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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفريقا، بزرگراه ابتداي آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستي صندوق 0109494000: كدپستي

www.mbri.ac.ir 

 كند.و بانکي را منعکس نميشده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي ديدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي مي 

  



 

 

 

 

 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 *رسول خوانساری

 

 †چکیده
المللی، نوعی از کارت اعتباری است که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود کارت اعتباری بین

سزایی در افزایش سهولت، سرعت و امنیت مبادالت برای مشتریان های اعتباری نقش بهداشته باشد. صنعت پرداخت
فروشان و افزایش اعتباری امکان مناسبی برای خرید برخط، ایجاد بازارهای جدید برای خردههای کند و کارتایفا می

دامنه انتخاب مشتریان فراهم می سازد. گردشگران، دانشجویان، مدیران و ... از جمله اقشاری هستند که دسترسی به 
متاسفانه به  ای دارد.رداخت اهمیت ویژهالمللی در تسهیل مبادالت و رفع نیازهای آنها در حوزه پکارت اعتباری بین

 المللی پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب اینهای اعتباری بیندالیل مختلف، نظام بانکی ایران در زمینه کارت
حوزه جهت ارایه خدمات بهتر به مردم و نیز فرصت درآمدزایی برای خود به خوبی استفاده نکرده است. هرچند بخشی 

زه، های این حورسد عمده چالشهای اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر میمشکل به دلیل وجود تحریماز این 
باشد. در این مقاله پس از معرفی و تشریح مزایا و کارکردهای بالقوه کارت اعتباری مربوط به مسايل و مشکالت داخلی می

ها و موانع موجود در مسیر توسعه این ترین چالشالمللی، به مهمهای اعتباری بینو تشریح ضرورت استفاده از کارت
 گردد. االمکان راهکارها و پیشنهادهایی جهت برطرف کردن آنها ارایه میشود و حتیصنعت در نظام بانکی کشور اشاره می

  ی ایرانکهای اقتصادی، نظام بانهای پرداخت، تحریمالمللی، سیستمکارت اعتباری بینهای کلیدی: واژه
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  r.khansari@gmail.com، تهران؛ و دانشجوی دکتری پژوهشکده پولی و بانکی کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی *

 



 
 

 

 

 مقدمه ۱
 

کند. یکی از این ابزارها، گذارد و ابزارهای جدیدی ارائه مینیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش میصنعت بانکداری برای پاسخ به 
 دهند تا آنان بدونهایی را در اختیار مشتریان معتبر قرار میها و موسسات اعتباری، کارتهستند. در واقع بانک 1«های اعتباریکارت»

ها و مراکز خدماتی خریداری کرده و طبق ضوابط بانک داشتن پول نقد، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از فروشگاهاحتیاج به همراه 
، افزون بر مزایای فراوان اقتصادی شده را بپردازند. استفاده از کارت اعتباریها و خدمات خریدارییا موسسه ناشر کارت، قیمت کاال

های تولیدی و خدماتی نیز انواع ها و شرکتکه برای دارنده کارت دارد )مواردی چون سهولت، سرعت، دقت و امنیت(، برای بانک
فروشان و افزایش دامنه انتخاب دارد و بستر مناسبی برای خرید برخط، ایجاد بازارهای جدید برای خردهمختلفی از منافع را به همراه 

 مشتریان فراهم می سازد.
، نوعی از کارت اعتباری است که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود 2المللی یا فرامرزیکارت اعتباری بین

انکی کشورهای های بهای شبکهشود: یکی استفاده از کارتالمللی به دو بخش تقسیم میهای اعتباری بیناستفاده از کارتداشته باشد. 
 المللی مانند ویزا و مسترکارت در داخل کشور. های بیندیگر در داخل کشور و برعکس و دیگری استفاده از کارت

گونه که پیداست در حوزه کارت اعتباری رشد المللی قابل تصور است، آنی بینهای اعتباربا وجود مزایای زیادی که برای کارت
های بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست. در حال حاضر در کشور حدود کشور ما با سایر حوزه

المللی ندارد. این در حالی است که حدود اعتباری بین هاییک تا دو میلیون کارت اعتباری وجود دارد که شباهت چندانی هم با کارت
های افراد متصل است. در واقع نظام ها و سپردههای موجود نیز به حسابپرداخت داریم. اکثر کارتمیلیون کارت نقدی و پیش 2۹۲

به  ین حوزه جهت ارایه خدمات بهترالمللی پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب اهای اعتباری بینبانکی ایران در زمینه کارت
صادی های اقتمردم و نیز فرصت درآمدزایی برای خود به خوبی استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریم

 باشد. های این حوزه، مربوط به مسايل و مشکالت داخلی میرسد عمده چالشدر سالیان گذشته بوده، ولی به نظر می
کارگیری آنها در کشور انجام شده است، ولی تاکنون به این صنعت های اعتباری و نحوه طراحی و بهون مطالعاتی در زمینه کارتتاکن

های چندانی در این زمینه های خوبی که در این زمینه فراهم است، پژوهشرغم فرصتالمللی پرداخته نشده است و علیدر بعد بین
قاله پس از معرفی و تشریح مزایا و کارکردهای بالقوه کارت اعتباری و تشریح ضرورت استفاده از صورت نگرفته است. در این م

شود و ها و موانع موجود در مسیر توسعه این صنعت در نظام بانکی کشور اشاره میترین چالشالمللی، به مهمهای اعتباری بینکارت
 گردد. ن آنها ارایه میاالمکان راهکارها و پیشنهادهایی جهت برطرف کردحتی

 

 کارت اعتباری و کارکردهای آن ۲
دهد تا کاال یا خدمتی را بدون پرداخت کند و به دارنده آن امکان می، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر میکارت اعتباری

زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد. کارت اعتباری ا طی مدت ر وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند؛ سپس بهای آن
شود. برخی از محققان، کارت اعتباری را نوعی امروزه در سطح وسیعی توسط مشتریان به منظور خرید کاالها و خدمات استفاده می

ای به خرید کاالها و خدمات اقدام کرده و طی دورهتواند تا سقف اعتباری معینی دانند که با استفاده از آن، دارنده کارت میتسهیالت می
 .3مشخص، اعتبار دریافتی را تسویه کند یا آنکه متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد )بهره( بپردازد

                                                           
1- Credit Cards  

2- International Credit Card 

های های بدهی )که کارت( توجه شود. کارتDebit Cardsهای بدهی )( با کارتCredit Cardsهای اعتباری )تفاوت کارتدر اینجا الزم است به  -3 
هایی هستند که بر روی موجودی فرد در برداشت از موجودی نیز نامیده شده و استفاده از آن امروزه در نظام بانکی کشور ایران رواج فراوانی یافته است(، کارت

ما در کند. اها نسبت به خرید کاالها یا خدمات اقدام میگذاری کرده و با استفاده از این کارتشوند. یعنی فرد در حساب خود مبلغی را سپردهخود صادر میحساب 
گرفتن  واقع مشتری با در اختیارهای اعتباری که در کشور ایران نیز به صورت محدود تجربه شده، نوعی تسهیالت بانک به مشتریان معتبر است. در مقابل، کارت

 تواند تا سقف مشخصی نسبت به خرید کاالها و خدمات اقدام کند.این کارت، بدون اینکه وجهی در حساب خود داشته باشد، می



 
 

 

 

 
 

 

هایی کارتها با ارائه گردد. در آن زمان بسیاری از فروشگاههای اعتباری به پیش از جنگ جهانی دوم برمیتاریخچه پیدایش کارت
های دادند بدون پرداخت وجه نقد کاالهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. با وجود این، کارتبه مشتریان خود، به آنها اجازه می

کارت اعتباری را برای استفاده  1اعتباری تا پس از جنگ جهانی دوم به طور رسمی وجود نداشتند؛ یعنی زمانی که شرکت داینرز کلوب
ارائه شد، ولی به  3و کارت بالنش 2های اعتباری مشابهی توسط شرکت امریکن اکسپرسها طراحی کرد. پس از آن کارتاندر رستور

های خاص به منظور خرید کاالهای گران قیمت منتشر ها، آنها را تنها برای اشخاص و شرکتدلیل هزینه باالی عملیاتی کردن این کارت
عت وکار پرمنفموفقیت داینرز کلوب، امریکن اکسپرس و کارت بالنش به ورود در عرصه کسب های دیگر با مشاهدهکردند. بانک

 تری گسترشهای تجاری کوشیدند تا این کسب و کار را به بازارهای وسیعبرخی بانک 1۹۹۲های اعتباری تشویق شدند. در دهه کارت
های اولیه آنها با شکست مواجه شود. صادرکننده )ناشر( تالش ها موجب شد تاهای مربوط به کارتدهند، ولی هزینه زیاد تراکنش

ب ها و مراکز خدماتی( کسهای پذیرنده کارت )فروشگاههای اعتباری از محل تسهیالت پرداختی به دارندگان کارت و نیز پرداختکارت
ها و مانند آن پدید پرداختی، سرقت کارت ها، نکول تسهیالتهای پردازش تراکنشهای کارت اعتباری از هزینهکند. هزینهدرآمد می

 آید.می

های معامالتی در ارائه خدمات ای که موجب کاهش هزینه، با توسعه فناوری اطالعات و تجهیزات رایانه1۹۹۲در اواخر دهه 
ها زایش یافت. بانکهای اعتباری افها برای ورود به کسب و کار کارتهای بانکشد، ظرفیت سودآوری برنامههای اعتباری میکارت

اری های اعتبهای آنها منجر به ایجاد دو برنامه موفق در زمینه کارتبار دیگر کوشیدند تا وارد این کسب و کار شوند و این بار تالش
که ) 7است( و مسترچارج 6به وجود آمد ولی امروزه دارای سازمان مستقلی به نام ویزا 5)که توسط بانک امریکا 4امریکاردشد: بنک

آمیز انگیزی موفقیتها به شکل شگفتشود(. این برنامهاداره می 8شود و توسط انجمن کارت بین بانکیامروزه مسترکارت نامیده می
های اعتباری بانکی به گیرد. در واقع کارتها مورد استفاده قرار میمیلیون فقره از این کارت 2۲۲ای که امروزه بیش از بودند، به گونه

نیز وارد کسب و کار  11و ویرجین 1۲و تسکو ۹اند که حتی موسسات غیرمالی مانند جنرال موتورز، مارکز اند اسپنسردآور بودهقدری سو
های اعتباری برای مشتریان نیز منافع زیادی به همراه دارند و در مقایسه با چک از اقبال اند. از سوی دیگر کارتهای اعتباری شدهکارت

شوند تا مشتریان به سهولت و سرعت بیشتری به تسهیالت دسترسی در خرید کاالها برخوردارند و موجب میبیشتری برای پرداخت 
 پیدا کنند.

  

                                                           
1. Diners Club 

2. American Express 

3. Carte Blanche 

4. BankAmericard 

5. Bank of America 

6. Visa 

7. MasterCharge 

8. Interbank Card Association 

9. Marks & Spencer 

10 . Tesco 

11 . Virgin 



 
 

 

 

به  1ها و مراکز خدماتی و نیز کل جامعه مزایا و معایبی به همراه دارد که در جدول کارت اعتباری برای بانک، مشتری، فروشگاه
 است.طور خالصه به این موارد اشاره شده 

 ۱جدول 
 مزایا و معایب کارت اعتباری

 کل جامعه ها و مراکز خدماتیفروشگاه مشتری بانک 

 مزایا

دریافت نرخ سود باالتر نسبت  -
 به تسهیالت عادی

 دریافت کارمزد -
جذب مشتریان بیشتر و  -

 برقراری رابطه بلندمدت با آنها
 کاهش ریسک تمرکز اعتباری -
 یانمشترثبت سوابق اعتباری  -

تر به اعتبار و عدم نیاز به دسترسی آسان -
 وثیقه و ضامن

 استفاده از تخفیفات خرید -
 سهولت در پرداخت -
 عدم تعلق سود قبل از استفاده از کارت -
 ریزی مصارف خانواربرنامه -

 توسعه بازار محصوالت و خدمات -
 های مشتریانشناسایی گروه -
 تسهیل فرایند حسابداری  -

 افزایش امنیت و کاهش سرقت -
 کاهش هزینه چاپ نشر اسکناس -
کاهش مشکالت بهداشتی تماس با  -

 اسکناس
 تقویت تولید داخلی  -

 معایب

 احتمال بروز مشکل نقدینگی -
بر بودن سامانه هزینه -

 اعتبارسنجی

 پرداخت نرخ سود باالتر -
لزوم افشای اطالعات برای دریافت  -

 اعتبار باالتر
 گرفتن در چرخه اعتباری متناوب قرار -

 پرداخت کارمزدهای مختلف -
امکان عدم تسویه به موقع توسط  -

 بانک

 احتمال افزایش نقدینگی و پایه پولی -
گرایی و افزایش فرهنگ مصرف -

 اندازکاهش پس

 
المللی، افزون بر مواردی که در جدول فوق به آن اشاره شده است، مزایای دیگری نیز به طور مستقیم یا های اعتباری بینکارت

ق صنعت تواند به رونالمللی توسط گردشگران خارجی در ایران میهای اعتباری بینغیرمستقیم در پی دارد. برای مثال استفاده از کارت
که های اعتباری شبکند و در نتیجه موجب افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی شود. همچنین استفاده از کارت گردشگری در کشور کمک

تواند از طریق فراهم کردن بستر مناسب برای خرید کاالهای خارجی، به طور غیرمستقیم موجب بانکی کشور در خارج از کشور می
 به منظور افزایش کیفیت محصوالتشان گردد. های داخلی افزایش رقابت و ایجاد انگیزه برای شرکت

 

 المللیهای اعتباری بینضرورت توسعه کارت ۳
مرزی نیازهای متعددی وجود دارد و یکی از ابزارهای مناسب برای رفع نیازهای مربوطه در های خرد برونهای پرداختامروزه در حوزه

دانشجویان، مدیران و ... از جمله اقشاری هستند که دسترسی به کارت المللی است. گردشگران، های اعتباری بیناین زمینه،کارت
برای مثال در حال حاضر تعداد زیادی  ای دارد.المللی در تسهیل مبادالت و رفع نیازهای آنها در حوزه پرداخت اهمیت ویژهاعتباری بین

ها، وجه مورد نیاز آنها را از داخل کشور ستفاده از صرافیهایی مانند ادانشجویان خارج از کشور وجود دارند که نزدیکان آنها به روش
دهند. ولی این کار مشکالت زیادی در پی دارد. چون تعهد جدی برای انتقال پول وجود ندارد و موارد زیادی از بروز به آنها انتقال می

یست و ها نها به اندازه بانکظارت بر صرافیموقع پول به دانشجویان وجود داشته است. از سوی دیگر نمشکالت در انتقال دقیق و به
 هایی در نقل و انتقال وجوه به خارج از کشور صورت گیرد.گاه ممکن است سوء استفاده

شود که بخش عمده آن به صورت در زمینه گردشگری، روزانه مبالغ زیادی توسط گردشگران ایرانی در خارج از کشور صرف می
تا  3کنند که به طور متوسط بین هزار نفر ایرانی به عنوان گردشگر به مالزی سفر می 1۵۲ساالنه حدود  شود. برای مثالنقدی انجام می

شود و کنند. بنابراین ساالنه حدود یک میلیارد دالر توسط گردشگران ایرانی در مالزی هزینه میهزار دالر به صورت نقدی هزینه می ۵
های باالتر در تبدیل ارز، از دست دادن پول مر موجب شده تا مخاطراتی از قبیل تحمل هزینهابزاری برای مدیریت آن وجود ندارد. این ا

فاده آیند، امکانات الزم برای استبه دلیل سرقت و ... برای گردشگران ایرانی پدید آید. از سوی دیگر گردشگران خارجی که به ایران می
 شوند. ار مشکل میهای اعتباری خود را در اختیار ندارند و دچاز کارت

شود، ولی به صورت غیرشفاف و غیرایمن و با های خرد، اگرچه به طرق مختلف گردش مالی انجام میبنابراین در حوزه پرداخت
 تواند نقش زیادی در توسعه گردشگری در ایرانالمللی میهای اعتباری بینشود. استفاده از کارتهای بیشتر انجام مینظمی و هزینهبی

مک به سهولت در مبادالت خارج از کشور ایفا کند و نیز زمینه بروز بسیاری از تخلفات و فسادها در نقل و انتقال وجوه را از بین و ک
 های اعتباریرسد با توجه به حجم زیاد متقاضیان این صنعت و امکان دریافت کارمزدهای مربوطه، کارتببرد. همچنین به نظر می



 
 

 

 

واند از تها و دیگر موسسات فعال در این صنعت دیده شود. زیرا میوکار سودآور از سوی بانکعنوان یک کسب تواند بهالملی، میبین
 دهند و بخشی توسط ناشر، فروشندگانها را مردم نمیوکار، همه هزینههای اضافی جلوگیری کند، ضمن اینکه در این کسببسیاری هزینه

 گذاریکند و برای سرمایههای جدید ایجاد میوکار برای همه بازیگران در این حوزه فرصتسبشود. از این رو این کو ... پرداخت می
 پتانسیل خوبی دارد. 

 

 الملیهای اعتباری بینها و موانع توسعه کارتچالش ۴
وده است. از آنجا که هایی همراه بالمللی( با چالشهای اعتباری در ایران )چه به صورت داخلی و چه در سطح بینتوسعه صنعت کارت

های های موجود در زمینه توسعه کارتترین چالشالمللی متمرکز شده است، لذا در این بخش مهمهای اعتباری بیناین مقاله بر کارت
 گردد.االمکان راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد میشود و حتیالمللی و مسایل مربوط به آنها بررسی میاعتباری بین

 

 مسائل فقهی  ۴.۱
یکی از مشکالت ارائه کارت اعتباری در ایران، وجود برخی مسائل فقهی در رابطه با عقود مورد استفاده برای طراحی کارت اعتباری 

اند که هر یک مسائل الحسنه، جعاله و مرابحه برای طراحی کارت اعتباری در کشور استفاده شدهاست. تاکنون عقودی مانند قرض
بحث جریمه تاخیر تادیه و عدم امکان اند. اند و در برخی جهات از انطباق الزم با شریعت اسالم برخوردار نبودهد را داشتهمربوط به خو

ارت های فقهی است که در کترین چالشگذاری )تعیین نرخ سود( از جمله مهماستفاده از کارت اعتباری برای بازپرداخت بدهی و قیمت
المللی نیز این مشکل وجود دارد. هنگامی که بخواهیم کارت در سطح بینزمند ارایه راهکار قابل قبول است. اعتباری وجود دارد و نیا

المللی داشته باشیم، الزم است در عین حفظ کارایی و عملکرد مالی موثر برای این صنعت، مشکالت شرعی آن را نیز مرتفع اعتباری بین
کشورهای اسالمی و البته مسلمانان داخل ایران اهمیت دارد و باید راهکاری منطبق با شریعت و مورد نماییم. این امر به ویژه در مورد 

های اعتباری دیگر کشورها در داخل ایران، قبول اکثر مذاهب اسالمی برای آن ارایه شود. البته این چالش در رابطه با استفاده از کارت
 بیشتر اهمیت دارد، فراهم کردن بستر قانونی و عملیاتی الزم برای این کار است.به شکل جدی مطرح نیست و آنچه در این رابطه 

 

 تعیین نرخ سودگذاری و مشکالت قیمت ۴.۲
اری گذاری و تعیین نرخ مناسب برای کارت اعتبالمللی وجود دارد، بحث قیمتهایی که در مسیر توسعه کارت اعتباری بینیکی از چالش

های سود مرجع رسمی و شفاف در بازار پول ی عوامل مانند تورم باال، تعیین دستوری نرخ سود و نبود نرخاست. در این زمینه برخ
ها و مشتریان تمایل چندانی به استفاده از کارت اعتباری نداشته باشند. بانک مرکزی کارت اعتباری را بر موجب شده است تا بانک

ای است و نرخ سود آن در مقایسه با عقود مشارکتی کمتر است. از این رو برای مبادلهاساس قراردارد مرابحه طراحی کرد که جزو عقود 
ها انتشار کارت اعتباری با نرخ سود پایین، صرفه اقتصادی ندارد. البته برداشت نادرستی نیز درباره نرخ سود در عقود اسالمی بانک

افراد این است که باال بودن نرخ سود در عقود موجب ربوی شدن آن رسد تصور عمومی وجود دارد که نیازمند اصالح است. به نظر می
شود، در حالی که نه باال بودن نرخ به معنی ربوی بودن عقد است و نه پایین بودن نرخ به معنی ربوی نبودن آن است. آنچه در عقود می

ه نظر حقیقی مربوط به عقد تعیین شود. بنابراین ب اسالمی اهمیت دارد این است که نرخ سود متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و فعالیت
ها نیز با ها واگذار کند و از سوی دیگر بانکهای اعتباری را به بانکرسد بانک مرکزی بهتر است تعیین نرخ سود در کارتمی

 اعتبارسنجی درست مشتریان، نرخ سود را متناسب با ریسک مشتریان خود تعیین نمایند.
  



 
 

 

 

 

 وکار مناسب اعتبارسنجی مشتریاننبود ساز ۴.۳
 المللی، نبود سازوکار مناسب اعتبارسنجی مشتریانیکی از موانع اساسی گسترش کارت اعتباری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین

امع ج گونه که باید سامانههای خوبی در این زمینه صورت گرفته است، ولی هنوز آنبانکی است. هرچند تاکنون اقدامات و فعالیت
اعتبارسنجی در کشور وجود ندارد. در کشور ما سوابق و پیشینه افراد برای مشخص شدن میزان و قیمت اعتبار دریافتی توسط آنها به 
طور کامل مشخص نیست. از این رو حتی اگر سایر تمهیدات الزم برای رواج کارت اعتباری صورت گیرد، تا زمانی که نتوان سوابق و 

اعتبار( و مخاطره )اعطای اعتبار به افراد کم 1توان انتظار داشت که مسایل انتخاب معکوساد را در اختیار داشت، نمیرتبه اعتباری افر
)بروز مشکالت در بازپرداخت اعتبار( وجود نداشته باشد. از این رو یکی از اقدامات اساسی برای ترویج کارت اعتباری،  2اخالقی

استقرار سامانه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی است تا از این طریق ضمن فراهم کردن امکان اعطای تسهیالت بر اساس سوابق 
 تر در صنعت کارت اعتباری مهیا گردد.خارجی به نظام بانکی جهت همکاری گستردهمشتریان، زمینه برای اعتماد شرکای 

 

 مسایل فرهنگی مربوط به کارت اعتباری  ۴.۴
سازی و فراهم کردن بستر اجتماعی و فرهنگی مناسب در سطح استفاده از هر ابزار و محصول جدید پیش از ارایه به بازار نیازمند فرهنگ

سازی باید هم در سطح جامعه و هم در سطح کارکنان و مدیران شبکه جامعه است. در مورد ابزاری مانند کارت اعتباری این فرهنگ
های اعتباری شروع شد. چون بهترین مشوق و انگیزه برای ترغیب مشتری به دنیا کسب وکار کارت با کارت بانکی صورت گیرد. در

د دریافت توان کارمزشود میاستفاده از ابزار جدید و اعتماد به آن، این است که پول مال خود مشتری نباشد. از اعتباری که به فرد داده می
گاهی زمانی که صنعت کارت آمد، کارت را به عنوان یک ابزار دریافت پول از خودپرداز دیدیم و کرد. ولی در کشور ما شاید به دلیل  ناآ

شناخته وکار کارت اعتباری را به خوبی نگونه که باید کسببه همین دلیل کارت اعتباری توسعه پیدا نکرد. شبکه بانکی ایران هنوز آن
ر وکار کارت اعتباری برای آنها سودآوکنند که کسبدهند. زیرا تصور میآن نشان میها مقاومت زیادی در برابر است و حتی برخی بانک

های تامین دهند تا خود را درگیر فعالیتنیست یا اینکه به طور سنتی تمایل به پرداخت تسهیالت به مشتریان عمده دارند و ترجیح می
 مالی خرد نکنند. 

وکاری درآمدزا برای نظام بانکی باشد و در عین تواند کسبارت اعتباری میدهد که صنعت کتجارب موجود در دنیا نشان می
زمه توانند از محل آن سودآوری داشته باشند. البته الها و دیگر فعاالن این صنعت نیز میگویی به نیازهای اعتباری مشتریان، بانکپاسخ

 کنان شبکه بانکی جهت توسعه این صنعت است.این امر ایجاد فرهنگ الزم هم بین مشتریان و هم بین مدیران و کار
 

 مشکالت نرخ ارز ۴.۵
تغییرات و نوسانات نرخ ارز به ویژه در برخی مقاطع زمانی که شدت بیشتری داشته است، عنصر مهمی بوده که شرایط تسویه و پرداخت 

ختی است که به ویژه در شرایط تحریم، به ستر کرده است. برای مثال یکی از مشکالت اصلی برای شبکه بانکی تسویه دالر را سخت
المللی خواهد بود. یکی دیگر از مسائل مربوط به نرخ ارز، های اعتباری بینشود و همین امر چالشی در مسیر توسعه کارتانجام می

را دشوارتر ساخته  های ارزینرخی نبودن آن است. در حال حاضر نرخ ارز مسافرتی با بازار آزاد متفاوت است و تسویه پرداختتک
های الزم برای عملیات تسویه ارزی نیز ضعیف است و امروزه خریدهای برخط، رزرو هتل و ... است. افزون بر این موارد، زیرساخت

ساختار الزم برای پشتیبانی در حوزه عملیات تسویه ارزی را ندارد. بنابراین از جمله اقدامات الزم برای توسعه صنعت کارت اعتباری 
باشد. به منظور رفع مشکالت مربوط به نوسانات نرخ ارز، نرخی شدن ارز و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی ارز میالمللی، تکینب

 توان از سازوکارهایی مانند بیمه، قراردادهای سوآپ و امثال آن نیز استفاده کرد.می
 

                                                           
1. Adverse Selection 

2. Moral Hazard 



 
 

 

 

 المللی در صنعتکمبود استانداردهای بین ۴.۶
لمللی نیز االمللی منتشر شود، عالوه بر مسايل داخلی، الزم است استانداردهای بیناشد کارت اعتباری در سطح بینهنگامی که قرار ب

ل های اعتباری را به شکدر نظر گرفته شود. در حال حاضر برخی استانداردهای بانکی کشور در حدی نیست که بتوان صنعت کارت
های های اعتباری خارجی در داخل کشور و هم در رابطه با استفاده از کارتا استفاده از کارتمطلوبی توسعه داد. این امر هم در رابطه ب

های ارتباطی، با اعتباری داخلی در خارج از کشور وجود دارد. الزم است استانداردهای مربوطه به ویژه در دو بعد امنیت و پروتکل
گرا ارتقا یابد. در حوزه استانداردها در حالتی که بخواهیم برای مثال از شتاب در استانداردهای جهانی انطباق پیدا کند و با نگاه کیفیت

المللی استفاده کنیم، آمادگی و دانش فنی الزم در کشور وجود دارد و از این جهت فاصله چندانی با سایر کشورها نداریم. یک شبکه بین
هایی برای ینهها باید هزه رعایت استانداردهای امنیتی جهانی دارند، برخی بانکالمللی الزام بهای بینولی با توجه به اینکه خیلی از شبکه

واهد گذاری به آنها نگریسته شود که منافع زیادی نیز به دنبال خارتقای استانداردهای امنیتی خود صرف کنند که البته باید به دید سرمایه
های کمتری را در پی خواهد داشت. ل باید سراغ راهکارهایی رفت که هزینهها نیز مفید خواهد بود. در عین حاداشت و برای خود بانک

ها المللی تدوین شود و زمینه برای ورود بانکها به صنعت کارت اعتباری بینبنابراین الزم است تا استانداردهای الزم جهت ورود بانک
 های ایرانی به این صنعت هموار شود.و شرکت

 

 های فنیرساختکمبود بسترها و زی ۴.۷
ها های خوبی در صنعت بانکی کشور وجود دارد. اینکه در ایران همه سیستمهای الکترونیک، قابلیتدر حال حاضر در ابعاد فنی پرداخت

رشد گونه بسترهای الکترونیکی و آمار روبهایم، یک نقطه قوت است. وجود اینرا تحت نظام واحدی مانند شتاب یا شاپرک ایجاد کرده
های الکترونیکی، زمینه مساعدی را برای توسعه صنعت کارت اعتباری فراهم کرده است. با وجود این در برخی موارد به ویژه رداختپ

ها شرایط المللی، بسترهای فنی و عملیاتی الزم چندان مناسب نیست و الزم است با برطرف کردن این کاستیدر عرصه بانکداری بین
 ها و گسترش فضای توسعه این صنعت فراهم گردد.ورت رفع تحریمتری به ویژه در صمناسب

کنند. از این رو برخی کشورها مانند روسیه، هند هایی را نیز تحمیل میهایی مثل ویزا و مستر در عین منافعی که دارند، هزینهشبکه
پدید  1377یران تفکر ایجاد سوئیچ ملی در سال ها اقدام به ایجاد سوئیچ ملی کردند. این در حالی است که در او لهستان پس از مدت

ها به این شبکه پیوستند. برداری رسید و پس از چند سال همه بانکدر دو بانک به بهره 1381تولید شد، در سال  138۲آمد، در سال 
 د. بنابراین در صورتدهگیرد، بالفاصله برای وصل شدن به شتاب درخواست میامروزه هر بانکی از بانک مرکزی مجوز فعالیت می

ه کشورها المللی باشند، چه مربوط بهای بینها نیز به نفع کشور است که شبکه پذیرندگی خود را آماده کند تا پذیرای کارترفع تحریم
  هایی دارد ولی درآمد ارزی مناسبی برای کشور خواهد داشت.باشد چه مربوط به ویزا و مستر و امثال آن. هرچند این کار سختی

و به چه  ایالمللی و فرامرزی پس از رفع تحریم، بستگی زیادی به این دارد که با چه موسسههای بیناز سوی دیگر انجام تراکنش
ای وصل شویم که این راه دشواری زیادی ندارد و های ملی، محلی یا منطقهصورتی بخواهیم کار کنیم. یک راه این است که به سوئیچ

 های بزرگ مانند ویزا، مستر کارت، امریکناز شبکه شتاب، اقدام کرد. روش دیگر این است که بخواهیم با شرکتتوان با استفاده می
ها مانند ویزا و مستر مخالفت و مبارزه با هر گونه انحصارگری و ... همکاری کنیم. شیوه برخی از این شرکت 1اکسپرس، چاینا یونین پی

شناسند. همچنین سیاست ویزا و مستر، انطباق های مورد تایید بانک مرکزی را به رسمیت میدر یک کشور است و به طور خاص بانک
های وئیچها، سها شروع شود. ولی در سایر زمینهدر تمام نقاط به صورت یکپارچه است. لذا در مورد ویزا و مستر، فعالیت ما باید از بانک

 ا را حل کنند.توانند بخش زیادی از مشکالت مای میمحلی و منطقه
 

 نبود عزم الزم در سطح کالن برای توسعه صنعت  ۴.۸
المللی آن است که هنوز در سطح کالن، عزم الزم برای حل این موضوع وجود ندارد و های اعتباری بینیکی از دالیل عدم توسعه کارت

ی، امکانات الزم برای ورود به این عرصه فراهم شود. از این رو گرچه از نظر فنی و بانکشاید این موضوع، معضل بزرگی دیده نمی

                                                           
1. China Union Pay 



 
 

 

 

باشد، به دلیل نبود عزم الزم در سطح کالن، امکان توسعه صنعت فراهم نخواهد شد. پر واضح است که حمایت جدی و مسئوالنه بانک 
ت ه صنعت خواهد داشگذار نقش مهمی در برطرف کردن موانع توسعمرکزی به عنوان متولی اصلی نظام بانکی و سایر نهادهای سیاست

این  سازد. یکی از مشکالتالمللی اعتماد و اعتبار مورد نیاز برای مشارکت با دیگر شرکای خارجی را فراهم میو به ویژه در فضای بین
گذاری است که موجب شده در برخی موارد به دلیل بروز تضاد منافع، اقدام موثر صورت صنعت، یکسان بودن مقام اجرا و سیاست

نه ها کمک کند و از بروز برخی تضاد منافع در زمیگذاری بتواند به رفع برخی چالشرد. از این رو شاید تفکیک مقام اجرا از سیاستنگی
 توسعه این صنعت جلوگیری نماید.

 

 محدودیت دسترسی به اعتبار ۴.۹
اعتباری. یکی از مباحث اساسی در رابطه با پرداخت و کارت به طور کلی سه نوع کارت بانکی وجود دارد: کارت نقدی، کارت پیش

های داخل کشور به مشتریان ارایه شود، قالب اعتباری و غیراعتباری دارد. است. هر کارتی توسط بانک« اعتبار»های اعتباری، کارت
مستر که پیش  های ویزا وبودن آن خیلی مهم است. بیشتر کارت« اعتباری»کنیم، بحث المللی صحبت میوقتی درباره کارت اعتباری بین

تنها اعتباری وجود ندارد بلکه مبلغ مربوطه از پرداخت است، یعنی نههای ما طراحی شده، از نوع پیشاز این به صورت محدود در بانک
 قبل توسط فرد یا بانک تامین شده است. 

ب به این گویی مناسها در پاسخرد و ناتوانی بانکها، نیاز شدید به اعتبارات خیکی از دالیل مهم دیدگاه منفی مردم نسبت به بانک
تواند اعتماد و عالقه مردم دهد و مینیاز است. کارت اعتباری یکی از ابزارهای خوبی است که اعتبارات خرد را در اختیار مردم قرار می

و تعدد  نکی تبدیل شود و به دلیل تنوعتواند به یک فعالیت کامالً سودآور برای شبکه بابه نظام بانکی را جلب کند. ضمن اینکه می
مشتریان، ریسک بانک نیز تا حد زیادی کاهش یابد، زیرا بیشتر مطالبات معوق و ریسک در بازپرداخت مطالبات مربوط به تسهیالت 

انکی کمتر ظام بتر هستند و ریسک آنها برای نحسابکنند، خوشکالن است. در بیشتر نقاط دنیا، مردم وقتی اعتبارات خرد دریافت می
ای ها مدل تجاری مناسبی برشود. البته الزم است بانکهای اقتصادی یا افراد داده میاست تا اعتباراتی که به صورت عمده به بخش

 ها و کارمزدهای کارت اعتباری را به خوبی برآورد و مدیریت کنند.صدور کارت اعتباری داشته باشند و بتوانند هزینه
چندانی  های کشور تمایلهای نقدی بسیار کم است. بانکهای اعتباری شبکه بانکی نسبت به کارتتعداد کارت در حال حاضر نیز

کننده هستند دهنده اعتبار نیستند بلکه تسهیلهایی مانند ویزا و مستر، ارایههای اعتباری بروند، ندارند. شرکتبرای اینکه به سمت کارت
یاید، در حالی که به دالیل مختلف، با وجود تقاضای باال برای تسهیالت، در طرف عرضه توانایی کافی و اعتبار باید از سیستم بانکی ب

تنها  دهند وها کارت اعتباری زیادی به مشتریان نمیبرای اعطای اعتبار وجود ندارد. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد، بانک
المللی، ند ویزا و مستر متصل کرد. بنابراین به منظور توسعه صنعت کارت اعتباری بینهای خارجی مانتوان کارت نقدی را به شبکهمی

دنیای  اند واردهای ما عادت نکردهتر است ولی در بخش بانکی، کار دشوارتری در پیش داریم، زیرا بانکدر قسمت غیربانکی کار آسان
 ریزی الزم را انجام دهند. امهها باید در این زمینه اقدامات و برناعتبار شوند. لذا بانک

 

 های قوانین و مقرراتکاستی ۴.۱۱
ران روز برای فعاالن و بازیگالمللی، نبود قوانین و مقررات کافی و بههای اعتباری بینهای موجود در مسیر توسعه کارتیکی از چالش

المللی تطابق دارد ولی بخشی از آن تطابق ندارد و در بیناین صنعت است. در حوزه مقررات، بخشی از مقررات داخلی ما با مقررات 
جایی شویی، تقلب، خلق پول، جابهاین زمینه باید بازنگری الزم در برخی قوانین و مقررات انجام شود. برای مثال در مواردی مانند پول

ولی دیگر از مشکالت این صنعت، مشخص نبود متالمللی باید اصالحاتی در مقررات بانکی کشور انجام شود. یکی پول و ... در بعد بین
های اعتباری های توسعه کارتگسیختگی سیاستهای خارجی است که خود موجب سردرگمی آنان و ازهمآن جهت مذاکره با طرف

جب وهای خارجی بهتر است در کشور، یک شخصیت )حقیقی یا حقوقی( مسئول باشد تا مشود. برای مذاکره با طرفالمللی میبین
 زنی شود و از هرج و مرج جلوگیری شود.افزایش سرعت و قدرت چانه



 
 

 

 

 های اقتصادی تحریم ۴.۱۱
های های اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی است. ممکن است تحریمالمللی، تحریمیکی از مشکالت پیش روی صنعت کارت اعتباری بین

در صنعت  المللیهای فعال بینباشد و موجب شود تا کشورهای دیگر و شرکت اقتصادی در برخی مقاطع به ویژه از بعد سیاسی اثرگذار
الغ های اعتباری، بیشتر مبهای ایرانی نباشند. با وجود این چون در صنعت کارتکارت اعتباری به راحتی حاضر به همکاری با بانک

دک اصوالً مبالغی نیستند که در دنیای تحریم مطرح پرداختی از نوع خرد است، بحث تحریم چندان در آن مطرح نیست. زیرا مبالغ ان
 باشند. 

 1387المللی وجود داشته است. برای مثال در سال های بینهایی از فعالیت شبکه بانکی ایران در حوزه پرداختدر این راستا نمونه
ربوطه ای الزم انجام شد و حتی افراد مهبحث اتصال شبکه شتاب در ایران به شبکه بانکی کشور چین مطرح شد. مکاتبات فنی و آزمون

های مختلف کار را عقب انداخت و سرانجام هم ارتباط برقرار در سطح عملیاتی مشخص شد. در زمان اتصال، طرف چینی به بهانه
 شود ولینشد. در آن زمان مقرر شده بود که ارتباط آسیای جنوب شرقی به مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق ایران انجام 

قطر  NAPSبحرین و شبکه  BENEFITمتاسفانه به دلیل تحریم این اتفاق نیفتاد. البته در همان زمان ارتباط شبکه شتاب با شبکه 
های عضو شبکه شتاب استفاده کنند. لذا اثر تحریم از یک مرحله به بعد که توانستند در آن کشورها از کارتها میبرقرار بود و ایرانی

 مشکلی وجود نداشت. 8۲خیلی شدت گرفت، پدیدار شد ولی در اوایل دهه 
ولی در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فعالیت در این وبیش اثرگذار بوده است ها کمتوان گفت تحریمبنابراین در مجموع می

المللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل های اعتباری بینصنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کارت
 تری برای فعالیت در این صنعتصرفههتر و بها، راهکارهای مناسبمشکالت مربوط به تحریم وجود دارد. گرچه در شرایط نبود تحریم

 ها و ابتکاراتی برایشود تا در داخل، خالقیتها، برخی شرایط مهیا میتوان گفت در زمان تحریموجود دارد. البته از جنبه دیگر می
دی برای کنون کوشش جرسد به هر دلیلی تاهای ایرانی و شبکه بانکی ایجاد شود و از این فرصت باید استفاده کرد. به نظر میشرکت

 های خوبی حتی در شرایط تحریم برای رفع این مشکل وجود داشته است. رفع این مشکل وجود نداشته است، با اینکه راه
 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع ۵
دهد تا کاال یا خدمتی را بدون پرداخت کند و به دارنده آن امکان می، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر میکارت اعتباری

زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد. کارت اعتباری را طی مدت  وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند؛ سپس بهای آن
تفاده اسود داشته باشد. المللی یا فرامرزی، نوعی از کارت اعتباری است که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجبین

شور های بانکی کشورهای دیگر در داخل کهای شبکهشود: یکی استفاده از کارتالمللی به دو بخش تقسیم میهای اعتباری بیناز کارت
 المللی مانند ویزا و مسترکارت در داخل کشور. های بینو برعکس و دیگری استفاده از کارت
گونه که پیداست در حوزه کارت اعتباری رشد المللی قابل تصور است، آنهای اعتباری بینکارتبا وجود مزایای زیادی که برای 

هایی که شترین چالهای بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست. برخی از مهمکشور ما با سایر حوزه
ارسنجی نبود سازوکار مناسب اعتبگذاری و تعیین نرخ سود، مشکالت قیمتفقهی،  اند، عبارتند از: مسائلمانع از توسعه این صنعت شده

ا و المللی در صنعت، کمبود بسترهمشتریان، مسایل فرهنگی مربوط به کارت اعتباری، مشکالت نرخ ارز، کمبود استانداردهای بین
ت، های قوانین و مقرراسترسی به اعتبار، کاستیهای فنی، نبود عزم الزم در سطح کالن برای توسعه صنعت، محدودیت دزیرساخت

 های اقتصادی.تحریم
توان گفت با وجود اثرگذاری نسبی های فوق به طور جداگانه بررسی و تحلیل شد. در مجموع میدر این مقاله هر یک از چالش

د کارهایی برای فعالیت در این صنعت وجوالمللی، ولی در شرایط تحریم نیز راههای اعتباری بینهای اقتصادی بر توسعه کارتتحریم
المللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل مشکالت مربوط های اعتباری بیندارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کارت

 بیش از پیش فراهم ساخت.های داخلی و خارجی در این زمینه، امکان توسعه این صنعت را توان با رفع چالشبه تحریم وجود دارد و می
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 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 آمیز؟ های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمتاالجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران اسالمی تورمطراحی اوراق بهادار 

 ینیانمجید ع MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسبهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 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 2014های 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، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، 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

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 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 

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

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

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

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

 حسین توکلیان

 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 

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

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

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

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

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

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

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 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 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 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها 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 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

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

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

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

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

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

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

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  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 تولیدصتحلیل شاخ

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

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

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

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 اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

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

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

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

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) 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 میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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