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سال هفدهم /شماره شصت و شش
تابستان 9316
 /5سخن سردبیر :اقتصاد مقاومتی :استراتژی ملی پیشرفت و توسعه
عباس عربمازار
استهای مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

 /93سی
علی خالقیان میمند ،محمد واعظ برزانی ،محمدرضا حیدری و مهدی طغیانی
 /74مفهومسازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسالم با رویکرد نهادگرایی
علیاصغر هادوینیا و سعید خدیوی رفوگر
 /44تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)
سیدمحمدهادی قبولی درافشان و سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
« /909قاعده» یا «صالحدید» در بانکداری مرکزی اسالمی (مورد مطالعه ایران)
وحید مقدم ،احسان علیاکبری ،ایمان باستانیفر و محمد واعظ
 /933ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی :وجه التزام بانکی
سیدامراهلل حسینی
 /951مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپردهها در بانکداری اسالمی
یعقوب محمودیان ،اصغر ابوالحسنی هستیانی ،محمدحسین پورکاظمی و کامران ندری
 /919مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسالمی
سیدحسن قوامی

66
سال هفدهم  /شماره شصت و شش  /تابستان 9316

صاحب امتیاز :علیاکبر رشاد
مدیر مسؤول :علیاکبر رشاد
سردبیر :عباس عربمازار
دبیر تحریریه و مدیر اجرایی :حسین غفورزاده

اعضاي هيئت تحريريه
دكتر صادق بختياري (استاد دانشگاه اصفهان)  /دكتر عباس عربمازار (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)  /دكتر
اسداهلل فرزين وش (استاد دانشگاه تهران)  /دكتر سعيد فراهانيفرد (دانشيار دانشگاه قم )  /دكتمر غمم رضما
مصباحي مقد (دانشيار دانشگاه اما صادق / )دكتمر سميدعباس مسسمسيان (اسمتاد پژوهشمگاه فرهگمو و
انديشه اسممي)  /دكتر ميث مسسايي (استاد دانشگاه تهران)  /دكتر سيدحسين ميرمعزي (دانشميار پژوهشمگاه
فرهگو و انديشه اسممي) /دكتر علياصغر هادوي نيا (دانشيار پژوهشگاه فرهگو و انديشه اسمممي)  /دكتمر
محمدنقي نظرپسر (دانشيار دانشگاه مفيد)  /دكتر احممدعلي يسسفي(دانشميار پژوهشمگاه فرهگمو و انديشمه
اسممي).
(به ترتيب حروف الفبا):

به استگاد گساهي شماره  3/6750مسرخ  76/7/56و گساهي شماره  3/55/5010مسرخ  77/57/55كميسيسن نشريات
علمي كشسر (وزارت علس  ،تحقيقات و فنآوري) ،فصلگامة اقتصاد اسممي درجه علمی  -پژوهشی دارد.
فصلگامه اقتصاد اسممي با همکاري انجمن اقتصاد اسممي ايران مگتشر ميشسد.
ويراستار :حسين غفسرزاده آراني
مترج انگليسي :مجيد كريمي ريزي
مترج عربي :محمد صفري
نشاني فصلگامه :ق  :بلسار  51خرداد ،كسچه شهيد ميثمي ،تلفن 30675991 :نمابر ،30675990 :صگدوق پستي 509 :م 30571
تهران :خيابان شهيد بهشتي احمد قصير (بخارست) ،خيابان پژوهشگاه ،پمك  ،5تلفن 4 :م  ، 77034763نمابر77064095 :
E.mail : eghtesad @ iict .ac.ir
http : //eghtesad .iict.ac.i r/

تلفنهاي مركز تسزيع و فروش 77513111 :م  77513575صگدوق پستي 44 :م 53541

راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت
لطفاً به هنگام تنظيم مقاالت موارد ذيل رعايت شود:
 .5نا  ،نا خانسادگي ،ميزان تحصيمت ،رتبه علمي نسيسگده و مترج  ،شغل ،نشاني ،كد پستي و شماره تلفن خسد را قيد كگيد.
 . 5مقاالت را روي يك طرف هر برگ ،با رعايت فاصله مگاسب بين سطرها و خسانا و حروفچيگي شده (بااكيفيات
قابل قبول) ،به همراه ديسکت آن ارسال كگيد.
 .3حج هر مقاله بيش از  51صفحه حروفچيگي شده  317كلمهاي نباشد.
 .4چکيده فارسي مقاله ،حداكثر در  517كلمه به همراه چکيده انگليسي و عربي آن به همين مقدار.
 . 1واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها.
 .6طبقهبگدي .JEL
 . 0مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي و مجمسعه مقاالت چاپ شده باشد.
 .7مقاله ارسالي نبايد همزمان به مجلهها يا مجمسعههاي ديگر فرستاده شده باشد.
 . 9درج معادل التين اسامي ،و اصطمحات مهجسر ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است.
 .57مگابع مسرد استفاده ،در متن به اين شکل نسشته شسد ،نا خانسادگي نسيسگده ،تاريخ انتشار و شماره صفحه (مظفر،5310 ،
ص )594و فهرست مگابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نا خانسادگي نسيسگده ،به شکل ذيل تگظي شسد:
أ) براي كتاب :نا خانسادگي ،نا نسيسمگده؛ نام كتاب؛ نما متمرج ؛ شمماره جلمد،
شماره چاپ ،محل انتشار :نا ناشر ،تاريخ انتشار.
ب) براي مقاله :نا خانسادگي ،نا نسيسگده؛ «عگسان مقاله» ،نا مترج ؛ ناام مللاه،

دوره يا سال ،شماره مجله ،تاريخ انتشار ،شماره صفحه آغاز و پايان مقاله.
تذكر :شايان ذكر است در صسرت تکرار بمفاصله مگابع ،به كلمه «همان» و شماره
جلد و صفحه بسگده ميشسد .همچگين در صسرت تعدد آثار مگتشره در سال واحد
از يك مؤلف ،جهت نماياندن ترتيب انتشار با حروف «الف»« ،ب»« ،ج» و ...متمايز
ميگردد.

 مقاالت و مطالب مگتشره در فصلگامة علمي پژوهشي اقتصاد اسممي ،لزوماً بيان ديدگاههاي مجله نيست
 مجله از پذيرش مقاالت غير مسضسعات اقتصاد اسممي و غير اقتصاد ايران با راهکارهاي اسممي معذور
است  مجله در تلخيص و ويرايش مقاالت و مطالب آزاد است  اصمل مقماالت ارسمالي بازگردانمده
نميشسد  نقل مطالب و تصاوير با ذكر مأخذ بممانع است.
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فصلگامه علمي پژوهشي اقتصاد اسممي در پايگاه استگادي علس جهان اسم ( )ISCوابسته به وزارت علس  ،تحقيقات
و فگاوري به نشاني  www.isc.gov.irو  http://www.srlst.comو همچگين در پايگاههاي اطمعات علمي
جهاد دانشگاهي ( )SIDبه نشاني  www.sid.irو پايگاه مجمت تخصصي نسر وابسته به مركز تحقيقاتي علس
اسممي ( )CRCISبه نشاني  www.noormags.comنمايه ميشسد.
شايان ذكر است اين فصلگامه بگا به گساهي مركز مگطقهاي اطمعرساني علس و فگاوري داراي ضريب تأثير ( )IFاست.
در ضمن فصلگامه علمي پژوهشي اقتصاد اسممي در سايتهاي ،http://magazines.iict.ir/eghtesad
 www.isc.gov.ir ،www.noormags.com ،http://www.magiran.com ،www.iict.irو
 http://www.srlst.comقابل دسترسي است.

