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  مقدمهالف. 

هـاي بانكـداري و مـالي اسـالمي،      پس از برگزاري هفت نشست از سلسله جلسـات نقـد پـژوهش   

نمـود. هـدف از    1392هشتمين جلسه در تاريخ بيست خـرداد   پژوهشكده پولي و بانكي اقدام به برگزاري

ميان محققان در رابطه با موضوع تورم و جبران كـاهش ارزش پـول    برگزاري اين جلسه ايجاد تضارب آراء

بود. در واقع سوال اصلي اين نشست آن بود كه آيا در شرايطي كه تورم در اقتصادي وجود دارد، بر اساس 

هاي چون طال و نرخ ارز ايندكس نمود؟  ها را به شاخص توان سپرده معيارهاي بانكداري و مالي اسالمي مي

ستا، پس از بررسي در بين مقاالت و كتب چاپ شده در حوزه بانكداري و مالي اسالمي در رابطه در اين را

 مصـطفي  دكتـر  نوشـته » مدل تجهيز و تخصيص منابع بانكي با رويكرد تعديل نقش پـول «با موضوع، مقاله 

نقـد  به عنـوان منبعـي مناسـب جهـت برگـزاري جلسـه        )مشهد فردوسي دانشگاه اقتصاد استاد( فر سليمي

. پس از انتخاب منبع، متن آن بر روي سايت پژوهشكده قـرار گرفـت و پوسـتر جلسـه بـه      1انتخاب گرديد

هـا و موسسـات اعتبـاري ارسـال گرديـد و از       ها، مؤسسات گوناگون آموزشي و پژوهشي و بانـك  دانشگاه

آوري تمـامي   عمحققان خواسته شد تا اين تحقيق را در معرض نقدهاي مكتوب خود قرار دهند. پس از جم

بنـدي قـرار گرفـت. در     بندي و اولويت شده، تمامي آنها در معرض داوري، دسته نقدها در بازه زماني تعيين

  بندي شد: مرحله بعد، نقدهاي تكراري حذف گرديد و كليه نقدها نيز در سه دسته زير تقسيم

  مورد) 4الف. نقاط قوت (

  مورد) 10ب. نقاط ضعف اصلي و مبنايي (

                                                            
 است. به چاپ رسيده  1390، تابستان 42پژوهشي اقتصاد اسالمي شماره -. اين مقاله در نشريه علمي1
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  مورد) 20اي ( ط ضعف فرعي و حاشيهج. نقا

تمامي نقدها قبل از جلسه در اختيار نويسنده كتاب قرار گرفت و پس از آن جلسه با حضور اساتيد، 

هـاي زمـاني، تنهـا امكـان      پژوهشگران و برخي كارشناسان بانكي برگزار گرديد. بـا توجـه بـه محـدوديت    

اي  نويسنده فراهم شد و از نقدهاي فرعي و حاشـيه پاسخگويي به نقدهاي اصيل و مبنايي (گروه ب) براي 

شود در پايان اين جلسه، نقد تدوين شده توسط آقاي هومن كرمـي،   نظر گرديد. يادآور مي (گروه ج) صرف

بـودن بسـياري مباحـث در     با توجه به جديـد به عنوان نقد برتر شناخته شد و از ايشان تقدير به عمل آمد. 

كننده بوده و مباحـث تمـام    ها به طور كامل قانع يد انتظار داشت كه نقدها و پاسخاقتصاد و مالي اسالمي، نبا

هـاي مختلـف    شود، بلكه بسياري از مباحث باز بوده و اين خـود زمينـه تـدوين تحقيقـات آتـي در حـوزه      

در ادامه به خالصه تحقيق و همچنين نقـاط قـوت و ضـعف آن اشـاره     كند.  بانكداري اسالمي را فراهم مي

  ود. ش مي

 خالصه مقالهب. 

 در گـذاران  سـپرده  جبـران  براي حلي راه ربا، بدون بانكداري چارچوب در تا كند مي تالش مقاله اين

 در منـابع  تخصـيص  و تجهيـز  آن در كـه  كند مي پيشنهاد عملياتي مدلي راستا، اين در. دهد ارائه تورم برابر

 بـا ( واقعـي  و مـالي  هاي دارائي از سبدي پشتوانه به كهبل پولي، مبالغ بر مبتني قراردادهاي مبناي بر نه بانك

 تغييـرات  و هـا  قيمـت  عمـومي  سـطح  تغييرات بين رابطه اين، بر عالوه. شود مي انجام) ارز و طال بر تاكيد

 آزمون مورد توزيعي هاي وقفه با برگشت خود رهيافت از استفاده با ايران اقتصاد در دالر و طال سكه قيمت
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 بـا  هـا  سـپرده  اينـدكس ( پيشنهادي مدل كه است آن دهنده نشان تحقيق اين هاي يافته. يردگ مي قرار تجربي

 مـدل  نتـايج  همچنـين، . باشـد  مـي  كشـور  بانكي نظام در كاربرد قابل و عملياتي الگويي) واقعي هاي دارائي

 دالر ولـي  بـوده  ها سپرده سازي شاخص جهت خوبي پشتوانه طال كه است آن دهنده نشان شده زده تخمين

  .    ندارد را ويژگي اين) آن نرخ دستوري تعيين دليل به(

  مقاله . نقاط قوتج

 شـرايط  در گـذاري  سـپرده  بـراي  الگـويي  ارائـه  و تورم يعني كاربردي موضوعي به توجه  -1

 بيشـتر  زمـاني  اسـالمي  منظري از موضوع اين تحليل اهميت. است پژوهش اين قوت نقاط از يكي تورمي،

  .  برد مي و برده رنج تورم پديده از طوالني مدتي براي ايران اقتصاد شود، توجه كه سازد مي نمايان را خود

 هـدايت  و تجميـع  جهـت  مناسـب  هاي راه يافتن مورد در پژوهشگران انديشي هم و تفكر  -2

 و سـت ا مهـم  بسيار ها بانك طريق از توليد جريان به پولي وجوه اين انتقال و ها بانك به مردم اندازهاي پس

 شود توجه كه گردد مي درك بيشتر زماني موضوع اين اهميت. بيانجامد اقتصادي توسعه و رونق به تواند مي

  . است سرگردان ارز و طال مانند بازارهايي در و بانكي نظام از خارج وجوه از توجهي قابل حجم كه

 داراي اي مسـئله  ،افراد اين وجوه خريد قدرت حفظ و گذاران سپرده جبران مقوله به توجه  -3

 بـا  حقيقـي  افـراد  گذاري، سرمايه هاي سپرده در بانكي نظام گذاران سپرده اكثر آنكه ويژه به. باشد مي اهميت

  .هستند خرد هاي سپرده
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 تغييرات كه نحوي به منابع، تخصيص با بانك منابع تجهيز بخش بين مستقيم ارتباط ايجاد  -4

 تحقيـق  ايـن  در پيشـنهادي  الگـوي  قـوت  نقاط از سازد، مي متاثر همزمان را طرف دو هر ارز يا طال قيمت

  .است

  . نقاط ضعف كلي و ساختاريد

 مـورد  اقتصـادي  بعـد  از تنهـا  را موضوع كه است آن تحقيق اين اساسي مشكالت از يكي  -1

ـ  بـود  مناسـب  ايده، ساختن واقعي منظور به. است غافل آن حقوقي و فقهي ابعاد از و دهد مي قرار توجه  ات

 بـين  فقهي رابطه حاضر حال در. شد مي پرداخته طرح حقوقي-فقهي ابعاد بررسي به تحقيق از نيمي حداقل

 نشـده  تعيـين  مثال. نيست مشخص تسهيالت كنندگان دريافت و بانك بين همچنين و بانك و گذاران سپرده

 ايـن  از يـك  هر كه حالي در. غيره و كلي بيع يا عين، بيع يا است، وكالت حقوقي-فقهي رابطه آيا كه است

. اسـت  مواجه غرر و ربا شبهه با پيشنهادي الگوي فعلي، وضع در. دارند را خود خاص احكام و آثار روابط

 ايـده  هـر  و اسـت  مشـغول  فعاليت به ربا بدون بانكداري قانون اساس بر كشور بانكي نظام ديگر، طرف از

  .اشدب داشته قرار فوق قانون حقوقي چارچوب در بايد جديدي

اما هدف اصلي اين تحقيق و تخصص نويسـنده مباحـث اقتصـادي     ؛اين مطلب صحيح استپاسخ: 

همچنـين الزم بـه ذكـر    حقوقي در نظر گرفته نشده اسـت.  -است و لذا بخشي مستقل جهت مباحث فقهي

نمودنـد  ها را از برخي از مراجع اسـتفتاء   است كه نويسندگان قبل از تدوين مقاله ايده ايندكس كردن سپرده

گذار با بانك هم رابطـه قـرض و دائـن و مـديون      رابطه سپردهكه پاسخ آن بدون اشكال بودن اين ايده بود. 
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گذاري مقداري طال يا ارز به بانك قرض داده و بعد از مـدتي   هنگام سپردهگذار  است. بدين معني كه سپرده

   گيرد.  قرض خود را پس مي

) 90 سـال  فـروردين ( قـبال  اسـت،  شـده  پرداخته آن به تحقيق اين در آنچه مشابه طرحي  -2

 دليـل  بـه  مدت از پس كه بود »طال سپرده طرح« طرح اين عنوان. است گرديده ارائه صادرات بانك توسط

 كاربرد ميزان بردن باال منظور به نويسندگان بود مناسب. گرديد متوقف حقوقي-فقهي و اقتصادي مشكالت

 نظـر  بـه  كـه ( آن ضـعف  نقاط و مشكالت براي و ندداد مي قرار تحليل و بررسي مورد را تجربه اين بحث،

  . نمود مي ارائه عملياتي هاي حل راه) دارد وجود نيز تحقيق اين پيشنهادي الگوي در رسد مي

ايده اين تحقيـق قبـل از تجـارب مـذكور مطـرح گرديـده بـود.        اما  ؛اين مطلب صحيح استپاسخ: 

  له را دنبال نمايند.  توانند اين مقو تحقيقات آينده مي

 متاثر شدت به و بوده ثبات بي بسيار طال قيمت كه است داده نشان اخير ساله چهار تجربه  -3

 بـر  سـازي  شـاخص  بنـابراين . است المللي بين سطح در و كشور در غيراقتصادي و اقتصادي سياستهاي از

 بانكها اعتباري ريسك و نقدينگي ريسك و نيست اطمينان و اعتماد قابل و داشته زيادتري ريسك طال روي

 بـر  بنـدي  رتبـه  موسسات و مالي مشاوران اي، بيمه خدمات از استفاده طرفي، از.دهد مي افزايش شدت به را

 نويسندگان بود مناسب. باشد داشته اقتصادي توجيه ها هزينه اين نحوي به بايد كه افزايد مي بانك هاي هزينه

 مطـرح  را هـا  ريسـك  ايـن  پوشـش  هـاي  هزينـه  و هـا  شيوه و طرح اين هاي ريسك انواع مستقل بخشي در

  . نمود مي
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هاي طبيعي كـه   بحث ريسك و مديريت آن بسيار داراي اهميت است. اما به دليل محدوديتپاسخ: 

  در تدوين مقاله وجود داشت، امكان پرداختن به برخي موضوعات از جمله مديريت ريسك فراهم نگرديد.   

 توسـط  وام دريافـت  كـه  انـد  نداشـته  توجـه  مقالـه  محتـرم  نويسندگان هك رسد مي نظر به  -4

 منتقـل  وام كننده دريافت به را زيادي بسيار ريسك) سپرده واحد( و) وام واحد( چارچوب در گيرندگان وام

. نمايـد  افـت  دچـار  شدت به را توليد و بخشيده رونق سرعت به را بازي سفته بازار است ممكن و كند مي

 موظـف  نمايـد،  دريافـت  تسهيالت) وام واحد( چارچوب در گيرنده وام چنانچه كه باشيم اشتهد توجه بايد

 از طـال  قيمـت  كـه  آنجـايي  از. نمايد بازپرداخت بازار در طال قيمت به توجه با را خود وام اقساط تا است

 در طـال  ضـاي تقا و عرضه نوسانات از ديگر سوي از و است دالر قيمت از متاثر زيادي بسيار حد تا يكسو

 وجـود  خطـر  ايـن  همـواره  نيست، گيرنده وام كنترل تحت دو اين از يك هيچ و است متاثر جهاني بازارهاي

 كـه  گيرنده وام. دهد قرار ورشكستگي معرض در را گيرنده وام و يابد افزايش سرعت به طال قيمت كه دارد

 مسـكن،  بـازار  بـه  را خود دريافتي موا از بزرگي بخش تا كند مي تالش است آگاه خوبي به حقيقت اين از

 طال مسكن، بازار سرعت به امر اين. دهد كاهش را خود ورشكستگي احتمال تا كند وارد بازي سفته و طال

. انـدازد  مي رونق از را توليد و دهد مي افزايش بازارها اين در را قيمت و كرده التهاب دچار را بازي سفته و

  .بيند مي آسيب شدت به كشور توليد ترتيب اين به

اين مقوله صرفا يك ادعا بوده و الزامي در اين رابطه وجود ندارد. يعني ايـن ايـده الزامـا بـه     پاسخ: 

هـر  از طـرف ديگـر   ممكن است به افزايش توليد نيز كمك نمايد. بلكه در عوض انجامد.  كاهش توليد نمي
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گـذاري كـه    نيز دارد. يعني سـپرده  سازي داراي ريسك است، اما در عوض بازدهي باالئي چند ايده شاخص

   پذيرد.   شود، عمال ريسك و بازده باال در كنار يكديگر را مي وارد اين الگو مي

 اسـتفاده  خـود  هـاي  تخمـين  بـراي  ARDL مـدل  از كـه  است اين مقاله نويسندگان ادعاي  -5

 بـه  ديگـر  متغيرهـاي  هـاي  وقفـه  و وابسته متغير هاي وقفه از كه است صورت اين به ARDL مدل. اند كرده

 عنوان به تورم جاري مقدار و وابسته متغير هاي وقفه حاضر، مقاله در. شود مي استفاده توضيحي متغير عنوان

 هـاي  وقفـه  از ARX مـدل  در. شـود  مي گفته ARX مدلي چنين به. اند گرفته قرار استفاده مورد مستقل متغير

 نماينـده  AR  جـزء . شـود  مـي  اسـتفاده  مسـتقل  متغيـر  انعنو به متغيرها ساير جاري مقادير و وابسته متغير

  .  متغيرهاست ساير جاري مقادير نماينده X جزء و وابسته متغير هاي وقفه

    باشد.   مي ARDLتا آنجا كه ما اطالع داريم، زير مجموعه  ARXهاي  مدلپاسخ: 

 همبستگي صرفا ديگر متغير يك روي بر متغير يك رگرسيون اقتصادسنجي، مباني منظر از  -6

 گـرفتن  نظـر  در مسـتلزم  دومتغيـر  ايـن  بين رفتاري ي رابطه تببين كه حالي در. ميدهد نشان را متغير دو اين

 در بايـد  متغيـر  دو  كـاهش  يا و افزايش كه معنا اين به. است هم به نسبت متغير دو چرخش نقاط وضعيت

 مـورد  مقالـه  در كيفـي  صـورت  به حتي اي كتهن چنين كه) ها فرود و ها اوج( دهد رخ مشابهي زماني ي بازه

 بـه  را رونـد  و فصـلي  آثـار  حـذف  از بعد طال قيمت فصلي رشد نرخ يك، نمودار. است نگرفته قرار توجه

 نقطـه،  سـه  در تنها شود مي مشاهده كه طور همان. دهد مي نمايش كننده مصرف قيمت شاخص تورم همراه

 بـرداري  نمونـه  تـواتر  بـا  كلي طور به و اند شده منطبق هم بر فصل يك زير زماني ي فاصله با چرخش نقاط

. اسـت  شده آورده نمونه جهت نمودار اين. ندارند يكديگر يه نسبت كيفي مند قاعده رفتار متغيرها اين فصلي
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 حـذف . شـود  نمي ديده منده قاعده همزمان رفتار نيز) سكه( طال قيمت هاي تبديل ساير در داد نشان توان مي

 يكسـان  مـدت  بلنـد  در متغيرها اين روند اقتصادي، تئوري بنابر كه است گرفته صورت جهت ناي از روند

  .است) سال 1,5 زير( مدت كوتاه رفتار معيار سود براي گيري تصميم در اما بود؛ خواهد

  

 قيمت شاخص تورم همراه به روندزدايي و زدايي فصلي از بعد طال قيمت رشد نرخ: 1نمودار

  كننده مصرف

  
 بـه  چه يكساني الگوي از نيز نامبرده متغير دو كاهش يا افزايش فازهاي كه دهد مي نشان دو، دارنمو

 نشـان  رنـگ  قرمـز  منـاطق  نمـودار،  ايـن  در. كننـد  نمي پيروي وقوع زمان لحاظ به چه و مدت طول لحاظ

 قيمـت  شـد ر نرخ كاهشي فاز ي دهنده نشان رنگ آبي نواحي و) حضيض تا اوج( تورم كاهشي فاز ي دهنده

  . باشد مي طال
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  كننده مصرف قيمت شاخص تورم و طال قيمت رشد نرخ كاهش و افزايش هاي دوران: 2نمودار

  
دهد؛ هدف ما هم تنها نشان  اين مطلب صحيح است و رگرسيون علت و معلول را نشان نميپاسخ: 

      دادن وجود همبستگي است. 

 از مضـربي  آن دوم مـورد  كه است تعريف قابل شكل سه به سپرده واحد ،189 صفحه در  -7

CPI است؟ شده گذاشته كنار توضيحي هيچ بدون سپرده واحد اين چرا كه است اين سوال. است شده بيان 

 CPI رشـد  از اسـتفاده  ريالي هاي سپرده خريد قدرت جبران براي معيار بهترين گفت بتوان شايد حاليكه در

 تـواتر  بـا  مرتبـاً  و بـوده  هنگام به است كننده مصرف قيمت شاخص تورم همان كه CPI رشد چون. باشد مي

. كننـد  مـي  اسـتفاده  روش ايـن  از بعضـا  نيـز  ديگر كشورهاي در. شود مي منتشر مركزي بانك توسط ماهانه

 اضـافه  آنـان  سـپرده  بـه  مـازادي  سررسـيد  تـاريخ  در كه شوند مي متعهد گذاران سپرده به نسبت كه طوري به

 تحقـق  و انداز پس دوره شدن سپري از پس. يابد افزايش درصد a ميزان به سپرده ريدخ قدرت كه شود مي

  .است CPI تورم همان π آن در كه كنند مي اضافه سپرده به درصد a+π كننده، مصرف قيمت شاخص يافتن

شاخص تورم دارد، مشكل فقهي آن است. چرا كه مراجـع   سازي بر روي شاخص مشكلي كهپاسخ: 

        اند؛ لذا قيمت طال و ارز به عنوان جايگزين مطرح گرديد.  اين موضوع را تائيد نكردهيد محترم تقل
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 به ضرورتي روش اين با كه است شده گفته پيشنهادي، روش هاي مزيت از دوم مزيت در  -8

 يـا  شـود  مي گذاري سپرده آنچه معادل خريد قدرت باشد قرار اگر. ندارد وجود ها سپرده به سود پرداخت

 عبـارتي  بـه  شود؟ مي چه سرمايه سود همان يا سرمايه سهم پس گردد، بازپرداخت شود مي داده سهيالتت

 سـودي ) شـده  گذاري سپرده وجوه خريد قدرت( حقيقي پول اصل حفظ بر عالوه دارند توقع گذاران سپرده

  . است نشده لحاظ نويسنده نظر در نكته اين كه ببرند سرمايه سهم باب از نيز

گـذاران در شـرايط اقتصـادي تـورمي، ماننـد       دف اصلي اين ايده جبران تورم براي سـپرده هپاسخ: 

گذار درصدي بيش از تورم بدسـت   البته ممكن است به دليل افزايش قيمت طال، سپردهاقتصاد ايران، است. 

       باشد.  آورد كه به نحوي سود مي

 آن سـوال . اسـت  قـديمي  دسنجي،اقتصا مدل و آماري تحليل در شده گرفته بكار آمارهاي  -9

 كـاهش  يـا  و افزايش بعضا طال قيمت كه( اخير هاي سال با مرتبط آمارهاي نمودن اضافه با اگر آيا كه است

 ايجـاد  نتـايج  در تغييـري  آيـا  شـود،  انجـام  مجددا فرضيه آزمون) نمود تجربه نيز را صددرصدي به نزديك

  شد؟ نخواهد

      د آزمون فرضيه با آمارهاي جديدتر مجددا آزمون شود.   اين اشكال وارد است و جا دارپاسخ: 

 بـانكي  نظـام  در روش اين انجام كاربردي و اجرايي مراحل از برخي نويسنده بود مناسب  -10

 وام، اعطـاي  نحوه ها، سپرده متفاوت زماني هاي مدت در بانك عملكرد تفاوت گذاري، سپرده نحوه همچون

 مطـرح  »طـال  اسـاس  بـر  پـولي  گـري  واسـطه  جهت پيشنهادي دستورالعمل« قالب در را غيره و وام تقسيط
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 بيشـتر  عينـي  و كـاربردي  حيطـه  بـه  نظـري  حيطـه  از را بحث و) مركزي بانك به ارائه جهت( ساختند مي

  .دادند مي گسترش

هاي طبيعي مقاله امكان پرداختن به اين موضوع فراهم نشد. اما تحقيقـات   به دليل محدوديتپاسخ: 

  توانند به اين مقوله بپردازند.  ميآينده 

  نقاط ضعف جزئي و موردي -ه

ها در مقاله موجود نيست. در حالي  بخش ادبيات تحقيق و سابقه موضوع در ساير پژوهش - 1

 باشد.  ها در شرايط تورمي موضوع جديدي نبوده و مسبوق به سابقه مي كه مقوله ايندكس سپرده

يالت نشده است. آيا اين شيوه براي تمامي اقسام اشاره اي به عقود مختلف در اعطاي تسه - 2

 تسهيالت صادق است؟ آيا فرقي بين تسهيالت مبتني بر عقد جعاله، فروش اقساطي، مشاركت و ... نيست؟

نويسنده بيان داشته است كه با توسعه مالي اقتصاد كشور، امكان اسـتفاده از سـبد دارايـي     - 3

اخص اين توسعه مالي چيست و دقيقاً در چه شرايطي مي هاي مالي و متنوع سازي شاخص وجود دارد. ش

توان در اقتصاد ايران پيشنهاد سبد دارايي هاي مالي را جايگزين پيشنهاد سكه طال در شاخص سازي تـورم  

 نمود؟

قيمت طال در ادبيات اقتصاد به طور عام به عنوان شاخصي پيشران براي تورم بـه حسـاب    - 4

)؛ و بـه طـور كلـي    2000) و سـچتي و همكـاران (  1989شو و همكـاران ( )، رادبو1995است (گارنر،  آمده 

كننده به اين صورت است كه افزايش (كاهش ) قيمـت   مكانيزم اثر آن بر روي تورم شاخص قيمت مصرف
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ها از كانال تاثير بر قيمت  شود و با توجه به آربيتراژ ميان دارايي طال منجر به باال رفتن (پايين) عايدي آن مي

ي ايـن   دهـد و بـه تبـع همـه     هاي توليد را تغيير مي ي سرمايه و در پي آن هزينه ها ، نرخ اجاره داراييساير 

 CPIسازد. بنابرين فرض همزماني قيمـت طـال و    كننده را متاثر مي مسايل نرخ رشد شاخص قيمت مصرف

ممكن اسـت سـرعت    هاي مورد استفاده در اين مطالعه جاي بحث دارد. گرچه با توجه به فصلي بودن داده

ي  تر بوده باشد و مساله گيري فصلي پايين مكانيزم پيشران بودن قيمت طال در اقتصاد ايران از فركانس نمونه

 گيري باشد.  همزماني ديده شده ناشي از اين اختالف سرعت تغيير و نمونه

كننده يـا توليـد كننـده) مـي توانـد       هاي قيمت (مصرف تورم به صورت نرخ رشد شاخص - 5

تقاضـا و در نتيجـه   -). زيرا در حالـت كلـي، عرضـه   1995ند متفاوتي از قيمت طال طي كند (وب و رو، رو

ي مـورد   كند (كهدر مقالـه  تاثير تقاضاي سوداگرانه تغيير مي قيمت آن به شدت درون خود بازار طال و تحت

تغييـر سـطح عمـومي    اسـت) و ايـن مسـتقل از     بحث هيچ كانالي براي تاثير همزمان اين تاثير معرفي نشده

 هاست.   قيمت

مزيت هفتم بيان شده تعادل يافتن بازار پـولي و مـالي توسـط اجـراي ايـن روش اسـت.        - 6

 مكانيسم اين تعادل يابي چگونه است؟

هاي خود را در بانكها افزايش  گفته شده است كه اگر قيمت طال باال رود مردم مبلغ سپرده - 7

م كم شده و قيمت طال به روند طبيعي بـاز ميگـردد. اوالً چـرا    مي دهند و با اين كار نقدينگي در دست مرد

هاي شاخص سـازي شـده بـا طـال      مردم در روند صعودي طال خود طال را خريداري نكنند و سراغ سپرده
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يابد هيچ، بلكـه   هاي مردم را به افراد ديگر وام دهند، حجم پول كاهش كه نمي بروند؟ ثانياً اگر بانكها سپرده

 يابد. نده افزايش نيز ميبا ضريب فزاي

در شيوه اقساط با مبلغ غير ثابت كه با ميانگينشاخص معيـار بـين دوقسـط متـوالي تعيـين       - 8

گردد، عمالً امكان برنامه ريزي دقيق براي پرداخت كننده قسط وجود نـدارد. چـرا كـه وام گيرنـده اگـر       مي

بايد چه مبلغي را به عنوان قسط به بانك  كارمند باشد و حقوق ثابت دريافت نمايد، نمي داند در انتهاي ماه

بپردازد. از اينرو در برنامه ريزي اقتصادي و نحوه خرج كـردن درآمـدهاي ثابـت خـود بـا مشـكل مواجـه        

 شود. مي

با توجه به معيار قرار گرفتن سكه تمام بهار آزادي به عنوان معيار واحـد در ايـن مقالـه و     - 9

تر با  گذاري در مبالغ پايين يم سكه و ربع سكه بهار آزادي، سپردهعدم تناسب قيمتي دقيق بين سكه تمام و ن

گذاري پنجاه هزار تومان با چه نسـبتي از سـكه تمـام بهـار      شود؟ به عنوان مثال سپرده چه معياري انجام مي

 گذاري پنجاه و پنج هزار تومان چه؟ شود؟ سپرده آزادي شاخص سازي مي

سابقه اجرايي استفاده از اين روش پيشـنهادي در  نويسنده در مورد وجود و يا عدم وجود  -10

 ديگر كشورها سكوت نموده است كه اين امر زيبنده يك تحقيق علمي نيست.

اي در  بهتر بود نويسنده پيشنهاد اجراي آزمايشي اين پيشنهاد را به صورت بخشي و منطقه -11

 نمودند. شعب خاصي از نظام بانكي مطرح مي

مركـزي اسـت و    ز وكار تعيين قيمت دالر به وسيله بانكسا"در قسمت مقدمه آمده است:  -12

رسد اين جمله صحيح نيسـت چـون در    . به نظر مي"به اين دليل ارزش آن در بازار داخلي غير واقعي است
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بازار غيررسمي ارز كه محلي براي تامين ارز متقاضيان اسـت، نيروهـاي عرضـه و تقاضـا قيمـت را تعيـين       

دالر در بازار غيررسمي داخلي كامالً واقعي است. البته چنانچه به دليل كمبود  كنند. به اين ترتيب ارزش مي

توانـد   عرضه ارز، قيمت بازار غيررسمي نسبت به بازار رسمي اختالف زيادي پيدا كنـد بانـك مركـزي مـي    

 هاي رسمي و غيررسمي را به هم نزديك نمايد.  عرضه ارز را افزايش داده و نرخ

اطرات اخالقي) استفاده كرده است ولي توضـيح شـفافي در مـورد    نويسنده از عبارت (مخ -13

باشد و مناسب است توضـيح   ) ميMoral Hazardمفهوم آن نداده است. البته احتماالً منظور آنها عبارت (

كتاب اقتصاد خرد مس كالـل   14و  13توان از فصل  شفافي در مورد آن به متن اضافه شود. به طور مثال مي

 استفاده نمود. 

هاي بانكي وجود تورم  يكي از علل پرداخت سود به سپرده"آمده است:  189ي  در صفحه -14

ها بايـد   . اين جمله درست نيست. توجه داشته باشيد كه حتي در نرخ تورم صفر هم بانك"در اقتصاد است

هـاي   هـاي آنهـا را جـذب كننـد چـون همـواره فرصـت        به مشتريان خود سود بپردازند تـا بتواننـد سـپرده   

گذاري متنوع و سودآور (نظير خريد سـهام در بـورس) وجـود دارنـد كـه رقيـب بانـك در جـذب          رمايهس

 هاي مردم هستند. حال چه تورم صفر باشد و چه غير صفر. پول

توتونچيان هزينه «(پديد آمدن هزينه سرمايه و افزايش تورم) قسمت  5بند  184در صفحه  -15

ر نظر گرفته بنابراين هزينه متوسط توليد كمتر و كاال بـا قيمـت   سرمايه را در نظام بانكداري اسالمي صفر د

باشـد.   توسط نويسندگان مورد نقد قرار گرفته است. اما نقد مطرح شده وارد نمي» كمتري توليد خواهد شد

توان با يك مثال عددي نتيجه گرفت كه وقتي بانك به عنوان وام دهنـده بـه واحـد توليـدي      به سادگي نمي
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كند، حتماً هزينه سرمايه براي بنگاه وجود دارد. چون بنگـاه   سبت معيني در سود بنگاه سهيم ميخود را به ن

كند. سهيم شدن بانك در سود بنگاه مانند ماليات  سازي (حداكثر كردن سود) عمل مي همواره بر مبناي بهينه

دقيقاً شـرايطي را ايجـاد    باشد كه در شرط مرتبه اول حداكثرسازي سود هيچ اثري ندارد و بر سود بنگاه مي

خواهد كرد كه نرخ هزينه سرمايه صفر است و بنابراين هيچ تغييري در قيمت و مقدار توليد بنگاه ندارد. كه 

  اين برخالف نظر نويسندگان محترم مقاله است.

حـذف هزينـه سـرمايه بـراي     "هاي روش پيشنهادي  يكي از مزيت 10بند  200در صفحه  -16

بيان شده است. بايـد گفـت كـه بـا ارائـه راهكـار        "جه اثر كاهشي بر روي نرخ تورمگيرندگان و در نتي وام

شود بلكه واحد توليـدي بـه عنـوان دريافـت كننـده وام بـا        پيشنهادي در اين مقاله هزينه سرمايه صفر نمي

-Π=p.f(K,L)-w.Lريسك تغييرات قيمت طال مواجه است و تابع سود بنگاه به شكل زيـر خواهـد شـد:    

E(rgold)K  كه در آن منظور ازE(rgold)باشد. ، بازده انتظاري طال در دوره مورد نظر مي  

كنـد كـه سـبد     راهبرد سبد دارايي پيشنهاد مـي «پاراگراف سوم آمده است:  190در صفحه  -17

تواند ريسك را كـاهش دهـد و از يـك نـرخ بـازده       هاي ناهمبسته يا با همبستگي منفي مي دارايي با دارايي

بخشي، مزاياي ايـن   اين عبارت كامل نيست. در مباحث مربوط به سبد دارايي و تنوع». ت كندخطر حماي بي

كار همواره برقرار است به جز در موردي كه دو دارايي ضريب همبستگي كامل و مثبت داشته باشند. اما در 

ضـريب   هـايي وجـود دارد كـه    بخشـي فقـط بـراي دارايـي     عبارت داخل كروشه بيان شده كه مزاياي تنـوع 

  همبستگي كوچكتر يا مساوي صفر دارند. 
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ها براي جذب سپرده و باال  ، آزاد گذاشتن نرخ بهره و تالش بانك200صفحه  11طبق بند  -18

آيد تـا هـر    ها بوجود مي گذارها مخاطره اخالقي نيست بلكه رقابتي است كه بين بانك بردن نرخ بهره سپرده

 ذاري به دست آورد.گ بانك بتواند منابع بيشتري از محل سپرده

هاي شاخص سازي شـده   با باال رفتن غيرمنتظره قيمت طال و افزايش تعداد و ميزان سپرده -19

گذاران از بيم كاهش قيمت طال، سريعاً بـه بانكهـا مراجعـه كـرده و درخواسـت       بر روي قيمت طال، سپرده

رو فشار زيادي به بانكها  نهاي معادل قيمت طال شاخص سازي شده خود را مي كنند و از اي دريافت سپرده

اي در خصوص تضعيف نظام بانكي و يا عدم توانايي بانكهـا   وارد مي شود. افزون بر اين، اگر خبر و شايعه

گذاران منتشر شود، احتمال هجوم به بانكها و ورشكستگي بانكها باال  ها، در بين سپرده در بازپرداخت سپرده

 رود. مي

باشد كه بايـد بـه    ترين آن لغت (به توان) مي شود. مهم مي هاي امالئي در متن مشاهده غلط -20

هاي  با وقفه برداريرهيافت خودرگرسيون "196ي  صورت (بتوان) نوشته شود. همچنين، در عبارت صفحه

   ، لغت (برداري) اضافه است و بايد حذف شود."توزيعي

  

  

  

  

  



 
 

 
 

20 
 

  منابع و مĤخذ -و

 .داري مي و مقايسـه آن بـا نظـام سـرمايه    پول و بانكداري اسـال ). 1379.(توتونچيان، ايرج - 1

 توانگران. :تهران

نامـه   مقايسه تحليلي آثـار زكـات و ماليـه تـورمي، پايـان      ).1381. (محمد مهدي ،يعسگر - 2

 ).السالم هيدكتري، دانشگاه امام صادق (عل

زكات، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق  ينظر ليتحل). 1384. (محمد مهدي ،يعسگر - 3

 (ع).

جا: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي   ). البيع، بي1379خميني، سيدروح اهللا. ( موسوي - 4

  (ره).

نامه دكتري  . پايانبندي اعتباري تحليل مفهوم بهره طبيعي و سهميه). 1381ندري، كامران. ( - 5

 ).دانشگاه امام صادق (ع، وش به راهنمايي اسداهللا فرزيناقتصاد، 

، قــم: »ت پــول و راهبردهــاي فقهــي و اقتصــادي آنماهيــ«، 1377يوســفي، احمــد علــي،  - 6

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. 

، »ربا و تورم: بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربـا «، 1381يوسفي، احمد علي،  - 7

 .cecchetti, s. (1995). inflation indicators and inflation policy. 9- Garner, A. C. (1995). How Useful Are Leading Indicators of Inflation. Federal Reserve Bank of Kansas City -8 قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. 



 
 

 
 

21 
 

10- Rudebosch, G. D., & Diebold, F. X. (1989). Scoring the Leading Indicators. The Journal of Business, 369-391. 11- Webb, R. H., & Rowe, T. S. (1995). An Index of Leading Indicators of Inflation. Economic Quarterly, 75-96. 
 


