


چالش ها و الزامات فقهی استفاده از چارچوب نوین  

در نظام بانکی کشور  سیاست گذاري پولی 

کامران ندري

حسین میسمی
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رقمی، دو تورم که می دهد نشان خوبی به اخیر دهه چند در ایران اقتصاد تجربه ارزیابی  
 .است بوده عجین ایران اقتصاد با همواره

»در شده انجام مطالعات در که دارد نیاز ابزار و ساختار به »تک رقمی تورم به گذار  
  کشور بانکی و پولی نظام در پولی سیاست گذاري نوین چارچوب به آن از پژوهشکده

.است شده تعبیر

ت گوناگون ابعاد از چارچوب اینفقهی ابعاد روي بر ارائه این در .دارد بررسی قابلی  
  .می شود تمرکز چارچوب این در پولی سیاست گذاري با مرتبط
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پژوهش اصلی سوال

چه شود، نگاه پولی سیاست گذاري نوین چارچوب به فقهی منظر از اگر 
گیرد؟ قرار توجه مورد است الزم فقهی نکات و مسائل

پژوهش فرعی سواالت
 و بیکاري کاهش اقتصادي، رشد مانند اهدافی به نسبت تورمی هدف گذاري شرعی منظر از آیا .1

  دارد؟ اولویت غیره
  وجود )اسالمی پول بازار( کوتاه مدت پولی بازار تشکیل امکان اسالمی بانکداري نظام در آیا .2

  دارد؟
 می باشد؟ شرعی تائید مورد تقاضا، و عرضه اساس بر اسالمی پول بازار در نرخ تعیین آیا .3
 تورم کنترل ابزار عنوان به اسالمی پولی بازار در سود نرخ از می تواند مرکزي بانک آیا .4

  کند؟ استفاده
 ارائه و باز بازار عملیات مانند( متعارف عملیاتی شیوه هاي از استفاده فقهی چالش هاي .5

دارد؟ وجود اسالمی جایگزین شیوه هاي از استفاده امکان آیا است؟ کدام )قاعده مند تسهیالت
 منظور به پول بازار در که )غیره و اجاره دین، بیع مانند( معامالتی از مرکزي بانک غرض آیا .6

 می باشد؟ فقه در تائید مورد غرض هاي زمره در می دهد انجام بازار نرخ به جهت دهی
 می دهد انجام )مالی تامین نه و( سیاست گذاري جهت پول بازار در مرکزي بانک معامالت آیا .7
  نمی باشد؟ صوري فقهی لحاظ به

4



فروض تحقیق

عرصه در که عملیاتی کلیه اسالمی، آموزه هاي بر مبتنی اقتصادي نظام در 
 اسالمی فقه در شده تعیین شرعی موازین با می بایست می شود انجام اقتصاد

.)اساسی قانون چهارم اصل( باشد نداشته مغایرت

مبلغی پرداخت آن در که قرض اشکال تمام معاصر، فقهاي مشهور دیدگاه از 
 براي چه( .نیست جایز و است ربا مصداق باشد، شده شرط پیش از اصل بر مازاد

 بازار در چه پولی؛ سیاست گذاري براي چه گیرد، قرار استفاده مورد مالی تأمین
 یافته ساختار بازاري در چه نخورد؛ چه بخورد، قیمت اسمی ارزش از متفاوت

    )... و متشکل غیر بازار یک در چه شود، مبادله حمایتی نهادهاي پوشش تحت

 اضطرار قاعده از استفاده امکان و ندارد قرار فقهی اضطرار شرایط در اقتصاد  
.نیست مقدور
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        به نظر می رسـد فقـه  اسـالمی بخـش هـایی از چـارچوب نـوین
سیاست گذاري پولی را به طور کامل تائید می کنـد، در رابطـه بـا    

و بـا بخـش هـاي    ) اباحه یا عدم رد(برخی از بخش ها ساکت است 
. معدودي نیز مخالفت می نماید

 این تحقیق تالش می کند تا ضمن پاسخ به سواالت مطرح شده، به
تحلیل رابطه چارچوب نوین سیاست گذاري پولی با فقـه اسـالمی   

.  بپردازد
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فقه و شریعت 
اسالمی

چارچوب نوین 
سیاست گذاري 

پولی

تایید، اباحه، مخالفت



توصیه را صالحدید و قاعده از ترکیبی تورمی هدف گذاري چارچوب  

Constrained) »مقید استصواب« آن به که می کند
Discretion)  نرخ به سیاست گذار چارچوب این در و می گویند  

  کوتاه در می تواند و می شود ملتزم مدت میان در مشخص تورم
  .دهد مناسب پاسخ شوك ها به مدت

 و چارچوب ایجاد است، مهم تورمی هدف گذاري در آنچه 
 حیث این از و است پولی سیاست عملیات به بخشیدن نظم

  .ندارد مغایرتی هیچ اسالمی آموزه هاي با
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 اصالحات نهادی

اصالحات 
 ساختار درون�

اصالحات نهادی 
مربوط به قوانین 
 بانکداری مرکزی

 سیاست های م�مل
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حوزه تصمیم 

 سیاست

حوزه تصمیم 
گیری و اجرای 

 سیاست

حوزه شفافیت و 
 پاسخ�ویی

چارچوب 
 تصمیم گیری پول�

چارچوب عملیات 
 پول�

اصالحات ساختار 
 درون�
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 وجوب مهار تورم(تعیین هدف غایی(

تعیین هدف عملیاتی

 کنترل کل هاي پولی در منطقه الفراغ قرار دارد(هدف عملیاتی پولی  (

 هدف عملیاتی نرخ سود

 وجود بازار پول

 تعیین نرخ سود در بازار پول بر پایه ساز و کار بازار

هدایت نرخ به سمت نرخ هدف

 در مواقع ضروري و اضطرار به صورت موقت(تعیین دستوري نرخ  (



 *  شیوهاي اجرائی

عملیات بازار باز

 تسهیالت قاعده مند(Standing Facilities)
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: هدف غائی

تورم میان مدت

کل هاي پولی،  -1: هدف عملیاتی

نرخ سود -2

عملیات بازار  : شیوه هاي اجرائی

باز، تسهیالت قاعده مند و غیره



1 .می تواند به عنـوان یـک    تورم مهار ،آیا از منظر شرعی
 هدف براي بانک مرکزي در نظر گرفته شود؟

 دي بهتاکید شده است» ضرورت حفظ ارزش اموال مسلمین«در روایات متعد .
.  »حرمه مال المسلم کحرمه دمه«
  الضـرر «تورم باال ضرر زدن به اموال مسلمین به حساب می آید که با قاعـده «

.  در تعارض است
 مطـرح  » میزان و مکیال«در آیات و روایات متعددي بر مقوله ضرورت توجه به

ال تَنقُصـوا  المکیـالَ و   ... و إلی مدینَ أخاهم شُعیبا، قالَ یـا قَـومِ    «. شده است
پول هاي اعتبـاري عصـر حاضـر اصـلی تـرین      ). 84سوره هود آیه (» المیزانَ

)مخاطب آیه هم حاکمیت است و هم افراد. (مصداق مکیال و میزان هستند

   با توجه به اینکه ایجاد تورم هاي باال منجر به ضرر زدن بـه امـوال
مسلمین و ایجاد نقص در مکیال و میزان می گردد، لذا جلوگیري از 
تورم، می تواند یک هدف مشروع و داراي اولویت در نظام بانکداري 

. اسالمی در نظر گرفته شود
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2 .       آیا در نظام بانکـداري اسـالمی امکـان تشـکیل بـازار پـولی
وجود دارد؟ ) بازار پول اسالمی(کوتاه مدت 

بلکه تفـاوت در ابزارهـا، افـق    . تفاوت بازار پول و سرمایه تفاوت ماهوي نیست
در بـازار پـول ابزارهـاي    . زمانی و میزان ریسک موجود در این دو بـازار اسـت  

با ریسک کم مورد معامله قرار مـی گیـرد و در بـازار    ) زیر یک سال(کوتاه مدت 
. سرمایه ابزارهاي میان مدت و بلند مدت و با ریسک باالتر

 با توجه به اینکه در نظام مالی اسالم، هم عقود مبادله اي کوتاه مدت با ریسک کم
وجـود دارنـد و هـم    ) بیع دین، مرابحه، جعاله و اجاره: مانند(و نرخ سود قطعی 

عقود مشارکتی که معموال بلندمدت، داراي ریسـک و نـرخ سـود غیرمشـخص     
، می توان مدعی بـود  )مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه: مانند(هستند 

. که هم بازار پول اسالمی و هم بازار سرمایه اسالمی قابل شکل گیري است
 مورد پذیرش مشهور فقها » الجل قسط من الثمن«در نظام اقتصادي اسالم اصل

)اصل وجود چنین ارزشی پذیرفته است. (قرار دارد
 در ارتبـاط کامـل بـا    ) مشابه بازار سرمایه اسـالمی (البته مسلّم است که بازار پول اسالمی

بخش واقعی اقتصاد قرار داشته و این تفاوت اصلی آن با بازارهاي پولی متعـارف را شـکل   
)نرخ در قالب حقوقی قراردادهاي شرعی مشخص می شود. (می دهد
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3 .  آیا تعیین نرخ در بازار پول اسالمی بر اساس عرضـه و
تقاضا، مورد تائید شرعی می باشد؟ 

  بررسی متون دینی نشان می دهد که در چارچوب اسالمی، در شرایط عـادي
بـر اسـاس   ) از جمله بـازار پـول  (بازار تعیین قیمت ها باید در تمامی بازارها 

. عرضه و تقاضاي بازار و به صورت غیردستوري تعیین شود

 * بـه عنـوان نمونـه،    . روایات متعددي در منابع امامیه به این موضوع پرداخته اسـت
) ص(بـه رسـول خـدا    «: نقل می کند که» من الیحضره الفقیه«شیخ صدوق در کتاب 

کاش براي ما نرخ کاالها را تعیین می کردید؛ زیرا نرخ ها در نوسان اسـت و  : عرض شد
من کسی نیستم که خدا را با بـدعتی کـه   : حضرت فرمودنـد . باال و پایین می رود

پس بندگان خـدا را آزاد  . درباره آن سخنی با من نفرموده است، مالقات کنم
. »بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند

» ماکنت اللقـی  : فقال. ؛ فان االسعار تزید و تنقص لو اسعرت لنا سعراً): ص(قیل للنّبی
.»فدعوا عباد اهللا یأکل بعضهم من بعض. اهللا عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً 14



3 .  آیا تعیین نرخ در بازار پول اسالمی بر اساس عرضـه و
تقاضا، مورد تائید شرعی می باشد؟ 

در منابع اهل سنت نیز روایات متعددي در این رابطه نقل شده است .

    به عنوان مثال در سنن ابی داوود و سنن ابن ماجه که از صحاح سته می باشـند نقـل شـده
:است

» یا : عرضه داشتند) ص(مردم خدمت حضرت پیامبر . قیمت ها باال رفت) ص(در زمان پیامبر
حضـرت  . رسول اهللا، قیمت ها باال رفته و گران شده است؛ براي مـا قیمـت تعیـین نماییـد    

همانا خداوند قیمت گذار است و هموست که روزي ها را می بندد و می گشاید و رزق : فرمودند
می بخشد؛ من هر آینه امیدوارم که خدا را دیدار کنم در حالی که هیچ یک از شما در خون و 

.»یا مال، از من دادخواهی نکند

» یا رسـول اهللا، غـال السـعر،    : ، فقال الناس)ص(غال السعر فی المدینه على عهد رسول اهللا
، القابض، الباسط، الرازق و إنـی ألرجـو أن   إن اهللا هو المسعر): ص(فقال رسول اهللا . فسعر لنا

.  »ألقى اهللا تعالى و لیس أحد منکم یطلبنی بمظلمه فی دم وال مال
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4 .نرخ سـود در بـازار پـول    با هدایت  آیا بانک مرکزي می تواند
، هدف غائی کنترل تورم را پیگیري نماید؟اسالمی

  عی بود که اشکال شرعی در استفاده بانک مرکزي از ابزار نـرخمی توان مد
جهت دست یابی بـه اهـداف   ) بازار پول(سود کوتاه مدت در بازار بین بانکی 

تعیین شده، وجود نداشته و لذا سیاست گذار پولی می تواند از این شیوه بـه  
بر خالف مداخله دستوري، مداخله از طریق ساز و . (طور کامل استفاده کند

)کار بازار منع شرعی ندارد

به عنوان نماینده حاکمیت (، بانک مرکزي )مانند احتکار(در شرایط اضطرار : تبصره
. ، می تواند به صورت موقّت و محدود به تعیین قیمت اقدام ورزد)اسالمی

 محتکر را بر فروش جنس «: ، در این رابطه می نویسد432، ص1در تحریرالوسیله، ج) ره(امام خمینی
؛ بلکه محتکر می تواند لیکن قیمت بنابر احوط براي او معین نمی شوداحتکار شده وادار می کنند، 

به هر قیمتی کاالي خود را بفروشد؛ مگر این که قیمت پیشنهادي او، اجحاف باشد که در این صـورت،  
نهایتا اگر محتکر قیمتی . او را وادار می کنند تا قیمت را پایین بیاورد ولی براي او قیمتی تعیین نشود
.»را معین نکرد، حاکم شرع بنابر مصلحتی که می بیند، قیمت را معین می کند

»بل له ان یبیع بما شاء االّ اذا أجحـف . و یجبر المحتکر علی البیع و ال یعین علیه السعر علی االحوط .
.  »فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه و مع عدم تعیینه، یعین الحاکم بما یري المصلحه
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5 .   ماننـد  (چالش هاي فقهی استفاده از شیوه هاي عملیـاتی متعـارف
جهت هدایت نرخ سـود   )عملیات بازار باز و ارائه تسهیالت قاعده مند

آیا امکان استفاده از شـیوه هـاي جـایگزین     در بازار پول کدام است؟
اسالمی وجود دارد؟

  شیوه هاي عملیاتی متعارف به طور عمده بر اساس پیش شرط اضـافه
در عقد قرض سامان یافته اند که بر اساس نظر تمامی فقهاي امامیـه و  
اهل سنت در زمره حرمت ربا قرار مـی گیـرد و قابلیـت کـاردبرد در     

. چارچوب اسالمی و نظام بانکی کشور را ندارد

17



      می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسالمی ابزارهاي جـایگزینی بـراي عملیـات بـازار بـاز و
، اما می تواننـد تـا   که هر چند به سادگی عقد قرض نمی باشندتسهیالت قاعده مند ارائه نمود 

هدایت نرخ در بازار پول یا کنترل کـل هـاي   (حد زیادي کارکرد مورد نظر سیاست گذار پولی 
. را تامین کنند) پولی

صکوك بیع دین بانک مرکـزي و صـکوك اجـاره بانـک     : براي عملیات بازار باز می توان ابزارهاي چون
در مقوله صکوك بیع دین بانک مرکزي هم با وجـود اتحـاد مالکیـت و بـدون     (مرکزي را پیشنهاد داد 

ضمناً از منظر فقه اسالمی، خرید هرگونه صـکوك اسـالمی توسـط    ). وجود آن راه حل قابل تصور است
.بانک مرکزي مجاز است

 بیـع  : می توان از ابزارهایی چون) سقف کریدور نرخ سود(براي ارائه تسهیالت بانک مرکزي به بانک ها
. استفاده کند) دین، بیع و اجاره مجدد و وکالت خاص

قرض همراه با زیاده : جهت سپرده پذیري منابع مازاد بانک نیز بانک مرکزي می تواند از شیوه هایی چون
. غیر مشروط، تشکیل استخر دارایی هاي سودده، بیع دین و بیع و اجاره مجدد استفاده کند

مالحظه اجرائی: 

 و نه انتقـال فیزیکـی   (با توجه به اینکه عملیاتی سازي روش هاي اسالمی مستلزم نقل و انتقال اسناد دارایی ها

، کلیه امور اجرایـی  (SPV)می باشد، پیشنهاد می شود بانک مرکزي با تاسیس شرکتی با اهداف خاص) آن ها
ارزیابی دارایی ها، قیمت گذاري آن ها، انتشار اوراق، توزیع اوراق، پرداخـت سـود اوراق، نقـل و انتقـال اسـناد      (

. را به این شرکت بسپارد) دارایی ها و غیره

   بیع دین به دلیل سادگی بیشتر چه در عملیات بازار باز و چه در اعطاي تسهیالت قاعده منـد داراي اولویـت
. است
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مالحظه اجرائی: 

    با توجه به اینکه عملیاتی سازي روش هـاي اسـالمی مسـتلزم
) و نـه انتقـال فیزیکـی آن هـا    (نقل و انتقال اسناد دارایـی هـا   

می باشد، پیشنهاد می شود بانک مرکزي با تاسیس شرکتی بـا  

ارزیابی دارایـی هـا،   (، کلیه امور اجرایی (SPV)اهداف خاص
قیمت گذاري آن ها، انتشار اوراق، توزیع اوراق، پرداخـت سـود   

را به ایـن شـرکت   ) اوراق، نقل و انتقال اسناد دارایی ها و غیره
.  بسپارد

 بیع دین به دلیل سادگی بیشتر چه در عملیات بازار باز و چه
.  در اعطاي تسهیالت قاعده مند داراي اولویت است 19



ضرورت استفاده از تجارب سایر کشورها در انتشار صکوك جهت سیاست گذاري پولی

20

نوآوري هاي انجام شده
حجم بانکداري  
اسالمی از کل  
 دارایی هاي نظام

)درصد(بانکی 

نام کشور

  1994راه اندازي بازار پولی بین بانکی اسالمی از سال •
(The Islamic Inter-bank Money Market (IIMM))

بانک مرکزي عالوه بر (طراحی و استفاده از صکوك جهت عملیات بازار باز  *
مبادله اوراق متعارف، با خرید و فروش صکوك دولت در بازار بین بانکی، به اعمال  

).سیاست پولی اقدام می ورزد
ارائه تسهیالت با استفاده از : ارائه تسهیالت قاعده مند به بانک هاي اسالمی* 

و سپرده پذیري بر اساس ودیعه ) فروش و خرید مجدد با نرخ قطعی(عقد مرابحه 

)با نرخ صالحدیدي(

مالزي  21

»  اوارق بانک اندونزي« :انتشار اوراق بانک مرکزي اندونزي با عنوان* 

)Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (  بر اساس عقد جعاله در کنار
استفاده از اوراق متعارف

5 اندونزي

Central Bank Musharaka(انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي * 
Cerrtificates  (

100
سودان  



6 . کـه در  ) مانند بیع دین، اجاره و غیره(آیا غرض بانک مرکزي از معامالتی
بازار پول به منظور جهت دهی به نرخ بازار انجام می دهد در زمره غرض هاي 

مورد تائید در فقه می باشد؟  

پاسخی که تقریبا تمامی فقها در رابطه با آن اتفاق نظر دارند آن است که :

    در فقه اسالمی الزم نیست غرض معامله، استفاده مستقیم از موضـوع مـورد معاملـه
.باشد

  وجود «مالك صحت معامله منحصر در وجود نفعی در ذات موضوع معامله نیست بلکه
مقـوم  » منفعت محلَّله مقصـوده «و به تعبیر دیگر وجود » نفع عقالئی در معامله شی ء

. صحت معامله است

 ه،   «: 245در کتاب مکاسب ص ) ره(به تعبیر حضرت امام خمینیفالمیزان فـی الصـح
. »عقالئیه المعامله و الخروج عن السفهیه
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 در تبیـین  246در کتاب مکاسب محرمـه ص  ) ره(امام خمینی ،
: دلیل دیدگاه خود بیان می دارد که

»       مالیت یک شیء هم از جهـت اصـل تحقّقـش و هـم از جهـت مقـدار
اگر غرض سیاسی دولتـی  ... مالیتش، بستگی به عرضه و تقاضا دارد 

تعلّق بگیرد به اینکه اقدام به خریداري شیئی که هـیچ منفعـت   
ندارد، بکند و با این خرید، ایجاد بازاري براي آن متاع نماید، آن 

.»شیء نزد عقال ارزشمند و مال خواهد گردید

»    ۀ الشی ء تابعه وجودا و مرتبـه للعـرض و الطّلـبفلـو تعلّـق   ... ألنّ مالی
غرض دوله باشتراء ما ال منفعـه لـه مـن ناحیـه مـن النـواحی ألغـراض        
سیاسیه، فأوجدت بقـدرتها السـوق لـذلک المتـاع، صـار ذا قیمـه لـدى        

.»العقالء 22



        با توجه بـه اینکـه معـامالتی کـه بانـک مرکـزي جهـت
ماننــد ورود در (سیاســت گــذاري پــولی انجــام مــی دهــد 

، در راستاي هـدفی  )عقودي چون اجاره، بیع دین و غیره
انجام می شـود، لـذا ایـن دسـته از     ) کنترل تورم(عقالئی 

. معامالت مورد تائید شریعت می باشد

      از منظر فقهی، بـه دلیـل آنکـه چنـین معـامالتی داراي
بـراي عمـوم مسـلمین    » منفعت محلَّله مقصوده«

.  هستند، مورد تایید فقهی می باشند
23



7 .       آیا معامالتی کـه بانـک مرکـزي در بـازار پـول جهـت
انجام می دهد بـه لحـاظ   ) و نه تامین مالی(سیاست گذاري 

فقهی صوري نمی باشند؟  

  هدف «و » قصد معاملی«به لحاظ فقهی الزم است بـین
. در معامالت تفاوت قائل شد» غائی

   آنچه به لحاظ فقهی مهم است و نبود آن منجر بـه صـوري
شدن روابط می شود، قصد معاملی طرفین عقـد در هنگـام   

. امضا قرارداد است
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  کنترل تورم نه تنها مورد نهی شریعت اسالم نیست، بلکه می توان از منـابع
. اسالمی دالیلی در تائید آن نیز ارائه نمود

   اصل تشکیل بازار پول اسالمی، تعیین نرخ در این بازار بر اسـاس عرضـه و
تقاضا و استفاده از این در جهت اهداف سیاستی سیاست گذار پولی از منظر 

. فقهی بال اشکال است

  شیوه هاي اجرائی مورد استفاده در سیاست گذاري پولی متعارف مبتنی بـر
.اشتراط اضافه در عقد قرض در چارچوب اسالمی قابلیت کاربرد ندارد

    بـه ویـژه عقـد بیـع دیـن     (می توان با استفاده از ظرفیـت عقـود اسـالمی (
راهکارهاي جایگزینی طراحی نمود که هـر چنـد بـه سـادگی عقـد قـرض       

. نمی باشند، اما می توانند کارکرد اقتصادي مشابهی داشته باشند
25



 بانکداري اسالمی مانعی جهت ایجاد چارچوب هدف گذاري تورمی در سیاست گذاري پولی به
.  حساب نمی آید

تحلیل فقهی 

چارچوب نوین  

سیاست گذاري  

پولی

:تائید
مقدم بودن کنترل تورم بر سایر اهداف* 

امکان تشکیل بازار پول اسالمی* 

ابتناء بر قیمت  و هدایت آن در بازار پول بر اساس عرضه و تقاضا* 

عقالئی و غیرصوري بودن اهداف بانک مرکزي در عملیات بازار باز و تسهیالت قاعده مند* 

:اباحه
جهت دهی به نرخ سود جهت کنترل تورم* 

امکان تعیین دستوري نرخ سود در مواقع  * 

اضطراري و به صورت موقت 

:مخالفت
عدم مشروعیت استفاده از قالب حقوقی * 

قرض همراه با پیش شرط بهره 

:امکان استفاده از قالب هاي حقوقی جدید(

صکوك بیع دین و اجاره بانک مرکزي   : عملیات بازار باز

قرض همراه با زیاده غیر مشروط،  :  تسهیالت قاعده مند

)بیع دین، بیع و اجاره مجدد و وکالت خاص



    ل اوراق مشارکتاستفاده از صکوك به عنوان جایگزین و یا حداقل مکم

 شـامل اضـافه برداشـت و خطـوط     (قاعده مند شدن دریچه هاي اعتباري بانک مرکزي
بر اساس ضوابط و عقود اسالمی) اعتباري

ضرورت جلوگیري از انباشت بیش از اندازه بدهی ها و وقوع رباي جاهلی

 یادگیري و اصالح همراه با اجرا)Learning By Doing (  در فرآیند انتشار صکوك

      تشکیل شرکتی خاص توسط بانک مرکزي جهـت مـدیریت فرآینـد انتشـار صـکوك
جهت عملیات بازار باز

ضرورت استفاده از تجارب سایر کشورها در انتشار صکوك جهت سیاست گذاري پولی

      بـا  (به رسمیت شناخته شدن بازار پول اسالمی در قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا
)تاکید بر امکان تعیین نرخ در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا

     تبدیل ماهیت حقوقی بانک مرکزي از شرکت دولتی بـه نهـاد عمـومی غیردولتـی در
)جهت حل دائمی چالش اتحاد مالکیت و افزایش استقالل(قانون پولی و بانکی  27



با تشکر از صبر و حوصله شما


