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 مقدمه
 پاياني دوره برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي         هاي    اقتصاد ايران ماه  

 کلـي اهـداف     بـه طـور   توان گفت که      در يک نگاه مي   . کند  و فرهنگي کشور را سپري مي     
 رشـد مـداوم   ي بـراي هاي  ختعمده مورد نظر در اين برنامه تامين شده و بسترها و زيرسا      

 ،گـذاري  رشد مناسب اقتصادي، رشد باالي سرمايه. اقتصادي تا حدودي فراهم شده است  
ي است که طـي چهارسـال اول        هاي   و رشد اشتغال از عمده دستاورد      ها  پرداختبهبود تراز 

در مقايـسه بـا       تـورم  نـرخ برنامه سوم محقق شده، ليکن از نظر کنترل رشد نقدينگي و            
در شـش مـاه مانـده بـه دوره اتمـام            کـه     ه طوري  ب ،م موفق نبوده  هداف کمي برنامه سو   ا

 .آيد حساب ميه  رشد نقدينگي و تورم همچنان از مشکالت عمده اقتصادي ب،برنامه
دهد  نشان مي) ۱۳۷۹-۱۳۸۲(عملکرد اقتصادي ايران طي چهارسال اول برنامه سوم     

توســط رشــد  درصــد و م۶/۵کــه متوســط رشــد واقعــي اقتــصادي طــي ايــن دوره معــادل 
در نيمه اول سال جاري رشد . باشد  درصد مي۱/۱۰ ثابت معادل  هاي  گذاري به قيمت    سرمايه

وضعيت اشتغال  .   درصد کاهش يافت   ۵/۳ و   ۱/۴گذاري به ترتيب به       واقعي اقتصاد و سرمايه   
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ـ   چهار سال اول برنامه سوم       طي دوره    نيز  ۵۴/۱۳نـرخ بيکـاري از      کـه     ه طـوري  بهبود يافته ب
 در پايان سال    با يک روند ابتدا صعودي و بعد نزولي         ) ۱۳۷۸سال  ( از آغاز برنامه     درصد قبل 

 روند نزولي نرخ بيکاري در سال جاري نيز ادامه . درصد تنزل يافته است۳/۱۱ به رقم  ۱۳۸۲
 . درصد کاهش يافته است۳/۱۰که در آبان سال جاري به  طوريه يافته ب

ـ    " در اين دوره عمدتا   مازاد تراز حساب جاري و حساب سرمايه         ه قابل توجه بوده ب
المللي کشور   ميليون دالر به ذخاير بين     ۱۹۶۶۶معادل  " که طي چهارسال مجموعا    طوري

 .افزوده شده است
از رشـد بـااليي    اجـراي برنامـه سـوم    هاي سال نقدينگي طي ،همانطور که اشاره شد   

 ۲۶-۳۰ هه همواره در محدودکه عملکرد آن طي چهار سال اول برنام طوريه ب. برخوردار بود
 کنتـرل تـورم     هـاي     سياسترشد باالي نقدينگي باعث بي اثر شدن        . درصد قرار گرفته است   

تغييـر  ) ۱۳۷۹-۱۳۸۰( نرخ تورم طي دو سال ابتداي برنامـه          يروند کاهش که    به طوري شده  
گرچه ذکر است که     شايان   . درصد افزايش يافته است    ۶/۱۵ به   ۱۳۸۲جهت داده و در سال      

ت کرد، ولي تـورم در دوازده ماهـه منتهـي بـه            کتورم با آهنگي تند در اوايل سال جاري حر        
 . درصد کاهش پيدا کرده است۸/۱۴ماه به  دي

وان بـه   تـ   اجرا شده طي چهـار سـال اول برنامـه سـوم مـي              هاي      سياستاز عمده   
 اصـالح  هـاي    سياستاي ،   تعرفهـ اصالح نظام تجاري  هاي   سياستسازي نرخ ارز،  يکسان

 تــدوين قــانون ،ســاختاري نظيــر تــدوين قــوانين مــرتبط بــه نظــام ماليــاتي و عــوارض
ي ا آن، تاسيس بانکهـ    هاي    گذاري خارجي، گسترش بازار سرمايه و بهبود مکانيزم           سرمايه

همچنـين شـايان ذکـر اسـت کـه          . خصوصي و تاسيس حساب ذخيره ارزي  اشاره کـرد         
 هـاي     ات منطقه و بازتاب آن در بازار نفـت و بـازار           زايش قيمت نفت و تحوالت و مناقش      فا

 کالن اقتصادي در چهـار سـال گذشـته          هاي    المللي نقش موثري در روند متغير       مالي بين 
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باشـد در شـرايط و        سال جاري نيز که آخرين سال برنامه پنجساله سوم مي         . داشته است 
در .  آغـاز گرديـد     گذشته هاي    مشابه سال کمابيش   سياستي   هاي    مناسبات و جهت گيري   

شهريورماه سال جاري مجلس شوراي اسالمي قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي،                
برنامه چهارم نيز   اليحه  . به تصويب رساند  ) ۱۳۸۴-۸۹(اجتماعي و فرهنگي را براي دوره       

 اقتصادي مدنظر برنامه سـوم  هاي   آزادسازي و تقويت ساختارهاي   سياست کلي بر   به طور 
 ،قـانون برنامـه چهـارم   تـصويب   اصالحات مواردي در اليحه و      ليکن پس از    . تاکيد داشت 

ب رسـاند کـه مغـاير بـا         يهـا مـواردي را بـه تـصو         مجلس به منظور کنترل رشـد قيمـت       
 . پنجساله بودهاي ه تعديل و آزادسازي اقتصادي مدنظر برنامهاي   سياست
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 )۱(جدول شماره 
 آمارهاي کالن منتخب طي دوره برنامه سوم

ماهه  شش ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ 
 )۱(۱۳۸۳اول 

      بخش واقعي
 ۱/۴ ۷/۶ ۵/۷ ۳/۳ ۰/۵ )درصد(واقعي توليد ناخالص داخلي رشد
 ۳/۴ ۹/۵ ۰/۷ ۵/۵ ۵/۴ )درصد( بدون نفت داخلي ناخالص واقعي توليد رشد
واقعي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي  رشد

 )درصد(
۱/۴ ۲/۱۴ ۸/۱۱ ۱/۱۰ ۵/۳ 

 ـــ ۳/۱۱ ۲/۱۲ ۷۲/۱۴ ۲۵/۱۴ )درصد(يکاري نرخ ب
      بخش خارجي

 ۴/۱۷ ۴/۲۷ ۰/۲۳ ۳/۱۹ ۳/۲۴ )ميليارد دالر(صادرات نفت 
 ۵/۳ ۶/۶ ۳/۵ ۶/۴ ۲/۴ )ميليارد دالر(صادرات  غيرنفتي 

 ۰/۱۷ ۶/۲۹ ۰/۲۲ ۱/۱۸ ۱/۱۵ ) دالردرميليا(واردات 
 ۶/۱۲ ۱/۱۲ ۳/۹ ۲/۷ ۰/۸ )ميليارد دالر( خارجي هاي بدهي

 ۰/۲ ۷/۳ ۷/۴ ۸/۴ ۵/۶ )ميليارد دالر(المللي  تغيير در ذخاير بين
 ۰/۷۹۵۸۵/۸۲۸۱۰/۸۷۳۹ ـــ ــــ )ريالبرحسب ( بازار بين بانکي نرخ دالر در

      بخش دولتي
 -۳/۱ -۱/۹ -۴/۹ -۶/۷ -۰/۷ )درصد(داخلي ناخالص توليد به عملياتي نسبت تراز

به اي  سرمايهو ترازعملياتي  نسبت
 )درصد(داخلي  ناخالص توليد

۷/۰- ۴/۰- ۲/۲- ۹/۲- ۶/۰- 

      بخش پولي
 ۵/۴ ۵/۱۱ ۱/۲۳ ۲/۱۵ ۵/۱۷ )درصد(رشد پايه پولي
 ۴/۱۴ ۱/۲۶ ۱/۳۰ ۸/۲۸ ۳/۲۹ )درصد(رشد نقدينگي 

 ۵/۱۴ ۶/۱۵ ۸/۱۵ ۴/۱۱ ۶/۱۲ )درصد(نرخ تورم 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل       ۱۳۸۳سال  بخش واقعي درصد تغييرات شش ماهه اول        ارقام مربوط به    ) ۱(
 نـسبت بـه اسـفند       ۱۳۸۳و ارقام مربوط به پايه پولي و نقدينگي درصد تغيييـرات شـهريور               دهد  را نشان مي  

 .باشد  مي۱۳۸۲
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 ۱۳۸۳تصوير کالن اقتصاد کشور در نيمه اول سال 
 ثابـت   هـاي    توليد ناخالص داخلي کشور براساس قيمـت       ۱۳۸۳در نيمه اول سال     

رشد ساالنه توليـد ناخـالص داخلـي    .  درصد رشد ساالنه برخوردار بود     ۱/۴ از   ۱۳۷۶ سال
 اين رشدها در دوره مشابه سال گذشـته     . درصد رسيد  ۳/۴بدون نفت نيز در اين دوره به        

دهنـده     تـشکيل  هـاي   سـرعت رشـد کليـه بخـش       .  درصـد بـود    ۱/۶ و   ۶/۷بترتيب برابـر    
ها در شش ماهه     بخشاين  نسبت به رشد    توليدناخالص داخلي به استثناء بخش خدمات       

باشد کـه      کاهش يافته است و بيشترين کاهش مربوط به بخش نفت مي           ۱۳۸۲اول سال   
موجـب   از کاهش رشد توليـد ناخـالص داخلـي را            )حدود پنجاه درصد  ( واحد درصد  ۸/۱

همچنين کاهش رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در کاهش سـرعت رشـد             .  است شده
 . نبوده استاقتصاد بي تاثير

 مختلف توليدي بيشترين رشـد مربـوط بـه          هاي  بين بخش در دوره مورد بررسي     
ارزش افزوده بخش سـاختمان      در مقابل     ). درصد ۴/۱۰ (بخش صنعت و معدن مي باشد     

رشد بخش نفت   . دهد   درصد کاهش نشان مي    ۹/۶نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل        
 صادرات نفت ۱۳۸۳در شش ماهه اول سال . د درصد بو۸/۲در دوره مورد بررسي معادل  

در اين دوره ميانگين قيمـت      .  ميليون بشکه در روز رسيد     ۴/۲ درصد رشد به     ۵/۳خام با   
 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به          ۵/۳۴هر بشکه نفت خام صادراتي ايران با        

 .  دالر رسيد۱/۳۴
 نـسبت بـه دوره      ۱۳۸۳ صنعت و معدن در شش ماهه اول سـال           هاي  رشد بخش 

 درصد بودکه باالتر از اهـداف درنظرگرفتـه         ۱۰ و   ۶/۱۰مشابه سال قبل به ترتيب معادل       
 تاسيس که بيـانگر تمايـل بخـش         هاي  آمار مربوط به جواز   . شده در برنامه سوم مي باشد     

، نـشان   معـدن کـشور اسـت    صـنعت و  هـاي   گذاري جديد در بخـش      خصوصي به سرمايه  
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 صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل فقـط           هاي  اد واحد دهد که تقاضا براي ايج     مي
بـرداري از     گـذاري الزم بـراي اجـرا و بهـره           لـيکن سـرمايه   .  درصد رشد داشته است    ۱/۰

 درصـد افـزايش     ۶/۶۴ مورد اشاره در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ميزان             هاي  طرح
 .دارد

 به بخش غيردولتي صنعت و       و موسسات اعتباري   ها  بانکمانده تسهيالت اعطايي    
,  درصد برخوردار بود   ۳/۲۱ از رشدي معادل     ۱۳۸۳معدن نسبت به پايان اسفند ماه سال        

 عمراني دولت در قالب اعتبارات عمراني ملي براي فصول صنايع   هاي   پرداخت که  حاليدر  
 .و معادن و تحقيقات صنعتي با کاهش روبرو شد

 کشور طي شش ماهه اول سال      اقتصادي بخش ساختمان و مسکن     هاي  شاخص 
گذاري بخش خـصوصي در   اين در حاليست که سرمايه   .  با رشدي اندک همراه بود     ۱۳۸۳

 افزايش  صد در ۴/۱۹ جديد مناطق شهري نسبت به دوره مشابه سال قبل           هاي  ساختمان
کاسـته  )  درصد ۹/۲۵ ( سال قبل     دوره مشابه     ليکن از سرعت رشد آن نسبت به       ؛داشت

 مربوط به نحوه فروش تراکم ساختماني بـه ويـژه در شـهر              هاي  گيري  تصميم. شده است 
از ديگـر  .  بخـش سـاختمان و مـسکن مـي باشـد         کاهش سرعت رشد  تهران يکي از علل     

توان بـه شـرايط تـورمي ناشـي از افـزايش              عوامل موثر بر رکود بازار معامالت مسکن مي       
 قدرت خريد متقاضيان به افزايش قيمت ناشي از فشار تقاضا و کاهش,  ساختهاي  ههزين

 .بگيران ثابت نام برد ويژه حقوق
 اخير  هاي   خارجي کشور در نيمه اول سال جاري همانند سال         هاي  موازنه پرداخت 

 هاي    ه جهاني و انتقال جغرافيايي حوز     هاي  عمدتاً متاثر از افزايش قيمت نفت خام در بازار        
آمريکاي التـين  , ه جنوب شرقي آسيا  اروپا و شمال آمريکا ب     هاي  رونق اقتصادي از اقتصاد   

تراز بازرگاني در اين دوره معـادل       که    به طوري  ،و خاورميانه به روند مثبت خود ادامه داد       
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 که بيش از دو برابر مازاد در دوره مشابه سـال            ، ميليون دالر از مازاد برخوردار شد      ۳۹۳۰
 رشد صادرات غيرنفتـي     شايان ذکر است که در افزايش مازاد تراز بازرگاني        . باشد  قبل مي 
صـادرات غيرنفتـي بـه موجـب تعـديل نـسبي مقـررات و ضـوابط                 . اثر نبوده است    نيز بي 

 گوناگون به صادرکنندگان نسبت به دوره       هاي   بازرگاني خارجي و ارائه تسهيالت و مشوق      
 درصـد رشـد بـه       ۲/۱۲واردات کل کشور نيز با      .  درصد رشد يافت   ۶/۱۲مشابه سال قبل    

 ميليــون دالر واردات گمرکــي کــشور ۱۵۶۵۶از مجمــوع . دالر رســيد ميليــون ۱۷۰۰۲
) برنج و کودشيميايي  , روغن خوراکي , شکر, گوشت, گندم( عمده اساسي  هاي  واردات کاال 

 درصـد رشـد و از نظـر وزن          ۹/۲۰در مقايسه با دوره مشابه سال گذشـته از نظـر ارزش             
 .  درصد کاهش داشته است۸/۱۲معادل 

ي کـشور بـا کـسري تـراز خـدمات خـارجي تعـديل شـده و بـا                    مازاد تراز بازرگان  
 . ميليون دالر رسيد   ۲۳۹۴درنظرگرفتن تراز مثبت انتقاالت کشور مازاد حساب جاري به          

 آغاز شده اسـت در شـش ماهـه اول سـال             ۱۳۸۰روند مثبت حساب سرمايه که از سال        
ن دالر مـازاد     ميليـو  ۱۳۰۳ نيز ادامه يافت و اين حساب در دوره مورد گـزارش از              ۱۳۸۳

 .برخوردار گرديد
در  روند فزاينده رشد معـامالت بـازار بـين بـانکي             ۱۳۸۳در شش ماهه اول سال      

 درصـد کـاهش     ۱۴که حجم معامالت اين بـازار بـا          به نحوي , کاهش يافت سال گذشته   
 ميليارد دالر در نيمه اول سال گذشته به حـدود  ۴/۱۳نسبت به دوره مشابه سال قبل از       

 بـانکي ارز    دالر در بازار بـين     متوسط نرخ    .د دالر در دوره مورد بررسي رسيد       ميليار ۶/۱۱
 در بـازار غيررسـمي هـر        که  حالي در   ؛ ريال بود  ۸۷۳۹معادل   ۱۳۸۳در شهريور ماه سال     

بدين ترتيـب تفـاوت   .  ريال مورد معامله قرار گرفت  ۸۷۷۸دالر به طور متوسط در مقابل       
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 مي باشد که  نـشانگر موفقيـت سياسـت           درصديک  نرخ ارز رسمي و غيررسمي کمتر از        
 .باشد مي نرخ ارز به سوي ارزش واقعي خود حرکت يکسان سازي نرخ ارز و 

 هـاي   هبـا احتـساب هزينـ     ( تعهدات خارجي کـشور    ۱۳۸۳در شش ماهه اول سال      
 ميليارد دالر در پايان شـهريور       ۹/۳۵ به   و ميليارد دالر افزايش يافت      ۲/۱به ميزان   ) بهره

تعهـدات  ( خـارجي    هـاي   بدهي ميليارد دالر آن     ۶/۱۲از اين مبلغ    .  رسيد ۱۳۸۳ماه سال   
 .دهد  را تشکيل مي)بالفعل

 از بابـت فزونـي قيمـت نفـت خـام            ۱۳۸۳حساب ذخيره ارزي در نيمه اول سال        
 ۱۹۶۰ بـه ميـزان      ۱۳۸۳صادراتي نسبت به قيمت درنظرگرفتـه شـده در بودجـه سـال              

 ميليون دالر ۴/۴۵۱۹ از محل اين حساب معادل که حاليميليون دالر دريافتي داشت در 
يـن محـل معـادل       همچنين از ا  .  در اختيار دولت قرارگرفته است     اي هجهت تکاليف بودج  

 صـنعتي   هـاي   ميليون دالر تسهيالت اعطايي به بخش خـصوصي جهـت فعاليـت            ۱/۶۶۴
ده  شايان ذکر است که مطابق مقررات آيـين نامـه اجرايـي مـا              .تخصيص داده شده است   

قانون برنامه سوم توسعه، در چهارماهه اول سال معادل ريالي تمام وجوه حاصل از              ) ۶۰(
گردد و حساب ذخيره ارزي در چهار ماه اول          صادرات نفت خام به حساب خزانه واريز مي       

گـردد کـه تـصوير دريـافتي و      ايـن امـر باعـث مـي    . سال هيچ دريافتي از اين بابت ندارد    
 .ي در نيمه دوم سال متفاوت از نيمه اول آن باشدپرداختي حساب ذخيره ارز

با وجود اينکه در اهداف برنامه سوم تقويت بخـش غيردولتـي و انتقـال برخـي از          
ي نظيـر اعطـاي     هـاي    دولتي به اين بخش مدنظر بـوده و همچنـين مکـانيزم            هاي  فعاليت

 هاي  هيالت به بخش غيردولتي از محل حساب ذخيره ارزي و خصوصي سازي شرکت            ست
, ور تقويت اين بخش و بهينه کردن حجم دولت همواره مدنظر بوده اسـت             ظدولتي به من  
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 قابـل   هـاي    دسـتاور  ۱۳۸۳ليکن عملکرد چهار سال گذشته و همچنين نيمـه اول سـال             
 .دهد توجهي در اين زمينه نشان نمي

دهـد کـه      نشان مـي   ۱۳۸۳عملکرد بودجه عمومي دولت در شش ماهه اول سال          
نسبت به دوره ) منابع و مصارف بودجه عمومي دولت  ( کل دولت  هاي  اختها و پرد   دريافت

  در ايـن بـين افـزايش پرداخـت        .  درصد افزايش يافته است    ۴/۳۰مشابه سال قبل معادل     
د اين افـزايش    ص در ۶۶دهد بيش از      جاري دولت راتشکيل مي    هاي   هکه هزين  ييها   ههزين

استفاده قابل توجـه از منـابع حـساب ذخيـره ارزي جهـت              . دهد  به خود اختصاص مي   را  
 دولت و عـدم تحقـق   اي ه هزينهاي  حجم باالي پرداخت  ,  دولتي هاي  تامين مالي پرداخت  

وفقيـت در تجديـد سـاختار       مر عـدم    گ دولتي همگي نـشان    هاي  سياست واگذاري شرکت  
 .باشد بخش دولتي و بودجه عمومي دولت مي

ريال کسري مواجه گرديـد       ميليارد ۹/۷۶۵۶۰ دوره تراز عملياتي دولت با       در اين 
بـدين ترتيـب تـراز      .  حاصل از صادرات نفت خام تامين گـشت        هاي  که عمدتاً با دريافتي   
 . ميليارد ريال برخوردار گرديد۱/۱۱۷۲اي از مازادي معادل  عملياتي و سرمايه

 درصـد از    ۵/۵۶دهدکـه     ي مـالي نـشان مـ      هـاي   عملکرد واگذاري و تملک دارايي    
 مالي مربوط به بازپرداخت تعهدات خارجي معـادل         هاي   رديف تملک دارايي   هاي  پرداخت

از محـل اسـتفاده از حـساب ذخيـره ارزي           " باشد که عمـدتا      ميليارد ريال مي   ۷/۱۵۱۲۳
 .تامين شده است

فعاليـت بـورس اوراق بهـادار در نيمـه اول           دهد که     بررسي بازار سرمايه نشان مي    
 به طـور  در اين دوره به جز شاخص قيمت صنعت که           . با نوساناتي همراه بود    ۱۳۸۳ال  س

افـت، سـاير    ي کـاهش    ۱۳۸۲ درصد نسبت به پايان سـال        ۰۴/۰متوسط ماهانه به ميزان     
با . اند   قيمت بورس درمقايسه با شاخص تورم از رشد مناسبي برخوردار بوده           هاي  شاخص
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اي   المللي پيرامون پرونده هسته     سياسي بين مسايل  و   کشور عراق    هاي  اين حال، نا آرامي   
بـه  ه اسـت،    ير نبـود  ثار فعاليت بورس اوراق بهادار بي تـ       ن ب آمدهاي احتمالي   آ  ايران و پي  

ي نظير تعداد و هاي  در روند کاهشي شاخص سال جاريشواهد اين امر از تيرماهکه   طوري
 .گشتت فعاليت متجلي نسب معامالت و دفعات  ،ارزش معامله شده

بـازار   واقعي، خارجي ، مالي و       هاي  پس از بررسي اجمالي وضعيت حاکم در بخش       
 هـاي   رسد که به نـوعي بـا سـاير بخـش            نوبت به مرروي بر بخش پولي کشور مي       سرمايه  

ها در ارتباط بوده و همچنين تحت تـاثير           مالي اين بخش   هاي  اقتصادي از نظر تامين نياز    
تـوان     اين موارد مـي    از. گيرد  ها قرار مي    ساير بخش  ياه  گذاري سياستتغيير و تحوالت و     

ها و همچنـين     المللي بانک مرکزي به موجب عملکرد ترازپرداخت        به تغيير در ذخاير بين    
 . دولتي نام بردهاي تامين اعتبارات الزم جهت پرداخت

ش پـولي را نـشان       متفـاوت بخـ    هـاي   نقدينگي شاخصي است که برآيند فعاليـت      
توان نتيجه عملکرد     که نقدينگي با تورم ارتباط مستقيم دارد، لذا مي         اييدهد و از آنج     مي

نقدينگي در نيمه اول     . نظير نقدينگي و تورم جستجو کرد      يهاي   بخش پولي را در شاخص    
 ۷/۶۰۲۲۲۴ درصد نسبت بـه پايـان سـال قبـل بـه              ۴/۱۴ با افزايشي معادل     ۱۳۸۳سال  

نقـدينگي در شـش ماهـه اول سـال گذشـته           اين رشد باالتر از رشد      . ميليارد ريال رسيد  
 پايـه پـولي و    تغييرات که شاملنقدينگيبررسي عوامل موثر در  .باشد مي)  درصد ۱/۱۱(

نسبت بـه پايـان     دهد در حالي که پايه پولي          نشان مي  ،باشد  ضريب فزاينده نقدينگي مي   
ل قبـل   در شش ماهه اول سـا      افزايش يافته و در واقع رشد منفي پايه پولي            ۱۳۸۲سال  

 از رشد نقدينگي ليکن ضريب فزاينده   ،تغيير جهت داده است   در اين دوره    به رشد مثبت    
 .تري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است ماليم
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 )۲(جدول شماره 
 ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲عوامل موثر بر رشد پايه پولي و نقدينگي در شش ماهه اول سالهاي 

نيمه درصدتغيير  
 اول سال

  رشدسهم در
 )واحد درصد(

شش ماهه  ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ 
۱۳۸۲ 

ماهه  شش
۱۳۸۳ 

 ۵/۴ -۵/۳ ۵/۴ -۵/۳ پايه پولي
 ۳/۳۷ ۷/۱۱ ۱/۴۲ ۲/۱۷  خارجي بانک مرکزيهاي خالص دارايي

 -۸/۳۰ -۵/۱۱ -۷/۵۲ -۲/۱۷ خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي
 ۵/۲ -۶/۰ ۰/۱۲ -۸/۲ ها بانکمطالبات بانک مرکزي از 

 -۵/۴ -۱/۳ ۶/۶ ۷/۵ سايرخالص 
 ۴/۱۴ ۱/۱۱ ۴/۱۴ ۱/۱۱ نقدينگي

 ۴/۴ ۰/۲ ۹/۳۷ ۳/۱۳  خارجي سيستم بانکيهاي خالص دارايي
 -۲/۸ -۲/۲ -۳/۶۷ -۲/۱۴ خالص مطالبات از دولت
 ۶/۰ -۶/۰ ۱/۵ -۷/۳ها و موسسات دولتي خالص مطالبات از شرکت

 ۲/۱۱ ۳/۸ ۲/۱۵ ۴/۱۲ )۱(مطالبات از بخش غيردولتي
   ۱/۶۷ ۵/۳۰ الص ساير اقالمخ

 -- -- ۴/۹ ۱/۱۵ ضريب فزاينده نقدينگي
 

 

افـزايش خـالص     نـشان داده شـده اسـت،      ) ۲(دول شـماره    طـور کـه درجـ      همان
 ۳/۳۷به ميزان   (جي بانک مرکزي بيشترين سهم را در افزايش پايه پولي           ر خا هاي  دارايي

 خـارجي بانـک     هـاي   ارايـي افـزايش د  از يک طرف    اين امر   در  . داشته است ) واحد درصد 
عامـل  . موثر بـوده اسـت     خارجي بانک مرکزي     هاي  کاهش بدهي از طرف ديگر    مرکزي و   

هـا ناشـي از       مازاد تراز پرداخـت     خارجي بانک مرکزي عمدتاً    هاي  اوليه در افزايش دارايي   
 بـه تـصميمات مکـرر       ،له دوم اين افـزايش    باشد و در وه     قيمت نفت صادراتي مي   افزايش  



 روند
 

۱۵

 مذکور جهت   هاي   منابع حساب ذخيره ارزي و اجبار بانک مرکزي به خريد ارز           استفاده از 
 .گردد مي  دولتي برهاي  هتامين منابع ريالي هزين

 کاهش خالص مطالبات بانـک مرکـزي از بخـش دولتـي بـه علـت       ،از طرف ديگر  
 بخش دولتي نزد بانک مرکزي بيشترين سهم را در کاهش پايه پولي             هاي   هافزايش سپرد 

 .) واحد درصد-۸/۳۰( ته استداش
 نـشان   ۱۳۸۳بررسي عوامل موثر بـر رشـد نقـدينگي در شـش ماهـه اول سـال                  

ر در تغييـر نقـدينگي مربـوط بـه سـهم      مـوث دهد که باالترين سهم در ميـان عوامـل      مي
 خـارجي   هـاي    پس از اين قلم سهم خالص دارايـي        .باشد  مطالبات از بخش غيردولتي مي    

 .را در افزايش نقدينگي در اين دوره داشته استسيستم بانکي بيشترين اثر 
 درصدي نقـدينگي در پايـان نيمـه اول سـال            ۴/۱۴مشخص است که رشد باالي      
ـ       جاري، افزايش سطح عمومي قيمت     در . تشـ دنبـال خواهـد دا    ه  ها را براي سال جاري ب

فـروش اوراق مـشارکت بانـک مرکـزي بـا            گذشته   هاي  دوره مورد بررسي نيز مانند سال     
 ۵۰۰۰معـادل   " در اين دوره تقريبـا    . ذب بخش اندکي از نقدينگي صورت گرفت      هدف ج 

 ميليـارد   ۷۸۶۵ر و به فـروش رسـيده و حـدود           يارد ريال اوراق مشارکت جديد منتش     ميل
 . ده استشريال اوراق مشارکت جايگزين 

 بـا   . درصـد بـالغ گرديـد      ۵/۱۴نرخ تورم در شش ماهه اول سال مورد بررسي بـه            
 ليکن بررسـي  و      ، درصد بود  ۴/۱۶ن نرخ در دوره مشابه سال قبل معادل         که اي  وجود اين 

دهد که در نيمه دوم سـال         ها در سال جاري و سال گذشته نشان مي         مقايسه روند قيمت  
 در حالي که در شـرايط فعلـي انتظـار           ،گذشته نرخ تورم روند کاهشي را طي کرده است        

ات مصرفي که از چند ماه پيش آغاز        رود که رشد فزاينده شاخص بهاي کاالها و خدم          مي
همچنين شايان ذکر است کـه شـاخص        . ي باقيمانده سال تداوم يابد    ها  هشده است در ما   
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بهاي عمده فروشي و توليد کننده در شش ماهه اول سال جاري از رشد باالتري نـسبت                 
 تواند تاييدي   ها در نيمه اول سال گذشته برخوردار شده است که مي           به رشد اين شاخص   

 .شاخص بهاي خرده فروشي در نيمه دوم سال باشدنسبي بر افزايش 
 

 )۳(جدول شماره 
 هاي قيمت  شاخصمتوسط رشد 

 )درصد تغيير نسبت به دوره مشابه سال قبل(
                         )۱۰۰=۱۳۷۶( 

شش ماهه اول  
 ۱۳۸۲سال 

شش ماهه اول 
۱۳۸۳ 

 ۵/۱۴ ۴/۱۶ شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي
 ۵/۱۲ ۵/۱۰ شاخص بهاي عمده فروشي کاالها

 ۱/۱۶ ۹/۱۵ شاخص بهاي توليد کننده 
 

هـاي سـود بـانکي        بحـث تغييـر نـرخ     , هاي مطرح در اقتـصاد     حثامروزه يکي از ب   
ي تبيـين و تقويـت      ها  سياست اتخاذ   با اسالمي   شورايي اخير مجلس    ها  هدر ما . باشد  مي

 تثبيـت قيمـت بنـزين در سـال اول برنامـه             يي نظير ها  ه مصوب ،اقتصاد دولتي و دستوري   
در . هاي سود بـانکي را بـه تـصويب رسـانده اسـت               کاهش نرخ  فوريتچهارم و طرح يک     
 افـزايش سـطوح      عوامـل مـوثر در       د که در  ردا نظر بانک مرکزي قرار   , مقابل اين ديدگاه  

 ندهد و همچنا    به رشد باالي نقدينگي اختصاص مي     را   نقش به سزايي     ،ها  عمومي قيمت 
 بيشترين عامل مـوثر در      ،که در قسمت بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي تصريح شد          

ـ  يـا وط به افزايش مطالبات سيستم بانکي از بخش غيردولتـي و            بافزايش نقدينگي مر   ه  ب
رشد مطالبات  . باشد  عبارتي افزايش اعطاي تسهيالت شبکه بانکي به بخش غيردولتي مي         

 ۲/۱۵ درصد در مـدت مـشابه سـال قبـل بـه              ۴/۱۲ز  سيستم بانکي از بخش غيردولتي ا     
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 سياستي کـه بانـک      ،با توجه به اين شواهد    .  رسيده است  ۱۳۸۳درصد در نيمه اول سال      
مرکزي جهت هدف نهايي کنترل تورم و به منظور جلوگيري از رشـد سـريع تـسهيالت                 

لـس در   باشد که مغاير نظـر مج       هاي سود بانکي مي     افزايش نرخ , گيرد  اعطايي در نظر مي   
با توجه به اهميت موضـوع بخـش بعـدي بـه            . ست ا ها خصوص کاهش دستوري اين نرخ    

 .پردازد  سود بانکي در شرايط فعلي ميهاي امکان سنجي کاهش نرخ
 هاي سود بانکي در شرايط تورمي سنجي کاهش نرخ بررسي امکان

هد د   بانکي نشان مي   هاي   هبررسي آثار ناشي از کاهش نرخ سود تسهيالت و سپرد         
و نـرخ    واقعي بازار    هاي   تر از نرخ     سود کنترل شده و پايين     هاي   رغم اين تصور که نرخ      علي

 ليکن بايد توجه داشت که حجم       ،گذاري را افزايش دهد     تواند تقاضا براي سرمايه    تورم مي 
ها جهت تأمين اين  انداز دليل روند نزولي در جذب پسه  بتواند   ميسرمايه گذاري واقعي

 مازاد تقاضا براي اخذ تـسهيالت       ، عالوه بر اين   .قابل توجهي يابد   کاهش   ها  ذاريگ سرمايه
بندي منـابع     ممکن است در شرايطي منجر به سهميه      ,  سود هاي   ناشي از پايين بودن نرخ    

 مـالي برمبنـاي نـرخ       هاي   ه و واسط  ها  بانکمالي موجود گردد و تسهيالت اعطايي توسط        
در چنين شرايطي که ساير عوامـل غيراقتـصادي         . يرد صورت نگ  ها  گذاري بازدهي سرمايه 

 کنتـرل شـده نـه       هاي   نرخ, کنند   مالي نقش اساسي پيدا مي     هاي  هگيري واسط   در تصميم 
تواند منجر به کاهش متوسـط نـرخ           بلکه مي  ،دهد  گذاري را کاهش مي     تنها حجم سرمايه  

 . گرددها گذاري بازدهي سرمايه
باعـث منفـي    در شـرايط تـورمي   هـا  ه سپردکاهش نرخکه چنانچه  نکته ديگر اين 

ـ     شـود کـه سـپرده       مياين امر باعث     نرخ واقعي سود بانکي گردد       شدن   جـاي  ه  گـذاران ب
 از جمله بازار غيرمتشکل پولي روي آورنـد و در           ها  هبه ساير گزين  ,  در بانک   توديع سپرده 

 .گردند ترين منابع مالي خود محروم مي  از مهمها بانکاين حالت 
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 سـود  هـاي  دنبال آن کاهش نـرخ   ه   کاهش نرخ تسهيالت و ناچاراً ب      ، ديگر از طرف 
آثـار و عـوارض منفـي       ,  کالن اقتصادي از جملـه تـورم       هاي   بانکي بدون توجه به شاخص    

 :توان به موارد زير اشاره کرد  ميد کهردنبال داه ديگري ب
ه بـا    بلندمدت ک  هاي  ه صاحبان سپرد  ،ها  ه  سود سپرد  هاي    نرخ  کاهش   در صورت  •

 و از ايـن      آورده   ديـداري روي   هاي   هبه سمت سپرد  , اند  کاهش سود دريافتي مواجه شده    
...) طـال و    , مـستغالت , همچون بازار سـهام   ( موازي   هاي   در بازار    براي فعاليت  ها  هسپرد

  براي اخذ سود بيشتر در بازار غيرمتشکل پولي و           رانمايند و يا منابع خود        استفاده مي 
رونق حباب گونـه    ,  چنين روندي   نتيجه. گيرند  گذاري بکار مي     سرمايه هاي  ساير فرصت 

همچنين اين  . باشد  و نهايتاً ايجاد فشارهاي تورمي مي     ... مستغالت و طال و     , بازار سهام 
توانـد موجـب افـزايش سـرعت      تغيير در ترکيب سپرده ها در جهت نقـدتر شـدن مـي         

 .نمايد رم را تشديد ميگردش نقدينگي را فراهم آورد که به نوبه خود تو

فـرار سـرمايه از     , هاي سود بانکي    از ديگر مشکالت ناشي از غيرواقعي بودن نرخ        •
هاي جذاب    نرخه تضعيف ارزش پول ملي از يک طرف و          انتظارات مربوط ب  . کشور است 

تواند به کاهش ذخـاير ارزي   تقاضا براي ارز را افزايش داده و مي  , گري د خارجي از طرف  
 .ت آن منجر شودو افزايش قيم

تـر از نـرخ واقعـي         در شرايطي که نرخ سود تـسهيالت بـانکي در سـطح پـايين              •
تمايل افراد به استفاده از منابع بانکي افـزايش         , قرار داشته باشد  ) تر از نرخ تورم     پايين(

تواند زمينه ظهـور      مي, که رانت اقتصادي حاصل از تسهيالت اعطايي       ضمن آن . يابد  مي
ايـن امـر در شـرايطي کـه         . ه را براي دريافت کنندگان آن پديد آورد        بادآورد هاي  ثروت

 اعتباري و ساير موانع بـراي همـه         هاي  واسطه سقف ه  امکان استفاده از اين تسهيالت ب     
 .تواند مباني عدالت اجتماعي را نيز خدشه دار نمايد مي, متقاضيان آن فراهم نباشد
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 يهـا  بانـک  سـود   هاي  نرخ, ر سود بانکي در کشو    هاي  در صورت پايين بودن نرخ     •
بيشترين موفقيـت را در جـذب       , شوند  غيردولتي که فارغ از دستورات اداري تعيين مي       

چرا که با توجـه بـه تـصميمات    . نمايد  غيردولتي مي يها  بانک بانکي نصيب    هاي  هسپرد
 يهـا   بانـک  دولتي به سمت     يها  بانکسپرده هاي مردمي سوي     , گذاران  عقاليي سپرده 
گونـه   ازير شده و با توجه به عدم وجود سهميه بندي بخـشي بـراي ايـن               غيردولتي سر 

رات با مـشکالت مـضاعفي مواجـه    دي نظير کشاورزي و صاهاي حمايت از بخش, ها  بانک
 .خواهد شد

 سـود   هـاي   گردد که در صورت کـاهش نـرخ         مالحظه مي , با عنايت به موارد فوق    
بنابراين بانک  . شود  ميه اقتصاد   تبعات منفي بسياري متوج   بانکي بدون کاهش نرخ تورم      

مرکزي جهت کنترل و کاهش نرخ تورم که خود پيش شرط اصلي و اساسي براي امکان                
 سود بـانکي    هاي  باشد در شرايط فعلي نظر به افزايش نرخ          سود بانکي مي   هاي  کاهش نرخ 

توان انتظار داشت کـه اعطـاي تـسهيالت بـه بخـش               ميبا اتخاذ اين سياست پولي      . دارد
 .کاهش يابددنبال آن تورم ه و بدر نتيجه نقدينگي  بانکي تا حدودي تعديل شده وغير
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 پيش گفتار

در  ی اسـت كـه نقـش بـسيار مهـم و كليـد           ی از جمله متغيرهـاي    ینرخ سود بانك  
گذشـته لـزوم     یهـا   سـال  يط. يدنما می جوامع ايفا    ی اقتصاد روابط و   ی پول های  سياست

، درخصوص ی و عملیجانبه در زمينه نظر   جامع و همه   ینگاه فراگير و    یها  سيانجام برر 
پس از طرح   1378 در اوايل سال  . شده است  همواره احساس    ی سود بانك  یها  نرخمبحث  
  و  كارشناسـان  ی برخـ  ی از سـو   ی سـود بـانك    یهـا   نـرخ  در زمينـه تعـديل       هاييپيشنهاد
 یهـا   ليـل تح یآميختگـ   و ی غيرکارشناسـ  "بعضا حثمبا و طرح    یان اقتصاد گذار  سياست
ـ        یبرخ در یغيرتخصص  و یتخصص  از  یگيـر  پـيش  منظـور ه   جرايد، الزم ديده شد كـه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هاي اقتصادي ها و سياست  رييس دايره پولي اداره بررسي - 1
 .هاي اقتصادي ها و سياست  محقق دايره پولي اداره بررسي - 2
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 در اين زمينـه آغـاز   ی همه جانبه، مطالعاتیها سياتخاذ هرگونه تصميم قبل از انجام برر  
پـس از   .  انجـام شـد    ی موضوع مطالعات  یبا توجه به جوانب امر ابتدا در زمينه نظر        . گردد

 امر و امعان نظـر بـه الزامـات قـانون            ی به سمت جوانب كاربرد    یگير اين مراحل با جهت   
 ي سعبه اين منظور بدون ربا و شرايط اقتصاد ايران، مطالعات ادامه يافت و یعمليات بانك

 اسـتفاده   ی اقتـصاد  ی و معيارهـا   ها  شاخص ي سود از برخ   یها  نرخگرديد تا جهت تعيين     
 ی مطالعات وسيع  ،ميمات متخذه  هرچه بيشتر از تبعات تص     يدر ضمن جهت آگاه   . گردد

 هـا   بانـك  ی و نيز سـاختار مـال      ی توليد ی سود بر واحدها   یها  نرخدرخصوص تاثير تغيير    
توجه به شـرايط اقتـصاد       با، برنامه سوم توسعه   یها  سالطول  صورت پذيرفت و نهايتا در      

 یبانـک مرکـز    و پـول و اعتبـار     ی، شـورا  ی اقتـصاد  هـای   سياسـت  یكشور و خطوط كل   
در اين نوشـتار گزيـده       .ند و تسهيالت اعمال نمود    ها  سود سپرده  یها  نرخا در    ر یتغييرات

 .گردد  میيهارا های متعدد تهيه شده، ای از گزارش

  مقدمه-۱

ضرورت حفظ استقالل اقتـصادي و وجـود موانـع و مـشکالت در مـسير تحـرک                  
 الزم  کنـد کـه در تـأمين منـابع          سرمايه به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاب مي         

در ايـن قبيـل     . گذاري، اتکاي اصلي بر منابع داخلـي متمرکـز گـردد            جهت انجام سرمايه  
هاي کوچک و بزرگ از طريـق شـبکه بـانکي در تـأمين       انداز  کشورها جذب و تجهيز پس    

در کشورما نيز . ي مختلف اقتصادي تأثير بسزايي خواهد داشتها بخشگذاري در  سرمايه
هاي توليدي، تجهيز      مشکالت موجود در گسترش زمينه     ,به جهت شرايط کنوني اقتصاد      

  و هـاي مولـد    انـدازهاي خـصوصي و هـدايت ونظـارت آن در مـسير فعاليـت                کارآمد پس 
هاي توليدي منجر شده و در نهايـت، ضـمن تـأمين رشـد               به گسترش ظرفيت   زا،  اشتغال

ا و  هـ  تـرين کاسـتي     از عمـده  . کنـد  مـي اقتصادي از تشديد فشارهاي تـورمي جلـوگيري         
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اي در برخـي از کـشورهاي در حـال            ا جذب منابع سـپرده    ارتباط ب هاي موجود در      ضعف
.  در مقايسه با نرخ تورم اسـت       ها  بانکه پايين بودن نرخ سود      لئتوسعه از جمله ايران، مس    

هـاي بـانکي پيـشي     نرخ سود سپرده  طي ساليان متمادي در کشور، تورم از     به طوري که  
از طـرف ديگـر برخـي از        . گيـرد  مـي هـا تعلـق        ايـن سـپرده    گرفته و عمالً سود منفي به     

بانکي در سطح بـااليي بـوده        ي سود ها  نرخاقتصادي و سياسي عقيده دارند که        مسئولين
 .ی وتوليد کمک کردگذار سرمايهبه رونق , والزم است با کاهش آن 

 مرور اجمالی برکارکرد نرخ بهره در بانکـداری متعـارف، بـه           در اين گزارش ضمن     
به سـطح آ ن از نقطـه    پرداخته و رسي عوامل موثر بر تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران       بر

ي هـا   نـرخ سپس آثار کـاهش      .ددگر  میهاي اقتصادي اشاره      با توجه به مولفه    نظر تعادلی 
 .گيرد ميي اقتصادی مورد بررسي ها شاخص سود بدون توجه به محيط اقتصاد کالن و

  اداقتص  بهره دریکارکرد نرخ ها-۲
نظيـر ذخـاير     ي مرکزي از طريق ابزارهاي مستقيم و غيرمـستقيم        ها  بانکامروزه  

برداشت، سقف اعتبـاري و همچنـين ابزارهـاي فعـال در بـازار از                 قانوني، تسهيالت اضافه  
هـاي دولـت در       ي عقيم سازي و سـپرده     ها  سياستقبيل عمليات بازار باز، تنزيل مجدد،       

ي اقتصادي متعـارف    ها  نظامدر  . نمايند اي نقش مي  ي پولي کشورها ايف   ها  سياستاجراي  
 حاكم بر تغييرات    هاي  رژيمتعيين سطوح نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و          مسايلي از قبيل    

آنها از يكسو و ارتباط اين متغيرها در اقتصاد كالن كشورها از سوي ديگـر در چـارچوب                  
 در مـورد كـشورهاي      هـا   ظامناگرچه اين   . شود  ي كالن پولي هدفدار تعيين مي     ها  سياست

مختلف با توجه به سطوح توسعه يافتگي كشورها، نهادهاي مالي و پولي مختلف و درجه               
ارتباط و ادغام آنها در نظام توليد و تجارت جهاني متفاوت است، اما اقتصادهاي مولـد و                 
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 هـاي   نشان دهنده اشكال مشخصي از رژيم      داراي سالمت از نظر ساختار و معيار كاركرد،       
 . باشند ميياد شده 

 در كشورهاي مختلف به كار گرفتـه شـده اسـت،         کههاي پولي    نظر از رژيم   صرف
 .ان پـولي بـوده اسـت      گذار  سياستچند اصل مسلم اقتصادي در اين كشورها مورد توجه          

ت هدفدار در خدمت اهداف كالن اقتصاد نظيـر تـشويق رشـد        به صور سياست پولي بايد    
، و تامين تعـادل و      ها  قيمتايجاد اشتغال، تثبيت     ،هيل تجارت تس گذاري،  توليد و سرمايه  

 اولين اقدام اساسي تثبيت     بدين منظور . باشد پويايي بخش مالي و بخش خارجي اقتصاد      
گريزي مالي اسـت كـه اقتـصاد ملـي را از حالـت                گري مالي و جلوگيري از واسطه       واسطه
ثبات، سوداگرانه و حاشـيه       ، بي بخش مالي به وضعيت غيرمولد      انسجام  و  پويايي ،يپايدار

 .دهد اقتصاد جهاني سوق مي
بايد تركيب متوازن   از جمله سياست پولي، ،ي كالنها سياستدر تنظيم و اجراي 

ت هماهنگ و در آرايشي ماندگار و بـا دوام در  به صورارز و تورم  ي بهره،ها نرخو با ثبات  
، اقتصاد ملي را    ها  نرختناسب اين   م بي توجهي به توازن و تركيب     . ميان مدت تامين شود   

دهد كه تثبيت بخش مالي را به زيان بخـش واقعـي و بـه                 در فرآيند عدم تعادل قرار مي     
 .زند  دالل منشانه زودنگر برهم ميهاي گري سود واسطه

  يكي از   باالتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم،       ،ذکر شده ي  ها  نرخدر آرايش متوازن    
طرف ديگر چنانچه سطوح پايه  از. شود مين اقتصاد ملي تلقي      مولد بود   براي ط الزم وشر

متغيرهاي مورد اشاره درست انتخاب شده باشد، آنگاه برابري تغييرات نرخ ارز حداقل در       
 .سطح نرخ تورم، متضمن ثبات بخش خارجي اقتصاد نيز خواهد بود
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ل  كليدي ترين شاخص تعيين كننده سـطوح حـداق         معنايبه  به اين ترتيب تورم     
اقتصادي بعهده خواهد داشـت و   ارز نقش اساسي در توسعه و رشد نرخ بهره و تغيير نرخ 

  .بايد سطح آن در حداقل ممكن حفظ گردد  ميذکر شده و توازن  براي تامين تعادل
 متعارف بانکداری نرخ بهره در -۲- ۱

تامين  را در هدايت، اجرا و     یا  پيشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده      یدر اقتصادها 
بـا نـرخ     یا و كـشوره   ی صنعت یدر اكثر كشورها  . نمايد ي ايفا م  ی پول های  سياستاهداف  
 بـه عنـوان   مـدت بـازار،       از طريق تغيير نرخ بهره كوتـاه       ی مركز یاـه  انكـبايين،  ـتورم پ 

، بـه  ی سياست پـول ی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارها          یهدف عمليات 
  تنظـيم  را  یپـول   ایـهـ   استـسيـ ،  ياتـعمليـ   هدف  محدوده  در اـه  نرخ  یدارـمنظور نگه 

 یـنقدينگـ  دـرشـ   نرخ  قبيل زاي  اهداف ،یعالوه بر هدف عمليات    كشورها  اين در. نمايد  يم
در ايـن صـورت هـدف       . شـود   یمـ  و رشد تعيـين      ها  قيمت به ثبات    يز جهت دستياب  ـني

 بلكـه بـه     يانـــ ا بـه اهـداف مي     ـت نـه تنهـ    مـد  اهـ بهره كوت  یها  نرخ مربوط به    ياتـعملي
                         ی درخـصوص مكـانيزم اشـاعه پـول        ياطالعات در دسترس و نيز اسـتنباط بانـك مركـز          

)Monetary Transmission Mechanism (كامل داردیبستگ . 
 بازار پول درعرضه پـول نيـز         مهم در  ي از متغيرها  ي يك به عنوان  )بهره( نرخ سود 

، يموديگيليـان  راشـه،  از قبيـل مطالعـات كـوپر،      (مطالعات انجام شده    . باشد يگذار م تاثير
 سود از طريق كاهش ذخاير      یها  نرخ يش در  كه افزا  آن است  از   ي حاك )ديوليو هندرشات،

باعــث UR-FR)( از ذخــاير آزادي  افــزايش تفاضــل ذخــاير غيراستقراضــوFR)( آزاد
 ذخـاير آزاد،    يتوانـد از مجـرا      ي سود مـ   يها  رخنلذا افزايش   . گردد  يافزايش عرضه پول م   

 .١باعث افزايش عرضه پول گردد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۴۹، ص۲برانسون، ج . اقتصاد كالن، ويليام ا چ  -۱  
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 افـراد جامعـه     یپرتفوليو ، تغيير در  یبانك  سود يها  نرخ از تاثيرات مهم تغيير    ييك
 ی از شـقوق دارايـ  یا  خـودرا در قالـب مجموعـه     یهـا   دارايييك فرد   ي  بطور طبيع . است

 شامل پول   یا توان به مجموعه    ي يك فرد م   يايبطور مثال در سبد دار    . نمايد  ي م ینگهدار
 یگيـر  فرد در تصميم  . اشاره كرد ...  بادوام، طال و ارز، سهام و      ی، كاالها ینقد، سپرده بانك  

به دو عامل ريـسك و      ياد شده    به هر يك از شقوق       يش خو یخود درنحوه تخصيص داراي   
عامـل نـرخ   " ، طبيعتاها داراييبا فرض ثبات شرايط ريسك هريك ازاين . بازده توجه دارد  

بـراين اسـاس تعيـين      . نمايد  يفرد ايفا م   ی را در نحوه تخصيص داراي     ی نقش اصل  یبازده
ند باعث جذب بخـش     توا  می ساير شقوق    ی باالتر از نرخ بازده    ی در سطح  ینرخ سود بانك  

ـ  ی سـود بـانك    یهـا   نـرخ از طرف ديگر تعيـين      .  شود ها  بانك فرد به    یعمده داراي  نحـو  ه  ب
ازبـين   را هـا   بانـك  در   یگـذار   كه جذابيت سپرده   یطوره   و در سطح پايين ب     یغيرمنطق

 و هجوم منابع به سمت ساير بازارهـا منجـر           ها  بانك یند به تضعيف منابع مال    توا  می ،ببرد
 .شود

ي هـا   نرخ ابزار غيرمستقيم پولي استفاده گسترده دارند و          از در کشورهايي که      
ي پولي بر روي حجم ذخاير      ها  سياستردار است، اجراي    پذيري کافي برخو   آنها از انعطاف  

ه بـه نوبـه   لئاين مـس . پول تاثير قابل توجهي دارد  و نرخ بهره در بازار غيرمتشکلها  بانک
ي هـا   نـرخ  و همچنين    ها  بانکخود بر روي هزينه دسترسي افراد و موسسات به اعتبارات           

يتـاً متغيرهـاي واقعـي اقتـصاد از         گذارد و از اين طريـق نها        ها و عرضه پول اثر مي       سپرده
، تحت تـاثير    ها  قيمت جريان سرمايه و توليدات و       ،گذاري  قبيل مصرف خصوصي، سرمايه   

 به نوبه خود ها قيمتگيرند و از طرف ديگر تغييرات متغيرهاي مربوط به توليد و     قرار مي 
 تعادل به ها سيستماين  لذا در. گذاري اثربخشي دارند ي استقراض و سپردهها نرخبر روي 

 .گردد  مي طور خودکار برقرار
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بـه   سـود  یهـا  نـرخ توان نتيجه گرفت كه   یممباحث  اين  من حيث المجموع از       
 بـدون  هـا  نـرخ از يك طرف افزايش زيـاد ايـن    . نمايد يت دوجانبه در اقتصاد عمل م     صور

ر ساير تواند به بروز ضعف و ركود د يها، م  درساير حوزهی بازدهيها نرختوجه به وضعيت 
از طـرف ديگـر تعيـين       .  منجر گـردد   ها  بانك یدليل هزينه منابع مال     يبازارها و افزايش ب   

 و هجوم سـرمايه     ها  بانك یتواند به تضعيف منابع مال      ي پايين م  ی سود در سطوح   یها  نرخ
لـيكن دو نكتـه     .  منجـر شـود    یبـاز   سـفته  یها  و مولد به سمت حوزه     ی بانك يها از حوزه 

 در اقتـصاد    ی سود واقع  یها  نرخاول آنكه در هر حال      . ر قرارداشته باشد  همواره بايد مدنظ  
 مواجه خواهدشد كـه  يصورت اقتصاد با وضعيت سركوب مال در غيراين. بايد مثبت باشد  

 در  یواقعـ   یهـا   بخـش    مختلـف اقتـصاد بـاالخص      یهـا   بخش ی را برا  ی متعدد یضررها
 تغيير  يسب باتغيير شرايط اقتصاد   دومين مطلب آنكه نرخ سود بايد متنا      . برخواهدداشت

 را  یتواند نتايج معكوس   ي م ی سود بدون توجه به شرايط اقتصاد      یها  نرخيابد، زيرا تثبيت    
 .دربرداشته باشد

 (flexible) و متغيـر     (fix)به صورت ثابـت    ي بهره ها  نرخ ،در بانکداري متعارف    
ارداد با نرخ ثابـت و يـا        يي امکان عقد قر   ها  سيستمدر چنين   . در سطح وسيع کاربرد دارد    

در قراردادهـاي بـا نـرخ سـود         . باشـد   ميت داوطلبانه ميسر    به صور متغير براي مشتريان    
گريـز از آن اسـتفاده    تاثير بـوده و مـشتريان ريـسک     ثابت، تحوالت آتي اقتصاد در آن بي      

 حـسب شـرايط اقتـصادي و        هـا   نـرخ نمايند؛ ليکن در قراردادهاي با نرخ سود متغير،           مي
ي ها  نرختجهيز منابع نيز به جهت عدم محدوديت در         . کند  ق تحوالت بازار تغيير مي    مطاب

ه ي متفاوت و يا ب    ها  نرخوجود  . پذيرد  رقابتي صورت مي  " ها در شرايطي کامال     بهره سپرده 
عبارتي چند نرخي در اين سيستم معطوف به ارزيابي ريسک متقاضـيان و نـه برمبنـاي                 

   .ذا مطلوب و منطقي استحمايت و اعطاي رانت بوده و ل
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 قاعده تيلور  -۲-۲

امروزه تحقيقات انجام شده در اقتصاد کـالن، داليـل و شـواهد بـسياري را ارايـه                  
ي هـا   سياسـت  به جاي اعمـال      ١"قاعده سياستي "نمايد که ضرورت برخورداري از يک         مي

 برجـسته  دنبال گسترش وه  هاي اخير ب    طي دهه . نمايد  متغير و هرازچندگاه را مطرح مي     
 و هـا  قيمـت بي ثباتي در سطح عمومي   ي پولي در ايجاد ثبات وياها سياستشدن نقش   

توليد و همچنين با توجه به مطالعات تجربي و نظري در خصوص ارتبـاط ميـان تـورم و                   
ي فراواني جهت معرفي الگوي باثبات براي هدايت سياست پولي          ها  تالشرشد اقتصادي،   

اساس و به علت ارتباط بلندمدت ميـان عرضـه پـول و تـورم،               براين  . انجام پذيرفته است  
ان و مقامات پولي در جهت کنتـرل تـورم، کنتـرل            گذار  سياستمهمترين نگراني و اقدام     

بـي    آن یدر پـ  به علت بي ثباتي تقاضاي پـول و        .شود  محسوب مي    نقدينگي وحجم پول   
  انتظـارات، معرفـي يـک   ات مالي و نقشاعثباتي رابطه ميان تورم و نقدينگي به دليل ابد  

الگوي باثبات پولي با تاکيد بر مکانيزم انتقال پولي و ارايه يک قاعده پولي مناسـب طـي                  
لي در ايـن    ترين قاعده پـو     معروف. هاي اخير در راس توجهات اقتصاد دانان واقع شد          دهه

سـاس  برا. باشـد   ميها     که مبتني بر تئوري نئوکينزين     باشد  مي" ٢ورتيل"زمينه قاعده پولي    
مدت با توجه بـه مقيـاس تـورم و شـکاف توليـد تنظـيم و                   ، نرخ بهره کوتاه   مذكورقاعده  

مبناي ارايه اين قاعده سياستي، درک اين واقعيت است که يـک            " اصوال. گردد  تعديل مي 
اول . العمـل مناسـب نـشان بدهـد       سياست پولي مناسب بايد بتواند در جهات ذيل عکس        

يد هم نسبت به تغييرات توليد ناخالص داخلي واقعـي          اينکه يک سياست پولي مناسب با     
گرفته شده در کنار اهداف مربوط بـه        به کار ي  ها  سياست" ثانيا. و هم تورم، حساس باشد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Policy rule 
2- Taylor rule 
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کنترل تورم و حفظ ثبات توليد، هيچگاه نبايد بر تثبيت نـرخ اسـمي ارزتاکيـد نمايـد و                   
 يـک ابـزار     بـه عنـوان    بايـد    نـرخ بهـره   " ثالثا. متکي بر مداخله مداوم مقامات پولي باشد      

 .سياستي کليدي قابل تعديل و انعطاف پذير باشد

، تيلور فرمول خاصي را که      ذکر شده جهت بررسي کاربرد عملي قاعده سياستي        
براساس اين قاعده سياستي، بـا      . را دارا بود، پيشنهاد نمود    ياد شده   ي  ها  ويژگيمجموعه  
 نرخ بهره کاهش و يـا       ،لي واقعي و تورم   سطح توليد ناخالص داخ     تغييرات  جهت توجه به 

سـادگي آن و قايـل       ،"تيلـور "ي اصلي قاعده سياسـتي      ها  ويژگياز  . شود  افزايش داده مي  
براساس .  است دو متغير تورم و شکاف توليد ناخالص داخلي       به  شدن وزن و اهميت برابر      

عکـس     ي پـولي خـود و نـرخ بهـره را در           ها  سياستي مرکزي بايد    ها  بانکنظريه تيلور   
براساس مطالعـات   . ، تنظيم نمايند  )شکاف توليد (العمل به تورم و انحراف از توليد بالقوه         

 شود که نرخ تورم در سطوح پايين کنترل شـود و      گيري اين قاعده موجب مي    به کار وي،  
 سال گذشته توسط    ۱۵اين سياست طي    . نوسان شديد در سطوح توليد متوقف شود       نيز

 گرفته شد که نتايج مثبتي را نيـز         به کار  (FOMC) رزرو آمريکا    کميته بازار باز فدرال   
اسـا س   و بـر بـوده  برخـوردار   قاعـده تيلـور از ويژگـي سـادگي         .به همراه داشـته اسـت     

گذاري شده توسط بانک مرکزي در بلندمدت، نرخ بهـره           تورم هدف :  چندگانه هاي  بخش
 بهـره اسـمي بلندمـدت از        تعيين شدن نـرخ   واقعي يا تعديل شده با نرخ تورم،        " طبيعي"

 ١.نرخ فعلي تورم و سطح توليدات بنا شده استمجموع دو عامل فوق، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - " Taylors Rule and Fed : 1970-1997 ", FRBSF Economic Review 1998 , Number 3 

, pp 5-9  
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ي ها سياست قاعده تيلور راهنماي مناسبي براي ،براساس تجربه برخي از کشورها   
 و  گـذار   سياسـت شود و استفاده از اين قاعده موجبات افـزايش اعتبـار              پولي محسوب مي  

 . و تورم را فراهم خواهد نمودها متقي کنترل بيشتر بر سطح عمومي

 نرخ سود در اقتصاد ايران -۳

 کشور که مبتني بـر      ی دولت ي سود در نظام بانکداري    ها  نرختعيين  وفرآيند   روش
متفاوت   متعارف یبانکداري تعيين نرخ در   ها  روشاست، با    قانون عمليات بانکي بدون ربا    

 بـودن سيـستم بـا       یبه جهت دولت  در بخش واقعي و    اقتصادي بوده و با مالحظه بازدهي    
هـا    ي سـود سـپرده    ها  نرخ در تعيين    .شود  تعيين مي  ي اقتصادي ها  بخشنگاه حمايتي از    

اي تنظيم شوند که حداقل جبـران کـاهش ارزش            به گونه  ها  نرخاين الزام وجود دارد که      
ي ديگـر   هـا   شـاخص پول را بنمايند و در عين حال در يک جايگـاه منطقـي نـسبت بـه                  

ي سـودعلي الحـساب     هـا   نـرخ  در صـورتي کـه       . باشـند   قتصاد کشور قرار داشته   بازدهي ا 
 حـداقل   ، سهام يي همچون نرخ تورم، نرخ سود     ها  شاخصتر از     ها در سطحي پايين     سپرده

قرار گيرند،  .. . نرخ سود پرداختي به اوراق مشارکت و       ,نرخ سود در بازار غيرمتشکل پولي     
ي متعددي  ها  محدوديتجهيز منابع بانکي با     ها و ت    سيستم بانکي کشور در جذب سپرده     

ي مختلـف اقتـصادي     هـا   بخشروبرو شده و تبعات منفي آن در بعد اعطاي تسهيالت به            
 گـذاران   خواهـد بـود؛ چـرا کـه منـابع سـپرده             ، بـسيار شـديد    ها  بانکواثربرساختارمالي  

 .رود یمشمار ه  بها بانک  تسهيالتیترين منبع در اعطا اصلي

 وتبديل وتخصيص ها بانکبرآورد سود حاصل از تسهيالت  درهم  م يليکي از مسا  
 هـا  بانـک ها، مالحظات بـسيار اساسـي در تعيـين حاشـيه نـرخ سـود                آن به سود سپرده   

هاي عملياتي و ريسک      شود که نه تنها هزينه      اين حاشيه در سطحي تعيين مي     . باشد  مي
بهبـود سـاختار مـالي     را پوشش دهد، بلکه مالحظات سياسـتي قـوي در زمينـه    ها  بانک
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به عبارت ديگـر در ايـن خـصوص از يـک طـرف              .  نيز در تعيين آن مراعات شود      ها  بانک
مالحظات قانوني و حقوقي ناشي از الزامات قانوني عمليات بـانکي بـدون ربـا بـه همـراه                   

يي عمليـاتي   آشود و از طـرف ديگـر، کـار          ي اقتصادي در نظر گرفته مي     ها  بخشعملکرد  
معمول در  حفظ نسبتها و استانداردهايجهت مقرراتي در   -هاي تنظيمي    و برنامه  ها  بانک

 .شود  اعمال ميها بانک مالي  جهت تقويت بنيه

  تعيين نرخ سود مکانيزم-۱-۳

 .شـود   با توجه به نوع عقدانجام مـي       ي سود در نظام بانكداري كشور     ها  نرختعيين  
ت بـه دو دسـته تقـسيم        بـدون ربـا از جهـت ماهيـ         عقود مصرح در قانون عمليات بانکي     

در عقود غيرمشاركتي يا عقود با بازدهي       . شوند، عقود غيرمشاركتي و عقود مشاركتي       مي
 عقـود بـه     گونـه   ايندر  . تواند حداقل ويا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد          ثابت، بانك مي  

 لـذا تحـوالت آتـي و        ،گـردد   دهنده با سـرمايه قطـع مـي          رابطه وام  ،جهت انتقال مالكيت  
يرات احتمالي وضعيت مالي فعاليت مذكور از جهت سود و زيان ارتباطي بـه سـود و                 تغي

 ماهيت مشاركت بر عدم تمليـك بـه ضـمان بنـا شـده               كه  حاليدر  . مطالبات بانك ندارد  
بدين معنا كه عاملين و مشاركين از سرمايه خود رفع يد ننموده بلكه مالكيت آنان               . است

تعارف، هيچيك از طرفين در مقام بستانكار و يا بدهكار          لذا در شرايط م   . يابد  استمرار مي 
توانـد    كننده كل و يا بخشي از سرمايه، نمي        ي تامين عنامبه  به عبارت ديگر، بانك     . نيست

 در زمينـه  هـا  بانكبررسي عملكرد . خود را از نتيجه فعاليت موضوع مشاركت مجزا نمايد     
 درصد از تـسهيالت     ۷۰كه حدود   دهد    اعطاي تسهيالت در قالب عقود اسالمي نشان مي       

توان نرخ از      درصد باقيمانده نيز گرچه نمي     ۳۰در  . گردد  ت غيرمشاركتي اعطا مي   به صور 
 لحاظ گردد تا از ها نرخاي از  اي را تثبيت نمود، ليكن بايد نرخ و يا دامنه     قبل تعيين شده  

نظـر متقاضـي      قطـه ها در اختيـار باشـد و از ن          منظر بانك، مبنايي براي قبول يا رد پروژه       
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گفته شـد    که  همان طوري ليكن  .  باشد  وجود داشته  گيري  عالمتي براي تصميم   تسهيالت
در  .باشد كه جبران كـاهش ارزش پـول را بنمايـد           اي  گونهه   بايد ب  ها  نرخدر هر دو مورد،     

مورد انتظار بانك از تـسهيالت اعطـايي نيـز توجـه و تاكيـد بـر                  تعيين حداقل نرخ سود   
معمـوالً بـه شـاخص تـورم و تحـوالت             و عملكرد بخـش واقعـي بـوده و         متوسط بازدهي 

ي اقتــصاد كــالن و همچنــين مالحظــات سياســتي در حمايــت از برخــي از هــا شــاخص
بديهي اسـت الزمـه هـر گونـه كـاهش درنـرخ             . گردد  ي اقتصادي تاكيد ويژه مي    ها  بخش

 اصـلي  كـه صـاحب   گذاراني اسـت  سودتسهيالت،كاهش بيشتر درپرداخت سود به سپرده
 .منابع بانكي هستند

 ي سود بانکيها نرخ بررسي وضعيت فعلي -۴

 یهـا  سـپرده  الحـساب  یي سود علها نرخ که در قسمت قبل ذکر شد،     طورن  هما
 ی بنا بر مفـاد قـانون عمليـات بـانک          یبانکي وحداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانک       

 تعيين گرديده ومعطـوف     یمختلف توسط شوراي پول و اعتباربا توجه به عوامل           بدون ربا 
ي سود ممکن اسـت     ها  نرخ بنابر اين . باشد  ميعرضه و تقاضا ن     بر یبه سازوکار بازار ومبتن   
شـود    براين اساس در اين قسمت سعي مي      . تر از نقطه تعادل باشد      همواره باالتر ويا پايين   
 مورد بررسي   ي سود بانکي  ها  نرخ مسايل مرتبط با  ,هاي اقتصادي     با توجه به برخي مولفه    

 .قرار گيرد

 در کـشورهاي مختلـف و       هـا   بانکمقايسه نرخ سود پرداختي از سوي        •
هايي است کـه همـواره        مقايسه آن با نرخ سود متداول در ايران، از جمله مقوله          

ي سود  ها  نرخ چرا که ماهيت     ,و شبهات زيادي را به همراه داشته است        ها  بحث
ه و عــدم توجــه بــه آن نتــايج دي ســود واقعــي متفــاوت بــوهــا نــرخاســمي از 

ي سود در كـشورهاي مختلـف       ها  نرخ مقايسه   لذا. اي خواهد داشت    کننده گمراه



 روند
 
۳۲ 

مثال در کشوري که نرخ تـورم       به عنوان    .بايد با توجه به تورم رايج انجام گيرد       
 درصد تعيين گردد، نرخ ۱۶ درصد است، چنانچه نرخ سود ۱۶ساالنه در حدود 

 ي سـود  هـا   نـرخ ا توجه به نرخ تورم،       در کشور ما ب    .سود واقعي صفر خواهد بود    
گـذاري در      سـپرده  هـا   سـال بانکي در سطح بسيار نازلي بـوده و در بـسياري از             

تنهـا در چنـد سـال اخيـر و بـا      .  با سود واقعي منفي مواجه بوده اسـت       ها  بانک
هـاي بـانکي از سـود مثبـت برخـوردار         سـپرده  کاهش نرخ تورم، برخي ازانـواع     

 درصـد   ۶/۱۵ نرخ تـورم در سـطح        ۱۳۸۲گفتني است که طي سال      .اند  گرديده
هـا    تحقق يافته است، اين در حالي است که ميانگين موزون سود انواع سـپرده             

 درصد و ميانگين موزون سود انـواع تـسهيالت بـانکي در حـدود               ۱۲در حدود   
ها   ا درنظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود واقعي سپرده     لذا ب .  درصد بوده است   ۶/۱۶

 است چنين   یبديه.يابد  منفي و نرخ سود واقعي تسهيالت به حد صفر تنزل مي          
 . باشدیم خود بسيار پايين تر ی ازحد تعادلیيها نرخ

 تقاطع  ، شوند یم به صورت دستوري تعيين ن     ها  قيمت که   یدر اقتصادهاي  •
 چنـين   در. باشـد   مـي  هـا   قيمـت كننده سـطح     تعيين    و تقاضا   هاي عرضه  منحني

توسط نيروهـاي حـاكم بـر بـازار         قيمت    سطح تعادلي  هرگونه انحراف از   سيستمي
به طور مثال اگر قيمـت بـاالتر از          .گردد مي الزم برقرار    تعادل"تعديل شده و مجددا   

 شدهگان    سبب كاهش قيمت از طرف عرضه كننده      نقطه تعادلي باشد، مازاد عرضه      
سـبب   ، مـازاد تقاضـا  قـرار گيـرد  تر از نقطه تعادلي    پايين ها  قيمتي که   و در صورت  

 دوبـاره در سـطح تعـادلي قـرار          هـا   قيمـت گردد و در نهايـت       مي ها  قيمتافزايش  
، با توجه به    )قيمت  (نرخ سود تعيين شده براي تسهيالت      در حال حاضر  . گيرند مي

تر از نرخ سود تعادلي       ين پاي ،اي  سپرده بازار ومحدوديت عرضه منابع      یميزان تقاضا 
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 ی از رانـت اقتـصاد     ی را با نوع   ی که برخورداران ازتسهيالت بانک    ای  به گونه  باشد  مي
امـر وجـود     دليل ايـن  .  فساد مالي را تقويت نموده است      یها  زمينهمواجه ساخته و  

 یي سود کنون  ها  نرخ در یتسهيالت بانک   و مازاد تقاضا براي دريافت     ی طوالن وفصف
  ..باشد مي

ي سود بانکي در ايران حاکي ها  نرخي انجام شده و نگاهي به       ها  سيررب •
 کـه از مـصاديق      باشـد   ميي گذشته   ها  سالاز منفي بودن نرخ واقعي سود طي        

 ۲۲هـاي بـانکي در    سـپرده  ي سـود ها  نرخارقام واقعي   . بروز سرکوب مالي است   
تر از  کـه سـهمي بـاال   ها بانکمدت  هاي کوتاه دهدکه سپرده  سال اخير نشان مي   

را بـه خـود اختـصاص         دار گـذاري مـدت     هاي سـرمايه     درصد از کل سپرده    ۵۰
گذاري   هاي سرمايه   سپرده. اند   همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده       ,دهند  مي

ي مـورد بررسـي ازنـرخ    هـا  سالدر بقيه   چند سال اخيرييکساله نيز به استثنا  
 سـاله كـه     ۵دار    ذاري مـدت  گـ   هاي سرمايه   سپرده. سود منفي برخورداربوده اند   

باشند، طي سـه سـال اخيـر بـه علـت              هاي بلندمدت مي    ترين نوع سپرده    عمده
بـديهي   .باشده نرخ سود واقعي مثبت داشته       نستاي تورمي تو  ها  سياستکنترل  

ان اقتـصادي  گـذار  سياست الزم است ,است به لحاظ آثار منفي و زيانبار اين امر        
مطالعـات انجـام    . يي را اتخاذ نماينـد    ها سياستدر جهت خروج از اين وضعيت       

 که خروج از وضعيت سرکوب مالي در ايـران اثـرات            آن است شده نيز حاکي از     
 .رشد اقتصادي خواهد داشت گذاري و مثبت و مفيدي را بر سرمايه

ي غيردولتـي کـه     ها  بانکها و تسهيالت      ي سود سپرده  ها  نرختوجه به    •
دليـل ديگـري بـر       ،باشـند   فعاليـت مـي   در حـال     یبسيار باالي اکنون در سطح      هم

شـايان ذکـر   . باشد ميي دولتي از نقطه تعادل   ها  بانکي سود   ها  نرختر بودن     پايين
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ي ها  بانکها و سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي توسط           است، تعيين سود سپرده   
نـرخ سـود     شده تا   گذارده شده وتنها به آنها توصيه      ها  بانکغيردولتي بعهده خود    

ي سـود مـصوب شـوراي       ها  نرخواحد درصد باالتر از      ۳ الي   ۲ا را حداکثر    ه  سپرده
ي غيردولتـي براسـاس     هـا   بانک. ي دولتي تعيين نمايند   ها  بانکپول و اعتبار براي     

ها و تسهيالت خـود را بـاالتر از      ي سود سپرده  ها  نرخمصوبه مذکور در حال حاضر      
 یها  نرخليل وجود تقاضا در     اند و به د     ي دولتي تعيين نموده   ها  بانکي سود   ها  نرخ

 .باشد مي روبروی با رشد فزآينداها بانک تسهيالت اين ,درصد  ۲۵باالتر از 

ي سود تسهيالت در ها نرخ و برآوردهايي که برروي      ١براساس مطالعات  •
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام شده، نتايج قابل تـاملي حاصـل شـده               

 يک متغير تاثير گذار بررشد      ايعنمبه  يالت  ي سود تسه  ها  نرخبراين اساس   . است
گـذاري بخـش      ي مختلـف اقتـصادي از جملـه توليـد و سـرمايه            ها  بخشو توسعه   

ي مـذکور  هـا   بخـش بـر توليـد      مطرح نبوده و تاثير چنداني    ... .خصوصي، صنعت و  
عليـرغم انتظـار     گذاري بخـش خـصوصي       که سرمايه  آن است علت اين امر    . ندارد

 تسهيالت، بيشتر متاثر از متغير ريسک اقتصادي است و          نرخ سود  به جاي ,برخي  
ــازار آزاد   ــرخ ارز در ب ــرات ن ــرخ ارز (تغيي ــسان ســازي ن ــل از يک  )در شــرايط قب

ي مختلـف اقتـصادي بـوده       هـا   بخـش گذاري در     کننده اصلي هزينه سرمايه    تعيين
گيـري بخـش      يـک فـاکتور در تـصميم      مفهـوم   به  عبارت ديگر نرخ سود     ه  ب. است

گذاري از فاکتور     الشعاع ارزيابي سرمايه    گذاري همواره تحت    ي سرمايه خصوصي برا 
  لذا بـه منظـور کـاهش هزينـه        . و نوسانات نرخ ارز قراردارد     نااطميناني ها ,ريسک  
 الزم است ريسک اقتصادي پايين آورده شـده         ,آنتشويق  جهت  گذاري در     سرمايه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي اقتصادي ها و سياست ، گزارش داخلي اداره بررسي"هاي سود بانكي تحليلي بر لزوم افزايش نرخ  -۱
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تانه با اعمال سياسـت      خوشبخ  كه و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبي برخوردار گردد        
ي ايجاد ثبات نـسبي فـراهم       ها   زمينه ۱۳۸۱يکسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال        

بديهي است کاهش نرخ سود تسهيالت راه حل موثري جهت تشويق و  .شده است
  .گذاري بخش خصوصي نخواهد بود تحريک سرمايه

درصد منابع بودجه دولـت از محـل درآمـد           ۵۰تامين ساالنه بيش از      •
رزي حاصل از صادرات نفت خام و تامين بخش ديگري از منابع بودجه از طريـق                ا

 و الزامات قانوني که بانک مرکزي را ملزم         (OSF)برداشت از حساب ذخيره ارزي      
کـل   داري هـاي خزانـه   به تامين معادل ريالي ارقام مذکور و واريز آنهـا بـه حـساب        

 نـک مرکـزي در زمينـه      روي مقامـات با     نمايد، چالش جدي و هميشگي پـيش        مي
ي معطوف بـه کنتـرل عرضـه        ها  سياست از طرفي  .است مديريت نقدينگي و تورم   

 .هزينه به سقف خـود نزديـک شـده اسـت           لحاظ کارايي و  ه  پول در حال حاضر ب    
ي کنترل تقاضا براي پول که مهمترين ابزار        ها  سياستضرورت دارد تا    دليل  بدين  

ـ    عـال صورت ف ه   ب ,ي سود بانکي است     ها  نرخآن   منطقـي  .کارگرفتـه شـود   ه  تـري ب
سمت عرضـه    يي ابزارهاي كنترلي  عدم کارآ  ي سود بانکي در شرايط    ها  نرخنمودن  

 .است ضرورتي اجتناب ناپذير ,و فقدان ابزارهاي کنترلي تقاضا پول

ي معطوف به نرخ سـود بـانکي کنتـرل شـده و غيـر               ها  سياستاعمال   •
 تمايـل توليدکننـدگان داخلـي بـه         ,ي اقتصادي ها  بخشتعادلي با نگاه حمايتي از      

بجاي استفاده از منابع داخلي ويا تـامين مـالي از بـازار             را  استفاده از منابع بانکي     
نتيجـه چنـين     .دهـد  مـي افـزايش   , بودن هزينه هاي آن     سرمايه به جهت واقعي     

 و اشـتغال    یگـذار   سـرمايه کـاهش   , ی با توجه به محدوديت منابع بـانک        یسياست
 موجب نهادينه شدن نگـرش اسـتفاده از         ,ی بر اين چنين رويه ا     عالوه .بودخواهد  
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در برابر نوع کاربر آن گرديده وميل به استفاده از سرمايه را              سرمايه بر  یدانش فن 
 هـای   سياسـت  بـا    ,نگرش  است اين نحوه   یبديه. يدنما  میدر فرآيند توليد تقويت     

 .تکشور مغاير اس  مهمترين چالش اقتصاديعنامبه اشتغال زايي 

 هاي بانکي بررسي آثار ناشي از کاهش نرخ سود تسهيالت و سپرده-۵

ي هـا   نـرخ تـر از      شـده و پـايين      ي سود کنترل  ها  نرخشايد چنين تصور گردد که       
لـيکن بايـد توجـه      . گذاري را افـزايش دهـد       واقعي بازار و تورم، بتواند تقاضا براي سرمايه       

انـدازها جهـت       نزولي در جذب پس    گذاري واقعي به واسطه روند      داشت که حجم سرمايه   
عالوه بر اين، تقاضاي اضـافي ناشـي از         . ، کاهش خواهد يافت   ها  گذاري تامين اين سرمايه  

بنـدي منـابع مـالي        ي سود، ممکن است در شرايطي منجر به سـهميه         ها  نرخپايين بودن   
هي هاي مالي بر مبناي نرخ بازد        و واسطه  ها  بانکموجود گردد و تسهيالت اعطايي توسط       

در چنــين شـرايطي، ســاير عوامــل غيراقتــصادي در  .  صـورت نگيــرد هــا گــذاري سـرمايه 
ي کنتـرل   هـا   نرخدر نتيجه   . هاي مالي نقش اساسي را خواهد داشت        گيري واسطه   تصميم

توانـد منجـر بـه کـاهش      دهـد، بلکـه مـي    گذاري را کاهش مي     شده نه تنها حجم سرمايه    
ي بازدهي قابل حصول    ها  نرخايسه با حداکثر     در مق  ها  گذاري متوسط نرخ بازدهي سرمايه   

 .گرديده و روند تخصيص بهينه منابع مالي را مختل نمايد

تواند ارزش واقعـي سـپرده افـراد          واضح است که تغييرات قدرت خريد پول، مي        
 را تحت تاثير قرار داده و بدين ترتيب فـردي کـه نـزد بانـک سـپرده توديـع                 ها  بانکنزد  
 در سررسيد، مبلغي کمتر از ارزش واقعي آن در زمـان            ها  قيمتي  کند، در صورت ترق     مي

تواند موجب نگراني افـراد گرديـده و          بيني اين وضعيت، مي     پيش. نمايد  توديع دريافت مي  
 ها بانکها برانگيزد و در نتيجه،  تمايل آنان را بجاي توديع سپرده در بانک، به ساير گزينه 

 بتوانند نگراني   ها  بانک اگر   که  حاليدر  . روم گردند از مهمترين منابع تامين مالي خود مح      
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بخـشي از قـدرت     " گذاري تشويق کنند، لزوما     افراد از اين بابت را رفع و آنان را به سپرده          
تواند در کنترل تورم و تثبيت قدرت خريد          انداز شده و کاهش تقاضا مي       خريد خانوار پس  

هـاي خـود بـه        زش واقعـي سـپرده    پول موثر واقع شود و افـراد بـا اطمينـان از حفـظ ار              
ي واقعي منفـي    ها  نرخاز ديگر تبعات منفي ناشي از اعمال        . گذاري مبادرت نمايند    سپرده

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود  سود بانکي، مي

ي هـا   شـاخص  بدون توجـه بـه       ها  بانکهاي      ي سود سپرده  ها  نرخکاهش   •
در . باشـد   مـي  منفي بر اقتصاد     کالن اقتصادي از جمله تورم نيز داراي آثار و عوارض         

هاي بلندمدت که بـا       ها کاهش يابد، صاحبان سپرده      ي سود سپرده  ها  نرخصورتي که   
ي ديـداري روي آورده و از       هـا   سپردهاند، به سمت      کاهش سود دريافتي مواجه شده    

همچون بازار سهام، مستغالت، طـال      (ها براي فعاليت در بازارهاي موازي         اين سپرده 
نمايند و يامنابع خود را براي اخذ سود بيشتر در بـازار غيرمتـشکل               مياده  استف..) .و

 رونـق   ،نتيجه چنـين رونـدي    .ندگير  میکار  ه   ب یگذار  سرمايه یها  فرصتپولي وساير 
ــازار ســهامگونــه بحبــا و نهايتــاً ايجــاد فــشارهاي تــورمي .. . طــالو،، مــستغالت  ب
 توانـد  مـی هـت نقدترشـدن    در جهـا  سـپرده همچنين اين تغيير در ترکيب     .باشد  مي

  را فـراهم آورد کـه بـه نوبـه خـود تـورم را               یموجب افزايش سرعت گردش نقدينگ    
 .يدنما میتشديد 

ي سـود بـانکي، فـرار       ها  نرخاز ديگر مشکالت ناشي از غيرواقعي بودن         •
 وانتظارات مربوط به تضعيف ارزش پول ملي از يک طـرف         . سرمايه از کشور است   

توانـد    ، تقاضا براي ارز را افزايش داده و مـي          ديگر طرفي جذاب خارجي از     ها  نرخ
 .به کاهش ذخاير ارزي و افزايش قيمت آن منجر شود
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ي سـود   هـا   نـرخ ي سـود بـانکي در کـشور،         ها  نرخدر صورت پايين بودن      •
شوند، بيشترين موفقيت      اداري تعيين مي   هاي که فارغ از دستور    یي غير دولت  ها  بانک

چراکه با توجه به    . نمايد   مي یي غيردولت ها  بانکنصيب  هاي بانکي     را در جذب سپرده   
ـ    هـا   بانـک هاي مردمي از سوي       گذاران، سپرده   تصميمات عقاليي سپرده   ه ي دولتـي ب

 ی بخش ی سرازير شده و با توجه به عدم وجود سهميه بند          یي غيردولت ها  بانکسمت  
مـشکالت   وصـادرات بـا      ی نظير کشاورز  یيها  بخشحمايت از    ،ها  بانک گونه  اين یبرا

 . مواجه خواهد شدیمضاعف

ي سـود   ها  نرخگردد که درصورت کاهش       ، مالحظه مي  ياد شده با عنايت به موارد     
، )ي سود بانکي  ها  نرخنياز کاهش      مهمترين پيش  يعنامبه  (بانکي بدون کاهش نرخ تورم      

 ی مالیتبعات منفي بسياري متوجه اقتصاد شده و عمالً کنترلي بر پديده عدم واسطه گر
)(disintermediation بنـابراين شـرط اصـلي و اساسـي     . وجود نخواهـد داشـت     ها  بانک

ي سود بانکي، کاهش نرخ تورم در جامعه و بـه تبـع آن تعـديل انتظـارات                  ها  نرخکاهش  
 .باشد ميهاي بانکي  ي سود سپردهها نرختورمي مردم و در نهايت مثبت شدن 

 بـا کـاهش نـرخ تـورم در           قابل مشاهده است   )۱ ( که در جدول شماره    طور  همان
گـذاري مـدت دار از کـل          هـاي سـرمايه     سـهم سـپرده   , ي گذشـته  ها  سالايران در طول    

 .ي بخش غيردولتي افزايش يافته استها سپرده
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 )۱(جدول شماره 

 غيردولتي هاي بخش دار از کل سپرده گذاري مدت هاي سرمايه سهم سپرده
 ) درصد-ميلياردريال(

 )۲( ها سپردهكل  )۲( به) ۱( نسبت
 گذاري سرمايه ها سپرده

 )۱(مدت دار
 سال پايان

۴/۴۲ ۳/۵۳۱۴۳ ۹/۲۲۵۱۶ ۱۳۷۳ 

۲/۳۸ ۲/۷۴۳۹۹ ۹/۲۸۴۱۶ ۱۳۷۴ 

۷/۳۴ ۵/۱۰۳۳۳۶ ۱/۳۵۸۴۷ ۱۳۷۵ 

۶/۳۹ ۱/۱۱۸۹۰۶ ۸/۴۷۱۰۳ ۱۳۷۶ 

۱/۴۴ ۴/۱۴۱۶۲۸ ۱/۶۲۴۲۹ ۱۳۷۷ 

۶/۴۶ ۹/۱۷۰۵۶۹ ۰/۷۹۵۳۲ ۱۳۷۸ 

۲/۴۶ ۴/۲۲۳۹۵۲ ۶/۱۰۳۳۶۳ ۱۳۷۹ 

۳/۴۸ ۶/۲۹۱۷۶۸ ۵/۱۴۱۰۶۶ ۱۳۸۰ 

۶/۴۸ ۹/۳۸۲۷۴۳ ۴/۱۸۵۸۶۲ ۱۳۸۱ 

۶/۵۱ ۹/۴۸۷۸۶۳ ۲/۲۵۱۷۳۸ ۱۳۸۲ 

 

  در ساير کشورهای بهره بانکیها نرخ-۶

 وهجـ شـامل و  ( سطح نرخ بهره به ميزان عرضه منابع مالي          متعارفدر اقتصادهاي   
 از ،تاهميت اسـ  حائز توجه به اين مطلب  .بستگي دارد  و تقاضاي منابع مالي   ) پس انداز   

تحت كنترل مقامات پـولي كـشور هـا          در اقتصادهاي متعارف   آنجا كه عرضه منابع مالي    
 ليكن  ،نيستاز حساسيت قابل مالحظه نسبت به نرخ بهره برخوردار            حجم آن  ،قرار دارد 
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تقاضاي منابع مالي از حساسيت بااليي نسبت به نرخ بهره برخـوردار بـوده و بـا افـزايش                 
  .يابد مي مالي تقليل نرخ بهره تقاضاي منابع

 بـانکي  ي بهـره هـا  نـرخ  کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ميزان     یدر تمام 
ان پولي اسـت کـه از ايـن طريـق بتواننـد             گذار  سياست ابزاري در دست     به عنوان همواره  

ي مولـد   هـا   بخـش دهي نموده و به سـمت         اندازهاي موجود در دست مردم را جهت          پس
 بانکي کشورهاي مختلف   ي بهره ها  نرخ که در جدول مربوط به       نهگو  همان. رهنمون شوند 

هاي بانکي در اغلـب کـشورهاي پيـشرفته و در حـال               واقعي سپرده  آمده است، نرخ بهره   
ي سود بـانکي در  ها نرخ که حاليدر ). ۲جدول (باشد مي نرخ تورم ومثبت   باالتر از  ،توسعه

مثال  به عنوان  .استنفي برخوردار   ها اغلب از سودهاي م      ايران بخصوص نرخ سود سپرده    
 ۱۲،  ۱۳۸۲هـا در سـال        موزون نرخ سود سـپرده      که قبالً ذکر شد ميانگين     همان طور و  

که باشـد  مـي  درصـد  ۶/۱۵ نـرخ تـورم در همـان مقطـع     کـه  حـالي درصد بوده اسـت در     
 و کاهش بيشتر اين     استگذاران     واحد درصد سود منفي به سپرده      ۶/۳دهنده تعلق    نشان

 . هيچ وجه منطقي و قابل قبول نيستدرصد به

 یبند جمع-۷

بلكـه از تعامـل نيروهـاي        به صورت دستوري  نه  ي بهره   ها  نرخ ،بانكداري متعارف در
يي هـا   سيستمدر چنين   .گيرند ميعرضه و تقاضا در بازار و تحت كنترل مقامات پولي شكل            

ي ثابـت و    هـا   نـرخ اد با   بت و متغير فعال بوده و امكان عقد قرارد         ي بهره به صورت ثا    ها  نرخ
 روش و فرآينـد تعيـين       ، در اقتـصاد ايـران     كـه     حـالي در   .متغير به صورت آزاد وجود دارد     

متفاوت بوده و با مالحظه      متعارف   يي تعيين نرخ در بانكدار    ها  روشي سود بانكي با     ها  نرخ
 به جهت دولتـي بـودن      در مراحل اوليه   و قطعی گرديده    ،بازدهي اقتصادي در بخش واقعي    

ي کلـي   هـا   شـاخص با توجه به     ي اقتصادي و همچنين   ها  بخش با نگاه حمايتي از      ،سيستم
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 .شـوند  ميتعيين    به صورت دستوري توسط شوراي پول و اعتبار        ..).مانند تورم و  (اقتصادي  
خـود از توانـايي الزم بـراي برقـراري           ي تعيين شده به دليل ماهيت خـاص       ها  نرخبنابراين  

هيچ تضميني وجود نـدارد كـه نـرخ    و ضا و وجوه برخوردار نبوده تعادل ما بين عرضه و تقا   
 .سود تعيين شده از فرآيند مذكور نرخ تعادلي اقتصاد باشد

ر شـرايط  دد کـه د   گـر   مـی  تاکيد   ،های موجود در فرآيند تعيين نرخ      عليرغم کاستی 
مطالعـات كارشناسـي و واقعيـات    مـستند بـه   بايـد  مـی  ي سود بانكي    ها  نرختغيير   ،كنوني

 يهـا   شـاخص بدون توجـه بـه       سودي  ها  نرخو هر گونه کاهش در    قتصاد كشور انجام گيرد     ا
از . شود   مي بانكيدر سيستم   بيشتر  باعث ايجاد صف و اختالل      ..) .همانند تورم و  (اقتصادي  

 تغييـر   ، از شـبكه بـانكي     اي  سـپرده  خـروج منـابع       نيز کاهش نرخ سود باعث     ها  سپردهبعد  
 ايـن بازارهـا، ايجـاد        نق بازارهاي مـوازي، رشـد حبـاب گونـه         هاي بانکي، رو    ترکيب سپرده 

غيرمتشکل پولي گرديده و شرايط را براي فعاليت اشکال          فشارهاي تورمي و گسترش بازار    
 .سازد اي مهيا مي ي مضاربهها شرکت مختلف و مجدد

 :از بحث هاي انجام گرفته در اين بخش نتايج زير قابل استنتاج است

 سود واقعي سرمايه، مهمترين عوامل تعيين کننده نرخ سـود            نرخ تورم و نرخ    -۱
 كـاهش   ،ي سـود  ها  نرخكاهش   الزم جهت   شرط  که اين است نکته مهم   . باشند ميبانکي  

 جهت اثرگذاري رابطه مذکور از نرخ تورم به نرخ سود           به عبارت ديگر   .باشد  مينرخ تورم   
 .استبانکي 

ي هـا  سياسـت ن کميـابي سـرمايه و    نرخ سود واقعي سرمايه بر اثر عواملي چو   -۲
 ۳-۴تـوان ايـن نـرخ را در حـد      مـي در شرايط فعلـي     . شود ميپولي بانک مرکزي تعيين     

 .باشد مي كه در مقايسه با نرخ وسود واقعي سيستم بانكي بسيار باالتر درصد درنظرگرفت
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 درصد طي يک افق زماني چند سـاله از          ۱۰ تقليل نرخ سود بانکي به کمتر از         -۳
 بسته سياستي ارايه شده در اليحه برنامـه         .کاهش تدريجي تورم امکان پذير است     طريق  
 . راهکارهاي الزم را براي دستيابي به اين مهم ارايه کرده است،چهارم

 ٢جدول شماره     
  )٢٠٠٢ -٢٠٠٣(ي ها سالي سود بانكي و تورم در برخي كشورها در ها نرخ 

)درصد(
۲۰۰۲ ۲۰۰۳ 

 ها سپرده
 )اقعيو(

ها سپرده تورم تسهيالت  ها سپرده
 )واقعي(

ها سپرده تورم تسهيالت
 كشور

  

 آمريكا 4.7 1.7 1.5 0.23 4.1 1.2 2.3 1.1-

 انگليس 4.0 ... 1.6 ... 3.7 ... 2.9 ...

 فرانسه 6.6 3.0 1.9 1.1 6.6 2.7 2.1 0.6

 كره 6.8 4.9 2.8 2.1 6.2 4.3 3.5 0.8

 چين 5.3 2.0 0.8- 2.8 5.3 2.0 … ...

 اندونزي 19.0 15.5 11.4 4.1 16.9 10.6 5.9 4.7

 مالزي 6.5 3.2 4.5 1.3- 6.3 3.1 5.7 2.6-

 مكزيك 9.4 2.9 5.1 2.2- 6.9 3.1 4.6 1.5-

 ونزويال 36.6 29.0 22.4 6.6 25.1 17.2 31.2 14-

 برزيل 62.9 19.4 8.4 11.0 67.1 22.0 14.8 7.2

سنگاپور 5.4 0.9 0.4- 1.3 5.3 0.5 0.5 0.0

 شيلي 7.8 3.8 2.5 1.3 6.2 2.7 2.9 0.2-

 ميانمار 15.0 9.5 57.1 47.6- 15.0 9.5 ... ...

 تانزانيا 16.4 3.3 4.6 1.3- 14.5 3.1 4.5 1.4-

 بحرين 8.5 1.3 1.2 0.1 ... ... ... ...

 Financial Statistics International: ماخذ  
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 )٣(جدول شماره 
 )٢٠٠٣-٢٠٠٢( در برخي کشورها طي دوره (spread)کيحاشيه سود بان

 )ارقام به درصد(

۲۰۰۲ ۲۰۰۳ 
 کشور

spread ها سپرده تسهيالتspread ها سپرده تسهيالت

 ۹/۲ ۲/۱ ۱/۴ ۰/۳ ۷/۱ ۷/۴ آمريکا
 ۹/۳ ۷/۲ ۶/۶ ۶/۳ ۰/۳ ۶/۶ فرانسه
 ۳/۶ ۶/۱۰ ۹/۱۶ ۵/۳ ۵/۱۵ ۰/۱۹ اندونزي
 ۸/۳ ۱/۳ ۹/۶ ۵/۶ ۹/۲ ۴/۹ مکزيک

 ۹/۷ ۲/۱۷ ۱/۲۵ ۶/۷ ۰/۲۹ ۶/۳۶ يالونزو
 ۰/۹ ۲/۱۰ ۲/۱۹ ۴/۱۲ ۳/۳۹ ۷/۵۱ آرژانتين
 ۱/۴۵ ۰/۲۲ ۱/۶۷ ۵/۴۳ ۴/۱۹ ۹/۶۲ برزيل

 ۸/۴ ۵/۰ ۳/۵ ۵/۴ ۹/۰ ۴/۵ سنگاپور
 ۳/۳ ۰/۲ ۳/۵ ۳/۳ ۰/۲ ۳/۵ چين

 ۵/۵ ۵/۹ ۰/۱۵ ۵/۵ ۵/۹ ۰/۱۵ ميانمار
 ۴/۱۱ ۱/۳ ۵/۱۴ ۱/۱۳ ۳/۳ ۴/۱۶ تانزانيا
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 فهرست منابع و مآخذ
 

 :منابع خارجي 

 ها و تسهيالت بانكي نرخ سود موزون سپرده -٤ل جدو

 (درصد)          

 
 سال

 

 نرخ موزون
 ها سپرده

 نرخ موزون
 تسهيالت

 نرخ
 تورم

 نرخ سود
 ها واقعي سپرده

 نرخ سود
 واقعي تسهيالت

1368 6.9 10.9 17.4 -10.5 -6.5 

1369 8.0 13.7 9.0 -1.0 4.7 
1370 8.8 12.7 20.7 -11.9 -8.0 
1371 10.2 13.4 24.4 -14.2 -11.0 
1372 11.2 16.4 22.8 -11.6 -6.5 
1373 11.1 16.4 35.2 -24.1 -18.9 
1374 12.5 16.7 49.4 -36.9 -32.7 
1375 12.4 17.6 23.2 -10.8 -5.6 
1376 12.6 17.2 17.3 -4.7 -0.1 
1377 12.7 17.5 18.1 -5.4 -0.6 
1378 12.8 17.1 20.1 -7.3 -3.0 
1379 12.9 17.8 12.6 0.3 5.2 
1380 12.0 17.4 11.4 0.6 6.0 
1381 12.0 16.9 15.8 -3.8 1.1 

1382 12.0 16.5 15.6 -3.6 0.9 
 متوسط

1368-1372 
9.0 13.4 18.9 -9.9 -5.5 

 متوسط

1374-1378 
12.6 17.2 25.6 -13.0 -8.4 

 متوسط

1379-1382 
12.2 17.1 13.9 -1.6 3.3 
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 آثار تورمي ناشي از تعديل بهاي برخي از 
 کاالها و خدمات اساسي

 
 

 ٣، ناهيد مقدم تبريزي ٢، سيمين عبدالعلي زاده شهير ١سيما اسدسنگابي فرد
 
 

 چکيده
 انرژي، همه ساله بخش هاي ملاعطاي يارانه بابت کاالها و خدمات اساسي، بويژه حا

اين امر عالوه بر تاثير بر بودجه . دهد  ميص قابل توجهي از بودجه دولت را به خود اختصا
دولت، به دليل پايين بودن قيمت انرژي از يک طرف موجب مصرف بي رويه اين گروه از 

با توجه به . کاالها گرديده و از طرف ديگر موجب گسترش صنايع پرمصرف انرژي شده است
گذاري در وي سرمايهها، منابع مالي حاصل از فروش اين کاالها تکافسطوح پايين قيمت

لذا کاهش اعطاي . بخش را نداشته و از عواقب اين امر، افزايش روزافزون واردات بوده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي اقتصادي ها و سياست  کارشناس اداره بررسي- ١
 هاي اقتصادي هاي و سياست  رئيس دايره امور اجتماعي اداره بررسي- ٢
 هاي اقتصادي ها و سياست محقق اداره بررسي - ٣
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گذاران ها و به عبارتي تعديل بهاي کاالها و خدمات اساسي همواره مدنظر سياستيارانه
 . کشور قرار داشته است

در )  انرژيهاي مله حابويژ(نظر به اهميت بحث تعديل بهاي انواع کاالهاي اساسي 
کشور و آثار تورمي آن، گزارش حاضر به بررسي آثار تورمي سياست تعديل بهاي برخي از 

 و نيز مدل تعادل عمومي (I-O) ستانده ـ کاالها و خدمات اساسي با استفاده از مدل داده
 . پردازد مي(ECGE)قابل محاسبه انرژي 

، (I-O)ستانده ـ  مات اساسي، آثار تورمي، مدل دادهيارانه، تعديل بهاي کاالها وخد :کليدواژه
 .(ECGE)مدل تعادل عمومي قابل محاسبه انرژي

 مقدمه -١
هاي بسيار بزرگي روبرو خواهد بـود، كـه در حـال            هاي آينده با چالش   ايران طي سال  

كه در آينده با ورود هرچه بيشتر نيروهاي مـاهر           حاضر مهمترين آنها نرخ باالي بيكاري بوده      
حـل ايـن معـضل،      . تـري خواهـد يافـت     ن با انتظارات باال و بسيار ناشكيبا، ابعاد گسترده        جوا

ي كـسب چنـين رشدي،كـشور نيـاز بـه           برا. مستلزم يك نرخ رشد اقتصادي بسيار باال است         
گذاري بيـشتر و حركـت بـه سـمت اقتـصاد بـازار دارد كـه در آن، بخـش           سرمايه  و انداز پس

 .نمايدخصوصي نقش اساسي را ايفا مي
اي از  هاي گذشته بخش قابـل مالحظـه       يك كشور نفت خيز، طي دهه      به عنوان ايران  

هاي آشكار و پنهان بركاالها و خدمات اساسـي بـه مـصرف             ثروت خود را به شكل انواع يارانه      
 سياسـت ناكـارا و       توزيـع درآمـد،    خـصوص رسانده كه هم در زمينه رشد اقتصادي و هـم در          

ها يك مدل توزيع قبـل از         توزيع درآمد در ايران در تمامي اين سال       مدل  . اثري بوده است   بي
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 حركـت بـه سـمت    رو ايناز . رشد اقتصادي است كه قطعاً در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود       
در چنـين مـدلي و در قالـب         . مدل توزيع درآمد به همراه رشد اقتصادي اجتناب ناپذير است         

پـذير، دسـتيابي بـه رشـد        حمايت از اقشار آسـيب    بندي مشخص بويژه براي       يك برنامه زمان  
 .اقتصادي باال، در نهايت موجب بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد

 تعديل بهاي كاالها و خدمات اساسي و يارانه اعطـايي دولـت بابـت ايـن                 مورددر اين   
دهـد، نقـش    ص مي كاالها كه همه ساله بخش قابل توجهي از بودجه دولت را به خود اختصا             

اين امر عالوه بـر تـاثير بـر بودجـه دولـت از طريـق افـزايش خـالص                    . نمايدمهمي را ايفا مي   
بخـش  . درآمدها، موجب كاهش مصرف بي رويه اين گروه از كاالها و خدمات خواهد گرديـد              

شـود کـه ايـن امـر        انرژي پرداخت مي   هاي  ملهاي اعطايي دولت به انواع حا     اي از يارانه  عمده
به دليل پايين بـودن قيمـت انـرژي در          . رويه مصرف آنها شده است     منجر به افزايش بي    خود

پـذير  هـاي غيرقيمتـي امکـان     کشور، کاهش مصرف صرفاً از طريق تشويق و يا کـاربرد روش           
هاي صنعت و خانگي، پايين بودن قيمت موجب استفاده از لـوازم            بويژه در بخش  . نخواهد بود 

همچنين پايين بودن قيمت    . رش صنايع پرمصرف انرژي شده است     بر و گست    وتجهيزات انرژي 
هـاي  رويه نسل   هاي آتي به علت استفاده بي     انرژي با عدالت بين نسلي منافات دارد، زيرا نسل        

لذا بهتر اسـت بـراي ايـن        . گذشته و فعلي، از اين نعمت خدادادي بهره چنداني نخواهند برد          
از طـرف ديگـر حرکـت در        .  درنظر گرفتـه شـود     منبع با ارزش، يک قيمت مناسب و متعادل       

 انرژي برمبناي اصل هزينه فرصـت، از دقـت و توجيـه نظـري               هاي  ملگذاري حا   جهت قيمت 
رويه مصرف شـده و  توجهي به اصل هزينه فرصت موجب گسترش بي بي. قوي برخوردار است  

گـذاري در     ايهها تکـافوي سـرم    از آنجاکه قيمت بازار و منابع مالي حاصل از فروش اين حامل           
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گـذاري    هاي حتمـي قيمـت    آمد  پيبخش را ندارد، لذا اتکاء روزافزون مصرف به واردات نيز از            
اي هاي قيمتي به گونه     از اين بابت ضرورت دارد که سياست      .  انرژي است  هاي  ملنامناسب حا 

 .هاي جهاني سوق داده شودها به سمت قيمتمدت قيمتطراحي و اجرا شود که در ميان
)  انـرژي  هاي  ملويژه حا  هب(ي اساسي   هاه اهميت بحث تعديل بهاي انواع کاال      نظر ب 

 مهمترين مانع جهت تعديل يکباره قيمت ايـن گـروه           به عنوان در کشور و آثار تورمي آن       
هـا و     کـاال برخـي از    از کاالها، گزارش حاضر به بررسي آثار تورمي سياست تعـديل بهـاي              

 کاال و خـدمت يـا گـروه کـااليي و خـدماتي              ٩ که در اين مطالعه شامل    (اساسي  خدمات  
 و نيز مدل تعادل عمومي قابل محاسـبه  ١)I-O( ستانده ـبا استفاده از مدل داده  ) باشد مي

 .پردازد مي ٢(ECGE)انرژي 
هـاي  اي به مفـاهيم اساسـي يارانـه و نيـز حجـم يارانـه              در مقاله حاضر در ابتدا اشاره     
مطـرح  ) حـذف يارانـه   (هـا   مقولـه افـزايش قيمـت      بعد   اعطايي دولت شده و سپس در بخش      

 تعـادل عمـومي قابـل محاسـبه         گرديده و ضمن مروري اجمـالي بـر چـارچوب اصـلي مـدل             
)ECGE(      ي چند سناريو   ها در چارچوب اين دو مدل ط       اثرات تورمي حاصل از افزايش قيمت

  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  يارانه-٢
بـر  ( كننـدگان    دولتي را گويند که به توليـد       يارانه هرگونه پرداخت بالعوض واحدهاي    

هاي توليدي آنها، يا مقاديريا ارزش كاالها و خدماتي كه آنها توليـد، عرضـه يـا                   اساس فعاليت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ -Input – Output (I-O) 
٢- Energy Computable General Equilibrium (ECGE) 
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تواند به خزانـه دولـت واريـز گـردد،            از محل خزانه دولت و هر آن چه كه مي         ) نمايند  وارد مي 
 . گيرد تعلق مي

توان به يارانه   گيرد كه از آن جمله مي       ها صورت مي  هاي گوناگوني از يارانه     بندي  طبقه
توليدي، وارداتي، صادراتي، يارانه پنهان و آشکار، يارانه مصرفي يا توليدي، يارانه هدفمند و يا 

 .غير هدفمند اشاره نمود
در مورد هر کااليي که دولت با پرداخت مبلغي از بودجه خود باعث شود کـه قيمـت                  

مام شده خود در بازار عرضه گردد، يارانـه آشـکار پرداخـت گرديـده               آن کاال کمتر از قيمت ت     
گردد که به نحوي از انحا         يارانه پنهان يا ضمني به نوعي از يارانه اطالق مي          که  حاليدر  . است

 و در بودجـه دولـت و        شود موجب ايجاد هزينه و يا محروميت از کسب درآمد براي دولت مي           
مانند يارانـه تخصيـصي بـه برخـي کاالهـا و خـدمات              شود،    هاي ملي کشور ثبت نمي    حساب

بعـالوه   .گيـرد   هاي دولتي صورت مـي    اساسي که عرضه آنها زير قيمت تمام شده توسط بنگاه         
شـود کـه      گيرد و در مورد کاالهايي اعمال مي        دامنه پرداخت آن همه اقشار جامعه را دربرمي       

ها در لت قرار دارد و انگيزه دولتتوليد يا توزيع آن توسط دولت و يا تحت نظارت مستقيم دو   
در مورد کاالهـاي اساسـي      " ها خصوصا ها، پايين نگهداشتن قيمت     پرداخت اين دسته از يارانه    

ايـن گونـه    . شـود     ها با هدف حمايت از توليدکنندگان از سوي دولت پرداخت مي            يارانه. است
هاي مـستقيم دولـت     مکک.  مستقيم يا غيرمستقيم پرداخت شود     به صورت تواند    ها مي   يارانه

کاران از طريـق خريـد گنـدم يـا سـاير محـصوالت کـشاورزي بـا             به بخش کشاورزي و گندم    
هاي غيرمـستقيم دولـت در      کمک. باشد  مي هاي تضميني مناسب نوعي يارانه توليدي        قيمت

مختلف ماننـد پرداخـت يارانـه کـود، سـم و بـذر و يـا                 هاي    تجهت حمايت از توليد به صور     



 روند
 

٥٢ 

همچنين . تواند باشد   هاي پايين تر از قيمت تمام شده مي        يا سوخت به قيمت    تخصيص انرژي 
هـاي مختلـف توليـدي در نـرخ         ها به بخش  شايان ذکر است پرداخت تسهيالت اعطايي بانک      

 .گيرد باشد که به بخش توليد تعلق مي تر از نرخ مصوب نيز نوعي يارانه ميسودي پايين
هاي توليدي به منظور حمايـت        اص مدبرانه يارانه  البته بايد توجه داشت، اگرچه اختص     

تواند در تقويت رشد اقتصادي و به تبع      از توليد و افزايش عرضه برخي از کاالها و خدمات مي          
ها   سطح رفاه و قدرت خريد مردم موثر باشد، اما حتي پرداخت اين دسته از يارانه باالبردنآن  

بـه  . گرفتن مالحظات اقتصادي صورت گيـرد     هم بايد به صورت مقطعي و محدود و با درنظر           
گذاري و توليـد در   تواند در جهت گسترش سرمايه هاي توليدي مي مثال پرداخت يارانه عنوان

هاي آن توسـعه    آمـد   پـي مناطق محروم براي مدت زماني مشخصي به کار گرفتـه شـود کـه               
 .خواهد بودپذير در اين مناطق  اشتغال در منطقه و بهبود وضعيت معيشتي اقشار آسيب

هاي جاري مستقيـم دولت به خانوارها تحت عنـوان منافع اجتماعي            بعــالوه پرداخت 
(Social Benefits) ت تقـسيم  ا خـود بـه دو قـسم   هـ  اين نوع پرداخت. گرددبندي مي طبقه

 : گردند مي
 هـاي اجتمـاعي   كمـك ) ٢و  (Social Insurance Benefits)هاي اجتماعي بيمه) ١

 (Social Assistance Benefits).نقدي يـا جنـسي   به صورتها ممكن است   اين پرداخت 
هاي نقدي به مددجويان تحت پوشش کميته امـداد امـام خمينـي             براي مثال پرداخت  . باشد

و )  در انتهاي گـزارش    ١جدول شماره   (تحت عنوان مستمري يا ساير خدمات جانبي به آنان          
-هاي مستقيم بـه خانوارهـا مـي       نه پرداخت پرداخت بن كتاب به دانشجويان از جمله اين گو        

 اعطاي کاالبرگ با ارزش خاص براي مصارف خاص به          شکلاين نوع كمك اجتماعي به      . باشد
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پرداخت يارانه به اين شيوه به فرد يا خانوار اين امکـان را            . گردد  خانوارهاي هدف پرداخت مي   
مجموعه امکان پذيري خود    دهد که سبد مصرفي خود را در مطلوبيت باالتري قرار دهد و               مي

  .را از مصرف کاالها افزايش دهد
هـاي نقـدي بـه خانوارهـاي تحـت            گردد مجموعه پرداخت    به اين ترتيب مالحظه مي    

قالـب منـافع   هـاي ارزشـي بـراي مـصارف خـاص در             هاي حمايتي و پرداخت    پوشش سازمان 
 .باشدگردند كه در اين بخش موضوع بحث ما نمي اجتماعي طبقه بندي مي

 آشکار و بخش عمده ديگـر       به صورت ها      اي کشور، بخشي از يارانه      در نظام فعلي يارانه   
هاي پنهان در     باشند که در جهت شفاف سازي بخشي از يارانه             پنهان يا ضمني مي    به صورت 

 براي اولين بار اقداماتي به منظور شفافيت هرچه    ١٣٨٢قانون بودجه سال     ١٢تبصره  ) د( بند
به اين ترتيب کـه قيمـت نفـت خـام، گـاز طبيعـي       . انجام شد انرژي، هاي ملابيشتر يارانه ح  

 خلـيج   FOB(اي    گاز و برق توليدي به قيمت منطقه       هاي نفتي و    تصفيه نشده، کليه فرآورده   
 خرجي از ـ جمعي  به صورتمحاسبه و پس از کسر بهاي فروش آنها در داخل کشور ) فارس

هـاي  و از طـرف ديگـر بـه حـساب پرداخـت           يک طرف به حساب درآمدهاي عمومي کـشور         
 .داري کل ثبت شده استهاي خزانهاي قانون ياد شده منظورو در حساب هزينه

 انـرژي   هـاي   ملمطابق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، عملکرد واقعي يارانه حا          
 ميليارد ريال بيـشتر از رقـم        ١٣٤٠٠حدود  ( ميليارد ريال    ٣/١١٧٢٨٥ حدود   ١٣٨٢در سال   

 انـرژي بـه توليـد ناخـالص         هاي  ملبررسي نسبت عملکرد واقعي يارانه حا     . بوده است ) صوبم
 درصد توليد ناخالص داخلـي کـشور        ٧/١٠كه در حدود     دهد   نشان مي  ١٣٨٢داخلي در سال    

 انـرژي در    هـاي   مـل رقم يارانـه حا   .  انرژي پرداخت گرديده است    هاي  ملدر اين سال بابت حا    
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لياتي اين سال و رقمي نزديک بـه درآمـدهاي حاصـل از فـروش               برابر درآمدهاي ما   حدود دو 
 .باشد نفت خام مي

 ١٣٨٢ انرژي در سال هاي مل حا وضعيت عملکرد يارانه
 )ميليارد ريال(      

 درصد اختالف ارقام عملکرد واقعي ارقام اعمال شده در خزانه موضوع يارانه 
 ٤/١٣ ٨/٨٧٧١٦ ٧٧٣٦١ هاي نفتي فرآورده

 ٧/١٦ ٥/٩٦٣٨ ٨٢٥٦ نشده تصفيهگاز طبيعي 
 ١/٩ ١٩٩٣٠ ١٨٢٦٩ برق
 ٩/١٢ ٣/١١٧٢٨٥ ١٠٣٨٨٦ جمع
 

 ميليارد ريال نيز بابت يارانه کاالهاي       ٥/١٨٨٢٤ مبلغ   ١٣٨٢شايان ذکر است در سال      
پرداخـت گرديـد کـه بـا        ... اساسي و کود شيميايي، دارو ، شيرخشک، سموم، پودرشوينده و           

بـا  .  ميليارد ريال گرديـد    ٧/٣٣٢٠٩اي رقم مزبور    رز کاالهاي يارانه  التفاوت نرخ ا    احتساب مابه 
 ١٣٨٢سـال    GDPهاي پرداختي براي كاالهاي اساسـي از        احتساب اين رقم، سهم كل يارانه     

 .باشد درصد مي٦/١٣در حدود 
 انـرژي  هـاي  ملاساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، رقم عملکرد يارانه حا      بر

 ميليـارد ريـال آن   ٧٨٦٢٦ ميليارد ريال بوده است کـه   ١/٩٥٣٨٦ل جاري   در هشت ماهه سا   
و مـابقي معـادل     ) بنزين، نفت سفيد، نفت گـاز و نفـت كـوره          ( اصلي    مربوط به چهار فرآورده   

 . باشد  ميليارد ريال مربوط به گاز طبيعي تصفيه نشده و برق مي١٦٧٦٠
ابت شـفاف سـازي يارانـه        ميليون ريال ب   ١٠٤٠٠٠ مبلغ   ١٣٨٣در قانون بودجه سال     

، ١٣٨٣عالوه براين، رقم مصوب در قانون بودجه سال         . بيني شده است     انرژي پيش  هاي  ملحا
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 ميليارد ريال مابه التفاوت نرخ ارز    ٦/١٣٧٨٧ ميليارد ريال يارانه کاالهاي اساسي و        ٢/٢١١٥٧
با توجـه بـه       که گردد ميليارد ريال مي   ٨/٣٤٩٤٤معادل  " باشد که جمعا    اي مي   کاالهاي يارانه 

 ميليارد ريال يارانه کاالهاي اساسـي در سـال جـاري و در              ١٢٠٠٠بيني کسري معادل      پيش
 هزار ميليارد ريال بـراي      ٤٦ها در سال جاري بيش از         صورت تامين رقم مزبور، عملکرد يارانه     

  .خواهد گرديديادشده كاالهاي 
مـالي قابـل تـوجهي را بـراي         هاي پرداختي که بـار        با توجه به حجم قابل توجه يارانه      

تـوان گفـت سـاختار نظـام          ها، مي   دولت در پي دارد و نيز غيرهدفمند توزيع شدن اين يارانه          
 .باشد ناپذير مي پرداخت يارانه در کشور ناکارآمد بوده و اصالح آن اجتناب

هـاي  اي فعلـي کـه شـامل آزادسـازي قيمتهـا يـا تعـديل قيمـت         اصالح نظـام يارانـه   
تواند بهبود وضـعيت بودجـه و         اگرچه مي   باشد،  ها و خدمات مشمول يارانه مي     شده کاال   کنترل

تخصيص بهينه منابع را به دنبال داشته باشد اما برخي آثـار منفـي از جملـه کـاهش سـطح                     
هاي پـايين و متوسـط را بـه دنبـال خواهـد             استانداردهاي معيشتي خانوارها به ويژه دردهک     

مدت و بيني تمهيدات جبراني در کوتاه ن تبعات منفي، پيشلذا به منظور اجتناب از اي. داشت
 .گردد مدت توصيه ميشدن نظام جامع تامين اجتماعي در ميان فراگير

  افزايش قيمت برخي از کاالها و خدمات اساسي-٣
با توجه به تاثيراتي که افزايش قيمت برخي کاالهـاي اساسـي بـر سـطح نـرخ تـورم                    

بدين . گيرد  له آثار تورمي اين سياست مورد بررسي قرار مي        امه مق تواند داشته باشد، در ادا      مي
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اثـرات تـورمي ناشـي از        استفاده شده و   ECGEو  ١ I-Oهاي  اساسي مدل منظور از روابط    
 .گيرد تغيير قيمت برخي کاالها و خدمات اساسي مورد بررسي قرار مي

 (ECGE) مدل تعادل عمومي قابل محاسبه انرژي -٣-١

 انرژي بر شاخص بهاي هاي ملبه اثرات تورمي تغيير قيمت حابه منظور محاس
 (ECGE)هاي مختلف اقتصادي و نيز شاخص هزينه زندگي چارچوب مدل توليدات بخش

اي هر در مرحله نخست ماتريس سهم هزينه) ١-١(مطابق رابطه . نيز مورد استفاده واقع شد
صنعت، حمل و (تلف اقتصاد هاي مخ انرژي در سبد مصرفي انرژي بخشهاي مليک از حا

سطرهاي ماتريس . (A)گرددتشکيل مي)  چهار بخش اقتصادي –نقل، خدمات و کشاورزي 
برق، گاز طبيعي،گاز (ها هاي آن نيز هر يک از حاملهاي اقتصادي و ستونمذکور بخش

. باشددر سبد هزينه انرژي مي) نفت کوره، گازوئيل، نفت سفيد و ساير مايع، بنزين، 
 (P) انرژي هاي مل ماتريس مذکور در بردار درصد تغييرات شاخص بهاي حاضرب لحاص

 .(EP)نمايد  ميارايهبردار درصد تغييرات شاخص بهاي انرژي را در چهار بخش مطالعاتي 

 

 
 
 

 
)١-١( )1*4()1*8()8*4( * EPPA =

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي آثار تورمي افزايش قيمت کاالهاي اساسي و دستمزدها در سال بررس" ستانده، به مقاله ـ براي آشنايي با مدل داده  - ١

 . مراجعه گردد١٣٨٣ سال ٤١ و ٤٠هاي  در مجله روند شماره" ١٣٨٣
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هاي ي براي هر يک از بخشپس از محاسبه درصد تغييرات شاخص بهاي انرژ
 ضرب حاصلهاي مذکور برحسب مجموعه اقتصادي، شاخص بهاي توليدات براي بخش

در . گرددهاي توليد محاسبه مياي نهادههاي مصرفي در سهم هزينهشاخص بهاي نهاده
هاي کار، سرمايه و انرژي را در هزينه توليد اي نهاده سهم هزينهBماتريس ) ١-٢(رابطه 
هاي هاي اقتصاد و ستونسطرهاي ماتريس مذکور بخش. نمايد ميارايهخش مطالعاتي چهارب

، سرمايه (LP)هاي کار ماتريس دوم شاخص بهاي نهاده. باشندآن نيز سه نهاده توليد مي
(KP) و انرژي (EP) دهد مينشان  را براي چهار بخش اقتصادي تحت بررسي (PF). 

 

 

 

 
  PP         PF     B  

 
)١-٢( )4*4()4*3()3*4( * PPPFB =

 

هاي مصرفي در شاخص بهاي مربوط به هر اي نهاده ماتريس سهم هزينهضرب حاصل
عناصر قطر اصلي ماتريس . (PP)دهد ها، ماتريس شاخص بهاي توليدات را مييک از نهاده

خص شا) ١-٣(رابطه . هاي مختلف اقتصاد استمذکور بيانگر شاخص بهاي توليدات بخش
 شاخص ضرب حاصلمطابق رابطه مذکور مجموع . دهد نشان ميبهاي کل توليدات اقتصاد را 
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در سهم هر بخش در ) PPعناصر قطري ماتريس (بهاي توليدات در هر بخش اقتصادي 
 .دهدشاخص کل توليدات را مي ١(γ)فرآيند توليد 

 

)١-٣( ∑∑ == )1(* iii PPPPI γγ

 

 انرژي بر شاخص بهاي توليدات از هاي ملمت حامحاسبه اثرات تورمي تغيير قي
اي براي اين منظور در مرحله نخست سهم هزينه. باشدطريق روابط مذکور قابل محاسبه مي

اي آنها در چهار بخش مطالعاتي براساس آمارهاي  ها براساس ترکيب هزينههر يک از حامل
ها يمتي هر يک از حامل و در سناريوهاي ق(A) ترازنامه انرژي محاسبه شده١٣٧٧سال 

توان به بردار شاخص بهاي  و از طريق بردار حاصله مي) ١-١(براساس رابطه . گردندضرب مي
هاي توليد نيز طبق  ماتريس شاخص بهاي نهاده. انرژي براي چهار بخش اقتصادي رسيد

  ضرب شده و با فرض ثابت٢(B)هاي توليد اي نهادهدر ماتريس سهم هزينه) ١-٢(رابطه 
هاي ، ماتريس قطري شاخص بهاي توليدات بخش)کار و سرمايه(هاي اوليه بودن قيمت نهاده

عناصر غيرقطري ماتريس مذکور . (آيد ميبه دستکشاورزي، صنعت، حمل و نقل و خدمات 
ميانگين موزون شاخص بهاي ). در اين فرآيند مطالعاتي کارکرد تحليلي نخواهند داشت

شاخص ). ١-٣(باشد ي معادل شاخص بهاي کل توليدات ميتوليدات بخش هاي مطالعات
هاي  متغير اثرگذار بر شاخص بهاي سرمايه و نيروي کار ماتريس قيمت نهادهبه عنوانمذکور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 GDPهاي چهارگانه اقتصادي از  باتوجه به سهم بخش- ١
وده در هـر بخـش   از ارزش افـز ) سرمايه، نيـروي كـار و انـرژي   (هاي توليد  ضرايب اين ماتريس باتوجه به سهم نهاده- ٢

 .برآورد گرديده است
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) هاي کار و سرمايه ثابت فرض گرديددرچرخه اول شاخص بهاي نهاده(توليد را متاثر ساخته 
هاي توليدي اي شاخص بهاي توليدات بخشو در چرخه محاسباتي دوم، مقادير جديدي را بر

 ١در اصل در اين مدل فرض شده كه صاحبان نيروي كار و سرمايه. دهدو کل اقتصاد مي
 كه آن نيز به نوبه خود موجب تغيير خواهند داد PPIدستمزدهاي خود را با تغيير در 

صول به چرخه مذکور تاح. گرددها و كل اقتصاد ميافزايش شاخص بهاي توليدات بخش
بر شاخص بهاي  (PPI)شرايط همگرايي از طريق اثرگذاري شاخص بهاي کل توليدات 

 .يابد  مي تداوم (LP,KP)هاي کار و سرمايه نهاده
هاي مختلف اقتصاد، زمينه تعيين اثرات پس از محاسبه شاخص بهاي توليدات بخش

سبد خانوار به پنج ) ١-٤(مطابق رابطه . گرددمذکور بر شاخص هزينه زندگي خانوار مهيا مي
خدمات، صنعت و انرژي تفکيک شده و  گروه کاالهاي مصرفي کشاورزي، حمل و نقل،

 .نمايدهاي مذکور شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي را ارئه مي شاخص٢ميانگين موزون

)١-٤( ∑ ∑ == )1(* iii PPPI θθ

  اثرات تورمي-٤
ين مطالعه در خصوص ميزان افزايش قيمت کاالهـا و خـدمات            سناريوي مفروض در ا   

 .باشد هاي اين مطالعه مي بيني اساسي، متکي بر اطالعات دريافتي از منابع گوناگون و پيش
 حداقل افـزايش    به عنوان  آمده در گزارش حاضر در اصل بايستي         به دست آثار تورمي   

کاالهـا و خـدمات     برخـي   ک ميـزان    از آنجايي که امکـان تفکيـ      . ها در نظر گرفته شود    قيمت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ساله و باالتر كشور و تمامي صاحبان سرمايه١٠ باتوجه به سهم نيروي كار در مشاغل آزاد از كل نيروي شاغل - ١
 . باتوجه به سهم كاالها در سبد مصرفي خانوار در پنج گروه مذكور تعيين شده است(θ)هاي  وزن- ٢
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هاي کنترل شده و توسط دولت در اختيـار  که با قيمت ) براي مثال پست و ارتباطات    (اساسي  
شود، از ميـزان مـصرف        اي و نهايي اين کاالها و خدمات قرار داده مي           کنندگان واسطه   مصرف

حداقل بازار آزاد آزاد آنها وجود نداشت، لذا فرض شد که رشد قيمت اين کاالها و خدمات در 
 .باشد  هاي كنترل شدهبه ميزان افزايش قيمت

فرض . ها در چندين سناريو مورد بررسي قرار گرفته استاثرات تورمي افزايش قيمت
هاي فوب  به سطح قيمت١هاي عمده نفتياوليه اين مقاله بر اين است که قيمت فرآورده

  :ليج فارس به شرح زير افزايش يابدخ

 هاي عمده نفتيهاي پيشنهادي براي فرآوردهقيمت -١سناريو 

 ١٣٨٣قيمت در سال  نوع فرآورده
 ) ريال-ليتر(

 قيمت فوب خليج فارس
 ) ريال-ليتر(

 رشد
 )درصد(

 ١٨٨ ٥/٢٣٠١ ٨٠٠ بنزين 
 ١٥٢٢ ٣/٢٦٧٦ ١٦٥ نفت گاز

 ١٣٣٧ ٠/١٣٥٨ ٥/٩٤ نفت کوره
 

 ٢٢هاي فوب خليج فارس مربوط به قيمت شرکت ملي نفت ايران، -نشريه بازار جهاني نفت: ماخذ
 . است٢٠٠٤دسامبر 

 

الزم به ذکر است که ارقام اوليه قيمت فوب خليج فارس به تن متريک بر حسب دالر 
 ريال، ٨٨٠٠، به ليتر تبديل و با درنظر گرفتن نرخ ارز ١بوده که با احتساب ضرايب مربوطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-نون برنامه چهارم، افزايش قيمت سه فرآورده بنزين، نفت گاز و نفت كوره به سطح قيمـت قا) ٣( بنابر بند الف ماده - ١

 .بيني شده استهاي برنامه پيشهاي فوب خليج فارس براي سال
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هاي نفتي  به اينکه افزايش قيمت فرآوردهباتوجه .  آمده استبه دستقيمت هر ليتر به ريال 
 ECGE و  I-Oهاي گردد، در ذيل اين اثرات با استفاده از مدلموجب اثرات تورمي مي

 : گيري شده است اندازه

 )افزايش يکباره( آثار تورمي – ١سناريو 
 اثر تورمي کل مدل مورداستفاده شرح

 )واحد درصد(
I-O با فرض افزايش قيمت سه حامل انرژي ٠٥/٢٦ 

 ٥٠/٢٩ ECGE ) نزما هم ه طورب(
I-O به تنهايي(با فرض افزايش قيمت بنزين  ٣٢/٢( 

ECGE ٢٠/٦ 

 بيـشتر از مـدل   ECGEاس مدل   ـاس ورمي بر ـگردد، آثار ت  همانگونه كه مالحظه مي   
I-O                   بوده كه به فرض تعديل دستمزد صاحبان عوامل توليد نيروي كـار و سـرمايه در مـدل 

ECGE هـا بـه    دهد که اثرات تورمي افزايش يکباره قيمت      جدول فوق نشان مي   . گردد برمي
هاي فوب خليج فارس شديد بوده و باتوجه به فقدان زمـان كـافي بـراي اجـراي             سطح قيمت 

پـذير  مـدت بـه راحتـي امکـان       هاي جبراني، كاهش آثار سوء اين سياسـت در كوتـاه            سياست
ي پنج سال برنامه چهارم صورت گيرد، از يك سـو           ها ط  افزايش قيمت  که  صورتيدر. باشد  نمي

اثرات تورمي به مراتب کمتر خواهد بود و از سوي ديگر زمان كافي بـراي طراحـي و اجـراي                    

                                                                                                                        
 بشكه و هربشكه معـادل  ٦٢٠٨/٦ و ٢٢٩٦/٧، ٤٩٩٨/٨ هر متريك تن بنزين، نفت گاز و نفت كوره به ترتيب معادل - ١

 ).(Middle East Economic Survey (MEES)ايگاه اطالعاتي پ. (باشد  ليتر مي١٥٩
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بـا احتـساب تقـسيط      ) ٢(از ايـن رو در سـناريوي        . هاي جبراني وجود خواهد داشت    سياست
 :حاسبه شده استها طي پنج سال برنامه چهارم، آثار تورمي ساالنه مافزايش قيمت

 

 هاي عمده نفتي  افزايش قيمت ساالنه فرآورده-٢سناريو 
 )هاي فوب خليج فارس تا پايان برنامه چهارمها به سطح قيمتتعديل قيمت(

 

 ١٣٨٣قيمت در سال  نوع فرآورده
 ) ريال-ليتر(

 قيمت فوب خليج فارس
 ) ريال-ليتر(

 *رشد ساالنه
 )درصد(

 ٥٣/٢٣ ٥/٢٣٠١ ٨٠٠ بنزين 
 ٥٩/٧٤ ٣/٢٦٧٦ ١٦٥ نفت گاز

 ٤١/٧٠ ٠/١٣٥٨ ٥/٩٤ نفت کوره

 : نحوه محاسبه نرخ رشد متوسط ساالنه*

 

ستانده و تعادل  ـ   هاي فوق با استفاده از دو مدل دادهاثرات تورمي افزايش قيمت
 :باشد عمومي به شرح زير مي
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 )افزايش طي پنج سال برنامه چهارم( آثار تورمي ساالنه -٢سناريو 
 

 اثر تورمي کل مدل مورداستفاده شرح
 )واحد درصد(

I-O با فرض افزايش قيمت سه حامل انرژي ٤٧/١ 
 ٢٦/٢ ECGE )نزما هم(

I-O با فرض افزايش قيمت بنزين ٢٩/٠ 
 ٨٢/٠ ECGE )به تنهايي(

هـاي هفـت حامـل انـرژي، در      ن قيمـت زمـا  هـم به منظور بررسي آثار تورمي افزايش    
هـا معـادل متوسـط نـرخ تـورم مـورد             شده است كه قيمت تمامي حامل      فرض) ٣(سناريوي  

البته در ايـن سـناريو سـه حامـل     . هاي برنامه چهارم در هر سال افزايش يابدانتظار طي سال  
هـاي    و به منظور رساندن سطح قيمتذکر شدهبنزين، نفت گاز و نفت كوره عالوه بر افزايش   

هـا از   ب خليج فارس، فرض شـده كـه ايـن حامـل           هاي فو ها به سطح قيمت   واقعي اين حامل  
لذا سـناريوي سـوم   . نيز برخوردار باشند) ٢(متوسط رشد قيمت ساالنه مفروض در سناريوي       

 .  انرژي استهاي مل بادرنظر گرفتن نرخ تورم داخلي براي کليه حا٢در واقع همان سناريوي 
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 )گرفتن نرخ تورم داخليبا درنظر ( انرژي هاي مل افزايش قيمت تمامي حا– ٣سناريو 
 

نوع فرآورده
قيمت پايه 

 ١٣٨٣سال 
 ) ريال-ليتر(

اصالح 
 قيمتي

 )درصد(

نرخ 
 تورم

 )درصد(

اصالح قيمتي 
 کل

 )درصد(

قيمت پيشنهادي 
 ١٣٨٤سال 

 ) ريال-ليتر(
 ٨/١١٠٦ ٥٣/٣٨ ٠/١٥ ٥٣/٢٣ ٨٠٠ بنزين

 ٨/٣١٢ ٥٩/٨٩ ٠/١٥ ٥٩/٧٤ ١٦٥ نفت گاز
 ٢/١٧٥ ٤١/٨٥ ٠/١٥ ٤١/٧٠ ٥/٩٤ نفت کوره
 ٨/١٨٩ ٠/١٥ ٠/١٥ - ١٦٥ نفت سفيد
 οο ٠/١٥ ٠/١٥ - οο گاز مايع

 ٢/٧٢ ٠/١٥ ٠/١٥ - ٨/٦٢ گاز طبيعي
 ٣/١٦٧ ٠/١٥ ٠/١٥ - ٥/١٤٥ الکتريسيته

οο باشدارقام در دسترس نمي. 
 . اثرات تورمي حاصل نيز به صورت زير خواهد بود

 

  آثار تورمي ساالنه-٣سناريو 
 اثر تورمي کل داستفادهمدل مور شرح

 )واحد درصد(
I-O  هاي ملبا فرض افزايش قيمت تمامي حا ٣٥/٢ 

 ١٥/٤ ECGE )نزما هم به طور(انرژي 
I-O به تنهايي(با فرض افزايش قيمت بنزين  ٤٨/٠( 

ECGE ٣٤/١ 
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در ادامه و باتوجه به آنكه اخيراً نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در طرحي 
 انرژي، اقالم آب و فاضالب و نيز پست و هاي ملها، عالوه بر حاان تثبيت قيمتتحت عنو

) ٤(لذا در سناريوي . اند نموده١٣٨٤ارتباطات را مشمول طرح تثبيت قيمتي خود در سال 
با اضافه نمودن دو سرفصل آب و فاضالب و پست و ارتباطات و با فرض افزايش قيمت آنها 

 I-O، اثرات تورمي با استفاده از مــدل )٣(مفروض در سناريوي به ميزان نرخ تورم داخلي 
 . به صورت زير خواهد بود

  با اضافه نمودن دو بخش آب و فاضالب و پست و ارتباطات )٣( سناريوي -٤سناريو 
 اثر تورمي کل مدل مورداستفاده شرح

 )واحد درصد(
 قلم كاال و ٩با فرض افزايش قيمت 

  )نزما هم به طور(خدمات اساسي 
I-O ٦٨/٢ 

در اصل سناريوي چهارم همان سناريوي سوم بوده و فقط دو بخـش آب و فاضـالب،                 
 خـاطر نـشان    . شـود   مـي   درصد به آن اضـافه       ١٥پست و ارتباطات با نرخ رشد قيمت ساالنه         

ميزان افـزايش در شـاخص هزينـه زنـدگي در اثـر افـزايش               "  صرفا سناريوهاگردد که اين       مي
لـذا  .  دهـد    مـي  االي اساسي و با فرض ساير شرايط ثابت را مورد بررسي قرار              قلم ک  ٩قيمت  

چنانچه بخواهيم به بررسي تورم در اقتـصاد کـشور پرداختـه و ارتبـاط بحـث تعـديل بهـاي                     
کاالهاي اساسي را با آن مشخص نمـاييم ، مـستلزم يـک مطالعـه جـامع درخـصوص نحـوه                     

 ن در چارچوب سياستهاي کالن اقتصادي کـشور        و عوامل موثر بر آ     گيري تورم در ايران     شکل
 .باشد که در محدوده اين مطالعه قرار نداشته است  مي
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  نتيجه گيري-٥
ها تحت سـناريوي يـك بـسيار وسـيع     نظربه اينكه آثار تورمي افزايش يكباره قيمت  

 لـذا  مدت وجود ندارد،بوده و امكان كاهش آثار سوء اين سياست بويژه از نظر رفاهي در كوتاه        
نتايج حاصل از بررسي اثرات تورمي افزايش قيمت برخي کاالها و خدمات  در اين بخش صرفاً

 . گردد  مي در جدول زير با يكديگر مقايسه ٤ الي ٢اساسي تحت سناريوهاي 

 آثار تورمي افزايش تدريجي قيمت انواع كاالها و خدمات اساسي

  تحت سناريوهاي گوناگون
 )واحد درصد(رمي كل اثر تو نام مدل سناريو

 سناريوي دوم

I-O ٤٧/١  سه حامل
ECGE ٢٦/٢

I-O ٢٩/٠  فقط بنزين
ECGE ٨٢/٠

 سناريوي سوم
I-O ٣٥/٢   انرژيهاي ملتمامي حا

ECGE ١٥/٤ 
I-O ٤٨/٠  فقط بنزين 

ECGE ٣٤/١
 سناريوي چهارم

٦٨/٢ I-O قلم كاال و خدمات اساسي٩
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ه به بارمالي اعطاي يارانه بر بودجه دولـت، تـداوم وضـعيت    آنچه که مسلم است باتوج    
. بعالوه هرگونه افزايش قيمت منجر به اثرات تورمي خواهد شد   . پذير نخواهد بود  کنوني امکان 

گردد بيشترين آثار تورمي سـاالنه مربـوط بـه            مي ونه كه مالحظه    گ  همانباال  براساس جدول   
 انـرژي براسـاس مـدل      هـاي   مـل ن تمـامي حا   زمـا   هـم يعني افـزايش قيمـت      (سناريوي سوم   

ECGE (همانگونه كه قبالً اشاره شده است و برمبنـاي بنـد الـف مـاده                . باشدمي)قـانون    )٣
هاي واقعي سه حامل بنزين، نفت گاز و        شود كه قيمت  برنامه چهارم، در اين سناريو فرض مي      

. يج فـارس برسـد    هاي مفـروض فـوب خلـ      نفت كوره در انتهاي برنامه چهارم به سطح قيمت        
 انرژي نيز ساالنه از نرخ رشد قيمتي معادل متوسط نرخ تـورم مـورد             هاي  ملبعالوه تمامي حا  

لذا براساس اين مـدل و بـا فـرض تعـديالت            . ي برنامه برخوردار باشند     هاانتظار در طول سال   
، حـداكثر تـورم قابـل مـشاهده در اثـر اجـراي              )نيروي كار و سـرمايه    (دستمزد عوامل توليد    

 واحـد   ١٥/٤ سـاالنه در حـدود       به طـور  سياست تعديل بهاي برخي كاالها و خدمات اساسي         
گيري نمود كه اجراي تـدريجي ايـن سياسـت در كنـار             توان نتيجه لذا مي . درصد خواهد بود  

بنـدي  و طراحي برنامه زمـان ) هاي مالي و پولي قوياجراي سياست(پيروي از يك نظم مالي     
لـذا الزم   . تواند با حداقل آثـار سـوء همـراه باشـد            مي پذير،   آسيب شده براي حمايت از اقشار    

عالوه بر ايـن، افـزايش قيمـت نفـت در     . اي دقيق براي حذف يارانه تهيه شود      است که برنامه  
بازارهاي جهاني طي چند سـال اخيـر موجـب بهبـود وضـعيت درآمـدي دولـت و وضـعيت                     

دي براي اجراي تعديالت قيمتي کـه       بدين لحاظ شرايط مساع   . اقتصادي کشور گرديده است   
باتوجـه بـه نوسـانات قيمـت نفـت در بـازار       . باشدنياز به منابع مالي هنگفتي دارد، فراهم مي     

جهاني، اين احتمال وجود دارد که در آينده شرايط اقتـصادي کـشور همچنـان در وضـعيت                  
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 انـرژي ممکـن     هـاي   مـل لذا هرگونه تعلل در تعديل بهاي حا      . مساعد فعلي قرار نداشته باشد    
از ايـن رو تعـديل بهـاي کاالهـا و     . است موجب از دست رفتن فرصت مناسب کنـوني گـردد        

المللي هاي بين هاي عمده نفتي به سطوح قيمت     اي که حداقل قيمت فرآورده    خدمات به گونه  
البته در ايـن رابطـه سـه مـسئله مهـم پـيش روي مقامـات        . شودسوق داده شود، توصيه مي   

 :باشدگذار ميسياست
اي باشد که اثـرات     بندي برنامه تعديل قيمت انواع حامل انرژي بايستي به گونه         زمان -١

 .منفي تعديل به حداقل برسد

اي باشد تا حمايت از برنامه تعديل       پذير بايستي به گونه   برنامه حمايت از اقشار آسيب     -٢
 .به نحو موثري انجام گيرد

انداز تعديل بهاي کاالها و خدمات در جهت پس       استفاده از بخشي از منابع حاصل از         -٣
به منظور دستيابي به رشد و توسعه اقتـصادي         ) توسط بخش خصوصي  (گذاري    و سرمايه 

 .هاي آينده مدنظر قرار گيرد سالپايدار و حل مشکل بيکاري طي
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 )ره(مدد جويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني    )١(جدول
  آنانهاي پرداختي به و کمک    

 درصد تغييرات سال
 عنوان

١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ 
 نسبت  ١٣٨١ سال
 ١٣٨٠سال  به

  نسبت ١٣٨٢ سال
 ١٣٨١ سال   به

)دايمي، موردي، اقشار نيازمند(کل افراد تحت پوشش  ١/٠ -٤/١٨ ٦٠٣٠ ٦٠٣٨ ٧٤٠٢- 
 -٨/٢ ٦/٠ ٤٠٥٦ ٤١٧٤ ٤١٥٠ جمع

 -٧/٢ ٣/٢ ٢٥٥٨ ٢٦٢٩ ٢٥٧٠ طرح مدد جويي 
پوشش دايمي  تحت

 )بگير مستمري(
 ٠/٣ -٢/٢ ١٤٩٨ ١٥٤٥ ١٥٨٠ طرح شهيد رجايي

 ٦/٥ -٧/٣ ١٩٥٠ ١٨٤٦ ١٩١٦ مدد جويان موردي
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 ٣/٣٣ ٠-٧/٩٨ ٢٤ ١٨ ١٣٣٦ طرح بيمه ساير اقشار نيازمند
 ٨/٦ ٠/٢٣ ٤٦٧٦/٤٩/٥٧٤٩٢/٦١٤٠ هاي پرداختيجمع کل کمک

 -٤/٣ ٦/٤٠ ٣/١٣٠٠ ٦/١٣٤٦ ٤/٩٥٧ مستمري طرح مدد جويي
 -١/٨ ٤/٢٩ ٥/٨١٩ ٧/٨٩١ ٣/٦٨٩ ري طرح شهيد رجاييممست

 ٥/٢٤ ٠/٢٠ ٧/٢٦٨٩٠/٣٢٢٨٤/٤٠٢٠ هاي خدمات جانبي جمع هزينه
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 ٨/٥ ٧/٣ ٥/١٢٠ ٩/١١٣ ٨/١٠٩ جهيزيه
 -٨/٧ -٣/١ ٤/١٧٤ ١/١٨٩ ٥/١٩١ آموزشي فرهنگي و
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 ٩/١٧ ٢/٢٢ ٢/١٧٦٤٩/٢١٥٥١/٢٥٤١ ساير
را مـورد پوشـش حمـايتي قـرار     ... لـوالن، از کارافتادگـان و      ايتام، زنان بي سرپرست، سالمندان، مع     " طرح مددجويي  "-١

 .دهد مي
 .دهد سالمندان نيازمند روستايي و عشايري را مورد حمايت قرار مي" طرح شهيدرجايي "-٢
تحـت پوشـش بيمـه    " تعدادي از افراد آسيب پذير جامعه که درآمد مختصري دارند را صرفا"طرح بيمه اقشار نيازمند  "-٣

 .دهد ميدرمان قرار 
افراد نيازمندي هستند که حسب ضرورت پيش آمده در يک يا چند زمنيه معين کمک حمايتي  " مدد جويان موردي   "-٤

 .دارند دريافت مي
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 هاي دولت بابت يارانه کاالها و خدمات پرداخت           )٢(جدول 
ماهه هشت )١(١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩  

١٣٨٣ 
  ٩/٥٦٠ ٠/٥٥٥ ٤/٤٢٨ ١/٥٤٣ کود شيميايي يشرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورز

  ١/١١٧٨٨ ٥/١٠٠٦٠ ٧/٦٨١٨ ٠/٥٨٣٥ خريد گندم سازمان غله کشور
  ٤/٣١٦ ٠/١٨٣ ٤/٢٤٧ ٠/١٩٣ پنير شرکت سهامي صنايع ايران
  ٥/٩٢٢ ٤/٤٦٨ ٠/٥٤٢ ٠/٢٠٠ شير شرکت سهامي صنايع ايران

  ٠/٧٩٠ ٠/٠ ٠/٤٣٩ ٠/٤٣٤ قند و شکر سازمان گسترش خدمات بازرگاني
  ٠/٠ ٠/٠ -٠/٧٠ -٠/٣١٦ روغن شرکت سهامي گسترش خدمات بازرکاني
  ٠/٠ ٠/٠ ٠/٧٠ ٠/٤٢ برنج شرکت سهامي گسترش خدمات بازرگاني

  ٠/٤١٥ ٥/٢٩٨ ٢/٣٢٨ ٦/٣٢٣ گوشت شرکت سهامي گوشت کشور
  ٠/١١٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠٠ يارانه غذايي نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

  ٠/١٧ ١/٢١ ٠/٢٠ ٥/١٢ واکسن و داروهاي دامي سازمان دامپزشکي کشور 
 هزينه حمل کاالهاي کوپني  سازمان مرکزي تعاون روستايي عشاير 

 روستايي و عشايري
١/٢٨٥ ٤/١٨٥ ٠/٤١ ٨/٣١  

  ٥/٤٩ ٠/٤٥ ٠/٣٥ ٠٠ حمايت از نشر کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  ١/٢١٤ ٠/٦١ ٩/٦٩ ٠٠ پودر شوينده نوزارت صنايع و معاد

  ٥/١٢١ ٠/٠ ٠/٣٠ ٠٠ کاغذ کاغذ پارس و مازندران
  ١/٨٩ ٥/٧٢ ٠/١٠٠ ٠/٥٨ بذر و سم شرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورزي

  ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ تفاوت نرخ ارز حجاج سازمان حج و زيارت کشور
 هزينه ستاد بسيج، تعزيرات  وزارت بازرگاني

 گمرکيو نان آرد 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٤  

ــان،  وزارت کشور ــرات آرد و نــــ تعزيــــ
ــه هــاي ضــروري ســتاد   هزين

 بسيج استانها

٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٢٠  

صندوق بيمه محصوالت کـشاورزي بانـک        
 کشاورزي

  ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٧٥ بيمه محصوالت کشاورزي
  ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ چاي کشور چاي  سازمان-وزارت کشاورزي

 دارو، شير خشک کودکان  مان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت، در
 و مواد بهداشتي

٠٠ ٧/٢٠١ ٠/٢١٣ ٠/٢٥٩  
 برنج، روغن، چاي، پنير،   قانون بودجه٥تبصره ) م(بند 

 مرغ و کمک معيشت طالب
٠/٦٠ ٦/٢٧٦ ٨/٢٢٧ ٠٠٠  

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٥/٢٨ ٠/٠ فروش بليط مترو شرکت مترو
  ٠٠ ٠/٢٢٨ ٦/٢١٤ ٤/٢١١ طرح طوبا وزارت جهاد کشاورزي

  ٤/٢٦١ ٩/٤٠ ٠/٠ ١/١٩٢ هاي مختلف طرح ساير
) ب( قـانون بوجـه و بنـد         ٥تبصره  ) ه(بند  

  قانون برنامه سوم٤٦ماده 
  ٣/٤٩٨ ٩/٣٥٤ ٥/٥٨٤ ٠/٢٧٢ هاي مختلف طرح

 ١/١٨٢٧٠ ٥/١٨٨٢٤ ٥/١٣١٥٢ ٠/١٠٤٦٨   کل يارانه پرداختي
 ١/١١٤١٥ ٢/١٣٣٨٥ ٨/١٩٦٦٢    اي التفاوت نرخ ارز کاالهاي يارانه مابه

التفاوت نرخ ارز  جمع يارانه پرداختي با مابه    
 اي کاالهاي يارانه

   ٢/٢٩٦٨٥ ٧/٣٢٢٠٩ ٣/٣٢٨١٥ 
 ١/٩٥٣٨٦ ٣/١١٧٢٨٥     هاي انرژي عملکرد يارانه حامل

 توليدکنندگانکنندگان و   سازمان حمايت از مصرفوزارت امور اقتصادي و دارايي و: ماخذ
 . مقدماتي است١٣٨٢ ارقام سال) : ١(
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 ∗١٣٨٣در نيمه نخست سال  تحوالت بازار اوراق بهادار
 
 
 ٢شراره براتي - ١حسين بازمحمدي
 
 

 چکيده
 و شش ماهه نخست سـال       ١٣٨٢،  ١٣٨١ي  ها  سالبورس اوراق بهادار تهران طي      

ي هـا  سـال شاخص کل قيمـت در  . ي رشد بااليي را به نمايش گذارده است  ها  نرخ ١٣٨٣
 ١٣٨٣ماهـه اول سـال         درصـد و در شـش      ١٢٥ و   ٣٥ان  ترتيب به ميز    ه ب ١٣٨٢،  ١٣٨١

نرخ رشد شاخص قيمت    .  درصد رشد نمود   ٥/١٩نسبت به اسفند ماه سال قبل به ميزان         
شـود، در     گـذاري در بـورس محـسوب مـي          و بازده نقدي که متوسط نرخ بازدهي سرمايه       

 بـه ماهه اول سال جاري  در ششو  درصد ١٣٩ و  ٥١ به ترتيب  ١٣٨٢ و   ١٣٨١ي  ها  سال
ي باالي بازدهي عوامل ديگـري ماننـد      ها  نرخدر اين دوره، عالوه بر      .  درصد بود  ٢٦ميزان  
، گسترش شبکه کارگزاري از طريـق شـعب برخـي           ها  دارايي در بازار ساير     ها  قيمتثبات  

________________________________________________________ 
ها و  هاي ارزشمند همکاران محترم دايره مالي اداره بررسي دانند که از کمک نويسندگان برخود الزم مي ∗

 .هاي اقتصادي سپاسگزاري نمايند سياست
 .هاي اقتصادي ها و سياست رييس دايره مالي اداره بررسي  -١
 .هاي اقتصادي ها و سياست يره مالي اداره بررسيمحقق دا  -٢
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، ايجاد تاالرهاي جديد، ايجاد تاالر و تابلوهاي فرعي در جوار تاالر اصـلي تهـران،                ها  بانک
 اوراق از طريق شبکه بانک       الکترونيک رساني و ايجاد امکان داد و ستد        عبهبود شبکه اطال  

گذاري در بورس بـوده       توسعه صادرات، از جمله عوامل موثر در گسترش تقاضاي سرمايه         
  ميليارد ريال رسيد کـه ٣٩٢٢١١ ارزش جاري بازار به ١٣٨٣در پايان شهريور ماه  . است

نـسبت  . گردد  برآورد مي  درصد   ٥٦ر حدود    د (GDP)نسبت آن به توليد ناخالص داخلي       
 . درصد بود٢٨ و ٩ درحدود ١٣٨٢ و١٣٨١يها سال در پايان GDPارزش جاري بازار به 

رسد بخش بزرگي از تقاضاي موجـود در          ، به نظر مي   مذکورهاي   عليرغم گسترش 
ي بيمـه و  هـا   صـندوق گـذاري،     ي سرمايه ها  شرکتقي شامل   وبازار مربوط به اشخاص حق    

در سـبد    مـي گذاران نهادي باشد و کماکان سـهام جايگـاه مه           گي و ديگر سرمايه   بازنشست
 دمقايـسه تعـداد حـدود سـه ميليـون کـ           . پيدا نکرده است  ي خانوارهاي ايراني    ها  دارايي

انـداز و     ي پس ها  حساب با حدود يکصد ميليون انواع       ١٣٨٣سال  اول  سهامداري در نيمه    
مقايـسه  . باشد  مي دهنده وضعيت مذکور     نشان حدودي کي، تا گذاري نزد شبکه بان     سرمايه
 ،ي اندازه، عمق و ميزان فعاليت بورس اوراق بهادار تهران و برخـي از کـشورها               ها  شاخص

 هاي بسيار براي گسترش ود ظرفيتبا توجه به امکانات فراوان اقتصاد کشور، حاکي از وج       
 .بيشتر بازار اوراق بهادار در ايران است

 

 مقدمه
 افزايش نقد شـوندگی اوراق بهـادار،      ،  کاهش ريسک ،  ریگذا  يه سرما ايجاد تنوع در  

 مـديريت  ايـارتقـ  وعـ و در مجمـ  هـا   شـرکت کيفی نظارت بـر فعاليـت       گسترش کمی و    

افـزايش تمايـل    .رددگـ  ی کارآمـد محـسوب مـي   هـا  بورسهای   ويژگياز جمله١ شرکتي

________________________________________________________ 
١- Corporate Governance 
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ـ    هـا   طرحگذاري و اجراي      ي عضو بورس به سرمايه    ها  شرکت بـال افـزايش   دنه ي توسـعه ب
طبـق  .  در بورس از ديگر مزاياي کارکرد بـورس شـناخته شـده اسـت              ها  آنقيمت سهام   

 چنانچه ارزش بازاري بنگاه بيـشتر       ،توبين شهرت دارد   qاي اقتصادي که به نظريه        نظريه

 ١.يابد گذاري و توسعه بنگاه افزايش مي از ارزش جايگزيني آن باشد، تمايل به سرمايه
مـدت،    هـاي کوتـاه     ، در اقتصادهاي در حـال رشـد، در دوره         ذکورمعالوه بر موارد    

 پـول و    وجود بازار اوراق بهادار گسترده و با نشاط، از طريـق جـذب تقاضـاي سـوداگري                
 در بخش واقعي اقتصاد، موجب ايجاد تعـادل در بـازار پـول    ها قيمتبدون فشار بر سطح    

گـذاران کـالن     اختيـار سياسـت   اين ويژگي بازار مالي، فرصت بـا ارزشـي را در            . گردد  مي
دهد تا با اتخاذ تمهيدات الزم براي ايجاد تعادل در بخش واقعي اقتـصاد،                اقتصاد قرار مي  

 .از اثرات نامطلوب تورم باال بکاهند
چند سال اخير بورس، سـهام جايگـاه قابـل          رشد قابل مالحظه     عليرغم   ،در ايران 

ر الگـوي سـنتي رفتـار پـس انـدازي           د. ي خانوارهـا نـدارد    ها  داراييمالحظه اي در سبد     
يي که از ارزش ذاتي برخوردار هـستند،        ها  داراييي حقيقي يا    ها  داراييخانوارهاي ايراني،   

 ساختمان، طال و جواهرات، کاالهاي مصرفي با دوام ماننـد اتومبيـل، لـوازم               ،مانند زمين 

________________________________________________________ 
است، چگونگي اثرگذاري سياسـت پـولي بـر اقتـصاد از طريـق        توبين که توسط جيمزتوبين ارايه شده     qتئوري   -٢

اه بـر هزينـه    از تقسيم ارزش بـازاري بنگـ   (q)اين شاخص   . دهد  را توضيح مي  ) سهام(ها    اثرات آن بر ارزيابي دارايي    
يعني قيمت  )  برابر واحد است   qدر حالت تعادل    ( بيش از واحد باشد    qکه    زماني. آيد  جايگزيني سرمايه به دست مي    

اي بنگاه نسبت به ارزش بـازاري         هاي توسعه   باشد، اجراي وام    بازاري بنگاه نسبت به هزينه جايگزيني سرمايه بيشتر         
توانند سهام منتشر نموده و قيمت باالتري نسبت به هزينه تسهيالت و       يها م   آن ارزانتر است، در اين شرايط شرکت      

ها قـادر خواهنـد       گذاري به دليل اينکه بنگاه      بنابراين سرمايه . تجهيزاتي که تصميم به خريد آن دارند دريافت کنند        
جهـت  . يابـد    مـي  اي بيشتري را با انتشار مقدار کمتري سهام جديد خريداري نمايند، افـزايش              بود کاالهاي سرمايه  

 :مطالعه بيشتر رجوع شود به 
Mishkin, Fredric, S. "The Economic of Money, Banking and Financial Markets", ٦th 

Edit., ٢٠٠١, PP.٣-٢ ٦٥ 
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ارهايي کـه قـادر     ارزهاي معتبر، همواره به عنوان ابز     نظير  ي مالي   ها  داراييبرخي  خانگي،  
ي هـا   سـال اين رفتار خانوارها در     . ندا به حفظ ارزش پس اندازها هستند، مورد توجه بوده        

در فرآيند توليـد و  فراوان هاي  دليل نابساماني هپس از انقالب و در دوره جنگ تحميلي، ب       
 .توزيع کاالها و وجود نظام چند نرخي کاال و ارز تشديد گرديد

 همزمـان بـا اولـين سـال اجـراي      ١٣٦٨ورس که از سال    در دوره جديد فعاليت ب    
 از   عليرغم رونق نـسبي در برخـي       ١٣٨٠شود تا سال      برنامه پنجساله اول توسعه آغاز مي     

گذاري در  بازدهي مناسب سرمايه  ١٣٧٩ و   ١٣٧٨،  ١٣٧٥،  ١٣٧٤ي  ها  سال، مانند   ها  سال
 فـزايش اعتمـاد   ا نتوانـست موجـب      انـدازي جامعـه     دليل غلبه رفتار سنتي پـس      ه ب بورس
 طي اين دوره، ارزش معامالت بورس از      .  شود ها  آنجذب منابع مازاد     اندازکنندگان و   پس

 رسيد کـه    ١٣٨٠ ميليارد ريال در سال      ٧٨٣١ به   ١٣٦٨ ميليارد ريال در سال      ١١ حدود
 ١شاخص کل قيمـت سـهام     .  درصد است  ٧/٧٢ي به ميزان    ا  نهحاکي از متوسط رشد ساال    

 در  ٣٧٥٩ درصـد بـه      ٣/٣٥ با متوسط رشد ساالنه به ميـزان         ١٣٦٩ در سال    ١٠٠نيز از   
طي اين دوره، نسبت ارزش معامالت و ارزش جاري بازار .  افزايش يافت١٣٨٠پايان سال 

 ٩/٤ و   ١٨/١ بـه    ١٣٦٩ درصد در سال     ٢/٢ و   ١٩/٠ از   به ترتيب به توليد ناخالص داخلي     
ماهـه اول      و شش  ١٣٨٢ و   ١٣٨١ اين شاخص در سال      . بالغ گرديد  ١٣٨٠درصد در سال    

________________________________________________________ 
برابر با نسبت ارزش جاری سهام به ارزش پايـه سـهام منتـشر شـده توسـط           )تپيکس( شاخص کل قيمت سهام     -١

بـازده کـل    )تـدپيکس (همچنـين شـاخص قيمـت و بـازده نقـدی            .باشـد   در بـورس مـی    های پذيرفته شـده       شرکت
روش محاسبه اين شاخص هماننـد شـاخص   .دهد گذاری بورس اوراق بهادار را طی يک دوره معين نشان مي        سرمايه

قيمت سهام است،با اين تفاوت که ارزش پايه آن به نسبت ارزش سود نقدی تخصيص يافته بـه هـر سـهم تعـديل                        
است که بر پايه تفاضل منطقی شاخص قيمـت سـهام از            ) تديکس(شاخص ديگر،شاخص بازده نقدی سهام    .شود  مي

گـذاری بـر روی اوراق سـهام را        آيدو ميزان بازده نقدي حاصـل از سـرمايه          دست مي   شاخص قيمت و بازده نقدی به     
 .آيد دست مي هدر حالت متعارف،بازده کل بورس از مجموع بازده نقدی و سود سرمايه ب.دهد نشان مي
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 ٥/١٩،  ١٢٥،  ٣٥ نسبت به اسفند ماه گذشته به ترتيب از رشدي بـه ميـزان               ١٣٨٣سال  
 .درصد برخوردار بوده است

ي چندگانه کاال و ارز و اهتمام بـه         ها  نرخاصالح نظام توليد و توزيع کاالها، حذف        
 شــرايط ،)١٣٧٩-٨٣(گــسترش بــورس اوراق بهــادار در قــانون برنامــه پنجــساله ســوم 

 و  ١٣٨١ي  هـا   سـال در  . گـذاري در بـورس فـراهم آورده اسـت           مساعدي را براي سرمايه   
ارزش معامالت بورس    . بورس اوراق بهادار تهران از رونق چشمگيري برخوردار بود         ١٣٨٢

بـالغ   ١٣٨٢در سـال    ميليـارد ريـال      ٦٦٨٧٠بـه    ١٣٨٠در سـال     ميليارد ريال  ٧٨٣١از  
ي هـا   سـال در   . درصد اسـت   ٢/١٩٢ي به ميزان    ا  نهاال که حاکي از متوسط رشد س      گرديد
به و  واحد رسيد    ١١٣٧٩واحد به    ٣٧٥٩از   نيز    سهام  شاخص کل قيمت   ١٣٨٢ و   ١٣٨١
شاخص قيمت و بازده در اين دوره، . رشد نمود درصد ٦/٦٧متوسط ساالنه به ميزان  طور

 بـه طـور   د، ساالنه   باش  گذاري در بورس اوراق بهادار مي       که بيانگر متوسط بازدهي سرمايه    
گذاري در بازار      بازدهي سرمايه    که باالترين نرخ   يافت درصد رشد    ٩/٨٦متوسط به ميزان    

 نـسبت ارزش    ١٣٨٢ در پايـان سـال       .ي مالي و حقيقي در اقتـصاد کـشور بـود          ها  دارايي
 درصـد   ٢٨ و ٦حـدود   معامالت و ارزش جاري بازار به توليد ناخالص داخلي به ترتيب به             

 .رسيد
گذاري در بـورس، کـه از    عالوه بر نرخ بازدهي باالي سرمايه     به بعد    ١٣٨١ لسااز  

گـذاري در بـورس اوراق بهـادار          اندازکنندگان به سرمايه    عوامل اصلي افزايش گرايش پس    
 ماننـد طـال، ارز،      هـا   دارايـي  در بازار سـاير      ها  قيمتبوده است، عوامل ديگري نظير ثبات       

در معرفـي    مـي زار مسکن در دو سال گذشته، نقـش مه        خودرو، کاالهاي بادوام و رکود با     
 . اند گذاري داشته عنوان مکان مناسبي جهت سرمايه هبورس ب
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، ايجاد پنج تاالر جديد در      ها  بانکگسترش شبکه کارگزاري از طريق شعب برخي        
کننـد، ايجـاد تـاالر و     صورت شعبي از تاالر اصلي تهران فعاليت مي     ه   که ب  ها  انمراکز است 

اي فرعي در جوار تاالر اصلي تهران، بهبـود شـبکه اطـالع رسـاني و ايجـاد امکـان              تابلوه
 سهام از طريق شبکه بانک توسعه صـادرات، از ديگـر عوامـل اصـلي             ستد الکترونيک  و داد

 بخـش     بـا ايـن حـال،      .گذاري در بورس اوراق بهادار بـوده اسـت          افزايش تقاضاي سرمايه  
گـذاري،    ي سـرمايه  ها  شرکتاشخاص حقوقي شامل    بزرگي از تقاضاي موجود در بازار به        

 .شود نهادي مربوط ميان گذار ي بيمه و بازنشستگي و ديگر سرمايهها صندوق
در ادامه، گزارش حاضر ابتدا به تشريح فعاليت بورس اوراق بهادار در نيمه نخست 

بررسي وضعيت معامالت در صنايع منتخب و وضـعيت ريـسک و            . پردازد   مي ١٣٨٣سال  
اي از    ي منطقه ها  بورس  آنگاه فعاليت . هي در اين صنايع موضوع دو بخش بعدي است        بازد

سپس عملکرد عرضه سهام . شود ابتداي تأسيس تا پايان نيمه اول سال جاري بررسي مي        
بـر عملکـرد واگـذاري سـهام دولـت بـه بخـش              ، با تمرکز    ها  بانکو   ميتوسط بخش عمو  

بخـش بعـدي بـا عنـوان عملکـرد اوراق           در واقـع ايـن بخـش و         . شود  خصوصي مرور مي  
. دهنـد  مـي مشارکت، تصويري از فعاليت بخشي از بازار اوليه اوراق بهادار در کشور ارايـه           

ي رومر. شود  ايان شهريورماه بررسي مي   سپس فعاليت بورس فلزات از ابتداي تاسيس تا پ        
شکيل  و جمع بندي، دو بخش پاياني گزارش حاضـر را تـ         ١٣٨٣بر رويدادهاي مهم سال     

 .دهد مي
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  فعاليت بورس از ابتداي سال جاري-١
 نماگرهاي فعاليت بـورس اوراق بهـادار بـا نوسـاناتي            ١٣٨٣در نيمه نخست سال     

در اين دوره به جز شاخص قيمت صنعت که به طور متوسط ماهانه به ميزان               . همراه بود 
ورس در ي قيمت بها شاخص کاهش يافت، ساير ١٣٨٢ درصد نسبت به پايان سال      ٠٤/٠

طي اين دوره متوسـط بـازدهي       . اند  مقايسه با شاخص تورم از رشد مناسبي برخودار بوده        
 درصد رسيد که در مقايسه با رشد شاخص بهاي          ١/٢٦گذاري در بورس به حدود        سرمايه

 نـسبت بـه اسـفند مـاه سـال           ١٣٨٣شهريور ماه سـال      (CPI)کاالها و خدمات مصرفي     
گذاري در بـورس       از نرخ بازدهي واقعي باالي سرمايه       درصد، حاکي  ١/٧به ميزان   گذشته  

 .باشد مي
متـاثر از   در نيمه نخست سال جاري فعاليـت بـورس اوراق بهـادار تهـران عميقـاً        

اي ايـران و      پرونده هسته درخصوص  المللي    ل سياسي بين  يهاي کشور عراق و مسا      ناآرامي
يي نظيـر تعـداد     ها  شاخص بخصوص از تير ماه روند کاهشي     . مدهاي احتمالي آن بود   آ  پي

نسبت ارزش سهام داد و     (وارزش سهام داد و ستد شده، دفعات معامالت و نسبت فعاليت          
 ).٣ تا ١ شماره پيوستول اجد( شود مشاهده مي) ستد شده به ارزش جاري بازار

گذاري   نماگر متوسط بازدهي سرمايه   (بيشترين رشد شاخص قيمت و بازده نقدي        
 درصـد افـزايش و بيـشترين        ٥/١١ مربوط به تيرماه بـا       ماه قبل  نسبت به    )بر روي سهام  

اجزاي اين  .  درصد کاهش بوده است    ٢کاهش شاخص مذکور مربوط به ارديبهشت ماه با         
شاخص، يعني شاخص قيمت کل و شاخص بـازده نقـدي نيـز در نيمـه نخـست امـسال             

قيمـت کـل   بيشترين افزايش نسبت به مـاه قبـل در شـاخص         . اند  روندي افزايشي داشته  
 درصد  ٣/٢ درصد و در شاخص بازده نقدي مربوط به مردادماه با            ٤/٩مربوط به تيرماه با     

 .بود
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 متوسط ماهانه بـه ميـزان       به طور در شش ماهه ابتداي سال جاري شاخص مالي         
ي هـا  مـاه بيشترين رشد شاخص مذکور نسبت بـه مـاه قبـل در    .  درصد رشد يافت  ١/١١

گـذاران از     اسـتقبال سـرمايه   .  درصـد بـود    ٠/٢٨ و   ٢/٢٧ن  خرداد و تير به ترتيب به ميزا      
گـذاري غـدير، بانـک ملـي،          گذاري نظير شرکت سـرمايه      ي بزرگ سرمايه  ها  شرکتسهام  

ي خصوصي اقتصاد نوين و کارآفرين از       ها  بانک بازنشستگي و  صندوق   ،صنايع پتروشيمي 
 . داليل اصلي افزايش شاخص مالي در چند ماه گذشته بود

ــل  ــرقاب ــرکتســت  اذک ــا ش ــوان صــنعت   ه ــر تحــت عن ــال حاض ــه در ح يي ک
،با توجــه بــه عملکــرد و شــوند مــيدر بــورس طبقــه بنــدی  "ي مــاليهــا گــري واســطه"

 مطابقت ،رس ها وجود داردو برديگ  درها شرکتگونه  يشان با تعاريفی که از اين  ها  فعاليت
 هستند که   )ري ماد ها  شرکت ( هلدينگهای تخصصی  ها  شرکتتعداد زيادی از اين     . ندارند

 و  انـد   متمرکـز کـرده   ری خود را در يـک يـا دو صـنعت خـاص              گذا  يهقسمت اعظم سرما  
ای از افـزايش و      بر اين اساس بخش عمـده     . کنند ميت  ی سرمايه پذير را مديري    ها  شرکت
ايـن در   . گـردد  مـي  باز   ها  آنهای صنعتی    ری به زير مجموعه   گذا  يه سرما ي  ها  شرکترشد  

 سـبد  بـا پـشتوانه  سهامداران به خريد سـهامی کـه    ايل بيشتر به دليل تم  حالي است که    
ی مادر بيش از    ها  شرکتافزايش سهام   ) ها  آنبه دليل پايين بودن ريسک      (باشد سهام مي 

بازدهي مناسب، ريسک پايين و نقدشوندگي بـاال از جملـه           . است ها  آنهای   زير مجموعه 
 .باشد ميذاري در بورس گ ي سرمايهها شرکتگذاران از سهام  داليل اقبال سرمايه

 ميليارد ريال در اسـفند مـاه   ٣٠٩٦٩٦در دوره مورد بررسي، ارزش جاري بازار از         
 درصد ٦/٢٦ ميليارد ريال در پايان شهريورماه رسيد و رشدي معادل          ٣٩٢٢١١ به   ١٣٨٢

 درصد بـود و     ٨/٩بيشترين افزايش در ارزش جاري بازار در تيرماه برابر با           . را تجربه نمود  
براساس برآوردهاي اوليـه، نـسبت      .  ميليارد ريال به ارزش بازار افزوده شد       ٣٢٦٧٧لمعاد
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 سـال  ارزش معامالت و ارزش جاري بازار به توليد ناخالص داخلـي در پايـان شـهريورماه     
 . درصد رسيد٥٦ و ٧ به ترتيب به حدود جاري

ي فعاليـت بـورس اوراق      ها  شاخص) ٧(تا  ) ٤(  شماره اول پيوست در مجموعه جد  
 ١٣٨٢ تـا    ١٣٨٠ي  هـا   سـال هاي مـشابه      بهادار در شش ماهه نخست سال جاري با دوره        

 .مقايسه شده است
بـازار اوراق بهـادار در   و ميـزان فعاليـت    عمـق   ،ي اندازه ها  شاخصدر جدول ذيل    

مقايسه ارقام مربوط به بـورس اوراق بهـادار تهـران و          . تعدادي از کشورها ارائه شده است     
بـا توجـه بـه      . آن اسـت  و ميزان فعاليـت      عمق   ،از کوچکي اندازه  ي ديگر حاکي    ها  بورس

هـاي زيـاد      دهنده ظرفيـت     همچنين نشان  مذکورهاي فراوان اقتصاد کشور، ارقام        ظرفيت
 .باشد هاي بعدي بورس اوراق بهادار در کشور مي براي گسترش

 )٢٠٠٤ر بسپتامپايان (ي اندازه، عمق و فعاليت بازار اوراق بهادار در برخي کشورها ها شاخص

 ارزش بازار بورس
 )ميليارددالر(

ي ها شرکتتعداد 
 عضو بورس

 توليد به معامالت ارزش نسبت
 )درصد(  ١داخلي ناخالص 

 ٢نسبت فعاليت
 )درصد(

 ٤/١٢ ٩/٦ ٣٩٦ ٥/٤٥ تهران
 ١/١٥٢ ٨/١٩٩ ٢٧٦٥ ٢/٢٥٠٥ لندن
 ٧/٧٦ ١/٤٩ ٢٢٦٧ ٥/٣١٢٧ توکيو

 ٢/١٣٩ ٨/٤٠ ٢٩٤ ٨/٧٦ استانبول
 ٧/٢٧ ٦/٥٠ ٩٤١ ٢/١٦٩ الالمپورکوا

 ٢/١٠٨ ٩/٧٥ ٦٧٧ ٩/٣٣٣ سئول
 ٣/٨٩ ٨/٧١ ٤٤٨ ٨/١٠٠ تايلند

       Source: World Federation of Exchanges, Nov.٢٠٠٤. 

 . ميالدي محاسبه شده است٢٠٠٣اين نسبت براي پايان سال  ـ١
 .ارزش جاري بازار سهام بر حسب درصد  متوسطنسبت فعاليت برابر است با نسبت ارزش معامالت سهام به ـ٢
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ي حاضـر در    هـا   شرکتلندن به لحاظ تعداد     دهد که بورس      جدول فوق نشان مي   
 نـسبت فعاليـت     مقايسه. باشد  بورس باالترين و بورس استانبول کمترين تعداد را دارا مي         

 درصـد بـاالترين و      ١٥٢ي مورد بررسي حاکي از آن است که بـورس لنـدن بـا               ها  بورس
همچنـين نـسبت    . ترين نسبت فعاليت را دارا هـستند         درصد پايين  ٤/١٢ران با   بورس ته 

 برابر ارزش توليد ناخالص داخلي ايـن کـشوردر          ٢ارزش معامالت در بورس لندن تقريباً       
 .باشد سال مورد بررسي مي

 ارزش جاري بازار اوراق بهادار بر حـسب دالر آمريکـا     ١٣٨٣در پايان شهريور ماه     
 ١٣٨٢  و ١٣٨١ي  هـا   سـال رقم مـذکور در پايـان       . يارد دالر بالغ گرديد    ميل ٤/٤٥به رقم   

ارزش جـاري بـازار تحـت تـأثير سـه           .  ميليارد دالر بود   ٤/٣٧ و   ٨/١٤ترتيب به ميزان     هب
 و تغييرات قيمت    ها  آني پذيرفته شده در بورس، تغييرات سرمايه        ها  شرکتمتغير تعداد   

 و  ١٣٨١ي  ها  سالالر اصلي بورس در پايان      ي عضو تا  ها  شرکتتعداد  . گيرد  سهام قرار مي  
  ايـن رقـم بـه      ١٣٨٣ شرکت و در پايان شهريور ماه سـال          ٣٧٠ و   ٣٣٤ به ترتيب  ١٣٨٢
ي عضو بورس ها شرکت سرمايه ١٣٨٢ و ١٣٨١ي ها سالطي . افزايش يافت شرکت ٣٩٦

 . درصد نسبت به سال قبل رشد يافته است١٠٣ و ٧/١٠٣ با نرخ به ترتيب
 ازار سهام در صنايع منتخب معامالت ب– ٢

بيشترين ميزان رشـد شـاخص قيمـت در شـهريور مـاه              ١در بين صنايع منتخب   
به ميزان  " محصوالت الستيک و پالستيک    "صنعت مربوط به    ١٣٨٢نسبت به پايان سال     

 ١٣٨٢  سال  واحد در اسفند ماه    ٢٣٦٠، شاخص قيمت از     صنعتدر اين   .  درصد بود  ١١٣
 . افزايش يافت١٣٨٣اه هريور م واحد در ش٥٠٣٢به 

________________________________________________________ 
 آمده است، صنايعی هستند که بيشترين سهم از ٨صنايع منتخب شامل صنايعي که در جدول پيوست شماره ـ ١

 .تعداد و ارزش مبادالت بازار را به خود اختصاص می دهند
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و " ساخت فلـزات اساسـي     "، "ي مالي ها  گري  واسطه"رشد شاخص قيمت درصنايع     
در دوره مورد بررسي، رشد شـاخص       . در مراتب بعدي قرار داشت    " ساخت مواد شيميايي  "

آالت و    ماشـين "،  " سـاختمان  ،"محصوالت کاني غيرفلزي   "،"وسايل نقليه " قيمت در صنايع  
 .منفي بود" ها غذايي و آشاميدني" و"  فلزي فابريکيمحصوالت"، "تجهيزات

 بيشترين سهم از کل تعداد و ارزش معامالت بـورس اوراق            ١٣٨٣در شهريور ماه    
. بـود " ي مالي ها  گري  واسطه" درصد مربوط به صنعت      ٥١ و   ٥٤بهادار به ترتيب به ميزان      

اتـب بعـدي اهميـت      در مر " ساخت مواد شيميايي  "و  " وسايل نقليه "به اين لحاظ، صنايع     
 .قرار گرفتند

 ٨/١٢، بـه ميـزان      (P/E)در شهريور ماه باالترين نسبت قيمت به بازده انتظـاري         
 ترين نسبت مذکور متعلق به صنعت       و پايين " محصوالت کاني غيرفلزي  " متعلق به صنعت  

 در P/E، نـسبت  ١٣٨٢در مقايسه با شهريور ماه سـال     .  بود ٧/٥به ميزان   " وسايل نقليه "
 درصـد و در     ٤/٨٢از باالترين رشـد بـه ميـزان         " محصوالت الستيک و پالستيک   "صنعت  

 درصــد برخــوردار بــوده ٨/٥٤از بيــشترين کــاهش بــه ميــزان " وســايل نقليــه"صــنعت 
 ).٨شماره پيوست جدول (است
  ريسک و بازدهي سهام صنايع منتخب -٣

اهـه  در شـش م    شاخص قيمـت  نرخ رشد ماهانه    باالترين  ،در ميان صنايع منتخب   
" محـصوالت السـتيک و پالسـتيک   "مربوط به صـنعت  سال جاري  منتهي به شهريور ماه     

 ٦/٦برابـر بـا     " ساخت فلزات اساسي  " درصد و کمترين آن مربوط به صنعت         ٥/١٣برابر با   
در شـش  ) برحسب رشـد شـاخص قيمـت   (متوسط نرخ بازدهي  ،در اين دوره  . درصد بود 

در بين صنايعي که شاخص قيمـت        .استصنعت از ده صنعت منتخب بورس منفي بوده         
شـاخص  ( در نيمه نخست سال جاري رشد يافـت، بيـشترين انحـراف معيـار                ها  آنسهام  
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 و کمتـرين    ٨/١١بـه ميـزان     " محصوالت الستيک و پالستيک   "متعلق به صنعت    ) ريسک
 در بـين ايـن      . بـود  ٩/٥بـه ميـزان     " شيمياييساخت مواد   "انحراف معيار مربوط به صنعت      

و " يلمـا  ي  هـا   گـري   واسطه" مربوط به صنعت     ١يشترين ميزان شاخص نقدشوندگي    ب ،صنايع
 شـماره    پيوست جدول(  .ه است بود" محصوالت فلزي فابريکي  "کمترين آن مربوط به صنعت      

٩.( 
ريسک ي ها شاخص پراکندگی صنايع منتخب بر اساس )٤(شماره پيوست در نمودار 

 در نمودار، ارتبـاط مثبـت بـين ريـسک و             شده ازشخط بر  .داده شده است  و بازدهی نشان    
شيب کمتـر   . دهد   بورس اوراق بهادار را نشان مي       صنايع منتخب  بازدهي در مجموعه فعاليت   

ماهه منتهي به شهريور      بيانگر آن است که در دوره شش      )  درجه ٤١حدود  (از واحد اين خط     
گـذاري   رمايه به ازاي هر يک واحد درصد افزايش در بـازدهي، ميـزان ريـسک سـ          ١٣٨٣ماه  

 قيمت مخاطره در    عکستواند به عنوان      رقم مزبور مي  . واحد افزايش يافته است    ٨٧/٠حدود  
 واحـد   ١٥/١به عبارت ديگر هزينه يـک واحـد کـاهش در ريـسک، حـدود                . بازار تعبير شود  

ي ريـسک و بـازدهي      هـا   شاخصهرچند شيب خط برازش شده بر       . کاهش در بازدهي است   
توزيـع وضـعيت    ،ددهـ  مت مخاطره در بورس تهران را نـشان مـي   صنايع منتخب، متوسط قي   

تواند   و بازدهي صنايع مزبور، نسبت به خط رگرسيون نيز حاوي اطالعات مفيدي مي            ريسک  
اي نـرخ بـازدهي داده   ازانـد، بـه    گذاري در صنايعي که در باالي خط قرارگرفته     سرمايه. باشد
ط برابـر، در مقايـسه بـا صـنايع زيـرخط            بـوده و در شـراي      از ريسک بيشتري برخوردار     ،شده

و بـاالي خـط     بنابراين، انتخاب صنايع    . باشد  تري برخوردار مي    رگرسيون از موقعيت نامطلوب   
ـ .  اسـت  بـوده  مطلـوب    کمترپذير    گذاران ريسک   روي خط براي سرمايه    عبـارت ديگـر، در      هب

 .استمتوسط ريسک بازار  بيشتر  هموارهريسک مورد انتظارهاي مذکور،  موقعيت
________________________________________________________ 

 .شود گيري مي  شاخص نقدشوندگي صنايع، براساس نسبت ارزش معامالت سهام به ارزش جاري بازار، اندازهـ١



 روند
 
 

٨٤

گـذار بـر اسـاس عملکـرد            ، چنانچه سـرمايه   )٤( شماره    پيوست با توجه به نمودار   
گيـري نمايـد، در       ماه گذشته تـصميم      صنايع منتخب در شش    ي قيمت و ريسک   ها  شاخص

که بازدهي تقريبـاً    " ساخت مواد شيميايي  "و  " ساخت فلزات اساسي  "مقايسه بين دو صنعت     
 مقايـسه بـين دو      کنـد؛ و در     صنعت دوم را انتخـاب مـي       قطعاً   ،کنند  مشابهي را عايد او مي    

کـه ريـسک تقريبـاً      " ي مـالي  هـا   گري  واسطه"و  " محصوالت الستيک و پالستيک   "صنعت  
پذيري بيـشتري     گذاراني که ريسک    سرمايه. گزيند  اند، صنعت اول را بر مي       يکساني داشته 

"  مــالييهــا گــري واســطه"و " محــصوالت الســتيک و پالســتيک"دارنــد بــرروي ســهام 
سـاخت مـواد    "تـر سـهام صـنايع گـروه           گذاران محتـاط    کنند و سرمايه    گذاري مي   سرمايه

براين اساس، سهام صنايعي که در شش ماه گذشته بازدهي منفي           . خرند  را مي " شيميايي
 در آينـده منتـشر      هـا   آناند، تا زماني که اطالعات جديد مبني بر بهبـود عملکـرد               داشته

 ).٥نمودار شماره (داشت نشود، خريداري نخواهند 
 اي ي منطقهها بورسمعامالت در  – ٤

و افزايش اندازه و عمـق بـازار اوراق         س  به منظور گسترش پوشش جغرافيايي بور     
بـه شـوراي    ) ١٣٧٩-٨٣(توسـعه    قانون برنامه پنجساله سوم   ) ٩٥(بهادار کشور، در ماده     

اي در سـطح کـشور        نطقـه ي م ها  بورساندازي   شود که نسبت به راه      جازه داده مي  بورس ا 
هـاي داد و سـتد را بـه           وري تجارت الکترونيک که هزينـه     آ  اگرچه با وجود فن   . اقدام کند 

ت ساخت و راه اندازی مکان هـای فيزيکـي جهـت انجـام معـامال              دهد،    شدت کاهش مي  
ميزان آشنايي  با توجه به اينکه در کشور ما هنوز         ليکن   رسد، ميانديشه ای کهنه به نظر      

ـ        ايهعامه سرم   نقـش   فيزيکـی ي  هـا   انمکـ  ايجـاد    دک اسـت  گذاران با بازار اوراق بهادار ان
 .کند روي اوراق بهادار ايفا ميری گذا يهدر توسعه فرهنگ سرما ميمه
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 تعـداد   ،کرمـان شـيراز و     بـورس    هـاي با افتتـاح تاالر   در نيمه نخست سال جاري      
هـاي مـشهد، تبريـز و       پـيش از ايـن تاالر     .  تاالر رسـيد   پنجاي بورس به      تاالرهاي منطقه 

در اين تاالرها که به صورت شعبي از بورس اوراق بهـادار تهـران              . اصفهان ايجاد شده بود   
ي درج شده در تابلوهاي اصلي و فرعـي بـورس تهـران             ها  شرکتکنند، سهام     فعاليت مي 

 . گيرد مورد داد و ستد قرار مي
نامـه سـوم، بـا هـدف        اي در قـانون بر       ارايه مجوز ايجاد تاالرهاي منطقـه      ،در واقع 

ي اقتـصادي متوسـط و کوچـک در    هـا  بنگـاه تر بـراي پـذيرش       سازي شرايط آسان   فراهم
اي تـاکنون مـورد       ي منطقـه  هـا   بـورس  ايـن کـارکرد       که اي بوده است    ي منطقه ها  بورس

ارزش و تعـداد سـهام و حـق         ) ١٠( شـماره     پيوست ر جدول د. استفاده قرار نگرفته است   
 و در نيمـه نخـست       ١٣٨٢اي تا پايـان سـال         ي منطقه ها  سبورتقدم داد و ستد شده در       

سهام و تعداد سـهام     معامالت   باالترين ارزش    ١٣٨٢در سال    .سال جاري ارايه شده است    
 ١٣٨٣سال  نيمه اول   در  . اختصاص داشت معامله شده به تاالر بورس اوراق بهادار مشهد         

 ٣١٨ ميليارد ريـال و      ٢٢٠١بيشترين ارزش و تعداد سهام معامله شده به ترتيب برابر با            
 .بوده استميليون سهم مربوط به بورس اصفهان 

 ها بانکو  مي عرضه سهام توسط بخش عمو– ٥
بـه موضـوع واگـذاري      ) ١٣٧٩-٨٣(فصل سوم قانون برنامه پنجساله سوم توسـعه       

در مواد متعدد اين فصل الزامات واگذاري       . پردازد  ي دولتي مي  ها  شرکتسهام و مديريت    
ي دولتي، سهام قابل واگذاري، تاسـيس هيـات عـالي واگـذاري، ترکيـب               ها  تشرکسهام  

سازي، نحوه تعيين قيمـت       اعضاء، شرح وظايف و اختيارات آن، تشکيل سازمان خصوصي        
در . ي دولتـي مـشخص شـده اسـت    هـا  شرکتپايه و ديگر امور مربوط به واگذاري سهام     

مـصوب اسـفند    (رنامه سوم توسـعه     ماده واحده قانون اصالح موادي از قانون ب       ) ١(تبصره  
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هاي واگذاري عالوه بر بورس و مزايده در موارد خاص از طريق مذاکره نيـز                 شيوه) ١٣٨٠
 .مجاز دانسته شده است

هـاي اجرايـي آن، کليـه         نامـه   براساس مواد فصل سوم قانون برنامه سـوم و آيـين          
طبـق  . رنـد گي  ي مادر تخصصي ذيربط قرار مي     ها  شرکتي دولتي تحت پوشش     ها  شرکت

 ها  آن مي شرکت مادر تخصصي تشکيل گرديده و اساسنامه تما        ٦٠آخرين اطالعات تعداد    
ي مادر تخصصي موظـف هـستند      ها  شرکت. به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است      

يي را که براساس مصوبه هيات عالي واگذاري   ها  شرکتاطالعات مالي و مدارک مورد نياز       
در اختيـار    ) شـرکت  ٥٠٠حدود  (اند    گرفتهست فروش قرار    و تصويب هيات وزيران در لي     

به دنبال تعيين قيمت پايه سهام توسـط وزارت امـور           . سازي قرار دهند   سازمان خصوصي 
ي قابل واگـذاري را از طريـق        ها  شرکتسازي سهام     اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصي    

 .بورس، مزايده و در موارد خاص مذاکره عرضه خواهد نمود
 از ميليـارد ريـال      ٨٦٩٦ در مجموع مبلـغ    ١٣٨٢ در سال     سازي  خصوصي سازمان

اين رقم شـامل    . ي دولتي را واگذار نمود    ها  شرکت سهام   ،طريق عرضه در بورس و مزايده     
 بـه صـورت    ها  آن به کارگران    ها  بنگاهي نقدي و تعهدي از جمله واگذاري سهام         ها  فروش

کـل در سـال    داري ي خزانـه  هـا   سابحـ رقم واريزي سازمان مذکور بـه       . باشد  اقساطي مي 
اصـل و سـود    ي نقـدي و وصـولي    هـا   فـروش  ميليـارد ريـال شـامل        ٤٦٥٤ حدود   ١٣٨٢
قانون برنامه سـوم،  ) ١٩(طبق سازوکار ماده . ي قبل بوده استها  سالي تعهدي   ها  فروش

 درصـد بـا اولويـت پرداخـت بـدهي           ٥٠ درصـد سـهم خزانـه و         ٥٠از اين رقـم معـادل       
 ها  شرکتسازي     و بهسازي و آماده    ها  آنش به منظور اصالح ساختار      ي قابل فرو  ها  شرکت

ي مـادر تخصـصي ذيـربط اختـصاص         هـا   شرکتبراي فروش و توسعه صنعتي به حساب        
ي دولتـي   ها  شرکتکل از محل واگذاري سهام       داري  به اين ترتيب، وصولي خزانه    . يابد  مي
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 درصـد مبلـغ     ٢/٣٣معـادل    اين رقم    . ميليارد ريال بوده است    ٢٣٢٧ مبلغ   ١٣٨٢در سال   
 . ميليارد ريال بود٧٠٠٠بيني شده در قانون بودجه سال مذکور به ميزان  پيش

 ها بانکو  ميمجموع عرضه سهام توسط بخش عمو) ١١(شماره پيوست در جدول 
در سـال   .  در تاالر بورس ارايه گرديـده اسـت        ١٣٨٣ و نيمه نخست سال      ١٣٨٢در سال   
 ميليـون سـهم بـه ارزش بـازاري          ٧٣٢ولتي در مجموع    ي د ها  شرکت و   ها  انسازم ١٣٨٢
ي نقدي و تعهـدي را      ها  فروشاين رقم   .  ميليارد ريال در بورس به فروش رساندند       ٨٩٢١

  و هـا   ناسـازم در نيمه اول سـال جـاري، مجمـوع عرضـه سـهام توسـط                . گيرد  در بر مي  
ليارد ريـال    مي ١/٤٢٧ارزش    ميليون سهم و از نظر     ٤/٤٣از نظر تعداد    ي دولتي   ها  شرکت

تغييـر  . دهـد   بود، که در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل کاهش چـشمگيري نـشان مـي               
تواند از عوامل موثر در رکود        اي آن، مي    سازي و مسايل حاشيه     مديريت سازمان خصوصي  

 .ي دولتي در بورس باشدها شرکتعرضه سهام 
  اوراق مشارکت عملکرد-٦

 ١٣٢٠٠در مجمـوع مبلـغ      ،١٣٨٣سـال   ه   قانون بودجـ   ٢١تبصره  ) ن(بند  مطابق  
 بـه   ...وترابـري و    ي عمرانـي وزارت نيـرو، راه      هـا   طـرح ميليارد ريال اوراق مشارکت بـراي       
 - ميليــارد ريــال آن اوراق مــشارکت دولتــي١٠٠٠٠تــصويب رســيده اســت کــه مبلــغ 

همچنـين طبـق   . باشـد   مي٢اي  غيربودجه- ميليارد ريال اوراق دولتي ٣٢٠٠ و   ١اي  بودجه
تـسريع   جهـت )  ميليارد دالر  ٣/٢معادل  ( ميليارد ريال    ١٩٢٥٠ مبلغ   ٢١تبصره  ) م(بند  

________________________________________________________ 
هـا در قـوانين       اي اوراقي است که منابع الزم براي بازپرداخـت اصـل و سـود آن                 بودجه - اوراق مشارکت دولتي    -١

 .گردد بيني مي بودجه سنواتي پيش
هـا از محـل    اي اوراقي است که منابع الزم براي بازپرداخت اصـل و سـود آن   غيربودجهـ  اوراق مشارکت دولتي  ـ٢

با اين حال، اين اوراق در نهايت با تضمين سازمان مـديريت   . شود  کننده تامين مي   ههاي استفاد   منابع داخلي شرکت  
 .يابد ريزي انتشار مي و برنامه
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 و  ١٣٨٣ي  هـا   سـال هايي که بايـد در         و پروژه  ها  طرح و خاتمه    ها  طرحدر اجراي عمليات    
 به اتمام برسند، از محل حساب ذخيره ارزي و يا فـروش اوراق مـشارکت تـامين                  ١٣٨٤

از )  ميليارد ريـال   ٢٥٠٥( ميليارد دالر    ٣/٠الي  که معادل ري   در صورتي . مالي خواهد شد  
- مجمـوع اوراق مـشارکت دولتـي       راه فروش اوراق مشارکت تـامين شـود،       رقم مذکور از    

 . ميليارد ريال خواهد بود١٢٥٠٥ معادل ١٣٨٣اي در سال  بودجه
همچنين شوراي پول و اعتبار به بانـک مرکـزي اجـازه داده اسـت تـا عـالوه بـر                     

 ٥٠٠٠ معادل ١٣٨٣ ميليارد ريال اوراق سررسيد شده در سال ١٧٠٠٠حدود يني جايگز
اوراق جديد بانک مرکزي در تيرماه بـه        . ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد منتشر نمايد      

در هفـدهم  . آن به فروش رسـيد  مي تماليارد ريال منتشر گرديد و تقريباً مي ٥٠٠٠ ميزان
 از اوراق سررسـيد شـده قبلـي را           ميليـارد ريـال    ٢٩٨٦ شهريور ماه نيـز بانـک مرکـزي       

 .جايگزين کرد
قابـل انتـشار     سـقف اوراق مـشارکت       ٤/٧/١٣٨٣مـورخ   در  شوراي پول و اعتبـار      

 ميليـارد ريـال     ١٢٠٠٠ ميليارد ريال به مبلـغ       ٥٠٠٠از مبلغ   در سال جاري را      ها  شرکت
رکت  قانون نحوه انتشار اوراق مـشا ٤ ميليارد ريال سقف اوراق موضوع ماده        ٧٠٠٠شامل  

 قـانون تـسهيل نوسـازي       ١٧ ميليارد ريال اوراق مـشارکت موضـوع مـاده           ٥٠٠٠و مبلغ   
هـا انتـشار       در نيمه نخست سال جاري هيچگونه اوراقي از اين محـل           .دادصنايع افزايش   

 ).١٢شماره پيوست جدول (. نيافت
  بورس فلزات-٧

 بـورس در  شورایمصوبات  قانون برنامه پنجساله سوم توسعه و     ٩٥ماده   اساس   رب
 ،مربوط به ايجاد بورس کاال و راه اندازی بورس فلزات اساسی           چارچوب دو طرح تفصيلی   

در شش ماهه نخـست سـال   . گرديد افتتاح ١٣٨٢ شهريور ماه   ٢٦بورس فلزات در تاريخ     
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 ميليارد ريال در بـورس      ١١٣٨٢ ميليون تن انواع فلزات به ارزش        ٥/٢ در مجموع    ١٣٨٣
در حال حاضر، معامالت بورس فلزات مبتني بـر دو ابـزار             . گرفت فلزات مورد معامله قرار   

 ٢٤٤١از مجموع معامالت شش ماه اول سال جاري مبلغ           .گيرد  نقدي و سلف صورت مي    
بـه  ) درصـد  ٥/٧٥(ميليارد ريال    ٧٥٢٩ نقد و مبلغ     به صورت ) درصد٥/٢٤(ميليارد ريال   

 ٩٦ به فـوالد بـه ميـزان    بيشترين سهم از حجم معامالت مربوط   . سلف بوده است   صورت
بيشترين سهم از ارزش کل معامالت نيز .  درصد بود٩/١درصد و بعد آلومينيوم به ميزان 

 . درصد مربوط به فوالد و مس بود٦/١٠ درصد و ٦/٨٢ترتيب به ميزان ه ب
حجم و ارزش معامالت انجام شده در بورس فلزات در شهريورماه نسبت بـه مـاه                

با توجه بـه اينکـه درصـد        . دهد   درصد کاهش نشان مي    ٢/٤و   درصد   ٨گذشته به ترتيب    
باشد، کاهش مذکور عليرغم افزايش حجـم و          بااليي از معامالت بورس فلزات بر فوالد مي       

در شهريورماه نسبت به مـاه      ) آلومينيوم، مس و روي   (ارزش معامالت سه فلز اصلي ديگر       
 ).١٣شماره پيوست جدول (قبل، اتفاق افتاد 

 : در بازار سرمايه ١٣٨٣اي مهم سال  رويداده-٨
ي معـامالت بـراي افـزايش        فروردين ماه سال جاري حجم مبنـا       ١٦ در تاريخ    ـ١

 درصد سهم شناور آزاد و يک بار گـردش معـامالتي در    ٢٠ براساس   شاخص قيمت سهام  
ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار        ها  شرکت جدول حجم مبناي سهام       تعيين و  سال

ترتيب حجم مبناي هر سهم حـدود هـشت ده هـزارم سـرمايه                به اين .  شد تهران منتشر 
 با اعمال سياست مذکور، حجـم مبنـاي معـامالت بـراي اکثـر سـهام          .شرکت خواهد بود  

 .موجود در بورس افزايش يافت
 متقاضي پذيرش در بورس      جديد يها  شرکتسال جاري شمار    در شهريور ماه    ـ  ٢

، بانک رفاه کارگران، بانـک سـپه، بانـک صـنعت و           ها  بانکاز ميان   .  شرکت رسيد  ١١٦به  
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ي بيمه، بيمه آسيا، البـرز و دانـا؛ و از ميـان موسـسات اعتبـاري                 ها  شرکتمعدن؛ از بين    
غيربانکي، موسسه اعتباري توسعه وشرکت ليزينگ ايران در مراحل مختلف پـذيرش در             

 .بورس هستند
ي پذيرفتـه   هـا   شرکتکليه   شوراي بورس،    ٢٥/٣/١٣٨٣ براساس مصوبه مورخ     ـ٣

گذاران، سياست    گيري سرمايه   شده در بورس موظف شدند که به منظور کمک به تصميم          
 .و برنامه تقسيم سود خود را به بازار اعالم نمايند

 قـانون تنظـيم بخـشي از        ١٧نامـه اجرايـي مـاده          آيين ١٧/٤/١٣٨٣ در مورخ    ـ٤
 اوراق مـشارکت از سـوي       مقررات تسهيل و نوسـازي صـنايع کـشور درخـصوص انتـشار            

نامـه    براساس اين آيـين   . ي پذيرفته شده در بورس در هيئت دولت تصويب شد         ها  شرکت
ي پذيرفته شده در بورس اجازه خواهند يافت براي تامين نقدينگي و به منظور              ها  شرکت
ي توسعه و نوسازي، اوراق مشارکت بـا نـام، بـا مجـوز بـورس بـه قيمـت                    ها  طرحاجراي  

 .دت معين منتشر کنندمشخص و براي م
 شوراي بـورس، در سـال جـاري افـزايش      ٢٨/٤/١٣٨٣ به استناد مصوبه مورخ      ـ٥
ي پذيرفته شده در بورس حداکثر بـه ميـزان افـزايش شـاخص قيمـت                ها  شرکتسرمايه  

فروشي سال گذشته که توسط بانک مرکزي اعالم گرديده مجاز است و مازاد بر آن                 خرده
 .ان بورس خواهد بودمنوط به موافقت دبيرکل سازم

هاي الکترونيکي اوراق بهـادار پذيرفتـه شـده در             دستورالعمل اجرايي سفارش   ـ٦
بورس اوراق بهادار تهران که به تـصويب هيئـت مـديره بـورس رسـيده اسـت در تـاريخ                     

ايــن دســتورالعمل بــه منظــور توســعه الکترونيکــي بــورس و .  منتــشر شــد٢٥/٦/١٣٨٣
الکترونيکـي اوراق بهـادار پذيرفتـه شـده در بـورس در             مند کردن داد و ستدهاي        ضابطه

 .الکترونيک تدوين شده استتجارت چارچوب قانون 
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دبير کـل   .  بورس کاالي کشاورزي افتتاح شد     ١٣٨٣ شهريور ماه    ٢٩در تاريخ   ـ  ٧
رسـاني شـفاف بـه همـه توليدکننـدگان و فعـاالن               اين بـورس خـصوصيات آن را اطـالع        

ف قيمـت، انتقـال ريــسک قيمـت، تـضمين معــامالت و     کــش،بازار،ايجـاد شـرايط رقابتي  
 .استاندارد کاال و تامين منابع مالي مورد نياز توليدکنندگان عنوان کرد

ي دولتـي قابـل واگـذاري،       هـا   شـرکت گذاري سهام     هاي قيمت   نامه شيوه    آيين ـ٨
ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران که مصوب هيات وزيران در جلسه               تخفيف

 .گرديد ابالغ ١٣٨٣ شهريور ٢٤ بود، در روز ١٣٨٣شهريور ماه  ١٥روز 
 بندي جمع

 زيـادي  بازار اوراق بهادار کشور گسترش و بعد از آن   ١٣٨١ي  ها  سالاگر چه طي    
يي نظيـر تعـداد کـدهاي سـهامداري و تعـداد       هـا   شـاخص داشته اسـت، لـيکن مقايـسه        

ازه، عمـق و نـسبت فعاليـت         بـانکي، انـد     گذاري نزد شبکه    انداز و سرمايه    ي پس ها  حساب
ي مشابه در برخي کشورهاي ديگر و شواهدي کـه          ها  شاخصبورس اوراق بهادار تهران با      

در بـورس اوراق بهـادار    ) اشخاص حقوقي (گذاران نهادي     حاکي از حضور گسترده سرمايه    
اوراق (، هنوز سـهام     مذکورهاي   دهند که عليرغم گسترش     تهران است، جملگي نشان مي    

 در چنـد    .ي خانوارهاي ايراني نيافتـه اسـت      ها  داراييايگاه قابل توجهي در سبد      ج) بهادار
سال اخير، رکود بازار زمين و مسکن، بهبود نظام توزيع کاالها و خـدمات، حـذف نظـام                  

هـايي کـه در جهـت         نسبي بـازار طـال و خـودرو و تـالش           ، ثبات چند نرخي کاالها و ارز    
 بهادار صورت گرفته است، تا حدودي به تغيير         افزاري بورس اوراق    گسترش فيزيکي و نرم   
اندازي خانوارهاي ايراني کمک نموده است، ليکن امکانات موجود           الگوي سنتي رفتار پس   

براي گسترش بازار اوراق    بيشتر  هاي بسياري است و تالش        اقتصاد کشور، گوياي ظرفيت   
 .طلبد بهادار در ايران را مي
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 منابع
هاي مختلف از اسفند ماه       ار، گزارش آماري ماهانه، دوره    سازمان بورس اوراق بهاد   ـ  ١
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١٣٨٣. 
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 ١ جدول پيوست شماره 

 ١٣٨٣نماگرهای فعاليت بورس درشش ماهه نخست سال 

 
 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ١٣٨٢اسفند 

ميانگين 
نمايی رشد

 )درصد(
 3.01 13596.4 12993.2 13200.1 12063.5 11504.8 11753.8 11379.4  کليمتشاخص ق

 11.13 43714.4 41218.3 40781.5 31850.1 25035.5 23735.9 23202.6 مالی
 0.04− 10036.2 9657.8 9948.3 9767.9 9978.4 10419.1 10060.1 صنعت

 3.71 1049.3 1004.2 1027.6 899.3 851.3 876.6 843.4 پنجاه شرکت برتر 
 3.23 13847.7 13251.8 13518.9 12142.1 11493.3 11771.7 11443.0 تاالر اصلي
 1.37 11063.3 10462.7 10334.3 10742.1 10772.5 10824.5 10197.1 تاالر فرعي

مت و يشاخص ق 
 3.95 34150.0 32626.1 32398.8 29066.5 27442.7 27997.7 27074.9 بازده

 0.91 4152.1 4150.9 4057.4 3983.0 3943.1 3937.7 3933.2شاخص بازده نقدی

 CPI 252.8 258.4 261.7 265.0 267.8 269.7 270.7 1.15ص شاخ
معامله  تعداد سهام

 6.07− 797.2 920.2 1283.6 1207.2 1391.2 430.8 1160.8)ون سهميليم( شده
معامله  ارزش سهام

 4.83− 5710.6 8260.0 10049.0 8554.7 12962.8 3078.9 7685.9)اليارد ريليم( شده

 4.02 392210.6 367719.8 364789.8 332112.5 314738.1 319923.7 309695.8 ارزش جاری بازار

 9.24 210491.0 247886.0 272386.0 205190.0 144529.0 116673.0 123852.0تعداد دفعات معامله

 8.93 145653.0 165645.0 188287.0 143343.0 94806.0 86466.0 87202.0 دارانيتعداد خر

 8.52− 1.5 2.3 2.9 2.7 4.1 1.0 2.6 )١(نسبت فعاليت  

 P/E 10.2 10.4 9.7 9.8 9.8 9.1 9.5 −1.08نسبت 
 جاری ارزش نسبت

 های بازار به سپرده
 بانکی

63.5 66.1 63.2 63.8 67.7 67.0 68.9 1.39 

.برابر با نسبت ارزش معامالت به ارزش جاري بازار است) ١(     
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 ٢جدول پيوست شماره 

١٣٨٣رس در شش ماهه نخست نماگرهای فعاليت بو  

 )درصد(تغييرات هر ماه نسبت به ماه قبل

  

اسفند 
١٣٨٢ 

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
ميانگين 

حسابیشدر

 3.09 4.6 1.6− 9.4 4.9 2.1− 3.3 4.3 شاخص قيمت کل
 11.69 6.1 1.1 28.0 27.2 5.5 2.3 4.2 مالی

 0.01 3.9 2.9− 1.8 2.1− 4.2− 3.6 4.3 صنعت
 3.86 4.5 2.3− 14.3 5.6 2.9− 3.9 6.1 پنجاه شرکت برتر 

 3.34 4.5 2.0− 11.3 5.6 2.4− 2.9 4.7 تاالر اصلي
 1.43 5.7 1.2 3.8− 0.3− 0.5− 6.2 1.7 تاالر فرعي

 4.03 4.7 0.7 11.5 5.9 2.0− 3.4 4.7 شاخص قيمت و بازده
 0.91 0.0 2.3 1.9 1.0 0.1 0.1 0.3 شاخص بازده نقدی 

 CPI 1.6 2.2 1.3 1.3 1.1 0.7 0.4 1.15رشد شاخص 
تعداد سهام معامله شده 

 18.57 13.4− 28.3− 6.3 13.2− 222.9 62.9− 17.8− )ميليون سهم(

شده  ارزش سهام معامله
 32.65 30.9− 17.8− 17.5 34.0− 321.0 59.9− 61.0− )ميليارد ريال(

 4.08 6.7 0.8 9.8 5.5 1.6− 3.3 6.7 ارزش جاری بازار

 11.45 15.1− 9.0− 32.7 42.0 23.9 5.8− 23.8 تعداد دفعات معامله

 11.21 12.1− 12.0− 31.4 51.2 9.6 0.8− 30.3 تعداد خريداران

 28.85 33.6− 21.5− 8.7 35.0− 316.3 61.7− 62.1− نسبت فعاليت

 P/E − 2.3 −7.0 0.8 0.5 −7.7 5.3 −0.96نسبت 
 بازارنسبت ارزش جاری 

 1.45 2.9 1.0− 6.0 1.0 4.4− 4.2 − های بانکی به سپرده
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٩٥

 ٣جدول پيوست شماره 
 شاخص های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران

  ( ١٣٦٩=سال پايه  ) 
 درصد تغييرات 1383 1382 عنوان

 شش وريشهر مرداد پايان شش  

  ماهه ماه ماه سال  ماهه  

ورماه يشهر
 پايانبه 
١٣٨٢سال

ورماه يشهر
 به
 گذشته ماه

 شش ماهه
  نسبت ١٣٨٣

به شش 
 ١٣٨٢ماهه

 شاخص کل قيمت
 8993.0 )پايان دوره( 

11379.
4 

12993.
2 

13596.
4 

13596
.4 19.5 4.6 51.2 

   مالي
14660.

9 
2320
2.6 

4121
8.3 

43714.
4 

4371
4.4 88.4 6.1 198.2 

 8407.1  صنعت
1006
0.1 

9657.
8 

10036.
2 

1003
6.2 −0.2 3.9 19.4 

 843.4 637.0 پنجاه شرکت فعالتر
1004.

2 1049.3 
1049.

3 24.4 4.5 64.7 

 8940.0 تاالر اصلي
1144
3.0 

1325
1.8 

13847.
7 

1384
7.7 21.0 4.5 54.9 

 8750.1 تاالر فرعي
1019
7.1 

1046
2.7 

11063.
3 

1106
3.3 8.5 5.7 26.4 

 61.6 4.7 26.1 34150.0 34150.0 32626.1 27074.9 21127.5 )کل(شاخص  قيمت و بازده
 6.9 0.0 5.6 4152.1 4152.1 4150.9 3933.2 3883.6  نقدی سهام شاخص بازده

)ميليارد ريال( ارزش معامالت
16173.

3 66869.8 8260.0 5710.6 48616.1  −30.9 200.6 

 تاالر اصلي
14046.

3 59444.5 7476.1 4835.8 
42664.

3  −35.3 203.7 
 179.8 11.6  5951.7 874.8 783.8 7425.3 2127.0 تاالر فرعي

  شده عاملهم  سهام تعداد
 152.9 13.4−  6030.2 797.2 920.2 7878.8 2384.3 )سهم ميليون(

 1677.4 تاالر اصلي
6192.

3 801.5 653.1 
4867.

1  −18.5 190.2 

 706.9 تاالر فرعي
1686.

5 118.8 144.1 
1163.

1  21.3 64.5 

 266697.0868150.0 تعداد خريداران
165645.

0 145653.0
824199.

0  −12.1 209.0 

 تاالر اصلي
227981

.0 
7325
25.0 

1390
25.0 

105873.
0 

682273
.0  −23.8 199.3 

 تاالر فرعي
38716.

0 
1356
25.0 

2662
0.0 39780.0 

141926
.0  49.4 266.6 

 528328.0 تعداد دفعات
1263948.

0 
247886.

0 210491.0 
1197155

.0  −15.1 126.6 
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٩٦

 تاالر اصلي
467988

.0 
1075
494.0 

2090
95.0 

158989.
0 

100242
1.0  −24.0 114.2 

 تاالر فرعي
60340.

0 
1884
54.0 

3879
1.0 51502.0 

194734
.0  32.8 222.7 

تعداد 
 12.8 0.8 7.0 396.0 396.0 393.0 370.0 351.0 شده پذيرفته های شرکت

 ارزش بازار سهام
 309695.8 225068.9 ) ميليارد ريال( 

367719.
8 392210.6 

392210.
6 26.6 6.7 74.3 

 0.8− 0.0  122.0 21.0 21.0 240.0 123.0 تعداد روزهای فعاليت
ستد   و تعداد سهام داد

         شده به 
 26.3 13.7−  11.4 1.5 1.8 20.2 9.0 )درصد(کل سهام منتشره

          

 103.7 33.6−  18.8 1.5 2.3 30.7 9.2 )١()درصد(فعاليت نسبت
سازمان بورس اوراق بهادار تهران،گزارش آماري ماهانه: ماخذ     

    نسبت فعاليت عبارت است از ارزش سهام دادو ستد شده به ميانگين ارزش بازار         -١   
 

 ٤جدول پيوست شماره 
 مقايسه شاخصهای قيمت و بازدهی بورس

 ١٣٨٠-١٣٨٣شش ماهه نخست 

  هر سالماهه٦د تغييرات درص سال
 به مدت مشابه سال قبل نسبت
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شاخص بازده 
 نقدی

321
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شاخص کل 
 قيمت

334
7.7 
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0 

1359
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42.
1 
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849 شاخص مالی
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1466
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4371
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٩٧

شاخص 
 صنعت

279
9.0 

4273.
6 

8407.
1 

1003
6.2 

23.
3 

52.
7 

96.
7 

19.
4 
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٩٨

 ٥جدول پيوست شماره 

 مقايسه تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده

 ١٣٨٠-١٣٨٣های  شش ماهه نخست سال

 )ميليارد ريال(ارزش معامالت )ميليون سهم(د سهام معامله شده تعدا  

سهم از کل درصد تغييرات ارزشسهم از کل درصد تغييرات تعداد  

1380 816.5 7.2 7.5 3742.7 4.2 4.8 

1381 1632.4 99.9 15.0 10104.4 170.0 12.8 

1382 2384.3 46.1 21.9 16173.3 60.1 20.6 

1383 6030.2 152.9 55.5 48616.1 200.6 61.8 

 100.0 − 78636.5 100.0 − 10863.4 جمع کل
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٩٩

 ٦جدول پيوست شماره 
 مقايسه نماگرهای فعاليت بورس اوراق بهادار 

 ١٣٨٠-١٣٨٣های  شش ماهه نخست سال

  
تعداد دفعات 

 معامله
 رشد

 )درصد(

تعداد 
سها خريداران
 م

 رشد
 )درصد(

متوسط تعداد
)سهم(خريد

 رشد
 )درصد(

متوسط ارزش 
خريد هر 

ميليون (نفر
 )ريال

 رشد
)درصد(

13
80 

33043
3 2.4 1679

19 
−16
.7 

4862
.5 

28.
7 22.3 25.

1 
13
81 

43993
4 

33.
1 

2464
94 

46.
8 

6622
.5 

36.
2 41.0 83.

9 
13
82 

52832
8 

20.
1 

2666
97 

8.2 8940
.2 

35.
0 

60.6 47.
9 

13
83 

11971
55 
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.6 

8241
99 

209
.0 

7316
.4 

−18
.2 59.0 −2.
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١٠٠

 ٧جدول پيوست شماره 

 
 

 مقايسه ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران

 ١٣٨٠-١٣٨٣شش ماهه نخست 

 

 ارزش بازار
نسبت فعاليت    )درصد(رشد  )ميليارد ريال(

 )درصد(
تعداد روزهای 

 فعاليت

1380 71865.6 37.0 5.6 122 

1381 104710.1 45.7 10.9 121 

1382 225068.9 114.9 9.2 123 

1383 392210.674.3 18.8 122 
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١٠١

 ٨جدول پيوست شماره 
 های بازار سهام به تفكيك صنايع شاخص

            

)P/E(نسبت سهم اتييردرصد تغ 1383 1382

 ششوريشهر مرداد پايان شش
ور يشهر
 هبماه 

ور يشهر
 ماه به

شش ماهه
ور ماهيشهرور ماهيشهر  نسبت١٣٨٣

 ماهه ماه ماه سال ماهه
ان ساليپا

١٣٨٢ 
ماه 
138 )١ (از کل١٣٨٢به شش ماهه گذشته

2 1383 

          وسايل نقليه
12
.6 5.7 

 شاخص قيمت
575
2.5 

5717
.9 

478
6.3 

5460
.6 

5460
.6 −4.5 

14.
1 −5.1    

 )ميليون سهم(تعداد
576.

7 
1442

.1 
143.

2 
140.

8 
702.

7  
−1.
7 21.9 17.7   

 )ارد ريالميلي(ارزش
384
0.9 

1134
6.4 

823.
2 

882.
1 

4891
.8  7.2 27.4 15.4   

          محصوالت كاني غير فلزي

1
6.
6 

12.
8 

 شاخص قيمت
202
06.2 

2960
2.9 

243
82.4 

2400
5.4 

2400
5.4 

−18.
9 

−1.
5 18.8    

 )ميليون سهم(تعداد
179.

3 
724.

0 85.2 29.3 
457.

1  
−65
.6 154.9 3.7   

 )لميليارد ريا(ارزش
464
6.1 

2294
7.1 

130
2.9 

379.
2 

1205
6.7  

−70
.9 159.5 6.6   

          هاي مالی واسطه گري
7.
5 

11.
0 

 شاخص قيمت
146
60.9 

2320
2.6 

412
18.3 

4371
4.4 

4371
4.4 88.4 6.1 198.2    

 )ميليون سهم(تعداد
840.

7 
2409

.5 
442.

6 
432.

7 
2646

.3  
−2.
2 214.8 54.3   

 )ميليارد ريال(ارزش
184
1.8 

8448
.4 

331
1.9 

2922
.6 

1589
8.3  

−11
.8 763.2 51.2   

          ساختمان

2
0.
7 

11.
0 

 شاخص قيمت
389
7.4 

4549
.3 

397
9.0 

4119
.3 

4119
.3 −9.5 3.5 5.7    

 89.7 )ميليون سهم(تعداد
360.

3 32.3 14.9 
264.

4  
−54
.0 194.7 1.9   

 )ميليارد ريال(ارزش
174
7.2 

7352
.1 

376.
2 

173.
5 

2976
.2  

−53
.9 70.3 3.0   

          ماشين آالت و تجهيزات
6.
5 6.3 

 شاخص قيمت
286
2.3 

3061
.6 

233
6.4 

2537
.0 

2537
.0 

−17.
1 8.6 −11.4    
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١٠٢

 92.5 )ميليون سهم(تعداد
305.

3 5.1 22.6 62.4  
342
.6 −32.5 2.8   

 )ميليارد ريال(ارزش
464.

4 
1380

.3 36.2 66.1 
328.

6  
82.
7 −29.3 1.2   

          محصوالت فلزی فابريكي

1
1.
4 

10.
7 

 شاخص قيمت
461
0.6 

4012
.5 

325
8.5 

3182
.7 

3182
.7 

−20.
7 

−2.
3 −31.0    

 )ميليون سهم(تعداد
115.

1 
198.

9 0.7 1.5 50.2  
109
.7 −56.4 0.2   

 )ميليارد ريال(ارزش
553.

2 
1136

.4 1.2 2.4 
128.

8  
99.
3 −76.7 0.0   

          ساخت مواد شيميايي
8.
7 

10.
1 

 شاخص قيمت
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4.0 
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.7 

848
8.7 
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.8 
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 )ميليون سهم(تعداد
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.7 
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−51
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 )ميليارد ريال(ارزش
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3.3 
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−60
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          غذايی و آشاميدنيها
5.
7 6.2 

 شاخص قيمت
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9.0 
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.1 

435
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.0 
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.0 −6.1 

−0.
2 15.5    

 71.5 )ميليون سهم(تعداد
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.4 17.4 0.5   

 )ميليارد ريال(ارزش
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3 
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.9 55.2 16.2 
383.
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١٠٣

 
)P/E(نسبت سهم اتييردرصد تغ 1383 1382

 ششوريشهر مرداد پايان شش
ور يشهر
 هبماه 

ور يشهر
 ماه به

شش ماهه
ور ماهيشهرور ماهيشهر  نسبت١٣٨٣

 ماهه ماه ماه سال ماهه
ان ساليپا

١٣٨٢ 
ماه 
138 )١ (از کل١٣٨٢به شش ماهه گذشته

2 1383 

         وپالستيک محصوالت الستيک
6.
8 

12.
4 

 شاخص قيمت
177
2.1 

2359
.6 

475
4.7 

5031
.6 

5031
.6 

113.
2 5.8 183.9    

 29.7 )ميليون سهم(تعداد
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3 13.1 7.0 
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7  
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 )ميليارد ريال(ارزش
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7 
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6 
116.

8 
1816
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−58
.5 823.8 2.0   

          ساخت فلزات اساسی
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 شاخص قيمت
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4.1 
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.7 
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.7 47.0 1.6 36.8    

 19.4 )يليون سهمم(تعداد
179.
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 86.8 )ميليارد ريال(ارزش
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.9  
−33
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         کل 

1
0.
6 9.5 

 شاخص قيمت
899
3.0 

1137
9.4 

1299
3.2 

1359
6.4 

1359
6.4 19.5 4.6 51.2    

 )ميليون سهم(تعداد
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4.3 
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8 

920.
2 797.2 

6030.
2  

−13
.4 152.9 100.0   

 )ميليارد ريال(ارزش
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9.8 
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.0 

5710.
6 
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6.1  
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.9 200.6 100.0   

            
       سازمان بورس اوراق بهادار تهران،گزارش آماري ماهانه: ماخذ

  .اه از کل تعداد و ارزش معامالت بورس اوراق بها دار تهران در همين ماه  مد نظر استسهم تعداد و ارزش معامالت صنايع منتخب درشهريور م) ١( 
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١٠٤

 ٩جدول پيوست شماره 
 وضعيت ريسک وبازدهی سهام صنايع منتخب 

            

 
 

نرخ رشد شاخص قيمت نسبت به ماه 
   )درصد(قبل 

ميانگين 
   رشد 

نسبت 
ميانگين

  
انحراف شهريورمرداد تيرخردادارديبهشتوردينفراسفند

معيار
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Chart Title

y = 0.4067x + 6.3361
R2 = 0.4573
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وضـعيت ريسک وبازدهی سهام صنايع منتخب  

Linear ( وضـعيت ريسک وبازدهی سهام صنايع منتخب )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بازدهي در صنايع منتخب ريسکرابطه ميان
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١٠٦

 ١٠جدول پيوست شماره 

 ای های منطقه در بورسوضعيت معامالت 

 نام بورس
 :تاسيس/ مشهد

١٣٨١/٣/٢١ 
 :تاسيس/تبريز

١٣٨٢/٧/٢٢ 
 :تاسيس/اصفهان 
١٣٨٢/١٢/٥ 

 :تاسيس/شيراز
١٣٨٣/٣/٢ 

مجموع معامالت در
بورس های منطقه ای

  

انباشت 
سال
١٣٨٢ 

شش ماهه 
نخست 

١٣٨٣سال 

انباشت 
سال 
١٣٨٢ 

شش ماهه 
نخست 

١٣٨٣سال

انباشت 
سال 
١٣٨٢ 

اهه شش م
نخست 

١٣٨٣سال

انباشت 
سال
١٣٨٢ 

شش ماهه 
نخست 

١٣٨٣سال

انباشت 
سال
١٣٨٢ 

شش ماهه 
  نخست

١٣٨٣سال

ارزش سهام و حق
تقدم معامله شده 
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1346
.7 

297.
9 

1521
.5 

354.
4 

2201.
4 − 681.

1 
169
7.2 

5750
.7 

تعداد سهام و حق 
تقدم معامله شده 

 )ميليون سهم(

148
.4 

204.
6 56.4 

165.
8 22.7 318.4 − 92.5 

227.
5 

781.
4 
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 ١١جدول پيوست شماره 

 ها عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک

 درصد تغييرات 1383 1382  

 شش وريشهر مرداد پايان شش  
ور يشهر

 نسبت
شش ماهه 

 نسبت ١٣٨٣
١٣٨٢به شش ماهه   به ماه قبل ماهه ماه ماه سال ماهه  

            ولتیدهای شرکتسازمانها و
 76.6− 52.6 43.4 22.7 14.8 732.0 185.9 )ميليون سهم(تعداد
 73.6− 9.2 427.1 201.0 184.1 8921.0 1621.0 )ميليارد ريال(ارزش

            سازمان صنايع ملی ايران
 96.7−  0.6 0.0 0.0 38.4 17.9 )ميليون سهم(تعداد
 θ −99.2 1.0 0.0 0.0 188.3 125.8 )ميليارد ريال(ارزش

            سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
 87.7− 161.4 19.2 13.6 5.2 418.6 155.4 )ميليون سهم(تعداد
 96.7− 290.3 47.5 36.4 9.3 6139.6 1419.1 )ميليارد ريال(ارزش

            سازمان خصوصی سازی
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 14.4 12.6 )ميليون سهم(تعداد
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 79.1 74.5 )ميليارد ريال(ارزش

           معادن و صنايع  سازمان توسعه و نوسازی
 θ 0.4 22.2 9.0 9.0 57.7 0.0 )ميليون سهم(تعداد
 23077.6 2.8− 370.8 164.6 169.4 931.6 1.6 )ميليارد ريال(ارزش

            شرکت ملی صنايع پتروشيمی
 θ θ 0.0 0.0 0.0 193.8 0.0 )ميليون سهم(تعداد
 θ θ 0.4 0.0 0.0 1422.8 0.0 )ميليارد ريال(ارزش

            شرکت ساتکاب
 θ 100.0− 1.4 0.0 0.6 5.8 0.0 )ميليون سهم(تعداد
 θ 100.0− 7.4 0.0 5.4 38.0 0.0 )ميليارد ريال(ارزش

            های صتعتی شرکت شهرک
 θ θ 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 )ميليون سهم(تعداد
 θ θ 0.00.0 0.0 121.7 0.0 )ميليارد ريال(ارزش
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 درصد تغييرات 1383 1382  

 شش وريشهر مرداد پايان شش  
ور يشهر

 نسبت
شش ماهه 

 نسبت ١٣٨٣
١٣٨٢به شش ماهه   به ماه قبل ماهه ماه ماه سال ماهه  

               بنيادها
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 )ميليون سهم(تعداد
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 )ميليارد ريال(ارزش

             
               سيستم بانکی

 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2 )ميليون سهم(تعداد
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 81.5 81.5 )ميليارد ريال(ارزش

             
                بانک مرکزی

 θ θ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )ميليون سهم(تعداد
 θ θ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )ميليارد ريال(ارزش

             
               های تجاری  بانک
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 )ميليون سهم(تعداد
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7 )ميليارد ريال(ارزش

            
               تخصصیهای  بانک
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.1 )ميليون سهم(تعداد
 θ −100.0 0.0 0.0 0.0 61.8 61.8 )ميليارد ريال(ارزش

             
           کل

 79.7− 52.6 43.4 22.7 14.8 759.4 213.4 )ميليون سهم(تعداد
 74.9− 9.2 427.1 201.0 184.1 9003.7 1703.7 )ميليارد ريال(ارزش
سازمان بورس اوراق بهادار تهران،گزارش آماري ماهانه: ماخذ   

 .باشد امكان پذير نميمحاسبه ) θ (:يادداشت 
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 ١٢جدول پيوست شماره 
 ١٣٨٣خالصه وضعيت انتشاراوراق مشاركت در سال 

 )عملکرد تا پايان شهريور ماه(
 د نرخ سو مبلغ مبلغ منتشر  تاريخ  برنامه مبلغ  

علي الحساب فروش رفته  شده   انتشار زمانبندی مصوب سال موضوع اوراق مشارکت
 (درصد در سال)(ميليارد ريال) (ميليارد ريال)   انتشار ( ميليارد ريال)  

.2600   15705.0 اوراق مشارکت دولتی
0 

2600.
0 

 
 

  0.0 0.0   12505.0 اي بودجه-دولتي):١( بودجه جزء٢١تبصره )ن(بند
 17     2500.0 )بخش آب(        وزارت نيرو

 17     2000.0         وزارت راه و ترابری
 17     5500.0         ساير

 17     2505.0 ١٣٨٣ بودجه سال٢١تبصره ) م(   بند 
-دولتي):٢( بودجه جزء٢١تبصره )ن(بند

  2600.0 2600.0   3200.0 اي غيربودجه

 2600.0 )ش برقبخ(        وزارت نيرو
83/4/1

5 
83/4/

15 
2600.

0 
2600.

0 
17 

 17     400.0 )شرکت راه آهن(        وزارت راه
 17     200.0         ساير

        

 برنامه ٩١ماده (اوراق مشارکت بانك مركزي 
12972   21649.1 )سوم توسعه

.8 
12863

.8  

83/5/1 4986.6       مرحله اول جايگزينی
6 

83/5/
16 

4986.
6 

4879.
2 17 

 2986.2       مرحله دوم جايگزينی
83/6/1

7 
83/6/

17 
2986.

2 
2986.

2 
17 

 4601.7       مرحله سوم جايگزينی
83/10/

22 
   17 

 4074.6       مرحله چهارم جايگزينی
83/12/

5 
 83/4/5000.4998.17 83/4/6 5000.0      مرحله جديد انتشار اوراق 17   
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6 0 4 
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 نرخ سود  مبلغ مبلغ منتشر  تاريخ  برنامه مبلغ  
علي الحساب فروش رفته  شده   انتشار زمانبندی مصوب سال موضوع اوراق مشارکت

 (درصد در سال)(ميليارد ريال) (ميليارد ريال)   انتشار ( ميليارد ريال)  

      12000.0 اوراق مشارکت شرکتها
انون نحوه انتشار  ق٤اوراق مشارکت موضوع ماده 

      7000.0 اوراق مشارکت
 17    موافقت اصولي صادر گرديد طرح شرکت پتروشيمی مبين

 17    موافقت اصولي صادر گرديد طرح شرکت پتروشيمی زاگرس
 17    موافقت اصولي صادر گرديد طرح شرکت پتروشيمی پارس

     موافقت اصولي صادر گرديد طرح شهرداری تهران
     موافقت اصولي صادر گرديد شرکت ايران خودرو-NPطرح

قانون تسهيل   ١٧اوراق مشارکت موضوع ماده 
     5000.0 نوسازی صنايع

   49354.1 جمع كل
15572

.8 
15463

.8  
 .اداره اعتبارات, بانک مرکزی : ماخذ 

 .گردد يش بينی مي اوراق مشارکتي که در قوانين بودجه ساالنه بازپرداخت اصل و سود آنها پ-١
 . شود های استفاده کننده تامين مي حل منابع داخلی شرکتم از  سود آنها که بازپرداخت اصل و  اوراق مشارکتی-٢
 ).١٣٧٦مصوب ( قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) ٤( اوراق مشارکت موضوع ماده -٣
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١١٢

 ١٣جدول پيوست  
 )١( معامالت بورس فلزات تهران

 سهم از کل درصد تغييرات 1383

 شش ماهه شهريور ماه به شش شهريور مرداد عنوان

 (درصد) ماه گذشته  ماهه ماه ماه  

 100.0 8.0− 2454.8 409.3 444.9 )هزار تن(حجم معامالت
 96.0 9.2− 2357.6 387.6 426.8 فوالد 

 1.9 32.4 47.8 9.9 7.5 الومينيوم
 1.9 5.9 46.5 10.4 9.8 مس
 0.1 77.5 2.9 1.4 0.8 روی

 100.0 4.2− 11381.6 2082.4 2174.6 )ميليارد ريال(ارزش معامالت
 82.6 8.6− 9404.9 1632.5 1786.3 فوالد 

 6.5 35.8 742.5 161.0 118.6 الومينيوم
 10.6 5.0 1205.3 274.8 261.6 مس
 0.3 76.2 28.8 14.1 8.0 روی

            

     .سازمان بورس فلزات: ماخذ
    . شامل معامالت سلف و نقدی می باشد-١
 

(
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تعداد سهام داد و ستد شده
(شش ماهه)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500

ميليون سهم

1380
1381
1382
1383
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 ارزش سهام داد و ستد شده
(شش ماهه )

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000

ميليارد ريال

1380
1381
1382
1383
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    شاخص های هفتگی قيمت سهام (

3.8
3.85
3.9

3.95
4

4.05
4.1

4.15
4.2

4.25
4.3

4.35
4.4

4.45
4.5

4.55
4.6

4.65
4.7

4.75
4.8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
هفته

ارزش لگاريتمی

شاخص کل  مالی صنعت
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0
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متوسط رشد شاخص قيمت) بازدهی (

ن )
نگي

 ميا
ت به

قيم
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شاخ
عيار

ف م
حرا

ـــ
ـــ

انـ
ک  (

سـ
ري

مـحصوالت الستيک 
و پالستيک
ساخت مواد
شيميايي 
 واسطه گري هاي
مالی 
ساخت فلزات
اساسی 
وسايل نقليه 

ساختمان 

ماشين آالت و
تجهيزات 
غذايی و آشاميدني
ها 
محصوالت كاني غير
فلزي 
محصوالت فلزی
فابريكي 

پـراکندگی صنايع منتخب براساس بازدهی و ريسک 
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المللي  روي صندوق بين  ي پيشها چالشوظايف، کارکردها و 
 ١پول و چگونگي روابط جمهوري اسالمي ايران با آن

 
 

 ٢ييليال آقاميرکال
 
 

 چکيده
ترين موسـسات وابـسته بـه         شده  عنوان يکي از شناخته     المللي پول به    صندوق بين 

اگرچـه  .  برعهـده دارد   سازمان ملل متحد، مسئوليت تنظيم نظام  پولي و مالي جهاني را           
هـاي مـالي بـه      کمـک ارايـه  اين موسسه نـاظر بـر      هاي  يتلغالب اخبار انتشاريافته از فعا    

 لـيکن ايـن      کشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصالحات اقتصادي اسـت،           
دهد که حداقل به لحاظ   ميارايههاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود    موسسه مشاوره 

در ايـن   . مـالي کننـده اسـت       تر از ايفاي نقش تـامين       و گستردگي، به مراتب مهم    پوشش  
 چارچوب وظـايف و سـاختار مـديريتي صـندوق، چگـونگي      ارايهمقاله سعي شده پس از      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 نظريات نويسنده بوده و لزوماً انعکاس دهنده مواضع رسمي بانک مرکزي  مطالب مطرح شده در اين مقاله نقطه   - ١

 .نيست
 .ي اقتصادي؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانها  و سياستها ي محقق اداره بررس- ٢



 روند
 
 

١٣٩

فرضـيه اصـلي   . اجمالي مورد اشاره قرار گيرد به طورروابط جمهوري اسالمي ايران با آن       
شـرط تاثيرگـذاري    المللي پيش  معتبر بينياه مانآن است که حضور فعال و پويا در ساز   

حال که اقتـصاد ايـران      . گيري روابط اقتصاد جهاني و تحوالت آتي آن است          بر روند شکل  
 صندوق را در اختيار دارد، بايد اين فرصت را ارج           اجرايي کرسي هيات    ٢٤يک کرسي از    

. حرکـت نمـود   المللـي     آفريني در تحوالت نظام مالي بـين        تقويت نقش جهت  گذارد و در    
گـاه متقاضـي اسـتفاده از         حـداقل در سـه دهـه اخيـر ايـران هـيچ             آن که الخصوص    علي
المللي پول نبوده و لذا هرگـز در معـرض شـروط خـاص يـا                  الت مالي صندوق بين   يتسه

هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر         توصيه. رفتارهاي سياستي ديکته شده قرار نگرفته است      
طالبي عام و مورد اجماع نسبي در       ساختاري است که نوعاً     صالح  ي ا ها  يگير  برخي جهت 
 موفق از   الگوييالمللي پول را      توان همکاري ايران با صندوق بين       بنابراين مي . داخل است 

 .المللي دانست حضور موثر در عرصه موسسات بين
المللـي، صـندوق بـين المللـي پـول،       نشدن، نظام پولي و مالي بي      جهاني :واژگان کليدي 

 . صندوقاجراييت هيا
  مقدمه -١

در حقيقـت   . المللي نام نهـاد     گيري نهادهاي بين    بايد عصر شکل     را مي  ١٩٤٠دهه  
بشر در خالل روند تکامل حيات جمعي خود در مقطع مذکور به اين نتيجـه رسـيد کـه                   

هاي فراگير زندگي   با هدف دستيابي به حداکثر رفاه و استاندارد  ييگرا  جانبه تکروي و يک  
بدين لحاظ غالب کشورها پس از جنگ جهاني دوم به اين اجماع رسـيدند              . ت دارد منافا

، امور خود در سطح جهان را سامان بخـشند و نظـم نـويني               هاييگذاري نهاد  که با بنيان  
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 ها  تالش ليکن بيشترين     ،١اگرچه اين اجماع محدود به امور اقتصادي نبود       . تعريف نمايند 
المللـي پـول      و نهـاد بانـک جهـاني و صـندوق بـين           تاسيس د . معطوف به اين عرصه شد    

 يهـا   مانتـوان انکـار نمـود کـه  نيـاز بـه سـاز                اگرچه نمـي  .  بود ها  تالشدستاورد همين   
المللي براي تدبير مناسب امـور بـين کـشوري و حـل و فـصل اختالفـات اقتـصادي                      بين

زمان گيري گات و سپس تحول آن به سـا          فيمابين چنان پايدار بود که بعدها سبب شکل       
 .جهاني تجارت نيز شد

 هـاي   يـت لالملل و قاب     متعدد فعال در حوزه اقتصاد بين      يها  مانعليرغم وجود ساز  
دهي فضاي اقتصاد جهاني، بايـد اذعـان نمـود اقتـصاد ايـران در                   قابل توجه آنها در شکل    
  و حضور در ميان بازيگران اصلي تا حد زيادي منفعل بوده           ها  مانزمينه ارتباط با اين ساز    

 حـضور   ٣ در سازمان آنکتـاد      است، ٢است؛ ايران فاقد کرسي در هيئت مديره بانک جهاني        
 است که تـاکنون بـه عـضويت سـازمان جهـاني             هاييفعالي ندارد، از جمله معدود کشور     

 ناظر نيز نقش   اي   و ديگر موسسات عمده    ٦، فائو ٥ درنيامده، در سازمان جهاني کار     ٤تجارت
ا سازمان اقتصادي که ايران مستقيماً در ميان اعـضاي اصـلي            تنه. ندا چنداني ايفا ننموده  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 شـوراي امنيـت، مجمـع عمـومي، مجمـع            هيئـت امنـا،   (  سازمان ملل متحد به لحاظ ساختاري از شش رکن            - ١

هاي متعدد ذيـل مجمـع        عالوه بر کميسيون  .تشکيل شده است  ) المللي و دبيرخانه     دادگاه بين   اقتصادي و اجتماعي،  
، برنامه توسـعه ملـل      )UNCTAD(اقتصادي و اجتماعي، اين مجمع شامل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد             

، برنامـه غـذاي     )UNEP(محيطـي ملـل متحـد       ، برنامـه زيـست    )ITC(الملـل   ، مرکز تجارت بـين    )UNDP(متحد
و نهادهـاي   ) UNICEF(، صندوق کودکان ملـل متحـد      )UNFPA(، صندوق جمعيت ملل متحد    )WFP(جهاني

 .شود ضمن آن که سازمان جهاني تجارت نيز مرتبط با سازمان ملل متحد تلقي مي. مشابه را تحت کنترل دارد
٢ - World Bank 
٣ - United Nations Conference on Trade and Development 
٤ - World Trade Organization 
٥ - International Labor Organization 
٦ - Food and Agriculture Organization of United Nations 
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اين در حالي است    .  است ١المللي پول   آن نماينده عضو در هيئت مديره دارد، صندوق بين        
ي پس از انقالب ها سالهاي آموزشي، کشور حداقل در  هاي فني و دوره که به جز مشاوره

بدين لحاظ اين مقالـه   .  نبوده است  متقاضي استفاده از هيچيک ا ز امکانات مالي صندوق        
طي شش بخش و با مفروض قرار دادن اهميت حفظ روابط و کسب جايگـاه مقتـضي در              

المللي، سعي دارد نوع و سطح روابط کشور را با اين موسسه تبيـين                موسسات معتبر بين  
 .نمايد و از اين رهگذر به پاسخ برخي اتهامات و ايضاح شبهات مطروحه بپردازد

 المللي   بينيها مانم حضور در ساز لزو-٢
 و  هـا   مانو حـضور مـوثر و فعـال در سـاز          ٣ بـا اقتـصاد جهـاني      ٢پيونـدي   مقوله هم 

الملـل نـه يـك گزينـه در ميـان             المللي در شرايط كنوني نظام اقتصاد بين        موسسات بين 
هـاي    فـارغ از ديـدگاه    . چندين بديل، كه به نـوعي انتخـاب گريزناپـذير و محتـوم اسـت              

 آنچه كه پيرامـون اقتـصاد ايـران جريـان دارد همگرايـي سـريع اقتـصادهاي                  ،٤هنجاري
هاي ارتباطي جديد و موثر بـه منظـور           اي حول محور اقتصاد جهاني و ايجاد حلقه         منطقه
. اسـت   سـازان کليـدي     آفريني قوي در ميان تصميم       نوين و نقش   هاي  فرصتمندي از     بهره

ي روز  هـا   چالشترين رخدادها و       از مهم  يكي  درحقيقت فعاليت درعرصه پر رقابت جهاني     
دهنـده بـسياري از تغييـرو         ران کشورها بـوده و بـستر شـكل        گذا  ستسياستمداران و سيا  

هاي افراطـي مثبـت و منفـي، حـضور در اقتـصاد              خارج از ديدگاه  . شود  تحوالت تلقي مي  
سازان عمده و شکل دهندگان به تحوالت آتـي جهـان، نيـازي               جهاني و در ميان تصميم    

الزام عقالني اين حضور ناشـي از رخـدادهاي       . گريز  است حقيقي، غيرقابل انكار و غيرقابل     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - International Monetary Fund 
٢ - integration 
٣- global economy  
٤-normative  
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هاي   گرايي سير پويش    سازي و  تكامل     جديد نيست؛ بلکه همان روند آشنا و معقول بهينه        
جامعه بشري است كه رشد مبادالت و تعـامالت سياسـي و اقتـصادي فـرم ظـاهريش را               

 . ن نموده استتغيير داده و سرعتش را دوچندا
پيونـدي مـستلزم و مقـارن كـاهش بـسياري از        در حوزه اقتصاد كالن داخلي، هم     

همگرايـي  . هـاي غيربـازاري اسـت        استصوابي و تخصيص   هاي  يتي اداري، مدير  ها  كنترل
پـذيري     بخش واقعي اقتصاد جهت حفـظ دامنـه رقابـت          هاي  يتلتسهيالت توليدي و فعا   

 و معيارهـاي پذيرفتـه شـده جهـاني والبتـه تـسهيل              خارجي، مبنا قراردادن استانداردها   
رشـد سـريع دانـش      . فعاليت بازارهاي كاال و مالي از ديگر دستاوردهاي اين فرآيند است          

كـاران تجـارت خـارجي، تـشديد          انـدر   فني، فضاي جديدي براي گسترش فعاليت دسـت       
 و ١يجريانات سرمايه و مالي بين مرزهـا، مهـاجرت نخبگـان و جابجـايي كـارگران فكـر        

گسترش امكان تبادل اطالعات و مطرح شدن آن به عنوان يكي از مباني اصـلي اقتـصاد،        
 . صنعت و تجارت فراهم كرده است

 يا در مقابل منافع     ،اينكه ايران از روند حاكم بر اقتصاد جهاني چگونه منتفع شود          
حليـل  قـدرت تجزيـه وت   بينـي،    خود را از دست دهد، تا حد زيادي به واقـع      هاي  فرصتو  

صحيح وقايع، قابليت تاثيرگذاري بـر رونـد آتـي رويـدادها و متغيرهـا و بـاالخره اعمـال         
 يـا   هـا   فرصـت جريان عمومي حـاكم بـر جهـان         . مديريت صحيح بر شرايط بستگي دارد     

هـا يـا      آفريند و در مقابـل برخـي از شـيوه            خاص كسب انتفاع يا مزيت را مي       هاي  يتلقاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
کار گرفته شده، داللـت بـر ويژگـي       بهknowledge workersارگران فکري که در اين مقاله معادل  واژه ک  -١

بر اساس مجموعه آمار و شواهد، سهم عمده نيروي انـساني جابجـا             . خاص نسل جديد مهاجرت نيروي انساني دارد      
حرفه خود يک مغز متفکرو     دهد که در      کرده و متخصص  تشکيل مي       هاي اخير را نيروي کار تحصيل       شونده در دهه  

 .شوند نوآفرين تلقي مي
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دورمانـدن از  . كنـد   حيز انتفاع  و تاثيرگـذاري خـارج مـي        رويكردهاي مورد استفاده را از    
كنـد؛ بايـد در ميـان بـازيگران اصـلي             صحنه شطرنج اقتصاد جهاني مشكلي را حل نمـي        

بيم زيان يـا احـساس فقـد        . ريزي قواعد بازي نقش فعال ايفا نمود        حضور داشت و در پي    
. كنـد   ئولين كشور سلب مـي    تنها زمان را ازمس     آمادگي الزم براي مواجهه با اين واقعيت،        

ي هـا   ياي و تدريجي، به شناخت قواعد بازي و كـسب شايـستگ             در حاليكه حضور مرحله   
اگرچه در ايـن فرآينـد بخـشي از قـدرت انحـصاري         . كند  الزم طي زمان كمك بسيار مي     

 يهـا   مانهاي اقتصادي بـه سـاز       ر در تنظيم قواعد رفتاري بخش     گذا  ستهاي سيا  دستگاه
يابد، ليکن نبايد فراموش نمود کـه در شـرايط کنـوني ايـن                ظر انتقال مي  المللي متنا   بين

) اعم از داخلي يا خارجي    (شيوه تنها شرط بقاست؛ تنها در اين صورت است كه تهديدها            
تـاخير در هـم     .  جـذابي در دسـترس قـرار خواهـدگرفت         هاي  فرصتبه حداقل رسيده و     

صـنعت و تكنولـوژي و در مقابـل،         هاي رشـد      پيوندي به معناي تداوم دورماندن از قطب      
 .پذيرش فقر نسبي و بيكاري باالتر از متوسط جهاني است

هـاي     و مولفـه   انـدرکار تنظـيم اجـزا       المللي دست   ن متعدد بي  يها  ماندر ميان ساز  
اعم از سازمان خواربار جهاني، کنفـرانس تجـارت وتوسـعه ملـل متحـد،                (اقتصاد جهاني   

) المللي پول   ني، سازمان جهاني تجارت و صندوق بين      برنامه توسعه ملل متحد، بانک جها     
 هـا   مانداري در ديگر ساز     توان ادعا نمود غير از مورد آخر، کشور  حضور فعال و معني              مي

در حقيقت اقتصاد ايران تنهـا در عرصـه پـولي و مـالي جهـان از يـک                   . ها ندارد   و عرصه 
 ايـن تنهـا کرسـي       م برخوردار است و بدين لحاظ عقالنـي نيـست کـه           يسخنگوی مستق 

هاي خارج از دايـره تـدبير و    تاثيرگذار نيز بنا بر برخي اظهارنظرهاي احساسي و استدالل  
آفريني اين نهادها براي آحاد  شايد اگر چارچوب کاري و نوع نقش. مصلحت از دست برود

 بتـوان بـه درجـه        جامعه به دقت تبيين شود و نگرشي منطبق بـر حقـايق حاصـل آيـد،               
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بدين لحاظ بحـث بـر سـر ايـن موضـوع را بـا معرفـي                 . تفاق آرا دست يافت   بيشتري از ا  
 ييگانه کارکردي آن آغاز کـرده و سـپس بـه شناسـا              المللي پول و وجوه سه      صندوق بين 

 .پردازيم ساختار مديريت عاليه آن مي
 المللي پول  معرفي صندوق بين-٣

 ترتيبات ارزي شناور،  و رويکرد گسترده غالب دولتها به     »وودز  برتن«با پايان دوره    
 ارزي کـشورها بـه   هـاي  تالمللي و کنترل اسـتحکام سياسـ   حفظ سالمت نظام مالي بين    

.  داخلي مانع ارتقاي کارکردي نظام پولي جهان نشود، دشوارتر شد          هاي  تکه سياس   نحوي
الخصوص پس از فروپاشـي بلـوک         با افزايش تعداد و گسترش دامنه اعضاي صندوق علي        

مرکز،  صندوق تمرکز  بر رفع موانع نهادي و ساختاري پيش روي کشورها ريزي مت برنامه
همزمان، نياز به   .  تري دنبال نمود    را افزايش داده و ثبات و رشد جهاني را با تاکيد افزون           

 جديد و يـافتن منـابع نـوين تـامين مـالي واعطـاي تـسهيالت بـه                   هاي  مطراحي مکانيز 
المللي پـول    سبب شد صندوق بينيلاين مساهمه  . کشورهاي دچار بحران افزايش يافت    

 .تري مواجه شود  سنگينهاي يتلتري از وظايف و فعا با حوزه وسيع
المللي پول به عنوان چارچوب مرکزي همکاري کشورها براي ارتقاي            صندوق بين 

 شروع  ١٩٤٥ از سال    ١المللي  بخشي به سيستم پولي بين      سالمت اقتصاد جهاني و انسجام    
 نخـست  ؛ واجـد سـه خـصوصيت ويـژه اسـت     ، عضو ١٦٣ده و هم اکنون با      به فعاليت نمو  

 اقتـصادي کـشورها بـر يکـديگر و     هـاي  ت آثار جانبي سياسـ ييمرکزيت بررسي و شناسا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
هاي ارز است  المللي و نرخ هاي بين  به مفهوم سيستم پرداختinternational monetary systemعبارت   -١

 .شود ستد و تجارت ميان کشورها تلقي مي و گيري داد که سنگ بناي شکل
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؛ دوم کمک بـه کـشورها جهـت پـشت           ١ي چندجانبه در اين خصوص    ها  يحصول همکار 
 مقـررات   ري و اشـتباه در تـدوين      گـذا   سـت سرنهادن دوره گذار از تبعات شکست در سيا       

 باثبات و شرايط مستحکم مالي و باالخره تسکين آثار عدم هاي تداخلي و برقراري سياس
.  خارجي و کنترل آثار داخلي و سرايتي بحران در ايـن بخـش             يها  ختتعادل در ترازپردا  

رساني به مبارزه جهاني با فقـر را نيـز بـراي     البته در کنار اين امور، صندوق وظيفه کمک 
جلـوگيري از   "بايد در     المللي پول را مي      بنابراين کارکرد عام صندوق بين     . است يلخود قا 
 صحيح و مناسب اقتـصادي و       هاي  تاز طريق تشويق کشورها به استفاده از سياس       " بحران

 .  بخش خارجي خالصه نموديلعنداللزوم، تامين مالي موقت کشورهاي درگير در مسا
ط متوازن تجـارت جهـاني، ثبـات        اهداف و الزامات قانوني صندوق مشتمل بر بس       

نرخهاي ارز در چهارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعي ارزش پول داخلـي              
ــت  ــه رقاب ــه منظــور حفــظ دامن ــاالخره اصــالح و تنظــيم    ب ــي، و ب ــصاد مل ــذيري اقت پ

براي انجام ايـن اهـداف، صـندوق سـه برنامـه تحقيـق و               .  خارجي است  يها  ختترازپردا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
) beggaring neighbors(گداکردن همسايه  وم بههاي موس گرفتن چنين نقشي ناظر بر سياست  لزوم برعهده-١

گرايي در  گيري صندوق الزم بود يکجانبه لذا در مقطع شکل.  ميان کشورها بسيار رواج داشت١٩٣٠بود که در دهه 
، عبـارت  ١٩٩٠هاي مالي و ارزي دهـه   هرچند که به دليل وقوع سلسله بحران     .  گذاري محکوم و طرد شود      سياست

در ادبيات اقتصادي شکل گرفت که تا حد زيادي ناشي از شدت گـرفتن   )contagion effect(جديد اثر سرايتي 
هاي متقابل اقتصادها به يکديگر بوده و بر لزوم توجه ويژه به آثار غيرمستقيم راهبردهاي      ميزان تعامالت و وابستگي   

ه مقاله بـه ايـن موضـوع بيـشتر     در ادام. کند  هاي عمده تجاري پافشاري مي      کشوري و داخلي بر همسايگان و طرف      
 .خواهيم پرداخت
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 و  ٣، مساعدت مالي  ")٢هاي سياستي   نظارت مستمر اقتصادي و توصيه    "موسوم به    (١نظارت
 . گذارد  را به اجرا مي٤مساعدت فني

  و عملکرد کشورهاها يرگذا ست ارزيابي سيا-١-٣
هدف اصلي برنامه نظارت چندجانبه، کمک به سـالمت اقتـصاد جهـاني، ارزيـابي         

سـازي    ي جهـان و البتـه آمـاده       المللي و تدوين گزارش ثبات مال       ثبات بازارهاي مالي بين   
هاي  ماه( است که دوبار در سال  World Economic Outlookکتاب و مرجع مهم 

اين مهـم از طريـق دنبـال نمـودن آخـرين تحـوالت              . شود  منتشر مي ) آوريل و سپتامبر  
 به عمـل آمـده هـم در         ٦يها  يرگذا  ست و مالي کشورها و نيز نوع سيا       ٥عملکرد اقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Surveillance & Research 
٢ - "Economic Monitoring and Policy Advice" 
٣ - Financial Assistance 
٤ - Technical Assistance 

ي گذار  مهمترين متغيرهاي مورد توجه صندوق  مخارج کل و برخي اجزاي آن نظير مصرف خصوصي و سرمايه     - ٥
 بـه . هاي خارجي با کليه اجزا و عناصر متشکله آن است           الخصوص ترازپرداخت   شرکتها، توليد، اشتغال و تورم و علي      

واري يا سرايتي آنهـا، هـم اکنـون کليـه       و خصوصيت سلسله١٩٩٠هاي مالي و ارزي  در دهه     دليل کثرت وقوع  بحران    
اي   وحتـي منطقـه   ) پـول  المللـي   صـندوق بـين    ه بـين المللـي و     نظير بانک جهـاني، بانـک تـسوي       (المللي    نهادهاي مالي بين  

اي از اسـتانداردها و ضـوابط          تالش دارند ضمن هماهنگي با يکـديگر مجموعـه        )   و بانک مرکزي اروپا     OECDرنظي(
شامل جـداول ذخـاير،     (بندي و تدوين آمارهاي بخش خارجي اقتصاد          آوري، طبقه   هاي جمع   متحدالشکل را براي شيوه   

 .دهند  اشاعهعنوان استاندارد عمومي کرده و به تنظيم) ها هاي معمول ترازپرداخت و تعهدات خارجي وزيربخشها  بدهي
ريزي، مديريت پول و اعتبار  هاي بودجه شامل رويه(هاي اقتصاد کالن   سياست هاي سياستي،  در تجزيه و تحليل- ٦

مـورد  ) ارت بر بانکها و موسسات مـالي غيربـانکي        شامل تدوين مقررات و نظ    (هاي بخش مالي      و سياست ) و نرخ ارز  
هاي سـاختاري کـه بـر عملکـرد اقتـصاد کـالن               عالوه بر آن صندوق در غالب کشورها سياست       . گيرد  توجه قرار مي  

را بررسـي   ) دهـد   هاي بازار کار که مستقيماً رفتار نرخ اشتغال و سطح دستمزدها را تغيير مي               نظير سياست (موثرند  
هاي راهبردي به منظور تعقيب بهتر و موثرتر اهـدافي نظيـر              تواند به کشورها توصيه     ه صندوق مي  در نتيج . مي کند 

اهميت رشد پايدار براي صندوق ناظر بر عدم مواجهـه  .  نازل و رشد پايدار اقتصادي ارايه دهدنرخ اشتغال باال، تورم 
 .هاست اقتصاد با تورم باال و عدم تعادل ترازپرداخت
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گيـرد کـه بـالطبع، منجـر بـه طراحـي             م در سطح جهاني صورت مـي      سطح کشورها و ه   
هـا    ايـن توصـيه   . شـود   هاي سياستي خاصي براي کشورها يا مناطق اقتصادي مـي           توصيه

 . سر دارد  سال مطالعات صندوق را پشت٥٠تجربه بيش از 
. شـود    انجـام مـي    ٢ و جهـاني   ١اي  نظارت صندوق در سه سـطح کـشوري، منطقـه         

ران ارشـد ژاپـن     گـذا   ست صندوق به  سيا    اجرايي، هيات   ٢٠٠٠سال  المثل در گزارش      في
هاي بهره نرخ رشـد اقتـصادي را افـزايش            ن نگهداشتن نرخ  ييتوصيه کرده که از طريق پا     

 بر ميزان رقابت    ييزدا  دهند؛ از تجديدساختار شرکتها و بانکها حمايت نموده و با مقررات          
قامـات مکزيـک خواسـته شـد در مـديريت           بر همين منوال، ازم   . در اين اقتصاد بيافزايند   

اقتصاد کالن، معيارهاي احتياطي را مدنظر قرار دهند؛ بتدريج بسوي رژيم پولي مبتنـي              
، ٢٠٠١در بهار   . گذاري تورم حرکت کنند و مراقب کیفیت پرتفوی خود باشند           بر هدف 
 نسبت به ريسکهاي تنزل نـرخ رشـد اقتـصاد    World Economic Outlookنشريه 

  به منظور حمايـت از تقاضـا و اصـالحات            ٣نگرانه   نياز به رهيافت سياستي پيش     جهاني و 
 .  تذکر داد٤ساختاري رشدگرا

المللي پول در راستاي انجام وظايف خود به ويژه نظـارت و اسـتفاده                صندوق بين 
مناسب از منابع، همه ساله اطالعات بهنگامي از عملکـرد متغيرهـاي اصـلي اقتـصادي و                 

هـاي مـشورتي      نمايـد و توصـيه      آوري مي   سياستي کشورهاي عضو جمع   ي  ها  يگير  جهت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
کـشور بـزرگ    ٧( گزارش صندوق معموالً در قالـب حـوزه يـورو، کـشورهاي گـروه هفـت                   اي،  قهدر سطح منط    - ١

اتحاديه پولي و اقتصادي غرب افريقا، جامعه پولي و اقتصادي افريقاي مرکزي، اتحاديـه پـولي کاراييـب و             ،)صنعتي
 .شود نظاير آن تنظيم و ارايه مي

 .شود وبار در سال منتشر مي که دWorld Economic Outlook در قالب انتشار - ٢
٣ - proactive 
٤ - growth-oriented 
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ها عـالوه بـر    اين توصيه. دهد گيران ارشد کشورها قرار مي خاصي را نيز در اختيار تصميم   
بيني افق ميان مدت آتي آن، نـاظر بـر نتـايج              تحليل شرايط کنوني اقتصاد کشور و پيش      

بت به صحت عملکرد اقتصاد و      هاست که ديد و نگرش خاصي نس        محاسبه برخي شاخص  
 کـرده و    ارايهالمللي و نيز تجارب ديگرکشورها        بخشهاي آن با توجه به استانداردهاي بين      

المللـي بـه      در واقع کارشناسان ارشد نهادهـاي بـين       . شود  بدين لحاظ ارزشمند تلقي مي    
واسطه دنبال نمودن مستمر وقـايع کـشورها، از سـطحي از دانـش تجمعـي و کـاربردي                   

تواند مبناي برخي اعالم خطرها يا اشاره به انحراف از مـسير              نفسه مي   وردارند که في  برخ
باثبات و قابل دوام در بلندمدت براي يک بخش يا حوزه فعاليت خـاص در کـشور مـورد                   

 .بررسي باشد
 مـنظم و     :گيـرد   المللي پول عموماً در سه طبقه قرار مـي          هاي صندوق بين    مشاوره

 ٤هـاي مـذکور تحـت مـاده           انجـام کليـه مـشاوره     . خـر تکميلـي   مورد آ ادواري؛ خاص و    
ي مرتب و بـه     ها  ي شامل بررس  ٤در واقع مشاوره ماده     . باشد  اساسنامه صندوق الزامي مي   

مندي است که مقامات کشورهاي عضو و کارشناسان صـندوق            لحاظ فواصل زماني قاعده   
تـاً اطالعـات حاصـله      آورنـد و نهاي     هاي سياستي و عملکردي به عمـل مـي          در کليه جنبه  

 . گيرد  اعضا قرار ميهاي ت صندوق در مورد سياساجراييمبناي مباحثات مديران 
گزارش تهيه شده توسط کارشناسان صندوق از آمار و اطالعات و عملکرد اعـضا،              

 دهنده تصويري نسبتاً جامع و منسجم از اوضاع کالن اقتصادي کـشورهاي مـذکور               ارايه
هـاي مـالي داخلـي و خـارجي تنظـيم            ا اعاده تعـادل حـساب     است و با نگرش  حفظ و ي       

هيـات اعزامـي صـندوق معمـوالً دو مرحلـه کـاري را در کـشور مـورد بررسـي                     .شود  مي
 بررسي متدلوژي مـورد اسـتفاده در تنظـيم            نخست دريافت آمار و اطالعات،     ،گذرانند  مي

روني ارقام  جداول و حوزه شمول و سطح پوشش در سنجش متغيرها و البته سازگاري د             
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المللي؛ دوم    هاي بين   و اطالعات با يکديگر و با استانداردهاي شناخته شده و دستورالعمل          
ر و ارشـد کـشور مـذکور در خـصوص آخـرين             گذا  ستبحث با کارشناسان و مقامات سيا     

 ارايـه تحوالت سياستي، مقرراتي و قانوني به منظور درک بيشتر روند تحوالت گذشـته و      
مجموعـه ايـن اطالعـات تـوام بـا           . رو  ه و ميان مدت از تغييرات پيش      ي کوتا ها  يبين  پيش

انجامد کـه مبتنـي بـر         هاي سياستي مي    رجوع به تجارب ديگر کشورها، به تدوين توصيه       
آخرين دستاوردهاي اطالعاتي و سياستي در تدوين مقررات و يا طراحي ابزارهـا بـوده و                

نيازي به ذکـر نيـست کـه گـستره و           . در غالب موارد در ديگر کشورها آزمون شده است        
دامنه اطالع کارشناسان صندوق دراين حوزه بيش از هر نهاد يا سازمان منفـرد ديگـري                

 . است
ي صـندوق بـراي ارتقـاي       هـا   تالشکند در     برخي مواد اساسنامه اعضا را ملزم مي      

ادي اند که رشد اقتص عالوه بر آن اعضا موافقت کرده.  ارزي مشارکت کنند  هاي  مثبات نظا 
توام با ثبات قابل قبول سطح قيمتها را دنبال کـرده، شـرايط مـالي و اقتـصادي خـود را                     

پـذيري غيرواقعـي بـراي        تقويت نموده و از دستکاري نرخ ارز براي کـسب دامنـه رقابـت             
لذا پذيرش اين هياتها و همکاري شفاف با آنهـا در زمـره مـواد               . اقتصاد خود پرهيز کنند   

 .مورد اجماع اعضاست
  اعطاي تسهيالت-٢ -٣

هاي اعطـاي وام بـه کـشورهاي           مالي صندوق را برنامه    هاي  تبخش عمده مساعد  
هـاي صـندوق محـدود بـه          البته کمک . دهد   تشکيل مي  ها  ختدچار عدم توازن تراز پردا    

 تعـديلي   هاي  تشود، بلکه حمايت از سياس      تامين مالي موقت جهت خروج از بحران  نمي        
-١٩٩٨مثالً در خـالل بحـران       . گيرد  ت اصلي را نيز دربرمي    و اصالحي جهت مقابله با عل     

 ميليـارد دالر بـه کـره        ٢١ جنوب شرق آسيا صندوق طي مـدت کوتـاهي حـدود             ١٩٩٧
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 خـود را    هـاي   تجنوبي پرداخت کرد تا ذخاير خود را تقويت نمايد، بخش مـالي و شـرک              
ميزانـي بهبـود    طي چهار سال اقتصاد کره به       . تجديد ساختار کرده و از رکود خارج شود       

 . يافت که  عالوه بر تامين ذخاير مورد نياز، شروع به بازپرداخت تعهدات خود نيز نمود
ي هـا   ي يک کشور واجد دريافت وام از صندوق باشد، الزم است ارزياب           آن که براي  

صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرايط اقتصادي در وضعيت بحراني يا نزديک بحـران               
المللي قرار دارد؛ ذخايرش تهي شـده و   بازان بين رض حمالت سفتهاست؛ پول ملي در مع 

برنامه بازگشت اين اقتصاد به شرايط عـادي و         . اقتصاد در وضعيت رکودي يا سقوط است      
هاي مالي خـصوصي    تعديلي و کمک   هاي  ترشد پايدار اقتصادي معموالً ترکيبي از سياس      

 روي برنامـه تعـديالت      ،بحـران معموالً صـندوق و مقامـات کـشور دچـار           .  دولتي است  ـ
ثبـات پـولي و مـالي و          اقتصادي مشتمل بر اهداف کمي خاص براي بقاي بخش خارجي،         

عليرغم مشروط بودن اعطـاي کمـک مـالي بـه           . رسند  رشد پايدار اقتصادي به توافق مي     
پذير است؛ به نحوي کـه چنانچـه    حدي انعطاف  صندوق تايها  خت پردا  انجام اين برنامه،  

لي شرايط کشور يا وضعيت اقتصاد جهاني تغيير کند کل برنامه قابل بـازبيني و               به هردلي 
 .ارزيابي مجدد باشد

.  مـي کنـد  ارايهها يا تسهيالت را براساس نياز عضو متقاضي  صندوق طيفي از وام  
دهي متغير بوده و حسب عامل اصلي دخيـل           طول دوره، شرايط بازپرداخت و شرايط وام      

 ١.شود  کشور مورد بررسي تعيين مييها ختزپردادر بحران و شرايط ترا
هم اکنون تنها متقاضـيان اسـتفاده از تـسهيالت صـندوق را کـشورهاي درحـال            

. دهنـد   اقتصادهاي نوظهور دچار بحران و يا اقتصادهاي درحال گذر تـشکيل مـي         توسعه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .هاي تسهيالت مالي صندوق به ضميمه يک مراجعه شود جهت اطالع از تفصيل برنامه  -١
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 مـشکالت داخلـي خـود دسترسـي محـدودي بـه بازارهـاي               به دليـل  غالب اين کشورها    
لمللي سرمايه و پول دارند و لذا استفاده از منابع صندوق براي اين دسته از کشورها                ا  بين

 . اولويت خاصي دارد
 صـندوق،   هـاي   ميکي از مهمترين نکات مورد چـالش در خـصوص اسـتفاده از وا             

 اقتـصادي خـود را بـه نحـوي          هـاي   ت کشور متقاضي بايد سياسـ     ،مشروط بودن آنهاست  
ش طي زمان اصالح شده و ايـن برنامـه          يها  ختار ترازپردا تعديل و انطباق دهد که ساخت     

 اخـذ   جهـت مـشروط بـودن اعطـاي وام در         . اصالحي بايد مورد توافق صندوق نيز باشـد       
هـاي سياسـتي دشـوار يـا تجميـع           تضمين از کشور بدهکار مبني بر عدم تعويق انتخاب        

يد بـا تعميـق     با  در مقابل تسهيالت مذکور، کشور مورد نظر مي       . ي خارجي است  ها  يبده
بهرحـال  . يابـد   اصالحات اقتصادي و بهبود عملکرد، قدرت بازپرداخت تعهدات خود را باز          

بايد بر اقـدامات سياسـتي    پيش از هر نوع پرداختي مقامات کشور متقاضي و صندوق مي          
پـس از آن، پرداخـت وجـوه در چنـد مرحلـه و متناسـب بـا                  . مورد نظر به توافق برسند    

 اين انتقاد، صـندوق  جهتدر . گيرد استي پذيرفته شده صورت مي بندي تعهدات سي    زمان
سازي شرايط، اقـدام بـه بـازنگري در فرآينـد       با هدف ساده و موثر  ٢٠٠٠-١ي  ها  سالدر  

هــم اکنــون شــروط مطــرح شــده تمرکــز بيــشتري بــر . اعطــاي تــسهيالت خــود نمــود
پيش روي کـشور   اقتصاد کالن و بخش مالي دارد، ميان انتخابهاي سياستي    هاي  تسياس

هاي سياسـتي     ت کشور بر برنامه   يشود، حق حاکم    کمتر اجبار به گزينه خاصي مطرح مي      
خود بيشتر رعايت شده و لذا مجموعه برنامه اصالحات و منـابع تخـصيص داده شـده در       

 .کل موثرتر است
بنا به ماهيت وام،    .  صندوق، موقت بودن آنهاست    ييمشخصه ديگر تسهيالت اعطا   

سال ٤ تا ٢سال به طول مي انجامد و دوره بازپرداخت نيز بين     ٤ماه تا   ٦ين  پرداخت آن ب  
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 سال براي تـسهيالت     ١٠ سال براي نوع ميان مدت و        ٧ تا   ٤براي تسهيالت کوتاه مدت،     
 سـاله  ٥/٥ است که البته بازپرداخت وام  مـذکور پـس از يـک دوره                 ١رشد و کاهش فقر   

 .شود تنفس آغاز مي
س شرايط بازار تعيين شده و به منظور کنترل تقاضا يا براي            ها براسا   نرخ بهره وام  

کنندگان  ممکن است هزينه بهره اضافي نيز به دريافت متقاضيان تسهيالت تکميل ذخاير، 
امـا تـسهيالت رشـد و کـاهش فقـر           .  سنگين يا خاص حسب مورد تحميل شود       هاي  موا

 .  درصد در سال هستند٥/٠مشمول نرخ بهره ثابت 
  فنيهاي کمک-٣-٣

هاي مرکزي  اندرکاران بانک   سومين راهکار صندوق، کمکهاي فني و آموزش دست       
شايد بتوان ادعا نمـود     . هاي تخصصي است     کشورهاي عضو در زمينه    يها  مانو ديگر ساز  

 آموزشـهاي مـنظم و ادواري بـه         ارايـه بيشترين جنبه اثرگذار و عمومي صـندوق همانـا          
هاي راهبـردي بـراي آنـان         و و طرح توصيه   کارکنان دستگاههاي سياستي کشورهاي عض    

بانکداري (ري  گذا  ستحوزه هاي تحت پوشش آموزش دامنه وسيعي از وظايف سيا         . است
آمـار  مجموعـه   و بـه ويـژه      )  پولي و ارزي، سياست مالياتي و اداري       هاي  تمرکزي، سياس 

ـ     . رسمي را دربرمي گيرد   کـارگيري   ههدف اين است کـه دانـش کـشورها در طراحـي و ب
 درگيـر افـزايش     يهـا   مانپذيري سـاز    ارهاي سياستي عمق يافته و مهارت و مسئوليت       ابز

تالش براي تعميـق معمـاري نظـام        مسير  اخيراً صندوق اين جنبه از کار خود را در          . يابد
 :بندي نموده است المللي تغيير داده و آن را در چهار حوزه طبقه مالي بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .جهت آشنايي بيشتر با اين نوع تسهيالت به ضميمه يک رجوع شود  -١
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 در بـاب نظـارت،      هـايي   توصـيه  ارايـه تعميق بخشهاي مالي و پولي از طريـق          •
 هـاي   م سيـست   مقررات و تجديد ساختار بخش بانکي، مديريت عمليات ارزي،        

 هاي مرکزي؛ ، و توسعه ساختاري بانکها ختتسويه پردا

هاي خاص     توصيه ارايه مالياتي از طريق     هاي  تحمايت قوي از مديريت سياس     •
 مخـارج، طراحـي     ريـزي، مـديريت     براي اداره امور مالياتي و گمرکي، بودجـه       

 ويژه مديريت بدهي هاي داخلي و خارجي؛ هاي تامين اجتماعي و به شبکه

 و باالخره استخراج، مديريت و انتشار آمار و بهبود کيفيت داده ها؛ •

 .نويس قوانين جديد اقتصادي و مالي بازبيني و آماده سازي پيش •

حقيقـاتي  هـاي ت    هـا و کارگـاه     همـايش هـاي آموزشـي،       بدين منظور صندوق دوره   
 و  هـا   مان بـراي کارکنـان و مـديران سـاز         اجرايـي متعددي در کليه سـطوح تخصـصي و         
هـا در مقـر ايـن سـازمان           بخش عمـده دوره   . کند  ارگانهاي ذيربط در کشورها برگزار مي     

) نظير وين، سنگاپور و برازيليا    ( اي  و تعدادي از آنها در دفاتر منطقه      .) سي.واشنگتن دي (
 .گردد برگزار مي

) ١٩٦٠از اواسـط دهـه      (ه صندوق در اين زمينه از فعاليت، سابقه طـوالني           اگرچ  
ي دهه  ها  سالترين اقدام آموزشي صندوق تاکنون به         ترين و پراهميت    دارد، ليکن سنگين  

در ايـن مقطـع صـندوق ناچـار شـد           . گـردد    و فروپاشي بلوک شرق سـابق برمـي        ١٩٩٠
وســيه، کــشورهاي مــستقل اي را در اختيــار ر  علمــي و فنــي گــستردههــاي تمــساعد
داري   المنافع و حوزه بالتيک قرار دهد تا کشورهاي مذکور بتواننـد نظـام خزانـه                مشترک

درصـداز  ٢٠هم اکنـون حـدود      . ريزي نمايند   جديد و بانک مرکزي مستقل براي خود پي       
 . شود هاي اداري صندوق در اين بخش هزينه مي هزينه
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ير گفتگوي فعال با کليه کشورها هم در        المللي که درگ    به عنوان تنها سازمان بين    
المللي پـول چـارچوب اصـلي         حوزه سياستي و هم در زمينه نحوه اجراست، صندوق بين         

طرح دستاوردهاي کشورها در زمينه اقتـصاد جهـاني و نقـد آثـار جـانبي و ثانويـه آثـار                     
اظ بـدين لحـ   . المللـي را برعهـده دارد       کشورهاي منفرد بر ثبات نظام پولي و مـالي بـين          

المللي سرمايه و طراحـي و         جريانات بين   تيصندوق به انتخاب ترتيبات ارزي خاص، تثب      
هـاي سياسـتي فعـال      و حـوزه هـا  مانالمللـي بـراي سـاز       تدوين استانداردهاي خاص بين   

المللـي و تـسريع مبـارزه بـا فقـر           از آنجا که تعميق نظام مالي بين      . مبادرت ورزيده است  
ابسته به سـازمان ملـل متحـد دارد، تـالش بـراي توزيـع               اهميت خاصي براي نهادهاي و    

عادالنه و منطقي منافع جهـاني شـدن در ميـان کليـه کـشورها هـم اکنـون بخـشي از                      
 .دهد هاي اصلي صندوق را تشکيل مي دغدغه

 ي پيش روها چالش -٤

در حال  ا شتاب   بخش وظايف پيش گفته شده در دنياي پرچالش و ب           انجام رضايت 
الملـل چنـان      تحول و تکامـل نظـام پـولي بـين         سرعت  ار دشوار شده و     تغيير کنوني بسي  

شـود   باالست که به رغم ظرفيت قابل توجه صندوق در همراهي با تحوالت، احساس مـي     
تري با اعضاي خود برقرار کنـد؛ در          المللي همکاري نزديک    الزم است اين نهاد معتبر بين     

ي متقاعـد کننـده و مجـاب کننـده          هـا  هاي مشورتي اتکاي بيشتري بر روش        توصيه ارايه
تري در پيش گيرد و جايگاه قـانوني           هاي سهل   داشته باشد؛ در تامين نيازهاي مالي رويه      

 . المللي اتخاذ کند دهي به روند امور مالي بين تري در نظم قوي
سازي و تبعات آن مهمترين چالش کنوني پيش روي صـندوق             در مجموع جهاني  

م و دشوار عبارتند از چگونگي تعميق بخـشيدن بـه نظـام             هم اکنون دوچالش مه   .  است
به نحوي که کمتر در معرض بحران قرار گيرد و در صورت مواجهه بـا               ( المللي    مالي بين 
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هاي جديـد و کارآمـد    حل  و طراحي راه  ) آن نيز سريعتر خود را از اين شرايط خارج سازد         
ن توزيـع منـافع و افـزايش        بـا توجـه بـه عـدم تقـار         . براي مبارزه با فقر در سطح جهـان       

 خطـر افـزايش شـکاف ميـان دنيـاي غنـي و               استانداردهاي زنـدگي در ميـان کـشورها،       
 .تدريج رخ نموده استه شدت کم درآمد نيز به کشورهاي ب

 و منافعي در قالـب افـزايش اسـتانداردهاي          ها  فرصتاگرچه فرآيند جهاني سازي     
ورده، ليکن با شتاب گرفتن سرعت نقل       زندگي براي کليه ساکنين کره زمين به ارمغان آ        

) به عنوان دومين جنبه و ويژگي عمده اين پديـده         (و انتقال سرمايه و وجوه ميان مرزها        
. ي مالي نيز افزايش قابل توجه و محـسوسي يافتـه اسـت   ها  بحرانريسک وقوع و سرايت     
ان پس  براي کاهش آثار بحر   ) در قالب تسهيالت مالي   (هاي خاصي     هرچند صندوق برنامه  

 ليکن اولويت آن است کـه بـر اسـاس مجموعـه عاليـم                از وقوع کامل آن در دست دارد،      
اي، بتوان  در فرصت زمـاني بقـدر کـافي طـوالني جهـت اعمـال واکـنش                     هشدار دهنده 

تنها در اين صورت است کـه احتمـال پديـده           . بيني نمود   بازدارنده، بحران جديد را پيش    
 . بديا اثرسرايتي به حداقل تقليل مي

ـ        ي مالي،   ها  بحرانبه منظور کاهش ريسک       هـاي   تصندوق ضمن همکاري بـا دول
المللي بر تقويت و تعميـق پيکـره قـانوني،             موثر خصوصي و بين    يها  مانعضوو ديگر ساز  

مقرراتي و چارچوب نظارت بـر بانکهـا تاکيـد کـرده، الزامـات حـداقل سـرمايه بانکهـا و                     
اي حسابداري    اي از استانداردهاي پايه     ده، مجموعه موسسات مالي را مورد بازبيني قرار دا      

 هـايي  دولتـي را ن  هـاي   تمجموعه اصول هـدايت شـرک       المللي را بسط و توسعه داده،         بين
بازانـه هـشدار       ارزي مستعد حمالت سفته    هاي  منموده، به کشورها نسبت به انتخاب  رژي       

عالوه . ا تضمين نموده است   داده و دسترسي آزادانه و رايگان به اطالعات بازارهاي مالي ر          
المللي مـورد     کارگيري استانداردهاي بين   هبر آن مجموعه اقدامات صندوق در آموزش و ب        



 روند
 
 

١٥٦ 

انتشار اطالعات به . بخشي داشته است  پذيرش عموم کشورها واقع شده و عملکرد رضايت       
روز و قابــل اتکــا از متغيرهــاي اصــلي و وضــعيت بازارهــا موجــب گــسترش شــفافيت و 

 . اي شده است  صندوق در مقابل تحوالت مثبت و منفي کشوري و منطقهييپاسخگو
المللي داراي خاستگاه خـصوصي       با توجه به اينکه بخش عمده جريانات مالي بين        

است، کنترل نوسانات بدون هماهنگي با صاحبان منابع و بنگاههـاي بـزرگ خـصوصي و           
 را بـدين    هـايي نظر  و تبـادل  لذا صندوق مجموعه گفتگوها     . پذير نيست   چند مليتي امکان  

رسد تشکيل گـروه مـشاوره        منظور با بدهکاران و طلبکاران اصلي آغاز کرده و به نظر مي           
در چـارچوب ايـن گـروه       .  اقـدام مناسـبي باشـد      ٢٠٠٠  در سـپتامبر      ١بازارهاي  سرمايه  

ارتباطات منظمي ميان مديران و کارشناسان ارشد صندوق با فعـالين بازارهـاي سـرمايه               
 مالي در سطح جهـاني را بـسيار         هاي  يتل شکل گرفته که خود ارزيابي ريسک فعا       جهاني

 . بيني زود هنگام از وقايع آتي کمک نموده است تسهيل کرده و به پيش
 المللي پول   چارچوب مديريتي صندوق بين-٥

المللي پول هيات مديره آن مرکب از مدير عامـل و تعـدادي          در راس صندوق بين   
مـدير  . المللي هـستند    دار اصلي اداره امور اين نهاد بين        قرار دارند و عهده   )  نفر ٢٤(مدير  

بر اساس اساسـنامه، پـنج کـشور عـضو          . عامل، رياست هيات مديره را نيز به عهده دارد        
 مـدير و دو کـشور نيـز کـه در طـول دو سـال                 پنجداراي باالترين سهميه در صندوق،        

توانند يک مدير منـصوب       اند هرکدام مي    دهگذشته بزرگترين اعتبار دهنده به صندوق بو      
انـد،     گـروه مختلـف تـشکل يافتـه        ١٥ مدير نيز توسط ساير کشورها کـه در          ١٥. نمايند  

براي تـشکيل گروههـا ضـابطه مـدون و خاصـي ذکرنگرديـده لـيکن                . گردند  انتخاب مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Capital Markets Consultative Group 
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 عواملي نظير تجانس جغرافيايي، مالحظات سياسي و اقتصادي، مليت و زبان دخيل بوده
 .است

در حال حاضر يکي از مهمترين عوامل در حفظ وضعيت و ثبات ساختار گروهها،              
ها، وظايف و مسئوليتها بين گروههاست؛ زيرا پس از تشکل   شغله چگونگي تقسيم    يلمس

هـا، مناسـبات      ها و سـمت     تعدادي از کشورها در قالب يک گروه و تقسيم کار، مسئوليت          
ه و کمتر کشوري تمايل به بهم خـوردن تعـادلي           بين اعضاء گروه در صندوق تنظيم شد      

به همين  . دهد  ي پيگير سياسي و ديپلماتيک است، ازخود نشان مي        ها  تالشکه محصول   
رغم وجود تـضادهاي عميـق سياسـي و اقتـصادي در مناسـبات اعـضا، غالـب                  دليل و به  

در . تها در صندوق از ثبات و استحکام بالنسبه طـوالني برخـوردار بـوده اسـ                 بندي  گروه
متشکل از کـشورهاي ايـران،      ( حال حاضر  نماينده ايران درصندوق، رياست گروه ايران          

را براي سـاليان متمـادي بـه عهـده          ) پاکستان، افغانستان، الجزاير، غنا، مراکش و تونس      
 تـاکنون در اختيـار ايـران بـوده          ١٩٧٢ مديريت گروه از سپتامبر      عنواندارد؛ درحقيقت   

 ٤٥/٢معـادل  ( حـق راي ٥٣٢٤٧ بـا در اختيـار داشـتن      ٢٠٠٣ اين گروه در سـال    . است
، يکـي از گروههـاي فعـال        SDR١  ميليون سـهم   ٧/٥١٤٩و  ) درصد از کل آراي صندوق    

 .المللي پول بوده است صندوق بين
 مهمتـرين کميتـه     ٢)IMFC (به لحاظ دستاوردهاي فني، کميتـه پـولي و مـالي          

 جـايگزين کميتـه     ١٩٩٩عضو، از سـال      ٢٤اين کميته با    .  المللي پول است    صندوق بين 
دهـي و بـازوي    المللي شـده و مـسئوليت گـزارش     موقت صندوق در حوزه نظام پولي بين      

موضـوعات مـورد توجـه ايـن کميتـه را           . اي هيئت نماينـدگان را بـر عهـده دارد           مشاوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١- Special Drawing Right 
International Monetary & Financial Committee-٢ 



 روند
 
 

١٥٨ 

المللـي از طريـق بررسـي         هاي نظارت مديريتي و انطباق نظام پـولي و مـالي بـين              زمينه
ت نقدينگي جهاني و انتقال منابع به کشورهاي در حال توسـعه، بررسـي و اصـالح                 تحوال

بيني و کنترل اختالالت عمده تهديدکننـده          پيش هاي  ممواد اساسنامه و پيشنهاد مکانيز    
داري   س خزانـه  يـي آقاي گـوردون بـراون ر     . دهد  المللي تشکيل مي    سالمت نظام پولي بين   

هـاي مـشترک      از ديگـر کميتـه    .  را برعهـده دارد    بريتانيا هم اکنون رياست ايـن کميتـه       
توان به گروه پنج، گروه هفت، گروه هشت،  گروه پانزده، گروه بيـست،گروه هفتـاد و                   مي

 .هفت و کلوپهاي پاريس و لندن اشاره کرد
 المللي پول  سير تطور روابط جمهوري اسالمي ايران با صندوق بين-٦

المللـي پـول مـستند بـه          وق بـين  عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در صند      
مـصوب  " (اجازه مشارکت دولت ايران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز          "قانون  
 ميليـون دالري بـه عـضويت        ٢٥ بـا سـهميه      ١٩٤٥دسـامبر   ٢٩ايـران در    . است) ١٣٢٤

المللـي    المللي پول درآمدو لذا در زمره اولين اعضاي اين موسسه مهـم بـين               صندوق بين 
 دور افزايش سـرمايه، هـم اکنـون سـهميه کـشور نـزد صـندوق بـه         ١٢پس از  .ردقرار دا 

 . رسيده استSDR ميليون ٢/١٤٩٧
المللي پول مبتنـي بـر قـانون          به لحاظ حقوق داخلي ارتباط ايران با صندوق بين        

 تيـر مـاه     ١٨ قانون پولي و بانکي کـشور مـصوب          ١٥ و ماده    ١٣٢٤اجازه مشارکت سال    
س کـل بانـک مرکـزي ايـران نماينـده دولـت در              يـي  مذکور، ر  طبق قوانين .  است ١٣٥١

المللي پول بوده و ارتباط دولت با صندوق ازطريق بانک مرکزي ايران خواهد  صندوق بين
 .بود

ها و مشارکت، ايران از بدو عضويتش در صندوق تـاکنون            از منظر ميزان همکاري   
دوره بعد از جنگ جهـاني      يعني  (در مرحله اول    .  چهار مرحله را پشت سر گذاشته است      



 روند
 
 

١٥٩

 افـت درآمـد نفـت و مـشکالت ناشـي از جنـگ                کاهش جريـان تجـارت خـارجي،      ) دوم
الملل، کمبود مواد غذايي و باالرفتن هزينه زندگي، دولت ايران را حائز شـرايط اخـذ                  بين

 ١٩٥١اولين برداشت ايـران از منـابع عـادي صـندوق در نـوامبر               . کمک از صندوق نمود   
از صـندوق وام دريافـت       SDR ميليـون    ٢/١٨٤ ايران مبلغ    ١٩٧١ال  تا س . صورت گرفت 

 .  بازپرداخت شد١٩٧٣کرد که کليه وجوه مذکورتا سال 
 يعنـي پـس از افـزايش شـديد         ١٩٧٤مرحله دوم روابط ايران با صندوق از سـال          

 يهـا  خـت بهاي نفت در بازارهاي جهاني و ايجاد مازاد قابل مالحظه در حساب تـراز پردا            
صندوق به منظور کمک و تعديل کسري شديد تراز . صادرکننده نفت آغاز شد   کشورهاي  

.  برخي از کشورها،  اقدام به افتتاح خط اعتباري به نام تسهيالت نفتي نمود              يها  ختپردا
و ) از جملـه ايـران    (منابع مالي اين اعتبار به طور کلي توسط کشورهاي صادرکننده نفت          

 طي ١٩٧٥ و ١٩٧٤ي ها سال، دولت ايران در ربدين منظو . کشورهاي صنعتي تامين شد   
 ميليـون   ٤١٠ و   ٥٨٠ جداگانه به ترتيـب مبـالغ        به طور يک قرارداد و يک اعالم موافقت       

SDR     بـه مـصرف رسـيد و      کـالً ١٩٧٦اعتبار مذکور تا پايان سـال    .   به صندوق وام داد 
 تـسهيالت   SDR ميليـون    ٩٩٠از مجمـوع    .  کشور از وام ايران استفاده کردند      ١٩جمعاً  

 درصد مورد ٣٣ درصد مورد استفاده کشورهاي پيشرفته صنعتي و ٦٧نفتي ايران، حدود  
 . استفاده کشورهاي در حال توسعه قرارگرفت

مرحله سوم، دوره پيروزي انقالب اسالمي و به حداقل رسـيدن ارتبـاط ايـران بـا                 
ن دوره روابط ايـران بـا   در اي. المللي پول بود    جمله صندوق بين  از  المللي       بين يها  مانساز

 اقتصادي و احيانـاً معرفـي  برخـي از           هاي  گزارشصندوق منحصر به دريافت اطالعات و       
ها و انجام برخي امور      همايشهاي کارآموزي و يا       کارشناسان بانک جهت شرکت در دوره     

توان به اسـتفاده  ايـران از          از جمله رويدادهاي اين دوره مي     . جاري با صندوق بوده است    



 روند
 
 

١٦٠ 

 ميليـون   ٨/٧٠تـرانش مزبـور بـه ميـزان         .  خود در صندوق اشاره نمود     ١اي  انش ذخيره تر
SDR )  در ازاء واريز ريال به حساب صـندوق         ١٩٨٨ ژوئن   ٩در  )   ميليون دالر  ٩٦حدود 

 .استفاده شد
 اولين گروه از کارشناسان اقتصادي صندوق جهت        عزامنقطه آغاز مرحله چهارم، ا    

پـس از آن ايـران      .  اسـت  ١٩٩٠ه سال به ايران  در فوريه        مشاوره اقتصادي پس از دوازد    
هم اکنـون ايـران   . المللي داشته است همواره روابط مناسبي با اين نهاد موثر و معتبر بين    

  . نزد صندوق برخوردار استSDR ميليون ٢/١٤٩٧اي معادل  از سهميه
 بندي مباحث جمع -٧

المللـي و تـالش در       نبا عنايت به نقش صندوق در حفظ سالمت نظام مـالي  بـي             
تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعي نموده ضمن رعايت مصالح و اصول داخلـي                

هاي آماري را منطبق بر استانداردهاي طراحی شده توسـط ايـن           خود، فرآيند توليد داده   
للي الم   درصد  سهام صندوق بين     ٦٠ قريب به    آن که با  . المللي پيش ببرد    نهاد معتبر بين  

در اختيار کشورهاي صنعتي است، ليکن اين اعتقاد وجود ) و به تبع آن اکثريت آرا(پول 
دارد که عضويت فعال و سازنده کشورهاي در حـال توسـعه در ايـن سـازمان اقتـصادی                   

تواند تا حد زيادي بر تصميمات و رفتارهاي اقتـصاد جهـاني تـاثير                بسيار مهم جهان مي   
سازنده در اين سازمان، کشورهاي در حال توسعه نه گذارد و از طريق مشارکت فعاالنه و 

هاي مهم پـولي و مـالي جهـان     گيري تنها در معرض آخرين اطالعات اقتصادي و تصميم     
 خود تصميمات را يگيرند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرا  قرار مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المللی پول   بخشی از ذخاير خارجی اعضای صندوق بین Reserve Tranche Positionاي   ترانش ذخيره- ١

قابـل برداشـت   ) هـا  مثالً در مواقع بروز بحـران ترازپرداخـت  (شود و در صورت نياز  است که نزد اين نهاد سپرده می    
 .نش ذخيره هر کشور معادل تفاضل سهميه کشور نزد صندوق و ميزان پول ملی نگهداری شده آن استترا. است



 روند
 
 

١٦١

گرچـه برخـي از   ا. دهنـد   تامين نيازهـا و منـافع خـود سـوق مـي          جهتالمقدور در     حتي
کشورهاي در حال توسعه  متقاضي اصلي اخذ وام و استفاده از امکانات مـالي  صـندوق                  

 آن کـه  باشـند؛ لـيکن پـيش از         صندوق نيز مي   هاي  تو لذا ملزم به رعايت سياس       هستند،
 اقتـصادي  هـاي  تصندوق يک سازمان وام دهنده باشد، کانون مهم تـصميمات و سياسـ      

عال در آن براي کشورهايي کـه بخواهنـد از تحـوالت مـالي              المللي است که حضور ف      بين
ها مشارکت سازنده داشـته باشـند،        گيري  اطالع نمانند و در جريان تصميم       المللي بي   بين

 .حياتي است
هاي  بسيار مهم کشورهاي در حـال توسـعه، در اختيـار داشـتن              از جمله خواسته  

هاي اصالحات اقتصادي     و برنامه  اقتصادي   يل بحث و تبادل نظر در مورد مسا       هاي  فرصت
ه تا حد زيادي هم به صندوق و هم به خود کشور            يلاين مس . با کارشناسان صندوق است   

دولـت جمهـوري    . نمايـد    مناسب و کم هزينه اقتصادي کمـک مـي         هاي  تدراتخاذ سياس 
المللـي نتيجـه      سات بـين  اسالمي ايران به خوبي آگاه است که برخورد انفعـالي بـا موسـ             

که فعال بودن در اين موسسات و پيروي از سياست برخورد            در حالي . واهد شد مثبتي نخ 
توانـد در ميـان مـدت         بـرداري مناسـب از آنهـا مـي          المللي و بهـره      بين يلآگاهانه با مسا  

بر همين اساس بانک مرکـزي   . هاي الزم براي توسعه اقتصادي را بهتر فراهم سازد          زمينه
حداقل (ترين کارشناسان صندوق بوده  از زبدههمه ساله پذيراي چندين هيئت تخصصي     

هـاي خـاص      بانک که در حوزه   کارکنان  و در مقابل، بخشي از      ) ١٩٩٩ هيات از سال     ٣٠
 .بينند المللي آموزش مي کنند، توسط اين نهاد بين فعاليت مي

 صـندوق کـه معمـوالً پـس از          هـاي   ت تهيه شده توسط هيا    هاي  گزارشنگاهي به   
يابد، همگي مويد آن است که        ر سايت رسمي اين نهاد انتشار مي      موافقت مقامات کشور د   

انـدرکاران ارشـد اقتـصاد        هاي سياستي کلي و عمومي را به دسـت          صندوق برخي توصيه  



 روند
 
 

١٦٢ 

هاي مقامـات و کارشناسـان اقتـصادي قـرار      دانسته ش از آن جزو    کرده که پي   ارايهکشور  
تـوان در      اخيـر را مـي     يهـا   سـال مهمترين نکات مـورد توجـه صـندوق در          . داشته است 

ن  حفـظ کارکردهـای ايـ      ن مصاديق نقض نظام تک نرخي ارز به منظـور         ييص و تع  يتشخ
استراتژی، فشار تقاضاي کل باال بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن باابزارهـاي مـوثر، شـکاف                  
بودجه و چگونگي تامين مالي آن، وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حـساسيت                 

هـاي انـرژي، رونـد رو بـه         مده و پيشرو نسبت به تحوالت بازار جهاني حامل        متغيرهاي ع 
عـالوه بـرآن محـور      .  و مخـاطرات آن نـام بـرد        هـا   ختجاري تراز پردا   تنزل مازاد حساب  

 کارشناسان صندوق درباره تحوالت ميان مدت اقتصاد ايـران       هاي  مشترک تمامي گزارش  
ريـزي نظـام      هـا، پـي     ودن شيوه توزيع يارانه   هاي انرژي و هدفمند نم      را لزوم اصالح يارانه   

 شـغلي  هـاي  فرصـت ماليات بر ارزش افزوده، اصالح بازار کار به نحوي که ظرفيت ايجـاد     
هـاي   همانگونه که از سرفصل. دهد  ساختاري ديگر تشکيل مي   يلباالتري پديد آيد و مسا    

ان نـسبت بـه     نظران و کارشناسان مستقل اقتصاد اير      آيد، هيچيک از صاحب     مذکور برمي 
بنـابراين  نگرانـي محافـل       .  بـي اعتنـا نيـست      يلاولويت يا اهميت پرداختن به اين مـسا       

 کارشناسي  هاي  تسياسي و برخي مفسرين اقتصادي که گاه و بيگاه نسبت به حضور هيا            
شـود، تاحـدي      زه ابراز مـي   ييهاي بهاره و پا     صندوق و يا شرکت مقامات کشور در اجالس       

هـاي سياسـتي      گيـري   هـا بـر جهـت       ع روابـط و تـاثير مـشاوره       ناشي از عدم شناخت نـو     
هاي توسعه و اصالح ساختاري خود        ران اقتصاد کالن کشور برنامه    گذا  ستسيا. کشوراست

کنند و در اين زمينه، جـز         ها و خصوصيات بومي اقتصاد ايران تنظيم مي         را حسب ويژگي  
حـداقل تـا    . شاري نيستند هيچ ف دچار   بيروني و روند عمومي اقتصاد جهاني        هاي  يتواقع

هـاي صـندوق      کنندگان اعتبار نپيوندد، توصيه     زماني که ايران به دليلي به جرگه دريافت       



 روند
 
 

١٦٣

در حد يک راهکار اختياري براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند و هيچگونه تحميلـي در                
 .ميان نخواهد بود



 روند
 
 

١٦٤ 

 :ضميمه يک
 

 المللي پول   انواع تسهيالت مالي صندوق بين
 ها ختشورهاي دچار بحران ترازپردابراي ک

 
رساني مـالي بـه       المللي پول طيفي از ابزارها و راهبردها را براي کمک           صندوق بين 

اقتصادهاي دچار بحران طراحي کرده و در فواصل معين، کيفيت يا متناسب بـودن ابـزار        
 ، اين رهگذراز. مربوطه را با شرايط نوين اقتصاد جهاني مورد ارزيابي نقادانه قرار مي دهد 

تغييراتي در چارچوب مـذکور پديـد مـي آيـد تـا درجـه تاثيرگـذاري امکانـات و منـابع                   
 يهـا   چالش به   ييدر آخرين اقدام  و به منظور پاسخگو       . تخصيص يافته به حداکثر برسد    

  اقدام به بازنگري در برنامه تـسهيالت         ١٩٩٩ صندوق از اواخر سال      اجراييجديد، هيات   
چهـار نـوع از تـسهيالت منـسوخ را حـذف و تغييراتـي در شـرايط                   خود نمود و     يياعطا

 .  باقيمانده به عمل آوردهاي موا
اعطـاي تـسهيالت صـندوق را تـشکيل       هسته و کانون سياست    ١ترتيبات احتياطي 

بلژيـک بـا    .  طراحي شده است   ها  ختي کوتاه مدت تراز پردا    ها  بحراندهد و براي رفع       مي
 اولين استفاده کننـده از      ١٩٥٢ميم ذخاير خود در سال       ميليون دالر براي تر    ٥٠دريافت  

تحت اين فرمت، کشور متقاضي توان برداشت مبلغي معين     . اين نوع تسهيالت بوده است    
 .از حساب منابع عمومي صندوق را دارد)  ماه١٢-١٨معموالً (اي خاص  براي دوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Stand - By Arrangement (SBA) 
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١٦٥

صـالح  هـاي ا   وجـوهي بـراي حمايـت از برنامـه       ١تسهيالت تحت ترتيبات گسترده   
 تـراز   ٢به کشورهاي درگير در مـشکالت سـاختاري       )  ساله ٣-٤نوعاً  (مدت اقتصادي     ميان
 هـاي   تسياسـ . مدت مالي پرداخـت مـي گـردد          ميان هاي  ت و نيازمند مساعد   ها  ختپردا

ساختاري قابل انجام همراه با تسهيالت تحت ترتيبات گسترده شـامل کليـه اصـالحاتي               
 نظير اصالح مالياتها و بخش مـالي،         يابد؛  اد بهبود مي  است که از طريق آنها عملکرد اقتص      

 ١٩٧٥کنيا در سال    . پذيري بازار کار     دولتي و افزايش انعطاف    هاي  تسازي شرک   خصوصي
 .اولين استفاده کننده از اين تسهيالت بود

ين بـراي   يهـاي بـسيار پـا        انحصاري بـا بهـره     هاي  م صندوق وا  ١٩٧٠از اواخر دهه    
ر نظر گرفته تا بـه ايـن کـشورها کمـک کنـد بـه رشـد پايـدار                    فقيرترين اعضاي خود د   

 استانداردهاي زندگي خـود      اقتصادي و شرايط قابل دوام بخش خارجي برسند و در کل،          
 از  شود،  ميارايه ٣ها که تحت عنوان تسهيالت رشد و کاهش فقر اين وام. را بهبود بخشند

بهـره ايـن    .  شـده اسـت    ٤تاريهاي ساخ    جايگزين تسهيالت افزايش تعديل    ١٩٩٩نوامبر  
هـاي قبـل و       التفاوت آن از محل فروش طالي صندوق در دوره          اي بوده و مابه     ها يارانه   وام

 .شود وامها و امتيارات بالعوض اعطاشده به صندوق توسط برخي اعضا تامين مي
 کـه بـه هـر    هايي صندوق تسهيالتي را براي کمک بـه کـشور  ١٩٩٠از اواخر دهه  

المللـي و داخلـي       گـذاران بـين      اعتماد به بازارهايـشان در ميـان سـرمايه         دليلي به يکباره  
هـا بـه      ايـن وام  . دار شده و دچار افت جريان سرمايه مـي شـوند، در نظـر گرفـت                 خدشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Extended Fund Facility (EFF) 
 .طلبد هاي اقتصاد کالن زمان مي  مشخصاً مشکالتي که دوره اصالح آنها بيش از اصالح ديگر ضعف- ٢

٣ - Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) 
٤ - Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) 
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١٦٦ 

 صـندوق،  هـاي  م موسوم بوده و عالوه بر بهـره معمـول ديگـر وا            ١تسهيالت تکميل ذخاير  
 .باشد  نيز ميهاي ممشمول بهره اضافي و جري

  را بـراي آن دسـته از         ٢ صندوق تـسهيالت تـامين مـالي جبرانـي         ١٩٦٣ال  در س 
 افـت يکبـاره قيمـت در بازارهـاي          به دليـل  صادرکنندگان مواد خام و کاالهاي اوليه که        

در تکميـل   . اند، طراحـي نمـود       خود دچار مشکل شده    يها  ختجهاني در تنظيم ترازپردا   
 جهـاني   هـاي   تفـزايش مـوقتي قيمـ      واردکنندگان غالت که از ا     ١٩٨١اين رويه از سال     

 .اند نيز مشمول اين دسته از تسهيالت گرديدند متضرر شده
 و هنگامي کـه بحـران انـرژي روي داد، صـندوق بـراي بـه                 ١٩٧٠در اواسط دهه    

گــردش درآوردن مــازاد درآمــد کــشورهاي صــادرکننده نفــت و تــامين مــالي افــزايش  
.  نمـود  ٣دام به اعطاي تسهيالت نفتـي     هاي مربوط به نفت کشورهاي واردکننده، اق        هزينه

 . بود١٩٧٤-٧٦ي ها سالدوره پرداخت اين اعتبارات تنها 
شود کـه   موکول و دفاعي اطالق مي     به اعتبارات مشروط،   ٤خطوط اعتباري مشروط  
ي فـوري   هـا   بحـران  قـوي اقتـصادي را در مقابـل          هاي  تکشورها را قادر مي سازد سياس     

 بتواننـد در کوتـاه مـدت از          ران از ديگـر کـشورها،     کارگيرند تا در صـورت سـرايت بحـ          به
 .اعتبارات صندوق استفاده نمايند

 کـه مبتالبـه باليـاي طبيعـي ناگهـاني و            هايي براي کمک به کشور    ١٩٦٢از سال   
 ١٩٩٥از سـال    .  طراحـي گرديـد    ٥شوند، تسهيالت کمکـي فـوري       بيني مي   غيرقابل پيش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Supplemental Reserve Facility (SRF) 
٢ - Compensatory Financing Facility (CFF) 
٣ - Oil Facilities (OF) 
٤ - Contingent Credit Lines (CCL) 
٥ - Emergency assistance  
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١٦٧

 هـاي   يـت ثـر جنـگ  تاسيـسات و ظرف         که در ا   هاييدامنه پوشش اين اعتبارات به کشور     
 .دهند، بسط يافت اداري و نهادي خود را از دست مي
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 :فهرست منابع مورد استفاده
 

المللـي، بانـک مرکـزي جمهـوري           و مطالعات بـين    ها  ماناداره ساز هاي    گزارش -١
 .ي مختلفها سال  اسالمي ايران،

اد ايـران،   المللـي پـول دربـاره اقتـص         هاي هيئت ماده چهار صندوق بين       گزارش -٢
 .ي مختلفها سال

 

٣- "The Role of the IMF", unit ٣ of Financial Programming 

& Policies, IMF Institute, ٢٠٠٤. 

٤- "What Is the International Monetary Fund?"  Unit ٣ of 

Resources, IMF Institute, ٢٠٠٤. 

٥- "The Fund's Strategic Direction", IMF, Sep. ٢٠٠٤. 

٦- "Ministers Call for Bold Actions to Sustain Global 
Economic Recovery," IMF – World Bank Annual 
Meetings, IMF Survey, Oct. ٢٠٠٤, Vol.٣٣, No. ١٨. 

٧- "Report to the Managing Director to The International 
Monetary and Financial Committee on the IMF", Policy 
Agenda, Oct. ٢٠٠٤, IMF. 
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 مرتبط با آنمهم المللي  اسناد بين يي وشو پول جرم نگاهی به
 
 

 ١مينا جزايري
 
 

 :چکيــده 
ي است سه فرآيند .يي آن روي سکه ارتکاب جرم براي تحصيل سود استشو پول

از ) پول( که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين عوايد حاصل شده اي همرحل
اعم از (مخفي کردن رد مال با انجام معامالت متعدد ، دوم غيرقانوني آن و مرحله منشأ

ظاهري قانوني دادن به مال ، فرآيندو باالخره مرحله سوم . باشد مي) صوري و فرضي
و غير قانوني  مييي حلقه اتصال اقتصاد غير رسشو پول رو ايناز . حاصل شده از جرم است

 .و قانوني است  ميبا اقتصاد رس
 متعددي براي مقابله با هاي  طرح، فرآيند اين بار زيانر هر چند به لحاظ آثا

از منظر تعهدات دولت  يي در سطح بين المللي تدارک ديده شده است ليکنشو پول
کنوانسيون وين که اولين بار استفاده از عوايد حاصل از جرم مواد مخدر را جرم ، ايران

 سازمان يافته فراملي جرايممستقلي تلقي نموده و کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه 
 شوراي ١٣٧٣ و قطعنامه FATF در پالرمو و اصول چهل گانه ٢٠٠٠که در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها رييس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانک  - ١
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باشد که دراين مقاله به اختصار  ميملل متحد از اهميت خاصي برخوردار امنيت سازمان 
 ارايه چهل گانه و متمم آن نيز يها به آنها اشاره شده و ترجمه اهم نکات توصيه

 چهل يها المللي فوق و همچنين توصيه زم به توضيح است در اسناد بينال. گردد مي
يي وجود شو پولدر مورد کليات ارکان اصلي هر نظام ضد مييک توافق نظر عمو، گانه
 قانوني و ساختار مالي متفاوتي هستند هاي  منظا اما از آنجا که کشورها داراي .دارد

 که هر کشور بر حسب طبيعت و ساختار دهد مياجازه ذکر شده، انعطاف پذيري اسناد 
 .مبادرت به قانونگذاري نمايد مالي و قانوني خاص خود

 

 :مقدمه
مـسامحه و تعلـل در       ١)FATF(يي  شو  پولگروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با        

 مجرمانـه و غيرقـانوني      هـاي   سودآوري و گسترش فعاليـت      را موجب  ييشو  پولمبارزه با   
بـويژه سيـستم بـانکي توسـط         هاکـشور   گيري بخش مالي رسـمي    ربه کا دانسته و امکان    

بر اين است که مجرمان بـا        اعتقاد،  داند  ميمجرمين را موجب فسادپذيري بخش مذکور       
 سياسي داشـته و ايـن امـر         هاي   سرشار همواره سعي بر نفوذ در دستگاه       هاي  کسب سود 

 کلـي  بنـدي  مـع ج در يـک  .دگرد مي دموکراسي در کشورها هاي موجب اضمحالل بنيان  
.  مـالي دانـست    هاي  توان آلوده شدن و بي ثباتي بازار       مي را   ييشو  پول پديده   بار  زيانآثار  

 ييشـو  پـول  بـار  خـسارت مدها و آثـار  آ دليل ناشناخته بودن پيه است که ب اين درحالي
تاکنون اقدامات اساسي در ايران صورت نگرفته است و متاسفانه عليرغم اقـداماتي چنـد               

 پيش نويس اليحه مبـارزه      ارايهتدوين و   ،  »اليحه بازار غيرمتشکل پولي   «ويب  ازقبيل تص 
ي از  گيـر   پـيش و تصويب مقـررات      مي از سوي دولت به مجلس شوراي اسال       ييشو  پولبا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ - Financial Action Task Force Group On Money Laundering 
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١٧١

 وجـود   اي  ه مفقـود  يهـا   حلقـه ،  اعتبار  در موسسات مالي توسط شوراي پول و       ييشو  پول
زيرا مبـازره   .  قانوني انجام شود   کمبودهاي  پرکردن منظور  به،  دارد که بايد اقداماتي چند    

،  فراتر از يـک سلـسه اقـدامات داخلـي اسـت            اي مقوله،   جهان هاي   درکشور ييشو  پولبا  
 يافتـه اسـت     ييشـو   پـول  تصويب قوانين مبارزه با    از بنابراين آنچه اکنون اهميتي بيشتر    

.  اسـت  اي  ه منطقـ  هاي   يتعامالت جهاني و همکار    حول محور ،   جهان هاي  همکاري کشور 
 ويـا بـا الحـاق بـه         اي  ه منطقـ  هـاي    پيمـان بـا انعقـاد قـرارداد و         به همين دليل کشورها   

 تـا   کنند  مي جهاني تالش    هاي   موافقت بين المللي و يا مشارکت در ديگر         يها  کنوانسيون
استنباط مشترک از مبـاني و ارکـان        ،  مقوله به اجماع و تفاهم جهاني برسند و آن         در دو 
 مشمول بـراي مبـارزه عهـده دار         هاي  ي که نهاد  يها   وظايف و مسئوليت    و ييشو  پولجرم  
 هـاي    و همکاري با سايرکشورها و نهاد      قضاييبيني معاضدت    و ديگر پيش  است  ند  شو  مي
 .شدبا مي نييشو پولي قادر به مبارزه با هايچون هيچ کشوري به تن. المللي است بين

 و درقـسمت ديگـر      ييشـو   پـول مقاله حاضرکوششي است بـراي شناسـايي جـرم          
 .شدبا ميبين المللي که به نحوي براي دولت ايران الزام آور از اسناد بررسي آن دسته

 

  ييشو پول آن و ضرورت مبارزه با فرآيند، ييشو پولتعريف ) بخش اول 
 ييشو پولتعريف -١

 وجود دارد که کمابيش از نظر معني قابل         ييشو  پول جرم   رهباتعاريف متعددي در  
 ناظر اسـت بـه انجـام عمليـاتي          ييشو  پولهرچند جوهره تعريف    . رسد  به نظر مي  انطباق  

 . غيرقانوني مال به نحوي که ظاهري قانوني به خود بگيـرد           سرچشمهبراي پنهان نمودن    
ارتبـاط داده   مي را با اقتـصاد غيررسـ  ييشو  پول فرآيندليکن دو تعريف زير به لحاظ آنکه        

 :است از اهميت بسيار برخوردار است
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،  سازمان يافته با توسل به آنهاي ي است که مجرمين يا گروهفرآيند ييشو پول -١
  مي حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصاد رس              مال و ماهيت ريشه  
 .سازند ميوارد 

 .  پلي است براي پرکردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرينييشو پول  -٢

 بـراي   اي  هالي و حسابداري و حقوقي به عنـوان وسـيل          م هاي   از ابزار  فرآينددر اين   
تعريف اخير از اين    . دشو  مياستفاده   شکل و مالکيت مال غيرقانوني    ،  ماهيت،  منشأتغيير  

بـا اقتـصاد     مي را حلقـه اتـصال اقتـصاد قـانوني و رسـ            ييشـو   پـول منظر مهم اسـت کـه       
 .دانند و غيرقانوني مي ميغيررس

ن نکتــه توجــه داشــت کــه اقتــصاد ايــ هبــبايــد يــاد شــده بــراي تکميــل تعريــف 
نـه تنهـا عمليـات    ) که به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم اسـت       ( ميغيررس

 اجتناب از پرداخت ماليـات و     ،  کليه عمليات غيرقانوني ازجمله فرار مالياتي      بلکه   مجرمانه
ي و سـاير    ل گزارش نشده که از فروش کاال و خدمات قـانوني در معـامالت پـو               هاي  درآمد

 .دگير مي را نيز در برشده مبادالت و تهاترها حاصل
کننـد کـه     مـي فعاليت دارند سـعي      مي غيررس هاي  بديهي است افرادي که در بازار     

 از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند بـه همـين دليـل تخمـين انـدازه و                   شانعمليات
 ١.بسيار مشکل است مي غيررسهاي ميزان وسعت بازار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذر   درصد و کشورهاي در حال٤٥-٣٥بين شود وسعت بازار غير رسمي در کشورهاي درحال توسعه  گفته مي  -١

 . درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است١٥-١٣ درصد و کشورهاي صنعتي ٣٠-٢١



  روند
 

١٧٣

  :دهد ميرا نشان   مي از اقتصاد غيررساي هزير شماي سادجدول 
 :شرح عمليات از قبيل  نوع عمليات

اخـتالس و   ،  ارتشا،  انسان،  مواد مخدر ،  ارز،  معامالت مربوط به قاچاق کاال     عمليات مجرمانه
 اخاذي و غيره

 مـشمول   هـاي  عدم گزارش درآمد  ( فرار مالياتي و امتناع از دادن ماليات         عمليات غيرقانوني
 شـده يـا ماليـات    ارايه هاي  سرويسماليات از قبيل دستمزد يا خدمات و        

 ) شدهارايهناشي از درآمدها يا خدمات 
 

بندي زير نيز   به تقسيمييشو پول جرم فرآيند  تکميلجهت ضرورت دارد بنابراين
 :توجه شود

 ١پول خاکستري -١
 ٢پول کثيف -٢

 ٣پول ملتهب -٣
د که ناشي از عمليـات غيرقـانوني يـا حتـي            شو  ميپول خاکستري به پولي اطالق      

با ايـن توضـيح کـه       . که پول کثيف ناشي از عمليات مجرمانه است        قانوني است در حالي   
که ارتکاب بعضي از    صورتي  در  ،  انجام بعضي از اعمال صرفاً از لحاظ اخالقي مذموم است         

ن با اعمـال    يعني قانو .  موجب محکوميت شخص خواهد شد      عالوه بر مذموم بودن    اعمال
بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلـق        . خواهد از جامعه محافظت نمايد     ميمجازات  

به عنوان  . بندي يعني از خاکستري به کثيف متفاوت است          بر مبناي اين تقسيم    جرايمبه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-  ُGrey Money 
٢-  Dirty Money 
٣-  Hot Money 



 روند
 
١٧٤ 

در  ميمثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمـو      
 .گيرد ميار نقر يک رده

، د که به لحاظ تغييـرات سـريع اقتـصادي         شو  ميپول ملتهب به نوعي پول اطالق       
با ايـن توضـيح کـه       . شود ميروانه   اجتماعي و سياسي از کشورها خارج و به مناطق امن         

 با فرار سرمايه از کشورها همراه است که آن هـم ترکيبـي از پـول                 ييشو  پولاکثر اوقات   
 .  تميز استهاي ولخاکستري و حتي پ، کثيف

ي کـه   هـاي   بندي حاکي از آن است تمام پول        تقسيم اين،  گردد ميچنانکه مالحظه   
 يها  د حاصل از جرم نبوده و پول      ياز عوا  به هر نحو و هر شکل نياز به شستن دارند لزوماً          

 زيرا صرف اينکه مالک     ه باشند خاکستري ممکن است از ابتدا تميز بوده و بعداً آلوده شد          
 .شـود  مـي مرتکب عمل غيـر قـانوني       ،  خودداري نمايد در واقع     اداي ديون مالياتي   پول از 

ل بـراي فعاليـت مجـرمين درخـصوص اسـتفاده از عوايـد              يبديهي است ايجاد مانع و حا     
 انجـام  راحتـي  بـه حاصل از جرم موجب خواهد شد که مجرمين نتوانند فعاليـت خـود را     

  .دهند
 ييشو پول فرآيند مراحل -٢

زيرا .  آن کامل نخواهد بودفرآيند بدون در نظر گرفتن ييشو پول معرفي جرم
پاک و پول خاکستري ، پول کثيف، بايد به نحوي انجام شود که با آن ييشو پولعمل 

نظران به ناچار اين امر با توسل به معامالت حقيقي يا  به گفته صاحب. قابل احترام شود
نوني صورت  و ناظران قاها ه بازرسصوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمل

 است که با انجام معامالت فرآيندمحور اصلي در اين ،  شبههتدليس و القاي. گيرد مي
 . تيره و مبهم گردد،  مجرمانه يا غيرقانوني مالريشهمتعدد 
 :  به شرح زير استييشو پول فرآيندمراحل 



  روند
 

١٧٥

 ١ ذاريگجاي)الف
ايگـذاري يـا تزريـق عوايـد حاصـل از           ج،   جرم پول شويي   فرآينداولين مرحله از    

. با هدف تبـديل و تغييـر مالكيـت آن اسـت           ،   مجرمانه به شبكه مالي رسمي     هاي   فعاليت
با تقسيم وجوه نقدي كالن بـه مبـالغ كوچـك صـورت             ،  جايگذاري عوايد حاصل از جرم    

به نحوي اسـت كـه      ،  شود ميناميده  » ٢اس مورفينگ   «  اين شيوه كه اصطالحاً   . گيرد مي
به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش (ه سپرده گذاري شده وجو
ايـن روش در اغلـب      . شـوند  مـي يابنـد و بـه سـرعت اسـترداد           ميبه خارج انتقال     )دهي

عينـي بـراي    حتـي اگـر سـقف م      (د  گيـر   مـي توسط مجرمان مورد استفاده قرار      ،  كشورها
 ). نداشته باشد دهي معامالت نقدي وجود گزارش

، گيرد ميي كه مورد استفاده تطهير كنندگان پول قرار هاي  يكي ديگر از روش
 با آنان در ارتباط اي هاستفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گون

ي كه اساساً به منظور پول يها  صوري يا شركتهاي  همچنين تشكيل شركت. هستند
رسند كه مقررات در اين خصوص سهل  مي شوند و در نقاطي به ثبت ميشويي تأسيس 
 .  معمول در اين زمينه استهاي  تر از ساير روش

اين است كه ، گيرد ميقرار  مي قوهاي  روش ديگري كه مورد استفاده اقليت
 گردش اين .يندنما  مي و كم را در يك حساب مشترك واريزجزييمهاجران مبالغ 

شخاص غير مرتبط يا به صورت مبالغ توسط ا، حساب به نحوي است كه واريز به آن
سازد اين روش كه مهاجران به شكل قانوني براي  ميخاطر نشان . گيرد مي صورت جزيي

 . گيرد ميمورد استفاده مجرمان نيز قرار ، كنند ميفرستادن وجوه خود از آن استفاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Placement 
٢- Smurfing  َ
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١٧٦ 

 ١گذاري اليه) ب
عطوف به اين مرحله م. اليه گذاري مرحله ديگري از جرم پول شويي است

اين عمل از طريق ايجاد .  غير قانوني آن استمنشأاز ، جداسازي عوايد حاصل از جرم
چندگانه با هدف مبهم ساختن ) نقل و انتقاالت( پيچيده ناشي از معامالت هاي  اليه

، اين امر. پذيرد  مال صورت ميسرچشمه و عدم امكان رديابي ٢زنجيره عطف حسابرسي
تي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يک مؤسسه مالي به متضمن انجام دادن عمليا

 هاي  سهام و چك، اوراق بهادار(يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر ، مؤسسه ديگر
 . است) مسافرتي

 غير ريشه جدا کردن پول از فرآيندبه بيان ديگر اليه گذاري يا اليه چيني يعني 
 .رايج استقانوني است که در اين مرحله سه تکنيک 

ن اي هاولين تکنيک اختالط پول کثيف با پول تميز است اغلب اين اختالط ب
گيرد که عوايد حاصل از جرم با انجام معامالتي از قبيل صادرات و  ميترتيب صورت 

 سياهه وارداتي وارد يي سياهه صادراتي و گران نماييواردات کاال و توسل به کم نما
 .دگرد مياقتصاد  ميچرخه رس
 و *ومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتوند

 .دشو ميتبديل مجدد آن که در اين صورت تشخيص ماهيت غير قانوني مال مشکل 
 بسياري از خدماتي که از .پنهان نمودن مالک واقعي مال آلوده است، روش سوم

 اماني هاي د اسناد ياتشکيل حسابق در مقابل خريي وثاارايهطريق موسسات مالي مانند 
د از اين دسته است به عبارتي ديگر اليه گذاري عبارت از يک سري گير ميصورت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Layering 
٢- Audit Trail 

 .افتد در کازينوها اتفاق مي" تون عمدتاتبديل پول نقد به ژ*



  روند
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معامالتي است که براي جلوگيري از رد يابي يا مبهم نمودن زنجيره عطف حسابرسي 
 غيرممکن ييم مجرمانه را اگر نگومنشأصورت گرفته که امکان شناسايي مالک واقعي و 

 زيرا .دنينما ميرا ايفا  مي نقش مهoff shoreميان مناطق  سازد دراين مشکل ميبلکه 
ريشه يابي پول ،  سياسي بين المللي مبتني بر حاکميت و برابري دولتهايها سيستم

 که قانون محرمانه بودن برآن off shore  ديگر را بويژه در مراکزيها شويي در سرزمين
مانع ،  قضايي متفاوتيها  سوي ديگر سيستمسازد از ميحاکم است بسيار مشکل 

 .دگرد مي جرايمرسيدگي و تحقيق مراجع ذينفع درخصوص اين قبيل 
 *"يكپارچه سازي "يا " در هم آميزي) "ج

يكپارچه سازي يـا فـراهم آوردن پوشـش و          ،   پول شويي  فرآيندآخرين مرحله در    
 چنانچـه  .مجرمانـه اسـت   يها ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليت       

ل از جرم بايد به نحوي وارد چرخـه         صعوايد حا ،  مرحله اليه چيني با موفقيت انجام شود      
  .گردد مياقتصاد قانوني و رس
 نامـشروع بـه     يهـا   ند سـوق دارايـي    نما  ،   متعددي يها  از طريق روش    ،  اين مرحله 

از طريـق  يـا  ،  هـستند  تمـاس ي كه به نحوي بـا مجرمـان در     يها  سوي اشخاص و شركت   
 . پذيرد مي پوششي و غيره انجام يها  ديگري مــانند تاسيس شركتيها روش
  ضرورت مبارزه با جرم پول شويي-٣

در تعريف جرم پول شويي عنوان شد که پول شـويي نـاظر بـه عمليـاتي بـراي           
 .است ميبه اقتصاد غير رس    ميوصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران يا اتصال اقتصاد رس         

ن سئوال مطرح شود درحالي که پول شويي ناظر به شستشوي عوايـد حاصـل از                شايد اي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

 Integration 
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 هـا   سنگيني در قوانين کشورهاي ازاتجم نيز  منشأ يها  جرم است و براي هر يک از جرم       
غير قانوني مـال بايـد مجـازات ديگـري در نظـر      ريشه وجود دارد چرا براي پنهان کردن     

است مالي که از يک سـو بـه منزلـه            مي جر ييشو  پول اعتقاد بر اين است که       .گرفته شود 
 شـود و از سـوي ديگـر سـود آوري           ميتهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلقــي        

سازد عالوه بر اخالل در روند صـحيح اقتـصادي کـشور             ميمجرمين را قادر    ،  منشأ جرايم
ادي  کثيف را در گردش اقتـص      يها   دموکراسي و پيشرفت جامعه را مختل و پول        يها  پايه

ري نماينـد در حـالي کـه عوايـد          گـذا   غيـر قـانوني سـرمايه      هاي  وارد و عمدتاً در فعاليت    
 مبتنـي بـر   ي کـه    هاي  شده از طريق معامالت قانوني در يک اقتصاد سالم در کشور           حاصل

  و اي  ه توسـع  هـاي    طـرح  ويژه در ه  ب قانوني و  است در تجارت مشروع و      ١حکمراني خوب 
  .ودش ميگذاري  سرمايه زيربنايي

عوايد حاصل 
شده از معامالت 

 قانوني

ــطه  ــق واس ــاي  ازطري  ه
ــالي  ــک(مـ ــا و  بانـ هـ

موسسات اعتباري غيـر    
  مجاز و قانوني)بانکي

معامالت و  
گذاري در  سرمايـه

 زيربنايي و هاي  طرح
 اي توسعه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Good Governance 
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 :باشد  که گردش عمليات وجوه و منابع غيرقانوني به شرح زير مي در حالي
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،  پايـدار  هـاي    يگـذار   بـه سـوي سـرمايه     " اين اموال عمـدتا   . دگرد  ميگذاري    غيره سرمايه 
 .دگرد ميايل نمتم... .زيربنايي و، اي هتوسع

  بين المللييها کنوانسيون) بخش دوم 
  الزامات ايران براساس اسنادبين المللي -١

  به نحوي تدوين يافته اندکـه  ييشو  پولزه با جرم    راسناد بين المللي در زمينه مبا     
 بـه   اسـت  ييشـو   پول درمورد کليات ارکان اصلي هر نظام ضد       مي يک توافق عمو   متضمن

هرچند اين تکليف به منزله . فند اصولي را المحاله رعايت نمايندهمين علت کشورها مکل  
 .شدبا مين  کشورهاقضاييناديده گرفتن اصول وسيستم حاکم 

است  مي الزا ييشو  پولمقررات بين المللي درخصوص جرم      و  الزام به رعايت اصول     
ازکـشورها   FATF يهـا    چهـل گانـه از توصـيه       يهـا   در اولين توصيه  ،  ازيکسو. دو سويه 

که براي اولين   (  وين   هاي   ن را بر اساس کنوانسيو    ييشو  پولخواسته شده است که پديده      
 و) مخـدر را جـرم مـستقلي تلقـي نمـوده             جـرم مـواد    عوايـد حاصـل از     بار اسـتفاده از   

 در ٢٠٠٠که درسال ( سازمان يافته و فرا ملي جرايمکنوانسيون سازمان ملل متحد عليه   
جرم انگاري نموده وباتوجـه     ،  )د مشهور به کنوانسيون پالرمو    ايتاليا به تصويب رسي    پالرمو

از . به روح و مفاد دوکنوانسيون مذکورنسبت به تعيين مجازات وسايرضوابط اقدام نمايند           
 هشتگانه ويژه ازکليه کشورهاخواسته شده      يها  سوي ديگر در توصيه شماره يک ازتوصيه      

 سرکوب وجلوگيري ازتامين مالي     يها  هاوکنوانسيون    است که نسبت به الحاق به قطعنامه      
ايـن درحـالي    .  شوراي امنيت سازمان ملل اقدام نمايند      ١٣٧٣تروريسم ورعايت قطعنامه    

نيز هرچند درحديک توصيه است ولي چون توسـط بـسياري از             FATFاست که اصول    
 بين المللي مورد پذيرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پيش شرط              هاي  کشورها و نهاد  

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط الزم درخـصوص        ١٣٧٣اي قطعنامه   اجر
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 ويـاد شـده      که ازاين منظـر تعهـد دولـت ايـران دراجـراي اصـول                 است ييشو  پولجرم  
ذکـر  لذا شرح مختصري از اسـناد  ، ١دگرد ميسايراسنادبين المللي دراين زمينه جدي تر       

 .تواند راهگشاي تصميمات آينده باشد شده مي
 ٢کنوانسيون وين-٢

 شـرکت   هـاي    نماينـدگي کـشور    يهـا    ميالدي هيـات   ١٩٨٨ دسامبر سال    ١٩در  
کننده براي امضاي کنوانسيون جديدي که به همت سازمان ملل متحد بـراي مبـارزه بـا             

 .در شـهر ويـن گـرد هـم آمدنـد     ، مواد مخدر و عوايد حاصل از آن تـدوين گرديـده بـود     
 ابراز نگرانـي از رونـد رو بـه افـزايش حجـم توليـد                 متعاهد کنوانسيون وين با    هاي  کشور

 و  هـا   ن روان گـردان کـه سـالمت انـسا         هـاي   قاچاق مواد مخدر و دارو     تقاضاو،  غيرقانوني
فرهنگي و سياسي جهان را به خطر انداخته بود و همچنـين بنـا بـه        ،   اقتصادي هاي  بنياد

 قاچـاق از يـک سـو و     مالحظاتي تلخ و تاسف بار چون استفاده ازکودکان در بازار مصرف          
 سازمان يافته از سوي ديگر کـه منجـر بـه تخريـب              جرايمرابطه بين جرم قاچاق و ساير       

تمايل خود را با اقدام جامع و مؤثر و عملي در           ،  ثبات امنيت و حاکميت کشورها گرديده     
براي اولين بار هدف بر     . مبارزه با جرم مواد مخدر با تصويب کنوانسيون وين نشان دادند          

 جنايي  هاي   فعاليت عوايد محور اين امر قرار گرفت که عاملين قاچاق مواد مخدر از             حول
متعاهـدين بـا توجـه      . ل گردد ارتکاب جرم زاي   براي يزه اصلي خود محروم و در نتيجه انگ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شويي واجد خصوصيت فرامرزي است لذا آفت جهاني تلقي شده و مبارزه بـا آن هـم جهـاني و                      از آنجا که پول     -١

رآيند از  ـــ مللي حکايت از آن دارد که عزم جهاني براي مبارزه بـا ايـن ف              ال  بين اسناد. هاست  نيازمند همکاري دولت  
ــال  ــازل     ١٩٨٠س ــه ب ــه کميت ــد از اعالمي ــورد عبارتن ــن م ــر در اي ــم ديگ ــناد مه ــي از اس ــده و برخ ــاز گردي                    آغ

)The Basle Statement (١٩٨٨)(  ــول ــا پـ ــارزه بـ ــراي مبـ ــالي بـ ــدام مـ ــاري اقـ ــروه کـ ــويي ، گـ                                شـ
(The Financial Action Task Force)نامه شوراي اروپا   و پيمان)The Council of Europe (. 

٢  - The Vienna Convention: The ١٩٨٨ U.N. Convention Against Illicit Traffic in 
narcotic drugs and psychotropic substance. 
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نکـات  ،  ن نکته اساسي که مبارزه با مـواد مخـدر مـسئوليت مـشترک جهـاني اسـت                 اي  هب
 .ندبيني نمود لمللي پيشا مفيدي براي همکاري و معاضدت بين

هـا    و مجـازات   جرايم آن در مبحث     ٣ماده   ١مهمترين نکته در کنوانسيون به بند     
 متعاهـد خواسـته شـده بـراي جـرم انگـاري             هاي  آن از طرف    زيرا به موجب   ١دگرد  ميبر

در قوانين داخلي خود تدابير الزم را ،  مرتبط با مواد مخدرجرايمارتکاب عمدي هريک از 
 .نداتخاذ نماي

و آن اين است که بند ب همـين مـاده مقـرر             رويکرد جديدي است     واجد   ٣ماده  
 اعمـال   هرگونه تبديل و يا انتقال اموال با علـم اينکـه امـوال مـذکور از ارتکـاب           :دارد  مي

مچنين هرگونـه کمـک بـراي تغييـر          حاصل شده باشد و ه      همين ماده  ١مندرج در بند    
 که اصالتاً نامشروع بوده و يا معاونت بـا هـرکس            اموالي منشأپنهان نمودن    دادن يا  شکل

عواقـب قـانوني اقـدامات       دست داشته اسـت تـا از        ميجرايکه در ارتکاب چنين جرم يا       
ا يا تغيير   فهمچنين کنوانسيون هرگونه اخ   . معاف گردد را جرم ديگري تلقي نموده است       

مربـوط بـه آن بـا       جابجايي مالکيت اموال يا حقـوق       ،  محل واگذاري ،  منبع،  ماهيت اصلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : دارد  ها مقرر مي ور در مبحث جرايم و مجازات کنوانسيون مذک٣ماده  ١بند  -١
هاي متعاهد تدابير الزم را براي جرم شناختن عمدي هريک از جرايم زير در قوانين داخلي خود                    هريک از طرف   -١

توليد، ساخت، استخراج، عرضه براي فروش، توزيع، فروش، حمـل بـه هرشـکل و تحـت هـر                   ) ١(الف: اتخاذ نمايند 
سال، ارسال به صورت ترانزيت، حمل و نقل، واردات يا صـادرات، حمـل هرنـوع مـاده مخـدر يـا         شرايطي، داللي، ار  

 .١٩٧١ و اصالحيه آن يا کنوانسيون ١٩٦١گردان، مغاير با مفاد کنوانسيون  داروي روان
  و ١٩٦١ کشت خشخاش، بوته کوکا و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخـدر مغـاير بـا مفـاد کنوانـسيون                        -٢

 .اصالحيه آن
 .ذکورم ١گردان به منظور ارتکاب هر يک از جرايم در بند  مالکيت و يا خريد هر نوع مواد مخدر و يا داروي روان-٣
اينکه از آنها براي    با علم به٢و ١ ساخت، حمل و يا توزيع وسايل، مواد اوليه يا مواد شيميايي مندرج در جداول -٤

 .گردان به صورت قاچاق استفاده گردد  و يا داروهاي رواناخت مواد مخدرکشت، توليد و يا س
 ٤ الي ١ سازماندهي، مديريت وياتامين مالي هريک ازجرايم مذکوردربندهاي -٥
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حاصل شده اسـت   ميجراي مواد مخدر يا مشارکت در چنين       جرايمن اموال از    اي  هعلم اينک 
 .يدنما ميجرم تلقي را 

 بـر طبـق اصـول       هچ چنان دارد تا  ميکنوانسيون کشورها را مجاز      شايان ذکر است  
 مـرتکبين جـرم     امکـان مجـازات    ملي  حقوقي هاي   مقانون اساسي و مفاهيم اصلي سيست     

اق مـواد مخـدروجود     چـ قا  به مجازات ديگري يعني استفاده از عوايد حاصل ازجرم         نشأم
 .ن امر نماينداي هدارد مبادرت ب

قصد و يا نيتي که الزمـه ارتکـاب جـرم اسـت را از               ،  ضمناً کنوانسيون وين اطالع   
به همين دليل چنانچه اوضاع و احوال بـه نحـوي باشـد    . يدنما ميشرايط عيني استنباط   

از جمله موارد تحقق احکام جـرم   ن قوي نيز بايد استنباط نمايد اين امريرم از قرا  که مج 
عزم جهاني براي مبـارزه     پايه   المللي است که بر     کنوانسيون وين اولين سند بين    . شدبا  مي

 آن  يهرچنـد قلمـرو   . با شستشوي عوايد حاصل از مواد مخدر به تصويب رسـيده اسـت            
، د ليکن هرگونه عمل مادي مثبتـي اعـم از تبـديل           گرد  يمصرفاً به قاچاق مواد مخدر باز     

 منـشأ اخفا يا تغيير ماهيت مال به نحوي که مال حاصل شده از جـرم قاچـاق از                  ،  انتقال
 .اصلي آن جدا گردد جرم ديگري است که قابل مجازات خواهد بود

 همين کنوانسيون از کشورها خواسته است کـه در قـوانين داخلـي خـود                ٥ماده  
ا عوايـد حاصـل از آن و يـا ارزش           ي قاچاق   جرايمزم براي مصادره اموال ناشي از       تدابير ال 

، معادل آن را فراهم ساخته و همچنين مراجع صالح آنهـا بتواننـد نـسبت بـه شناسـايي                  
 ١٣٧٠سازد در سال     مي خاطر نشان    .دنتوقيف يا ضبط اموال و وسايل اقدام نماي       ،  رديابي

 به تصويب مجلـس شـوراي       مذکوران به کنوانسيون    طي يک ماده واحده الحاق دولت اير      
 قـانون مـدني مفـاد آن در حکـم قـانون      ٩رسيد و در حال حاضر به موجب ماده          مياسال
 . است
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 ١)پالرمو( سازمان يافته فراملي جرايمکنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با -٣
نيست اي    هتاز سازمان يافته مطلب     جرايممسأله همکاري بين المللي در مبارزه با        

و وجود معاهدات متعددي بر پايه استرداد مجرمـان يـا معاضـدت قـضايي در سـطح دو                   
 . نشان دهنده عزم دولتهابراي مبارزه باجرايم مذکوراستاي هجانبه و گاه منطق

در سـال    ايـران  مي کشور جهان ازجمله کشور جمهوري اسال      ١٢٥شرکت بيش از    
يعنـي  (زمان يافته در يکي از مراکز فعاليت مافيا          سا جرايم ميالدي براي مبارزه با      ٢٠٠٠
 .  قاچاق و فراملي استهاي نشانگر عزم جهاني براي مبارزه با باند، )پالرمو

هرچند کنوانسيون سازمان ملـل متحـد عليـه قاچـاق غيرقـانوني مـواد مخـدر و               
و مبـارزه بـا قاچاقچيـان       جهـت   بـزرگ در      ميگا) کنوانسيون وين (گردان     روان هاي  دارو

قاچاق مواد مخدر بوده و فرصت بزرگي را فراروي جهان قرار داده اسـت لـيکن بـه رغـم                   
 اخير اين بالي خانمانسوز رشد      يها  سوابق حاکي از آن است که در دهه       ،  ها تمام کوشش 

 هـاي    يآور  ند به امکانات حمـل و نقـل و فـن          توا  ميسريعي داشته که بخشي از اين رشد        
 مـالي هرچنـد موجـب رونـق         هـاي   ي سازي و ادغام بازار    جديد بازگردد و همچنين جهان    

تجارت جهاني گرديده ليکن باعث گرديده کـه مجـرمين بـه راحتـي بتواننـد از چنگـال             
شوري مـستقر   کـ عدالت بگريزند زيرا ارتباطات سريع باعث شده که تبهکاران بتوانند در            

هـا فعاليـت ايـن      گذشـته از اين   .  خـود را ادامـه دهنـد       هاي  شده و در کشور ديگر فعاليت     
د بلکه امـروزه قاچـاق اسـلحه بـيش از          شو  ميگروهها تنها به قاچاق مواد مخدر محدود ن       

يـد  نما  مـي يـادآوري   . ساخته است  قاچاق مواد مخدر امنيت ملي کشورها را باخطرمواجه       
نيازمندان به مهاجرت گرديده اسـت       ترغيب غني و فقير نيز باعث       هاي  شکاف بين کشور  

 مالي که در قاچـاق مـواد مخـدر بـه دسـت              هاي   يار با استفاده از تواناي     تبهک هاي  و گروه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١  - United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes ٢٠٠٠. 
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تـر خريـد و فـروش     اند در حوزه قاچاق انسان نيز وارد شده اند و از همه دهشتناک              آورده
بارتر آنکه حتي برخي از تبهکاران به طـور سـازمان يافتـه               زنان و کودکان است و تأسف     

 . يندنما يم ها ن بدن انسايمبادرت به فروش اعضا
 ) پالرمو( قلمرو شمول کنوانسيون 

بـه   ( ٢٣ و   ٨و  ٦ و   ٥تـصريح شـده در مـواد          جرم ٤دامنه شمول کنوانسيون به     
 ارتـشا ،  ييشـو   پـول ،   جنايتکارسـازمان يافتـه    هاي  ترتيب شامل مشارکت درفعاليت گروه    

ي بـه    جـد  جـرايم ضمناً ارتکـاب    . دگرد  مي باز) اجراي عدالت    ممانعت از   و )مالي فساد(
 کنوانسيون تعريف شده است مشروط بر اينکه ماهيتاً فراملي باشد و ٢نحوي که در ماده  

يک گروه مجرم سازمان يافته در آن مباشرت يا معاونت داشته باشـد نيـز مـشمول ايـن                   
 .کنوانسيون خواهد بود

 :که برپايه تعاريف کنوانسيون جرم درصورتي ماهيتاً فراملي است 
 . کشور ارتکاب يابددر بيش از يک) الف
ريـزي يـا     طـرح ،  در يک کشور واحد صورت گيرد اما بخش زيادي از مقدمات          ) ب

 .کنترل يا هدايت آن در کشور ديگر انجام شود
در يک کشور واحد صورت گيرد اما يک گروه مجـرم سـازمان يافتـه کـه در                  ) پ

 .بيش از يک کشور فعاليت دارد در آن دخالت داشته باشد
 در کـشور ديگـر      هـاي    انجام شده باشد ولي اثرات قابل مالحظ       در يک کشور  ) ت

 .داشته باشد
 جـرايم نکته مهم در مورد کنوانسيون اين اسـت کـه مفـاد آن قابـل تـسري بـه                    

اعمـالي بـه   «: دارد   سياسي و تروريسم نبوده زيرا در تعريف جرم سازمان يافته مقرر مـي            
 ».دگير ميمنفعت مالي صورت با هدف کسب ند که شو ميموجب کنوانسيون جرم تلقي 
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 هـاي   يکي از اهداف اساسي کنوانسيون تـشويق کـشورها بـراي مبـارزه بـا گـروه                
را که تعريف    ميخواهد چهار جر   ميجنايتکار بين المللي است به همين دليل از کشورها          

همانطور که قبالً نيـز تـصريح شـد         . دنانين داخلي خود جرم انگاري کن     وکرده است در ق   
 مجرم انجام شود در دامنه شـمول کنوانـسيون قـرار            هاي  نيز که توسط گروه    مهم   جرايم

 . دگير مي
 : مجرم سازمان يافتهيها جرم انگاري مشارکت در گروه) الف

، ترغيـب ،  مـساعدت ،  معاونـت ،  هدايت،  سازماندهيبه موجب کنوانسيون هرگونه     
ز بايد جـرم تلقـي      مشارکت و يا مشاوره در ارتکاب جرم يک گروه مجرم سازمان يافته ني            

 .گردد
 : شدبا مي زير اشکالبه ، مشارکت درفعاليت يک گروه مجرم سازمان يافته

که مستقيم يا غيرمـستقيم بـا هـدف          ميتوافق يک يا چند نفر براي ارتکاب جر        -
 واعمالي  ها  همچنين اتخاذ روش  .کسب منفعت مالي يا منافع ديگر صورت گيرد       

 .که باعث تقويت اين توافق گردد

 .  مجرمانه يک گروه مجرمهاي ام آگاهانه يک شخص در فعاليتاقد  -

 مـشاوره درزمينـه ارتکـاب       ارايـه  ترغيب و ،  تشويق،  کمک،  هدايت،  سازماندهي -
 . مجرم سازمان يافتههاي جرم مربوط به گروه

 عـالوه   ذکـر شـده   شايان ذکراست تعيين مجازات بـراي مـشارکت درعمليـات           
  .شدبا مي منشأرتکاب جرايم  پيش بيني شده براي اهاي  برمجازات

 :ييشو پولجرم انگاري ) ب
 ييشـو   پولخواهد نسبت به جرم انگاري       مي عضو   هاي     کنوانسيون از کشور   ٦ماده  

 :دنبه شرح زير اقدام نماي
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هرگونه اقدام يا فعل و انفعال درخصوص عوايد حاصل از جرم را جـرم ديگـري                 -
 ييشـو   پـول  کليه اشکال جـرم      خواهد به شناسايي   ميتلقي نموده و از کشورها      

اقدام و يک نظام جامع نظارتي براي بانکها و موسسات مالي غيربـانکي و سـاير                
 هـستند تـدوين     ييشـو   پـول ي که به صورت خاص در معرض جـرم          هاي    دستگاه

 . دننماي
خواهد که به موجـب قـوانين داخلـي امکـان            ميها   همچنين کنوانسيون از دولت   

د و بـدين منظـور      نـ در سطح ملي و بين المللي را فراهم نماي        همکاري و مبادله اطالعات     
تحليـل و   ،  نسبت به تاسيس يک واحد اطالعات مالي به عنوان مرکز ملي براي گردآوري            

 .  اقدام نمايندييشو پولانتشار اطالعات درخصوص مبارزه با جرم 
 : مأموران دولتي)فساد مالي(جرم انگاري ارتشاي) ج 

 بـا   تمـاس جرم شناخته شود ارتشاي مأموران دولتـي در         سومين موردي که بايد     
 هـاي      يکـي از بـستر     دهد  ميمطالعات تطبيقي نشان    .  مجرم سازمان يافته است    هاي     گروه

زيرا اعطاي رشوه به مأموران دولتي در تمـام سـطوح           ،  شندبا  ميتبهکاري مأموران دولتي    
خواهد قوانيني   ميون از کشورها     کنوانسي ٨ماده  . ند نظام دولتي را به فساد بکشاند      توا  مي

را به تصويب برسانند که به موجب آن وعده اعطاي رشوه به مأموران دولتـي يـا اعطـاي                   
رشوه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي مأمور يا شخص ديگري با اين هدف که فرد               

که  مي مهنکته. گردد جرم تلقي ، مزبور فعلي را انجام داده يا از انجام فعلي خودداري کند       
اين است که جرم ارتشاي مأموران دولتـي بـه          ،  در جرم انگاري فساد و ارتشا مطرح است       

 .يابد  بين المللي نيز تسري ميهاي   ن خارجي و سازماهاي  مأموران دولت
براي مبارزه با فساد از يکسو و مبـارزه بـا فقـر              ميتوان قد  ميتصويب اين ماده را     

زيرا بسيار ديـده شـده اسـت کـه          . سوي ديگر تلقي نمود    جهان از    هاي    خانمانسوز کشور 
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 رشوه مبادرت بـه     دريافت درحال توسعه وکمترتوسعه يافته با       هاي    مأموران دولتي کشور  
متبوع خـود   موجبات ضرر و زيان کشور      ن خاطر   اي  هب ناعادالنه نموده و     هاي    انعقاد قرارداد 

 ايـن قبيـل    نـوعي پيـروزي بـراي    توضيح آنکه تصويب اين مـاده بـه       . يندنما  ميرا فراهم   
 پيـشرفته بـا     هـاي    تجـاري کـشور    هـاي     زيرا بعضي از معامالت شـرکت     . شدبا  ميکشورها  

در ميـان مـاموران   . شـود  مـي انجام ي الملل  در حال توسعه از طريق دالالن بين هاي  کشور
 . غيـر منـصفانه متـداول اسـت        هـاي   اخذ رشوه در قبال انعقاد قرارداد     ،  دولتي جهان سوم  

بـا گيرنـدگان آن     ،   صـنعتي  هـاي   در قبال رشوه دهندگان کـشور      يکرد اين کنوانسيون  رو
 پيشرفته نيز در صورت وعده اعطا يـا اعطـاي رشـوه در انعقـاد       هاي  کشوريکسان است و    

 .قراردادها مشمول مجازات خواهند بود
 :عدالتجرم انگاري ممانعت از اجراي ) د 

د نـ ز اجراي عدالت را جرم انگاري نماي      خواهد ممانعت ا   ميکنوانسيون از کشورها    
 در  صـورت گيـرد    ممانعت از مجـازات مجـرمين        منظور  بهکه   مي هرگونه اقدا  توضيح آنکه 

ـ        . دگير  مي شمول اين جرم قرار      يقلمرو ن علـت اسـت کـه       ايـ   هشأن نـزول ايـن تقاضـا ب
  مجرم سازمان يافته از طريق ارتشاي مأموران يا تهديد و ارعـاب مـانع حـضور                هاي  گروه

 مجـرم سـازمان يافتـه در مقـام          هاي  گروه. ندگرد  ميشاهد يا شاکي خصوصي در محاکم       
و با ارعـاب و تطميـع و         امکان استخدام وکالي مبرز را داشته     ،  مقايسه با مجرمين منفرد   

بـراين اسـاس   . نـد گرد مـي مـانع از محاکمـه و مجـازات مجـرمين          اقداماتي از اين دست   
، تهديـد ،  بت به جرم انگاري هرگونـه توسـل بـه زور          خواهد نس  ميکنوانسيون از کشورها    

براي جلوگيري از شهادت يا تطميع براي جلـوگيري شـهادت يـا اداي شـهادت کـذب و           
  وظيفـه همچنين توسل به زور و تهديد و ارعاب يا تطميع براي جلوگيري از حسن انجام    

 .مأموران يا کارمندان را جرم شناخته و براي آن مجازات در نظر گيرند
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مچنين کنوانسيون با توجه بـه پيچيـدگي جـرايم سـازمان يافتـه فـرا ملـي از                   ه
. کشورها خواسته است مراجع تحقيق و کشف جرم خود را به فنون جديد مجهز نماينـد               

کـشورها سـالمت     باشـد و  ممکـن   به عنوان مثال اداي شهادت از طريق ارتباط ويديويي          
نـسبت بـه تخفيـف مجـازات بـراي          همچنين  . جاني گواهان و شاهدان را تضمين نمايند      

مبـادرت  ،  بخشند ميروند کشف جرم را تسهيل      ،   اطالعات ارايهاشخاصي که با شهادت و      
 .نمايند

مبـارزه بـا    . ي بهتر از درمـان اسـت      گير  پيشکنوانسيون حاوي اين پيام است که       
 همکـاري   ي اقتصادي مهـم در گـرو      يها  جرايم سازمان يافته و سالم نگاه داشتن فعاليت       

در اين ميان الزم است سطح اصول و اخـالق         .  مراجع قضايي و بخش خصوصي است      بين
اولين نکته در مبارزه با جرايم سازمان يافته جرم انگاري و عدم ايجاد             .  ارتقا يابد  اي  هحرف
 دولتـي  يهـا   الزم براي دستکاري و تقلب در معامالت دولتي و استفاده از رانت  هاي  بستر
 .است

ا خواسته است سوابق مربوط به معامالت دولتي را به دقـت            کنوانسيون از کشوره  
.  سازمان يافته در معامالت دولتي نفوذ نماينـد        هاي  نگاهداري نموده و اجازه ندهند گروه     

 دولتـي را بـه ثبـت رسـانيده و      هـاي   همچنين از کشورها خواسته شده است که شـرکت        
شـوند فاقـد سـابقه       ميخاب  که به عنوان مدير و کنترل کنندگان اين شرکتها انت          کساني

محکوميت کيفري باشند و اشخاصي که در جرايم سازمان يافته به هر شکل و به هر نحو      
هـدف مهـم    .  دولتي منـع شـوند     يها  مباشرت و مشارکت داشته اند از تصدي مسئوليت       

ي کـه بـه لحـاظ     هـاي   کنوانسيون پالرمو در واقع اين است کـه بـراي آن دسـته از کـشور               
ري نسبت به وقوع جرايم مربوط به فساد مالي از خود حساسيت نـشان              فرهنگي و ساختا  
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نيـز خـود     زيرا دولتمـردان و اداره کننـدگان ايـن کـشورها          ،  مانع ايجاد نمايد  ،  دهند مين
 . درگير فساد هستند

 تروريسم زمينه مبارزه با  شوراي امنيت در١٣٧٣ قطعنامه -٤
 سپتامبرسـال   ١١حادثـه   (قطعنامه مذکور پس ازحمله بـه مرکزتجـارت جهـاني           

 تروريـستي   هاي  هرگونه حمايت ازگروه   تدوين يافته است براساس اين قطعنامه      ) ٢٠٠١
خـالف   کـه بـر    هرکـشوري را   به شوراي امنيت اختيارداده شـده تـا        ممنوع اعالم شده و   
و نکته مهم    ١کند رفتار آنها با ملل متحد   منشور ٤٢ و   ٤١طبق ماده    قطعنامه عمل کند  

 منشورسازمان ملل استناد کـرده و بالفاصـله   ٧ن است که به فصل اي   هن قطعنام اي   هدربار
همچنـين قطعنامـه    . اعضاي سازمان ملل متحد الزام آور دانسته است         ميآن را براي تما   
بررسـي   راپيش بينـي نمـوده کـه وظيفـه آن    " کميته مقابله با تروريسم " مذکورتاسيس  

 . شدبا ميعنامه  اجراي اين قطخصوصاقدامات کشورها در 
 جهان مکلف هستند    هاي  گردد که کليه کشور    مياز مفاد قطعنامه چنين مستفاد      

ي ازتامين مالي تروريسم و انجام عمليات تروريـستي انجـام           گير  پيشتا اقداماتي را براي     
 .نه اموال اقدام نمايندگو  ناي  هضبط و مصادر، نسبت به توقيف داده و

داشتن قوانين مبارزه ، ١٣٧٣شرط اجراي قطعنامه سازد که پيش  ميخاطر نشان 
ـ "  است و الزامــات بين المللي دولت ايران نيز عمـدتا          ييشو  پول با ن قطعنامـه بـاز     ايـ    هب

 .دگرد مي
 : شوراي امنيت ١٣٧٣تعهدات مندرج درقطعنامه 

 :ت آمرانه ازدولتها تقاضا شده است به صورتعهداتي که 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه محدوديت ديگـري نظيرمحاصـره اقتـصادي،        جنگ، هرگو  از تواند به غير     شوراي امنيت مي   ٤١براساس ماده     -١
 ٤٢طبق ماده . تحريم هوايي، تحريم راه آهن، تحريم پستي، ارتباطات و تحريم سياسي عليه يک کشوراعمال نمايد         

 .تواند از نيروي نظامي عليه کشوري استفاده نمايد نيز، شوراي امنيت مي
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  اعمال تروريستي جلوگيري ومقابله با تامين مالي -١
 اي  هآوري منـابع مـالي بـه هـر وسـيل           جمـع  جرم تلقي کردن تـدارک يـا       -٢

ــستقيم( ــستقيم ياغيرم ــت ) م ــاع دول ــاي ازســوي اتب ــرو ه ــضو در قلم  ع
آن منـابع جهـت انجـام اعمـال          اسـتفاده از   منظـور   بـه شان  يـ ها  سرزمين

 .تروريستي

اقتـصادي   مـالي يـا منـابع        يهـا   داراييانسداد بدون تاخيرحسابها و ساير       -٣
ند يـا درتـسهيل ارتکـاب      شـو   مـي اشخاصي که مرتکب اعمال تروريـستي       

 .اعمال تروريستي مشارکت دارند

منع اتباع خود يا هر فرد يا نهاد ديگرحاضردرسرزمينشان ازفـراهم آوردن             -٤
منابع مـالي واقتـصادي بـراي اشخاصـي کـه مرتکـب اعمـال تروريـستي                 

 .دگردند يا درتسهيل آن اعمال مشارکت دارن مي

بـه افـرادي کـه      ) فعـال ياغيرفعـال     ( هرگونـه حمايـت      ارايهخودداري از    -٥
اين امرشامل خـودداري از اسـتخدام و        ،  دراعمال تروريستي دخالت دارند   

هـا    سالح به تروريستارايه تروريستي وعدم هاي گيري اعضاي گروهبه کار 
 .دشو مينيز 

يـستي کـه    اتخاذ اقدامات ضروري جهت جلوگيري از ارتکاب اعمـال ترور          -٦
 .دشو ميشامل هشدار قبلي به سايردولتها ازطريق تبادل اطالعات 

خودداري ازپناه دادن به افرادي کـه در اعمـال تروريـستي نقـش تـامين                 -٧
 .حمايت يا ارتکاب را دارا هستند، طراحي، مالي
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جلــوگيري از مــورد اســتفاده قرارگــرفتن ســرزمين خــود توســط تــامين  -٨
 تروريستي جهت انجام    هاي  مالن عمليات حاميان و عا  ،  طراحان،  کنندگان
 . ديگر يا عليه شهروندان خودهاي  تروريستي عليه دولتهاي عمليات

، طراحـي ،  تضمين اجراي عدالت نسبت به هر فردي کـه درتـامين مـالي             -٩
 و يـا از     شـد با  مـي آماده سازي يا ارتکاب عمليات تروريستي داراي نقـش          

ه متعهـد شـوند کـه اعمـال          بعالو . آورد به عمل اعمال تروريستي حمايت    
ن جـرم کيفـري شـديد       به عنوا تروريستي در قوانين و مقررات داخليشان       

(serious criminal offence) تلقي شود. 

 مربوط به اعمال    هاي   يزمينه پيگير  در سايرکشورها همکاري تنگاتنگ با    -١٠
 اعمال تروريستي حمايت از تامين مالي و، مجرمانه

 تروريستي ازطريق کنترل کامـل      هاي   گروه يجابجايي اعضا  جلوگيري از   -١١
ــا نظــر نقطــه گذرنامــه از کنتــرل مــدارک شناســايي و، مرزهــا  تقلبــي ي
 مزبور بودن اسناد جعلي

ــا      -٥ ــارزه ب ــراي مب ــالي ب ــدام م ــاري اق ــروه ک ــه گ ــول تاريخچ ــو پ ــي ش                                        ي
(The Financial Action Task Force on Money Laundering)  و چگونگي

  آن هاي  ماهيت الزام آور توصيه

 نهـادي اسـت     (FATF) ييشـو   پـول گروه کـاري اقـدام مـالي بـراي مبـارزه بـا              
المللي   در سطح ملي و بين     ييشو  پول مبارزه با    هاي  المللي که با هدف توسعه سياست      بين

 اراده سياسـي    گيرنده اسـت کـه بـا        گروه مذکور صرفاٌ نهادي تصميم    . ايجاد گرديده است  
 شـکل   ييشـو   پـول  غربي براي تدوين قوانين و تفاهم ملي براي مبارزه با جرم             هاي  کشور

 نيست و حتـي طـول عمـر آن     اي ه  اين نهاد داراي قانون مدون و تعريف شد       . گرفته است 
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 و تدابير ييشو پول سال يکبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد         ٥محدود است و هر     
مـدت رياسـت بـر    . دهـد  مـي ت پويا مورد رسيدگي قرار به صورله با آن را    الزم براي مقاب  

 يک سال است و يک مقـام دولتـي بلنـد    ييشو پولگروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با       
در سـتاد مرکـزي   FATF رياست دبيرخانه تخصصي،  برگزيده شده پايه که از بين اعضا

 . گردد مير پاريس را عهده دار واقع د )OECD(سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 
FATF   در شـهر پـاريس      ١٩٨٩ گروه هفت کـه در سـال         هاي  در اجالس کشور 

ن گـروه تـا سـال       ايـ   هتوافق شد ک    موجوديت يافت و در ضمن در آن اجالس         ،  برگزار شد 
 ١. به کار خود ادامه دهد٢٠٠٤

 کميسيون اروپا و  ،   عضو گروه هفت   هاي  شامل کشور ،   عضو ١٦،  FATFموسسان  
 اخير تعداد اعضاي گـروه مـذکور افـزايش يافتـه            هاي   طي سال . هشت کشور ديگر بودند   

 .است
، يعني کمتر از يک سال بعد از موجوديت يـافتن گـروه مـذکور             ،  ١٩٩٠در آوريل   

 را ييشـو  پـول  فراگير براي مبارزه بـا  اي ه که برنام–چهل گانه    هاي  پيش نويس پيشنهاد  
پيشنهادها چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفتـه تـا           اين  .  منتشر شد  –کرد   ميفراهم  

اصـالحات الزم در آن لحـاظ    ،  دهـد   مـي  رخ   ييشو  پول هاي   در پرتو تحوالتي که در شيوه     
 . گردد

طرح مهم ديگـري    ،  براي مقابله با تامين مالي تروريسم      FATF،  ٢٠٠١در اکتبر   
ن مـتمم   بـه عنـوا   ايـن پيـشنهادها کـه       .  داد ارايـه تحت عنـوان هـشت پيـشنهاد ويـژه          

 از تدابير براي مبارزه با عمليات تامين        هاي  مجموع،   چهل گانه مطرح شدند    هاي  پيشنهاد
 . باشد مي تروريستي هاي  مالي تروريسم و سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . هاي عضو الزم بدانند دهد که دولت خود ادامه مي تنها به شرطي به موجوديت ٢٠٠٤ اين نهاد بعد از سال -١
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توسط يکصدو سي کشور جهـان پذيرفتـه    FATFگانه   چهل هاي  امروزه پيشنهاد 
المللـي بـراي    تـه شـده بـين    مهـم پذيرف هاي   به عنوان معيار   هاي  و در سطح گسترد    شده

موفقيت آميزي به مرحله اجرا       به تصويب رسيده و به طــــور      ييشو  پولمقابله با پديده    
 . گذاشته شده است

. گانه با رويکردي جهاني تدوين يافته و کاربردي جهاني دارنـد             چهل هاي   پيشنهاد
هـستند کـه پـيش       ييشـو   پولانه عليه   گير  پيشاين پيشنهادها مجموعه کاملي از تدابير       

 چهل گانـه يادشـده   هاي پيشنهاد. شرط اجراي آن همکاري و معاضدت بين المللي است        
تـصويب   و   پـذيرش  بين المللي متعدد به رسميت شناخته شده و مـورد            هاي  توسط نهاد 

 .قرار گرفته است
لـيکن بـسياري از   ،  امـري اجبـاري نيـست   ها اگر چه تصويب و اجراي اين توصيه      

 بـا اجـراي     ييشـو   پـول اراده سياسي راسـخ خـود را بـراي مبـارزه بـا              ،   جهان هاي  کشور
 .  چهل گانه نشان داده انديها توصيه

  چهل گانهيها اهم نکات مطرح شده در توصيه
 ييشو پولقلمرو شمول جرم 

کنوانـسيون سـازمان ملـل        ( را مطابق کنوانـسيون ويـن        ييشو  پولکليه کشورها بايد     -١
و کنوانـسيون    ) ١٩٨٨ روان گردان مصوب سال      هاي  ارومتحد درخصوص مواد مخدر و د     

 .  جرم انگاري نمايند )مبارزه با جرايم سازمان يافته  (پالرمو 
 مـستقيم خـواه     بـه طـور    بايد به کليه اموال ناشي از جرم خواه          يي  شو  پولجرم   -

 .تسري يابد) بدون توجه به ارزش آن(غيرمستقيم 

 نکته مهم ايـن     . تسري دهند  منشأرايم   را به کليه ج    ييشو  پولکشورها مکلفند    -
اشخاصي کـه مرتکـب جـرم     تواند در مورد مي ييشو پول است که مجازات جرم   
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اعمـال  ،  محکوم شده اند  ) مجازات جرم منشأ  (شده اند و به مجازات مقرر           منشأ
 .نگردد

 : کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند-٢
ده در کنوانـسيون ويـن و        پيش بينـي شـ     هاي  اثبات جرم بايد مطابق استاندارد     -

 .پالرمو باشد

 .قصد مجرمانه بايد از شرايط عيني استنباط گردد -

چنانچه پيش بيني مسئوليت جزايي درخصوص اشـخاص حقـوقي بـراي جـرم               -
در ايـن   ،   به موجب سيستم جزايي حـاکم بـر کـشور مقـدور نباشـد              ييشو  پول

 بينـي پـيش    صورت بايد ضمانت اجراي اداري و مدني براي اشـخاص حقـوقي           
 .شود

 ضوابط مربوط به توقيف اموال ناشي ازجرم 
 کشورها بايد ضوابطي همانند آنچه در کنوانسيون وين و پالرمو پيش بيني شده در -٣

به نحوي که مقامات صالحيت دار بتوانند اموال و ، دننظام قانونگذاري خود وارد نماي
فته يا قصد استفاده از آن  را که مورد استفاده قرار گرييشو پولعوايد حاصل از جرم 

مشروط بر آنکه . نمايند.. .مصادره و،  وجود داشته است را ضبطييشو پولبراي جرم 
 .اجراي اين حکم موجب ناديده گرفتن حقوق اشخاص ثالث نگردد

قوانين کشورها بايد داراي ضوابط موقتي توقيف و ضبط براي جلوگيري از  -
 .صل شده از جرم باشدنقل و انتقال عوايد حا، هرگونه معامله

رديابي و ارزيابي مال يا معادل مالي که  ، اين ضوابط بايد شامل اختيار شناسايي -
توانند  ميکشورها . بشود، مشمول حکم مصادره و ضبط قرار گرفته است

 توقيف گرديده و متهم ييشو پولضوابطي را تدوين نمايند که اموال مظنون به 
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. باشد بودن مال از لحاظ منشأ تحصيل آنملزم به اثبات قانوني و مشروع 
مشروط بر آنکه معکوس نمودن بار دليل در تعارض با قوانين ملي کشورها 

 . نباشد

قوانين کشورها بايد شامل ضوابطي براي توقيف بدون اخطار قبلي به شخص  -
ن امر با اصول جزايي حاکم بر قوانين ملي کشورها در اي همظنون باشد مگر اينک

 .دتعارض باش

ضوابطي که بايد توسط مؤسسات مالي اعـم از بانکهـا و مؤسـسات اعتبـاري غيربـانکي و        
  و تأمين مالي تروريسم رعايت شودييشو پولصاحبان مشاغل براي جلوگيري از 

 موجب  اي  هکشورها بايد مراقب باشند که ضوابط مربوط به رازداري و حفظ اسرار حرف            -٤
 . گانه نگردد عدم اجراي اصول چهل

 ناسايي معقول و متعارف مشتري و نگهداري سوابق آنش
مجعول و موهوم يا بي نام مبادرت به افتتاح حساب و يا  مي موسسات مالي نبايد با اسا-٥

 .نگهداري آن نمايند
موسسات مالي بايد ضوابط متعارف شناسايي مشتري منجمله احراز هويـت و شناسـايي              

 :دمشتريان خود را در موارد زير انجام دهن
 به هنگام برقراري روابط بين موسسه مالي و مشتري؛ -

مشتريان گذري چنانچه ميزان خدمت يا عمليات مورد تقاضـاي آنـان بـيش از                -
 سقف مقرر پيش بيني شده باشد؛

 ؛) ويژه يها  توصيه٧موضوع ماده  (حواله وجه  -

 که خدمت يا عمليات مورد تقاضاي مشتري مشکوک به نظر برسد؛ ميهنگا -
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 اطمينـان در صـحت يـا کفايـت اطالعـاتي کـه قـبالٌ در خـصوص         عدم حصول  -
 .مشتريان اخذ گرديده است

  : شامل موارد زير است ضوابط شناسايي مشتري
 و اطالعـات از منـابع       هـا   داده،  احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسـناد         -

 موثق؛

وي که شناسايي مالک واقعي يا ذينفع و اتخاذ ضوابط و تمهيدات متعارف به نح   -
 موسسه مالي اطمينان حاصل نمايد که ذينفع يا مالک واقعي کيست؛

مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ ، درخصوص اشخاص حقوقي و نحوه تاسيس آن -
مالکيت و کنتـرل کننـدگان      ،  نمايد که بتواند اطالعات الزم درخصوص ساختار      

  آورد؛به دسترا .. .آن و

 ابط تجاري؛اخذ اطالعات درخصوص اهداف و ماهيت رو -

نظارت مستمر بر روابط تجاري و معامالت مشتري در دوران ايجـاد روابـط بـه                 -
نحوي که از عمليات انجام شده و انطباق آن با ماهيـت نـوع و حرفـه مـشتري                   
بتواند موارد مشکوک را شناسايي و در صورت لزوم قادر به اخذ اطالعات اضافي       

 .  مال باشدمنشأدرخصوص منبع و 

 بايد ضوابط شناسايي و احراز هويت و نظارت مستمر بـر عمليـات              موسسات مالي 
 آن بايـد    هـاي   اين نحوه شناسايي و معيار    . مشتريان خود را بر مبناي ريسک انجام دهند       

دقـت  ،  بـراي مـشتريان بـا ريـسک بـاال         . سازگار با اصول و ضوابط کلي شناسـايي باشـد         
تري کم است ضوابط محدود     بيشتري اعمال نموده و در مواردي که ريسک شناسايي مش         

 . تر ياساده تري را اعمال نمايند
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مـشتري گـذري را     ،  موسسات مالي مکلفند قبل از ايجاد روابط يـا در جريـان آن            
تواند ظرف مدت معقولي بعـد از ايجـاد          مينه مشتريان   گو  اينشناسايي  . شناسايي نمايند 

 .روابط با مشتري صورت گيرد
، ا بـا ضـوابط تـصريح شـده انطبـاق دهـد            وقتي که مشتري قـادر نيـست خـود ر         

موسسات مالي مکلفند اين موارد را مشکوک تلقي نموده و نسبت بـه گـزارش آن اقـدام                  
 .نمايند
 روابط کارگزاري و معامالت مبتني بر تکنولوژي خاص،  دقيق تر سياستمدارانييشناسا

 را) Politically Exposed Person( موسسات مـالي مکلفنـد اشـخاص سياسـي     -٦
 :زير نيز شناسايي نمايند عالوه بر ضوابط متعارف به شرح

 داشتن ضوابط خاص براي شناسايي مشتريان سياسي و اعمال آن؛ -
 يديه براي برقراري روابط تجاري با اين قبيل مشتريان از مقامات باالتر؛أياخذ ت -

 مـشتريان  يهـا   مال و يا دارايـي منشأپيش بيني تمهيدات الزم براي شناسايي      -
 ي ؛سياس

 .نظارت مستمر بر گردش عمليات اشخاص سياسي -
عالوه بر ضـوابط متعـارف      ،   مؤسسات مالي مکلفند در روابط کارگزاري فرا مرزي خود         -٧

 :اقداماتي را به شرح ذيل اعمال نمايند، شناسايي
اخذ اطالعات کافي درخصوص طبيعت و ماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط  -

نحوه نظارت بـر    ،  خصوص شهرت و اعتبار مؤسسه    کارگزاري و اخذ اطالعاتي در    
 و تـأمين  ييشو پولا قواعد و ضوابط مربوط به مبارزه با       ي آ همؤسسه؛ به ويژه آنک   

 گردد؟ ميسم در مؤسسه مذکور اعمال مالي تروري
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 و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه       ييشو  پولارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با        -
 مذکور؛

 راري ارتباط کارگزاري جديد از مقامات صالحيت دار؛اخذ مجوز در مورد برق -
  هريک از موسسات ؛هاي مستند سازي وظايف و مسئوليت -
مؤسـسات مـالي بايـد    ) payable through account(درخـصوص حـساب    -

 الزم را به عمـل آورده تـا اطمينـان حاصـل نماينـد کـه مؤسـسه                   هاي  مراقبت
رياني که دسترسـي مـستقيم      متقاضي نسبت به شناسايي و احــراز هويت مشت       

 . نمايد مياقدام ، به حساب دارند
 مؤسسات مالي بايد به مخاطرات احتمالي ناشي از انجام عمليات بـانکي الکترونيکـي               -٨

گردد توجه داشته و ضوابطي را بـراي جلـوگيري از            ميکه موجب انجام معامالت بي نام       
 مـشتريان در مؤسـسه مـالي     در اين قبيل معامالت که ناشـي از عـدم حـضور         ييشو  پول
 . تدوين نمايند، باشد مي
 بر شخص ثالث اتکا
 يها  به واسطه ،  توانند درخصوص احراز هويت و شناسايي مشتريان       مي مؤسسات مالي    -٩

مالي و ساير اشخاص اتکا نمايند مشروط بر اينکه موارد ذيل رعايـت شـده و مـسئوليت                  
  .ي اين تفويض اختيار با مؤسسه مالي باشدهاين
 را درخـصوص شناسـايي      ٥مؤسساتي که وظايف تصريح شده در توصيه شماره          -

بايد اطمينان حاصـل نماينـد کـه مـدارک          ،  نمايند ميمشتريان به اشخاص ثالث تفويض      
 . گيرد ميدر اختيار آنان قرار سريعاً مربوط به احراز هويت 



 روند
 
٢٠٠ 

 بـه   مؤسسه مالي بايد اطمينان حاصل نمايد که شـخص ثالـث ضـوابط مربـوط               -
 را رعايت نموده و الزامات الزم را منطبق با توصيه شماره        ها  شناسايي مشتريان در توصيه   

 .شدبا مي دارا ١٠ و ٥
 نگهداري اطالعات

اعم از داخلي و (مؤسسات مالي مکلفند مدارک مربوط به ثبت معامالت خود را   -١٠
تقاضاي مقامات صورت  سال به نحوي نگهداري نمايند که در٥حداقل به مدت ) خارجي

 . مدارک مذکور باشندارايه قادر به ذيصالح سريعاً

،  گذرنامـه  رونوشـت ماننـد   (مؤسسات مالي مکلفند اسناد مربوط به هويـت مـشتري           
 . سال نگهداري نمايند٥و حسابها و مکاتبات تجاري را به مدت حداقل ..) .گواهينامه و

ثبـت معـامالت بايـد در       مدارک و اطالعات مربـوط بـه هويـت مـشتري و يـا               ،  اسناد
 .دسترس مقامات صالحيت دار در اجراي قانون قرار گيرد

 توجه به معامالت پيچيده و غيرمتعارف
غيرمتعـارف و   ،   مؤسسات مالي مکلفند توجه خاصي نـسبت بـه معـامالت پيچيـده             -١١

سابقه و هدف از چنـين      . معطوف دارند ،  بزرگ که فاقد توجيهات قانوني و اقتصادي است       
 خود را بـه صـورت کتبـي         يها  االمکان مورد رسيدگي قرار داده و يافته        تي را حتي  معامال

 .دراختيار مراجع ذيصالح قرار دهند
شناسايي مشتري و نگهداري سوابق ؛ بـه اشـخاص   ،  تسري ضوابط مربوط به احراز هويت     

 :تعيين شده زير
نـسبت بـه     ١١ و ٨،  ١٠،  ٥ شـماره    يها   ضوابط شناسايي مشتريان به موجب توصيه      -١٢

 :دگرد مياشخاص و صاحبان مشاغل غيرمالي زير نيز اعمال 
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 کازينوها؛ درصورتي که مشتريان درگير معامالت مالي شوند که معادل يا بيشتر از -
 .ميزان تعيين شده است

 دفاتر معامالت امالک وقتي که معامالت آنها نقدي است؛ -

آنها بنـا بـه سـفارش        قيمتي وقتي که معامالت      هاي  فروشندگان فلزات و سنگ    -
 مشتري نقدي و بيش از ميزان تعيين شده است؛

سردفتران و ساير صاحبان حرف وقتي که از ناحيه موکلين خود در موارد               ،  وکال -
 :يندنما ميزير اقدام 

 خريد و فروش امالک و مستغالت؛ 

 سهام و ساير اوراق بهادار؛،  پولييها مديريت موکلين درزمينه 

 يا سهام ؛مديريت حساب سپرده  

تاسـيس يـک شـرکت و خريـد و فـروش              مباشرت و مشارکت در ايجاد يا        
 .موسسه مالي

  الزام به گزارش دهي موارد مشکوک به هر ميزان و مصونيت قضايي گزارش دهندگان
 موسسات مالي مکلفند معامالت مشکوک يا معـامالتي را کـه بـر حـسب امـارات و                   -١٣
ـ   مـس ،  گردند  مي ن قوي مشکوک تلقي   يقرا بـه واحـد اطالعـات مـالي        ه سـرعت    تقيماٌ و ب

هرگونه اقدام يا کوشش براي انجام معامالت مـشکوک نيـز بايـد گـزارش               . گزارش دهند 
 .شود
کارکنان آنها بايد به موجب قوانين و مقررات از هر گونـه              مديران و     ،   موسسات مالي  -١٤

وط بـر اينکـه     مـشر . مسئوليت جزايي يا مدني براي نقض اصـول رازداري معـاف گردنـد            
حتي اگر نتواننـد امـوال   ، گزارش معامالت و عمليات مشکوک مبتني بر حسن نيت باشد     

 .مظنون را به جرم خاصي منتسب نمايند
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 موسسات مالي بايد براي مبارزه با پول شويي و جلوگيري از تامين مـالي تروريـسم                 -١٥
 :  که حاوي مطالب زير باشد طراحي نماينداي هبرنام

 کنترل داخلي شـامل ترتيبـات       يها   وسيستم ها  رويه،  ميل سياستها توسعه و تک   -
  مطلوب به هنگام استخدام کارکنان ؛هاي مديريتي مناسب و رعايت استاندارد

 آموزش مداوم کارکنان ؛ -

 .بازرسي براي کنترل سيستم تدوين برنامه -

اص  به کليه موسسات و اشخ     ٢١ و   ١٥ تا   ١٣ يها   ضوابط پيش بيني شده در توصيه      -١٦
 :يابد  مي تعيين شده زير نيز تسري

حسابرسان و مشاغل قانوني مستقل جهت گزارش       ،  حسابداران،  سردفتران،  وکال -
 معامالت مشکوک ؛

يـا    قيمتي وقتي که معامالت نقدي آنها معـادل        هاي  فروشندگان فلزات و سنگ    -
 باالتر از سقف تعيين شده باشد؛

  کنندگان خدمات ؛ارايه اماني و هاي شرکت -

مـوارد  ،  کنند ميکه از طرف موکل خود معامله        ميمچنين اين اشخاص مکلفند به هنگا     ه
 .مشکوک را گزارش نمايند

   و تأمين مالي تروريسمييشو پولضوابط ديگر براي رديابي 
 بـاره کيفـري و يـا اداري در   ،  مدنيهاي   کشورها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا مجازات  -١٧

 و مقـررات مربـوط بـه جلـوگيري از           ييشـو   پولط مربوط به    اشخاصي که از اجراي ضواب    
 .اعمال گردد، نمايند ميتأمين مالي تروريسم خودداري 
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 مجازي را صادر يا با ادامه فعاليت آنها موافقت          هاي   دولتها نبايد مجوز تاسيس بانک     -١٨
 يها  دهند حساب  ميمؤسسات مالي نيز نبايد با موسسات مالي خارجي که اجازه           . نمايند

 .رابطه کاري برقرار نمايند،  مزبور مورد استفاده قرارگيردهاي آنها توسط بانک
رديابي هرگونه نقل و انتقـال فيزيکـي         براي کنترل و    کشورها بايد ضوابط مشخصي    -١٩

مـانع  ،  مشروط بر اينکه اعمال اين ضـوابط      . داشته باشند  وجه نقد و اسناد در وجه حامل      
 .گردش آزاد سرمايه نگردد

 مالي بايد کليه معـامالت نقـدي ارزي خـود بـاالتر از مبلـغ                يها  سات و واسطه  مؤس
، شـد با  مـي  هـا    پايگـاه داده   اي  همعيني را به واحد اطالعات مالي که مجهزبه سيستم رايان         

 .گزارش دهند
 را به سـاير مـشاغل کـه فعاليـت آنهـا      FATF چهل گانه هاي   کشورها بايد توصيه -٢٠

 .است نيز تسري دهند اميــن مالي تروريسمت  وييشو پولمتضمن ريسک 
 چهل گانه را رعايت يها ي که تمام يا بخشي از توصيههاي ضوابطي که بايد در قبال کشور

 :اعمال گردد، نمايند مين
 مؤسسات مالي بايد توجه خاصي نـسبت بـه برقـراري روابـط و معـامالت خـود بـا                     -٢١

 چهـل گانـه را      هاي   ي که توصيه  هاي  وراشخاص به ويژه با شرکتها و موسسات مالي در کش         
کـه معـامالت مـورد       ميبـه ويـژه هنگـا     . نمايند داشته باشند   ميبه صورت کامل رعايت ن    

 .قانوني و اقتصادي نباشد، درخواست داراي هيچگونه داليل منطقي
 درخصوص فعاليت   FATF مؤسسات مالي بايد اطمينان حاصل نمايند که ضوابط          -٢٢

بـه ويـژه در   (مؤسـسات وابـسته بـه آنهـا در خـارج از کـشور        کليـه شـعب و شـرکتها و   
ـ تـا جـايي کـه قـوانين         ) دشو  مي به صورت ناقص اجرا      FATFي که مقررات    هاي  کشور

که به موجب قانون مقر فعاليت شعبه يـا   مي هنگا.گردد مي ـ رعايت  دهد ميمحلي اجازه 



 روند
 
٢٠٤ 

صـورت شـعبه يـا        اين در،   وجود نداشته باشد   مزبورامکان رعايت ضوابط    ،  شرکت وابسته 
 .شرکت مذکور بايد مراتب را به مؤسسه مالي مادر اطالع دهد

 مقررات و نظارت
 در  ييشـو   پـول  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که قوانين وضوابط مربـوط بـه              -٢٣

د و مقامات صـالحيتدار بـراين امـر نظـارت داشـته و اصـول                گرد  ميموسسات مالي اجرا    
 در اين موسسات رعايـت   شدبا  مي نيز   ييشو  پول بعضاً مرتبط با     وضوابط اصلي نظارتي که   

همچنين موسسه مالي با اتخاذ ترتيبات قانوني وتمهيدات خـاص نبايـد اجـازه              . دگرد  مي
. وکنترل داشـته باشـند     مالکيت،  دهد که مجرمين يا وابستگان آنها در آن موسسه؛ سهم         

ينـد بايـد مجـوز    نما مـي و پـولي  کليه موسسات مالي که مبادرت به خدمات مالي  " ضمنا
 .دريافت نمايند

 ييشـو   پـول ضـوابط     اشخاص و صاحبان مشاغل زير نيز بايد از نقطه نظر مقررات و            -٢٤
 :مورد نظارت قرار گيرند

 .کازينوها بايد از مقامات صالحيتدار مجوز دريافت نمايند -
د کازينوها بايد تحت ضوابط نظارتي باشند به نحوي که اطمينـان حاصـل شـو               -

. دگـرد   مي برحسب مورد در آنها اجرا       ييشو  پولمقررات مربوط به جلوگيري از      
کازينوها بايد مجوز فعاليت دريافت نموده به نحوي که مجـرمين يـا وابـستگان        

کشورها . کنترل يا مديريت بر آنها محروم شوند      ،  آنها از داشتن سهم يا مالکيت     
نـه اشـخاص نظـارت کـافي        گو  اينبايد اطمينـــان حاصل نمايند که بر فعاليت        

 و  ييشـو   پـول ي از   گيـر   پـيش گيرد و ضوابط و مقـررات مربـوط بـه            ميصورت  
اعمال مقـررات   . گردد ميجلوگيري از تأمين مالي تروريسم در مورد آنها اعمال          
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اين امر ممکن است توسط دولت يـا        . نه مشاغل مبتني بر ريسک است     گو  اينبر  
 .ص صورت گيرد ناظر بر مشاغل خااي ه حرفهاي نهاد

حـسابرسان  ،  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که صاحبان حرف مانند وکال          -
 و جلـوگيري از تـامين       ييشو  پولمشمول حکم اجراي مقررات جلوگيري از       .. .و

 .گيرند ميمالي تروريسم قرار 

 طريـق بـه     ارايـه  مقامات صالحيت دار کشورها مکلفند بـا تـدوين دسـتورالعملها و              -٢٥
آنها را در امر    ،  و ساير صاحبان مشاغل    مالي و مؤسسات غيرمالي مشخص شده     مؤسسات  

 و مبـارزه بـا تـامين مـالي          ييشـو   پـول اجراي ضوابط و مقررات مربوط بـه جلـوگيري از           
 .تروريسم کمک نمايند

ــوان  -٢٦ ــت عنــ ــزي تحــ ــد مرکــ ــشورها بايــ ــد« کــ ــالي واحــ ــات مــ                  » اطالعــ
(Financial Intelligence Unit) تجزيـه و تحليـل و   ، ذخيره اطالعات جهت اخذ و

 و تأمين   ييشو  پولانتشار گزارش مربوط به معامالت مشکوک و ساير اطالعات مربوط به            
ت مـستقيم يـا     بـه صـور   واحـد اطالعـات مـالي بايـد         . تأسـيس نماينـد   ،  مالي تروريـسم  

 .داشته باشد از مؤسسات مالي و مراجع ذيربط را غيرمستقيم امکان اخذ اطالعات بهنگام
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند کـه مرجـع خاصـي مـسئوليت امـر بررسـي و                   -٢٧

 و جلوگيري از تـأمين مـالي تروريـسم را بـه     ييشو پولتحقيق درخصوص مبارزه با جرم      
 .گيرد مي به کار خاصي را براي تحقيق و بازپرسي هاي  روشعهده داشته و همچنين 

مقامـات  ،   و جـرايم منـشأ تحـت بررسـي اسـت           ييشـو  پـول  وقتي که موضوع جرم      -٢٨
بايد قادر به اخذ اطالعات کامل دراين خصوص و جـرايم           ،  صالحيت دار تحقيق و بررسي    

اين اختيار همچنين بايد شامل دسترسي به اطالعات موسسات مالي    . مرتبط با آن باشند   
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داليـل و   ،  اسناد براي به دست آوردن      ها  نگرفتن اسناد و مراجعه به مکا     ،  و ساير اشخاص  
 .مدارک باشد

 نظارتي بايد اختيارات کافي بـراي نظـارت و کنتـرل موسـسات مـالي در                 هاي   م مقا -٢٩
 را داشته و همچنين در صورت تخلف    يي  شو  پولخصوص رعايت اجراي ضوابط و مقررات       
 .را نيز داشته باشند.. . اداري وهاي مؤسسات مالي بايد اختيار اعمال مجازات

 و جلوگيري از تامين مـالي تروريـسم بايـد منـابع             يي  شو  پولسئول مبارزه با     نهاد م  -٣٠
 .و نيروي انساني ماهر در اختيار داشته باشد مالي کافي

 الزم جهـت تبـادل اطالعـات و         يها   کشورها بايد اطمينان حاصل کنند که مکانيزم       -٣١
مات نظـارتي در     و مقا  قضاييواحد اطالعات مالي و مراجع      ،  گذاران  ستهمکاري بين سيا  

گيري سياسـتها و اقـدامات الزم بـراي مبـارزه بـا             بـه کـار   سطح داخلي بـراي توسـعه و        
 . وتامين مالي تروريسم وجود داردييشو پول
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که مقامات ذيصالح قادر به بـازبيني و تجديـد                -٣٢

 و جلـوگيري از تـأمين       ييشو  پول مربوط به مبارزه با جرم       هاي   مها و سيست   نظر در روش  
اين اطالعات در   (باشند   ميخذ شده    آماري ا  يها  اطالعات و داده   مالي تروريسم بر مبناي   

، تعقيب کيفري ،  بازپرسي،  خصوص موضوعاتي نظير معامالت مشکوک و موارد افشا شده        
ضـبط و مـصادره امـوال و همچنـين معاضـدت            ،   توقيـف  خصوصمحکوميت کيفري در    

 ..)باشد مي المللي  بينهاي قاضا و ساير تقضايي
اجازه ندهند کـه تاسـيس شخـصيت        ،   کشورها بايد با تدوين ضوابط و مقررات الزم        -٣٣

اين اساس درصورت لزوم بايد قـادر    بر. يان قرار گيرد  شو  پولحقوقي موجب سوء استفاده     
 اشـخاص حقـوقي   دقيق و بهنگـام در خـصوص مـالکين و   ،  اطالعات کافي  ارايهبه اخذ و    

هـا وجـود دارد بايـد بـا          ي که امکان صدور سهام بي نام توسط شرکت        هاي  درکشور. شندبا
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 يـي  شو پولتدوين ضوابط و مقررات مناسب از سوء استفاده از اين نوع سهام براي مقاصد              
 .جلوگيري به عمل آيد

و   کشورها بايد با تدوين ضوابط و مقررات خاص اجـازه ندهنـد بعـضي از ترتيبـات                  -٣٤
کشورها بايـد   . يان قرار گيرد  شو  پول مورد استفاده    )trust(تراست   قانوني مانند  هاي  نهاد

نه نهادها داشته باشـند تـا امکـان شناسـايي           گو  ايناطالعات صحيح و بهنگام درخصوص      
 .مالکين و کنترل کنندگان اين نهادها به راحتي فراهم گردد

 همکاري و معاضدت بين المللي
،  ويـن هاي  ن به الحاق يا عضويت و اجراي کامل کنوانسيو      کشورها بايد سريعاً نسبت    -٣٥

 سازمان ملل متحد درزمينـه سـرکوب تـامين مـالي تروريـسم        ١٩٩٩کنوانسيون  ،  پالرمو
 .اقدام نمايند

 معاضدت قضايي و استرداد
، يي  شو  پول با   خصوص در   قضاييزمينه معاضدت   ،   کشورها بايد با رعايت شرايط زير      -٣٦

 :بازپرسي و تعقيب و موضوعات مرتبط با آن را فراهم سازند، تامين مالي تروريسم
 به واسطه وجـود مقـررات خـاص يـا           قضاييي در اجراي معاضدت     هاي  محدوديت -

 .موانع قانوني ايجاد نگردد

حصول اطمينان از اينکه ضوابط شـفاف و روشـني درخـصوص اجـراي مقـررات                 -
 . وجود دارديي شو پولمبارزه با 

 و محرمانـه بـودن      اي  ه به لحاظ حفظ اسرار حرفـ      قضايي عدم امکان رد معاضدت    -
 .اطالعات بانکي

 قابل اسـترداد در قـانون ملـي کـشورها تلقـي             جرايم مالي نيز از مصاديق      جرايم -
 .گردد
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 داراي اختيار ٢٨موضوع توصيه  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که مقامات ذيصالح
البته ، شدبا مي بين المللي هاي و نهادکامل براي برقراري ارتباط قانوني با مراجع 

 .ن اختيار مخالف قانون ملي نباشداي هچنانچ
 را انجـام دهنـد هرچنـد مـورد          قـضايي موارد معاضـدت    ،   کشورها بايد درحد امکان    -٣٧

 .درخواست در هر دو کشور از موارد مجرمانه تلقي نگردد
 هـر دو کـشور   جـرم بـودن عمـل در   ،  و اسـترداد قـضايي وقتي که پيش شرط معاضدت   

صـرف جـرم بـودن کـافي اسـت؛          ،  متقاضي استرداد و محل اقامت متهم يا محکوم است        
 .صرفنظر از آنکه درجه جرم در دوکشور متفاوت باشد

، ضبط،   خارجي براي شناسايي   هاي   بايد اقدامات فوري در پاسخ به درخواست کشور        -٣٨
 ديگـر امـوال داراي ارزش        و جرايم منـشأ يـا      ييشو  پولتوقيف و مصادره عوايد حاصل از       

سازي امـور توقيـف و   -بايد توافق بين کشورها براي هماهنگ  "ضمنا. به عمل آيد  ،  معادل
 . مصادره شده مشخص باشديها ن عوايد نيز در نظر گرفته شود تا سهم دارايياي همصادر

ور هرکش. ن جرم قابل استرداد قلمداد نمايند     به عنوا  را   يي  شو  پول کشورها بايد جرم     -٣٩
بايد با توجه به درخواست ، بايد بتواند تبعه خود را استرداد نمايد و در صورت منع قانوني        

 .نسبت به تعقيب و مجازات متهم اقدام نمايد، کشور متقاضي
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که در قوانين داخلـي خـود امکـان معاضـدت                 -٤٠

ايـن اختيـار بايـد صـريح و     . داردقضايي در حد وسيع براي طرف مقابل خـارجي وجـود    
ت قـانوني و فـوري امکـان تبـادل اطالعـات و سـاير               بـه صـور   روشن باشد به نحوي کـه       

پيش بيني مجاري قانوني در اين خـصوص ضـروري   .  وجود داشته باشد قضايي هاي   ماقدا
کشور ثالـث نـسبت بـه     همچنين مرجع قضايي بايد قادر باشد که به نيابت ازسوي . است

 . ازپرسي متهمين اقدام نمايدتحقيق و ب
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 در مورد تامين مالي تروريسم FATF هشتگانه هاي پيشنهاد
  سازمان ملليها  تصويب و اجراي قطعنامه-١

هر کشور بايد براي تصويب واجراي کامل کنوانسيون بـين المللـي مـصوب سـال           
ـ    يهـا   اقدام،   سازمان ملل در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم         ١٩٩٩ ه عمـل    فـوري ب
 بـه ويـژه     - سـازمان ملـل      يهـا   قطعنامـه ،  کشورها همچنين بايد در اولين فرصـت      . آورد

ي و خنثـي کـردن      گيـر   پـيش در زمينـه     - شوراي امنيت سـازمان ملـل      ١٣٧٣قطعنامه  
 . تامين مالي اعمال تروريستي را اجرا کننديها برنامه

 آن مرتبط با ييشو پول جرم شناختن تامين مالي تروريسم و -٢
 يهـا   اعمال تروريستي و همکاري با سـازمان      ،  کشور بايد تامين مالي تروريسم    هر  

، کشورها بايد ترتيبي اتخـاذ کننـد تـا ايـن جرمهـا           . تروريستي را جرم کيفري اعالم کند     
 . شناخته شوندييشو پول منشأ جرايم

  تروريستييها  ضبط و مصادره دارايي-٣
، هـا   تروريـست  هـاي    يديگر داراي هرکشور بايد تدابيري براي ضبط فوري وجوه يا         

 سـازمان   يهـا    تروريستي مطابق با قطعنامه    هاي   نتامين کنندگان مالي تروريسم و سازما     
ي وخنثي کردن تامين مالي تروريسم و اعمال تروريـستي اتخـاذ         گير  پيشملل در زمينه    

 .کند
هرکشور بايد همچنين يک سلسه مقررات قانوني وضع کند تا مراجع ذيصالح بـا              

يا در اعمـال تروريـستي      ،  مک آنها بتوانند اموالي را که از اعمال تروريستي حاصل شده          ک
، يا به قصد تامين مـالي تروريـسم       ،  يابند مينه اعمال تخصيص    گو  ناي  هروند يا ب    به کار مي  

ضـبط و مـصادره     ،  کننـد  مي تروريستي اختصاص پيدا     يها  اعمال تروريستي و يا سازمان    
 .کنند
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 الت مشکوک مرتبط با تروريسمگزارش دهي معام-٤
چنانچه موسسات مالي يا ديگر موسسات تجـاري يـا اشـخاص حقـوقي مـشمول                

شک کنند يا داليل منطقي براي سـوء ظـن داشـته باشـند کـه                ،  ييشو  پولتعهدات ضد   
اعمال تروريستي   يا براي استفاده در تروريسم و       ،  مرتبط با تروريسم است     ،  وجوه موردنظر 

ملزم هستند که بالفاصله سوء ظـن خـود را          ،  روريستي منظور شده است    ت هاي   نيا سازما 
 . ذيصالح گزارش دهنديها به مقام

  همکاري بين المللي-٥
موافقتنامـه يـا هـر سـاز و کـار ديگـر بـراي               ،  هر کشور بايد براساس يک پيمـان      
اري ترتيبي اتخاذ کند تا امکان بيشترين همک      ،  همکاري متقابل قانوني يا مبادله اطالعات     

مـدني و اجرايـي در      ،   کيفري هاي   تفحص و دادرسي  ،  ممکن در زمينه انجام دادن تحقيق     
 تروريـستي   هاي   اعمال تروريستي و سازمان   ،  اعمال تروريسم ،  زمينه تامين مالي تروريسم   

 .  ديگر فراهم شودهاي با کشور
  امنهاي  گيرند تا به بهشتبه کارکشورها بايد تمام مساعي خود را ، همچنين

 هاي  اعمال تروريستي يا سازمان، مالي براي افراد متهم به تامين مالي تروريسم
ي براي استرداد اين گونه مجرمان هاي  و درصورت امکان روش، تروريستي تبديل نشوند

 . در پيش گيرند
  ارسال وجه جايگزين-٦

ــه     ــان ازاينک ــدامات الزم راجهــت حــصول اطمين ــد اق ــشور باي ــر ک ــام « : ه تم
بـراي  ،  اسـت  مـي ها و موسسات مالي غير بـانکي الزا           که براي بانک   FATF هاي  پيشنهاد

اشخاص حقيقي و حقوقي يا کارگزاراني که خدمات ارسال پـول يـا ارز را از طريـق يـک       
 . آورد بـه عمـل   » باشـد  مـي دهند هم الزم االجرا      مي ارايه مينظام يا شبکه انتقال غيررس    
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ن گونـه خـدمات را بـه صـورت          ايـ   ه اشخاصي ک  کشورها بايد تدابيري بينديشند که     همه
 . شوند مدني يا کيفري،  اداريهاي  مشمول مجازات،  دهند ميغيرقانوني انجام 

  انتقاالت الکترونيکي -٧
کشورها بايد اقداماتي در جهت ملزم کردن مؤسسات مالي و پرداخت کنندگان 

ال و پرداخت کننده پول براي گنجاندن اطالعات دقيق و هدفمند در خصوص مبدا انتق
به ،  الکترونيکي ارسالي مربوطيها در انتقاالت وجوه و پيام) نشاني و شماره حساب، نام(

 انتقال يا پيام مربوط به، عمل آورند و اطالعات مذکور بايد در تمام مراحل پرداخت
 . همراه آن باشد

از جمله ، ي انجام دهند تا مطمئن شوند که مؤسسات ماليهاي  مکشورها بايد اقدا
دهند و فعاليت مشکوک  مي کامل قانوني را انجام هاي  احتياط، پرداخت کنندگان پول

نشاني و شماره ، نام(انتقال وجوه را که شامل اطالعات کامل مبدا يا پرداخت کننده 
 . دهند ميگيرد و مورد بازرسي قرار  ميبه دقت زير نظر ، نيست) حساب

   غير انتفاعيهاي   سازمان-٨
ي کـه   هاي   شورها بايد ميزان کفايت و کارايي قوانين و مقررات مربوط به سازمان           ک

بـازنگري   ممکن است براي تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرنـد را مـورد              
آسيب پذير هستند و کشورها     ،  به ويژه در اين مورد    ،   غير انتفاعي  هاي    سازمان .قراردهند  

 هـا در مـوارد زيـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار                 ن سازمان اي  هک بايد اطمينان حاصل نمايند   
 : گيرند مين

 ند؛شو مي قانوني ظاهر هاي  تروريستي که در پوشش نهادهاي  توسط سازمان -

،  قانوني به عنـوان مجرايـي بـراي تـامين مـالي تروريـسم              هاي   استفاده از نهاد   -
 ؛ ها ازجمله براي فرار از ضبط دارايي
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، ر ظاهر يا تبديل وجوه تخصيص يافته براي مقاصـد مـشروع           تغيي،  پنهان کردن  -
 .  تروريستيهاي  به سازمان

 گيري نتيجه
جرايم فردي بـه سـوي      ،   در نيمه دوم قرن بيستم     دهد  ميسوابق تحقيقاتي نشان    

جهان به ويـژه جوامـع      ،  اند و چون اين تغيير جهت       جرايم سازمان يافته تغيير جهت داده     
نمود لذا نگراني در مورد نبـود قـوانين مـؤثر بـراي      مي مواجه غربي را با خطرات جديدي    

 سازمان يافته و شستشوي عايدات حاصل از جرم به ويژه عوايد حاصل از              جرايممبارزه با   
 به عنوان يک ييشو پولگردان موجب شد که با پديده       روان هاي  قاچاق مواد مخدر و دارو    

يکي از داليل مهم آن نگراني از گسترش        .  مبارزه شود  منشأ جرايمجرم مستقل عالوه بر     
مواد مخدر در جوامع غربي و ديگـري آگـاهي از سـود حاصـل شـده از معـامالت مـواد                       

 به همين دليل از طريق تدوين قوانين درصدد برآمدند کـه قاچاقچيـان را از                .مخدراست
ه بـا   اما به زودي دريافتند که نـه تنهـا مبـارز          . عوايد حاصل از جرم قاچاق محروم سازند      

د و بايـد ايـن مبـارزه بـا همکـاري سـاير              شـو   مـي امري صرفاً داخلي محـسوب ن     ،  قاچاق
عوايـد  ،  عالوه بر عوايد حاصل از قاچـاق مـواد مخـدر            جهان صورت گيرد بلکه    هاي  کشور

و اساسـاً   .. . و کالهبرداري و فساد مـالي    ،  خواري  رشوه،   ديگر چون اخاذي   جرايمحاصل از   
 هـاي  در ايـن ميـان تـالش   . باشد را نيـز در برگيـرد   سود که مبتني بر تحصيل    ميهر جر 

هـا و      صورت گرفته و در نتيجه پيمان نامـه        ييشو  پولالمللي متعددي براي مبارزه با        بين
، قوانين متعددي به تصويب رسيده است که عالوه بر موارد تـصريح شـده در ايـن مقالـه                  

 المللـي پـول      جهاني و صندوق بـين     اقدامات بانک ،   جامعه اروپا  هاي   نامه توان به پيمان   مي
 .اشاره نمود.. .و
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اين در حالي است که متأسفانه در کـشور مـا بـه علـت ناشـناخته بـودن آثـار و                      
 اقـدام قابـل   ييشـو  پـول در جهـت مقابلـه بـا    ،   در اقتـصاد   ييشـو   پول فرآيند هاي  مدآ  پي

، هيـت آن   صورت نگرفته است و از داليل آن عالوه بر ناآگـاهي نـسبت بـه ما                اي  همالحظ
و اساساً اقدامات بعـد      دانسته منشأ را ادامه جرم     ييشو  پولتفکر حاکم بر کشور است که       

نظر بعضي از متخصصين در کشور ما   از نقطه . يدنما  ميادامه آن محسوب      را منشأاز جرم   
د در حاليکـه رويکـرد جهـاني و         شـو   مـي يک جرم بـدون قربـاني شـناخته         .»ييشو  پول«

 هـاي    پيـشرفته و حتـي کـشور       هـاي   امروزه در اکثر کشور   . ت است  با آن متفاو   اي همنطق
 جـدي  جـرايم  مالي وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و ساير بيعقمنطقه خليج فارس ت   

 .مقدم بر کنترل فيزيکي است
 و تدوين قـوانين و      ييشو  پول توسعه يافته از آثار      هاي  از سوي ديگر آگاهي کشور    

ي سوق  هاي  ديده که عوايد حاصل از جرم به کشور       مقررات الزم دراين خصوص موجب گر     
شـند و بـدون   با مـي  ييشو پول نظام نظارتي و قانون مبارزه با      هاي  يابد که فاقد ساز و کار     

 اولـين اقـدام بـراي       رو  ايـن از  . يـد نما  مـي ترديد اين امر مشکالت فراواني براي آنها ايجاد         
ست و پيش شرط داشـتن چنـين   داشتن قوانين و مقررات مناسب ا،  مقابله با اين مشکل   

نگاه دقيق و بيطرفانه    ،   مختلف اقتصاد زيرزميني   يها  قوانيني عالوه بر نگاه دقيق به حوزه      
زيــرا .  اســتFATFالمللــي و اصــول چهــل گانــه   بــينهــاي  بــه اســناد و پيمــان نامــه

المللي متعددي به رسـميت شـناخته و چـون داراي              بين هاي   مذکور را نهاد   هاي  پيشنهاد
 يهـا   لذا پذيرش توصيه  ،  ات خودداري نموده اند   جزييشند و از ورود به      با  مياف الزم   انعط

امري امکان پـذير اسـت ؛ مـشروط بـر آنکـه             ،  مذکور که فاقد پيچيدگي و دشواري است      
 .نوعي اراده سياسي براي تحقق آن در کشور وجود داشته باشد
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 منابع و مآخذ
 

١- Criminal finance, the political economy of money 
laundering in a comparative legal context, Kris 
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٢- A practitioner's guide to international money 
laundering law and regulation, Andrew Clark, Peter 
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  ؛)ييشـو   پول  و مقاالت همايش بين المللي مبارزه با       ها  مجموعه سخنراني  (ييشو  پول -٨
 . ؛ کميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر١٣٨٢ خرداد ٧-٨شيراز 

 .١٣٨٢بهار ،  سال دهم٣٧؛ شماره ييشو پولنشريه مجلس و پژوهش؛ ويژه نامه  -٩
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٢١٥

 سال  ٣٧شماره  ،  نشريه مجلس و پژوهش   ،  مينا جزايري ،   و موسسات مالي   ييشو  پول -١٠
 .١٣٨٢بهار ، دهم

مجموعـه   ( ييشـو  پـول ، مينـا جزايـري  ، ن يک جرم مـستقل  به عنواييشو  پولجرم   -١١
 خـرداد   ٧-٨شـيراز   ،  )ييشـو   پول و مقاالت همايش بين المللي مبارزه با         ها  يسخنران
 .کميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ١٣٨٢
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٢٣٠
روند

 هاي اصلي اقتصادي در آمد ناخالص ملي بر حسب گروه  

 .ـ اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است١
 نهايي نيست ارقام *

 . ارقام مقدماتي است**

ميليارد ريال 

 ١٣٨٢** ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٤/١٢٧٥٧٧ ٩/١٠٧٨٩٢ ١/٨٤٤٤٥ ٩/٧٩١٢٠ ٧/٦٥٤٢٠ ٨/٥٦٧٥٠ ٢/٤٣١٦٢ ٢/٣٨٨٦٨ ٥/٣٤٥٧٤ ٦/٢٠٤٨١ ٩/١٥٣٣٠ ٤/١٢٠٣٣ گروه كشاورزي

 ٤/٢٥٢١٤٤ ٣/٢٠٣٧٨٦ ١/١٠٣٠٤٤ ٣/١٠١٧٠٥ ٨/٦٣٢٩٢ ٦/٢٨٢٦٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٩/٤١٨٠٥ ٠/٣١٤٢٦ ٠/٢٦٦٦٦ ٠/٢١٠٩٦ ٤/٥٧٩٨ گروه نفت

 ٠/١٩٩٩٤٢ ٧/١٧٠٦٣١ ٠/١٣٣٧٤٠ ٩/١١٠١٠٤ ٤/٨١٢٢٣ ٣/٦٢٣١٦ ٩/٥٨٤٤٧ ٩/٥٠٠٣٩ ١/٣٢٠٠٩ ٠/٢٤١٥٠ ٦/١٧١٦٠ ٥/١٣٠١٠ گروه صنايع و معادن

 ٦/٥٤٢١٨٥ ٦/٤٥١٥٢٣ ٩/٣٥٠٨٣٨ ٤/٢٩٥١٠١ ٦/٢٣١٠٢٧ ٤/١٨٥٢٣٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٩/١٢٠٥٠٧ ٨/٩٠٤٩٦ ٦/٦١٩٣٠ ٢/٤٧٤٥٥ ٥/٣٤٢٣٧ گروه خدمات 

 ٥/١٠٩٥٧١٦ ١/٩٢٢٤٣٣ ٧/٦٦٣١٢٥ ١/٥٧٦٤٩٣ ٦/٤٣٤٣٨٤ ٧/٣٢٨٥٢١ ٦/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٤٨٩٧١ ٣/١٨٨١٨٤ ٤/١٣١٧٧١ ٣/١٠٠١٢٤ ٧/٦٤٥٠١ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -٥/٢٢٦٦٦ -٢/٤٦٩٥ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ ٢/١٤٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٤/١٢٠٠٠ ١/٩٩٤٠ ٧/٦٨٧٠ ٩/٣٩٧٩ ٤/٢٢٤٠ ٣/٦١٢ ٢/٩٠٩ -٧/٦٢٣ -٣/٢٢٥٦ -٠/١٢٠٧ -٣/٧٧ ٢/١٩٥٣ هاي غير مستقيم خالص ماليات

 ٤/١٠٨٥٠٥٠ ٩/٩٢٧٦٧٧ ٥/٦٧١٤٥١ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧ ١/٦٦٦٠١ درآمد ناخالص ملي

 
             ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت

 ٥/٥٣٣٤٤ ٨/٥٠٦٦١ ٥/٤٥٤٦٢ ٢/٤٥٧٧٤ ٦/٤٤٢٣٧ ٥/٤٧٧٢٢ ٢/٤٣١٦٢ ٦/٤٢٧٤١ ٣/٤١٣٨١ ٧/٣٩٩٠١ ٧/٣٩٠٧٦ ٦/٣٨٧٠٣ گروه كشاورزي
 ٢/٤٤٤٩٣ ٣/٤١٣٤١ ٠/٣٩٣٤٧ ٠/٤٢٧٩٥ ٤/٣٩٥١٥ ٠/٤١٧٣٦ ٥/٤٠٧٣٦ ٦/٤٣٠٤٤ ٢/٤٢٧٢٩ ٠/٤٢١١٦ ٦/٤٤٧٥٧ ٤/٤٢٦٢٢ گروه نفت

 ٠/٨٩٣٣٩ ٩/٨١٩٤١ ٩/٧٣٣٢٠ ١/٦٧٢٢٧ ٥/٦١٤٠٩ ٢/٥٦٢١٥ ٩/٥٨٤٤٧ ٣/٥٤٨١٩ ٧/٤٧١٠٤ ٧/٤٧٧٩٩ ٨/٤٧٤١٧ ٧/٤٧٤٨٣ گروه صنايع و معادن

 ٤/١٩٦٥٦٠ ٨/١٨٤٧٩٧ ١/١٧٥٧٩٩ ٢/١٦٧٧٣٧ ٩/١٦٣٠٧١ ٢/١٥٧٤٥٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٣/١٤٥٨٩٩ ٤/١٣٨١٤١ ٠/١٣٣٠٣٤ ٨/١٢٩٧٢٣ ٩/١٢٨٢٠٩ گروه خدمات

 ٢/٣٧٩٠١٠ ٨/٣٥٥٢١٨ ٦/٣٣٠٦٢٣ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٢/٣٠٤٩٤١ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٣/٢٥٩٨٧٦ ٤/٢٥٨٦٠١ ٥/٢٥٤٨٢٢ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -٨/٣٢٤٨ ١/٤١٠ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ -٩/٢٣٣١ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٩/٤١٥٠ ٨/٣٨٢٧ ٦/٣٤٢٥ ٦/٢٢٠٩ ٧/١٥٧٢ ٤/٥٥٩ ٢/٩٠٩ -٠/٧١١ -٧/٣٢٠٧ -٤/٢٣٨٠ -٦/١٩٩ ٤/٧٧١٦ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ٤/٢٠٣٢٨ ١/١٣٨١٨ ٧/١٦٢٩ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ -٣/١٠٠١٤ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ٧/٤٠٠٢٤٠ ٨/٣٧٣٢٧٤ ١/٣٣٦١٦٤ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ ٧/٢٥٠١٩٢ درآمد نا خالص ملي
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                            هزينه ناخالص ملي بر حسب اقالم عمده هزينه 
ميليارد ريال 

 ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١ 
 

*١٣٨٢**١٣٨١ 
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٠/٣٢٣٦٥٩٣/٤٠٥٠٣٣٨/٥٠٠٤٩٦ ٠/٢٧٦٦١٢ ٩/٢٢٥٧٦٩ ٤/١٨١١٧٢ ٤/١٤٠٨٠٧ ٥/١١٣٢٣٩ ٢/٨٧٤٩٦ ٣/٦٠١٣٨ ٧/٤٣٥٤٩ ٢/٣٤٤٩٠ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٦/١٣١٤٦٣٣/١٣٨١٧٦ ٢/٩٣٧٣٤ ٠/٨٠٥٥٤ ٥/٥٥٩٩٧ ٦/٤٧٠٣٦ ٧/٣٨٢٠٦ ٥/٣٥١٧٣ ٨/٢٩٧٠٧ ٤/٢١٠٠٥ ٦/١٥٥١٦ ٩/٧٣١٨ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٦/١٩٤١٣٩٥/٢٥٩١٤٢٧/٣١٩٢٩٥ ٥/١٥٣٤٦٢ ٥/١٢٤٢٠١ ٨/٩٦٠٥٠ ٦/٨٣٧٦٤ ٢/٦٥٦٢٦ ٣/٣٨٩٥٤ ٢/٢٨٨١٩ ٩/٢٤٨٥٧ ٠/١٩٣٩٦ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٦/١١٢١١٦٢/١١٥٧٧٠ ٥/٤٢١٣٧ ٠/٣٧٩٥٨ ٤/٥٦٧٠ ٢/١٢٠٤٤ ٩/٢٠٨٥٤ ٨/٢٣٤٨٤ ٥/١٥٣٢٨ ٧/٨٦٥ ٣/٨٤٣٥ ٥/١١٣٥١ تغيير در موجودي انبار

 ٠/٢٧٢٧٣ ٧/٢٩٧٧٠ ٧/١٤٩١٩ ٣/٣٠٦٢٠ ٠/٢٨٥٧٨ -٣/٦٧١٠ ١/٦٢٧٩ ٨/١٤٥٨٥ ١/١٥٩٧٦ ٥/٢٢٦٠٧ ٢/٧٥٧٢ -٣/٨٠٥٤ خالص صادرات كاالها و خدمات

 ٤/٦٦٩٩٩٦٢/٩٣٢٣٧٣٣/١١٠٧٧١٧ ٠/٥٨٠٤٧٣ ٠/٤٣٦٦٢٥ ٠/٣٢٩١٣٤ ٨/٢٩٢٦٧٧ ٩/٢٤٨٣٤٧ ٠/١٨٥٩٢٨ ٤/١٣٠٥٦٤ ٠/١٠٠٠٤٧ ٩/٦٦٤٥٤ ١ هزينه ناخالص داخلي

 -٥/٢٢٦٦٦ -٢/٤٦٩٥ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ ٢/١٤٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٥/٦٧١٤٥١٩/٩٢٧٦٧٧٧/١٠٨٥٠٥٠ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٨/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧ ١/٦٦٦٠١  ناخالص مليدرآمد

 
    -         ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٦/١٧٣٤٤٣٤/١٨٧٠٣٣٩/٢٠٢٠٨١ ٦/١٦٥٩٢٤ ١/١٥٤٧٣٠ ٩/١٥٠٥٣٦ ٥/١٤٠٨٠٧ ٢/١٣٤٩٥٤ ٥/١٣٠٩٠٠ ٣/١٣٢٨٧٠ ٧/١٣١٢٦٣ ٦/١٢٨٠٢٣ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٨/٤٣٥٨٠ ٩/٤٤٦٤٨ ١/٤٢٦٠٢ ٧/٤١٦١٥ ٣/٣٧١٥٠ ٨/٣٩٧٣٩ ٧/٣٨٢٠٦ ٦/٣٩٦٧١ ١/٤٠٢٩٦ ٦/٤١٥٠٨ ٩/٤١١٢١ ٩/٣٤٤٧٣ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٠/١١٠٨٦٠٠/١٢٤١٦٩٧/١٣٣٨٥٤ ٤/٩٥٢٦٧ ٣/٩١٥٠٥ ١/٨٦٤٨٥ ٥/٨٣٧٦٤ ٤/٧٤٤٦٥ ٢/٥٩٥٦٠ ٩/٦٢٣٨٩ ٤/٧٢٧٢٩ ٢/٨١٠٩٠ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

 ٢/١٥١١٤ ٦/٢٥٣٣٥ ٩/١٢٥٤٦ ٤/١٥٨١٥ ٥/١١٧٢٢ ٦/١٤٩٠٦ ٨/٢٠٨٥٤ ١/٢٨٩٢٣ ١/٢٠٦١١ -٦/١٣٧٦ ٩/١٧٤٤٥ ٧/٤١٠٥٥ تغيير در موجودي انبار

 -٩/١٣٠٧٦ -٣/٥٣٤٤ ٦/٤٦٥٨ ٥/١٢٤٣١ ٠/١٤٩٩٥ ٢/١١٤٥٨ ١/٦٢٧٩ ٢/٥٧٤٦ ٦/١١٣١٢ ٦/٢٤٦٧١ -٩/٥٨٠٦ -٩/٣٠٦٦٠ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ٢/٣٣٤٠٤٩٦/٣٥٩٠٤٦٣/٣٨٣١٦٠ ٤/٣٢٢٢٧٨ ٩/٣٠٦٥١٣ ٠/٣٠٠٦٩٩ ٩/٢٩٢٦٧٧ ٦/٢٨٣٠٩٥ ٥/٢٦٤٣٢٦ ٩/٢٥٧٤٩٥ ٨/٢٥٨٤٠١ ٨/٢٦٢٥٣٨ ١ هزينه ناخالص داخلي

 ٤/٢٠٣٢٨ ١/١٣٨١٨ ٧/١٦٢٩ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ -٣/١٠٠١٤ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٨/٣٢٤٨ ١/٤١٠ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ -٩/٢٣٣١ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ١/٣٣٦١٦٤٨/٣٧٣٢٧٤٠/٤٠٠٢٤٠ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ ٧/٢٥٠١٩٢ ناخالص مليدرآمد 

 .تـ اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي اس١
  ارقام نهايي نيست*
 . ارقام مقدماتي است**



 

 

٢٣٢
روند

 

 
 

 نقدينگي و تسهيالت بانكي

ميليارد ريال 

 مانده در پايان دوره

٨٣شهريور ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ 

 ٥/١١٤٢٢٠٧/١٤٢٩٥٦٧/١٨٢٦٥٢٨/٢١٧٣٥٦٤/٢٢٧٧٧٣ ٠/٨٦٨٥١ ٩/٥٦٢٧١٧/٦١٣٠٣٤/٧٤٧٨٤ ٣/٤٠٩٦٧ ٨/٣٠٤٣١ پول

 ١/٣٤٧٨٠٥/٣٨٧٣٢١/٣٣٣٦٣ ٧/٢٩١٨٨ ٣/٢٢١١٩٣/٢٥١٥٨ ١/١٣٢١٦٢/١٥٣٨٠١/١٨٧٧٣ ٠/١٠٦٧٣ ٦/٨٧٠٠ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص

 ٠/١١٣٧٦٨٦/١٤٧٨٧٢٣/١٧٨٦٢٤٣/١٩٤٤١٠ ٢/٨٩٢٦٢ ٧/٦٤٦٣١ ٨/٤٣٠٥٥٥/٤٧٩٢٣٣/٥٦٠١١ ٣/٣٠٢٩٤ ٢/٢١٧٣١ هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده

 ٢/١٠٥٩٣٨٢/١٣٤٦٩٠٥/١٧٨٠٠٠٣/٢٣٤٨٧١٦/٣٠٩٢٣٩٣/٣٧٤٤٥١ ٧/٦٠٢٨٠٦/٧٠٩٨٢١/٨٥٦١٧ ٩/٤٤١٠٤ ١/٣١٤١٢  پولشبه

 ٣/٥٧٣٠٦ ٠/٣٨١٠٨٠/٤٥٧٠٦ ٥/٢٩٨٤٧ ٤/٢٢٠١٤ ٠/١٦٢٩٦ ٠/١٢٤٢٠ ٢/٨٦٩٣ ١/٦٠٣٩ ٣/٤٦١٦ ٧/٣٤٩٤ انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده

 ٠/٧٩٥٣٢٦/١٠٣٣٦٣٥/١٤١٠٦٦٤/١٨٥٨٦٢٢/٢٥١٧٣٨٨/٣٠٣٦٨٢ ١/٣٥٨٤٧٨/٤٧١٠٣١/٦٢٤٢٩ ٩/٢٨٤١٦ ٩/٢٢٥١٦ گذاري مدت دار هاي سرمايه سپرده

 ٦/٨٨٤٥٢٠/١١٩٨٠٩٢/١٤٧٥٠٠ ٠/٦٦٩٨٣ ٨/٥٠٤٤٢ ٠/٣٩٥٦٤ ١/١٩٠٥١٧/٢٤٢٨٩٠/٣٢٠٤٦ ٣/١٥٠٣٣ ٣/١٢٠٨٤ كوتاه مدت

 ٨/٩٧٤٠٩٢/١٣١٩٢٩٦/١٥٦١٨٢ ٥/٧٤٠٨٣ ٨/٥٢٩٢٠ ٠/٣٩٩٦٨ ٠/١٦٧٩٦١/٢٢٨١٤١/٣٠٣٨٣ ٦/١٣٣٨٣ ٦/١٠٤٣٢ بلند مدت

 ٩/١٠٩٠٠٤/١١٧٩٥٢/١٣٤٦٢ ٦/٧٠٨٦ ٢/١٠١١٠٢/٩٣١٢ ٥/١٨٣٩٤٦/١٥١٨٥٠/١٠٧٦٨ ٧/١١٠٧١ ٥/٥٤٠٠ هاي متفرقه سپرده

 ٦/١١٦٥٥٢٣/١٣٤٢٨٦٥/١٦٠٤٠١٢/١٩٢٦٨٩٧/٢٤٩١١٠٣/٣٢٠٩٥٧٠/٤١٧٥٢٤٤/٥٢٦٥٩٦٧/٦٠٢٢٢٤ ٢/٨٥٠٧٢ ٩/٦١٨٤٣ نقدينگي

 ٩/١١٥٨٤٠٩/١٥١٥٤٤٢/٢٠٣٧٩٢٠/٢٧٧٥٧٨٧/٣٨٨٢٢٣٠/٤٤٧٢٧٠ ١/٥٣٣٠٧١/٦٥٠٧٢٢/٨٤٠٧٣ ٧/٤٠٩٦٧ ٢/٣٣٠٢٥)١(غيردولتي ها به بخش كتسهيالت اعطايي بان

 ٩/٨٤١٢٩١/١٠٩٣٥٢٥/١٤٨٥٣٨١/٢٠٣٥٠٥٠/٢٨٦٣٣٩٠/٣٣١٨٩٩ ٤/٤٠٢٩٠٥/٤٧٧٢٣٥/٦١٤٥٧ ٠/٣١٦١٤ ٥/٢٥٩١٣ هاي تجاري بانك

 ٣/٧٠٦٧٩٨/٨٩١٤٨١/٩٥٠٦٤ ٨/٥٤٢٩٤ ٠/٣١٥٢٥٢/٤١٨٠٠ ٧/١٣٠١٦٦/١٧٣٤٨٧/٢٢٦١٥ ٧/٩٣٥٣ ٧/٧١١١ هاي تخصصي بانك

 ٩/١٢٧٣٥٩/٢٠٣٠٦ ٦/٣٣٩٣ ٩/٩٥٨ ٦/٣٩٢ ٠/١٨٦ ــ ــ ــ ــ ــ اعتباري غيربانكي ومؤسسات غيردولتي هاي بانك

 باشد هاي آتي مي ـ بدون سود و درآمد سال١     



 

 

٢٣٣
روند

 

 

 
 )٢) (١(وضع مالي دولت 

 )ميليارد ريال( هاي اختصاصي رآمدها و پرداختبه استثناي د
 سال 

  ٨٣ ماهه اول ٦ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 
 ٦/٤٠٧٤٤ ٦/٧٨٨٣٦ ٦/٦٢١٠٨ ١/٥٣١٤٦ ٦/٤٤٨٤٦ ١/٤٧٨٢٨ درآمدها

 ٩/٣٥٢١٥ ٠/٦٥٠٩٩ ١/٥٠١٤١ ١/٤١٧٨٦ ٢/٣٦٥٨٥ ١/٣٩٠٦٠ درآمدهاي مالياتي
 ٧/٥٥٢٨ ٦/١٣٧٣٧ ٤/١١٩٦٧ ١١٣٦٠ ٤/٨٢٦١ ٠/٨٧٦٨ ساير درآمدها

 ٤/١١٦٢٦٤ ٥/١٧٨٢٥١ ٣/١٤٨٢٩٧ ٠/١٠٤٧٧٢ ٣/٨٥٨٤٧ ٣/٦٨٢١٩ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت
 -٩/٧٦٥٦٠ -٩/٩٩٤١٤ -٧/٨٦١٨٨ -٩/٥١٦٢٥ -٠/٤١٠٠٠ -٢/٢٠٣٩١ )٣(تراز عملياتي 

 ٦/١٠٩١٨٦ ٩/١٢٩٠٣٠ ٦/١٠٣١٠١ ٤/٧٢٣٣٣ ٥/٥٩٤٤٨ ٦/٤٤٤٨٧ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي
 ٥/١٠٨٩٢٤ ٩/١٢٨١٥٣ ٤/١٠٢٥٥٣ ١/٧١٩٥٧*  ٥/٥٩٤٤٨ ٦/٤٤٤٨٧ )٤(فت درآمد ن

 ١/٢٦٢ ٠/٨٧٧ ٢/٥٤٨ ٣/٣٧٦ ٧/٣٤٥ ٠ ساير
 ٦/٣١٤٥٣ ٦/٦٠٩٨٦ ٥/٣٧٢١٢ ٦/٢٤٠٨٧ ٨/٢٣٥٥٩ ٦/٢٥٠٢٣ )هاي عمراني پرداخت(اي  هاي سرمايه تملك دارايي

٨/٤٨٢٤٥ ٤/٣٦٢٣٤ ٠/١٩٤٦٤ اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي  ٠/٧٧٧٣٣ ٣/٦٨٠٤٤ ١/٦٥٨٨٩ 
 ١/١١٧٢ -٦/٣١٣٧٠ -٦/٢٠٢٩٩ -١/٣٣٨٠ -٣/٤٧٦٦ -١/٩٢٧ اي تراز عملياتي و سرمايه

 ٩/٢٥٥٨٨ ٥/٥٥٥٠٧ ٧/٤٧٩٣٧ ١/٣٣٨٠ ٣/٤٧٦٦ ١/٩٢٧ هاي مالي واگذاري دارايي
 ٠ ٥/٧٦٨٢ ١/٢٤٩٨ ٣/٢٣٠٥ ٨/٢٠٤٩ ٣/١٨٨٤ فروش اوراق مشاركت

 ٩/٤١ ٣/٧٣ ٤/٢٨٧ ٩/٢٢٨ ٠/١٧٥ ٠/١٥٤ سهيالت خارجياستفاده از ت
 ٠/٢٣٧٤٢ ٠/٤٣٢٩٠ ٠/٣٥٨٧٦ ٠ ٠ ٠ استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ٧/٧١٦ ٢/٢٥٣١ ٠/٨٣٦٤ ٦/٩٣ ٢/٠ ٢/٤ هاي دولتي واگذاري شركت
 ٦/٩٥٤ ٣/١٦٧٨ ٠/٧٨٤ ٨/٦١٥ ٢/١٢٨٧ ٠/٦٤٠ هاي گذشته برگشتي از سال

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ گردان خزانه استفاده از تنخواه
 ٧/١٣٣ ١/٢٥٢ ٢/١٢٨ ٥/١٣٦ ١/١٢٥٤ -٤/١٧٥٥ )٥(ساير 

 ٠/٢٦٧٦١ ٩/٢٤١٣٦ ١/٢٧٦٣٨ ٠ ٠ ٠ هاي مالي تملك دارايي
التفاوت يارانه  موجودي حساب بلوكه شده بابت مابه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٥١٣حساب (

 ٢/٩٢٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١حساب شماره (درآمد عمومي  موجودي حساب
 ٧/١٥١٢٣ ٩/٢٠٥٤٢ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ ٠ صل تسهيالت خارجيبازپرداخت ا

 ٠ ٣/٢٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ بازپرداخت بدهي دولت به صندوقهاي بازنشستگي
 ١/٢٣٦٥ ٨/٣٣٨٩ ١/٨٣٨٨ ٠ ٠ ٠ )٦(ساير 

 -١/١١٧٢ ٦/٣١٣٧٠ ٦/٢٠٢٩٩ ١/٣٣٨٠ ٣/٤٧٦٦ ١/٩٢٧ هاي مالي خالص واگذاري دارايي
 .باشد قام مي اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ار-١
باشد و فروش نفت كه قبال در بخش  آمدها ميها و ساير در بر اين اساس، درآمدها شامل ماليات.  بر اساس آخرين  دستورالعمل آمارهاي مالي دولت تنظيم شده است١٣٨١ قانون بودجه سال-٢

هاي  معادل پرداخت(اي  هاي هزينه داختهاي دولت به دو سرفضل پر بندي پرداخت هم چنين در اين طبقه. ستاي منتقل شده ا هاي سرمايه گرديد، به رديف واگذاري دارايي بندي مي درآمدها طبقه
هاي  اري داراييهاي هزينه اي بدست آمده و خالص واگذ تقسيم شده بر اين اساس تراز عملياتي از مابه التفاوت درآمد و پرداخت) معادل پرداخت هاي عمراني(هاي سرمايه اي  ، و تملك دارايي)جاري

طور كامل امكان  ههاي قبل از آن ب هاي اين سال با دوره يا مشابه سال بدين ترتيب مقايسه ارقام هر يك از دوره. شود اي حاصل مي هاي سرمايه اي نيز از جمع جبري واگذاري و تملك دارايي سرمايه
 .پذير نمي باشد

 .ها به عنوان پرداختي خزانه محاسبه شده است ان تراز عملياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه است-٣
هاي نفتي ـ  اي كه به حساب درآمد عمومي دولت واريز نشده است و فروش فرآورده  درآمد نفت شامل فروش ارز، درآمد حاصل از صدرو نفت خام جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز كاالهاي يارانه-٤

 .رات مالي دولت نيز مي باشدبخشي از مقر  قانون تنظيم٧١موضوع ماده 
 ميليارد ريال استقراض از سيستم بانكي نيز ٦٦٣٦ شامل ٧٧هاي داخلي و در سال  ها و اساد درجريان نزد جمعداران اعتبارات استاني و دريافت اصل وام پرداخت شهرستان  رقم ساير شامل پيش-٥

 .باشد مي
 .باشد هاي قبل و پرداخت تعهدات اعزام زايران حج تمتع مي شده سال اوراق مشاركت، پرداخت تعهدات پرداختهاي دولتي، بازپرداخت اصل   شامل خريد سهام شركت-٦



 روند
 

 

٢٣٤ 

 
 هاي اصلي درصد تغييرات متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در گروه

 )١٣٧٦=١٠٠) ( قبل مشابههر دوره نسبت به دوره(

 

 ١٣٨٢  ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ هاي شاخص گروه
ماهه ٦

 ٨٣اول

 ٥/١٤ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ ٦/١٢ ١/٢٠ ١/١٨ شاخص كل

 ٤/١٢ ٤/١٥ ٥/١٩ ٣/٧ ٩/٨ ٧/٢٢ ٥/٢٤ هاو دخانيات ها،آشاميدني خوراكي

 ٨/٨ ٧/٧ ١/٤ ٦/٤ ٧/٨ ٥/٦ ٢/٥ پوشاك

 ٣/١٨ ٥/١٨ ٦/١٩ ٨/١٨ ٤/١٨ ٧/١٨ ٨/٢٠ مسكن، سوخت و روشنايي

 ٦/١٤ ٨/٩ ٦/٥ ٢/٣ ٠/١٢ ٠/١٥ ٩/٦ درخانه مورداستفاده وخدمات اثاث،كاالها

 ٣/١١ ٦/١٣ ٠/١٠ ٦/٧ ٥/٨ ٣/٢٧ ٧/١٤ حمل و نقل وارتباطات

 ٩/١٧ ٩/١٦ ٢/١٦ ٣/١٥ ٨/٢٠ ٤/٢٤ ٢/٢٢ درمان و بهداشت

 ١/١٣ ٢/١٣ ٨/١٣ ٠/١٧ ٨/١٣ ٥/١٨ ١/٧ تفريح، تحصيل و مطالعه

 ٩/١٤ ٧/١٩ ٢/٩ ٦/١٨ ٠/١٥ ١/٢١ ٥/١٣ كاالها و خدمات متفرقه
 
 



 روند
 
 

 

٢٣٥

 
 اصلي هاي عمده و فروشي كاالها به تفكيك گروه بهاي عمده  د تغييرات متوسط شاخصدرص

 )١٣٧٦=١٠٠) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(
 

 ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ هاي شاخص گروه
ماهه اول  ٦

 ١٣٨٣ 

 ٥/١٢ ١/١٠ ٦/٩ ١/٥ ٨/١٤ ٢/٢٤ ٧/١٦  شاخص كل*

        هاي عمده  گروه*

 ١/١٢ ٦/١١ ١/١١ ٨/٦ ٨/١٤ ٨/٢٢ ٧/١٨ دركشور شده ومصرف توليدشده  كاالهاي 

 ٩/١٢ ٨/٤ ٢/٤ ٨/٠ ٣/١٣ ٠/٢٢ ٠/١٠   كاالهاي وارداتي

 ٦/١٥ ٥/٩ ٣/١٠ -٥/٠ ٧/١٩ ٧/٦٠ ٩/٢١ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ٩/٩ ٦/١٢ ٣/١٣ ٤/٨ ٩/١٣ ٩/٢٢ ٤/٢٤   مواد خوراكي

 ٣/٥ ٢/٨ ٠/٢٢ ٦/٤ ٦/١٤ ٠/٢٧ ٦/١٨ ا و دخانياته   نوشابه

  مواد صنعتي غير از مواد  سوختني  

 معدني
٦/١٤ ٥/١٠ ٦/٢ ٣/٣ ٧/٢٣ ٠/١٩ ٠/١٣ 

 ٢/١٠ ٩/٢٠ ٣/٢٦ ٧/١١ ٩/١١ ٤/٥٥ ٥/٣٩ هاي آن هاي معدني و فرآورده   سوخت

 ٢/٩ ٤/٦ ٠/٦ ٧/٥ ٩/٢٠ ٩/٢٩ ٤/١٤   مواد شيميايي و پتروشيمي

 ٨/٢٣ ٦/١٠ ٧/٧ ٠/٣ ٣/١٦ ٤/٢٣ ٥/٦  برحسب مواد اوليه  مصنوعات

 ٥/٥ ٥/٢ ٣/٣ -٢/٠ ١/١١ ٦/٢٠ ٧/١٢   ماشين آالت و وسايط نقليه

 ٤/٢ ٨/٤ ٢/١ ٤/١ ٠/٩ ٤/٢٣ ٦/٨   كاالهاي  متفرقه

 
 



 

 

٢٣٦

 سهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس اوراق بهادار تهران
 )ميليارد ريال(مبلغ  )همهزار س(تعداد 

   نام مؤسسه عرضه كننده
١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ 

ماهه اول  ٦
١٣٨٣ 

١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ 
ماهه اول  ٦

١٣٨٣ 

 ٠ ٠ ٠٨/٠ ١/١ ٩/٩ ٩/٣ ٢/٢١ ٠/٢٢ ٠ ٠ ٢٢ ٧/٢٢٤ ٩/١٩٢٢ ٤/١٥٤٠ ٠/٣٧٥٠ ٠/١٢٢١ بنياد پانزده خرداد

 ٠ ١/٠ ٥/٤٠٣ ٨/١٠٣ ٨/٥٨٧ ٢/١٦٣ ٣/٣٤ ٠/٨٥ ٠ ٠/٢٤١٧٦٠/١٩٦٠٤٤/١٩٧٤٣٠/٩١١٩٨٥/٣٥٣٦٥٨/٨٤١١٨٥/١٠٠ بانك صنعت و معدن

 ٠ ٠ ٠ ٠/٤ ١/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٦٧ ٣/٥٦٨ ٠ ٠ ٠ بانك ملي ايران

 ٠ ٥/٧ ٨/٣ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ ٧/٣٥٠ ١٨٧ ٠ ١/٠ ٢/٠ ٠/٥٦١ ١١ بانك كشاورزي

 ٠ ٥/٦ ٧١/٨٠ ٣/٤ ٧/٦ ٠ ٥/١ ٠ ٠ ١/٦٦٧٩٦٣٩٢٥ ٨/٢٧٤٩ ٠/٥٨٠٣ ٠ ٩٣٢ ٠ بانك سپه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦/٢٢ ١/٣٨١ ٧/١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٠٥٤١/١٨٩٧٤٠ ١٣٨٣ بانك صادرات ايران

 ٠ ٦/٠ ٩/٢٩٩ ٠/١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٠١٥٨٤/١٦٦٧٥٥٠/٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بانك ملت

 ٠ ٠/٩ ٧/١١ ٣/٠ ٤/٠ ٠ ٦/٣ ١/٠ ٠ ٧/٦٣٠ ٨/٢٢٢١ ٤/٢٩ ٥/٥٨ ٠ ٠/١٢٢٧ ٢١ بانك رفاه كارگران

 ٠ ٠ ٩/٢٤ ٠/٩ ٦/٢٦ ٢/٢٠ ٨/١٥ ٩/١٠٥ ٠ ٠ ٢/١٧٧٤ ٩/٢٠١٣٠٣/٨٨٤٨ ١/٦١٣٩ ٠/١٠٩٧٠٣٧٠٧ نياد مستضعفان و جانبازانب

 ٠/١ ٣/١٨٨ ٢/١٦٣ ٠ ٩/٩٠ ٤/١٦٩ ٩/١٣١ ٠ ٢/٦٦٠٤٨٨/٣٨٤٣٧٢/٥٩٨ ٦/٢٢٣٢٠٥/١٢٦٩٤١/٠ ١٨٨٥٤ ٠ سازمان صنايع ملي ايران

 ٣/١٨٨٠٦/٦١٣٩٥/٤٧ ٤/١٥٧١٧/١٢١٤٦/٦٨ ٢/٥٣٧ ٧/٤٤ ٧/٢٨٩١٢٩٩/٤١٨٥٥٠٧/١٩١٧٧ ١٠٠٥٠٢٥/١٤٣٣٠٦٨/١٠٥٨٦١٥/٩٢٦١ ٥٤٩٤ايران صنايع ونوسازي گسترش سازمان

 ٠ ٦/٣ ٧/٢ ٧/٨ ٧/١١٠ ٦/٢ ٠ ٠ ٠ ٠/١٩٨١ ٣/١٧٤٤ ٨/١٤٧٤٨٨/٧٤٣ ٢/٩٥ ٠ ٠ بانك تجارت

 ٠ ١/١ ٧/٠ ٢/١ ٧/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٢٥٦ ١٥٠ ١/٢٥٢ ٥/٢٧٥ ٠ ٠ ٠ بنياد شهيد انقالب اسالمي

 ٠ ٥/١٣٠٧١/٧٩ ٥/٢٤٦ ١/١٨٤ ٤/٨٠ ٠/٤٢ ١/٨٠ ٠/٢٦٢١١٠/١٥٢٥٠٣/٣٠٢٩٢٣/٧١٦٣٢٧/٦٥٨٩٤٥/٢٣١٢٧١٢/١٤٤٠٠٠ )١سازي خصوصي سازمان

 ٠ ٢/٥٤ ٣/٢١٥ ٠/٨ ٤/١٢ ١/١ ٣/١٠ ٢/٠ ٨/٤٨٠٤٣٥/١٩٥٩٣٠ ٤/٢٤٠٣ ٧/٢٠٧٦ ٢/٣٠٤ ٠/١٩٧٢ ٠/٥٥ بانك مسكن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نايرا اسالمي جمهوري مركزي بانك

 ٠ ١/٠ ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/٩ ١/٨٧٦٤ ٠ ٢/٠ ٠ ٠ ٠ بنياد صدوق بزرگ

 ٧/١٤٢٢٤/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/١٩٣٧٨٤٤/٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 ٩/٣٧٠ ٦/٩٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٥٧٦٥٤٠/٢٢٢١٢  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان

 ٠ ٧/١٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٣٣٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت شهرکهاي صنعتي

 ٤/٧ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٣٨٨ ٥/٥٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت ساتکاب

 ٣/٤٤١٨٧/٩٠٠٣٢/٤٢٧ ٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨ ٧/٣٣٩ ٠/٦٩٥٤٢٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٠/٤٣٤٢٤ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد  سازمان خصوصي١٣٨٠اجتماعي و فرهنگي، از سال  قانون برنامه سوم اقتصادي،١٥ به موجب ماده -١  

روند
 



 روند
 
 

 

٢٣٧ 

 
 )١(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

 )درصد(ه دوره مشابه سال قبل تغييرات هر دوره نسبت ب

 

شش ماهه ١٣٨٢ ١٣٧٥١٣٧٦١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١
١٣٨٣اول 

هاي جـديـد  در ساختمان گذاري  سرمايـه
 مناطق شهري

٤/١٩ ٦/١٣ ١/٤١ ٤/٣٠٦/٢٩ ٩/٢٢ ٠/١ ٠/٦ ٨/٦٩ 

 -٩/٧-٢/١٠ ١/٣ -٧/١ -٢/٠ -١/١ ٤/٥-٦/٢١ ٩/٨ هاي شروع شده تعداد ساختمان

 -٣/١٤ -١/٤ ٣/١٦ -٥/٢٠٦/٥ ٦/٢٣ ٨/٦١-٦/١٠ -٢/٥ هاي تكميل شده د ساختمانتعدا

 ٤/٢٦ ٢/١٤ ٦/٢٠ ٨/١٥٥/١٤ ٥/١٦ ٩/٢ ٥/١١ ٦/٥٧ شده شروع هاي  ساختمان مترمربع يك هزينه

 ٣/٢٣ ٧/١٥ ٧/١٤ ٦/١٤ ٥/٩ ١/١١ ٥/٤ ٦/٢٢ ٦/٥١ شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

 
 

 
 



 روند
 

 

٢٣٨ 

 

 شده غ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به مبادلهتعداد و مبل
 در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران

 ) مبلغ به ميليارد ريال-تعداد به هزار برگ(
 سال شده درصد اسناد برگشتي به مبادله اسناد مبادله شده

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
٧/٥ ٦/٧ ١٧٠٩ ١٠٦٥١ ١٣٥٤ 
٩/٦ ١/٨ ٢٢٦٨ ١٠٥٧٨ ١٣٥٥ 
٢/٩ ٠/٩ ٢٩٠٦ ١٠٠٠٢ ١٣٥٦ 
١/١٠ ٦/١٢ ٢٠٩٢ ٧٤٨٣ ١٣٥٧ 
٩/٩ ٩/١٠ ١٨١١ ٥٤٥٠ ١٣٥٨ 
٧/٦ ٢/٨ ٢٥٥٥ ٥٢٩١ ١٣٥٩ 
٠/٦ ٩/٦ ٢٩٧٢ ٤٨١٣ ١٣٦٠ 
٥/٤ ١/٦ ٣٦٣١ ٤٤٤٥ ١٣٦١ 
٥/٤ ٧/٥ ٥١٣٩ ٥٢١٢ ١٣٦٢ 
٠/٥ ٨/٦ ٦٢٩٠ ٥٦٠٧ ١٣٦٣ 
٢/٥ ٣/٧ ٦٧٧٣ ٦٤٠٣ ١٣٦٤ 
٤/٥ ٧/٧ ٨٣٦٤ ٧٢٤٤ ١٣٦٥ 
٦/٥ ٢/٧ ١٢٢٩٠ ٨٧١٩ ١٣٦٦ 
٥/٦ ٦/٨ ١٤٦٠٣ ٨٦٤٣ ١٣٦٧ 
٩/٥ ٧/٧ ٢٢٣٤٤ ١١٣٥١ ١٣٦٨ 
٥/٥ ٠/٧ ٣٣٨٠٥ ١٣٧٢٩ ١٣٦٩ 
٩/٥ ٦/٦ ٥٠٦١١ ١٦٩١٦ ١٣٧٠ 
٩/٥ ٠/٧ ٦٩٩٨٨ ٢٠١٧٨ ١٣٧١ 
٤/٥ ٧/٦ ٩٢٨٠٩ ٢٣٠٤٧ ١٣٧٢ 
٧/٤ ٣/٦ ١٣٧٥٦٢ ٢٥٨٤٠ ١٣٧٣ 
١/٥ ٣/٦ ٢٠٠٦١٢ ٢٨٦٤٢ ١٣٧٤ 
١/٥ ٢/٦ ٢٦١٠٩٧ ٣٢٩٩٠ ١٣٧٥ 
٦/٥ ٧/٦ ٣٠٥٨٨٣ ٣٦٩٣١ ١٣٧٦ 
٠/٥ ٤/٦ ٣٤٤٠١٤ ٣٩٩٦٤ ١٣٧٧ 
٣/٤ ٩/٥ ٤٨٨٩٢٨ ٤٤٧٠٥ ١٣٧٨ 
٣/٤ ٦/٥ ٦٣٠٨٤٠ ٥٠١٩٢ ١٣٧٩ 
٤/٤ ٠/٥ ٨٣٢٧٥٥ ٥٨٨١٩ ١٣٨٠ 
٢/٤ ٥/٤ ١٠٨٩٤٠٥ ٦٨٣٠٢ ١٣٨١ 
٣/٤ ٥/٤ ١٤٠٩٦٨٠ ٧٦١٠١ ١٣٨٢ 

 ٨/٣ ٩/٤ ٨٣٣٨١٧ ٣٣٣٩٤ ١٣٨٣ماهه اول ٦



 روند
 
 

 

٢٣٩ 

 
 هرانمبلغ سفته و برات فروش رفته در ت

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
نسبت به دوره مشابه (درصد تغيير 

 )سال قبل
٦/٨ ٦/٤٤٢٥ ١٣٦٥ 
٤/٢٢ ٢/٥٤١٥ ١٣٦٦ 
٣/١ ٨/٥٣٤٤ ١٣٦٧- 
٣/٦١ ٦/٨٦١٨ ١٣٦٨ 
٦/١٠٣ ٣/١٧٥٤٤ ١٣٦٩ 
٧/٧ ٠/١٨٨٩٥ ١٣٧٠ 
١/٢٥ ٥/٢٣٦٣٠ ١٣٧١ 
٤/١٠ ٩/٢٦٠٩٥ ١٣٧٢ 
٩/١٩ ١/٣١٢٧٦ ١٣٧٣ 
٦/٢٨ ٥/٤٠٢٢١ ١٣٧٤ 
٤/١٧ ١/٤٧٢٠٠ ١٣٧٥ 
٠/٧ ٥/٥٠٤٨٥ ١٣٧٦ 
٦/١٥ ٥/٥٨٣٤٧ ١٣٧٧ 
٨/٥٢ ٧/٨٩١٦٦ ١٣٧٨ 
٣/٣٧ ٥/١٢٢٥٥٥ ١٣٧٩ 
٦/٤٣ ٤/١٧٥٩٣١ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٥٦٣٢١ ١٣٨١- 
٢/٤٧ ٤/٢٣٠٠٥٠ ١٣٨٢ 

 ٤/٥٧ ٦/١٤٦٧٤٩ ١٣٨٣ماهه اول  ٦
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