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 های بانکداری و مالی اسالمیشهای نقد و بررسی پژوهسلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه نوزدهم 

 های تجاریعالیتفسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام امکان

 1وهاب قلیچ

 

سنجی تعمیم امکان»های بانکداری و مالی اسالمی با موضوع های بررسی و نقد پژوهشنوزدهمین جلسه از سلسله نشست
 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.، «های تجاریفعالیتعقد مضاربه به تمام 

که در شماره یازدهم از سال ششم « های تجاریه تمام فعالیتبسنجی تعمیم عقد مضاربه امکان»در این نشست مقاله 
استادیار )نشریه مطالعات فقه و حقوق اسالمی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی 

االسالم دکتر سید حسن وحدتی شبیری )دانشیار دانشگاه قم( و دکتر حمید قنبری )مشاور بانک دانشگاه تهران(، حجت
های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند. در ادامه گزارشی از این نشست مرکزی جمهوری اسالمی ایران( به طرح دیدگاه

 شود:ارایه می

 وبه مشتق از کلمه ضرب در  ارض است. کلمه ضرب به معنای سفر کردن و مسافرت است واژه مضار حسین داورزنی:
شود بر باب مفاعله درآمده و به مضاربه تبدیل شده است. البته به مضاربه کلمه قراض )برگرفته از چون بین دو نفر انجام می

ن مضارب، مال را از خود جدا ایه یا هماگویند؛ چراکه صاحب سرمکلمه قرض به معنای قطع نمودن و جدا کردن( هم می
کند. قراض هم کند و به او پرداخت میدهد و یا در انتها عامل سهم سود مضارب را از کل سود جدا میکرده و به عامل می

 از باب مفاعله ولی در وزن فعال است و مفهوم دو جانبه بودن دارد.

و تقسیم دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل میان آن دعقد مضاربه عبارت است از این که شخص، مالی را به 
شود و مال از یک فرد و عمل از دیگری است و سود شود؛ به عبارت دیگر، مضاربه عقدی است که میان دو شخص واقع می

طرف دیگر است شود. برخی مضاربه ر ا عقد شرکتی دانسته که در آن مال از یک طرف و عمل از حاصل میان آنان تقسیم می
شود و خسارت بر صاحب مال است؛ در این تحلیل، سهمی از سود در مقابل مال و سود به نسبت شرط بین آنها تقسیم می

 گیرد.و سهم دیگری در مقابل عمل انسان قرار می

باشد؛ بنابراین هایی ذکر کرده اند: اولین ویژگی این است که مال المضاربه عین فقیهان برای موضوع عقد مضاربه ویژگی
تواند موضوع عقد مضاربه قرار گیرد. همان المضاربه قرار دادن دِین درست نیست. به اجماع فقیهان، درهم و دینار میمال

اند که غیر از اجماع، دلیل دیگری بر این امر وجود ندارد. برخی از فقهای معاصر از درهم گونه که برخی فقیهان هم نقل کرده
آید گویند از عبارت خالف و غنیه چنین بر میخصوصیت کرده و آن را در هر نقد رایجی صحیح دانسته و میو دینار، الغاء 

 م و دینار.که اجماعی که در مسأله هست بر صحت مضاربه با درهم و دینار اقامه شده است نه بر عدم صحت آن با غیر دره
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تجارت باشد و فقیهان در فرضی که تحصیل سود از طریق غیر دومین ویژگی این است که به دست آوردن سود باید از طریق 
اند، چراکه آنچه از ادله مضاربه تجارت باشد مثاًل از طریق زراعت باشد و سود را نیز بین خودشان تقسیم کنند اشکال کرده

ر اساس عمومات گویند در صورتی که غیر تجارت را بآید عنوان تجارت است و به همین دلیل است که برخی میبدست می
درست بدانیم داخل در عنوان مضاربه نخواهد بود. ظاهر عنوان تجارت در کلمات این گروه از فقیهان، خرید و فروش با 

 اند.المضاربه است، گرچه برخی حقوقدانان پا را فراتر گذاشته و سخن دیگری بیان داشتهمال

کنند انحصار تجارت مذکور در روایات به خرید و مضاربه استفاده میبه هر تقدیر یکی از مطالبی که فقیهان از روایات باب 
کند و طرف عامل، با این سرمایه اقدام به خرید و فروش کرده و سود فروش است. یعنی یک طرف اقدام به تأمین سرمایه می

به عملی غیر از خرید و فروش، کنند. در این استنباط اگر عامل با سرمایه اقدام حاصل را به نسبت معین میان خود تقسیم می
 گذاری در بانک کند عملش درست نبوده و سود حاصل برای مالک سرمایه خواهد بود.مانند مزارعه یا مساقات و یا سپرده

توان چنین اعمالی را داخل در عنوان مضاربه نموده آید این است که آیا با تکیه بر ادله معتبر میسؤالی که در اینجا به ذهن می
به صحت آن قائل شد، خصوصاً که نیاز جامعه نیز آن را اقتضا می کند، و اگر امکان ادخال آن در عنوان مضاربه نیست آیا و 

توان آن را به عنوان یک تعهد ابتدایی صحیح دانسته و در معامالت متنوع امروزی آن را به کار بست، یا این که چنین می
 چنین عملی معتقد شد؟توان به صحت امکانی وجود ندارد و نمی

دانند که عملیاتی توان دریافت ایشان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح میبا نگاهی به نظر فقیهان می
شود عملیات تجاری باشد و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری که توسط عامل انجام می

رسد با توجه به فلسفه تاسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود است. به نظر میچیست محل تردید 
دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام میو اطالقات موجود می

 قانونی اقتصادی تسری داد.

های تجاری عموما به دالیلی همچون اجماع فقها، اصاله عقد مضاربه به تمام فعالیت در این میان، مخالفان تعمیم کاربرد
ای چون اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادلهالفساد و نیاز مردم و موضوع قراض توجه داشته

مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر ، تاکید روایات بر «تجاره عن تراض»عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطالق آیه 
 اند که تفصیل ادله مخالفان و موافقان در مقاله موجود است.مبنای شرکت اشاره داشته

دانند، اما به نظر ای را که عملیات تجاری آن غیر از خرید و فروش باشد صحیح نمیبا این بیان گرچه فقیهان عقد مضاربه
ای را صحیح دانست؛ چراکه عموم أوفوا بالعقود و اطالق عنوان تجارت، آن را شامل توان چنین عقد مضاربهرسد میمی
شود و حتی در بسیاری موارد، از غرض عقالیی نیز برخوردار است. همچنین بر فرض که صحت آن بر اساس این ادله می

یح دانست، در نتیجه اگر کسی به توان به عنوان یک تعهد ابتدایی چنین عقدی را صحمورد تردید و مناقشه قرار گیرد می
ای بدهد تا با آن فعالیت اقتصادی مشروع نماید و سود حاصل را به نسبت معین میان خود تقسیم کنند چنین دیگری سرمایه

 عملی از نظر قانونگذار اسالم جایز و صحیح خواهد بود.
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ها در کنم. خیلی موقعباب تکمیل بحث بیان میموضوع خوبی برای این جلسه انتخاب شده و من نکاتی را در حمید قنبری: 
شویم بدون اینکه بپرسیم از دیدگاه مالی و اقتصادی های حقوقی و فقهی میموضوعاتی مشابه موضوع جلسه سریع وارد بحث

عقد و شود. ما در مطالعات و تحقیقات، قبل از تعریف عقود باید بگوییم برای چی به این چه ابعادی بر این موضوع بار می
ای قرارداد در اقتصاد نیاز داریم. در خصوص مضاربه هم باید ببینیم تعمیم کاربرد این عقد به غیر از تجارت آیا ارزش افزوده

کاهد یا خیر؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که فایده های ابزارهای مالی ما میکند؟ آیا از تنگناها و محدودیتدر اقتصاد ایجاد می
ی در اقتصاد ندارد واقعا بحث فقهی و حقوقی کردن در خصوص اثبات تعمیم کاربرد آن فایده عملی نیز در او ارزش افزوده

بر نخواهد داشت. یکی از خالهای این مقاله این است که بدون انجام این نوع بررسی و شناسایی ضرورت، مستقیما وارد 
 ناسب نیست.رسد این رویه چندان ممباحث فقهی و حقوقی شده که به نظر می

های بعد از این ورود را صرفا روی مباحث توان تحلیلشود نمینکته دیگر اینکه وقتی عقدی وارد حقوق و قوانین ما می
فقهی متمرکز نمود، بلکه نیاز است ابعاد قانونی آن هم مورد مالحظه قرار بگیرد. همچنین خوب بود در مقاله بیشتر اشاره 

توان های تجاری آن دوره اشاره دارد و یا میحادیث برای مضاربه وارد شده آیا فقط به فعالیتشد که لفظ تجارت که در امی
 هایی که امروزه ذیل تجارت وجود دارد هم تعمیم بیابد.به کلیه فعالیت

تقل شود از غرر اجتناب شود ولی در بازارهای مالی غرر منگردد. در بازارهای فیزیکی سعی میمبحث دیگر به غرر برمی
شود، مثل بازار بیمه. این یک ریسک است که در ازای مبلغی خرید شود. در بازارهای مالی آینده نامعلوم خرید و فروش میمی

شود. بحثی که باید بشود این است که تا چه حد این جهل و ابهام پذیرفته شده است و از چه حدی به بعد تبدیل و فروش می
؟ غرر غیرمجاز کجاست؟ متاسفانه در مباحث علمی کمتر وارد شناسایی مرزهای غرر شود؟ غرر مجاز کجاستبه غرر می

 ایم و نیاز است که بیشتر به این موضوع پرداخته شود.شده

 

در ابتدای بحث الزم است به چند نکته اشاره کنم. بعد از پیروزی انقالب اسالمی  االسالم سید حسن وحدتی شبیری:حجت
ن اساسی بنا بر این شده که همه قوانین ما اسالمی باشد که مرجع تشخیص آن شورای نگهبان است. بنا به اصل چهارم قانو

خواهیم مضاربه را گسترش دهیم ابتدا مطمئن شویم که با احکام اسالمی منطبق باشد. شناخت این لذا ضرورت دارد اگر می
د. نکته دیگر اینکه فقه اسالمی با استفاده از ابزارها و انطباق از طریق فقه است که از منابع اولیه حکم اسالمی را کشف کن

توان از این ظرفیت های خود امکان تطابق با مقتضیات و تحوالت زمان و دوره معاصر را دارد. در این موضوع نیز میاهرم
 هایی را با شرایط روز استنتاج نمود.استفاده کرد و تطابق

ها حبس شود و استفاده با ممنوع و حرام است. از سوی دیگر الزامی نیست که ثروتدانیم بنا به ضرورت دین رآنگونه که می
ها به گردش در خواهد سرمایهگذاری و کسب سود متعارف قرار داده است. لذا دین میهایی را برای سرمایهنشود. اسالم راه

 ید و رونقی در اقتصاد به وجود آید.بیاید و در بین افراد بچرخد. به عبارتی با ترکیب سرمایه با نیروی کار تول

دهی و خدمات مشارکت صورت بگیرد. در خصوص مضاربه گفته شده است که گاهی نیاز است در غیر تجارت مثل سرویس
خواهد تا با آن کار کند و در انتها سود را با صاحب تبر تقسیم شکن است ولی تبر ندارد. از کسی تبر میمثل اینکه فردی هیزم
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ا بر تعریف فقهی مضاربه نام این فعالیت مضاربه نیست؛ چراکه دینار و درهم رایج به عامل داده نشده بلکه تبر داده کند. بن
شکنی بوده که رخ داده است. حال اگر بتوانیم با استفاده شده است و همچنین کار صورت گرفته تجارت نبوده بلکه عمل هیزم

ها و کاالها و خدمات توسعه بدهیم، برخی از مشکالت حل را به انواع فعالیت های فقهی این مضاربهها و اهرماز ظرفیت
 شود. این ایده این مقاله بوده که البته ایده خوبی است.می

البته من معتقدم باید فقه به واقعیات خارجی هم توجه کند و در کنار اقتصاددانان و متخصصین امر قرار بگیرد، اما به شرطی 
توانیم از آن استفاده زیادی داشته بی وارد نشود. ما در فقه ابزارهای دیگری همچون وکالت داریم که میکه به مبانی آسی

شکنی را به سرانجام برساند. در نظام تواند از صاحب تبر وکالت بگیرد که از طرف او کار هیزمباشیم. در این مثال، فرد می
 ارد. این اشکالی ندارد و یک ظرفیت در فقه است.بانکی هم وکالت به صورت گسترده قابلیت استفاده د

توانیم از سایر عقود برای حل مشکالت و تنگناها استفاده کرده تا که مجبور نشویم کاربرد حال سوال این است که آیا ما نمی
ر این مقاله نام و غیر معین برویم؟ این موضوعی است که جا داشت دمضاربه را توسعه و تعمیم دهیم و یا  سراغ عقود بی

 گرفت.بیشتر مورد توجه قرار می

نام، ساختارهای عقود سنتی و بانام را بشکنیم؟ این سوال نیز توان برای ایجاد یک عقد بیسوال دیگر این است که آیا می
کنیم ولی توانیم عقدی را اجرا های مرسوم و سنتی فاصله بگیریم. ما نمیتوانیم بدون حجت از قالبجای بحث دارد. ما نمی

نام است. البته برخی از احکام اختصاصی آن فاصله بگیریم و بعد نام آن را تغییر بدهیم بگوییم این یک عقد دیگر یا عقد بی
ای نیست مثل ایجاد عقد جدید بیمه؛ ولی آیا در جاهای دیگر هم این ناچاری و کمبود ابزار کند و چارهاوقات مسئله فرق می

نام، به تفصیل در بخش عقود بی« حقوق قراردادها در فقه امامیه»د؟ ما در کتاب خودمان با عنوان و عقود سنتی وجود دار
 باشند. توانند مراجعه داشتهایم که عالقمندان میبه این موضوع اشاره کرده

ر علما است و در نکته دیگر این است که فتوای معیار در قانونگذاری کدام است؟ به نظر ما فتوای معیار همان فتوای مشهو
صورتیکه مشهور علما فتوایی در مورد خاصی نداشته باشند باید به فتوای حاکم اسالمی که هم اینک مقام معظم رهبری است 

ای خریداری کرده و با افزایش سودی مشخص آن را گوید که فرد کاالیی را از فروشندهمراجعه شود. معنای عرفی تجارت می
توان در بحث خدمات از مضاربه استفاده کنیم و نام آن را نوعی تجارت ند. به عقیده من نمیرسابه خریدار بفروش می

قانون تجارت خیلی از امور را در دایره تجارت آورده و آن را در قرارداد  ۲توان صرفا بنا به ماده بگذاریم. به بیان دیگر نمی
گیری است و معیار باید منابع ضای فقهی قابل بحث و نتیجهمضاربه صحیح بدانیم چراکه ابعاد و احکام عقد مضاربه در ف

 فقهی و فتوای مشهور باشد نه صرف قانون تجارت و فضای حقوقی حقوقدانان.

کرد که ادله تعمیم کاربرد مضاربه و مفهوم تجارت به سایر در خصوص مفهوم غرر در مضاربه هم نیاز بود مقاله بررسی می
قه جعل شده یا قضیه خارجیه، چرا که نتیجه در دو حالت با هم متفاوت است. در حالت ها به صورت قضیه حقیفعالیت

اول امکان ارایه تفسیر جدید از غرر متناسب با مقتضیات زمان وجود دارد در حالیکه در حالت دوم این امکان وجود ندارد. 
ه است مثل عقد جعاله که در واقعیت ما الزم بذکر است که اصال برخی از عقود برای مالحظه اندکی از ابهام وضع شد

دانیم عامل در جعاله به چه میزان فعالیت داشته، یا همین مضاربه که در خود مقداری ابهام را به نحو طبیعی دارد. به هر نمی



 
 

5 

 

ر درک توانند فقیه را دحال زمان و مکان در تعریف غرر و احکام آن حائز اهمیت بوده و متخصصین اقتصاد و علوم مالی می
این تحوالت کمک برسانند. از آنجاکه این یک بحث فنی و دقیق است نیاز به بررسی بیشتری دارد که به وقت این جلسه 

 رسد.نمی

اند. اول اینکه در خود عقد مضاربه توسعه ایجاد شده و مصادیق به هر تقدیر، نویسندگان محترم مقاله دو مسیر را طی کرده 
ه شده مضاربه تعمیم داده شود؛ و دوم اینکه بنا به آیه اوفوا بالعقود پایبندی به هر قرارداد و توافقی جدید هم ذیل مفهوم گسترد

نام آن را صحیح بشماریم. به نظر بنده هر دوی این مسیرها نیازمند رعایت مالحظاتی را نتیجه گرفته و در قالب عقدی بی
های علمی و فقهی آن به حدی است که ردگی این مطالب و دقتاست که بهتر است در مطالعات آتی بدان توجه شود. گست

 ای مجزا بسط و توسعه داد.توان هر یک از این دو مسیر را در قالب مقالهحتی می

طرح شده و مبنی بر این است که فقه یک « فقه نظام»بحث دیگر، نظریه شهید واالمقام محمدباقر صدر است که با عنوان 
تواند با بخش دیگر ناهماهنگ، ی هماهنگ با یکدیگر است. بنا بر این نظریه، هر بخش فقه نمینظام و مجموعه با اجزا

دهنده یک مجموعه هماهنگ است. ناسازگار و در تضاد باشد؛ بلکه هر جز تکمیل کننده جز دیگر بوده و در مجموع تشکیل
وان با استفاده از فتاوی غیرمشهور، حکمی را تاگر حکمی از شریعت باعث ناکارامدی و ایجاد مشکل در اقتصاد شود، می

جایگزین حکم مشهور کرد تا آن گرفتاری و مشکل برطرف شود. در خصوص موضوع این مقاله که به کاربرد مضاربه اشاره 
های فعلی توان از این نظریه شهید صدر هم استفاده کرد. بدین نحو که چنانچه استدالل شود مضاربه با محدودیتدارد می

 وجب ایجاد دشواری در عرصه اقتصادی شده است امکان استفاده از فتاوی غیرمشهور هم مورد بررسی قرار گیرد.م
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۹6 

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI-SR-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

 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه

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

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمغفول بهمالی واکاوی ظرفیت تأمین

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

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

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   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 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 ایرانآثار بی

 لیال محرابی 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 استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟های ایران: تقابل قانون با االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 نکداریدر صنعت با IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

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

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

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

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در 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 ایراننگاری بانکداری سایهکالن
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 بانکبخش حقیقی و رشد قیمت داراییهای آثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 اد ابراهیمیسج MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

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

 مجید عینیان 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

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری 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
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http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=273087&Language=1
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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=272699&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
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252166&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252104&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکتی در نظامحکمرانی شرک
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

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

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

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

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  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 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

13۹3 

 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

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

 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

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

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

 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 

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

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (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
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 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 

13۹2 

 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

 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 
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 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
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9110.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9109.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9108.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-4.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-3.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-2.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-1.pdf


 
 

 

 

 


