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 چکیده 

 

رود. این یادداشت با بيان وضعيت تورم در ایتصاد ایران شمار میهای مرکزی بههای اصلی بانکها از رسالتتورم و مهار رشدد یيمت  کنترلی

ها و شرطنماید که مسدتلزم وجود پي  های رسديدن به این هدف معرفی می عنوان یکی از راهگذاری تورم را بهو لزوم مهار آن، راهبرد هدف

ندی بنهادی و تکنيکی از جمله اسدتقال  بانک مرکزی، عدم سدل س سياست مالی بر سياست پولی، اعالم هدف تورمی و زمان   هایچارچوب

آميز تورم وجود دارد، از نظر گذاری موفقيتدسدددتيابی به آن و ... اسدددت. در ایران با وجود مشدددکالتی که در زمينس چارچوب نهادی هدف 

 است. ترتکنيکی، زمينس موفقيت فراهم
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 مقدمه

 چنان پایين وها و رسيدن به این م لوب است که نرخ تورم آنهای مرکزی در سراسر جهان حفظ ثبات یيمتیکی از اهداف اصلی بانک

های اصلی خود حذف کنند. در بسياری از کشورها ثبات ها، نرخ تورم را از دغدغهگيرینوسان باشد که کارگزاران ایتصادی در تصميمکم

شود، به این مفهوم که استراتژی بانک مرکزی این است که با استفاده از ابزارهای معنی تفسير میگذاری تورم همها اغلب با هدفیيمت

 شده تورم برای یک بازة زمانی مشخص دست پيدا کند.سياست پولی به یک نرخ از پي  اعالم

های اساسی رسيدن به این هدف، تبيين شده و در این شرطتورم، پي  گذاریهای مختلف هدفدر این یادداشدت پس از تشری  جنبه  

 شود.هایی برای کنتر  تورم در ایتصاد ایران ارائه میچارچوب پيشنهاد

 

 

 گذاری تورم و شرایط اعمال آنلزوم هدف 

ن بيشتر است و بانک مرکزی طبيعی اسدت که هر چه نرخ تورم در کشدوری بارتر باشدد، حساسيت جامعه و اهن فن نسبت به کنتر  آ   

دم و های مرترین دغدغهرسدد در شدرایف فعلی ایتصاد ایران یکی از اصلی  نظر میگيرد. بهبرای مهار تورم تحت فشدار بيشدتری یرار می  

های به بررسددی شدداخص« 4109جهانی  سگزارش توسددع»انک جهانی در جدیدترین گزارش خود با نام مسددلولين، نرخ تورم بار باشددد. ب

بر اساس این  اسدت.  کردهبررسدی  را  4104تا  4101های کشدور جهان در سدا    034نرخ تورم  و ایتصدادی کشدورهای جهان پرداخته  

 ته است.یرار گرفجهان درصد برآورد شده و ایران از این لحاظ در جایگاه چهارم  4/43 زمانی ةگزارش، متوسف نرخ تورم ایران در این باز

گرفتن سدددياسدددتی مسدددتحکم برای کنتر  تورم خواهد بود که یکی از  بده این ترتيدب بداندک مرکزی طی زمان م بور به درپي     

چارچوبی »شود: گذاری تورم چنين تعریف میاست. در ادبيات ایتصادی، هدف« گذاری تورمهدف»ها ترین این سدياسدت  شدده شدناخته 

ت صورشود و بهصورت رسمی اعالم میی برای نرخ تورم برای یک یا چند دورة زمانی معين بهبرای سدياسدت پولی که در آن هدفی کم   

 .0«رسد که تورم پایين و باثبات، هدف اوليس سياست پولی استضمنی به اطالع عموم می

ی برای تورم در ( اعالم عمومی هدف کم0مرتبف اسدددت که عبارتند از: گدذاری تورم شدددامدن پنج جنبدس م زا و به یاهر غير   هددف 

، از جمله ( اسددتراتژی که در آن متريرهای زیادی3عنوان هدف اوليه سددياسددت پولی  ها به( تعهد سددازمانی به ثبات یيمت4مدت ميان

                                                           
1 - Bernanke, Ben S.; Laubach, Thomas; Mishkin, Frederic S. and Posen, Adam S. (1999) InflationTargeting: Lessons from the International Experience. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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( افزای  9گيرند اسدددتفاده یرار میگيری درخصدددوع اعما  ابزارهای پولی مورد های پولی و نرخ ارز، برای تصدددميمهای بهره، کننرخ

( افزای  1ها، اهداف و تصددميمات مقامات پولی از طریق افزای  ارتباط با مردم و بازارها سددياسددت پولی درخصددوع برنامه  شددفافيت

  0پذیری بانک مرکزی برای دستيابی به اهداف تورمی.مسلوليت

واند تالش برای دستيابی به تها میهایی رزم است که نبود و تحقق نيافتن آنشدرط گذاری تورم پي اما، برای اعما  چارچوب هدف

  ها به صورت زیر ارائه شده است.شرطای از این پي تورم هدف را با شکست مواجه سازد. خالصه

 

 تورم مستقیم گذاریهدف چارچوب اعمال اساسی هایشرطپیش 

 چارچوب نهادی

    ه هدف کصریحی داشته باشد مبنی بر اینانتخاب ثبات یيمت: به این معنی که بانک مرکزی باید دسدتور یا وکالت مسدتقيم و

حفظ تورم در یک سدد   یا بازة خاع بر سددایر اهداف بانک مرکزی همتون تقویت رشددد ایتصددادی، حفظ ارزش پو  ملی،    

موضوع پشتيبانی  4118-4114ویژه پس از بحران مالی دددد ایتصادی افزای  اشترا  و ... اولویت دارد. البته، در طو  زمان، به

ير های اوليس این رویکرد را تريهای ایتصادی و دادن وزن بيشتر به این اولویت، تأکيد صرف بر نرخ تورم در نسخهيتس   فعال

 داده است.

  .استقال  بانک مرکزی: بانک مرکزی باید اختيار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعما  نفوذ دولت در امان باشد 

    تواند سل س سياست مالی که باعث کاه  کارایی بر سدياسدت پولی: استقال  بانک مرکزی می  های مالی عدم سدل س سدياسدت

 شود را کنتر  و محدود کند.های پولی میسياست

 ع کاهد زیرا به دولت امکان استقراض از منابیافته از درجس سل س مالی میسيستم مالی پيشرفته: وجود یک سيستم مالی توسعه

 شود.کزی را داده و باعث کنتر  چاپ پو  و سایر اشکا  سل س مالی میدیگری غير از بانک مر

 یاد  4«گانه غيرممکنسددده»عنوان شدددود که ایتصددداددانان از آن بهپذیر: نرخ ارز ثابت باعث ای اد وضدددعيتی مینرخ ارز انع اف

ه سدرمایه به کشدور، هر سه با هم   کنند؛ به این معنی که وجود نرخ ارز ثابت، سدياسدت پولی مسدتقن و ورود و خروز آزادان   می

کنتر  در آورد با وجود نرخ ارز ثابت غيرممکن اسدت و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سدياسدت پولی مستقن تحت   

 رسد.ممکن به نظر میعملی غير

  

                                                           
1 - Mishkin, Frederic S. (2004). Can inflation targeting work in emerging market countries?.No. w10646. National Bureau of Economic Research. 

2 - Impossible Trinity 
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 چارچوب تکنیکی

  ،عنوان که بانک مرکزی بهصورت پذیرد، مگر ایناعالم هدف: اعالم تورم هدف باید از سوی بانک مرکزی و دولت، هر دو با هم

 ها داشته باشد.یکی از اهداف اصلی خود، تعهد صریحی برای حفظ ثبات یيمت

 گذاری تورمی برای یک یا چند سا  ادامه خواهد داشت.افق زمانی: بانک مرکزی باید اعالم کند که هدف 

      یافته معمورً کننده و برای کشورهای توسعهمصدرف  شداخص یيمت: برای بيشدتر کشدورهای در حا  توسدعه شداخص یيمت

 شود.در نظر گرفته می0ایشاخص هسته

  های مرکزی یک محدودة تورمی هدف را به هدف های کالن ایتصدددادی، بانکتعيين دامنس تورم هدف: با توجه به نااطمينانی

 دهند.ای ترجي  مینق ه

    شود.استفادة بانک مرکزی اعما  میزارهای معمو  مورد ابزارهای پولی: سياست پولی با استفاده از اب 

  رده و رسانی کها اطالعپذیری و شدفافيت: بانک مرکزی باید در ارتباط با تصدميمات سدياسدت پولی از طریق رسانه    مسدلوليت

 جامعه داشددته و بينی آن منتشددر نماید. همتنين باید گفتمان صددری  و فعالی با ای در راب ه با تورم و پي های دورهگزارش

 بينی نرخ تورم را منتشر کند.های مربوط به پي حتی مد 

 

 گذاری تورم در ایران و پیشنهادهای اجراییهدف 

های شرطگذاری تورم برای بانک مرکزی ایران وجود ندارد، در زمينس پي های نهادی اعما  هدفشرطکه بسدياری از پي  رغم اینعلی

تواند با توجه به بدنس کارشدناسدی یوی و منسد م خود، در زمينس تعيين ميزان مناسب تورم    تکنيکی دسدت بانک مرکزی باز بوده و می 

 خوبی عمن نماید.  رسانی و شفافيت عملکرد و ... بهگذاری، شيوه اطالعهدف، بازة زمانی مورد نظر برای هدف

گذاری آن و مشدددکالت موجود در زمينس تحقق این حرکت، پيشدددنهادهای زیر برای حا  با توجه به نکات فوق در زمينس تورم، هدف

 شود:کنتر  و مهار تورم در ایتصاد کشور ارائه می

 دهد، بانکایتصدداد ایران که کشددور را در بين چند کشددور دارای بيشددترین نرخ تورم در جهان یرار می  . با توجه به نرخ باری تورم در0

 مدت در یالب یک برنامس انتقالی است.مدت و ميانمرکزی نيازمند طرحی عاجن برای کنتر  این نرخ در کوتاه

گذاری هدف»ی خارجی، بهتر اسددت بانک مرکزی به جای ها. به دلين نرخ تورم بسدديار بار و شددرایف خاع کشددور در راب ه با تحریم4

های خارجی سدخن به ميان آورد، زیرا نوسان شدید محيف کسب و کار و ایتصاد به دلين شوك « گذاری کاه  تورمهدف»از « تورم

 شده تورم خواهد بود.تعيينبه احتما  زیاد مانع از دستيابی بانک مرکزی به یک نرخ از پي 

                                                           
1 - Core Index 
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تواند چند مرحله را برای کنتر  تورم به اطالع عموم برسدداند؛ به این درصدددی تورم، بانک مرکزی می 41گرفتن نرخ حدود . با در نظر 3

درصدد کاه  خواهد داد. پس از سدیری شددن یک سددا  و در     01به  41معنی که مثالً اعالم نماید طی سدا  جاری نرخ تورم را از  

دف برای بازة زمانی مشدخص بعدی را به اطالع عموم برسداند. محاسبات دیيق تعيين   تواند ميزان کاه  تورم هصدورت موفقيت می 

های بانک مرکزی تواند کمک بسددياری به اعتماد مردم به تواناییميزان و مدت زمان رزم برای کاه  تورم و موفقيت در این کار می

 در مهار تورم و کمک به کنتر  انتظارات تورمی جامعه نماید.

گذاری تورم، بانک مرکزی باید همراهی و پشدتيبانی کامن دولت را داشدته باشدد، زیرا در کشورهای در حا  توسعه از    م هدف. در اعال9

کارآمدی ابزارهای سياست گذاری تورم، عدم اسدتقال  بانک مرکزی و سل س مالی دولت است که باعث نا عمدة درین شدکسدت هدف  

سددتا باید امکانات و ابزارهای بانک مرکزی برای کنتر  تورم تقویت شددود و دولت از برنامس  شددود. در این راپولی در کنتر  تورم می

 های بخ  مالی را برای تحقق این مهم افزای  دهد.کنتر  تورم حمایت کرده و هماهنگی

های اصدددلی رخی از گروهباید با در نظر گرفتن ب0ایگدذاری کاه  تورم عالوه بر توجه به نرخ هسدددته . بداندک مرکزی در کنتر  و هددف   1

 بندی کنتر  تورم ایدام نماید.دهندة شاخص کن به اولویتتشکين

 صورت مستقيم با وضعها بهها و آشاميدنیها مانند گروه خوراکی، برخی گروهکنندهشاخص یيمت مصرفدهندة های اصدلی شکن گروه. در زیر6

درآمدی( در ارتباطند، بنابراین حسدداسدديت در مورد نرخ تورم این بخ  در ميان معيشددت تمام افراد جامعه هبه خصددوع دهک های پایين 

 های بخشی را نيز در نظر بگيرد.گذاری کنتر  تورم باید اولویتآحاد جامعه بيشتر است. از طرف دیگر، بانک مرکزی در هدف

 

 

 

 :منبع

World Bank (2014) World Development Report 2014; Risk and Opportunity, Managing Risk for Development 

 

  

                                                           
1 - Core Rate 
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 های پژوهشی گزارش 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1333های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی 

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیرو زمانهای غیرخطی کنترل 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 خدمات مصرفیپیش

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 با مروری بر ت ارب سایر کشورهای اسالمی غيرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها:ارزیابی وضعيت م البات 

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تأمین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 سرمایه بال سهنامه سپر 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 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

 1332های پژوهشی در سال گزارش

 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 سازوکار 1331-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1332-1331های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1331-1331ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1331-1331های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 تصاد جهانی گذاری در اقانداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 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 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 اق بهادار تهرانشده در بورس اورهای 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 (1331و  1333های 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 

 یمصعب عبدالهی آران 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

 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 
MBRI-9201 حسین میسمی 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1331های پژوهشی در سال گزارش

 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 ی وثایق بانکیبررسی فقهی و حقوق

 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 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 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

 1331های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1331) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 نیلیفرهاد  MBRI-9007 (1331)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1331) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1331) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1331) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 MBRI-9003 (1331) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت
زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری 

 آالشتی

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1331) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1331) بهار مالیات تورمی دالر

 1333های پژوهشی در سال گزارش

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

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

 معصومی

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 نوربخش

 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

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

 بیگلری

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

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

 نیلفروشان

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

 اصلقائمی

 

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
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


 
 

 

 


