
 

 

 

 زادهحمید زمان

 ۴۹تیرماه 

رقمی پایدار افق زمانی گذار به تورم تک

 در سایه سیاست پولی و ارزی

 

-PN-94005 MBRI  یادداشت سیاستی 



 

 

 

 

 

 

 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ۰۱تهران: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پالک 

 ۰۱۸۴۱-۴۴۹۴صندوق پستی: ۰۱۰۹۴۹۴۰۰۰کدپستی: 

www.mbri.ac.ir 

 

 

 

 د.کننویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به دیدگاه و نظرات ارائه 

 ت.باشد، لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع اسکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 

 

http://www.mbri.ac.ir/


 
 

1 

 

 

 رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزیتکافق زمانی گذار به تورم 

 1حمید زمان زاده

 چکیده

درصد کاهش یافت، دولت یازدهم دستیابی  ۰۱٬۶به  ۰۱۴۱رایطی که نرخ تورم پس از یک دوره نزولی در پایان سال شدر 

ز یک رقمی ابه تورم تک رقمی پایدار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی خود عنوان نموده است. گذاربه تورم تک

سووووو و حفی پایدار آن از سوووووی دینر نیازمند تامین الزامات بسوووویار مهمی اسووووت. یکی از مهمترین الزامات گذار به تورم 

ای تولیدی ههای پولی و ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی از یک سو و توجه به هزینهرقمی پایدار اتخاذ سیاستتک

وجه به رقمی پایدار با تسووی دینر اسوت. اما مسو له بسویار مهم دینر تعیین افق زمانی گذار به تورم تک مدت ازآن در کوتاه

ضعیت تحریم ضر، و ست که یکی از مهمترین آنها در حال حا صادی حاکم ا سی و اقت سیا ست. بر شرایط  صادی ا های اقت

اتخاذ سوویاسووت پولی و ارزی فعال در راسووتای  اسووان نتایج مدل تصووحیا خطای برداری برآورد شووده برای اقتصوواد ایران،

درصووود در سوووناریوی ل و  ۰۱ریال در برابر هر دالر و کنترل رشووود نقدیندی در محدوده ۱۰۱۱۱تثبیت نرخ ارز در سوووطو  

نماید و موکول می ۰۱۴۱ها، اگرچه افق زمانی دسووووتیابی به تورم تک رقمی را با افزایش شووووش ماهه به پایان سووووال تحریم

ست همچنین ا سیا سایه ل و تحریم،  صادی در  شد اقت صعودی ر سیر  صادی دارد، اما با توجه به  شد اقت ثرات کاهنده بر ر

سبی جهت گذار به تورم تک سناریویاین در حالی است که اگر دستیابی به تورم تکرقمی پایدار است. منا تداوم  رقمی در 

تورمی افزایش نرخ ارز باید کاهش رشد نقدیندی به سطو  کمتر مدنظر باشد، با توجه به اثرات  ۰۱۴۶تحریم تا پایان سال 

صادی به ارقام منفی را پذیرفت. با در نظر گرفتن هزینه ۰۱از  شد اقت صد و در پی آن کاهش ر لی های تولیدی انقباض پودر

مانی ت که افق زرسوود گزینه بهتر آن اسوودر شوورایطی که اقتصوواد کشووور به حفی رشوود اقتصووادی نیاز مبرمی دارد، به نظر می

به تعویق افتد تا در سوووایه کنترل رشووود نقدیندی در  ۰۱۴۸رقمی در سوووناریوی تداوم تحریم تا سوووال دسوووتیابی به تورم تک

 رقمی به تدریج میسر شود.   درصد گذار به تورم تک ۰۱محدوده 

                                                           
 عضو هیات علمی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی - ۰
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 مقدمه 

های عملکرد اقتصاد کالن است که برای دولتمردان، سیاستدذاران اقتصادی، کارشناسان نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص

ست. با توجه به هدف دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار، تحلیل اقتصادی و عموم مردم دارای اهمیت به سزایی ا

های دوران گذار به تورم تک رقمی و حفی پایدار آن تحت شووورایط مختلق اقتصوووادی و نیز بررسوووی ارزیابی سووویاسوووت و

های ضوودتورمی بر تولید ضوورورت دارد. بر این اسووان یادداشووت حاضوور به ارزیابی اثر های احتمالی این سوویاسووتهزینه

و ارزی  پولی ته و سپس بر اسان این ارزیابی، سیاستهای پولی و ارزی بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پرداخسیاست

 ها( ترسیم خواهد نمود.مناسب برای گذار به تورم تک رقمی پایدار را تحت شرایط مختلق اقتصادی )وضعیت تحریم

 ارزیابی دامنه و افق زمانی اثر سیاست پولی و ارزی بر تورم و رشد 

های سوویاسووتدذاری اقتصووادی عملکرد اقتصوواد از مهمترین رکن تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای یک سوویاسووت مشووخص بر

اذ ها اتخرقمی و حفی پایدار آن نیازمند تامین الزامات بسووویار مهمی اسوووت که یکی از مهمترین آناسوووت. گذار به تورم تک

رزی مشخص ا پولی و های پولی و ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی است. بنابراین برای اتخاذ یک سیاستسیاست

جهت دسووووتیابی به تورم تک رقمی و حفی آن، باید تحلیل و ارزیابی قابل اتکایی از نحوه اثرگذاری چنین سوووویاسووووتی بر 

باشیم. به این منظور بر اسان یک مدل تصحیا خطای عملکرد اقتصاد کالن به ویژه دو مت یر تورم و رشد اقتصادی داشته

مدت مت یرهای اقتصوووواد کالن های کوتاهای تولید، قیمت و نرخ ارز و پویاییکه حاوی سووووه رابطه بلندمدت بر ۰برداری

سیر کنترل نرخ ارز بر مت یرهای تورم و می ست ارزی از م سیا شد نقدیندی و  سیر کنترل ر ست پولی از م سیا شد، اثرات  با

 رشد اقتصادی برآورد شده است. 

 و رشد از مسیر کنترل رشد نقدینگی. ارزیابی دامنه و افق زمانی اثر سیاست پولی بر تورم 1

های پولی جهت تامین اهداف اقتصاد کالن برخوردار است. سیاست پولی از ابزارهای مختلفی مانند نرخ سود بانکی و کل

در این میان نقدیندی در گردش اقتصاد، یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در مدیریت مت یرهای هدف اقتصاد کالن 

سیاست پولی از مسیر ت ییر نرخ به ویژه نرخ  سوال مهم این است که اثر  ست. اما  صاد ایران ا تورم و رشد اقتصادی در اقت

رشوود نقدیندی بر مت یرهای هدف اقتصوواد کالن به ویژه نرخ تورم و رشوود اقتصووادی چیسووتم بر اسووان مطالعات نظری و 

ما هزینه دهد ارچه کاهش نرخ تورم را به دست میتجربی اقتصادی، سیاست پولی انقباضی )کاهش نرخ رشد نقدیندی( اگ

                                                           
 دست آمده است.(. برآورد نتایج بر اساس مدل بروز شده این مطالعه به 1۹۳۱زاده )جهت مطالعه مدل تصحیح خطای برداری در این مقاله گاه کنید به زمان - 1
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مدت اسووت. در مقابل سوویاسووت پولی انبسووایی )افزایش نرخ رشوود آن در بعد کالن کاهش نرخ رشوود اقتصووادی در کوتاه

دهد. اما مسوو له بسوویار مهم مدت را به هزینه افزایش نرخ تورم به دسووت مینقدیندی( افزایش نرخ رشوود اقتصووادی در کوتاه

حلیل سیاستی، دامنه و افق زمانی اثر سیاست پولی بر مت یرهای اقتصاد کالن و به عبارت دینر مقادیر کمی منافع جهت ت

های اعمال سیاست پولی است. به لحاظ تجربی، مدل تصحیا خطای برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان و هزینه

واحد درصدی نرخ رشد نقدیندی منافع ضدتورمی خود را از  ۰ش دهد که اعمال سیاست پولی انقباضی در راستای کاهمی

نماید، اما این اثرات به مرور تقویت شده و در مسیری همان ماه اول البته به صورت بسیار محدود و نامحسون آشکار می

د درصدی واح ۱۱۰۱واحد درصدی نرخ رشد نقدیندی به کاهش  ۰رسد. کاهش سال به حداکثر خود می ۱افزاینده پس از 

واحد درصوودی  ۱۱۶۱واحد درصوودی نرخ تورم در پایان سووال دوم، به کاهش  ۱۱۱۱نرخ تورم در پایان سووال اول، به کاهش 

واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال چهارم و در نهایت در حداکثر خود به  ۱۱۴۱نرخ تورم در پایان سال سوم، به کاهش 

 (.۰رسد )نمودار ال پنجم میواحد درصدی نرخ تورم در پایان س۱۱۸۶کاهش 

مدت کاهش رشد اقتصادی همراه است. های کوتاهاما دستیابی به این منافع ضدتورمی کاهش نرخ رشد نقدیندی، با هزینه

 ۱۱۰۴واحد درصوودی نرخ رشوود در پایان سووال اول، به کاهش  ۱۱۱۴واحد درصوودی نرخ رشوود نقدیندی به کاهش  ۰کاهش 

واحد درصوودی رشوود  ۱۱۰۰ام به حداکثر خود یعنی کاهش ۱۱ن سووال دوم و در پایان ماه واحد درصوودی نرخ رشوود در پایا

صادی می سد. پس از آن هزینهاقت شده و به کاهش ر صادی با روندی کاهنده مواجه  شد اقت صدی نرخ  ۱۱۰۱های ر واحد در

سوم، کاهش  سال  شد در پایان  سال چهارم و کاهش  ۱۱۰۱ر شد در پایان  صدی نرخ ر صدی نرخ  ۱۱۰۰واحد در واحد در

 (.۰رسد )نمودار رشد در پایان سال پنجم می
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واحد درصدی نرخ رشد نقدیندی به یور متوسط  ۰های تولیدی )کاهش نرخ رشد( کاهش در مجموع منافع تورمی و هزینه

 باشد:می ۰سال شر  جدول  ۱در یول 

 واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی 1های تولیدی )کاهش رشد اقتصادی( کاهش متوسط منافع تورمی و هزینهـ 1جدول
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واحد درصدی رشد نقدیندی،  ۰این نتایج حاکی از آن است که منافع تورمی یک سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش 

سط نرخ تورم یی  ۱۱۱۱کاهش  صدی متو ست در حالی که هزینه ۱واحد در واحد  ۱۱۰۱های تولیدی آن کاهش سال اول ا
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سال پنجم در حال  سیاست پولی انقباضی تا  ست. البته در حالی که منافع تورمی  درصدی رشد اقتصادی یی همین دوره ا

 گذارد.های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش میهزینهافزایش است، 

 سیاست ارزی بر تورم و رشد از مسیر کنترل نرخ ارز . ارزیابی دامنه و افق زمانی اثر.

های مهم در مدیریت مت یرهای هدف اقتصاد کالن به ویژه نرخ تورم سیاست ارزی از مسیر کنترل نرخ ارز یکی از سیاست

سیر ت ییر نرخ ارز بر مت  ست ارزی از م سیا ست که اثر  سوال مهم این ا ست. اما  صاد ایران ا صادی در اقت رهای یو رشد اقت

ود رهدف اقتصاد کالن به ویژه نرخ تورم و رشد اقتصادی چیستم بر اسان مطالعات نظری و تجربی اقتصادی، انتظار می

های تولید کاهش نرخ ارز از مسوووویر کاهش انتظارات تورمی، کاهش قیمت کاالهای وارداتی مصوووورفی و نیز کاهش هزینه

ای وارداتی، اثرات کاهنده بر تورم داشته باشد. اما در مورد اثر سرمایه ای وداخلی تحت تاثیر کاهش قیمت کاالهای واسطه

های تولید، اثر کاهش نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی دو نیروی متضاد وجود دارد. کاهش نرخ ارز از مسیر کاهش هزینه

ی در مقابل رقبای خارجی، اثر منفگذارد، در حالی که از مسوویر کاهش قدرت رقابت تولید داخلی مثبت بر تولید بر جای می

ست که تعیین ضاد ا شت و برآیند این دو اثر مت صادی بر تولید خواهد دا کننده اثر خالص کاهش نرخ ارز بر تولید و رشد اقت

است. مس له بسیار مهم جهت تحلیل سیاستی، دامنه و افق زمانی اثر سیاست ارزی بر مت یرهای اقتصاد کالن و به عبارت 

های اعمال سیاست ارزی است. به لحاظ تجربی، مدل تصحیا خطای برداری برآورد شده دیر کمی منافع و هزینهدینر مقا

درصدی نرخ ارز منافع ضدتورمی خود را از  ۰دهد که اعمال سیاست ارزی در راستای کاهش برای اقتصاد ایران نشان می

شکار می صورت محدود آ سیری فزاینده پس از نماید، اما ایهمان ماه اول البته به  شده و در م سرعت تقویت   ۰ن اثرات به 

شووود. پس از آن اثرات ضوودتورمی این واحد درصوودی نرخ تورم منتهی می ۱۱۰۱سووال به حداکثر خود رسوویده و به کاهش 

ر انجامد. دواحد درصدی نرخ تورم می ۱۱۱۹کاهش در نرخ ارز به سرعت تضعیق شده و در پایان سال دوم تنها به کاهش 

واحد درصدی نرخ  ۱۱۱۶های بعدی نیز این اثرات به صورت نوسانی کاهنده ادامه یافته و در پایان سال پنجم به کاهش سال

 (.۰انجامد )نمودار تورم می

مدت اثری مثبت و نسوووبتاً محدود بر نرخ رشووود اقتصوووادی دارد به نحوی که این اثر مثبت تا ماه اما کاهش نرخ ارز در کوتاه

صادی( می ۱۱۱۹ه حداکثر خود )هیجدهم ب شد اقت صد افزایش در ر شی از کاهش واحد در سد. پس از آن اثرات منفی نا ر

درصدی  ۰نماید به نحوی که اثر کاهش های تولید غلبه میقدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینه

واحد  ۱۱۱۴ر پایان سووال سوووم و در حداکثر خود به کاهش نرخ ارز بر نرخ رشوود اقتصووادی در پایان سووال دوم به صووفر و د
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مدت به صووورت محدود شووود اما در میانانجامد. پس از آن اگرچه این اثرات منفی تضووعیق میدرصوودی در نرخ رشوود می

 (.۰انجامد )نمودار واحد درصدی در نرخ رشد می ۱۱۱۴یابد و در پایان سال پنجم به کاهش ادامه می

 

 

 

 رقمی پایدارسیاست پولی و ارزی و افق زمانی گذار به تورم تک 

سیر کنترل نرخ ارز بر مت یرهای  ست ارزی از م سیا شد نقدیندی و  سیر کنترل ر ست پولی از م سیا با توجه به برآورد اثرات 

رقمی پایدار ارائه داد. اما این مهم نیازمند سیاست پولی و ارزی جهت گذار به تورم تکتوان بسته تورم و رشد اقتصادی، می

سناریوهای آتی پیش روی اقتصاد است. وضعیت جاری اقتصاد کالن  گاهی از وضعیت موجود اقتصادی و نیز مهمترین  آ

می گردد. بر اسان گزارش رسس میکشور در آینه مت یرهای اصلی اقتصاد کالن یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعک

تاکنون ادامه یافته و نرخ تورم میاندین  ۰۱۴۰درصوود در تابسووتان سووال  ۹۱بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 

سفند شهریورماه  ۰۱۱۶به  ۰۱۴۱ماه در ا ست، اما نرخ تورم نقطه به نقطه که کمترین مقدار خود را در  صد کاهش یافته ا در

سفنددرص ۰۹۱۹) درصد رسیده است. به این ترتیب و  ۰۶۱۰ماه به د( تجربه نمود، از ماه آبان با افزایش مواجه شده و در ا

با توجه به تجربه تاریخی اقتصوواد ایران، نرخ تورم در حال حاضوور در محدوده متوسووط بلندمدت خود به لحاظ تاریخی قرار 

 گرفته است.
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سان  صادی، بر ا  ۰آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از در حوزه تولید و رشد اقت

سال  سال ۰۱۴۱سال )از ابتدای  شده و در پایان  های ثابت میلیارد تومان )به قیمت ۰۶۱هزار و  ۰۱۱به  ۰۱۴۱( متوقق 

صادی پس از ۰۱۸۱سال  شد اقت ست. در همین حال نرخ ر سیده ا صد در پایان  ۱ سال ثبت ارقام منفی، به مثبت ۰( ر در

عمالً وارد فاز خروج  ۰۱۴۱توان ادعا نمود که اقتصاد ایران از ابتدای سال افزایش یافته است. به این ترتیب می ۰۱۴۱سال 

، از فاز ۰۱۴۰و  ۰۱۴۰های از رکود اقتصادی شده است. در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال

 ت. بحرانی عبور نموده اس

رقمی را هدفدذاری نموده است. موضوع بسیار مهم آن است در چنین شرایط اقتصادی دولت یازدهم دستیابی به تورم تک

ست سیا شرایط که افق زمانی و نحوه اعمال  سته به  ستیابی به تورم تک رقمی پایدار کامال واب ستای د صادی در را های اقت

سی  ست. در این زمینه ی -سیا صادی کشور ا ست. اعمال کی از مهمترین پارامترها وضعیت آتی تحریماقت صادی ا های اقت

سال تحریم صادی از اواخر  شدید اقت شد در به یکی از مهمترین عوامل افزایش ۰۱۴۱های  دهنده نرخ تورم و کاهنده نرخ ر

شدید تحریم شد. ت شور بدل  صاد ک صاد ایران را تحت تاثیر اقت شد اقت سیر ر صادی از چند م شدید قرهای اقت ار داده منفی 

ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، توان به کاهش شوووودید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بیاسووووت که از جمله می

ای و تشدید ای و سرمایهتر شدن مبادالت مالی و کاالیی با کشورهای خارجی و کاهش شدید واردات کاالهای واسطهسخت

های اقتصادی از چند مسیر به ویژه افزایش نرخ ارز و ادی اشاره نمود. همچنین تشدید تحریمناایمینانی و عدم امنیت اقتص

به نقش تعیین با توجه  به افزایش شوووودید نرخ تورم انجامید.  یا عدم ل و تحریمافزایش انتظارات تورمی  نده ل و  ای هکن

ه رقمی و حفی آن بمانی گذار به تورم تکها و افق زاقتصووادی در شوورایط اقتصوواد کشووور به نظر مناسووب اسووت که سوویاسووت

 های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. صورت پایدار تحت دو سناریوی ل و یا عدم ل و تحریم

 هارقمی پایدار در سناریوی لغو تحریم. سیاست پولی و ارزی و افق زمانی گذار به تورم تک1

به  ها، ابتدارقمی پایدار در سووناریوی ل و تحریمبه تورم تکجهت بررسووی سوویاسووت پولی و ارزی مناسووب برای دوره گذار 

برآورد مسیر زمانی تورم و رشد تحت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال پرداخته و سپس تحت اتخاذ سیاست پولی و 

 گیرد.ارزی مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار می
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 پولی و ارزی فعال در سناریوی لغو تحریم . مسیر زمانی تورم و رشد تحت عدم اتخاذ سیاست1۱1

ر های اقتصادی ددهد که ل و تحریمبه لحاظ تجربی، مدل تصحیا خطای برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می

های مختلق مانند افزایش درآمدهای نفتی، بهبود تراز مالی دولت و به ویژه کاهش قابل توجه و سوووریع مدت از کانالکوتاه

های اقتصووادی در رخ ارز بر مسوویر زمانی تورم و رشوود اقتصووادی اثرگذار خواهد بود. بر اسووان نتایج این مدل ل و تحریمن

تواند نرخ ارز را )هر دالر در برابر صوووورت عدم اتخاذ سووویاسوووت ارزی فعال از سووووی بانک مرکزی و ثبات قیمت نفت می

دهد. پس از آن نرخ ارز به مرور افزایش یافته و در ابتدای سووال  کاهش ۰۱۴۹واحد تا پایان سووال  ۰۱۱۱۱ریال( تا سووطو  

 (.۱ریال خواهد رسید )نمودار  ۱۱۱۱۱به سطو  باالتر از  ۰۱۴۶

های اقتصووادی در صووورت دهد که در سووناریوی ل و تحریمبه لحاظ تجربی، مدل برآورد شووده برای اقتصوواد ایران نشووان می

رخ تورم به ویژه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز با سوویر نزولی مواجه شووده و در پایان عدم اتخاذ سوویاسووت پولی و ارزی فعال، ن

شود نیز ادامه یافته به نحوی که برآورد می ۰۱۴۱درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در سال  ۰۹۱۱به  ۰۱۴۹سال 

یابد. اما از درصوود کاهش  ۴ود رقمی رسوویده و تا پایان این سووال به حدنرخ تورم به سووطو  تک ۰۱۴۱از نیمه دوم سووال 

ها، نرخ تورم با توقق روند نزولی، وارد مدار صعودی شده و تحت تاثیر کاهش اثرات ارزی ل و تحریم ۰۱۴۶ابتدای سال 

ها اگرچه از مسیر کاهش (. بنابراین رفع تحریم۹رقمی باز خواهد گشت )نموادر  ۰مجددا به سطو   ۰۱۴۴در ابتدای سال 

ستیابی به تورم تکنرخ ارز در کو صورت عدم اتخاذ رقمی را فراهم میتاه مدت زمینه د نماید، اما این امر پایدار نبوده و در 

ها )به های پولی و ارزی متناسووب و فعال، تورم مجدداً به سووطو  دورقمی باز خواهد گشووت. همچنین ل و تحریمسوویاسووت

مدت اثری مثبت قوی بر نرخ رشوود اقتصووادی ، در کوتاهصووورت دفعی( در صووورت عدم اتخاذ سوویاسووت پولی و ارزی فعال

درصدی در پایان  ۸۱۶و  ۰۱۴۹درصدی در پایان سال  ۴۱۰تواند زمینه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی دارد به نحوی که می

سال  ۰۱۴۱سال  شده و در ابتدای  ضعیق  صادی ت شد اقت  ۰۱۴۴را فراهم نماید. پس از آن به مرور اثرات ل و تحریم بر ر

 (. ۱درصد کاهش خواهد یافت )نمودار  ۶نرخ رشد اقتصادی به کمتر از 
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 سناریوی لغو تحریم. مسیر زمانی تورم و رشد تحت سیاست تثبیت نرخ ارز در .1۱

مدت های اقتصووووادی اگرچه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشوووود را در کوتاهکاهش قابل توجه نرخ ارز پس از ل و تحریم

مدت و بلندمدت اثرات معکوسوی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشود اقتصوادی برجای خواهد نماید، اما در میانتسوریع می

دوره موقتی مجدداً در مسوووویر صووووعودی )البته با آهنق مالیم( قرار خواهد گرفت که در  گذارد. کاهش نرخ ارز پس از یک

ورم منجر ثباتی نرخ تنتیجه آن پس از این دوره موقت اثرات افزاینده بر نرخ تورم در بر خواهد داشت و صرفا به نوسان و بی

محدود بر نرخ رشوود اقتصووادی دارد اما پس از آن مدت اثری مثبت و نسووبتاً خواهد شوود. کاهش نرخ ارز نیز اگرچه در کوتاه

ه های تولید غلبه نموده و باثرات منفی ناشووووی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشووووی از کاهش هزینه

 انجامد.کاهش رشد اقتصادی می

ه د بانک مرکزی سیاست ارزی فعاالنشوها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد میدر حوزه سیاست ارزی در سناریوی ل و تحریم

ریال در برابر هر دالر اتخاذ نماید. سوووال این اسووت  ۱۰۱۱۱۱در راسووتای حمایت از یک نرخ کق در بازار ارز در محدوده 
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های اقتصادی. برآورد مسیر زمانی نرخ ارز )دالر در برابر ریال( تحت عدم اتخاذ سیاست ارزی فعال در سناریوی لغو تحریم.نمودار   
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که اتخاذ چنین سوویاسووتی چه پیامدهایی در بر خواهد داشووتم به لحاظ تجربی، مدل برآورد شووده برای اقتصوواد ایران نشووان 

ریال در  ۱۰۱۱۱های اقتصووادی در صووورت اتخاذ سوویاسووت تثبیت نرخ ارز در محدوده سووناریوی ل و تحریم دهد که درمی

 ۰۱۴۱برابر هر دالر، سوورعت رسوویدن به تورم تک رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسوویدن به آن نیز تا پایان سووال 

مدت افزایش و سطا آن را کاهش داده رقمی را در میاندهد. در مقابل این سیاست ارزی پایداری نرخ تورم تکافزایش می

در محدوده  ۰۱۴۴، تا تابسووتان سووال ۰۱۴۶به نحوی که نرخ تورم با وجود در پیش گرفتن روند صووعودی در انتهای سووال 

(. در حوزه رشد نیز در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اگرچه آهنق رشد ۹شود )نمودار درصد حفی می ۸کمتر از 

مدت افزایش یابد، اما در مقابل سووطا و پایداری نرخ رشوود اقتصووادی را در میانمدت اندکی کاهش میقتصووادی در کوتاها

 (. ۱دهد )نموادر می

سیاست حمایت از نرخ کق در بازار ارز در محدوده  ریال در برابر هر دالر و تثبیت آن زمینه ثبات  ۱۰۱۱۱۱بنابراین اتخاذ 

آورد. مس له بسیار مهم دینر این است که تثبیت نرخ ارز در سناریوی ل و تورم و نرخ رشد را فراهم میو پایداری بیشتر نرخ 

های بزرگ در بخش داخلی و تراز تحریم از مسوویر انباشووت ذخایر ارزی، ریسووک جهش نرخ ارز در آینده و بروز عدم تعادل

ماید. نو پایداری بیشتر نرخ تورم و رشد اقتصادی کمک میها را کاهش داده و از این یریق به حفی ثبات اقتصادی پرداخت

در نهایت باید بر این نکته نیز تاکید نمود که سیاست حمایت از کق نرخ ارز در سناریوی ل و تحریم، یک سیاست موقتی 

اید بر اسووان مدت و بلندمدت تعدیل نرخ ارز بمدت نرخ ارز بوده و پس از آن در میاندر راسووتای ممانعت از کاهش کوتاه

سیاست در حمایت از این موضع است  بنیادهای اقتصادی به ویژه با توجه به رابطه برابری قدرت خرید صورت گیرد. این 

که نرخ ارز اساسا ابزار کنترل نرخ تورم نبوده و استفاده از آن برای کاهش نرخ تورم صرفاً منجر به انباشت فشارهای تورمی 

 شود.  شوک ارزی می دوره در یک دوره و جهش تورمی در

 . مسیر زمانی تورم و رشد تحت سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی در سناریوی لغو تحریم.1۱

سناریوی ل و تحریم ست پولی در  سیا شنهاد میدر حوزه  ست تثبیت ارزیها، با توجه به نتایج مدل پی سیا ، شود عالوه بر 

درصوود اتخاذ  ۰۱قوی در راسووتای دسووتیابی به هدف نرخ رشوود نقدیندی در محدوده بانک مرکزی سوویاسووت پولی انقباضووی 

نماید. سوال این است که اتخاذ چنین سیاستی چه پیامدهایی در بر خواهد داشتم به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای 

شان می صاد ایران ن سناریوی ل و تحریماقت صورت کنترل نرخ ردهد که در  صادی در   ۰۱شد نقدیندی در محدوده های اقت

ریال در برابر هر دالر، سرعت رسیدن به تورم تک رقمی کاهش یافته و  ۱۰۱۱۱درصد همراه با  تثبیت نرخ ارز در محدوده 
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دهد. در مقابل این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ افزایش می ۰۱۴۱زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال 

مدت و بلندمدت افزایش و سووووطا آن را کاهش داده به نحوی که نرخ تورم با تداوم روند نزولی تا را در میان رقمیتورم تک

سال  ستان  سد )نمودار درصد می ۹به محدوده  ۰۱۴۴تاب ست انقباض پولی ۹ر سیا صورت اتخاذ  شد نیز در  (. در حوزه ر

صادی در میان شد اقت صلی گذار به مدت کاهش میهمراه با تثبیت ارزی آهنق ر صادی هزینه ا شد اقت یابد، که این کاهش ر

های تولیدی انقباض پولی در راستای دستیابی (. مس له بسیار مهم این است که هزینه۱تورم تک رقمی پایدار است )نموادر 

ی از ل و ناشو یابد که اقتصواد ایران در مسویر رشود قابل توجهرقمی در سوناریوی ل و تحریم در شورایطی بروز میبه تورم تک

گیرد. در چنین شرایطی انقباض پولی برای گذار به تورم تک رقمی پایدار تنها از آهنق رشد سریع اقتصاد ها قرار میتحریم

 کاهد نه آنکه زمینه بروز یا تشدید رکود اقتصادی را فراهم نماید و از این منظر سیاست کامال موجهی است.     ایران می
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ریال۳۲۰۰۰برآورد مسیر نرخ تورم در سناریوی لغو تحریم با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در 
برآورد مسیر نرخ تورم در سناریوی لغو تحریم بدون اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال

درصد۱۵طح برآورد مسیر نرخ تورم در سناریوی لغو تحریم با اتخاذ سیاست تثبیت ارزی و مهار رشد نقدینگی در س

های متفاوت پولی و ارزیهای اقتصادی تحت سیاستد مسیر زمانی نرخ تورم در سناریوی لغو تحریمبرآور. ۴نمودار   
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 هاتک رقمی پایدار در سناریوی تداوم تحریم . سیاست پولی و ارزی و افق زمانی گذار به تورم.

های اقتصووادی سوویاسووتدذار ارزی از ابزارهای الزم جهت کنترل روند صووعودی نرخ ارز برخوردار در صووورت تداوم تحریم

نخواهد بود. چراکه تالش برای جلوگیری از روند صووووعودی نرخ ارز به تخلیه سووووریع ذخایر کمیان ارزی منتهی شووووده که 

ه بحران ارزی آتی منجر شود. بنابراین سیاست ارزی مناسب در چنین شرایطی سیاستی است که به کنترل نوسانات تواند بمی

ای ای بر مسوویر تورم برجکنندهتواند اثر تعیینارزی در مسوویر روند نرخ ارز بسوونده نماید. بنابراین سوویاسووت ارزی عمال نمی

 گذارد.   

وجه به نتایج مدل، سوویاسووت پولی در راسووتای مهار رشوود نقدیندی همچنان به عنوان ها، با تاما در سووناریوی تداوم تحریم

مهمترین ابزار کنترل تورم قابل استفاده است. در صورتی که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی قوی در راستای دستیابی 

شد نقدیندی در محدوده  شد ۰۱به هدف نرخ ر صد اتخاذ نماید، چه اثراتی بر تورم و ر بر جای خواهد گذاردم به لحاظ  در

های اقتصادی در صورت کنترل نرخ دهد که در سناریوی تداوم تحریمتجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می
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درصد۱۵برآورد مسیر نرخ رشد اقتصادی در سناریوی لغو تحریم با اتخاذ سیاست تثبیت ارزی و مهار رشد نقدینگی در سطح 

ریال۳۲۰۰۰برآورد مسیر نرخ رشد اقتصادی در سناریوی لغو تحریم با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در 

برآورد مسیر نرخ رشد اقتصادی در سناریوی لغو تحریم بدون اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال

های متفاوت پولی و ارزیهای اقتصادی تحت سیاستبرآورد مسیر زمانی نرخ رشد اقتصادی در سناریوی لغو تحریم. ۵نمودار   
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تر تورم را میسر خواهد ساخت، اما با توجه به اثرات درصد، اگرچه دستیابی به سطو  پایین ۰۱رشد نقدیندی در محدوده 

میسور نخواهد  ۰۱۴۴رقمی تا سوال درصود نیز دسوتیابی به تورم تک ۰۱نرخ ارز، حتی با نرخ رشود نقدیندی تورمی صوعود 

د نرخ ساله نیازمن رقمی در افق زمانی سهها دستیابی به تورم تکشد. این امر حاکی از آن است که در سناریوی تداوم تحریم

دهد که در سووناریوی تداوم . نتایج مدل برآورد شووده نشووان میدرصوود خواهد بود ۰۱تر از سووطو  رشوود نقدیندی حتی پایین

مدت تواند رشد اقتصادی را در کوتاهدرصد( می ۰۱تحریم، اتخاذ سیاست انقباض پولی )کنترل رشد نقدیندی در سطا 

سال  سناریوی تداوم تحریم تا  ستیابی به تورم تک رقمی در  ست که اگر د شد، مدنظر  ۰۱۴۶کاهش دهد. این در حالی ا با

درصوود و در پی آن کاهش رشوود اقتصووادی به ارقام منفی را نیز پذیرفت.  ۰۱باید کاهش رشوود نقدیندی به سووطو  کمتر از 

زمانی  رسد گزینه بهتر آن است که افقهای تولیدی انقباض پولی در چنین شرایطی توجه نماییم، به نظر میزمانی که به هزینه

به تعویق افتد تا در سوووایه کنترل رشووود نقدیندی در  ۰۱۴۸ی تداوم تحریم تا سوووال رقمی در سوووناریودسوووتیابی به تورم تک

  رقمی به تدریج میسر شود.    درصد، گذار به تورم تک ۰۱محدوده 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع 

سوویاسووتدذاری اقتصووادی های تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای یک سوویاسووت اقتصووادی بر عملکرد اقتصوواد از مهمترین رکن

رقمی نیازمند تامین الزامات بسوویار مهمی اسووت که یکی از رقمی و حفی پایدار آن در سووطو  تکاسووت. گذار به تورم تک

ولی پ های پولی و ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی است. بنابراین اتخاذ یک سیاستها اتخاذ سیاستمهمترین آن

به تورم تک رقمی و حفی آن، باید تحلیل و ارزیابی قابل اتکایی از نحوه اثرگذاری چنین و ارزی مشووخص جهت دسووتیابی 

شته صادی دا شد اقت صاد کالن به ویژه دو مت یر تورم و ر ستی بر عملکرد اقت شیم و منافع تورمی و هزینهسیا ای تولیدی هبا

فع تورمی یک سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش نرخ تورم را مد نظر قرار دهیم. بر اسان نتایج حاصل از مدل، منا

شد نقدیندی، کاهش  ۰کاهش  صدی ر سط نرخ تورم یی  ۱۱۱۱واحد در صدی متو ست در حالی که  ۱واحد در سال اول ا

واحد درصووودی رشووود اقتصوووادی یی همین دوره اسوووت. البته در حالی که منافع تورمی  ۱۱۰۱های تولیدی آن کاهش هزینه

های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن هزینها سال پنجم در حال افزایش است، سیاست پولی انقباضی ت

 گذارد.رو به کاهش می

رقمی پایدار با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم است که مس له بسیار مهم دینر تعیین افق زمانی گذار به تورم تک

های اقتصووادی اسووت. بر اسووان نتایج مدل تصووحیا خطای برداری یت تحریمیکی از مهمترین آنها در حال حاضوور، وضووع

ریال در  ۱۰۱۱۱برآورد شووده برای اقتصوواد ایران، اتخاذ سوویاسووت پولی و ارزی فعال در راسووتای تثبیت نرخ ارز در سووطو  
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انی دسووتیابی به تورم ها، اگرچه افق زمدرصوود در سووناریوی ل و تحریم ۰۱برابر هر دالر و کنترل رشوود نقدیندی در محدوده 

نماید و همچنین اثرات کاهنده بر رشد اقتصادی دارد، اما موکول می ۰۱۴۱تک رقمی را با افزایش شش ماهه به پایان سال 

. این در رقمی پایدار استبا توجه سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه ل و تحریم، سیاست مناسبی جهت گذار به تورم تک

مدنظر باشوود، با توجه به اثرات  ۰۱۴۶بی به تورم تک رقمی در سووناریوی تداوم تحریم تا سووال حالی اسووت که اگر دسووتیا

درصود و در پی آن کاهش رشود اقتصوادی به ارقام  ۰۱تورمی افزایش نرخ ارز باید کاهش رشود نقدیندی به سوطو  کمتر از 

ز اقتصوواد کشووور به حفی رشوود اقتصووادی نیا های تولیدی انقباض پولی در شوورایطی کهمنفی را پذیرفت. زمانی که به هزینه

ستیابی به تورم تکمبرمی دارد، به نظر می ست که افق زمانی د سد گزینه بهتر آن ا سر سناریوی تداوم تحریم تا  ال رقمی در 

 رقمی به تدریج میسر شود.درصد گذار به تورم تک ۰۱به تعویق افتد تا در سایه کنترل رشد نقدیندی در محدوده  ۰۱۴۸

 ابع و مآخذمن 

فصووولنامه ، (VECMX) رد یکران رویالن اکدر اقتصووواد  یو نفت یپول یها کشوووو ی. مدل سووواز۰۱۴۱زاده حمید، زمان

 .۴ ، سال چهارم، شمارهکیبان - یپول یپژوهش ها

  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6058&Number=9&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6058&Number=9&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6058&Number=9&Appendix=0&lanf=Fa


 
 

15 

 

 های پژوهشیگزارشفهرست 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1394 

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2114های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1393 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

 خاوری نژادابوالفضل  MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181817&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181710&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181692&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181634&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181632&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181622&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181622&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181622&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181614&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینزیابی سرمایه بانکار

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 أثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجیت

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 محرابیوهاب قلیچ، لیال  MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهلیل عاملی نسبتتح

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو( بسترهای

 حسین میسمی MBRI-9206 ز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیحاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامال

 حسین میسمی MBRI-9201 بانکداری و مالی اسالمیهای تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بانکیبررسی فقهی و حقوقی وثایق 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی
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 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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