بخش 2

نهادهای پولی و مالی
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فصـل ا ّول

پول
چرا می گویند
پول در اقتصاد مانند خون در رگ های انسان اهمیت دارد؟
تاریخچۀ پول

قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول ،مبادالت به صورت کاال با کاال
اضافه خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت .به این
انجام می گرفت و هر کس کاالهای
ٔ
نوع از مبادله «تهاتر» میگویند و امروزه هم گاه دیده میشود (در مبادالت روستایی یا در سطح بینالمللی).
این نوع مبادالت مشکالت زیادی به همراه داشت؛ برای مثال ،فرد الف که مقداری گندم اضافی داشت
و می خواست آن را با برنج معاوضه کند ،باید فرد ب را می یافت که برنج اضافی داشته باشد .در ضمن
حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند .این کار بسیار دشوار بود و موجب می شد هزینه های مبادالتی
در زندگی انسان به شدت افزایش یابد ،عالوه بر این ،چه بسا برای حل این مشکل مجبور بود به ده ها
نفر مراجعه کند و ده ها مبادله انجام دهد تا به خواسته فرد ب برسد .در تهاتر ،تعیین و محاسبه قیمت ها
و تبدیل آنها به یکدیگر نیز مشکل زا بود .مشکل سوم پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده بود.
(به یاد داشته باشید طال و نقره هنوز ،دارایی به شمار نمی رفت).
52

مشکالتی از این قبیل موجب شد بشر در صدد یافتن راه حلی باشد که با استفاده از آن بتواند
معامالتش را راحت تر انجام دهد .سرانجام انسان ها دریافتند که این مشکل را با کاالیی با دوام و
غیرفاسدشدنی ،قابل تقسیم به تکه های کوچک ،و پرطرفدار می توانند حل کنند.
البته درهر منطقه کاالیی خاص پرطرفدار بود؛ مثال ً در ایران غالت ،در هندوستان صدف ،در
تبت چای و در روسیه پوست سمور خواهان بیشتری داشت .ساکنان این مناطق حاضر بودند کاالهای
اضافی خود را با این کاالها معاوضه کنند؛ زیرا اطمینان داشتند که با دادن این کاالها می توانند کاالهای
موردنیاز خود را دریافت کنند؛ بدین    ترتیب ،این نوع کاالها به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار گرفت.
انواع پول در قدیم
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پول فلزی

وسیله کاالهای یاد شده با سرعت بیشتر و راحت تر از مبادالت پایاپای انجام
هر چند مبادله به ٔ
می گرفت ،افزایش تولید ،و زیاد شدن حجم و تعداد مبادالت ،مشکالت جدیدی را با خود به همراه
وسیله مبادله مورد استفاده قرار می گرفت ،در صورتی که
آورد؛ از جمله اینکه کاالهایی که به عنوان
ٔ
مدت زیادی بدون مصرف می ماند ،فاسد و غیرقابل استفاده می شد .همچنین به دلیل حجم زیاد ،فضای
زیادی را اشغال می کرد.

هزینه نگهداری آنها را افزایش می داد و
از سوی دیگر تأمین جا برای محافظت از این کاالهأ ،
وسیله مناسبی برای
زیان دیدگی تولیدکنندگان را به همراه داشت؛ بدین ترتیب ،بشر دریافت که این کاالها
ٔ
معامله نیست و به جای آنها می توان از برخی فلزات مانند طال و نقره استفاده کرد که نه تنها فسادناپذیر است
بلکه حجم کمی دارد و حمل و نقل آنها بسیار آسان است؛ به همین سبب ،انسان با به کارگیری پول فلزی
از مشکالت ناشی از به کارگیری کاالها در مبادالت رهایی یافت .این انتخاب موجب گسترش تجارت در
داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل و نقل را نیز رونق بخشید.
انتخاب فلزات به عنوان پول و دارایی نقد ،هرچند منافع زیادی را برای انسان ها فراهم کرد ،اما
مانند هر ابزار خوب دیگری ،فرصت ها و روش های جدیدی هم برای سوء استفاده عده ای فراهم کرد؛
در حالی که مشکل ،از پول نبود.
جامعه بشری ،در این زمینه باز هم مشکالتی وجود داشت که
با وجود تأثیرات زیاد پول فلزی بر
ٔ
نقره در دسترس بشر بود؛ چرا که با افزایش تولیدات و مبادالت به
مهم ترین آنها محدود بودن میزان طال و ٔ
1
وسیله پرداخت مناسبی نبود.
پول بیشتری نیاز بود .از سوی دیگر در مبادالت با حجم زیاد ،پول فلزی
ٔ
رفته رفته کمبود طال و نقره خود به عامل محدودکننده ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و تجاری
تبدیل شد.
نقره انگلیسی 83 ،کارگر موردنیاز بود.
1ـ مثال ً برای حمل    25000پوند ٔ
سکه ٔ
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فعالیت 1-1

با راهنمایی بزرگ ترها چند پول فلزی ،که در گذشته در معامالت مورد استفاده قرار
میگرفته است ،را نام ببرید و بررسی کنید که چرا این پول های فلزی از دور خارج شد.

پول کاغذی

انسان ها برای ّ
حل مشکالت پول فلزی باید چاره ای می اندیشیدند .در این میان ،عده ای از
بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی ،رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان
بود .طرف مقابل نیز براساس اصل اعتماد این رسید را می پذیرفت .به تدریج ،بازرگانانی که به یکدیگر
اعتماد داشتند ،این رسیدها را بین خود رد و بدل می کردند .مردم هم برای مصون ماندن از خطرهای
احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها ،پول های خود را به تجار یا صرافان
معتبر می سپردند و در مقابل ،رسید معتبر از آنان دریافت می کردند و در معامالت خود این رسیدها را
به کار می گرفتند تا جایی که در دوران تمدن اسالمی طبق آنچه در تاریخ آمده است ،کارگری در بلخ
رسید صرافی اسالمبل 1را می گرفت و این کامال ً عادی بود .این رسیدها در واقع نخستین اسکناس ها
پشتوانه آنها ،طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد .رونق روزافزون کار
بود و
ٔ
صرافی ها آنها را به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل کرد .نام این نهاد در اقتصاد اروپا ،بانک بود.
بی مباالتی و یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و
صرافی ها ،که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود ،موجب شد تا دولت ها برای
جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را برعهده گیرند .فکر سپردن
نشر پول به یک بانک مرکزی از اینجا شکل گرفت.

پول ثبتی یا تحریری

با گسترش ارتباطات ،بانک ها فعالیت خود را گسترش دادند و شعبه های آنها در نقاط مختلف
در دسترس افراد قرار گرفت؛ نقل و انتقال اسکناس هم کم کم دشوار شد و بشر به دنبال آسانی بیشتر
1ــ یکی از شهرهای ترکیه که درحال حاضر «استانبول» نامیده می شود.
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جمله آنها« ،چک» بود.
مبادالت بود .بانک ها خدمات مختلفی را در اختیار مشتری ها قرار دادند؛ از ٔ
در معامالتی که با چک انجام می شود در واقع پول نقد بین افراد رد و بدل نمی شود بلکه بانک ،موجودی
حسابی را کاهش ،و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد .چون افراد خود مبلغ چک را روی
آن می نویسند به آن «پول تحریری» یا «ثبتی» گفته می شود.

بانک ها با ایجاد چک و سازماندهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن ،توانستند از میزان پول
نقد در گردش بکاهند و سهم چک را در مبادالت افزایش دهند .ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث
شد که «شبه پول» در اقتصاد شکل بگیرد.

پول الکترونیکی و مجازی

افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن آن با انقالب دیجیتال 1و الکترونیک موجب شد
تا بشر به دنبال روش های سریع تر و راحت تری باشد .در نتیجه امروز شاهدیم که پول الکترونیکی قابل
ثبت و ضبط در کارت های بانکی و قابل انتقال در شبکه های ارتباطاتی (تلفنی ،تلفن همراه و فضای
مجازی) ،خرید وفروش و انتقال دارایی را بسیار آسان و سریع کرده است.
در آینده پول های دیجیتالی گوناگونی را خواهیم دید که فرصت ها و تهدیدات جدیدی را برای
زندگی بشر ایجاد خواهد کرد« .بیت کوین» یکی از این پول های نوظهور است.
فعالیت 1-2

در مورد مزایای استفاده از چک و کارت اعتباری و روش های دیگر پرداخت
الکترونیکی و اینترنتی در معامالت به جای پول نقد بحث کنید.
1ــ جایگزین و مص َّوب فرهنگستان برای واژه دیجیتال ،واژه «رقمی» است.
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پشتوانه پول

اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند« ،پشتوانه پول» به شمار می رود .زمانی که پول
فلزی (طال و نقره) رایج بود ،پشتوانه پول همان طال و نقره موجود در خود پول بود .پشتوانه پول کاغذی
هم پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود؛ اما امروزه پول های فلزی
و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است ،پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد.

وظایف پول

با آنچه گفته شد ،می توان وظایف پول را چنین خالصه کرد:
1ــ وسیلۀ پرداخت در مبادالت :افراد
در مبادالت خود ،پول را می پذیرند؛ زیرا می دانند
که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات
خود ،آن را خواهند پذیرفت .نقش اصلی پول در
مبادالت ،آسان سازی مبادله است.
2ــ وسیلۀ سنجش ارزش :با پول
می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس
ارزش نسبی آنها را با هم سنجید .این عمل پول،
کار خرید و فروش کاالهای مختلف و تبدیل
قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند .هر یک از
کشورها ،دارای واحد ارزش خاص خود هستند؛
مثال ً واحد ارزش در اتحادیه اروپا یورو ،در
انگلیس پوند و در ایران ریال است.
3ــ وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش:
افراد نیازهای گوناگونی دارند که با پرداخت
پول ،آنها را برطرف می کنند .بعضی نیازها
هر روزه و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد
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همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند .عالوه بر هزینه های روزمره،
برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش می آید .افراد پول هایی را
وسیله حفظ ارزش در زمان الزم مورد استفاده قرار می دهند.
که نزد خود پس انداز کرده اند به عنوان
ٔ

وسیله
4ــ وسیلۀ پرداخت های آینده :در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند ،می تواند
ٔ
مناسبی برای پرداخت های آینده نیز باشد.
وظیفه پول در روزگار ما کامال ً محسوس
این
ٔ
است؛ زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل
پرداخت های آینده صورت می گیرد .خرید
اقساطی و رد    و بدل کردن حواله های بانکی از
همین نوع است .این نوع پرداخت اغلب مورد
قبول مردم است.
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قدرت خرید پول

حتماً در گفت وگوهای روزمره از اطرافیان شنیده اید که در سال های گذشته کسی که یک میلیون
تومان پول داشت ،می توانست با آن یک دستگاه کاشانه 1بخرد یا با  50,000تومان می شد یک دستگاه
اتومبیل خرید؛ ّاما درحال حاضر با ده میلیون تومان حداکثر بتوان یک دستگاه اتومبیل دست دوم خرید.
بنابراین ،وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ،می گوییم که قدرت خرید
آن دستخوش تغییر است.
پیکان  

خانه

س
ال 0
135
سال 1360
سال 1370

موتورسیکلت  
دوچرخه  
ک حلقه

ی

سا

ل2
134

شین  

سال

ک ما

الستی

یری

سال

13

90

چرگ

ه پن

هزین

1380

هفده هزار تومان

از این مثال ها می توان چنین نتیجه گرفت که پول نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند و به
همین دلیل می گوییم قدرت خریدش را از دست داده است .واضح است که قدرت خرید پول به سطح
عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد؛ به بیان دیگر ،هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد ،قدرت
خرید پول کاهش می یابد و برعکس .به همین دلیل تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؛ چرا که باعث
کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس اندازکنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد.

تورم
ّ

تورم از نظر علم اقتصاد ،شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست .وقتی این افزایش در
ّ
تورم زیانبار و بد روبهرو هستیم .در مورد علت به وجود
سطح قیمت ها ،بی رویه ،پرنوسان و مداوم باشد ،با ّ
تورم ،نابرابری عرضه و تقاضای کل
تورم در جامعه ،نظریه های مختلفی وجود دارد.گاهی علت ّ
آمدن ّ
در جامعه است .این فزونی تقاضا بر عرضه به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند.
تورم شود.
همچنین اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد ،می تواند سبب ّ
واژه مصوب فرهنگستان به جای آپارتمان
1ــ ٔ
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تورم
محاسبۀ ّ
اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال 1000 ،ریال باشد و در انتهای سال ،قیمت آن به  1200ریال افزایش
طی این سال 20 ،درصد تورم در قیمت این کاال داشته ایم و به این شکل محاسبه می کنیم:
یابد ،می گوییم ّ
سطح قیمت های قبلی  -سطح قیمت های جدید
1200 − 1000 20
=
=  *١٠٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :نرخ تورم
درصد   *  100  = 20
1000
100
سطح قیمت های قبلی

تورم به اشتباه انتظار دارند که سطح عمومی قیمت ها کاهش
گاهی افراد با شنیدن کاهش نرخ ّ
تورم به معنای کاهش شتاب افزایش
یافته ،و به عبارتی دیگر اجناس ارزان تر شده باشد در حالی که کاهش ّ
قیمت ها است و قیمت ها همچنان با شتابی کمتر از قبل ،افزایش خواهد داشت.

نقدینگی

حجم کل پول موجود در کشور ،نقدینگی آن جامعه به شمار می رود .قبل از شکل گیری
خدمات نوین بانک ،نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و خارج از
گردش (پس انداز خانگی) بود .اما با پیدایش پول های تحریری (چک) و اینکه بانک ها می توانستند
شبه پول1خلق کنند ،حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد .نقدینگی هم مانند همه متغیرهای اقتصادی
به دو گونه اسمی و واقعی تقسیم می شود .فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ
تورم بیشتر شده باشد.
رشد آن از نرخ رشد ّ
فعالیت 1-3

تورم می شود .به نظر شما این افزایش
گفته شد که افزایش حجم پول باعث بروز ّ

حجم پول واقعی است یا اسمی؟

1ــ بحث «شبه پول» در فصل بعدی توضیح داده شده است.
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پرسش

1ــ انتخاب فلزات به عنوان پول چه مزایا و چه مشکالتی داشت؟
2ــ چه عواملی موجب پیدایش پول کاغذی شد؟
3ــ به نظر شما ،استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس برای
جامعه چه مزایایی دارد؟
  4ــ به نظر شما ،بین ارزش پول و حجم آن چه ارتباطی هست؟
تورم و ارزش پول را تجزیه و تحلیل کنید.
رابطه ّ
   5ــ ٔ
6ــ فرض کنید دولت با خلق پول بدون پشتوانه ،حقوق کارکنان دولت را افزایش
تورم آیا قدرت خرید کارکنان افزایش یافته است؟
دهد .توضیح دهید که در صورت بروز ّ
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فصـل دوم

بانک
پیدایش بانک

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسالمی قرن سوم تا هشتم هجری
و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی ،نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد .با جریان
یافتن پول های کاغذی و اعتبار و اعتماد به آنها ،کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند که کار اصلی آنها
حفظ و تأمین امنیت پول ،و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود .این مؤسسات،
که ابتدا «صرافی» و سپس «بانک» نامیده می شد با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادالت
و در نتیجه تولید بیشتر کمک کردند .اعتبار این مؤسسات به این دلیل بود که مؤسسان آنها بازرگانان
معروف ،ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی که ارائه می کرد ،کارمزد دریافت می کردند.
نکته مهم شدندّ :اول اینکه در اغلب موارد صاحبان
مدیران این مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو ٔ
پول های فلزی (که پول های خود را به امانت نزد آنان گذاشته و رسید گرفته اند) ،تمامی پول خود را از
صندوق مؤسسه خارج نمی کنند و به همین سبب ،بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان
مراجعه تعدادی از افراد به مؤسسه برای دریافت پول خود،
نکته دیگر اینکه هم زمان با
کافی استٔ .
ٔ
عده ای نیز برای واریز کردن پول به حسابشان مراجعه می کنند .درنتیجه ،هیچ گاه موجودی صندوق به
صفر نمی رسد .این دو مسئله ،برخی را به این فکر واداشت که پول های راکد در صندوق را به کار گیرند.
از دیر باز ،صاحبان پول های راکد دو دسته بودند :عده ای با دادن قرض الحسنه نیاز همنوعان
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خود را تأمین می کردند .همچنین با مشارکت مالی در تجارت و یا تولید ،بخشی از سود آن فعالیت
اقتصادی را به دست می آوردند .در مقابل عده ای هم بودند که پول های راکد خود را به نیازمندان یا
بازرگانان متقاضی ،وام می دادند و در مقابل ،مبالغی اضافه بر وام دریافت می کردند؛ بدون اینکه در
فعالیت اقتصادی مشارکت کنند و یا ضرری متحمل شوند .این عده برخالف آموزه های همه ادیان،
رباخوار بودند.
در این مؤسسه های پولی (صراف یا بانک) مسئله این بود که مالک پولهای راکد کیست .صرافان
دیندار ،پول های مردم را نزد خود امانت می دانستند .بنابراین نمی توانستند بدون رضایت صاحب پول از
آن استفاده کنند .اگر هم این پول های راکد را با اجازه صاحبان اصلی و از سوی آنها به کار می گرفتند
در این صورت مؤسسه مالی صرفاً واسطه و وکیل بود .سود فعالیت اقتصادی هم مال صاحب اصلی
پول می شد و مؤسسه فقط حق الوکاله خود را بر می داشت.
در جوامع غیردینی ،مؤسسه هایی شکل گرفت که پول های راکد را نه امانت بلکه قرض مردم به
آنان و مال خود می دانست .بنابراین آنها را وام می داد و ربا می گرفت .از سوی دیگر مؤسسات برای
افزایش توان وام دهی خود ،با دادن بخشی از آن ربا به مردم ،آنها را برای سپرده گذاری بیشتر تشویق
می کردند .بانک های ربوی این گونه شکل گرفت.
در هرصورت این گونه مؤسسات یا بانک ها (چه ربوی و چه غیرربوی) عالوه بر خدمات
نقل و انتقال و محافظت از پول ،به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند .امکان گرفتن وام و اعتبار
و پیدایش مؤسسه ای که اعتبار دارد و می تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد (وام) در حجم و
1
شکل فعالیت های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.

اعتبار

قبال ً بیان شد که این مؤسسات با چاپ رسید (پول کاغذی) قدرت خلق اعتبار پیدا کردند و برخی
از آنها هم از این فرصت سوء استفاده کردند .دولت ها هم با اطالع از این مشکل سعی کردند همان طور
که حق ضرب سکه را منحصر ًا در اختیار خود داشتند ،حق چاپ و نشر اسکناس را هم از افراد و
مؤسسات بگیرند.
هرچند انحصار این حق در دست دولت ،ظاهر ًا بانک ها را صرفاً به واسطه دریافت و پرداخت
1ــ اصل این فناوری اجتماعی (وام دهی و تأمین اعتبار) امکان خوبی برای رونق اقتصادی بشر بود و اینکه مثل هر نوآوری دیگر

رد خود آن نیست.
بشر از سوی عده ای مورد استفاده ظالمانه (ربا) واقع شده ،دلیلی بر ّ
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تبدیل کرده بود و دیگر نمی توانستند اسکناس چاپ کنند (خلق پول)ّ ،اما ماهیت منحصربه فرد بانک
فراتر از آن بود .بعدها مشخص شد بانک ها حتی اگر اجازه چاپ پول را هم نداشته باشند ،امکان خلق
نوعی دیگر از پول (شبه پول مانند پول های تحریری) را دارند.
فرض کنید در جامعه ای یک بانک بیشتر نداریم و اولین مراجعه کننده به این بانک ،مبلغی سپرده
بلندمدت می گذارد .بانک می تواند حداکثر تا سقف کل آن مبلغ را به دیگری وام دهد .حال ،اگر بانک
شرط کند که وام افراد را به جای پول نقد به صورت چک یا کارت اعتباری بپردازد و تمام کسانی را
که این چک ها را برای وصول به بانک برمی گردانند مجاب کند که پول نقد درخواست نکنند و در
همان بانک حساب باز کنند و از خدمات چک یا کارت اعتباری استفاده کنند در این صورت با پدیده
منحصربه فردی روبه رو خواهیم بود .1بانک می تواند به هر تعداد و به هر میزان که بخواهد وام دهد؛
زیرا پول از گردش درون بانک خارج نمی شود .به این فرایند خلق شبه پول یا «خلق اعتبار» می گویند
که از چاپ پول متفاوت است.
دولت ها با ابزارهایی این توان عجیب و خاص بانک را نیز باید مهار کنند .به همین دالیل بانک ها
و مؤسسات مالی و اعتباری ،می باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی ،و صرفاً با هدف ارائه خدمات به فعاالن
اقتصادی باشند و در هیچ جای دنیا اجازه فعالیت آزاد انتفاعی به بانک ها داده نمی شود .بانک ها فقط
با مجوز بانک مرکزی تأسیس می شوند و تمام فعالیت های پولی و بانکی آنها باید تحت کنترل و نظارت
شدید باشد.

انواع بانک

الزم به ذکر است بانک ها انواع متفاوتی دارند:
1ــ بانک تجاری که صرفاً نقش آسان سازی مبادالت را دارد( .مثل بانک ملی)
2ــ بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند نه به همه
2
مردم(.مثل بانک توسعه صادرات)
زمینه
3ــ بانک سرمایه گذاری ،واسطه و وکیل سپرده گذاران برای سرمایه گذاری و مشارکت در ٔ
تولید است 3.همچنین می تواند شرکت ها و واحد های تولیدی تأسیس کند.

1ــ بین معتمدان بازار کسی که مردم به او بیشتر اعتماد دارند بیشتر به وی قرض می دهند .در نتیجه می گوییم اعتبار
بدهکاری او بیشتر است .مشابه همین مسئله ،هر بانکی که سپرده های بیشتری از مردم داشته باشد ،بدهکارتر می شود و در نتیجه
قوی تر نیز هست.
2ــ بانک های مسکن یا کشاورزی بانک های تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند.
3ــ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجازه به بانک ها که بر اساس عقود اسالمی (مثل مضاربه و جعاله) به فعالیت های واقعی
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4ــ بانک توسعه ای ،صندوقی عمدتاً دولتی برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح های
١
عمرانی توسعه ای است.
  5ــ بانک مرکزی به عنوان حاکم پولی و اعتباری کشور ،وظیفه حکمرانی و نظارت بر بانک ها
را برعهده دارد.
با دقت بیشتر متوجه میشوید که این بانکها ،صرفاً در واژه بانک مشترکاند ،ولی به نوعی هریک
مؤسسه پولی و اعتباری متمایزی هستند که نباید آنها را یکسان پنداشت .در ادامه ،برخی فعالیت های
مشترک آنها معرفی می شود.

سپرده

به وجوهی که مردم به دالیل مختلف به بانک می سپارند« ،سپرده» گفته می شود .سپرده در واقع
اعتبار و دارایی صاحبش و بدهی بانک به مشتریانش است .سپرده ها بر دو نوع است:
1ــ سپردۀ دیداری :سپرده های دیداری ،سپرده هایی است که موجودی آنها به محض اینکه
مشتری مطالبه کند ،باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد ،پرداخت شود.
سپرده
سپرده مدت دار و
سپرده غیردیداری به دو صورت است:
2ــ سپردۀ غیردیداری:
ٔ
ٔ
ٔ
پس انداز.
سپردۀ مدت دار :حسابی است که پول مشتری برای مدتی تقریباً طوالنی در آن نگهداری می شود
و مشتری تا زمان سررسید ،حق برداشت از آن را ندارد.
سپردۀ پس انداز :حسابی است که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگهداری می شود
ّاما مشتری می تواند با مراجعه به بانک ،موجودی این حساب را در هر زمان که بخواهد ،دریافت کند.
فعالیت 2-1

چگونگی افتتاح حساب پس انداز را به کالس گزارش دهید.
اقتصادی هم بپردازند ،اغلب بانک ها در ایران هم زمان ،بانک سرمایه گذاری هم هستند .بانک های مشترکی که با کشورها تأسیس می شوند (مثل
بانک ایران و اروپا) هم بانک سرمایه گذاری به شمار می روند.
1ــ در ایران با تکالیفی که دولت برای بانک ها وضع می کند ،گاه بانک های تجاری ،نقش بانک توسعه ای را نیز ایفا می کنند .همچنین
بانک توسعه تعاون ،که از صندوق توسعه تعاون شکل گرفته بود ،بانک توسعه ای است که فعالیت های تجاری هم می کند .بانک توسعه اسالمی
جده (وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی) نیز بانک توسعه ای است.
مستقر در ّ
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وام دهی بانک ها

افراد و مؤسسات برای انجام دادن فعالیت ها یا تکمیل طرح های اقتصادی خود به    پول نیاز دارند
و برای تأمین پول مورد   نیاز خود به بانک مراجعه می کنند .بانک پس از بررسی درخواست متقاضی در
صورتی که فعالیت او با شرایط بانک مطابق باشد و همچنین بانک از توانایی فرد برای بازپرداخت بدهی
خود اطمینان یابد ،مبلغ وام را طی اسنادی به او پرداخت می کند؛ به این ترتیب ،فرد متناسب با مبلغ وام
نزد بانک اعتبار کسب می کند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قید شده در اسناد به بانک بپردازد.
فعالیت 2-2

مراحل دریافت وام را از کسی که از بانک وام دریافت کرده است ،بپرسید و
به کالس گزارش کنید.

   اسناد اعتباری

ارائه خدمت
بانک ها به منظور عملیات اعطای وام و اعتبار ،اسناد مختلفی تهیه کرده اند تا ضمن ٔ
در کوتاه ترین زمان بتوانند طلب خود را از وام گیرنده دریافت کنند .این اسناد قابل انتقال است و صاحبان
آنها می توانند قبل از سررسید ،آنها را به دیگران منتقل کنند .برخی از اسنادی که در بانک ها و مؤسسات
اعتباری جریان دارد ،عبارت است از :چک ،سفته ،برات و اوراق قرضه .1این اسناد با توجه به زمان
بازپرداختشان در سه گروه طبقه بندی می شوند:
1ــ اسناد اعتباری دیداری (چک) :از آنجا که این اسناد به محض رؤیت بانک و بدون اطالع
قبلی قابل پرداخت است ،به آنها «اسناد دیداری» گفته می شود .صاحبان این نوع اسناد ،مبلغ مورد   نظر
را در وجه خود یا هر کسی که مایل باشند ،روی سند یادداشت می کنند .بانک نیز مبلغ قید شده را به
فردی که سند در وجه او صادر شده است ،پرداخت می کند« .چک» یا «پول تحریری» ،همانند پول نقد
2
در معامالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
2ــ اسناد اعتباری کوتاه مدت :زمان بازپرداخت این دسته از اسناد یک سال یا کمتر است.
یکی از اسنادی که بانک ها در مقابل اعطای وام از وام گیرنده درخواست می کنند ،سفته است .این سند
 1ــ در کشور ما ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به جای اوراق قرضه ،از اوراق مشارکت استفاده می شود.
2ــ اگرچه طبق قانون ،چک سند بهادار بدون تاریخ است در کشور ما براساس عرف ،متأسفانه به غلط از آن به جای سند اعتباری
مدت دار استفاده می شود که مشکالت زیادی مثل چک برگشتی و زندانیان چک را ایجاد کرده است .بد نیست بدانید درج تاریخ آینده روی
چک غیرقانونی است.
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در معامالت بازرگانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .سفته سندی است که به موجب آن ،بدهکار متعهد
می شود مبلغ معینی را در زمان مشخص   به     طلبکار پرداخت کند .طلبکار پس از دریافت سفته باید آن
را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد .هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد؛ مثال ً اگر روی
سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد  100هزار تومان دارای
اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثال ً  200هزار تومان تعهد کرد.
در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند ،می تواند سفته را
2
پشت نویسی (ظهرنویسی) 1کند و با دریافت مبلغ کمتری ،طلب خود را به دیگری انتقال دهد.
سفته را می توان از بانک ها خریداری کرد.

فعالیت 2-3

کنید.

از یک برگ سفته و چک رونوشت تهیه ،و چگونگی پرکردن صحیح آن را تمرین

1ــ وقتی در پشت سفته نوشته می شود «این سند به آقا یا خانم ……… انتقال یافت» ،عمل ظهر(پشت) نویسی انجام گرفته است.
2ــ در استفاده از تمام اسناد اعتباری باید به شدت دقت کرد تا در دام سوء استفاده کنندگان نیفتاد .قبل از هرگونه اقدام بهتر است
از وکیل یا فرد آگاه ،اطالع کسب کرد؛ به طور مثال در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد
دیگری منتقل کرده باشند ،دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند؛ بنابراین انتقال سفته پایان کار شما نیست.
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3ــ اسناد اعتباری بلند   مدت :در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکالت
یا گسترش فعالیت های اقتصادی خود به امکانات مالی نیاز پیدا می کنند ،ممکن است به انتشار اوراق
مشارکت اقدام کنند .افراد یا مؤسسات خصوصی با خرید این اوراق ،ضمن دریافت سود علی الحساب
در فواصل زمانی مشخص شده ،اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت می کنند.
بازپرداخت این گونه اسناد ،اغلب بیش از یک سال طول می کشد؛ به همین دلیل ،آنها را جزء
اسناد اعتباری بلند   مدت قرار می دهند.
فعالیت 2-4

برخی بانک ها به فروش اوراق مشارکت اقدام می کنند .شما می توانید داوطلبانه
در این زمینه گزارشی تهیه ،و به کالس ارائه کنید.

فعالیت های مختلف بانک ها

وظیفه بانک ،تجهیز و توزیع اعتبارات و اعطای وام است؛ در حالی که
برخی تصور می کنند تنها
ٔ
مهم دیگری نیز انجام می دهند؛ مانند:
بانک ها فعالیت های ّ
ــ خرید و فروش ارز
ــ نقل و انتقال وجوه در داخل کشور
ــ دریافت مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها
ــ پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنها
ــ قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان
وظیفه قیمومت ،وصایت و وکالت برای مشتریان طبق مقررات مربوط
ــ انجام دادن
ٔ

نظام بانکی بدون ربا

براساس فقه اسالمی ،هر نوع دریافت پول اضافی از وام گیرنده ،ربا تلقی می شود و حرام است.
بر این اساس ،قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال  1363به اجرا درآمد .طبق قانون
عملیات بانکی بدون ربا ،بانک ها درآمد خود را از طریق سرمایه گذاری مستقیم در طرح های تولیدی و
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عمرانی کسب می کنند .عالوه بر این ،تحت یازده عقد اسالمی 1مجاز نیز می توانند به اشخاص تسهیالت
مالی اعطا کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری ها شرکت جویند؛ به این ترتیب ،بانک
عرصه تولید و اقتصاد کشور تبدیل
اسالمی از حالت واسطه گری خارج می شود و به نهادی فعال در
ٔ
می شود .این عقود مجاز عبارت است از:
3ــ مشارکت مدنی
2ــ مضاربه
1ــ قرض الحسنه
   6ــ معامالت َسلَف
   5ــ فروش اقساطی
4ــ مشارکت حقوقی
9ــ مزارعه
7ــ اجاره به شرط تملیک    8ــ جعاله
11ــ خرید دین.
10ــ مساقات
به دلیل این فعالیت های بانکی که در بخش واقعی اقتصاد است ،سود بانکی (علی الحساب یا
قطعی) اعطایی به سپرده گذاران در قانون ،ربا تلقی نشده است.
1ــ در زیر عقود اسالمی را به اختصار توضیح می دهیم:
1ــ قرض الحسنه :قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد (در اینجا بانک) مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به
دیگری (در اینجا مشتری بانک) واگذار می کند .در مقابل ،قرض گیرنده متعهد می شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین بازپس دهد.
2ــ مضاربه :قراردادی است که به موجب آن ،بانک سرمایه را تأمین می کند و طرف دیگر با آن به تجارت می پردازد .در نهایت،
سود سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می شود.
سرمایه نقدی
بانک)
جمله
(از
حقوقی
یا
حقیقی
شخص
چند
یا
دو
آن
موجب
به
که
است
بازرگانی
3ــ مشارکت مدنی :قراردادی
ٔ
یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود درهم می آمیزند.
سرمایه شرکت های سهامی جدید را تأمین ،و یا قسمتی از سهام
4ــ مشارکت حقوقی :قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از
ٔ

شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آنها شریک می شود.

  5ــ فروش اقساطی :بانک ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود ،ماشین آالت و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال

است ،خریداری می کنند و به صورت قسطی به مشتریان می فروشند.

آینده بنگاه ها را پیش خرید می کند.
  6ــ معامالت َسلَف :بانک محصوالت تولیدی ٔ

7ــ اجاره به شرط تملیک :طبق این قرارداد ،بانک مورد اجاره را تهیه می کند و در اختیار مشتری (مستأجر) قرار می دهد .در
صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل ،و اقساط خود را تأدیه کند در پایان مدت اجاره ،مالک عین ما ِل مورد اجاره می شود.
  8ــ جعاله :طبق قرارداد ،کارفرما تعهد می کند در برابر عمل مشخص کارگزار یا عامل ،اجرت معینی به او بپردازد.

9ــ مزارعه :طبق این قرارداد ،بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزی

کند .در نهایت ،سود حاصل بین دو طرف تقسیم می شود.

10ــ مساقات :قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول ،کار نگهداری از باغ و برداشت

را انجام می دهد.

11ــ خرید دین :طبق این قرارداد ،بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی را

تنزیل کنند.
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پرسش

  1ــ تفاوت مؤسسات و بانک های ربوی و غیر ربوی را توضیح دهید.
2ــ مفهوم اعتبار در عملیات بانکی چیست؟
3ــ انواع بانک ها را نام ببرید.
4ــ بانک ها چه خدماتی را به مشتریان خود ارائه می کنند؟
5ــ انواع اسناد اعتباری را نام برده و کاربرد آنها را توضیح دهید.
   6ــ فرایند خلق شبه پول را توضیح دهید.
  7ــ در نظام بانکی بدون ربا  ،بانک ها چگونه درآمد کسب می کنند؟
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فصـل سوم

بازار سرمایه
بین پیشرفت اقتصادی کشورها و گسترش بورس
آنها چه رابطه ای هست؟
محلّ ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

1

اغلب مردم پس اندازهایی دارند و مایل هستند آنها را در اموری به کار گیرند که عاید مناسبی
سرمایه الزم و تخصص و توان انجام دادن این
داشته باشد .از سوی دیگر ،افراد به تنهایی امکانات و
ٔ
کار را ندارند.
صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز
تجاری نیز برای تأسیس این گونه واحدها و
گسترش دادن فعالیت های خود به منابع مالی
نیازمندند .در قدیم ،اشخاص پس اندازها یا مال
به دست آمده از ارث را وارد سرمایه گذاری
می کردند و یا از افراد دارای اعتبار یا بانک ها
قرض می گرفتند.
1ــ در این فصل ،منظور از سرمایه ،صرفاً سرمایه مالی است.
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شیوه مناسب تری ابداع شد و آن تأمین مالی از طریق صدور
رفته رفته در روند تکامل تأمین مالیٔ ،
اوراق بهادار بود .در این روش ،مراکز تجاری و بازرگانی به جای اینکه از بانک وام بگیرند ،وام را
انگیزه مردم برای
به طور مستقیم از مردم دریافت می کنند؛ از جمله پیامدهای مطلوب این روش ،افزایش
ٔ
سرمایه گذاری است؛ زیرا در این حالت ،مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک می شوند .با استفاده
سرمایه شرکت های
از این روش ،سرمایه های اندک مردم جمع آوری می شود و در قالب منابع قابل توجه،
ٔ
سهامی را تأمین می کند .این کار مهم از طریق «بازار سرمایه» و نهاد آن یعنی بورس 1انجام می شود.
بورس ،مرکزی مطمئن است که بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و از این
زمینه جمع آوری و به کارگیری سرمایه های مالی را فراهم می آورد.
طریقٔ ،

بازار بورس

به طورکلی به مکانی که کار قیمت گذاری و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در
آنجا انجام می گیرد« ،بورس» می گویند .در اینجا برای آشنایی بیشتر شما ،بورس کاال و بورس اوراق
بهادار معرفی می شود.

ساختمان بورس اوراق بهادار تهران

بورس کاال :به بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار می گیرد« ،بورس
کاال» می گویند .معموال ً این گونه بازارها را به نام کاالیی که در آنها معامله می شود ،نام گذاری می کنند.
البته بورس کاال در اصطالح اقتصادی صرفاً محل مبادالت کاغذی آن کاال است .در بورس های کاال
بیشتر کاالهای واسطه ای و مواد خام و اولیه مثل گندم ،جو ،آهن ،مس ،زغال سنگ ،نفت ،و برخی
1ــ بهابازار ،مص َّوب و جایگزین فرهنگستان به جای واژه بورس است.
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مواد شیمیایی مورد معامله قرار می گیرد.
بورس کاال محل مبادالت کاغذی آن کاال است و کاالیی در آن مبادله نمی شود.
بورس اوراق بهادار :به بازار رسمی و دائمی که در محلی معین تشکیل می شود و در آن
اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد« ،بورس اوراق بهادار» گفته می شود .برای آشنایی شما با این
بازار ،نخست اوراق بهادار معرفی می شود.1
فعالیت 3-1

چند بورس معروف دنیا را نام ببرید.

اوراق بهادار

منظور از اوراق بهادار ،اسنادی است که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر
دسته کلی تقسیم می شود:
می شود؛ این اوراق به دو ٔ
1ــ اوراق سهام
2ــ اوراق مشارکت
2
1ــ اوراق سهام :سهم
دارنده آن در
دهنده مالکیت
     ورقه قابل معامله ای است که نشان
ٔ
ٔ
ٔ
شرکت سهامی است و بر روی آن اطالعاتی شامل میزان مشارکت ،تعهدات و منافع صاحب سهم در
هر شرکت سهامی درج شده است .صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند ،مالک ،و در سود
و زیان شرکت سهیم می شوند.

 1ــ گاهی به مواردی مثل سفته ،چک ،پول ،برات ،حوالجات ،تمبر و  ...در زبان مردم ،اوراق بهادار گفته می شود که کارکرد آنها تضمین
تعهدات است نه تأمین مالی .اما در اصطالح اقتصاددانان به آنها اوراق بهادار نمی گویند .همچنین اوراق مبادله شده در بورس کاال نیز ازنظر مردم
اوراق بهادار شمرده می شود در حالی که از نظر اقتصاددانان ،اوراق بهادار صرفاً شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت می شود.
ورقه سهم موارد زیر درج می شود:
2ــ روی ٔ
شده
پرداخت
مقدار
و
سهم
اسمی
مبلغ
سهم،
نوع
تعیین
شده،
پرداخت
سرمایه
و
شده
ثبت
سرمایه
مبلغ
آن،
ثبت
شماره
نام شرکت و
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
آن به حروف و عدد.
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صادر کننده سهام ،شرکت سهامی است .شرکتهای سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم میشوند
که فقط شرکتهای سهامی عام میتوانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند .شرکتی که خواستار
پذیرش در بورس است و شرایط الزم را نیز دارد ،میتواند تقاضای پذیرش خود را به همراه مدارک مورد  نیاز
به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه کند .این شرکت پس از بررسی اولیه ،مدارک برای هیئت پذیرش
میفرستد و این هیئت پس از بررسی دقیق وضعیت شرکت  ،نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام می کند.
2ــ اوراق مشارکت :1دولت ،شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به   منظور تأمین
اعتبار طرح های توسعه ای و عمرانی در کشور ،اوراق مشارکت منتشر می کنند.
برعهده بانک مرکزی
تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران
ٔ
ٔ
است .گاهی اوراق مشارکت می تواند مانند سهام در بازار سرمایه خرید و فروش شود.
فعالیت 3-2

درباره هر یک از این موارد از جهت سوددهی بیشتر و خطر (ریسک) کمتر بحث کنید.
ٔ
1ــ خرید اوراق مشارکت
2ــ سپرده گذاری در بانک
3ــ خرید سهام شرکت های عضو بورس

تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه

فعالیت های بازار سرمایه در اقتصاد جامعه آثار و نتایج بسیاری دارد؛ از جمله:
ــ از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد ،حجم سرمایه گذاری را در جامعه افزایش
می دهد.
ــ بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار ،و معامالت بازار سرمایه را تنظیم
می کند.
ــ با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا
حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند.
ــ با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش
تورم مؤثر است.
نرخ ّ
جامعه ما به دلیل پرهیز از ربا ،این طرح ابتکاری ایجاد شده است.
1ــ در
ٔ
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ــ بورس و فعالیت های مربوط به آن ،سرمایه های الزم اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی
را فراهم می آورد.

چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد؟

اولین کاری که برای سرمایه گذاری در بورس باید انجام داد ،گرفتن «شناسه 1معامالتی» با مراجعه
به یکی از کارگزاری ها است .همان طور که بانک به مشتری خود شماره حسابی می دهد که مشتری با
شناسه معامالتی آنها شناسایی می کند.
سامانه معامالتی بورس هم افراد را با
آن شماره شناخته می شود،
ٔ
ٔ
سپس خریدار سهام برای خرید باید به یکی از کارگزاری های بورس مراجعه ،و از کارگزار
برگه درخواست خرید کند .کارگزار برگه ای را در اختیار او قرار می دهد .او عالوه بر تکمیل
تقاضای ٔ
آن باید مبلغی را که می خواهد سرمایه گذاری کند به حساب کارگزار واریز کند و فیش آن را به همراه
برگه تکمیل شده تحویل کارگزار دهد و رسید بگیرد.طی زمان معینی ،پس از آماده شدن اوراق سهام،
ٔ
مشتری با تحویل رسید قبلی به کارگزار ،اوراق سهام خود را دریافت می دارد .عالوه بر خرید حضوری،
نمونه چاپی آن را به عنوان
اشخاص می توانند از طریق اینترنت نیز به خرید اقدام کنند و پس از عملیاتٔ ،
رسید دریافت نمایند.
برای فروش سهام نیز فرد باید به کارگزار مراجعه ،و قیمت مورد نظر را برای فروش تعیین کند
تا کارگزار از سوی فروشنده اقدام کند.
دقت کنید بازار سرمایه هم محل عایدی و هم خطر(ریسک) است .به همین دلیل افراد باید فقط
سرمایه های مازاد خود را بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند .همچنین بهتر است به اصطالح
همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارند و سبد سهام تشکیل دهند .در غیر این موارد احتمال
ضرر می رود.

واژه مصوب فرهنگستان به جای کد
1ــ ٔ
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پرسش

1ــ نقش بورس و نقش بانک را در اقتصاد جامعه با هم مقایسه کنید.
2ــ بورس چگونه می تواند از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری کند؟
3ــ در بورس کاال  ،چه نوع کاالهایی مورد معامله قرار می گیرد؟
  4ــ تفاوت اوراق مشارکت و سهام چیست؟
   5ــ کدام دسته از اوراق بهادار خطر (ریسک) کمتری دارد؟ چرا؟
6ــ اوراق مشارکت به چه منظور منتشر می شود؟

76

