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 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست ویکمبیستگزارش تفصیلی جلسه 

 شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 1لیال محرابی

 

 

شناسی آسیب»های بانکداری و مالی اسالمی با موضوع های بررسی و نقد پژوهشجلسه از سلسله نشست یکمینوبیست
 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.، «نظام بانکی کشور

، (سالمینکداری ابا سخنرانی دکتر بیژن بیدآباد )پژوهشگر با فصل نهم از جلد سوم کتاب بانکداری راستیندر این نشست 
ه اه فرهنگ و اندیشاالسالم دکتر سیدعباس موسویان )عضو هیئت علمی پژوهشگحجتمورد نقد و بررسی قرار گرفت و 

 بهزی( اسالمی(، دکتر حسین صمصامی )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی( و حسین بازمحمدی )مشاور بانک مرک
 شود:های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند. در ادامه گزارشی از این نشست ارایه میطرح دیدگاه

جود در مسائل مو لهمهم از جم چهار محور نظام بانکی ایران به پاگیرو مشکالت مهم و موانع دست : دکتر بیژن بیدآباد
شود. در این میان، بازتعریف می تقسیمبانک مرکزی، عملیات بانکی، اصالحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی 

گذاری سته سیادر حوز جایگاه و استقالل بانک مرکزی، توجه به بخش نظارتی و همچنین لزوم استفاده از ابزارهای جدید
توان در کنند. در مجموع، مسایل موجود در بانکداری کشور را میپولی نقش مهمی در اصالح نظام بانکی کشور ایفا می

 موارد زیر طی قالب محورهای فوق خالصه نمود:

 موجود مسایل محور

 بانک مرکزی
 بانک مرکزیجایگاه -1مسئله 
 وظیفه نظارتی-2مسئله 
 سیاست پولی -3مسئله 

 عملیات بانکی

 صالح قوانینی که اخذ وثیقه را ممنوع یا محدود کردها -4مسئله 
 ارشناس رسمیکقیمت ارزیابی  -5مسئله 
 حاسبات عمومی و ضوابط معامالت دولتی بر معامالت بانکی )تسهیالت(مشمول قانون  -6مسئله 
 کارکنان لب اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابجاییس -7مسئله 
 ها بر اراضی شهریمالکیت بانکابطال  -8مسئله 
 ها به دیوان عدالت اداری در رابطه با آراء محاکم اختصاصیرجوع بانکحق  -9مسئله 
 هااطالعات مشتریان بانکحفظ  -10مسئله 
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بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و پیشعدم  -11مسئله 
 هاکارکنان بانک

 هاضوابط استخدامی دولتی بر بانکشمول  -12مسئله 
 محدودیت در مشارکت حقوقی -13مسئله 
محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجرائیه بر بخشی از قراردادهای تفاسیر  -14مسئله 
 بانکی 
 و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواستورشکستگی  -15مسئله 
 هاعوارض گوناگون توسط شهرداریمطالبه  -16مسئله 
 های اجرایی هیئت دولت خطاب به دستگاهمصوبات  -17مسئله 
 تکلیفیتسهیالت  -18مسئله 
 پرداخت نقدی سود سهام دولت و مالیات -19مسئله 
 ها توسط دولتو الزام بانکتکالیف  -20مسئله 
 هاهای مالی بانکصورتشفافیت  -21مسئله 
 تأمین مالی بین بانکیابزار  -22مسئله 
 ریسکمدیریت  -23مسئله 
 هابانکاساسنامه  -24مسئله 
 ایتشکل حرفه -25مسئله 
 گذارانعدم رعایت حقوق صاحبان سهام در مقایسه با سپرده -26مسئله 
 حسابداری مستقل شعب و حسابداری مکانیزه و یکپارچه -27مسئله 
 اسناد تجاریسریال شماره  -28مسئله 
 ریزیبودجه  -29مسئله 
 تعامالت اطالعات بانکی -30مسئله 
 محاکم تخصصی بانکی -31مسئله 

اصالحات ساختاری 
 بانکی

 سازمان و تشکیالت -32مسئله 
 هابررسی طرح -33مسئله 
 عقودنواقص  -34مسئله 
 هابر طرحنظارت  -35مسئله 
 معوقمطالبات  -36مسئله 
 هاوثایق و آورده، تضمینات -37مسئله 
 المللی(رقابت سالم )داخلی و بین -38مسئله 
 حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیات -39مسئله 
 کفایت سرمایهنرخ  -40مسئله 
 بانک به واسطه وجوهتبدیل  -41مسئله 
 هاحسابتفکیک  -42مسئله 
 ابزارهای تأمین مالی به سهامتبدیل  -43مسئله 
 های تأمین مالی کارای اسالمیها و روشتوان تسهیالت دهی بانکافزایش  -44مسئله 
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 های اجتماعی و تأمینیپایین سرمایه در بیمهبازدهی  -45مسئله 
 و حمایتتکافل  -46مسئله 
 اعتبارات خرد -47مسئله 
 ابزارهای تأمین مالی -48مسئله 
 اوراق قرضه -49مسئله 
 سپرده بانکی -50مسئله 
 اعتباریکارت -51مسئله 
 پوشش ریسک -52مسئله 
 تأخیر تأدیهجریمه  -53مسئله 
 بودن فرآیندهای قضاییطوالنی  -54مسئله 
 داخلیکنترل  -55مسئله 
 تخصیص منابعنحوه  -56مسئله 
 شعب و باال بودن هزینه عملیاتی بانکتعدد  -57مسئله 
 اراضی موات -58مسئله 
 پولشویی -59مسئله 

 سیستم یکپارچه بانکی

 بودن حوزه فعالیت نرم افزارهاای جزیره -60مسئله 
 بانکداری الکترونیکتوسعه  -61مسئله 
 یکپارچه بانک مرکزینظارت  -62مسئله 
 مشتریاطالعات  -63مسئله 
 هاارتباط بازارهای اوراق بهادار و بانکبرقراری  -64مسئله 
 هاپرداختامنیت  -65مسئله 
 اموال و وثایقمزایده  -66مسئله 

فرآیندهای اجرای 
 اصالحات

 اجرای تحول بانکیفاز  -67مسئله 
  

 

های طراحی شده توان گفت: این اوراق مجموعه گواهیدر ارتباط با گواهی راستین به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی می
شوند. این صادر میدر بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که طبق ضوابط بانکداری راستین تعریف و 

نام باشد و قابل انتقال به غیر به قیمت اسمی و برای یک دوره مشخص منتشر تواند بانام و یا بیها میگواهی
  تعیین قیمت معامالتی این گواهی نیز برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است. شوند.می

، اصالح الگوی مصرف منابع، روش اصولی برخورد با مبحث جریمه تأخیر از سوی دیگر، بازرسی و پایش عملیات بانکی
بانکداری الکترونیک در جهت جلوگیری از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن  هایزیرساخت توسعهو 

کنند. را ایفا می وری و اصالح نظام یکپارچه بانکی کشور نقش قابل توجهیبیش از ربا است و همچنین افزایش بهره
های اصلی بانکداری راستین است که نرخ بازدهی حاصل از بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش

گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و گذاری منابع سپردهسرمایه
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گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح ندگی از طرف سپردهشود. در اینجا بانک به نمایتعیین می
دهد تا مجری با استفاده از این منابع گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار میگذاری مجری، منابع سپردهسرمایه

به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین  نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح رانسبت به اجرای طرح
تقسیم نماید. برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین نیز اصالحاتی بر عقود معین انجام شده است که برخی 

 شوند. از عقود معین با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی اصالح می

سیستم بانکی از سوی محاکم قضایی، در بانکداری راستین طرح اجرای  در ارتباط با مشکل دریافت مطالبات معوق در
شود که مفاد اسناد الزم االجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن یک نهاد زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می

بانکی را اجرایی داشت بینعالوه بر این، بانک مرکزی باید پروتکل بر ظرف یک ماه بایستی به این پرونده ها رسیدگی کند.
های دیگر برداشت کنند. از سوی دیگر، با شان را از حساب فرد بدهکار در بانکها بتوانند مطالبات معوقکند تا بانک

توجه به امکان گذاشتن یک وثیقه در چند بانک سعی شده است در بانکداری راستین برنامه تسویه حساب و الزامات روی 
توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی ای است که بر اساس آن میدوین و طراحی شود. سامانه ثبت وثیقه به گونهها توثایق و آورده

میلیون  100 گواهی 10 توان یک سند هزار میلیون تومانی را بهدارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می
در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله  تومانی تقسیم کرد. همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم نیز

شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل میضامن
 ها خواهد شد.بازگشایی فعالیت آن

با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با  عالوه بر این، سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده است که
کند. همچنین تعاریفی تحت عنوان دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می

مند شود. لذا تواند از سود بهرهحسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت می
درصد منابع  8 رود ونوع از حسابداری با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه باال میبر اساس این 

 شود.ها آزاد میبانک

کردن بانکداری اسالمی راستین باید تحوالت ای است که برای پیادهبه طور کلی، اهمیت اصالح نظام بانکی کشور به اندازه
های شرعی د که این تحوالت از اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیلهخاصی در نظام فعلی بانکی بوجود آور

شود. برای اصالح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص و ها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل میبانک
ع برای تحقق عملیات بانکی اسالمی به های بدیحلمشکالت عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه

و صیانت و تربیت و همچنین آموزش بر اجرا، نظارت ، ساماندهیاجرا درآورد. عالوه بر این، مواردی چون سازماندهی، 
باشد. لذا بر مبنای نتایج حل اختالف به عنوان فازهای مختلف اجرای تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می

توان الیحه اصالح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و شده میها و مطالعات انجامرسیحاصل از بر
های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات نامههای قانونی را تهیه نمود و همچنین آییناصالحیه

ه مزبور مطرح کرد. با این حال، شیوه تغییرات در قانونی اصالح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در الیح
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سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و بایستی با بکارگیری ساختار بانکداری فعلی، سعی در پیوندزدن 
 سیستم جدید به آن باشیم.

 

های ارائه شده در کتاب بانکداری در ابتدای کار مجموعه پیشنهادات و طرح االسالم دکتر سیدعباس موسویان:حجت
الزم است این دهیم. ضمن تشکر از گستردگی کار و مطالب مفید موجود، میراستین را از منظر فقهی مورد بررسی قرا 

داشت. به اعتقاد بنده مباحث بهتر بود در کنار این مجموعه یک مشورت و مشاور فقهی نیز وجود نمایم که  تأکیدمطلب را 
 کنم.سری نقدهایی را مطرح میمطرح شده تا حدودی از مسیر فقهی فاصله افتاده است که به ناچار یک

در بحث نهادسازی و طراحی ابزارها بایستی جامعه را نیز درنظر گرفت. در این راستا باید توجه داشت که جامعه ایرانی 
درصد سایر ادیان مذاهب است. یعنی  ۵درصد حنفی و  10درصد شافعی،  1۵حدود درصد شیعه امامیه،  70متشکل از 

دهند. بنابراین برای طراحی نهاد و یا معرفی ابزار بایستی متناسب با درصد جمعیت ایران را شیعیان تشکیل می 9۵حدود 
ب سازگار بود، احتمال موفقیت های این سه مذهفقه حداقل این سه مذهب عمل نماییم. حال اگر طرح پیشنهادی با آموزه

گردد. در شده چندان مفید واقع نمیهای جامعه، نهاد طراحیآن زیاد است. در غیر اینصورت و عدم سازگاری با آموزه
اینجا، بانک به عنوان یک نهاد اجتماعی با مردم در ارتباط است و بایستی معامالتی را پیشنهاد دهیم که در چارچوب فقه 

های آن و همچنین معامالتی که به عنوان جایگزین بانکداری رو، تعریف ربا و حیلهکثر جامعه باشد. از اینمورد پذیرش ا
گانه( باشد. در غیراینصورت دهید بایستی متناسب با  فقه مذاهب فوق )سهربوی و یا بانکداری بدون ربای فعلی ارائه می

توان ای که در کتاب مطرح نمودید، مین مثال در بحث قرض مبادلهخالف شرع بوده و قابل استفاده نخواهد بود. به عنوا
گفت که به اعتقاد کلیه مذاهب اسالمی، قرض به شرط قرض بوده و رباست. در طول تاریخ نیز همه فقهای مذاهب 

کتاب معرفی اسالمی بر این موضوع بحث کردند  و آن را به عنوان قرض متقابل مطرح کردند. لذا یکی از ابزارهایی که در 
کردید بر این مبنا بوده که قابلیت استفاده ندارد. بنابراین در این گونه مسائل بایستی دیدگاه های مذاهب رایج کشور را مد 

خواهد طراحی دهیم که مصوبه و ابزاری که میگونه که در شورای فقهی بانک مرکزی، ما کاری انجام مینظر قرار داد. همان
 فقه امامیه، بلکه مورد قبول فقه حنفی و شافعی نیز باشد.  بشود نه تنها از سوی

هایی که در تعریف ربا آورده شده است، نفیًا و اثباتاً اشتباه است. در واقع سوالی در فرضپیشبه عقیده بنده از سوی دیگر، 
ا اینکه حذف ربایی که شود که آیا شما به دنبال حذف ربایی هستید که دین اسالم مطرح کرده است و یاینجا مطرح می

کنید. این ربایی که در این کتاب تعریف شده و هرگونه بازدهی ثابت را ربا فرض خودتان )اشاره به دکتر بیدآباد( مطرح می
شود فروش های فقهی و ...( بیان شده که به طور قاطع گفته میکند دال بر چه مدرکی )آیه، روایت، حدیث، کتابمی

ط تملیک و خرید دین، ربا است زیرا ما در فقه اسالمی معتقدیم که بایستی مستندات خود را از قرآن، اقساطی، اجاره به شر
چیزی که در کتاب گفته شده ربا نیست، اتفاقًا مذاهب روایات، اجماع و یا عقل بیاوریم. عالوه بر این از نظر سلبی نیز آن

رو، الزم بود در کتاب از این طراحی معامله قرض متقابل نیکو(اسالمی همگی بر ربا بودن آن معتقدند. )به عنوان مثال 
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ای که از نظر مذاهب اسالمی بانکداری راستین بر پایهشد. لذا ارجاع بیشتر به مسایل فقهی مشخص و مدون ارجاع داده می
 تواند مورد قبول جامعه واقع شود.رباست، نمی

که اساس بانکداری اسالمی همان  داردطور مرتب بر این مسأله استدالل  نکته قابل تأمل دیگر این است که در این کتاب به
گیرید و هر نوع بازدهی با سود ثابت را در هر شکلی مشارکت در سود و زیان است و آن را به عنوان یک اصل در نظر می

در اینجا ارائه نماید زیرا کنید. لذا الزم است نویسنده، مستندات و مدارک الزم را دال بر صحت مطالب خود ربا فرض می
باشند. لذا اگر این فرض را رکتی فرعی میای هستند و قراردادهای مشاقراردادهای اصیل اسالمی همان قراردادهای مبادله

کردن مشارکت است، کامالً در اشتباه هستیم. لذا نبایستی به طور در نظر بگیریم که هدف اسالم از تحریم ربا، مطرح
ارکت را به عنوان محور قرار دهیم و بقیه عقودی که ریشه قرآنی و روایی دارد را به عنوان ربا مطرح انحصاری بحث مش

 کنیم.

ای برای اصالح نظام بانکی مطرح است که بهتر است کلیه این های گستردهامروزه در کشور طرح دکتر حسین صمصامی:
با  138۵ و 138۴های با قابلیت اجرا معرفی شود. در سالها در جایی جمع و ارزیابی شوند و در نهایت یک طرحی طرح

بحث باید بگویم که مسیری را که آقای  یابالغ اجرای تحول نظام بانکی، کارهای زیادی در این زمینه انجام گردید. در ابتدا
کنم. در ارتباط با دکتر بیدآباد در پیش گرفتند مسیر درستی است اما یک سری نکاتی وجود دارد که در دو بخش خالصه می

باید گفت که در قانون پولی و بانکی ما هیأت  است موضوع عدم وجود نظارت بر بانک مرکزی که در کتاب مطرح شده
شود و وظیفه تهیه ترازنامه بانک مرکزی را برعهده دارد. درست است ناظرین وجود دارد که توسط وزیر اقتصاد تعیین می

وجود ندارد اما جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف شده است. عالوه بر که کنترل کافی بر هیأت ناظرین 
های پایانی سال شاهد ماهطی تواند اوراق منتشر کند. در صورتیکه این در جایی دیگر فرمودید که بانک مرکزی دیگر نمی

باید گفت  نیز رکزی به عنوان صندوق دولتانتشار این اوراق تحت عنوان مشارکت هستیم. در ارتباط با عدم لزوم بانک م
های قانون برنامه سوم بودجه، آمده است که استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است. لذا از آن از مصوبه یکه در یک

توان یافت که زمان به بعد با کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی روبرو شدیم که با مشاهده اجزای پایه پولی نیز می
توان های اخیر منفی بوده و با کاهش جدی مواجه بوده است. لذا میبدهی دولت به بانک مرکزی در بعضی از سال خالص

 گفت از لحاظ قوانین به بسیاری از مسایل مطرح شده توجه شده است اما در عمل و اجرا با چالش روبرو هستیم.

ر صورت اخذ وام توسط مشتری در یک بانک، امکان ها پنج شناسه مختلف دارند که ددر جایی مطرح کردید که بانک
وجود   87 شناسایی آن فرد در بانک دیگر وجود ندارد. در ارتباط با این موضوع باید گفت امکان وقوع این موضوع تا سال

 ها تکلیف شد که درها با کد ملی و کد حقوقی برای حقوقیاما با مطرح شدن اصالح نظام بانکی، افتتاح حساب داشت
 کند.نتیجه از وقوع این تخلف جلوگیری می

در ارتباط با بحث اصالح نظام بانکی، برداشتن سه قدم اصلی از جمله آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند 
ها به درستی اجرا و اجرا ضروری است که در طرح بانکداری راستین به آن پرداخته شده است. لذا اگر هر یک از این قدم

شناسی با گردد. ذکر این نکته ضروری است که اگر آسیبماند و به شکست مواجه میل نشود، طرح اصالح ابتر میعم
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دقت انجام نشود، در نتیجه ارائه طرح اصلی که بر پایه آن استوار است نیز با لغزش روبرو خواهد شد. درواقع، مواردی را 
ناسی باید به دنبال شمعلول هستند. درصورتیکه در آسیب، اکثر آنها که تحت عنوان مشکالت در نظام بانکی مطرح نمودید

و یا اینکه چرا عقود اسالمی به درستی  هالعلل بود و اینکه به عنوان مثال چه عواملی باعث افزایش مطالبات معوق شدعلت
شود. اما آیا درواقع صوری بودن عقود اسالمی و یا افزایش مطالبات معوق به دلیل عدم وجود قانون بوده است. اجرا نمی

 شده ناشی از عدم قانون نیست، بلکه مشکلی اصلی ما در نحوه و چگونگی اجرا است. به نظر بنده ریشه مشکالت مطرح

شده است  شناسایی، ریشه مشکالت موجود در نظام بانکی 87 تا 8۵ سی عمیق انجام شده توسط بنده طی سالهایطی برر
سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا بر گردد. درواقع با پیادهها برمیعلت اصلی مشکالت به ماهیت بانک دهدکه نشان می

ها با توجه به ماهیت و ساختار خود نتوانند به خوبی عقود که آن های تجاری که در جامعه داریم باعث شده استروی بانک
 شوند.ها اجرا میدر نتیجه کلیه عقود به یک شکل در بانک و انداسالمی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده

است و  شده نظر گرفتهپذیر در گذاری مخاطرهبانک به عنوان یک صندوق سرمایه ،در مدل ارائه شده حسین باز محمدی:
در  این در حالی است که طلبد.ای را میدانش مهندسی مالی پیشرفته ،کنندابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می

ای همچون ایران هنوز به مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و دارای مشکل هستیم. نظام مالی کمتر توسعه یافته
گونه که مستحضرید در قانون همان .این سرعت به سمت مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی برویم توانیم بهلذا نمی

اند که متأسفانه به دلیل وجود مشکالت فراوان، از تمامی عقود در نظام بانکداری عملیات بدون ربا، عقودی معرفی شده
های ما قابلیت اجرا ندارد. اگر ما شود. به نظر بنده الگوی پیشنهادی بانکداری راستین چندان در بانکبانکی استفاده نمی

های متنوع تأمین مالی در ای بودیم که نهادهای تخصصی گوناگونی در آن وجود داشت و شیوهیافتهای نظام مالی توسعهدار
توان گفت که این پذیر بود. به طور کلی میآن پذیرفته شده بود در نتیجه استفاده از این مدل توسط یک موسسه خاص امکان

دهد. زیرا آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی نمی گذاران ریسک گریز راابزارها پاسخ سپرده
پذیره راستین در بانکداری ایران تا  بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین انتظار استفاده از ابزارهای گواهی

 حدودی زودهنگام است.
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۹6 

 احمد بدری، حمید زمان زاده MBRI-WP-96010 تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

  MBRI-SR-96009 بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

  MBRI-SR-96008 های تجاریضاربه به تمام فعالیتسنجی تعمیم عقد مامکان

 کامران ندری حسین میثمی، MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر
MBRI-PN-96005 

سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه 

 محمودزاده

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمیبررسی تجربه 

13۹5 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانبیآثار 

 محرابیلیال  MBRI-TR-95011 2۰15بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 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 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای 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

 مالکریمی، وهاب قلیچفرشته  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 شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 13۹4 

 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

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293402&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293385&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293374&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283307&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283267&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283239&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=273087&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272926&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272830&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272724&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272713&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272699&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272687&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272658&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272525&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262419&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262260&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262258&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262229&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262216&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262201&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262193&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262190&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252185&Language=1


 
 

۹ 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 ینیانمجید ع MBRI-PN-94017 2۰ای 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 2۰14های 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

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۰14بندی 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 13۹3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۹3گزارش 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 (13۹3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد  MBRI-PR-93023 (13۹3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۹3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۹3ن 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 

 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 13۹۰-136۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۹2-13۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۹1-13۹۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۹1-13۹۰های 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 (13۹۰و  138۹های 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 

13۹1 

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؟

 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 

13۹۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۹۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۹۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۹۰) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۹۰) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۹۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۹۰) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۹۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۹۰) بهار مالیات تورمی دالر

138۹ 

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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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