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 های بانکداری و مالی اسالمیشهای نقد و بررسی پژوهسلسله نشستم بیستگزارش تفصیلی جلسه 

 یاسالم یدر نظام مال یامکان خلق پول توسط نظام بانک یبررس

1زینب بیابانی  

 

بررسی امکان خلق »های بانکداری و مالی اسالمی با موضوع نقد پژوهشبررسی و  هاینشستبیستمین جلسه از سلسله 
 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.« پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

شته کیانپور با عنوان بهشتی( و فر علمی دانشگاه شهیددکتر حسین صمصامی )عضو هیاتمقاله مشترک در این نشست 
عرفت که در شییماره اول از سییال هدتف دوفصییلنامه م« بررسییی امکان خلق پول توسییط نظام بانکی در نظام مالی اسییالمی»

دکتر پویا  ،یدکتر صمصاممورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه  است،چاب رسیدهاقتصاد اسالمی به 
به طرح دق )ع(( علمی دانشیییگاه امام صیییاعاملی )کارشیییناا بانر مرکزی( و دکتر حسیییین عیوضیییلو )عضیییو هیاتجبل

 شود.ارائه می این نشست . در ادامه گزارشی ازهای خود پیرامون موضوع نشست پرداختنددیدگاه

 دکتر حسین صمصامی 

ست سی ضر  ست. در حال حا صاً نظام بانکی بحث خلق پول ا سی در حوزه پولی و خصو سا سیار مهف و ا سائل ب ف یکی از م
گیری از باشد و بخش قابل توجهی از حجف نقدینگی توسط سیستف بانکی و با بهرهبانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول می

شود. براساا آمار اعالم شده از سوی بانر مرکزی رشد حجف نقدینگی در تیرماه سال جاری ایجاد میمکانیزیف خلق پول 
 ۳.۳ود رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به ترتیب حد ۱۳۹۵برای سال  درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته بوده و ۳۰حدود 

هماهنگی بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی  پیشرفتهاست. با توجه به اینکه در کشورهای درصد اعالم شده ۲۴درصد و 
 دانست.ای از عدم ورود نقدینگی به بخش واقعی توان نشانهشده را میکامالً مشهود است آمار اعالم

ان خلق پول ک، امیاسییالم ینظام مال یا در طراحیآشییود این اسییت که یکی از سییوا ت مهف که پیرامون این بحث محرح می 
برای پاسییب به این سییوال  زم اسییت ابتدا مبانی نظری خلق پول در نظام بانکداری متعار   وجود دارد؟ کیانتوسییط نظام ب

شاره توان به سه نظریه خلق اعتباری، ذخیره جزئی و واسحهمورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی در این بحث می گری مالی ا
 در نظریه ترینقدیمی و فراگیر شیییید اولین جا همه در بیسییییتف قرن ایلاو و نوزدهف قرن اواخر که در اعتبار خلق کرد. نظریه

ست اعتبار و پول ایجاد در هابانر توانایی با ارتباط سندگان. ا ساا نظرات نوی  توانایی تنها صورت به بانر نظریه، این برا
 دهیوام عملیات بانر در دیگر عبارت به. ندارد ذخایر کسییب به نیاز دهیوام برای و دارد چیزهیچ از را اعتبار و پول ایجاد
 نه و دهیوام پول، خلق جریان محور و نقحه شییییروع بلکه کند،نمی دیگر فرد حسییییاب به فرد یک سییییپرده انتقال به اقدام

 .رودمی ذخایر تامین دنبال به در ادامه و را خلق سییپس سییپرده بسییط، را اعتبار و وام ابتدا در واقع بانر. گیری اسییتسییپرده
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هزار میلیارد  ۵۴۳شییده توسییط سیییسییتف بانکی در حدود حجف تسییهیالت ارائه ۱۳۹۵براسییاا اعالم بانر مرکزی در سییال 
دهنده آن اسییت که در درصیید آن اسییتهمال اسییت. در واقع شییواهد نشییان ۷۰تا  ۶۰که از این مقدار چیزی حدود  تومان بوده

ت سیییسییتف بانکی کشییور به وقوع پیوسییته به نوعی به نظریه خلق شییرایط کنونی روند بخشییی از اتداقاتی که در بخش تسییهیال
 برای غالب جریان ۱۹6۰تا ۱۹5۰ دهه اعتبار شیییباهت دارد. نظریه متعار  بعدی نظریه ذخیره جزئی اسیییت، این نظریه در

شییود، در این میمالی شییناخته  گریواسییحه نظریه سییوم نیز با عنوان نظریه بود. اقتصییاد در هابانر پول خلق فرآیند توضییی 
 خلق به قادر که شییوندمی معرفی واسییحه به عنوان یک ها صییرفاًبانر گردد ومی خلق مرکزی بانر وسیییله به تنها نظریه پول

  .نیستند اعتبار و پول

 اسییت، متعار  بانکی نظام مهد که یدارسییرمایه نظام دررا  یبسیییار یپیامدها یتجار یهابانر توسییط گسییترده پول خلق
 افزایش پول، عرضه در ثباتیبی ،(رونق و رکود) یاقتصاد ثباتیبی به توانمی پدیده آثار مندی این جمله از. استکرده ایجاد

 نقض و ینابرابر افزایش دموکراتیک، فرآیند فسییاد کارگر، اسییتامار زیسییت، محیط تخریب ،یاجبار رشیید تورمی، تمایالت
 حباب و فایدهبی یگذارسرمایه اخالقی، مخاطره سپرده، بیمه تحمیل ها،بانر ورشکستگی اجتماعی، محرومیت عدالت،
 و افزایش روند و یتجار یهاچرخه بررسییی از پس یزیاد اقتصییاددانانثباتی اقتصییادی، . در رابحه با بیکرد اشییاره دارایی
 و یتجار یهاچرخه اصیییلی عوامل از یتجار یهابانر توسیییط پول خلق که عرضیییه پول دریافتند و اعتبار خلق در کاهش

در واقع این اقتصییاددانان اعتقاد دارند که فرآیند خلق پول در سیییسییتف اقتصییادی . اسییت رونق( و رکود) یاقتصییاد ثباتیبی
سیکل حرکت می ست که موافق  شود نیازمند آن ا صاد موثر واقع  ستی در اقت سیا شد  ست که اگر قرار با کند و این در حالی ا

 باشد.حرکتی برخال  سیکل داشته 

اعتقاد وی چون تقاضییا  توان بدان اشییاره کرد بحث فریدمن اسییت بهثباتی در عرضییه پول مییکی از مباحای که در بحث بی
شود. در واقع اینحور ثباتی در اقتصاد از طر  دولت و عرضه پول وارد میتابعی از درآمد دائمی و معمو ً ثابت است لذا بی

گردد. ثباتی در اقتصیییاد میشیییود در نتیجه منجر به بروز بیجر به افزایش خلق پول میتوان گدت که چون عرضیییه پول منمی
دانند. چون زمانی که خلق پول دارایی را از آثار مندی خلق پول می حباب و تمایالت تورمی برخی از اقتصییییاددانان افزایش

سهام افتد، این خلق پول وارد قسمت داراییاتداق می ها گونه قیمتشود و منجر به افزایش حبابمیها، همچون مسکن و 
 توسییعه و بانکی پول خلق یناسییازگار نیز بر پولی اصییالحات از طرفداران گردد. برخیهای اقتصییادی میو در نهایت تالطف

 است، بهره یدارا وام محصول گردش در یهاتمام پول تقریباً که زمانی آنها، نظر به. کنندمی استد ل محیحی زیست پایدار
شتر با باید خدمات و کا ها تولید شد بی  سحوح ایجاد به منجر امر این. شود پرداخت هابدهی یهابهره تا یابد افزایش یر
ستداده یبا  ست محیط گسترده آلودگی و منابع از ا  افزایش با این روند را یتا حد فناورانه یهایهرچند نوآور .گرددمی زی
 از بتواند که اسییت یوربهره افزایش از بیش بانکی بسیییار پول خلق زمان، طول در حال، این با. بخشییدمی سییهولت یوربهره

 به پول خلق رو،این از. کندمی د لت زیسییت محیط و پول خلق بین ارتباط بر این امر. کند یجلوگیر زیسییت محیط تخریب
نیز  چ،یه از دیجد پول خلق یبرا هاربان به دادن اجازه .برود بین از باید که اسیییت ناپایدار توسیییعه عامل یک عنوان بدهی،

 هکنیا بدون دهند،یم وام خود انیمشییتر به با  بهره با را پول هاربان. آورند دسییت به یاژهیو سییود هک سییازدیم قادر را آنها
برخی از  دنبال دارد.عدالت را به  نقض و ینابرابر شیافزا آورندیم دسییییت به ارک نیا از هک یسییییود بپردازند یابهره خود
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 بر اجتماعی مخرب پدیده، اثرات این و است همراه بهره با یتجار یهابانر در خلق پول که کنندمی اقتصاددانان استد ل
 قابل نقش سییان، بدهکارهابدین. اسییت همراه جامعه در بیشییتر بدهی با ایجاد جدید یهاپول خلق در واقع. گذاردمی یجا

یکی دیگر از مواردی که باید  .دارند عهده را بر ثروتمند یکشیییورها به و غنی به فقیر از ثروت انتقال و ایجاد فقر در توجهی
 قابل مندی بدهی عمومی اسییت که اثر یبا  سییح  و هابانر شییده توسییطتعیین قبل از ویژه بانکی بدان توجه داشییت سییود

 دریافت یبانر برا به گذارانسپرده پیرامون مراجعه همزمان تمامگذارد. نکته دیگر، بحث واقعی می اقتصاد را بر یامالحظه
ست. در واقع در پول ها قادر بانر کنند، مراجعه بانر به خود پول دریافت یبرا گذارانسپرده تمام اگر ذخیره جزئی، نظام ا

 به پول خلق و دهیدر واقع وام .ها محتمل خواهد بودورشکستگی بانر ،یروبدین. سازند برآورده را محالبات تمام نیستند
سیله ستگی افزایش نرخ نهایت، در و یاندجار چرخه یک پرورش به هابانر و شک  این، بر عالوه. شودمی منجر هابانر ور
 همچون ناخواسته یهاریسک پذیرش و هابانر بیشتر یپذیرریسک به عمل در بانر، مشتریان سپرده رایگان از یمندبهره

 یهابحران وقوع احتمال افزایش بیشییتر، یپذیرنتیجه ریسییک. کندمی کمک بانکی فعالیت ریسییک و یگذارسییرمایه ریسییک
 پول است. خلق ۹۰ دهه خالل در آمریکا در بانکی بحران و ۹۰ دهه اوایل در یاسکاندیناو یهابانر بحران همچون بانکی

 سیازمان نیمپک در شیدهمحرح اطالعات بر بنا. ندکیم فیتضیع را یکراتکدمو و یاسییسی نظام کیخحرنا لکشی همچنین به
 در یادیز یمال ندوذ سیانگل بزرگ یتجار یهاربان رهیمداتیه یاعضا از ندر چهل تا یس ،(مابت پول) یپول اصالحات
 ساختار این .است دولت به وابسته یتجار یهاربان «خرج قدرت» هک است آن امر نیا لیدل. دارند شورک نیا یمال اقتصاد

است. ایرادات وارد  بانکداران امتیازات حدظ یبرا یحد تا یتجار یهابانر یسودها زیرا رساندمی آسیب سیاسی نظام به
های پولی جایگزین به منظور حذ  خلق پول شیده به خلق پول در سییسیتف بانکداری متعار  باعث شید تا در دنیا سییسیتف

 انتشار جای به)ها بانر از دولت مستقیف گیریآزاد، قرض محدود، بانکداری هایی همچون بانکداریمحرح شوند. سیستف
 زیر مخارج تامین برای دولت اختیار در آن قرار دادن و بانر مرکزی توسط پول دولت، خلق مالی تامین برای( قرضه اوراق

 تعاونی. هایبانر از ایگسترده ای و شبکهمنحقه پولی هایبنایی، سیستف

اسییت. به عنوان ماال شییهید شییده های موافق و مخالف مختلدی محرحپول دیدگاه خلق مسییلمان در مسیی له رانکدر بین متد
 نتیجه پول دهد، در واقع خلقمی مابت پاسیییب کنند؟ اعتبار خلق توانندمی اسیییالمی هایآیا بانر اینکه به پاسیییب در صیییدر
او  دیدگاه جهت این داند. لذا ازنمی مجاز را داریسییرمایه نظام پول شییهید صییدر خلق اما اوسییت، پیشیینهادی الگوی طبیعی
سی یبرا« محورغایت یییییی گرایانهکل»رویکرد  توان ازدارد. در این بحث می تامل جای  پول خلق امکان نهایی ارزیابی و برر

سالمی مالی نظام در بانکی نظام توسط ستد ل و ا سالمی در متدکران و غربی متدکران یهاتحلیل ا  سازوکار با مخالدت ا
 با نبودن ناسازگار بر عالوه که است مجاز پول هنگامی خلق رویکرد، این نظام بانکی استداده کرد. براساا پول خلق کنونی
 با مخالدت در متداوت استد ل دسته دو ،یروبدین. نماید تامین نیز را مالی اسالمی نظام مقاصد و اهدا  شرعی، ضوابط
 رایج در محالعات« محورغایت – گرایانهکل»رویکرد  بر مبتنی اسیالمی که مالی نظام در بانکی نظام پول توسیط خلق امکان
 بانکی نظام توسط پول ها بر این مهف تاکید دارد که خلقگیرد. یکی از این استد لاست، مورد توجه قرار می اسالمی اقتصاد

شیییود و براسیییاا باطل می به مال تعهدات و اکل یایدا همچون عدم مشیییکالتی و تحقق شیییرعی ضیییوابط منجر به نقض
ستد ل دوم نیز گدته می سالمی مالی نظام اهدا  تحقق مانع بانکی نظام پول توسط شود که خلقا صاد مانند ثبات ا ، یاقت

 ضییوابط رعایت یپول برا خلق مشییکالت گرفتن نظر در ها اسییت. لذا، باقیمت و تابیت یاقتصییاد اجتماعی، رشیید عدالت
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 مالی نظام در کنونی به شییکل بانکی نظام توسییط پول خلق امکان توان گدت کهشییریعت اینحور می مقاصیید تحقق و شییرعی
 ندارد. وجود اسالمی

  وضلویع نیدکتر حس

ای بین بانکداری بدون ربا با بانکداری اسالمی وجود دارد و نباید این دو مدهوم را معادل هف دانست. تداوت بسیار گسترده
کند که در موضیییوع مورد بحث هف نظرات موافقین و هف نظرات مخالدین آورده شیییود و الزامات نقد منصیییدانه ایجاب می

ای است که قحار اقتصاد بر گوید: اعتبار چون جادهز جمله معروفی دارد که میپیامدهای مابت و مندی توامان ذکر گردد. کین
شود که اگر بحث خلق اعتبار یا پول درونروی آن حرکت می توان برای زا رخ ندهد نمیکند. لذا این نکته باید در نظر گرفته 

که آثار مختلدی را به دنبال دارد به ریزی مشیییخصیییی داشیییت. پس این روند دارای مزایایی اسیییت های بلندمدت برنامهطرح
رسییید امکان پرداخت دسیییتمزد های آتی به درآمدزایی میعنوان ماال با اتکا به این بحث اسیییت که یک کارخانه که در سیییال

سنل خود را در زمان حال دارد. در واقع این بحث را می صنعت یا تکنولوژی در نظر گرفت و اگر قرار پر توان در قالب یک 
باشیید باید کل این صیینعت نیز ندی شییود و  این امری اسییت که حتی توسییط اقتصییاددانان اسییالمی نیز در سییح  کلی  بر ندی

فرض، فرض شیود که اند. اینکه به صیورت پیشاسیت و آنها با کلیت خلق پول و ماهیت بانر مخالف نبودهصیورت نگرفته
  باشیید زیرا تجربه بانکداری در دنیا چیز دیگری را تواند فرضییی صییحیخلق پول تنها برای منافع گروهی خاص اسییت نمی

دهد البته این حقیقت که در سیییاختار اقتصیییاد ایران به دلیل نبود و یا ضیییعف معیارهای کنترلی برخی مشیییکالت نشیییان می
قرار  های تجاری مدنظرتوان کتمان کرد. معمو ً در کشیییور ما هنگام نقد و بررسیییی، بانرکنند را نیز نمیمصیییداق پیدا می

ها وجود دارند که در گیرند این در حالی اسیییت که در کشیییورهای دیگر همچون فرانسیییه و آمریکا انواع مختلدی از بانرمی
هایی که به صیییورت هایی که در خدمت صییینایع کوچک هسیییتند و یا بانرکنند مانند بانرسیییحوح تخصیییصیییی فعالیت می

کنند. در حال حاضر در بانکداری مترقی در دنیا شاهد سنجش ت میگذاری خحرپذیر حمایهای سرمایهساختارمند از شرکت
ها هسییتیف. در این ثباتیهای کنترلی برای مقابله با بیهای دقیق و ایجاد روشهای سیییسییتمی و جزئی، نظارتدقیق ریسییک

 اشاره کرد.  ۲۰۰۸توان به ایجاد شورای ثبات مالی پس از بحران مالی راستا می

تواند صییحی  اند نمیها راه توسییعه اقتصییاد را بسییتهه اسییتداده از برخی عبارات کلی همچون اینکه بانرباید توجه داشییت ک
باشد در واقع باید دقت شود که عبارات به کار رفته در یک پژوهش جنبه قضاوتی به خود نگیرند. در بررسی محالعات انجام 

سال  ۵۰شده در های محرحتوان به بحثنظر داشت به عنوان ماال میشده و مقایسه بین آنها نیز باید مس له بازه زمانی را مد
برد. منحقاً در های نخسییتین خود به سییر میپیش توسییط شییهید صییدر اشییاره کرد زمانیکه مقوله بانکداری اسییالمی در گام

ابر ادبیات تولید داد و چند برصورتیکه شخصیتی همچون شهید صدر اکنون در قید حیات بود دفاعیات قویتری را ارائه می
سالمی باید مورد کرد. یکی دیگر از نکاتی که در بحثشده قبلی محتوایات جدید و بروز تولید می های مربوط به بانکداری ا

 تحلیل بانر ماهوی به را بانر توجه قرار گیرد توجه به نظرات مراجع اسیییت ماالً برخی از مراجع شیییورای نگهبان ماهیت
مراجع در این حوزه امری مهف اسییت  دهند لذا توجه به نظرات غنینمی قرار بانکی عقود بسییتر در ار بانر ماهیت و کنندمی

 ها و منابع چاپ شده مورد غدلت قرا گیرد.که نباید به صر  اتکا به کتاب
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  یعاملجبل ایدکتر پو

های آورده شییده و همچنین عدم رعایت خورد وجود ناسییازگاری در اسییتد لیکی از مواردی که در این پژوهش به چشییف می
های محرح شیییده در این حوزه اسیییت. مواردی همچون بررسیییی ارتباط خلق پول با برخی توازن و تعادل در بررسیییی نگرش

شکل به نظر می سخت و م ست  سدعوامل همچون پدیده محیط زی هر چند این ادعا وجود دارد که برخی از محققین این  ر
ارتباط را با استد لی همچون اینکه در سیستف بانکی رشد اقتصادی بیش از ظرفیت است و همین امر منجر به فشار بر روی 

 شود مورد بررسی قرار دادند. منابع و متعاقباً محیط زیست می

سترده سیار گ شرفت جامعه ای در ارتباط با اهمیادبیات ب ت نظام مالی فعلی وجود دارد که همگی موکد نقش این نظام در پی
شود. هرچند که در صورت پیمودن بشری است. در واقع نظام مالی فعلی یکی از موتورهای توسعه اقتصادی محسوب می

ایی اسییت که عینیت توانسییت ایجاد شییود ولی این تنها ادعاین مسیییر به طرق دیگر شییاید پیشییرفت و محلوبیت بیشییتری می
کند. در واقع توان یافت. بانر کسب و کاری است که تولیدی ندارد و در حوزه ارائه خدمات فعالیت میبیرونی برای آن نمی

ها با این باید توجه داشت که لزومی به تولید برای اینکه اکل مال به باطل صورت نگیرد وجود ندارد و این امر در مورد بانر
ستد ل که با ستند نمیکنند و چیزی را میها بدهی ایجاد مینرا شند که مالک آن نی تواند مصداق پیدا کند. پذیرش این فرو

اسییتد ل که عدم ایدای تعهدات با موازین شییرعی ناسییازگار اسییت جای تامل دارد زیرا این مسیی له تنها مخت  به سیییسییتف 
ستد ل که در یک مورد حدی تمام سپ سپرده به بانر مراجعه کنند، بانر ردهبانکی نیست. اگر این ا گذاران جهت برداشت 

س له نمی شد، این م سازگار با شرعی نا شود و این امر بخواهد با موازین  تواند به تعهدات خود عمل کند مورد پذیرش واقع 
ه توامان همه شییوندگان و مراجعبرای بیمه نیز باید مصییداق پیدا کند زیرا همین شییرایط در صییورت خسییارت دیدن همه بیمه

 آنها به بیمه قابل تصور است. 

رسد عدم نیاز به وجود بانر مرکزی در مکتب اتریشی است زیرا براساا یکی از مواردی که اشاره بدان ضروری به نظر می
ر ها برای خلق پول بیشتشود، در واقع در بانکداری آزاد و در این مکتب دست بانراین مکتب پول در خود بانر ایجاد می

ثباتی گیری از نظریات فریدمن بیباز است. مورد دیگری که باید بدان توجه داشت پیرامون بحث فریدمن است اینکه با بهره
کمبود پول  ۳۰اقتصییادی، منتهج از خلق پول دانسییته شییود جای تامل دارد. در واقع از منظر فریدمن یکی از مشییکالت دهه 

است. بانر کسب و کاری است که به واسحه ارائه یل خلق پول سیستف بانکی واقع شدهثباتی اقتصادی به دلنه اینکه بی بوده
هایش و نه به  واسحه هایی همچون ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ... مواجه است و به واسحه فعالیتخدمات با ریسک

تواند خلق پول بانر اسییت نمی کند. لذا این نگاه که فقر، فسییاد و مواردی از این دسییت ناشییی ازخلق پول کسییب سییود می
 برداشتی منصدانه و عاد نه باشد.
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۹6 

  MBRI-SR-96008 )گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم نشست نقد( تجاری هایسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI-PN-96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 محرابی، رسول خوانساریلیال  MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

13۹5 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 خوشنود ، مرضیه اسفندیاری زهرا MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 ور پاشاه و محمد ارباب افضلیمحمدولی پ MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2۰15بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 خوشنودزهرا  MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 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
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

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

 13۹4 

 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 ایراننگاری بانکداری سایهکالن

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

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

 حیدری

 سجاد ابراهیمی 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 2۰ای 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 بانک مرکزی  مند توسططراحی 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 میثمی  MBRI-RR-94009 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  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 2۰14های 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، 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 2۰14بندی 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 13۹3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۹3گزارش 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

 ،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 (13۹3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۹3تابستان  ) 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 (13۹3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۹3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

 ابوالفضل خاوری نژاد 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی 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 بینسرمایه بانکارزیابی 

 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 مختلفمعرفی روش  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 فقهیبازار بینشناسی آسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

13۹2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

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

( و ارزیابی آن به عنوان 13۹۰-136۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۹2-13۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۹1-13۹۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۹1-13۹۰های 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(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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

 طاهری، فرهاد نیلیماندانا  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 بانکداری بدون رباگذاران در محاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۹۰و  138۹های 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 

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

 حسین میثمی  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 اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 حسین میثمی  MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 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 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

13۹۰ 

 بازمحمدیحسین قضاوی، حسین  MBRI-9008 (13۹۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۹۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۹۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 قربانیابوالفضل اکرمی، پیمان  MBRI-9005 (13۹۰) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۹۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۹۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۹۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۹۰) بهار مالیات تورمی دالر

138۹ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 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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