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مذمض تمیػاصي* ،غالمغضا مذتلمی تغػاصعان َ مذمض امیىی
صاولگاي فغصَؿی ملٍض
چکیددز .مفٍووُآ توتغَپووی تووً رُع ـووتغصي صع ػمیىووًٌووای صیگووغ ،اػ مظووً وطغیووً ارالعووات َ
تذمیمات التواصی ،ـتغف یافتً اؿت .تشق مالی التواصی ٌغ کلُع تأمیهکىىضي مىوات
ؿغمایً تمـیم میكُص .صع ایه ممالً اػ صَ معیاع ،توتغَپی تمغیثی َ اوذغاف اؿتاوضاعص تغای
اوضاػي یغی وُؿاوات چٍاع كاسن تُعؽ اَعاق تٍاصاع تٍغان اؿتفاصي كضي اؿت توا تغعؿوی
كووُص تووغای اوووضاػي یغی وُؿووانٌای كوواسنٌای تووُعؽ میتووُان اػ معیوواع صیگووغی تووً ووؼ
اوذغاف اؿتاوضاعص اؿتفاصي کغص.
صاصيٌا تغای ؿالٌای  ۸۸تا  ۹۹اؿت ،وتایج ولان مویصٌوض کوً ماکـویمم مموضاع صاصيٌوای
ایه كاسنٌا تیه ؿالٌای  ۹۷تا  ۹۹داهل كضي اؿت کً پوؾ اػ ماالعوً عظوت وُؿوان
كاسنٌا صع ایه ؿالٌا متُ ً كضیم ،صلیل عكض غیغ َالعی تُعؽ صع ؿوال ٍ ۹۷وق ۹
تغاتغی وغر اعػ صع ؿوال َ َ ۹۹اکوىق ادـاؿوی ؿوغمایً ظاعٌا توً عَی کواع تموضن صَلوت
ضیض ولان صاصي تُصوض ،تُصي اؿوت .وتوایج ایوه صَ معیواع اووضاػي یغی ٌمچىویه تیواوگغ ایوه
اؿت کً تً ؼ اوذغاف اؿتاوضاعص اػ عَف صیگغی ٌمچُن توتغَپی تمغیثی تغای اووضاػي یغی
وُؿاوات كاسنٌای تُعؽ میتُان اؿتفاصي کغص چغا کً وتایج ایه معیواع ٌماوىوض اوذوغاف
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مالی َ فعالیتٌای دمیمی التواصی مذـُب میكُص کً تً صَ تشوق تواػاع پوُلی َ تواػاع

اؿتاوضاعص می تاكض.
اژگ کلیزن :توتغَپوی ،توتغَپوی تمغیثوی ،اوذوغاف اؿوتاوضاعص ،وُؿوانٌوا ،كواسنٌای

* وُیـىضيی عٍضيصاع مکاتثات
صعیافت ،۹۹۹۹٫۷٫۷۷ :پظیغف٫۹٫۷۹:ۺۺ.۹۰
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تُعؽ.
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۵۶۶

-1مقزمن 
مـظماً ،وُؿاوات یکی اػ مٍمتغیه مفاٌیم صع کل وطغیً مالی اؿت .صع عَیکوغص ؿوىتی ایوه
پضیضي تغاؿاؽ مفٍُآ اوذغاف اؿوتاوضاعص اؿوتفاصي میكوض .اػ توجوایی کوً مذاؿوثً اوذوغاف

اؿتاوضاعص ؿاصي َ تؿان اؿت ،تعىوُان یو

اووضاػي یغی اػ عوضآ لاعیوت َ عیـو

تـویاع

مذثُب اؿت .كویظغ اَلویه تواع اؿوتضکل کوغص کوً وُؿواوات ؿوٍاآ تواػاع ملواٌضي كوضي توا
پیقتیىیٌای مضلٌای اعػف فعظی ،کوً صع ظكوتً تـویاع مذثوُب توُصي ،متىوال
[ .]۹۷ی

اؿوت

عاي ایگؼیه تغای ماالعوً وُؿواوات تواػاع ؿوٍاآ ،اؿوتفاصي اػ مفواٌیم فیؼیو

اؿت کً ُکن اصتیوات مٍوم تن عا صع تُهویش ملوکالت موالی یوا التوواصی ماوىوض مفٍوُآ
توتغَپی ثاتت کغصي اؿت [.]۹

صع ؿالٌای اسیوغ یکوی اػ عَفٌوای ضیوض توغای اووضاػي یغی وُؿواوات تواػاع اؿوتفاصي اػ
توتغَپی اؿت .توتغَپی ی

معیاعتغای اوضاػي یغی عضآ لاعیوت متییوغ توواصفی اؿوت کوً

توتغَپوی كوواوُنٌ ،وغ یو

اػ صاولومىضان تووا تعموویم ایوه توتغَپووی معیاعٌوای صیگووغی تووغای

اوضاػي یغی عضآ لاعیت تیان کغصووض کوً اػ مظوً توٍوا میتوُان توً توتغَپوی عووی ،توتغَپوی
تـالیؾ ،توتغَپی تمغیثی

َغیغي اكاعي کغص [ ،۷ۺ .]۹۹ ،۹میتُان فت توتغَپی

عوی َ تی ؿالیؾ ٌغصَ ،توتغَپی كاوُن عا تًعىُان دالت سام صع تغ می یغوض.

 -۲یشینن حقیق
تىتؾ َ ٌمکاعان عَف توتغَپی كاوُن َ توتغَپی تـالیؾ تغای ممواصیغ مشتظوش پواعامتغعا
تووًعىُان اتووؼاع ضیووض تووغای اوووضاػي یغی وُؿوواوات توواػاع ؿووٍاآ معغفووی کغصوووض [ .]۰توٍووا اػ
صاصٌٍای كاسنٌای ؿٍاآ ٌفت کلُع اػ مظً فغاوـً ،ایتالیا ،ژاپوه ،پغتیوال ،اؿویاویا َ
ایاکت متذوضي تمغیکوا اؿوتفاصي کغصووض َ وتوایج توتغَپوی كواوُن َ تـوالیؾ عا توا اوذوغاف
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كاوُن معغفی کغصَ ،اومالتی عطیم صع وطغیً ارالعات تً َ ُص تَعص [ .]۹۹تعوض اػ معغفوی

اؿتاوضاعص ؿىتی ممایـً کغصوض .توٍا پیلىٍاص میکىىض کً توتغَپی تغای اوضاػي یغی پغاکىوض ی
َ وُؿان صع تاػاع ؿٍاآ مىاؿة تغ اؿت .چغا کً لثل اػ اعائً ایه عَف تا ؿؤاکت متفاَتی
تاكض ،تایض توً تن تکیوً کىویمی تیوا موا توً صوثوال یو
توتغَپی ،کً صع اتتضا تُؿط فیؼی

عَف وایگؼیه ٌـوتیمی تیوا مفٍوُآ

کالَؿُیُؽ صع لغن وُػصٌم تُؿعً یافت ،تًعىُان یو

 .......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۹۹صص ....................... ۵۷۸ -۵۶۲

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.11.5

مُا ً كضي تُصوض کوً مٍمتوغیه توٍوا عثاعتاووض اػ :ا وغ اوذوغاف اؿوتاوضاعص صاعای ومایووی
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۵۶۷

ایگؼیه مؤثغ اؿتی ا غ مؤثغ تاكوض ،ؿوؤال صیگوغی ماوغح میكوُص :تعمیمٌوای مشتظوش

اػتوتغَپی َ ُص صاعص ،کضاآ ی

تایض مُعص اؿتفاصي لغاع یغصی تً عثاعت صیگغ تیا تعمیمٌای

مشتظش توتغَپوی عا میتوُان توغای اووضاػي یغی وُؿواوات توً کواع توغصی توًعىُان یو

وماوً

كغَع ،توٍا صع مُعص تُاوایی ٌای توتغَپی كاوُن َ توتغَپی تـالیؾ تذث کغصوض .ما ویؼ صع
پاؿز تً ؿؤال تسغ ،اوضاػي یغی وُؿاوات كاسنٌای تُعؽ عا تا تُ ً تً توتغَپی تمغیثوی
اوجاآ صاصي َممایـً تن عا تا اوذغاف معیاع تغعؿی میکىیم .

توً ویؼاػتوتغَپی توغای اووضاػي یغی وُؿواوات اػ صاصيٌوای كواسنٌای توُعؽ كوق کلوُع
اوضَوؼی ،مالؼی ،فیظیییه ،ؿىگاپُع ،تایظىض َ َیتىاآ تغای صَعي ت ُؿوت ۹ۺۺ ۷توا صؿوامثغ
ؿال ۹2ۺ ۷اؿتفاصي کغص [َ .]۹ی ویؼ تیان کغص ،تا تُ ً تً مؼایای اؿتفاصي اػ توتغَپی تغای
اوضاػي یغی متییغ وُؿاوات ؿٍاآ ،میتُان ملواٌضي کوغص کوً توتغَپوی كواوُن وتوایج وُؿوان
متفاَتی عا اػ اوضاػي یغیٌای ؿىتی تا اوذغاف معیواع تضؿوت تَعصي اؿوت .اصاموً ممالوً توً
كغح ػیغ اؿت :صع تشق تعضی ؿؤاکت اهظی پوٌَق ماغح سُاٌوض كوض .تشوق چٍواعآ

وتایج اوضاػي یغی عا اعائً صاصي َ تجؼیً َ تذظیول مویکىیم َ صع تشوق تسغویوؼ وتیجوً یوغی
سُاٌیم کغص.

-۳بحث ب ن 
تغعؿیٌوای پووٌَق غاووی ٌمچوُن كویظغ ،وُکن ،تىوتؾ َ ٌمکواعان َ ،تووً صع عاتاوً توا
اوضاػي یغی وُؿانٌای تاػاع ؿٍاآ تا تُ ً تً معیاعٌای صیگغ تُصي اؿت .مـوالً ای کوً موض

وطغ تُصي ایه اؿت کً تیا وُؿاوات كاسنٌای تُعؽ عا ٌم میتُان تا تُ ً تً معیاعٌوای
صیگووغ تووً ووؼ اوذووغاف اؿووتاوضاعص مذاؿووثً کووغص َ تٍتووغیه كوواسن عا تووغای ؿووغمایً ظاعی
اوتشاب ومُصی 
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ویؼ تً عَفكىاؿی تذمیك َ معغفی معیاعٌای اوضاػي یغی پغصاستً میكُص .صع تشق پىجم

ؿؤالٌای اهظی پوٌَق عا ویؼ میتُان تً هُعت ػیغ ماغح کغص:

 )۹تیا وُؿانٌای كاسن تُعؽ عا میتُان تا تُ ً تً توتغَپی تمغیثی تغعؿی کغصی
یکی اؿتی

 )۹تیا ٌمیلً تغای تغعؿی وُؿانٌا تایض اػ اوذغاف معیاع اؿتفاصي کغصی
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 )۷تیا وتایج وُؿانٌا تاتُ ً تً معیاع اوذغاف معیواع توتغَپوی َ تعمیمٌوای تن تمغیثواً
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۵۶۸

ایه تذمیك تیلتغ تً صوثال تغعؿی ؿؤاکت فُق تُصي َ ویؼ تً تغعؿوی مُضوُع اووضاػي یغی

وُؿاوات كاسنٌای تُعؽ تا تُ ً تً معیاعٌای صیگوغ سُاٌوض پغصاسوت َ صع تشقٌوای
مشتظش تُضیخ صع تواعي ایوه مـوالً عَفٌوای اووضاػي یغی صاصي كوضي اؿوت .صع َالو ایوه
تذمیك تً ایه مـالً سُاٌض پغصاست کً تغای اوضاػي یغی وُؿاوات كاسن تُعؽ میتوُان
تً معیاعٌای صیگغ اتکا کغص َ اػ معیاعٌای ضیض ویؼ اؿتفاصي وموُص .کػآ توً طکوغ اؿوت کوً
تاتغا َ اوتا صع ؿال صع ممالً سُص ویؼ مفٍُآ توتغَپی عا تغای تاػاعٌای مالی ٌىض ـوتغف
صاصوض تا تیه تاػاعٌایی کً تً كضت وُؿان ٌـتىض ،تغکیثی ایجاص کىىض َ تغای ایه کاع ٌفت
تغتَعص غ مشتظش توتغَپی كاوُن عا صع وطغ غفتىض [ٌ .]۹مچىیه تغیىضاص َ ٌمکاعان َ تتا َ
ٌمکاعان ،اػ تعمیمٌای توتغَپی كاوُن تغای تغعؿی تاػاعٌای ؿٍاآ َ صیگغ تاػاعٌا اؿتفاصي

ومُصوض.]۶ َ۷[ .

صعایه تشق تً تعغیش معیاعٌای اوضاػي یغی پغصاستً سُاٌض كض کً لغاع اؿت اػتوٍوا توغای
مذاؿثات اؿتفاصي كُص .پیىکیُؽ توتغَپی تمغیثی

عا تغای اوضاػي یغی توواصفی

صاصيٌای ؿغی ػماوی پیلىٍاص کغصوض ؿیؾ پیىکیُؽ َ ٌاوو

سوُام َ کاعتغصٌوای تن عا

تیان کغصووض [ .]۸توٍواعَف

عا توغای اووضاػي یغی توواصفی توُصن صاصيٌوای ؿوغی
عا توً

ػماوی پیلوىٍاص کغصووض .صع اصاموً ایوه پیىکیوُؽ َ کوالمه تُصووض کوً عَف

اوُاع مشتظش ؿغی ػماوی مالی اعمال کغصياوض تا َیو یٌوای مشتظوش تواػاع عا توً هوُعت
تواصفی تغعؿی کىىض [ .]۹تغای توتغَپی تمغیثی تعاعیش متفواَتی َ وُص صاعص اموا تعغیوش

کظی توتغَپی تمغیثی تً هُعت ػیغ اؿت.

 -1-۴ن

ق یب

اعضاص هذیخ َ مثثت

َ

عا صع وطغ تگیغیض توً روُعی کوً

دمیمی َ مثثت تاكض ،تىایغایه توتغَپی تمغیثی

َ ویوؼ
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 -۴ششن ن  حقیق 

عوضصی

تً هُعت
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کً صع تن
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۹

[

]

۹

∑

۹

۹

تُصيٌ ،مچىویه

ٌموان لگواعیتم رثیعوی َ
اؿوووت کوووً

صاصيٌوووا صع فاهوووظً
]
[ ویؼفاهظً تیه صَ تغصاع

۵۶۹

کوً

۹

]

تیوووان كوووضي اؿوووت.

[
َ

تعوضاص فوت

تعوضی

صعفضای

اؿوت کوً

تً هُعت ػیغتعغیش كضي اؿت:
)|)۹

)۹

(

( |(

۹۷

]

ٌىگامی کً صاصيٌوای ؿوغی ػمواوی صاعای صع وً تواکیی اػ توواصف ٌـوتىض،

[
توؼع

اؿت َ تالعکؾ.

ٌمانرُعکً ظُتغ فتیم وُؿان یکی اػ مُضُعات مٍم تذمیك مالی اؿوت .عَیکوغص ؿوىتی
تغای اوضاػي یغی وُؿاوات تاػاع ،اؿتفاصي اػ َاعیاوؾ یا اوذغاف معیواع تواػصي ؿوٍاآ اؿوت.

تىتؾ َ ٌمکاعان تغای اوضاػي یغی وُؿاوات تواػاع ؿوٍاآ اػ عَف اوذوغاف معیواع اؿوتفاصي
کغصوض َ صع اصامً کاع سُص عَف توتغَپی كاوُن َ توتغَپوی تـوالیؾ توغای ممواصیغ مشتظوش
پاعامتغ عا تًعىُان اتؼاع ضیض معغفی کغصوض َ ؿیؾ تً ممایـً ایه صَ عَف پغصاستىض .کػآ
تً طکغ اؿت کً َاعیاوؾ تً هُعت
۷

∑

̅

۹

َ اوذغاف معیاع
۷

̅

∑

۹

۹

√

۷

√

اؿت .مؼیت اوضاػي یغی وُؿاوات تا اوذغاف اؿتاوضاعص تغای مذاؿثً ؿواصي َ لاتول تفـویغ
اؿت.
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۹

۹

۷
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-۲-۴انح افمعی 

۵۷2
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 -۵جزین  حلیلداده  
صعایه تشق وُؿاوات چٍاعكاسن تُعؽ اَعاق تٍاصاع تٍغان تا تُ وً توً توتغَپوی تمغیثوی
َومُوً َ ویؼ اوذغاف اؿتاوضاعص مذاؿثً سُاٌض كض َ صع اصامً ویؼ وتایج تا یکوضیگغ ممایـوً

میكُص .صلیل اؿتفاصي اػ توتغَپی تمغیثی ،پاؿز تً ؿؤال تسغ تىتؾ َ ٌمکاعان اؿت کً صع
تشق اَل ویؼ تً ایه وکتً اكاعي کغصیم .تغای ایه کاع ما صاصيٌای عَػاوً كواسنٌای کول،
تاػاع اَل ،مالی َ پىجاي كغکت تغتغ عا تغای ؿالٌای  ۹۹۸۸تا  ۹۹۹۹صع وطغ غفتیم .کوً
تعضاص ملاٌضات تغای ٌغ كاسن  ۹۹۹۹صاصي اؿت [.]۰

صع َال كاسن کول ولوانصٌىضي تیییوغات ؿواخ عموُمی لیمتٌوا صع کول تواػاع اؿوت َ
میاوگیه افؼایق یا کاٌق لیمت ؿوٍاآ صع تواػاع عا تیوان میکىوض .كواسن تواػاع اَل ویوؼ
كاسوی اؿت کً تاػصٌی کل كغکتٌای پظیغفتً كضي صع تاػاع اَل تُعؽ تٍوغان عا ولوان

میصٌض .كاسن مالی ٌم كغکتٌای غَي سضمات موالی َ ؿوغمایً ظاعی ماوىوض تاو ٌوا،

لیمت ؿٍاآ كغکتٌای فعال صع تشوق موالی اؿوت .صع تسوغ كواسن پىجواي كوغکت تغتوغ
ولانصٌىضي ؿاخ عمُمی لیموت پىجواي كوغکت فعوالتوغ توُعؽ تٍوغان اؿوت کوً توا عَف

میاوگیه مُػَن مذاؿثً میكُص.

ایووووه صاصيٌووووا عا اػ تعكوووویُ ؿووووایت تووووُعؽ اَعاق تٍوووواصاع تٍووووغان کووووً تووووً ولوووواوی
 http://www.tse.ir/archiv.htmlمیتاكض ،صعیافت کغصيایم .کػآ تً طکغ اؿوت ،ؿوغی
ػماوی مالی تاػ لتی عا تاتُ ً تً
)

۹

مذاؿثً کغصیم کً صعتن

(
۹

لیمت صع ػمان اؿوت َ ؿویؾ توا تُ وً توً فغموُل ػیوغ ؿوغی

ػماوی مالی عا وغمالیؼي میکىیم
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کووً صع تن
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اوذووغاف معیوواع اؿووت .اوووضاػي یغی ایووه صَ معیوواع تووا تُ ووً تووً وووغآ افووؼاع ،
اؿوتفاصي كوضي اؿوت .توغای

هُعت غفتً َ تغای عؿم ومُصاعٌا ویوؼ اػ ووغآفوؼاع
عادتی کاع وامگظاعی ػیغ عا اوجاآ صاصیم:
 :كاسن کل

 :كاسن تاػاع اَل

 :كاسن مالی

 :كاسن میاوگیه پىجاي كغکت تغتغ

صعاصامً ومُصاع ؿغی ػماوی ایه چٍاع كاسن کل ،تاػاع اَل ،مالی َ میاوگیه پىجاي كغکت

تغتغ عا عؿم کغصيایم کً تً تغتیة عو ٌای تتی ،لغمؼ ،ؿثؼ َ تىفق صاعوض.
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شکل -1ومُصاعمـیغ ومُوً ای لیمت چٍاعكاسن تُعؽ

ٌمان رُع کً صع كکل  ۹ملاٌضي میكُص ،صاصيٌا عَوضی وـثتاً هعُصی صاعوض کً ایه عَوض
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تغای كاسن مالی َ كاسن کل تیلتغ اػ صَ كاسن صیگغ اؿت ،اما مویتیىویم ماکـویمم

ممضاع صاصيٌای ایه كاسنٌا تیه ؿالٌای  ۹۷تا  ۹۹داهل كضي اؿت .تماع تُهویفی اػ
صاصيٌای تاػ لتی ویؼ صع ضَل  ۹اعائً كضي اؿت.
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هز ل -1تماع تُهیفی صاصيٌای ؿغی تاػ لتی
عامل ٌا

ماکـیمم

میىیمم

میاوگیه

ملاٌضات
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كاسن
A
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مالدطً میكُص کً کمتغیه َ تیلتغیه تاػصي عَػاوً متُؿط تً تغتیة تغای كاسن موالی َ
كاسن پىجاي كغکت تغتغ اؿت .ایه ممضاع متُؿط تغای كواسن کول َ تواػاع اَل تمغیثواً

تغاتغ اؿتٌ .مچىیه میىیمم َ ماکـیمم ممضاع صاصيٌا صع تیه ایه چٍاع كواسن توً تغتیوة
تغای كاسن تاػاع اَل َ پىجواي كوغکت تغتوغ توُصي کوً ولوانصٌىضيی کمتوغیه َ تیلوتغیه

ممضاع صع صاصيٌا اؿت َ َ ُص صاصيٌای پغت صع ایه كاسنٌا میتاكض .دوال توغای ایىکوً
هُعت ػیغ ٌـتىض.
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صع كکلٌوای  ۹توا  ۹مالدطوً میكوُص کوً ٌوغ چٍواع كواسن تیلوتغیه وُؿواوات عا تویه
ؿالٌای  ۹۷تا  ۹۹صاعوض .ما ایه مُضُع عا تغعؿوی کوغصیم ،تىٍوا صلیول عكوض غیوغ َالعوی
تُعؽ صع ؿال ٍ ۹۷ق  ۹تغاتغی وغر اعػ صع ؿال  ۹۹تُص .تضیه معىی کً افؼایق لیمت

اعػ صع ؿال  ۹۹اثغ سُص عا صع هُعت ٌای مالی كغکتٌا ولان صاص َ َاکىق فوُق العواصي
ادـاؿی ٌم ؿغمایً ظاعٌا تً عَی کاع تمضن صَلت یاػصٌم ولان صاصوض.
مضیغ تُعؽٌا َ تاػاعٌای ؿاػمان تُعؽ صع تن ػمان تیان میکىض :تیییغ صَلت صع ؿال ۹۷

مٍم تغیه اتفالوات تواػاع ؿوغمایً عا علوم ػص َ صع َالو تثواع تیییوغ صَلوت صع توُعؽ تـویاع
ـووتغصي تووُصی عَی کوواع تمووضن صَلووت ضیووض تاعووث عَوووك چلوومگیغ معووامالت َ صع مماتوول
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كکل  -۹تاػصي كاسن میاوگیه پىجاي كغکت تغتغ

افؼایق اوتطاعات اػ تاػاع ؿغمایً كض َ تً صوثال تن تالرم ػیاصی ٌوم اػ ٍوت هوعُصی َ
ٌم وؼَلوی صع تواػاع كوکل عفوت .توً عغوم ایىکوً پیقتیىیٌوای اَلیوً صَلوت توضتیغ َ امیوض
دکایت اػ تاػاعی تعاآ صاكت ،اما وُؿاوات ػیاصی عا صع رُل ؿوال تجغتوً کوغصیم ،صع ایوه

مىجغ تً تلکیل تاػاعی پغتالرم صع ؿال  ۹۷كض.
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ًصعاصامً مماصیغ اوضاػي یغیكضيی توتغَپی تمغیثوی َ اوذوغاف اؿوتاوضاعص عا توً روُع ضا اوو
۹ َ ۷ مذاؿوثً کوغصیم عا صع وضَل ٌوای

اػ ؿالٌا کً تا تُ ً تً وغآ افؼاع

تغای ٌغی

.اعائً صاصیم
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 مماصیغ توتغَپی تمغیثی تغای چٍاع كاسن تُعؽ اَعاق تٍاصاع تٍغان-۲هز ل
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میاوگیه
ؿالٌا

 مماصیغ اوذغاف اؿتاوضاعص تغای چٍاع كاسن تُعؽ اَعاق تٍاصاع تٍغان-۹ ضَل
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صع ضَلٌای  ۹ َ ۷ویؼ کامالً َاضخ اؿت صع ؿال  ۹۷تیلتغیه ممضاع توتغَپوی تمغیثوی َ
ٌمچىیه اوذغاف معیاع عا تغای چٍاع كاسن تُعؽ اَعاق تٍواصاع تٍوغان صاعیوم َ .کمتوغیه

ممضاع توتغَپی تمغیثی عا تغای كاسن کل صع ؿال  ،۸۸كاسن تاػاع اَل َ پىجاي كوغکت
تغتغ تغای ؿال  َ ۹۹كاسن مالی تغای ؿال  ۹۹اؿتٌ .مچىیه کمتوغیه مموضاع اوذوغاف
اؿتاوضاع تغای كاسنٌای کل َ تاػاع اَل َ پىجاي كغکت تغتغصع ؿال  َ ۹۹تغای كاسن

مالی ؿال  ۹۹اؿت .تاتُ ً تً مماصیغ میواوگیه ایوه صَ معیواع توغای ایوه ؿوالٌا ،تغتیوة
وُؿانٌای ایه كاسنٌا تً هُعت ػیغ اؿت:
توتغَپی تمغیثی :كاسن کل ،مالی ،پىجاي كغکت تغتغ َ تاػاع اَل،
اوذغاف اؿتاوضاعص :كاسن مالی ،تاػاعاَل ،کل َ پىجاي كغکت تغتغ.

مالدطً میكُص کً كاسن مالی تا تُ ً تً صَ معیاع اوضاػي یغیكوضي صاعای وُؿوان تواکیی
اؿت.

تاتُ ً تً ومُصاعٌا َ ضاَل مالدطً كض کً كاسنٌا عَووض هوعُصی صاكوتىض َ تیلوتغیه
ممضاع سُص عا صع اوتٍای ؿال  ۹۷استیاع کغصي تُصوضٌ .مچىیه ٌوغ چٍواع كواسن تیلوتغیه
وُؿاوات عا تیه ؿالٌای  ۹۷تا  ۹۹صاكتىض .تغعؿی ما ویؼ ولان صاص تىٍا صلیول عكوض غیوغ

َالعی تُعؽ صع ؿال ٍ ۹۷ق  ۹تغاتغی وغر اعػ صع ؿال  ۹۹تُص َلی َاکوىق ادـاؿوی
ؿغمایً ظاعٌا تً عَی کاع تمضن صَلت ضیض ولان صاصي تُصوض تیتوأثیغ وثوُص چوغا کوً تاعوث
عَوك چلمگیغ معامالت َ ویؼ افؼایق اوتطاعات اػ تاػاع ؿغمایً كض ؿیغ هعُصی یا وؼَلی

تُصن تاػاع عا تً ٌمغاي صاكت .تیلتغیه ممضاع توتغَپوی تمغیثوی َ اوذوغاف اؿوتاوضاعص توغای
چٍاع كاسن تُعؽ اَعاق تٍاصاع تٍغان ویؼ صع ؿال  ۹۷تُص .تا تُ وً تغتیوة وُؿواوات صَ
معیاع اوضاػي یغی اعائً كضي مالدطً كض کً كاسن مالی صاعای وُؿان تاکیی اؿت .صع تسغ

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27

-۶ن یجنگی ن 

میتُان تً ایه مُضُع پیتغص کً تغای تغعؿی وُؿاوات كاسنٌای تُعؽ میتُان تً غیغ
اػ اوذغاف اؿتاوضاعص اػ معیاع صیگغ ماوىض توتغَپی َ تعمیمٌای تن اؿتفاصي کغص.
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