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تجارت و اقتصاد آن بر تأثیرها و ، پیدایش بانکپولدرآمدي تحلیلی بر:

هاي بانکداري روس و انگلیس در ایران)  (با تکیه بر فعالیتقاجارعصردر
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  چکیده

تردید بیاین مهم اقتصاد هرکشوري پول، مسکوکات و بانک است.یکی از مباحث اساسی در

یک سو، ازمالحظه است. قابل تعمق وتجارت عصر قاجارو اقتصاد با توجه به جایگاه آن در

ی که هایتقلبو ضرب آن درمناطق مختلف پول و مسکوکات ایران و نامشخص بودن وضعیت

کرد و برتجارت وارد ویژه بهاقتصادته است، لطمات شدیدي را برگرفمیدراین زمینه صورت 

 دولتمرداندخالت  ،دیگر سوي از. پی داشتاقتصادي را در هاي بحرانخود رکود و دنبال به

تم سیس کنترل بانک شاهنشاهی بر،استقراضیهی وانگلیس و روس بر امور بانک شاهنشا

سیس هر أجلوگیري از تو معامالت نقره ،خروج طال از ایراناعتباري و نشر اسکناس،- پولی

براي ایران رکود و ورشکستگی اقتصادي و براي انگلیس و روسیه رونق و نوع بانک ایرانی

به ضمن اشاره که شودمیسعی ضر حاترقی تجارت را به همراه داشت. بنابراین در پژوهش 

و نقش دو بانک هاچگونگی پیدایش بانکقاجار، مسکوکات و نوسانات آن در دوره  ،پول

تکیه بر اسناد و تجارت این عصر بااقتصاد وشاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس در

  قرار گیرد. بررسیتحلیل و ،مورد ارزیابیموجود منابع تحقیقاتی
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  مقدمه

پول ایران واحدهاي نوین عصر قاجاري است.  از پدیدهنظام بانکداريبانک و

،ي یک قرانیها مسکوکات شامل سکه و شدمیقران بود که از نقره ضرب  این دوره در

نوسان و در وارهي خارجی همها برابر پولقرانی و پنج قرانی بود. ارزش پول ایران دردو

 مناطق مختلف وضرب آن درو تغییر بود. ناهمگونی وضعیت مسکوکات ایران 

 بویژهاقتصاد ناپذیري برخسارات جبران ،گرفتمیاین زمینه صورت که در هایی تقلب

مقابل طال تنزل پول ایران که واحد آن نقره بود، درآن، افزون بر تجارت ایران وارد کرد. 

این که به واردات آن به ایران گردیدمنجر ،دیگر سوي و کمبود مسکوکات از سواز یک 

  ضربه مهلکی بر تجارت ایران وارد ساخت.  امر

بانک به مفهوم  ،بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس تأسیسپیش از

نظر داشتند تا بانکی براي خود عصر ناصري درجود نداشت. تجارایران واروپایی آن در

 کارمناطق تجاري ایران دیگرتهران وبا بوجود آوردن شعباتی درکنند و تأسیس

اي را در پی  سوي ایرانیان نتیجهاین اقدام از که تسریع کنندتجارت را تسهیل و

  .نداشت

که درمناطق مختلف  اي هي گستردها بانک شاهنشاهی با شعبات و نمایندگی

بانک هرچند در ایفاء کرد. ایناقتصاد و تجارت را درممه ینقش، ایران ایجاد نمود

تجارت ایران عصر قاجار نقش داشت، با وجود این از استفاده ابزاري آن توسط اقتصاد و

  دولتمردان انگلیس نباید غافل بود.

ران با انگلستان رقابت ایاقتصادي دري سیاسی وها زمینهکه در ها روس

از دولت امتیاز بانک استقراضی را  ،یسمقابل امتیاز بانک شاهنشاهی انگلداشتند، در

گسترش و توسعه بازرگانی و درممه يتأثیرقراضی روس تگرفتند. بانک اسایران 

گشودن اعتبار و تشویق بازرگانان به خرید و باو مناسبات تجاري ایران و روسیه داشت 

  .کرد تالش میبا روسیه و کشورهاي وابسته به آن در رقابت با بانک شاهنشاهی فروش 

بانک شاهنشاهی مسکوکات و ،اتی که پولتأثیربه هر روي با توجه به اهمیت و 

سعی حاضر در پژوهش ، ر اقتصاد و تجارت ایران عصر قاجار داشتندبو بانک استقراضی

این موضوع مورد قاجاريدوره اي مانده ازاسناد به جبا استفاده از منابع و شودمی

  بررسی قرار گیرد.
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  عصر قاجار  در بر اقتصاد و تجارت آنتأثیرو ها  پیدایش بانک ،پول

  صرافیالف)پول و

 استپول در ایران مانند بسیاري از مناطق دنیا با گوناگونی و تحول روبرو بوده

مبادالت اقتصادي بود. نظام پولی  رایران براي زمان طوالنی سکه تنها پول رایج ددرو 

تا هنگام حکومت بود.انحصارضرب سکه درقرار داشت ونقرهو بر پایه دو فلز طال 

ي ها ضرابخانه).ق1264-1313(زمان ناصرالدین شاهسیس ضرابخانه متمرکز درأت

متعددي در شهرهاي مختلف کشور بودند که وظیفه ضرب سکه را بر عهده داشتند. در

نظمی بیبرگرفت که خودبا دست صورت مین ایام ضرب سکه به وسیله منگنه وای

سیاسی حکومت مرکزي نقش  ؛ در این میان، اوضاعافزودوضعیت پولی کشور می

  . انتظام وضعیت پولی داشتاي درکنندهتعیین

شد. هر قران  بود و از نقره ضرب می »قران«واحد پول ایران در عصر قاجار 

دو شاهی را یکصد دینار و  بود.بیست شاهی و هر شاهی معادل پنجاه دینار برابر با

پنج شاهی را (یک و از والیات ایران بیست برخیخواندند. در  چهارشاهی را عباسی می

آباد (پناه آباد)  و ده شاهی(نیم قران) را پهنخواندند قران و پنج شاهی) یک ریال می

نقود ایران شامل تومان طال، قران، نقره، شاهی  )169-1362:170(جمالزاده،.گفتند می

اسناد وزارت امور خارجه  آرشیو(. هاي طال، نقره و مس بود هاي خرد و سکه مس، پول

  ).ق1301- 1303-28- 18ایران:

پنج قرانی بود. مسکوکات  و دو قرانی ،هاي یک قرانی مسکوکات شامل سکه

هاي آن منحصر  به بعد نیکل بود و سکه .م1901/ .ق 1319خرد ایران تقریباً از سال 

برخی مسکوکات  ،شد. در کنار نقره و نیکل هاي یک شاهی و صددیناري می به سکه

اشرفی از یک  ارزشنیم تومان بود. وآن چهار تا چهار ارزشکه طالئی وجود داشت

شاهی پنج قران تا پنج قران و ده ،دو هزاري ارزشقران نوسان داشت.  دوازدهتومان تا 

هاي سیاه و  در بعضی مناطق ایران سکه )169- 1362:170(جمالزاده،.برآورد شده است

بتدریج و ارزش به نام پول و قاز رواج داشت. یک شاهی معادل دو پول یا پنج قاز بود  کم

؛ همایون 173- 1362:174جمالزاده،. (پول و قاز از جریان پولی ایران خارج گردید

  )76- 1381:77کاتوزیان،

احمدشاه مظفرالدین شاه و، ي رایج عصر ناصرالدین شاهها سکهاز اشرفی طال

باجقلی از دیگر پنج هزاري زرد طال مساوي یک دوم تومان بود.شد.محسوب می
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که  گردیداین نام به سکه دوکاي هلندي اطالق میآمد.ي متداول به شمار میها سکه

با مسکوك طالي آن زمان راد ایران شد و)وار .ق1212-1250(لی شاهعدوران فتحاز

توان این موارد را نام برد:می، ی که بدان اشاره شدیها افزون بر سکهشناختند.این نام می

(اصالح سکه طالي منات روسی و اوستریا سکه طالي اطریشی.، سکه طالي عثمانی

نیمه کامل و بویژه مسکوکات روسی نظیر امپریال، )در مناطق شمالی24:1374عربانی 

تاریخ دقیق کاربرد از)1361:376، (پوالكروسی رایج بود.- دوکاي هلنديامپریال و

دست کم در دوره ؛ ایران اطالع دقیقی در دست نیستپول کاغذي یا اوراق اعتباري در

توان از یک نوع پول کاغذي به نام ایلخان مغول در ایران می).ق691- 694(گیخاتو

  )301- 1365:302ولر،پ(اشنام برد.» چاو«

هاي خارجی همیشه در نوسان و تغییر بوده است. پول ایران در برابر پول ارزش

حدود درولیره انگلیسی شده بود8/1در دوره حکومت نادرشاه یک تومان ایران برابر

یک یک تومان ایران برابر با،با آغاز حکومت فتحعلی شاه زمان هم. م1800/.ق1215

وبوجودآمد نیزپولی جدید در دوره حکومت فتحعلی شاه یک واحدگلیسی بود.لیره ان

پنج شد و یک دهم تومان ارزش داشت و برابر با فلز نقره ضرب میازآن قران بود و

ضرابخانه ضرب مسکوکات طال  25در این دوره کشور دارايشاهی بود. بیست عباسی یا

اعتبار پول در ایران به کاهش ارزش وروند روضرابخانه ضرب مسکوکات نقره بود.  31و

(عیسوي،و  شاه سیر صعودي پیمودمحمدشاه و سپس ناصرالدین، شاهدر دوره فتحعلی

سیر نزولی خود را طی  ارزش پول اولتا قبل از جنگ جهانی )611- 1369:613

  کرد.  می 

ن خان سپهساالر در ایراطی دوران قاجار تا هنگام صدارت میرزاحسین

شهرهاي مهم کشور یک ازهراي وجود نداشت وانسجام یافتهضرابخانه مرکزي و

ضرابخانه مخصوص به خود داشت و به ضرب مسکوکات مورد نیاز مبادرت می ورزید. 

اوایل دوره ناصرالدین شاه تالش ناموفقی انجام داده بود تا ضرابخانه تهران درامیرکبیر 

صدارت این امر با عزل وي از که صلی کشور تبدیل کندبه ضرابخانه او مجهز نموده را

خان ي میرزاحسینها تهران پس از تالشکارخانه اصلی ضرب سکه دربه تعویق افتاد.

  )1351:315(آدمیت،برداري رسید.به بهره .م1877/.ق1294سال در

نامشخص بودن وضعیت مسکوکات ایران و ضرب آن در مناطق مختلف از 

 بویژهگرفت، لطمات شدیدي بر اقتصاد  ی که در این زمینه صورت میهایسو و تقلبیک
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در برخی شهرهاي ،تهرانعالوه بر .م1870/ .ق 1287تجارت ایران وارد کرد. تا اواسط 

کاشان،  ، مشهد، قم،(گرگان) (بابل)، استرآباددیگر مانند تبریز، قزوین، رشت، بارفروش

اي در  منطقه -شیراز و گاهی اوقات در سکوهه کرمان، کرمانشاه، اصفهان، همدان،

حق حاکمان بود و ،از ضربیهرات دستگاه ضرب سکه و پول متداول بود. امت -سیستان 

:1373(کرزن،کردند.میپرداختضرابخانهکلرئیسبهمشخصیمبلغدر مقابل آن

نفر سرپرست ا یکشهرهاین دولت مرکزي براي هر یک از  )1362:172جمالزاده،/ 612

در اوایل دوران سلطنتش لوازم ،شاه ناصرالدین به دستور .کردمیمعیري تعیین به عنوان 

السطان به اداره و  خان آبدارباشی امین محمد ابراهیمآقا ایران کردند. از اروپا وارد را کار

 الضرب این مهم را در از او حاج محمدحسن امین پس. انتخاب شدریاست ضرابخانه 

) بتدریج ضرابخانه در .م 1889/ .ق 307تأسیس بانک شاهنشاهی ( با اختیار داشت.

/ .ق1313شاه در سال  کار آمدن مظفرالدیناز روي پسگرفت. اختیار این بانک قرار

/.ق1313-1314ضرابخانه جزو وزارت داخله شد و با وزارت خزانه در سال  .م1895

خان الدوله قرار گرفت. میرزاعلی ان صنیعخ در اختیار مرتضی قلی .م1895- 1896

به ها یکی از آن که سه نفر بلژیکی را به ایران آورد .م1897/ .ق1315الدوله در سال  امین

مأمور تنظیم و اداره ضرابخانه شد. پس از مشروطه ضرابخانه جزو ادارة خزانه  1نام انگلس

  )1362:141. (جمالزاده،گردید

و کمبود  سودر مقابل طال از یک  ،واحد آن نقره بودپول ایران که ارزش تنزل   

کاهش  زماندر دیگر، ضربه مهلکی بر تجارت ایران وارد ساخت.سوي مسکوکات از 

االول  جماديکه دربطوري .کردمیحکومت وقت اقدام به واردات آن  ،مسکوکات

می تجارتی قراردادي میان ضرابخانه دولتی با شعبه بانک عمو .م1898اکتبر /.ق1316

یک  طیقرر شد سه هزار سکه نقره ماساس آن مسکو در تهران منعقد گردید که بر

  ).ق1320-20- 20،مور خارجهااسناد وزارت  آرشیو(.سال وارد ایران گردد

مسئله کمبود مسکوکات را به خوبی  .م1879/.ق1297سال ابوت در گزارش 

  :گوید . او میسازد تجارت روشن میکند و از طرفی تأثیر این نقیصه را در  توصیف می

توان گفت فقدان کامل مسکوك در این ایالت  نقصان مسکوك و حتی می«

خسارت فاحش  (آذربایجان) به کار تجارت و داد و ستد سکته بزرگ وارد آورد و مایۀ

                                               
1. Engles
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است. مسکوکات ایالت در عوض ابریشمی که ایالت گیالن به تجار تجار گردیده

د متدرجاً به گیالن جلب شد و از آنجا هم عاقبت راه طهران را پیش فروش آذربایجان می

کپک)  10و  15و  20خواهد گرفت. همین مسئله باعث شده است که پول نقره روس (

  )1362:175(جمالزاده، »…در آذربایجان رواج مخصوص پیدا نموده است

فان صرافی و بانکداري سنتی در دوره قاجار امري شناخته شده بود و صرا

 ایرانی نقش قابل توجهی در نقل و انتقاالت پولی ومعامالت تجاري و بازرگانی داشتند.

اول صرافانی دستهکنند:صرافان دوره قاجار را به سه دسته عمده تقسیم میپژوهشگران، 

کسانی دوم صرافاندستهشان شامل یک شهر بود.ي صرافیها بودند که حوزه فعالیت

صرافانی مشخص و ، سومدستهشان در سطح کشور فراگیر بود.اتبودند که حوزه عملی

ایران توانستند درکه نه تنها می، ثروت قابل مالحظهمعدود بودند که داراي نفوذ و

روابط تجاري و پولی وبلکه در کشورهاي دیگر حساب بانکی داشتند، فعالیت کنند

در حدود نیمه قرن نوزدهم ند.کردایران با مناطق دیگر جهان را تسریع و تسهیل می

، استانبول، بغداد، عشق آباد، ی نظیر هراتیمیالدي صرافان بزرگ ایرانی در شهرها

مالی پاریس و لندن عملیات صرافی داشتند و روابط تجاري و، هنگ کنگ، بمبئی

)217-1350:218(محمدي،بخشیدند.بازرگانان ایرانی و خارجی را تنظیم و بهبود می

خرید و فروش برواتی که حواله شهرهاي رافان ایرانی بیشتر در حوزهاي:عمکرد ص

نقل و، ارسال وجوهات به شهرهاي مختلف ایران، تجاري و مهم کشورهاي خارجی بود

ي کوتاه ها و مساعده ها اعطاي وام، نقدکردن اوراق بهادار، ي تجارتی محلیها انتقال حواله

دادن مساعده به اشخاص عادي با اخذ ، بزرگبه تجار معتبر و  هانظایر اینمدت و

ام و اعتبار به حکام و متنفذان محلی و پیش خرید واعطاي ، ي معتبرها نامهضمانت

ي مختلف.ها محصوالت کشاورزي از روستائیان و کشاورزان در قبال اعطاي مساعده

  )1381:24شاهدي،/1310:310فاتح،/1350:206(فلور، 

  

  ب)بانک

یس بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس، بانک به مفهوم و پیش از تأس

بانکداري به شیوه نوین در دهه پایانی شکل اروپایی آن در ایران وجود نداشت.

 هرچند دربوجود آمد.(اوایل دهه نخست قرن چهاردهم هجري قمري)میالدي19قرن

یی در برخی از اعتباري نو-بانکی و شیوه خدمات پولی مؤسساتشاه فتحعلی دوره
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از اندکیه شناخت این دوري خارجی شکل گرفته بود، اما جامعه ایرانی ها کشور

ي خارجی براي آنها ها رسانی بانکي خدماتها و روش ندي بانکداري جدید داشتها شیوه

  )15- 27تا:بیساله بانک ملی ایران،(تاریخچه سیتازگی داشت.

داد و ستد و تجارت خارجی و داخلی  ،هاي صرافی و بانکی معتبرسازمانفقدان 

ی روبرو کرد و این مشکل تأثیر خاصی بر  پول و مسکوکات گذاشت. فراوانرا با معضالت 

در  جدیدي ها سیس بانکأمتون تاریخی گزارش روشنی درباره تالش ایرانیان جهت ت

ه در رسد کد. بعید به نظر میندهشاه و جانشین وي محمد شاه ارائه نمیدوره فتحعلی

یس بانک در ایران توسط تجار و صرافان ایرانی به طور جدي مطرحتأساین دوره فکر 

ي ها با روند رو به گسترش مناسبات بازرگانی ایران با کشور زمانهماما شده باشد.

انتقاالت پولی وو ي مبادله و نقل ها تر از روشچه آسانگیري هرخارجی و لزوم بهره

تجار و صرافان بزرگ کشور ، ایرانی در میان رجال کشوري انکسیس بأفکر ت ،اعتباري

و اقداماتی در این زمینه  ضرورت یافتسرانجام نیاز به بانک و بانکداري  قوت گرفت.

میرزا حسین خان سپهساالر بیش از سایرین در  رود که گمان می .پذیرفتصورت 

جار بزرگ این دوره فکر برخی ت)1381:29(شاهدي،  یس بانک ایرانی بود.تأساندیشه 

بر تجارت و بازرگانی، افزون اي موارد کردند و در پارهیس بانک ایرانی را دنبال میتأس

، این اقداماتنمودند.انتقاالت پول را نیز به طور گسترده تعقیب می و امور صرافی و نقل

:1310(فاتح،نیاورد.وجوده تحول چندانی در روش بانکداري سنتی و صرافی جاري ب

321 -319(  

.ق1283در سال 1به نام ارالنگه فرانسوياولین بار یک بنگاه رسدبه نظر می

امتیاز تأسیس بانک در تهران کرد. وي مذاکراتی با دولتمردان  اخذاقدام به  .م1866/

جهت . م1885/.ق1303نداشت. در سالپیاي در  ایرانی انجام داد، اما نتیجه

میان ایران و اروپا مذاکراتی انجام شد و سه نفر ارمنی از  پولسازي فرآیندهاي  یکسان

خان  محسن هاي کتابچی، چارلز بازرگیان و میرزایوسف به کمک شهر استانبول به نام

سفیر ایران در استانبول و حاجی محمدخان سرکنسول ایران در مصر قصد داشتند با 

 یموفقیت اما آنها نیز،بردارنددر ایران بانک براي تأسیس حمایت بانک عثمانی گامی 

  )541و543: 1369. (عیسوي،بدست نیاوردند

                                               
1 .Erlangen
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دار ضرابخانه دولتی در تهران بود،  الضرب که مدتی عهده حاج محمدحسن امین

آمد. وي از جمله  و تأثیرگذار دوره ناصري و مظفري به شمار می معروفاز تاجران 

پروراند و درصدد عملی کردن آن  ن میکسانی بود که اندیشه ایجاد بانک ایرانی را در ذه

.ق 1296سال  شعبان15در زمینهوي در این )1356:36،ناطق. (آدمیت وبود

شاه داد تا یک بانک مختلط (اشتراك دولت و ملت)  پیشنهادي به ناصرالدین .م1878/

  )66تا: بید. (تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران، تأسیس گرد

طرح تأسیس نخستین بانک  :ویدگمیک و مالیهریدون آدمیت در بحث بانف

:1351. (آدمیت،هساالر ریخته شدپالضرب در زمان س توسط حاج محمدحسن امین

صرافان ارمنی تبعه عثمانی با جلب همکاري بانک عثمانی تجار وي ازدتعدا)308- 309

کنند و به یس تأسبانکی با نام ایران و افغانستان  قصد داشتند ها و گروهی از فرانسوي

که  این طرح استقبال کرد و فرمانی صادر کردرسد حتی ناصرالدین شاه هم ازنظر می

  )543- 1369:544(عیسوي،به نتیجه نرسید. نیزاین طرح 

ایجاد بانک توسط ایرانیان صورت  برايعالوه بر موارد فوق اقدام دیگري که 

د بانکی براي خود تأسیس گرفت، از سوي تجار بود. تجار عصر ناصري در نظر داشتن

کنند و با بوجود آوردن شعباتی در تهران و دیگر مناطق تجاري ایران امر تجارت را 

اي در بر  نتیجه پیشینمانند اقدامات نیز تسهیل و تسریع نمایند. متأسفانه این اقدام 

  )317: 1356(آدمیت ،نداشت. 
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  ي خارجی ها سرانجام بانک ،ایرانی یس بانکتأسدر ایرانیانيها تالشوجودبا

باید از اقدام ژان، ترین این مواردجمله مهمازپیشگام بانکداري نوین در ایران شدند.

داران و صرافان فرانسوي وي به نمایندگی از طرف سرمایهرد.الن فرانسوي نام باساو

ایرانی  تمرداندولیس بانکی به نام بانک ایران را به تأسطرح  .م1864/.ق1288درسال 

اما به دالیل ، رسد این طرح با موفقیت اولیه روبرو بوده استبه نظر میپیشنهاد کرد.

یکی )1350:225(محمدي،د.یآمیعملیات این بانک جلوگیري به عمل نامشخصی از

در صورت موفقیت ساواالن و که  طرح انتشار اسکناس بود، ساواالن اتاز پیشنهاد

اعتباري کشور در عرصه - معامالت پولی، شدند افزون بر کنترل پولقادر می، شرکاي او

  ر اختیار بگیرند.د خارجی راتجارت داخلی و

یس بانک در ایران پیش از تأسزمینه  طی دوره ناصري دربا همه اقداماتی که 

رسد که به نظر می، انجام شدبانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روستأسیس 

ي خارجی در ایران نشان نداد و حتی از ها یس بانکتأسن تمایلی به ناصرالدین شاه چندا

یس بانک توسط تأسچند سال پس از پیشنهاد کرد.بوجود آمدن آن جلوگیري می

بانک جدید شرق در صدد برآمد شعباتی از این بانک را در تهران و تعداد ، ساواالن

و اگر شاه روبرو شدصرالدیننا ي ایران افتتاح نماید که با مخالفتها دیگري از شهر

یس تأستوانست در بانک جدید شرق نمی، فشارهاي سفارت انگلیس در تهران نبود

:1381شاهدي،/1355:1355الدوله،(امینشعباتش در ایران توفیقی کسب نماید.

40-39(  

  

ایران بانک شاهنشاهی

وس در یس بانک استقراضی رتأسترین بانکی که حدود یک سال پیش از مهم

 پیدا کرد،گسترش به سرعت ایران گشایش یافت و شعبات آن در مناطق مختلف  ایران 

برگشت. باید کمی به عقب ،یس شدتأساما اینکه این بانک چگونه بانک شاهنشاهی بود.

 ،شعبه شرکت بانکداري شرقی که مرکز آن در لندن بود .م1888/.ق1306در سال

هایی در  عملیاتی بزند. به همین منظور نمایندگیدرصدد برآمد در ایران دست به 

شهرهاي تهران، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر تأسیس کرد. بانک مزبور 

درصد و براي  4هاي ثابت شش ماهه  درصد و براي حساب 5/2هاي جاري  براي حساب

مشتریان خود نرخ وام به  اعطايپرداخت. عالوه بر این در  درصد می 6هاي ساالنه  امانت
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شاه هم از این بانک  ناصرالدین کهاست حتی اشاره شدهدرصد کاهش داد.  12بهره را تا 

این بانک را در ایران  ،تالیعفاز دو سال  پسدرصد دریافت کرد.  18تا  6وام با بهره 

یک سال بعد از جریان فوق )614- 615: 1373(کرزن،. بانک شاهنشاهی خریداري کرد

شاه امتیازنامه بانک  ناصرالدین م.1889ژانویه  30./ق1306االولی  يجماد 27در 

امضاء کرد و در طی آن بارون و شرکاء و  1شاهنشاهی را با بارون جولیوس دورویتر

عاملین او حق ایجاد یک بانک دولتی به نام بانک شاهنشاهی را داشتند. به عبارتی این 

 000/40بوده است که رویتر ادعاي خسارت م. 1872/.ق1289اقدام در قبال لغو امتیاز 

بانک کار خود را با سرمایه یک و اي را داشت. مدت قرارداد شصت سال ذکر گردید   لیره

(ناطق،.داشتبانک اختصاص به این میلیون لیره آغاز کرد و انحصار نشر اسکناس

/615-1373:614،کرزنن.جرج./1369:543عیسوي،ارلزچ /1373:126-124

آهن در  مسئول امتیاز راه 2نري شرودرها این مهم را در اختیار)109: 1362جمالزاده،

هاي یک تا صد تومانی و حتی هزار تومانی هم  اسکناس اوآمریکاي التین سپردند و 

هاي عمده  بانک را شرکتاین برخی از سهامداران )25: 1373،(ناطق3.چاپ کرد

دادند. بانک در کنار معامالت  تشکیل می 5ساسونو  4انگلیسی در ایران نظیر هوتس

مفتول نقره دریافت  ،و براي ضرب سکهداد تجاري و بازرگانی به دولت ایران قرض می

هاي شرکت بانکداري  نمایندگی م.1890ق./1308کرد. بانک شاهنشاهی در سال  می

اس اسکن .م1913./ق1332دست گرفت. از سالهخاور (شرق) را در مناطق مختلف ب

بانک  لیره رسید. 000/906انداز (ذخیره) آن  لیره و پس 000/962منتشره آن به مرز 

پرداخت. جنگ  به سهامداران خود، مبلغ کمی به دولت ایران می عالوه بر پرداخت

از آن دوباره ، اما پس ) کار بانک را با اختالالتی روبرو کرد.م 1914-1918جهانی اول (

  )543: 1369عیسوي،(. رونق گرفت

نقش و اهمیت اقتصادي و تجاري بانک شاهنشاهی در همان ماده اول قرارداد 

به منظور پیشرفت تجارت و ازدیاد منابع ثروتی ایران بانک شاهنشاهی عالوه «پیدا بود:

                                               
1 . Baron Jalius de Reuter
2. Henrishroder

به ارزش یک تومان تا هزارتومان انتشار  ا خط فارسی و عالمت شیروخورشیدب م. اسکناس جدید1890در سال  .3

)620ص  :1،1373یافت. (کرزن،ج

4. Hots
5. Sasson
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بر اموري که در حوزه کار یک مؤسسه مالی است. به حساب خود یا طرف ثالث به همه 

ري که براي مقاصد خویش سودمند تشخیص دهد قسم کارهاي مالی و صنعتی یا تجا

ورزد. مشروط بر اینکه این قبیل اقدامات با عهود و قوانین و عرف و مذهب  مبادرت می

» مملکت منافاتی نداشته باشد و دولت ایران از تمام اقدامات استحضار قبلی حاصل کند.

  )616: 1373(کرزن، 

یل امالك و اراضی و دهات و بانک شاهنشاهی حق خریداري اموال منقول از قب

غیره به استثناي خرید بناي بانک در تهران و شعبات دیگر آن در ایاالت را نداشت. 

 000/40درصد سود خالص ساالنه (حداقل  6که  شده بودذکرعالوه بر این در قرارداد 

 از که پسدرکنار آن این بانک موظف بود .گیرد لیره انگلیسی) به دولت ایران تعلق می

. (جمالزاده،درصد به شاه وام دهد 6با بهره  یلیره انگلیس 000/40تأسیس، مبلغ 

برداري از معادن آهن،  توانست امتیاز بهره بانک می ،11بر طبق ماده ) 110- 1362:111

این . سنگ، نفت، منگنز و پنبه نسوز را در اختیار خود قرار دهد سرب، مس، جیوه، زغال 

. ه بوداي این امتیاز را از ایران نگرفت یا مؤسسه شخصیتاریخ در صورتی بود که تا آن 

:1373،(کرزن.هاي قیمتی متعلق به دولت ایران بود نقره و سنگوالبته معادن طال

617-616(  

یس شد و تأساداره بانک در لندن ، رویتر به انگلستانبازگشت جورجپس از

به فروش رسید و دولت انگلیس هم  سهام بانک بزوديمنتشر گردید. آنیس تأسآگهی 

جوزف رابینو رئیس بانک شد و همراه با )1373:615(کرزن،از سهامداران عمده شد.

ساختمانی جنوبی)(فردوسیالدولهءاو در خیابان عالچند کارمند انگلیسی به تهران آمد.

اري کارمند و را اجاره کرد و وسایل الزم را فراهم آورد و با همکاري دستیاران خود و شم

به عنوان (کارمند تلگرافخانه)هوتوم شیندلرمستخدمین ایرانی کار خود را آغاز نمود.

رابینو پس )161- 1385:163(رایت،شروع به همکاري کرد.رابط بانک با مقامات ایرانی

سهام و نیز ساختمان بانک شرقی را با کلیه وسایل براي بانک شاهنشاهی  ،از یک سال

:1373(کرزن، میدان توپخانه مستقر گردید.مود و بانک در ضلع شرقیخریداري ن

به خط فارسی نوشته شده بود  ها روي اسکناسکار اساسی بانک نشراسکناس بود.)618

بهاي ، و درسمت راست در یک دایره تصویر شیر و خورشید و تاج در وسط دو تصویر

پشت اسکناس نام بانک دربود.دهاسکناس با حروف و در چهار سوي آن با رقم نوشته ش
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و تصویر و رقم اسکناس با حروف انگلیسی و در چهار گوشه با ارقام التین چاپ شده بود

  )290-291: 1372(والیتی،آن نقش بسته بود.هم درشیر و خورشید و تاج

ي اسکناس را یکنواخت چاپ ها پول، بانک شاهنشاهی براي سودجویی بیشتر

ي ایران مقدار معینی اسکناس ها نی که براي هر یک از شهرستانبدین مع.نمودنمی

ي ها رد و تعویض اسکناسک قید میرا » فقط در شهر...ادا خواهد شد«چاپ و عبارت

با یکدیگر مستلزم پرداخت نزول به بانک شاهنشاهی هر محل بود و فقط  ها شهرستان

به همین شد.ک پذیرفته میبدون نزول از طرف بان ها در تهران اسکناس کلیه شهرستان

دادند و حمل و نقل نقره ي نقره را به پول کاغذي ترجیح میها جهت اغلب مردم سکه

  )1374:249(شمیم،مشکل بزرگی براي بازرگانان و سایر مردم بوجود آورده بود.

  

  ي بانک شاهنشاهیها و عملکرد ها فعالیت

ايسهم ده لیره000/100لیره در000/000/1سرمایه بانک ملی باشرکت

و سهام آن در یکی از شد لندن ثبت در .م1889این شرکت در ماه اوت تشکیل گردید.

استقبال خوبی در لندن در معرض فروش قرارگرفت و با .م1889سال ي ماه اکتبرها روز

بود شدهتقسیم » موسس«سهم 200و  »عادي«سهم 800/99هبسهام بانک روبرو شد.

مساوي باتقاضایی ، در ظرف چند ساعته بود.گردیدلیره تعیین  10و بهاي هریک 

لیره به فروش  12اي به لیره 10هر سهم سرمایه بانک به مرکز شرکت رسید.برابر15

طرف از، شدلیره بالغ میهزار200تفاوت بهاي اصلی و بهاي فروش سهام که بررسید.

  )1373:615(کرزن،ز پرداخت شد.حق الزحمه و بهاي امتیا با عنوان، شرکت به رویتر

از مدتی اداره بانک در لندن بر اساس فصل یازدهم امتیاز نامه براي  پس

این یس یک شرکت بر آمد.تأسدر صدد (به جز طال و نقره)برداري از معادن ایرانبهره

اي اي انگلیسی منقسم بر دویست هزار سهم پنج لیرهلیون لیرهیشرکت با سرمایه یک م

 اداره)1373:611در لندن تشکیل شد. (کرزن،» بانک امتیازات معدنی ایران«امبه ن

رابط بانک شاهنشاهی در تهران آغاز شیندارمعادن بانک شاهنشاهی ایران زیر نظر

، بانک تهران، قشم، دالکیکار کرد و کارشناسانی به مناطق مختلف کشور از جملهبه

- 1349:176(صفایی،و اطراف تهران اعزام شدند. بسطام، شاهرود، دژ آذربایجانشاهین

ي ارتباطی و نداشتن امنیت و ممانعت ها راه فقداناما به واسطه موانع طبیعی و )172

وردند و پس از چند سال تعطیل شد.مورین محلی موفقیتی به دست نیاأمردم و م
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دستهایران ب سازي هم دربانک شاهنشاهی ایران یک امتیاز راه)1372:293(والیتی،

، بروجرد، اراك، خرمشهر بود که از قم -این امتیاز براي احداث راه شوسه تهران آورد.

)1372:293(والیتی،گذشت.مایل می 547شوشتر و اهواز به طول ، دزفول، خرم آباد

:1346(صفایی،متوقف شد.. ق1310لغو قرارداد انحصار دخانیات از شعبان پس از اما

بانک شاهنشاهی ایران در توزیع پول نقره هم دست داشت.، اینافزون بر)192- 194

پنج که تعهد کرد، بر اساس یک قرار داد. م1896جوالي /.ق1314چنانکه در محرم 

لیون مثقال نقره از لندن وارد کند و به دولت ایران تحویل دهد و پس از ضرب سکه یم

همچنین به بانک تحویل داده شود.  ان نقرهقر ،در ضرابخانه ایران روزي ده هزار تومان

اي داشته باشد و خرید پول سیاه و تبدیل ضرابخانه نمایندهدرکه به بانک حق داده شد

  )1372:293(والیتی،.دریگبعهده براز سوي دولت ایرانآن را به پول سفید

ي هادر این راستا وامپرداخت وام بود.عمده بانک شاهنشاهی اقدامات یکی از

 ،مقابلدرکرد.پرداخت و از این راه درآمد کسب میمیمتعددي را به دولت ایران 

اولین وام پرداختی به آمد.در می ها از منابع حیاتی ایران به کنترل انگلیسی بخشی مهم

جهت پرداخت .م1892/.ق1310سال اي درلیره 000/50پرداخت وام، دولت ایران

با در اختیار گرفتن گمرك بوشهر و کرمانشاه به عنوان  غرامت امتیاز انحصار تنباکو

به دولت ایران پرداخت شد. نیزي دیگري ها ي بعد وامها در سالتضمین وام بود.

  )1367:31(لیتن،

/.ق1328سال ي ایران به بانک شاهنشاهی درها به هر روي مجموع بدهی

مجبور شد کلیه  ها ین بدهیایران براي پرداخت الیره رسید. 000/760به مبلغ  .م1910

حق برداشتی به  را بدون هیچمحمره و اهواز)بندر لنگه،(بوشهر،گمرکات جنوب ایران

کلیه قروض ایران به بانک  .م1911/.ق1329در سال بانک شاهنشاهی بپردازد.

لمدت ا قرضه طویل«لیره رسید که از این تاریخ به بعد000/250/1شاهنشاهی به مبلغ 

که تضمین درصد بود5با بهره  ها این قرضهشد.اطالق می.» م1911/.ق1329انگلیسی 

  )1367:32لیتن،. (آن درآمد گمرکات جنوب منظور گردید

سود ناشی از تعیین نرخ نقره در، بانک شاهنشاهی هايبخش دیگري از درآمد

اما ود.قران ب 172معادل  .م1889/.ق1307لیره انگلیس در5به عنوان مثال بازار بود.

)34- 1367:35(لیتن،قران رسید. 272معادل  .م1914/.ق1333این ارزش در سال

 واردات و صادرات کاالو بانک شاهنشاهی از بابت کنترل بر تجارت خارجی ،افزون بر این
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اي به تجارت و صنایع از این راه خدمات ارزندهکرد و کسب میاز اروپا سود سرشاري 

بطوري - تهیه مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان به قیمت ارزان- داد ارائه میانگلستان 

ي انگلیسی در ایران ها حتی برخی کاالي انگلیسی پر بود.ها که انبارهاي ایران از کاال

  )42بی تا:ساله بانک ملی،(تاریخچه سیآمد.دست میهتر از خود انگلستان بارزان

تدریج هبحوزه تجارت داخلی بود. ي بانک شاهنشاهی درها دیگر فعالیتاز 

ي اقتصادي بانک از جایگاه و نقش مبادالت پولی به سمت تجارت سوق ها دامنه فعالیت

که بخشی از سرمایه خود را به خرید و فروش ارزاق عمومی و طوريهبپیدا کرد.

 بانک شاهنشاهی در میان،در این )1367:38(لیتن،احتیاجات اولیه مردم تخصیص داد.

حتی ، رساندبي خود را بهتر و با سود بیشتر به فروش ها اي موارد براي اینکه کاالپاره

گونه کوششی در حمایت از بانک دریغ هیچدولت انگلیس از. زددست به احتکار هم می

  ت اعتراض را نداشتند.یمردم و بازرگانان داخلی نیز توان مقابله و جرو کردنمی

ي که در مناطق مختلف اهاي گسترده و نمایندگی بانک شاهنشاهی با شعبات

. کرد ایفاء میرا در اقتصاد ایران به خصوص در تجارت  مهم یایران ایجاد نمود، نقش

توانست  مرکز بانک در تهران بود و در کنار آن عالوه بر داخل کشور در خارج از ایران می

تجارت ایران در عصر قاجار  بانک هر چند در اقتصاد واین داراي شعباتی باشد. بهرحال 

از استفاده ابزاري آن توسط انگلستان به منظور توسعه نفوذ  این با وجود ،تأثیرگذار بود

  د.مانخود در ایران نباید غافل 

بانک شاهنشاهی، رقابت با  بانک استقراضی روس بود و تا حد  یکی از اهداف

تجاري دور کند و بازرگانان و را از میدان اقتصادي و  ها روسکه کرد امکان تالش می

د. تسلط بر قدرت ی این کشور بکشانیتجار ایران را به سمت انگلستان و مستملکات آسیا

پولی و امور صرافی در داخل ایران از اهداف دیگر بانک شاهنشاهی بود. هر چند به علت 

بانک شاهنشاهی در مراکز مهم و  ،مؤسسات معتبر صرافی و بانکی در کشور فقدان

ی برداشته یهااقتصاد گام یطور کلهوالیات در جهت تسریع و تسهیل امر تجارت و ب

اقداماتشان در جهت واردات کاالها و محصوالت انگلستان و  ياما سمت و سو ،است

دانشپور،/ 43- 44ساله بانک ملی ایران:(تاریخچه سی. کشورهاي وابسته به ایران بود

1326 :23 -17(  

بانک شاهنشاهی یک منبع درآمد نامشروع را براي  توسطانتشار اسکناس 

کرد. بتدریج میان سرمایه بانک و حجم اسکناس تناسب و توازن از  انگلستان ایجاد می



  ...تأثیرها و ، پیدایش بانکپولدرآمدي تحلیلی بر:

  

65

کاهش  براي، بین رفت. بانک شاهنشاهی که زمام و اختیار پول را در تسلط خود داشت

حتی نظارت ایران بر  تا جایی کهکرد.  انگلستان تالش می بهاي پول ایران در مقابل لیره

  این بانک برداشته شد.

الدوله در وزارت  مشیرخان دوره وزارت حاج محسن .م1897/.ق1315در سال

نشر اسکناس افزون بر )همان(. نظارت ایران بر امور اسکناس لغو گردید ،امور خارجه

اي بدست این ز لحاظ سیاسی برگ برندها، منافع اقتصادي که براي انگلستان داشت

ارزش این امتیاز براي انگلیس و ضرر آن براي ایران به قدري بود که در .دادکشور می

دولت ، همین که بانک ملی ایران توسط رضاشاه افتتاح شد .ش1307شهریور17تاریخ 

اس را در انتشار اسکن تاایران براي استقالل پولی و تقویت بانک ملی ایران بر آن شد 

انگلستان با دریافت دویست هزار .م1930/.ش1309اردیبهشت 24روز ، اختیار بگیرد

لیره و تحصیل برائت از بسیاري قیود و تعهداتی که به موجب امتیاز بانک شاهنشاهی 

هاشمی (.نظر کردصرفحدودي که در اختیارش بود تانشر اسکناس ازداشت

  ) 1346:534رفسنجانی،

اثرات شاهنشاهی باید اشاره کرد که بانک  نیز سائل فوق به این نکتهمدر کنار 

الضرب   امینحاج محمد حسن که آقا نجفی، طوريهی بر تجار ایران داشت. بفراوانمنفی 

بودند که امتیازات بانک و تنباکو  اندیشهاین  بردولتمردان دیگر چند تن از بازرگانان و و

د و شرکتی براي تنباکو تأسیس کنند و در کنار آن را از دست صاحبان آن بیرون کشن

  )32: 1373ناطق،. (دهندبترتیب بانکی را 

از ایرانیان درشعبه مرکزي و ، بانک شاهنشاهی در تمام مدت فعالیت خود

بانک شاهنشاهی با در اختیار . ي باالي مدیریتی استفاده نکردها شعبات دیگر در مقام

موجب  سوصدور حواله و ورود نقره به ایران از یک ، داشتن حق انحصاري چاپ اسکناس

. موجب ورشکستگی صنف صراف شددیگر سويکاهش ارزش پول ایران گردید و از 

، ساختبر اقتصاد ایران وارد می این بانکآسیب دیگري را که ) 1332:347تیموري،(

  .شداینکه باعث خروج طال از ایران می

سال  60قادر بود نزدیک به ، ي مختلفیهاحربه بابه هر روي بانک شاهنشاهی 

،ي اقتصاديها فعالیتپولی کشور به دست آورده و ي،اقتصادامور اي بر کنترل گسترده

تداوم و  .ش1331اش را تا هنگام نخست وزیري محمد مصدق در سال سیاسیتجاري و

  تحکیم بخشد.
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  بانک شاهنشاهی فرجام

مريوود و سپس مک، از او پس. شتسال ریاست بانک را به عهده دا18رابینو 

تا اینکه بعد ي خود ادامه دادها ریاست بانک را در اختیار داشتند. بانک به فعالیت ها سال

ساختمان بانک  سپس. به کار خود پایان داد .ش1331از پایان مدت امتیاز در سال 

نک یس گردید که در حال حاضر محل باتأسفروخته شد و بانک بازرگانی در آنجا 

. ش23/2/1309تا تاریخ  ها انتشار اسکناس) 294-1372:296والیتی،(.استتجارت 

. به بانک ملی ایران واگذار شد آن امتیاز، توسط بانک شاهنشاهی بود و پس از این تاریخ

امتیاز حق انحصاري نشر اسکناس از سوي دولت ایران به مبلغ دویست هزار لیره 

 .ش19/12/1310مورخ 9513نامه شمارهتصویب3همچنین طبق ماده. خریداري شد

از  .ش1311ي بانک شاهنشاهی تا آخر خردادها هیئت وزیران، مقرر گردید که اسکناس

امتیاز بانک  .م1949ژانویه  30/ .ش12/11/1327جریان خارج گردد. در تاریخ 

ان وسال پایان پذیرفت و بانک نام خود را به بانک انگلیس در ایر60شاهنشاهی پس از 

.این بانک تعطیل شد .ش7/5/1331داد و در تاریخ خاورمیانه تغییر

)www.banknevesht.com(  

  روس بانک استقراضی

هاي سیاسی و اقتصادي در ایران با انگلستان رقابت  که در زمینه ها روس

امتیاز بانک شاهنشاهی که به انگلستان داده شد، امتیاز تأسیس بانک  مقابلدر  ،داشتند

پرداخت  بانک شاهنشاهی به رقابت می باقراضی روس را در ایران گرفتند. این بانک است

  و تأثیري مهم در تجارت ایران با روسیه داشت.

یس تأسهیچگاه طرح  ها روسیس بانک شاهنشاهی در ایران، تأستا هنگام 

مورد  بانک در ایران را مورد توجه قرار نداده بودند و منابع موجود نیز اطالعی در این

مدت کوتاهی پس از انتشار خبر اعطاي  ها روس) 1381:43شاهدي،. (دهدنمیارائه 

آن امتیازازامتیاز بانک شاهنشاهی به اتباع انگلیسی مراتب اعتراض و نارضایتی خود را

السلطان بیش ازاصغرخان امیندر این میان میرزا علی. به دولتمردان ایران گوشزد کردند

 نفوذگرفت که متهم بود باعث قرار ها روسورد انتقاد و شماتت کسی دیگر مهر

با مدعی بودند ها انگلیسی) 1355:124امین الدوله،. (در ایران شده است ها انگلیسی

را  ها روسقصد رقابت و دشمنی با ، یس بانک شاهنشاهی در ایرانتأساقداماتی نظیر 
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و خصومت چند دهه میان دو کشور بر  ندارند و تنها هدف آنها پایان دادن به اختالفات

یس بانک تأسبه هر روي ) 1381:44شاهدي،. (استسر ایران و مناطق همجوار

اقتصادي ایران باز -استقراضی در ایران به رقابت روس و انگلیس در عرصه سیاسی

یس بانک استقراضی سد راه پیشرفت و تأسآن بود که با دولت روسیه بر. گشتمی

  شاهنشاهی شود.فعالیت بانک 

را ترغیب به  ها روسي سیاسی و اقتصادي و دستیابی به این اهداف، ها زمینه

دو . یس بانک کردتأستجاري از جمله و ي مختلف اقتصاديها گذاري در بخشسرمایه

کشور روس و انگلیس طی دوران سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه براي نفوذ 

کردند و بر ي سیاسی را از مسائل اقتصادي جدا نمیهاگاه مؤلفهخود در ایران هیچ

.ورزیدنده و بر آن تاکید میتآگاهی داشآمیز اقدامات خودي رقابتها جنبه

یس تأساقتصادي روسیه تزاري در آستانه و نفوذ تجاري) 157- 1371:159زاده،کاظم(

در سایه شت ودر نواحی شمالی کشور رشد مضاعفی دا بویژهبانک استقراضی در ایران 

اقتصادي آن کشور بازرگانان روسی در تجارت با ایران از  و ي گسترده سیاسیها حمایت

گذاري در اي برخوردار شدند و به تبع آن از دولت روسیه خواستار سرمایهتسهیالت ویژه

یس بانکی در ایران بودند تا موانع صدور کاالهاي روسی به تأسي شمالی و ها ساخت راه

  هش پیدا کند.ایران کا

بود. وي با   1صاحب امتیاز بانک استقراضی روس شخصی به نام ژاك پولیاکف

تر کنسول ایران مقیم اُدسا بود، شراکت داشت. پولیاکف بعد از اینکه که پیش 2رافالوویچ

از  پساي نگرفت، به فکر تأسیس بانک در ایران افتاد.  آهن ایران نتیجه از طرح راه

قرار بر این شد که این مؤسسه  ؛او و دولتمردان ایران صورت گرفتمذاکراتی که میان 

کارهایی را که در زمینه بانکی در اختیار بانک شاهنشاهی ایران است، انجام ندهد. حتی 

از  پسخودداري کردند. این قرارداد  مؤسسهاحتیاط از گذاشتن نام بانک بر  رعایتبراي 

در یک سال بعد و م. 1890./ق 1307ر سال آهن پولیاکف د ماندن طرح راهنتیجه بی

در دوران وزارت خارجه نیز السطان و  اعظمی امیندوره صدرشاه و  زمان ناصرالدین

:1367،لیتن/ 336- 1332،339،تیموري. (الدوله میان ایران و پولیاکف بسته شد امین

دید. این یس گرتأسروبل  000/875/1بانک استقراضی روس با سرمایه اولیه ) 94-93

                                               
1. Poliakof
2 . Raffalovitch
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. دبه بانک استقراضی ایران تغییر نام پیدا کر .م1902./ق1320بانک در سال 

داشت. در را 1این مؤسسه در زمان افتتاح خود نام بانک رهنی )542: 1369عیسوي،(

سهام این .م1899./ق1317در تهران گشایش یافت و در سال  .م1891./ق1308سال 

اي از  در تهران به شعبه» بانک رهنی«و به عبارتی بانک در اختیار روسیه قرار گرفت 

  )93-94: 1367لیتن،. (بانک دولتی روسیه تبدیل گشت

در اختیار دولت  این بانکسهام  .م1899./ق1317در سال  چنانکه گذشت

: 1369عیسوي،(. میلیون روبل افزایش یافت 30آن تا سقف  روسیه قرار گرفت و سرمایه 

تن بانک استقراضی توسط وزارت مالیه روس این بود که علت در اختیار گرف )542

تدریج این بانک در بهاي اخالقی پولیاکف سبب گردید که  سقوط قیمت نقره و ویژگی

./ق1315اشیاء رهنی تبدیل شود. حتی در سال   فروشگاهبه  .م1895./ق1313سال 

ز بانک باقی مانده پولیاکف قصد تسویه بانک را داشت و با تقبل خسارت، آنچه ا .م1897

خواست به بانک شاهنشاهی واگذار نماید. در نتیجه بانک دولتی سن  میرا بود 

را در اختیار ش کنترل روسیه را خریداري کرد و سپس وزارت دارائیپطرزبورگ سهام آن

./ق1336این بانک تا شروع انقالب بلشویکی در اکتبر سال  )79: 1369انتنر،. (گرفت

) و ماده .م1921./ق1340تا اینکه طبق قرارداد مودت ( فعال بود بیشکم و.م1917

بانک استقراضی از صحنه فعالیت  ،نهم آن که میان ایران و شوروي منعقد گردید

  )349: 1332تیموري،/543: 1369چارلز عیسوي،(. خارج شداقتصادي ایران 

  

  و عملکردهاي  بانک استقراضی ها فعالیت

رض با شرایط مساعد و ساده و مدت پرداخت طوالنی ق ، اعطايکار عمده بانک

کسب اعتبار به منظور وابسته به روس بود. این بانک بعدها  بویژهبه افراد با نفوذ ایرانی 

اظهار  اي که طی اعالمیهطوريه ب ،داد وام می نیزبراي خود به افراد تهیدست و فقیر 

  رد:ک می

دهد  طهران محترماً اعالن میبانک استقراضی رهنی ایران بقاطبه اهالی «

محض آسایش حال فقرا و مستقرضین مستأصل هر کس از هر قبیل اسباب در بانک 

در هر ماه یکشاهی براي یک تومان تنزیل  ،استقراضی بمبلغ یک تومان گرو بگذارد

                                               
1. Banquede prets
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:1332،(تیموري» 1311الثانیه سنه  به تاریخ یوم دهم شهر جمادي«خواهد گرفت. 

347(  

با تأسیس در مناطق مختلف ایران م. 1914ق./1332ا سال تاین بانک 

در شمال ایران به دلیل حضور گسترده تجار روسی به اي را  هایی فعالیت پردامنه شعبه

هاي مختلف آن در تهران، استرآباد، مشهد، رشت و تبریز وجود داشت.  راه انداخت. شعبه

، بندرگز، بندرانزلی، اصفهان، )(بابلهایی در بارفروش عالوه بر این، داراي نمایندگی

ومیه و همدان بود. این رکاشان، بیرجند، نیشابور، سبزوار، قوچان، قزوین، محمدآباد، ا

آباد، باکو،  روس در آستارا، عشق گیاي در نژنی گورود، نمایند بانک در روسیه، شعبه

و شیراز جلفا و مسکو و طرف بانکی در کرمانشاه، مازندران، خراسان، سیستان، تربت 

تعدادي از شعب بزرگ و فعال بانک استقراضی در ) 79- 80: 1369انتنر،(. ددایر کرده بو

 به دالیل مدیریتی و یا مالی به تعطیلی کشانیده می شد و ، گاهیي مختلف ایرانها شهر

از . گرفتیش را از سر میها بار دیگر فعالیت، دگردیپس از آنکه موانع موجود رفع می

مشکل . رد می توان از تعطیلی شعبه بانک اسقراضی در شهر رشت نام بردجمله این موا

، بانک استقراضی قرار داشتمسیر یس شعبات در تأسآغاز مهم دیگري که در

به عنوان نمونه . ي عمومی با دائر شدن شعب بانک در برخی مناطق بودها مخالفت

- 1329(ر قمشهقراضی درتشدن شعبه بانک اسیس و برچیدهتأستوان از می

مذهبی و اقتصادي در این زمینه  ،ي دینیها انگیزهکه نام برد) .م1910-1911/.ق1328

- 1اسناد وزارت امور خارجه: آرشیو.  (اسناد موجود گویاي این امر استو ثیر داشتأت

  )101-1381:110شاهدي،./ق52-1329

، ي داداز اتفاقات نادري که در طول فعالیت بانک استقراضی در ایران رو

این رخداد در قالب . تخریب عمارت در دست ساخت این بانک در حوالی بازار تهران بود

مذهبی روي داد و عومل اقتصادي نیز در این امر تاثیر –ي دینی ها و پوشش انگیزه

با آقا  واقع شد. ق1323رمضان 27رهبري این قیام به ظاهر مذهبی که در. داشت

میرزا حسن آشتیانی مجتهد معروف دوره مبارزه با یفرزند حاجمرتضی مجتهدشیخ

، از دیگر کسانی که در تخریب عمارت بانک استقراضی نقش داشتند. رژي تنباکو بود

شاهدي،/ 1368:20(ذاکر حسین،قایان طباطبایی و بهبهانی بودند.آآیات عظام 

1381:110 (  
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طور جدي با هشته بمانند گذ استقراضی بانک. م1913./ق1331از اواخر سال 

چرا که تنوع مسائل خاص سیاسی و اقتصادي باعث گردید که  ،تجارت سروکار نداشت

این بانک تا شروع انقالب بلشویکی ) 97: 1367،لیتن. (همانند سابق به این امر نپردازد

تا اینکه طبق قرارداد مودت  یش فعال بودب کم و .م1917./ق1336در اکتبر سال 

از صحنه  ،و ماده نهم آن که میان ایران و شوروي منعقد گردید م.1921./ق1340

  )349: 1332تیموري،/543: 1369چارلز عیسوي،(. تفعالیت اقتصادي ایران کنار رف

مهم در گسترش و توسعه بازرگانی و مناسبات تجاري  يبانک استقراضی تأثیر

با گشودن اعتبار  و اشتاتریش و دیگر کشورهاي اروپاي شرقی د ،آلمان ،ایران با روسیه

و تشویق بازرگانان به خرید و فروش با روسیه و کشورهاي وابسته به آن در رقابت با 

  اي برخوردار بود. بانک شاهنشاهی از اهمیت ویژه

تاجر  1اوج پیشرفت و رونق بانک استقراضی زمانی بودکه ارنست گروبه

وزیر دارایی روسیه به  سوياز  پطرزبورگی (از کارمندان دفتر وزارت دارائی روسیه)سن

) 80: 1369انتنر، /94: 1367لیتن، /104: 1362جمالزاده،. (ریاست بانک انتخاب شد

ها و  این شخص با قدرت نامحدودش به سازماندهی بانک پرداخت و شعبه

 نامگروبه . م1902./ق 1320هایی در مناطق مختلف ایران ایجاد کرد. در سال نمایندگی

عهده داشت و بروي ریاست بانک را  .هنی به استقراضی ایران برگرداندبانک را از ر

گروبه عالوه بر مسئولیت . م1903./ق1321بود. در سال  معاون او2استروگرادسکی

 طیوزارت دارائی روس و انجمن دولتی انتخاب گردید. نام وي در  بانک به نمایندگی

  )94: 1367لیتن،. (تداش فراوانینفوذ سیاسی  ،در ایران شزمان اقامت

سیاست اقتصادي روسیه و از جمله تشکیل بانک استقراضی در ایران از 

هاي این کشور به منظور رخنه در کشورهاي همجوار بود:  هاي اصلی اجراي برنامه حربه

آرام نظامی، مالی و بازرگانی سرزمین قدیمی  شاه جذب آرام تاریخ سلطنت مظفرالدین«

ظاهراً در کنار  -انگلستان و عثمانی - هاي دیگر ایران د و همسایهایران بوسیله روسیه بو

».کردند کردند و هیچ اقدامی براي نجات این کشور نمی ایستاده و نظاره می

  )80: 1369(انتنر،

                                               
1. E.K.Crube
2. Ostrogradsky
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بانک استقراضی در عمل به  م.1899-1905./ق1317- 1323هاي سال طی

از  فهرستیبدیل شد. این بانک اي واردات و صادرات کاال و اجناس ت یک مؤسسه واسطه

هاي باکو، نژنی گورود و مسکو  وسیله شعبههکرد و ب تهیه میرا نیازهاي مشتریان محلی 

پرداخت. به  د و اعتبار خوبی را براي کاالهاي تولیدي روسیه مینمواجناس را فراهم می

سی سفارش هایی که در بازار به آن احتیاج بود، به کارخانجات رو عنوان نمونه پارچه

 50تا  40بانک کاروانی از جنس روس به قیمت  م. این1902./ق1320داد. در سال می

تازه تأسیس خود در سیستان ارسال داشت و در برابر آن چاي  هزار روبل براي شعبه

که بانک  است نمود. حتی اشاره شده خریداريهند را براي مشتریان شمال ایران 

.داد شکر صادراتی روس به ایران را ضمانت می درصد قیمت 80استقراضی تا سقف 

بر این، مؤسسات صنعتی مختلفی را در ایران جهت تهیه بودجۀ بیشتر امتیازات  افزون

اي و داللی  نقش واسطه گذشته از) 81-84: 1369،همان(. روسی در ایران ایجاد کرد

آن   و کرد بانک استقراضی روس، این بانک خدمت دیگري به واردکنندگان ایرانی می

درصد (کمتر از نرخ بازار) بابت هزینه گمرکی و انبارداري به  6تا  4پرداخت وام با نرخ 

این بانک کلیه قرضهاي گرودار تهران را به انحصار خود در آورد و «مشتریان خود بود. 

در حالی  .درصد بسیار جالب بود 12زیرا بهره  ،داد شاید از این جهت مقداري ضرر می

آید که این قسمت بانک  درصد است و بنظر می 40تا  30این قبیل رهنیها بهره  که براي

نرخ پائین بهره بانک، نرخ تنزیل را ) همان(.»بیشتر براي ایجاد حسن تفاهم بوده است

دهندگان را   ها و قرضداد و این مسئله به تبع خود مخالفت صرافمیدر بازار کاهش 

  توانست در پی داشته باشد. می

رقابت بانک شاهنشاهی و بانک  اینکه اي که در اینجا حائز اهمیت است، کتهن

  :شد اي موارد از حالت منفی خارج می استقراضی و تقابل آنها در پاره

 چندگذاشته ومعرض فروشهاي بازار اوراق اعتباري را دریک بار صرافی«

را گشت تا جواب مطالباتبانک انگلیس در اطراف تهران دربدر دنبال طال میرئیسروز

خود بدهد. گروبه معادل هفتصد هزار از اوراق اعتباري بانک انگلیس را در صندوق

نکرد، حساب بانک انگلیس پاك بود. ولی این کار را ،کرد داشت و اگر آنها را عرضه می

  )86: همان(.»بانک انگلیس را الزم داشتند ها روسزیرا 

از راه دریاي خزر با داشتن  بویژهیران به روس بانک روس در صادرات کاالهاي ا

 ءرا ایفا مهم یانزلی نقش و هایی در استرآباد، بندرگز، بارفروش، رشت شعبات و نمایندگی
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براي صاحبان امالك و یا با  ،در مناطق شمال ایران بویژه،د. در شهرهاي مختلفکرمی

وادار را کرد و آنها ب باز میبراي کشاورزانی که اجناس در اختیار داشتند، حسا واسطه

که بانک مجوز خرید محصوالت آنان از قبیل ابریشم، خشکبار، فرش، پنبه و  ساختمی

در گیالن با تأمین پول براي ابریشم خام «داشته باشد.  را طور مواد خام دیگر همین

آنها را هاي فرانسه و یونان را از میان برداشت و جاي  انقالبی ایجاد کرد و عمالً واسطه

  )85: همان(.»گرفتند ها روسارامنه و 

 نیزهاي رهنی و  بر عملیات بانکی، قرض و پرداخت افزونبانک استقراضی 

  حدودداد. بانک  کارهاي دیگري هم انجام می ،گري در معامالت تجاري داللی و واسطه

هایی در  تمیلیون روبل در مقابل گرو گرفتن امالك به ایرانیان قرض داد و به موفقی 48

اداره   ،ی را در تسلط خود گرفت. در اصفهانفراوانهاي این زمینه دست یافت و زمین

هاي نقره  گاهی شمش ،السطان را در اختیار داشت. عالوه بر این امالك شاهزاده ظلکلیه 

بانک استقراضی  ،آنافزون برکرد.  هاي شاهی (ضرابخانه دولتی) حمل می را براي سکه

گرفت. میها دخالت مستقیم داشت و امتیازاتی از این بابت  گذاري   رمایهدر بعضی از س

قزوین، استخراج معادن نفت و ذغال اطراف راه  - تبریز - مانند امتیاز احداث جاده جلفا

این شرکت نه فقط حق انحصار دفاتر  .»نشرکت بیمه حمل و نقل ایرا«آهن، نظارت بر 

امتیازهاي احداث جاده  زمان همبلکه  ،اده بودحمل و نقل ایران را به خود اختصاص د

انی یرهمدان و الیروبی کانال کشت –تهران و قزوین  - قزوین و امتیاز جاده قزوین - انزلی

  )1367:98ویلهلم لیتن، . (در مرداب انزلی را در اختیار داشت

    

  قراضیتبانک اس فرجام

تقراضی با تمام بانک اس ،شورويایران و1921فوریه6طبق قرارداد مودت 

به دولت ایران واگذار ، قروض و تعهداتی که داشتو) (نقدي و غیرنقديدارایی خود

بانک استقراضی گرفتار بحران  .م1917از زمان وقوع انقالب بلشویکی در اکتبر. گردید

خاطر هب. مالی و مدیریتی شد و هیچ تالشی براي تجدید سازمان آن انجام نگرفت

ي وقت ها شوروي و روابط نامنظمش با دولتاقتصادي موجود دري سیاسی وها بحران

از آن  پسجریان انقالب و براي مدت کوتاه در. معضالت بانک گسترش پیدا کرد، ایران

دست هکنترل بانک استقراضی را ب ها دولت ضدانقالبی ماوراء قفقاز با حمایت انگلیسی

به تبع و بین رفتنقدي آن از  آخرین موجودي، گرفت. پس از پیروزي انقالب شوروي
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-ي مدیریتی و اجرایی بنا به دالیل عدیده سیاسیها و کارمندان بانک در رده ءآن اجزا

هر چند از . اي انجام ندادنداقتصادي و دیگر موارد براي اداره منظم بانک تالش جدي

  )1381:829شاهدي،. (دریافت حقوق و مواجب محروم بودند

را ) (داراییوزارت مالیه، ایران و شوروي .م1921رداددولت ایران پس از قرا

وزارت مالیه همان رؤسا و و تجدید سازمان و اداره آن بانک کردبراي مسئول رسیدگی 

دیگر دولت ایران  سوياز . مدیران سابق بانک استقراضی را براي اداره آن انتخاب کرد

از امکاناتی که فراهم آمده ده با استفاجهت سر و سامان دادن به امور بانک استقراضی 

فراهم کرد تا به نوعی را »بانک ایران«عنوان بایس بانک جدیدي تأسي ها زمینه، بود

الکساندر نیز جایگزین بانک استقراضی سابق شود و براي مدیریت بانک جدید 

مدتی بعد مرتضی خان . را برگزیدند-تجار و صرافان ارمنی تبار ایرانیاز-تومانیانس

ژوئن4/.ق1339رمضان27(در دوره نخست وزیري احمد قوام السلطنه، ازالملکممت

السلطنه بر) قوام337-1372:338،(والیتی) به ریاست بانک انتخاب شد..م1921

ي دولت خود که درهشت ماده اعالم کرد، ماده دوم برنامه او به ها اساس برنامه

از ) و تشکیل بانک دولتی (بانک ایران قراضیتسازماندهی و تسویه امور بانک سابق اس

اختصاص  ي داخلی دیگرها غیرمنقول آن و نیز برخی سرمایهي منقول وها بقایا و دارایی

  )830: 1381شاهدي،/114- 1376:115عاقلی،(. داشت

اولیاي جمله مواردي که به هنگام واگذاري بانک استقراضی به دولت ایران براز

و اموال غیرمنقولی بود که این بانک تا آن هنگام در تهران و  ها اییدار، امور نامعلوم بود

ی به دنبال  یاین امرمشکالت و پیآمدها. سایر ایاالت و شهرهاي ایران در تملک داشت

بر سر  هادهنده اختالفات و درگیريی وجود دارد که نشانفراواناسناد و مدارك . داشت

  .بانک است يهادارائیاموال و

(کشاورزي صنعتییس فالحتی وتأسبانک جدید ال ود ادغام بانک ایران با وجو

بدهکاران سابق استقراضی پایان به دعاوي بانک اخیر نسبت  .ش1312در سال ) بعدي

آخرین قانونی که . نیافت و این بانک جدید مسئول پیگیري مطالبات از بدهکاران شد

ی و نیز بانک ایران از بدهکاران به گیري مطالبات بانک سابق استقراضبراي چگونگی پی

اولیاي بانک کشاورزي تصویب مجلس شوراي ملی و سنا رسید و جهت اجرا در اختیار

  )903- 907همان: . (بود .ش1334در دوم خرداد، قرار گرفت
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 جهتتا در صدد برآمد .م1921اساس قرارداد مودت سرانجام دولت شوروي بر

یس کند که به تأسدر ایران بانکی، ي خود در ایرانتجار-ي اقتصاديها پیشبرد سیاست

رسد که دولت شوروي درصدد به نظر می. قراضی گرددتنوعی جایگزین بانک سابق اس

ـ ایران از تسلط بالمنازع بانک شاهنشاهی در اقتصاد مالییس بانکی جدید درتأسبود با 

با وجود این از همان ) 1368:214منشور گرگانی،. (اعتباري ایران ممانعت به عمل آورد

تسهیل  دنبال بهابتدا دولتمردان روسیه اعالم داشتند که این بانک بیش از هر چیز 

) 910- 1381:911شاهدي،/ 1310:318فاتح،. (مبادالت تجاري ایران و شوروي است

یس شد و تأس1302شهریور16این بانک همان بانک روس و ایران بود که در تاریخ 

در مجمع عمومی صاحبان .م1945اکتبر 27/ 1333ماهآبان5مه آن دراولین اساسنا

به تصویب رسید که آن را شرکت سهامی خاص ) (بانک روس و ایرانسهام این بانک

اعتباري در جهت - ي بانکیها یس آن را انجام فعالیتتأسکند و هدف از معرفی می

:1373ضیایی، (. کندکر میتسهیل روابط تجاري ایران با شوروي و سایر کشورها ذ

)                                                                                                                            911و1381:953شاهدي،/537- 548

  

  نتیجه 

ودر رشد در اقتصاد هرکشوري و ها بانکمسکوکات و ،پولاز آنجایی که 

است. تدبرقابل تعمق وعصر قاجاراین مهم در ،عمیق داردو نبنیادی تأثیرتوسعه آن 

قیمت پول  .پول در ایران مانند بسیاري از مناطق دنیا با گوناگونی و تحول روبرو بود

از جنگ  پیش تا و هاي خارجی همیشه در نوسان و تغییر بوده است ایران در برابر پول

نامشخص بودن وضعیت مسکوکات ایران و . کرد می  سپريخود را جهانی اول سیر نزولی

 ،گرفت که در این زمینه صورت می هایی ضرب آن در مناطق مختلف از یک سو و تقلب

  تجارت ایران وارد کرد. بویژهلطمات شدیدي بر اقتصاد 

بانک به  از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس، گیريشکلاز  پیش

هاي صرافی و بانکی سازمانفقدان . خبري نبودپایی آن در ایران مفهوم و شکل ارو

این  ه بود.کرد روبروهایی  دشواريامر داد و ستد و تجارت خارجی و داخلی را با  ،معتبر

گذاشت. معامالت تجاري ایران در این دوره بر پول و مسکوکات  ايویژهتأثیر  عضلم

مشکالتی را بوجودود در مالکیت کاالها و این خ گرفت میبوسیله برات و حواله صورت 

  0آوردمی
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 این، رقابت با اسقراضی روساز تأسیس بانک پس اهداف انگلستان  جمله از

بازرگانان و تجار ایران  تاایران بودتاقتصاد و تجار درمیدان به درکردن آنهاازوبانک 

ط بر قدرت پولی و . تسلسوق دهنداین کشور  یانگلستان و مستملکات آسیای ويرا به س

 فقدانبه علت امور صرافی در داخل ایران از اهداف دیگر بانک شاهنشاهی بود. هر چند

 بانک شاهنشاهی در مراکز مهم و والیات ،مؤسسات معتبر صرافی و بانکی در کشور

ی برداشته یهااقتصاد گام یطور کلهجهت تسریع و تسهیل امر تجارت و ب مختلف ایران،

واردات کاالها و محصوالت انگلستان و کشورهاي  به سمتاقداماتشان  یرمساما  ،است

هاي سیاسی و اقتصادي در ایران با انگلستان  که در زمینه ها روس.وابسته به ایران بود

، امتیاز ه بوددر زمینه امتیاز بانک شاهنشاهی که به انگلستان داده شد؛رقابت داشتند

نیز به رقابت با بانک شاهنشاهی . این بانک ردنداخذ کتأسیس بانک استقراضی روس را 

 اعطاي،کار عمده بانک .پرداخت و تأثیري مهم در تجارت ایران با روسیه داشت می

وابسته به  بویژهقرض با شرایط مساعد و مدت پرداخت طوالنی به افراد با نفوذ ایرانی 

افراد تهیدست و فقیر کسب اعتبار براي خود به  به منظوربود. این بانک بعدها  یهروس

در توسعه بازرگانی و مناسبات تجاري ایران  نقش فراوانیبانک استقراضی  .داد وام می نیز

با گشودن اعتبار و  وو دیگر کشورهاي اروپاي شرقی داشتبا روسیه و آلمان و اتریش 

نک تشویق بازرگانان به خرید و فروش با روسیه و کشورهاي وابسته به آن در رقابت با با

تحوالتی که تغییر وبه هر روي نوسانات و. اي برخوردار بود شاهنشاهی از اهمیت ویژه

اقتصاد و تجارت وجود آمده بود، برقاجار بدر دوره  ها مسکوکات و بانک، در زمینه پول

ي اقتصادي ها رکود و ورشکستگی، بحران و جاي گذاشتعمیقی از خود بر تأثیرایران 

  داشت.همراه به را متعددي 

  

  :مآخذو منابع

 :تهران ،عصر سپهساالردر اندیشه ترقی و حکومت قانون ،)1351(فریدون،آدمیت

  .انتشارات خوارزمی

افکار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي درآثار ،)1356(ناطق  همافریدون و  ،آدمیت

  .انتشارات آگاه :تهران،، چاپ اوله دوران قاجاردمنتشرنش
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تهران:محمود میرآفتاب،ترجمه:چاپ دوم،  ،تاریخ مغول در ایران،)1365(اشپولر، برتولد

  ت علمی و فر هنگی.اانتشار

انتشارات تهران:،چاپ اول،3،جلدکتاب گیالن)،1374(عربانی و گروه پژوهشگران ایراناصالح

  گروه پژوهشگران ایران.

چاپ  ،الدوله امین خان خاطرات سیاسی میرزا علی،)1355(خان الدوله، میرزا علی امین

  .امیرکبیر تهران:،حافظ فرمانفرمائیان: به کوششدوم،

ترجمه:  چاپ اول، ،م)1828-1914(روابط بازرگانی روس وایران،)1369(. ل ،، مروینرانتن

  انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدي. تهران:احمد توکلی، 

  .اقبال تهران:،یازات در ایران)خبري (تاریخ امت عصر بی)،1332(ابراهیمتیموري،

  کتاب تهران . تهران:، گنج شایگان)، چاپ سوم، 1362محمدعلی( جمالزاده،

چاپ اول، ،)،ایران وایرانیان1851- 1861سفر نامه پوالك()،1361پوالك، یاکوب ادوارد (

  تهران انتشارات خوارزمی.رجمه: کیکاوس جهانداري،ت

، چاپ سوم، وعات سیاسی ایران در عصر مشروطیتمطب)، 1375ذاکرحسین، عبدالرحیم (

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نشر پژوهش تهران:ترجمه:کریم امانی،،اه ایرانیان در میان انگلیسی)،1385رایت، دنیس (

  روزافزون.

انتشارات تهران:،چاپ اول،تاریخ بانک استقراضی روس در ایران)،1381(مظفر ،شاهدي

  جه.وزارت امور خار

  نشرافکار.تهران:،ایران در دوران سلطنت قاجار)،1374(شمیم، علی اصغر

  بی نا.تهران:،اسناد سیاسی قاجاریه،)1346(صفایی،ابراهیم

جلد اول،،اعتباري مؤسساتها وي بانکها مجموعه اساسنامه)،1373ضیایی، منوچهر (

  .بانک مرکزي ج.ا.ایرانتهران:
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چاپ اول،،ان قوام السلطنه در دوران قاجاریه و پهلويمیرزا احمدخ)،1376(عاقلی،باقر

  انتشارات جاویدان.تهران:

،چاپ دوم، ).م1800-1914تاریخ اقتصادي ایران در عصر قاجار()، 1369(عیسوي، چارلز

  نشرگستره. تهران:،  ،ترجمه: یعقوب آژند

  .مظفر ان:تهر، چاپ دوم، بانک شاهنشاهی و امتیازات)، 1326(عبدالحسین، دانشپور

پژوهشی درباره م)،1814-1914(روس و انگلیس در ایران)،1371(فیروززاده،کاظم

  انتشارات آموزش انقالب اسالمی.تهران:،چاپ دوم، ترجمه: منوچهر امیري،امپریالیسم

وحیدغالمعلیترجمه: چاپ چهارم، ،2و1جلد  ،ایران و قضیه ایران)، 1373(نجرج.کرزن،

    .علمی وفرهنگی ران:تهانی، رمازند

هـ .ش)،  1307-1337(تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران، تا)بی(از مؤلفان گروهی

  نا .بیتهران:

(بر پایه بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهنشاهی ورژي تنباکو، )1373(ماهناطق،

  توس . تهران:چاپ دوم،  ،الضرب)آرشیو حاج امین

چاپ ،م)1919- 1860الحمایگی(آمیز تا تحتنفوذ مسالمتیران ازا،)1367(ویلهم،لیتن

  معین . تهران:،رجمه: مریم میراحمديتاول،

انتشارات موسسه عالی تهران:،چاپ دوم،عملیات بانکیبانک و، )1350اهللا (محمدي،ولی

  حسابداري.

1306تا1296رقابت شوروي و انگلیس در ایران،)1368(منشورگرگانی، محمدعلی

  سسه مطبوعاتی عطایی. ؤمتهران:محمد رفیعی مهرآبادي، :ه کوششبچاپ اول، ،خورشیدي

،الضرب،تاریخ تجارت و سرمایه گذاري صنعتی در ایرانامین،)1366(خسرومعتضد،

  انتشارات جان زاده.تهران:چاپ اول،

  مطبعه روشنایی.تهران:،چاپ اول،پول و بانکداري،)1310(مصطفی،فاتح
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چاپ اول،  ،2جلد،قاجاری از تاریخ اجتماعی در عصریجستارها)،1365ور،ویلم (فل

  تهران انتشارات توس.ترجمه: ابوالقاسم سري،

  موسسه انتشارات دانشگاه تهران.تهران:چاپ اول،،پول و بانکداري)،1376قدیري اصل، باقر (

شاه و ناصرالدین تاریخ روابط خارجی ایران در دوران)،1372(اکبرعلیوالیتی،

  انتشارات وزارت امورخارجه.تهران:،شاهمظفرالدین

موسسه تهران:،امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار)،1346(هاشمی رفسنجانی،علی اکبر

  انتشارات فراهانی.

(ازمشروطیت تا پایان سلسله اقتصاد سیاسی ایران،)1381(کاتوزیان، محمدعلیهمایون

  نشرمرکز. تهران:،ترجمه: محمدرضا  نفیسی وکامبیز عزیزيم،چاپ هشتپهلوي)، 

  www.banknevesht.com( ،(http://www.tarikhema.ir)(/17/11/2011،وشتنبانک

  قمري. 1301- 1316-1320-1329سال هاي  اسناد وزارت امور خارجه ایران آرشیو
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درآمدی تحليلي بر: پول، پیدایش بانکها و تأثیر ...



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم، شماره48ـ پاییز 1390، صص 78-51

درآمدی تحليلي بر: پول، پیدایش بانکها و تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت در عصر قاجار (با تکیه بر فعالیتهای بانکداری روس و انگلیس در ایران)


                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       سیّدرحمانحسنی


چكيده

یکی از مباحث اساسی در اقتصاد هرکشوری پول، مسکوکات و بانک است. این مهم بیتردید با توجه به جایگاه آن در اقتصاد و تجارت عصر قاجار قابل تعمق و ملاحظه است. از یک سو، نامشخص بودن وضعیت پول و مسکوکات ایران و ضرب آن درمناطق مختلف و تقلبهایی که دراین زمینه صورت میگرفته است، لطمات شدیدی را بر اقتصاد بهویژه برتجارت وارد کرد و بهدنبال خود رکود و بحرانهای اقتصادی را در پی داشت. از سوی ديگر، دخالت دولتمردان انگليس و روس بر امور بانك شاهنشاهي و استقراضي، كنترل بانك شاهنشاهي بر سيستم پولي - اعتباري و نشر اسكناس، خروج طلا از ايران، معاملات نقره و جلوگيري از تأسيس هر نوع بانك ايراني براي ايران ركود و ورشكستگي اقتصادي و براي انگليس و روسيه رونق و ترقي تجارت را به همراه داشت. بنابراین در پژوهش حاضر سعی میشود که ضمن اشاره به پول، مسکوکات و نوسانات آن در دوره قاجار، چگونگی پیدایش بانکها و نقش دو بانک شاهنشاهی ايران و بانک استقراضی روس در اقتصاد و تجارت این عصر با تكيه بر اسناد و منابع تحقيقاتي موجود مورد ارزیابی، تحلیل و بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: ایران، قاجاریه، انگليس،روس، پول، مسکوکات، بانک شاهنشاهی ايران، بانک استقراضی روس، اقتصاد، تجارت

مقدمه

بانک و نظام بانکداری از پدیدههای نوین عصر قاجاری است. واحد پول ایران در این دوره قران بود که از نقره ضرب میشد و مسکوکات شامل سکههای یک قرانی، دو قرانی و پنج قرانی بود. ارزش پول ایران در برابر پولهای خارجی همواره در نوسان و تغییر بود. ناهمگونی وضعیت مسکوکات ایران و ضرب آن در مناطق مختلف و تقلبهایی که در این زمینه صورت میگرفت، خسارات جبرانناپذیری بر اقتصاد بویژه تجارت ایران وارد کرد. افزون بر آن، تنزل پول ایران که واحد آن نقره بود، در مقابل طلا از یک سو و کمبود مسکوکات از سوی دیگر، منجر به واردات آن به ایران گردید که این امر ضربه مهلکی بر تجارت ایران وارد ساخت. 

پیش از تأسیس بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس، بانک به مفهوم اروپایی آن در ایران وجود نداشت. تجار عصر ناصری در نظر داشتند تا بانکی برای خود تأسیس کنند و با بوجود آوردن شعباتی در تهران و دیگر مناطق تجاری ایران کار تجارت را تسهیل و تسریع کنند که این اقدام از سوی ایرانیان نتیجهای را در پی نداشت.

بانک شاهنشاهی با شعبات و نمایندگیهای گستردهای که درمناطق مختلف ایران ایجاد نمود، نقشی مهم را در اقتصاد و تجارت ایفاء کرد. این بانک هرچند در اقتصاد و تجارت ایران عصر قاجار نقش داشت، با وجود این از استفاده ابزاری آن توسط دولتمردان انگلیس نباید غافل بود.

روسها که در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران با انگلستان رقابت داشتند، در مقابل امتیاز بانک شاهنشاهی انگليس، امتیاز بانک استقراضی را از دولت ایران گرفتند. بانک استقراضی روس تأثیری مهم در گسترش و توسعه بازرگانی و مناسبات تجاری ایران و روسیه داشت و با گشودن اعتبار و تشویق بازرگانان به خرید و فروش با روسیه و کشورهای وابسته به آن در رقابت با بانک شاهنشاهی تلاش میکرد.

به هر روی با توجه به اهمیت و تأثیراتی که پول، مسکوکات و بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی بر اقتصاد و تجارت ایران عصر قاجار داشتند، در پژوهش حاضر سعی میشود با استفاده از منابع و اسناد به جای مانده از دوره قاجاری این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

پول، پيدايش بانكها و تأثيرآن بر اقتصاد و تجارت در عصر قاجار 


الف)پول و صرافي

پول در ايران مانند بسياري از مناطق دنيا با گوناگوني و تحول روبرو بوده است و در ايران براي زمان طولاني سكه تنها پول رايج در مبادلات اقتصادي بود. نظام پولي  بر پايه دو فلز طلا و نقره قرار داشت و ضرب سكه در انحصار حكومت بود. تا هنگام تأسيس ضرابخانه متمركز در زمان ناصرالدين شاه (1313-1264ق.) ضرابخانههاي متعددي در شهرهاي مختلف كشور بودند كه وظيفه ضرب سكه را بر عهده داشتند. در اين ايام ضرب سكه به وسيله منگنه و با دست صورت ميگرفت كه خود بر بينظمي وضعيت پولي كشور ميافزود؛ در این میان، اوضاع سياسي حكومت مركزي نقش تعيينكنندهاي در انتظام وضعيت پولي داشت. 

واحد پول ايران در عصر قاجار «قران» بود و از نقره ضرب ميشد. هر قران برابر با بيست شاهي و هر شاهي معادل پنجاه دينار بود. دو شاهي را يكصد دينار و چهارشاهي را عباسي ميخواندند. در برخی از ولايات ايران بيست و پنج شاهي را (يك قران و پنج شاهي) يك ريال ميخواندند و ده شاهي(نيم قران) را پهنآباد (پناه آباد) ميگفتند. (جمالزاده،1362: 170-169) نقود ايران شامل تومان طلا، قران، نقره، شاهي مس، پولهاي خرد و سكههاي طلا، نقره و مس بود. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ايران: 18-28-1303-1301ق.)

مسكوكات شامل سكههاي يك قراني، دو قراني و پنج قراني بود. مسكوكات خرد ايران تقريباً از سال 1319 ق. / 1901 م. به بعد نيكل بود و سكههاي آن منحصر به سكههاي يك شاهي و صدديناري ميشد. در كنار نقره و نيكل، برخي مسكوكات طلائي وجود داشت که ارزش آن چهار تا چهار و نيم تومان بود. ارزش اشرفي از يك تومان تا دوازده قران نوسان داشت. ارزش دو هزاري، پنج قران تا پنج قران و دهشاهي برآورد شده است. (جمالزاده،1362: 170-169) در بعضي مناطق ايران سكههاي سياه و كمارزش به نام پول و قاز رواج داشت. يك شاهي معادل دو پول يا پنج قاز بود و بتدريج پول و قاز از جريان پولي ايران خارج گرديد. (جمالزاده،1362: 174-173؛ همایون کاتوزیان،1381: 77-76)

اشرفي طلا از سكههاي رايج عصر ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و احمدشاه محسوب ميشد. پنج هزاري زرد طلا مساوي يك دوم تومان بود. باجقلي از ديگر سكههاي متداول به شمار ميآمد. اين نام به سكه دوكاي هلندي اطلاق ميگرديد كه  از دوران فتحعلي شاه (1250-1212ق. )وارد ايران شد و مسكوك طلاي آن زمان را با اين نام ميشناختند. افزون بر سكههایي كه بدان اشاره شد، ميتوان اين موارد را نام برد: سكه طلاي عثماني، سكه طلاي منات روسي و اوستريا سكه طلاي اطريشي. (اصلاح عرباني 24:1374)در مناطق شمالي، بويژه مسكوكات روسي نظير امپريال كامل و نيمه امپريال و دوكاي هلندي- روسي رايج بود. (پولاك، 1361: 376) از تاريخ دقيق كاربرد پول كاغذي يا اوراق اعتباري در ايران اطلاع دقيقي در دست نيست؛ دست كم در دوره گيخاتو (694-691ق.) ايلخان مغول در ايران ميتوان از يك نوع پول كاغذي به نام «چاو» نام برد. (اشپولر،1365: 302-301)

ارزش پول ايران در برابر پولهاي خارجي هميشه در نوسان و تغيير بوده است. در دوره حكومت نادرشاه يك تومان ايران برابر 8/1 ليره انگليسي شده بود و در حدود 1215ق./ 1800م. همزمان با آغاز حكومت فتحعلي شاه، يك تومان ايران برابر با يك ليره انگليسي بود. در دوره حكومت فتحعلي شاه يك واحد پولي جديد نیز بوجودآمد و آن قران بود و از فلز نقره ضرب ميشد و يك دهم تومان ارزش داشت و برابر با پنج عباسي يا بیست شاهي بود. در اين دوره كشور داراي 25 ضرابخانه ضرب مسكوكات طلا و 31 ضرابخانه ضرب مسكوكات نقره بود. روند رو به كاهش ارزش و اعتبار پول در ايران در دوره فتحعليشاه، محمدشاه و سپس ناصرالدينشاه سير صعودي پيمود و (عيسوي، 1369: 613-611) تا قبل از جنگ جهاني اول ارزش پول سير نزولي خود را طي ميكرد. 


طي دوران قاجار تا هنگام صدارت ميرزاحسينخان سپهسالار در ايران ضرابخانه مركزي و انسجام يافتهاي وجود نداشت و هر يك از شهرهاي مهم كشور ضرابخانه مخصوص به خود داشت و به ضرب مسكوكات مورد نياز مبادرت مي ورزيد. امیرکبیر در اوايل دوره ناصرالدين شاه تلاش ناموفقي انجام داده بود تا ضرابخانه تهران را مجهز نموده و به ضرابخانه اصلي كشور تبديل كند که با عزل وي از صدارت اين امر به تعويق افتاد. كارخانه اصلي ضرب سكه در تهران پس از تلاشهاي ميرزاحسينخان در سال 1294ق./1877م. به بهرهبرداري رسيد. (آدميت،1351: 315)

نامشخص بودن وضعيت مسكوكات ايران و ضرب آن در مناطق مختلف از يكسو و تقلبهایي كه در اين زمينه صورت ميگرفت، لطمات شديدي بر اقتصاد بویژه تجارت ايران وارد كرد. تا اواسط 1287 ق. / 1870م. علاوه بر تهران، در برخي شهرهاي ديگر مانند تبريز، قزوين، رشت، بارفروش (بابل)، استرآباد (گرگان)، مشهد، قم، كاشان، اصفهان، همدان، كرمان، كرمانشاه، شيراز و گاهي اوقات در سكوهه- منطقهای در سيستان - هرات دستگاه ضرب سكه و پول متداول بود. امتیاز ضرب، حق حاكمان بود و در مقابل آن مبلغ مشخصي به رئيس كل ضرابخانه پرداخت میکردند. (کرزن، 1373: 612/ جمالزاده،1362: 172) دولت مركزي براي هر يك از این شهرها يك نفر سرپرست به عنوان معيري تعيين میکرد. به دستور ناصرالدينشاه، در اوايل دوران سلطنتش لوازم كار را از اروپا وارد ایران کردند. آقا محمد ابراهيمخان آبدارباشي امينالسطان به اداره و رياست ضرابخانه انتخاب شد. پس از او حاج محمدحسن امينالضرب اين مهم را در اختيار داشت. با تأسيس بانك شاهنشاهي (307 ق./ 1889 م.) بتدريج ضرابخانه در اختيار اين بانك قرار گرفت. پس از رويكار آمدن مظفرالدينشاه در سال 1313ق./ 1895م. ضرابخانه جزو وزارت داخله شد و با وزارت خزانه در سال 1314 - 1313ق./ 1896-1895م. در اختيار مرتضي قليخان صنيعالدوله قرار گرفت. ميرزاعليخان امينالدوله در سال 1315ق./ 1897م. سه نفر بلژيكي را به ايران آورد که يكي از آنها به نام انگلس
 مأمور تنظيم و اداره ضرابخانه شد. پس از مشروطه ضرابخانه جزو ادارة خزانه گرديد. (جمالزاده،1362: 141)


تنزل ارزش پول ايران كه واحد آن نقره بود، در مقابل طلا از يك سو و كمبود مسكوكات از سوی ديگر، ضربه مهلكي بر تجارت ايران وارد ساخت. در زمان كاهش مسكوكات، حكومت وقت اقدام به واردات آن میكرد. بطوريكه در جماديالاول 1316ق. / اكتبر 1898م. قراردادي ميان ضرابخانه دولتي با شعبه بانك عمومي تجارتي مسكو در تهران منعقد گرديد كه بر اساس آن مقرر شد سه هزار سكه نقره طی يك سال وارد ايران گردد. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه،20 -20-1320ق.)

گزارش ابوت در سال 1297ق. /1879م. مسئله كمبود مسكوكات را به خوبي توصيف ميكند و از طرفي تأثير اين نقيصه را در تجارت روشن ميسازد. او میگوید:


«نقصان مسكوك و حتي ميتوان گفت فقدان كامل مسكوك در اين ايالت (آذربايجان) به كار تجارت و داد و ستد سكته بزرگ وارد آورد و ماية خسارت فاحش تجار گرديده است. مسكوكات ايالت در عوض ابريشمي كه ايالت گيلان به تجار آذربايجان ميفروشد متدرجاً به گيلان جلب شد و از آنجا هم عاقبت راه طهران را پيش خواهد گرفت. همين مسئله باعث شده است كه پول نقره روس (20 و 15 و 10 كپك) در آذربايجان رواج مخصوص پيدا نموده است…» (جمالزاده،1362: 175)

صرافي و بانكداري سنتي در دوره قاجار امري شناخته شده بود و صرافان ايراني نقش قابل توجهي در نقل و انتقالات پولي ومعاملات تجاري و بازرگاني داشتند.  پژوهشگران، صرافان دوره قاجار را به سه دسته عمده تقسيم ميكنند: دستهاول صرافاني بودند كه حوزه فعاليتهاي صرافيشان شامل يك شهر بود. دستهدوم صرافان كساني بودند كه حوزه عملياتشان در سطح كشور فراگير بود. دستهسوم، صرافاني مشخص و معدود بودند كه داراي نفوذ و ثروت قابل ملاحظه، كه نه تنها ميتوانستند در ايران فعاليت كنند، بلكه در كشورهاي ديگر حساب بانكي داشتند و روابط تجاري و پولي ايران با مناطق ديگر جهان را تسريع و تسهيل ميكردند. در حدود نيمه قرن نوزدهم ميلادي صرافان بزرگ ايراني در شهرهایي نظير هرات، عشق آباد، بغداد، استانبول، بمبئي، هنگ كنگ، پاريس و لندن عمليات صرافي داشتند و روابط تجاري و مالي بازرگانان ايراني و خارجي را تنظيم و بهبود ميبخشيدند. (محمدي،1350: 218-217) عمكرد صرافان ايراني بيشتر در حوزهاي: خريد و فروش برواتي كه حواله شهرهاي تجاري و مهم كشورهاي خارجي بود، ارسال وجوهات به شهرهاي مختلف ايران، نقل و انتقال حوالههاي تجارتي محلي، نقدكردن اوراق بهادار، اعطاي وامها و مساعدههاي كوتاه مدت و نظاير اينها به تجار معتبر و بزرگ، دادن مساعده به اشخاص عادي با اخذ ضمانتنامههاي معتبر، اعطاي وام و اعتبار به حكام و متنفذان محلي و پيش خريد محصولات كشاورزي از روستائيان و كشاورزان در قبال اعطاي مساعدههاي مختلف. (فلور، 1350: 206/ فاتح، 1310: 310/ شاهدي، 1381: 24)

ب)بانک

پيش از تأسيس بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي روس، بانك به مفهوم و شكل اروپايي آن در ايران وجود نداشت. بانكداري به شيوه نوين در دهه پاياني قرن19ميلادي (اوايل دهه نخست قرن چهاردهم هجري قمري) بوجود آمد. هرچند در دوره فتحعليشاه مؤسسات بانكي و شيوه خدمات پولي- اعتباري نويي در برخي از كشورهاي خارجي شكل گرفته بود، اما جامعه ايراني این دوره شناخت اندکی از شيوههاي بانكداري جديد داشتند و روشهاي خدماترساني بانكهاي خارجي براي آنها تازگي داشت. (تاریخچه سیساله بانک ملی ايران،بیتا:27-15)

فقدان سازمانهاي صرافي و بانكي معتبر، داد و ستد و تجارت خارجي و داخلي را با معضلات فراواني روبرو كرد و اين مشكل تأثير خاصي بر  پول و مسكوكات گذاشت. متون تاريخي گزارش روشني درباره تلاش ايرانيان جهت تأسيس بانكهاي جدید در دوره فتحعليشاه و جانشين وي محمد شاه ارائه نميدهند. بعيد به نظر ميرسد كه در اين دوره فكر تأسيس بانك در ايران توسط تجار و صرافان ايراني به طور جدي مطرح شده باشد. اما همزمان با روند رو به گسترش مناسبات بازرگاني ايران با كشورهاي خارجي و لزوم بهرهگيري هر چه آسانتر از روشهاي مبادله و نقل و انتقالات پولي و اعتباري، فكر تأسيس بانك ايراني در ميان رجال كشوري، تجار و صرافان بزرگ كشور قوت گرفت. سرانجام نياز به بانك و بانكداري ضرورت یافت و اقداماتي در اين زمينه صورت پذیرفت. گمان میرود که ميرزا حسين خان سپهسالار بيش از سايرين در انديشه تأسيس بانك ايراني بود.  (شاهدي،1381: 29) برخي تجار بزرگ اين دوره فكر تأسيس بانك ايراني را دنبال ميكردند و در پارهاي موارد افزون بر تجارت و بازرگاني، امور صرافي و نقل و انتقالات پول را نيز به طور گسترده تعقيب مينمودند. اين اقدامات، تحول چنداني در روش بانكداري سنتي و صرافي جاري به وجود نياورد. (فاتح،1310: 321-319)

به نظر ميرسد اولين بار يك بنگاه فرانسوی به نام ارلانگه
 در سال 1283ق. /1866م. اقدام به اخذ امتياز تأسيس بانك در تهران كرد. وي مذاكراتي با دولتمردان ايراني انجام داد، اما نتيجهاي در پی نداشت. در سال 1303ق. / 1885م. جهت يكسانسازي فرآيندهاي پول ميان ايران و اروپا مذاكراتي انجام شد و سه نفر ارمني از شهر استانبول به نامهاي كتابچي، چارلز بازرگيان و ميرزايوسف به كمك محسنخان سفير ايران در استانبول و حاجي محمدخان سركنسول ايران در مصر قصد داشتند با حمايت بانك عثماني گامي برای تأسیس بانك در ایران بردارند، اما آنها نیز موفقيتی بدست نياوردند. (عیسوی،1369: 543و541)

حاج محمدحسن امينالضرب كه مدتي عهدهدار ضرابخانه دولتي در تهران بود، از تاجران معروف و تأثيرگذار دوره ناصري و مظفري به شمار ميآمد. وي از جمله كساني بود كه انديشه ايجاد بانك ايراني را در ذهن ميپروراند و درصدد عملي كردن آن بود. (آدمیت و ناطق،1356: 36) وي در اين زمینه در 15شعبان سال 1296 ق. /1878م. پيشنهادي به ناصرالدينشاه داد تا يك بانك مختلط (اشتراك دولت و ملت) تأسيس گردد. (تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران، بیتا: 66)

فريدون آدميت در بحث بانك و ماليه ميگويد: طرح تأسيس نخستين بانك توسط حاج محمدحسن امينالضرب در زمان سپهسالار ريخته شد. (آدمیت،1351: 309-308) تعدادي از تجار و صرافان ارمني تبعه عثماني با جلب همكاري بانك عثماني و گروهي از فرانسويها قصد داشتند بانكي با نام ايران و افغانستان تأسيس كنند و به نظر ميرسد حتي ناصرالدين شاه هم از اين طرح استقبال كرد و فرماني صادر كرد که اين طرح نیز به نتيجه نرسيد. (عيسوي، 1369: 544-543)

علاوه بر موارد فوق اقدام ديگري كه برای ايجاد بانك توسط ايرانيان صورت گرفت، از سوي تجار بود. تجار عصر ناصري در نظر داشتند بانكي براي خود تأسيس كنند و با بوجود آوردن شعباتي در تهران و ديگر مناطق تجاري ايران امر تجارت را تسهيل و تسريع نمايند. متأسفانه اين اقدام نیز مانند اقدامات پیشین نتيجهاي در بر نداشت. (آدمیت ،1356: 317)



با وجود تلاشهاي ايرانيان در تأسيس بانك ايراني، سرانجام بانكهاي خارجي 

پيشگام بانكداري نوين در ايران شدند. از جمله مهمترين اين موارد، بايد از اقدام ژان ساوالان فرانسوي نام برد. وي به نمايندگي از طرف سرمايهداران و صرافان فرانسوي درسال 1288ق./1864م. طرح تأسيس بانكي به نام بانك ايران را به دولتمردان ايراني پيشنهاد كرد. به نظر ميرسد اين طرح با موفقيت اوليه روبرو بوده است، اما به دلايل نامشخصي از عمليات اين بانك جلوگيري به عمل میآید. (محمدي،1350: 225) يكي از پيشنهادات ساوالان، طرح انتشار اسكناس بود که در صورت موفقيت ساوالان و شركاي او، قادر ميشدند افزون بر كنترل پول، معاملات پولي- اعتباري كشور در عرصه تجارت داخلي و خارجي را در اختيار بگيرند. 

با همه اقداماتي كه طی دوره ناصری در زمينه تأسيس بانك در ايران پيش از تأسیس بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي روس انجام شد، به نظر ميرسد كه ناصرالدين شاه چندان تمايلي به تأسيس بانكهاي خارجي در ايران نشان نداد و حتي از بوجود آمدن آن جلوگيري ميكرد. چند سال پس از پيشنهاد تأسيس بانك توسط ساوالان، بانك جديد شرق در صدد برآمد شعباتي از اين بانك را در تهران و تعداد ديگري از شهرهاي ايران افتتاح نمايد كه با مخالفت ناصرالدينشاه روبرو شد و اگر فشارهاي سفارت انگليس در تهران نبود، بانك جديد شرق نميتوانست در تأسيس شعباتش در ايران توفيقي كسب نمايد. (امينالدوله، 1355: 1355 / شاهدي،1381: 40-39)

بانك شاهنشاهي ايران

مهمترين بانكي كه حدود يك سال پيش از تأسيس بانك استقراضي روس در ايران گشايش يافت و شعبات آن در مناطق مختلف  ايران به سرعت گسترش پیدا کرد، بانك شاهنشاهي بود. اما اينكه اين بانك چگونه تأسيس شد، بايد كمي به عقب برگشت. در سال 1306ق./ 1888م. شعبه شركت بانكداري شرقي كه مركز آن در لندن بود، درصدد برآمد در ايران دست به عملياتي بزند. به همين منظور نمايندگيهايي در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، رشت، اصفهان، شيراز و بوشهر تأسيس كرد. بانك مزبور براي حسابهاي جاري 5/2 درصد و براي حسابهاي ثابت شش ماهه 4 درصد و براي امانتهاي سالانه 6 درصد ميپرداخت. علاوه بر اين در اعطای وام به مشتريان خود نرخ بهره را تا 12 درصد كاهش داد. حتی اشاره شده است که ناصرالدينشاه هم از اين بانك وام با بهره 6 تا 18 درصد دريافت كرد. پس از دو سال فعالیت، اين بانك را در ايران بانك شاهنشاهي خريداري كرد. (کرزن،1373: 615-614) يك سال بعد از جريان فوق در 27 جماديالاولي 1306ق./30 ژانویه 1889م. ناصرالدينشاه امتيازنامه بانك شاهنشاهي را با بارون جوليوس دورويتر
 امضاء كرد و در طي آن بارون و شركاء و عاملين او حق ايجاد يك بانك دولتي به نام بانك شاهنشاهي را داشتند. به عبارتي اين اقدام در قبال لغو امتياز 1289ق./ 1872م. بوده است كه رويتر ادعاي خسارت 000/40 ليرهاي را داشت. مدت قرارداد شصت سال ذكر گرديد و بانك كار خود را با سرمايه يك ميليون ليره آغاز كرد و انحصار نشر اسكناس به اين بانك اختصاص داشت. (ناطق، 1373: 126-124/ چارلز عیسوی، 1369: 543/ جرج. ن. کرزن، 1373: 614-615/ جمالزاده،1362: 109) اين مهم را در اختيار هانري شرودر
 مسئول امتياز راهآهن در آمريكاي لاتين سپردند و او اسكناسهاي يك تا صد توماني و حتي هزار توماني هم چاپ كرد.
 (ناطق، 1373: 25) برخي از سهامداران این بانك را شركتهاي عمده انگليسي در ايران نظير هوتس
 و ساسون
 تشكيل ميدادند. بانك در كنار معاملات تجاري و بازرگاني به دولت ايران قرض ميداد و براي ضرب سكه، مفتول نقره دريافت ميكرد. بانك شاهنشاهي در سال 1308ق./1890م. نمايندگيهاي شركت بانكداري خاور (شرق) را در مناطق مختلف بهدست گرفت. از سال1332ق./1913م. اسكناس منتشره آن به مرز 000/962 ليره و پسانداز (ذخيره) آن 000/906 ليره رسيد. بانک علاوه بر پرداخت به سهامداران خود، مبلغ كمي به دولت ايران ميپرداخت. جنگ جهاني اول (1918-1914 م.) كار بانك را با اختلالاتي روبرو كرد، اما پس از آن دوباره رونق گرفت. (عیسوی،1369: 543)

نقش و اهميت اقتصادي و تجاري بانك شاهنشاهي در همان ماده اول قرارداد پيدا بود: «به منظور پيشرفت تجارت و ازدياد منابع ثروتي ايران بانك شاهنشاهي علاوه بر اموري كه در حوزه كار يك مؤسسه مالي است. به حساب خود يا طرف ثالث به همه قسم كارهاي مالي و صنعتي يا تجاري كه براي مقاصد خويش سودمند تشخيص دهد مبادرت ميورزد. مشروط بر اينكه اين قبيل اقدامات با عهود و قوانين و عرف و مذهب مملكت منافاتي نداشته باشد و دولت ايران از تمام اقدامات استحضار قبلي حاصل كند.» (کرزن، 1373: 616)

بانك شاهنشاهي حق خريداري اموال منقول از قبيل املاك و اراضي و دهات و غيره به استثناي خريد بناي بانك در تهران و شعبات ديگر آن در ايالات را نداشت. علاوه بر اين در قرارداد ذکر شده بود كه 6 درصد سود خالص سالانه (حداقل 000/40 ليره انگليسي) به دولت ايران تعلق ميگيرد. دركنار آن اين بانك موظف بود که پس از تأسيس، مبلغ 000/40 ليره انگليسی با بهره 6 درصد به شاه وام دهد. (جمالزاده، 1362: 111-110) بر طبق ماده 11، بانك ميتوانست امتياز بهرهبرداري از معادن آهن، سرب، مس، جيوه، زغالسنگ، نفت، منگنز و پنبه نسوز را در اختيار خود قرار دهد. اين در صورتي بود كه تا آن تاريخ شخصی يا مؤسسهاي اين امتياز را از ايران نگرفته بود. البته معادن طلا و نقره و سنگهاي قيمتي متعلق به دولت ايران بود. (كرزن، 1373: 617-616) 

پس از بازگشت جورج رويتر به انگلستان، اداره بانك در لندن تأسيس شد و آگهي تأسيس آن منتشر گرديد. سهام بانك بزودي به فروش رسيد و دولت انگليس هم از سهامداران عمده شد. (كرزن،1373: 615) جوزف رابينو رئيس بانك شد و همراه با چند كارمند انگليسي به تهران آمد. او در خيابان علاءالدوله (فردوسيجنوبي) ساختماني را اجاره كرد و وسايل لازم را فراهم آورد و با همكاري دستياران خود و شماري كارمند و مستخدمين ايراني كار خود را آغاز نمود. هوتوم شيندلر (كارمند تلگرافخانه) به عنوان رابط بانك با مقامات ايراني شروع به همكاري كرد. (رايت،1385: 163-161) رابينو پس از يك سال، سهام و نيز ساختمان بانك شرقي را با كليه وسايل براي بانك شاهنشاهي خريداري نمود و بانك در ضلع شرقي ميدان توپخانه مستقر گرديد. (كرزن، 1373: 618) كار اساسي بانك نشراسكناس بود. روي اسكناسها به خط فارسي نوشته شده بود و درسمت راست در يك دايره تصوير شير و خورشيد و تاج در وسط دو تصوير، بهاي اسكناس با حروف و در چهار سوي آن با رقم نوشته شدهبود. در پشت اسكناس نام بانك و رقم اسكناس با حروف انگليسي و در چهار گوشه با ارقام لاتين چاپ شده بود و تصوير شير و خورشيد و تاج هم در آن نقش بسته بود. (ولايتي،1372: 291-290)

بانك شاهنشاهي براي سودجويي بيشتر، پولهاي اسكناس را يكنواخت چاپ نمينمود. بدين معني كه براي هر يك از شهرستانهاي ايران مقدار معيني اسكناس چاپ و عبارت «فقط در شهر...ادا خواهد شد» را قيد ميکرد و تعويض اسكناسهاي شهرستانها با يكديگر مستلزم پرداخت نزول به بانك شاهنشاهي هر محل بود و فقط در تهران اسكناس كليه شهرستانها بدون نزول از طرف بانك پذيرفته ميشد. به همين جهت اغلب مردم سكههاي نقره را به پول كاغذي ترجيح ميدادند و حمل و نقل نقره مشكل بزرگي براي بازرگانان و ساير مردم بوجود آورده بود. (شميم،1374: 249)

فعاليتها و عملكردهاي بانك شاهنشاهي

شركت بانك ملي با سرمايه 000/000/1 ليره در 000/100 سهم ده ليرهاي تشكيل گرديد. اين شركت در ماه اوت 1889م. در لندن ثبت شد و سهام آن در يكي از روزهاي ماه اكتبر سال 1889م. در لندن در معرض فروش قرارگرفت و با استقبال خوبي روبرو شد. سهام بانك به800/99سهم «عادي» و 200 سهم «موسس» تقسيم شده بود و بهاي هريك 10 ليره تعيين گردیده بود. در ظرف چند ساعت، تقاضايي مساوی با 15برابر سرمايه بانك به مركز شركت رسيد. هر سهم 10 ليرهاي به 12 ليره به فروش رسيد. تفاوت بهاي اصلي و بهاي فروش سهام كه بر200هزار ليره بالغ ميشد، از طرف شركت به رويتر، با عنوان حق الزحمه و بهاي امتياز پرداخت شد. (كرزن،1373: 615)

پس از مدتي اداره بانك در لندن بر اساس فصل يازدهم امتياز نامه براي بهرهبرداري از معادن ايران (به جز طلا و نقره) در صدد تأسيس يك شركت بر آمد. اين شركت با سرمايه يك میليون ليرهاي انگليسي منقسم بر دويست هزار سهم پنج ليرهاي به نام «بانك امتيازات معدني ايران» در لندن تشكيل شد. (كرزن،1373: 611) اداره معادن بانك شاهنشاهي ايران زير نظر شيندار رابط بانك شاهنشاهي در تهران آغاز بهكار كرد و كارشناساني به مناطق مختلف كشور از جمله دالكي، قشم، بانك تهران، شاهيندژ آذربايجان، شاهرود، بسطام و اطراف تهران اعزام شدند. (صفايي،1349: 176-172) اما به واسطه موانع طبيعي و فقدان راههاي ارتباطي و نداشتن امنيت و ممانعت مردم و مأمورين محلي موفقيتي به دست نياوردند و پس از چند سال تعطيل شد. (ولايتي، 1372: 293) بانك شاهنشاهي ايران يك امتياز راهسازي هم در ايران به دست آورد. اين امتياز براي احداث راه شوسه تهران - خرمشهر بود كه از قم، اراك، بروجرد، خرم آباد، دزفول، شوشتر و اهواز به طول 547 مايل ميگذشت. (ولايتي، 1372: 293) اما پس از لغو قرارداد انحصار دخانيات از شعبان 1310ق. متوقف شد. (صفايي،1346: 194-192) افزون بر اين، بانك شاهنشاهي ايران در توزيع پول نقره هم دست داشت. چنانكه در محرم 1314ق. /جولاي 1896م. بر اساس يك قرار داد، تعهد كرد که پنج میليون مثقال نقره از لندن وارد كند و به دولت ايران تحويل دهد و پس از ضرب سكه در ضرابخانه ايران روزي ده هزار تومان، قران نقره  به بانك تحويل داده شود. همچنين به بانك حق داده شد که در ضرابخانه نمايندهاي داشته باشد و خريد پول سياه و تبديل آن را به پول سفيد از سوي دولت ايران بر عهده بگیرد. (ولايتي،1372:293)

يكي از اقدامات عمده بانك شاهنشاهي پرداخت وام بود. در اين راستا وامهاي متعددي را به دولت ايران میپرداخت و از اين راه درآمد كسب ميكرد. در مقابل، بخشی مهم از منابع حياتي ايران به كنترل انگليسيها در ميآمد. اولين وام پرداختي به دولت ايران، پرداخت وام000/50 ليرهاي در سال 1310ق./1892م. جهت پرداخت غرامت امتياز انحصار تنباكو با در اختيار گرفتن گمرك بوشهر و كرمانشاه به عنوان تضمين وام بود. در سالهاي بعد وامهاي ديگري نیز به دولت ايران پرداخت شد. (ليتن،1367: 31)

به هر روي مجموع بدهيهاي ايران به بانك شاهنشاهي در سال 1328ق./ 1910م. به مبلغ 000/760 ليره رسيد. ايران براي پرداخت اين بدهيها مجبور شد كليه گمركات جنوب ايران (بوشهر، بندر لنگه، محمره و اهواز) را بدون هيچ حق برداشتي به بانك شاهنشاهي بپردازد. در سال 1329ق./1911م. كليه قروض ايران به بانك شاهنشاهي به مبلغ 000/250/1 ليره رسيد كه از اين تاريخ به بعد «قرضه طويلالمدت انگليسي 1329ق./1911م.» اطلاق ميشد. اين قرضهها با بهره 5درصد بود كه تضمين آن درآمد گمركات جنوب منظور گرديد. (ليتن،1367: 32)

بخش ديگري از درآمدهای بانك شاهنشاهي، سود ناشي از تعيين نرخ نقره در بازار بود. به عنوان مثال 5 ليره انگليس در 1307ق./1889م. معادل 172 قران بود. اما اين ارزش در سال1333ق./1914م. معادل 272 قران رسيد. (ليتن،1367: 35-34) افزون بر اين، بانك شاهنشاهي از بابت كنترل بر تجارت خارجي و واردات و صادرات كالا از اروپا سود سرشاري کسب میکرد و از اين راه خدمات ارزندهاي به تجارت و صنايع انگلستان ارائه میداد- تهيه مواد خام مورد نياز صنايع انگلستان به قيمت ارزان- بطوري كه انبارهاي ايران از كالاهاي انگليسي پر بود. حتي برخي كالاهاي انگليسي در ايران ارزانتر از خود انگلستان بهدست ميآمد. (تاريخچه سيساله بانك ملي، بي تا: 42)

از ديگر فعاليتهاي بانك شاهنشاهي در حوزه تجارت داخلي بود. بهتدريج دامنه فعاليتهاي اقتصادي بانك از جايگاه و نقش مبادلات پولي به سمت تجارت سوق پيدا كرد. بهطوريكه بخشي از سرمايه خود را به خريد و فروش ارزاق عمومي و احتياجات اوليه مردم تخصيص داد. (ليتن،1367: 38) در اين میان، بانك شاهنشاهي در پارهاي موارد براي اينكه كالاهاي خود را بهتر و با سود بيشتر به فروش برساند، حتي دست به احتكار هم ميزد. دولت انگليس از هيچگونه كوششي در حمايت از بانك دريغ نميكرد و مردم و بازرگانان داخلي نيز توان مقابله و جریت اعتراض را نداشتند.

بانك شاهنشاهي با شعبات و نمايندگيهاي گستردهاي كه در مناطق مختلف ايران ايجاد نمود، نقشی مهم را در اقتصاد ايران به خصوص در تجارت ایفاء میکرد. مركز بانك در تهران بود و در كنار آن علاوه بر داخل كشور در خارج از ايران ميتوانست داراي شعباتي باشد. بهرحال این بانك هر چند در اقتصاد و تجارت ايران در عصر قاجار تأثيرگذار بود، با وجود این از استفاده ابزاري آن توسط انگلستان به منظور توسعه نفوذ خود در ايران نبايد غافل ماند.


یکی از اهداف بانك شاهنشاهي، رقابت با  بانك استقراضي روس بود و تا حد امكان تلاش ميكرد که روسها را از ميدان اقتصادي و تجاري دور كند و بازرگانان و تجار ايران را به سمت انگلستان و مستملكات آسيایي اين كشور بكشاند. تسلط بر قدرت پولي و امور صرافي در داخل ايران از اهداف ديگر بانك شاهنشاهي بود. هر چند به علت فقدان مؤسسات معتبر صرافي و بانكي در كشور، بانك شاهنشاهي در مراكز مهم و ولايات در جهت تسريع و تسهيل امر تجارت و بهطور كلی اقتصاد گامهایي برداشته است، اما سمت و سوی اقداماتشان در جهت واردات كالاها و محصولات انگلستان و كشورهاي وابسته به ايران بود. (تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران: 44-43/ دانشپور، 1326: 23-17)

انتشار اسكناس توسط بانك شاهنشاهي يك منبع درآمد نامشروع را براي انگلستان ايجاد ميكرد. بتدريج ميان سرمايه بانك و حجم اسكناس تناسب و توازن از بين رفت. بانك شاهنشاهي كه زمام و اختيار پول را در تسلط خود داشت، برای كاهش بهاي پول ايران در مقابل ليره انگلستان تلاش ميكرد. تا جايي كه حتي نظارت ايران بر اين بانك برداشته شد.

در سال 1315ق./1897م. دوره وزارت حاج محسنخان مشيرالدوله در وزارت امور خارجه، نظارت ايران بر امور اسكناس لغو گرديد. (همان)  نشر اسكناس افزون بر منافع اقتصادي كه براي انگلستان داشت، از لحاظ سياسي برگ برندهاي بدست اين كشور ميداد. ارزش اين امتياز براي انگليس و ضرر آن براي ايران به قدري بود كه در تاريخ 17شهريور1307ش. همين كه بانك ملي ايران توسط رضاشاه افتتاح شد، دولت ايران براي استقلال پولي و تقويت بانك ملي ايران بر آن شد تا انتشار اسكناس را در اختيار بگيرد، روز 24 ارديبهشت 1309ش./1930م. انگلستان با دريافت دويست هزار ليره و تحصيل برائت از بسياري قيود و تعهداتي كه به موجب امتياز بانك شاهنشاهي داشت از نشر اسكناس که در اختیارش بود تا حدودی صرفنظر كرد. (هاشمي رفسنجاني، 1346: 534) 

در کنار مسائل فوق به اين نكته نیز بايد اشاره كرد كه بانك شاهنشاهی اثرات منفي فراواني بر تجار ايران داشت. بهطوريكه آقا نجفي، حاج محمد حسن امينالضرب و چند تن از بازرگانان و دولتمردان ديگر بر اين اندیشه بودند كه امتيازات بانك و تنباكو را از دست صاحبان آن بيرون كشند و شركتي براي تنباكو تأسيس كنند و در كنار آن ترتيب بانكي را بدهند. (ناطق،1373: 32)

بانك شاهنشاهي در تمام مدت فعاليت خود، از ايرانيان درشعبه مركزي و شعبات ديگر در مقامهاي بالاي مديريتي استفاده نكرد. بانك شاهنشاهي با در اختيار داشتن حق انحصاري چاپ اسكناس، صدور حواله و ورود نقره به ايران از يك سو موجب كاهش ارزش پول ايران گرديد و از سوی ديگر موجب ورشكستگي صنف صراف شد. (تيموري،1332: 347) آسيب ديگري را كه این بانك بر اقتصاد ايران وارد ميساخت، اينكه باعث خروج طلا از ايران ميشد.

به هر روي بانك شاهنشاهي با حربههاي مختلفي، قادر بود نزديك به 60 سال كنترل گستردهاي بر امور اقتصادی، پولي كشور به دست آورده و فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و سياسياش را تا هنگام نخست وزيري محمد مصدق در سال 1331ش. تداوم و تحكيم بخشد.

فرجام بانك شاهنشاهي

رابينو 18سال رياست بانك را به عهده داشت. پس از او، وود و سپس مكمري سالها رياست بانك را در اختيار داشتند. بانك به فعاليتهاي خود ادامه داد تا اينكه بعد از پايان مدت امتياز در سال 1331ش. به كار خود پايان داد. سپس ساختمان بانك فروخته شد و بانك بازرگاني در آنجا تأسيس گرديد كه در حال حاضر محل بانك تجارت است. (ولايتي،1372: 296-294) انتشار اسكناسها تا تاريخ 23/2/1309ش. توسط بانك شاهنشاهي بود و پس از اين تاريخ، امتياز آن به بانك ملي ايران واگذار شد. امتياز حق انحصاري نشر اسكناس از سوي دولت ايران به مبلغ دويست هزار ليره خريداري شد. همچنين طبق ماده3 تصويبنامه شماره9513 مورخ 19/12/1310ش. هيئت وزيران، مقرر گرديد كه اسكناسهاي بانك شاهنشاهي تا آخر خرداد1311ش. از جريان خارج گردد. در تاريخ 12/11/1327ش./ 30 ژانويه 1949م. امتياز بانك شاهنشاهي پس از 60 سال پايان پذيرفت و بانك نام خود را به بانك انگليس در ايران و خاورميانه تغيير داد و در تاريخ 7/5/1331ش. اين بانك تعطيل شد. (www.banknevesht.com)

بانك استقراضي روس

روسها كه در زمينههاي سياسي و اقتصادي در ايران با انگلستان رقابت داشتند، در مقابل امتياز بانك شاهنشاهي كه به انگلستان داده شد، امتياز تأسيس بانك استقراضي روس را در ايران گرفتند. اين بانك با بانك شاهنشاهي به رقابت ميپرداخت و تأثيري مهم در تجارت ايران با روسيه داشت.


تا هنگام تأسيس بانك شاهنشاهي در ايران، روسها هيچگاه طرح تأسيس بانك در ايران را مورد توجه قرار نداده بودند و منابع موجود نيز اطلاعي در اين مورد ارائه نميدهد. (شاهدي،1381: 43) روسها مدت كوتاهي پس از انتشار خبر اعطاي امتياز بانك شاهنشاهي به اتباع انگليسي مراتب اعتراض و نارضايتي خود را از آن امتياز به دولتمردان ايران گوشزد كردند. در اين ميان ميرزا علياصغرخان امينالسلطان بيش از هر كسي ديگر مورد انتقاد و شماتت روسها قرار گرفت كه متهم بود باعث نفوذ انگليسيها در ايران شده است. (امين الدوله،1355: 124) انگليسيها مدعي بودند با اقداماتي نظير تأسيس بانك شاهنشاهي در ايران، قصد رقابت و دشمني با روسها را ندارند و تنها هدف آنها پايان دادن به اختلافات و خصومت چند دهه ميان دو كشور بر سر ايران و مناطق همجوار است. (شاهدي،1381: 44) به هر روي تأسيس بانك استقراضي در ايران به رقابت روس و انگليس در عرصه سياسي- اقتصادي ايران باز ميگشت. دولت روسيه بر آن بود كه با تأسيس بانك استقراضي سد راه پيشرفت و فعاليت بانك شاهنشاهي شود.

زمينههاي سياسي و اقتصادي و دستيابي به اين اهداف، روسها را ترغيب به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي و تجاري از جمله تأسيس بانك كرد. دو كشور روس و انگليس طي دوران سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه براي نفوذ خود در ايران هيچگاه مؤلفههاي سياسي را از مسائل اقتصادي جدا نميكردند و بر جنبههاي رقابتآميز اقدامات خود آگاهي داشته و بر آن تاكيد ميورزيدند. (كاظمزاده،1371: 159-157) نفوذ تجاري و اقتصادي روسيه تزاري در آستانه تأسيس بانك استقراضي در ايران بویژه در نواحي شمالي كشور رشد مضاعفي داشت و در سايه حمايتهاي گسترده سياسي و اقتصادي آن كشور بازرگانان روسي در تجارت با ايران از تسهيلات ويژهاي برخوردار شدند و به تبع آن از دولت روسيه خواستار سرمايهگذاري در ساخت راههاي شمالي و تأسيس بانكي در ايران بودند تا موانع صدور كالاهاي روسي به ايران كاهش پيدا كند.

صاحب امتياز بانك استقراضي روس شخصي به نام ژاك پولياكف
 بود. وي با  رافالوويچ
 كه پيشتر كنسول ايران مقيم اُدسا بود، شراكت داشت. پولياكف بعد از اينكه از طرح راهآهن ايران نتيجهاي نگرفت، به فكر تأسيس بانك در ايران افتاد. پس از مذاكراتي كه ميان او و دولتمردان ايران صورت گرفت؛ قرار بر اين شد كه اين مؤسسه كارهايي را كه در زمينه بانكي در اختيار بانك شاهنشاهي ايران است، انجام ندهد. حتي براي رعایت احتياط از گذاشتن نام بانك بر مؤسسه خودداري كردند. اين قرارداد پس از بینتیجهماندن طرح راه آهن پولياكف در سال 1307 ق./1890 م. یک سال بعد و در زمان ناصرالدينشاه و دوره صدراعظمي امينالسطان و نيز در دوران وزارت خارجه امينالدوله ميان ايران و پولياكف بسته شد. (تیموری، 1332، 339- 336/ لیتن، 1367:  94-93) بانك استقراضي روس با سرمايه اوليه 000/875/1 روبل تأسيس گرديد. اين بانك در سال 1320ق./ 1902م. به بانك استقراضي ايران تغيير نام پيدا كرد. (عیسوی،1369: 542) اين مؤسسه در زمان افتتاح خود نام بانك رهني
 را داشت. در سال 1308ق./ 1891م. در تهران گشايش يافت و در سال 1317ق./ 1899م. سهام اين بانك در اختيار روسيه قرار گرفت و به عبارتي «بانك رهني» در تهران به شعبهاي از بانك دولتي روسيه تبديل گشت. (لیتن،1367: 94-93)

چنانکه گذشت در سال 1317ق./ 1899م. سهام این بانک در اختيار دولت روسيه قرار گرفت و سرمايه آن تا سقف 30 ميليون روبل افزايش يافت. (عیسوی،1369: 542) علت در اختيار گرفتن بانك استقراضي توسط وزارت ماليه روس اين بود كه سقوط قيمت نقره و ويژگيهاي اخلاقي پولياكف سبب گرديد كه بتدريج اين بانك در سال 1313ق./ 1895م. به فروشگاه اشياء رهني تبديل شود. حتي در سال  1315ق./ 1897م. پولياكف قصد تسويه بانك را داشت و با تقبل خسارت، آنچه از بانك باقي مانده بود را ميخواست به بانك شاهنشاهي واگذار نمايد. در نتيجه بانك دولتي سن پطرزبورگ سهام آنرا خريداري كرد و سپس وزارت دارائي روسیه كنترلش را در اختيار گرفت. (انتنر،1369: 79) اين بانك تا شروع انقلاب بلشويكي در اكتبر سال 1336ق./ 1917م. كم و بيش فعال بود تا اينكه طبق قرارداد مودت (1340ق./ 1921م.) و ماده نهم آن كه ميان ايران و شوروي منعقد گرديد، بانك استقراضي از صحنه فعاليت اقتصادي ايران خارج شد. (چارلز عیسوی،1369: 543/تیموری،1332: 349)

فعاليتها و عملكردهاي  بانك استقراضي

كار عمده بانك، اعطای قرض با شرايط مساعد و ساده و مدت پرداخت طولاني به افراد با نفوذ ايراني بویژه وابسته به روس بود. اين بانك بعدها به منظور كسب اعتبار براي خود به افراد تهيدست و فقير نیز وام ميداد، به طوريكه طي اعلاميهای اظهار ميكرد: 

«بانك استقراضي رهني ايران بقاطبه اهالي طهران محترماً اعلان ميدهد محض آسايش حال فقرا و مستقرضين مستأصل هر كس از هر قبيل اسباب در بانك استقراضي بمبلغ يك تومان گرو بگذارد، در هر ماه يكشاهي براي يك تومان تنزيل خواهد گرفت. «به تاريخ يوم دهم شهر جماديالثانيه سنه 1311» (تیموری، 1332: 347)

اين بانك تا سال 1332ق./1914م. در مناطق مختلف ايران با تأسیس شعبههایی فعالیت پردامنهای را در شمال ايران به دليل حضور گسترده تجار روسي به راه انداخت. شعبههاي مختلف آن در تهران، استرآباد، مشهد، رشت و تبريز وجود داشت. علاوه بر اين، داراي نمايندگيهايي در بارفروش(بابل)، بندرگز، بندرانزلي، اصفهان، كاشان، بيرجند، نيشابور، سبزوار، قوچان، قزوين، محمدآباد، اروميه و همدان بود. اين بانك در روسيه، شعبهاي در نژني گورود، نمايندگی روس در آستارا، عشقآباد، باكو، جلفا و مسكو و طرف بانكي در كرمانشاه، مازندران، خراسان، سيستان، تربت و شيراز داير كرده بود. (انتنر،1369: 80-79) تعدادي از شعب بزرگ و فعال بانك استقراضي در شهرهاي مختلف ايران، گاهی به دلايل مديريتي و يا مالي به تعطيلي كشانيده مي شد و پس از آنكه موانع موجود رفع ميگردید، بار ديگر فعاليتهايش را از سر ميگرفت. از جمله اين موارد مي توان از تعطيلي شعبه بانك اسقراضي در شهر رشت نام برد. مشكل مهم ديگري كه در آغاز تأسيس شعبات در مسیر بانك استقراضي قرار داشت، مخالفتهاي عمومي با دائر شدن شعب بانك در برخي مناطق بود. به عنوان نمونه ميتوان از تأسيس و برچيدهشدن شعبه بانك استقراضي در شهر قم (1329-1328ق./1911-1910م.) نام برد که انگيزههاي ديني، مذهبي و اقتصادي در اين زمينه تأثير داشت و اسناد موجود گوياي اين امر است.  (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه: 1-52-1329ق./شاهدي،1381: 110-101)

از اتفاقات نادري كه در طول فعاليت بانك استقراضي در ايران روي داد، تخريب عمارت در دست ساخت اين بانك در حوالي بازار تهران بود. اين رخداد در قالب و پوشش انگيزههاي ديني – مذهبي روي داد و عومل اقتصادي نيز در اين امر تاثير داشت. رهبري اين قيام به ظاهر مذهبي كه در 27 رمضان 1323ق. واقع شد با آقا شيخمرتضي مجتهد فرزند حاجي ميرزا حسن آشتياني مجتهد معروف دوره مبارزه با رژي تنباكو بود. از ديگر كساني كه در تخريب عمارت بانك استقراضي نقش داشتند، آيات عظام آقايان طباطبايي و بهبهاني بودند. (ذاكر حسين، 1368: 20/ شاهدي، 1381: 110) 

از اواخر سال 1331ق./ 1913م. بانك استقراضی مانند گذشته بهطور جدي با تجارت سروكار نداشت، چرا كه تنوع مسائل خاص سياسي و اقتصادي باعث گرديد كه همانند سابق به اين امر نپردازد. (لیتن، 1367: 97) اين بانك تا شروع انقلاب بلشويكي در اكتبر سال 1336ق./1917م. كم و بيش فعال بود تا اينكه طبق قرارداد مودت 1340ق./1921م. و ماده نهم آن كه ميان ايران و شوروي منعقد گرديد، از صحنه فعاليت اقتصادي ايران كنار رفت. (چارلز عیسوی، 1369: 543/ تیموری،1332: 349)

بانك استقراضي تأثيری مهم در گسترش و توسعه بازرگاني و مناسبات تجاري ايران با روسيه، آلمان، اتريش و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي داشت و با گشودن اعتبار و تشويق بازرگانان به خريد و فروش با روسيه و كشورهاي وابسته به آن در رقابت با بانك شاهنشاهي از اهميت ويژهاي برخوردار بود.


اوج پيشرفت و رونق بانك استقراضي زماني بودكه ارنست گروبه
 تاجر سنپطرزبورگي (از كارمندان دفتر وزارت دارائي روسيه) از سوی وزير دارايي روسيه به رياست بانك انتخاب شد. (جمالزاده،1362: 104/ لیتن،1367: 94 / انتنر،1369: 80) اين شخص با قدرت نامحدودش به سازماندهي بانك پرداخت و شعبهها و نمايندگيهايي در مناطق مختلف ايران ايجاد كرد. در سال1320 ق./ 1902م. گروبه نام بانك را از رهني به استقراضي ايران برگرداند. وي رياست بانك را برعهده داشت و استروگرادسكي
 معاون او بود. در سال 1321ق./ 1903م. گروبه علاوه بر مسئوليت بانك به نمايندگي وزارت دارائي روس و انجمن دولتي انتخاب گرديد. نام وي در طی زمان اقامتش در ايران، نفوذ سياسي فراوانی داشت. (لیتن،1367: 94)

سياست اقتصادي روسيه و از جمله تشكيل بانك استقراضي در ايران از حربههاي اصلي اجراي برنامههاي اين كشور به منظور رخنه در كشورهاي همجوار بود: «تاريخ سلطنت مظفرالدينشاه جذب آرامآرام نظامي، مالي و بازرگاني سرزمين قديمي ايران بوسيله روسيه بود و همسايههاي ديگر ايران - انگلستان و عثماني - ظاهراً در كنار ايستاده و نظاره ميكردند و هيچ اقدامي براي نجات اين كشور نميكردند». (انتنر،1369: 80)

طی سالهاي 1323-1317ق./1905-1899م. بانك استقراضي در عمل به يك مؤسسه واسطهاي واردات و صادرات كالا و اجناس تبديل شد. اين بانك فهرستی از نيازهاي مشتريان محلي را تهيه ميكرد و بهوسيله شعبههاي باكو، نژني گورود و مسكو اجناس را فراهم مينمود و اعتبار خوبي را براي كالاهاي توليدي روسيه ميپرداخت. به عنوان نمونه پارچههايي كه در بازار به آن احتياج بود، به كارخانجات روسي سفارش ميداد. در سال1320ق./1902م. این بانك كارواني از جنس روس به قيمت 40 تا 50 هزار روبل براي شعبه تازه تأسيس خود در سيستان ارسال داشت و در برابر آن چاي هند را براي مشتريان شمال ايران خریداری نمود. حتي اشاره شده است كه بانك استقراضي تا سقف 80 درصد قيمت شكر صادراتي روس به ايران را ضمانت ميداد. افزون بر اين، مؤسسات صنعتي مختلفي را در ايران جهت تهيه بودجة بيشتر امتيازات روسي در ايران ايجاد كرد. (همان،1369: 84-81) گذشته از نقش واسطهاي و دلالي بانك استقراضي روس، اين بانك خدمت ديگري به واردكنندگان ايراني ميكرد و آن پرداخت وام با نرخ 4 تا 6 درصد (كمتر از نرخ بازار) بابت هزينه گمركي و انبارداري به مشتريان خود بود. «اين بانك كليه قرضهاي گرودار تهران را به انحصار خود در آورد و شايد از اين جهت مقداري ضرر ميداد، زيرا بهره 12 درصد بسيار جالب بود. در حالي كه براي اين قبيل رهنيها بهره 30 تا 40 درصد است و بنظر ميآيد كه اين قسمت بانك بيشتر براي ايجاد حسن تفاهم بوده است». (همان) نرخ پائين بهره بانك، نرخ تنزيل را در بازار كاهش میداد و اين مسئله به تبع خود مخالفت صرافها و قرضدهندگان را ميتوانست در پي داشته باشد.


نكتهاي كه در اينجا حائز اهميت است، اینکه رقابت بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي و تقابل آنها در پارهاي موارد از حالت منفي خارج ميشد:

«يك بار صرافيهاي بازار اوراق اعتباري را در معرض فروش گذاشته و چند  روز رئيس بانك انگليس در اطراف تهران دربدر دنبال طلا ميگشت تا جواب مطالبات را بدهد. گروبه معادل هفتصد هزار از اوراق اعتباري بانك انگليس را در صندوق خود داشت و اگر آنها را عرضه ميكرد، حساب بانك انگليس پاك بود. ولي اين كار را نكرد، زيرا روسها بانك انگليس را لازم داشتند». (همان: 86)

بانك روس در صادرات كالاهاي ايران به روس بویژه از راه درياي خزر با داشتن شعبات و نمايندگيهايي در استرآباد، بندرگز، بارفروش، رشت و انزلي نقشی مهم را ايفاء ميکرد. در شهرهاي مختلف، بویژه در مناطق شمال ايران، براي صاحبان املاك و يا با واسطه براي كشاورزاني كه اجناس در اختيار داشتند، حساب باز ميكرد و آنها را وادار میساخت كه بانك مجوز خريد محصولات آنان از قبيل ابريشم، خشكبار، فرش، پنبه و همينطور مواد خام ديگر را داشته باشد. «در گيلان با تأمين پول براي ابريشم خام انقلابي ايجاد كرد و عملاً واسطههاي فرانسه و يونان را از ميان برداشت و جاي آنها را ارامنه و روسها گرفتند». (همان: 85)

بانك استقراضي افزون بر عمليات بانكي، قرض و پرداختهاي رهني و نیز دلالي و واسطهگري در معاملات تجاري، كارهاي ديگري هم انجام ميداد. بانك حدود  48 ميليون روبل در مقابل گرو گرفتن املاك به ايرانيان قرض داد و به موفقيتهايي در اين زمينه دست يافت و زمينهاي فراواني را در تسلط خود گرفت. در اصفهان، اداره  کلیه املاك شاهزاده ظلالسطان را در اختيار داشت. علاوه بر اين، گاهي شمشهاي نقره را براي سكههاي شاهي (ضرابخانه دولتي) حمل ميكرد. افزون بر آن، بانك استقراضي در بعضي از سرمايهگذاريها دخالت مستقيم داشت و امتيازاتي از اين بابت میگرفت. مانند امتياز احداث جاده جلفا- تبريز- قزوين، استخراج معادن نفت و ذغال اطراف راه آهن، نظارت بر «شركت بيمه حمل و نقل ايران». اين شركت نه فقط حق انحصار دفاتر حمل و نقل ايران را به خود اختصاص داده بود، بلكه همزمان امتيازهاي احداث جاده انزلي- قزوين و امتياز جاده قزوين- تهران و قزوين – همدان و لايروبي كانال كشتیراني در مرداب انزلي را در اختيار داشت. (ويلهلم ليتن، 1367: 98)


فرجام بانك استقراضي

طبق قرارداد مودت 6 فوريه1921 ايران و شوروي، بانك استقراضي با تمام دارايي خود (نقدي و غيرنقدي) و قروض و تعهداتي كه داشت، به دولت ايران واگذار گرديد. از زمان وقوع انقلاب بلشويكي در اكتبر1917م. بانك استقراضي گرفتار بحران مالي و مديريتي شد و هيچ تلاشي براي تجديد سازمان آن انجام نگرفت. بهخاطر بحرانهاي سياسي و اقتصادي موجود در شوروي و روابط نامنظمش با دولتهاي وقت ايران، معضلات بانك گسترش پيدا كرد. براي مدت كوتاه در جريان انقلاب و پس از آن دولت ضدانقلابي ماوراء قفقاز با حمايت انگليسيها كنترل بانك استقراضي را بهدست گرفت. پس از پيروزي انقلاب شوروي، آخرين موجودي نقدي آن از بین رفت و به تبع آن اجزاء و كارمندان بانك در ردههاي مديريتي و اجرايي بنا به دلايل عديده سياسي-اقتصادي و ديگر موارد براي اداره منظم بانك تلاش جدياي انجام ندادند. هر چند از دريافت حقوق و مواجب محروم بودند. (شاهدي،1381: 829)

دولت ايران پس از قرارداد 1921م. ايران و شوروي، وزارت ماليه (دارايي) را مسئول رسيدگي برای تجديد سازمان و اداره آن بانك كرد و وزارت ماليه همان رؤسا و مديران سابق بانك استقراضي را براي اداره آن انتخاب كرد. از سوی ديگر دولت ايران جهت سر و سامان دادن به امور بانك استقراضي با استفاده از امكاناتي كه فراهم آمده بود، زمينههاي تأسيس بانك جديدي با عنوان«بانك ايران» را فراهم كرد تا به نوعي جايگزين بانك استقراضي سابق شود و براي مديريت بانك جديد نیز الكساندر تومانيانس- از تجار و صرافان ارمني تبار ايراني- را برگزيدند. مدتي بعد مرتضي خان ممتازالملك، در دوره نخست وزيري احمد قوام السلطنه (27رمضان 1339ق./ 4 ژوئن 1921م.) به رياست بانك انتخاب شد. (ولايتي، 1372: 338-337) قوامالسلطنه بر اساس برنامههاي دولت خود كه درهشت ماده اعلام كرد، ماده دوم برنامه او به سازماندهي و تسويه امور بانك سابق استقراضي و تشكيل بانك دولتي (بانك ايران) از بقايا و داراييهاي منقول و غيرمنقول آن و نيز برخي سرمايههاي داخلي ديگر اختصاص داشت. (عاقلي، 1376: 115-114/ شاهدي، 1381: 830)

از جمله مواردي كه به هنگام واگذاري بانك استقراضي به دولت ايران بر اولياي امور نامعلوم بود، داراييها و اموال غيرمنقولي بود كه اين بانك تا آن هنگام در تهران و ساير ايالات و شهرهاي ايران در تملك داشت. اين امرمشكلات و پيآمدهایي به دنبال  داشت. اسناد و مدارك فراواني وجود دارد كه نشاندهنده اختلافات و درگيريها  بر سر اموال و دارائيهای بانك است.

با وجود ادغام بانك ايران و بانك جديد التأسيس فلاحتي و صنعتي (كشاورزي بعدي) در سال 1312ش. دعاوي بانك اخير نسبت به بدهكاران سابق استقراضي پايان نيافت و اين بانك جديد مسئول پيگيري مطالبات از بدهكاران شد. آخرين قانوني كه براي چگونگي پيگيري مطالبات بانك سابق استقراضي و نيز بانك ايران از بدهكاران به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيد و جهت اجرا در اختيار اولياي بانك كشاورزي قرار گرفت، در دوم خرداد 1334ش. بود. (همان: 907-903)

سرانجام دولت شوروي بر اساس قرارداد مودت 1921م. در صدد برآمد تا جهت پيشبرد سياستهاي اقتصادي- تجاري خود در ايران، بانكي در ايران تأسيس كند كه به نوعي جايگزين بانك سابق استقراضي گردد. به نظر ميرسد كه دولت شوروي درصدد بود با تأسيس بانكي جديد در ايران از تسلط بلامنازع بانك شاهنشاهي در اقتصاد ماليـ اعتباري ايران ممانعت به عمل آورد. (منشور گرگاني، 1368: 214) با وجود اين از همان ابتدا دولتمردان روسيه اعلام داشتند كه اين بانك بيش از هر چيز بهدنبال تسهيل مبادلات تجاري ايران و شوروي است. (فاتح،1310: 318/ شاهدي،1381: 911-910) اين بانك همان بانك روس و ايران بود كه در تاريخ 16 شهريور 1302 تأسيس شد و اولين اساسنامه آن در 5 آبانماه 1333 / 27 اكتبر 1945م. در مجمع عمومي صاحبان سهام اين بانك (بانك روس و ايران) به تصويب رسيد كه آن را شركت سهامي خاص معرفي ميكند و هدف از تأسيس آن را انجام فعاليتهاي بانكي- اعتباري در جهت تسهيل روابط تجاري ايران با شوروي و ساير كشورها ذكر ميكند. (ضيايي، 1373: 548-537/شاهدي،1381: 953و911)                                                                                                                                   

نتیجه 

از آنجایی که پول، مسکوکات و بانکها در اقتصاد هرکشوری و در رشد و توسعه آن تأثیر بنیادین و عمیق دارد، این مهم در عصر قاجار قابل تعمق و تدبر است. پول در ايران مانند بسياري از مناطق دنيا با گوناگوني و تحول روبرو بود. قيمت پول ايران در برابر پولهاي خارجي هميشه در نوسان و تغيير بوده است و تا پیش از جنگ جهاني اول سير نزولي خود را سپری ميكرد. نامشخص بودن وضعيت مسكوكات ايران و ضرب آن در مناطق مختلف از يك سو و تقلبهایی كه در اين زمينه صورت ميگرفت، لطمات شديدي بر اقتصاد بویژه تجارت ايران وارد كرد.


پیش از شکلگیری بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي روس، از بانك به مفهوم و شكل اروپايي آن در ايران خبری نبود. فقدان سازمانهاي صرافي و بانكي معتبر، امر داد و ستد و تجارت خارجي و داخلي را با دشواریهایی روبرو كرده بود. اين معضل تأثير ویژهای بر پول و مسكوكات ایران در این دوره گذاشت. معاملات تجاري بوسيله برات و حواله صورت میگرفت و اين خود در مالكيت كالاها مشکلاتی را بوجود میآورد0

از جمله اهداف انگلستان پس از تأسيس بانك اسقراضي روس، رقابت با اين بانك و از میدان به درکردن آنها در اقتصاد و تجارت ایران بود تا بازرگانان و تجار ايران را به سوی انگلستان و مستملكات آسيايی اين كشور سوق دهند. تسلط بر قدرت پولي و امور صرافي در داخل ايران از اهداف ديگر بانك شاهنشاهي بود. هر چند به علت فقدان مؤسسات معتبر صرافي و بانكي در كشور، بانك شاهنشاهي در مراكز مهم و ولايات مختلف ایران، جهت تسريع و تسهيل امر تجارت و بهطور كلی اقتصاد گامهایي برداشته است، اما مسیر اقداماتشان به سمت واردات كالاها و محصولات انگلستان و كشورهاي وابسته به ايران بود. روسها كه در زمينههاي سياسي و اقتصادي در ايران با انگلستان رقابت داشتند؛در زمينه امتياز بانك شاهنشاهي كه به انگلستان داده شده بود، امتياز تأسيس بانك استقراضي روس را اخذ کردند. اين بانك نیز به رقابت با بانک شاهنشاهی ميپرداخت و تأثيري مهم در تجارت ايران با روسيه داشت. كار عمده بانك، اعطای قرض با شرايط مساعد و مدت پرداخت طولاني به افراد با نفوذ ايراني بویژه وابسته به روسیه بود. اين بانك بعدها به منظور كسب اعتبار براي خود به افراد تهيدست و فقير نیز وام ميداد. بانك استقراضي نقش فراوانی در توسعه بازرگاني و مناسبات تجاري ايران با روسيه و آلمان و اتريش و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي داشت و با گشودن اعتبار و تشويق بازرگانان به خريد و فروش با روسيه و كشورهاي وابسته به آن در رقابت با بانك شاهنشاهي از اهميت ويژهاي برخوردار بود. به هر روی نوسانات و تغییر و تحولاتی که در زمینه پول، مسکوکات و بانکها در دوره قاجار بوجود آمده بود، بر اقتصاد و تجارت ایران تأثیر عمیقی از خود بر جای گذاشت و بحران، رکود و ورشکستگیهای اقتصادی متعددی را به همراه داشت.
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ذاکرحسین، عبدالرحیم (1375)، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رايت، دنيس (1385)،ايرانيان در ميان انگليسيها، ترجمه:كريم اماني، تهران: نشر پژوهش روزافزون.

شاهدي، مظفر (1381)،تاريخ بانك استقراضي روس در ايران،چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

شميم، علي اصغر (1374)،ايران در دوران سلطنت قاجار،تهران:نشرافكار.

صفايي،ابراهيم (1346)،اسناد سياسي قاجاريه،تهران:بي نا.

ضيايي، منوچهر (1373)،مجموعه اساسنامههاي بانك ها ومؤسسات اعتباري، جلد اول، تهران: بانك مركزي ج.ا.ايران.

عاقلي،باقر (1376)،ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوي، چاپ اول، تهران: انتشارات جاويدان.

عيسوي، چارلز (1369)، تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار(1914-1800م.)، چاپ دوم، ترجمه: یعقوب آژند، ، تهران: نشرگستره.

دانشپور، عبدالحسين (1326)، بانك شاهنشاهي و امتيازات، چاپ دوم، تهران: مظفر.

كاظمزاده، فيروز (1371)، روس و انگليس در ايران (1914-1814م)، پژوهشي درباره امپرياليسم، چاپ دوم، ترجمه: منوچهر اميري،تهران:انتشارات آموزش انقلاب اسلامي.

كرزن، جرج. ن (1373)، ايران و قضيه ايران، جلد 1و2، چاپ چهارم، ترجمه: غلامعلي وحيد مازندرانی، تهران: علمي وفرهنگي .  


گروهی از مؤلفان (بیتا)، تاريخچه سي ساله بانك ملي ايران (1337-1307 هـ .ش)، تهران: بینا .

ناطق،هما (1373)، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهنشاهی ورژی تنباکو (بر پایه آرشیو حاج امینالضرب)، چاپ دوم، تهران: توس .

ليتن، ويلهم (1367)، ایران از نفوذ مسالمتآمیز تا تحتالحمایگی(1860-1919م)، چاپ اول، ترجمه: مریم میراحمدی، تهران: معین .

محمدي،وليالله (1350)، بانك و عمليات بانكي،چاپ دوم،تهران:انتشارات موسسه عالي حسابداري.

منشورگرگاني، محمدعلي (1368)، رقابت شوروي و انگليس در ايران 1296 تا 1306 خورشيدي، چاپ اول، به كوشش: محمد رفيعي مهرآبادي، تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطايي. 

معتضد، خسرو (1366)، امينالضرب،تاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران، چاپ اول، تهران: انتشارات جان زاده.

فاتح،مصطفي (1310)، پول و بانكداري،چاپ اول، تهران: مطبعه روشنايي.

فلور،ويلم (1365)، جستارهایي از تاريخ اجتماعي در عصر قاجار، جلد 2، چاپ اول، ترجمه: ابوالقاسم سري، تهران انتشارات توس.

قديري اصل، باقر (1376)، پول و بانكداري، چاپ اول،تهران:موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

ولايتي، علياكبر (1372)، تاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصرالدينشاه و مظفرالدينشاه، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.

هاشمي رفسنجاني،علي اكبر (1346)، امير كبير قهرمان مبارزه با استعمار،تهران: موسسه انتشارات فراهاني.

همايونكاتوزيان، محمدعلي (1381)، اقتصاد سیاسی ایران (ازمشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، چاپ هشتم، ترجمه: محمدرضا  نفیسی وکامبیز عزیزی، تهران: نشرمرکز.

بانك نوشت،17/11/2011/ (www.banknevesht.com) ، (http://www.tarikhema.ir) 

آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ایران سال های 1329-1320-1316-1301 قمری.
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