ده ریالـی )یـک تومانـی( چـاپ شـدند کـه هنوز هم در دسـت مـردم بـرای کلکسـیون های مختلف پول 

 می باشـد. بقیـه تاریخچـه و چـاپ اسـکناس های بزرگتـر و غیـر معمـول شـدن سـکه های َصنـاری و 

ده شاهی، در یاد و خاطره ی بیشتر آدم های امروزی مانده است.

تومـان بـه عنـوان واژه ای کـه امـروزه کاربـرد بیشـتری از ریال )واحـد پـول رسـمی( دارد، از واژه ترکی 

بـه معنـای ده هـزار، وارد زبـان فارسـی شـده اسـت. تومـان تا پیـش از سـال1310 واحـد پولی معـادل با 

 10000 دینـار بـوده اسـت. بیـش از آن، حد فاصل سـال های 1798 تـا 1825 میالدی، تومـان واحدی معادل
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 8 ریـال بـوده اسـت کـه هـر ریال خـود، معـادل 1250 دینار بوده اسـت. در ایـن دوران یک قِـران واحدی 

 برابـر 1000 دینـار یـا یـک دهـم تومـان بـود. امـا پـس از سـال 1932 میـالدی، 1310 هجـری شمسـی، 

هـر تومـان بـا 10 ریـال معـادل شـد و از آن پـس، تومان عمـاًل واحد پول غیر رسـمی در زندگـی روزمره 

ایرانیان شـد. 

سکه در ایران در دوره هخامنشی

بـی شـک پیـش از دولت هخامنشـی و تصرف لیدی در سـال 564 قبـل از میالد، ایرانیـان به اختراع 

پـول اقـدام کـرده و در کشـور خـود رواج داده بودند. پس از سـقوط لیدی به دسـت کـوروش، یونان یکی 

از سـاتراپ نشـین های هخامنشـی شـد که در سـاردس کارگاه ضرب سـکه بود و در زمان کوروش کبیر، 

خشایارشـاه و کمبوجیـه در آن ضرب سـکه می کردند.

داریـوش بـزرگ سـومین پادشـاه هخامنشـی )521 - 485 قبـل از میالد( بر آن شـد پولـی ضرب کند 

کـه در همه جـا پذیرفتـه شـود و در سراسـر کشـور اعتبـار داشـته باشـد و بر خـالف مسـکوکات قبلی 

فقـط ارزش محلـی نداشـته باشـد، زیـرا سـکه هایی کـه در آن زمـان در ایران رواج داشـت، هیـچ یک از 

شاهنشـاهان هخامنشـی نبود . 

 نخسـتین سـکه ای کـه از آن زمـان باقـی مانـده، سـکه داریـوش اسـت کـه شـهرت جهانـی دارد. 

ایـن سـکه را یونانی هـا، دریکـوس یعنـی داریـوش مـی نامنـد کـه آن را نبایـد با کلمـه ی زرینـه و درینه 

یکـی تصـور کـرد. سـکه داریوشـی از زرنـاب بـود کـه در زمـان هخامنشـیان هیـچ یـک از حـکام و 

 پادشـاهان محلـی، حـق نداشـتند بـدون اجـازه ی داریـوش بـه نـام خـود، سـکه ضـرب کننـد و فقـط 

مـی توانسـتند بـا اجـازه ی داریوش، سـکه نقره بزنند؛ چـرا که ضرب سـکه ی طال در انحصـار مرکز بود. 
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نخسـتین سـکه ی داریوش احتماالً در سـال 516 قبل از میالد ضرب شـده اسـت. 

پـس از فتـح یونـان بـه دسـت سـپاهیان ایران و اختـالط ایـران و یونـان، واژه ی درم در ایـران متداول 

شـد کــه اصل آن دارشـم )دراخم( یونانــی اسـت و ایرانیان آن را درم گفتند کــه نام پول بود و اعراب 

بعدهـا ایـن واژه را از ایرانیـان اقتبـاس کردنـد. از مسـکوکات دوره ی هخامنشـی، بـه جز دریک شـکل یا 

سـیکل، درم، کرشـه را می تـوان نـام بـرد. واحدهـای کوچـک تر مسـکوکات زر، نیم سـتاتر و یک سـوم 

سـتاتر نامیده می شـدند.1

سکه در دوره اشکانی

بـا غلبـه اسـکندر بـر ایران، سـکه های طـال، کمیاب و از جریـان خارج شـدند. در آن زمـان دیگر در 

ایـران طـال ضـرب نمی شـد، سـلوکی ها در معامـالت داخلـی خـود سـکه های نقـره بـه کار می بردند و 

اشـکانیان نیـز بـه تقلیـد از سـلوکیان از پـول نقره اسـتفاده می کردنـد. اشـکانیان از نقره و مـس و مفرغ 

نیـز سـکه می زدنـد، جنـس برخـی از ایـن سـکه ها از برنج بـود کـه روی آن لعابـی از مـس داده بودند.

سـکه های ایـن دوره، دو نـوع بـود: نـوع اول مسـکوکات نقـره ی چهـار درخمـی با تعدادی مسـکوک 

مسـی و نـوع دوم یـک درخمـی نقـره و مسـکوکاتی از مس.

نـوع اول سـکه ها در شـهرهای یونانـی نشـین و نـوع دوم در مرکـزی کـه تحـت حکمرانی مسـتقیم 

پارت هـا بـود، ضـرب می شـد.

پول و سکه در دوره صفوی

 سـکه های عصـر صفـوی از طـال، نقـره و مـس بودنـد و سـکه های زمـان شـاه عبـاس، عباسـی 

1.    تاریخچه پولشویی به نام بانک تجارت
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 نامیده می شـدند؛ این سـکه ها نخسـت از جنس نقره بودند. هر پنجاه عباسـی را یک تومان می گفتند که 

ده هـزار دینـار قیمـت داشـت. در ایـن دوره مسـکوکات طـال وجود نداشـت، فقط سـکه های طـال را که 

شاهنشـاه نـام داشـت، هنـگام جلـوس شـاه بـر تخـت سـلطنت و در جشـن نـوروز ضـرب می کردنـد. 

 ایـن سـکه ها در میـان مـردم رواج نداشـت و آن را اشـرافی نیـز می گفتنـد کـه علـت ایـن نـام گـذاری، 

بهای زیاد آن ها بود .

شـاهی،  دهـم  یـک  یـا  دینـار  پنـج  برابـر  بیگـی  غـاز  یـا  غزبیگـی  دوره  ایـن  رایـج   سـکه  های 

بیسـتی معـادل بیسـت دینـار یـا دو پنجـم شـاهی و پول سـیاه یـا قراپـول معادل بیسـت و پنـج دینار 

 یـا نیـم شـاهی، شـاهی معـادل پنجـاه دینـار و عباسـی معـادل دویسـت دینـار یـا چهـار شـاهی بـود. 

 تـا انتخـاب ریـال بـه منزلـه ی واحـد پـول در ایـران، در سـال 1308 شمسـی و حتی سـال ها بعـد از آن، 

از این واحدهای پولی استفاده می شد.

پـس از صفویـه نیـز از ایـن مسـکوکات اسـتفاده می کردنـد و در دوره ی نادرشـاه، واحد پولـی به نام 

نـادری وجود داشـت کـه ارزش آن ده شـاهی بود.

پول و سکه در دوره قاجاریه 

واحد اصلی پول قاجار، تومان، قِران و شاهی بود. تومان واژه ی ترکی ایغوری است به معنی ده هزار 

که در تقسیمات لشکری هر ده هزار سرباز، تومان و فرمانده ی آنها امیر تومان نامیده می شد. تا پیش از 

قاجار از این واحد پولی استفاده نمی شد. در دوره ی مغول ده هزار دینار را برابر تومان می دانستند. کسروی 

یک تومان مغول را برابر صد هزار تومان امروز می داند. تومان طال اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار 

ضرب شد. وزن آن در 1224 قمری )1188 شمسی( یک مثقال و یک ششم مثقال بود. در سال 1298 قمری 
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در زمان ناصرالدین شاه، وزن طالی تومان کاهش یافت و ارزش آن برابر ده قِران نقره یا ده هزار دینار شد، 

اما سکه ای به نام دینار وجود نداشت. در سال 1308 شمسی که آحاد پول ایران تغییر کرد، تومان به معنای 

ده ریال شد که هنوز هم این لفظ رایج است.

در زمان فتحعلی شاه، سکه ی نقره ی جدید، یعنی قِران، متداول شد که معادل یک دهم تومان و پنج 

عباسی یا بیست شاهی بود. در این زمان، شاهی به صورت سکه ی مسی درآمده بود؛ بنابراین سه شکل 

سکه در ایران رایج بود: تومان های طال، قِران نقره و شاهـی مسـی؛ ولـی پول رایج، سکـه های نقره بود 

که پول رایج دوره ی قاجار تا اوایل دور ی پهلوی بود و طال پشتوانه ی پول محسوب نمی شد. در سال 

1308 شمسی، طال پشتوانه ی پول شد. مسکوک نقره یک ریالی به نمایندگی ریال طال در کشور رایج و 

قِران برچیده شد و مسکوک نقره، نیم ریالی، دو ریالی و پنج ریالی شد.1

ریال در اصل، واژه ی اسپانیایی است و آن نام سکه ی نقره ای رای در آن سرزمین بود که به معنی شاهی 

است. این واژه مترادف رویال انگلیسی )Royal( و رگالیس التین است که آن هم به معنای شاهی است 

و از ریشه رکس )Rex( یعنی شاه است.

از مسکوکات قانونی طال در ایران در دوره ی رضاشاه، سکه ی پهلوی است که بر اساس قانون مصوب 

سال 1310 شمسی در مجلس شورای ملی که برای تعیین واحد و مقیاس پول ایران به تصویب رسید، 

سکه پهلوی طال به ارزش صد ریال ضرب شد. این سکه دارای عیار 900 در هزار بود و با عکس شیر و 

خورشید و پادشاه مزین شده بود. 

پس از انقالب 1357 در بهار 1358 سکه ی طالی ایرانی ضرب شد با نام بهار آزادی که دارای همان 

عیار پهلوی است. مسکوکات ریال نیز در این دوره ضرب و اسکناس مانند زمان پهلوی منتشر شد.

   iran.persianblog . ir   1.   تاریخچه پول در ایران تاریخچه پول در ایران
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تاریخچه نشر اسکناس در ایران

مدیریـت بانـک در ایـران را ایران شناسـان به نـام نظیر هوتم شـیندلر و ژوزف رابیو بر عهده داشـتند. 

بـا ابتـکار رابیوبـان شاهنشـاهی اقـدام بـه چـاپ اسـکناس های کوچـک کـرد و از ایـن راه وارد زندگـی 

روزمـره مـردم شـد و سـود سرشـاری کسـب کـرد. اسـکناس در آغـاز قـرار بود بـا پشـتوانه ی طال چاپ 

شـود، امـا بعد هـا بـا پشـتوانه ی نقـره بـه چـاپ رسـید و نیز مــی بایسـت پشـتوانه طـال برابـر هفتاد 

درصــد اسـکناس های در گـردش باشـد کـه بعـد هـا به رقـم پنجاه درصـد و پـس از آن به سـی درصد 

تبدیـل شـد، کـه در حقیقـت هفتـاد درصد اسـکناس ها بدون پشـتوانه بـود که این کار، سـود سرشـاری 

بـرای بانک در برداشـت.

کلمه اسـکناس یا پول کاغذی از زبان روسـی وارد زبان فارسـی شـده اسـت. گفته می شـود سـابقه ی 

انتشـار اسـکناس در ایـران، قدمتـی بیشـتر از اروپـا دارد. در سـال 690 هجـری، کیخانوخـان امیر مغولی 

کـه در ایـران حکومـت می کـرد و وزیـر او صـدر جهـان زنجانـی در اثر عیاشـی و بذل و بخشـش های 

بـی حسـاب خزانـه را از درهـم و دینار خالـی کردند؛ درضمن، در عصر ایشـان رواج بیمـاری وبای گاوی 

بـه اقتصـاد جامعه، زیـان فراوانی وارد کـرده بود.1

بـه منظورچـاره اندیشـی بـرای تأمیـن کسـری مخـارج بـه راهنمایـی یکـی از نزدیـکان وزیـر بـه نام 

عزالدیـن مظفـر کـه از سـابقه انتشـار اسـکناس در چیـن خبـر داشـت، پـول کاغذی منتشـر شـد. این 

اسـکناس یـک قطعـه کاغـذ مسـتطیل شـکل بود کـه چند کلمـه به خـط ختائـی در اطراف آن نوشـته 

شـده بـود و بـر بـاالی آن بـا خـط خـوش، جملـه " ال اِلـَه ااَِل اهلل ُمَحَمـد رَسـوُل اهلل" را نوشـته بودند.

www.cbi.ir  1. تاریخچه ی بانک مرکزی

مقدمه و تاریخچه پول در ایرانفصل نهمپـول و گــردباد پولشویی



132

انتشـار مجـدد اسـکناس در ایـران، مربـوط بـه سـال 1889 )1267 شمسـی( و پـس از انعقاد قـرارداد 

تأسـیس بانـک شـاهی بیـن بـارون ژولیـس رویتـر و دولت ایران اسـت.

پـس از تأسـیس بانـک ملـی ایران به طـوری که بعـداً خواهیم دید کوشـش زیادی بـرای پس گرفتن 

اجـازه انتشـار اسـکناس از بانـک شـاهی بـه عمـل آمـد و باالخـره در خـرداد 1309 ایـن امتیـاز از بانک 

شـاهی بازخریـده شـد و در اسـفند 1310 بـه موجـب قانون، بـه بانک ملـی ایران واگـذار گردید.

یـک بانـک انگلیسـی بـه نـام بانـک جدیـد شـرق در سـال 1267 )قبـل از تاسـیس بانـک شـاهی( 

در ایـران اقـدام بـه تأسـیس شـعبی کـرده بـود، مرکـز اصلی ایـن بانـک در لندن و شـعبه اصلـی آن در 

هندوسـتان قـرار داشـت. شـعب بانـک در تهـران، مشـهد، تبریـز، رشـت، اصفهان و بوشـهر دایـر بودند.

همزمـان بـا واگـذاری امتیـاز شـاهی )1889(، امتیـاز مشـابهی به یـک تبعه روسـیه به نـام الزارپلی یا 

کـف داده شـد کـه بانک اسـتقراضی روسـی بعدی را بـه وجـود آورد. سـرمایه بانـک 1875000 روبل طال 

بـود، در سـال 1899 میـالدی سـهام بانـک توسـط دولـت روسـیه اخذ و سـرمایه آن تـا 30 میلیـون روبل 

افزایـش یافـت و شـعبه ای از بانـک دولتی روسـیه گردید.

در جوامـع مختلـف، برخـی کاالهـای خـاص دارای ارزشـی بیـش از بقیـه بودنـد و عمـاًل بـه عنوان 

معادل هـای پـول در مبـادالت مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتنـد، بـا ایـن تفـاوت که کمـی از پـول بزرگتر 

بودنـد و در جیـب جـا نمی شـدند.

بـه عنـوان مثـال، این کاالی بـاارزش در یونان قدیم، گاو نر؛ در سـریالنکا، فیـل و در برونئی جمجمه 

انسـان بـود. بـا پیشـرفت تمـدن بشـری، بـه تدریج فلـزات و اشـیای زینتـی و از جملـه طـال و نقره به 

عنـوان معادل هـای پـول بـه کار رفتنـد و بـه دنبـال آن، بـرای اولین بـار در لیدی )آسـیای صغیر( سـکه 

ضـرب شـد. اولیـن سـکه ایرانی هم در زمـان داریوش و از جنس طال ضرب شـد که نویسـندگان یونانی 
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آن را بـه نـام خـود داریوش، دریکوس می نامند. پس از ضرب سـکه سـالیان طوالنی سـپری شـد تا بشـر 

بـه فکر اسـتفاده از اسـکناس افتاد.

چینی هـا اولیـن کسـانی بودنـد کـه در اواسـط قـرن دهـم میـالدی چیزی شـبیه بـه اسـکناس ابداع 

کردنـد و نـام آن را چـاو گذاشـتند ولـی اولیـن اسـکناِس تقریبـًا امـروزی در 5 ژانویه سـال 1691 میالدی 

در بانـک اسـتکهلم چـاپ شـد و هـم اکنـون در مـوزه این بانـک نگهداری می شـود.

ایـن ابتـکار بعد هـا در سـایر کشـورهای دنیـا هم متـداول شـد و اسـکناس های کاغذی جای سـکه 

را گرفتند. ریشـه لغت اسـکناس، آسـی نیا فرانسـوی اسـت کـه در زبان فارسـی با تغییر لفظـی در دوران 

فتحعلـی شـاه قاجار به صـورت اسـکناس در آمد. 

در اواخـر قـرن هفدهـم هجـری )اواخر قـرن 13 میالدی( خالی شـدن خزانـه کیخاتـو "ایلخان مغول 

در ایـران" فکـر او و وزیـرش صـدر جهان را به خود مشـغول کرده بـود. عزالدین مظفـر از نزدیکان صدر 

جهـان کـه از وجـود پـول کاغـذی در چین خبر داشـت، به کیخاتـو پیشـنهاد داد که پول کاغـذی را در 

ایـران رواج دهـد. کیخاتـو هـم دسـتور داد که مـردم زر و سـیم را به "چاوخانـه" تحویل دهنـد و به جای 

آن پـول کاغـذی چـاوه بگیرنـد. ایـن دسـتور باعث ناراحتی شـدید مردم شـد و چنان آشـوبی بـه وجود 

آورد.1 کـه کیخاتـو بالفاصلـه مجبور شـد این فرمـان را لغو کند و به این ترتیب انتشـار اولین اسـکناس 

ایرانـی بـدون اینکـه جریان کامـل پیدا کند، متوقف شـد.

امـا اولیـن اسـکناس رسـمی ایـران توسـط بانـک شاهنشـاهی ایـران " کـه طبق قـرارداد رویتـر، حق 

انحصاری نشـر اسـکناس به آن اعطاء شـده بود" انتشـار یافت. این اسـکناس ها در ابتدا مورد اسـتقبال 

عمومـی قـرار نگرفـت و از طرفـی دولـت انگلسـتان، اسـکناس های دولـت شاهنشـاهی را تضمین کرد 
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و از سـوی دیگـر مجلـس شـورای ملی بـا تصویب قانونی، اسـتفاده از اسـکناس های دولت شاهنشـاهی 

را اجبـاری کرد.

 بانـک شاهنشـاهی تـا سـال 1309 هجـری شمسـی بـه فعالیـت خـود در زمینـه نشـر اسـکناس 

ادامـه داد. در ایـن سـال، امتیـاز حـق انحصاری نشـر اسـکناس به مبلـغ 200 هـزار لیره انگلیس توسـط 

دولـت ایـران خریـداری شـد و بـه بانـک ملی ایـران واگذار گردیـد و اولین اسـکناس بانک ملـی، در اول 

فروردیـن ماه سـال 1311 تنها 75 سـال قبل منتشـر شـد. 

 بانـک ملـی تـا سـال 1339 اقدام به نشـر اسـکناس کـرد ولی در آن سـال با تأسـیس بانـک مرکزی 

ایـران، حـق انحصاری نشـر اسـکناس بـه بانک مرکـزی محول شـد. با ایـن توضیح که چاپ اسـکناس 

تـا سـال1362 در خـارج از کشـور )عمدتًا کشـور انگلسـتان( و به سـفارش ایـران انجام می شـد و از آن 

سـال، چـاپ اسـکناس در کشـور شـروع شـد. ضمن اینکـه تا حدود 6 سـال پیـش، کاغذ اسـکناس به 

طـور کامـل از خـارج از کشـور وارد می شـد کـه بـا تأسـیس کارخانه تولیـد کاغـذ اوراق بهـادار، تمامی 

اسـکناس ها روی کاغـذ ایرانـی بـه چاپ می رسـد. 

درحقیقـت، اسـکناس یکـی از مخترعـات مـردم چیـن اسـت کـه در ایـن مملکـت از اواخـر قـرن 

دهـم میـالدی معمول شـده اسـت و اول کسـی که بـه انتشـار آن پرداخت، تایی تسـو امپراطور سلسـله 

معـروف سـونگ اسـت کـه در 960 میـالدی برابـر 349 هجری قمری تأسـیس شـد که افـراد آن در چین 

جنوبی سـلطنت مـی کردند.

دویسـت سـال بعـد از وضـع پـول کاغـذی در چیـن، بـه دلیـل ِافـراط در تکثیـر و ایـن موضـوع که 

عـالوه بـر پایتخـت، در بـالد دیگـر نیـز بـه ایـن کار دسـت زده بودنـد، قیمـت پـول کاغـذی تنزلـی 

فاحـش کـرد و بـه کلـی از اعتبـار سـابق افتاد. پادشـاه مغول، قوبیـالی قاآن، بـرادر هوالکوخـان نیز پول 
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کاغـذی یـا اسـکناس را رایـج کـرد کـه آن را چاو مـی نامیدنـد. مارکوپولو و ابن بطوطه سـیاح مراکشـی 

 کـه تقریبـًا هـر دو در یـک زمـان، چیـن را سـیاحت کـرده انـد؛ در سـفرنامه های خـود، پـول کاغذی را 

وصف کرده اند. در فرهنگ معین نیز اینچنین آمده است:

 اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به - 1

کار می رود )پول کاغذی(.

  اسکناس کاغذ رایجی که بانک مرکزی به جای مسکوک طال و نقره در دسترس مردم می گذارد و - 2

معادل آن پشتوانه ای در خزانه خود و تحت نظر اولیای دولت نگاه می دارد، در اصطالح حقوقی، اسکناس 

سفته ای است به عهده بانک که به رویت و در وجه حامل است و مشمول مرور زمان نمی شود و سودی 

هم به آن تعلق نمی گیرد. 

در واقع، بانکی که اسکناس صادر می کند معادل مبلغی روی آن ذکر شده مدیون می باشد و متعهد 

است که آن را به فلزی که رواج قانونی دارد تبدیل کند. در زمان انقالب فرانسه، مجلس ملی آن کشور، 

 قانونی وضع کرد که به موجب آن، کلیه اراضی متعلق به دولت به تصرف دولت درآمد و ملی گردید. 

به وثیقه اراضی مزبور دولت پول کاغذی منتشر کرد که آسینیا نامیده می شد و مفهوم آن این بود که 

کاغذهای مزبور به امضای دولت رسیده و تضمین شده است. چندی بعد که در روسیه هم پول کاغذی 

آن  تلفظ  در  تحریفی  مختصر  با  و  انتخاب شد  کاغذی  پول  برای  آسینیا  فرانسوی  لغت  گرفت،  رواج 

اسکناس شد. این لغت اسکناس در زمان فتحعلی شاه به ایران وارد شد و نام پول کاغذی، اسکناس گردید. 

در قرن هفتم هجری یک نوع پول کاغذی در ایران متداول گردید که آن را "چاو" می گفتند.

 اسـکناس بـه صـورت امـروزی از سـیصد سـال قبل در اروپا مرسـوم شـد و امروزه پـول عمده اغلب 

کشـورها را اسـکناس تشـکیل می دهـد. در ایـران تـا سـال 1889 میالدی که بانک شاهنشـاهی تشـکیل 

شـد، پـول رایـج کشـور مسـکوک نقـره و طال بـود. در آن سـال به موجـب فصل سـوم امتیازنامـه بانک 
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نشـر اسـکناس در سرتاسـر ایـران منحصـراً بـه بانـک شـاهی ایـران تعلـق گرفـت و به موجـب همین 

فصـل، مقـدار آن نبایسـتی از هشـتصد هزار لیره انگلیسـی تجـاوز کند.

در سـال 1890 اسـکناس جدیـد بانـک بـا سـرلوحه فارسـي و عالمـت شـیر و خورشـید و عکـس 

ناصرالدیـن شـاه و ذکـر ارزش آن نشـر شـد مجموعـًا بانـک شاهنشـاهي چهل سـال در ایران اسـکناس 

منتشـر کرد تا این که در تاریخ 23 اردیبهشـت 1309حق انتشـار اسـکناس از آن بانک سـلب ودر مقابل 

دویسـت هـزار لیـره بـه بانک ملـي ایران واگـذار گردید. اسـکناس بانـک ملي ایـران در سـال 1310رواج 

یافـت و اولیـن اسـکناس بـا عکس رضاشـاه و امضاي دکترلیند نبـالت )مدیر کل بانـک( و دکتر عالمیر 

)بـازرس دولـت( بـه جریان گذاشـته شـد )مصاحب( پـول کاغذي را در سـال 692 هجري در ایـران تقلید 

کـرده انـد. ایـن پـول کاغـذي را )چـاو مبـارک( خواندنـد که بر بـاالي ایـن اسـکناس کلمه شـهادتین را 

نوشـته بودنـد بـه قـول رشـید الدین فضل ا... و بـه قول وصاف در مـاه ذي القعده سـال 693 اول بار چاو 

در تبریـز منتشـر گردیـد کـه موجـب حوادثي گردید کـه در کتابهـاي تاریخ مذکور اسـت

 مصاحـب پـول کاغـذی را در سـال 692 هجـری در ایـران تقلیـد کرده انـد. ایـن پول کاغـذی را چاو 

 مبـارک خواندنـد کـه بـر بـاالی ایـن اسـکناس، کلمـه شـهادتین را نوشـته بودنـد به قـول رشـید الدین 

فضـل ا... و بـه قـول وصـاف در مـاه ذی القعـده سـال 693 اول بار چاو در تبریز منتشـر شـد که موجب 

حوادثـی گردیـد که در کتاب هـای تاریخ مذکور اسـت. 

تقلیـد دیگـری در هند توسـط سـلطان محمد تغلـق شـاه )752-725( انجام گرفت. ولی این سـلطان 

بخشـنده جـاه طلـب کـه دخلـش بـه خرجـش نمی رسـید بـه خیـال افتـاد کـه به جـای چـاو کاغذی 

 )مـس( را عـوض زر و سـیم  رایـج سـازد ولـی سـکه مســی نتوانسـت جـای طـال و نقـره را بگیـرد و 
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پـس از چنـدی مـورد قبـول مـردم واقع نشـد و از اعتبار افتـاد.1 اولین پول کاغذی یا اسـکناس در سـال 

1307 قمری به توسـط بانک شاهنشـاهی در ایران انتشـار و نام اسـکناس یافت و آخرین اسکناسـی که 

در ایران منتشـر شـده، اسـکناس 100 هزار ریالی اسـت که به تازگی رایج شـده اسـت. 

سیر تکاملی اسکناس در ایران

اسکناس در زبان فرانسه Assignas نامیده می شود که به معنی تضمین پرداخت وجه از طرف  «

دولت بوده است. روسها به آسیگناف می گفته اند که این کلمه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار در 

ایران به صورت اسکناس درآمد. 

قدیمی ترین اسکناس شناخته شده در ایران، اسکناس یه درهمی، منقش به " ال اِله ااِل اهلل و ُمَحَمد  «

رَسوُل اهلل" می باشد که در زمان فرمانروایی کیتون مغول به سال 693 قمری در تبریز به چاپ رسیده و به 

نام چاو مبارک موسوم بوده است.

اولین بانک که اسکناس های ایران را چاپ می کرده، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن و  «

در آسیا عملیات بانکی داشته است. اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران 

انتشار می یافت. مبلغ این اسکناس ها از 5 قِران به باال بوده است. 

انتقال  « بانک شاهی  به  بانک جدید شرق  از  اسکناس  نشر  امتیاز  قمری   در سال 1267 هجری 

یافت. بانک شاهی حق انتشار اسکناس یعنی توزیع آن را داشته و چاپ توسط بانک جدید شرق صورت 

می گرفته و سیاست های پولی نیز به عهده همین بانک بود.

در سال 1258 هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تأسیس بانک ملی شدند.  «

 vista.ir  1. تاریخچه پول از مبادله کاال تا پول کاغذی
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 در سال 1306 شمسی بانک ملی به تصویب می رسد و در 17 شهریور 1307 شروع به کار می کند.  «

از جمله سیاست های این بانک، خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست خارجی ها بود.

ماده5  « موجب  به  شدند،  خارج  جریان  از  قبلی  ی  شده  چاپ  اسکناس های  شمسی،  سال1310 

 قانون اصالح )قانون واحد و مقیاس پول( حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی 

واگذار شد، از آن پس تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می کرده و 

در لندن چاپ می شد.

نشر اسکناس از سال 1339 از بانک ملی به بانک مرکزی سپرده شد. «

ــرای چــاپ  « ــه ای ب ــیس چاپخان ــرح تأس ــیس و ط ــد اســکناس از ســال 1351 تأس ســازمان تولی

ــه شــد. اســکناس تهی

ســال 1361 ســاختمان چــاپ اســکناس تکمیــل و چــاپ اســکناس بــه صــورت آزمایشــی بــا  «

ــران آغــاز شــد. ــه طــور رســمی در ای ــی ب چــاپ اســکناس های 200 ریال

در ســال 1367 بــا راه انــدازی دو خــط تولیــد دیگــر، خــط تولیــد اســکناس بــه 4 واحــد رســید  «

ــران در داخــل چــاپ می شــود. ــی اســکناس های جمهــوری اســالمی ای ــس تمام و از آن پ

ــه  « ــاز از خــارج، طــرح ســاخت کارخان ــه واردات کاغذهــای مــورد نی ــا توجــه ب در ســال 1368 ب

ــود. ــرح می ش ــادار مط ــناد به ــذ اس ــد کاغ تولی

در سال 1376 عملیات اجرایی پروژه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار آغاز می شود.  «

 در ســال 1381 ایــن کارخانــه پــس از پشــت ســرگذاردن تولیــدات آزمایشــی بــه  «

بهره برداری کامل رســید.1 

 www.tgju.org / news / 1.  تاریخچه پول در ایران قیمت سکه و طال
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عکس اسکناس های قدیمی و ارزش ریالی آن در حال حاضر

پنچ ریالی دوره رضاشاه پهلوی معادل 389.000 ریال امروز

ده ریالی دوره رضاشاه پهلوی معادل 771.000 ریال امروز
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بیست  ریالی دوره رضاشاه پهلوی معادل 1.542.000 ریال امروز

100 ریالی دوره رضاشاه پهلوی معادل 7.714.000 ریال امروز
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پانصد ریالی دوره رضاشاه پهلوی معادل 38.570.000 ریال امروز
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اسکناس صد ریالی معادل ده تومان

اسکناس دویست ریالی معادل بیست تومان

اسکناس پانصد ریالی معادل پنجاه تومان
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اسکناس هزار ریالی معادل صد تومان

اسکناس پنج هزار ریالی معادل پانصد تومان

اسکناس ده هزار ریالی معادل هزار تومان
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اسکناس بیست هزار ریالی معادل دوهزار تومان

اسکناس پنجاه هزار ریالی معادل پنج هزار تومان

اسکناس صد هزار  ریالی معادل ده هزار تومان
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تمرکز بانک مرکزی بر چک پول ها

ایـن در حالـی اسـت کـه رئیس مؤسسـه مالـی بانکداری از مسـکوت مانـدن طرح می گویـد و اینکه 

بانـک مرکـزی چـک پول هـای جدید را جایگزین نسـبتًا مناسـبی بـر اجرای طـرح می داند.

مرتضـی اهلل داد، بـا تأکیـد بـر اینکـه طرح حذف سـه صفـر از واحد پولی مسـکوت مانـده و بحث 

جدیـدی در ایـن خصـوص در بانـک مرکـزی صورت نگرفته اسـت، حذف سـه صفـر را عامـل مؤثر بر 

کاهـش تـورم نمی دانـد و معتقـد اسـت: تنها در صورتـی این طرح مـی تواند انتظـارات تورمی را پاسـخ 

دهـد کـه دولـت در جهـت کاهـش هزینه هـا و برابـری عرضـه و تقاضـا، اقداماتـی انجـام دهـد. ایشـان 

تصریـح می کنـد: کنتـرل تقاضـا بـا سیاسـت های دولت، نشـدنی اسـت؛ چـرا کـه تبدیل دالرهـای نفتی 

بـه ریـال، پایـه پولـی را بـاال مـی بـرد و بـه تناسـب آن تقاضـا نیـز افزایـش می یابـد و چـون سیسـتم 

 اقتصـادی دولتـی حرکـت می کنـد بـه میـزان تقاضـا عرضـه ایجـاد نمـی شـود، پـس در ایـن شـرایط 

حذف سه صفر مؤثر نیست.

"اهللداد"بـااشـارهبـهمحققنشـدنکاملسیاسـتهایاصـل۴۴میگويـد: بند الف 

و ج سیاسـت های ابالغـی اصـل 44 کـه در خصـوص آزادسـازی اقتصـادی و خصوصی سـازی اسـت، 

محقـق نشـده پـس چطور انتظـار نتیجه بخش بودن حذف سـه صفر مـی رود؟ او در پایان انتشـار چک 

پول هـای جدیـد از سـوی بانـک مرکـزی را برای آسـانتر شـدن اعمـال سیاسـت های پولی مؤثر دانسـته 

 و معتقـد اسـت: قـرار بـر ایـن بـود کـه یـا حـذف سـه صفـر ممکـن شـود یـا اسـکناس های درشـت، 

انتشار یابد که با روی کار آمدن چک پول ها، حذف سه صفر مسکوت ماند.
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اصالح پول ملی ایران و پولشویی

 همانطور که در صفحات پیشـین اشـاره شـد، پولشویی ممکن اسـت به عنوان یک جرم بدون قربانی 

بـه نظـر برسـد و هیچ یک از حالت های ناخوشـایند مانند احسـاس بـی اطمینانی یا تـرس از جرایمی 

چـون قتل، سـرقت و سـایر جرایم سـازمان یافته، درباره ی آن صـدق نکند. اصالح پولشـویی نزد ایرانیان 

غریب و بعید است، یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطالع هستند و حتی ممکن است 

تعبیری مثبت تلقی شـود اما در فرهنگ حقوقی، پولشـویی پدیده ای اسـت ناهمگون با اجتماع و اقتصاد 

 و از نظر اقتصادی، مضر اسـت. پولشـویی یکی از شـریان های تجارت مجرمانه جانی تلقی می شـود؛ زیرا 

ناشـی از فعالیت های اقتصادی ناسـالم بوده و نقش اساسـی آن، ترغیب یا تسـهیل فعالیت بزهکاران یا 

تقویت جرائم سـازمان یـافتــه اسـت. این پدیده، تهدیدی جدی علیــه اقتصاد ایران و جهان محسـوب 

شـده و سـبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسـیر اصلی خود خارج شـود و به 

یک شـریان ناصحیح بدل گردد. پولشـویی را عمومًا عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم مسـتند مانند قاچاق 

مواد مخــدر، سرقت، کالهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختالس و سایر جرائــم سازمان یافته 

مــی دانند. با آشـکار شـدن تهدیدهای جهانی ناشــی از پولشـویی، دالیل مبارزه با آن نیز افزایش یافته 

اسـت. ناشـناخته ماندن آثار زیانبار پولشـویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی 

یـا حساسـیتی ویـژه برای رویارویی با این پدیده در کشـور به وجود نیاید. با ایـن وجود، اقداماتی نیز برای 

حـل ایـن معضـل صورت گرفتـه؛ از جمله در سـال های اخیر قانون مبارزه با پولشـویی از سـوی مجلس 

شـورای اسـالمی تصویـب و بـرای اجرا، ابالغ شـده اسـت اما بیـم آن وجـود دارد که این قانـون نیز مانند 

 بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور، 
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مصوب 19 آذرماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.1

پولشـویی یـا تطهیـر پـول به معنـای آن اسـت که اشـخاص یا سـازمان هـا اقدامـات و فعالیت های 

غیـر قانونـی را صحیـح جلـوه دهنـد و درآمدهـای حاصـل شـده را دارای منشـاء قانونی بداننـد. به بیان 

دیگـر؛ تولیـد پـول از منابع غیـر قانونـی را پولشـویی می گویند.

بنـد ه مـاده 2 کنوانسـیون ملـل متحـد بـرای مبـارزه بـا جرایـم سـازمان یافتـه فراملـی دربـاره عواید 

حاصـل از جـرم، چنیـن مقـرر مـی دارد: عبـارت اسـت از هرگونـه مالـی کـه بـه طور مسـتقیم یـا غیر 

مسـتقیم از طریـق ارتـکاب جـرم ناشـی یـا تحصیل شـده باشـد.

سـازمان بیـن المللـی پلیـس کیفـری نیـز ایـن تعریـف را از پولشـویی ارائـه کرده اسـت: پولشـویی 

عبـارت اسـت از هـر نـوع عمـل یـا اقـدام به عمـل بـرای مخفی کـردن یـا تغییر ظاهـر هویـت عواید 

نامشـروع بـه طـوری کـه وانمـود شـود از منابـع قانونـی سرچشـمه گرفته اند. 

 بـا الهـام از تعریفهـای یـاد شـده، می تـوان گفـت کـه پولشـویی یـا تطهیـر پـول، عبـارت اسـت از 

هـر عملـی کـه بـه منظور مشـروعیت بخشـیدن بـه درآمدهای نامشـروع یـا موجـه جلـوه دادن وجوه یا 

امـوال غیـر قانونـی صـورت می گیـرد. مـاده 2 قانـون مبـارزه بـا پولشـویی مصـوب 2 اسـفند مـاه 1386 

مجلـس شـورای اسـالمی نیـز پولشـویی را چنیـن تعریـف می کند:

الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این 

که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب: تبدیـل یـا مبادلـه یـا انتقـال عواید بـه منظور پنهـان کردن منشـاء غیر قانونـی آن با علـم به این 

کـه بـه طـور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم ناشـی از ارتـکاب جرم بـوده، یا کمک بـه مرتکب بـه نحوی که 

www.bultannews.com / 1.  باید و نباید حذف چهار صفر از پول ملی
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وی مشـمول آثـار و تبعـات قانونی ارتکاب آن جـرم نگردد. 

ج: اخفـاء یـا پنهـان یـا کتمان کـردن ماهیت واقعی، منشـاء، منبع و محـل نقل و انتقـال، جابه جایی 

یـا مالکیـت عوایـدی که بـه طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم در نتیجه جرم تحصیل شـده باشـد. 

قانـون اساسـی سـال 1358 در اصـل 49 خـود چنیـن مقـرر کـرده اسـت: ثروت هـای ناشـی از ربـا، 

غصـب، رشـوه، اختـالس، سـرقت، قمار، سـوء اسـتفاده از مقاطعـه کاری هـا و معامالت دولتـی و فروش 

زمین هـای مـوات و مباهـات اصلـی، دایـر کـردن اماکن فسـاد و سـایر موارد غیـر مشـروع را گرفته و به 

صاحـب حـق رد کنـد و در صـورت معلـوم نبـودن او بـه بیت المـال بدهد. ایـن حکم باید رسـیدگی و 

تحقیـق و پـس از ثبوت شـرعی به وسـیله دولت اجرا شـود. در راسـتای اجـرای اصل 49 قانون اساسـی، 

قانـون نحـوه اجـرای اصـل 49 قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران در تاریـخ 17 مرداد مـاه 1363 به 

تصویـب قانـون گـذار عادی رسـیده اسـت.  یکـی از اهداف تشـکیل حکومت اسـالمی، مبارزه با فسـاد 

و درآمدهـای نامشـروع و دولت مـردان و ثـروت انـدوزی آنـان بـوده اسـت. پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه 

رهبـری بنیان گـذار جمهـوری اسـالمی ایـران، امـام خمینی )ره( نیز با هدف مبارزه با فسـاد میسـر شـد، 

دولت هـای جامعـه ملـل از تصاحـب درآمدهای نامشـروع و غیـر قانونی در رنـج بوده و بـه همین دلیل، 

قانـون مبـارزه بـا جرایـم سـازمان یافته فراملـی را تدویـن کرده اند. 

مـاده6کنوانسـیونپالرمـو دربـاره جـرم انـگاری تطهیـر عوایـد حاصـل از جـرم چنیـن بیـان 

مـی کنـد: هـر یـک از دولت هـای عضـو مطابق اصـول اساسـی حقوق داخلـی خـود، تدابیـر قانونی و 

سـایر تدابیـر الزم بـرای جرم انـگاری را اعمـال نمایند. 

دولـتجمهـوریاسـامیايـرانپـسازالحاقبـهکنوانسـیونپالرمو، قانـون مبـارزه با 

پولشـویی را در بهمـن مـاه 1386 تصویـب و در ایـن خصـوص جـرم انـگاری کرده اسـت. 
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اثرات پولشویی در جامعه ایران

عملیـات پولشـویی در سـطح وسـیع جامعـه، اثـرات نامطلـوب و زیانبـاری بـر اقتصـاد کشـورها و 

جامعـه جهانـی بـر جـای می گـذارد کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:

گسـترش فعالیت هـای مجرمانـه زیـر زمینـی در جامعـه، اخـالل در جمـع آوری مالیـات و تشـویق 

اجتماعـی،  انحرافـات  و  تـورم  نـرخ  افزایـش  مالـی،  بازارهـای  در  اختـالل  مالیاتـی در جامعـه،   فـرار 

 فاسـد شـدن سـاختار حکومـت و آسـیب رسـانی بـه اعتبـارات دولت هـا و نهادهـای اقتصـادی کشـور،

رقابـت پذیـری ناسـالم اقتصـادی کـه موجـب تضعیـف بخش خصوصـی و تعاونـی می شـود، تخریب 

بازارهـای مالـی، فرار سـرمایه به صورت غیـر قانونی، ورشکسـتگی بخش خصوصی، تخریـب بنیان های 

تجـارت خارجـی، افزایـش ریسـک خصوصی سـازی، مـال انـدوزی مجرمـان و فعـاالن غیـر قانونـی و 

کاهـش بهـره وری در بخش واقعـی اقتصاد.

دامنه  توسعه  به  و  می کند  تهدید  را  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  سالمت  پولشویی،  حقیقت   در 

فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می شود، سرمایه گذاری های مولد وعام المنفعه را از مسیر 

 خود خارج می کند، بازار غیر رسمی را توسعه می بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را 

بـه دنبال دارد. آثار سوء پولشویـی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه های آن را 

فقط در خارج از کشور جست؛ با رفع موانع ساختاری، می توان این پدیده نامیمون را پاک کرد یا دست 

کم کاهش داد. 

سیاست جنایی ایران در قبال پولشویی 

همانگونه که اشـاره شـد، نویسـندگان قانون اساسـی در سـال 1358 اصل 49 را تدوین کردند و پس از 
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 مدتـی، قانـون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسـی با هدف مبارزه با فسـاد تدوین شـد. مـاده 8 این قانون 

 چنیـن مقـرر می کنـد: دادگاه پس از احراز نامشـروع بودن اموال و دارایی اشـخاص حقیقـی و یا حقوقی، 

در صورتی که مقدار آن معلوم باشـد، چنانچه صاحب آن مشـخص اسـت، باید به صاحب مال رد شـود، 

اما اگر صاحب آن مشـخص نیسـت در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشـد، چنانچه 

صاحب آن مشـخص اسـت باید با صاحب مال، مصالحه نماید، ولی اگر صاحب آن مشـخص است باید 

خمس مال را در اختیار ولِی امر قرار داد.1

مـاده 2 قانـون تشـدید مجـازات مرتکبـان ارتشـاء، اختـالس و کالهبـرداری مصـوب 28 شـهریور ماه 

1364 مجلـس شـورای اسـالمی و 15 آبـان مـاه 1367 مجمـع تشـخیص مصلحت نظام نیـز چنین مقرر 

داشـته اسـت: هـر کـس بـه نحـوی از راه غیـر مشـروع یا به طـور کلـی، مالی یـا وجهی تحصیـل کند 

کـه طریـق تحصیـل آن، فاقـد مشـروعیت قانونـی بـوده اسـت، مجـرم محسـوب و بـه رد اصـل مال و 

مجـازات حبـس یـا جریمـه نقـدی 2 برابر مـال به دسـت آمده محکـوم خواهد شـد. در مـاده 28 قانون 

اصـالح قانـون مبـارزه با مـواد مخدر و الحاق مـوادی به آن مصـوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشـخیص 

مصلحـت نظـام بـا اصالحـات بعـدی آن، چنین آمده اسـت: تمامی اموالی کـه از راه قاچـاق مواد مخدر 

تحصیـل شـده و نیـز اموال متهمـان فراری موضوع ایـن قانون در صـورت وجود ادله کافی بـرای مصادره 

بـه نفـع دولـت ضبط شـده و مشـمول اصـل 53 قانون اساسـی در خصـوص اموال دولتی نیسـت. 

قانونگـذار ایـران در راسـتای مبـارزه بـا اقدامـات غیـر قانونـی و فعالیت هـای مجرمانـه اشـخاِص 

حقیقـی یـا حقوقـی کـه از ایـن طریـق، مالـی را بـه دسـت مـی آورنـد یـا امـوال عمومـی، دولتـی و 

خصوصـی مـردم را تصاحـب مـی کننـد و بـه فکر به دسـت آوردن امـوال دیگران هسـتند و بـه حقوق 

عمومـی یـا خصوصـی تعـدی می کننـد، تعقیـب آنهـا را پیش بینـی کرده اسـت؛ چرا که شـعار انقالب 

1. بررسی پیامدهای پول شویی و آثار آن به اقتصاد ایران / حسین قضاوی ،حسین کیان زاد /  مجله اقتصادی خرداد و تیر 1385
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اسـالمی، عدالـت محـوری، ظلم سـتیزی و احقاق حق اسـت و قوانیـن متعددی در این زمینـه وجود دارد 

کـه به برخـی از آنها اشـاره شـد. 

سیاست پیشگیرانه 

به دلیل وجود خالء قانونی و تداوم فعالیت های غیر قانونی ثروت اندوزان، دولت در تاریخ 6 مهرماه 

به علت طوالنی  اما  به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد،  با پولشویی را تدوین و  1381 الیحه مبارزه 

شدن سیر قانون گذاری، مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی در تاریخ 18 آبان ماه 1381 

توسط شورای پول و اعتبار تدوین و تصویب شد و به مراکز مجری ابالغ گردید. این مقررات برای مراجع 

و نهادها، تکالیفی را مقرر کرده است. مادهيکازفصلاولاينمقرراتبهتعريفپولشويی، 

عملیات بانکی، مؤسسات مالی و عملیات مشکوک پرداخته است. منظور از عملیات مشکوک، معامالت 

این  کنند که  پیدا  یا دالیل منطقی، ظن  با در دست داشتن اطالعات و  و عملیاتی است که اشخاص 

عملیات و معامالت به منظور پولشویی انجام می شود.

ماده۷کنوانسیونپالرمو در خصوص تدابیر مبارزه با پولشویی چنین مقرر کرده است:

الـف: هـر یـک از دولت هـای عضـو در حیطـه اختیـارات خود و بـه منظـور جلوگیری و شناسـایی 

تمامـی اشـکال پولشـویی، یـک نظـام جامـع نظارتـی و اداری داخلـی را بـرای بانک هـا و مؤسسـات 

مالـی غیـر بانکـی و در صـورت اقتضـاء، سـایر دسـتگا ه هایی که بـه طور خـاص در معرض پولشـویی 

هسـتند، ایجـاد خواهـد کرد. این نظام بر ضرورت شناسـایی مشـتری، حفظ سـوابق و گـزارش معامالت 

مشـکوک، تأکیـد خواهد داشـت. 
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ب: بـدون ایـن کـه خدشـه ای به مـواد 18 و 27 ایـن کنوانسـیون وارد آیـد، تضمین خواهـد نمود که 

دسـتگاه های اجرایـی، اداری، انتظامـی و سـایر دسـتگاه هایی که در امر مبـارزه با پولشـویی فعالیت دارند 

)از جملـه مراجـع قضایـی در مـواردی کـه بر اسـاس قوانین داخلی مناسـب باشـد(، امـکان همکاری و 

مبادلـه اطالعـات در سـطوح ملـی و بین المللـی را تحت شـرایطی که قوانیـن داخلی تجویـز می کنند، 

خواهنـد داشـت و بدیـن منظـور، ایجـاد واحـد اطالعـات مالـی بـه عنـوان مرکزی ملـی برای گـردآوری، 

تحلیـل و انتشـار اطالعـات در خصـوص پولشـویی احتمالی را مورد بررسـی قـرار خواهد داد. 

مراجع سیاست پیشگیرانه 

در ایـن بخـش بـه مراکز و مؤسسـاتی اشـاره می شـود که قانون گـذار مسـئولیت مالـی و اعتباری را 

بـه آنهـا واگـذار کـرده و بـه طـور معمـول، فعالیت هـای اقتصادی انجـام می دهنـد. ممکن اسـت برخی 

اشـخاص، درآمدهـای مشـروع و بعضـی افـراد، درآمدهای نامشـروع خـود را در این مؤسسـات، نگهداری 

و سـپرده گذاری کنند. وظیفه ذاتــی این مؤسسـات از نوع اعتبــاری و مالی اسـت، اما پس از بررسـی 

مـی تواننـد مـوارد تخلـف را بـه مراجـع قانونی اعـالم نمـوده و همـکاری متقابلی به عمـل آورند.

مؤسسات مالی 

منظورازمؤسساتمالیدربند۳مادهيکازفصلاولبدينشرحاست:

 بانک های دولتی و غیر دولتی «

 مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران «

 صرافی مجاز «

در  « کـه  اعتبـاری  تعاونی هـای  و  الحسـنه  قـرض  و همچنیـن صندوق هـای  تعـاون   صنـدوق 
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چارچـوب مصوبـات شـورای پـول و اعتبـار فعالیـت مـی کننـد. 

قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 2 بهمن ماه 1386 از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. 

مـاده5ايـنقانـونچنیـنمقررمیکنـد: تمامـی اشـخاص حقوقـی از جمله بانـک مرکزی 

 جمهـوری اسـالمی ایـران، بانک هـا و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری، بیمه هـا، بیمـه مرکـزی، صنـدوق 

قـرض الحسـنه، بنیادهـا و مؤسسـات خیریـه و شـهرداری ها مکلفنـد آییـن نامه هـای مصـوب هیئـت 

وزیـران در اجـرای ایـن قانـون را بـه مورد اجـرا بگذارنـد.1  2

درماده6اينقانوننیزآمدهاست: دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، 

کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیئت 

وزیران مصوب می کند، به درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. 

اقدامات برای پیشگیری از پولشویی در ایران  

تصویـب کننـدگان مقررات پیشـگیری از پولشـویی در مؤسسـات مالی در مـواد 2، 3 و 5 تکالیفی را 

بـرای اقـدام مراجـع نظارتـی و عملیاتـی مالـی مقـرر کرده اند کـه از وظایف ذاتـی بانک ها و مؤسسـات 

مالـی بـه شـمار می آینـد. ایـن مراجـع موظفنـد اقداماتـی از قبیل جمـع آوری اطالعـات، ارائه پیشـنهاد، 

اجـرای قانـون و هماهنگـی الزم بـا مراکـز قانونـی را بـه عمل آورنـد و در صـورت لزوم، پس از بررسـی، 

مراتـب را بـه مراجـع تصمیـم گیری کیفـری یا غیـر کیفری اعـالم کنند. 

مـاده۲مقـرراتپیشـگیریازپولشـويیدرمؤسسـاتمالـیچنیـنمقررمـیکند: 

مؤسسـات مالـی مکلفنـد بر تمامـی عملیات ها و معامالت مشـتریان خـود با هدف شناسـایی عملیات 

1.  پیامدهای پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن در ایران "حسن صبوری دیلمی
2.    مجله اطالعات سیاسی" اقتصادی-خرداد و تیر ماه 1388، سعیده شفیعی
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مشـکوک نظارت مسـتمر داشـته باشند. 

درمـاده۳نیـزچنیـنآمـدهاسـت: مؤسسـات مالـی مکلفند نسـبت به احـراز کامـل هویت 

تمامـی مشـتریان خدمـات اقـدام نمایند.

 جمع آوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی - 1

آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 

 تهیه آیین نامه های الزم در خصوص اجرای قانون و پیشنهاد آنها به هیئت وزیران - 2

 هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.- 3

قوی - 4 احتمال  به  که  مواردی  در  قضاییه  قوه  به  آنها  ارسال  و  شده  دریافت  گزارش های  ارزیابی    

صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است. 

 تبادل تجربه و اطالعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده 11.- 5

تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.

 تبصـره 2 - سـاختار و تشـکیالت اجرایـی شـورا متناسـب بـا وظایـف قانونـی آن با پیشـنهاد شـورا 

به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 - تمامی آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی 

اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط الزم االجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و 

قضایی حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد. 

قانـون گـذار در قانـون مبـارزه بـا پولشـویی یـک نهـاد جمـع آوری، تحلیـل و بررسـی اخبـار بـه 

نـام شـورای عالـی مبـارزه بـا پولشـویی تشـکیل داده کـه وظایـف آن وفـق قانـون بیـان شـده اسـت.   

یکـی از وظایـف اصلـی ایـن شـورا، نظـارت و جمـع آوری اخبـار و بررسـی آنهاسـت. تشـخیص جرم 

 وظیفـه دیگـری اسـت کـه قانـون گـذار بـر عهـده ایـن شـورا نهـاده اسـت. بـر قانونگـذار این اشـکال 

مقدمه و تاریخچه پول در ایرانفصل نهمپـول و گــردباد پولشویی



155

وارد اسـت کـه تشـخیص وقـوع بزه از وظایـف ذاتی دسـتگاه قضایی اسـت، در حالیکه این دسـتگاه در 

شـورای مذکـور، جایگاهـی نـدارد از سـوی دیگر شـورای عالـی مبارزه بـا پولشـویی از حـدود و  اختیار 

اداری خـارج شـده و رسـیدگی آن جنبـه قضایـی پیـدا کرده اسـت. این شـورا در امر پیشـگیری از وقوع 

جـرم پولشـویی فعالیـت دارد و بـا این وجـود، کمیته هایـی هم در بانک ها و مؤسسـات مالی تشـکیل 

خواهـد شـد. در ماده 9 مقررات پیشـگیری از پولشـویی در مؤسسـات مالـی مصوب 18 آبـان ماه 1381، 

شـورای پـول و اعتبـار چنین مقرر کرده اسـت: 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور 	- 

مربـوط بـه ایـن مقـررات نموده  و یک کمیته تخصصـی ویژه از نظر یکی از اعضـای هیئت عامل به این 

منظور تشکیل دهد. 

 ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیئت عامل ذیربط و تصویب هیئت عامل تایید می شود. ب- 

ماده5نیزاشارهداشتهاست: چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخصی یا اشخاص دیگر 

تقاضا انجام عملیات بانکی را نماید، در این صورت احراز هویت فرد اصلی عالوه بر نماینده ضروری 

است. مؤسسات مالی برای افتتاح حساب مشتریان مکلفند به طور کامل احراز هویت کنند و بر عملیات 

مالی نظارت داشته باشند. هر یک ازمؤسسات مالی همچنین وظیفه دارند یکی از اعضای هیئت مدیره 

یا هیئت عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد را با تصویب هیئت مدیره به عنوان مسئول امور مربوط به 

پولشویی به بانک مرکزی معرفی کنند. بانک نیز مکلف است کمیته ای تخصصی به این منظور تشکیل 

دهد. هدف از این اقدام، پیشگیری از عملیات مشکوک است، اگر مراقبت و نظارت به نحوی مطلوب 

صورت گیرد، صاحبان حساب، قادر به انجام عملیات مشکوک نخواهند بود. هر یک از اشخاص حقیقی 

و حقوقی که قادر به انجام وظیفه نباشند، با این که مطابق قانون عمل نکنند و از آن استنکاف ورزند، 
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مشمول تبصره 3 قانون مبارزه با پولشویی خواهند بود و برای این امر، ضمانت اجرایی انتظامی، اداری و 

کیفری در نظر گرفته شده است.1

سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی

مواردی از قوانین و مقررات جزایی ایران، اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون 

اساسی مصوب 1363 ، مواد 28 و 30 اصالح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصالحات 

و الحاقات آن، قانون و مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور و نیز ماده 2 قانون تشدید مجازات 

مرتکبان ارتشاء، اختالس و کالهبرداری به درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته اند. اما 

این قوانین به طور کامل اجرا نشده اند. پس از الحاق ایران به کنوانسیون 2000 پالرمو، تدوین قانون مبارزه 

با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ 2 بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسیده است. 

مراجع کیفری و قضایی

قانـون گـذار در مـاده 2 قانـون مبـارزه بـا پولشـویی بـه تعریـف و راه هـای کسـب درآمـد نامشـروع 

پرداختـه و آن را جـرم انـگاری کـرده اسـت. در ماده 3 ایـن قانون نیز بـه عواید حاصل از جـرم به معنای 

هـر نـوع مـال منقـول و غیـر منقولـی که بـه طور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم از فعالیت هـای مجرمانه 

بـه دسـت آمده باشـد، اشـاره شـده و در ماده 4، تشـکیل شـورای عالـی مبارزه بـا پولشـویی پیش بینی 

گردیـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، یک سیاسـت قانون گـذارِی پیشـگیری، بررسـی و مراقبـت و نظارت و 

در صـورت لـزوم، جمـع آوری اطالعـات و مـدارک و اسـناد علیـه تحصیل کننـدگان درآمدهای نامشـروع 

www.ilna.ir  / 1.  سالمت در نظام اقتصادی
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مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. اگرچه قوه قضائیه، وزارت دادگسـتری و دادسـتانی کل کشـور یا مقامات 

قضایـی محلـی عضـو ایـن شـورا نیسـتند و این اشـکال بر قانـون گذار وارد اسـت کـه به قـوه قضاییه 

توجـه نکـرده اسـت، امـا بنـد 4 مـاده 4 چنین مقـرر می کنـد: ارزیابـی گزارش هـای دریافتی و ارسـال به 

قـوه قضائیـه، در مـواردی کـه بـه احتمال قـوی صحت دارد و یـا محتمـل آن از اهمیت برخوردار اسـت.

قانون گـذار بـا توجـه به سـابقه تاریخی و متضرر شـدن مدیران دولتی و مقامات کشـوری و لشـگری 

در اثـر فسـاد، عدالـت محـوری را مـورد توجـه قـرار داده و بـا حفـظ کرامـت انسـانی و با فـرض تقدم 

پیشـگیری بـر مبـارزه و برخـورد قضایـی از طریق قانون گـذاری و خروج امـوال و دارایی هـای بیت المال 

از یَـد مدیـران پـس از محاکمـه و ثبوت شـرعی و بـا توجه به قوانین گفته شـده، در مـاده 9 به مجازات 

مرتکـب اشـاره کـرده اسـت. بـا اعتقـاد به اینکـه در صـورت مؤثر نبـودن پیشـگیری و مراقبـت اداری و 

انتظامـی، بایـد تعقیـب کیفـری صـورت گیـرد، با همیـن ایـده، دادگاه های عمومـی و انقـالب صالح به 

رسـیدگی شـناخته شـده انـد و در مـاده 11 قانـون مبـارزه با پولشـویی آمده اسـت: شـعبی از دادگاه های 

عمومـی در تهـران، در صـورت نیـاز مراکز اسـتان ها به امر رسـیدگی به جـرم پولشـویی و جرائم مرتبط 

اختصـاص می یابـد و اختصاصـی بـودن شـعبه، مانع رسـیدگی به سـایر جرائم نیسـت. 

نظام مجازات ها 

 ایـران بـه لحـاظ موقعیـت ژئوپولتیکی منطقـه، همواره محـل نقل و انتقـال محموله های غیـر قانونی 

 بـوده اسـت. وجـود دولت مـردان سـتمگر در ر	س حکومـت نیـز بـه تحصیل درآمدهـای نامشـروع دامن 

می زده اسـت. از ابتدای پیروزی انقالب، حاکمان نظام اسـالمی به فکر مبارزه با درآمدهای نامشروع بــوده 

و در این راسـتا اصول قانون اساسـی و موادی از قوانین موضوعــه را به امر مبارزه با تحصیل درآمدهای 
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نامشروع اختصاص داده اند. در این قسمت به قوانین مربوطه به مبارزه با پولشویی پرداخته می شود.

 مـواد 28 و 30 قانـون اصـالح قانون تشـدید مبارزه بـا مواد مخدر، بـه ضبط و مصادره اموال نامشـروع 

اشـاره کرده و ماده2قانون شـدید مبارزه با اختالس، ارتشـاء و کالهبرداری، موضوع ضبط مال نامشـروع را 

مـورد توجـه قـرار داده اسـت. در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسـی هم به ضبـط و مصادره اموال 

ناشـی از سـوء اسـتفاده اشاره شده اسـت. ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می کند: مرتکبان 

جرم پولشـویی عالوه بر اسـترداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشـتمل بر اصل و منافع حاصل 

)اگـر موجـود نباشـد، مثل یا قیمت آن( به جزای نقدی بـه میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم 

می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد.1

تبصرههایاينمادهنیزبهاينشرحاست:

 تبصـره 1- چنانچـه عوایـد حاصـل بـه امـوال دیگـری تبدیـل یـا تغییـر یافتـه باشـد، همـان اموال 

ضبط خواهد شد. 

تبصـره 2 - صـدور و اجـرای حکـم ضبـط دارایـی و منافع حاصـل از آن در صورتی اسـت که متهم 

بـه لحـاظ جرم منشـاء مشـمول این حکـم قرار نگرفته اسـت. 

تبصره 3 - مرتکبان جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی، عالوه بر مجازات های مقرر مربوط 

به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد. 

journals.police.ir 1.  پولشویی-سامانه یکپارچه نشریات ناجا 
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با توجه به فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه وسـیع در دنیا، حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا، 

پولهـای کثیـف می باشـند. در قطعنامـه ای که در ژوئن سـال 1998 در مجمع عمومی سـازمان ملل متحد 

تصویـب گردیـد، تخمین زده شـد که سـاالنه دسـت کم 2 میلیـارد دالر پول تطهیر می گـردد. در نتیجه، 

 وجود این حجم وسـیع پول کثیف ناشـی از عملیات پولشویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کالن 

خواهـد گذاشـت. افزایـش پول شـویی و جرم و جنایت سـبب کاهش تقاضای پـول و کاهش معینی در 

نـرخ سـاالنه تولید ناخالص داخلی )GDP( می شـود. همچنین رشـد فعالیت های زیـر زمینی به علت 

 رشـد پـول شـویی، به دلیـل عدم ثبـت در تولید ناخالـص داخلی سیاسـت های اقتصـادی را تحت تاثیر 

قـرار مـی دهـد. عالوه بر این، پولشـویی بر توزیـع درآمد در سـطح جامعه نیز تاثیر می گذارد. در سـطوح 

 وسـیع، فعالیت هـای غیـر قانونی نهفتـه، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سـمت سـرمایه گذاران و 

پس انداز کنندگان کوچک و یا از سـرمایه گذاری های شـفاف به سـمت سـرمایه گذاری های پر ریسـک و 

با کیفیت پایین هدایت می کند و در نتیجه بر رشـد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشـت. همچنین پولشـویی 

سـبب آلودگـی مبادالت قانونی خواهد شـد؛ بدین صورت که اعتماد به بازارهـا و مبادالت قانونی به دلیل 

آلودگی ناشـی از سـطح وسیع اختالس و کالهبرداری ها مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از 

اثرات منفی پول شـویی، فرار سـرمایه به صورت غیرقانونی از کشـور می باشـد. بدین صورت که پول های 

خالف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند. 

دولت ها باید برای مبارزه با پولشـویی، یکسـری از قوانین و مقرراتی را که به پولشویی مجال می دهند، 

تغییـر دهنـد و همچنیـن با پیگیری یکسـری از سیاسـت ها به مبارزه با پولشـویی بپردازنـد. برای تدوین 
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سیاسـت های ضد پولشـویی، تهیه گزارشـات آماری دقیق مورد احتیاج می باشـد. سـپس باید به تدوین و 

  IMF تصویب قانون ضد پولشـویی پرداخته شـود. در بسـیاری از کشـورها، با اسـتفاده از تکنیکهای فنی

قوانینی را که بانک های مرکزی، بانک های تجاری و ارزی توسـط آنها اداره می شـود، فرمول بندی کرده اند. 

بـرای ایـن منظـور بایـد قوانینی برای بانکـداری تصویب گردد که کلیه بانک ها و شـعب خـارج آنها را از 

پولشویی دور سازد. 

سیاسـت دیگـر، کنتـرل و نظارت بـر ارزهای خارجی می باشـد؛ بدین صورت که دولت هـا باید با ارائه 

تمهیداتـی در ر	س بازارهـای مالـی قرار گرفته و بر نقل و انتقاالت ارزهای خارجی نظارت داشـته باشـند. 

اعمـال نظـارت بر مؤسسـات مالی و بانک ها نیز سیاسـت دیگر مبارزه با پولشـویی می باشـد، برای این 

منظـور، FATF و کمیتـه بـال برای جلوگیری از اسـتفاده غیـر قانونی اعضای سیسـتم بانکی اعالمیه ای 

صادر نموده اند. این اعالمیه، همکاری مجریان قانون را در راسـتای شناسـایی مشتریان بانک ها و نظارت بر 

رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطالعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده 

اسـت. زیر پول شـویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم 

مالی خواهد شـد. پولشـویی که فرآیند تبدیل پول های کثیف ناشـی از فعالیت های نامشروع، غیر قانونی 

و بزهکارانـه بـه پول هـای تمیز و دارایی های مشـروع و قانونی اسـت جزیی از یک نظام ناسـالم اقتصادی 

است که اقتصاد زیر زمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیر شفاف و فاقد سیستم نظارتی 

قوی، بسـتر مناسـب را برای عملیات پولشویی فراهم می نماید. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و 

زیانباری اسـت که کاهش تولید ناخالص ملی)GNP(، فرار مالیاتی، فرار سـرمایه از کشور جهت تطهیر، 

اختالل در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشـور، انباشـت ثروت و 

قدرت در دسـت مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سـرمایه گذاری در فعالیت های مولد، 
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تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه 

از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول شویی است.

اقتصاد ایران نیز به دلیل بی نظمی نظام اقتصادی کشـور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاسـت گذاری 

اقتصـادی، عـدم نظـارت بانـک مرکزی بر گـردش پولی و مالی کشـور، تداخل نقـش حاکمیتی و تصدی 

 گـری دولـت، عـدم نظارت بر نقـل و انتقال پول، آزادی سیسـتم بانکی و فقدان قوانیـن و مقررات مدون، 

بسـتر مناسـبی برای پدیده پولشـویی می باشـد. برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پولشـویی عبارتند 

از: تصویـب و اجـرای قوانیـن و مقررات ضد پولشـویی و ایجاد فضایی ناامن بـرای مجرمان، عضویت در 

معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشـتن موانع بر سـر راه همکاری های بین المللی، اصالح سـاختار 

مالیاتـی کشـور، کنتـرل و نظـارت بر ارزهـای خارجی، فاصلـه گرفتن از اقتصـاد دولتی، ایجاد دسـتگاه و 

تشـکیالتی مقتدر برای مبارزه با پول شـویی، با نام کردن حسـاب های بانکی بی نام، ارائه گزارشات آماری، 

اجرای عملیات بانکداری اسالمی و بازسازی و اصالح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری. زیرا همان گونه 

که بانک ها مهم ترین پناهگاه عامالن پولشـویی اسـت به همان اندازه نیز گلوگاه حسـاس به دام انداختن 

پول شـویان اسـت. بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پولشـویی است که چون دردی 

پنهان است که نتیجه آن، بیماری اقتصاد است. 
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