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 یتجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پول

 ۰ایلناز ابراهیمی

 

 دهیچک

ز شدت و اند تا حد زیادی اتبعیت کرده و توانسته شییلی، ترکیه و برزی  از کشورهایی هستند که با موفقیت از سیاست هدفذااری تور  

وورد با این مسئله پیش تورمی در اقتصیاد وود بکاهند. بررسیی تبربه این کشیورها در این زمینه و سیازوکار  ملی که در بر     نوسیانات 

 مطالعه در این گزارش سیاستی است. مورد اند، مسئلهگرفته

 

 مقدمه 

که برای  ۰۴۴۱های مرکزی است و از سال شده توسط بانکهای سیاستی ا مالچوبترین چاردر حال حاضیر یکی از رایج  تور هدفذااری 

کار ی وود به های پولها آن را در ا مال سیییاسییتاولین بار نیوزیلند این رژیم سیییاسییتی را پایرفت، تا کنون تعداد بسیییار زیادی از کشییور

های کشییور از کشییور ۰۰ نوان کشییورهای هدفذاار تور  وجود داشییتند که از این تعداد،  کشییور به ۹۲، ۹۱۱۴اند. تا اواسییط سییال گرفته

  ۹ظهور بودند.کشور، کشورهای در حال توسعه و نو ۱۰یافته و توسعه

 ، نرخ ارزهای بهره، نرخهای پولیهای دیذری همچون هدفذااری ک سیاست در بسیاری از این کشورها پیش از هدفذااری تور ،

اقتصییادی بود، به همراه  و کمک به رشیید انتظار سیییاسییتذاار را که همانا کنترل تور  و غیره ا مال شییده بود که اغلن نتایج مورد

شییود. چنین ترکین می ، به نو ی قا ده با صییالحدیدترین مزیت هدفذااری تور  در این اسییت که در سیییاسییت پولینداشییت. مهم

یک نرخ  ددی معلو  برای تور   مدتدهد؛ اول اینکه در میاندو  نصر کامالً متفاوت را تحت پوشش قرار می« صیالحدید مقیدی »

شود که این واکنش های اقتصادی واکنش نشان داده میبه شیوک  مدتگردد و سیسس برای رسییدن به آن، در کوتاه  می هدفذااری

 های تحت اوتیار آن صورت پایرد.تواند بنا به صالحدید بانک مرکزی با استفاده از هر کدا  از ابزارمی

  

                                                           
 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیاستادیار گروه پول - ۰

2- Roger, Scott. (2009). Inflation Targeting at 20: Achievements and Challenges, IMF Working Paper, WP/09/236. 
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یر گکنند، در مقطعی از زمان درغالن وود استفاده می ی نوان سیاست پول به هدفذااری تور هایی که در حال حاضر از اغلن کشور

اکم ه دلی  شدت تور  ح نوان مثال، ترکیه ب توان به شیلی، برزی  و ترکیه اشاره کرد. بهها میاند. از جمله این کشیور شیدید بوده  تور 

به صراحت مببور به اتخاذ سیاست هدفذااری تور  شد یا برزی  پس  ۹۱۱۲صورت ضمنی و در به  ۹۱۱۹بر اقتصاد این کشور، در سال 

 های وود در این زمینه را کاهش دهد.  ها تور  باال، با هدفذااری تور  توانست دغدغهاز تحم  سال

درصد بوده است، با وجود کاهش  ۱۱ماهه( باالتر از ۰۹متوسط  ) ۰۱۴۹های سیال  در ایران در بیشیتر ماه  با توجه به اینکه نرخ تور 

رسد و در این راستا، استفاده ی در راستای کنترل آن ضروری به نظر میهای پولاین نرخ در چند ماه گاشیته هنوز بازنذری در سییاست  

ها در قالن یک جدول ارائه در این کشییور تواند مفید باشیید. بنابراین، ابتدا سییازوکار  ملی هدفذااری تور یاز تبربه سییه کشییور فوق م

 های سیاستی برای کنترل تور  در ایران پیشنهاد شده است.گیری از این تبارب، توصیهگردیده و سسس با بهره

 بررسی های مورددر کشور سازوکار عملی هدفگذاری تورم 

  رسانی آن به  مو  مردگرفته تا نحوه اطالع تور  بینیسازی و پیش، از مدلابعاد تکنیکی اجرای سیاست هدفذااری تور  ۰جداول زیر

 دهد.را در این کشورها نشان می

 های منتخب، ابعاد عملی و اجرایی در کشورهدفگذاری تورم -1جدول 

 ترکیه شیلی برزیل 

 جمهوری ترکیهبانک مرکزی  بانک مرکزی شیلی بانک مرکزی برزی  پولی مقام

  پذیرش تاریخ

 تورم هدفگذاری
۰۴۴۴ ۰۴۴۴ ۹۱۱۲ 

 هدفگذاری مسئول مقام
که متشک  است از وزیر  شورای ملی پول

رئیس بانک مرکزی برزی  و وزیر  دارایی،

 و مدیریت ریزی، بودجهبرنامه
 همراه با دولت کمیته سیاست پولی بانک مرکزی شیلی

  شدههدفگذاری  شاخص

 2(هسته یا پایه)
 کنندهشاوص ساالنه قیمت مصرف کنندهپایه ساالنه مصرف تور  کنندهپایه مصرف تور 

 فعلی هدف

 نوان  به ای با لحاظ یک بازه،هدف نقطه

و  ۹۱۰۹های هدف برای سال مثال تور 

۹۱۰۱  

 .بوده است ۱/۹% ۹%±

ای با لحاظ یک بازه هدف نقطه

 %۱ ± %۰صورت به

۹۱۰۹ :۹% ± ۱/۱% 

۹۱۰۱ :۹% ± ۱/۱% 

۹۱۰۹ :۹% ± ۱/۱% 

 (سالهسه) چندساله دوساله ساالنه هدفذااری افق

 هب دسییتیابی برای غالن ابزار

 شدهتعیین هدف

و نرخ بهره  نرخ بهره سیییاسییت پولی  نرخ بهره شبانه

 بانکیشبانه بین

 نرخ هفتذی مزایییده ریسو، کریییدور

 نرخ بهره و نسبت ذوایر قانونی

                                                           
1- Hammond, Gill. (2012). State of the art of inflation targeting, Centre for Central Banking Studies, Bank of England. 

ا  ننجا . شورسای غذا و انرژی هنار گذاشهه می، سزینه(Core)ای پوشتی شم  اس  رر اایی هه رر مااسهه تورم ستهه چشت   تورمی است  هه رر ن  ا  خش  دمما   ،(Headline)پایه  تورم -۲

 .ای خیشهر خاشمتوا  انهظار راش  نوسانا  تورم پایه ا  نوسانا  تورم ستههخیشهری اس ، می انرژی رر معرض نوسانا سای غذا و هه قیم 
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 گیری در کشورهای منتخبسازوکار تصمیم -2جدول 

 ترکیه شیلی برزیل 

 پولی سیاست کمیته گیرتصمیم مقام

 در  ضو ۱: مرکزی بانک امنای هیئت

 رئیس، از متشک  که حاضرند آن

 .است دیذر  ضو سه و مقا  قائم

 زا متشک  که پولی سیاست کمیته

 مرکزی، بانک رئیس است؛  ضو هفت

 بین از که  ضو یک وی، معاون چهار

 شده انتخاب آنها رأی با و امنا هیئت

 رئیس توصیه با که  ضو یک و است

 سایر مشترک وواست و مرکزی بانک

 .شودمی تعیین ا ضا

 بانک از خارج اعضای وجود

 مرکزی
 .ندارد حضور بانک از وارج  ضو .ندارد حضور بانک از وارج  ضو

 بین از وارجی  ضو یک

   لمی نظرانصاحن

 .دارد وجود

 اعضا انتصاب شرایط

 مرکزی بانک معاونین تما  و رئیس

 سرئی توسط سنا در آنها تأیید از قب 

 معین شرط. شوندمی منتصن جمهور

 ینمعاون و رئیس انتصاب برای ثابتی و

 .ندارد وجود

 و شده تعیین جمهور رئیس توسط ا ضا

 دو برای انتصاب. رسندمی سنا تصوین به

 سال ده تا تواندمی و گرفته صورت سال

 مرکزی بانک رئیس. باشد داشته ادامه

 یا ضا بین از شیلی جمهور رئیس توسط

 منصوب سالهپنج ایدوره برای هیئت امنا

 مقا  قائم وود بین از امنا هیئت. شودمی

 .کنندمی تعیین را

 وی مقا  قائم و مرکزی بانک رئیس

 و اندشده منصوب سال پنج برای

 مدت. شوند منصوب دوباره توانندمی

 اجماع با که وارجی ا ضای قرارداد

 الس پنج نیز شوندمی تعیین مشترک

 .است

 گیریتصمیم سازوکار

 هدف تورم درخصوص

 که توضیح این با گیریرأی طریق از

 و ممتاز رأی دارای مرکزی بانک رئیس

 است. سازسرنوشت

 هک توضیح این با گیریرأی طریق از

 ممتاز رأی دارای مرکزی بانک رئیس

 .است سازسرنوشت و

 توضیح این با گیریرأی طریق از

 بانک رئیس لزو  مواقع در که

 و ممتاز رأی دارای مرکزی

 .است سازسرنوشت

 ماهانه ماهانه سال هر در نشست هشت گیریتصمیم جلسات تواتر
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 در کشورهای منتخب بینیسازی و پیشفرایند مدلهای ویژگی -3جدول 

 ترکیه شیلی برزیل 

 مورد هایمدل انوع

 بانک سوی از استفاده

 مرکزی

بیزی،  VAR ،VARهای مدل

VECM ،FAVARهای کالن ، مدل

 DSGEکوچک و متوسط و یک مدل 

های کالن اقتصادی فصلی، مدل

 DSGEهای زمانی و سری

فصلی، یک مدل  بینیپیشمدل 

DSGE در حال گسترش است. 

 هایبینیپیش

 شدهمنتشر

 و تور  بینیهای فصلی پیشگزارش

 ناوالص ملی تولید

 و ناوالص داولی تولید بینیپیش

با بروی  کنندهشاوص قیمت مصرف

 هاتأویر

ای و پایه، به هسته تور  بینیپیش

 اضافه شکاف تولید

 بینیپیش فروض

 بهره نرخ با مرتبط

در سناریوی پایه نرخ بهره ثابت در 

نظر گرفته شده و در سناریوی بازار 

 نرخ بهره انتظاری بازار

ا باید ب مسیر نرخ بهره سیاست پولی

 .شده سازگار باشدهدف تعیین
- 

 - هیئت  امنا کمیته سیاست پولی هابینیپیش مالک نهاد

 

 

 پذیری در کشورهای منتخبمسئولیت و پاسخگویی هایسازوکار -4جدول 

 ترکیه شیلی برزیل 

 گشادهسر نامه

شده برای در صورتی که هدف تعیین

برآورده نشود، رئیس بانک  تور 

گشاده به ای سرمرکزی باید طی نامه

دالی   د  تحقق آن را  وزیر دارایی

توضیح داده و اقدامات الز  برای 

ده، شدستیابی به هدف تورمی تعیین

انتظار برای تبیین و افق زمانی مورد 

 .تحقق آن تعیین شود

 .وجود ندارد

شده برای در صورتی که هدف تعیین

برآورده نشود، رئیس بانک مرکزی  تور 

ه گشادای سرباید در پایان سال طی نامه

به دولت، دالی   د  تحقق آن را 

طی سال، چنین . توضیح دهد

توضیحاتی در گزارش تور  ارائه 

 .شودمی

 مبلس به گزارش
گزارش به مبلس شش بار در سال 

 .شودانبا  می

هر سال چهار بار به مبلس گزارش 

در یک بار از این . شودمیداده 

ها تما  سناتورها حضور دارند و گزارش

سه بار دیذر معموالً تنها ا ضای 

 .هستند کمیسیون بودجه

گزارش به مبلس دو بار در سال ارائه 

 .شودمی
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 در مورد تصمیمات در کشورهای منتخب رسانیهای خبرویژگی -5جدول 

 ترکیه شیلی برزیل 

 تصمیم فوری ا ال 

 سیاستی
 .رسانی فوری وجود دارداطالع

رسانی فوری از طریق نشریات اطالع

 .شودانبا  می

رسانی فوری از طریق نشریات اطالع

 .شودانبا  می

 مطبو اتی گزارش
های مطبو اتی تنها پس از انتشار گزارش

 .شودانبا  می گزارش تور 
 .وجود دارد های مطبو اتیگزارش .وجود دارد های مطبو اتیگزارش

 کنفرانس برگزاری

 گیریتصمیم از پس

گیری، کنفرانس مطبو اتی بعد از تصمیم

 .وجود ندارد

گیری، کنفرانس بعد از تصمیم

 .مطبو اتی وجود ندارد

گیری، کنفرانس بعد از تصمیم

 .مطبو اتی وجود ندارد

 صورتبلسات انتشار
 نشست، صورتبلسههشت روز بعد از هر 

 .شودربوطه منتشر میم

ها، دو هفته بعد از نشست

 صورتبلسات آن 

 .شودمنتشر می

ای از نشست کمیته سیاست والصه

در مدت پنج روز کاری بعد از  پولی

 .شودنشست منتشر می

 و شخصی هایرأی

 آرا نسبت
 .شودمنتشر نمی ها و نسبت آنهارأی .شودمنتشر میآرا  نسبت .شودنسبت آرا منتشر می

  و تور  گزارش

 آن تواتر

 چهار بار در سال  گزارش تور 

 .شودمنتشر می

در قالن گزارش  گزارش تور 

چهار بار در سال  سیاست پولی

 .گرددمنتشر می

چهار بار در سال  تور  گزارش

 .شودمنتشر می

 

غلبه کنند و اقتصیاد وود را از مضرات چنین   تور  اند تا حد زیادی بر نوسیانات توانسیته  ها با اسیتفاده از سیازوکار  ملی فوق  این کشیور 

ه ووبی ی، بنوسیاناتی مصون نذه دارند. نمودارهای زیر با مقایسه نرخ تور  این سه کشور، قب  و بعد از ا ال  اتخاذ سیاست هدفذااری تورم 

 دهد.اثر ا مال چنین سیاستی را نشان می
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 قبل و بعد از اتخاذ سیاست هدفگذاری رمترکیه، برزیل و شیلی؛ نرخ تو

                                    

 

 پیشنهادها 

الاکر اند، باالوص سیه کشییور فوق اسیتفاده کرده  آمیز بسییاری از کشیورهایی که از هدفذااری تور   به این ترتین با توجه به تبربه موفقیت

 اند از:هایی را برای اقتصاد ایران استخراج کرد که بروی از آنها  بارتتوان رهنمودمی

ر ی کشیور ضروری به نظ پول های کلی نظا به  نوان یکی از سییاسیت   در کشیور، توجه به هدفذااری تور   با توجه به نرخ باالی تور  -۰

 رسد.می

نظر و مهلت دسییتیابی به هدف، هدف، شییاوص تور  مورد  باید مقا  مسییئول این هدفذااری و میزان تور  به هنذا  هدفذااری تور  -۹

 طی قوانینی  مومی و شفاف تعیین و ا ال  شود.

شیییده و ترییر احتمالی آن توانند در وصیییور فرایند دسییتیابی به هدف تورمی تعیین که چه مقاماتی میباید تعیین شییود   -۱

ووردار است و تصمیمات مرتبط با آن در چه بازه هایی برگیری کنند و فرایند توافق آنها در وصور این مسئله از چه ویژگیتصمیم

 گیرد.تبدید نظر قرار می زمانی مورد
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 بینیهایی برای پیشنظر چه بوده و از چه مدلاسیییتفاده برای رسییییدن به هدف تورمی مورد های مورد شیییود ابزارباید مشیییخص  -4

 شود.استفاده می های آنها بر تور های مختلف و شوکگااری متریراثر

شیده چه کسی جوابذوی این قصور است و باید به چه مقامی  تعیینالز  اسیت تعیین شیود در صیورت شیکسیت در دسیتیابی به هدف        -۱

و دسیتیابی به هدف، ا ضایی وارج از سیستم بانک مرکزی نیز مسئولیتی دارند یا   )دولت یا مبلس( پاسیخذو باشید و آیا در فرایند کاهش تور   

 ویر.

و روند آن در کبا و با چه تواتری ارائه وواهد شیید و آیا مرد   ادی از سییهم هر یک از   های مربوط به میزان تور در نهایت، گزارش -۲

بخشی به فعاالن اقتصادی در این وصور ها و مطبو ات در آگاهیگیر در روند کنترل تور  آگاه وواهند شید  سهم رسانه ا ضیای تصیمیم  

 چه وواهد بود 

وار توان امیدهای موفق در این زمینه، میبا اسیتفاده از تبربه کشییور  کی هدفذااری تور های تکنیبه این ترتین و با در نظر گرفتن جنبه

 های رایج فعاالن اقتصادی حاف گردد.و میزان باالی آن کنترل شود و از دغدغه تور  بود که نوسانات
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳3 

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

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 ی خروجرکود تورمی و راهکارها

 زاده،فاطمه نبفیمحمدحسین رحمتی، سید لی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

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

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

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

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

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

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

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

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

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

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

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 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 بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای 

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

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظا  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 سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

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

13۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 بانک مرکزیضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی 

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

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

( و ارزیابی آن به عنوان 13۳۱-136۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

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

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳۱ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳۱های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

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

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳۱و  138۳های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

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

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

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

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

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

 حسین میسمی 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 میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

13۳۱ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳۱) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳۱) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۱) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳۱) بهار مالیات تورمی دالر
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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