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 چکیده

کند. در یادداشتتب ضا تتر باراریام گذارم پو ی تحلسل لیایران را ار دیدگاه ستتساستتباین یادداشتتب باراریام لا ی 

سی لی ستر عملسات پو ی بانک لرکزم و لهساکنندهلا ی ار این جهب برر سبشود که ب ساروکار انتقال پو ی ا . م 

ر آثار لتغسریام کند عدم دستتتترستتتی به ادقعات دزسر باراریام لا ی الاان شتتتناستتتای  دزساین تحلسل عنوان لی

کند، الا بنا بر شتتتوایدم باراریام لا ی در ایران ماعم ار باراریام لختلف و دستتتتساب  به نتایت لتقن را هرایم نمی

ستیبسن سهسقت بانکی، و ارر( با کا شواید این هر سه را تقویب لیبانکی، ت سب و این  ند که این کیای  لواجه ا

سار ستر عملساتی و  سبباراریام لا ی ب سب  مد سعهوکاریام انتقال پو ی لنا سه با کشوریام تو یاهته( کم در لقای

یا یام این یادداشب جایگاه و ایمسب توجه به توسعه و رهع شاسبکند. تحلسلگذار پو ی هرایم نمیبرام سساسب

کند. این یادداشتتتب رزمی لعرهی لیم جالع دستتتتساب  به نرو تورم پایدار تکدر باراریام لا ی را جزئی ار برناله

کند و برخی ریرلحوریام اصتتتتقضات باراریام تاضدود لمان لوانع لوجود در باراریا را با جزئسات تحلسل لی

 سارد.خوب  روشن لیلا ی در ایران را به
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  مقدمه 

کند که بستتتر عملسات و باراریام لا ی را ار این جهب بررستتی لی پرداردلی رانیا یلا  مباراریا میایکاستتت لستحل بهاین یادداشتتب 

توان ار این هر سه دهاع کرد که باراریام لا ی ایران در این دو رلسنه با اسب. لی 1م ساروکار انتقال پو یپو ی بانک لرکزم و لهساکننده

 کند.زسمتی لتأثر لی گذار پو ی را در لسسر تحقر ثباتیای  لواجه اسب که عملارد سساسببا کاستی

شریح لی ستریام عملساتی ت ستیشود و در اداله ابتدا، لنظور ار ب سساسبیام سپس، کا م رهگذار پو ی در ضوباراریام لا ی برام 

گردد. بخش بعدم یادداشب ساروکار انتقال پو ی لرسوم منرو سود و نرو ارر( را در ازتصاد تحلسل لی ار سه دیدگاه یام عملساتیبستر

 کند.بندم و بر  رورت اصقضاتی در این باراریا تأکسد لیشده را جمعکند. بخش نهای  این گزارش نسز لباضث لطرحایران تحلسل لی

بسترهای عملیاتی 

بانکی و بارار اوراق( استتب که لسز تریام عملساتی ستتساستتب پو ی بخشتتی ار باراریام لا ی مبارار بسندر این یادداشتتب، لنظور ار بستت

گذارم یا خرید و هروش اوراق در آنها مدر زا ب عملسات بارار بار( انجام عملساتی بانک لرکزم عملسات پو ی خود را بر استتتتاس ید 

 دید.لی

ر لسن نقدینگی خود زراأعملسات را لبنام تاین که بانک لرکزم ایران درصورتیدید ن لیدزب در لراضل اجرای  عملسات بارار بار نشا

ی گنساهتتوسعهاسب ار:  عبارت یابد کهجنبه برور لیدر سه  کمدسبیا . این دشوارمشودلواجه لییای  در باراریام لا ی دید با دشوارم

 برام اجرام عملسات بارار بار. 2اوراق لبنام لناسبنبودن و دردسترس ،باراریام لا ی و بانکیبارار بسن

دیی و زرض 3بانکی ریپوترین ابزاریام بارار بسندر ایران ناشی ار عوالل لتعددم اسب. الروره، لهم بانکیی بارار بسننساهتگتوسعه

شتتود  گسرم انجام لیدون وثسقهگذارم بلستتتقسم متودیع ستتپرده( استتب. در ایران، ابزار ریپو یسرشتترعی شتتناخته شتتده استتب و ستتپرده

م این بارار دارد. عقوه بر نبود دستتترستتی به ابزار کارا در این بارار، برخی یام نقدشتتونده نقش لهمی در توستتعهکه اخذ وثسقهدرضا ی

یام بزرگ و بانکم تمرکز بارار و تفکسک وجوه ، اضتمال لشتتتایده9م تنزیلیا در دستتتترستتتی به پنجرهرهتاریام تبعسضتتتی بسن بانک

یام بارار درصتتتتد( ار دیگر کاستتتتتی ۹۳کوچک مدو تی و یسردو تی(، لحدودشتتتتدن دخا ب بانک لرکزم به اعقم نرو انضتتتتبادی م

 م این بارار اسب.بانکی و د سل عدم توسعهبسن

قدشتتوندگی م نونه با تمرکز بر لؤ فهدر ایران، بارار اوراق بهادار نسز توان پشتتتسبانی ار عملسات پو ی بانک لرکزم را ندارد. برام نم

شایده لی شتسبانی ار انعطا  الرم در عملسات بارار بار، ل شتسبانی ار عملسات بارار برام پ شود در عمل، یسچ بارارم در ایران ظرهسب پ

                                                           
1 monetary transmission mechanism 

م دو تی یا لعالقت با تعهد بارخرید مریپو( اسب که ریسک نقدینگی و ریسک عادم ازتصاد، عمدتاً اوراق زر هویژه در و عسب این اوراق در سایر کشوریا، به 2
 اعتبارم کمی دارد.

3 repo 
4 discount window 
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ا نقدشتتتتوندگی ریاد انجام یام لرکزم دنسا عملسات پو ی خود را در باراریای  بکه بانکپو ی لورد نسار بانک لرکزم را ندارد  درضا ی

  لبادالت اررش درصد ۳٫1 ار کمتر 2۱1۹ سال دوم هصل در 0لدت خزانهدر بارار اوراق کوتاه رررو هدرال دخا بدید. برام لثال، لی

 .اسب بوده بارار

راق ستتوم با عدم دستتترستتی به او مجنبهدر ایران، بانک لرکزم در  اوراق بهاداربانکی و باراریام ساهتگی بارار بسننعقوه بر توستتعه

 کنترل مبرا ملرکز بانک‐  رساخ میاستتال در ژهیوبه‐  1۹۳۱ مدیه ار رانیا در استتب. لواجهلناستتب برام انجام عملسات پو ی 

و  ،این اوراق دارام اشتتااالت هقهی، ازتصتتادم .استتب کرده استتتفاده ملرکز بانک لشتتارکب اوراق هروش ار م پو یپایه و ینگینقد

نبودن سود پرداختی، ناسارگارم با زانون نبودن لو وع لشارکب، وازعیار لشخص اسب برخی ار این اشااالت عبارت اسب.زانونی 

سنگسن انتشار اوراق و تحمسل  م، عدم الاان ضبس پول در عقد لشارکب، یزینهتوسعه پنجم مانتشار اوراق لشارکب و زانون برناله

  ستتتتفانهألت 2… . و ،مجانشتتتتسنی نزدیک با انواع پول( لرکزم، عدم توانای  در کایش نقدینگی ازتصتتتتاد بانک م تتتترر به ترارناله

 سسب.ن وجودل رانیا ازتصاد در ینگینقد بیریلد مبرا زسن مگرید لناسب نسبتاً ای لناسب یاتسعمل ابزار ،ضا ردرضال

سازوکار انتقال پولی 

که    اسبلسسریای. ساروکاریام انتقال پو ی اسبترین ارکان الرم برام ضفظ ثبات زسمتی ثر یای ار لهمؤساروکاریام انتقال پو ی ل

 ود،ار ساروکار نرو س اسب برخی ساروکاریام انتقال سساسب پو ی عبارت .کندبانک لرکزم ار دریر آنها تقا ام کل را لدیریب لی

 4،پذیرم، کفایب سرلایه، ریسک6دیی بانکیا لسسر وام1لحدود اعتبار لسسر، 9ترارناله یا لسسر 3اعتبار مگسترده لسسر، دارای ارر،  نرو

  و انتظارات.

 ام ازتصتتادم مکسنزما گویالا  استتب،ر ازتصتتاد پو ی لطرح شتتده دستتاروکاریام لختلفی برام اثرگذارم ستتساستتب پو ی  ،تاکنون

دو ساروکار ‐  2۱۱۳ار بحران  پسشتا  کمدسب‐ ویژه ید  گذاران تورم پو ی و به انگذارشده بر لبنام رهتار سساسبجدید( دراضی

داند و در عمل نسز، این ساروکاریا لبنام عملارد بسسارم لیلدیریب تقا ام کل  لسسرترین را لهممیعنی نرو سود و نرو ارر( عمده 

 .یام لرکزم اسبار بانک

شود. عدم دسترسی به اعتبار برام بسسارم ار خانواریا اثرگذارم نرو سود در در ایران، عواللی لانع ار هعا سب این ساروکاریا لی

                                                           
1 treasury bills 

 برام جزئسات بسشتر، نگاه کنسد به: 2
منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور: چارچوبی نوین برای های عملیاتی اوراق بهادار )صکوک( طراحی مدل(. 1۹۳۱لسثمی، ح. م

 م دکترم(. دانشگاه الام صادق مع(، تهران.لنتشرنشدهم نالهمپایان گذاری پولی اسالمیسیاست
3 broad credit channel 
4 balance-sheet channel 
5 narrow credit channel  
6 bank lending channel 
7 risk taking channel 
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صمسمات خانواریا را لحدود لی ساس یاهتهت صادم، جسرهکند. بر ا سب که لوجب لییام ادبسات ازت شود بندم اعتبار نسز ار لواردم ا

ی لد نظر بانک لرکزم( تعسسن شتتود. عقوه بر این در یام ستتساستتتنرو ستتود در واکنش به شتترایا زرارداد تستتهسقت مو نه  زولاً نرو

سی شباهبرر سهسقت در م بانکی، لییام کقن  شوایدم بر عدم تمرکز این بارار بانکی ارائه کرد، الا نگایی به تمرکز باراریام ت توان 

حصتتارم مدر کنار شتتوایدم ار دید. این زدرت انم بانکی ایران را نشتتان لییام لختلف، تمرکز و زدرت انحصتتارم در شتتباهبخش

یام ستتتساستتتتی استتتب. بررستتتی باراریام لا ی یام ستتتود ار نرولعنام الاان تأثسرناپذیرم نروم بانکی( بهالاان تبانی در کل شتتتباه

ث عبودن ساروکار نرو بهره وجود آربستراژیام لختلف در باراریام لا ی اسب که بام هعالدید الرلهیاهته نشان لیکشوریام توسعه

یا، که سبد دارای  بانک لرکزم، بانک‐ شود. برام لثال، وجود بارار اوراق نقدشونده انتشار اثر تغسسرات نرو سساستی در ازتصاد لی

 ار للزولات این آربستراژیاسب.‐ دید یم پسوند لییا، و خانواریا را بهبنگاه

ساروکار لورد تأکسد بسن بانک سب. نرو ارر دیگر  سب پو ی ار  مذیرش انعطا  نرو ارر الرلهپیام لرکزم ا سسا  سسرلاثرگذارم 

دید ساروکار نرو ارر رلانی هعال اسب اثرگذارم ساروکار اررم نشان لی مدزب در تبسسن لرسوم ار نحوه ،نرو ارر اسب. عقوه بر این

  یام سساستی پسوند دید.نات نروارر را به نوسانرو ( نوسانات 0نشدهنرو سود پوشش داده مرابطه باکه جریان سرلایه م

کردن بدون هرایم‐ لدت نسز م کشوریام دیگر در کوتاهو بر لبنام تجربه 2این در ضا ی اسب که جریان سرلایه در ایران آراد نسسب

سبتاً ریاد آرادسارم جریان سرلایه اکسداً توصسه نمی‐ شرایا نهادم الرم  شسنی ن شود. یمچنسن، اثرگذارم لسسر نرو ارر لنوط به جان

 کاالیام وارداتی با کاالیام تو سد داخل اسب.

استیهای سیبندی و توصیهجمع 

و عسب باراریام لا ی ایران را ار دیدگاه سساسب پو ی بررسی کرد و بر لهساکردن ساروکار انتقال پو ی توسا باراریام  یادداشباین 

ستی سای  دزسر ابعاد کا شنا شب.  سترسلا ی تمرکز دا سب و یام باراریام لا ی نسارلند درد بودن ادقعات دزسر ار باراریام لا ی ا

دید در نشتتتان لیشتتتده لطرحلباضث  ملجموعهیام این باراریا زضتتتاوت زطعی کرد. توان در لورد کاستتتتیات نمیبدون این ادقع

لمان و  بنسسثر و کارا ؤچندان لیاهته( کم نسبب به کشوریام توسعهمدسبازتصاد ایران ساروکاریام انتقال لرسوم سساسب پو ی 

رستتد ر لینظبه . عقوه بر این،کسد کندأکنترل تقا تتام کل بر این ستتاروکاریا ت برامنتواند لدت گذار پو ی در کوتاهستتساستتباستتب 

سب بهباراریام اعتبار در ایران ساختار  ضعسف لینحوم ا سب پو ی را ت سسا سوم  ساروکاریام انتقال لر شود لی بسنیپسشکند و که 

، اهزایش یام بارار اعتبارشتتتاستتتب، اصتتتقح رهع انحصتتتارات بنابراین،تورم را اهزایش دید. نرو اجتماعی کایش ‐یام رهایییزینه

                                                           
1 uncovered interest parity (UIP) 

الاان اهتتاح ضستتتتا  در داخل ایران  یام ریادم، ضدازل اهرادِ ایرانیدور کالل لحدود نسستتتتب. برام لثال در دورهباید توجه داشتتتتب جریان ستتتترلایه در ایران به 2
یام اررم دارند.عقوه بر این، شدت و  عف اثرگذارم نرو بهره در انتقال پول به خارج ار کشور را ار دریر ضوا هم بانکی ایران( و سود اسمی ار شباهمدریاهب 

م یام کمبود ارر مبرام لثال تکانهیام اررم بانک لرکزم( لتفاوت اسب. در دوراننالهیام لختلف مبسته به زوانسن لربوط به زاچاق ارر و بخشنرو ارر در دوره
بسنی این استتب که اثرگذارم ستتاروکار اررم نسز لحدودتر شتتود، پسشیام خروج ارر در کشتتور تشتتدید لیا مللی(که لحدودیبیام بسنزسمب ارر و تحریملنفی 
 گردد.
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سی به اعتبار برام خانواریا و بنگاه ستر شونده مو نهد شار اوراق(یا، و ایجاد بارار اوراق نقد صقضم در برناله باید هقا انت ات جالع ا

اثر لخر  در تو سد( ار دیگر ا زالات این  م نرو ارر مبدونشتتدهایجاد الاان نوستتان بسشتتتر الا کنترل .نهادم و ستتاختارم  حاش شتتود

 اصقضات اسب. 

 ،در اهر بلندلدت اسب  شدن ساروکار انتقال نرو ارر نسارلند دزب بسسار و لهساشدن ساختاریایآرادم جریان سرلایه برام هعال

هادم یام نه بدون داشتن ریرساخبدید آرادسارم سرلایو ترکسه نشان لی ،کشوریام شرق آسسا، آلریاام التسن، روسسه متجربهریرا 

ساختارم سرلایه ،و  شد.ازتصاد  درشدت لخرب  تواند آثار بهیند آرادسارم آن لیاو هر ،لدیریب صحسح جریانات  شته با  ابراین،بن دا

  آرادم جریان سرلایه اسب. بریام بارار اعتبار اصقح نوازص و شاسب تقدم یادداشباین  متوصسه

شواید یمچنسن  شد که بانک لرکزم در دوران ضرکب بهلیاین   رزمی و تقش برام تقویبسوم نرو تورم تکتواند به این لعنا با

سوم باید بر ید ساروکار م پو ی، نقدینگی، ضجم اعتبارات، و ...( گذارم لتغسریام دیگرم یمچون لتغسریام لقدارم مپایهیام لر

 و  نگر تورم تأکسد کند.در کنار لتغسریام زسمتی منرو ارر و نرو سود( 

م باراریام لا ی باید جزء یا و اصقضات توسعهکردن سساسبیام باراریا، رهع انحصارات، و نسز دنبالبر این لبنا، اصقح شاسب

 رزمی باشد.یام اصقضی برام دستساب  به نرو تورم پایدار تکنشدنی برنالهتفکسک
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳4 

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکبخش حقیقی و رشد قیمت داراییهای آثار مؤلفه

 اد ابراهیمیسج MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 2۲ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکشرکتی در نظامحکمرانی 

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 وسط بانک مرکزی مند تطراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 ات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملی

 قلیچ و رسول خوانساریوهاب  MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2۲14های 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 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

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

13۳3 

 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 2۲14بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

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

 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 13۳3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۳3گزارش 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 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده 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 ی خروجرکود تورمی و راهکارها

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

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

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۳3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۳3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

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

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019  خاوری نژادابوالفضل 

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 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 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

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 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 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۳2 

 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 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 13۳۲-136۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳۲ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳۲های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

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

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 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 وت اسالمیمدیریت ثر

 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 بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳۲و  138۳های 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 تولیدشاخصتحلیل 

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

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

 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 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میسمی MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

13۳1 

 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 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 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

 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

13۳۲ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳۲) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳۲)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳۲) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳۲) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳۲) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۲) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳۲) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳۲) بهار مالیات تورمی دالر

138۳ 

 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

 نوربخشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان  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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