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 خالصه گزارش اجرای طرح پژوهشی

 ایرانو اقتصادی  محيط زیستیادغام شده  هایحسابسيستم 

 (SEEAIRAN-حساب اقماری محيط زیست ایران)

نژادابوالفضل خاوری  

 

 مقدمهـ 1

حاصل گردیده، موجب  زیستیمحيطبا مقوالت  0های اخير  نسبت به  ارتباط توسعه پایداردر دهه تری کهتر و عميقشنناخت گسنترده  

در یک چارچوب واحد، مورد توجه جدی ااتيناددانان و صاحبنظران   زیسنتی محيطشنده اسنت که موعنود اد اق مقوالت ااتينادی و     

تيویری چند بعدی، دايق و اابل اتکا از روابط و تعامالت  ارائه ن نياز و منظور پاسخ به ایههای مرتبط با ااتياد توسعه ارار گيرد. بحوزه

حساب ااماری محيط زیست را معرفی و تهيه آن را به  ( SNA)یا به اختيار  0441ملی  هایحسابزیسنت و ااتياد، سيست   محيط

است، نخستين بار  2«و ااتيادی  يط زیستیمحاد اق شده  هایحسابسيست   »کشنورها توصيه نموده است. این حساب که عنوان آن  

عمن اعمال تجدیدنظر گسترده به منظور استفاده کشورها انتشار   2111و در سال   گردید ارائه عنوان  نگارش موات  با 0441در سال 

 .1عمومی یافت

ااماری داخلی  هایحسنناباند. ااماری داخلی و خارجی تقسنني  شننده هایحسننابااماری به دو دسننته  هایحسنناب ،SNAدر 

، در شوند و در نتيجهبه نحو جدیدی سازماندهی و تنظي  می SNAو مبادالت موجود در  هاحسناب ی هسنتند که در آنها،  هایحسناب 

بوده و افزودن اطالعات جدید و  باز آرایی سننيسننت  از نظر سننغوم اد اق و تفکيک گيرد،آنچه مورد توجه ارار می ،هاحسنناباین نود از 

ی به سيست  اعافه شده و در هایحساب ،ااماری خارجی، بر اساس اطالعات جدید هایحسابر برعکس، د. فراوری آن مورد نظر نيسنت 

 ااماری داخلی و هایحسابدارای هر دو ویژگی   SEEA هایحسابگردد. تر از پيش میملی گسترده هایحسابنتيجه حوزه سنيسنت    

 باشد.  خارجی می

                                                           
نساخته  نيازهای خود را محدود تأمين های آینده درتوانایی نسل ،دگردمی تأميننيازهای نسل فعلی  در آن شودکه عالوه بر آنکهاطالق می فرایند توسعهآنگونه از توسعه پایدار به ن  0

 .اندازدمیآن را به مخاطره ن و
-2  System of Integrated Environmental and Economic Accounts (SEEA) 

توسط دفتر آمار سازمان ملل  2101، در سال 2118های ملی زیستی، هماهنگ با نگارش جدید سيست  حسابهای محيط( حساب2102الزق به ذکر است که نگارش جدید ) -1

 متحد منتشر شده است.
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گویای این وااعيت است که گنجانده شده است،  زیسنتی و ااتينادی  ی اد اق شنده محيط هاحسناب در عنوان که زیسنت  عبارت محيط

 صننرفاً مشننتمل بر  SEEAگيرد. اما باید خاطر نشننان گردد که مورد اسننتفاده ارار می آنای در بغور گسننترده زیسننتیمحيطآمارهای 

زیسنت و ااتيناد نيسنت، بلکه سنيسنتمی اسنت که اابليت آن را دارد تا با استفاده از مجموعه       آمارهای مربوط به محيطی از امجموعه

گستردگی و  اند،شده و تدوین نحو سازگاری طراحیه های اسنتاندارد ب بندیها، تعاریف و طبقهی که بر اسناس مفاهي ، روش هایحسناب 

را بر متغيرهای   2منابع طبيعی فروسنناییو  0نظير برداشننت از منابع طبيعی زیسننتیمحيط عمق تعدیالت الزق ناشننی از مقوالت مه 

ستانده(  نننن ميرف )یا داده نننن ، در چارچوب جداول عرعه SEEA طور خالصهه کمی نشان دهد. ب صورته اسناسی و کليدی ااتياد، ب 

یا تجدیدپذیر و  های توليد شنده و توليد نشده، و ناشنی از دارایی مقداری، پولی و دوگانه )مقداری و پولی(، جریان انواد کاالها و خدمات 

تجدیدناپذیر که دارای ارزش ااتينادی بازاری بوده یا برای آن ارزش احتسابی لحا  شده است را در فرایند توليد، ميرف و انباشت، در  

خالص داخلی، درآمد ملی، پس انداز ملی و توليد نا هاحسابدهد. ماحيل این صنورت سنازگاری نشنان می   همختلف ب هایحسناب االب 

 اند.تعدیل شدهزیستی بر اساس مالحظات محيطسرمایه گذاری است که همگی 

شود، طی یک ناميده می SEEAIRANزیستی و ااتيادی برای ایران که  به اختيار ی اد اق شده محيطهاحسناب اجرای سنيسنت    

ی کالن و به منظور هاحسابطرم پژوهشنی در پژوهشنکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صنورت پایلوت به انجاق رسنيد. همانند سایر     

ا ههای مورد استفاده در تهيه جداول و برآوردهای ارااق مندرج در آن، در فرایند اجرای این سيست ، دستورالعملکردن روش اسنتاندارد 

گونه که در این متون نيز المللی مبنای کار بوده است. با وجود این، همانهای مسئول بينهای راهنمای منتشنره توسنط سازمان  و کتاب

زیست سخن گفت. به همين ی ااماری محيطهاحسابتوان از استاندارد کردن همه مراحل تهيه مورد اشاره ارار گرفته است، هنوز نمی

 ورهای پيشگاق در این عرصه نيز مورد توجه و استفاده ارار گرفته است.منظور تجربيات کش

از آنجا که الزق بود در تهيه جداول مذکور، بدون اجرای هيچ طرم آماری جدید، از اطالعات موجود و در دسنترس اسننتفاده شود،  

های بين زمانی، فرایند تهيه جداول گاریبه عنوان سننال آ از اجرای طرم در نظر گرفته شنند. آنگاه به منظور کنترل سنناز  0148سننال 

زیستی و ااتيادی، در ی اد اق شنده محيط هاحسناب شنود که یکی از پيش نيازهای تهيه  امتداد یافت. یادآور می 0180مذکور تا سنال  

ه جداول سال ميرف ااتيادی است که آخرین جداول آماری موجود در بانک مرکزی ب –ستانده یا عرعه  –اختيار داشتن جداول داده 

   گردد.باز می 0148

زیسنتی و ااتينادی، مقتضيات   ی اد اق شنده محيط هاحسناب توان گفت که اجرای مغابق با آنچه که مورد اشناره ارار گرفت، می 

 ویژه بخش آمارهای ااتيادی به صورت بالفعل یاهکند که خوشنبختانه بخش اابل توجهی از آن، ب ای را طلب میآماری بسنيار گسنترده  

                                                           
1 - Depletion 
2 - Degradation 
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رو است. در وااع، یکی ههای زیادی روبزیسنتی کشور با کاستی بالقوه در بانک مرکزی وجود دارد.  با وجود این، در حوزه آمارهای محيط

 بوده است.   SEEAIRANهای آماری در تهيه جداولاز اهداف اجرای این طرم پژوهشی، شناسایی شکاف

 

وی دیگر، زیستی از سیژه در حوزه آمارهای محيطاز یک سنو و بضناعت آماری کشنور بو   ل ضنيات آماری تهيه این جداو تبا توجه به متق

( ارااق برآورد شننده 2( اسننتفاده از آمارهای مسنتقي  و ) 0در دو الیه اصنلی )   SEEAIRANهای مختلف جداول فرایند کامل کردن ماژول

 ت که توسننط مراکز تهيه و توليد آمارهای رسننمی کشننور نظيرانجاق پذیرفت. منظور از آمارهای مسننتقي  در عبارت اخير، آمارهایی اسنن

های متولی نظير وزارت، سننازمان و نظایر آن )وزارت جهاد کشنناورزی، وزارت نيرو، گمرك و ...( بانک مرکزی و مرکز آمار و نيز دسننتگاه

رد فراوری شده و در جداول جای داده شده های استانداآن، آمارهای مسنتقيمی که با استفاده از روش  شنده اسنت. عالوه بر  ارائه تهيه و 

گردند، ی ملی برآورد میهاحسابهای معمول در در الیه دوق، سنایر ارااق که مغابق با روش شنود.  بندی میاسنت نيز در این الیه طبقه 

انند رویه معمول در شود، همگيرند. به عبارت دیگر، در شنرایغی که آمار مسنتقي  توسنط نهادهای رسنمی تهيه و منتشنر نمی     ارار می

های شناخته شده گردد. واعح است که در زمينه برآورد ارااق  يرمستقي  نيز روشهای جایگزین استفاده میی کالن، از روشهاحساب

 ها استفاده شده است.ای وجود دارد که در این طرم پژوهشی از آنو توصيه شده

 جداول و خروجی هاـ 2

های زیستی و ااتيادی ایران، جداولی است که مغابق با چارچوبی اد اق شنده محيط هاحسناب ماحينل اجرای طرم پژوهشنی   

ها، خالصه و فشرده جداول استخراج شده نيز خواهد آمد فهرست هریک از این خروجی ارائه اسنتاندارد تهيه شنده اسنت. در زیر عمن    

 به عنوان نمونه(. 0180)جداول سال 
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 )ریالی( اقتصاد ایران  مصرف پولی  –جداول عرضه  -2-1

( CPCبندی محيول )بر اساس طبقه 21( و ISICبندی فعاليت )بر اساس طبقه 21ميرف ریالی ااتياد ایران با  –جداول عرعنه  

آن ماخوذ از جداول آماری سال  0148گونه که ابالً اشناره شند، جداول سنال    تهيه شنده اسنت. همان   0180تا  0148های برای سنال 

 آماری تهيه شده است.  به صورت نيمه 0180تا  0144مرکزی است و برای سال های بانک  0148
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 مصرف مقداری اقتصاد ایران –جداول عرضه  -2-2

فعاليت و محيول(  21مينرف ریالی گفته شند )   –هایی که درباره جداول عرعنه  این جداول به صنورت مقداری )تناژ( با ویژگی  

 شده است. ارائه  0180و برای اولين بار در کشور تهيه گردید که در زیر فشرده جداول سال  0180تا  0148های برای سال
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 مصرف مقداری اقتصاد و محيط زیست ایران   –جداول عرضه  -2-3

زیست ایران است. مينرف مقداری محيط  –مينرف مقداری ااتيناد و جداول عرعنه     –این جداول حاصنل اد اق جداول عرعنه   

زیستی ترکيب شده و جداول ترکيبی با بخش جدید محيط  2-2ميرف مقداری ااتياد ایران از مرحله  –بنابراین، بخش جداول عرعه 

ده منابع طبيعی )شامل نفت، گاز، سایر ميرف مقداری محيط زیستی ایران دارای سه بخش عم –دسنت آمده اسنت. جداول عرعنه    هب

های اکوسنيسنت  )شامل آب، اکسيژن و سایر( و پسماندها شامل پسماندهای منتشره   منابع زیرزمينی، چوب )جنگل(، ماهی و آب( داده

 بار(، و گرددر هوا )منواکسنيد کربن، دی اکسنيد کربن، اکسنيدهای نيتروژن، دی اکسيد گوگرد، هيدروکربورهای نسوخته، الدئيدها و    

باشد. الزق به ذکر است جداول مذکور برای اولين بار در و سنایر( و نيز سنایر پسنماندها، می    Nو  Pپسنماندهای منتشنره در آب )شنامل   

 کشور تهيه شده است.
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 1های حفاظت محيط زیستحساب هزینه -2-4

نهادی مختلف که به کاهش یا حذف آلودگی  هایهای انجاق شده توسط بخشزیست به مجموعه هزینههای حفاظت محيطهزینه

گانه زیر تهيه شده شنود. این جداول برای اولين بار در ایران و در االب جداول سه رسناند، اطالق می زیسنت یاری می و فروسنایی محيط 

 است:

 های ملی محيوالت محيط زیستیجداول هزینه -2-9-0

 جداول عرعه داخلی خدمات حفاظت محيط زیست -2-9-2

 ميرف خدمات حفاظت محيط زیست –جدول عرعه  -2-9-1

 شود.نيز اطالق می 2گردد. به این جداول ترکيبی یا دوگانهحاصل می 1-2تا  0-2آمده در  دستبهاین جداول از ترکيب جداول 

 

 مصرف مقداری و ریالی اقتصاد و محيط زیست ایران -جداول عرضه -2-5

 شود.نيز اطالق می 1گردد. به این جداول ترکيبی یا دوگانهمیحاصل  1-2تا  0-2آمده در  دستبهاین جداول از ترکيب جداول 

 

 زیستی های محيطحساب دارایی -2-6

ها است که برای اولين بار در کشور ها و ارزش آنزیستی شامل برآوردهای انجاق شده درباره مقدار داراییهای محيطحساب دارایی

گذاری شده است. این حساب شامل ترازنامه های استاندارد ارزششده و با روشها از منابع رسنمی اخذ  تهيه شنده اسنت. مقادیر دارایی  

 های محيط زیستی زیر است:مقداری و ارزشی سه گروه اصلی از دارایی

 

 ترازنامه مقداری و ارزشی جنگل ها .0ن6ن2

 ترازنامه مقداری و ارزشی منابع آب. 2ن6ن2

 زیرزمينیترازنامه مقداری و ارزشی منابع . 1ن6ن2

                                                           
1-  Environmental Protection Expenditure Accounts  

2 - Hybrid tables 
3 - Hybrid tables 
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 ترازنامه مقداری و ارزشی معادن .2-6-1-0

 ترازنامه مقداری و ارزشی نفت خاق .2-6-1-2

 ترازنامه مقداری و ارزشی گاز طبيعی .2-6-1-1

حدود  0180زیسنتی کشور شامل جنگل، آب و معادن در پایان سال  های محيطآمده، ارزش کل دارایی دسنت بهبر اسناس نتایج  

 ل برآورد شده است.تریليون ریا 02911

 

 (IRANNAMEA)ی محيط زیستی ایران هاحساباول ماتریس حسابداری اجتماعی شامل ـ جد7ـ2

شکل گسترش یافته ماتریس حسابداری اجتماعی است که تعامالت  ،0ی محيط زیستهاحسابی ملی شنامل  هاحسناب ماتریس 

های مذکور، بر اساس چارچوب ماتریس الزق به ذکر است که ماتریسنماید. می ارائه زیست را نيز به صورت کمی ثبت و ااتياد و محيط

گردیده و در فيل شش  از کتاب  ارائهزیستی که نخستين بار توسط دفتر آمار هلند تهيه و ی محيطهاحسناب ی ملی شنامل  هاحسناب 

این نود از جداول ماتریسننی، شننده اسننت.  مورد توصننيه ارار گرفته، تهيه 21112زیسننتی و ااتيننادی ی اد اق شننده محيطهاحسنناب

زیسننتی اسننت که تاکنون معرفی گردیده اسننت. عالوه بر کشننورهای  ترین بيان روابط مقوالت ااتيننادی و محيطترین و تفيننيلیجامع

ار در نخستين باند. الزق به ذکر است که این جداول برای پيشنگاق اروپایی، در آسنيا نيز ژاپن و کره جنوبی جداول مشنابهی تهيه نموده   

 کشور این جداول تهيه شده است.

 

 

 

                                                           
1- National Accounting  Matrix including Environmental Accounts - NAMEA 
2- Integrated Environmental and Economic Accounts- SEEA 2003 
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 ی ملی بر اساس ارقام برداشت و فروسایی منابع طبيعی هاحسابهای اصلی تعدیل خروجیـ 8ـ2

انداز ملی. بر اسنناس چارچوب ی ملی متعارف عبارتند از توليد ناخالص داخلی، مازاد عملياتی و پسهاحسننابهای اصننلی خروجی

ی ملی متعارف شنناخته شده است، ارزش منابع طبيعی وارد شده در فضای  هاحسناب ی ملی که نتایج آن با ناق هاحسناب مرکزی نظاق 

ود. به شااتيناد، به عنوان محينول ااتينادی مورد شنناسایی ارار گرفته و در توليد ناخالص داخلی و سایر ااالق ترازکننده محاسبه می    

از این بابت هيچگونه تمایزی بين منابع طبيعی نظير نفت و محينوالت صنعتی نظير پوشاك   ی ملی متعارفهاحسناب عبارت دیگر، در 

گونه که ميزان توليد پوشاك در ارزش بازاری آن عرب شده و ارزش ستانده آن را تعيين وجود ندارد. روش کار بدین نحو است که همان

گيرد. سپس، با کسر حاسنبه ارزش ستانده آن مورد استفاده ارار می نماید، ميزان اسنتخراج نفت خاق عنرب در ارزش واحد آن، در م  می

گردد. با وجود این، ااتياددانان دراین زمينه اتفاق نظر دارند که تفاوت ها محاسبه مییک از آن نمودن ميارف واسغه، ارزش افزوده هر

ه های طبيعی کشور همرانفت با کاهشی در سرمایه آشنکاری بين اسنتخراج نفت و پوشاك وجود دارد. به عبارت دیگر، توليد )استخراج(  

 های طبيعی است و نه ارزش ایجاد شده در فرایند توليد. است و در نتيجه بخشی از ارزش توليد، ارزش سرمایه

ز آن يمفهوق رانت یا اجاره منابع نيز از شناسایی این تمایز مه  وارد ادبيات ااتيادی گردید. تقوی  سه  طبيعت و تشخيص و تمي

زیست محسوب ی ااماری محيطهاحساباز سنه  فعاليت انسنانی در ارزش منابع طبيعی اسنتحيال یا برداشت شده، بخشی از وظایف    

ماتريس حسابهاي ملي شامل حسابهاي محيط زيست  ايران در سال IRANNAMEA(1381(- جدول خالصه

ارقام پولي به ميليارد ريال  

123456789taxf1212f14

1626802

10461582591074488432633982438231608720

21381309138130913130

39197281585011531947109

491376026372451951182679

5910344104846555601070751

691030191030119000

73192282903367316914433103586420

8263398263398

969458921420125739841748

tax655093005556071411

f22086124049861143147159-214203793030

160872013813099471091182679107075191030110358642633988417487141137930396925953233.30

120.2360.23603233.1

12f00

136321520784-784

13f0000

1410786300107863-107863107743-120

14f0000

1626683

خالص ساير 

جريان هاي 

ورودي به 

محيط 

زيست

سرمايه - 

فعاليت ها 

)تشكيل 

سرمايه 

ثابت 

ناخالص(

ارقام مقداري به ميليون تن )ارقام 

ايتاليک در بلوک هاي رنگي(

توزيع 

ثانويه 

درآمد

مصرف 

درآمد

سرمايه - 

بخش هاي 

نهادي 

)تغيير در 

موجودي 

انبار(
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خالص جريان 

ورودي به )+( 

و خروجي از )-

( محيط زيست 
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محيط 
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مالي
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)منابع( 
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خدمات 

)C PC (

توليد 

)IS IC (

ايجاد 

درآمد

تخصيص 
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ايجاد درآمد
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موجودي  در اول دوره
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محيط 
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خالص 
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توزيع ثانويه درآمد

موجودي  در پايان دوره

ي
ع طبيع

مناب

محيط زيست ملي

محيط زيست دنياي خارج

مالي

خالص مالياتها

دنياي خارج
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د
پسماان



 
 

11 

 

پذیر، این مفهوق به بخشی ذکر کرد. در منابع تجدید 0توان به عنوان معادل فنی مفهوق برداشتزوال )یا زوال کمی( را می شنود. واژه می

گردد که فراتر از ميزان جایگزینی )اابليت تجدید( باشد. در منابع تجدیدناپذیر این مفهوق به کل برداشت ع اطالق میاز برداشنت از مناب 

ر توان گفت که آن نود برداشت از منابع است که منجیا استخراج از منابع اابل تغبيق است. بنابراین در تعریف کلی برای این مفهوق می

   2گردد.میبه زوال آن 

مين کننده منابع طبيعی مورد نياز به منظور توليد بسياری از محيوالت است، خدمات دیگری نظير أکه طبيعت توه بر اینعال

جذب پسماندها را نيز بر عهده دارد. با وجود این، ظرفيت جذب طبيعت نامحدود نيست و گذر از حدود آن، منجر به کاهش کيفيت منابع 

های نهها، هزینماید. این هزینههای مستقي  و  يرمستقي  اابل توجهی را بر جامعه تحميل میو هزینهزیست شده و آثار طبيعی و محيط

 ها،زیست در نتيجه انواد آالیندهمعادل زوال کيفی محيط 1شوند. فروساییمی های فروسایی ناميدهزیست یا هزینهکيفی محيط زوال

 9باشد. زیستیکه فراتر از ميزان جذب یا ترمي  و بازسازی عوامل محيطعی است به نحویاستفاده ناصحيح از منابع یا بروز بالیای طبي

های فروسایی معرفی نشده است و کشورهای مختلف، فراخور مقدورات های کامالً استانداردی برای محاسبات هزینهمتاسفانه تاکنون روش

 دستهها بهای توصيه شده، تيویری مقدماتی از سغح این هزینهوعه روشتوان بر اساس مجمکنند. با وجود این، همواره میخود عمل می

درباره کشور ما در سال  ی ملی را بر اساس آن تعدیل نمود. خوشبختانه بانک جهانی در بررسی انجاق یافتههاحسابهای داده و خروجی

اده های فروسایی مورد استفنموده است که در این پژوهش به عنوان مبنای تعدیالت مربوط به هزینهارائه وردهای اابل ابولی را ، برآ0180

 ارار گرفته است. 

ی ملی شامل توليد ناخالص داخلی، مازاد عملياتی و پس انداز ملی بر هاحسابهای اصلی در این طرم پژوهشی، همه خروجی

رسد که در روشن ساختن اهميت مغلب، اشاره به این نکته کافی باشد ست. به نظر میاساس ارااق برداشت و فروسایی تعدیل گردیده ا

درصد بوده است. عالوه  98درصد و بابت برداشت و فروسایی  90، درصد تعدیل توليد ناخالص داخلی از بابت برداشت 0180که در سال 

جهی منفی است در صورتی که پيش از تعدیل را  آن مثبت و بر آن ميزان پس انداز ملی تعدیل شده در سال مذکور به ميزان اابل تو

 بزرگ بوده است.

 

                                                           
1- Depletion 

 .2111، از انتشارات سازمان ملل متحد، سال 208ماخذ تعریف مذکور: راهنمای عملياتی حسابهای یکپارچه محيط زیستی / ااتيادی، ص   2-
3- Degradation 

 .2111، از انتشارات سازمان ملل متحد، سال 208های یکپارچه محيط زیستی / ااتيادی، ص ماخذ تعریف مذکور: راهنمای عملياتی حساب   9-
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هاااتياد کالن بر ترازنامه بانکبررسی اثرات دور اول و دوق تحوالت   MBRI-PN-93018 هادی حيدری 

 زادهزمانرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حميد  MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بينی تورق ایران با استفاده از منحنی فيليپسپيش

 فرهاد نيلی و امينه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامين مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص ايمت ميرفارتباط پول و ايمت

 اعظ  احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکيد بر راابت

 ایلناز ابراهيمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورق؛ لزوق اعمال و پيشهدف

 مری  همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیعرورت با

 کرمیسيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن  MBRI-WP-93010 متغير های  يرخغی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورق با مدل

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

 زهرا خوشنود و مرعيه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بينارزیابی سرمایه بانک

 سيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بينی تورق ایران با استفاده از عوامل مشترك اجزای شاخص ايمت کاالها و خدماتپيش

 مجيد عينيان MBRI-PN-93006 وععيت صنایع در دوره های رونق و رکود

 ليال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وععيت مغالبات  يرجاری در نظاق بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامين مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  ليال محرابی 

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

بانکی ریالی در ایران با تأکيد بر ابعاد فقهیشناسی بازار بينآسيب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان اادری MBRI-RR-93001 جانشينی پول در ایراناثر پسماند 
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 مری  همتی MBRI-9228 عرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مری  همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گاق نخست در پيشبرد اهداف سياست

 حامد عادلی نيک MBRI-9226 تأثير نوسانات متغيرهای کالن ااتيادی بر مغالبات  يرجاری بخش بانکی؛ رهيافت ااتيادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 0141-0161ها بر بخش وااعی ااتياد ایران ) اثرات پویای حج  کل بدهی

 هشداردهنده واود بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رعایی 

 اعظ  احمدیان MBRI-9224 0142-0140های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظ  احمدیان MBRI-9223 (0140-0141ها )تحليل سه  از بازار بانک

 اعظ  احمدیان MBRI-9222 (0140-0141های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 ليال محرابی MBRI-9221 گذاری در ااتياد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران ااتيادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 رابیوهاب اليچ، ليال مح MBRI-9220 های ایرانی(وععيت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورق و عوامل موثر بر آن در ااتياد ایران

 دکتر محمداسماعيل توسلی و وهاب اليچ MBRI-9217 تورمی در ترازوی عدالت ماليات

 رسول خوانساری، رعا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

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

 ماندانا طاهری، فرهاد نيلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهليل عاملی نسبتتح

 رسول خوانساری، حسين ميسمی، ليال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوك کوتاه

 سيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-9212 بينی تورق در ااتياد ایرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود اغعی سپرده

 اعظ  احمدیان MBRI-9210 (0141و  0184های رد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی عملک

 حميد انبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب اانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظ  احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل شاخص

 ميعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکيل منغقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری ااتيادی )اکو( بسترهای
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 نویسندگان /نویسنده گزارشكد  عنوان

 حسين ميسمی MBRI-9206 ز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیحاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمين رو

 وهاب اليچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

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

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ت و تأمين مالی: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامال

 حسين ميسمی MBRI-9201 بانکداری و مالی اسالمیهای تورق و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش
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 حسين ميسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر ااتياد اسالمی: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بانکیبررسی فقهی و حقوای وثایق 

 فرهاد نيلی و مرعيه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواد خدمات مالی

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

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

 حسين ميسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوق

 وهاب اليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال محرابی MBRI-9103 انداز ااتياد اسالمی بر بحران مالی جهانیچش 

 ليال محرابی MENA MBRI-9102وععيت بانکداری اسالمی در کشورهای منغقه 

 ایلناز ابراهيمی MBRI-9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1391 

 حسين اضاوی، حسين بازمحمدی MBRI-9008 (0141) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نيلی MBRI-9007 (0141)پایيز  شناسی ااتياد ریاعیکتاب

 سيد صفدر حسينی MBRI-9006 (0141) بهار دولتی ایرانهای برآورد ادرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پيمان اربانی MBRI-9005 (0141) تابستان های اساسی تغيير واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسين معيومی، محمد روشن MBRI-9004 (0141) تابستان های بيمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظاق

 زهرا سلغانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (0141) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمين مالی شرکتساز و 

 وهاب اليچ MBRI-9002 (0141) بهار بانکداری اخالای در جهان

 حسين اضاوی MBRI-9001 (0141) بهار ماليات تورمی دالر
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 زاده ، اعظ  احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امير حسين امين آزاد، حسين معيومی MBRI-8910 اانون بانک مرکزی فدراسيون روسيه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و ايمت نفتسياست

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

 ليال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیميوبه تشکيل مراکز خدمات سرمایه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنج  توسعه کشور

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

 ترانگ بوی، تامي  بایومی، مترج : سوفی بيگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقيت تجاری چين

 کری  زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتی، سعيد دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمی، محسن عبدالهی، مهدی اائمی MBRI-8901 ااتيادی استفاده از نهاد واف در تامين مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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