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چکیده
مجموعه اقداماتی که از سوی قدرتهای جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آنها به انجاا یاا
عد انجا عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته میشود ،تحریم نامیده میشود .کشاور
ایران  05سال است که هدف سختترین این تحریم بوده و هست .در این مقاله ،هادف محقاق بررسای و
شناسایی چالشهای اقتصادی پس از ایجاد تحریمهای ظالمانه در حوزه بانکداری است.
برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگاان ایان عان ت 19 ،چاالش اعالی
شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد 15 .تن از ف االن ،مدیران و کارشناساان مجارد در حاوزه
عن ت بانکداری به ساااالت محقاق پاساخ دادناد .جهات اولویاتبنادی شااخ هاا از رویکارد ترکیبای
پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نر افزار متلب  11استفاده شده است .ت اداد تکرارهاا 1555
بار ،نرخ جم یت  0555و نرخ تقاطع  %9مدنظر محقق بوده است.
نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ،عد شفافیت اطالعاتی در حاوزههاای تجااری ،پاولی و ارزی ،عاد
تجربه زیاد نظا بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پاولی و ماالی و تسال سیاساتهای ماالی دولات بار
سیاست های پولی از جملاه مهمتارین چاالشهاای عان ت بانکاداری پاس از تحاریم هاسات .در پایاان
پیشنهادهایی ارائهشده است.
واژگان کلیدی :تحریم ،عن ت بانکداری ،چالش ،پرموتاسیون ،الگوریتم ژنتیک
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 .1مقدمه
امروزه نقش ماسسات مالی و بانکی در جریان امور اقتصادی جوامع بسیار حیاتی و کلیدی است (لطفآبادی
و همکاران .)1939 ،بانکها 1که نقش اساسی در توس ه اقتصادی 2کشورها بر عهدهدارند ،عامل
انتقالدهنده سیاستهای اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامهریزی عحیح ،منابع مالی
جمعآوریشده را در بخشهای مختلف اقتصادی توزیع مینمایند (عحت و همکاران .)211 ،1930 ،از این
حیث ،عن ت بانکداری 9در جایگاه مهمترین نهاد اقتصادی ،پولی و مالی کشور با چالشهای 0مت ددی
روبهرو است .تقابل عاملهای محیطی و انتظارهای ذینف ان برای حال و آینده بانکهای ف ال در کشور،
ریسکهایی 0را پدید میآورد (فرتوک زاده و الهی .)101 ،1913 ،تاریخ بانکداری ،به مفهو وسیع آن ،اگر
به قرنهای پیش از میالد مسیح نیز بازگردد همواره با بیثباتی و ورشکستگی بانکدارانی همراه بوده است
که با استفاده از اعتماد عمومی و دسترسی رایگان و یا ارزان به منابع ،اقدا به وا دهی فراتر از خلق پول
کردهاند (محقق نیا و همکاران.)101 ،1930 ،
در سالهای اخیر ناکارآیی سیستم پولی -بانکی کشور در پشتیبانی عحیح از بخش واق ی اقتصاد ،مورد
توجه و بحث قرار گرفته است؛ به نحوی که قط اً یکی از محورهای کلیدی در اعالح اقتصادی ،اعالح
سیستم پولی -بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که این نظا نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محی اقتصادی،
حفظ ثبات سطح عمومی قیمتها ،پشتیبانی از امور تولیدی و تسهیل رشد و توس ه اقتصادی کشور دارد.
در یک نگاه ساده به تاریخ تصمیمات اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته ،به وضوح میتوان مشاهده
کرد که ب د از گذشت سالهای پایانی برنامه دو توس ه اقتصادی ،شرای عقالیی تری بر فضای
اقتصادی کشور حاکم گردید و در پی آن ،سیاستهای اقتصادی در محیطی باثبات تر اتخاذ میشدند
(وطن پور .)00 ،1935 ،بنابراین کلید بقای بانکها پدیدساختن قابلیت ها 2و توانمندیهای 1الز برای
شناسایی ،تحلیل و واکنش نسبت به انواع چالشهای پیش روی این عن ت است.
در شکل ( )1ترکیب سیستم بانکی کشور را میتوان به روشنی نگریست:
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Economic Development
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02
بانک خصوعی

02
تما بانک ها
بانک های دولتی
تخصصی

5
موسسات مالی و اعتباری

5
0
بانک های بازرگانی با
مالکیت دولتی

0
بانک های قرض الحسنه

شکل شماره ( )1ترکیب سیستم بانکی کشور
Source: ILIYA, 2017

چنانچه در شکل شماره ( )1نیز مشخ است ،در کشور حدود  95بانک و  0موسسه مالی و اعتباری در
حال ف الیت هستند .ترکیب این بانکها و ماسسات بدین شکل است که از حدود  95بانک موجود25 ،
بانک تحت مالکیت بخش خصوعی قرار دارد 0 .بانک تخصصی و  9بانک بازرگانی نیز تحت مالکیت
دولت ف الیت میکنند .همچنین در کشور  2موسسه غیرانتفاعی (قرضالحسنه) و نیز  0موسسه مالی و
اعتباری ف الیت میکنند.
عن ت بانکداری همانند سایر عنایع دارای ریسکهای مختلفی میباشد .از آن جمله میتوان به ریسک
اعتباری 1یا احتمال عد برگشت اعلوفرع تسهیالت ارائه شده ،ریسک نقدینگی 2یا عد توانایی نقدینگی
در تأمین نیازهای متقاضیان وا یا دارندگان سپرده و ریسک عملیاتی 9مانند اختالس 0اشاره کرد .همچنین
1
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Liquidity risk
3
operational risk
4
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ریسک نوسان ارز 1و ریسک نوسان نرخ بهره 2و ریسک حقوقی 9نیز از جمله سایر ریسکهای مترتب به
این عن ت بشمار میروند .همچنین در کشور ما مشکالتی از قبیل تحریمها 0تأثیرات منفی در مبادالت
تجاری و درنهایت عن ت بانکداری گذاشته که سیاستهای خارجی و سیاستهای تکلیفی دولتی مهمترین
چالشهای این عن ت در مقطع ف لی هستند .طی چند سال اخیر و با تشدید تحریمها گروهها و عنایع
مختلف بورسی تحت تاثیرتحریم قرار گرفتند که گروه بانکی نیز به دلیل محدودیتهای ایجاد شده به
لحاظ نقل و انتقاالت پول در سطح بینالمللی متأثر از این تحریمها شد .هر چند تحریمها مراودات
بینالمللی بانکها را متوقف نکرد ،با این وجود هزینههای زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم
بانکی کشور تحمیل شد.
0
پیتر کروشل بهعنوان رئیس بخش نظارت ماسسه بافین آلمان در پنل تخصصی «بررسی وض یت عن ت
بانکداری ایران در حال حاضر»:
«عن ت بانکداری ایران در دوران تحریم نگرانیهایی را تجربه کرده است اما در حال حاضر با توجه به
تسهیل در گشایش سوئیفت ،چشمانداز بهتری در فرایند عملیات بانکداری بینالمللی در بسیاری از
بانکهای ایران قابل ترسیم است .وی با تأکید بر نقش رواب تجاری دیرینه ایران و آلمان بیان کرد :آلمان
جز ء اولین کشورهایی است که عن ت بانکداری ایران توانسته است به شبکه بانکی آن متصل گردد .هرچند
که ظرفیتهای بسیاری در دو کشور در حوزه پرداخت از طریق اعتبار اسنادی وجود دارد ،اما ارتباط
بانکداری بینالمللی در حوزه اعتبار اسنادی در این میان بسیار محدود ارزیابی میشود و میتوان به دالیل
مت ددی در این خصوص اشاره کرد که تحریمهای یکجانبه و م ضالت سیاسی موجود از جمله آنها
هستند.
پیتر کروشل به ارتباط بانکهای بزرگ اروپایی با بانکهای ایرانی اشاره کرد و افزود :بانکهای بزرگ
اروپایی بازیگران مهمی در عرعه بانکداری بینالمللی قلمداد میشوند ولی همچنان با بانکهای ایرانی
ارتباط تجاری و مالی برقرار نمیکنند .این در حالی است که بسیاری از بانکهای کوچک و متوس با ایران
ارتباط مالی مستقیم برقرار کردند و مشکالت سیاسی در خصوص این دسته از بانکها نتوانسته است بر
سطح این رواب تأثیرگذار باشد.
وی در پایان اظهار داشت :چالشهایی در عن ت بانکداری ایران مشاهده میشود که مهمترین آنها
عبارتاند از :باالبودن نسبت مطالبات غیر جاری ،پایینبودن نسبت کفایت سرمایه و ت دد بیش از حد ش ب
بانکها .عورتهای مالی بانکها باید براساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی  IFRSشفاف
شوند و در این راستا دورههای آموزشی مت ددی در دنیا برگزار شود»(.پنل بررسی وض یت عن ت بانکداری
ایران چالشهای عن ت بانکداری ایران.)1932 ،
1
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جدول ( ،)1تحلیلی از نقاط قوت ،ض ف ،فرعت و تهدیدات فراروی عن ت بانکداری کشور ارائه نموده
است.
جدول شماره ( )1نقاط ض ف ،قوت ،فرعتها و تهدیدات عن ت بانکداری ()SWOT
تهدید
نسبت
تسهیالت غیر در
گردش در سیستم
بانکی بهطور
خطرناکی باال
است
نسبت باالی
اهرمی در مقایسه
با استانداردهای
بینالمللی بسیار
باال است و این
موضوعی است
که ثبات سیستم
بانکی را تهدید
میکند
عد اطمینان
در پی اجرای
تحریمها از سوی
ایاالت متحده
بسیاری از
بانکهای بزرگ
خارجی را در
همکاری با بانک-
ها و ماسسات
مالی-اعتباری
ایرانی محتاط
میکند
پتانسیل خ
مشیگذاری
اشتباه از سوی
سیاستگذاران
وجود دارد که

فرعت
اتصال دوباره با
سیستم بانکی
بینالمللی در
عورت حذف
تحریمها

ضف
ازنظر تئوریک
بانکهای ایرانی
نهادهایی مبتنی
بر مبانی اسالمی
هستند ،اما ازنظر
بانکهای
اسالمی

قوت
عن ت دارای
پتانسیل رشد برای
عمده بازیگران
است

هزینه مبادله
پایینتر برای
عاحبان
کسبوکارهای
ایرانی

سیاستهای
مالی دولتی
درزمینه توس ه
بانکهای
بازرگانی
غیردوستانه و
سخت گیرانه
اعمال میشود

بیشتر بانکهای
بزرگ تجربه
قابلتوجهی را در
تجارت بینالمللی
دارند

فرعتهای
جدید کسبوکار
منطقهای مرتب با
فاینانس تجاری و
پروژههای
سرمایهگذاری و
زیرساختی

سودآوری
بانکها به دلیل
شرای تحریم و
… در سطح
پایینی قرار دارد

بانکهای بخش
عمومی از پشتوانه
دولتی و حمایت
دولت برخوردارند

با وجود این که
بازار تکنولوژی
مالی ایران هنوز در
محله نارسی قرار
دارد ،اما این بخش

شفافیت در
سیستم بانکی
ایران محدود
است و این
برخالف

دسترسی به
سیستم چابک ساز
swiftپویایی
جدیدی را به
سیستم بانکی
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فرعت
پتانسیل تبدیل
شدن به یکی از
هادهای رهبر
آینده نزدیک
منطقه خاورمیانه و
شمال آفریفا را
دارد.

تهدید
احتمال برقراری
تحریمهای جدید
را حفظ میکند

ضف
استانداردهای
بینالمللی است و
ارائه تصویری از
سالمت کامل
سیستم را مشکل
کرده است

قوت
ایرانی القا خواهد
کرد

موسسه جهانی مکنزی )MGI( 1اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی  20سال
ف الیت خود ،با هدف کمک به راهبران کسبوکارها ،نهادهای عمومی و ماسسات غیردولتی برای
درک عمیقتر تحوالت جهانی ،گزارشهایی را در مورد موضوعات مربوط به کسبوکارها و اقتصاد
منتشر میکند .با تغییرات رخ داده در ایران در سالهای اخیر ،نگاه جهان به سمت این کشور دوخته
شده و تغییرات رخداده و در پیش رو را رعد میکنند .در جدول ( )2چهار چالش جدی عن ت بانکداری
کشور ایران در نگاه موسسه مکنزی در سالهای اخیر ارائهشده است:
جدول شماره ( )2چالشهای عن ت بانکداری در نگاه موسسه مکنزی
ردیف

چالش

1

وابستگی بیشازحد
توزیع اعتبارات به
سیستم بانکی

2

کنترل مستقیم بانک
مرکزی ایران بر
نرخهای بهره اسمی

9

نسبت تقریباً زیاد
داراییهای غیر نقدی
و م وقه

وض یت
این چالش منجر به کوچک شدن و غیر متنوع ماندن بازارهای سرمایه کشور
شده است .مقایسه بخش مالی ایران با دیگر کشورها حاکی از سلطه وا های
بانکی است و این مقایسه درواقع نشان میدهد اوراق بدهی عمالً در اقتصاد
ایران وجود ندارد.
بانک مرکزی ایران بهرهای که بانکها میتوانند به سپردهها پرداخته و از
وا ها دریافت کنند ،محدود میکند .در سال  2551تور  2باال بدون ت دیل در
محدودیتهای نرخهای وا باعث شد که بانکها داراییهای خود را به
سمت بخش امالک سوق دهند .سپس تور باال باعث شد بانکها نرخهای
بهره باالیی را به سپردهها پیشنهاد دهند ،این منجر به کاهش فاعله بین
نرخ بهره وا ها و سپردهها به زیر عفر گردید و از سال  2512تا 2510
بهطور میانگین این فاعله  -9/0درعد بود.
داراییهای غیر نقدی عبارتاند از بدهی دولت به بانکها ،داراییهای غیر
بانکی همچون امالک و سها و وا به بنگاههایی که اینک م وق شدهاند.
نتیجه کلی ،ناکافی بودن کفایت سرمایه و محدودیتهای نقدینگی جدی در
سیستم است .باید در نظر داشت با رعایت استانداردهای بینالمللی کفایت
سرمایه (پازل  )9احتماالً شاخ کفایت سرمایه در کشور ایران وض یت
بدتری پیدا خواهد کرد.
Mackenzie Global Institute
Swelling

1
2
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ردیف

0

چالش

عقب ماندن بانکهای
ایرانی به لحاظ
زیرساختها و
فرآیندهای ریسک از
استانداردهای جهانی

883

وض یت
نرخ باالی وا های م وق در ایران بیانگر این است که بانکها کنترل کافی
برای تصمیمات وا دهی ندارد .بر اساس گزارشها ،وا های م وق  11درعد
کل وا ها را در سال  2519تشکیل داده که با فرض درست بودن این درعد
بر اساس آمار عندوق بینالمللی پول این رقم بیشتر است -از کشورهایی
همچون برزیل ،اندونزی ،مکزیک ،آفریقای جنوبی و ترکیه که میانگین 0
درعد است ،بسیار بیشتر است.
جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده بانکها نتوانند از آخرین روشهای
مدیریت ریسک و حاکمیت استفاده کنند و ازنظر تکنولوژیهای پیشرفته
بانکی نیز عقب بمانند .رسیدگی سریع به این وض یت برای ارتباط مجدد با
سیستمهای پرداخت جهانی و انجا تراکنشهای بینالمللی ضروری است.
فرآیندهای قدیمی بر سودآوری و کارایی بانکها نیز اثر میگذارد .گزارش
شده که نسبت هزینه به درآمد بانکهای ایرانی در سال  2510برابر 19
درعد و باالتر از کشورهای همتراز مانند ترکیه ( 02درعد) و مالزی (01
درعد) بوده است.

Source: ILIYA,2017

 .0مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-0چالشهای ناشی از قوانین
با توجه به نقش مهم بانکها در پیشبرد اهداف اقتصادی یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط ماثر
بین بخش پولی و بخش اقتصادی ،تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای م ین در مورد وظایف و
مسئولیت های شبکه بانکی میباشد (یوسفی .)35 ،1930 ،بانکداری از جمله ف الیتهایی است که با حجم
بسیار گسترده ای از مقررات روبرو است .عالوه بر مجموع قوانین و مقررات بانکی ت داد زیادی مصوبات
مراجع از جمله بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار ،شورای عالی بانکها ،مجمع عمومی و هیات دولت نیز
بایستی به مجموعه افزوده شود .از سوی دیگر در حوزه بانکداری اسالمی نیز ت دد عقود بانکی از یک طرف
و محدودیت های شرعی هر یک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاستهای کلی نظا از سویی دست به
دست هم داده و آیین نامه ها و دستورال مل های پیچیدهای را به وجود آورده که فهم آنها نه تنها برای
مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است (گرجی و همکاران.)911 ،1930 ،

 .0-0چالش عدم شفافیت
یکی از دالیلی که موجب گردیده تا مقوله شفافیت و ارتقای آن از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار
باشد ،موضوع عد تقارن اطالعات در ماسسات و شرکت ها است .این موضوع در خصوص ماسسات مالی
و بانکها که مستقیماً با اداره و مدیریت وجوه و نقدینگی مرتب هستند و بهطور م مول سرمایه های زیادی
در این ماسسات بهعنوان وجه نقد و دارایی در جریان و چرخه ف الیتهای عملیاتی قرار دارد ،نقش
برجستهتری ایفا میکند .عد تقارن اطالعات ممکن است موجب بروز مشکالت فراوان غیر اخالقی و

بررسی و اولویتبندی چالشهای اقتصادی پس از تحریم در...

881

غیرحرفهای و انتخادهای غل و اشتباهات عامدانه گردد .بهطور م مول بین مالکان و مدیران ،در مواردی
که منابع و سرمایه شرکت از طریق سهامداران زیادی تأمینشده و مدیران هم از مالکان جدا هستند ،تضاد
منافع وجود دارد که در ادبیات حرفهای به این موضوع تئوری نمایندگی نا نهادهاند .شفافیت باعث میشود
زمینه های بروز تجلی موضوع تضاد منافع کمتر گردد؛ زیرا در شرایطی که شفافیت و پاسخگویی مدیران بر
روند ف الیتهای جاری یک شرکت و موسسه مالی حاکم گردد ،امکان تشخی فرعتها فراهم و جریان
سرمایهها و نقدینگی به سمت پروژههای مطلود هدایت میشود ،رفتار مدیران منضب و امکان سوءاستفاده
و انواع ریسک های محیطی از جمله ریسک های عملیاتی ،نقدینگی و اعتباری کاهشیافته و موارد یادشده
کامالً تحت نظر مدیریت قرار میگیرند (عبوری نصب.)0 ،1931 ،

 .0-0روش ترتیبی یا پرموتاسیون
پرموتاسیون 1به م نای جایگشت میباشد و از این رو نا این روش را پرموتاسیون گذاشتهاند که با
جایگشت های گزینه ها سر و کار دارد .بدین ترتیب که اگر  mگزینه داشته باشیم ،هر رتبه بندی ممکن از
 mگزینه موجود مورد تست واقع میشوند و به ت داد ! mپرموتاسیون از رتبه بندی گزینه ها مورد ارزیابی
قرار میگیرند و نهایتاً مناسبترین آنها برای اولویت بندی نهایی انتخاد خواهد شد (اعغرپور .)1915 ،در
این روش هر رتبه ممکن است از  mگزینه موجود مورد بررسی قرار داده شود؛ ی نی ارزیابی به ت داد !m
پرموتاسیون از رتبهبندی گزینههای انجا گرفته و م موالً بهترین آنها برای اولویت بندی انتخاد میشوند.
به ازای شاخ های
=Dوجود دارد و همچنین اوزان
ابتدا فرض کنید ماتریس تصمیمگیری
موجود محاسبه گردیده بهطوریکه

 =1باشد .سپس به ترتیب در هر مرحله از انتقال یکی از

و یک مجموعه فرعی نا هم آهنگ
پرموتاسیون ها را انتخاد و یک مجموعه فرعی هماهنگ
ارجح یا حداقل هم ارز با
بدان مفهو است که گزینه
خواهیم داشت .با توجه به اینکه
و
را با
در رتبهبندی فرعی باشند آنگاه
گزینه است ،اگر
وزن دهی مینماییم (فیروزآبادی و همکاران.)91 ،1930 ،
را با
سپس یک م یار برای تست رتبهبندی روش پرموتاسیون به وجود میآید

بطوری که:

و در انتها

به دست میآید.
Permutation

1
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 .4-0الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
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1
2

الگوریتم ژنتیک ازنظریه تکامل داروین الها گرفتاهشاده اسات (یاه و همکااران 1511 ،2551 ،؛ یاناگ و
همکاران )01 ،2551 ،9و امروزه بهطور گسترده در حل مسائل بهینه سازی و فرآیندهای یاادگیری باه کاار
میرود (شتا و همکاران .)11 ،2552 ،0بهطور کلی در طبی ت از ترکیب کروموزو هاای مناساب نسالهاای
بهتری پدید میآیند .در این بین گاهی جهش هایی نیز در کروموزو ها رخ میدهد که ممکن اسات باعاث
بهتر شدن نسل ب دی شوند .الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدا به حل مسائل مینماید (همان
قبلی) .در شکل زیر یک حل مسئله بهینه سازی با فرآیند ژنتیک را نشان میدهد.
شروع

ت ریف کرومزو و تابع بهینه گی
تولید جم یت اولیه
محاسبه تابع بهینه گی
شرای خاتمه برآورد شده است؟
خیر

بله

پایان

بله
بله

انتخاد
ترکیب

بله
بله

جهش

بله

جایگزینی نسل قبلی تا نسل جدید

بله

ژنتیک
شکل شماره ( )2روند حل مسئله بهینه سازی با استفاده از الگوریتم بله
منبع :س یدیان و همکاران1930 ،
بله

1

Genetic Algorithm
Yeh, J. Y., & Lin, W. S
3
Yang, A., Shan, Y., & Bui, L. T
4
Sheta, A., & Turabieh,H
2
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ت ریف عملگرهای حل مسئله ژنتیک در یک مسئله فرا ابتکاری (سدیدی و درواری:)911 ،1932 ،
ژن :1هرکدا از پارامترهای تصمیم (به عبارتی آنها که انتخاد و ت یین مقدار آنها نقشی در تابع بهینگی
دارند) در این الگوریتم بهعنوان یک ژن تلقی میشوند.
کروموزو  :2مجموعهای شامل تمامی ژنها (پارامترهای مسئله) که مقداردهی میشوند ،یک کروموزو
نامیده میشود که یک جواد ممکن از مسئله است.
محاسبه تابع بهینگی :9مرحله برازش برای هر کروموزو مقدار تابع بهینگی را محاسبه میکند که همان
احتمال ترکیب آن برای تولید نسلهای آینده است؛ بنابراین کروموزو های بهینه شانس بیشتری برای
ترکیب با دیگر کروموزو ها دارند.
انتخاد :0این عملگر کروموزو های انتخابی را باهم ترکیب میکند تا شاید کروموزو های فرزند حاعل از
ترکیب ،از کروموزو های والد بهتر باشد .بهطور م مول عملگر ترکیب روی یک جفت از کروموزو ها عمل
میکند و یک یا دو فرزند برای هر جفت تولید میشود.
جهش :0بهمنظور اجتناد از همگرایی به بهینه محلی و ایجاد تنوع و گوناگونی در جم یت ،با استفاده از
عملگر جهش یک ت داد از کروموزو ها بهدستآمده از ترکیب تغییر داده میشود.
 .5-0پیشینه پژوهش
عدیقی ()1911؛ چالش :حاکمیت نگاه عرفاً فقهی به بانکداری اسالمی؛ تشریح :منظاور از دیادگاه فقهای
عرف ،دیدگاهی است که فق بر حل مشکالت فقهی در عمل ،توجه دارد و به اهداف ،اعول و مبانی نظا
اقتصاد و مالیه اسالمی توجه مشخصی ندارد.
چپرا و همکاران)2552( 2؛ چالش :نقض در تأمین عدالت توزی ی؛ تشریح :درواقع الز است نظا بانکاداری
و مالیه اسالمی در کشور بهگونهای اعالح شود که تما افرادی که شایستگی دریافت تأمین مالی را دارناد،
بتوانند از آن بهرهمند باشند .ناچیز بودن وا های پرداختی قرضالحسنه ،استفاده از سپردههای قرضالحسنه
پس انداز در ف الیت های سودآور اقتصادی و غیره ،همگی نشانه ای از بی توجهی به عدالت تاوزی ی در نظاا
بانکداری بدون ربا در کشور است.
میسمی و قلیچ ()1935؛ چالش :عوری بودن اجرای بانکداری بدون ربا؛ تشریح :منظور از عوری بودن این
است که طرفین قرارداد ،گرچه واق اً قراردادی که امضا می کنند ،عنوان یکی از عقود شارعی را دارد ،لایکن
در عمل هیچ گونه مضاربه ای اتفاق نیفتاده و فق فاکتورها و برگه هایی جابه جا می شود .چارا کاه براسااس
اعل فقهی بسیار مهم ،عقود ،تابع قصود و اهداف طرفین است و اگر طرفین قصد جادی در انجاا م املاه

1

Gene
Choromozome
3
Fitness
4
Selection
5
Mutation
6
Chapra, Umer, Ahmed, Habib
2
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نداشته باشند ،م املهای انجا نخواهد شد و فق دریافت پول و باز پرداخت آن به مبلغ بیشاتر ماورد توجاه
طرفین قرار میگیرد که این بیتردید رباست.
موسویان ()1910؛ چالش :چالش های مرتب با قانون بانکداری بدون ربا؛ تشریح :هیچ تفکیکی بین قارض
بدون بهره و قرضالحسنه در نظر گرفته نمیشود .نتیجه آن است که تمامی سپردههای جاری و پاساناداز
براساس عقد قرض الحسنه ت ریف شده اند .این در حالی است که عقاد قارض الحسانه در اقتصااد اساالمی
دارای ویژگی تبرعی (خیرخواهانه) بودن است و نیت فرد میبایست نوعی ایثار باشاد؛ بناابراین اگار فاردی
برای بهره برداری از خدمات مالی ،حساد جاری افتتاح کند و یا اینکه بهمنظور دساتیابی باه جاوایز باانکی،
حساد پس انداز افتتاح کند ،گرچه قارض بادون بهاره باه باناک داده اسات ،لایکن نمای تاوان ناا آن را
قرضالحسنه نهاد.
عیوضلو ()1911؛ چالش :نقض در درک و تفهیم کلیات بانکداری اسالمی و عقود بانکی؛ تشاریح :در حاال
حاضر ،در اکثر موارد نه سپرده گذاران و نه سرمایه گاذاران (و اغلاب حتای کارمنادان و مادیران باناک) در
مشخصی از رابطه حقوقی فرد با بانک در عقود مختلف نداشته و نقل وانتقال وجوه فق محدود باه امضاای
چند قرارداد شده است .این مسئله به شدت سبب تردید در عحت شرعی اجرای قراردادهای بانکی میشود.
موسویان ()1913؛ چالش :نبود راه حلی جامع در مسئله تأخیر پرداخت؛ تشریح :باآنکه یکای از چاالشهاای
مهم نظا بانکداری بدون ربا در کشور مسئله بازپرداخت مطالبات بانکی است ،لیکن درواقاع هناوز راهکاار
مشخصی به منظور حل مشکل بازپرداخت که هم ازنظر اقتصادی قابل قبول باشد و هم با اعاول فقهای در
ت ارض نباشد ،طراحی نشده است.
میسمی و قلیچ ()1935؛ چالش :بیتوجهی به نظارت شرعی؛ تشاریح :یکای از ایان ماوارد مسائله ریساک
شری ت است .متاسفانه در کشور ما ،هیچ نهادی مسئولیت نظارت شرعی در نظاا بانکاداری را باه عاورت
مشخ بر عهده نداشته است .این امر باعث شده است در مواردی بی شمار برخی عملیات بانکی با اعاول
بانکداری اسالمی تطابق نداشته باشد.
میسمی و عیوضلو ()1911؛ چالش :چاالش هاای نهاادی ،سااختاری و ساازمانی؛ تشاریح :در حاال حاضار
بانک های کشور بهمنظور اجرای عحیح عقود مختلف نیاز به سازماندهی خاعی دارد .افزون بار ایان نظاا
آموزش علم اقتصاد و مدیریت مالی در کشور و تربیت استادان و کارشناسان و مدیران اجرایی در حوزه علو
اقتصاد و بانکداری اسالمی با ض ف و نارساییهایی همراه است.
اقبال و همکاران)1331-1331( 1؛ چالش :آموزش ،تحقیق و توس ه؛ تشریح :مشکل هنگامی بروز مایکناد
که آشکار می شود مدیران و کارکنان بانکهای اسالمی چندان به مسائل شارعی واقاف نیساتند و عالماان
دینی هم به مسائل تخصصی مالی و اقتصادی واقف نیستند.
سارکر)2550( 2؛ چالش :مسدود شدن نقدینگی؛ تشریح :ازلحاظ نظری ،نقد شدن دارایایهاای باناکهاای
اسالمی ،با احتمال بسیار کمتری نسبت به بانک های سنتی تحقق می یابد .همچنین نوسان هاای بیشاتر در
Iqbal,M.Ahmad,AKhan,T, Iqbal,Z

1

Sarker, Abdul Awwal
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نرخ نقدینگی ،بهطور م ناداری روی توانایی بانکهای اسالمی برای فراهم کردن اعتبار بخش خصوعی اثر
می گذارد و این امر ،درجه نقدینگی بیشتری را برای هر نوع سرمایه و سپرده گذاری در بانک هاای اساالمی
نسبت به بانکهای سنتی نشان میدهد.
در شکل ( )9زیر مهمترین چالشهای عن ت بانکداری اختصاعی در ایران از نگاه شفی ی رودپشتی و
همکاران ( )1939آمده است:
آسیب های ناشی ازعدم خواست و اراده

آسیب های ادراکی-شناختی
 تخصصی بودن (برای قشر خاعی از ف الین اقتصادی) نبودن آگاهی و اطالعات کافی در زمینه بانکداریاختصاعی
 شفاف نبودن و یکپارچه نبودن دستور ال مل ها عد مشخ بودن دولتی یا خصوعی بودن بانک تامین مالی و روش های تامین مالی بانک ها درک بانکداری اختصاعی توس مرد نبودن بسترهای مناسب فرهنگی -ض ف ایده های جدید

 دولتی بودن ساختار حاکم بر بانک های دولتی ،نمیهخصوعی و خصوعی
 تب یض و عد هماهنگی بین بانک های دولتی و خصوعی نبودن بخشهای مستقل بهعنوان همکار بانکها در تحققبانکداری اختصاعی
 نبودن رقابت بین موسسات مالی و اعتباری و بانکها عملیاتی نبودن برنامه های بانکداری اختصاعی کمبود تجهیزات و امکانات عد ثبات اقتصادی -نداشتن مشتریان با درآمد مکفی

آسیب های مترتب
بربانکداری
اختصاعی در ایران

آسیب های اجرایی -ساختاری
 کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع است داد یابی منابع انسانی ابزار بودن بانک ها در دست موسسات دولتی برای کمک به مستمندان نبود کارمندان متخص در ارایه خدمات به مشتریان عد وجود قوانین در راستای بانکداری اختصاعی عد پیشرفت در حوزه بانکداری الکترونیک محدودیت های بانک مرکزی ض ف زیر ساخت نداشتن اختیار کمبود منابع مالی -رقابت سالم

شکل شماره ()9چالش های عن ت بانکداری اختصاعی در ایران
منبع :شفی ی رودپشتی و همکاران190:1939 ،
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تحلیل دادههای مستخرج از مدل باال نشان میدهد نزدیک به  ٪05آسیبهای مترتب بر بانکداری
اختصاعی ناشی از  0عامل دولتی بودن بانکها ،کمبود تجهیزات و امکانات ،کمبود منابع مالی ،کمبود
نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع است دادیابی منابع انسانی و عد ثبات اقتصادی است که بیش از
 %95آن ی نی موارد اول ،دو و پنجم ناشی از عد خواست و اراده یا همان بهانه تراشی میباشد ،چراکه
این آسیبها با توجه به بحر آنهای اقتصادی امروزی در دنیا در بسیاری از بانکهای پیشرو نیز مشاهده
میشود .جالب آنکه در این بانکها از بانکداری اختصاعی بهعنوان ابزاری برای حفظ و گذر از این موانع
استفاده میشود .حتی به ازای دو عامل مهم ناشی از مشکالت اجرایی -ساختاری نیز شرای به همین
منوال بوده و بانکداری اختصاعی ابزار غلبه بر این آسیبهاست.
در جدول ( )9اثرات اقتصادی نظا بانکی براثر اعال سیاستهای تحریمی از سوی برخی دولتهای غربی
بر کشورمان دستهبندیشدهاند:
جدول شماره ( )9اثرات اقتصادی تحریمها برنظا بانکی کشور
ردیف

عامل تحریم

1

تأثیر تحریم
بانکی بر سیستم
مالی-پولی

اثرگذاری
حساد ذخیره ارزی

منابع بانکی
محدودیت بهرهبرداری از
داراییها در خارج از کشور
و یا مسدود شدن سپرده ها
افزایش مطالبات

ریسک اعتباری
افزایش قیمت کاالهای
سرمایه ای
کاهش اعتماد بینالمللی
نیروهای متخص بانکی
تحمیل هزینههای تأمین
مالی

چالش
عد ارسال کاالهای مورد قرارداد به علت عد امکان
م امله اسناد و دریافت وجه و بالتکلیف ماندن حساد
ذخیره ارزی و عد جایگزینی بانکهای عامل از
سوی بانک مرکزی
به مخاطره افتادن حسادهای مشتریان داخلی و
خارجی در ش ب خارج از کشور و باالتر رفتن
هزینههای آنها
به مخاطره افتادن منابع بانکی و بروز هزینههای
غیرقابل جبران
محدودیت شرکت در تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود
از طریق بانکها و عد تولید محصوالت به توجه به
نیاز ارزی و ریالی و در نتیجه عد توانایی در
بازپرداخت تسهیالت
نگرانی در خصوص امنیت عادرات و نرخ پوشش بیمه
عادرات کاال و افزایش قیمت نهایی کاالهای
عادراتی
افزایش قیمت کاالهای سرمایهای خصوعاً
ماشینآالت و تجهیزات به داخل
کاهش اعتماد فروشندگان بینالمللی نسبت به
بانکهای ایرانی
تأثیر بر روی نیروهای متخص ارزی بانکی
افزایش نرخ حق بیمه تسهیالت ،افزایش نرخ تنزیل
اسناد ایران در بانکهای خارج ،افزایش کارمزد بانکی
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ردیف

عامل تحریم

2

تأثیر بر
سودآوری
شرکتهای
طرف م امله با
سیستم بانکی

9

ایجاد نااطمینانی
در اقتصاد

اثرگذاری

کاهش اعتماد عمومی به
سیستم بانکی
گشایش اعتبار و
نقلوانتقال مالی با سایر
کشورها
کاهش سودآوری
شرکتهای پذیرفته شده
در بورس

محدودیت تولیدکنندگان در
تأمین نیازهای وارداتی

افزایش هزینه و زمان
م امالت و مراودات
قطع منابع ارزی و عد
تزریق پول به شرکت ها
دشواری انجا سفرهای
تجاری
افزایش ریسک
سرمایهگذاری برای خارجی
ها در داخل
ف الیتهای غیر شفاف
قیمت کاالها و خدمات
تصمیمگیری
تصمیمگیری برای بنگاهها

منبع :وعالی و ترابی1913 ،

چالش
پرداختی در مراودات ،افزایش هزینههای خرید از
واسطهها و ...
خروج سرمایه از سیستم بانکی و ورود به کشورهای
خارجی و تسری به سایر بخشها همچون تولید
م ضل م امالت خارجی شرکتهایی که با بانکهایی
چون ملی ،ملت ،عادرات و سپه (نزدیک به  15درعد
عملیات بانکی را دارا میباشند) در حال کار میباشند.
اثرات روانی ایجاد شده در بازار سها و به وجود آمدن
عفهای طوالنی برای فروش سها و احتیاط بانکها
در توفیق سها شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
عد ارائه شفاف و مطمئن اعتبارات اسنادی از سوی
بانکها و نداشتن پشتوانه بانکی ،عاحبان عنایع را با
چالش جدی روبرو کرده است .همچنین به دلیل
تأمین مواد اولیه از کشورهای مت دد (ناچاراً به دلیل
تحریم) هزینه تما شده محصوالت افزایشیافته که
بر تقاضا اثر منفی خواهد نهاد.
ورود داللها و واسطه گران کشورهای مختلف برای
گشایش اعتبارات و افزایش هزینههای م امالت و
عرف زمانهای طوالنیتر
عد حمایت مناسب بانکها از تولیدکنندگان در تأمین
منابع ارزی و درگیر شدن تولیدکننده با فرآیند فاینانس
یا یوزانس وعد به موقع تحویل کاالهای پیشبینی
شده
محدودیت عدور روادید برای تجار به کشورهای
تحریم شده از ایران و بال کس
اکراه و عد اطمینان سرمایه گذران خارجی برای ورد
به کشور با وجود قوانین محکم
اختالل در ف الیتهای اقتصادی
افزایش ت داد دف ات قیمت ها از طرف بنگاههای
تولیدی و توزی ی
مشکل شدن تصمیمات اقتصادی در سطح عمومی
انحراف در برنامههای سرمایهگذاری بنگاههای
اقتصادی
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 .0روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی محسود میشود ،زیرا به کاربرد دانش ایجاد شده در عمل
کمک میکند (خاکی .)1910 ،با توجه به اینکه تحقیاق حاضار باه جماعآوری اطالعاات بارای پاساخ باه
ساالهای مربوط به وض یت ف لی میپردازد ،لذا روش بهکاررفته در این تحقیق ازلحاظ نحاوهی گاردآوری
اطالعات ،توعیفی از نوع پیمایشی است .اطالعات توعیفی از طریق پرسش نامه محقق ساخته ،گفتگو یاا
مشاهده جمعآوری میشوند؛ که در این تحقیق از ارسال پرسش نامه باه خبرگاان ،مادیران ،کارشناساان و
گفتگو با برخی از خبرگان ،برای دریافت اطالعات بیشتر ،استفاده گردیده است.
جام ه آماری این تحقیق ت داد  15نفر از خبرگان و کارشناسان ف ال در حاوزه زناان و نموناه آمااری ایان
تحقیق به روش نمونهگیری قضاوتی و در دسترس در این مطال اه ،انتخااد شادهاناد .اطالعاات انتخااد
خبرگان بهعورت جادول زیار مایباشاد  .در ایان مقالاه بارای افازایش روایای پرساش ناماه باا مطال اه
پرسشنامههای مشابه ،مقالهها ،کتادها و مجالت پرسشنامههای اولیاه طراحای و ساپس باا ت ادادی از
اساتید ،مشورت گردید و ساال ها با نظر آنان بررسی شد .سپس ت دادی پرساش ناماه باین هار بخاش از
جام ه آماری توزیع گردید و کلیه ابها ها مشخ شده و رفع و پرسش نامه نهایی توزیاع گردیاد .در ایان
تحقیق با توجه به اینکه شاخ های پژوهش از مبانی نظری استخراج شدهاند ،دارای پایایی میباشند.
در مجموع پس از ارزیابی مبانی نظری تحقیق  19شاخ اعلی که چالشهای اقتصاادی عان ت باانکی
کشور پس از تحریم میباشند ،شناسایی شدند (جادول  .)0ایان شااخ هاا بار اسااس روش پرمتاسایون
رتبهبندی میشوند .این روش چون بر اساس جایگشت است و تماامی عوامال را باهعاورت زوجای ماورد
مقایسه قرار میدهد پس ! 19جایگشت وجود دارد که محاسبه آنها زیاد میباشد لذا مسائله از ناوع NP-
 Hardمیباشد که میبایست برای حل آن از روشهای فرا ابتکااری اساتفاده نماود .در اداماه تحقیاق از
روش الگوریتم ژنتیک برای حل بهرهبرداری شده است.
جدول شماره ( )0چالشهای اقتصادی عن ت بانکی کشور پس از تحریم
ردیف
1
2
9
0
0
2
1
1
3
15

چالش
کاهش حمایتهای مالی از شرکت های دانشبنیان
کاهش ضریب نفوذ تسهیالت در هر دو طرف عرضه و تقاضا
عد شفافیت اطالعاتی در حوزههای تجاری ،پولی و ارزی
تسل سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی
در حاشیه قرار داشتن بانک مرکزی و شبکه بانکی در ت یین نرخ سود
افزایش م وقات بانکی
مداخالت گسترده درتخصی منابع شبکه بانکی کشور
کیفیت و روند تحصیل درآمدها
ض ف در قوانین و مقررات و سوءاستفاده سودجویان
کاهش تخصصی سازی ف الیتهای بانکی
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ردیف
11
12
19

چالش
عد تجربه نظا بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی
پایین بودن بهرهوری کارکنان در نظا بانکی
کاهش نقش واسطهگری بانکها

در این تحقیق مشخصات اجرای الگوریتم برای نگارش و اجرای الگوریتم بهعورت ت داد تکرار
 1555بار ،نرخ جم یت  0555و نرخ تقاطع  %9است .پس از کد نویسی مسئله در نر افزار متلب و
انجا آن نتایج زیر بهدستآمده است.
;]W=[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
d=[9 8 5 9 9 7 8 6 8 6
9968978679
9989968989
7979968679
9978867899
8678978978
6889778988
8789977675
9779968887
9966988587
7997888487
8986997599
;]9 8 8 6 9 8 7 7 9 9
;alternative=13
;criteria=10
run=1000
population=5000
crossratio=3
or i=1:population
;)a(i, =randperm(alternative
end
for i=1:population
;s=a(i,
;Tup=0
;Tdown=0
for j=1:alternative
for k=1:alternative
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;)jj=s(j
;)kk=s(k
if j<k
;m=0
;T=0
for c=1:criteria
)if d(jj,c)>=d(kk,c
;mm=wI
;m=m+mm
end
end
;wp(j,k,i)=m
;T=m
;Tup=Tup+T
elseif j>k
;n=0
;T=0
for c=1:criteria
)if d(jj,c)>=d(kk,c
;nn=wI
;n=n+nn
end
end
;T=n
;Tdown=Tdown+T
;wp(j,k,i)=n
else
;wp(j,k,i)=0
end
end
end
;TT(i)=Tup-Tdown
end
اولویت بندی شاخ ها ب د از انجا تحلیل ها با الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک بهعورت جدول ()0
خواهد بود.
جدول شماره ( )0اولویت بندی چالشهای اقتصادی عن ت بانکی کشور پس از تحریم
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ردیف
1

اولویت بندی چالشها چالش
عد شفافیت اطالعاتی در حوزههای تجاری ،پولی و ارزی

2

عد تجربه نظا بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی

9
0
0
2
1
1
3
15
11
12
19

تسل سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی
کشور بانکی شبکه درتخصی منابع گسترده مداخالت
کاهش ضریب نفوذ تسهیالت در هر دو طرف عرضه و تقاضا
ض ف در قوانین و مقررات و سوءاستفاده سودجویان
سود نرخ ت یین در شبکه بانکی و مرکزی بانک داشتن قرار حاشیه در
کاهش نقش واسطه گری بانکها
کیفیت و روند تحصیل درآمدها
افزایش م وقات بانکی
کاهش تخصصی سازی ف الیتهای بانکی
پایین بودن بهرهوری کارکنان در نظا بانکی
کاهش حمایتهای مالی از شرکت های دانشبنیان

همانطور که از نتایج بر میآید شفاف سازی عملکرد نظا مالی کشور ریسک های موجود در تبادالت را
کاهش و موجبات افزایش توان بانکی خواهد گردید.

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران نشان میدهد ،نارساییهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،عملکرد
و نحوه تصمیمگیری سیاست گذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تخت تأثیر قرار داده عبارتنداز :ت دد
وظایف و اهداف و مشخ نبودن اولویتهای سیاستی بانک مرکزی ،م ین نبودن انتصاد بین دستگاهی
سیاستها و فقدان یک قاعده مالی ،در دسترس نبودن ابزارهای سیاستی متنوع ،فقدان اختیارات کافی برای
استفاده از ابزار و ض یف بودن ت هد به لنگر اسمی سیاست پولی ،فقدان نهادهای مالی توس هیافته و
بازارهای عمیق مالی ،عد شناخت کافی نسبت به سازوکار انتقال اثر سیاست پولی و مستحکم نبودن ت هد
سازمانی نسبت به اهداف اعال شده (ستاری.)1932 ،
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیثباتی و نوسان شدید متغیرهای کالن اقتصادی را ازنظر رویکردهای
سیاستگذاری از یکسو و شرای محیطی از سوی دیگر تجربه کرده است که تب ات ناشی از آن در نرخهای
تور  ،بیکاری ،رشد اقتصادی ،رشد سرمایهگذاری و  ...نمود یافته است .بر این اساس با عنایت به آنکه نظا
بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصادی کشور است ،بدیهی است نقشی اساسی
در تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا مینماید .روشهای مختلف و گاه مغایری در برخورد با
این چالشها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفتهشده است .نویسنده مقاله ،بر این اعتقاد است که شناخت
دقیق مشکالت و تشخی عحیح نشانهها از علل و ریشههای مشکالت ،برای مواجهه با آنها واجد
اهمیت است .رابطه دو سویه بین عملیات بانکی و ف الیتهای اقتصاد انکارناپذیر است؛ بانکها با تجمیع و
تجهیز پساندازهای خرد و تخصی آنها به تأمین مالی تولید و سرمایه گذاری بنگاهها و مصرف خانوارها،
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گردش امور را در اقتصاد تسهیل میکنند .درواقع نظا بانکی محل تالقی حجم انبوهی از عملیات اقتصادی
بدون نیاز به مالقات کارگزاران اقتصادی با یکدیگر است .بر این اساس الزمه کارایی اقتصاد آن است که
بانکها کارآ عمل کنند.
پیشنهادات زیر در این راستا ارائهشده است:
 .1نظارت قوی بر عملکرد و کنترل مخاطرات بانکی در سطح خرد و کالن
 .2انطباق ف الیت بانکها و ماسسات اعتباری با اعول و ارزشهای بانکداری اسالمی و اطمینان
عمومی از این انطباق
 .9هموارسازی ت امالت با بانکها و ماسسات مالی و اعتباری جهانی از طریق کاهش ریسک های
موجود
 .0چابک سازی نظا بانکی برای کاهش هزینههای پول و ارتقا فرهنگ سازمانی و اعالح ساختارها
 .0رعایت قوانین ضد پولشویی و اخذ کلیه است المات هویتی با نظارت دستگاههای مختلف برای
جلوگیری از فرار مالیاتی و فساد اداری
 .2افزایش سرمایه اولیه و سرمایه در گردش کارخانجات و شرکت های تولیدی و خدماتی و بهسازی
خطوط تولید با دریافت تسهیالت کم بهره
 .1طراحی و استقرار سامانه نر افزاری در شناسایی و پیشبینی ریسک های راهبردی
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اعغرپور ،محمد جواد ( ،)1911تصمیمگیری های چند م یاره ،چاپ ششم ،تهران :دانشگاه تهران.
خاتمی فروزآبادی ،علی؛ کهتری ،علی و اخگری ،علی ( ،)1930ارزیابی استراتژیک سیستمهای تولید
ان طاف پذیر در یک شرکت لواز خانگی ،مدیریت تولید و عملیات ،دوره هفتم ،پیاپی  ،12شماره .1
خاکی ،غالمرضا ( ،)1910روش تحقیق در مدیریت ،تهران :مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
ستاری ،امید ( ،)1932بررسی شفافیت سیاست پولی و عوامل ماثر بر آن در اقتصاد ایران ،رساله
دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
سدیدی ،جواد و درواری ،سیده زهرا ( ،)1932ارائه مدل توس ه یافته فرا ابتکاری مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک چندهدفه جهت مدلسازی تغییر بهینه کاربری اراضی ،برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره ،21
شماره .9
س یدیان ،بهرا ؛ مسگری ،محمد س دی و قدوسی ،مصطفی ( ،)1930مقایسه کارایی الگوریتمهای فرا
ابتکاری ژنتیک و انبوه ذرات برای تخصی بهینه آد به زمین های کشاورزی در شرای محدودیت
آد ،نشریه علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطالعات مکانی ،شماره .13-02 ،0
شفی ی رودپشتی ،میثم؛ حکاکی ،سیدمس ود؛ جاللی ،مریم و نوری ،البوالفضل ( ،)1939تحلیلی بر
وض یت بانکداری اختصاعی در ایران ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،22شماره
.15
عبوری نسب ،علی اکبر ( ،)1931بررسی میزان تأثیر گذاری اقال غیر شفاف حسابداری بر رتبهبندی
بانکها به لحاظ شفافیت ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مالی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان.
عحت ،س ید؛ دهقانان ،حامد و جاللی ،محسن ( ،)1930شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی
ماثر بر موفقیت بانکهای توس های در ایران مطال ه موردی :بانک توس ه ت اون ،فصلنامه پژوهشها
و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،20شماره .15
عدیقی ،محمدنجات اهلل ( ،)1911ربا ،بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسال  ،تهران :انتشارات
دانشگاه علو عادق (ع).
عیوضلو ،حسین ( ،)1911اعول و مبانی نظا پولی در اقتصاد اسالمی ،فصلنامه اقتصاد اسالمی،
شماره .23
فرتوک زاده ،حمیدرضا و الهی ،مهدی ( ،)1913شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در
بانکداری بدون ربا (مطال ه موردی بانک ملت) ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال دهم،
شماره .91
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گرجی ،علی اکبر و میرترابی ،هدیه ( ،)1930مقررات گذاری بانکی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
خرسندی.
لطف آبادی ،رجایی ،عادق پور ،رسول و مختاری اردکان ،امیر حسین ( ،)1939بررسی بانکداری
اسالمی و فرعتها و چالشهای فراروی آن ،کنفرانس اقتصاد ،توانمند سازی اعالح رفتارهای
اقتصادی.
محقق نیا ،محمدجواد؛ ابراهیمی ،سیداحمد؛ بائی ،محیا و نوری ،پیمان ( ،)1930شناسایی و ارائه
راهکارهایی بهمنظور رفع موانع و چالشهای پیش روی بانکداری اسالمی با رویکرد تطبیقی ،فصلنامه
علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی ،شماره .12
موسویان ،سیدعباس ( .)1910الگوی جدید بانکداری بدون ربا ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،شماره .29
موسویان ،سیدعباس ( ،)1913جریمه تأخیر تادیه ،پژوهشکده پولی و بانکی ،تهران.
میسمی ،حسین و وهاد ،قلیچ ( ،)1935ارزیابی چالشهای اجرای بانکداری بدون ربا در کشور ،تازه
های اقتصاد ،ویژه نامه بانکداری اسالمی.
میسمی ،حسین و حسین عیوضلو ( ،)1911بررسی ضرورت و نحوه بهکارگیری رویکرد تلفیقی در
اعالح نظا آموزش علو انسانی با تأکید بر اقتصاد اسالمی .فصلنامه علمی پژوهشی روششناسی
علو انسانی ،شماره .21
وعالی ،ساناز و ترابی ،مهرنوش ( ،)1913اثرات تحریم بانکها بر اقتصاد و سیستم بانکی ،مجله بانک
و اقتصاد ،شماره .111
وطن پور ،محمد ( ،)1935نظا بانکی در م رض چالشهای درونی و بیرونی ،مجله بانک و اقتصاد،
شماره .110
یوسفی ،طه ( ،)1930فرعتها و چالشهای تأسیس نهاد واحد مقررات گذار مالی در ایران با تأکید بر
نظا پولی و بانکی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز.
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