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  المیاس منظر از آن تحلیل و پولی گذاریسیاست الگوی متعارف در سیاستی بهره نرخ دهیسامان
  ۱حسین میثمی

 ۲کامران ندری
 

  چکیده
گذاری پولی مورد اســتفاده واقع های مرکزی جهت ســیاســتمهترین ابزار یا متغیری اســت که توســط اکثر بانک ،۳نرخ بهره ســیاســتی

سیاستشودمی سایر نرخگذاری پولی، عالمت. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت  های بهره و کمک دهی به 
  است. به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها 

گذاری پولی، شناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستکند تا ضمن موضوعتالش می ٤این تحقیق
سطح  دهد کهنشان میتوصیفی بدست آمده ⁃های پژوهش که به روش تحلیلیاین الگو را در چهارچوب اسالمی تحلیل کند. یافته در 

ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصـــــل حرمت ربا در کزی مجموعهگذاری، اینکه بانک مرهدف
شوند باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند. از این رو، تعارض نیست؛ البته متغیرهایی که به عنوان هدف تعیین می

ــــود تواند به عنوان یک هدفمدت نمینرخ بهره کوتاه ــــروع در نظر گرفته ش ــــالمی (بازار بین بانکی  ؛مش اما نرخی که از بازار پول اس
 ،همچنین .تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده واقع شودشود، میمدت نامیده میاسالمی) استخراج شده و اصطالحا نرخ سود کوتاه

ابزارهای مورد اســتفاده توســط بانک مرکزی در الگوی متعارف با عمده هر چند های عملیاتی مورد اســتفاده، در ســطح ابزارها و شــیوه
ــــتفاده از ظرفیت عقود مبادلهمی، اما چالش ربا مواجه اســــت از قابلیت  که در عمل را طراحی کردی ای، ابزارهای جایگزینتوان با اس

   کاربرد برخودار باشند. 
  

  ای.اسالمی، عقود مبادله بانکداری ربا، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی،واژگان کلیدی: 
 GEL :D53, E52بندی طبقه

  

                                                            
  .meisami@isu.ac.ir. عضو هیئت عملی پژوهشکده پولی و بانکی (نویسنده مسئول)؛ ۱
  . عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع).۲

3. Policy Rate 
شفاهی در . ٤ صورت  سخه اولیه این مقاله به  سندگان در  یارز و یپول یهااستیس شیهما نیهفتم و ستیبن شده است. همچنین، نوی تدوین این پژوهش از ارائه 

   اند. کرده های سازنده آقای دکتر سید عباس موسویان استفادهمشورت
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  مقدمه ۱

گذاری پولی نوین مورد توجه محققین و هایی اســت که در نظریه ســیاســتیکی از مهمترین ســیاســت» ۱نرخ بهره ســیاســتی«هدایت 
های مرکزی کشــورهای گوناگون از این شــیوه جهت کارشــناســان قرار گرفته اســت. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک

 اند. گذاری شده استفاده کردهکنترل تورم در سطوح هدف
سیاست صورت است که  سطح مشخصی از نرخ تورم به عنوان هدف تعیین کرده و از متغیر شیوه کار در عمل بدین  لیدی کگذار پولی 

نکه از کند. در این الگو، بانک مرکزی به جای آنرخ بهره ســــیاســــتی، به عنوان واســــطه، جهت دســــتیابی به هدف مذکور اســــتفاده می
ــــنتی چون کل ــــتفاده کند، تمرکز خود را بر روی نرخ یا نرخ ارز جهت مدیریت نرخ رشــــد قیمت های پولی ومتغیرهای س هره بها اس

  دهد. سیاستی قرار می
ستی جهت هدایت تورم واقع سیا ستی، بهترین و کاراترین ابزار  سیا ضر، نرخ بهره  ست که در حال حا سئله آن ا سمت دلیل این م ی به 

پذیری، قابلیت هایی چون: مبتنی بودن بر بازار، شــفافیت، مشــاهدهن ابزار از ویژگیشــود؛ زیرا ایگذاری شــده محســوب میتورم هدف
ــریع برخوردار اســت؛ که همگی آنها به افزایش قابلیت آن به منظور جهتگیری، کنترلاندازه های دهی به نرخپذیری و اثرگذاری باال و س

  ). ۵۶، ص. ۱۳۹۴کند (جاللی نائینی، تورم کمک می
شد، این با توجه به ستبه موضوعتحقیق  آنچه مطرح  سیا ستی در الگوی متعارف  سیا سئله هدایت نرخ بهره  سی م گذاری پولی و شنا

سالمی می ساختارتحلیل آن از منظر ا ست که پس از این مقدمهپژوهش  پردازد.  صورت ا ارف پرداخته ابتدا به تبیین الگوی متع ،بدین 
 ،بندیگیرد. بخش پایانی نیز به جمعذکور در چهارچوب اســــالمی مورد بحث قرار میشــــده، ســــپس مالحظات اســــتفاده از الگوی م

  یابد. اختصاص می و ارائه توصیه سیاستی خطاب به بانک مرکزی کشور گیرینتیجه
  
  گذاری پولیشناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاستموضوع ۲

های مرکزی اکثر بانکهای فعالیت ای در مجموعهدهد که نرخ بهره سیاستی جایگاه ویژهمرکزی نشان میبررسی نظریه و تجربه بانکداری 
  شود. میاخته پرد گذاری پولیهای مذکور در سیاستو تجربه استفاده از نرخ مبانی نظریبر این اساس، در این قسمت به بر عهده دارد. 

  مبانی نظری ۲٫۱
های مرکزی جهان در کشورهای توسعه یافته (و حتی در حال مهمترین ابزار یا متغیری که توسط اکثر بانکدر بانکداری مرکزی نوین، 

است. در ادبیات علمی سیاست پولی، از این نرخ » نرخ بهره سیاستی«شود، گذاری پولی مورد استفاده واقع میتوسعه) جهت سیاست
نه با ــــ ند: نرخ بهره ش مان فاوتی  عابیر مت بانکی، نرخ ب۲با ت بازار بین  بازار پول۳هره  تاه ٤، نرخ بهره  ــــود یاد می ٥مدتو نرخ بهره کو ش

  ). ۵۱۳، ص. ۲۰۱۳، ٦(میشکین
مدت)، های بهره کوتاهنظریه اقتصاد پولی و تجربه بانکداری مرکزی در سه دهه اخیر به خوبی نشان داده است که ابزارهای قیمتی (نرخ

ــــت پولی در  ــــیاس ــــبت به ابزارهای مقداری (مانند کلپرکاربردترین ابزار س های پولی) چهارچوب جدید بانکداری مرکزی بوده و نس
  ). ۲۷، ص. ۲۰۱۱، ۷های زیادی دارند (اسونسنبرتری

                                                            
1 Policy Rate 
2 Overnight  
3 Interbank Interest Rate 
4 Money Market Interest Rate 
5 Short-Term Interest Rate 
6 Mishkin 
7 Berentsen et al. 
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کنند؛ عیین نمیتهای بهره را در بازارهای پول و سرمایه های مرکزی به طور مستقیم و دستوری نرخنکته مهم در اینجا آن است که بانک
صورت غی بلکه با سطح کالن)، به  سیاستی (قیمت ذخایر در  رمستقیم مدیریت عرضه و تقاضای ذخایر و اثرگذاری بر روی نرخ بهره 
  دهند.های بهره سایر بازارها عالمت میبه نرخ

کرد ارها و تســــهیالت بانکی، نرخ بهره ســــیاســــتی کهای بهره اســــناد خزانه دولتی، اوراق قرضــــه، ســــپردهبر خالف ســــایر انواع نرخ
د نظر خود در های پولی انقباضی و انبساطی مورهای مرکزی با استفاده از آن به اعمال سیاستگذاری پولی دارد. در واقع بانکسیاست

  پردازند. های رونق و رکود اقتصادی میدوره
، ســـرمایه، اوراق بهادار و بیمه) بوده و عالوه بر این، نرخ بهره ســـیاســـتی نرخ مبنا یا پایه برای تمامی بازارهای مالی (شـــامل بازار پول

های بهره مدت (ســــیاســــتی) به ســــایر بازارها جهت تعیین نرختر، با تعیین نرخ بهره کوتاهدارد. به تعبیر دقیق» ۱دهیعالمت«کارکرد 
کند. منحنی بازده، نرخ بازار پول کمک می» ۲منحنی بازده«شــود. نهایتا اینکه نرخ بهره ســیاســتی به شــکل دادن مرتبط عالمت داده می

  ).۱۲۱، ص. ۲۲۰۱، ۳دهد (بانک مرکزی اتحادیه اروپابهره بازار در طول زمان را نشان می
خود را کنترل تورم قرار » ٤هدف غائی«شــود، بانک مرکزی گذاری پولی که در منابع علمی مورد تاکید واقع میدر الگوی نوین ســیاســت

ستفاده می» ٥ملیاتیهدف ع«داده و از نرخ بهره به عنوان  کند. در واقع، بانک مرکزی تالش برای رسیدن به هدف غائی (کنترل تورم) ا
مدت نرخ تورم موجود را به ســمت نرخ کند تا با هدایت نرخ بهره ســیاســتی (هدف عملیاتی) به ســمت اهداف تعیین شــده، در میانمی

   ). ۳۱، ص. ۲۰۱۰، ٦(برنتسن و دیگرانتورم هدف هدایت کند 
هایی بینیهای پولی با استفاده از نرخ بهره سیاستی بدین صورت است که بانک مرکزی ابتدا بر اساس پیشسازوکار اعمال سیاست

یان هدف خود در م به عموم مردم اعالم میکه دارد، تورم  یانی  هدف م به عنوان  مه تالش مدت را تعیین کرده و آن را  کند. در ادا
مدت (به عنوان واســـطه) پیدا نموده و با کمک این قواعد، میزان دهی به نرخ بهره کوتاهمنظور جهتکند تا قواعدی مشـــخص به می

های مرکزی در عمل جهت هدایت نرخ بهره ســیاســتی موجود در بازار پول به ســمت نرخ بهره بانک. دقیق نرخ بهره را اســتخراج کند
ز مهمترین آنها را دو مورد ا ۹مندو تســـهیالت قاعده ۸ه عملیات بازار بازکنند کمتنوعی اســـتفاده می» ۷ابزارهای«هدفگذاری شـــده، از 

  ).۳۰، ص. ۲۰۱۱(اسونسن،  دهدتشکیل می

  تجارب برخی کشورها  ۲٫۲
یز ندهد که الگوی نظری مطرح شــده در قســمت قبل در عمل های مرکزی در کشــورهای گوناگون به خوبی نشــان میبررســی تجربه بانک

  شود. یهای مرکزی دو کشور آمریکا و مکزیک اشاره ممورد استفاده واقع شده است. در ادامه (به عنوان نمونه) به تجربه بانک

  آمریکا  ۲٫۲٫۱

                                                            
1 Signaling  
2 Yield Curve  
3 European Central Bank (ECB) 
4 Goals 
5 Operating Target 
6 Berentsen et al. 
7 Instruments 
8 open market operation  
9 standing facilities  
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ستگذ سیا صطالحا چهارچوب  ستفاده توسط بانک مرکزی آمریکا، که ا شده شود، به گونهنامیده می» ۱نظام فدرال«اری مورد ا ای طراحی 
  ). ۲۳۴، ص. ۲۰۱۲، ۲(لینداست که مدیریت و هدایت نرخ بهره سیاستی در آن نقش کلیدی دارد 

ها مشــخص تعیین کرده و در آن کف و ســقف نرخ را» ۳کریدور نرخ بهره«در عمل شــیوه کار بدین صــورت اســت که فدرال رزرو ابتدا 
ها نزد بانک مرکزی اســت. الزم به ذکر اســت که این ذخایر وجوهی هســتند که گردد. کف کریدور، نرخ بهره پرداختی به ذخایر بانکمی

سپردهتمامی بانک سسات  سسات اعتباری غیربانکی و کلیه مو شندپذیر موظّف به تودیع نزد بانک مرکزی میها، مو . در نظام فدرال با
ای نزد بانک مرکزی (ذخایر فراتر از میزان تعیین شده توسط قانون)، نرخ بهره ٤هارزرو، به این دسته از ذخایر و همچنین ذخایر مازاد بانک

  شود. حداقلی پرداخت می
بدان معنی اســت که فدرال رزرو به دهد. پنجره تنزیل فدرال رزرو، ســقف کریدور نرخ بهره را تشــکیل می ٥نرخ بهره پنجره تنزیل

دهد که در شــرایط خاص بتوانند به ســرعت از منابع بانک مرکزی در راســتای حل ها و موســســات دارای اعتبار اجازه میبانک
ستفاده کنند. البته معموال نرخ این تسهیالت باالتر از نرخ ق های بهره موجود در بازار بوده و از این طریمشکالت نقدینگی خود ا

  ). ۲۱، ص. ۲۰۱۰، ٦گیرد (کانسقف نرخ بهره در کریدور سیاستی بانک مرکزی شکل می
 ۷با تشــکیل کریدور نرخ بهره توســط بانک مرکزی با کف و ســقف مشــخص، عمال نرخ بهره واقعی بازار (که اصــطالحا نرخ وجوه فدرال

کند. خود را تعیین می ۸ی نیز با مطالعه کارشناسی، نرخ بهره هدفگیرد. در این شرایط بانک مرکزشود) در داخل کریدور قرار مینامیده می
  گذاری شده هدایت کند. تواند تورم موجود را به سمت تورم هدفاین نرخ بهره هدف، نرخی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد می

سقف، واقعی و هدف شدن وضعیت چهار نرخ بهره در تعامل با یکدیگر (شامل نرخ کف،  شفاف  شده) بانک مرکزی با  جام با انگذاری 
ت تاثیر قرار عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضــه دولتی، عرضــه ذخایر در بازار پول را به صــورت موقّتی یا دائمی تح

ستمی سیا سمت نرخ مورد نظر  سن و دیگران، دهد؛ به نحوی که نرخ واقعی وجوه فدرال به  . ص، ۲۰۱۰گذار حرکت کند (برنت
۲۹.(  

  مکزیک ۲٫۲٫۲
قانون بانک «تاســیس گردید و بر اســاس  ۱۹۲۵شــود در ســال نامیده می» ۹بانک مکزیک«بانک مرکزی کشــور مکزیک، که اصــطالحا 

  به فعالیت مشغول است. » ۱۰مرکزی مکزیک
ـــت پولی، هر چند الگوی هدف ـــیاس ـــال از منظر چهارچوب س ـــتور کار بانک مرکزی  ۱۹۹۵گذاری تورمی بعد از بحران مالی س در دس

گذاری تورمی در مکزیک با تجربه ســــایر ، تفاوت جدّی بین الگوی هدف۲۰۰۳مکزیک قرار گرفت، اما با این حال تا قبل از ســــال 
، ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۵های مدت به عنوان ابزار سیاستی بود. در واقع در بین سالنرخ بهره کوتاه کشورها وجود داشت و آن عدم استفاده از

                                                            
1 The Federal Reserve 
2 Lind 
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، که اصــــطالحا »۱های تجاری در حســــاب جاری خود نزد بانک مرکزیمجموع ذخایر بانک«بانک مرکزی به طور عمده از ابزار: 
  نمود. گذاری شده، استفاده مینرخ تورم هدف دهی اقتصاد به سمتشد، به عنوان ابزاری برای جهتنامیده می» ۲کورتو«

سیاست شرایطی که بانک مرکزی قصد اعمال  کرد تا یهای انقباضی در راستای افزایش نرخ بهره را داشت، تالش مبر این اساس، در 
ــــپردهحجم کورتو را افزایش دهد (بانک زاری برای کورتو، اب گذاری کنند) و در مقابل کاهش حجمها منابع خود را نزد بانک مرکزی س

  آمد. سیاست انبساطی به حساب می
مدت بازار پول (نرخ بهره سیاستی) را جایگزین ، بانک مرکزی مکزیک به صورت رسمی ابزار نرخ بهره کوتاه۲۰۰۳با این حال در سال 

جهت استفاده از ابزار نرخ بهره در بازار های الزم ها و زیرساختکورتو کرد. دلیل اصلی در توجیه این اقدام آن بود که در گذشته زمینه
گذاران و های انجام شده توسط سیاستتوانست از این ابزار استفاده کند. اما با توجه به تالشپول فراهم نبود و بانک مرکزی عمال نمی

ی اســتفاده از کورتو (از ســال های الزم جهت کشــف نرخ بازار پول و اســتفاده از آن به عنوان ابزار، دیگر دلیلی برافراهم شــدن زمینه
، به ۱۹۹۵درصـــدی مکزیک در ســـال  ۵۲ها نیز کنترل تورم بود؛ به نحوی تورمی به بعد) باقی نمانده بود. مهمترین این تالش ۲۰۰۳

  ). ۲۱، ص. ۲۰۱۲، ۳کاهش یافته بود (سرمینو و دیگران ۲۰۰۳پنج درصد در سال 
ستفاده توسط بانک مرکزیشیوه شبیه تجربه آمریکا است. در واقع عملیات بازار باز، پنجره تنزیل و  های اجرائی مورد ا مکزیک تقریبا 

ــــیوه ــــکل میذخایر قانونی، مهمترین این ش دهند. اما نکته جالب توجه در رابطه با عملیات بازار باز بانک مرکزی مکزیک، آن ها را ش
ــور، بانک مرکزی  ــه دولتی در بازار ثانوی، خود اســت که به دلیل عمق ناکافی بازار پول در این کش عالوه بر خرید و فروش اوراق قرض

  کند. شود، اقدام مینامیده می» ٥برمس«که به زبان اسپانیایی، » ٤اوراق قرضه بهادار بانک مرکزی جهت تنظیم پولی«مستقیما به انتشار 
باشــد، معموال در ســررســیدهای زیر یک ســال هانه میاین اوراق در بازار بین بانکی ارائه شــده، دارای کوپن پرداخت بهره به صــورت ما

گردد و فرآیند عرضه اوراق بر اساس سازوکار حراج است. الزم به ذکر است که انتشار اوراق مذکور فرآیندی اقتضائی و برای منتشر می
ــــش قانون بانک مرکزی مکزیک، اجازه انتشـــــار این او ــــرایط خاص نبوده و در مواد هفت، هفده و چهل و ش راق جهت تقویت ش

  ).  ۲۸، ص. ۲۰۱۴، ٦های پولی مورد نظر، به صورت دائمی به بانک مرکزی داده شده است (دملو و ماکسیروسیاست
  تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسالمی ۳

ستی در بهره هدایت نرخالگوی متعارف  تحلیل جهت سالمی سیا ست که در ادامه به کلیدی ، چند نکتهچهارچوب ا برخی از  قابل بحث ا
    شود. آنها اشاره می

  هدایت نرخ سود سیاستی   مشروعیت  ۳٫۱
سطح هدایت نرخ بازا جهت ست بین دو  سالمی، الزم ا سط بانک مرکزی از منظر ا ستی تو سیا سود  سازوکار هدایت نرخ  ر و تحلیل 

وراق و سایر های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اسطح طراحی ابزارها و شیوه
ــیوه ــته و با اصــول بانکزار را به ســمت نرخ هدفها تالش کند تا نرخ موجود باش داری گذاری شــده هدایت کند، اشــکال شــرعی نداش

سالمی (به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی  سالمی و اختیاراتی که از طا رف حکومت بر اساس عمومات فقه ا
  .)۱۶۷، ص. ۱۳۹۶موسویان و میثمی، ( تواند جهت مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کنداسالمی دارد، می
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شند. از این رو، نرخ البته متغیرهایی که به عنوان هدف عملیاتی تعیین می شده با ستخراج  شریعت ا شوند، باید از فرآیندهای منطبق با 
فرآیندها و عقود  تواند به عنوان یک هدف عملیاتی مشـــروع در نظر گرفته شـــود؛ زیرا بر اســـاسمدت بازار پول متعارف نمیبهره کوتاه

مدت شرعی بدست نیامده است. اما نرخی که از بازار پول اسالمی (بازار بین بانکی اسالمی) استخراج شده و اصطالحا نرخ سود کوتاه
شده و به عنوان هدف عملیاتی بانک مرکزی مورد استفاده واقعتواند به عنوان جایگزین نرخ بهره کوتاهشود، مینامیده می  مدت مطرح 

  شود. 

  گذاری پولی های عملیاتی اسالمی جهت سیاستضرورت طراحی ابزارها و شیوه ۳٫۲
های عملیاتی مورد علیرغم پذیرش اصل هدایت نرخ بازار پول توسط بانک مرکزی در چهارچوب اسالمی، اما در سطح ابزارها و شیوه

ه آن اســت که بانک مرکزی به منظور اســتفاده از این ابزارها و کند. دلیل این مســئلاســتفاده، چالش ربا به صــورت جدی اهمیت پیدا می
ــــیوه ــــاس قالب ها، وارد روابط حقوقی با ذینفعان بازار پول میش گردد و این روابط حقوقی در بانکداری مرکزی متعارف عمدتا بر اس

  یابند که از منظر فقه اسالمی قابل پذیرش نیست.  قرض همراه با زیاده سامان می
ستفاده توسط بانکبه عنوا سهیالت قاعدهن مثال، دو مورد از ابزارهای مورد ا مند و عملیات بازار باز هستند که های مرکزی متعارف ت

ها نزد بانک مرکزی و ارائه تسـهیالت پذیری منابع مازاد بانکمند شـامل سـپردهاند. تسـهیالت قاعدههر دو در عمل با چالش ربا مواجه
یابند گردد که در بانکداری مرکزی متعارف، هر دو بر اســـاس قالب حقوقی قرض همراه با زیاده ســـامان میا میهبانک مرکزی به بانک

  که با چالش ربا مواجه است. 
های دارای مازاد منابع در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در بازار ثانوی وارد شده و اوراق قرضه دولتی که در اختیار دارد را به بانک

کند (عملیات انبســاطی). در هر دو صــورت این ها در اختیار دارند را خریداری میفروشــد (عملیات انقباضــی) و یا اوراقی که بانکمی
  است که به لحاظ شرعی از مشروعیت برخودار نیست.» خرید و فروش اوراق قرضه با بهره«معامله از منظر حقوقی 

ــتفاده از اوربا این حال می مند، از اوراق مبتنی بر عقود اق قرضــه و عقد قرض در عملیات بازار باز و تســهیالت قاعدهتوان به جای اس
دیگر اســــالمی اســــتفاده کرد که نرخ ســــود ثابت و از پیش تعیین شــــده دارند (مانند بیع دین، مرابحه و اجاره). در واقع بانک مرکزی 

ا خرید و فروش صــکوک، عملیات بازار باز را اجرائی کند. همچنین، تواند در بازار اوراق بهادار اســالمی (صــکوک) وارد شــده و بمی
  ها را نیز بر اساس عقود و قراردادهای اسالمی تنظیم کند.   ها و ارائه تسهیالت به بانکپذیری از بانکهای سپردهتواند شیوهمی

   اهمیت ارتباط بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد  ۳٫۳
صول  شک یکی از ا سالمی که آن را از بانکداری متعارف متفاوت میبدون  ضرورت ارتباط بخش پولی با بخش واقعی بانکداری ا سازد، 

گردد، الزم اقتصاد است. بر اساس این اصل، کلیه روابط، قراردادها و معامالتی که در چهارچوب بانکداری اسالمی بین ذینفعان منعقد می
د. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشــی اســت که مبادله کاالها و خدمات در آن صــورت اســت با بخش واقعی اقتصــاد در ارتباط باشــ

پذیرد. از این رو، در پس کلیه روابط پولی در نظام بانکداری اســــالمی، یا کاالیی تولید یا مبادله (شــــامل خرید و فروش، اجاره، هبه و می
  شود. گردد و یا خدمتی ارائه میغیره) می

صل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل بر اساس این ا
نموده و صــرفا بر اســتفاده از عقود شــرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشــهور فقها در جواز بیع دین به شــخص ثالث، تاکید دارند که این 

ای باشد که تصحیح تواند اماره). این موضوع می۱۱۱، ص. ۱ق.، ج.  ۱۴۲۱نباشد (موسوی خمینی، معامالت صوری و برای فرار از ربا 
شـــکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصـــاد، در چهارچوب اســـالمی قابل پذیرش نیســـت و شـــاید حکمت 

  های ربا همین است. غیرمجاز بودن خیلی از حلیه
شک وجود ارتبا صاد منجر به آن میبدون  سب با بخش حقیقی اقتصـاد ط بین بخش پولی و حقیقی اقت صرفاً متنا شود که بخش اعتباری 
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سفته صوری که ناشی از  شود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دالیل بازیرشد کند و با رشدهای  های ناصحیح است، مواجه ن
  ).۱۰، ص. ۲۰۰۸، ۱(چپرادر اقتصاد غرب بوده است  ۲۰۰۸بحران مالی سال 

د گذار پولی در چهارچوب اســالمی، الزم اســت در هدایت و مدیریت نرخ ســوکاربرد اصــل مذکور در بحث حاضــر آن اســت که ســیاســت
ستی (مانند کنترل تورم)، در کنار مالحظات بخش پولی، به مالحظات کوتاه سیا ستای اهداف  سالمی در را خش واقعی بمدت بازار پول ا

صاد ن ستاقت سیا شد. به عبارت دیگر،  شته با بخش واقعی  گذار پولی پیش از ورود در هدایت نرخ، باید وضعیت رونق و رکودیز توجه دا
صورت دقیق پایش نموده و با استفاده از بدنه کارشناسی خود، اثرات احتمالی هدایت نرخ سود بازار پول بر بخش واقعی را  اقتصاد را به 

  شناسائی کند. 
   

                                                            
1 Chapra 
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  های سیاستی و توصیهگیری نتیجه ،بندیجمع ۴
های مرکزی متعارف، الگوی مذکور را ضمن بررسی نظریه و تجربه استفاده از نرخ بهره سیاستی توسط بانک این تحقیق تالش نمود تا

  دهد که:  از منظر بانکداری اسالمی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می
سیاست ⁃الف شرعی ندارد؛ مشروط بر اینکه متغیرهایی که به عنوان هدف مورد تعیین هدف غائی یا عملیاتی برای  گذار پولی اشکال 

  گیرند از فرآیندهای مورد تائید شریعت استخراج شده و در راستای مصالح جامعه باشند. استفاده قرار می
تواند نرخ بهره ســیاســتی که بر اســاس عقد قرض و مت ربا) بانک مرکزی نمیدر چهارچوب اســالمی، هر چند (به دلیل اصــل حر ⁃ب

تواند از نرخ ســود ســیاســتی که بر اســاس عقود و اوراق بهادار شــود را مورد اســتفاده قرار دهد، اما مینرخ اوراق قرضــه اســتخراج می
  شود، به عنوان هدف عملیاتی استفاده کند.اسالمی (صکوک) استخراج می

گردد، الزم اســت با بخش واقعی اقتصــاد ظر بانکداری اســالمی، کلیه روابط، قراردادها و معامالتی که بین ذینفعان منعقد میاز من ⁃پ
ست سیا ساس،  شد. بر این ا سود کوتاهدر ارتباط با ست در هدایت و مدیریت نرخ  سالمی، الزم ا مدت بازار گذار پولی در چهارچوب ا

اســتی (مانند کنترل تورم)، در کنار مالحظات بخش پولی، به مالحظات بخش واقعی اقتصــاد نیز پول اســالمی در راســتای اهداف ســی
  توجه داشته باشد.

 دولت و یبانک شبکه ،یمرکز بانک به اجرا جهت را لیذ یاستیس یهاهیتوص توانیم ق،یتحق نیا در شده انجام یهالیتحل به توجه با
  :کرد شنهادیپ

کارکرد نرخ بهره ســـیاســـتی را در چهارچوب اســـالمی ایفا  بازار پول اســـالمی (بازار بین بانکی اســـالمی)با توجه به اینکه نرخ  ⁃الف
صورت قاعدهمی شیوه کشف و افشای نرخ بازار بین بانکی کشور به  ضرورت دارد  شود. اعالم عمومی نرخ کند،  شفاف پیگیری  مند و 

  کند. های سود در بازارهای پول، سرمایه و بدهی را فراهم میدهی به سایر نرخعالمت مذکور به صورت برخط، زمینه
گذاری تواند کارکردهای نرخ بهره سیاستی را به طور کامل ایفا کند و جهت سیاستبدون شک زمانی نرخ سود بازار بین بانکی می ⁃ب

ــــور از عمق  ــــود که بازار بین بانکی کش ــــتفاده واقع ش ــــد. در واقع، پولی مورد اس  از یکی ،یبانک نیب بازار تیتقوکافی برخوردار باش
 رابطه، نیا در. اســت ی با اســتفاده از نرخ ســود بازار بین بانکیپول یگذاراســتیســ در یمرکز بانک تیموفق یازهاینشیپ نیتریاصــل
شد یبانک نیب بازار در موجود یابزارها یسازمتنوع تواندیم شنهادیپ نیاول سد به نظر می واقع، در. با  بهادار اوراق از یگوناگون انواعر
 یستگیشا از ی،مرکز بانک بهادار اوراق نیهمچن و) دولت اجاره صکوکو  دولت مرابحه صکوک ،یاسالم خزانه اسناد: مانند( یدولت
 خواهد کمک بازار شتریب چه هر قیتعم و تیتقو به بازار، نیا به ابزارها نیا ورود و بوده برخوردار یبانک نیب بازار در ورود جهت یکاف
  .کرد
 در. اســـت یبانک نیب بازار از خود ینگینقد یازهاین نیتام به یدولت یهابانک الزامپیشـــنهاد دیگر جهت تقویت بازار بین بانکی،  ⁃پ

 اضـــــافه و یاعتبار خطوط: مانند( یمرکز بانک یاعتبار یهاچهیدر به آنکه لیدل به یدولت یهابانک یبرخ حاضــــر حال در واقع،
 یک که یطیشــرا در مثال،. ســتندین برخوردار یبانک نیب بازار در ورود جهت یکاف زهیانگ از دارند، یدســترســ یراحت به بایتقر) برداشــت

 و کند نیتام یمرکز بانک منابع از برداشــت اضــافه با را خود ینگینقد یکســر که اســت فراهم شیبرا امکان نیا که داندیم دولتی بانک
 سود یهانرخ با منابع افتیدر و یبانک نیب بازار در حضور جهت یازهیانگ عمال شد، خواهد دهیبخش عمل در زین یدرصد ۳۴ مهیجر
ــــا از بازار ــــت نخواهد ها،بانک ریس  حد تا را خود یاعتبار یهاچهیدر ،یبانک نیب بازار تیتقو جهت دیبا یمرکز بانک ن،یبنابرا. داش

 جهت اوراق ای قهیوث عیتود به یدولت یهابانک نمودن ملزم و یدرصــد ۳۴ مهیجر نرخ یواقع اعمال رابطه، نیا در. کند محدود ممکن
  .  رسندیم نظر به یاتیعمل شنهادیپ دو برداشت، اضافه
ــئله ⁃ت ــا تعداد شیافزا ضــرورت گر،ید مس ــان یالمللنیب تجارب نهیزم نیا در. اســت یبانک نیب بازار یاعض  چند هر که دهدیم نش

 بازار نیا در توانندیم یمرکز بانک دیتائ با زین یگرید موســـســـات اما دهند،یم شـــکل را یبانک نیب بازار گرانیباز نیتریاصـــل هابانک
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 به( دهندیم شــکل را موســســات نیا از یبرخ ره،یغ و یبازنشــســتگ یهاصــندوق ها،مهیب اعتبار، یهایتعاون ها،نگیزیل. ابندی حضــور
 یبانک نیب بازار در). باشد باالتر شود،یم نّیمع یمرکز بانک توسط که یمشخص حداقل از شانیهاتیفعال یمال گردش حجم که یشرط
 حضور نهیزم یمرکز بانک است مناسب اما دارند، حضور یربانکیغ یاعتبار موسسات و هابانک صرفا حاضر حال در گرچه زین کشور

  .  کند فراهم زین را گرید ستهیشا موسسات
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  هاي پژوهشيفهرست گزارش

  نويسندگان /نويسنده  گزارشكد   عنوان
1396  

  وهاب قليچ MBRI-PP-96006دار بانكيگذاري مدتپذيري سرمايهسپردهبررسي ابعاد فقهي 
  سجاد ابراهيمي، سيدعلي مدني زاده، امينه محمودزاده MBRI-PN-96005  هاي توليديعوامل موثر بر هزينه مالي بنگاه

  مريم همتي MBRI-PN-96004 شناسايي منحني فيليپس سازگار با اقتصاد ايران
  زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري MBRI-PN-96003 پشتوانه وثايق منقول در شبكه بانكيمغفول بهمالي واكاوي ظرفيت تأمين

  مهشيد شاهچرا، ماندانا طاهري   MBRI-PN-96002 تأمين مالي پايدار و سودآوري بانك
  ليال محرابي، رسول خوانساري MBRI-RP-96001  بررسي تجربه كشورها در تدوين سند راهبردي بانكداري اسالمي

1395  
  سعيد بيات MBRI- RR -95017  هاي تورم پايين و باال گذاري در نرخشواهدي از رفتار قيمت  

  زهرا خوشنود ، مرضيه اسفندياري MBRI- PP -95016  هاالگوي رفتاري سپر سرمايه قانوني بانك
  محمد حسين رضايي MBRI- RR -95015  بيني تورم بروزرساني جعبه ابزار پيش

  اعظم احمديان، هادي حيدري MBRI- PP -95014  شبكه بانكي كشور طراحي سيستم هشدار سريع در
  وهاب قليچ  MBRI- PP -95013هاي غيرانتفاعيابزارهاي مالي اسالمي در تامين مالي طرح تبيين ظرفيت

  محمدولي پور پاشاه و محمد ارباب افضلي  MBRI- PP -95012 ثباتي بازار ارز بر بازدهي شبكه بانكي ايرانآثار بي
  ليال محرابي MBRI-TR-95011  2015بندي موسسات مالي اسالمي برتر جهان در سال رتبه

  رسول خوانساري  MBRI-PN-95010 المللي در نظام بانكي ايرانهاي كارت اعتباري بينها و چالشفرصت
  علي بهادر  MBRI-PP-95009 سازي ثبات بخش مالياركان اصالحات نهادي الزم براي نهادينه

  زهرا خوشنود  MBRI-PP-95008 گذاري خارجي در صنعت بانكي ايرانواكاوي ابعاد حقوقي سرمايه
  در صنعت بانكداري IFRSكارگروه مطالعاتي  MBRI-RR-95007آميز؟ هاي ايران: تقابل قانون با استاندارد يا همزيستي مسالمتاالجراي بانكهاي مالي الزمصورت

  در صنعت بانكداري IFRSكارگروه مطالعاتي  MBRI-RR-95006 هاي ايرانكچارچوب گزارشگري مالي بان
  وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005  گري مالي غيربانكي در نظام ماليجايگاه مؤسسات اعتباري و واسطه

  فرشته مالكريمي، وهاب قليچ MBRI-RR-95004موانع حذف ربا از نظام بانكي ايران و ارائه راهكارهاي اصالحي
  زاده، علي بهادراكبر كميجاني، حميد زمان  MBRI-PP-95003 هاي سود در چارچوب سياست پوليسازوكار مديريت نرخ

  احمد بدري  IFRS MBRI-PP-95002گذاري: ارتقاي پاسخگويي در مدل كسب و كار بانكداري بدون ربا، همگرا با هاي سرمايهصورت عملكرد سپرده
  علي بهادر  MBRI-PN-95001  ي بانكيرقمي در شبكهتك ي نرخ تورملزوم اصالحات ساختاري پايداركننده

  1394  
  حسين ميثمي MBRI-PN-94025اقتصادي-شناسي اوراق مشاركت بانك مركزي از ديدگاه فقهيآسيب

  مريم همتي MBRI-PN-94024 رقميشرط تحقق نرخ تورم تكها به بانك مركزي: پيشمديريت بدهي بانك
  علي بهادر MBRI-PN-94023 هاي بازارهاي مالي ايران و ثبات قيمتيكاستي
  افضلي، مهشيد شاهچرا، ماندانا طاهريمحمد ارباب MBRI-PN-94022  اي در ايرانبانكداري سايهنگاري كالن

  زهرا خوشنود MBRI-RR-94021  مسير آتي نظام مالي: بانك محور يا بازار محور
  حسين باستانزاد،محمدولي پور پاشا، هادي حيدري MBRI‐PN‐94020 هاها در مطالبات غيرجاري بانكهاي بخش حقيقي و رشد قيمت داراييآثار مؤلفه
  سجاد ابراهيمي MBRI-RP-94019 هاي تجارت خارجي ايرانسازي قيمتشاخص

  رسول خوانساري و امير حسين اعتصامي MBRI-PN-94018  پيوند در نظام مالي ايران اسالمي تورمطراحي اوراق بهادار 
  ينيانمجيد ع MBRI-PN-94017  20اي گروه اي بر اساس معيارهاي پايهشمول مالي در ايران: مقايسه

   MBRI-SR-94016  نويس طرح قانون عمليات بانكي بدون ربانقد و بررسي پيش
  مرضيه اسفندياريزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 هاي ركود و رونقتحليل سازوكار تعديل نسبت كفايت سرمايه در دوره

  وهاب قليچ MBRI-PP-94014  نقش اوراق بهادار اسالمي در تامين كسري بودجه دولتي
  وند، حميد قنبري، امين جعفري، ليال محرابي مهرداد سپه MBRI-RR-94013 هاي مركزيهاي بانكي منتخب و نقش بانكحكمراني شركتي در نظام
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  نويسندگان /نويسنده  گزارشكد عنوان
  حسين ميثمي ، حسين توكليان MBRI-PN-94012 مند توسط بانك مركزي طراحي ابزارهاي اسالمي جهت ارائه تسهيالت قاعده

  احمد بدري IFRS MBRI-PP-94011 و كار بانكداري بدون ربا، همگرا با گذاري: ارتقاي پاسخگويي در مدل كسبهاي سرمايهصورت عملكرد سپرده
  ژاله زارعي MBRI-PN-94010 گذاري تورميقواعد مالي و هدف

  حسين ميثمي  MBRI-RR-94009 عمليات بازار باز در بانكداري مركزي نوين و تحليل آن از منظر فقهي
  وهاب قليچ و رسول خوانساري MBRI-PN-94008  هاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانكيعوامل موثر بر تحقق سياست

  پير پائولو بنينو، سالواتور نيستيكو MBRI-WP-94007 ناخنثايي عمليات بازار باز
  ابوالفضل خاوري نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگي كشور با تأكيد بر خدمات زنان خانه

  زادهحميد زمان MBRI-PN-94005 افق زماني گذار به تورم تك رقمي پايدار در سايه سياست پولي و ارزي
  ژاله زارعي و ايلناز ابراهيمي MBRI-TR-94004 2014هاي مختلف بانكداري مركزي در سال برگزيدگان حوزه

  علي بهادر MBRI-RP-94003  هاي ارزي: دسته بندي، شناسايي و آثار اقتصادينظام
  زهرا خوشنود، پي ير اي. بولتز MBRI-WP-94002 مركزي جمهوري اسالمي ايرانقدرت قانوني بانك 

  مريم همتي، رضا بوستاني MBRI-WP-94001 معرفي يك شاخص شرايط پولي جديد براي اقتصاد ايران
1393  

  فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري MBRI-RR-93042 گيري تقاضا براي وام در خانوارهاي شهريمندي از وام و شكلعوامل موثر بر بهره
  فرهاد نيلي و امينه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا براي منابع مالياي بنگاهساختار هزينه

  ليال محرابي MBRI-TR-93040 2014بندي موسسات مالي اسالمي برتر جهان در سال رتبه
  بيات سعيد، سيدعلي مدني زاده، هومن كرمي MBRI-PN-93039 هاي تورم و رشد اقتصادي در ايرانتحليل پويايي

  مجيد عينيان، امينه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسي آمار و اطالعات حوزه تأمين مالي
  مهشيد شاهچرا و ماندانا طاهري  MBRI-PN-93037 گري مالي شبكه بانكي كشورارزيابي ساختار ترازنامه و واسطه

  سيد احمدرضا جاللي نائيني و محمدامين نادريان MBRI-PP-93036 چارچوبي براي اصالح سياستگذاري پولي در ايران
  ژاله زارعي MBRI-PP-93035 سازي آن در ايرانقواعد مالي و پياده

  حميد زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دي ماه » مدت اقتصاد كالن ايرانانداز كوتاهچشم«گزارش ادواري 
  سيدعلي مدني زاده، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-PR-93033  1393گزارش ماهانه پيش بيني تورم، دي ماه 

   زاده،مريم همتي و حسين توكليانحميد زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانكداري مركزي ايران در افق ميان
  ايلناز ابراهيمي MBRI-PN-93031 تجربه شيلي، تركيه و برزيل در بازنگري چارچوب سياست پولي 

  نيلي و امينه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگناي اعتباري از شواهد خرد تا پيامدهاي كالن
  حسين ميثمي  MBRI-PN-93029 صكوك بيع دين به عنوان ابزار سياست پولي

  زادهمحمدحسين رحمتي و سيدعلي مدني MBRI-PP-93028 ركود تورمي و راهكارهاي خروج
  زاده،فاطمه نجفيمحمدحسين رحمتي، سيدعلي مدني MBRI-PP-93027 هاي آماري و عوامل آندر ايران: نظم ركودتورمي

 MBRI-PP-93026 مديريت نرخ ارز تحت نظام ارزي خزنده در كريدور
،علي بهادر، حسين باستانزاد، حميد زمان زاده
  حسين توكليان

  فرهاد نيلي و امينه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهاي مسموم بانكجاري يا داراييمطالبات غير
  حميد زمان زاده MBRI-PR-93024 )1393ماه آبان ( »مدت اقتصاد كالن ايرانانداز كوتاهچشم«گزارش ادواري 

 MBRI-PR-93023 )1393تابستان  ( گزارش فصلي متغيرهاي اقتصاد كالن
دكتر سيدعلي مدني زاده، دكتر رامين مجاب، سجاد 

  ابراهيمي، سعيد بيات، مجيد عينيان، هومن كرمي
  دكتر سيدعلي مدني زاده، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-PR-93022 )1393ماه آبان( گزارش ماهانه پيش بيني تورم

  سجاد ابراهيمي MBRI-PR-93021 )1393ن گزارش فصلي توليد صنعتي ايران (تابستا
  فرهاد نيلي و امينه محمودزاده MBRI-PP-93020 شكست بازار اعتبارات 

(حساب اقماري محيط زيست  سيستم حسابهاي ادغام شده محيط زيستي و اقتصادي ايران 
  ابوالفضل خاوري نژاد SEEAIRAN( MBRI-RR-93019ن(ايرا

هابررسي اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد كالن بر ترازنامه بانك  MBRI-PN-93018 هادي حيدري  
  زادهرسول خوانساري، ماندانا طاهري، حميد زمان MBRI-PN-93017  هاحلها و راهگذاري خاص: كاستيدار سرمايهگواهي سپرده مدت

  سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-WP-93016  بيني تورم ايران با استفاده از منحني فيليپسپيش
  فرهاد نيلي و امينه محمودزاده MBRI-PP-93015  هاي تجاري و اعتباريچرخه
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  نويسندگان /نويسنده  گزارشكد عنوان
  رامين مجاب MBRI-PP-93014  كننده؛ با تمركز بر اجزاي شاخص قيمت مصرفارتباط پول و قيمت

  اعظم احمديان MBRI-PN-93013 پذيريارزيابي پويايي صنعت بانكداري ايران با تأكيد بر رقابت
  ايلناز ابراهيمي MBRI-PN-93012  هاي اساسيشرطگذاري تورم؛ لزوم اعمال و پيشهدف

  مريم همتي MBRI-PP-93011  زسازي چارچوب ارتباطي بانك مركزيضرورت با
  كرميسيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن  MBRI-WP-93010  متغير هاي غيرخطي و زمانكنترل اثرات ناپايداري و شكست ساختاري تورم با مدل

  وهاب قليچ و فرشته مالكريمي MBRI-PN-93009 راهكاري در جهت تقويت رعايت اصول شريعت در قراردادهاي بانكي
  زهرا خوشنود و مرضيه اسفندياري  MBRI-PN-93008 الملليها بر اساس استانداردهاي بينارزيابي سرمايه بانك

  سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-WP-93007 بيني تورم ايران با استفاده از عوامل مشترك اجزاي شاخص قيمت كاالها و خدماتپيش
  مجيد عينيان MBRI-PN-93006 وضعيت صنايع در دوره هاي رونق و ركود

  ليال محرابي  MBRI-PN-93005 ارزيابي وضعيت مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران و مقايسه آن با ساير كشورها
هاي تامين مالي اسالمي در كشورهاي مختلفروش معرفي  MBRI-PN-93004  ليال محرابي  

  زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمايه بال سهسپر سرمايه مخالف چرخه سندي از جمله اسناد توافق
بانكي ريالي در ايران با تأكيد بر ابعاد فقهيشناسي بازار بينآسيب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساري  

  سامان قادري MBRI-RR-93001  جانشيني پول در ايراناثر پسماند 
1392  

  مريم همتي  MBRI-9228  ضرورت بازسازي چارچوب ارتباطي بانك مركزي
  مريم همتي  MBRI-9227  گذاري پولياستقالل بانك مركزي؛ گام نخست در پيشبرد اهداف سياست

  حامد عادلي نيك  MBRI-9226  يتأثير نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي بر مطالبات غيرجاري بخش بانكي؛ رهيافت اقتصادسنج
نوان ) و ارزيابي آن به ع1390-1360ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ( اثرات پوياي حجم كل بدهي

  احمدعلي رضايي  MBRI-9225  سازوكار هشداردهنده وقوع بحران مالي

  اعظم احمديان  MBRI-9224  1392-1391هاي ها در سبد دارايي، بدهي، سود و زيان در سالارزيابي عملكرد بانك
  اعظم احمديان  MBRI-9223  )1391-1390ها  (تحليل سهم از بازار بانك

  اعظم احمديان  MBRI-9222  )1391-1390هاي ايران (هاي سالمت بانكي، در بانكارزيابي شاخص
 گذاري در اقتصادانداز و سرمايهساي در بحران اقتصادي جهان و تحوالت پهاي توسعهتجربه بانك

  ليال محرابي  MBRI-9221 جهاني 

  وهاب قليچ، ليال محرابي  MBRI-9220  هاي ايراني)تأكيد بر نقش بانكوضعيت آماري موسسات مالي اسالمي برتر در جهان (با 
  لوحجت تقي  MBRI-9219  پايداري تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران

  دكتر محمداسماعيل توسلي و وهاب قليچ  MBRI-9217  ماليات تورمي در ترازوي عدالت
  رسول خوانساري، رضا يارمحمدي  MBRI-9216  وت اسالميمديريت ثر

  فرشته مالكريمي  MBRI-9215  هاي فقهي پيرامون مسأله جبران كاهش ارزش پولبررسي ديدگاه
  ماندانا طاهري، فرهاد نيلي  MBRI-9214  شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي صنعتي پذيرفتههاي مالي بنگاهتحليل عاملي نسبت

  رسول خوانساري، حسين ميثمي ، ليال محرابي  MBRI-9213  مدت و كاربردهاي آن در بانكداري و مالي اسالميصكوك كوتاه
  سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي  MBRI-9212  بيني تورم در اقتصاد ايرانجعبه ابزار پيش

  حسين ميثمي   MBRI-9211  گذاران در بانكداري بدون ربامحاسبه سود قطعي سپرده
  اعظم احمديان  MBRI-9210 )1390و1389هايارزيابي عملكرد صنعت بانكداري در ايران (مقايسه سال

  حميد قنبري  MBRI-9209  نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشكستگي بانك
  اعظم احمديان  MBRI-9208  هاي عملكرد شبكه بانكي در تأمين مالي توليدصتحليل شاخ

  مصعب عبدالهي آراني  MBRI-9207  بسترهاي تشكيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
حاكميت شركتي، نظارت و مقررات احتياطي در موسسات مالي اسالمي: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه 

  حسين ميثمي   MBRI-9206  بانكداري اسالمي
داري استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در موسسات مالي اسالمي: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانك

  وهاب قليچ  MBRI-9205  اسالمي

  ليال محرابي  MBRI-9204  ميهاي اسالمي: گزارش سومين روز مدرسه زمستانه بانكداري اسالمديريت دارايي و بدهي در بانك
  رسول خوانساري  MBRI-9203  هاي اسالمي: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانكداري اسالميبانكمديريت ريسك در 
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  نويسندگان /نويسنده  گزارشكد عنوان
ي اصول و مقررات شرعي در معامالت و تأمين مالي: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانكدار

  فرشته مالكريمي  MBRI-9202  اسالمي

 هاي بانكداري و ماليتورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسالمي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش
  حسين ميثمي   MBRI-9201 اسالمي

1391  
هاي بانكداري و مالي پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسالمي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش

  حسين ميثمي   MBRI-9111 اسالمي

  فرشته مالكريمي  MBRI-9110  مجموعه روايات ربا(بخش اول)
  فرشته مالكريمي  MBRI-9109  بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانكي

  فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري  MBRI-9108  عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي
  زهرا خوشنود  MBRI-9107  ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحوالت سيستم مالي در ايران

  ليال محرابي  MBRI-9106  اسالمي در كشورهاي اسالمي: نمونه موردي كشور مالزيساختار بانكداري 
  حسين ميثمي   MBRI-9105  شناسي ربا و بهرهمفهوم

  وهاب قليچ  MBRI-9104  تورق چيست؟
  ليال محرابي  MBRI-9103  انداز اقتصاد اسالمي بر بحران مالي جهانيچشم

  ليال محرابي  MENA  MBRI-9102وضعيت بانكداري اسالمي در كشورهاي منطقه 
  ايلناز ابراهيمي  MBRI-9101  هاي پيدايش و سناريوهاي آيندهبحران يورو؛ ريشه 

1390  
  حسين قضاوي، حسين بازمحمدي  MBRI-9008  )1390( تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ربا 

  فرهاد نيلي  MBRI-9007  )1390(پاييز  شناسي اقتصاد رياضيكتاب
  سيد صفدر حسيني  MBRI-9006  )1390( بهار دولتي ايرانهاي برآورد قدرت بازاري در شبكه بانك

  ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني  MBRI-9005  )1390( تابستان هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئالجنبه
  دلحسين معصومي، محمد روشن  MBRI-9004 )1390( تابستانهاي بيمه سپردهاصول اساسي اثربخشي نظام

  زهرا سلطاني ، زهرا خوشنود ، طاهره اكبري آالشتي  MBRI-9003  )1390( بهار هاي كوچك و متوسطكارهاي تأمين مالي شركتساز و 

  وهاب قليچ  MBRI-9002  )1390( بهار بانكداري اخالقي در جهان
  حسين قضاوي  MBRI-9001  )1390( بهار ماليات تورمي دالر

1389  
  زاده ، اعظم احمديانعلي حسن  MBRI-8911  برخي كشورهاي منتخببورس اوراق بهادار در ايران و 

  امير حسين امين آزاد، حسين معصومي  MBRI-8910  قانون بانك مركزي فدراسيون روسيه
  مهدي منجمي  MBRI-8909  هاي پولي و قيمت نفتسياست

  هادي حيدري، زهرا زواريان، ايمان نوربخش  MBRI-8908   مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار
  ليال محرابي  MBRI-8907   گذاري استانيمصوبه تشكيل مراكز خدمات سرمايه

  مهشيد شاهچرا  MBRI-8906   بررسي برنامه پنجم توسعه كشور
  طاهره اكبري آالشتي  MBRI-8905   كنندگان خدمات فني و مهندسينامه اجرايي حمايت از صادرآيين

  ترانگ بوي، تاميم بايومي، مترجم: سوفي بيگلري  MBRI-8904   اثر خارجي بحران هاي مالي آمريكا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان
  پرستو شجري  MBRI-8903   نقش يوآن درموفقيت تجاري چين
  كريم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتي، سعيد دائي  MBRI-8902   ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر

  اصلحسين ميثمي ، محسن عبدالهي، مهدي قائمي  MBRI-8901  اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسالمي-سنجي فقهيامكان

  
  



 
 

 

  

 


