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Legal Challenges of Government Oversight of the Unorganized Money Market in Iran 

Abstract 

The market was originally a physical place where buyers and sellers gathered to 

exchange goods and services. But the concept of the market in the new era has 

expanded from a place for the trade of goods, and the discussion of money markets 

to take deposits from people and pay loans and facilities to them has become one of 

the requirements of the economic structure. 

Meanwhile, money markets are divided into organized and unorganized markets 

based on the amount of superior supervision over them. Organized markets are 

regularly monitored by upstream institutions such as the central bank, but 

unorganized monetary markets lack such a regulatory mechanism. This has become 

one of the problems in macroeconomics and disruptions in the flow of money and 

liquidity. Gharz al-Hasna funds, leasing companies and exchange offices are among 

the types of unorganized money markets. 

An organized market is one that is open and well-known. An unorganized market is 

a market that is not open and well-known, it is formed between individuals, and 

certain institutions that are registered according to certain rules and act according to 

certain rules are not involved in it. Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

Although it is legally responsible for supervising money markets, the lack of clear 

mechanisms and the lack of up-to-date legal rules and regulations in line with modern 

changes in the banking system have posed a serious challenge to the legal system of 

government and central bank supervision of unorganized money markets 
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 بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران دولت نظارت های حقوقیچالش
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 چکیده

آن   شددد  ه یدیداران و فدوشددندبان بداا مهاکله  اخ و یدما  کربه یک مکان فیزیکى اطالق می  ، ابتدابازار

بحث و  یافته   تد  اخ، بسددد وسددد مفهوم بازار کر کوران جدید از محلی بدای کاکاما  .شدددد دکور هم جمع مى

بیدی از مدکم و پدکایت وام و تسدددهیال  به آ هدا به یکی از ملزوما  سدددایتدار  بازارهای پولی بدای سدددهدک 

ها، به بازارهای  های فداکسدتی بد آ اقتصداکی تهدی  شدد  اسدتر کر ایی میان بازارهای پولی به ااتهار میزان  تار 

ر  مدتب و منتم  هاکهای باخکسدت ما ند شدو در بازارهای متشدک  از  تابندی میمتشدک  تسسدیممتشدک  و یید

یی امد به ر اهسددتندو ار  تارتی متشددک  پولی فاقد ینیی سددازیید  هایبا ک مد زی بدیورکار هسددتند اما بازار

های پول و  سدینگی بدل شدد  اسدتر ددندوق  مسدید جدیانایتالل کر یکی از مشدکال  کر اقتصداک  الن و 

بازار متشدک ، بازاری  ر  ا واع بازارهای ییدمتشدک  پولی اسدت ها از یهای لیزینگ و دددافالحسدنه، شدد ت قدض

مشخصی  ه بنا بد مسدراتی یاص ثهت    هاکهای از ایی روینیی  یستر  بازار ییدمتشک     ، امااست   رسمی و باز

ابدیه مطابق قا ون،    جراراربا ک مد زی شدددد  باشدددند و با مسدراتی یاص ام  بکنند، کر آن کربید  یسدددتندر 

و ارهای روشددی و روزآمد  هوکن قوااد و اهد  کارک اما فسدان سددازهای پولی را بددددالتیت  تارتی بد بازار

کاری،  تام تسوقی  تار  کولت و با ک مد زی  خ  مدرن  تام با کمسدرا  تسوقی به تناسددب تییید و تحو 

کر ایی پژوهش روش تحسیسی  تابخا ه ای   بد بازارهای ییدمتشدک  پولی را با یالشدی جدی مواجه  دک  اسدتر

 مورک استفاک  قدار بدفته استر

 رزی،  تار   دمک  ا ه، بنالحسهای قدضدوقنک  پولی، دشپولی، بازار ییدمت   کشبازار مت: هاواژهکلید 
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 مقدمه

 

کیار تحوخ   زیاز مفهوم کولت مدرن، مفهوم بازار   ی اشدد   یزمان با توسدد ه مفهوم تجدک و بسدد   هاکهاهم

 یی و  میمفاه ییجمله اازر دیظهور رسد  ۀمنصد مفهوم به  ییاز کل ا یدیجد  یو  هاکها میو مفاه شدد  یتوجهقاب 

 میاسدتر مفاه  افتهی ه کر توز  اقتصداک متولد و بسد    هسدتند «یپول  دمتشدک یو »بازار ی «ی»بازار متشدک  پول

  ی و  اف  یواف حیو تنس قیتحس ازمندی داشدته و   بدان اددده تسوق و اقتصداکمنسح و مسهول  نش یفیشدد  ت داکی

 .است ادده  ییا ییتوس  محسس

کر اددده تسوق   را (یمتشدک  پولدی)بازار متشدک  و ی  شدد اکی  میمفاه  یوجه مشدتد  فکد  سدت یبایرو مییاز ا 

 تدشیمداک از بدازار ییدمتشدددکد  پولی، ب  ،دانیا  یبدازار پولکر    موجوک،  فیت دار  دبندا ب   موکر  یییته  ،یاقتصددداک

 ه   اسدت  ها ورررهایی  تید دددافیهای ت او ی ااتهار، مؤسدسدا  و شدد ت الحسدنه، شدد ت های قدضددندوق

شدام  ااطای تسدهیال  پولی از یک سدو و  ،اریوب املیا  با کیهمالی را کر ی  هایت یا واع یا بخشدی از ف ال

 رکهندا جام می ،های مدکم از سوی کیگدک جذب و تجهیز سهد

  ی )اام از با ک مد ز یکولت  ی هاکها  میتد و تحت  تار  مسدتسافتهیتام سدازمان   ، بازار متشدک  ،کر  سطه مساب 

مفصد     سا یتحس   ه ییجااز آن  رشدوکیم د ی ه اددطالتا  بازار باز  ام هسدتند یوررر( و تحت ضدواب  متحدالشدکل

مهاتث به   شتدیب قیتحس  ییرو کر ا ییاز ا ،وجوک کارک  )متشک (  کومق کر یصوص بازار ش  یتدو ضواب  جامع

 استر متشک  پدکایته  دیبازار ی  یبدرس

به بازارها   ییکر ا  اسددتر  از  شددورهای پیشدددفته  تدعیوسدد  کر تال توسدد ه  ی شددورها یپول  دمتشددک یبازار ی

متاسددفا ه با وجوک   بازار، بورس و بیمه بدای منابع مالی بسددتدک  ای مداج ه می شددوکر هاکهایی یید از با ک، 

آن وجوک   یهداو  دخ  گدانیکر مورک اب داک، بداز  یو مسدرا  و اطالادا  محددوک  ییبدازار، قوا   ییبوکن ا  عیوسددد 

 ر ندیتد متوز  را مهم ییبد ا  شتدیضدور  اامال  تار  ب صهی س ییکارک و هم

های راههدکی با ک  هموار  یکی از اولویت   ،کر ایدان  کهی بازار یید متشدک  پولیبذشدته، سدامان  یهاسدال یط 

های ت او ی به وضد یت موسدسدا  و شدد ت  دنیسدامان بخشد  ندیفدآ 1391مد زی به شدمار رفته و با آیاز سدال 

  .ک هال شد  یشتدیب  ت یبا جد  یااتهار

لکی  افته،یا جام    یمسدتسل یتاضدد بدرسد  قیبه طور مشدخ  کر یصدوص انوان تحس از  تد پیشدینه تاریخی

با ایی وجوک  اسدتر    افتهی( ددور  یاقتصداک  دبا یمتشدک  )با ک  دییند کر یصدوص بازار متشدک  و ی  یمساخت

  یسددایتار  تارت  یسددازما دها در مساخ  »یند پژوهش با موضددوااتی تا تدی مشددابه به رشددته تحدید کرآمد 

 ارامد   یمناسدددب بدا  یو راهکارها ی تار  با ک ، »اثد مهدکاک سدددهه و د ی«با ک مد ز  گا یو جا یش مالبخ

 بید دری کر زمد  ایی پژوهش ها قدار میقنهد  دیاثد تم « الن یاطی تار  اتتی و »قاسم دیآن اثد مج « دکن
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 دانیکر ا یپول  دمتشدک ی تار  کولت بد بازار ی  یتسوق یهایالشینیی اسدت  »»سدوال اددلی«    بد ایی اسداس

سدوال فدای شدک   2، « بد اسداس ایی سدوال اددلیییسدت و یه راهکارهایی بدای آن میتوان کر  تد بدفت 

 تدار    یتسوق  یهدایدالش«، »سدددت یبدازارهدا ی ییو ا واع  تدار  بد ا  یمدال یبدازارهدابدفتندد  ده اهدار  ا دد از  »

 سواخ  استر   ییا  یبه کلمساله   یبخش2سایتار  «  ی ییست متشک  پول  دیبد بازاری یبا ک مد ز

 شناسیفهوممو  مبانی نظری .1

ایی مساله و شدناسدایی مها ی  تدی مفاهیم  اددطالتی هایشدناسدی پایهایی مهحث شدام  کو بفتار کرباب مفهوم

 استر    بدرسیایی 

  شناسی اصطالح .1.1

ابتدا به ت دیف بازار و سدهس روشدی  دکن م نای اددطالتی بازارهای متشدک  و یید متشدک   کر ایی بفتار،  

به ک هال آن هستیم تا با روشی  دکن م ا ی و ادطالتا  اولیه و  پولی یواهیم پدکایتر کر واقع کر ایی بفتار،

 حتوایی شویمرمفاهیم ایی مساله، شالوک  م نایی آ ها را تهییی  دک  و سهس وارک مسای  م  یاپایه

 تعریف بازار .1.1.1

بدای هد  داخ،  ننددر  بدازار مکدا ی اسدددت  ده کر آن کو یدا یندد طد،،  داخهدا، یددمدا  و اطالادا  را مهداکلده می

، ایی ت دیف (10  1372،  سدالواتور ) کشدوک، بازاری وجوک کاریدمت یا منه ی  ه کر اقتصداک یدید و فدوش می

ایی و کوم   بازار را به مکان یا موق یت ت دیف  دک  اسدددت   اسدددتر اول آن  هکو ویژبی   کر واقع، کربدکار د 

 شوکراام است و شام  بازار  اخها و یدما  و منابع می ،ت دیف

 و  ادضده  بدیورک  یافته  سدازمان تمد ز  یا   نندبان مهاکله بیی  رواب اهار  از شدهکه    ،بازاراما  یف کیگدیکر ت د

ایی ت دیف بازار را به مکدان و موق یدت    ر(129   1369)منتتد ظهور، م یّی  یدما  و   اخها به  مدبوط  تسداضدددای

شدوک، با وضد یت ف لی  یز سدازبار  های بذشدته می ه شدام  بازارها کر زمانمنحصدد  کدک   بلکه کر ایی ایی

 ت دیف کیگدی،وفق    رشدوکاسدتر ویژبی کوم ایی ت دیف ایی اسدت  ه فس  شدام  بازار  اخها و یدما  می

کیگد، قیمت و مسدار  اخ را فدایندی اسدت  ه کر آن، رویارویی یدیداران و فدوشدندبان یک  اخ با یک ،بازار

فس    و  ایی ت دیف  یز محددویدت زمدان و مکدان را تدذ،  دک ر  (80   1372)فیلیهس و موریس،     نددت ییی می

 از  امدوز  »بازار«  اددطال    اربدکهای  ه ایی مهم  بسدیار کته   ربازار  اخها و یدما  را مد تد قدار کاک  اسدت 

  اطالق  اقتصداکهایی به  بازار«  »اقتصداک  اددطال   اقتصداکی، متون کرر روکمی  فداتد  یز  آمد  ت اریف ایی کر یهآن

ها و وسدال  تولید کر کسدت  قسدمت بیشدتد ثدو  کارک،  اقتصداک  کر  فداوا ی  هایکیالت  کولت،  بدیه   ه  شدوکمی

 (  1383م صومی  یا، )ر  ندمی  هماهنگ را  هاف الیت بخش یصودی است و »مکا یزم بازار« امد  
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 پولی متشکل غیر و متشکل بازار مفاهیم تعاریف .2.1.1

کامنه بحث، سدهس به ت دیف شدتد  یب هبا روشدی شددن هد ی تا کهیم ارایهت دیفی از بازار پول  تا  ابتدا بهتد اسدت 

 ای متشک  و یید متشک  پولی بهدکازیمرهبازار

  مد    وتا  بدای ،ف ال مالی   هاکهای و  اقتصاکی  هایبنگا   ، نندبانا داز  پس آن کر  ه  است   بازاری  ،پول  بازار

  هدای بدا دک تجداری،  هدایبدا دک  را پول  بدازار  کر  مدالی   هداکهدای  تدییمحوریر کهنددمی ا جدام  مدالی  مهداکلده یکددیگد  بدا

 تامیی  هایشددد ت   ااتهاری، هایاتحاکیه  یا ت او ی  ا داز، پس و وام  هایبا ک  ا داز، پس  هایبا ک  تخصددصددی،

 کهندر، تشکی  میتخصصی و  امومی با کی  یید مالی   هاکهای و  باز شستگی  هایدندوق مالی،

های پولی قوا یی و مسدرا  و سدیاسدت   شدمول تار  کولت و   توز قدار بدفتی کر   ااتهاربه   ی،بازارهای پولاما  

بازارهای پول و سددمایه   ه هد ا داز   .شدو دبه کو بخش بازار متشدک  و یید متشدک  تسسدیم می ،هاکرمورک آن

تد اسدت و  ویک و  ویک یید متشدک   یز  هایا داز  بازار، متشدک ، توسد ه یافته،  ارآمد و بسدتدک  باشدند

 از آن به ،کر اکبیا  اقتصددداکیروشدددی به الت فسدان ت دیف  کر مورک بازارهای یید متشدددک  پولی  .بداکس

 (کر مسدابد  بدازار متشدددکد  پول)  بدازاریید متشدددکد  پول تدیی آن،شدددوک  ده اددددلیهدای بو دابو ی یداک می دام

 (6  1387فد،  رتیمی)استر

با    هاخ   دکن آنمشد   لذافاقد  هاک و یا مؤسدسده  یسدتند و   ه ایی کسدته از بازارها، کته قاب  توجه ایی اسدت  

 .بدیطاست  رسمی بوکنرسمی بوکن و یا یید

  مبانی نظری .2.1

کر مسام وا اوی مها ی  تدی ایی مساله، ابتدا مدوری بد سددید تاریخی بازار پولی کر ایدان یواهیم  دک و سددهس 

های یید متشددک  پولی را به بدرسددی یواهیم  شددسددت و کر  هایت مختصدددی از کخی  مهنایی ایجاک بازار

 بیی یواهیم بدکر تار  را زید ذر   شناسیمفهوم

 بازارپولی تاریخچه .1.2.1

ددور   شددر با ایجاک با ک مد زی ایی امد بهکر قوا یی با کی توجهی به سدیاسدت پولی  می 1339تا قه  از سدال 

یدا ه به  م نای مت ار، آن کر  شدور ما به اجدا کر  یامدربدفت، اما سدیاسدت پولی بهرسدمی مورک توجه قدار  

اهدافی  تید ثها  قیمت ها، اشدتیال  ام ، رشدد اقتصداکی پایدار،  ه اهدا، اددلی سدیاسدت پولی هسدتند، )بهمی  

اهش ارزش وسدته کسدتخوش   رو پول  شدور پیاز همیی (  ال   شددر192  1390پور، تمید و مهشددی، سد ید، 

پس از پیدوزی ا سالب اسددالمی شدداهد وقوع   ()قسددمت محاسددهه بد تورم، سددایت مد ز ملی آماربوک  اسددتر



 

238 

 

ش
چال

ان 
ایر

در 
ی 

پول
ل 

شک
رمت

 غی
زار

ر با
ت ب

دول
ت 

ظار
ی ن

وق
حق

ی 
ها

 

 

های یصددودددی، و ف الیت با ک  ها تا اجاز شدددن با کاز ملی  ،ایمبا کداری بوک  رویداکهای مختلف کر تیطه

ی توان موجوک کر  شدور را بدای  های یصدودد های کولتیر ایجاک با کسدازی بدیی با کتالش بدای یصدوددی

بد آثار   ها االو المللی  شدان کاکر ایجاک ایی با کهای بییهای اقتصداکی جدید با اسدتا دارکایجاک و مدیدیت  هاک

رسدا ی را کر  شدور رواج بنگا  و مشدتدی، مدیدیت و یدمت  اقتصداکی کریور توجه، فدهنگ جدیدی از رابطه

  ر(3  1392)طهیهیان،   کاک

 پولی  متشکل غیر بازار وجود دالیل .2.2.1

 شدداید کر ایی تجم و به ایی وسدد ت   مد زی با ک از مجوز ایذ بدون  و   تار    وع هیچ بدون پولی  ف الیت 

 اپذیدی ایی بازارها همچنان بد پیکد   تام پولی و مالی  شدور آشدکار رک آثار  تار  ،باشدد  ما   شدور به منحصدد

   راست  کاک   ایتصاص یوک به را  سدینگی و پول  بازار از  توجهی  قاب   سهم پولی  ییدمتشک   بازارو 

 و مالی  موٌسدسدا   گیزو ه بحث بدا مایجاک بازارهای یید متشدک  یصدوددا کر   کلی  تدییرسدد مهمبه  تد می

  ه  اسدت ایدان  با کی  و پولی   تام کر فداوان  یالهای قا و ی و  روشدی و  دددیح  قا ون  ادم ،مجاز  یید  ااتهاری

  ه  اسددت  تالی ر ایی کرسددایت  فداهم  ایی موٌسددسددا  رشددد بدای را  زمینه ،کولتی  هایپیگیدی و  تار   ادم

   سدینگی  افزایش  یکی از اوام  و   شدور مالی و  اقتصداکی   تام بدای جدی تهدید مجاز  یید و مالی  موٌسدسدا 

 ر(۴  1396)پوریسدویهارمحالی،    است 

 نظارت شناسی. مفهوم3.1

  پولی یواهیم  تشدددک تار  بد بازار یید م  اا  یاصو موضددد کر ایی بفتار به مفهوم  تار ، اب اک  تار  و  

 رپدکایت 

 مفهوم نظارت .1.3.1

به هد ا داز   ه کارای   یهای تکومتها و سددازمان ه مسام  ندیم  جابیا  اریبا ایت  ت یاددد  تناسددب مسدد ول

 از ایی رور  و دمسد ول شدنایته شد   یاسد یو سد   یاز  تد تسوق زی  زانیهسدتند، به همان م  یاسد یو سد   یقا و   ارا یایت

فدددت مطال ه   دی،یب میتصدم  یفی ف ان، االو  بد ارتسای   و  سد آن توسد  ذی  میالزام به مسدتدل سدایتی تصدم

به  ییبه ادم پاسدخگو   م،یتصدم  یکخ  انیادم ب جه،یر کر  تکهدیرا به کسدت م  میتصدم ت یو اسال  یکرسدت زانیم

له ایتالط یکی از مناقشا  مفهوم  تار ، مسا (ر282  138۴ ،ی)زاراا جامدیم  ییبو مداجع پاسخ  دیسا  ایمدکم  

 کر  ها،آن  ف الیت  و بازی  وع  اما ف ال هستند  هدکو مجدی و  اظد  ه  است  میان  تار  و مجدی استر کرست 

 و زمیی  کای  و کارک  امور با  مسدتسیمی  ه ارتهاط کهدمی  ا جام را اول   وع بازی مجدی،ر  اسدت  متفاو   اسداس

 مسدددتسیم  ارتهاط ام  میدان  با  ه کهدمی  ا جام کوم را   وع بازی  اما،  اظد، بیدک می  ددددور   هاف الیت  میدان



 

239 

 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

 ایی از  یک هد کیالت   تیجه، کرر  شدوکمی ا جام مجدی   ه توسد    ندمی   تار  اول   وع بازی  بد  تنها و   دارک،

به  تد می رسددد به با ک   ر(23  1383)منصددور ژاک،  شددوکمی قلمداک  بازی  قوااد از  تخطی کیگدی   ار کر کو

 مد زی هد کو موضوع سهدک  شد   ه به یل   ار دکی کامی میز در 

 مالی بازارهای بر نظارت ابعاد .2.3.1

 توانهای مد زی از ابزارهای مختلفی بدای تمایت از ثها  مالی بدیورکار هستند  ه کر ایی یصوص میبا ک

ابزارهای  ر ابزارهای سددیاسددت پولی، ابزارهای مدایله کر بازار پول و کر موارکی ابزارهای  تارتی را  ام بدک از

بده  تدار  بد ابزارهدایی  ده بدای    ننددربیدی یدا  نتدل بحدان کر بدازارهدای مدالی میمدذ ور  مدک زیداکی بده پیش

طی  الن و به  تار  بد ابزارهای مختلف شدوک   تار  اتتیایا مدیدیت ریسدک سدیسدتمی اسدتفاک  می  یدیشدگیپ

 (63  1396 پور،یمصطفشوکر )به منتور ثها  مالی،  تار  اتتیاطی یدک بفته می

کر بدیی  شدورها  تار  اتتیاطی یردک با کی به با ک مد زی سدهدک  شدد ، کر بدیی  شدورها با ک مد زی  

ه بدازارهدای مدالی بداهدد  کارک و کر بدیی  همزمدان  تدار  اتتیداطی یردک و  تدار  اتتیداطی  الن را کر همد 

تا قه  از وقوع بحدان مالی اقتصدداک  ر  ند شددورها همدا  با سدداید  هاکهای  اظد، بد بازارهای مالی  تار  می

میالکی  تار  کر بازارهای مالی امدتا  م طو، به  تار  اتتیاطی یردک بوک و  تدا   2008جها ی کر سددال 

 ایی ب د از  .موافق و مخالف زیاکی کر یصدددوص  سش با ک مد زی کر ایی  وع  تار  مطد  شدددد  اسدددت 

بدا دک    بحدان،  تدار  اتتیداطی  الن اهمیدت زیداکی پیددا  دک و بدا توجده بده ابزارهدایی  ده بدا دک مد زی کارک،  سش

های سدیسدتمی و  الن مورک توجه قدار بدفت  لذا با ک مد زی کر ایلب  بیدی یا  نتدل ریسدکمد زی کر پیش

 .شوکتدیی  هاکهای  اظد محسوب می شورها یا مس ول ادلی  تار  اتتیاطی  الن است یا یکی از ادلی

اتتیاطی یدک و  تار  اتتیاطی    سش با ک مد زی کر  تار  بد بازارهای مالی را باید به کو قسدددمت  تار 

 تدا  مختلفی وجوک کار در کر  ، الن تفکیک  موکر کر یصدوص  سش با ک مد زی کر  تار  اتتیاطی یدک

شدوک  ه  تار  اتتیاطی یدک بد    بازارهای مالی باید توسد  با ک مد زی ا جام یک سدد طیف اسدتدخل می

ال   هاید با ک مد زی کر  تار  اتتیا طی یدک  سشی کاشته شوک و کر سد کیگد طیف ااتساک بد ایی است  ه اد

 ر(پیشیی)باشد

 متشکل پولیغیر بازار بر نظارت در خاص موضوعات .3.3.1

 به  مد زی با ک راههدکی های  اولویت  از یکی  هموار  پولی  متشک  یید بازار کهی  سامان بذشته، هایسال طی

 ت او ی  هایشدد ت  و  موسدسدا   وضد یت  به بخشدیدن  سدامان فدآیند  1391  سدال آیاز  با و  اسدت  رفته  شدمار

  ها  شست   بدبزاری  تارتی، های  ساما ه طداتی  مت دک،  هایبازرسی  ا جام رشدد ک هال  بیشدتدی  جدیت   با  ااتهاری

  ادولی   موافست  ایذ و  تسوقی  وض یت  تییید بدای آ ان  تدییب  و  موسدسدا    مایندبان  با اکواری  هایهمایش و
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  تنها ررر و  موسدددسدددا   ییدمجاز تهلییا  از  جلوبیدی  بدای  اجدایی  هایکسدددتگا  با  هماهنگی مد زی،  با ک از

 کر  آرامش  و ثها   بدقداری  و مدکمی هایسدهدک  از ددیا ت   بدای  با ک   تارتی بخش هایتالش از  هاییبوشده

 ایی به رسدیدن بدای را هاییتالش  مد زی  با ک  یز  هادددافی  بخش کرر آیدمی شدمار به  با کی و پولی فضدای

 یها  یو فدوش ارز به ددور  اسدکناس توسد  شدهکه ددداف دیکسدتورال م  ید)ما ند   راسدت  کاک  ا جام منتور

 (1397مصوب شهدیور   مجاز

 و پولی  هایبنگا  مندی  ضددابطه و سدداما دهی  بدای تالش با رابطه کر وطنی و  جها ی مت دک تجدبیا   بدرسددی

 همدا   امومی  افکدار کر  هدایی داآرامی  بدا   و  اجتمداای هداییتنش  بدا امددتدا فدآیندد ایی   ده کهددمی  شدددان  ااتهداری

 پیامدهای   ه  کار د تا ید  مهم ایی بد   شددور از  یارج  کر  یه و  کای  کر یه تجارب ایی تمام اما  اسددت،  بوک 

 اکامه تدکید بی  ه  یدا  ند امید  ا  و مدکک  ار  اکامه  کر را  فدایند مجدیان  هاید اددال سداما دهی  املیا  محتم 

 طوخ ی، یندان   ه  زما ی بذشدت   با ولی باشدد  مشدک  بی  مد    وتا  کر اسدت  ممکی  سداما دهی از  پیش رو د

 می  اقتصدداک مایان تمام  کر سددهس و  واق ی یید بخش کر ابتدا را  یوک  هاییبنگا  ینیی  ف الیت   امطلوب  اثدا 

 جام ه سدطح کر  اامی فضدای به تهدی  پولی  متشدک   یید بازار   تارتی،   هاکی  هوک واق یت آن اسدت  ه کر ر ند

 تدییبیش   ه  ندمی ایجاک  طلب   فدددت  افداک ب ضدی  بدای را شددایطی ، اامی فضدای ایی  ایجاک همیی و  شدوکمی

 ر(2   139۴)پورم صوم،  نند وارک   شور اقتصاکی بد ه به را  ضدبه

 و   نندبان ا داز  پس  میان  واسد  مالی  موسدسدا  و  هابا ک  ه  جاسدت آن از بحث  مورک  زمینه کر   تار   اهمیت 

 و  هدابدا دک  ،کیگد  اهدار   بدهر  هسدددتندد  جدام ده  کر  ا دداز  پس  مندابع   لی  طوره  بد   یدا  مدالی   هدایی   ننددبدان  مصدددد،

 کرر شدو دمی  محسدوب  یز  جام ه  هایپدکایت  مکا یزم امد    نند   تنتیم  ها،دددافی  یصدوددا و مالی  موسدسدا 

  جلوبیدی  ر(1372آباکی، ) جمکارک  مسدتسیم  تاثید   شدور  ااتهاری و پولی  منابع  ادضده روی  ،هاف الیت  ایی ،ضدمی

 اسدت   موارکی کیگد از  جام ه کیگد هایبخش به  هادددافی های ارسدالی  و  مشدکال   بارزیان اثدا   سددایت  از

 ر  سازکمی تدروشی را  هاددافی بد  تار   اهمیت   ه

  مصادیق بازار غیر متشکل پولی .4.1

 ایی کر  رایی بفتار به بدرسدی مورکی و مصدداقی بدیی از اقسدام متداول بازار ییدمتشدک  پولی یواهد پدکایت 

سی هسدتند  ه مورک وا اوی  یاکصد جمله ماز  گ،های لیزینا و شدد ت هالحسدنه، دددافیهای قدضبفتار، ددندوق

 بید درقدار می

 های قرض الحسنهصندوق .1.4.1
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های تامیی مالی مورک تا ید اسدالم به ویژ  کر بدآورکن  یازهای ضددور مسدلما ان اسدتر با  قدض الحسدنه از روش

های جذب و تخصدی  منابع،  تصدویب قا ون املیا  با کی بدون ربا، قدض الحسدنه به ددور  یکی از روش

 مورک استفاک   تام با کی  شور قدار بدفتر

های کرددد سدهدک  60با اتتسداب ذیاید قا و ی به طور میا گیی تدوک   ایید،های  کی  شدور طی سدال تام با

های  یکی از ال   اهش سدهم سدهدک ر  قدض الحسدنه را ددد، پدکایت تسدهیال  قدض الحسدنه  دک  اسدت 

شدوک  به طوری  ه های قدض الحسدنه ارزیابی میا داز کر  تام با کی، رو ق بدفتی ددندوققدض الحسدنه پس

های قدض الحسدنه کر  تام با کی را طی ایی کرددد ارزش سدهدک  60م اکل  تا ا دموفق شدد   ،هاایی ددندوق

 ر(1۴  1385)ادب مازار، ها تجهیز  نندسال

را به با ک مد زی    دمتشدک یکسدته از موسدسدا  بازار ی ییا یسداما ده  ت یمسد ول 1363کر سدال  دانیوز أ یه

های قدض الحسدنه را به بدای ددندوق ت یدددور مجوز ف ال  ت یمجدکا  مسد ول 1370کر سدال  کییمحول  دکر ل

  تی مسد ول "مجدکا ید متشدک  پولیبازار ی میقا ون تنت  ب یبا تصدو  1383 موکر کر سدال    ضیتفو   یا تتام دویی 

  ، ییکسدتورال م  اجدا  ب یادم تصدو   یهای قدض الحسدنه به با ک مد زی محول شدد اما به کل تار  بد ددندوق

  ی موک و به کلیمجوزهای دددداکر  م  دیاقدام به تمد زی  89کر سدددال   یو تت 1388تا سدددال   یا تتام دویی 

و  یهای مدکمهای قدض الحسدنه و سدوا اسدتفاک  از سدهدک ددندوق  دانیاز مد  یو  امطلوب بدی فیاملکدک ضد 

 1391 کر سدال  ت،یکر  ها  دمجازیو اقتصداکی ی یمال   ایا جام امل قیها از طدهای آنبه یطد ا دایتی سدهدک 

  ر(11  139۴)پورم صوم، شدبه با ک مد زی محول  ،هادندوق ایی  ی تار  و ساما ده  ت یمس ول

 هاصرافی .2.4.1

توان پیدایش آن را به انوان  اسدت  ه میپول   کاک و سدتد ا واع (Bureau de change) م نوی لیوی دددافی

کر بذشدته دددافان  ر   یاز مدکم به ت ییی و ددحت وزن و ایار مسدکو ا  بو ابو ی کا سدت یک تدفه  اشدی از 

پدکازک و ، دددفا به یدید و فدوش  سدی ارز و طال و  سد  میاول   وع دددافی،  شدد د وع زید تسسدیم می 2به 

  هایی دددافی ،کوم   وع  دددافیاما   و یید قا و ی بوک  عها، ممنو ا جام سداید م امال  ارزی بدای ایی  وع دددافی

هدای  پدکاز ددر ایی  وع املیدا  مدبوط بده توالده ده االو  بد  دارهدای فوق، بده  سد  و ا تسدال ارز  یز می  هسدددتندد

 ه از طدیق با ک و موسددسددا  ااتهاری  ه مجوز ف الیت از با ک مد زی کار د، به ا جام ف الیت    اسددت ارزی 

ها همچنیی یدما  بدون مدزی را از طدیق  اربزاران مجاز یارج از  شدور، اراله ایی  وع دددافی  .پدکاز دمی

 .کهندمی
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سددتد مسددکو ا  طال و  سد ، ارزهای های کاک و های یوک را کر زمینهها ف الیت های ایید، ددددافیکر سددال

 ه بهای   هسدتندهای  اخ و یدما ، ملزم ها  یز ما ند فدوشدند دددافیر ا دیارجی و ااطای وام بسدتدش کاک 

ایی ر ویند، اقدام به فدوش  مایدب تمام شدد   اخی یوک را ت ییی  موک  و با  سدب کردددی  ه به آن سدوک می

یاز کاشددته باشددند  ه از  دخ بدابدی ارزها کر مساب  پول رایو  شددور  ها  شددوک  ه ددددا،موضددوع بااث می

توان بفت،  تام با کی هد  شددور  تد میبه م نای واق ی  .یوکشددان، اطالاا   ام  و به روز را  سددب  مایند

 .ها قدار کهدها را کر ایتیار آن ه روزا ه  دخ ارز ددا،  است مس ول  

  وضد یت تضدوری بدرسدیز ا  اهارتند  آن اهمها باید بفت  ه بد املکدک دددافی  مد زی با کاما کربار   تار  

 ،مدبوطه راهکار اراله و مجاز  یید  ددددافان  قا و ی یید  ف الیت ،  هاددددافی مورک کر  بزارش اراله و ارزی  بازار

 مورک کر  بزارش تهیه،  مدبوطه راهکار اراله و  سدیاتتی و  زیارتی  کر شدورهای ایدان  رایو  هایاسدکناس  ا هاشدت 

   ا ون  یا   شددوری  اتحاکیه ایجاک  لزوم یصددوص کر  تحلیلی بزارش  تهیه، ایدان کر  فار س ف ال  هایشددد ت 

  تنتیم  و  تهیدهو   یکهداریه  تسدددابداری افزار  دم  تهیده و  ایجداک  لزوم کریصدددوص  بزارش  تهیده، ایدان  دددددافان

  رمجاز  یید و  مجاز ددافان ارزی  هایف الیت   زمینه کر مختلف  هایبزارش

 (لیزینگ) واسپاری هایشرکت .3.4.1

  تدیی منابع تأمیی مالی بدای  اخهای ویژ   شدورهای پیشددفته از مهمه ددن ت لیزینگ کر بیشدتد  شدورهای ک یا ب

روکر می توان بفت  ار دک امد  لیزینگ، افزایش قدر  یدید مصدد، سددمایه و مصددفی باکوام به شدمار می

 رفدوش و بازاریابی بدای ادضه  نندبان است  نندبان و توس ه  

با تأسدیس شدد ت لیزینگ ایدان شددوع به  ار  دکر کومیی شدد ت، کو  135۴ددن ت لیزینگ کر ایدان  یز از سدال 

با  ام آریالیزینگ  ه همان لیزینگ ددن ت و م دن اسدت شددوع به ف الیت  دک و  1356سدال ب د ی نی کر سدال 

ها ف ال شدد  و از سدال بار کیگد شدد ت  1360ت از ف الیت بازما د در کر سدال  با شددوع ا سالب ایی کو شدد  

 .های لیزینگ یصودی شدوع به ف الیت  دک دشد ت  1379

 سش لیزیندگ کر یدیه ااتهداری  شدددورها و اثدا  م هدت و اجتنداب  اپذیدی  ه کر ایجداک ت داکل کر ادضددده و 

های جوامع ددن تی و روبه توسد ه به جای بذاشدته، موجب  تساضدا و سددا جام توازن منطسی کر مواز ه پدکایت 

های  ویی اجدایی یوک، بتوا د موق یت  ها و ویژبیشدد  اسدت  ه ایی شدیو  ااتهاری امدوز با تکیه بد تخصد 

امدوز    المللی ت هیت  ندرتدیی مدات  تأمیی ااتهار کر سدطح اقتصداک کایلی و بیییوک را به انوان یکی از مهم

های مسدتسیم های بو ابون ااتهاری ب د از وامها، تأمیی ااتهار از طدیق لیزینگ کر میان مکا یزمبداسداس بدرسدی

 (سایت با ک مد زی) .با کی کر مدتهه کوم قدار بدفته است 
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تدیی منهع  تأمیی منابع مالی ارزان قیمت استر امد  ،های پیش روی دن ت لیزینگ کر ایدانتدیی یالشاز مهم

هایی کر کسدتدسدی به ایی منابع،  اما به کلی  محدوکیت   ،الی ددن ت لیزینگ، تسدهیال  و ااتهارا  با کی اسدت م

کر ایی ددن ت به سدمت شدیو  های کیگد های ف ال میزان  افی و باخ بوکن  دخ سدوک ایی تسدهیال ، شدد ت 

  تأمیی مالی سوق پیدا می  نندر

   لیه  از  امومی  فدایوان  یک  طی 86  سدددال  کر  ،مذ ور  هایشدددد ت   کهیسدددامان منتور  بهاز ب د  تارتی اما 

 به اقدام مدبوطه  هایفدم تکمی  ضدددمی و  مداج ه مد زی  با ک به تا  آمد  ام  به  کاو   لیزینگ  هایشدددد ت 

  املیا    و  هاتسداب از  بازرسدی و  شددوع با ک  ایی اجدایی   ار  امومی،  فدایوان  راسدتای  کرر   مایند مجوز ایذ

 رقداربدفت   با ک ایی  بازرسان   ار کستور کر هاآن

 پولی متشکل بازارغیر بر  بانک مرکزی نظارت  حقوقی هایچالش .2

یکی از   های  تار  با ک مد زی بد بازار یید متشدک  پولی با تمد زیالش کر ایی مهحث، به بدرسدی مختصدد

های قدض الحسدنه و به طور  لی و کر سدطحی های بازار یید متشدک  پولی ی نی ددندوقتدیی  مو همناقشدهپد

 شناسی توز   تارتی با ک مد زی یواهیم پدکایترتد، به آسیب  الن

 پولی غیرمتشکل بازار در  گذاری مقررات بر کالن حاکم سیاست .1.2

  اسدت ممکی   ه  اسدت    اکرسدتی   ار دکهای  به رسدیدبی  و مشدکال   مسدال ،  ت  بذاری،  سدیاسدت    وع هد  هد،

 ر(Yehezkel, 1988: 264)دآی  وجوک به  الن، جام ۀ و بخش  یک میان  یا کیگد بخش با بخش  یک میان

  ا سالب اول هایسدال کر  امور بوکن کولتی  سدمت  به بیشدتد   شدور، اقتصداک بد  تا م تفکد واق یت آن اسدت  ه

  یوبی  به  های  لی ایی ادد ،و سدیاسدت   اسداسدی  قا ون ۴۴ ادد   ذی  کر  موضدوع ایی  راسدت   بوک   متمای  اسدالمی

 با کداری ،قا ون اسداسدی ۴۴ تام کر اجدای ادد     لی  هایسدیاسدت  از 3و   2 های بند مطابق  .شدوکمی مشداهد 

  سددهامداران  از یک هد سددهام سددسف ت ییی و  قا ون تصددویب   با  ،ییدکولتی  امومی  هاکهای  و  هابنگا   توسدد 

 هایبخش سدهم  افزایش  تید مهمی اهدا، بند ایی کرر اسدت   بدکید  مشددوط اام،  سدهامی  ت او ی  هایشدد ت 

 اقتصداکی  هایف الیت   تصددی کر کولت  مدیدیتی  و مالی بار از   اسدتی  و ملی اقتصداک کر ت او ی و یصدوددی

آورک   فداهم   شدور اقتصداک کر  ییدکولتی بخش توسد ه و  ف الیت  بدای  را یبسدتد  مجموع، کر  ه شدد مشدخ 

 قدار  کولتی مدیدیت  بخش کر مطلق  ددور  به با کداری  اسداسدی،  قا ون ۴۴  ادد   کر  به طور یالدده،  راسدت 

 ایدان،  اسدالمی  جمهوری  مد زی با ک  اسدت نای  به کولتی های  با ک ابالیی،  هایسدیاسدت  کر  اما  اسدت،  بدفته

  یارج  کولت  مسدتسیم  تصددی از  دداکرا  توسد ه با ک  و مسدکی   شداورزی،  م دن،  و ددن ت  سدهه، ملی،  با ک

  ادد     لی های  سدیاسدت  طداتان   ه  دک  اسدتنهاط ینیی  توان می شدد   اسدت نا  هایبا ک به  گاهی  بار  اسدت  شدد 
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 از  قسددمتی  آن تفظ  کرددددک با کداری،  یدما  و مالی  مدیدیت  زمینه کو کر  هابا ک   سش  بدفتی  کر تد  با ۴۴

 رکارک اهد   به را پولی  الن مدیدیت  کر  لیدی  سش  ه هستند با کداری  سیستم

 کر کولت   کیالت  هنوز  اما ایم  بوک    شدور کر  یصدوددی های  با ک تضدور  شداهد توسد ه،  سدوم بد امه از  بدیه

  بدای  زمینه  یارجی بذاری  سددمایه  تشدویق  قا ون و توسد ه پنجم بد امه کر کیگد  سدوی از  اسدت،  زیاک  توز  اب اک

 ر  باشیم  می ایدان کر  یارجی  هایبا ک  تضور شاهد هنوز  اما است،  شد  ایجاک  یارجی  هایبا ک های  ف الیت 

 رگذانهاد سیاست  ۀمثاببه بانک مرکزی، .2.2

  قا ون   ،کر ایی شددای اسدتر     شدور  ااتهاری و پولی  هایسدیاسدت  مجدی وفق قا ون پولی و با کی، با ک مد زی

 بده  توجده  بدا  و  آمیختده هم  کر  بدا کی   تدام  ف دالیدت   بدا  را  مد زی  بدا دک اهددا،  و  ف دالیدت   ربدا،  بددون  بدا کی  املیدا 

ر  اسدت   بذاشدته ایدان  مد زی  با ک اهد   بد را  مت دکی  وظایف اسدالمی،  ا سالب  پیدوزی از  پس  یاص  شددای 

 اهددا، ایی  تمدامی  بده  کسدددتیدابی  جهدت  کر  را  مد زی  بدا دک  بدا کی،  تدام  بدا  مد زی  بدا دک اهددا، تدداید   بد  االو 

  بده   توجده  بدا  همزمدان  طور  بده  اهددا،  ایی  تمدامی  بده  کسدددتیدابیر  اسدددت   کاک   قدار  کشدددواری  موق یدت   کر مت ددک،

به بیان کیگد جهت ارتسا   ر(Mishkin & Savastano, 2001: 418)ر  بوک   خواهد ممکی آ ها   اسددازباری

 هاکی بدای سددوق کاکن مساما  کولتی به سددمت اامال وضدد یت رفاهی به وسددیله دددن ت با کداری وجوک  

 ر(Barth & Others, 2006: 6-9) رسیاست های رفاهی ضدور  کارک

  ه  اسدت   ااتهاری  مؤسدسدا   بد مد زی  با ک   تارتی وظیفه  بد  مشدتم   یز، پولی  متشدک  یید  بازار  تنتیم  ون قا

 ددور  کر و  اسدت  شدد   ممنوع مد زی  با ک مجوز بدون  انوا ی هد تحت  با کی  املیا  به اشدتیال  آن طی

  ف الیت اراله از ا تتامی  یدوی  توسد  شدد  کاک   اجاز  مد زی  با ک به  مؤسدسدا   بو ه ایی مجوز بدون  ف الیت 

   شددور،  با کی و پولی  قا ون 1۴  ماک  10 بند  اسدداس  بد ها با ک  بد   تار  اکارا ر آید ام   به  جلوبیدی آ ها

 رکار د  اهد  به را   شور  با کی شهکه  املیا   و ها  تساب به  رسیدبی  مس ولیت 

 مرکزی    بانک  وظایف حوزه به مربوط هایچالش .3.2

  اسدتر   کر توز   تار  با کی  ی روشدیمشدخ   هوکن اهداف  ،اددلی بخش  تارتی با ک مد زیهای  یالشاز 

را کیار ضد فی جدی   با ک مد زی  از سدوی  هاابزارهای  تارتی  نتدلی خزم بدای هدایت با ک  کر واقع فسدان

  دک  استر

 مجاز، تمهیدا   یید  ااتهاری  موسدددسدددا   بد  مد زی با ک  تار   حو  یصدددوص کر جدی  ابهاما  از یکی

 به زما ی  موسدسدا  ااتهاری، بد  اظد   هاک اقتدارر باشدد می شدد  یاک  موسدسدا  تاسدیس زمان کر با ک  ایی   تارتی

  ااتهاری   موسدسده  تاسدیس یک ی ا دیشده   ه زما ی ی نی ابتدا همان از  تار  ایی   ه یابد می تحسق   ام  طور
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قوا یی موجوک کر توز   تار  کر  تام با کی ایدان از سوی کیگد    .شوک اامال  است   مطد   ،هاؤسسم  ذهی کر

 به مسای  مهتالبه  دارکر  قدر  پاسخگوییبه تناسب تحول کر مناسها   لی روزآمد  شد  و 

ها و موسددسددا  مالی بد ،  تار  بد با ک11بد اسدداس بند ب ماک   تد بیان شددد، به طور یاص، ینان  ه پیش

 ه ایی  تار  به یه م نا اسدت و با ک مد زی بدای ا جام وظایف    اهد  با ک مد زی اسدتر اما روشدی  یسدت 

ثهاتی  بیفسدان ت ییی ددالتیت و ابزارهای کر کسدت، منجد به  اییهایی کر کسدت کارک، یه ابزار   تارتی یوک،

 شد  استرکر توز   تار  

جهی از بازار پولی کر تال تاضدد بخش قاب  تو  از طدفی به طور یاص، کر توز  بازارهای یید متشدک  پولی،

های ااتهاری قدار کارک  ه بدیی از ایی های یصددودددی، موسددسددا  مالی و ت او ی شددور کر ایتیار با ک

های ایید بدون توجه به ضدددواب  و کسدددتورال م  های با ک مد زی، اقدام به ا جام موسدددسدددا  طی سدددال

ی  ه بدیی از موسدسدا  مالی کر جدیان  کر تال تاضدد منشداا ااتهاراتو  ا دهای پولی ییدمت ار،  دک ف الیت 

 کهند مشخ   یستر  تام پولی قدار می

شدکا، بیی تسدابدس مسدتس  و هیا  مدید    ،شدکافی  ه هم ا نون کر توز   تارتی وجوک کارکاز سدوی کیگد، 

 تسدابدس مسدتس   میتوا د ارتهاط مناسدهی با هیأ  مدید  و هیا  اام  بدقدار  ند و اییو هیا  اام  اسدتر 

هم کر   تخصدصدی بوکن ،هاآید  ه بسدتدکبی ف الیت ایی شدکا، به یند کلی  به وجوک میشدکا، پدید میایدر  

  باشدندر   های کایلی، بدیی از ایی کخیهای اتتمالی کر  نتدلتوز  تسدابدسدی و هم کر توز  با کی و ضد ف

شدوک  ه سدالمت و ا ضدهاط مالی یک با ک و با مجمواه  اهمیت  تار  کر مفهوم اام یوک زما ی آشدکار می

زوم اکای ل تام با کی  شدور محک بخورک و شداید  سش مهمی  ه هدیک از اجزای تا میت شدد تی کار د و 

شددوک و تک تک کاری پیدا میکر  تام با ک  یایهشددوک  ه اارضددهاتتدام به  سش یکدیگد، زما ی آشددکار می

پس ضددور  کارک بدای بههوک ایی ارتهاط یار  ای ا دیشدید   ر(16  1386اسدمی،  )ق ندااضدای آن را تهدید می

 شوکر  

بدای    ا ارآۀ  تسدوی یک به توا د می مشدخصدی،  مسدار از  بیشدتد  شدفافیت   افزایش  ها،مدل  بدیی اسداس  الهته بد

 مواجه می  با کی فدار  اتتمال افزایش  و  ریسدک مدیدیت  بیی  کوبا گی  یک با را  با کی  اظد و  شدوک منجد  با ک

 .(Allenspach, 2009: 4) ند

 کر هابحدان ایی  اما  اسدت  شدد   آیاز با کی  مناسدب   مسدرا  ادم  وجوک کلی  به م موخ  با کی هایبحدان هدیند

  اظدان  کاشدتی ددالتیت  و اسدتسالل آمیز،  موفسیت   اددالتا   لیدر  اسدت   شدد  تشددید  سدیاسدی  هایکیالت  اثد

 ر(Rochet, 2017: 17)ت اس با کی
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 شوییهای پولوانتقال پول و جریانچالش نظارت بر نقل .4.2

 تمام و  یید  شد    اظد به اقتصاککا ان  آمد ،  وجوک به  ای پیچید  اقتصاکی  بحدان  جا  هد  ه  کهد می  شان  تجدبه

  ر(Englert,1979: 1659)ا د  موک  با کداری بد  تار   تام  متوجه را  مشک  از بخشی  یا

توا د از دما ه، کر مسیاس بزرگ، بدوهی، مسدتمد و کراز مد  اسدت  ه میحف الیتی م ،شدویی یا تطهید پول پول

محدوک  سدیاسدی یک  شدور مفدوض  یز فداتد روکر پول شدویی آثار زیا هار بد اقتصداک ، جام ه و سدیاسدت کارکر 

 بذارکصداکی  شدورها به جای میپولشدویی به انوان یک جدم مالی تاثید منفی یشدمگیدی بد رشدد و توسد ه اقت

اقتصداک    رهای مناسدب اسدت  اولیی بام کر مسابله با ایی مشدک  تدویی قوا یی و مسدارا  و اتخاذ تدابید و شدیو  .

 هوک قوا یی و   هدای زید زمینی،ف دال بوکن بخش  هدای قدایداق،کر  دیددور ف دالیدت   ایدان بده الدت قدار بدفتی

زم اسددت با  خاز ایی رو    ،آیدبه تسدداب می ، بدای ایی منتور پدریسددکییبدای مهارز  با پولشددو   خزممسدرا  

هایی به منتور جلوبیدی از به تدویی و اجدایی سدیاسدت   شدی کو یندان، ضدمی بدیورک با پدید  پولشدویی،الت

 ر(31   1383)دحداییان، و شدای  تحسق آن اقدام شوک پیدایش زمینه

 خ شدفافیت مهاک  اسدت   اهش شدورها شدام  موارک ذی   الندید  پول شدویی بدای اقتصداک   طور  لی آثار پبه 

 اسدتی از منابع کرآمدی کولت و  ا ارآمدی  دکن  تام بوکجه کولت و  اهش  ،   اهش تساضدای پول، اقتصداکی

اهش توا ایی  تدی از جم یت  ه یوک منجد به   های محدوکتد بد بدو های سنگییتحمی  مالیا ،  سطح اشتیال

تضد یف کولت بدای پیشدهدک توسد ه و ادالت اجتماای و کر پی ،  شدوکها و یدما  میخکولت بدای ادضده  ا

تضد یف بخش یصدوددی و ایجاک ما ع ، تضد یف امنیت ملی،  یدوج سددمایه از  شدور،  آن بسدتدش فسد امومی

 ر(11  1395)مسلمی،  افزایش ریسک ااتهاریو بدای املیا  یصودی سازی  

های بیمه، ابزار ها ، بازار سهام و موسسا  مالی یید با کی هما ند شد ت با ک کته قاب  توجه ایی است  ه  اما

قه بدای شدسدتشدوی منابع یید قا و ی کر سدطح بیی المللی و کر  شدورهای کر تال توسد ه اسدتر همان المورک ا

ای  م د وسدیلهنتوا می  ،رو دبه شدمار می  اجزای تیاتی کر تامیی مالی اقتصداک قا و ی ،های مالیطور  ه سدیسدتم

های مالی  شدورهای کر تدیی تاثید را بد سدیسدتمپولشدویی زما ی بیشر  های یید قا و ی باشدندهزینه بدای پول

ا د  بذارک  ه کر مدات  جابذاری و یوابا دن باشددر کر ایی تالت منابع یید قا و ی شدسدته شدد تال توسد ه می

هدای خهدا بده انوان منه ی بدای تسداضددداهدای  داا دد  ده بتوان از آنبده ددددور  یکهداریده کر  یدامدد   الامدا هنوز  دام

 .بذاری به ظاهد قا و ی استفاک   دکمصدفی با سدمایه

  کر شدو بذارک یدا  ه منجد به  سددی بوکجه کولت می  می  النبد اقتصداک    را تدیی اثدمهم  ،فدار مالیاتیهمچنیی 

  1386،  و شدیوا  پور)میکالی   سدیسدتم مالیاتی یوک اقدام  ندالتوا ند به ادد ها میولت ک  ،بدای رفع ایی مشدک 
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 انداز پس الحسنه قرض سپرده مصرف  نحوه در موجود مشکالت .5.2

سدیس شدد د و ب د از أت13۴6ددندوق های قدض الحسدنه  ه با کیدبا  سدیاسدی، ا سالبی و اقتصداکی کر سدال 

سدازمان اقتصداک اسدالمی به ف الیت یوک به طور رسدمی و قا و ی اکامه تیا  کاک د، ا نون  ا سالب، تحت  تار  

  م به بحدان ملی تهدی ها  م م ضدلی بدای اقتصداک ایدان شدد  ا در مشدک  ورشدکسدتگی بدیی از ایی ددندوق

  ه بذشته از پیامدهای منفی اقتصاکی، اواقب اجتماای یطد ا ی بدای بازار پول و سدمایه  شور کاشتر  شد 

به بفته مسدؤوخن با ک مد زی بداسداس قوا یی پولی و با کی تا م بد  شدور ایی مؤسسا  کیگد قدض الحسنه 

 یسددتر بسددیاری از ایی های ضدددور و اضددطداری  ویک محدوک ها به ااطای وام ه املیا  آ  یسددتند  یدا

 نند و امال   ار ایی مؤسدسدا  به های ارزی  یز کریافت میهای ریالی، سدهدک مؤسدسدا  به جز کریافت سدهدک 

کار، دددور کسدته یک و املیا  زیدزمینی تهدی  شدد  اسدتر افزون بد ایی، افتتا  تسداب جاری، تسداب مد 

ر تالی اسدت  ه مؤسدسدا  مذ ور تحت  تار  و پدکایت سدوک از جمله تخلفا  ایی مؤسدسدا  اسدتر ایی ک

 نتدل با ک مد زی قدار  دار د و املکدک آ ها سدددهب ایالل کر بازار پول و سددددمایه و باهی ادم اثدبذاری  

 ر(۴  139۴زاک ،  تسی)سیاست های پولی می شوک
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 گیرینتیجه

جامع  ه پاسددخگوی  یازهای جدید کر  تام با کی  شددور باشددد،   یتدویی یک مجمواه قا و رسددد  به  تد می

 یدازهدای  جده بده ایی  ده  و همچنیی بدا ت  اسدددتر  بدا دک مد زیهدای  تدارتی  کر تد  یدالش  کولدت تدیی وظیفده  مهم

مسددید،  یکر ای کر  تیجه قوا یی  تارتی موجوک  یازمند ادددال  هسددتندر ،وجوک آمد  اسددت  تارتی جدیدی به

توا د هم از  تد کر  شدکا، بسدتدک  میان قوا یی  تارتی ما وا یی  تارتی سداید  شدورها میتدجمه و مطال ه ق

و قوا یی  تارتی سداید  شدورها و ایجاک تسداسدیت کر مورک اهمیت موضدوع اددال  قوا یی با کی و هم از  تد  

 استفاک  از قوا یی ساید  شورها کر ادال  قوا یی  تارتی مفید واقع شوکر

های  جمله دندوق  صوب تنتیم بازار یید متشک  پولی، ضواب   لی مؤسسا  پولی و ااتهاری ازبدیه خیحه م

شدورای اسدالمی هما ند قا ون    ند، بدای تهییی تسوقی روشدی، خزم اسدت مجلسقدض الحسدنه را روشدی می

ت  بدای    ایی را  رقدض الحسددنه تصددویب  ند املیا  با کی بدون ربا، قا و ی جامع کر مورک دددندوق های

 یکایک ار ان کیگد بازارهای یید متشک  پولی قاب  پیاک  سازی استر  

های پیدایش بازارهای  رسدد، با توجه به آ چه  ه بفته شدد، توجه به ریشدهایی همه کر تالی اسدت  ه به  تد می

ینیی بازارهایی،    تد ذ د آن رفت، رشددد ه پیشیید متشددک  پولی  یز کر تدسددیم  سشدده را  موثد اسددتر ینان

تد توسد ه یافته به لحا  سدایتارهای اقتصداکی قوام یافته و تسوقی اسدت، کر ایی بیی، تد کر  شدورهای  مبیش

به  تد می رسدد کر مسام تحلی  باید به سداز و  ارهای اقتصداک سدیاسدی  یز کر تشدکی  و رشدد بدیی از مصداکیق 

نه  یز اشدار   دکر لذا سدوای تدتیها  تسوقی، شداید های قدض الحسد بازارهای یید متشدک  از جمله ددندوق

 ه باشدر  تای سیاسی  یز بدای متشک   دکن ینیی بازارهایی، ضدور  کاشاراک 

 

 ها یاککاشت 

سددیاسددت ااتهاری را کر رکیف  19 و ماک  18 فصدد  یهارم قا ونر با ک مد زی و سددیاسددت پولی  ماک ر 1

 20 مد (ر ماک سدیاسدت کرازسداله )های پنومد ( و بد امه) وتا  کهد  تصدویب کولت های کولت قدار میبوکجه

 بذاری پولیرابزار سیاست 

  



 

249 

 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

 منابعفهرست 

 . فارسی1

 ها. کتابالف

 اول،  ،ی شد   ،یاقتصاک پول و با کدار (1390) د،یس   ،یمهشد د،یبهمی پور، تم .1

شدشدم،    شدد  ی،  تهدان ت وری و مسدال  اقتصداک یدک، تسدی سدهحا ی،  (،1372)  سدالواتور ، کومینیک، .2

 1اول، ج

ا تشددار  کا شددگا    تحلی  اقتصدداکی، ا هد  میجا ی، تهدان (،1372) فیلیهس یارلز و موریس اون، .3

 ر1تهدان، اوّل، ج

 هشتمسازمان ا تشارا  کا شگا  تهدان،    اقتصاک، تهدان (،1396) منتتد ظهور، محموک، .4

 هاها و مکتوبمقاله ب.

بدرسدی  سش  تار  با ک مد زی جمهوری اسدالمی (، »139۴) ،قهدما ی، مسد وک،  پور م صدوم، امید .5

  ، «های اسددتان آذربایجان یدبی(پولی )مطال ه مورکی  ددددافی ایدان کر سدداما دهی بازار یید متشددک 

  ر77د 102 ،20  شمار  ،6کور    ،مطال ا   می کر مدیدیت 

 و پولی  متشدک   یید بازار  آمدن  بوجوک کخی  بدرسدی» (،96) مدکاک یهارمحالی، سداسدان،  پوریسددو  .6

 د و وا اوی مدیدیت کر هزار  سوم، کومیی  نفدا س بیی المللی  س«جام ه و اقتصاک کر آن آثار

،  «ارزیابی  ار دک کر بازار پول و ااتهار  شور  های قدض الحسنهدندوق»  (،139۴) زاک ، الی،تسی  .7

  57شمار     کور  یهارم،اقتصاک اسالمی،

، مجلده «تحلیلی پیدامون جدایگدا  یید رسدددمی سددددمدایده و پول کر ایدان(، »1387)فد، مهدی،رتیمی  .8

 ر  19د 28، ،77، شمار  کور  هفتماقتصاکی، 

 و مجلس   شددیه کور ،  ،«آن بد  تا م  اددول و مجلس   تارتی  جایگا »  (،138۴)محمدتسدیی، زارای، .9

 ر 275د 286، ۴8  شمار سال کوازکهم،  پژوهش،

  ، « هاها و فدددددت تجدبه   تحوخ  پولی و با کی کر اقتصددداک ایدان (،1392یدکاک  )  ،محمدد  ،طهیهیدان  .10

 جها ی اقتصاک و با کداری دن ت  بیی المللی  نفدا س  خستیی مساخ  جمواهم سخندا ی

، «تام با کی ایدانجایگا  قدض الحسددنه کر  »ا دیشدده    (،1385)   یسهاکی، سدد ید  ادب مازار، اهاس،  .11

  ر  13د ۴6، 22، ش 6، کور  اقتصاک اسالمی

، 86قاسدمی، مجید،  تار  با کی و راهکارهای مناسدب بدای  ارآمد  دکن آن، با ک و اقتصداک، کی  .12

  88ش 

 (95شهدیور  )، بزارش اقداما  املی با ک مد زی .13

هدای المللی پژوهشپداراکایم پولشدددویی کر ایدان،  نفدا س بیی»  (،95)مدکاک    مسدددلمی، محسدددی،  .14

 «المللیبیی



 

250 

 

ش
چال

ان 
ایر

در 
ی 

پول
ل 

شک
رمت

 غی
زار

ر با
ت ب

دول
ت 

ظار
ی ن

وق
حق

ی 
ها

 

 

  اقتصدداکی،  مجله ،«مالی  بازارهای بد   تار  کر  مد زی  با ک   سش» (،1396)  پور، منویهد،  مصددطفی .15

 ر 5د 19، 6، ش  17کور  

 15، شمار    1383سال یهارم،   ،ی»بازار مطلوب، رقابت  ام «، اقتصاک اسالم  ،یال ا،ی  یم صوم .16

، 33  شدمار  ،سدال  هم  اسدالمی،  تکومت   ، فصدلنامه«سدفه  تار »فل (،1383) محمد، منصدور ژاک،  .17

 ر  21د ۴۴

شددویی بد توسدد ه  اثدا  منفی اقتصدداکی پدید  پول» (،1386)  ،شددیوا، رضددا و  تسددیی  ،پوری لمیکا .18

 ر  65د 9۴، 21شمار    ،مجله کا ش و توس ه ،«اقتصاکی

 ،ایدان  ملی  بدا دک  کایلی  شددددیده  ،«اسدددتدالیدا کر  الکتدو یدک بدا کدداری»  (،1372)   جم آبداکی، محموک، .19

 9۴  شمار 

 قوانین ج.

 1351/ ۴/ 18قا ون پولی و با کی  شور مصوب 

 1362/ 6/ 10با کداری بدون ربا مصوب  املیا  قا ون 

 پایان نامه د.

 بد آن تاثید  و پولی  متشدک   یید بازار کر کولت  بذاری مسدرا   جایگا   تسوقی تحلی  و   اویا ی، تامد، ارزیابی

 واتد،  اسدالمی  آزاک  کا شدگا ااتهاری،    سدسدا ؤ م بد  یدتأ  با   شدور  پولی   تام  سدالمت  و  شدفافیت   تضدمیی امنیت،

  بدای  رسدداله،  المل بیی و  امومی تسوق  بدو   سددیاسددی، الوم  و الهیا   تسوق، کا شددکد ،  تحسیسا  و  الوم

 ر99، بهار  ویژ  محمدرضا  ک تد :راهنما  استاک،  تسوق رشته کر  ک تدی کرجه  کریافت 

 منابع انگلیسی .2

1. Allenspach, Nicole (2009), " Banking and Transparency: Is More 

Information, Always Better?", Swiss National Bank Working Papers 

2. Barth,James R, Jr, Gerard Caprio, Levine, Ross ( 2002) , " Bank 

Regulation And Supervison: What Works Best? " , National Bureau Of 

Economic Reaserach 
3. Englert, Roy T (1979), " Bank Supervision in Hospital Perspective ", 

Business Lawyer, Vol.34 
4. , Miguel A current contact information Savastano , Frederic S. &Mishkin

.2001 and listing of economic research of this author., 

5. Namazi, Mohammad, Mahdi Salehi, (2010) , "The Role of Inflation in 

Financial Repression: Evidence from Iran ", World Applied Sciences 

Journal 11 (6), 

6. Posner, R ( 1998 )," Rational Choice, Behavioural Economics and the 

Law ", Stanford Law Review, vol50 

7. Rochet, Jean- Charles ( 2007 ), " Why Are There So Many Banking 

Crises? ", Princeton University Press 

 


