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 های ایراناالجرای بانکهای مالی الزمصورت

 1تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟ 

 

 كرده است. عقايد بسياري مورد تکفير قرار گرفتههاي بسياري را بر جوامع بشري تحميلانديشي در طول تاريخ هزينهجزم

 هايي مواجه نموده است.هاي علمي را با كنديشده توسط برخي افکار افراطي و متعصبانه، پيشرفتساختهو موانع 

توان طيفي را يافت كه يک سر آن آزادي عمل كامل در ها و عقايد حسابداري ميبا نگاهي اجمالي به سير تطور نظريه

شده. مدافعان نظريه اول بر اين باورند كه خالقيت و نگزارشگري مالي است و نقطه مقابل آن، عمل دقيق به قواعد تعيي

شود و غير آن موجب انجماد فکر و توقف نوآوري پيشرفت، فقط در سايه ليبراليسم مطلق در گزارشگري مالي حاصل مي

 وعي هرجبه ن اند كه ليبراليسم در گزارشگري مالي نهايتاًگرايي مطلق بر اين باور بودهاست. اما در آن سو طرفداران قاعده

 پردازند و نه گزارشگران، كه اين منصفانه نيست.كنندگان ميانجامد كه هزينه آن را استفادهو مرج مي

آمريکا در ارتباط با برخي قواعد حسابداري بنيان گذاشته شده توسط  41و اوايل دهه  01هاي حسابداري دهه جنجال

شده هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري و پس از آن برخي استانداردهاي وضع 2(APBهيأت تدوين اصول حسابداري )

هاي خوبي در اين حکايت است. وتو شد، شاهد مثال 9(SECكه توسط كميسيون بورس و اوراق بهادار ) 3(FASBمالي )

اند. هياهوي دگذاري ناميدهحمايت و برخي آن را مداخله زورمدارانه در فرآيند تکنيکي استاندار SECبعضي از اين اقدام 

ع اند منافخورد. در مقابل بعضي مدافعان نيز عنوان كردهدر متون حسابداري بيشتر به چشم مي SECمخالفين اين اقدام 

شده در زرورق استاندارد نمود. در همين زمان بود كه هاي پيچيدهانديشيكالن اقتصادي كشور را نبايد فداي برخي جزم

 به، اين پرسش نيز مطرح شد كه آيا استانداردگذاري حسابداري صرفاً يک فرآيند تکنيکي است براي اولين مرت

تواند فرآيندي سياسي نيز باشد. استدالل اين بود كه اگر استاندارد حسابداري داراي پيامدهاي اقتصادي يا بالقوه مي

(Economic consequences باشد، آنگاه نه با روشي زورمدارانه، بلکه )توان آن را درصورت با ابزار و قواعد دموكراسي مي

 لزوم )منافع اجتماعي( تعديل نمود.

                                                           

 در صنعت بانکداري IFRSتهيه شده توسط كارگروه مطالعاتي  -1 
2 Accounting Principles Board 
3 Financial Accounting Standards Board 
4 U.S. Securities and Exchange Commission 

http://www.investopedia.com/terms/a/accounting-priciples-board.asp
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دهنده يک نقطه عطف هاي ايران از چند زاويه قابل تأمل بوده و نشاناالجراي بانکهاي مالي الزمماجراي اخير صورت

يافته در كدام مقطع كشورهاي توسعه دهد به لحاظ تاريخي، ما اكنون در قياس باتاريخي است. اول اينکه نشان مي

تاريخي قرار داريم. و دوم اينکه گويا سرانجام در اين عطف تاريخي، گزارشگري مالي در ايران نيز براي اولين مرتبه حامل 

پيامدهاي اقتصادي شده است كه البته اين رخداد را بايد به فال نيک گرفت. زيرا موقعيت مقابل آن به اين معناست كه 

 رشگري مالي داراي خاصيت چنداني نيست.گزا

چند مالحظه  -كه هردو نشان از حركت دارد -هاي له و عليه آنگيريشناسانه به اين رخداد و موضعدر نگاهي آسيب

شده و به آن نظران گشوده شود تا باب جديدي براي صاحبمهم وجود دارد. در اين نوشتار صرفاً به طرح آن بسنده مي

هاي ها معطوف به افزودن دو صورت مالي جديد به صورتبل از طرح اين مالحظات، از آنجا كه عمده اختالفبپردازند. ق

ها بوده است، بحث را به هاي مالي بانکها و همچنين نحوه اظهارنظر حسابرسان به مجموعه جديد صورتمالي بانک

 اي مالي نيز در جاي خود حائز اهميت بسياري است.ههاي افزوده صورتكنيم. اگرچه يادداشتها محدود ميهمين حوزه

 

هاي مالي، مغايرت اين مجموعه با يکي از بندهاي استانداردهاي استدالل اصلي مخالفين مجموعه جديد صورت -اول

 ( كه در0از استاندارد  8هاي مالي را محدود و معين كرده است. )بند حسابداري )ايران( است كه تعداد و عناوين صورت

صورت تغييرات در حقوق صاحبان  "و "گذاريهاي سرمايهصورت عملکرد سپرده"ميان آنها نامي از دو صورت جديد يعني 

ه آن شده نسبت ببرده نشده است. بنابراين نقض آشکار استاندارد، واقع شده و حسابرسان بايد اظهارنظر تعديل "سهام

 انشعاباتي نيز در نظرات در رابطه با چگونگي تعديل حاصل شده است.ارائه نمايند. ضمن اينکه از اين نقطه به بعد 

 لحاظ محتوايي اساساٌ هيچ نقض استانداردي واقع نشده است؛هاي مالي بهاما در نگاه موافقان در مجموعه جديد صورت

ت استانداردهاي زيرا يکي از اين دو صورت جديد يعني صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، امروز از جمله الزاما

 افتادگي تلقيروز نکردن استانداردهاي حسابداري ايران در اين مورد يک عقبالمللي گزارشگري مالي است و بهبين

گذاري يک صورت مالي مغاير يا ناقض استانداردهاي هاي سرمايهشود. اما صورت مالي دوم يعني صورت عملکرد سپردهمي

اي است به آن كه داراي شأن و جايگاه كامالً روشني است. اول اينکه، گزارش ودهشود؛ بلکه افزحسابداري تلقي نمي

وضوح در قانون رابطه وكالتي تعريف شده است. عملکرد مديريت است به صاحبان عمده منابع بانک كه رابطه آنها به

پر از اشکال، ناقص و  هاي مالي كه)واقعيتي كه در بانکداري متعارف وجود ندارد.( و يک يادداشت همراه صورت

تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد. دوم اينکه، ارائه اين صورت مالي موجب شده است تا دستکاري است، نميقابل

صورت سود و زیان قبلی باشد.  IFRSصورت سود و زيان در مجموعه جديد كامالً منطبق با نمونه رايج در چارچوب 

مللی یک صورت مالی التقاطی است که صورت سود و زیان بانک را با البه تعبیر برخی از متخصصین بین

ه به بيان ديگر در حركت بفهم نیست. المللی قابلصورت تقسیم سود در هم آمیخته است و در زبان رایج بین

 ناپذير بوده است.المللي گزارشگري مالي  اين اصالح، يک ضرورت اجتنابسمت اجراي استانداردهاي بين
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توضيحات، اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به اين صورت به عنوان يک صورت مالي داراي پشتوانه و چارچوب  با اين

نظري گزارشگري مالي به شرحي كه در ادامه خواهد آمد با ابهام خاصي مواجه نيست و يک بند توضيحي مناسب در 

 دهد.معرفي جايگاه و نقش آن، مسئوليت حسابرس را به طور كامل پوشش مي

 

با نگاهي به متون حسابداري و انواع معتبري از نسخ چارچوب نظري گزارشگري مالي و استانداردهاي حسابداري  -دوم

فهم به طیف وسیعی از بیت اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطالعات مفید و قابلشاهآشکار مي شود كه 

احتمالي  نظر از هر انتقاد. مطابق قانون عمليات بانکي بدون ربا )صرفکنندگانی است که نیازمند آن هستنداستفاده

گذاري قطعي نيست و آنها در سود بانک به نسبت منابع خود شريک هستند هاي سرمايهيا فرضي به آن( سود سپرده

ه با بانک يک رابط)برخالف بانکداري متعارف دنيا(. از سوي ديگر عمده منابع بانک متعلق به آنان است و رابطه آنها 

ه کند که بگذاران میای متفاوت از سرمایهها حکایت از ظهور طبقهاین ویژگیوكالتي است )نه دائن و مديون(. 

با اين مفروضات، اكنون  موجب قانون ایجاد شده است و درست یا نادرست بودن آن ربطی به بحث حاضر ندارد.

شود كه آيا استانداردهاي حسابداري بايد با استفاده از ظرفيت موجود )چارچوب نظري يک پرسش اساسي مطرح مي

كنندگان از گزارشگري مالي با مقاصد عمومي به رسميت بشناسند و گزارشگري مالي( اين طبقه را به عنوان استفاده

پرسش  رسد پاسخ ايننظر ميآن تعديل كنند يا از اساس با آن به مقابله برخيزند؟ بهگزارشگري مالي خود را متناسب با 

نمايد. زيرا ظرفيت ارائه راهکار اصولي و منطقي به پشتوانه مفاهيم و بسيار ساده است و شايد از شدت وضوح دشوار مي

 نيم.اهداف روشن گزارشگري مالي وجود دارد؛ مگر اينکه تعمداً نخواهيم آن را ببي

 

روزي از استانداردهاي چندان كامل و بهواقعيت اين است كه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران ترجمه  -سوم

ها رعايت نشده است،كه در حالت اخير ( نيست و بعضاً نيز سهواً يا تعمداً دقت كافي در برگرداندن واژهIASsالمللي )بين

ه از آن آگاه باشد )و هم شرط اخالق كنندشد تا استفادهنين امري توضيح داده ميبودن، بهتر بود داليل چيعني تعمدي

عنوان مثال در ترجمه رعايت شده باشد(. به هر روي برخي از اين موارد خود موجب بروز معضالت ديگري شده است. به

( معادل Financial reporting framework) ترجمه استانداردهاي حسابرسي، واژه چارچوب گزارشگري مالي

استانداردهای ترجمه شده كه بحث حاضر را نيز متأثر ساخته است. فارغ از مالحظات فوق،  "استانداردهاي حسابداري"

ویژه اگر محل گیری در باب یک موضوع معین بهحسابداری در هر کشور یک مجموعه است که در نتیجه

 . خاص اختالف باشد، باید کل آن مبنا قرار گیرد نه یک بند
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گذاران نظير  ( توجه به حقوق طبقه خاصااي از ساارمايه0ترجمه اسااتاندارد ) 02و  30به عنوان مثال بر اساااس بندهاي 

ناپذير  گذاري در بانکداري ايران و در معادله گزارشگري مالي و پاسخ مناسب به آن ضرورتي اجتنابگذاران سرمايهسپرده

ست به دليل ع   ست. حال آيا پذيرفتني ا صورت مالي تعريف ا ستاندارد    دم معرفي  شده با حقوق اين طبقه در يک بند از ا

طور كلي مغاير با كل استانداردهاي حسابداري دانست؟  (، اساساً صورت مسأله را انکار و ارائه اين صورت مالي را به8)بند 

سخ قانع    ست پا شد. اما آنچه تاك   كنندهممکن ا شته با شده در رويکرد علمي و     اي براي رد اين ادعا وجود دا شنيده  نون 

ستاندارد             اي قابلحرفه ضمون كه به حريم ا شده با اين م سي ارائه  ستنادي عمدتًا احسا صرفًا و مکرراً ا قبول نيست. زيرا 

سخ خود را با توجه به مالحظات پيش        صورت مالي، پا سلمًا اگر منتقدان اين  ست. م شده ا شي علمي و   تجاوز  گفته با رو

 شود.اي مهيا مينمايند، فضا براي قضاوت عالمانه و حرفهمکتوب عرضه 

 

چارچوب  "در صنعت بانکداري با عنوان  IFRSهمانگونه كه در اولين گزارش تحقيقي كارگروه مطالعاتي  -چهارم

هاي االجراي گزارشگري مالي بانکبه تفصيل به آن پرداخته شده است، چارچوب الزم "هاي ايرانگزارشگري مالي بانک

( و مقررات و الزامات قانون بانکداري كه متولي IFRSايران، الزاماً دو بخشي است. استانداردهاي حسابداري )اعم از ملي يا 

گزيني درست و كامل در ترجمه رعايت در حال حاضر بانک مركزي است و همانگونه كه قبالً نيز اشاره شد، اگر واژه آن

طور كامل ترجمه شده بود، شايد معضالتي از قبيل بحث شد و همچنين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بهمي

هاي ايران به تفصيل آمده است، مبناي زارشگري مالي بانکكرد، زيرا همانگونه كه در مقاله چارچوب گحاضر بروز نمي

 المللي بيناستاندارد  A31هاي ايران با توجه به پاراگراف هاي مالي بانکاظهارنظر حسابرسان روي مجموعه جديد صورت

 01ز بند و نيز مجو 0110IFACحسابداري  الملليبين استاندارد نشده است( و نيز راهنماي)كه ترجمه  411 حسابرسي

رسد حسابرسان نظر ميسازمان حسابرسي( بسيار روشن است و به 029ترجمه مقدمه استانداردهاي حسابرسي )نشريه 

يعني استانداردهاي حسابداري و الزامات و مقررات بانک مركزي هم در بند  هر دو مبنادر بيان صادقانه بايد به 

اشاره تنها و هم در بند اظهارنظر خود به صراحت اشاره نمايند. زيرا هاي مالي مديره در تهيه صورتهاي هيأتمسئوليت

بر اساس استانداردهای  صرفاًهای مالی و الجرم مبنای اظهارنظر حسابرسان به اینکه تهیه این صورت

هاي بسياري از اظهارنظر معتبرترين موسسات . كما اينکه نمونهحسابداری است، تنها بیان نیمی از واقعیت است

 المللي در اين رابطه ارائه شده و مؤيد اين ادعاست.حسابرسي بين

 

                                                           

 كنندگاني تهيه يازهاي استفادهشود( براي پاسخگويي به نهاي مالي ناميده ميهاي مالي با مقاصد عمومي )كه از اين پس صورتصورت 1 

 هاي متناسب با نيازهاي اطالعاتي خاص خود نيستند.كه در موقعيت دريافت گزارش شود مي

پذيري مالي واحد تجاري است بندي شده دربارره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطافهاي مالي، ارائه اطالعات تلخيص و طبقههدف صورت 2 

 هاي مالي همچنين نتايجتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورتهاي مالي در اكنندگان صورتكه براي طيفي گسترده از استفاده

 دهد.ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا حسابدهي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است، نشان مي
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رسد صرف نظر از اختيارات قانوني بانک نظر مي : با توجه به مقدمه اين نوشتار و توضيحات بعدي آن، بهگیرینتیجه

هاي در موضوع صورت ها و اصل تقدم قانون بر استاندارد، اساساًهاي مالي بانکمركزي در رابطه با نحوه تدوين صورت

ها، بحث تقابل قانون با استاندارد كامالً منتفي است و شايد بعضي از سر شور و تعصب به استانداردهاي مالي بانک

ها، استانداردهاي حسابداري همچون هاي مالي بانکاند. زيرا در تدوين مجموعه جديد صورتحسابداري به آن پرداخته

شده است و آنچه به مجموعه قبلي افزوده شده فارغ از اختيارات قانوني مقام ناظر، داراي  گذشته مورد عمل بوده و رعايت

اي اين رخداد را بايد يک گام به جلو تلقي نمود و اين و در نگاه علمي و حرفه 0منطق و پشتوانه تئوريک كافي بوده است

ر موضوع اما دين استاندارد است كه بايد تعديل شود، واقعيت را پذيرفت كه اگرچه در هنگامه تقابل قانون با استاندارد، ا

بندی افراد به استانداردگریز یا ها، اصوالً تقابلی واقع نشده و نیازی به طبقههای مالی جدید بانکصورت

آمیز قانون و استاندارد تلقی کرد و آن را به استانداردگرا وجود ندارد. این رخداد را باید همزیستی مسالمت

اي نو و يک نقطه عطف تاريخي ثبت خواهد عنوان تجربه. زيرا در تاريخچه تحوالت حسابداري ايران، بهگرفت فال نیک

 شد.

  

                                                           
هاي گزارشIFRS، (4931 ،) ا همگرا باگذاري: ارتقاي پاسخگويي در مدل كسب و كار بانکداري بدون ربهاي سرمايهصورت عملکرد سپرده 0 

 پژوهشي منتشر شده در تارنماي پژوهشکده پولي و بانکي 
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

IFRS 
MBRI-PP-95002 احمد بدری 

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکپایدارکنندهلزوم اصالحات ساختاری 

 13۳4 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانی سایهنگاری بانکدارکالن

 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 بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  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

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  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 بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده
 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

IFRS MBRI-PP-94011 احمد بدری 

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیهدفقواعد مالی و 

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری 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، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 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

 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

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262419&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262260&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262260&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262258&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262229&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262216&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262201&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262193&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262190&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252185&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252166&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252104&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=232054&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=232016&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221997&Language=1
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http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221997&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221981&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221981&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221929&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181846&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181839&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181839&Language=1
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http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181826&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181819&Language=1
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://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181710&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
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181573&Language=1
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 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 

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

 حسین میثمی  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، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 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 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) 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 (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 شکست بازار اعتبارات 

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

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 
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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

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

 اقتصادسنجی
MBRI-9226 حامد عادلی نیک 
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( و ارزیابی آن به 13۳۲-136۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 عنوان 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

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 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 میثمی ، 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 میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 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 تولیدشاخص تحلیل

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

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه 

 زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 اسالمی
MBRI-9204 لیال محرابی 

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

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 

13۳1 

های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 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 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  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 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

13۳۲ 
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 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 دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

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

 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 متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 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 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش 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 میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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