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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفریقا، بزرگراه ابتدای آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستی صندوق 0109494000: کدپستی

www.mbri.ac.ir 

 کند.و بانکی را منعکس نمی شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولیدیدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 
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 فهرست مطالب
  یمعرف

  یاقتصاد طیشرا لیتحل

  رانیا اقتصاد یتجار یهاچرخه

  یصنعت دیتول شاخص

  ینیبشیپ

  تورم ینیبشیپ

  مدل بر یمبتن تورم ینیبشیپ

  مختلف یوهایسنار یمبنا بر 1931 سال انیپا تا تورم ینیبشیپ

  یاقتصاد تیوضع ینیبشیپ

  دیتول ینیبشیپ

  اصطالحات و واژگان
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1939 ابستانت« متغیرهای کالن»فصلی گزارش   

 

گزارش فصلللی متريرهای کالن که در انتهای هر فصللس توسللش پژوهشللکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری   

بينی و تحليس شلرایش اتتصلادی، با هدت ترسيف فیای کلی   شلود، در دو بش  اصللی پي   ایران ارائه میاسلالمی  

اسللت. محتوای بش  او  متريرهای کالن شللامس توليد، تورو و تحليس بش  صللنعت در اتتصللاد ایران تدوین شللده

های گذاری چرخهتی و تاریخگزارش را، تحليس شرایش جاری اتتصاد ایران در بش  صنعت، ارائه شاخص توليد صنع

بينی، ترسيف رفتار بش  حقيقی اتتصاد، رفتار تورو و دهد. هدت بش  دوو گزارش با عنوان پي تجاری تشکيس می

بينی مقادیر تورو در افق زمانی یک تا چهار فصلس آینده اسلت. عالوه بر این در صورت لزوو با توجه به شرایش   پي 

اتتصلللادی در نظر گرفته  -هلایی بلا محتوای تحليلس وتلللعيت جاری یا آماری   جلاری در هر بش  گزارش، پنجره 

 است.شده
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1939های پژوهشی در سال گزارش

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1939ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (1939گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستان

 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 

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

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

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

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

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

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

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

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وتعيت مطالبات غيرجاری در نظاو بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

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

 سامان قادری MBRI-RR-93001 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 

 1932های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

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

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1931-1931ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1932-1931های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1931-1931ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1931-1931های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

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

 رابیوهاب قلیچ، لیال مح 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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 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 بنگاهلیل عاملی نسبتتح
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http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک 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 (1931و  1933های رد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی عملک

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

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

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

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

 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 معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در 

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد 

 1931های پژوهشی در سال گزارش

 حسین میسمی MBRI-9111 و مالی اسالمیهای بانکداری پولی 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 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

 ا خوشنودزهر 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 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 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

 1931های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1931) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1931)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1931) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1931) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1931) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1931) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1931) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1931) بهار مالیات تورمی دالر

 1933های پژوهشی در سال گزارش

 زاده ، اعظم احمدیانحسنعلی  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 پولی و قیمت نفتهای سیاست

 حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخشهادی  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

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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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