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 مقدمه

ی گذشته، اطالع رسانی به جنبه مهمی از سياستگذاری پولی تبدیل شده است به نحوی کهه اهميهت آن روز بهه    در طول دو دهه  

روز در حال افزایش است. در حال حاضر این اجماع در ميان اقتصاددانان پولی وجود دارد کهه اطهالع رسهانی مناسه  در رابطهه بها       

ضروری اسهت. سياسهت    -که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند–در کاهش نااطمينانی اقدامات و سياست های بانک مرکزی، 

پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر بر ابزار سياست پولی نيست بلکه شکل دهی انتظارات کارگزاران از تحوالت آینهده متیيرههای   

هنهر مهدیریت   "در بيهانی دیگهر، شهيرازه سياسهت پهولی       کليدی اقتصاد در کارایی سياست های پولی نقش موثری را برعهده دارد.

بانک مرکزی از اهميهت   2((. در دوره های اوج عدم قطعيت و نااطمينانی، استراتژی های ارتباطی2110) 0است )وودفورد "انتظارات

صميمات سياسهت پهولی،   ویژه ای برخوردار است زیرا در این دوره ها، دریافت اطالعات شفاف در رابطه با وضعيت اقتصاد و منطق ت

ای در سهابقه های بیبرای عموم مردم و خصوصاً فعاالن بازارهای مالی مهم و حياتی است. این شرایط ویژه، بانک مرکزی را با چالش

د کند. با این توضيحات، در وضعيت فعلی اقتصاد ایهران و وجهو  حوزه برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای مالی و عموم مردم مواجه می

نگارش این  درجه ی باالیی از نااطمينانی به دليل تحریم ها، چارچوب ارتباطی مناس  برای بانک مرکزی اهميت دوچندان می یابد.

گزارش بر اساس تشخيص این واقعيت است که سياست ارتباطی موثر در دوره های اوج عدم قطعيت می تواند اعتماد و اطمينهان را  

 زگرداند.  به فعاالن بازارهای مالی با

 انقالبی در تفکر و عمل در رابطه با اطالع رسانی بانک مرکزی

اطالع رسانی بانک مرکزی را می توان به صورت ارائه اطالعات از سوی بانک مرکزی بهه عمهوم در رابطهه بها اههداف و خهط مشهی        

باور بانک های مرکزی این بود کهه مهی    ،41سياست پولی، چشم انداز اقتصاد کالن و سياست های آینده تعریف کرد. تا قبل از دهه 

بایست پنهان کاری نمایند. در محافل بانک مرکزی اعتقاد بر این بود که سياستگذاران پولی می بایست در حداقل ممکن و در ابههام  

تهر شهدن   گيری تیيير کرده است. با روشن سخن بگویند. در دهه اخير، درك از شفافيت و اطالع رسانی بانک مرکزی به طور چشم

این واقعيت که مدیریت انتظارات، بخشی اصلی از سياست گذاری پولی است، اطالع رسانی بانک مرکزی به ابهزار کليهدی در جعبهه    

ی عملی بانک های مرکهزی ایاهاد کهرده اسهت     ابزار بانک های مرکزی تبدیل شده است. این طرز فکر جدید، تحولی را نيز در رویه

ستان، نروژ، سوئد، جمهوری چک و اروپا نمونه های برجسته ای از این بانک ها هسهتند(. در نتياهه ایهن    )بانک مرکزی زالندنو، انگل
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تحوالت، شفافيت در بسياری از بانک های مرکزی به طور قابل مالحظه ای در دو دهه اخير افزایش یافته است و بانک های مرکزی 

 د.اهميت بيشتری برای اطالع رسانی و ارتباط قائل شده ان

 مزایای چارچوب ارتباطی کارا

-ارتباط موفق یکی از چالش های بزرگ پيشروی سياستگذاری پولی است. هرقدر بانک مرکزی بتواند در توضيح دالیل قانع کننهده 

در صهورتی کهه بانهک     به عموم مردم موفق باشد، سياست پولی اعمال شده کاراتر خواهد بهود.  -برای اتخاذ تصميمات سياست پولی

ی بتواند انتظارات را تحت کنترل درآورد سياست پولی از کارایی بيشتری برخوردار می شود زیرا انتظارات در مکهانيزم انتقهال   مرکز

سياست پولی نقش مهمی را ایفا می کنند. شواهد نشان می دهند که اطالع رسانی می تواند بخهش مههم و مهوثری از جعبهه ابهزار      

 بانک مرکزی باشد زیرا:

 در دوره هایی که بازارهای مالی در تالطم هستند، بانک های مرکهزی مهی    یرگذاری بر بازارهای مالی دارد:قابلیت تاث

توانند از طریق ابزار سياست ارتباطی، انتظارات را تحت تأثير قرار دهنهد. شهواهد تاربهی حهاکی از آن اسهت کهه قيمهت        

ی واکنش نشان می دهد. همچنين بر اسهاس یافتهه ههای    های مالی به طور معناداری به سخنرانی های مقامات پولدارایی

مطالعات تاربی، بازارهای مالی زمانی که اطالع رسانی توسط رئيس بانک مرکزی صورت پذیرد، واکنش قوی تهری نشهان   

 می دهند.

 :سياست پهولی شهفاف تهر بهه افهزایش پهيش بينهی         پیش بینی پذیری تصمیمات سیاست پولی را افزایش می دهد

امات و سياست های بانک مرکزی و در نتياه کاهش نااطمينانی در بازارههای مهالی مناهر مهی شهود. فعهاالن       پذیری اقد

بازارهای مالی عموماً به اندازه سياست گذاران پولی در مورد اهداف، استراتژی و چشم انداز سياست ههای پهولی اطالعهات    

ی می تواند توانایی بخش خصوصی را در پيش بينی سياست ندارند. در شرایط نابرابری اطالعات، اطالع رسانی بانک مرکز

سياست ها موثر است. هر قدر توانهایی   افزایش کاراییهای پولی افزایش دهد. درك بهتر عموم از سياست های پولی در 

ح جاری و نه صرفاً سط–بانک مرکزی در تحت نفوذ در آوردن انتظارات بازار در مورد مسير آینده ابزار سياستگذاری پولی 

 بيشتر باشد، قابليت آن در تاثيرگذاری بر اقتصاد بيشتر خواهد بود. -آن

 :سياست ارتباطی کارا به همهراه   به طور بالقوه به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاست پولی کمک می نماید

. کاهش انتظارات تهورمی  اقدامات سياستی معتبر برای دستيابی به اهداف سياست پولی از اهميت ویژه ای برخوردار است

یکی از مواردی است که اقتصاددانان در رابطه با سياست های شفاف سازی بر آن تأکيد کرده اند، این امر می تواند مناهر  

این فرض که مردم صرفنظر از تالش های صورت گرفته برای توضيح سياستهای  0به تأثير بيشتر سياست های پولی گردد.

به طور کامل درك می کنند، غير واقعی است. در این شرایط، ارتباط بانک مرکزی می تواند نقش پولی، این سياست ها را 

مهمی در شکل گيری انتظارات بخش خصوصی داشته باشد. به این ترتي  بانک مرکهزی قهادر خواههد بهود تها انتظهارات       

 تورمی را در محدوده تورم هدف کنترل نماید.

 

 نشان دادند که شاخص شفافيت به طور معکوس با متوسط نرخ تورم در ارتباط است.کشور  84( با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 2112کورتاریس و همکاران ) -0
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 ت ارتباطی بانک مرکزیمحتوای اطالعاتی در چارچوب سیاس

( انگيهزه هها و   2( اهداف سياست پهولی،  0بانک های مرکزی حداقل در رابطه با چهار جنبه از سياست پولی اطالع رسانی می کنند: 

( سياست های پولی آتی. در ادامه به بررسی دقيق تهر ههر یهک از ایهن     9( چشم انداز اقتصادی، 3دالیل اتخاذ تصميمات سياستی، 

 ی پردازیم:جنبه ها م

 در مورد اهداف سیاست پولی اطالع رسانی 

تعيين اهداف کمی توسط بانک مرکزی حداقل دو مزیت به همراه دارد. اول، اهداف کمی، پاسخگویی را تسهيل و عملکرد بانک مرکهزی  

را در برابر تعهدش قابل ارزیابی می نماید. دوم، یک هدف )اهداف( کمی به لنگر کردن انتظارات کارگزاران اقتصادی کمهک مهی نمایهد.    

وبی لنگر شده باشند به نوبه خود می توانند با از ميان برداشتن منبع مهمی از شوك ها، به تثبيهت نهرخ تهورم    انتظارات تورمی که به خ

 کمک نمایند. بانک های مرکزی هدفگذار تورم، در خصوص نرخ تورم هدف، به صورت عمومی اطالع رسانی می نمایند.  

 در مورد تصمیمات سیاستی اطالع رسانی 

امروزه بيشتر بانک های مرکزی، عموم مردم را در رابطه تصميمات سياست پولی آگاه می نمایند. اعالم به موقع و صریح تصهميمات  

سياست پولی می تواند با رفع هر گونه حدسيات راجع به تصميمات بانک مرکزی، اختالل )نویز( را کاهش دهد. کاهش اختالالت به 

بهبود در کارایی سياست پولی گردد. زمان بندی و محتوای اطالع رسانی در مورد جلسهات شهورا بهه     نوبه ی خود می تواند منار به

تمامی بانک های مرکهزی مهورد بررسهی،     0(. بر اساس جدول 0طور قابل توجهی در ميان بانک های مرکزی متفاوت است )جدول 

منتشر می کننهد. بهه غيهر از بانهک مرکهزی اروپها، سهایر        پس از برگزاری جلسات شورا، یک خبر مطبوعاتی شامل مصوبات شورا را 

ی مرکزی در این خبر مطبوعاتی، توضيحاتی راجع به علل تصميم گيری های شورا را ارائه می دهنهد. برخهی از بانهک ههای     هابانک

برگزار می کننهد.   ی کوتاهی کنفرانس خبریمرکزی )مانند سوئد، جمهوری چک و اروپا( پس از اتخاذ تصميمات سياستی، با فاصله

جلسات پرسش و پاسخ در این کنفرانس های خبری کمک شایانی به شفاف شدن سياست ها بهرای بخهش خصوصهی مهی کنهد. از      

سویی دیگر، با توجه به پوشش تلویزیونی این کنفرانس ها، بانک های مرکزی این فرصت را می یابند که پيام خهود را بهه دامنهه ی    

 نند.وسيعی از مخاطبان منتقل ک

بانک های مرکزی در مورد این که چه ميزان از فرآیند تصميم گيری خود را )از طریق انتشار صورت جلسات شورا و رأی اعضا( 

فاش نمایند با یکدیگر اختالف دارند. از ميان بانک های مرکزی مورد بررسی، تنها بانک مرکزی اورپا صورت جلسات خود را منتشهر  

 کند.  نمی
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 ه اطالع رسانی در مورد تصميمات سياست پولی )بانک های مرکزی منتخ (نحو - 0جدول 

 فدرال رزرو انگلستان  اروپا جمهوری چک  سوئد بانک های مرکزی

        اعالم سریع تصمیمات سیاستی

        خبر مطبوعاتی بعد از هر جلسه ی شورا

 8 02  02 02  8 تواتر )مرتبه در سال(

    × ×   تصمیم گیری ها در خبر مطبوعاتیتوضیح علل 

        کنفرانس خبری بعد از هر جلسه ی شورا

 × ×  00 02  0فصلی تواتر )مرتبه در سال(

 × ×  دقيقه 91 ساعت 3تا  2  2دقيقه 41 مدت زمان تأخیر بعد از اعالم خبر

 × ×      همراه با جلسات پرسش و پاسخ

        اطالعات تکمیلی

    ×    انتشار صورتجلسات

 هفته 8تا  1 روز 03  × روز 02  هفته 2 تاخیر در انتشار صورتجلسات

 ( و درگاه بانک های مرکزی مذکور2118منبع: مطالعه بالیندر و همکاران )

 در رابطه با چشم انداز اقتصادی اطالع رسانی 

است که تعيين نماید، چشم انداز کدام یک از متیيرهای اقتصاد کهالن را در  جنبه مهم دیگر از استراتژی ارتباطی بانک مرکزی این 

اختيار عموم قرار دهد. این ماموعه از اطالعات می تواند شامل پيش بينی بانک مرکزی از نرخ تورم، رشد اقتصادی و تمایالت شورا 

ميزان ارائه این اطالعات به عموم به طور معناداری  در رابطه با تصميمات سياست پولی در آینده باشد. بانک های مرکزی در نحوه و

با یکدیگر تفاوت دارند. بانک های مرکزی که چارچوب هدفگذاری تورمی را اتخاذ کرده اند نوعهاً در گهزارش ههای ادواری، ارزیهابی     

ی اروپا پيش بينی های کارکنان خود را از تورم مورد انتظار به اطالع عموم می رسانند )گزارش تورم بانک انگلستان(. در بانک مرکز

بار در سال انتشار می یابد. فدرال رزرو پيش بينی کارکنانش را پنهان نگه می دارد اما پيش بينی شورای بازار باز فهدرال از تهورم    9

فعاليهت   مرتبه در سال منتشر می کند. عالوه بر نرخ تورم، برخی از بانک های مرکزی به انتشار پيش بينی ههایی در خصهوص   9را 

اقتصادی و توليد می پردازند. بانک های مرکزی زالندنو، نروژ، جمهوری چک و سوئد پا را فراتر گذاشته و در تواتر مشهخص،  پهيش   

 بينی شکاف توليد را  نيز منتشر می کنند.

 در مورد سیاست های پولی آتی اطالع رسانی 

ابزار سياست پولی )نرخ بهره( اطالع رسانی مهی کننهد. در ادبيهات     برخی از بانک های مرکزی از طرق مختلف در مورد مسير آینده

اطالق می شود.  ههدف بانهک ههای مرکهزی از      "3راهنمایی آتی"استراتژی های ارتباطی بانک مرکزی، به این نوع از اطالع رسانی، 

از بانک های مرکزی ماننهد بانهک    تصحيح انتظارات و کاهش تخصيص نادرست و ناکارای منابع است. تعدادی "راهنمایی آتی"ارائه 

 

 در مواقع تیيير نرخ ها سياستی -0

 ساعت است. 9دو بار در سال، مدت زمان وقفه ميان خبر مطبوعاتی و کنفرانس خبری  -2
3- Forward Guidance 
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استفاده می کنند. در این جنبه از اطالع رسانی، بانک ههای   -اغل  به شکل کلمات رمزی-مرکزی اروپا از عالمت دهی غير مستقيم 

نهدنو،  مرکزی دیگر صریح تر عمل می کنند و بيانيه ای در رابطه با ارزیابی آینده نگر سياست های پولی منتشر می کنند )نهروژ، زال 

 ی این کشورها هستند(. سوئد و ایسلند از جمله

کماکان اجماعی در خصوص این نوع از اطالع رسانی وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان پهولی، ارائهه پهيش بينهی ههای      

سهازد. همچنهين، بها    کمی از رفتار آینده بانک مرکزی می تواند بسيار محدود کننده باشد و فرآیند تصميم گيری شهورا را پيچيهده   

توجه به این نکته که ممکن است عموم مردم ماهيت شرطی این پيش بينی هها را درك نکننهد، ایهن اطهالع رسهانی ممکهن اسهت        

هایی را در حوزه سياست ارتباطی بانک مرکزی به همراه داشته باشد. در عمل نگرانی بسياری از بانک های مرکزی این اسهت  چالش

ممکن است با تعهد بانک مرکزی اشتباه گرفته شود. در این شرایط اگر ایهن پهيش بينهی هها محقهق نگهردد،        که این نوع از ارتباط

تفاوت ميان سياست از قبل اعالم شده و سياست اتخاذ شده ممکن است به اعتبار بانک مرکزی لطمه وارد سازد. به منظور ممانعهت  

طه با مسير نرخ های بهره اطالع رسانی می کنند، بر این نکتهه تأکيهد مهی    از بروز این مشکالت، تمامی بانک های مرکزی که در راب

کنند که هر ارزیابی آینده نگر، مشروط بر اطالعات جاری است و بنابراین می تواند دستخوش تیييرات احتمهالی قهرار گيهرد. بهرای     

ده برای نرخ رپهو )ابهزار سياسهتگذاری    به طور منظم بر مشروط بودن مسير پيش بينی ش -0ریکس بانک–مثال بانک مرکزی سوئد 

 ."این یک پیش بینی است و نه یک تعهد"پولی( تأکيد و بيان می کنند که 

 گروه های هدف بانک مرکزی برای اطالع رسانی

 ( ارتباط بانهک مرکهزی بها فعهاالن    0الیه های مختلفی را می توان برای برقراری ارتباط و اطالع رسانی بانک مرکزی در نظر گرفت: 

( ارتباط بانک مرکزی با عمهوم مهردم. بها توجهه بهه ایهن کهه اسهتراتژی         3( ارتباط بانک مرکزی با مقامات سياسی 2بازارهای مالی 

ارتباطی بانک مرکزی بسته به گروه های مختلف هدف بایستی متفاوت باشد،  در این بخش ضمن بررسی اههداف بانهک مرکهزی از    

 توصيف و ارزیابی چگونگی صحبت کردن بانک مرکزی می پردازیم.برقراری ارتباط با این گروه ها، به 

  :اطالع رسانی بانک مرکزی، مبنای شکل گيری انتظارات و برآوردهای ارتباط بانک مرکزی با فعاالن بازارهای مالی

ر می دهد. اقداماتی که ارزش دارایی های مالی را تحت تأثير قرا -فعاالن بازارهای مالی از اقدامات سياستی آتی است

هدف بانک مرکزی از برقراری ارتباط با این گروه هدف، دستيابی همزمان به شفافيت و کارایی است. ارتباط بانک مرکزی 

که بانک مرکزی در آینده قصد  –در صورتی کارایی دارد که بتواند به فعاالن بازار در درك و پيش بينی سياست پولی 

نتظارات فعاالن بازار، با اقدامات آتی بانک مرکزی در یک راستا قرار گيرند، هر تیيير کمک نماید. اگر ا -اعمال آن را دارد

در سياست به طور معناداری اثرات مخرب کمتری خواهد داشت. بانک مرکزی بایستی از این مسئله آگاه باشد که اگر 

ستی را اتخاذ کنند که می تواند به سياست ارتباطی اش به درستی تفسير نگردد، فعاالن بازار ممکن است تصميمات نادر

طور بالقوه زیان های اقتصادی بزرگی را به همراه داشته باشد. نهایتاً اگر فعاالن بازار در درك اطالعات دریافتی از سوی 

بانک مرکزی دچار اشتباه گردند، ممکن است اعتبار بانک مرکزی خدشه دار شود. در نتياه، ارتباط بانک مرکزی با 

 عبارتند از: اصول برقراری ارتباط با فعاالن بازارازارهای مالی بایستی بر یکسری از اصول استوار باشد. فعاالن ب
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می تواند بازارههای مهالی    -چه بخواهند و چه نخواهند–بانک مرکزی بایستی آگاه باشد که ارتباطش با فعاالن بازارها  -0

 را تکان دهد.

به منظور تحریک بازارهای مالی، تنها در مواقعی استفاده نماید که یک بانک مرکزی بایستی از سياست ارتباطی خود  -2

 آشکار ميان قيمت های بازار و سياست های مورد انتظار بانک مرکزی وجود دارد. 0ناترازی

در هنگام بروز قيمت گذاری اشتباه در بازار و در نتياه لهزوم برقهراری ارتبهاط بها فعهاالن بهازار، بایسهتی اسهتراتژی          -3

صهورت پهذیرد.    -برای مثال بدنه ی ارشد تصميم گيری بانک مرکزی -طی بانک مرکزی تنها از طریق یک کانالارتبا

اظهار نظرهای متفاوت اعضای شورای پول و اعتبار و مدیران ارشد بانک مرکزی مهی توانهد بهه جهای ههدایت بهازار،       

 ناترازی را تشدید نماید.

ر و شایعه های نامعتبر و یا اظهار نظر و ارزیابی های افهراد  )یها بهه عبهارت     در مواقعی که بازار به واسطه دریافت اخبا -9

دیگر نویزها( دچار نوسان می شود، بانک مرکزی بایستی سياست ارتباطی اصالحی را به منظور کاهش سوء تفاهم ها 

ازار توصيه نمایهد کهه   اتخاذ نماید. برای مثال در این شرایط بهتر است رئيس )یا سخنگوی( بانک مرکزی به فعاالن ب

 .نویزها توجهی نکننداین  به

 :هدف اصلی ارتبهاط بانهک مرکهزی بها مقامهات دولتهی، تضهمين پاسهخگویی           ارتباط بانک مرکزی با مقامات سیاسی

و بهبود کارایی سياست های اقتصهاد کهالن اسهت. ارتبهاط ميهان بانهک مرکهزی و         -که پيش نياز استقالل است –مناس 

مقامات سياسی می بایست در یک چارچوب شفاف و روشن برقرار شود. تعامل بانک مرکزی با مالس می تواند از طریهق  

ی ایاهاد گهردد. از سهویی دیگهر، اظهارنظرههای      گزارشات دوره ای رئيس بانک مرکزی در رابطه با سياستگذاری های پهول 

متفاوت مقامات سياسی در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به سياست پولی، نویزهای غيرضروری را سب  می شهود و  

در نتياه کارایی کلی سياست پولی را خدشه دار می کند. در بيشتر کشورهای پيشهرفته، مقامهات سياسهی در رابطهه بها      

ظهار نظر نمی کنند و به بانک مرکزی اجازه می دهند تا با تسلط بر ابزار سياست پولی، بهه اههداف تعيهين    سياست پولی ا

 شده دست یابد.

 :از آناا که عملکرد بانک مرکزی و تصميمات مقامات ایهن بانهک بطهور مسهتقيم و      ارتباط بانک مرکزی با عموم مردم

یری دارد، همراهی مردم و تعبير و تفسير صحيح و منطقهی فعاليتههای   غيرمستقيم در زندگی آحاد مردم تاثيرات انکارناپذ

بانک مرکزی از برقراری ارتباط با مردم دو هدف اصلی را دنبال می نماید:  .اناام شده در بانک، ضرورت و اهميت می یابد

وده مهردم بایسهتی بهر    ( پاسخگویی. با توجه به این اهداف، سياست ارتباطی بانک مرکزی بها ته  2( کارایی سياست پولی 0

 روشن و قابل فهم بودن پيام های ارسالی استوار گردد.

 های اطالع رسانی بانک های مرکزی کانال

ی هابانکعالوه بر این که اطالعات ارائه شده توسط بانک های مرکزی به بخش خصوصی به طور قابل توجهی متفاوت است در بين 

ارتباط نيز ناهمگنی زیادی وجود دارد. بانک های مرکزی به منظور برقراری ارتباط با عمهوم  مرکزی از نظر انتخاب ابزارهای برقراری 
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و فعالن بازارها می توانند از ماموعه ی وسيعی از ابزارهای ارتباطی استفاده نمایند. هر یک از بانک های مرکزی ترکيبی از ابزارهها  

دادی از مهمترین ابزارهای برقراری ارتباط بهه همهراه اطالعهات تکميلهی     تع 2را در چارچوب ارتباطی خود بکار می برند. در جدول 

 راجع به زمان، محتوا و گروه هدف بانک مرکزی آورده شده است. 

 ابزارها، کانال ها و گروه های هدف استراتژی ارتباطی بانک های مرکزی -2جدول 

 گروه هدف محتوا زمان کانال ها ابزارها
نسهههخه وب سهههایت،  خبر مطبوعاتی

 چاپی
بالفاصله پهس از  

 جلسات شورا
تصميمات سياست پولی، بعضی اوقات همراه 
 با توضيحات مختصر راجع به مصوبات شورا

 توده مردم، بازارها و رسانه ها

انهههدکی بعهههد از  پخش تلویزیونی  کنفرانس خبری
پایههان جلسههات  

 شورا

توضيح علل مصوبات شورا، ارزیابی از وضعيت 
انهداز آینهده، گهه گهاه      جاری اقتصاد و چشم

اظهههار نظههر در مههورد سههایر سياسههت هههای  
 اقتصای نظير سياست های مالی

 توده مردم، بازارها و رسانه ها

وب سهههایت و نسهههخه  انتشار صورتجلسات شورا
 چاپی

 8تههها  03بهههين 
هفتهههه بعهههد از  
 جلسه ی شورا

ارائه اطالعات راجع بهه بحهه ههای صهورت     
تصميم گيهری  گرفته در شورا ) شامل دالیل 
 ها، سناریوهای سياستی و ...(

 توده مردم، بازارها و رسانه ها

وب سهههایت و نسهههخه  انتشار آرای هر یک از اعضای شورا
 چاپی

همهههههراه بههههها  
صورتالسههههه ی 

 شورا

ارائه آرای هر یک از اعضای شهورا و توضهيح   
 آرای مخالف

 توده مردم، بازارها و رسانه ها

نسهههخه وب سهههایت،  انتشار پیش بینی ها
 چاپی

ارائه پيش بينی نرخ تورم، رشهد اقتصهادی و    ماهانه، فصلی
 سایر متیيرهای کليدی

تحليههل گههران، فعههاالن بههازار و 
 عموم مردم

گزارش هاا )باولتن هاای ماهاناه      
 گزارش سیاست پولی و ...(

وب سهههایت، نسهههخه  
 چاپی

ماهانههه، فصههلی و 
 ساالنه

تحليههل مسههائل مربههوط بههه سياسههت پههولی، 
وضعيت جاری اقتصاد و ارائهه چشهم   ارزیابی 

 انداز اقتصادی

فعههاالن بههازار، عمههوم مههردم و  
 رسانه ها

گههههزارش زنههههده در   گزارش سیاست پولی به مجلس
تلویزیهههون و رادیهههو،   
نسههههخه چههههاپی، وب 

 سایت

توضيح سياست گذاری های پولی و پاسخ به  دو بار در سال
 سواالت نمایندگان

 سياستمداران، عموم مردم

مسههائل کليههدی سياسههت پههولی )شههامل      - رسانه های جمعی هامصاحبه 
استراتژی ها و مصوبات(، مشکالت جهاری در  
زمينه سياسهت ههای اقتصهادی، موضهوعات     

 خاص

فعههاالن بههازار، عمههوم مههردم و  
 رسانه ها

تعامل مستقيم، رسهانه   سخنرانی ها
های جمعی  و انتشهار  

 در وب سایت بانک

 مسههائل کليههدی سياسههت پههولی )شههامل     -
استراتژی ها و مصوبات(، مشکالت جهاری در  
زمينه سياسهت ههای اقتصهادی، موضهوعات     

 خاص

فعههاالن بههازار، عمههوم مههردم و  
 رسانه ها

دیدار نمایندگان بانهک   جلسات توجیهی
مرکههزی بهها روزنامههه   

 نگاران

ارائههه توضههيحات بههه منظههور روشههن شههدن   در صورت نياز
 سياستگذاری های پولی 

 نمایندگان رسانه ها 

انتشههار در وب سههایت   مقاالت پژوهشی
بانک مرکزی و نسهخه  
چههههاپی در ماههههالت 

 اقتصادی

مطالعات اناام شده در زمينه های تخصصهی   به طور منظم
اقتصاد کهالن، بانکهداری مرکهزی و سياسهت     

 گذاری های پولی 

دانشگاهيان، افراد عالقه مند به 
 موضوعات اقتصادی در جامعه

مطالعات اناام شده در زمينه های تخصصهی   به طور منظم تعامل مستقيم کنفرانس ها
اقتصاد کهالن، بانکهداری مرکهزی و سياسهت     

 گذاری های پولی

دانشگاهيان، افراد عالقه مند به 
 موضوعات اقتصادی در جامعه

ویدئو/بازی/انیمیشن های آموزشی 
)در زمینااه مفاااهیم اقتصااادی و  

 سیاست گذاری پولی(

آموزش مفهاهيم کليهدی در اقتصهاد )ماننهد      به طور منظم وب سایت
تورم( و موضوعات مربهوط بهه سياسهتگذاری    

 پولی و کنترل نرخ تورم به زبان ساده

دانههش آمههوزان، دانشههاویان   
معلمان، افهراد عالقهه منهد بهه     
 موضوعات اقتصادی در جامعه

آشنایی با فرآینهد تصهميم گيهری در زمينهه      به طور منظم تعامل مستقيم مسابقات مدرسه ای
 سياستگذاری پولی 

 نوجوانان و معلمان مدارس

 ی شفافيت باال(منبع: گردآوری نویسنده از درگاه بانک های مرکزی )با درجه
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 های پیش روی اطالع رسانی بانک مرکزی در ایرانچالش

رابطه با مسائل و موضوعات اقتصادی، مشکلی است که خصوصهاً  : سطح سواد و آگاهی عموم مردم در سطح سواد اقتصادی مردم

بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه در رابطه با استراتژی های ارتباطی خود با آن مواجه هستند. هر چه درك عمهوم از  

نتهرل انتظهارات بيشهتر    مسائل اقتصادی و موضوعات بانکداری مرکزی بيشتر باشد، کارایی اطالع رسانی بانهک مرکهزی در جههت ک   

 خواهد بود. بنابراین الزم است تا بانک مرکزی اقداماتی را در جهت افزایش درك عموم مردم از مفاهيم کليدی اقتصادی اناام دهد.

مشاهده پهذیر بهودن قيمهت     شکاف میان تورم احساس شده توسط مردم و نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی:

ی خرید این قالم و سهم این گروه در سبد مصرفی خانوارها در دهک های پایين، باعه گردیده تا باور عموم اقالم خوراکی، تواتر باال

مردم از نرخ تورم با نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی متفاوت گردد. زیرا افراد وزن و اهميت بيشتری را بهه تیييهرات قيمهت    

ظير خوراکی ها(، اختصاص می دهند و در نتياه تورم باالتری را نسبت بهه آنچهه   کاالهایی که اغل  خریداری و مصرف می کنند )ن

که توسط بانک مرکزی اعالم می شود احساس می کنند. ایااد این شکاف، چالش جدی را در برابر استراتژی ارتباطی بانک مرکزی 

ا تحت تأثير قرار دهد و رانهد دومهی از تهورم را    قرار می دهد. این تفاوت می تواند انتظارات تورمی ر -در خصوص کنترل نرخ تورم-

سب  گردد. همچنين این تفاوت، اعتبار بانک مرکزی را مخدوش می کند. بنابراین بانک مرکزی می بایست از طریق اطهالع رسهانی   

 به عموم این اختالف را کاهش دهد.

ک های مرکزی است و ایااد آن چالش مهمهی  اعتبار خصوصيت مورد نياز برای تمامی بانتحلیل رفتن اعتبار بانک مرکزی: 

برای بانک های مرکزی در کشورهایی با تاریخچه ای از تورم مزمن است. با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قابل توجه نرخ تورم، 

چهارچوب   ميزان اعتبار و مقبوليت عمومی بانک مرکزی ایران طی چند سال اخير دچار کاهش شدیدی شده است. در ایهن شهرایط  

ارتباطی مناس  بانک مرکزی به همراه تعهد به برنامه های اعالم شده می تواند در بازگردادندن اعتمهاد دوبهاره نقهش بسهزایی ایفها      

نماید. الزم به ذکر است بانک مرکزی نمی تواند تنها از طریق برقراری ارتباط، بهه ایاهاد یها حفهت اعتبهار خهود نائهل آیهد. در ایهن          

 نک مرکزی و تعهد به وعده های اعالم شده از اهميت ویژه ای برخودار است.خصوص عملکرد با

ههای پهولی و   استقالل بانک مرکزی به این معناست که بانهک مرکهزی بتوانهد سياسهت    درجه پایین استقالل بانک مرکزی: 

هها  قابهل نسهبت بهه نتهایج سياسهت     اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سياسی و بر اساس مصالح اقتصادی تنظيم و اجرا نمایهد و در م 

پاسخگو باشد. پایين بودن درجه استقالل بانک مرکزی ایران، طراحی استراتژی های ارتباطی را با مشهکالتی مواجهه خواههد کهرد.     

ایااد تعهد در برابر کنترل نرخ تورم و اعالم عمومی آن در شرایطی که بانک مرکزی ابزارهای مکفی برای سياست گهذاری پهولی را   

، کنترل محدودی بر کل های پولی دارد، مهی توانهد اعتبهار بانهک     ساختار روابط دولت و بانک مرکزیدر اختيار ندارد و نيز به دليل 

مرکزی را بيش از پيش کاهش دهد. در این شرایط، بانک مرکزی بدون مااب کردن مقامات دولتی به ضرورت انضباط در سياسهت  

 ئل آید.های مالی نمی تواند به توفيقی نا
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وجود یک چارچوب اطالع رسانی به عموم مردم بدون وجود یک استراتژی روشهن بهرای برقهراری    ناسازگاری عالئم ارسالی: 

ارتباط ميان بانک مرکزی و دولت امکان پذیر نمی باشد. در مواقعی که اظهار نظر مقامات دولتی در جهتی عکس بها صهحبت ههای    

 در کارایی سياست ارتباطی بانک مرکزی اخالل ایااد نماید.مقامات بانک مرکزی باشد، می تواند 

 پیشنهادهایی برای بهبود چارچوب ارتباطی بانک مرکزی در ایران

ی شهفاف  ارتبهاط در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های پيش روی سياستگذاری پولی در کشور، فقدان دیپلماسهی و سياسهت   

و فعاالن اقتصادی است. با توجه به موضوعات مورد بحه و بررسی اجمهالی بهر نحهوه     جهت برقراری ارتباط موثر ميان بانک مرکزی

تعامل بانک های مرکزی با گروه های هدف مختلف، پيشنهادهایی را می توان به منظور بهبود شاخص شفافيت و چارچوب ارتباطی 

 بانک مرکزی به شرح ذیل مطرح کرد:

  ،محتاطانه عمل نمایند و از این مسئله آگاه باشد که ارتباطی )یا صحبتی( که بهه  بانک مرکزی بایستی در برقراری ارتباط

درستی توسط فعاالن بازارهای مالی یا عموم مردم درك نگردد، می تواند زیان قابل توجهی را به بازارها، خانوارها و بنگهاه  

د، می تواند به جای دربرداشهتن منهافع،   به طور نامناس  طراحی و یا اجرا شویک چارچوب ارتباطی که  ها تحميل نماید.

. سازگاری ارتباط و اتخهاذ سياسهت هها زمينهه سهاز ایاهاد اطمينهان و        نمایدزیان های قابل توجهی را به اقتصاد تحميل 

حمایت مردمی است. در مقابل، اطالع رسانی و تعامل ناهماهنگ و اشتباهات سياستگذاری می تواند به نوسانات گسهترده  

علی رغم بروز پیشرفت هایی در اطالع رسانی بانک های مرکازی  کماکاان چاارچوب    رها دامن زند. تری در بازا

 واحدی که برای تمامی کشورها مناسب باشد وجود ندارد.

  بازاهای مهالی، رسهانه ههای مهالی تخصصهی و محافهل        -در گذشته، ارتباط بانک مرکزی بيشتر بر یک گروه هدف خاص

کهه  –انک مرکزی در برقراری ارتباط با این گروه بيشتر از اصالحات تخصصهی اقتصهاد پهولی    تمرکز داشت. ب -دانشگاهی 

استفاده می کرد. در شرایط کنونی اقتصاد کشهور، مسهائل و موضهوعات حهوزه سياسهت       -برای عموم مردم قابل فهم نبود

م را بهيش از پهيش بهه خهود جله       پولی و عملکرد بانک مرکزی بازتاب بسياری در رسانه ها پيدا کرده و توجه عموم مرد

نموده است. بنابراین، ضرورت دارد تا بانک مرکزی به طور مستقيم به ارائه اطالعهات و توضهيحات در رابطهه بها سياسهت      

قابال فهام   و  ساادگی هایش به عموم مردم بپردازد. همچنين، در این وضعيت آنچه از اهميت ویژه ای برخوردار است، 

سوی بانک مرکزی به مردم است. پيچيدگی و مبهم بودن اطالعات، باعهه بهدفهمی عمهوم و     از بودن پیام های ارسالی

 تحریف تصویر واقعی شرایط اقتصادی در اذهان عمومی می شود.  

        آماوزش مفااهیم   استفاده از ابزارهای ترویج مفاهيم بانکداری مرکزی و اختصهاص بخشهی از درگهاه بانهک مرکهزی بهه

)شامل ویدئو های آموزشی و گزارشات و بروشورها( می تواند به درك عمومی از بان ساده اقتصادی به عموم مردم به ز

موضوعات سياست پولی کمک شایانی نماید. بانک مرکزی با بهره گيری از ارسال کيت های آمهوزش اقتصهاد بهه مهدارس     

امل نوجوانهان، معلمهان و   )شامل انيميشن، کتابچه و بازی های اقتصادی( می توانهد بهه سهطح وسهيعی از مخاطبهان )شه      

 والدین( دسترسی یابد و از این طریق سطح دانش اقتصادی جامعه را افزایش دهد.
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 می تواند ساختار تصميم سهازی شهورای پهول و اعتبهار و همچنهين همهاهنگی        ارتقای دانش اقتصادی سیاستمداران

سياست های پولی و مالی را باعه گردد. در این راستا، انتشار کتابچه و گزارشهات تحليلهی در رابطهه بها اسهتراتژی ههای       

شدن دیدگاه هها   سياست گذاری پولی و برگزاری جلسات توجيهی برای سياستمدران برای حصول اجماع نظر و هم راستا

 می تواند تا حد زیادی مثمر ثمر باشد.

    با توجه به اهميت انتشار به موقع و منظم آمارها و اطالعات اقتصادی در شکل گيری انتظارات بخش خصوصهی، پيشهنهاد

بانک  اضافه گردد و "تقویم انتشار آمار"در درگاه بانک مرکزی، بخشی با عنوان  "آمارها و داده ها"می گردد در بخش 

 مرکزی متعهد گردد تا در تاریخ های اعالم شده، آمار مربوطه را در درگاه بانک منتشر نماید.

  نرخ رشد اقتصادی و سایر متیيرهای کليدی، انتشار منظم پیش بینی نرخ تورمعلی رغم تاربه بانک های مرکزی در ،

بينی متیيرههای اقتصهادی )و بهاالخص نهرخ تهورم(      در ایران تا کنون بانک مرکزی به انتشار عمومی آمار مربوط به پيش 

نپرداخته است. با توجه به نقش موثری که این پيش بينی ها در مدیریت انتظارات بخهش خصوصهی و همچنهين کهارایی     

سياست های پولی ایفا می کنند، پيشنهاد می شود بانک مرکزی در گزارشی بهه ارائهه پهيش بينهی خهود از چشهم انهداز        

بپردازد. در این گزارش بایستی اطالعات مکفی راجع به مدل اقتصهادی بکهار گرفتهه     -تر ماهانه یا فصلیدر توا–اقتصادی 

 شده برای پيش بينی ها و همچنين پيش فرض های مدل ارائه گردد.

 ی پيش بينی هایش به بخش خصوصی بایستی بر این مسهئله تأکيهد نمایهد کهه ایهن پهيش بينهی هها         بانک مرکزی در ارائه

بر اطالعات و شرایط جاری اقتصاد است و بنابراین با توجه به وجود نااطمينانی در مورد شرایط اقتصهادی و ماهيهت    مشروط

تصادفی شوك های کالن، امکان بروز شکاف ميان پيش بينی های اعالم شده و مقادیر محقق شهده متیيرهها وجهود دارد. بها     

 لطمه نمی بيند. -يان واقعيت و پبيش بينی های اعالم شدهم-این شيوه، اعتبار بانک مرکزی در صورت بروز شکاف 

  باشد. به این معنی که بانک مرکزی در کنار اطالع رسانی به فعاالن بازارها و عموم مردم، بایسهتی   دوطرفهارتباط بایستی

به نظرات و پيشنهاداتی که تحليل گران بازارها، متخصصان و اساتيد اقتصاد در رسانه های جمعی ارائه می دهنهد، توجهه   

فه بوده است که بانک های مرکزی پيام هایشان را به نماید. در گذشته ارتباط بانک های مرکزی عمدتاً یک مسير یک طر

عموم مردم منتقل می کردند. جهانی شدن اطالعات، افزایش استفاده از اینترنت، محيطی را ایااد کرده است که هر آنچه 

ههای   که بانک های مرکزی اناام می دهند، موضوعی برای ارزیابی بازارهای مالی و تفسير رسانه ها اسهت.  امهروزه بانهک   

مرکزی با انبوهی از نظرات منعکس شده در وبالگ ها، کانال های تلویزیونی و جراید مواجه هستند کهه تهأثير زیهادی بهر     

اذهان عمومی دارد. در این شرایط، توجه بانک مرکزی به راه حل های پيشنهادی کارشناسان می توانهد در بعضهی مواقهع    

 کارگشا باشد.

 نظر به چارچوب روابط بانک مرکزی و دولت کهه طهی سهاليان طهوالنی و بهر      ت مالی: هماهنگی مقامات پولی با مقاما

مبنای وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شکل گرفته است، استقالل عملياتی کامل بانک مرکزی از کسری بودجه دولت 

امل بانک مرکزی بها دولهت   در زمان بسيار کوتاه ممکن نيست. به همين دليل، دستيابی به هدف کنترل نرخ تورم بدون تع

کسهری   در راستای هماهنگی سياست های مالی و پولی مقدور نمی باشد. البته این تعامل نبایستی به معنی تهأمين مهالی  

 بودجه ی دولت به طور کامل تلقی گردد.
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 اههداف   ی مهم بانک مرکزی این است که محدودیت های مربوط به مأموریت ها و توانهایی اش در رسهيدن بهه   یک وظيفه

اطالع رسانی در رابطه با محدودیت هاای پایش روی سیاساتگذار    سياست پولی را برای عموم مردم توضيح دهد. 

برای پرهيز از شکل گيری انتظارات نادرست و بالتبع آن از دست رفتن اعتبار بانک مرکهزی الزم و ضهروری اسهت.     پولی

کنترل نرخ تورم قادر خواهد بود تا با سياست های پهولی انبسهاطی   اگر اعتقاد عموم بر این باشد که بانک مرکزی عالوه بر 

به صورت پایدار، باعه تقویت رشد اقتصادی و کاهش بيکاری گردد، آنگاه شهرت و اعتبار بانهک مرکهزی تحليهل خواههد     

رکاود  فضهای  در  رفت. دستيابی به نرخ تورم پایين، به ميزان موفقيت بانک مرکزی در توجيه افکار عمومی بستگی دارد.

فعلی که بيشتر در نتياه محدودیت های گسترده در طرف عرضه اقتصاد به وجود آمده است، پی گيری سياسهت   تورمی

های پولی و مالی انبساطی متعارف نه تنها نمی تواند از طریق تحریک تقاضا، محرك رشد اقتصهادی باشهد، بلکهه ممکهن     

قيمتی به بی ثباتی اقتصادی بيافزاید. در مقابل انقباض شدید پولی و  است از مسير تقویت روند تورم و گسترش اختالالت

مالی می تواند اثرات رکودی را تشدید نماید. بنهابراین بهتهرین گزینهه سياسهت پهولی و مهالی در شهرایط فعلهی، اجهرای          

و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایااد فضای مناس  کهالن جههت رشهد اقتصهادی، خنثهی       0سياستهای با ثبات، معتبر

 ای و ارزی است.کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصيص بهتر منابع سرمایه

  ارائهه و   ریزی کمی برای کاهش نرخ تاورم برنامهبه منظور لنگر کردن انتظارات تورمی، الزم است تا بانک مرکزی یک

را به صورت عمومی اعالم نماید. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می بایست به صورت صریح و روشهن اعهالم نمایهد کهه     آن 

نرخ تورم هدفگذاری شده سياستگذار در افق ميان مدت چه ميزان است و به چه نحو )با چه ابزارهایی( و در طی چند ماه 

مه کمی کاهش نرخ تورم، این مزیت را دارد که بانک مرکزی را این نرخ کاهش خواهد یافت. اطالع رسانی در خصوص برنا

به پيگيری سياست های کنترل تورم متعهد نماید. در این راستا مسئله بسيار مهم حفت و تقویت اعتبار بانک مرکهزی در  

تحقق آنها در عرصهه   منظر فعاالن اقتصادی است. بانک مرکزی باید صرفاً به اعالم اهداف و برنامه هایی بپردازد که قادر به

عمل باشد؛ چرا که اعالم اهداف و برنامه هایی که در نهایت بانک مرکزی قادر به تحقق آن ها نشود، حاصلی جهز کهاهش   

اعتبار بانک مرکزی در منظر فعاالن اقتصادی نخواهد داشت. از سویی دیگر، تحقق اهداف کمی در تواتر اعالم شده، باعهه  

می ایااد شود که بانک مرکزی متعهد به برنامه های اعالم شده برای کنترل نرخ تهورم اسهت و   خواهد شد تا این باور عمو

بنابراین به دليل شکل گيری این اعتماد، انتظارات تورمی بخش خصوصی در دوره های بعد در سهطوح پهایين تهری قهرار     

 خواهد گرفت و به این ترتي  سياست های پولی کارایی بيشتری خواهند داشت.

  توجه به شفافيت اندك در رویه اتخاذ تصميمات سياست پولی در ایران، بهتر است اقداماتی در جهت بهبود شفافيت در با

اناام پذیرد. در ایهن   نحوه رسيدن به تصميمات سياستی در جلسات شورااتخاذ تصميم گيری های شورای پول و اعتبار و 

ول و اعتبار، ضمن بررسی دقيق تر مصوبات شورا می توانهد بهه   پس از جلسات شورای پکنفرانس خبری راستا، برگزاری 

درك عمومی از علل و منطق تصميم گيری ها کمک شایانی نماید. همچنين، در صورتی که ایهن کنفهرانس بها پرسهش و     

تهری را  پاسخ همراه باشد می تواند بر شفافيت اطالع رسانی بيافزاید. انتشار صورتالسات شورا نيز می تواند اطالع مفصل 

 راجع به نحوه تصميم گيری سياست های پولی در اختيار عموم قرار دهد.

 

1-Credible 
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تحوالت ای در بحران اقتصادی جهان و های توسعهتاربه بانک

 گذاری در اقتصاد جهانیانداز و سرمایهپس
MBRI9221 ليال محرابی 

ای، بانک جهانی، های توسعهبانک

انداز و بحران اقتصادی، پس

 گذاریسرمایه

وضعيت آماری مؤسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر نقش 

 های ایرانی(بانک
MBRI9220 وهاب قليچ، ليال محرابی 

مالی اسالمی، بانکداری سسات ؤم

 اسالمی، ایران

 لوحات تقی MBRI9219 پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران
ثر ؤعوامل م تورم، پایداری تورم،

 بر پایداری تورم

تهيه و تدوین آمارهای پولی و مالی بر اساس دستورالعمل صندوق 

 المللی پولبين
MBRI9218 ابوالفضل اکرمی  

 MBRI9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

دکتر محمداسماعيل 

 توسلی

 وهاب قليچ

عدالت، پول، ماليات تورمی، 

 اقتصاد اسالمی

 MBRI9216 مدیریت ثروت اسالمی
 رسول خوانساری، 

 رضا یارمحمدی

مالی اسالمی، مدیریت ثروت 

 اسالمی، فرایند مدیریت ثروت

  فرشته مالکریمی MBRI9215 مسئله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پيرامون بررسی دیدگاه

شده در های صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحليل عاملی نسبت

 بورس اوراق بهادار تهران
MBRI9214 

 ماندانا طاهری

 فرهاد نيلی
 

 MBRI9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 رسول خوانساری

 ميسمیحسين 

 ليال محرابی

مدت، ربا، سود، صکوك کوتاه

گذاران، بانکداری و مالی سپرده

 اسالمی

 MBRI9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 سيدمهدی برکچيان

 سعيد بيات

 هومن کرمی
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلیدواژه

 حسين ميسمی MBRI9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

گذاران، سود قطعی، ربا، سپرده

حسابداری، بانکداری و مالی 

 اسالمی

 و 0384 هایسال مقایسه) ایران در بانکداری صنعت عملکرد ارزیابی 

0341 ) 
MBRI9210 اعظم احمدیان  

  حميد قنبری MBRI9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل شاخص

منابع بانک، مصارف بانک، 

مدیریت دارایی و بدهی، تأمين 

 مالی توليد

بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری 

 اقتصادی )اکو(
MBRI9207 مصع  عبدالهی آرانی 

منطقه بهينه پولی، سازمان 

همکاری اقتصادی )اکو(، اقتصاد 

ای، همگرایی اقتصادی و منطقه

 پولی

حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در مؤسسات مالی 

 اسالمی: گزارش پنامين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI9206 حسين ميسمی 

نظارت شرعی، مقررات احتياطی، 

مؤسسات مالی اسالمی، ربا، بانک 

 اسالمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی: 

 نه بانکداری اسالمیگزارش چهارمين روز مدرسه زمستا
MBRI9205 وهاب قليچ 

حسابداری، حسابرسی، 

استانداردسازی، بانکداری اسالمی، 

 مؤسسات مالی اسالمی

های اسالمی: گزارش سومين روز مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 میمدرسه زمستانه بانکداری اسال
MBRI9204 ليال محرابی 

دارایی، بدهی، بانکداری بدون ربا، 

 اصول شریعت، ایران

 مدرسه روز دومين گزارش: اسالمی هایبانک در ریسک مدیریت 

 اسالمی بانکداری زمستانه
MBRI9203 رسول خوانساری 

ریسک، مدیریت ریسک، تأمين 

 مالی اسالمی، اصول شرعی، ربا

 روز اولين گزارش : تأمين مالی و معامالت در شرعی مقررات و اصول 

 اسالمی بانکداری زمستانه مدرسه
MBRI9202 فرشته مالکریمی 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، قواعد فقه، ربا، غرر

گزارش هفتمين  تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: 

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد جلسه
MBRI9201 حسين ميسمی 

تورم، ربا، ماليه تورمی، دولت 

 اسالمی، بانکداری و مالی اسالمی

 

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2021.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
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 2932در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاواژهکلید

کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمين پولی

 سالمیو مالی اهای بانکداری جلسه نقد پژوهش
MBRI9111 حسين ميسمی 

کردن ربا، ماليه تورمی، پولی

کسری بودجه، دولت اسالمی، 

 و مالی اسالمیبانکداری 

 فرشته مالکریمی MBRI9110 )بخش اول( ماموعه روایات ربا
 

 وثایق بانکی، رهن، دین، قبض فرشته مالکریمی MBRI9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 MBRI9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی
فرهاد نيلی و 

 فندیاریمرضيه اس

استفاده از خدمات مالی، 

اجتماعی  ه خصوصيات اقتصادی

 خانوارهای شهری، مدل پروبيت

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه 

 مالی در ایرانبه تحوالت سيستم 

MBRI9107 زهرا خوشنود 

مدیریت ریسک نقدینگی، 

رهنمود، بحران مالی، سيستم 

 مالی

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور 

 مالزی

MBRI9106 ليال محرابی 
مالزی، بانکداری اسالمی، 

 ابزارهای مالی، عملکرد مالی

 حسين ميسمی MBRI9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
ربا، بهره، سود، سرمایه، 

 اسالمیبانکداری و مالی 

 وهاب قليچ MBRI9104 تورق چيست؟

تورق، ابزار مالی، تاهيز و 

فقه تخصيص منابع بانکی، 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 ليال محرابی MENA MBRI9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

بانکداری اسالمی، کشورهای 

، عملکرد، MENAمنطقه 

 تأمين مالی اسالمی

 ایلناز ابراهيمی MBRI9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه
حوزه یورو، بحران یورو، دالیل 

 بحران، آینده حوزه یورو

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
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http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2010.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no7.pdf
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