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پول: درس 

خانم مژگان صالحی: دبیر راهنما 



تاریخچه پول

 .قبل از پیدایش پول است=فناوری اجتماعی بسیار مهم

 هر کس کاالهای اضافه ی خود را با )قبل از پیدایش پول مبادالت به صورت کاال با کاال 

به این نوع مبادله تهاتر می .انجام می گرفت(کاالهای مورد نیاز خود مبادله می کرد

.امروزه  گاهی در مبادالت روستایی یا در سطح بین المللی این نوع مبادله دیده می شود.گویند



تهاترکاالباکاالمبادالتمشکالت

نیازموردکاالیهموباشدداشتهرانیازماکاالیمازادکهفردییافتن1

بهراالتیادمبهایهزینهامراینوبوددشواربسیارباشد،داشتهراما

دادمیافزایششدت

بودزامشکلیکدیگربهآنهاتبدیلوهاقیمتیمحاسبهوتعیین۲

بودمشکلنیزآیندهبهکاالهاانتقالوارزشحفظواندازپس۳



کاالیی،تهاترمبادالتازناشیمشکالترفعبرای

 بادوام

 شدنیفاسدغیر

 کوچکهایتکهبهتقسیمقابل

پرطرفدار

 دادندقراراستفادهموردپولاولینعنوانبهرا



 غالتایراندر

 صدفهندوستاندر

 چایتبتدر

 سمورپوستیهروسدر

 کاالهااینباراخوداضافیکاالهایبودندرضحاافرادوداشتبیشتریخواهان

کنندمعاوضه





=مشکالت گزینش کاالیی خاص به عنوان وسیله ی مبادله

 کاالهایی که به عنوان وسیله ی مبادله مورد استفاده قرار می گرفتند در صورت بدون مصرف 

.ماندن برای مدت زیادی فاسد و غیر قابل استفاده می شدند

 .به دلیل حجم زیاد فضای زیادی را اشغال می کردند

 تامین جا برای محافظت از این کاالها هزینه ی نگهداری آنها را افزایش می داد و زیان دیدگی 

.تولید کنندگان را به همراه داشت



پول فلزی

 انتخاب برخی از فلزات مانند طال و نقره به عنوان وسیله ی معامله

 رهایی یافتن 4*و نقل آسانحمل۳*کمحجم۲*فساد ناپذیری1مزایای انتخاب پول فلزی        

گسترش تجارت در داخل امکان5*انسان از مشکالت ناشی از به کارگیری کاالها در مبادالت

رونق فعالیت هایی از قبیل دریا نوردی و حمل و 6*کشورها و بین ملت ها

*نقل



بودن میزان طال و نقره ی در محدود (1=پولمعایب انتخاب فلز به عنوان 

نبودن پول فلزی به عنوان وسیله ی پرداخت در مناسب (2دسترس بشر 

مبادالت با حجم زیاد
 بر سر راه پیشرفت اقتصادی و محدود کننده ای به عنوان عامل کمبود طال و نقره 

*تجاری تبدیل شد



کاغذپول

کهکردندمیصادررسیدخودمعامالتدرتجارازایعدهبزرگ،تمعامالدرفلزیپولبودننامناسبومحدوددلیلبه
بودآنانبدهیبیانگر

کردندمیبدلوردخودبینراهارسیداینبازرگانانتدریجبهپذیرفتمیرارسیدایناعتماداصلاساسبرمقابلطرف

یاوصرافانبهراخودهایپولمعامالت،دراتکمسکوحملازیافتنرهایی-۲واحتمالیهایخطرازماندنمصون-۱
کردندمیدریافترسیدمقابل،دروسپردندمیمعتبرتجار

یپشتوانهبازرگانانوصرافاننزدموجودینقرهوطالکهبودندهااسکناسنخستینهارسیداین

بودآنها



ایننامکهکردتبدیلاقتصاددرمهمنهادیبهراآنهاها،صرافیکارافزونروزرونق

بودبانکاروپااقتصاددرهانهاد

 داشتوجودمشکالتیکاغذیپولبارابطهدر

 مردماعتمادازصرافانبرخیاستفادهسوءیاومبادالتیبی

 مردمبرایراآنهاسنجیاعتباروآشناییکههاصرافیوهارسیدانواعزیادتعداد

بودکردهسخت



گرفتقراردولتیعهدهبراسکناسانتشاروچاپمشکالتاینازجلوگیریبرای

 کاغذیپولازهایینمونه



تحریرییاثبتیپول

گرفتقرارافراددسترسدرمختلفنقاطدرآنهاهایشعبههابانکفعالیتگسترشبا

بودمبادالتبرایترآسانراهدنبالبشروبوددشوارهااسکناسانتقالونقل

چک،جملهازدادند،قرارمشتریاناختیاردررامختلفیخدماتهابانک

شودنمیبدلوردنقدپولحقیقتدرشودمیانجامچکباکهمعامالتیدر

دهدمیافزایشرادیگریحسابموجودیوکاهشراحسابیموجودیبانک

شودمیگفتهتحریریپولیاثبتیپولآنبهنویسندمیآنرویراچکمبلغخودافرادچون



چکطریقازاقتصادیهایفعالیتدهیسازمانوایجادباهابانک

کاهندمیراگردشدرنقدپولمیزان **

دهندمیافزایشمبادالتدرراچکسهم **

بگیردشڪلاقتصاددرپولشبهکهشدباعثآنازمردماستقبالوچکایجاد



مجازیوالکترونیکیپول

 بههموارهبشر،الکترونیکودیجیتالانقالبباشدنهمراهومبادالتسرعتوحجمافزایشدلیلبهامروزه

استمبادالتدرترراحتوترسریعهایروشدنبال

 ارتباطیهایشبکهدرانتقالقابلوبانکیهایکارتدرضبطوثبتقابلالکترونیکیپولشاهدامروزه

یمجازفضایوهمراهتلفنتلفنی، کردهسریعوآسانبسیارراداراییانتقالوفروشوخریدکارکههستیم )

است

 استظهورنوهایپولاینازیکیکوینبیت



پولپشتوانه

 پولپشتوانه مبادالتدرپولارزشبهمردماطمینان :

 فلزیپولیپشتوانه ) نقرهوطال (: استپولخوددرموجودینقرهوطالهمان

 کاغذیپولیپشتوانه بودبانکیاصرافنزدکهبودجواهراتیوطالهایشمشوفلزیهایپول :

 افراددستدرالکترونیکیوکاغذیفلزی،هایپولیامروزهیپشتوانه : کشورهاستاقتصادیقدرت

 پولوظایف

 مبادالتدرپرداختیوسیله1 :

 شودمیپرداختپولکاالیی،هرفروشوخریدهنگامدر

 پذیرندمیراآن،خودخدمتیاکاالفروشهنگامنیزدیگراندانندمیزیراپذیرند،میراپولمبادالتدرافراد

 مبادالتدرپولاصلینقش : مبادلهسازیآسان



ارزشسنجشیوسیله۲

 سنجیدهمباراآنهانسبیارزشسپسوکردمشخصراکاالهاارزشتوانمی

 کندمیآسانیکدیگربهراهاقیمتتبدیلومختلفکاالهایفروشوخریدکارپول،عملاین

 ایراندرلایروانگلیسدرپوند،اروپایاتحادیهدریوروماننداستخودخاصارزشواحددارایکشورهر

 ارزشظحفواندازپسیوسیله۳

 پسخودنزدکهراهاییپولافرادداردوجودبینیپیشقابلغیرمخارجبرخیروزمره،مخارجبرعالوه

دهندمیقراراستفادهموردالزمزماندرارزشحفظیوسیلهعنوانبهاند،کردهانداز

 آیندههایپرداختیوسیله4

 باشدمینیزآیندههایپرداختبرایمناسبییوسیلهکندارزشحفظبتواندپولکهصورتیدر

 گیردمیصورتآتیهایپرداختمقابلدرتجاریمعامالتاکثر



آیندههایپرداختترینمهم حوالهکردنبدلوردواقساطیخریدهای :

استبانکیهای



پولخریدقدرت

 دستخوشآنخریدکند حفظراخودارزشزمانطولدرنتواندپولواحدیکاگر

استتغییر

 داردبستگیهاقیمتعمومیسطحبهپولخریدقدرت

استمعکوسایرابطههاقیمتعمومیسطحوپولخریدقدرتمیانیرابطه





خانوادهرفاهکاهشباعثزیرااست،اقتصادیمشکالتازیکیتورم

شودمیآنهاخریدقدرتکاهشوکنندگاناندازپسضررها،

 :تورم هاقیمتسطحافزایشرشدنرخیاشتاب

 بدوبارزیانتورم : هاقیمتعمومیسطحمداوموپرنوسانرویه،بیافزایش

 تورمبروزعلل

 کلتقاضایوعرضهنابرابری1 ) عرضهبرتقاضافزونی هاقیمتافزایشباعث )

 جامعهدرتولیداتافزایشوپولحجمافزایشبینهماهنگیعدم۲



تورمیمحاسبهینحوه



 کشوردرموجودپولکلحجم جامعهیکنقدینگی :

 بانکنوینخدماتگیریشکلازقبل

نقدینگی: گردشازخارجمسکوکاتوهااسکناس + گردشدرمسکوکاتوهااسکناس

 تحریریهایپولپیدایشبا )چک( پولشبهخلقبرایبانکتواناییو

نقدینگی: پولشبه پول+



متقسیواقعیواسمییگونهدوبهاقتصادیهایمتغیرسایرمانندنیزنقدینگی

شودمی
 تورمرشدنرخازآنرشدنرخکهاستیافتهافزایشنقدینگیگفتتوانمیزمانی

باشدشدهبیشتر



پایان


