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 چکیده          

شناورامروزه در بازارهای مالی جهان، انواع  شاخص اوراق بهادار با نرخ  شناورها( با پیوند به  های گوناگون و با اهداف )

در مقابل افزایش ستت ع عمومی  مصتتونپیوند )اوراقی شتتناورها اوراق تور  ترینشتتودی ی ی از متداولمتنوع دادوستتتد می

دلیل ی بهدآیمیشمار تور  به برابرشدن در مؤثر برای بیمه یگذاران راه ارکه برای بسیاری از سرمایه است( تور ها یا قیمت

طراحی ابزارهای من  ق با شتتریعت  پیوند،اوراق بهادار متعارف و از جمله اوراق تور  بیشتتترمشتت  و و شتت هاو شتترعی 

ست؛ ابزاریضروری  سرمایه ا شریعت، نیازهای  صول  سازدیکه بتواند در عین ان  اق با ا شران را برآورده  ر ه گذاران و نا

ییی یا ترکی ی از آنها و  یک از اوراق بهادار استتت می یا صتتت وس بر استتتاپ یک عقد پایه مانند مشتتتارکت، اجاره، مراب ه،

یک از انواع عقود قابلیت بیشتتتری برای استتت اده در آید این استتت که کدا که در اینجا پیش می پرستتشتتیودی شتتطراحی می

تر و ییی مناستتت  ،کاربرد ی، دامنهبودنبودن، جذابپیوند دارد و از جهت معیارهای گوناگون مانند مشتتتروعصتتت وس تور 

 و شتتناور( ستتود نرخ با اوراق هایگونه از )ی ی پیوندتور  اوراق کارکرد ت یین و معرفی از پس یادداشتتت این در استتتی

 نوع هارچ و شودارزیابی می پیوندتور  صوروبه طراحی منظوربه اس می بهادار اوراق قابلیت آن، فقهی مش  و بررسی

سایر  اوراق مراب ه،جز گرفته، بهط ق بررسی صورو یگرددمی مقایسه ی دیگر با وکالت و مراب ه، اجاره، مشارکت، اوراق

های فقهی گذاری و وجود چالشهای ستتتترمایهدلیل انع اف بیشتتتتتر در زمینهبه ،اوراق وکالت یاوراق این قابلیت را دارد

 استیاولویت در اوراق  این بین ،کمتر
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مقدمه 
های پایدار از دغدغه رقمیتور  تکنرخ به  دستتتتیابیبوده استتتت و  در ایرانپولی  گذارستتتیاستتتتمهار تور  همواره از اهداف اصتتتلی 

ست شور گذارسیا صادی ک سود تور  باعث می بر اثری کاهش ارزش پول آیدشمار میبهان اقت سید بلندمدو و نرخ  سرر شود اوراق با 
وی از ستت ر وبرای ناشتت ی تأمین مالیهزینهافزایش  به ،ستتواز یک زیادد و در کشتتورهای با نرخ تور  رو شتتوثابت، با افت کارایی روبه

ور  تنرخ زدن بازده اوراق به کارهای مورد است اده برای گرهوی ی ی از سازانجامدمیگذاران کاهش جذابیت اوراق برای سرمایه، به دیگر
 دیپوشش ریسک تور  وجود دار ،و در نتیجه یابدمیام ان کس  بازده واقعی من  ق با تور  ت قق  ،پیوند است که در آناوراق تور 

کند و  کمک رقمینرخ تور  تککه به پایداری  است یضرور ها و ابزارهاییاست اده از سیاست ،کنونی اقتصاد کشور وضعیت در
ستاین پیوند ی ی از اوراق تور  ستمرار تواند می که ابزارها سرمایه رقمینرخ تور  تکدر ا شتر  ستق ال بی وراق بهادار گذاران از او نیز ا

 شودیاقع م ید ونیز ه شدمنتشر
و بررسی مش  و فقهی آن،  (0های اوراق با نرخ شناوری ی از گونه)پیوند پس از معرفی و ت یین کارکرد اوراق تور  یادداشتاین 

 و ،و چهار نوع اوراق مشتتتارکت، اجاره، مراب هکند میپیوند بررستتتی تور  صتتتوروبهطراحی  منظوربهرا قابلیت اوراق بهادار استتت می 
اپ تور  بر اسآن نیست که سود ق عی عقود اس می  یادداشتپیوند بودن در این ی منظور از تور نمایدمیبا ی دیگر مقایسه را وکالت 

 فقها دارای مش ل غرر و اکل مال به باطل استی  تما نظر  اززیرا این مسئله  ،تعیین گردد

اوراق بهادار با نرخ شناور 
شناور که  ست، اوراقی شودنامیده مییا اوراق بهادار با نرخ متغیر نیز  2«رهاشناو»اوراق بهادار با نرخ  سود یا کوپن آنها  ا  صوروبهکه 

ساپو ای دوره شناورها اولین بار در خ ل دوره3(2۰۰2شود )ف وزی، یک نرخ مرجع پرداخت می بر ا شدید نرخ بهره  یی  ساناو  نو
شناورها 1۷۹۰ یدر اواخر دهه شدی  شر  ست ب منت شومم ن ا ساپ یکآن  ید و پرداخت بهرها هر معیاری مرت ط   (فرمولراب ه ) بر ا

ف شتده تعری ی خاصمنع ف یا تغییر در یک شتاخص معین در زمان یکوپن پرداختی این اوراق برابر با نرخ بهره ،متغیر باشتدی عموماً
ی به اشاره کردنرخ وجوه فدرال و ، 1نرخ الی ور ،9شاخص بهای کاالها و خدماو مصرفی توان به، میهاین این شاخصترمهماست؛ از 

 گویندیمی 6پیوندتور  یشود، اوراق قرضهنرخ تور  تعدیل می بر اساپکه سودشان  ایاوراق قرضه
دون توجه ب باید ای است که ناشرنرخ بهره یبیشینه« سقف»دی شویا هر دو منتشر می« سقف»یا « کف»بسیاری از شناورها با نرخ 

شر در ق ال افزایش هزینهبنابراین، بپردازدی  اوراق یافزایش نرخ مرجع بهره میزانبه  نرخی کمینه «کف»شودی های بهره م افظت مینا
ن در مقابل گذاراستترمایهبنابراین، تر از آن هم باشتتد، ناشتتر باید آن را بپردازدی نرخ مرجع پایین باشتتده ینیعتگر کوپن ی استتت که اابهره

 ساالنه تجدید شودی ، وماههشششوندی نرخ بهره در شناورها مم ن است روزانه، ه تگی، ماهانه، فصلی، کاهش سود م افظت می
  

                                                           
1 floating-rate securities 
2 floats 
3 Fabozzi, F. J. (2002). The handbook of financial instruments. Hoboken, N.J: Wiley (Frank J. Fabozzi series). 
4 consumer price index (CPI) 
5 London inter-bank offering rate (LIBOR)  
6 inflation-linked bonds 



 
 

 

پیوند در نظام مالی متعارفاوراق تورم 
فته یاتور  ت قق نرخ اساپبر ای را شدهاقی است که بازده تضمینپیوند اوراوراق بهادار تور » ،0مالی پالگریوی اههفرهنگ واژبرم نای 

بر ی در این نوع اوراق، نرخ بهره 2(2۰1۰)بنکز، « کنندمیکند که اوراق را تا پایان ستتتررستتتید نگهداری گذارانی پرداخت میبه ستتترمایه
ساپ شاخ ا شتر اوراق بهادار تور  یشودکننده( تعدیل میص بهای مصرفشاخص تور  )معموالً  ت و سپیوند م لغ کوپن ثابت ادر بی

 (ی2۰۰2شود )ف وزی، شده طی عمر اوراق تعدیل میتور  ث ت بر اساپارزش اسمی 
در اوراق  ؛شتتودهمراه ارزش استتمی در ستتررستتید پرداخت میکه در آن م لغ کوپن استتمی ثابت به ی معمولیقرضتتهبرخ ف اوراق  
ن یک راه ای ییل ستتود بر حستت  تور ، دو راه وجود داردی برای تعدگیردصتتورو مینظر از تور  بازده واقعی صتترفپرداخت پیوند، تور 

ست که سمی ثابت بماند )تور  ت ققنرخ  های پرداختی بر حس کوپن ا شود و ارزش ا  راه دیگرو  ،(نگاه کنید 1ش ل به یافته تعدیل 
، تاسه درصدی از ارزش اسمی های پرداختی ککوپن ،آن یتور  تعدیل شود و در نتیجه نرخ مداو  بر حس  طوربهاینکه ارزش اسمی 

 تعدیل گرددی
 

 
 یشناور یی معمولی با اوراق قرضههای نقدی اوراق قرضهجریان یمقایسه .۱شکل 

ساپپیوند در کشورهای مختلف با نا  مخصوص خود و عموماً اوراق تور  شر میاخص بهای مصرفش بر ا  دی برایشوکننده منت
 یاست روفمع 9پیوندی تور اوراق خزانه و در انگلستان به 3ی مصون از تور اوراق خزانه نا آمری ا بهاین اوراق در  ،مثال

صنعتی سال پیوند اولین بار بهاوراق تور  ،در کشورهای  شدی پس از آن 1۷۹1طور گسترده در  شر  ستان منت سترالیا  ،در انگل ا
نادا )1۷۹۱) یا )1۷۷۹(، فرانستتتتته )1۷۷۹(، آمری ا )1۷۷۱(، ستتتتو د )1۷۷1(، کا تال مان  ،(2۰۰۱(، ژاپن )2۰۰۲(، ای و آل
پیوند در های اخیر، اوراق تور در ستتتال 1کردندی را منتشتتتر پیوندی تور ترین کشتتتورهایی بودند که اوراق قرضتتتهمهم (2۰۰۲)

و آفریقای جنوبی( نیز در حال گستتترش استتتی بیشتتترین ستتهم انتشتتار اوراق  ،ویژه برزیل، م زیک، ترکیهبازارهای نوظهور )به
 2۰12تا آوریل  را پیوندی دولتی تور ، حجم انتشتتار اوراق قرضتته2ی شتت ل 6(2۰12هاستتت )کرامر، پیوند مربوط به دولتتور 
 دهدیمیت کیک کشورها نشان به

 

                                                           
1 The Palgrave Macmillan dictionary 
2 Banks, E. (2010). The palgrave macmillan dictionary of finance, investment, and banking. Basingstoke [England], New York: 

Palgrave Macmillanی 
3 treasury inflation-protected securities (TIPS) 
4 inflation-linked gilts (IL gilts) 

 دهدیاعداد داخل پرانتز سال انتشار اوراق را در هر کشور نشان می 5
6  Krämer, W. (2012). An introduction to inflation-linked bonds. Lazard Asset Management. Retrieved from 

http://www.lazardnet.com 
  



 
 

 
 (ی2۰12)من ع: کرامر ی )میلیارد دالر( 2۰12ل پیوند تا آوریی دولتی تور حجم اوراق قرضه .۲شکل 

صلی برای  ،معموالً شار اوراق تور  بهها برخی دولت یتمایلبیدو دلیل ا شار ان ،اول اینکه یشودمی م رحپیوند انت ست انت واع مم ن ا
 با وجود انتشتتتار اوراق ،ی اوراق در بازار شتتتودی ال تهکاهش نقدشتتتوندگی و قابلیت معامله ،اوراق بهادار موج  ت کیک بازار و در نتیجه

و بعضتتی استتت های مرکزی م رح شتتده اخیر این استتتدالل جایگاهی نداردی دلیل دو  بیشتتتر از جان  بانک هایی دولتی در ستتالقرضتته
های مرکزی بیم دارند که با انتشتتار این اندی بانکپیوند خودداری کردهتور ها از انتشتتار اوراق این استتتدالل تا مدو باکشتتورها مانند آلمان 

های اقتصتتتادی منجر شتتتود عادو کنند و این امر به کاهش اعت ار ستتتیاستتتت زیادهای تور  ها و دیگر فعاالن بازار به نرخنوع اوراق، بنگاه
نتشار زیرا با ا ؛شودند موج  افزایش اعت ار بانک مرکزی و دولت میپیوشود که اوراق تور (ی در مقابل، چنین استدالل می2۰12)کرامر، 

مزیتی یشتر بهای تور  یابد و نرخی دولت برای کاستن غیرمستقیم بدهی خود با افزایش تور  )مالیاو تورمی( کاهش میاین اوراق، انگیزه
پایدارستتتتازی نرخ تور   برایتواند راه ار مناستتتت ی می‐ ر  کم های توویژه در نرخبه ‐ پیونداوراق تور  ،روبرای دولت نداردی از این

 استی آمدهن عان ت کیک ذیپیوند بهترین مزایای اوراق تور برخی از مهم ،1ی در جدول تلقی شودرقمی تک
 1جدول 

 پیوندی تورممزایای اوراق قرضه
ن عانذی  مزایا 

 گذارانسرمایه

 داشتن یک دارایی بلندمدو با بازده واقعی 
 پوشش ریسک تور 

 ریزی بازنشستگیبرنامه
 گذاریسازی س د سرمایهمتنوع

 حساسیت قیمتی کمتر نس ت به نرخ تور  در مقایسه با اوراق معمولی
متر، کمعام تی  ی، هزینهمورد نظرهای ثابت )انتخاب بخش گذاری در داراییداشتن مزیت نس ت به سرمایه

 و ییی( ،های ثابتدر دارایی هاریسکوجود سایر 

 ناشران
 پوشش ریسک تور 

 تور  نرخ ام ان انتشار اوراق بلندمدو بدون نگرانی از کاهش
 (ی تأمین مالیهزینهکمتر در مقایسه با اوراق عادی )کاهش  0صرف ریسک

 ناگذارسیاست
 ابزار بالقوه در جهت تخمین انتظاراو تورمی 

 برای مالیاو تورمی  ی دولتانگیزهافزایش اعت ار دولت و کاهش 
 ی3(2۰1۲)و هوبر  ،2(1۷۷۱) من ع: شن یادداشت.

                                                           
1 risk premium 
2 Shen, P. (1995). Benefits and limitations of inflation indexed treasury bonds. Economic Review, Quarter III, 41-56. 
3 Huber, S. (2013). Inflation-linked bonds: Preserving real purchasing power and diversifying risk, Credit Suisse. 



 
 

پیوند متعارفبررسی فقهی اوراق تورم 
پیوند، باید به این نکته اشتتاره کرد که در من ق بانکداری استت می، باید ستتود عقود استت می از بخش پیش از بررستتی فقهی اوراق تور 

باید سود پروژه م اس ه و به افراد پرداخت شود )بدون توجه  ؛اگر م نا عقد شرکت است طور مثال،بهاقتصاد استخراج گرددی  حقیقی
 ،فقهی م ل تردید و اش ال استی ال ته در صورو نیاز به این امر دیدگاهبه نرخی دیگر از  سود 0کردنشاخص این،بنابرتور (ی نرخ به 
 تور  را نیز در نظر گرفتینرخ ال ساب، هایی مانند سود علیتوان با است اده از روشمی

شریعت در آن رعایت شده باشدی در اینجا  دگاهدیباید ضوابط عمومی و اختصاصی معام و از  ،فقهی یک قرارداد تأیید منظوربه
 شودیاین دو معیار بررسی می باپیوند اهمیت دو معیار غرر و ربا، اوراق تور  دلیلبه

یاو یاو، روا یدگاه آ بتو اج ،از د ثا ید  با ق ها در تعریف ر ندارد و گرفتن هر نماع فق یادهبودن وجود  ای در قرارداد قرض، وع ز
 بنابراین، یاستتت پیوند ستتند قرض با بهرهی اوراق تور 2(1۲۷۲ثابت باشتتد و چه متغیر )موستتویان و میستتمی،  استتت؛ چه آن زیادهرب

اولیه آنها ربوی و حرا   یمعامله ،رواز اینمتغیر یا شتتناور استتتی  صتتوروبهشتتود، هرچند زیادی آن مشتتمول قرض همراه با زیادی می
 یاستبیع یا حواله، ربوی و حرا   ا اسامیاست و معام و مترت  بر آنها نیز ب

دقت تشتتخیص عرف استتت، زیرا به نوعی از خدعه وجود داشتتته باشتتدی م س وجود غرر ،شتتود که در آنای غرری گ ته میبه معامله
شاید معامله سمی، عقلی  سویان و می شد )مو شته با شته و هیچ خ ری در آن وجود ندا شود که از تما  جهاو اط عاو کامل دا ای پیدا ن

شدید نرخ تور  )به1۲۷۲ سان  سود اوراق به نرخ تور ، آینده وضعیتویژه در (ی با توجه به احتمال نو صادی( و پیوند نرخ   یپرت طم اقت
 یاستآن غرری  ییوند از جهت سود و ضرر م هم است و معاملهپاوراق تور 

از در صورو نی نیست ومرسو  مجاز  صوروبهو است اده از آن  داردپیوند متعارف مش ل فقهی اوراق تور  ،موارد این با توجه به
استت   طراحی شتتود که ضتتمن داشتتتن کارکرد اقتصتتادی الز ، از نظر فقهی نیز  من  ق با شتتریعتبه کارکرد این اوراق، باید ابزارهایی 

 مش لی نداشته باشدی

پیونداوراق بهادار اسالمی تورم 
ی ی از قراردادهای  یکه بر پایه استدر بازارهای مالی  شدنیاوراق بهادار اس می )ص وس( اوراقی با ارزش مالی ی سان و معامله

س   طرمورد  شدهتأیید ا ست احی  شاع صوروبه ‐ و دارندگان اوراق ا ها و منافع ای از داراییمالک یک دارایی یا مجموعه‐  م
صل از آن  ستندحا سویان،  ه سود به 3(1۲۷1)مو ص وس انواع گوناگونی دارد که در هر یک از آنها پیوندزدن نرخ  تور  یا هر نرخ ی 

قابلیت  ؛ستا و مراب ه منتشر شده ،تنها اوراق مشارکت، اجاره ،تا کنونشاخص دیگر قابل بررسی استی با توجه به اینکه در ایران 
اوراق وکالت در رفع نیازهای دولت  یظرفیت گسترده دلیلبهشودی همچنین تور  بررسی مینرخ زدن نرخ سود به این سه جهت گره

ر گردد و دبررستتی می نوع یادشتتدهپیوند شتتدن در کنار ستته ی عمومی، این نوع صتت وس نیز از جهت قابلیت برای تور هاو دستتتگاه
 شودیبندی میشدن اولویت پیوندتور این چهار نوع ص وس برای  ،پایان

ود اوراقی مانند مشتارکت و ترین شتاخص در تعدیل نرخ سترستد من قیمی نظربهتور ، نرخ  یدربارهبا توجه به وجود آمار رستمی 
که ضمن این یتور  داردنرخ با  زیادیهم ستگی  در آنها دارایی پایه زیرا است شاخص بهای کاالها و خدماو مصرفیاجاره نرخ تور  یا 

منظور  هباید توجه کرد ک ،با توجه به ماهیت اوراق بهادار اس می، مم ن است است اده از نرخ تور  بخشی نیز ضرورو یابدی همچنین
پیوند تور  اوراقی بارهی که دری دیگرنکتهتور  تعیین گرددی نرخ  بر استاپپیوند بودن آن نیستت که ستود ق عی عقود است می از تور 
ی ت تورموضعی، زیرا در نیست زیادشود که نرخ تور  خیلی منتشر می وضعیتیاین است که اصوالً این اوراق در  مدنظر قرار گیردباید 

 گونه اوراق نداردیای برای انتشار اینناشر انگیزهشدید، 
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 ی پولی و بانکییی تهران: پژوهش دهتجارب عملی-(: مبانی نظری۱بانکداری اسالمی )(ی 1۲۷۲موسویان، پی عی، و میسمی، حی ) 2
 ی اس مییفرهنگ و اندیشهی تهران: سازمان انتشاراو پژوهشگاه (۱ی اسالمی )بازار سرمایه(ی 1۲۷1موسویان، پی عی ) ۲



 
 

 پیونداوراق مشارکت تورم
ست،  شارکت از اوراق با نرخ بازده متغیر ا ست دلیلبههرچند اوراق م سیا سود علی های پولی،اتخاذ   ونتا کنال ساب این اوراق نرخ 

نظارو ستازمان  باهزار میلیارد ریال  ۲۹٫۲شتارکت با حجم مورد اوراق م 22 ،تا کنون 1۲۹۱ثابت در نظر گرفته شتده استتی از ستال 
و همچنین ص وس اجاره و مراب ه  اوراق مشارکت یال ساب همهنرخ سود علی 0بهادار انتشار یافته که غیر از دو مورد اوراقبورپ و 

اوایل  و 1۲۷2و  1۲۷1های ستتتال درنرخ تور   ،که ط ق آمار بانک مرکزی جمهوری استتت می ایرانحالیدر ؛درصتتتد بوده استتتت 2۰
بودن نرخ ع وه بر ثابت ،در بیشتر موارد دهدمیاجرایی انتشار این اوراق هم نشان  یدرصد اع   شده استی رویه 2۰بیش از  1۲۷۲

 ی اندشدهال ساب و ارزش اسمی اوراق تسویه سود، این اوراق با نرخ سود علی
و  ستاسود اوراق مشارکت آن است که جریاناو خروجی سود متناس  با پیشرفت سودآوری پروژه  نرخ نکردشناور نتایجی ی از 

؛ شتتودمیجریاناو نقدی کمتری از پروژه خارج  ،وضتتعیت اقتصتتادی نامناستت  استتتیا  که پروژه پیشتترفت چندانی ندارد وضتتعیدر 
اهش ی توزیع ریستتک و کانجامدمیورشتت ستتتگی آن یا  کم ود نقدینگی پروژه بهنام لوب، تقستتیم ستتود ثابت  وضتتعیتدر  کهدرحالی

 سود تا سررسید از مزایای اوراق مشارکت با نرخ سود شناور استی یتوزیع عادالنه و نااطمینانی
سال ساب پرداختی نرخ سود علی اوراق مشارکتی است که در آن تور ( ون ازپیوند )با نرخ سود مصاوراق مشارکت تور   اپبر ا

 الت اوو ارزش اقتصادیشود و مابهشودی در سررسید اوراق، پروژه ارزشیابی میی تعدیل میشخصم یراب ه ابق با شاخص تور  م
گذاران پرداخت به سرمایهاولیه  یعنوان بازده واقعی پروژه و اصل سرمایهشده طی دوره بهال ساب پرداختروز پروژه از سودهای علی

سازمان بورپ و اوراق  ی فقهیکمیته) سه راه ار پیشنهاد شده است ،ال ساب اوراق مشارکتسود علی کردنبرای شناور یشودمی
 :2(1۲۷۲بهادار، 
تعیین  یدرصتتد مشتتخصتت یال ستتاب که بر م نای نرخ تور  به اضتتافهستتود علی ،: در این روشالحسوواش شووناورسووود ی ی -1

شر به دارندگان اوراق قرض می سویه گرددی می دادهشود، از طرف بانی یا نا سود واقعی پروژه ت سررسید بر م نای  شود تا در 
عنوان قرض تواند هر م لغی را بهناشر می ؛ال ساب پرداختی در اوراق مشارکت قرض استماهیت سودهای علی ،ازآنجاکه
 نهایی و حقیقی سود صورو گیردی یاوراق تملیک کند تا در سررسید تسویه یبه دارنده

دهد که بتوانند : در این روش ضتتتتمن عقد شتتتترکت، ناشتتتتر این حق را به دارندگان اوراق میق اختیار فروشاسوووتهاده ا  ح -2
 معین( به ناشر یا بازارگردان اوراق ب روشندی  یدرصد یمشخصی )تور  به اضافهی م نای راب هخود را بر  یالشرکهسهم

دهد ضمن عقد شرکت، ناشر این حق را به دارندگان اوراق می: در این روش استهاده ا  حق اختیار فروش و حق اختیار خرید -۲
د که دهندارندگان اوراق این حق را به ناشتتر می چنانکهخود را به ناشتتر یا بازارگردان اوراق ب روشتتند،  یالشتترکهکه بتوانند ستتهم

 صد معین( داشته باشدی در یتور  به اضافهی )مشخص یراب هناشر در سررسید مقرر، اختیار خرید اوراق را بر اساپ 
سو ، چون قرارداد اختیار معامله یک اختیار معامله ست 3ت عی یدر دو مورد دو  و  ضمن عقد  ؛ا شرط  ست اده از  بهترین راه ار ا

موج  آن ناشتتر )در اینجا بانی( حق خرید مقدار معینی از اوراق شتترط ضتتمن عقد الزمی استتت که به   استتتی قرارداد اختیار خریدالز
شارکت صال ه را  م ست قرا ،ی همچنینکندمیدر زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر قرارداد م رداد اختیار فروش قراردادی ا

 در زمان معینی به ناشر آن داردی را موج  آن خریدار حق فروش مقدار معینی اوراق مشارکتعنوان شرط ضمن عقد الز  که به اب
شتتتودی در زمان انتشتتتار وجود ندارد، بل ه پس از انتشتتتار اوراق و طی مدو زمان معین ایجاد می در اوراق مشتتتارکت، دارایی پایه

یی به گوپاستت این اوراق از جهت  ،آن نیز م ابقت داردی همچنین یبا ماهیت اصتتلی قرارداد پایه ازی ستتود اوراق مشتتارکتشتتناورستت
 داردی  مناس ینیازهای گوناگون دولت و نهادهای عمومی ظرفیت 

  

                                                           
 درصد بوده استی 1۷و  1۹ال ساب در این دو مورد نرخ سود علی 1
 http://www.rdis.ir، برگرفته از: 1۹/1۰/1۲۷۲(ی انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود مصون از تور ، 1۲۷۲ی فقهی سازمان بورپ و اوراق بهاداری )کمیته 2

3 embedded option 



 
 

 پیوندی تورماوراق اجاره
دارایی م نای  برمال یت مشتتاع دارندگان آن  یدهندهشتتود و نشتتاناوراق اجاره اوراق بهاداری استتت که بر استتاپ عقد اجاره منتشتتر می

ست که اجاره داده می شار اوراق ا سویان،انت ست که هداداجاره بها تابعی از قیمت دارایی(ی تعیین نرخ اجاره1۲۷1شود )مو میان شده ا
مانند زمین، مس ن، وییی با تور  همراه  شدنیاجارهای های سرمایهی در وضعیت تورمی، قیمت بسیاری از داراییشودتوافق میدو طرف 

مدو زمان  اگرشتتودی تر مینیز گران کشتتتی و های متأثر از نرخ ارز مانند هواپیماو افزایش نرخ ارز، دارایی هات ریم حضتتوری در استتت
توانستتتند دارایی موضتتوع گذاران در مدو اجاره میشتتود؛ به این معنا که ستترمایهاجاره طوالنی باشتتد، از کارایی اوراق اجاره کاستتته می

 اجاره دهندی  بیشتریهای اجاره را به نرخ
شتر اوراق و شناورسازی اجارهبنابراین،  سرمایهحداکثر تأمینبهای پرداختی اوراق به جذابیت بی ی در کندیمگذاران کمک ی حقوق 

 (ناموجر)گذاران ی مت اوتی را به سرمایهاجاره هاینرخ را دارد باید در زمان مشخص، مستأجر، بانی که نقش پیوندی تور اجارهاوراق 
شناوردر قرارداد اجاره، عد  تعیین دقیق اجاره حالاینی باکندپرداخت  صوبه ‐ فقهی دیدگاهاز  ‐ بودن آنبها و  ش ال داردی ط ق م   یا

مان ساز ی فقهیکمیتهذیل طراحی شده است ) ش لبه پیوندی تور اجارهسازمان بورپ و اوراق بهادار، دو نوع اوراق  ی فقهیکمیته
 (:1۲۷۲بورپ و اوراق بهادار، 

که ضتتمن شتتود تشتت یل می ی متوالیاجارهدر این روش، اوراق اجاره از چند عقد : 1یم یاتی با نرخ شووناور یاوراق اجاره -الف
ی اولین عقد اجاره بهااجارهنخست نرخ ی دوره ییعنی زمان انتشار اوراق با انعقاد قرارداد اجاره است؛ شرط شده ی اولقرارداد اجاره

سررسید آن پایان یک تعیین می ستی  ی زمانیدورهشود که  شرط میهمچنین، ا قرارداد )موجر و  دو طرف شودضمن این عقد اجاره 
ی هر عقد اجاره نرخ تور  بهااجارهنرخ  یتجدید کنند ی زمانیدورهابتدای هر  در ( متعهدند عقد اجاره را تا ستتتررستتتید اوراقمستتتتأجر

  استیمشخص  یمقدار یع وهبهق ل  یدوره
شتتتود که تشتتت یل می ی متوالیاجارهدر این روش نیز، اوراق اجاره از چند عقد  با نرخ شووناور: شوورت تم ی اجاره بهاوراق  -ش
ی اولین بهااجارهنرخ  نخستتت یدوره یبا انعقاد قرارداد اجاره یعنی زمان انتشتتار اوراق استتت؛ ی اول شتترط شتتدهقرارداد اجارهضتتمن 

قرارداد  دو طرف شتتودشتترط می ،من این عقد اجارهضتت همچنینی تاستت ی زمانیدورهشتتود که ستتررستتید آن یک عقد اجاره تعیین می
ی هر عقد اجاره بهااجارهنرخ  یی زمانی تجدید کننددورهابتدای هر  در ند عقد اجاره را تا ستتتررستتتید اوراقمستتتتأجر( متعهد)موجر و 
ه مستأجر، عین سررسید شود درط )موجر( متعهد میواسدر این نوع اوراق،  استیمشخص  یمقدار یع وهبه ی ق لدورهنرخ تور  

 آوردی)بانی( در مستأجررا در مقابل م لغی معین به تملیک 
ش ههدو راه ار قرارداد اجارهمیان  شرط ضمن عقدی درست که م رح می پرسشیای ندارد؛ ولی ی اول  ست که چنین  شود این ا

؟ ص ت این نوع شرط، به کرداول شرط  یضمن اوراق اجارههای بعدی دیگر را در ماه یتوان قرارداد اجارهمیآیا یعنی  ؛است یا خیر
ص یع است؛ ولی  ،ی اوراق اول آمده باشددر ضمن معامله« شرط فعل»صورو چنانچه این شرط به استیچگونگی اشتراط آن منوط 

ص یع « شرط نتیجه»صورو اگر به شد،  شده با صریع  ستیت شرع و  نی س   خاص نیاز دارد که در  زیرا اجاره و تملیک من عت به 
ی در 2(ییقه 1۱۰۲ )م قق داماد، آن را ضمن عقدی شرط نمود یتوان بدون آن س   خاص، نتیجهقانون مشخص شده است و نمی

شرط می اینرسد نظر میبه ،اینجا صورو  ست؛ چون به این  شرط فعل ا صورو رضایت شرط  گذاران( و موجر )سرمایهشود که در 
  گرددیبعدی منعقد می یعد  افراط و ت ریط مستأجر، اجاره

های بعدی پس از این دو راه ار احتمال وجود غرر استی مشخص است که در ارکان قرارداد اول اجاره و نیز اجاره یبارهی دیگر درنکته
 نرخدلیل ابها  در به ‐ شودولی مم ن است در شرط ضمن عقد که برای انعقاد قراردادهای بعدی بسته می ،انعقاد آنها جهالت وجود ندارد

شدی به یشا  ه ‐ های بعدتور  در ماه شته با ستهنظر میغرر وجود دا شاخص )مانند تور ( بهرسد ازآنجاکه واب  هم طور کامل مشدن به یک 

                                                           
ی فقهی شتتده در کمیتهاستتت اده شتتده استتتی ولی اوراق طراحی« linked-inflation»معادل « پیوندتور »نویستتندگان، در این نوشتتتار از اصتت  ح  دلیل تأکیدبه 1

 شده در مصوباو این کمیته آمده استیسازمان بورپ و اوراق بهادار با همان عناوین م رح
 ن: مرکز نشر علو  اس مىیی تهراقواعد فقههیقی(ی  1۱۰۲م قق داماد، پی  ی ) 2



 
 

ضاب ه ست و دارای  ستمعین  ینی سئلا شرط در راه ار کمیتهغرری ،حالی بااینجایگاهی نداردی غرر در این اوراق ه، م ی فقهی بودن این 
 یاستتر نیازمند بررسی فقهی دقیق

عملیاتی در این اوراق  ی، احتمال افزایش هزینهدو راه اراین تعدد قراردادهای اجاره در  دلیلبهتوان گ ت اقتصتتتتادی، می ل اظبه
پیوند این نکته را نیز در نظر داشتتت که اوراق تور  ، بایددر آنها زیاد شتتودی ال ته ی تأمین مالیهزینهام ان دارد  ،وجود دارد و در نتیجه

ه با یستتدر مقا ،ی تأمین مالیهزینهو مم ن استتت  داردنستت ت به اوراق معمولی، صتترف ریستتک کمتری ( پوشتتش ریستتک تور  دلیلبه)
 ردگذاری قیمت دراین نکاو را  گونه اوراقهنگا  انتشتتار اینالز  استتت ناشتتر  ،حالهرنداشتتته باشتتدی به زیادیافزایش  ،اوراق معمولی

 بگیردینظر 
 نشدشار اوراق است که خود موج  م دودلزو  موجودبودن دارایی پایه در زمان انت پیوندی تور اجارهاوراق  مورددر  ی دیگرنکته

 شودیبرای دولت می ویژهبهگونه اوراق این درگذاری های سرمایهزمینه
صورو طراحی وراق را میین ااپیوند: تدریجی تورم شرت تم ی اجاره بهاوراق  -پ سی که ارزش م یع کردتوان به این  سرر د در 

م الغ  ،بهای کاال گنجانده شتتود و در ستتررستتید منظوربهبهای پرداختی طی دوره، م لغ مازادی همراه اجارههمچنین به یمشتتخص گردد
ساط پرداخت ساطی کاال میاق سر گرددی نرخ بهای اق صلشده بابت کاال از کل ثمن ک شودی حا شناور تعیین  ر  در ضرب نرخ توتواند 

درصد به  2۰ی بهااجارهپرداختی  شودی برای مثال، نرخ اقساطمیارزش اسمی دارایی )یا ارزش اوراق( اقساط بهای کاال در نظر گرفته 
عنوان ثمن های دارایی است و مقدار مازاد بهبدرصد همان نرخ اجاره 2۰ی نرخ است نرخ تور  ضرب در ارزش اسمی دارایی یاضافه

 شودیاقساطی دریافت می صوروبهم یع  ،ی در حقیقتگرددمیم یع م اس ه 
 گذاری وجود داردیهای سرمایهبودن زمینهایی پایه در زمان انتشار و م دوددارمش ل لزو  وجود  ،در این راه ار نیز همچنان

 پیوندوراق وکالت تورما
تواند به سه الت میکدهدی و  خود قرار مىینا ‐ براى انجا  امرى‐  گرى راید دو طرفى از ی  ،موج  آنه بهکوکالت عقدى است  

مالی جهت تملک  تأمینمنظور که یک طرف به استهایی اوراق وکالت گواهی ی0(1۲۹۲)موسویان،  باشدو م لق  ،ش ل خاص، عا 
ها، ی این اوراق بیانگر مال یت یا ستتهم دارندگان آنها در داراییکندیا خدماو شتترعی منتشتتر می ،ها، کاالهاگذاری در دارایییا ستترمایه

تا آنها را  گیردمیها در اختیار یک وکیل قرار گذاریها یا سرمایهکبعد، این تمل یای این اوراق استی در مرحلهیا خدماو پایه ،کاالها
موضتتتوع  ،در اوراق وکالت ازآنجاکهی 2(1۲۷1 ،موستتتویان و ،کاوند پور،حستتتین) کنداز طرف ناشتتتر و دارندگان این اوراق مدیریت 

س  با نوع وکالت تعریف میسرمایه سترهگذاری متنا ستمگذاری اوراق سرمایه یشود؛ گ شدی این اوراق م ن ا سیع یا م دود با  و
 اهداف مختلف منتشر شودی بهتواند برای نهادهای دولتی بسیار سودمند باشد و می

های پایه اوراق را و وکیل دارایی ؛بانی آن را تقاضا ؛کندگذاری میاوراق پول را سرمایه یپیوند، دارندهدر الگوی اوراق وکالت تور 
سرمایه ازآنجاکهکندی مدیریت می ضوعاو متنوعگذاریدر اوراق وکالت،  سیدهای مت اوو  هابازده با های وکیل در مو سرر ستو  ، ا

ستود اوراق متناست  با نرخ تور ،  کردنشتناور منظوربهیافته با نرخ تور  با شت اف همراه باشتدی ای ت ققمم ن استت ستودهای دوره
 تور  پرداخت کردی  نرخ تغییر بر اساپال ساب )م تنی بر قرض( یعل صوروبهتوان سود این اوراق را می

سید اوراق، بانی دارایی سرر شر اوراق هنگا   شر گواهی را بازخرید زیرا این امر باعث می خردمیها را از نا و دارندگان اوراق  کندشود نا
و  ندکمیگذاران تقسیم میان سرمایه راشده سید م لغ دارایی فروختهی ناشر اوراق در سرریابنددست گذاری خود اصل سرمایه به بتوانند دوباره

 ی  دهدمیصورو  دوره درشده ال ساب پرداختبر اساپ سودهای علیرا تسویه حساب نهایی 

 

                                                           
 ی پولی و بانکییی تهران: پژوهش دهفرهنگ اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت(ی 1۲۹۲موسویان، پی عی ) 1
ی ی علمفصلللنامه(ی اوراق بهادار )صتت وس( وکالت؛ ابزاری مناستت  برای تأمین مالی صتتنعت پتروشتتیمیی 1۲۷1پور،  ی، کاوند،  ی، و موستتویان، پی عی )حستتین 2

 (ی۱۹)۱۲پژوهشی اقتصاد اسالمی، 



 
 

 پیوندتورم یاوراق مرابحه
قرارداد مراب ه  بر استتاپمالک دارایی مالی )دینی( هستتتند که  ،مشتتاع صتتوروبه ،اوراق مراب ه اوراق بهاداری استتت که دارندگان آن

سویان، ست )مو شده ا صل  شنده مالک ثمن و خریدار مالک مثمن می (ی در عقد بیع1۲۷1 حا  ازآنجاکهشودی پس از فروش کاال، فرو
ست و نمی شناورمقدار ثمن پرداختی ثابت ا شد،  ساط پرداختی به معلقکردن تواند متغیر با ب  ن آن  ،ثمن قرارداد و در نتیجه شدناق

 ن،بنابرایبا اقتضتتای عقد بیع منافاو داردی  بینجامدایجاد شتترط ضتتمن عقدی که به شتتناورشتتدن ثمن م یع  ،ی همچنینشتتودمنجر می
 روستی اوراق مراب ه با نرخ شناور از نظر فقهی با چالش جدی روبه الگویطراحی 

پیوندمابعاد فقهی اوراق بهادار اسالمی تور 
 اختصاص داردی پیوندتور برخی ابعاد فقهی اوراق بهادار اس می به بررسی این بخش 

 پیوندضمانت اصل سرمایه در اوراق تورم
شخص ثالث در بنا بر  سط  سرمایه تو صل  ضمین ا شهور فقها، ت ستی یاوراق مالی ب تما نظر م ش ال ا ه در مورد اوراقی کبنابراین، ا

 تأمینهای ی خصتتتوصتتتی، شتتترکتهای بیمهو شتتترکت هابانک، نهادی غیردولتی مانند کنندمنتشتتتر میدولت یا ستتتایر نهادهای دولتی 
 توانند اصل ارزش اسمی اوراق دولتی را ضمانت کنندی های دولتی و غیره میمستقل از بخش یسرمایه

 پیوندضمانت سود در اوراق تورم
ش ال دارد؛ چون ضمانت  بر سود از نظر فقهی ا ست و خسارو در  منظوربهم نای نظر مشهور فقها، تضمین  ج ران خسارو م رح ا

ل اظ از ابتدا مشخص نیست به پیوند، چون میزان سودشودی در اوراق تور مورد اصل مال است و کاهش سود خسارو م سوب نمی
 یکردیافته را تضمین توان پرداخت سود ت ققولی می ،نیست مم ناجرایی نیز تضمین آن از ق ل 

ابزار  ی ایندارندی سیستماتیک اقتصاد را هاریسکگذارانی مناس  است که ت مل پذیرش سود شناور برای سرمایهنرخ اوراق با 
شش شی برای پو سرمایهرو ستدادن  سودآوری  بنابراین، یگذار در برابر یک نرخ خاص مانند تور  ا شه و لزوماً با  سک همی شش ری پو

توان برای پرداخت ستتود شتتدید و ایجاد انگیزه برای ضتتمانت این اوراق، می وضتتعیت تور ام ان بروز  دلیلبههمچنین یستتتی همراه ن
 سقف مشخصی را در نظر گرفتی

 پیوندغرر در اوراق تورم
 هه مم ن است این ش ،کندمعین تغییر می یراب هو متناس  با یک  تنیسمیزان سود ق عی مشخص  ،در زمان انتشار اوراق ازآنجاکه

توان گ ت در پیوند، مین ی غرر با اوراق تور  یدر ت  یق قاعده یا خیری جریان دارد ی غررمستتتتئله ،اوراقاین د که آیا در ایجاد شتتتتو
غی تواند هر م ل، میکندمیدارندگان اوراق پرداخت ال ستتاب به علی صتتوروبه را بانی ستتود پرداختی پیوند، چوناوراق مشتتارکت تور 

 تعیین گردد و مش ل غرر در آن وجود نداردی
بخشتتی از ثمن م یع استتت که در  یع وهبهبها پیوند، م الغ هر دوره شتتامل م لغ اجارهتدریجی تور  شتترط تملیکاجاره بهدر اوراق 

اوراق  رسد اینمی نظربه ؛شودتشار بر پرداخت بخشی از ثمن در هر دوره توافق میدر ابتدای ان ازآنجاکهشودی پایان هر دوره تعیین می
ال ستتاب توستتط بانی به دارندگان علی صتتوروبهپیوند نیز، چون ستتود پرداختی دی ستترانجا  در اوراق وکالت تور ندارنیز مشتت ل غرر 
 آن وجود نداردیتواند هر م لغی تعیین گردد و مش ل غرر در شود، میمی اوراق پرداخت

 ودیشنیازمند بررسی و تعمق بیشتری است و باید ابعاد آن با دقت بیشتری واکاوی  پیوندغرر در اوراق بهادار تور ال یقاعده، ال ته

 پیوندضرر در اوراق تورم
باطل  الضرر یهقاید اساسبر شود، های اقتصادی در جامعه میپیوند بایث برو  آسیبلحاظ اقتصادی ثابت شود اوراق تورماگر به
اقًا قطعی اثبات نشده است و اته صورتبهانتشار این نوع اوراق در هیچ اقتصادی  بر اثرنرخ تورم  افزایشرسد می نظربه. ولی است
 ،روینا  ا. ت قی شود، ابزار کنترل تورم وضعیت تورم کمدر  ویژهبهتواند طور که در ابتدای بحث اشاره شد، این اوراق میهمان



 
 

ارگیری آن کسایر کشورها در به یبا توجه به تجربه شود و بنابراینمیشدن تورم در جامعه توان گهت که این اوراق موجب نهادینهنمی
 انجامد.نمیمناسب برای انتشار آن به ضرر  وضعیت درنظرگرفتنتوان گهت استهاده ا  این اوراق با می

پیونداوراق تورم یمقایسه 
 ست.ا مقایسه شده ۲های مخت ف در جدول پیوند مطابق شاخصاوراق بهادار اسالمی تورم انواع ه به آنچه گهته شد،با توج

 ۲جدول 
 پیونداوراق بهادار اسالمی تورم یمقایسه

 نوع اوراق

وجود 
دارایی پایه 
در زمان 
 انتشار

تناس  
شناورسازی سود 
با ماهیت اصلی 
 قرارداد پایه

انع اف در 
موضوع 

 گذاریسرمایه

گویی به نیازهای پاس 
دولت و نهادهای 

 دولتی

ت ابق با 
موازین 
 شرعی

 بندیرت ه

 2 متوسط زیاد متوسط هبل خیر مشارکت

 ۲ متوسط متوسط کم خیر هبل اجاره

 1 زیاد بسیار زیاد زیاد هبل خیر وکالت

 ‐ ندارد کم کم خیر هبل مراب ه

یازهای یی به انواع نگوپاستت تواند برای و میدارد پیوند تور  صتتوروبهانواع اوراق، اوراق وکالت قابلیت بیشتتتری برای طراحی  از
 پایه در زمان انتشار نیستی چون در این نوع اوراق نیازی به داراییشودهای غیردولتی است اده دولت و نهادهای دولتی و حتی دستگاه

ل انتقال با مش یا  برای انتقال ندارندی زیادی مناس  است که دارایی پایه برای نهادهایی ،یابدد یک دارایی انتشار میایجا منظوربهو 
به  ،گذاری کرد و از این جهتهای گوناگون ستتترمایهتوان در زمینهوجوه حاصتتتل از انتشتتتار این اوراق را می ،ی همچنینمواجهنددارایی 

 ارج یت داردی‐ م دود است  پروژه و طرح خاصکه به یک ‐ اوراق مشارکت 

گیریبندی و نتیجهجمع 
ستاوراق تور  سیا س  برای تأمین مالی و اجرای  ستهای پولی و مالی پیوند متعارف ی ی از ابزارهای مالی منا ست اده از  ا  ن،آو ا

با اصتتول  پیوند متعارفعد  ان  اق اوراق تور  کندی با توجه بهمیرقمی کمک ویژه در وضتتعیت تور  کم، به تث یت نرخ تور  تکبه
 ستیپیوند در این مسیر راهگشامندی از مزایای این نوع اوراق، طراحی اوراق بهادار اس می تور شریعت اس   و ضرورو بهره

مشخص  وپیوند بررسی تور  صوروبهو مراب ه از جهت قابلیت برای انتشار  ،در این نوشتار، چهار نوع ص وس مشارکت، اجاره، وکالت
گذاری و های ستتترمایهانع اف بیشتتتتر در زمینه دلیلبه)اوراق وکالت  ،دی در این میانه، ستتتایر اوراق این قابلیت را داراوراق مراب  جزبهشتتتد 
 داردیاولویت بیشتری  (های فقهی کمترچالش

 ‐ گذاران بیشترجذب سرمایه دلیلبه ‐ پیوند اس میدولت در صورو است اده از اوراق تور  یادداشت،م احث این بر اساپ 
ی ایهپنیاز کمتری به مراجعه به بانک مرکزی و افزایش  ،مالی کند و در نتیجه تأمینتواند بخشی از مخارج خود را از طریق این اوراق می

و  رقمینرخ تور  تکپولی جهت ح ظ  گذارسیاستو  ی دولتانگیزهر موج  افزایش این ابزا است اده از ،کندی همچنینپیدا می پولی
عمیق آن مالی و تهای ی بازارتوسعهپیوند به گسترده از اوراق تور  یاست اده ،شودی از سوی دیگرتوجه به انتظاراو تورمی در جامعه می

 ی و مالی استیگذاران پولکند که از اهداف مورد توجه سیاستدر کشور کمک می
تر اسوووت. بررسوووی ابعاد گوناگون پیوند نیا مند بررسوووی و واکاوی یمیقبودن اوراق تورمبرخی موضوووویات فقهی مانند غرری

های معامالتی، آثار در متغیرهای کالن ی تأمین مالی، هزینهپیوند )مانند مدیریت ریسوووو ، هزینهاقتصووووادی و مالی اوراق تورم
 مند به این حو ه مورد توجه قرار دهند.شود پژوهشگران یالقهضویاتی است که پیشنهاد میاقتصادی، و ...( ا  مو

 



 
 

 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۹۳۱ 

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 ۰۲ای 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 رونقسازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورهتحلیل 

 قلیچوهاب  MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی 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 تورمی گذاریقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۰۲1۱های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

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

1۹۳۹ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلوثر بر بهرهعوامل م

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۰۲1۱بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، 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

 ا جاللی نائینی و محمدامین نادریانسید احمدرض 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 1۹۳۹دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمیسیدعلی  MBRI-PR-93033 1۹۳۹گزارش 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 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 پیامدهای کالنتنگنای اعتباری از شواهد خرد تا 

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

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

 فصل اول
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۹۳۹ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۹۳۹تابستان  ) 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 (1۹۳۹ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (1۹۳۹ن 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 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

1۹۳۰ 

 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 1۹۳۲-1۹۳۲ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۹۳۰-1۹۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۹۳1-1۹۳۲ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۹۳1-1۹۳۲های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسهای توسعهتجربه بانک

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181412&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181403&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171363&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171358&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171357&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171356&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171355&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf


 
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 میسمی، 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 میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۹۳۲و  1۹۳۳های 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 تولیدشاخصتحلیل 

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 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 اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میسمی MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

1۹۳1 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 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 میسمی 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 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

1۹۳۲ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۹۳۲) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۹۳۲)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۹۳۲) بهار های دولتی ایرانبازاری در شبکه بانک برآورد قدرت

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۹۳۲) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمحمد روشنحسین معصومی،  MBRI-9004 (1۹۳۲) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۹۳۲) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.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/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.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/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/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


 
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۹۳۲) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۹۳۲) بهار مالیات تورمی دالر

1۹۳۳ 

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

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