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 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 
  1وهاب قلیچ
 2رسول خوانساری

 

 چکیده

های اقتصااااادی د  مدا م ابل مالی دارد د بو ن یا  ین ر ن بدیلی در تامین مالی فعالیتنظام بانكی نقش بی

صادی، می سی در نظام اقت سا سهم نمدها ستتیاند  سیا شتو ای در تحقق د اجمای  صاد مقادمتی دا های  لی اقت

شد. با دجید این بو نظم می سد ه یز آ با شبکو بانکر ست ینو  و باید،  سیا سی با  شیر هم صاد های  لی اقی   ت

تم  مد  شاااابکو بانکی رو در   د د الزم اساااات بمقی اقدامات د تحیالت بو م ظیر مقادممقادمتی حم ت نمی

شامای  نادی د رو در شامای  بحمانی رایرت  یمد. در یادداشات حاسام  ت از تبیین اقتصااد مقادمتی، ت مبو 

 های  لی اقتصااادنکی بمرساای شااده اساات د نیام  میتم بم تحقق ساایاسااتسااازی نظام باجهانی ممبیط بو مقادم

  مدد. نهادی د فمانهادی معمفی مینهادی، میا مقادمتی در سو ج بو درد 

 

 

 بحما  مالی-ایما  -نظام بانکی -اقتصاد مقادمتیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1
دری  ایین است د نیز با تیجو اهمیت د جایگاه راهبمدی د سیاسی بهمهاز آن ا  و اقتصاد ایما  اقتصادی ددلتی، نفتی د با 

 المللیبی ی نشده از سیی بمقی از م امل بینهای  یشها د شیکها، تحمیمایما  در م طقو همیاره در معمض انیاع تقاب 
ا ذیم ن  ین سمدرت اجت ابهای  ینا ی  بو ن یاهای اقتصادی  شیر در میاجو با نیسانات د رالشاست، تقییت ب یا 

  مدد.مطمح می
قانی   11۱( بم اساس ب د ین ار  1۹۳2)م مل تشخیص مصلحت نظام، « اقتصاد مقادمتی»های  لی ابالغ سیاست

اد ملی د های اقتصسازی ب یا اساسی تیس  مقام معظم رهبمی نیید م حم تی جدید د تدبیمی اتمبخش در تقییت د مقادم
سازی اقتصاد مقادمتی  یش از این نیز از سیی رهبم انقالب ریرت های  یش رد است.  مرو مطمحسال باردرسازی آ  در

های مختلف اقتصادی  شیر فماهم ساقتو تا بو فماقیر ای مضانف بمای بخشهای  لی، انگیزه مفتو بید اما ابالغ سیاست
 حیزه فعالیت قید اقدامات مقتضی را بو ان ام رسان د.

لزامات تقییت ب یا  اقتصادی  شیر، تقییت یکی از ار ا  مهم اقتصاد یع ی نظام بانکی است. نظام بانکی از دیمباز یکی از ا
ها نیز اتم ذار تیاند بم سایم بخشهای اقتصادی  شیر ایفا  مده د از این رد تقییت این بخش مینقش بسیار مهمی در فعالیت

اشتو هایی باید دشید آ  است  و نظام بانکی در ین اقتصاد مقادمتی رو دیژ ییباشد. سیال مهمی  و در این زمی و طمح م
های اقتصاد مقادمتی معمفی شده د سپت ت ارب مشابو در اقتصاد متعارف بیا  تمین دیژ یباشد؟ در این  ژدهش ابتدا مهم

میتم  تمین نیام بانکی تالا شده تا مهم های  لی اقتصاد مقادمتی در قالب نظام یمی از سیاستشید. در ادامو با بهمهمی
 ها میرد بمرسی د تحلی  قمار  یمد.بم تحقق این سیاست

 
 مفهوم اقتصاد مقاومتی .2

تیا  اذنا  نمید این داژه بمقاستو رد میدر ادبیات متعارف نلم اقتصاد معادل دقیقی ندارد. از این« اقتصاد مقادمتی»ن یا  
یابیم آید. با   کاا در م ابل در میبیده د ارطالحی نیین در ادبیات اقتصادی بو شمار میاز فمه گ اسالمی ایمانی  شیر 

، ۹، استحکام د  ییستگی متقاب  در اقتصاد2،  ایداری د تدادم اقتصادی1 و ارطالحاتی همچی  سدشک  د ی اقتصادی
، دسعیت ایستایی در 6اقتصادها د نهادها ، مقادم بید 5، اقتصاد بازدارنده د بازدارند ی  اقتصادی4تبات اقتصاد  ال 

باشد؛ اما بو دارای قمابت می« اقتصاد مقادمتی»با مفهیم  ۳د تحمیم شک ی در اقتصاد  8، اقتصاد با دسعیت باتبات7اقتصاد
)اقتصاد حمایتی(  و بو مع ای ای اد رتم حمایتی  protectionismظاهم نزدیکتمین ارطالح بو مفهیم اقتصاد مقادمتی، 

 های اقتصادی از ین میسل قاص همچی  بخش تامین انمژی د یا بخش تیلید د  ارآفمی ی است.تیس  سیاست

                                                           
1. Economic Anti-fragility 
2. Sustainable & persistent economy 
3. Economy solidarity 
4. Macroeconomic stability 
5. Economic deterrence 
6. Robustness of institutions & economies 
7. Stationary in economics 
8. Steady state economy 
9. Sanctions Busting 
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اهد های اسالمی د بیمی قیآید اقتصاد مقادمتی، ین مفهیم  ستمده با ریشوآ   ینو  و از بیانات رهبم معظم انقالب بممی
 اقتصاد مقادمتی ین الگیی اقتصادی بیمی د نلمی بمآمده از فمه گ بید  و باید با مفاهیم ب یادی اقتصاد اسالمی  مه بخیرد.

ردار بمقی  ذیمیانقالبی د اسالمی است  و سمن داشتن ردند رد بو رشد، در مقاب  تمف دهای دشم ا  از كمتمین آسیب
ت د دائمی است ل دمداست. اقتصاد مقادمتی، تا تیکی میقت د زدد ذر بمای شمای  فعلی اقتصاد نیست، بلکو ین راهبمد ب

های اقتصادی د غیماقتصادی مقادم شید. الزم بو اشاره است  و تیجو بو شید اقتصاد، در مقاب  تکانو و بانث می
 ما،  ارآفمین، نیآدری د زا،  یشمد، بمد ساز، میلد، درد  ذیم، فمرتهایی همچی  ردیکمد جهادی، انعطاف لیدداژه
های این نیع اقتصاد را بیش از  یش بمای تیاند مختصات د مشخصوارالح الگیی مصمف می ذیمی، ب یانی، رقابتدانش

 ما ردشن سازد.
می از های  ال  در  ی تمسیم تصیییابیم  و این سیاستهای كلی اقتصاد مقادمتی درمیبا نگاهی بو متن ابالغیو سیاست

ن تمی ما است  و مهمزا،  یشمد د بمد ساز، میلد، درد  ذیم، فمرتاقتصاد ایما  اسالمی با ردیکمدی جهادی، انعطاف
سالو، انداز بیستهای مقادمت اقتصادی د دستیابی بو اهداف س د رشمهدف آ  تأمین رشد  ییا د بهبید شاقص

  ذاری شده است.شاقص
 ذارنیم )م مل تشخیص مصحلت نظام، ها را از نظم میب د این سیاست 2۲ها، در آغاز جهت آش ایی بیشتم با این سیاست

1۹۳2:) 
های انسانی د نلمی كشیر بو م ظیر تیسعو كارآفمی ی سازی كلیو امکانات د م ابل مالی د سممایوتأمین شمای  د فعال -1بند 

 های جمعی د تأكید بم ارتقاءتشییق همکاریهای اقتصادی با تسهی  د د بو حداكثم رساند  مشاركت آحاد جامعو در فعالیت
 درآمد د متیس .درآمد د نقش طبقات كم

سازی د اجمای نقشو جامل نلمی كشیر د ساماندهی نظام ملی نیآدری بو م ظیر  یشتازی اقتصاد دانش ب یا ،  یاده - 2بند 
اد ب یا  د دستیابی بو رتبو ادل اقتصانشارتقاء جایگاه جهانی كشیر د افزایش سهم تیلید د رادرات محصیالت د قدمات د

 ب یا  در م طقو.دانش
می  ذیدری در اقتصاد با تقییت نیام  تیلید، تیانم دسازی نیمدی كار، تقییتِ رقابتمحیر قمارداد  رشد بهمه -۳بند 

های م اطق غمافیای مزیتهای مت یع در جها د بو كار یمی ظمفیت د قابلیتاقتصاد، ای اد بستم رقابت بین م اطق د استا 
 كشیر.

دری، كاهش شدت انمژی د ها در جهت افزایش تیلید، اشتغال د بهمهسازی یارانواستفاده از ظمفیت اجمای هدفم د -۴بند 
 های ندالت اجتمانی.ارتقاء شاقص

، بییژه با افزایش سهم تیلید تا مصمف مت اسب با نقش آنها در ای اد ارزا بمی نادالنو نیام  در زن یمهسهم -۵بند 
 سممایو انسانی از طمیق ارتقاء آمیزا، مهارت، قالقیت، كارآفمی ی د ت مبو.

ها د كاالهای اساسی )بییژه در اقالم دارداتی(، د ادلییت داد  بو تیلید محصیالت د افزایش تیلید داقلی نهاده -۶بند 
 اتی با هدف كاهش دابستگی بو كشیرهای محددد د قاص.قدمات راهبمدی د ای اد ت یع در مبادی تأمین كاالهای دارد

 تأمین ام یت غذا د درما  د ای اد ذقایم راهبمدی با تأكید بم افزایش كمی د كیفی تیلید )میاد ادلیو د كاال(. -۷ ب د
 اههای كلی ارالح الگیی مصمف د تمدیج مصمف كاالهای داقلی همممدیمیت مصمف با تأكید بم اجمای سیاست -۸بند 

  ذیمی در تیلید.ریزی بمای ارتقاء كیفیت د رقابتبا بمنامو
نظام مالی كشیر با هدف  اسخگییی بو نیازهای اقتصاد ملی، ای اد تبات در اقتصاد ملی  جانبوارالح د تقییت همو -۹بند 

 د  یشگامی در تقییت بخش داقعی.
ت بو ت اسب ارزا افزدده د با قالص ارزآدری مثبت از هدفم د از رادرات كاالها د قدما حمایت همو جانبو -1۱بند 

 طمیق:
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 های الزم.تسهی  مقمرات د  ستما مشیق    -
 های میرد نیاز. ستما قدمات ت ارت قارجی د تمانزیت د زیمساقت    -
 تشییق سممایو  ذاری قارجی بمای رادرات.    -
های دهی بازارهای جدید، د ت یع بخشی  ییندشک  ریزی تیلید ملی مت اسب با نیازهای رادراتی،بمنامو    -

 اقتصادی با كشیرها بو دیژه با كشیرهای م طقو.
 استفاده از سازدكار مبادالت تهاتمی بمای تسهی  مبادالت در ریرت نیاز.    -
 ای اد تبات ردیو د مقمرات در میرد رادرات با هدف  ستما  ایدار سهم ایما  در بازارهای هدف.    -

 های  یشمفتو،  ستما د تسهی تیسعو حیزه نم  م اطق آزاد د دیژه اقتصادی كشیر بو م ظیر انتقال ف ادری -11د بن
 تیلید، رادرات كاال د قدمات د تأمین نیازهای سمدری د م ابل مالی از قارج.

  ذیمی اقتصاد كشیر از طمیق:افزایش قدرت مقادمت د كاهش آسیب -12بند 
  ییندهای راهبمدی د  ستما همکاری د مشاركت با كشیرهای م طقو د جها  بییژه همسایگا .تیسعو     -
 های اقتصادی.استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف    -
 ای.المللی د م طقوهای بینهای سازما استفاده از ظمفیت    -

 از از طمیق: ذیمی درآمد حار  از رادرات نفت د  مقابلو با سمبو -1۳بند 
 انتخاب مشتمیا  راهبمدی.    -
 های فمدا.ای اد ت یع در ردا    -
 مشاركت داد  بخش قصیری در فمدا.    -
 افزایش رادرات  از.    -
 افزایش رادرات بمق.    -
 افزایش رادرات  تمدشیمی.    -
 های نفتی.افزایش رادرات فمآدرده    -

د از كشیر بو م ظیر اتم ذاری در بازار جهانی نفت د  از د تأكید بم حفظ د تیسعو  افزایش ذقایم راهبمدی نفت -1۴بند 
 های تیلید نفت د  از، بییژه در میادین مشتمك.ظمفیت

افزایش ارزا افزدده از طمیق تكمی  زن یمه ارزا ر عت نفت د  از، تیسعو تیلید كاالهای دارای بازدهی بهی و   -1۵بند 
م های نفتی با تأكید بف انمژی( د باال بمد  رادرات بمق، محصیالت  تمدشیمی د فمآدرده)بماساس شاقص شدت مصم

 بمداشت ریانتی از م ابل.
سازی اندازه ددلت د حذف های نمیمی كشیر با تأكید بم تحیل اساسی در ساقتارها، م طقیجییی در هزی ورمفو -1۶ بند

 های زاید.های میازی د غیمسمدر د هزی ودستگاه
 ارالح نظام درآمدی ددلت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. -1۷بند 
 سهم ر ددق تیسعو ملی از م ابل حار  از رادرات نفت د  از تا قطل دابستگی بیدجو بو نفت. افزایش ساالنو -1۸بند 
های  یلی، فسادزا در حیزههای ها د زمی وسازی آ  د جلی یمی از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد د سالمشفاف -1۹بند 

 ت اری، ارزی د... .
دری، كارآفمی ی، سممایو  ذاری د اشتغال میلد تقییت فمه گ جهادی در ای اد ارزا افزدده، تیلید تمدت، بهمه -2۱بند 

 د انطای نشا  اقتصاد مقادمتی بو اشخاص دارای قدمات بمجستو در این زمی و.
فتما  ای د تبدی  آ  بو  های نلمی، آمیزشی د رسانوسازی آ  بییژه در محی د  فتما  تبیین ابعاد اقتصاد مقادمتی -21 بند

 فما یم د رایج ملی.
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سازی د بسیج  ییای همو امکانات ددلت مکلف است بمای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقادمتی با هماه گ -22بند 
 كشیر، اقدامات زیمرا معمیل دارد:

 های نلمی، ف ی د اقتصادی بمای دستمسی بو تیا  آف دی د اقدامات م اسب.ظمفیتش اسایی د بکار یمی     -
 های تحمیم د افزایش هزی و بمای دشمن.ررد بمنامو    -
های داك ش هیشم د، فعال، سمیل د بو ه گام در بمابم مخاطمات مدیمیت مخاطمات اقتصادی از طمیق تهیو طمح    -

 های داقلی د قارجی.د اقتالل
 های نظارت بم بازار. ذاری د ردزآمدسازی شییهسازی نظام تیزیل د قیمتشفاف د ردا  -2۳بند 
 افزایش  یشش استاندارد بمای كلیو محصیالت داقلی د تمدیج آ . -2۴ بند

 
 تجربه جهانی .۳

تما  یا زلزلو بو ساقسازی ساقتما ، باید طیری ب ای اقتصاد را رید  و ا م ین شیک سازی اقتصاد مشابو مقادمدر مقادم
ری با ممد دارد شد ساقتما  بتیاند در مقاب  آ  مقادمت نماید. حال این شیک انم از شیک اقتصادی، سیاسی د غیمه است.

یابیم  و ایما  ت ها  شیری نیست  و قصد نمیده تا اقتصاد قید را در بمابم های اقتصادی  شیرهای جها  درمیبم سیاست
دهد  و قب  از ایما  نیز بمقی  شیرها )هم ر د بو طیر سازی نماید. ت مبیات نشا  میجی مقادمهای داقلی د قارشیک

های فمه گی، مذهبی د سیاسی  شیرها با یکدیگم، الگی اند  و بو نلت تفادتبخشی( بو این سمت د سی حم ت داشتو
رسد مفهیم اقتصاد مقادمتی  و میرد نظم م مینا ذیم نبیده است.  مرو بو نظبمداری رددررد دد  شیر از یکدیگم امکا 

تم از آنچو در بمقی  شیرهای جها  رخ داده است بیده تم د مع ییتم، نمیقمقام معظم رهبمی است، مفهیمی بو مماتب نام
ی بانکی ازسد با فمه گ اسالمی ایمانی  ییندی مستحکم داشتو باشد، اما بو هم حال بمرسی ت ارب جهانی در رابطو با مقادم

 مفید قیاهد بید.
 2از سیی  میتو نظارت بانکی بال 1های بالسازی اقتصاد در نظام بانکی، ابالغ تیافق اموبهتمین شاهد بم ت مبو جهانی مقادم

للی در الم( است. مقمرات  میتو بال  و بو م ظیر تقییت نظارت بانکی، تمدیج همکاری بینBISالمللی )در بانک تسییو بین
سازی تمین اقدامات در زمی و مقادمزه، د طماحی استانداردها د معیارهای ممتب ، تددین شده است، از جملو مهماین حی
 آید. های احتمالی بو شمار میها د بحما ها در مقاب  ریسنبانک

(.  ت از آ  1۳88ال، ، ارائو شد ) میتو ب1۳88بید  و در سال  1های  میتو بال، تیافق امو بال ادلین میرد از تیافق امو
 ۹ها نیز ممبیط بو تیافق امو بال (. آقمین میرد این تیافق امو2۱۱۲م تشم شد ) میتو بال،  2۱۱۲، در سال 2تیافق امو بال 

، بو م ظیر تقییت بیشتم نظام بانکی از نظم مدیمیت نقدی گی، حا میت شم تی، 2۱۱8است  و  ت از دقیع بحما  مالی سال 
 (.2۱1۱م تشم شد ) میتو بال،  2۱1۱... در سال   فایت سممایو د

های نمده در نظام بانکی )همان د ریسن انتباری، ریسن هایی را بمای مقابلو با ریسنها د مدلهای بال، شاقصتیافق امو
ای ات سممایو، سو ر ن حداق  الزام2اند. بمای مثال در تیافق امو بال نقدی گی، ریسن بازار د ریسن نملیاتی( معمفی  مده

بخشی بو ها د مقمرات انضباطی بازار بو م ظیر استحکامبمای تشکی  د فعالیت ین بانک، فمای د بمرسی نظارتی از بانک
اند. ر ن ددم بو مبانی نظارتی، ره میدهای ممتب  با مدیمیت ریسن، ها تبیین شدهرارریب مدیمیت ریسن در بانک

و شید. در نین حال تالا بم آ  است   ییی  ممبیط می ذیمی د  اسخد مسئیلیتشفافیت در نملیات بانکی د نظارتی، 
فمآی دی را بمای ارزیابی داقلی سممایو میرد نیاز بمای داحدهای بانکی طماحی   د، طیری  و بمای هم بانک مت اسب با 

 ها با تحقق این الزاماتت  و بانکهای  ینا ی ، مقدار معی ی از سممایو تعمیف شید. فمض آ  اسشمای  آ  از نظم ریسن

                                                           
1. Basel Accords 
2. Basel Committee on Banking Supervision 
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تیان د بو اهداف میرد نظم یع ی  ایداری د تبات، سالمت مالی، د تامین م افل مشتمیا  بمس د. البتو نحیه ت ظیم مقمرات می
انکی، های بها، میزا   یچید ی فعالیت  د، زیما  و اندازه د تعداد بانکد نظارت بانکی از ین  شیر بو  شیری دیگم فمق می

های افشای اطالنات، میزا  دستمسی بو ف ادری اطالنات د میزا  تبحم مسئیال  نظارتی در میزا  آزادسازی مالی، شییه
  شیرها متفادت است.

 زارا  بانکی بو فکم ارالح د آشکار شد د قانی  2ها د نقایص تیافق امو بال بمقی  استی 2۱۱8با دقیع بحما  مالی سال 
ها باید تددین شد. بم اساس این تیافق امو، بانک ۹ن تیافق امو افتادند. بدین تمتیب بید  و تیافق امو بال رفل مشکالت ای

داری    د. بو های با یفیت د نقدشیند ی بیشتمی نگوسممایو بیشتمی بمای مقابلو با شمای  بحمانی در نظم بگیمند د دارایی
 ذارا  د بخشی بو سممایوهای شدید د اطمی ا در مقاب  زیا  1و بو ن یا  سپمیهای بال بو نقش سممایطیر  لی در تیافق امو

ها بمای اجمای بهتم نملیات بانکی د آماد ی ها تیجو شده است د تقییت رارریب مدیمیت ریسن بانکنفعا  بانکذی
 بمای مقابلو شمای  بحمانی مد نظم قمار  مفتو است.

 
 مقاومتیمشخصات نظام بانکی در اقتصاد  .۴

خش از سازی این بهای تیسعو اقتصادی  شیر است، مقادماز آن ا  و نظام بانکی  شیر یکی از مهمتمین د اتم ذارتمین اهمم
های اقتصادی بمقیردار است. نقش نظام بانکی در بحما  اقتصادی  و در ارد ا رخ حساسیت باالتمی نسبت بو سایم بخش
های بانکی های این بحما  شاهد رهار میج هستیم. بحث  مداقت دامفماز د نشیبداد شاهدی بم این مدناست. با ررد 

بو افماد با درجو  ایین انتباری بو ن یا  میج ادل؛  مبید نقدی گی در نظام بانکی بو ن یا  میج ددم د بو تبل این دد، افزایش 
باال  مفتن مشکالت اقتصادی در سطح های حکیمتی بمای ای کو ین بانک درشکست نشید بو ن یا  میج سیم د بدهی

ز تیا  بیا  داشت  و یکی ارد است  و می شیرهایی همچی  یینا ، اسپانیا د  متغال میج آقم را تشکی  داده است. از این
، رشد بانکداری در سایو بیده  و در آ ، میسسات مالی غیمبانکی آزاد 2۱۱8دالی  شک  ده بید  اقتصاد ارد ا در بحما  سال 

های شبو بانکی ان ام داده د با افماط د حمص د دلل در استفاده غیماریلی های بانکی، فعالیتد رها از قیانین د محدددیت
 از ادراق مشتقو، نظام مالی را با قطم میاجو ساقت د.

می اسال -ایمانی های شید آ  است  و نظام بانکی ایما  در ین اقتصاد مقادمتی با میلفوسیال مهمی  و در ای  ا طمح می
هایی را باید داشتو باشد؟ رو اقداماتی را باید در ادلییت قییش قمار دهد د از رو اقداماتی بایستی  مهیز نمای د؟ رو دیژ ی

های ارلی اقتصاد مقادمتی را میرد ش اسایی قمار دهیم. آنگینو  و بمای  اسخ بو این  مسش، الزم است تا در ابتدا شاقصو
آید اقتصاد مقادمتی، تا تیکی میقت د زدد ذر بمای شمای  فعلی اقتصاد نیست، نبار رهبم معظم انقالب بم میاز بیانات  ما

 بلکو ین استماتژی بل دمدت د دائمی است.
در این نیشتار با استفاده از ادبیات میسیع د نظمات قبم ا ، بیست د نو نام  در رابطو با تحقق اقتصاد مقادمتی در نظام 

 نهادی )ممبیط بو رداب  شبکوها(، میا  اسایی شده است. این نیام  در سو  مده درد  نهادی )ممبیط بو قید بانکبانکی ش
 اند.ب دی شدهبانکی( د فمانهادی )ممبیط بو قارج از شبکو بانکی( دستو

 
  

                                                           
1. Buffer 
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 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیانواع عوامل موثر بر تحقق سیاست -1شکل 
 

 
 های تحقیقمآخذ: یافته

 
 نهادیعوامل درون .۴-1
 احیای مدیریت و روحیه جهادى در نظام بانکی .۴-1-1

د مدیمیت جهادى است. مدیمیت جهادى همر د  یکى از الزامات د شمدط حم ت بو سمت اقتصاد مقادمتى، داشتن ردحیو
داقل نینی از مدیمیت است  و نمدتاً در ددرا  دفاع مقدس بارها با آ  ارطالحى جدید در ادبیات انقالبى ما نیست اما بو 

 ار یمى داژه جهاد نشا  د اشاره از ین داقعیت مهم باشد  و اممدز هم نینى دیگمى ج گ بم این ایم. شاید بو میاجو بیده
تو ابلو د بمقیرد با آ   مداقانقالب د  شیر تحمی  شده است  و بایستى همچی  دفاع مقدس با ین مدیمیت جهادى بو مق

هاى ها د ارزادنبال تحقق حیات طیبو اسالمى است د هدف نهایى قید را نی یت بخشید  بو آرما اى  و بو شید. در جامعو
 تیاند ریزى جز ردحیو د فمه گ جهادى باشد.اسالمى قمار داده است، مطمئ ًا فمه گ د راه ماى حم ت نمى

اه تم، ت ها ردیدار سال  ذشتو با مسئیال  مدیمیت شهمى تهما ، مدیمیت جهادى را در ابعادى دسیلرهبم معظم انقالب در 
ا م مدیمیت جهادى یا هما   ار د تالا با »رفت از مسائ    ینى  شیر د رفل تهدیدات دشم ا  ن یا   مده بیدند: بمد  

جهانى د  هاىآمیزِ قدرتر شمای    ینى فشارهاى قباتتنیت الهى د مبت ى بم نلم د درایت حا م باشد، مشکالت  شیر، د
)بیانات رهبم معظم انقالب اسالمى در دیدار « در شمای  دیگم، قاب  ح  است د  شیر حم ت رد بو جلی را ادامو قیاهد داد.

« نلم د درایت» د« نیت الهى»، « ار د تالا»(. مبت ى بم این دید اه 1۹۳2دی ماه  2۹با مسؤدال  مدیمیت شهمى تهما ، 
را باید سو سلل ارلى مدیمیت جهادى بو ن یا  الگیی مطلیب مدیمیتى بماى نظام اسالمى از م ظم مقام معظم رهبمى ن یا  

انداز  مد. این الگیى مدیمیتى در تعام  د هماه گى  ام  با الگیها د اس اد باالدستى نظام جمهیرى اسالمى نظیم س د رشم
ى د ایمانى  یشمفت مطمح شده د در همین راستا نیز قاب  بمرسى د تبیین است. الگیى مدیمیت جهادى تیسعو د الگیى اسالم

ها د اهداف بل دمدت نظام اسالمى در  مد حا میت این در این دید اه، هما   ار زار اجمایى  ارآمدى است  و تحقق آرما 
همو مسؤدال  نظام بو آ  د اهتمام جدى در جهت تحقق آ  الگی بم ساقتار ادارى د اجمایى نظام اسالمى د التزام نملى 

 است.
را  شد  آ  است در نظام بانکی  شیر  و الزمو نملیاتى« مدیمیت جهادى»تالا در جهت تبیین رحیح د اریلى الگیی 

ی های بانکدانست. مدیمیت جهادی باید در همو نمرو تیا  ازجملو دظایف   ینی نخبگا ،  ارش اسا  د ارحاب رسانومى
نفعا  نظام بانکی ملمیس باشد. بمای مثال مشتمیا  شبکو ای  و نتایج آ   امالً بمای ذیظهیر د بمدز داشتو باشد، بو  ینو

تمین زما  ممکن تسهیالت مد نظم قید را با رنایت سیاب  بانکی دریافت    د. همچ ین باید بانکی باید بتیان د در  یتاه

نیام  میتم بم تحقق 
سیاست های  لی 
اقتصاد مقادمتی در 

نظام بانکی 

نیام  
درد  نهادی

نیام  
میا  نهادی

نیام  
بمد  نهادی
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با تخلفات بو ن یا  یکی از ار ا  مدیمیت جهادی در تمام سطیح مدیمیتی شبکو بانکی نهادی و شید. نزم جدی بمای بمقیرد 
ت ها در شمای  بحمانی د بمدز ت ش سمدری است، بلکو حتی در شمای  نادی هم باید با شایا  ذ م است مدیمیت جهادی نو

 دری شبکو بانکی ارتقا یابد.فعالیت جهادی، بهمه
 

 حاد و انسجام درون نظام بانکییکپارچگی، ات .۴-1-2
باشد، مهم است  و اتحاد د انس ام درد  دار میاز آن ا و ردیکمد جهادی در تحقق اقتصاد مقادمتی نقش مهمی را نهده

د ها با تیجو بو ای کو در بین قیهای مختلف نظام بانکی در سطح مطلیبی قمار داشتو باشد. بو نبارت دیگم بانکبخش
های  لی های متدادل بانکی، سیاست یما  باش د تا سمن فعالیتقسم د هممفید دارند، بایستی همگی همسالم د  رقابت

طلبد. بمای ها د    شبکو بانکی را میاقتصاد مقادمتی را نیز در نظام بانکی تعقیب نمای د د این میسیع، هماه گی بین بانک
ها باید در اجمای آ  سیاست بو ریرت هماه گ د شید، بانکبالغ میها امثال دقتی سیاستی از سیی بانک مم زی بو بانک

 ها همماهی    د. یکپاررو، مقام ناظم شبکو بانکی را در اجمای سیاست
ها نباید مانعی در راه تحقق هدف داحد  لیت نظام بانکی  و هما  بو سمان ام رساند  اقتصاد ردیو فعالیت بانک

( P.O.Sهای فمدا )ها، در بحث دریافت نکمد   ارمزد از  ایانوز ندم اتحاد بین بانکمقادمتی است، باشد. نمینو بمد
ها اجما شد د میجب  دید آمد  فمه گ نادرستی در زمی و دریافت  ارمزد است  و در ین مقطل زمانی از سیی بمقی بانک

ها بانک هایسی  مد  فعالیتم بانکی د همقدمات بانکی  مدید. همچ ین بانک مم زی دظیفو دارد بمای اتحاد د انس ام نظا
 . ریزی د نظارت  افی را ان ام دهدهای اقتصاد مقادمتی بمناموبا سیاست

 
 کنترل سطح مطالبات معوق در نظام بانکی .۴-1-۳

تمین مشکالت نظام بانکی ما در حال حاسم است د نظام بانکی از این جهت سمبات بسیاری مطالبات معیق، یکی از بزرگ
 ذیم شده است. بمای تحقق اقتصاد مقادمتی د تامین مالی تیلید   د ا  داقلی در راستای حمایت از تیلید د آسیب قیرده

ی ای کو ای میرد حمایت قمار  یمند. بماهای داقلی بو نحی شایستوملی الزم است  و م ابل بانکی در دستمس باشد تا  و ب گاه
یزا  . رما و باال بید  ماست  و در ابتدا مشک  مطالبات معیق بمطمف شید تخصیص م اسب م ابل بو دجید بیاید، الزم

ك د د نالده بم تحمی  قسارت بو نظام بانكی، متقاسیا  داقعی معیقات، م ابل بانكی را از رمقو انطای تسهیالت قارج می
اال رفتن معیقات، انتماد سازد. سمن ای كو با تخصیص نام اسب م ابل بانكی د برا از دریافت تسهیالت محمدم می

های تیلیدی د  ارآفمین یابد. الزمو حمایت مستمم از ب گاهها كاهش می ذارا  نیز بمای  ذاشتن دجیه قید در بانكسپمده
اند هایی است  و با نام تسهیالت از نظام بانکی قارج شدهداقلی،  ایین بید  سطح مطالبات غیمجاری د باز شت سممایو

 است.
 

 استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان .۴-1-۴
از آن ا  و همیاره  یشگیمی بهتم از درما  است، بو م ظیر جلی یمی از افزایش مطالبات معیق الزم است  و مشتمیا  د 

دیژه متقاسیا  تسهیالت  ال  بم اساس ین نظام انتبارس  ی دقیق میرد بمرسی قمار  یمند. متقاسیا  تسهیالت بانکی بو
م ابل  شید تانامو تسهیالت  ال  ارزیابی الزم ان ام شید. این امم میجب میهمچ ین در تسهیالت  ال  باید بم اساس آیین

تیا  ادراق بهادار د ابزارهای مالی را با تیجو بو میزا  ریسك تم هدایت شید. افزد  بم این، میبانكی بو سمت م اری مطمئن
های  لی اقتصاد مقادمتی، بم هم سیاستهای  ینا ی  مشتمیا  نمسو كمد. در ب د نیزدد بازده آنها د بم اساس سلیقو

های فسادزا اشاره شده است )م مل تشخیص ها د زمی وسازی آ  د جلی یمی از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد د سالمشفاف
سازی د (. انتبارس  ی مشتمیا  بانکی یکی از اقداماتی است  و نقش بسیار مهمی در شفاف1۹۳2مصلحت نظام، 
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بانکی از  ت ها در نظامشید د نوهای انتبارس  ی سیابق انتباری افماد تبت می  د. زیما در سامانواد ایفا میسازی اقتصسالم
تباری تیا  از ش اس امو انهای دیگم مان د معامالت ت اری، اشتغال بو  ار د ... نیز میشید، بلکو حتی در زمی وآ  استفاده می

 سازد. اهش بسیاری از فسادها د تخلفات را فماهم می افماد استفاده  مد د این امم زمی و
 

 سازی نظام بانکداری دولتیسازی و بهخصوصی .۴-1-۵
سازی ساقتار نظام بانکداری ددلتی، هم از بعد اتم ذاری در اقتصاد د هم از بعد  اهش تیجو بو بانکداری قصیری د بو

های  لی اقتصاد و مقام معظم رهبمی در سیاستهای میرد تیجهایی است  و دجید دارد. ری  یکی از شاقصهزی و
های غیمسمدری ددلت است، تیجو بو بانکداری قصیری د سازی اندازه ددلت د  اهش هزی ومقادمتی، بحث م طقی

تیاند  من   د تا ح م ددلت مت اسب با نیاز اقتصاد  شیر باشد د های ددلتی میمدیمیت م ابل انسانی د م ابل مالی بانک
 های قصیری د تعاد  میدا  داده شید.بو بخشبیشتم 

 
 هاگرایی در تبلیغات بانكعدم ترویج فرهنگ اسراف و تجمل .۴-1-۶

یابیم  و فمه گ اسماف در تضاد شدید با مفاهیم ادلیو اقتصاد مقادمتی های  لی اقتصاد مقادمتی درمیبا نگاهی بو سیاست
دم بو نهده نهادها د متیلیا  امیر فمه گی است، دلی بانک دهی فمه گ مصمفی مماست.  مرو نمده بار ارالح د جهت

ای  مایی د اسماف در بین آحاد جامعو شید. در جامعوها، مانل تمدیج فمه گ ت م مم زی بایستی با نظارت بم تبلیغات بانک
با می   یع ی مصمفشید؛ نو رمفاً مبت ی بم نیاز،  و فمه گ اسماف بم آ  حا م شید، مصمف مبت ی بم قیاست، مطمح می

 (.1۹88 ذارد ) مانک، شید د سلیقو د می  افماد در جامعو، بم نیع آ  تأتیم میآمیختو می
 

 سازی بانکداری الکترونیک و فناوری اطالعات در نظام بانکیسازی و بومیمقاوم .۴-1-۷
های نظام بانکی در حیزه بانکداری الکتمدنین د ف ادری اطالنات اتكای بیش از حدی بم محصیالت د ر انچو زیمساقت

های مالی د نیز حمالت سایبمی قیاهد داشت.  ذیمی بیشتمی در مقاب  انمال تحمیمقدمات قارجی داشتو باشد، آسیب
های دردنی در مقاب  اتمات مخمب نیمدهای بیگانو د سازی بخشهای اقتصاد مقادمتی، مقادماز آن ا  و یکی از شاقصو

م شید  و اقتصاد ما در بخش بانکی، بیشتسازی دانش ف ادری اطالنات د بانکداری الکتمدنین بانث میمهاجم است؛ بیمی
ئیفت ام( بو جای سیرسا  الکتمدنیکی مالی )سپمقادم باشد. نمینو اقدامات ریرت  مفتو در این زمی و طماحی سامانو  یام

 رسانی تیس  بانک مم زی ای اداست  و بو م ظیر الکتمدنیکی شد  مماددات بانکی د ای اد زیمساقت یکپاررو قدمات
شید تا در میاقل تحمیم، بو دلی  دابستگی ف ی ارایو قدمات بانکی با های بیمی میجب می ینو سامانوشد. ندم طماحی این

 رد شید. اقتالل ردبو
 

 باال بردن سطح کیفی و توانمندی نیروی انسانی در نظام بانکی  .۴-1-۸
بانکی  ها در نظامب یا  نیازم د دجید نیمدی انسانی زبده د ماهم است  و با امم آمیزا د  مدرا قالقیتتقییت اقتصاد دانش

رایی انکی م  م بو افزایش  اهای نیمدی انسانی در نظام بآید. ردشن است  و باال بمد  سطح  یفی د تیانم دیبو دجید می
های نملیاتی شده د امکا  اشتباه د قطای انسانی،  یلشییی های غیمسمدری د ریسندری این نظام د  اهش هزی ود بهمه

شید تا هم ین از ار ا  های تخصصی میجب میبخشد. دجید آمیزاد تخلفات  یلی د مالی در این بخش را  اهش می
حصیالت تیان د مهای الزم میها با  سب تیانم دیایف قید بهتم نم     د. بمای مثال  ار  ا  بانکنظام بانکی در ان ام دظ

ها تمی مت اسب با نیازهای مشتمیا   یش هاد ده د د نیز مدیما  بانکی با رالش  متمی بمای اجمای سیاستتم د مت یعجدید
 رد قیاه د بید.د راهبمدهای  ال  ردبو
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 هانیروی انسانی در نظام بانکی به منظور مدیریت هزینه تناسب سطح کمی  .۴-1-۹

ای بم های غیمسمدری د زائد آ   ایین بیده د مدیمیت بهی وشید  و سطح هزی واقتصادی بو ن یا  اقتصاد مقادم تعمیف می
نی بو دیژه در ها د نهادهای اقتصادی آ  ان ام  ذیمد. از این رد مدیمیت سطح  می سممایو انسامخارج تک تک سازما 

های جییی در هزی وهای میازی د بیهیده د رمفوسازی اندازه نیمدی انسانی د حذف فعالیتهای ددلتی بو م ظیر م طقیبانک
 آید.نمیمی كشیر از دیگم الزامات اقتصاد مقادمتی در نظام بانکداری  شیر بو حساب می

 
 زی نظام بانکیسا( در راستای مقاومR&Dهای پژوهش و توسعه )فعالیت .۴-1-1۱

های نیین ای اد ارزا افزدده د مدیمیت بهتم اممدزه در اقتصاد جهانی،  ژدهش د تیسعو بو م ظیر  شف د دریافت ردا
 رد ان ام  ژدهش د های  ینا ی  بو یکی از الزامات انکارنا ذیم تیسعو د رشد اقتصادی تبدی  شده است. از اینریسن

سازی ساقتارها د  ذیمی د در نهایت مقادمد ارتقا د بال د ی، افزایش انعطافتیسعو با هدف ش اقت مسیمهای جدی
تمین الزامات تحقق اقتصاد مقادمتی بو شمار های مالی از مهمهای نظام مالی در بمابم جدیدتمین قطمات د شکستب یا 
استفاده از آ  مستلزم بمرسی د  ژدهش آید. بمای مثال بمقی نیازها مان د  ارت انتباری در نظام بانکی دجید دارد  و می

 افی درباره نحیه طماحی محصیل م اسب د تبعات د  یامدهای استفاده از  ارت انتباری در نظام بانکی است. لذا در 
هایی بو اجما در آی د  و  یامد نهایی ریرت ندم  ژدهش  افی در رابطو با این  ینو محصیالت د قدمات، ممکن است طمح

 فمآی دها، افزایش مطالبات غیمجاری د در نتی و شکست طمح باشد. آنها تطیی 
 

 هاگذاران در جهت صیانت از سپردهبخشی به سپردهوجود سازوکارهای اطمینان .۴-1-11
ها را بو محض انتشار شایعات د افزاری، اممی است  و حم ت سممایوافزاری د سختافزایش ف ادری د تیسعو امکانات نمم

های مالی در جها  تم نمیده است. این حقیقت میجب آ  شده است  و نظام  ده بیش از  یش راحت یا قبمهای نگما 
شی بو بخهای مفیدی را جهت ریانت ذارا  باز نمیده د بمنامو ذارا  د سپمدهبخشی بو سممایوای بمای اطمی ا حساب دیژه

رسد اقتصاد مقادم، نیازم د سازد ارهای رد بو نظم میاینها د قطمات احتمالی تمتیب ده د. از ها در بمابم شیکسممایو
ها د دجیه آنا  است. البتو تا  ی  اقدامات د  ذارا  در جهت ریانت از سپمده ذارا  د سپمدهبخش بو سممایواطمی ا 
اب بیشتمی با شت ها ینو فعالیتهایی همچی  بیمو سپمده در شبکو بانکی در حال  یگیمی است، دلی الزم است اینفعالیت

 بو سمان ام بمسد.
 

 های بانکی جهت تشویق صادرات غیرنفتیسهولت رویه  .۴-1-12
های ملی د از میا  رفتن تمدت میا  نسلی، میجب دابستگی اتكای بیش از حد بو رادرات نفتی، سمن كاهش سمیل سممایو
ها از بخش رادرات غیمنفتی با انطای تسهیالت هدفم د، شدید بو داردات د شک  د ی اقتصاد قیاهد شد. حمایت بانک

را در تیلید ناقالص داقلی  شیر افزایش دهد. در این راستا بانک  تیاند طی ین بمنامو نملیاتی سهم این نیع رادراتمی
های فعال مت اسب با هم حیزه جغمافیایی، بو تقییت تیلید د رشد تیان د با حمایت از ر ایل د ب گاهها میمم زی د بانک

همچ ین استفاده (  من    د. 1۹۳۱های  لی آمایش سمزمین )م مل تشخیص مصلحت نظام، رادرات مت اسب با سیاست
المللی از ظمفیت بالقیه قیبی بمقیردار است د باید فعال  مدد. شایا  از ابزارهای نیین مان د رکیک بو دیژه در حیزه بین

ذ م است در   ار این امم، باید دیگم سازدكارهای تامین مالی همچی  مسیم بازار سممایو هم بو طیر جدی میرد استفاده 
نظام بانکی ا تفا نشید. زیما اتكای  ام  بخش رادرات غیمنفتی بو تامین مالی نظام بانکی، قید از جملو قمار  یمد د ت ها بو 

 آید. میانل تحقق اقتصاد مقادمتی در  شیر بو حساب می
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 هدایت تسهیالت خرد بانکی به منظور تشویق مشتریان به خرید کاالهای ایرانی .۴-1-1۳
ام هایی  و نظتمین نقشتیجو بو اقتصاد ملی د  االهای ایمانی است. یکی از مهمآید، رو از ذات اقتصاد مقادمتی بممیآ 

 زاری سیاست ایتیاند در این زمی و ایفا   د، این است  و در بخش تخصیص م ابل بمای قمید  االهای قمد، بو  ینوبانکی می
سمت محصیالت تیلید داق  هدایت شیند نماید  و مشتمیا  د متقاسیا  تسهیالت بانکی، در قمید  االهای مصمفی بو 

های م اسب  ارت انتباری بمای مشتمیا  قمد از ین سی د نیز تا از این طمیق تیلید ملی كشیر تقییت شید. اجمای طمح
 های تیلید   ده  االی با  یفیت نقش مهمی در این زمی و دارد.های ت اری بمای تامین مالی سممایو در  مدا ب گاه ارت

 
 تسهیالت کالن بانکی به منظور تشویق تولیدکنندگان کاالهای ایرانی هدایت .۴-1-1۴

تلزم است. این نیاز مستمین میانعی است  و همیاره بو ن یا  دغدغو تیلید   د ا  داقلی مطمح بیده  مبید نقدی گی از مهم
 ای  باشد. بدیهی استهای تیلیدی متمهای نظام بانکی بیشتم بو سمت حمایت از فعالیت ذاریآ  است  و سیاست

د. شبکو افزایانتبارس  ی، اقذ دتایق میرد نیاز د نظارت بم حسن استفاده از م ابل تسهیالت بم  ارآمدی این سیاست می
، تسهیالت قمد، تسهیالت سبز )جهت حمایت از محی  1های  یرن د متیس تیاند با انطای تسهیالت بو ب گاهبانکی می

زیست( د انیاع تسهیالت دیگم تیلید   د ا  داقلی را بو دیژه در شمای  تحمیم یاری دهد. نا فتو  یدا است  و در   ار 
تی سانطای تسهیالت باید سازد ار م اسب بمای نظارت بم مصمف تسهیالت نیز در نظم  مفتو شید تا تسهیالت در مح  در

 مصمف شید. 
 

 شفافیت و سالمت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی .۴-1-1۵
قیاری، اقتالس د قیاری، دیژههم كشیری در بستم ندم شفافیت د نظارت  افی قیای نظارتی، درار فساد، رشیه، رانت

 ذاری د سممایو شید. نتی و  ستما این  ینو مفاسد  یلی د بانکی  ریزی جز  اهش بستمهایمفاسدی از این دست می
رد ارتقای سطح شفافیت د سالمت نظام بانکی، دقت بیشتم بم   تمل د حسابمسی تیلید فعال در  شیر نخیاهد بید. از این

داقلی، تیجو بهتم بو مقیلو حا میت شم تی در نظام بانکی د جلی یمی از رقداد انیاع مفاسد  یلی د بانکی بمای 
ی د های الکتمدنیکی نظارتاندازی سامانونماید. راهنا ذیم میمقادمتی سمدرتی اجت ابهای اقتصاد سازی سیاستنملیاتی

 یلشییی بو م ظیر ررد  مد  جمیا  مبادالت مالی د دجیه در داق  نظام بانکی د نیز بین نظام بانکی د سایم ار ا  اقتصادی، 
 د د از بسیاری مفاسد  یش از دقیع جلی یمی   د. سازی اقتصادی ایفا   سازی د سالمای در شفافتیاند نقش نمدهمی
 
 هاباال بردن سطح کمی و کیفی سرمایه بانک .۴-1-1۶

اد، های مالی در اقتصها د بحما ها در شمای  بمدز تکانوشید تا بانکها میجب میباال بید   میت د  یفیت سممایو بانک
نکتو  های بال بم افزایش  یفیت د  فایت سممایو، حا ی از این ذیمی  متمی داشتو باش د. تا ید مکمر اریل تیافق اموآسیب

های بانکی است. م اسب است نسبت  فایت سازی اقتصاد ملی نیازم د ارتقای این دد سطح از سممایومهم است  و مقادم
تمی نظارت جدی ها مد نظم قمار  یمد د بانک مم زی تا ید دب دی بانکهای مهم در رتبوسممایو بو ن یا  یکی از شاقص

 ها داشتو باشد.های مدیمیت ریسن بانکبمای افشای درست  فایت سممایو در  زارا
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 توزیع عادالنه منابع بانكی  .۴-1-1۷
یابیم  و ندالت یکی از محیرهای مهم تحقق اقتصاد مقادمتی است. های  لی اقتصاد مقادمتی درمیبا نگاهی بو سیاست

( د ندم 1۹۳۹د نیلی د اسف دیاری،  1۹۳۹سمتاسم  شیر )ر.ک. نیلی د محمیدزاده،  تیزیل م ابل د تسهیالت بانکی در
 های اقتصادی، از جملو دیگم  یش هادهاییها د شهمهای  مجمعیت د با نفیذ در سیاستگذاریتمم ز آ  ت ها در بمقی از استا 

تیاند با شید. بانک مم زی نیز میتیریو میهای  لی اقتصادمقادمتی بو نظام بانکی  شیر است  و بو م ظیر اجمای سیاست
ها د میسساتی  و با تیزیل نادالنو م ابل، اهتمام بیشتمی بو مسئیلیت اجتمانی قید های تشییقی قید، از بانکسیاست

 دارند، حمایت   د.
 

 وجود چارچوب مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی .۴-1-1۸
اده  مدد، بلکو زمی و استفهای احتمالی میها در مقاب  انیاع ریسن ذیمی بانکآسیبت ها میجب  اهش مدیمیت ریسن نو

های بال المللی همچی  تیافق اموسازد. اممدزه استانداردهای بینآفمی ی بیشتم را نیز مهیا میهای بالقیه بمای تمدتاز ظمفیت
تباری، ریسن نقدی گی، ریسن نملیاتی د ریسن های مهم بانکی مان د ریسن اننیز بم سمدرت مدیمیت م اسب ریسن

 نفعا  بانکی تا ید دارند. مدیمیتبازار د همچ ین ای اد رارریب میتم حا میت شم تی مسیدالنو بمای ت ظیم رداب  ذی
ب سهای م ا  د د استقمار ساقتارها د سامانوهای احتمالی  من میها در بمابم تکانوسازی بانکریسن در داقل بو مقادم

 نماید.سازی نظام بانکی ایفا میمدیمیت ریسن نقش مهمی در شفافیت د سالم
 

 وجود فضای سالم رقابتی در شبکه بانکی  .۴-1-1۹
تمین ن ارم محمک د نیمدبخش در حم ت بو سمت تیسعو د تقییت نظام مالی است. رقابت مان د شمشیم دد رقابت از مهم

و سازی اقتصاد شده د ا م ب  یابد میجب  یشمفت د بال د ی د مقادمای است  و ا م بو ریرت رحیح د سالم جمیالبو
جید رد دشید. از اینهای تالطم ادر در نظام مالی  شیر میریرت نارحیح د مفسدانو ان ام  ذیمد بستمساز بحما  د شیک

د. این رقابت آفمین باشند نقشتیافضای سالم رقابتی در نظام بانکی بو ن یا  یکی از نیام  ای اد   ده اقتصاد مقادمتی می
نفعا  بانک را بو طیر متعادل د در سطح باالتم م فعت    جامعو را هایی ان ام شید  و در م میع م افل ذیباید در نمرو

  ذارا  قیاها همر د ممکن است بو مذاق سپمدهبمآدرده سازد. بمای مثال رقابت نادرست بمای افزایش نمخ سید سپمده
ها را راسی   د، دلی ممکن است تبعات آ  دام گیم    جامعو شید د با دامن زد  بو تیرم نمیم ممدم را درار بیاید د آن

 مشک  سازد.
 

 های نظام بانکیها و دستورالعملنامهاثربخش بودن آیین  .۴-1-2۱
تیا  یطلیب نمقیانین د مقمرات دقیق د جامل همیاره بستمساز تحیالت بزرگ هست د. بدد  ین بستم قانینی د حقیقی م

مالی  هایهای اقتصاد مقادمتی در  شیر را داشت. ر عت بانكداری یك ر عت  ییا است د با نیآدریتیقل اجمای سیاست
طح قید ت ها در سشید. از این رد تددین مقمرات م اسب نوردز بم  یچید ی آ  افزدده میریرت  مفتو در سالیا  اقیم ردزبو

ها با ها د رابطو بانكهمچی  ت ظیم رابطو بین ددلت د بانك ممكزی، رابطو بانك ممكزی با بانك ها بلکو در سطح كال بانك
 سازی نظام بانكی اممی سمدری است. یکدیگم جهت مقادم
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 نهادی. عوامل میان۴-2
 . هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی کشور۴-2-1

ردایی د انس ام در اهداف د  ار مدها سمدری است. با تیجو بو اهمیت مقیلو بمای هم حم ت بزرگ د ملی، هماه گی، هم
نظارت د بازرسی در جلی یمی از دقیع تخلفات د فسادهای مالی نیاز است  و تمامی نهادهای نظارتی د قضایی  شیر با 

 ذاری در نظام مالی د بانکی  شیر فماهم سازند. بدیهی اری د سممایو ذدحدت ردیو بستمی آرام د مطمئن را بمای سپمده
نظمها د نیز تضاد قیانین د مقمرات از  ارایی این نهادهای حیاتی در ها، انمال اقتالف اری، تداق  مسئیلیتاست میازی
 متخلفا  داقعی د بمقیرد قاطل شییی د ... تشخیصهایی مان د مطالبات غیمجاری،  یل اهد. بمای مثال در زمی و شیر می

تای طلبد د البتو این انگیزه بیشتم باید از طمف شبکو بانکی در راسبا آنها همکاری ت گات گ بانک مم زی د قیه قضاییو را می
 نفعا  قید  یگیمی شید. حفظ م افل ذی

 
 های اقتصادی مرتبط با شبکه بانکی. ضرورت همگرایی و هماهنگی میان بخش4-2-2
های اقتصاد مقادمتی را در  شیر اجمایی سازد. مسلماً همگمایی د تیاند سیاستشن است  و نظام بانکی بو ت هایی نمیرد

های اقتصادی ممتب  با شبکو بانکی انم از نظام مالیاتی، نظام  مم ی، نظام آمیزشی، بخش ر عت، هماه گی بین بخش
ت د هم ت باید بو نیبو قید نقش قید را قیب ایفا   د تا ها، بخش قصیری د ... الزم اسبخش قدمات، تعادنی

تیاند های اطالناتی نهادهای مزبیر بو شبکو بانکی، هم میهای اقتصاد مقادمتی بو قیبی اجما شید. اتصال سامانوسیاست
بکو د را با همکاری شهای قیتیان د ردیوبو شبکو بانکی در ارایو قدمات بو مشتمیا  بهتم  من   د د هم نهادهای مزبیر می

و شید  و در آ  بانک ببانکی بهتم ان ام ده د. بمای مثال در ر عت بانکداری اممدزه مباحثی ری  بانکداری باز مطمح می
دهد د هم دد افزارها د قدماتی را بمای ین ر عت یا شم ت قاص مان د رمافی، بیمو د ... ارائو میریرت سفارشی نمم

شیند. ر ین ردیکمدهایی باید بو ریرت م د میچی  افزایش سمنت د  یفیت نمسو قدمات بهمهطمف از م افل حار  هم
مکا  ای اد ها اسازی نظام بانکی  شیر بو  ار  مفتو شید. رما و در ریرت بیمی نبید  ای گینو ف ادریبیمی در جهت مقادم

تیاند هد آمد. ت مبو تلخ تحمیم سیئیفت بانکی ایما  میالمللی بو دجید قیاهای بیناقتالل در نظام بانکی در جمیا  تحمیم
 شاهد مثال قیبی بمای الزام این امم مهم باشد.

 
 . عوامل فرانهادی۴-۳
 های کلی اقتصاد مقاومتی. وجود نقشه راه عملیاتی نظام بانکی متناسب با سیاست۴-۳-1

تهدیدها  ها،ها، فمرتنملیاتی با در نظم  مفتن همو ظمفیتریزی د تددین  نقشو راه هم حم ت ملی د بزرگ، نیازم د بمنامو
رد الزم است  و بانک مم زی بو ن یا  مقام ناظم بازار  یل، با اشمافی  و بو نظام د نقاط سعف د قیت آ  حیزه است. از این

 ید قمار دهد.در دستیر  ار قهای  لی اقتصاد مقادمتی را بانکی دارد تددین نقشو راه نملیاتی نظام بانکی در  یشبمد سیاست
 

 . اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت به سمت تحقق بانکداری اسالمی۴-۳-2
ر مسیم تحقق تمی دهای جدیبا تیجو بو  ییند اقتصاد مقادمتی با فمه گ اسالمی ایمانی، نیاز است  و نظام بانکی  شیر  ام

ها د الگیهای استفاده شده در نظام بانكی با اریل اسالمی در داقل بو مع ای بانکداری اسالمی بمدارد. تطبیق ردا  ام 
های  یلی با قیاند دی ی د الهی است  و در نهایت بو اسالمی شد  همرو انطباق سازد ارهای تیزیل م ابل مالی د سیاست

قانی  نملیات بانکی بدد  ربا د ان امد. ارالح بیشتم رداب  حا م بم م اسبات اقتصادی، اقالقی د اجتمانی ممدم می
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تیاند زمی و  ییند اقتصاد مقادمتی با فمه گ اسالمی ایمانی را بهتم بو نمایش حم ت بو سمت تحقق بانکداری اسالمی می
 درآدرد.

 
 سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه درباره مسائل بانکی . فرهنگ۴-۳-۳

دار وتمین سممایو نظام بانكی است، قدشهای نظام بانكی، ن صم انتماد را  و مهمفعالیت   داشت ممدم نسبت بو ناسالم بید 
سازی نمیمی د تمدیج  فتما  اقتصاد مقادمتی در جامعو، سمن ای اد انتماد در رد الزم است تا با فمه گك د. از اینمی

ای مهم است كو در بانكی فماهم شید. این نكتونمیم ممدم، زمی و مطالبو نمیمی بمای تحقق اقتصاد مقادمتی در نظام 
قیرد. در داقل یکی از نیز بو رشم می« سال اقتصاد د فمه گ با نزم ملی د مدیمیت جهادی»بو نام  1۹۳۹ ذاری سال نام

های اقتصاد مقادمتی، ن صم فمه گ د مطالبو نمیمی جدی در جامعو بمای دستیابی بو این ن ارم ارلی در تحقق سیاست
 دف است. ه
 

 های ارزی. مدیریت صحیح نوسان۴-۳-۴
ریزی سیاستگذارا  اقتصادی  شیر است د م  م انتمادی فعاال  اقتصادی بو بمنامونیسانات شدید ارزی یکی از دالی  بی

ید دج های  ال  نیاز شایانیشید. از آن ا  و بمای محقق شد  اقتصاد مقادمتی بو سممایوها از  شیر میبو قمدج سممایو
تم را االمکا    تمل نمیده د تبات بیشدارد، بایستی با بستمسازی هدفم د رژیم ارزی در  شیر، ندم اطمی ا  این بازار را حتی

 ذارا  اقتصادی فماهم نمید. در این راستا اقداماتی از قبی  طماحی سازی فعاال  د سممایوبو ن یا  ناملی مهم در تصمیم
 (.1۹۳۹زاده د همکارا ، رسد )ر.ک. زما ، ای اد  میددر ارزی م اسب بو نظم میابزارهای  یشش ریسن ارز

 
 . مدیریت حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی با هدف کنترل تورم۴-۳-۵

در ین اقتصاد مقادمتی بمای ای کو اقتصاد مبت ی بم نیمدهای دردنی )دردنزا( د  یشمد باشد، بو تبات اقتصادی د   تمل نمخ 
های  یلی،  اهش سلطو مالی ددلت، استقالل بیشتم  ذاری بل دمدت در سیاستاز دافمی دارد. همگمایی د هدفتیرم، نی

بانک مم زی، تامین  سمی بیدجو ددلت از طمیق بازار سممایو د ابزارهای مالی اسالمی همچی  رکیک از جملو راهکارهای 
 و  ردد. جای تمدید نیستتبات  یلی در كشیر بو شمار می  یش هادی بمای ك تمل نقدی گی د تیرم د در نتی و كمك بو

تیاند قید را اقتصادی مقادم د مستحکم است هم ز نمی های باالی تیرماقتصادی  و بمای سالیا  متمادی  مفتار نمخ
 بمشمارد.

 
 . رصد برنامه تحریم بانکی و پیش بینی تهدیدها۴-۳-۶

 سازی د مقابلو همرو بهتم با آنا های اقتصادی جهت آمادهمقادمتی بو ررد تحمیمهای  لی اقتصاد یکی از ب دهای سیاست
های  اساسی تیلید، میجب های اقتصادی بو نهادههای اقتصادی نمیماً با  اهش میزا  دستمسی ب گاهممبیط است. تحمیم

ها با متمی از تحمیبم این ج بو، بخش مهمسازد. افزد  افزایش هزی و تیلید شده د اقتصاد را از بستم تیلیدمحیری ددر می
   د ی درردد ای اد قل  در فعالیت نهادهای مهم د بزرگ اقتصادی است. نگاهی هایی همچی  هیشم دی د فلجدیژ ی

های اتخاذشده نلیو ایما  در محیر اقتصادی، نشانگم این داقعیت است  و دزارت نفت د بانک جامل بو محتیای تحمیم
 اند.ها قمار داشتوها هدف انمال تحمیمن یا  دد نهاد مهم د تاتیم ذار اقتصادی بیش از سایم بخشمم زی بو 

های های تحمیم بانکی بو دیژه تحمیم بانک مم زی، راهدیژه بانک مم زی با ررد بمنامورد الزم است شبکو بانكی د بواز این
های نلمی د نملیاتی میجید در نظام بانکی ی د با استفاده از ظمفیتها را ش اسایمقابلو با اتمات مخمب این  ینو تحمیم

بی ی د طماحی نماید. بو ن یا  نمینو اتخاذ تدابیم د راهکارهایی مطالعو شده جهت در سازی را  یشهای مقادم شیر، راه
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سازی نظام بانکی از مصی تیاند در های بانکی میهای بین بانکی همچی  سیئیفت از  زند تحمیماما  ماند  فعالیت
 ها راهگشا باشد.تحمیم

 
 المللی در شبکه بانکی. برون گرایی و اثربخشی ارتباطات بین۲-۳-۷

   د  و این اقتصاد تیریو بو قطل ارتباط با دنیای بیمد  د اتکای رمف بو داق  ای از اقتصاد مقادمتی ر ین تعبیم مینده
های باشیم  و این امم نو از لحاظ م طق اقتصادی  ذیمفتو است د نو ر ین ریزی در سیاست شیر را دارد. دلی باید تیجو داشتو 

یی را  ماهای  لی اقتصاد مقادمتی، رفت بمد اقتصاد مقادمتی دجید دارد. بو همین دلی ، مقام معظم رهبمی در سیاست
 ی قطل ارتباط با  شیرهای دیگم است. ارتباط درزا بید  بو مع مطمح  مدند تا بمقی از افماد ر ین بمداشت نک  د  و درد 

تیانیم با  شیرهای دیگم جها  ارتباط م اسب سمن ای کو استقالل د نزت اقتصادی حفظ شید، هیچ ایمادی ندارد د ما می
ا  شیرهای رسد، ارتباط بسازی نظام بانکی بو نظم میهایی  و بمای مقادمد سازنده داشتو باشیم د اتفاقا یکی دیگم از شاقص

 های اسالمی در  شیرهای دیگم است.اسالمی د بانک
ت ها المل  سمن حفظ استقالل د نزت اقتصادی كشیر، نو مایی د ارتباط با بخش بانکداری بیندر نظام بانکی نیز بمد 

كی قمار  یمد. نظام بانسازی نظام بانکی باید مدنظم هایی است  و بمای مقادممشکلی ندارد، بلکو از جملو اقدامات د شاقص
و ای داشتهای اجمایی سازندهها د میسسات مالی اسالمی در  شیرهای دیگم ارتباطات نلمی د همکاریكشیر باید با بانک

 های ظالمانو بم اقتصاد كشیر كمتم شید.های قید، فشارهای ناشی از تحمیمباشد تا سمن مت یع  مد  دام و فعالیت
 

 پیشنهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی. بررسی عوامل نهادی ۵
ی اشاره ها در نظام بانکهای  لی اقتصاد مقادمتی با نیام  میتم بم تحقق این سیاست( بو ارتباط ب دهای سیاست1جددل )
 دارد. 
 بانکی ها در نظامهای  لی اقتصاد مقادمتی با نیام  میتم بم تحقق این سیاستارتباط ب دهای سیاست -1جددل 

 های کلی اقتصاد مقاومتیبندهای سیاست 

 2۲ 2۹ 22 21 2۱ 1۳ 18 17 1۶ 1۵ 1۲ 1۹ 12 11 1۱ ۳ 8 7 ۶ ۵ ۲ ۹ 2 1 عوامل

درون 
 نهادی

                                                 احیای مدیمیت د ردحیو جهادى در نظام بانکی
                                                 یکپاررگی، اتحاد د انس ام درد  نظام بانکی
                                                   تمل سطح مطالبات معیق در نظام بانکی

                                                 استقمار نظام انتبارس  ی مشتمیا 
                                                 سازی نظام بانکداری ددلتیسازی د بوقصیری

                                                 ها مایی در تبلیغات بانكندم تمدیج فمه گ اسماف د ت م 
سازی بانکداری الکتمدنین د ف ادری سازی د بیمیمقادم

                                                 اطالنات در نظام بانکی
                                                 باال بمد  سطح  یفی د تیانم دی نیمدی انسانی در نظام بانکی

ت اسب سطح  می نیمدی انسانی در نظام بانکی بو م ظیر 
                                                 هامدیمیت هزی و

سازی نظام های  ژدهش د تیسعو در راستای مقادمفعالیت
                                                 بانکی

 ذارا  در جهت بخشی بو سپمدهدجید سازد ارهای اطمی ا 
                                                 هاریانت از سپمده

های قصیری با هدف افزایش حمایت از درآمدزایی بانک
                                                 درآمدهای مالیاتی ددلت

                                                 های بانکی جهت تشییق رادراتسهیلت ردیو
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 های کلی اقتصاد مقاومتیبندهای سیاست 

 2۲ 2۹ 22 21 2۱ 1۳ 18 17 1۶ 1۵ 1۲ 1۹ 12 11 1۱ ۳ 8 7 ۶ ۵ ۲ ۹ 2 1 عوامل

یت تسهیالت قمد بانکی بو م ظیر تشییق مشتمیا  بو قمید هدا
                                                  االهای ایمانی

هدایت تسهیالت  ال  بانکی بو م ظیر تشییق تیلید   د ا  
                                                  االهای ایمانی

                                                بانکی د  ایین بید  فساد مالید سالمت نظام شفافیت 
                                                 هاباال بمد  سطح  می د  یفی سممایو بانک

                                                 تیزیل نادالنو م ابل بانكی
دجید رارریب م اسب مدیمیت ریسن د حا میت شم تی در 

                                                 نظام بانکی
                                                 دجید فضای سالم رقابتی در شبکو بانکی

                                                 های نظام بانکیها د دستیرالعم نامواتمبخش بید  آیین

میان 
 نهادی

                                                 هماه گی نهادهای نظارتی د قضایی  شیر
های اقتصادی ممتب  سمدرت همگمایی د هماه گی میا  بخش

                                                 با شبکو بانکی

 فرانهادی

های  لی دجید نقشو راه نملیاتی نظام بانکی مت اسب با سیاست
                                                 اقتصاد مقادمتی

                                                 ارالح قانی  نملیات بانکی بدد  ربا
سازی د تمدیج  فتما  اقتصاد مقادمتی در جامعو درباره فمه گ

                                                 مسائ  بانکی 
                                                 های ارزیمدیمیت رحیح نیسا 

                                                 مدیمیت ح م نقدی گی تیس  بانک مم زی با هدف   تمل تیرم
                                                 بی ی تهدیدهاررد بمنامو تحمیم بانکی د  یش

                                                 کیالمللی در شبکو بانبمد   مایی د اتمبخشی ارتباطات بین
 های تحقیقمآخذ: یافته

 
 لی  هاید سیم از ب دهای سیاست( مشخص است، ب د هفتم، دهم، رهاردهم، ه دهم د بیست 1آنگینو  و از جددل )

اقتصاد مقادمتی ارتباط ر دانی با نظام بانکی ندارند، در مقاب ، ب دهای نهم، نیزدهم د بیست د ددم ارتباط زیادتمی )نسبت 
 تیان د داشتو باش د. این سو ب د نبارت د از:ها( با نظام بانکی میبو سایم ب دهای این سیاست

اسخگییی بو نیازهای اقتصاد ملی، ای اد تبات در اقتصاد نظام مالی كشیر با هدف   جانبوارالح د تقییت همو -
 (.۳ملی د  یشگامی در تقییت بخش داقعی )ب د 

های  یلی، های فسادزا در حیزهها د زمی وسازی آ  د جلی یمی از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد د سالمشفاف -
 (.1۳ت اری، ارزی د... )ب د 

سازی د بسیج  ییای همو امکانات لی اقتصاد مقادمتی با هماه گددلت مکلف است بمای تحقق سیاستهای ك -
 كشیر، اقدامات زیمرا معمیل دارد:

 های نلمی، ف ی د اقتصادی بمای دستمسی بو تیا  آف دی د اقدامات ش اسایی د بکار یمی ظمفیت
 م اسب.

 های تحمیم د افزایش هزی و بمای دشمن.ررد بمنامو 
 های داك ش هیشم د، فعال، سمیل د بو ه گام در بمابم میق تهیو طمحمدیمیت مخاطمات اقتصادی از ط

 (.22های داقلی د قارجی )ب د مخاطمات د اقتالل
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 یهای بانکسهیلت ردیو»های اقتصاد مقادمتی در نظام بانکی نیاملی ری  همچ ین از بین نیام  میتم بم تحقق سیاست
بیشتمی  ارتباط« بانکداری الکتمدنین د ف ادری اطالنات در نظام بانکیسازی سازی د بیمیمقادم»د « جهت تشییق رادرات

، «  تمل سطح مطالبات معیق در نظام بانکی»های  لی اقتصاد مقادمتی دارند. افزد  بماین نیاملی ری  با ب دهای سیاست
ی  ژدهش د تیسعو در راستای هافعالیت»،«ها ذارا  در جهت ریانت از سپمدهبخشی بو سپمدهدجید سازد ارهای اطمی ا »

 بمد  سطح باال»، «هدایت تسهیالت  ال  بانکی بو م ظیر تشییق تیلید   د ا   االهای ایمانی»، «سازی نظام بانکیمقادم
بعدی  هایدر رده« هماه گی نهادهای نظارتی د قضایی  شیر»د « تیزیل نادالنو م ابل بانكی»، «ها می د  یفی سممایو بانک

  یمد.قمار می
 
 گیریبندی و نتیجه. جمع۶

های  لی اقتصاد مقادمتی در نظام بانکی معمفی شید. این تمین نیام  میتم بم تحقق سیاستدر این نیشتار تالا شد تا مهم
میاردی همچی  احیای « درد  نهادی»اند. در بخش ب دی شدهنهادی د فمانهادی دستونهادی، میا نیام  در سو بخش درد 

مدیمیت د ردحیو جهادی در نظام بانکی، یکپاررگی، اتحاد د انس ام درد  نظام بانکی،   تمل سطح مطالبات معیق در نظام 
بانکی، استقمار نظام انتبارس  ی مشتمیا ، هدایت تسهیالت قمد بانکی بو م ظیر تشییق مشتمیا  بو قمید  االهای ایمانی 

نیاملی ری  هماه گی نهادهای « نهادیمیا »ردند. در بخش ها بو شمار میستاز جملو نیام  اتم ذار بم تحقق این سیا
های های اقتصادی ممتب  با شبکو بانکی در تحقق سیاستنظارتی د قضایی  شیر د لزدم همگمایی د هماه گی میا  بخش

های تظام بانکی مت اسب با سیاسنیز دجید نقشو راه نملیاتی ن« فمانهادی»اند. سمان ام در بخش  لی اقتصاد مقادمتی سهیم
سازی د تمدیج  فتما  اقتصاد مقادمتی در جامعو درباره مسائ  بانکی، مدیمیت رحیح  لی اقتصاد مقادمتی، فمه گ

المللی در  مایی د اتمبخشی ارتباطات بینبی ی تهدیدها د سمان ام بمد های ارزی، ررد بمنامو تحمیم بانکی د  یشنیسا 
 ردند.های  لی اقتصاد مقادمتی بو شمار میو ن یا  نیام  اتم ذار بم تحقق سیاستشبکو بانکی ب

های  لی اقتصاد (، نشا  داد  و ب دهای نهم، نیزدهم د بیست د ددم از ب دهای سیاست1بمرسی  لی این نیام  در جددل )
ین نیام  تیان د داشتو باش د. همچ ین از بمیها( با نظام بانکی مقادمتی ارتباط زیادتمی )نسبت بو سایم ب دهای این سیاست

« جهت تشییق رادرات های بانکیسهیلت ردیو»های اقتصاد مقادمتی در نظام بانکی نیاملی ری  میتم بم تحقق سیاست
 هایارتباط بیشتمی با ب دهای سیاست« سازی بانکداری الکتمدنین د ف ادری اطالنات در نظام بانکیسازی د بیمیمقادم»د 

دجید سازد ارهای »، «  تمل سطح مطالبات معیق در نظام بانکی»بماین نیاملی ری   لی اقتصاد مقادمتی دارند. نالده
م سازی نظاهای  ژدهش د تیسعو در راستای مقادمفعالیت»،«ها ذارا  در جهت ریانت از سپمدهبخشی بو سپمدهاطمی ا 
یفی سممایو باال بمد  سطح  می د  »، «تشییق تیلید   د ا   االهای ایمانی هدایت تسهیالت  ال  بانکی بو م ظیر»، «بانکی
  یمد.های بعدی قمار میدر رده« هماه گی نهادهای نظارتی د قضایی  شیر»د « تیزیل نادالنو م ابل بانكی»، «هابانک

 ها د میسساتمم زی، بانکشایا  ذ م است دجید اراده د نزم جدی مسئیال  در سطیح مختلف شبکو بانکی شام  بانک 
های  لی اقتصاد مقادمتی بسیار سمدری دارد. این امم نو با شعار د انتباری د سایم ار ا  اقتصادی بمای تحقق سیاست

های الزم جهت تحقق اهداف  ال  های م اسب د سپت اجمای بمنامومشیهای  ما  ده بلکو با تددین راهبمدها د ق حم ت
شید. در این مسیم بمقیرد جدی با تخلفات د فسادهای بانکی د ی  لی اقتصاد مقادمتی میسم میهادر راستای سیاست

دار ردد د ندم تیجو بو آ  میجب قدشوها بو شمار مینظارت مستمم در سطیح  ینا ی  از لیازم اساسی تحقق این سیاست
 ها قیاهد شد.سایم تالاتمین سممایو نظام بانکی د هدر رفتن شد  انتماد نمیمی بو ن یا  مهم
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 منابع و مآخذ
رسانی دفتم مقام معظم رهبمی، بیانات رهبم معظم انقالب اسالمى در دیدار با مسؤدال  مدیمیت  ایگاه اطالع .1

 .1۹۳2دی ماه  2۹شهمى تهما ، 
نظام ارزی قزنده (، مدیمیت نمخ ارز تحت 1۹۳۹زاد د حسین تی لیا  )زاده، حمید، نلی بهادر، حسین باستا زما  .2

، «های سیاستیهای  یلی د بانکی اقتصاد ایما ؛ تحلی  دسعیت د تیریورالش»در  میددر، از م مینو مقاالت 
 تهما : انتشارات  ژدهشکده  یلی د بانکی.

 .7۱، شماره نشریه سیاحت غربداری.  مایی د نیسممایو(. مصمف1۹88كمانك، ریپ ) .۹
های كلی آمایش سمزمین. ابالغی مقام معظم رهبمی در تاریخ سیاست (.1۹۳۱م مل تشخیص مصلحت نظام ) .۲

 .1۹۳۱آذر  21
های كلی اقتصاد مقادمتی. ابالغی مقام معظم رهبمی در تاریخ (. سیاست1۹۳2م مل تشخیص مصلحت نظام ) .۵

 .1۹۳2بهمن  ۹۱
های  یلی د بانکی رالش»(، شکست بازار انتبارات، از م مینو مقاالت 1۹۳۹نیلی، فمهاد د امی و محمیدزاده ) .۶

 ، تهما : انتشارات  ژدهشکده  یلی د بانکی.«های سیاستیاقتصاد ایما ؛ تحلی  دسعیت د تیریو
 یمی تقاسا بمای دام در م دی از دام د شک (،نیام  میتم بم بهمه1۹۳۹نیلی، فمهاد د ممسیو اسف دیاری ) .7

 .MBRI-RR-93042 زارا  ژدهشی  د قانیارهای شهمی، تار اه  ژدهشکده  یلی د بانکی، بخش 
 

8. Basel Committee on Banking Supervision (2004) “Basel II: International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework”, Basel. 

9. Basel Committee on Banking Supervision (2010). “Basel III: A Global Regulatory 
Framework for More Resilient Banks and Banking Systems”, Basel. 

10. Basel Committee on Banking Supervision (1988). “International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards”, Bank for International Settlements, Basel. 
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 های پژوهشیگزارشفهرست 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1394 

 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 2114های 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 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1393 

 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 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، 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 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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 

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

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

 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 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 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) 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 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن 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

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام 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 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 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 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های 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

 محرابیوهاب قلیچ، لیال  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 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 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

 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 (1391و  1389های 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 تولیدتحلیل شاخص

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

 حسین میسمی MBRI-9206 ز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیحاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 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 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 
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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 حقوقی وثایق بانکیبررسی فقهی و 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی
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 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 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 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 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

 

 

 

  

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-4.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-3.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-2.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-1.pdf


 
 

 

 

 


