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 تعالي بسمه
 مقدمه*

 

  ژهیتوجه و  ازمندی که ن  باشد یم   کشور  ی بانک  مستیروبه رو بوده، بازار پول و س  یبا چالش اساس  ریاخ  انیسال  ی که ط  یی از بازارها  یکی 

از مه  استگذارانیس  یاز سو بانک  ی کارکردها  نیترمکشور است.  ن   یمال   منابع   نیتأم  ، ینظام  اد است.  صاقت  یقیش حقخب  ازیمورد 

  نیبهتر نه،یهز نیکه بتواند با کمتر باشد ی کارآمد م ی نظام مال کی وجود منابع مستلزم نهیبهخصیص و ت  یادصبه رشد اقت یابیدست

خصیص  ت  ا یو    ی نظام مال   ییآورد. کارا  م هستند، فراه  یمال   ن یتأم  ازمندی که ن  یادصمولد اقتخش های  بی  را برا  ی منابع مالخصیص  ت

 نکه یتوجه به ا  با   اند واد داشتهصدر اقت  یها همواره نقش مهمبانک  زین  رانیاست. در ا  یادصبر رشد اقت  رگذاریاز عوامل تأث  منابع  نهیبه

و نقش بازار    باشدیمحور م  بانک  کشور  در  ی مال  نیبه اصطالح تامها بوده و  به بانک  یمتک  یادصاقت  یهابنگاه  ی منابع مال  نیتأم

اساس  . برباشد یم  تیحائز اهم  اریآنها بس  ییبانکها و کارا  عملکرد  تسیبا بانکها اندک است، حسا  سهیو سهامداران در مقا  هیسرما

به نام    یادهیپد  با  ،ی نگینقد  محج  هیروی  ب  شیهمواره با وجود افزا  ریاخ  یهاکشور، متأسفانه در سال  یو پول  یادصاقت  ینماگرها

  یادصو فعاالن اقت  ی دیتول  یهاها، همواره بنگاهسال  نیا  ی طی  نگینقد  یبا وجود رشد باال  ی . به عبارتیماروبه رو بوده  ی نگینقد  یمعما

چند سال   یاند. طعنوان کرده  یمال نیخود را مشکل تأم یشروی مشکل پ  نیترممهی و خارج یداخل یهاشیمایو پ  هایدر نظرسنج

  مشکل  ،یالمللنیچندجانبه ب  یهایماعمال تحر  گریو از طرف د  یاد در رکود تورمصاقت  یو گرفتار  یادصاقت  گذشته اوضاع نابسامان

است. نرخ سود نشان نداده    الزم را از خود  ییکشور کارا یبانک  مستیس  نیب  نیرا حادتر از گذشته کرده و در ا  یبه منابع مال  یدسترس

انان بوده است. از داد صو اقت  یو بانک   یپولخصصین  مت  استگذاران،یس  نیمباحث در ب  نیتر  همواره از پرمناقشه  ز یها نبانک  التیو تسه

لزوم    ، یبانک  مستیبه س  ی دولت  یهاشرکت  ولت  دو  ی بده  شیافزا  نیها و همچنبانک  یرجاریمطالبات غ   شیبا توجه به افزا  یطرف

به    یضرور  یامر  یدولت و بانک مرکز  ی پول یهااستیس  یساز  اده یپ   به منظور اجرا و  ا یبازار پول پو  ک ی  یاندازر و راهسازوکا  یطراح

 . رسدینظر م

  ن ی بهتر   نه، ی هز  ن ی که بتواند با کمتر است   کارآمد  ی نظام مال   ک ی منابع مستلزم وجود  نه ی به  ص ی و تخص  ی به رشد اقتصاد  ی اب ی در واقع دست   

منظور مرکز پژوهش، توسعه و    ن ی هم به  هستند، فراهم آورد.    ی مال   ن ی تأم   ازمند ی که ن   ی مولد اقتصاد   ی ها بخش   ی را برا   ی منابع مال   ص ی تخص 

  جامع انواع   ی بررس   ا ب   »امکان سنجی راه اندازی بازار پول در ایران« با عنوان    ی در گزارش   سازمان بورس و اوراق بهادار   ی مطالعات اسالم 

بازار    ک ی  ی انداز راه   برای   یی الگو  ، ی مقررات  و  ی نظارت  ، یی مختلف و سازوکار اجرا  ی از آنها در کشورها   ک ی هر  ی بازار پول و کارکردها   ی ابزارها 

ارائه  مختلف،    ی بازار پول با کارکردها   ی از ابزارها   ی ا ها از مجموعه و شرکت   ی مرکز   دولت، بانک   ی مند پول منسجم در کشور باهدف بهره 

برجسته تر شدن  و    ها رساخت ی اصالح ز ضرورت  بازار،  این  در    ج ی را   ی انتشار و استفاده از انواع ابزارها   ادامه نیز راهکارهایی برای نموده و در  

 پیشنهاد داده است. در کشور  پول  نقش ارکان و فعاالن بازار  

 قیتحق تیمسئله و اهم انیب *

» امکان سنجی راه اندازی  درباره    سازمان بورس و اوراق بهادار  ی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم به استناد گزارش   

  گر ی. به عبارت دستین  افته ی بازار سازمان    کی بازار پول  که در خرداد سال جاری منتشر شده است    1بازار پول در ایران« 
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  ر یو سا  ی ربانکیغ   یها، مؤسسات اعتبار بانک   ی و به طور کل  شود یبازار پول در نظر گرفته نم   یبرا  یخاص   یی ای محل جغراف 

کنندگان    مشارکت  .بازار پول هستند  دهندهلیتشک  شود،یبازار پول در آن انجام م  یمال   یکه دادوستد ابزارها  ییهامکان

  می مستق ریغ   ا ی  م ی مستق   قیهستند که به عنوان پس اندازکننده از طر  ی نگ یمازاد نقد  ی دارا  ی واحدها  ا یدر بازار پول، افراد  

رسالت    نیمهمتر  ، یدهند. به عبارتی قرار م ی منابع مال  ازمندین  ی واحدها  اریمدت در اختکوتاه یدها یمنابع خود را با سررس

در گردش    هیسرما  نیتأم  زیکوتاه مدت آن و ن  ی به معنا  ینگینقد  نیمنظور تأمبه  یاقتصاد  ی واحدها  یبرا  التیسهت  جادیبازار پول ا

 است.

دارند و    ی مال  ن یتأم دری  ها نقش اصلبانک گریبانک محور است. به عبارت د   رانیدر ا  ی از آن است که بازار مال  ی حاک  ها یبررس  ج ینتا 

 ی روبه رو بوده، به طور  ینگیبا شکل نقد  همواره  گذشته، کشور  ی هاسال طی  حال    نیاندک است. با ا  نیب  ن یدر ا  هینقش بازار سرما

آسان به    یو عدم دسترس  یمال  نیمشکل تأم  ،یادصفعاالن اقت  ی اصل  از مشکالت  یکیهمواره    ،ینگ ینقد  یباال  یکه با وجود رشدها

  اسالمی  لس شورایمج  ی هامرکز پژوهش  ی لصاد و گزارشات فصاقت  ی مجمع جهان  یریپذ  رقابت   منابع بوده است. بر اساس گزارش

  ی هاگفت در سال  توانیواقع م   در   . شده و در صدر مشکالت قرار دارد  عنوان  ی مال  نیمشکل تأم  ،یاد صاقت  مشکالت فعاالن   نیتریاصل

اد کشور را در معرض تورم و تنزل ارزش پول صاقت  ی نگینقدی  سو رشد باال  کیروبه رو بوده است؛ از    یتناقض جد  کیکشور با    ریاخ

به سمت   ینگ یکه انتظار داشتند نقد  یادصفعاالن اقت گرید یاست و از سو داشته را به همراه یادصاقت یهای ثباتیبقرار داده و   یمل

 .  برندی خود نام م یبه عنوان مشکل اصل  ینگیبه نقد  یو عدم دسترس یاعتبار یهاتیمحدود حرکت کند، از دیتول یازهاین

 ست؟یبازار پول چ*

سال است،    کیکمتر از    آنها  دیکه سررس  ییابزارها  ای  یکه در آنها اوراق بهادار بده  شودیاطالق م  ییبازار پول به بازارها  ی طور کل  به  

  یازهاین  یآنها جوابگو  یاست که وجوه نقد  ییهادولت  ها، وافراد، شرکت  یفور  ازیپول ن  یبازارها  یریگ  . علت شکلشودیمعامله م 

با    ییهانهیهز  اغلب  ینگیاز حد نقد  شیب  یدارند. از آنجا که نگهدار  ازین  یفور  به وجوه نقد  لیدل  نیو به هم  ستیکوتاه مدتشان ن

را که    یحداقل وجوه نقد  کنندی می  به طور معمول سع  یادصاقت   ی ها به همراه دارد، واحدهاشرکت  یفرصت را برا  نهیعنوان هز

خود را در   یدارند مازاد وجوه نقد  یسع  یادصاقت  یواحدها  جه،ی کنند. در نت  یروزمره آنها باشد، نگهدار  یمعامالت   یازهاین  یجوابگو

کنند.    یگذارهیبه وجوه نقد باشد، سرما   لیقابل تبد  نهیهز  نیو با کمتر  سرعت  به  ازیکه در صورت ن  ی کوتاه مدت  یاوراق بهادار مال 

 نه یهز نیو با کمتر عیطور سردر کوتاه مدت و به یادیکه مبالغ ز  کندی م مامکان را فراه نیا هایژگ یو نیپول با دارا بودن ا یبازارها

  ، یگذارهیسرما   یهافرصت  جادیضامن ا  ی بازار پول  ی. ابزارهاابد یانتقال    ی کنندگان وجوه مال  رفصبه م   ی وجوه مال  کنندگان   نیتأم  از

را از  یی باال ( بازده)  ، نرخ بهره(فاقد بهره است  عمل که در) وجوه در نزد خود یبا نگهدار سهیدر مقا گذارها، هیکه سرما شودیسبب م

  یآنها از قدرت نقدشوندگ   یگذارهیبازار پول، سرما  یکوتاه مدت ابزارها  تیماه  که با توجه به  یبه نحو  ؛خود کسب کنند  یگذارهیسرما

 : بازار پول عبارتند از یها یژگیو  نیباال، عمده تر حاتیبا توجه به توض. نکول است سکیفاقد ر باال برخوردار بوده و به نسبت

 



 

4 

 

 
 

 رانیبازار پول در ا *

  ی وصصخ  یهابانکیس  سات  است. تا قبل از  افتهی  و سازمان  یاز بازار پول رسم  ترعیوس(  رمتشکلیغ )   افتهیبازار پول سازمان ن  ،رانیا  در

در دست دولت بود. در  خصصی  و ت  یاز تجار  ماعی  کشور، عمالً نظام بانک  ی بودن شبکه بانک  یدولت  ل یبه دل  1382در سال    رانیدر ا

وجود دارد که   نرایدر ا یو اعتبار یمال   یها و نهادها الحسنه قرض انواععنوان   تحت ینهاد مال  یاد یبازار پول، تعداد ز یش رسمخب

کشور در   یو اعتبار  ی مال  یتاکنون، نهادها  بانقال  یاز ابتدا  نی . بنابراستندین  یمرکز  بانک   ت نظارتحاز آن ت  یتوجه  ش قابل خب

  ریخود را از سا  یساز آنها مجوز تأس  یتعداد  ای و    کنند یعمل م  یطبق مقررات و تحت نظر بانک مرکز  ا ی   افتهی   ش بازار سازمانخب

اقت  هاسازمان انتظام   ی نظام  ینهادها  ،یاد اسالمصمانند سازمان  غ   ،یو  ا  اندکرده  افتیدر  رهیوزارت کشور و    یحال گستردگ  نیبا 

  جاد یمسئله باعث ا  نیکشور است. هم  یرسم  پول  از بازار  ترعیوس  اریبس  ران،یدر ا  افتهیو سازمان ن  یررسمیغ   یو اعتبار  یپول  یبازارها

که   یررسمیدر بازار غ   ینگینقد  اد یز  مشده است. ضمناً حج  رانیا  یررسمیغ   و  یها در بازار پول رسمنرخ بهره وام  نیب  ادیتفاوت ز

نرخ تورم در کشور کمک    شیتوانسته به افزا  ست،ین  تیدولت قابل هدا  یمال  یهااستیو س  یمرکز  بانک  یپول  یهااستیتوسط س

 ب یوصرا به ت  یپول  رمتشکلیبازار غ   یمقانون تنظ 1383آذر سال    23اسالمی در تاریخ  ل، مجلس شورای  ئی رفع این مسا کند. برا

و ثبت هرگونه  یس  تأس  تحت هر عنوان و  یو حقوق  یقیاص حقخ توسط اش  یبانک  اتیبه عملغال  قانون، اشت  نیا  1. طبق ماده  رساند

 .ممنوع است یمجوز از بانک مرکز افت یبدون در یو اعتبار ی نهاد مال

 ن یا  یاز اجرا  ماه کی  اند ظرفف  موظ  کنند، ی م  ی بانک  اتیمجوز اقدام به عمل  افتی که بدون در  ی اصخماده، اش  نیا  2ره  صتب  طبق

. طبق شودیم  فمتوق  ی انتظام  یروین  توسط  آنها  یپول  تیصورت فعال  نیا  ری. در غ ند ینما  یقانون اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکز

است. در   یپول و اعتبار بر عهده بانک مرکز  یوبات شوراصم  یاعتبار   و  یپول  یهااستیس   یقانون، نظارت بر حسن اجرا  نیا  2ماده  

بازار پول   ی نهادها  ،یاعتبار  یها هیالحسنه و اتحاد  سسات قرضوانواع م  ، یربانک یغ   یاعتبار  و  یسسات پولوم  ،یتجار  یهابانک  رانیا

   . دهندیم لیرا تشک

 عمده بازار پول ایران با کشورهای پیشرفتهتفاوت *

کشور  عالوه بر انجام    یتجار  یهاکشورها وجود دارد. بانک  ریسا  یتجار  یهاکشور با بانک  یتجار  یهابانک  نیب  یاعمده  تفاوت

اجازه    شرفتهیپ   یصنعت  یدر کشورها  یتجار  یها. بانکدهندیانجام م  زین  یاعمدهی  هایگذارهیخود، سرما  یبانکدار  یسنت  اتیعمل

 پرداخت   از  تواند یکند، نم  یگذارهیسرما  یدر شرکت  یاگر بانک تجار  رایرا ندارند. ز  یو بازرگان  یدیتول  یهاشرکت  در  یگذارهیسرما

خواهد شد.  منابع انجام ن  نهیبهتخصیص  پرداخت وام و اعتبارات بر اساس اصل    طیشرا  نیکند. در ا  بوام و اعتبار به آن شرکت اجتنا

سررسید ابزارهای آن کوتاه مدت است؛

گردش پول نقدینگی در این بازار سریع است؛

درجه نقد شوندگی ابزارهای آن باال می باشد؛

ریسک سوخت اصل سرمایه در آن پایین است

گاه های بنکه بدون حق مالکیت و حق شریک شدن در دارایی… ها، اسناد خزانه ودر این بازار ابزارهای بدهی مانند سپرده
.گردندها می باشند، مبادله می

ه انداز، اتحادیه های اعتباری می باشند که از یک طرف ببانکها، مؤسسات پس: عمده ترین نهادهای فعال در این بازار 
ل ها را هم به شکجذب سپرده ها بدهی های کوتاه مدت و عندالمطالبه می پردازند و از طرف دیگر می توانند آن سپرده

.و هم به شکل وام های بلندمدت تخصیص بدهند( بازارپول)وام های کوتاه مدت 
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.  کنندیمتمرکز م یو حقوق  یق یاص حقخاشی  جار  یهاییدارا  یمال   نیخود را در تأم  یفوظا  یتجار  یهابانک  شرفتهیپ   یدر کشورها

 .است ی و ساختمان یکشاورز ،یدیتول یهاثابت شرکت  یهاییدارای مال   نیتام ،جاریت یها بانک یاصل فهیوظ گریاز طرف د

بر شبکه   یمبتن  آنها،  تیفعال  م  موجود، قدمت و حج  یمال  ینوع نهادها  لیبه دل  رانیا  یمال  یبر داد و ستدها  محاک  یمال   نظام اما  

برخوردار    ی خاص  یهایژگیوکشور را از  ی  رسم  ی مال  یو بازارها  ی بدون ربا، نظام بانک  یبانک   اتیقانون عمل   تیحاکمو    است  ی بانک

خصصی  و ت  یتجار  ی هابانک  تیفعال  ی هامرزها و حوزه  یفتضعی  گر یو د  یبانکدار  یسنت  یف وظا  یفتضع  ی کی  ی ژگ یو  نیساخته است. ا

 ی مال  یگرواسطه  یعنی  یبانکدار  یسنت  یفبدون ربا، تعر  یبانک  اتیقانون عمل  یاجرا  بدون رباست. با  یبانکدار  اتیعمل  بدر چارچو 

 . داق نداردصکشور ما م یهادر مورد بانک گذارانه یسرما  انداز کنندگان وس پ  نیب

عالوه    یمال  سساتؤم  ها به عنوانبانک  کند،یم   بجایا  افتهی  از کشورها توسعه  یدر برخ  یمال  یفناور  یهاشرفتیگونه که پ آن  البته

واسطه نقش  انجام  تأم  یمال  یگربر  به  اقدام  پول،  بازار  سرما  دری  گذارهیسرما  یهاطرح  ی مال  نیدر  قراردادها  هیبازار  قالب    یدر 

و تداخل روزافزون   یمال  یفناور  یهاشرفتی. پ دینما یمی  ردولتی و غ   یادصاقتختلف  مهای  خشصورت مستقل در ب  به  ای و    یمشارکت

و سنگاپور را بر آن داشته است که   دمانند ژاپن، سوئ  ییکشورها  یادصاقت  و  یمسئوالن مال  هیپول و سرما  یدر بازارها  ها تیفعال

پول و   ینظارت بر بازارها  فهیوظ  شتر،یب  یرا کنار گذاشته و به منظور هماهنگ  هیپول و سرما  یبازارهای  دوگانگ  یعنی  یسنت  دگاهید

 ب چارچو  در  هابانک  ران،یبدون ربا در ا  ی بانک  اتی . طبق قانون عملندیواگذار نما(  هیبازار سرما  ئتیه)   مقام ناظر   ک یعهده    بر  را  هیسرما

اقدام    ی مشارکت  ریو غ   یمشارکت  به صورت  یرتجاریو غ   یدر عقود تجار  ه، یدر بازار پول و بازار سرما  توانند یم  شدهی  نیب  ش یعقود پ 

 . ندینما یگذارهیبه سرما

 پول در کشور بازار یفعل یهابیمشکالت و آس*

 

های بازار پولعدم انسجام کافی در حوزه ارکان و زیرساخت

زارسازی فعال نبودن بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولیان اصلی این بازار در حوزه سیاستگذاری، اب
و نظارت 

امه و بودجه، سازمان برن)تعامل و هماهنگی بسیار پایین بین ارکان و نهادهای تصمیم گیر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی 
(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار

ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی کارا و عدم تنوع ابزارهای مورد استفاده در کشور 

فقدان رویکرد سیستمی و بلندمدت در این حوزه

کمبودهای ساختار فعلی بازار پول در کشور
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 نقاط قوت بازار پول در کشورهای توسعه یافته *

 

رونق بازار   د ی. اما کل است ی  ع ی طب  ی تا حدود   ادشده ی  ی ها ب ی مشکالت و آس   ران، ی در ا ی(  بانک  ن ی ب ) نوپا بودن بازار پول    لی به دل   ی طور کل به 

 ی فعال و هماهنگ هی بازار ثانو  جاد ی ا د، یجد ی مال  ی ابزارها  یر ی کارگ   و به یدر ساختار بازار پول موجود، طراح  ی بازنگر  ران،ی پول کارا در ا 

 و ناظر است.  قانونگذار   و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام  ی تر شدن بانک مرکز و فعال

 بازار پول منسجم در کشور لیتشک شنهادیپاهداف *

 

نظر خود   مطلوب  بتواند به نرخ سود  یدارند تا بانک مرکز  یبازار کارآمد و قو  ک ی  جادیا  یبرا  ییباال  زهیانگ  استگذارانیس  ن،یبنابرا

  اقدامات  منظور  نی. بدبپردازند  ودب  ازیمنابع مورد ن  نیبه تأم  ییبتوانند به شکل کارا  زین  ریپذ  هیسرما  یها و نهادهاو بنگاه   ابد یدست  

 : شودیم شنهادیپ  زیر

دارای برنامه های بلندمدت برای کنترل تورم

حفظ ارزش پول و اجرای سیاستهای پولی 

زار پول های معامالتی یکپارچه و ایجاد تنوع کافی در حوزه ابزارهای باکارگیری سیستم
ها و خصوصیات متفاوت برای ناشران و سرمایه گذاران با ویژگی

بازاری پویا و ایمن برای مشارکت کنندگان این بازارها کردن فراهم 

ها ومدیریت نقدینگی بانک
رد تسهیل تأمین مالی منابع مو

ری ها، مؤسسات اعتبانیاز بانک
های تجاری در و دیگر شرکت

کوتاه مدت

تأمین مالی دولت و برقراری 
انضباط پولی و اجرای مؤثرتر

های پولی کشور سیاست

ایفای نقش مداخله، فعاالنه و
مؤثر بانک مرکزی در اجرای 

سیاست پولی از طریق راهبری
های سود نرخ

انتقال نقدینگی به شکل 
گذاران دارایمطلوبی از سرمایه

مازاد وجوه به سرمایه پذیران 
دارای کسری وجوه
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 بازار پول منسجم و کارامد  کی یانداز راهضرورت *

 

 بازار پول در کشور یاندازراه یالگو*

  استگذار ی ارکان س   ک ی به تفک   ر ی ز نمودار    ارائه شده در   های شنهاد ی بازار در قالب پ   ن ی ا   ی بازار پول در کشور بر اساس ارکان اصل   ی انداز راه   ی الگو 

 سه نهاد ارائه شده است.   ن ی ا   ن ی مشترک ب   ی ها است ی س   ن ی و همچن (  و سازمان بورس   ی مجموعه دولت، بانک مرکز ) حوزه    ن ی در ا   ی اصل 

 بازار  نی ا یبازار پول در کشور بر اساس ارکان اصل  یاندازراه  یالگونمودار 

 

 

زه ترشدن بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولیان اصلی این بازار در حوفعال
سیاستگذاری، ابزارسازی و نظارت در بازار پول؛

شور افزایش تعامل و هماهنگی بین ارکان و نهادهای تصمیم گیر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در ک
مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق 

بهادار؛
اختار ها با هدف اصالح سافزایش رویکرد سیستمی، برنامه ریزی بلندمدت و پایبندی به این برنامه

های پولی در کشور؛اقتصادی، کنترل تورم، حفظ ارزش پول و اجرای سیاست

ازار؛طراحی و به کارگیری ابزارهای جدید در بازار پول متناسب با نیازهای مشارکت کنندگان در این ب

ایجاد بازار ثانویه فعال در بسترهای معامالتی بازار سرمایه؛

ازار ای و به شکل مرسوم در دنیا برای معامالت ابزارهای براه اندازی بازار خارج از بورس به صورت مذاکره
پول در کشور؛

های مختلف اقتصادی کشور در خصوص مزایا وگذاران و بخشفرهنگ سازی و افزایش آگاهی سرمایه
کارکردهای ابزارهای مختلف در بازار پول؛
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 بازار پول در کشورراهکارهای پیشنهادی برای تشکیل *

 کشور   ه ی پول و سرما   ی در بازارها   ی اسالم   ی انتشار اوراق مال   ته ی اصالح ساختار کم  -1

 ی ها و مؤسسات اعتبار   در ترازنامه بانک   ی وزن اوراق دولت   ش ی افزا  -2

 ها   توسط بانک   ی سپرده بانک   ی انتشار گواه  -3

 ی بانک   سپرده   ی به جا   ی اوراق بده   ی در اوراق با درآمد ثابت به نگهدار   ی گذار   ه ی الزام صندوق سرما  -4

 ی در اوراق بده   ی گذار ه ی در سرما   نصاب   ت ی سقف منوط به رعا   ش ی و صدور مجوز افزا   د ی مد ثابت جد آ با در   ی ها   صندوق   س ی مجوز تأس  -5

 خود   ی ها   یی دارا   ب ی در ترک   ی اوراق بده   ی به نگهدار   مه ی ب   ی ها الزام انواع شرکت  -6

 بازار پول   ی در انتشار انواع ابزارها   ی بند نقش مؤسسات رتبه  -7

 بازار پول   ی ابزارها   ر ی انتشار و استفاده از سا  -8

 ی تجار   اوراق   - 8/ 1

 معامله   رقابل ی سپرده قابل معامله و غ   ی اوراق گواه   - 8/ 2

 ی بانک مرکز   عه ی ود   ی گواه   - 8/ 3

 ی بانک   ی ها ره ی پذ   - 8/ 4

 بازار پول   ی ها   صندوق   جاد ی ا  -9
 

بازار   یهاصندوقی  اندازبا راه  توانیبازار پول منسجم در کشور م  کی  یسازوکارها  یاندازدر صورت توسعه ابزارها و راه  یکل  طور  به

  ر ی به موارد ز  توانیپول م  بازاری  هاصندوق   جادیا  یایمند شد. از جمله مزابهره  یگذارهیسرما  یهاصندوق   نیا  ایاز مزا  یپول تخصص

 اشاره کرد: 

 

کسب بازدهی مطمئن و بدون ریسک برای مشارکت کنندگان؛ 

های دارای مازاد منابع؛ ایجاد بستری برای هدایت نقدینگی از بانک

های پولی؛ تعمیق بازار پول و بین بانکی کشور و افزایش نقش این بازار در سیاست

ها و مؤسسات اعتباری؛های بانکافزایش قدرت نقدشوندگی دارایی

های بازنشستگی کشور؛ گذاری مطمئن برای صندوقگزینه سرمایه

ها؛های این شرکتها و بدهیای به منظور مدیریت بهتر داراییهای بیمهگذاری منابع مازاد شرکتسرمایه

های کهای با ریسگذاری بین داراییگذاران خرد و متنوع سازی پرتفوی سرمایهگذاری مطلوب برای سرمایهگزینه سرمایه
.مختلف
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 جمع بندی *

  ژهیتوجه و  ازمندی که ن  باشد یکشور م   ی بانک  ستمیروبه رو بوده، بازار پول و س  یبا چالش اساس  ریاخ  انیسال  ی که ط  یی از بازارها  یکی 

از مهمتر  استگذارانیس  یاز سو بانک  ی کارکردها  نیکشور است.  ن   یمنابع مال   نیتأم  ، ینظام  اقتصاد است.    یقیبخش حق  ازیمورد 

  نیبهتر نه،یهز نیکه بتواند با کمتر باشد ی کارآمد م ی نظام مال کیمنابع مستلزم وجود  نهیبه صیو تخص  یبه رشد اقتصاد یابیدست

  صیتخص  ا یو    ی نظام مال   ییهستند، فراهم آورد. کارا  یمال   ن یتأم  ازمندی که ن  یمولد اقتصاد  ی بخش ها  یرا برا  ی منابع مال  صیتخص

 نکه ای  به  توجه  با   و  انددر اقتصاد داشته  یها همواره نقش مهمبانک  زین  رانی. در اتاس  یبر رشد اقتصاد  رگذاریمنابع از عوامل تأث  نهیبه

به اصطالح تامبه بانک  یمتک  یاقتصاد  یهابنگاه  ی منابع مال  نیتأم و نقش بازار    باشدیدر کشور بانک محور م  ی مال  نیها بوده و 

. براساس  باشدیم   تیحائز اهم  اریآنها بس  یی و کارا  ها بانکعملکرد    تیها اندک است، حساسبا بانک  سهین در مقاو سهامدارا  هیسرما

  ی به نام معما  ایدهیپد  با  ،ینگیحجم نقد  هیرو  یب  شیهمواره با وجود افزا  ریاخ  یکشور، متأسفانه در سالها  یو پول  یاقتصاد  ینماگرها

مشکل    نیمهمتری،  و فعاالن اقتصاد  یدیتول  ی هابنگاه  رهها، همواسال  نیای آن طی  با وجود رشد باالهستیم که  روبه رو    ی نگینقد

ی، رشد  رکود تورم)  یاوضاع نابسامان اقتصاداین سالها با توجه به    اند و نظام بانکی طی کردهبیان    یمال   ن یخود را مشکل تأم  یشرویپ 

  التینرخ سود و تسهبه طوری که    ؛ دهدالزم را از خود نشان    ییاراک.. ( نتوانسته  .  ی ومنابع مالمحدودیت دسترسی به    ،نقدینگی 

بوده است. از  ی  و اقتصاد  یو بانک  یپولمجریان و صاحب نظران    استگذاران،ی س  نیپرمناقشه در بیکی از موضوعات  ها همواره  بانک

ضرورت    ،یبانک   ستمیبه س  یدولت   یهادولت و شرکت  یبده  شی افزا  نیها و همچنبانک  یرجاریمطالبات غ   شیبه افزا  وجهبا ت  یطرف

بیش از هر زمان    یدولت و بانک مرکز  یپول یهااستیس  یساز  اده یبه منظور اجرا و پ   ا یبازار پول پو  ک ی  اندازیسازوکار و راه  یطراح

که    باشدیکارآمد م  ینظام مال   کیمنابع مستلزم وجود    نهیبه  صیو تخص  یبه رشد اقتصاد  یابیدستحقیقت    دردیگری نیاز است.  

از  ، فراهم آورد.  است  یمال  نیتأم   ازمندیکه ن  یمولد اقتصاد  یهابخش   یرا برا  یمنابع مال  صیتخص  نیبهتر  نه،یهز  نیبتواند با کمتر

نقش ارکان و فعاالن  برجسته تر نمودن  و    هارساختیدر بازار پول در کشور، اصالح ز  جیرا  یانتشار و استفاده از انواع ابزارهااین رو  

تشکیل این  رسالت    نیمهمتر  ،ی ه عبارتاهمیت دارد. بپردر قالب » بازار پول منجسم کشور « بسیاری ضروری و  بازار در کشور    نیا

  .در گردش است  هیسرما  نیتأم  زیکوتاه مدت آن و ن  یبه معنا  ینگینقد  نیبه منظور تأم  یاقتصاد  یواحدها  یبرا  التیتسه  جادیبازار ا

توانند  و نمی  نیستند  رقیب از یک نظام مالی   ودهد بازار پول و سرمایه هر کشور، دو جزانجام شده، نشان می  ی هابررسی پژوهش 

 عملکرد توان گفت می خاص خود را دارند. در مجموع یها، وظایف و فلسفه وجوداین بخشهر یک از ، بلکه  جایگزین یکدیگر باشند 

اقتصاد نهادهاگرو  کشور در    یرشد  ارتباط مستقیمی  است  مالی    یعملکرد مناسب  نهادهابین  و    یهاناظر در حوزه  یهماهنگی 

تواند موجب  دارد که مینظام بیمه  توسعه  و    یراعتبا  یبندمؤسسات رتبههای مناسب همانند  تایجاد زیرساخ ،  مختلف نظام مالی

 شود.  تأمین مالی مطلوب بخش حقیقی اقتصاد  یبرا بازار پول و سرمایهبخشیدن به بهبود کارایی، عمق 

-     


