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 ۱۴۴۱السامات کنترل تٌرم ً ثبات مالی در سال 

 1اصغر ابوالحسنی هستیانیدکتر 

 چکیده
عیبعی هغبئل تْسم ثش تْلیذ، فمش، هغبئل ارتوبّی ّ صتی گغتشدٍ ؽْد، اهب آحبس ّ تجْبت  اگش چَ تْسم هٌزش ثَ تْصیِ ًبهتْاصى دسآهذ هی

 یلدالعبختبسی ثش التقبد ّ فشٌُگ یک کؾْس داؽتَ ثبؽذ. ثَ ُویي ّ  ثلٌذهذتشات تْاًذ اح تشی ثْدٍ ّ هی تش ّ هِن داسای اثْبد پیچیذٍ
هختلف  ُبیی کَ سّیکشدُبی تْعو دّلتآى کٌتشل لزا التقبدی اص ًگبٍ هغئْلیي ّ هشدم ثْدٍ ّ  هتغیشُبی کالى تشیي هِنتْسم یکی اص 
دسگیش  دس هْاسد هتْذدیایشاى  التقبدُزشی ؽوغی،  :131 . اص دَُگشفتَ اعتهْسد تْرَ رذی لشاس ُن داسًذ، عیبعی التقبدی ّ 

تضمیمبت اًزبم ؽذٍ دس تْرَ ثَ یبثی ّلل تْسم ّالٍّ ثش  سیؾَ ،. ثٌبثشایيداسدُبی دّ سلوی ثْدٍ ّ ایي ّمْیت ُوچٌبى اداهَ  تْسم
ُبی کلی مذ  عیبعتاص یک صاّیَ رذیذ،  ْسمتّ آحبس  ثبؽذ. لزا دس ایي همبلَ موي ثشسعی ّلل گزؽتَ، ًیبصهٌذ یک ًگبٍ ًْ ّ کبسثشدی هی

 ّوذتب  ُب  گشدد. ایي عیبعت تذّیي هی ،تْسم ثشای ُوَ ًِبدُبی هشتجوافلی هْرذ ثَ فْست ربهع ّ ثب دس ًَش گشفتي ُوَ ّْاهل  تْسهی
ای ّ  عشهبیَبسد هخکٌتشل  ،ربسی دّلت یُب ٌَیثْدرَ، کٌتشل ُض یًؾذى کغش ی: پْلتیاص تْسم ثب هضْس یشیؾگیالذاهبت پصْل 

 ی،رجشاً یُب بعتیعاتخبر  ،یضیاسص تشرثبصًگشی دس عیبعت ًشط ی، ٌگیًمذ ّ ُذایت سؽذ کٌتشل ،دّلتتخقیـ ثِیٌَ هٌبثِ ثْدرَ 
 ثبؽذ. هی ،ربهَْ یاًتَبسات تْسهدُی  ثبًک هشکضی ثشای ؽکل هؤحشّ اتخبر عیبعت استجبىی  ذیتْل یُب ٌَیکبُؼ ُض

 حشات تْسم، ّْاهل تْسم، حجبت هبلی، کٌتشل تْسمتْسم، ا :ىای کلیدی ًاژه
 JEL: E31 ،E5 ،G28 ،H6بندی  طبقو
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 مقدمو ۱
ُبی التقبدی  ُوَ ثخؼ تْبدل دسثَ هخبثَ ایزبد ّ صفٌ تْاى  سا هی ثبحجبتدس عيْس پبییي ّ کٌتشل تْسم دس یک ًگبٍ، 
هبلی اص رولَ  هؤعغبت، التقبدی ُبی ثٌگبٍ، بخبًْاسُدّلت،  ُبی ثخؼکَ هؾتول ثش ، ّ هبلی ّالْی ُبی )اّن اص ثخؼ
. دس ؽشایو دٌُذ ّولکشد فضیضی سا ًؾبى هی ُب کَ دس ؽشایو کٌتشل تْسم، ایي ثخؼ یا گًَْ ثَداًغت؛  ثبًک هشکضی(

 ثبؽذ. ًَبم التقبدی داسای ّولکشد فضیضی ًوی تْسم ثبال ّ ًبپبیذاس،
ىْالًی  یُب ؽْد کؾْسُب ثَ دّسٍ ثبّج هیثبال ّ ًبپبیذاس . تْسم ُب دس ّلن التقبد اعت تْسم یکی اص آؽٌبتشیي ّاژٍ

تْسم توبهی الؾبس ربهَْ  کَ یيا یثشا .ثبؽذ ثغیبس صیبد هیثش سفبٍ خبًْاس حجبتی گشفتبس ؽًْذ. دس توبم کؾْسُب ُضیٌَ تْسم  ثی
ثَ گزاساى توبیل داسًذ کَ ّْاهل  بعتعی ،ثَ ایي تشتیت .کٌذ لشاس دادٍ ّ دس عيح ّوْهی ایزبد ًبسمبیتی هی تأحیشسا تضت 
)صبری غالم  ّولی تْسم سا کبُؼ دٌُذ یآّسًذٍ تْسم ّ احشات آى سا ؽٌبعبیی ّ عپظ ثب اعتفبدٍ اص ساُکبسُب ّرْد

هٌفی  تأحیشهشدم ثَ خْثی  چْى ایشاى اعت. تْعَْ دسصبلتْسم هْنل التقبدی هِوی دس کؾْسُبی (. :139عشیضدی، 
ُب ّ حجبت دسآهذ ّالْی خْد  کٌٌذ ّ خْاعتبس هِبس لیوت تقبدی ّ کبُؼ لذست خشیذ خْد لوظ هیتْسم سا ثش سفبٍ ال

 (.1398)هْغلی ّ ُوکبساى،  ُغتٌذ
 ،ّ ًباىویٌبًی صبفل اص تْسم تْصیِ ،احشات تْسم دس صْصٍ تْلیذ ّوذتب اگشچَ ًکتَ هِن دس استجبه ثب تْسم ایي اعت کَ 

ثبؽذ. ثَ  ُبی دیگش ًیض گغتشدٍ ّ لبثل تْرَ هی صذالل ثَ ُوبى اًذاصٍ دس صْصٍتْسم  ثضج ّ ثشسعی ؽذٍ اعت، اهب احشات
ّجبست دیگش تْسم دس یک ًَبم التقبدی دس ُوَ ثبصاسُب ایزبد ّذم تْبدل کشدٍ ّ ًتبیذ آى دس ًِبیت سفبٍ ارتوبّی سا 

فمش، هغبئل ّ هْنالت ارتوبّی ّ فشٌُگی  داسای احشات ّویمی ثش ؽذٍ ّکبُؼ دادٍ ّ هٌزش ثَ ایزبد ًبسمبیتی دس ربهَْ 
 .ثبؽذ هیّ صتی هغبئل عیبعی یک کؾْس 

ثب افضایؼ  صهبى ُن، :135دَُ  اصآى چؾوگیش اص افضایؼ ًکتَ هِن دیگش دس استجبه ثب تْسم ایي اعت کَ اگشچَ دس ایشاى، 
عبل دس  :8نل ثب یک عبثمَ صذّد ، اهب ایي هْآیذ ثَ ایي عْ عخي ثَ هیبى هی ًمؼ دسآهذُبی ًفتی دس ثْدرَ دّلت،

سعذ ثبیذ  . لزا ثَ ًَش هی(1)ًوْداس ؽوبسٍ  یک هْنل صل ًؾذٍ ثبلی هبًذٍ اعتثَ فْست ُوچٌبى ّرْد داؽتَ ّ ایشاى 
پبثشرب ُوچٌبى  ُب ثشای هِبس آى، تالػ ُوَ دّلتسغن  ایي هْنل سا ثَ ٌّْاى یک هْنل عبختبسی دس ًَش گشفت کَ ّلی

 بل اخیش صتی اثْبد ثضسگتشی ًیض پیذا کشدٍ اعت.ثْدٍ ّ دس چٌذ ع
ؽذٍ ّ ثش اعبط ًمؼ ُوَ ثبصیگشاًی کَ ثَ ًضْی دس  یبثی کلی سیؾَ، هْنل تْسم ثَ فْست همبلَثش ایي اعبط، دس ایي 

 ُبی دّلتی ثَ تفکیک ًمؼ ثخؼ، ّالٍّ ثش ایيگیشد.  هی لشاستضلیل ّ ثشسعی هْسد تْسم ًمؼ داسًذ، ایزبد ّ هبًذگبسی 
، ثب توشکض آىموي ثشسعی احشات هِن تْسم، ّلل ّ ّْاهل ، گشدد. لزا ُبی عیبعتی ثشای آًِب اسائَ هی ّ تْفیَؽذٍ ثشسعی 
ُبی عیبعتی ثَ تفکیک  دس تْسم، دس ًِبیت دس یک ًمؾَ ربهع، تْفیَ هؤحشُبی اداسی  گزاسی ّ تقوین عیبعتثش ًمؼ 
 گشدد. ُبی هختلف اسائَ هی ثخؼ
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 دَُ اخیش 8مْیت تْسم عبالًَ ایشاى دس ّ .۱ًوْدار 
 ، هضبعجبت گضاسػ.عبالًَ ُبی صهبًی : ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، آهبس عشیهأخز

 اىمیت تٌرم ۲
بهل، ک ُوچْى اؽتغبل ی، ثش هْاسدیى التقبدالکبعت یع یُب اص ًَش ُذف اص ُوَ هکبتت فکشی التقبدداًبى یىْسکل ثَ

ٌّْاى  تْسم ثَل ٌتشکذ داسًذ. یکتأ یًَ دسآهذ ّ سؽذ هذاّم التقبدالِ ّبدی، تْص(پبیذاس پبییي ّ تْسمًشط ) ُب وتیحجبت ل
)هِشآسا ّ  التقبدداًبى ثْدٍ اعت ؾَ هْسد تْرَیل احشات هخشثؼ ُویثَ دل یالتقبد ىالکبعت یع یُب اص ُذف یکی

ُب  اُذاف تْییي ؽذٍ، صفٌ حجبت لیوت ثٌذی شاس دس لْاًیي کؾْسُبی هختلف یب اّلْیتکصیج ت اص(. لزا 1395لجبدصادٍ، 
دس هتي لبًْى ثغیبسی اص کؾْسُب اُذاف ثبًک هشکضی  .ُبی هشکضی اعت ُذف ثبًک تشیي هِن اسصػ پْل هلی،یب 

ثٌذی ؽذٍ ّ یب تقشیش ؽذٍ اعت کَ دس فْستی کَ تْبسمی ثیي حجبت لیوتی ّ عبیش اُذاف ثبًک هشکضی اص لجیل  اّلْیت
)خغشّی ّ روْس،  ّرْد ًذاؽتَ ثبؽذ، ثبًک هشکضی هٍْف اعت آًِب سا ُن دس ًَش ثگیشد اؽتغبل ّ سؽذ التقبدی

14:1.) 
هتفیبّت اعیت. ثیَ ّجیبست  1لیوتیی  تکبًَُب ثب هغئلَ  افضایؼ هغتوش ّ هذاّم دس عيح لیوتالجتَ ثبیذ تْرَ داؽت کَ 

تْسم ثَ ٌّیْاى  ؽًْذ. ُب هی ّوْهی لیوت هْرت افضایؼ عيحدیگش، تْسم ًیبصهٌذ ّْاهلی اعت کَ هشتت ّ دس ىْل صهبى 
 یؼ هیذاّم دس عیيح ّویْهیافیضا ؽیْد. تیْسم، یؾْس ؽٌبختَ هکُش  یبت التقبدیدس ىْل صالتقبدی ي هْنل یتش یاعبع
)پژّییبى ّ  کٌیذ هیل ییثش ربهَْ تضو یرذ یُب ٌَیُض َکثبؽذ  یؾْس هک کیذ پْل یبُؼ هغتوش دس لذست خشکب یُب  وتیل

 یدّسٍ صهییبً کیییدس  ُییب وییتیل یهییذاّم عییيح ّوییْه ؼیتییْسم ّجییبست اعییت اص افییضا بى،یییث يیتییش یس کلد(. 1391خغییشّی، 
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 ویتیل ؼیافیضا يیّ ُوچٌ ُب وتیل یا دفَْ ؼی. لزا افضاُبعت وتیل ؼیتْسم، تذاّم افضا یافل یژگیّ ي،یثٌبثشا ؛هؾخـ
 (.:139)صبری غالم عشیضدی،  سّد یثَ ؽوبس ًو تْسم خبؿ، یچٌذ کبال بی کی

آل  وی تؾجیَ کشد کَ کل عیغتن ثذى اّ اص ُوَ ًَش عبلن ّ ایذٍلتْاى ثَ اًغبى عب حجبت عیغتن هبلی سا هیُوچٌیي 
هختلف عیغتن هبلی دس استجبه اعت، دس عيح خشد،  یُب کٌذ. حجبت هبلی ثب رٌجَ اّ سا تِذیذ ًوی یاعت ّ ُیچ ثیوبس

هبلی  هؤعغبتدُذ( ّ  سیغک اص ثبًکی ثَ ثبًک دیگش سا افضایؼ هی یپزیش )دسرَ ثبالیی اص ّاثغتگی، عشایت عبختبس ثبصاس
هٌفی ثش حجبت هبلی خْاٌُذ داؽت. دس عيح کالى، حجبت پْلی  تأحیشُب(  آى یپزیش ّ هیضاى سیغک یتزبس ی)ثبتْرَ ثَ الگْ
(. دس ایي 1397ُوکبساى، )آلبیی ّ  حجبت هبلی ُغتٌذ یُب رٌجَ تشیي هِنُب اص  پشداخت سّاى ّ کن ُضیٌَ ًَبمّ ّولکشد 

 گشدد. ثخؼ ثب تْرَ ثَ اُویت تْسم، احشات ایي هتغیش ثش چٌذ هتغیش افلی التقبدی ثَ ىْس هختقش ثیبى هی

 اثر تٌرم بر تٌلید ۱. ۲
ُغتٌذ. الجتَ دس ایي ي تْسم ّ ّولکشد ثخؼ ّالْی یداسی ث ُوجغتگی هٌفی هٌْیهْتمذ ثَ بسی اص هيبلْبت، یثغ

ي ًشط تْسم ّ ّولکشد ثخؼ ّالْی التقبد، اص رولَ سؽذ، یی هتفبّتی ّرْد داسد؛ ثشخی هْتمذًذ ثُب ذگبٍید خقْؿ،
ای ًیض  استجبه هخجت ّرْد داسد. ّذًٍشط تْسم ثب ًشط سؽذ التقبدی، ثیي ض اّتمبد داسًذ کَ یساثيَ هٌفی ّرْد داسد. ثشخی ً
ساثيَ ًشط  ای آعتبًَ اص صذ تش ییيپبُبی  ي فْست کَ دس ًشطیاثَ ای ثشای ًشط تْسم ّرْد داسد؛  هْتمذًذ کَ یک صذ آعتبًَ

اهب ثَ  اعت.ش هٌفی یي دّ هتغیساثيَ ا ،ای تش اص صذ آعتبًَالُبی ثب دس ًشط، ّ ُبی التقبدی هخجت تیتْسم ثب ّولکشد فْبل
 لْی التقبدی هٌفی اعتُبی ّا تیي تْسم ّ ّولکشد فْبلی، ساثيَ ثالُبی تْسم ثب غت کَ صذالل دس ًشطیؽکی ًُش فْست 

 (.1397)خبًضادی ّ ُوکبساى، 
سا  یو هغبّذیؽشا، اًذاص زبد پظیبًبل اکِ دسآهذ ثَ ًفع فبصجبى عْد ّ اص یش تْصییاص ًَش تغدس عيْس پبییي خْد تْسم 

بُؼ کیثبّیج ٌیذ، ک یُب سا هختل هی وتیَ ًَبم لکذٍ دس عيْس ثبال، ّالٍّ ثش آًیي پذیٌذ. اک یفشاُن ه یگزاسَ یعشهب یثشا
 یّ داللی یثیبص عیفتَ یُیب تییثَ عوت فْبل یَ اص ثخؼ دّلتی، فشاس عشهبیگزاسَ یعشهب یُبضٍیي سفتي اًگیاًذاصُب، اص ث پظ

ش ثیَ یَ ثیب چٌیذ دّسٍ تیأخک ییُب یگزاسَ یعشهب یتْسم، اسصػ فْل. دُذ یؼ هیسا افضا یالتقبد یُب تیفْبل کغیس گشدیذٍ ّ
شات یییّ تغثیبال تیْسم ًیشط ؽیْد.  یشثبصدٍ هید یُب یگزاسَ یبى ثَ عشهبیدُذ ّ ثبّج مشس ّ ص یبُؼ هکسا  ،سعٌذ یه یثبصدُ
ـ یؽیْد ّ تخقی یهی یگیزاسَ یعیشهب یثیشا یشییگ نیش دس تقیویضٍ ّ تأخیزَ علت اًگیٌبى ّ دس ًتیبد آى هْرت ّذم اىویص

 (.1391)پژّیبى ّ خغشّی،  ٌذک یهٌبثِ سا دچبس اخالل ه
 یگزاسَ یّ چَ دس عشهب یداخل یگزاسَ یچَ دس عشهب ،یگزاسَ یعشهب یثشا نیکَ دس تقو یِوه بسیّْاهل ثغ اص یکی
 یشگزاسیتأح ی کَیشُبیاص هتغ یکی ،يیثش ا ٍّّال .اعتهٌبعت  یگزاسَ یعشهب ویاهي ّ هض یّرْد فنب اعت، هؤحش یخبسر
 ذیّ هتْعو عشسع یگزاسَ یعشهب غکیثش س سییشگزاتأح كیکَ اص ىش ثبؽذ یًشط تْسم ه ،داسد یخبسر یگزاسَ یعشهب ثش هٌفی
 (.1399، )رْفشی فؾبسکی ّ ُوکبساى لشاس دُذ تأحیشسا تضت  یخبسر نیهغتم یگزاسَ یعشهب تْاًذ یه یتزبس یُب ّام

 یشیشپزیتأح یساثيَ ثب چگًْگ دس هختلف، یفْست گشفتَ دس کؾْسُب یهيبلْبت تزشث ذیّ ًتب یالتقبد یُبَ یدس ًَش
دّ  بی کیثب  یشخيیغساثيَ  بی یهخجت/ هٌف یساثيَ خي) یهتٌبلن ذیّرْد ًذاؽتَ ّ ثَ ًتب یاتفبق ًَش کلسؽذ اص تْسم 

ای، هبُیت غیشخيی ساثيَ سؽذ ّ تْسم دس  موي تأییذ ّرْد احشات آعتبًَ. ثشای هخبل یک هيبلَْ اًذ بفتَیدعت  (آعتبًَ
ُبی  دسفذ، هخجت، دس ًشط 8/9تش اص  ُبی تْسم پبییي ش سؽذ دس ًشطىْسی کَ احش تْسم ث التقبد ایشاى سا تأییذ کشدٍ اعت، ثَ

ثلکَ  ،دسفذ ًَ تٌِب احش تْسم ثش سؽذ هٌفی اعت 3/27تش اص الُبی تْسم ثب دسفذ، هٌفی ّ دس ًشط 3/27ّ  8/9تْسم ثیي 
 تْاى یهْمُْ ه بتیادث یکَ اص ثشسع یا زَیًت(. 1393)ًَشی ّ ثشصگشدّیي،  ًیض فضایٌذٍ اعتثش تْلیذ ُضیٌَ ًِبیی تْسم 

 داسد یّ ثلٌذهذت التقبدهذت  هیبىثش سؽذ  یهٌف یاعت کَ تْسم احش يیا ثش تیاعت کَ اهشّصٍ ثبّس اکخش يیگشفت ا
 (.1393)ًَشی ّ ثشصگشدّیي، 
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 اثر تٌرم بر تٌزیع درآمد ۲. ۲
تْسم سا  ،یالتقبد بتیُغتٌذ. دس ادثثب آى هْارَ  تْعَْ دسصبل یاعت کَ اکخش کؾْسُب یدسآهذ اص رولَ هؾکالت یًبثشاثش
 ساثيَ ّرْد اغلت التقبدداًبى ثَ(. 1393)سفْت ّ صوذی،  داًٌذ یدسآهذ ه یّْاهل احشگزاس ثش ًبثشاثش تشیي هِنرولَ  اص

کیَ افضایؼ ًشط تْسم هْرت کبُؼ لذست خشیذ دسآهذُب ّ  ای تْصیِ دسآهذ هْتمذًذ، ثیَ گًْیَ ّ هْکْط ثیي ًشط تْسم
تْاًٌذ دسآهذُبی خْد سا هتٌبعت ثب ًشط تْسم تغییش دٌُیذ. دس ّالیع، اییي اهیش  ؽْد کَ ًوی ذى توبم افشادی هیهتنشس ؽ

ؽوبس  ثَ ،ثبؽٌذ ثَ افشادی کَ داسای عیشهبیَ فیضیکیی ُیغتٌذ ًیّْی اًتمیبل داسایی اص افشادی کَ داسای دعتوضد حبثتی هی
)کویزبًی ّ  ؼ ؽکبف دسآهذی ّ ثذتش ؽذى تْصیِ دسآهذ ّ افضایؼ فمش هٌزش گشددتْاًذ ثَ افضای دس ًتیزَ تْسم هی .سّد هی

 (.1393هضوذصادٍ، 
 یُب دعتوضدُب ّ پشداخت یکبُؼ اسصػ ّالْ كیىش اص تْاًذ یه ،یاًجغبى یپْل بعتیتْسم ثَ دًجبل عُوچٌیي، 

 یى التقبدالک ویدس هض تْسم گشدد. تذاّم یٌتِه شیفم افشاد بىیثَ ص یتب ًِبدسآهذ ؽذٍ ّ  ِیثَ ثذتش ؽذى تْص هٌزش یاًتمبل
 یُب هٌبثِ ثَ ثخؼ اًتمبل هٌزش ثَ یتْسم اًتَبس شا،یعبصد. ص هتأحشُب  گشٍّ شیاص عب ؾتشیث کن دسآهذ سا یُب گشٍّ تْاًذ یه

 شًذیگ یشاس هل تأحیش تضت گشیاص هْاسد د ؾتشیثلٌذهذت ث یُب یگزاسَ یعشهب تیتشت يیا . ثَؽْد یه یذیشتْلیّ غ صّدثبصدٍ
 (.::14)رْفشی ّ ُوکبساى، 

دعت  ُیبی ثیضسگ دس صزن ًمذیٌگی ثَ دگشگیًْی ،دس کؾْسُبیی هبًٌذ ایشاى کَ دّلت ًمؼ هِوی دس التقبد داسد
گیشد ّ  هبلیبت هی ُب، اص ىشیك افضایؼ لیوت اص ؽِشًّذاى ،دّلت ثب افضایؼ صزن ًمذیٌگی ّ ایزبد تْسم. آیذ دّلت پذیذ هی

افضایؼ صزن ًمذیٌگی ثَ آًِب تْلك  عْی کغبًی کَ دسآهذُبی حبثت داسًذ ثَ کَ یکغبًاص رشیبى اًتمبل حشّت اص  ای گًَْ
 .آیذ پذیذ هی ،گیشد هی

کیَ ُیش ییک آحبس  ،کٌٌذگبى یب صوبیت اص تْلیذکٌٌذگبى داًغت تْاى دس رِت صوبیت اص هقشف ُیبی اًتمیبلی سا هی پشداختی
ًَش اص دالیل خبؿ  کٌٌذٍ رٌجَ تْصیِ هزذد دسآهذ داؽتَ ّ فشف . یبساًَ دس رِت صوبیت اص هقشفالتقبدی هتفبّتی داسًذ

تْاى اص آى دس رِت کبُؼ  ٌّیْاى ّبهیل هِویی دس تْیذیل دسآهذ ربهَْ ًمؼ داسد ّ هی عیبعی اص لضبً التیقبدی ثیَ
ًشط ثبیذ تْرَ داؽت کَ (. 1393هضوذصادٍ،  )کویزبًی ّ فبفیلَ ىجمیبتی دس رْاهیع ؽیِشی ّ سّعتبیی اعتفبدٍ ًوْد

هْرت عمْه ؽذٍ ّ  یاعبع یُبالکب وتیل ؼیعجت افضا تْسمثَ ّجبست دیگش، . داسد ساثيَ هخجت یٌیر تیثب مش تْسم
تْسم لذست خشیذ افشاد ثب دسآهذ حبثت سا (. ::14)رْفشی ّ ُوکبساى، ؽْد  هیخو فمش  شیثَ ص یؾتشیثُبی دسآهذی  دُک
ثگیشاى ّ  تفبّت ّمْیت صمْق ،دُذ. ثَ ّجبست دیگش اص ًشط تْسم داسد اًتمبل هی یتش کَ دسآهذؽبى سؽذ ثیؼ یثَ افشاد

یبثذ، فبفلَ ّ  ُبیؾبى افضایؼ هی کَ هتٌبعت ثب افضایؼ تْسم، دسآهذ ّ داسایی افشادیثب  ،حبثت یفبصجبى هؾبغل ثب دسآهذُب
ت اًتمبل حشّت اص ثغتبًکبساى ثَ ثذُکبساى خْاُذ ؽذ ّ اص ایي سّ ثَ ؽْد. ُوچٌیي تْسم هْر اختالف ىجمبتی سا هْرت هی

 (.:139)صبری غالم عشیضدی،  صًذ داهي هی یالتقبد یُب یًبثشاثش
ؽْد.  کٌٌذٍ آى پْل هٌتفع هی ؽْد دس ُّلَ اّل، اّلیي داسًذٍ آى یٌْی خلك ّلتی پْل رذیذ خلك هیسّیکشد پْلی،  دس

کٌٌذ. ثب تْصیِ ایي پْل ثَ آساهی دس  ُب کبالُب سا ثذّى تغییش لیوت خشیذاسی هی ثب ایي پْل چشا کَ دس ُّلَ اّل آى افشاد
یبثذ. لزا دّ رشیبى دس التقبد ّرْد داسد؛ رشیبى اّل، پْل رذیذ خلك ؽذٍ ّ رشیبى دّم،  ُب افضایؼ هی التقبد، لیوت

ثشًذ ّ آخشیي  هٌفْت ثیؾتشی اص پْل هی کٌٌذگبى پْل، تْسم صبفل اص ایي پْل. دس هشاتت اّلی، اّلیي دسیبفت
کٌٌذگبى پْل(،  اّلیي دسیبفت ثشّکظکٌٌذگبى پْل ) ؽًْذ. دس هْسد آخشیي دسیبفت فمیشتش هی ًغجتب کٌٌذگبى پْل،  دسیبفت

: ::14)ثبگْط ّ هبسکْست،  کٌٌذ ُب کٌذتش اعت ّ آًِب دس ًِبیت مشس هی عشّت افضایؼ دسآهذؽبى اص عشّت افضایؼ لیوت
ثَ ّجبست «. کٌذ دسآهذ صمیمی سا اص داسًذگبى ثْذی ثَ عوت داسًذگبى لجلی آى ثبصتْصیِ هی»خلك پْل  ،(. ثٌبثشایي1:5

 کٌذ. سعذ سا رشیوَ هی ُب هی هبلیبتی اعت کَ کغبًی کَ پْل دس آخش ثَ دعت آى  هخبثَ پْل ثَ  دیگش افضایؼ ّشمَ
اص فمشا ثَ »اًتمبل  ،ُب اعت: اّالا  ُب ّ دُک ثیي گشٍّرِت اًتمبل هٌبفع عبصّکبسی خلك پْل اص چٌذ رٌجَ، 

ؽْد ّ دس ّول  ُب ختن هی ثذُی ثَ آى  افشادی ُغتٌذ کَ صًزیشٍ ،؛ صیشا افشاد داسای دسآهذ هتْعو ثَ پبییي«حشّتوٌذاى
ی ثَ اّتجبس، ؛ چْى ثخؼ هبلی ثَ رِت ًیبص ثخؼ صمیم«اص ثخؼ صمیمی ثَ ثخؼ هبلی» ،پشداصًذ. حبًیب   ُب ثِشٍ سا هی آى
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اص ؽِشُبی کْچک ّ سّعتبُب ثَ »کٌذ. حبلخب   ُب سا اص آى خْد هی لغوتی اص ّبیذی صمیمی ایزبدؽذٍ تْعو آى
صیشا ثِشٍ پشداختی تْعو توبهی فْبالى التقبدی ثَ ثخؼ ثبًکی، دسًِبیت ًقیت فْبالى ثخؼ هبلی «: ؽِشُب کالى
ضاى هٌبعجبت سّعتب ثب ؽِش ّ عيح یه يیهجبًی ًَشی ّ تزشثی، ث ثش اعبط 1ؽِشُب توشکض داسًذ. ؽْد کَ دس کالى هی

وتش اعت هٌبعجبت آًِب ثب ؽِش کُب ثب ؽِش  َ هغبفت آىک ییسّعتبُب ،يیآى ساثيَ هخجت ّرْد داسد. ُوچٌ یبفتگی تْعَْ
 (.1386)عْیذفش ّ اکجشی،  ؾتش اعتیآًِب ث یبفتگی تْعَْي عيح یؾتش ّ ُوچٌیث

ُبی هختلف دسآهذی احشگزاس اعت. ًشط تْسم دس  اهلی اعت کَ ثش ًشط فمش ّ ّمْیت هْیؾت گشٍّّْ تشیي هِنتْسم، اص 
ؽییْد تب  کبُذ ّ ثبّج هی کییَ دسآهذُب حبثت اعییت، ثَ ىْس هکشس اص لییذست خشیذ خبًْاس هی ىْل یییک عییبل، دسصبلی

ُییبی  عبل اص لییذست خشیییذ ّ سفییبٍ گشٍّ ثَ َ، عبلخبًییْاس ثب دسآهذُبی لجلی، سفبٍ کوتشی سا ثَ دعییت آّسد. دس ًتیز
 (.::14)ؽِیذی ّ کبّیبًی،  ؽییْد پبییییي کبعییتَ هیدسآهذی 

ثبؽذ. فشایٌذ  هْسد تأییذ هی اغلت التقبدداًبىثیبى ًوْد کَ احش هٌفی تْسم ثش تْصیِ دسآهذ اص ًگبٍ ثٌذی ثبیذ  دس یک روع
کبُؼ اسصػ  حبثت، دسآهذداسای ُبی  احشگزاسی هتفبّت تْسم ثش دسآهذ گشٍّاص ساٍ  ّوذتب تْسم ثش تْصیِ دسآهذ احشگزاسی 
چگًْگی دّلت،  یاًتمبل یُب پشداختکبُؼ اسصػ صمیمی  هختلف؛دسآهذی ُبی  دس گشٍّ )لذست خشیذ( دعتوضدُب صمیمی

ِیالت ثبًکی( ّ ثَ ىْس کلی، ُب ّ تغ ّام)اّتجبسی  هؤعغبتتْعو پْل رذیذ خلك تْصیِ ّ عيح دعتشعی افشاد ربهَْ ثَ 
 .ؽْد هیُبی صمیمی ّ هبلی،  تْسم ثبّج تغییش تْصیِ دسآهذ ّ حشّت ثَ ًفع ثذُکبساى ّ فبصجبى داسایی

 اثرات اجتماعی تٌرم ۳. ۲
ُوچْى فمش، تْصیِ  یهٌفی ارتوبّی ّ فشٌُگی هتْذد یهْرت پیبهذُب یالتقبد یُب تْسم ثَ ٌّْاى یکی اص پذیذٍ

لبثل تْرِی سا ثش التقبد تضویل  یُب ؽْد کَ ُشکذام ثَ ًْثَ خْد ُضیٌَ ذ ّ گغتشػ هفبعذ هبلی هیًبهتٌبعت دسآه
ؽْد ّ  تش هی ُش سّص عخت ،یفؾبس کبسکشدى ثیي خبًْادٍ ّ ؽغل، ّ ُوچٌیي  (. روع1396ّ ُوکبساى، فشد  اکجشی) کٌذ هی

. یبثذ هییبثذ ّ هبدساى هزشد دس ربهَْ افضایؼ  ایؼ هیؽْد. آهبس ىالق ُش سّص افض خبًْادٍ ًیض اغلت دچبس تغییشاتی هی
تْسم (. 141: ::14)ثبگْط ّ هبسکْست،  گشدد آّس اعت اهب ثغیبسی اص ایي هؾکالت ثَ ًَبم پْلی هشتجو هی اگشچَ تْزت
اص صًذگی ُش عبل ثیؼ  یُب ُضیٌَ تأهیي ّ دس ًتیزَىجمبتی افضایؼ یبثذ  فؽْد لذست خشیذ کبُؼ ّ اختال ثبّج هی
کغبًی کَ دسآهذ  یپبییي ارتوبُ عخت ؽْد. دس ّالع ُضیٌَ صًذگی ثبؽشافت ّ عبلن هخقْفب  ثشا یُب دُک یگزؽتَ ثشا

ًذاؽتَ  کبس ّ تالػ یاًگیضٍ کبفی ثشا ایي افشادؽْد  سّد. کَ ایي ثبّج هی هشتت ثبال هی (حبثت داسًذ )کبسهٌذاى ّ کبسگشاى
 هخالا  هتْالی،ُبی  دَُتْسم ثبال ّ هغتوش دس ىْل  ،. ثٌبثشایيداؽتَ ثبؽذّرْد  ُب آى کبسایی ثغیبس پبییٌی دس هیبى ّثبؽٌذ 
ثب کبُؼ ؽْد.  هی ّ ًیشُّبی رْاى خشّری آى آهْصؽی ًَبم کبُؼ کیفیت عشاًزبم هٌزش ثَ، ّپشّسػ آهْصػدس صْصٍ 

اسصؽی  یُب ٌُزبسُب ّ ًشمتنْیف  ّ یکذیگش،تْرِی آصبد هشدم ثَ  افضایؼ هفبعذ ّ رشائن ّ ُوچٌیي ثی، کیفیت آهْصػ
 (.:139)صبری غالم عشیضدی،  ؽْد هی ارتوبّی –تضلضل اسکبى ربهَْ ّ عغت ؽذى ًَبم فشٌُگی ّ دس ًِبیت 

افضایؼ ًبآساهی  کَ ثَ هٌْی ،کٌذ ثب افضایؼ ًشط تْسم، ؽبخـ ًبآساهی ارتوبّی ثَ لضبً ّذدی کبُؼ پیذا هی
هٌفی ثش لذست خشیذ ّ فؾبس التقبدی داؽتَ ّ ُوچٌیي ثبّج  تأحیشثبؽذ. ًشط تْسم،  ارتوبّی دس احش افضایؼ ًشط تْسم هی

 ُب خْاُذ داؽت ُبی ارتوبّی ّ اّتشامبت ّ خؾًْت هغتمین ثش ًبآساهی تأحیشتش ؽذى تْصیِ دسآهذ، ّ ثٌبثشایي  ًبّبدالًَ
سّعتبئیبى پبییي ثبؽذ ّ هْوْالا دس فمش  ؽْد دسآهذ تْسم ّ کبُؼ لذست خشیذ ّ اختالف ىجمبتی ثبّج هی(. 14:1)سثیْی، 

ثبؽذ. اص ایي سّ  لشاس داؽتَ ثبؽٌذ. ثَ ّجبست دیگش یکی اص اًْاُ اختالف ىجمبتی ؽکبف ثیي عيح سفبٍ سّعتبُب ثب ؽِشُب هی
 ُضیٌَ کوتش دس صبؽیَ ؽِشُب عبکي یلثَ دلکٌٌذ ّ هْوْالا  ثضسگ هِبرشت هی یکغت دسآهذ ثیؾتش ثَ ؽِشُب یآًِب ثشا

                                                                                                                                                                             
1 https://masireqtesad.ir/109702 
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)صبری غالم  ثبؽذ ارتوبّی، فشٌُگی ّ هغبئل مذ اهٌیتی هی یُب کبًْى ًبٌُزبسی ّوْهب ؽًْذ. صبؽیَ ؽِش  هی
 (.:139عشیضدی، 

هٌفی ارتوبّی ّ  یهْرت پیبهذُب یالتقبد یُب تْسم ثَ ٌّْاى یکی اص پذیذٍتْاى گفت کَ  ثٌذی هی دس یک روع
فْبالى ایي تش گشدیذٍ ّ هْرت تالػ ّ صهبى ثیؾتش  ُبی دسآهذی پبییي هْرت فؾبس ثَ دُک ّوذتب گشدد. تْسم  هیفشٌُگی 

تْسم  ؽْد. ّ دس ًِبیت هؾکالت ارتوبّی هی ، تنْیف خبًْادٍّ دس ًِبیت ّذم تْرَ ثَ خبًْادٍ اهشاسهْبػالتقبدی ثشای 
َ خْد هْرت افضایؼ کَ ثَ ًْثافضایؼ یبثذ دس ربهَْ ىجمبتی  فکبُؼ ّ اختال ُب ایي دُک ؽْد لذست خشیذ ثبّج هی

گشدیذٍ ّ هْرت  هْلوبى، هخالا، بسمبیتی هتْلیبى فشٌُگی کؾْسًتْسم هْرت  ،اص ىشف دیگشگشدد.  ًبسمبیتی ارتوبّی هی
ؽکبف ثیي ّ اختالف ىجمبتی تْسم ثَ ّلت ایزبد  ،ّالٍّ ثش ایيگشدد کبسایی ّولکشد ایي هتْلیبى فشٌُگی کبُؼ یبثذ.  هی

ًؾیٌی ّ  ّ ثٌبثشایي هؾکالت ّوذٍ صبؽیَثضسگ  یؽِشُبهِبرشت سّعتبئیبى ثَ ثَ  هٌزش ،شُبعيح سفبٍ سّعتبُب ثب ؽِ
 گشدد. ًبؽی اص هِبرشت هیارتوبّی دیگش هؾکالت 

 تحلیل عٌامل تٌرم در ایران ۳
ؽذ ، ًشط سیل ًشط تْسم اًتَبسیاص لج ییشُبیَ هتغکآى اعت  کٌٌذٍ یبىثذٍ تْسم یپذ یّ تزشث یًَش یُب پژُّؼ ًتبیذ

شگزاس ثش ًشط تْسم ثبال دس یتأح یاص ّْاهل اعبع ،ی، ًْعبًبت ًشط اسص ّ ّذم تْبدل التقبدی، ًشط تْسم ّاسداتیٌگیصزن ًمذ
ثٌذی  ىجمَ دعتَپٌج  تْاى دس ّْاهل تْسم دس ایشاى سا هی ،(. اص ًگبٍ دیگش1391)عِیلی ّ ُوکبساى،  سًّذ یشاى ثَ ؽوبس هیا

، تْسم ثخؼ تمبمب، تْسم عبختبسی، اًتَبسات تْسهی، ّ تْسم ّاسداتی. دس ثخؼ ّشمَتْسم  :ّجبستٌذ اصّْاهل ایي  .ًوْد
 گیشد. ایشاى هْسد ثشسعی لشاس هیالتقبد ثب تْرَ ثَ ؽشایو  ّْاهلایي  ،اداهَ

 تٌرم سمت تقاضا ۱. ۳
ؽکبف تْسهی ایزبد کشدٍ ّ  ایي امبفَ تمبمب ،ُب ثبؽذ ُبی هقشفی ثیؼ اص ّشمَ آىالاگش تمبمب ثشای کباص ًگبٍ کیٌض، 

ىشفذاساى ًَشیَ )عیکی الیبثٌذ تب ایي ؽکبف پش ؽْد. ًکتَ لبثل تْرِی کَ التقبدداًبى ک افضایؼ هی لذس آىُب  لیوت
ذًذ تغییشات ثخؼ پْلی سّی عیک هْتمالکَ التقبدداًبى هکتت ک آى اعت، کٌذ رذا هیُب  سا اص کیٌضیي (همذاسی پْل

تْاًذ تْلیذ سا هتأحش عبصد. اص ىشفی ّرَ  پْل ًیض هی ،ُیچ تأحیشی ًذاسد، اهب دس الگْی کیٌضهتغیشُبی صمیمی التقبد 
ثش ىشف تمبمبی التقبد  هؤحشُب دس ایي ًکتَ اعت کَ ُش دّ هٌؾأ افلی تْسم سا ّْاهل  ؽجبُت الگْی کیٌض ّ کالعیک

اعبط ًَشیَ همذاسی پْل هْتمذًذ امبفَ تمبمب دس  ُب ثش داًٌذ )فضًّی تمبمب ًغجت ثَ ّشمَ(، ثب ایي تفبّت کَ کالعیک هی
کوجْد ّشمَ دس ؽْد، صبل آًکَ دس ًَشیَ کیٌض امبفَ تمبمب دس ثبصاس کبال اص  ثبصاس کبال، اص امبفَ ّشمَ دس ثبصاس پْل ًبؽی هی

 (.1393)کشیوی ّ ُوکبساى،  گیشد ُبی صمیمی التقبد ًؾأت هی ثخؼ
دس ایزبد ّ هبًذگبسی  ليْب  ّ تمبمب اعت فضًّیًمذیٌگی ّبهل کَ اعت  ی اص آىصبکّوذٍ هيبلْبت دس التقبد ایشاى، 

ُبی خبسری ثبًک هشکضی ثَ ّلت دسیبفت  عِن افضایؼ داسایی ،دس تشاصًبهَ ثبًک هشکضیثشای هخبل اعت.  هؤحش تْسم
ّبهل ّرْد داسد کَ تمبمب  ی اصثخؾ ،گشدد. ثٌبثشایي دالسُبی ًفتی دّلتی ثبال اعت ّ هْرت افضایؼ پبیَ پْلی ّ تمبمب هی

تغلو داؽتَ التقبد ثش ُب  دّلت یکی اص دالیل ّوذٍ ایي اهش ایي اعت کَدّلت اعت. عبالًَ ُبی  ًبتشاصی ثْدرَ آى، افلی
ًبتشاصی ثْدرَ . ثْدٍ ّ ثخؼ خقْفی کْچک اعت ُب ثضسگ دّلت اًذ؛ ثَ ّجبست دیگش ؽذٍ ثخؼ خقْفی ّ ربیگضیي

، دس ًِبیت دس تشاصًبهَ ثبًک هشکضی ّ ؽجکَ ثبًکی هغتمین ّ چَ غیشهغتمینثَ فْست چَ ی، ُبی دّلت دّلت ّ ؽشکت
اص عْی ثخؼ دّلتی، ُش همذاس فؾبس سّی ًَبم ثبًکی ؽْد.  هٌْکظ گشدیذٍ ّ هْرت افضایؼ پبیَ پْلی ّ ًمذیٌگی هی

پبیَ پْلی اص ىشیك  ّ افضایؼُب  ثبًک تشاصًبهَهٌزش ثَ ّذم تْبدل  ،ای یفی یب تغِیالت تجقشٍلٌّْاى تغِیالت تک تضت
 گشدد. هییب ًیبص ثَ خيْه اّتجبسی  ُّب  امبفَ ثشداؽت

دادٍ ؽذٍ  ًؾبى ،::14تب  :138ثَ ىْس هتْعو ىی دّسٍ ُش یک اص ارضای پبیَ پْلی، اص سؽذ عِن  ،(1رذّل )دس 
سؽذ اص ثَ ثبًک هشکضی ُب  ثبًک ُبی خبسری ثبًک هشکضی ّ ثذُی داساییخبلـ کَ هؾخـ اعت عِن  گًَْ ُوبىاعت. 
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سؽذ ًمؼ دّلت دس  دس خقْؿ، (1رذّل )ًکتَ دیگش دس  ، دّ دلیل افلی سؽذ پبیَ پْلی دس ایي دّسٍ ثْدٍ اعت.پبیَ پْلی
ثَ ّجبست دیگش،  ؽْد. ًضد ثبًک هشکضی ًؾبى دادٍ هیُبی دّلت  ُب ّ ثذُی داسایی خبلـًمؼ دّلت اص ساٍ  اعت. پبیَ پْلی
 ، ُش عبلَ ثَ ىْس هتْعو عِوی ثَ اًذاصٍدس ثیغت عبل گزؽتَ دّلت ًضد ثبًک هشکضی اعت.عپشدٍ ّ ثذُی ی داسادّلت 
ثبًک هشکضی ثَ دلیل اًتمبل ُبی دّلت ًضد  افضایؼ عپشدٍپبیَ پْلی ًمؼ داؽتَ اعت. سؽذ دس ّاصذ دسفذ  6>1هٌفی 
ُبی اخیش ثْدٍ  دس عبلدالیل ایي اهش اص یکی ، تْعَْؽؾن پٌج عبلَ ُبی ثشًبهَ  ُبی دّلتی ثَ ایي ثبًک ىی عبل صغبة
 .اعت

پبیَ سؽذ دس ّاصذ دسفذ  1/8 ثَ هیضاىثَ ثبًک هشکضی عبالًَ ثَ ىْس هتْعو ُب  ثذُی ثبًکىی دّسٍ هْسد ثشسعی، 
 الجتَ .اعت ُب ثبًکرشیبى هٌبثِ ّ هقبسف ّ ًبتشاصی دس اًنجبىی  ثیًبؽی اص  ّوذتب ایي هغئلَ اعت. پْلی عِین ثْدٍ 

ُبی  ًبتشاصی ،ثَ ّجبست دیگشؽْد.  هیثَ ثبًک هشکضی ُب  ًیض هْرت ثذُی ثبًکهؾبثَ دیگش تغِیالت تکلیفی ّ هْاسد 
ُب ثَ ثبًک هشکضی  ُب عشایت کشدٍ ّ هْرت امبفَ ثشداؽت ّ ثذُی ثبًک ثَ ىشق هختلف ثَ ثبًکثْدرَ ثخؼ دّلتی 

ًیض دس ُوَ ُب  ثبًکُبی ارتوبّی  تکبلیف هشتجو ثب هغئْلیتًَش داؽت کَ گشدد. الجتَ ثبیذ ُوْاسٍ ایي هغئلَ سا هذ  هی
فشصًذآّسی، اصدّاد، کوک  ؽْد، هبًٌذ ُب تْییي هی گًْبگًْی ثشای ثبًکتکبلیف عٌْاتی ثْدرَ یي اًْدًیب ّرْد داسد. دس ل

لزا دس ًِبیت ثبیذ ایي اهْس  دٍ اعت.ُب ثْ دُی ثبًک ُبی اخیش ثیؾتش اص تْاى تغِیالت ، کَ دس ثشخی اص عبلثیوبساى ّ ...
 داسای تْبدل هشثْه ثَ خْد ثبؽذ.

 1رذّل 
 (۱۴۱۱ – ۱۳۳۱سِن هٌابع پایَ پْلی از رشذ آى )درصذ(، هتْسط ساالًَ )

 پبیَ پْلی :>23
 ُبی خبسری خبلـ داسایی 3>27
 خبلـ ثذُی دّلت -6>1
 ُب ثذُی ثبًک 1>8
 خبلـ عبیش -8>:1

 ، هضبعجبت گضاسػ.عبالًَ ُبی صهبًی . ا. ایشاى، آهبس عشی: ثبًک هشکضی دهأخز

 تٌرم سمت عرضو ۲. ۳
ي تْسم تْأم ثب ییلبدس ثَ تج ُضیٌَفؾبس  ُبیَ یاعت. ًَش یکبسیٌَ، هضقْل ّلُْ ُوضهبى تْسم ّ ثیؾَ تْسم فؾبس ُضیاًذ
َ کتت هْتمذًذ کي هیا پشداصاى یََشً .ذُغتٌ، ؾشفتَ ثْدٍ اعتیپ یش کؾْسُبیجبًگیگش :197دَُ  یکَ اص اثتذا ،یکبسیث
َ کاعت  یثضسگ اًضقبس یُب ّ هؤعغَ یبسگشکشّهٌذ یً یُبَ یثضسگ اّن اص اتضبد یاهشّص تضت تغلو اًضقبسُب یبیدً

ؼ یُب ثبّج افضاالکب ییوت ًِبیبط آى دس لکذ ّ اًْیتْل یُب ٌَیؼ ُضیٌٌذ. افضاک یتَ هکیُب سا د وتیعيح هضدُب ّ ل
ي یاص ا یاًشژ یُب وت صبهلیثِشٍ، دعتوضد ّ ل یُب ُب هبًٌذ ًشط ٌَ توبم ؽذٍ ثٌگبٍی. ّْاهل هؤحش ثش ُضگشدد یُب ه وتیل
 (.1395)هِشآسا ّ لجبدصادٍ،  زبد تْسم ثبؽٌذیتْاًٌذ ّبهل ا یك هیىش

ل یعت ثَ دلي اکهو ٌَیاص فؾبس ُض یگشدد. تْسم ًبؽ یه یگزاسَ یبُؼ عشهبکٌَ ثبؽذ، ثبّج یاص فؾبس ُض یاگش تْسم ًبؽ
)پژّیبى ّ  ذٍ ثبؽذیزبد گشدیٌٌذگبى اکذیتْل یؼ لذست اًضقبسیب افضایَ یوت هْاد اّلیؼ لیؼ دعتوضدُب، افضایافضا

ثَ ىشف ّشمَ،  ُبی تکبًَاًْاُ اعت.  ّ عبختبسی ثخؼ ّالْی ّ ّشمَ دس ایشاى داسای هؾکالت صیبد(. 1391خغشّی، 
تْلیذ،  لیوت ّْاهل. افضایؼ گشدد ایزبد هی ،لیوت ّْاهل تْلیذدس ، همشسات لْاًیي ٌّّْاى هخبل اص ساٍ تغییشات هکشس 

 ،ّ دیگش ّْاهل تْلیذ (دعتوضدُب)گزاسی ًیشّی کبس  لیوت ّوذتب  ،دس کؾْس هبثشد.  ُضیٌَ ًِبیی کبالُب سا دس ًِبیت ثبال هی
ثبصاس اسص، سی دس دیگش ثبصاسُب ًیض اص رولَ: گزا گشدد. ایي دس صبلی اعت کَ ًَبم لیوت ثَ فْست دعتْسی ّ ًبکبسا تْییي هی

گزاسی دعتْسی دس استجبه  ًَبم لیوت. اعتکٌتشلی دعتْسی ّ ثَ فْست  ّوذتب  (ًشط عْد)ثبصاس کبال ّ خذهبت، ثبصاس پْل 
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 ؽذٍایزبد  ًبُوغبًیثیي ّشمَ ّ تمبمبی کبال گشدد ثخؼ ّشمَ ثَ ىْس فضیش ّول ًکشدٍ ّ  ثب ّْاهل تْلیذ، هْرت هی
 .گشددتْسم ایزبد دس ًِبیت ّ 

ُبی  ُب ّ ًباىویٌبًی ثب ّرْد تکبًَ تْعَْ فٌْتی ّ التقبدی اعت،ساُجشد دس ؽشایيی کَ کؾْس ثذّى  ،ُوچٌیي
گیشی  ؽکل هٌزش ثَ ،ثَ ثبصاسُبی غیشتْلیذیّسّد تْلیذی صشکت ًکشدٍ ّ ثب ُبی  فْبلیتثَ عوت تْلیذ هٌبثِ گًْبگْى، 

تمبمب هٌزش  ُبی تکبًَدس ایي ؽشایو،  گشدد. هیدس التقبد کؾْس یک هٌضٌی ّشمَ ثب ؽیت ثبال هٌضٌی ّشمَ ّوْدی ّ یب 
 ثبؽذ. ثَ خْثی لبثل هؾبُذٍ هی 3ّ  2رذاّل ؽوبسٍ ًخْاُذ ؽذ. ایي صمیمت دس افضایؼ ّشمَ ثَ 

 2 رذّل
 )درصذ((، ۱۳۳۱-۱۴۱۱)بیست سالَ  بلٌذهذتُای رشذ  ًرخهتْسط 

 پبیَ پْلی :>23
 مذیٌگیً 7>28
 مشیت فضایٌذٍ ًمذیٌگی 2>5
 ًمذیٌگی ًشط سؽذ عشّت گشدػ -5>4
 تْلیذ ًبخبلـ داخلی صمیمی 9>2
 (کٌٌذٍ هقشفتْسم )ؽبخـ لیوت  2>21

 ، هضبعجبت گضاسػ.عبالًَ ُبی صهبًی : ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، آهبس عشیهأخز

 3رذّل 
 تْرم ّ رشذ تْلیذ در چٌذ سال اخیر

 
 ، هضبعجبت گضاسػ.عبالًَ ُبی صهبًی شکضی د. ا. ایشاى، آهبس عشی: ثبًک ههأخز

 تٌرم ساختاری ۳. ۳
ُبی هْسد ًیبص تْلیذ ّ هِبس تمبمب،  ًِبدٍ تأهیيثشای کؾْس ّ ًِبدی  یالتقبد ُبی مْف صیشعبختل یثَ دل یتْسم عبختبس
ي ًُْ تْسم ثَ یاعت. ا تْعَْ دسصبلّ  تَیبفً تْعَْ یؾْسُبکخبؿ  ّوْهب  ی. تْسم عبختبسیبثذ هیّ تذاّم  ایزبد ؽذٍ
، ّرْد یف ثخؼ خقْفیّ تنْ ی، گغتشدٍ ثْدى ثخؼ دّلتیالتقبد یُب شعبختیشثٌبُب ّ صیوجْد صکل یاص لج یّْاهل
ؾْس، کبص یثخؼ خذهبت ًبهتٌبعت ثب ً ی، گغتشدگیثخؼ خقْف یذیتْل یُب تیي ّ همشسات ثبصداسًذٍ فْبلیلْاً

۴۲.۶ 
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زبد ی، ایدس صبل گغتشػ دّلت ثْدرَ هذاّم ّ یغشکت، یِ روْی، سؽذ عشیٌیشًؾذ ؽِیَ ّ ؽذیسّ یگغتشػ ث
 (.1391)پژّیبى ّ خغشّی،  ؽْد یٌٌذ، هشثْه هک یفب ًویذ ایدس تْل یچ گًَْ ًمؾیَ ُک ،یشمشّسیُب ّ اداسات غ عبصهبى
، هْتمذًذ کَ هٌبعت اعت تْعَْ دسصبلُبی عبختبسی تْسم کَ ثیؾتش ثشای تْفیف تْسم دس کؾْسُبی  ًَشیَ
تْاى ثشؽوشد  ّْاهل عبختبسی صیبدی سا هی ،ُبی ثٌیبًی تْسم دس عبختبس التقبدی ربهَْ ًِفتَ اعت. دس التقبد ایشاى سیؾَ

ُبی تْلیذی،  مْف صیشعبختُبی التقبدی،  ؼختْاى ثَ سؽذ ًبهتْاصى ث . اص رولَ ایي ّْاهل هیهؤحشًذکَ دس ثشّص تْسم 
ُبی ًفت ّ گبص ّ ّاثغتگی تْلیذات داخلی ثَ هْاد اّلیَ ّ کبال ػدسآهذُبی صبفل اص فشّّاثغتگی دسآهذُبی دّلت ثَ 

رِت کَ ثیؾتش تمبمب ایزبد  ثذاى ،ؼ خذهبت دس دسآهذ هلیخافضایؼ ثیؼ اص صذ عِن ث اؽبسٍ ًوْد. ،ای خبسری ّاعيَ
ؼ خذهبت ّ خث افضّدٍ اسصػ .تْسم دس التقبد ایشاى اعتعبختبسی یل افضایذ، یکی اص دال هی بالًوبیذ ّ کوتش ثش ّشمَ ک هی

)کشیوی ّ  داؽتَ اعت ًبخبلـ داخلی کؾْس ثیؾتشیي عِن سا دس تْلیذثذیي عْی،  1354عِن آى دس تْلیذ، اص عبل 
 (.1393ُوکبساى، 
ل ثبصاسُبی پْل، هبلی، ؽبه یبفتَ تْعَْدیگش اص دالیل تْسم عبختبسی دس التقبد ایشاى، ًجْد ثبصاسُبی ّویك ّ یکی 

ّ اثضاسُبی  هؤعغبتُبی صیشعبختی دس ایي ثبصاسُب، اص رولَ کوجْد لْاًیي ّ همشسات، تٌُْ  عشهبیَ ّ ثیوَ اعت. کبعتی
ُبی تْلیذی ؽذٍ اعت. تْییي  گزاسی خبًْاسُب ّ تٌگٌبی هبلی ثٌگبٍ اًذاص ّ عشهبیَ ُبی پظ هبلی، هْرت هضذّدیت فشفت

ثَ فْست ًبکبسا ُب،  دس اختیبس ثبًکهٌبثِ ّ ساًتی اداسی  ّوذتب ّ تخقیـ ثبًکی ّ تغِیالت عپشدٍ ُبی عْد  دعتْسی ًشط
عشهبیَ هْسد  تأهیيثخؼ ثغیبس کوی اص تغِیالت دس ًِبیت ثَ  ّ یب ؽْد اعت کَ دس ًِبیت هٌزش ثَ تْلیذ ًوی یا گًَْ ثَّ 

 کٌذ. تْلیذی تخقیـ پیذا هی ُبی ثخؼًیبص ثشای تؾکیل عشهبیَ دس 
هيبثك ثب هؾخـ اعت.  ُذف اص دسیبفت، جصیاص ، ::14دس عبل  اًْاُ تغِیالت ، ًضٍْ تخقیـ4رذّل ؽوبسٍ دس 

دسفذ  :2دس صذّد تٌِب  اعت ّثْدٍ یب صفٌ ّمْیت هْرْد  ،عشهبیَ دس گشدػ تأهیيثشای  تغِیالتّوذٍ ایي رذّل، 
ثَ دلیل سکْد تْسهی صبکن  ،الجتَ، دس چٌذ عبل اخیش .اًذ )تؾکیل عشهبیَ( دسیبفت ؽذٍتْعَْ  ایزبد ّ تغِیالت، ثب ُذف
ُبی  ، ثشای صفٌ ٍشفیتُبی تْلیذی فْبل ثٌگبٍعشهبیَ دس گشدػ  تأهیياّلْیت لْاًیي ّ همشسات ًیض ثش ثش التقبد ایشاى، 

 .اًذ داؽتَ یذتأک تْلیذی ّ اؽتغبل هْرْد،
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 4رذّل 
 ۱۴۱۱باری در سال اعت هؤسساتُای اقتصادی از تسِیالت پرداختی  سِن بخش

 
 ، هضبعجبت گضاسػ.::14ُبی آهبسی عبل  گضاسػ: ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، هأخز

 انتظاری تٌرم ۴. ۳
ُبی روْی هشدم ُغتٌذ ّ ایي تقویوبت ثَ آًچَ کَ هشدم اص  گیشی التقبدداًبى هْتمذًذ کَ ًتبیذ التقبدی صبفل تقوین

ثش ُبی پْلی  عیبعت ات آیٌذٍلبثل تْرِی ثش ًتبیذ التقبدی فْلی ّ تأحیش حیشتأآیٌذٍ اًتَبس داسًذ ثغتگی داسًذ. ایي اهش 
تْافمبت ثش دعتوضد فْلی، تٌَین لیوت ّ ّمذ  سّیىْس خبؿ، تْسم اًتَبسی  گزاسد. ثَ هیهتغیشُبی افلی التقبدی 

)ًزفی،  تْسم اعت ّ تذاّمتؾذیذ گزاسد ّ ُوچٌیي یکی اص ّْاهل افلی  هی تأحیش ،گزاسی هبلی ثشای عشهبیَ ُبیلشاسداد
ُب دس آیٌذٍ اعت، کَ ثَ آى تْسم اًتَبسی گفتَ  ، تْسم ًتیزَ اًتَبس هشدم اص افضایؼ لیوتثش اعبط ایي سّیکشد .(1396
سا هذًَش ّ آیٌذٍ سًّذُبی گزؽتَ  ،ُب ثیٌی لیوت پیؼ ثشای کٌٌذگبى هقشفاًذ کَ  تلف ًؾبى دادٍخُبی ه پژُّؼ ؽْد. هی
 .(1393شیوی ّ ُوکبساى، )ک دٌُذ یهلشاس 

ًشط تْسم هْسد اًتَبس، ًشط سؽذ صزن  یشُبیَ هتغکهؾخـ ؽذ  ،ًشط تْسمکٌٌذٍ  يییتْی شُبیاص هتغدس یک ثشسعی 
شُب دس ثشّص یي هتغیًشط تْسم داسًذ. عِن ا یسا ثش سّ تأحیشي یؾتشیت ثیذ، ثَ تشتیبف تْلکّ ؽ ی، ًشط تْسم ّاسداتیٌگیًمذ

، دس تْسم هِن ّبهل یک ،(. ثٌبثشایي1391عِیلی ّ ُوکبساى، اعت )دسفذ  6ّ  21 ،29 ،44ت هْبدل یتْسم ثَ تشت
ؽشایو داخلی ُن تضت اص ًَش ُبیی ًَیش رٌگ ّ تضشین ُغتٌذ ّ  هضذّدیت تأحیشتضت  ضهبىکَ ُو ایشاىکؾْسُبیی هخل 

 ی گزؽتَثَ ّلت ّولکشدُبَ التقبدُب، گًْدس ایي . ، ّبهل اًتَبسات تْسهی اعتلشاس داسًذالتقبد عیبعی تضْالت  تأحیش
، . لزا اًتَبسات تْسهیکٌذ ثبصگؾت هی ثب تأخیشگیشد ّ  ؽکل هی ثب عشّتبسات تْسهی َاًت، ًغجت ثَ آیٌذٍ ّ ًباىویٌبًی

دس  ،ثشای هخبلتْاى کٌتشل کشد.  ثَ ساصتی ًویّ  هذت کْتبٍدس سا اًتَبسات تْسهی  ًمؼ هِوی دس تضمك تْسم ّالْی داسد.
 یسعبً اىالُدس تضمك آحبس تْسهی ایي عیبعت خْاُذ داؽت. اًتَبسات تْسهی ًمؼ ثبالیی ، ُب هشدهی کشدى یبساًَس ىش

گیشی اًتَبست تْسهی ربهَْ ّ تْفیك ایي  دس ؽکلًمؼ لبثل تْرِی ُبی روْی،  دسعت ّ ثَ ٌُگبم اص ىشیك سعبًَ
 گزاس داسد. یبثی ثَ اُذاف هْسد ًَش عیبعت عیبعت دس دعت
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 تٌرم ًارداتی ۵. ۳
 ُبی ًِبدٍ اص ىشیك لیوت ایي ًُْ تْسماعت.  کؾْس اص ثیشّى ثلکَ ًیغت،دسّى التقبد  دستْسم  ثشخی اص دالیلسیؾَ 
اص خقْفیبت ایي ًُْ تْسم ایي اعت کَ ثَ دُذ.  خْد سا ًؾبى هی ،ی کؾبّسصیُبکبال ّاسداتی ُبی ًِبدٍ هخالا ،تْلیذی

یکی تْاى  سا هی ،یشمشّسیغثَ ّیژٍ ّاسدات  ،ّاسدات هضذّدیت ،. الجتَثبؽذ آى کؾْس ًوی همبم پْلیدس کٌتشل ىْس کبهل 
 یوب هغتمتْاًذ  ًیض هیکؾْس ىشف تزبسی، ّْاسك گوشکی  تغییش دس ،ثشای هخبلیب  ؛اص اثضاسُبی کٌتشل ایي ًُْ تْسم داًغت

 .ثبؽذ هؤحشُبی داخلی  ثش لیوت
ُبی ّالْی ّ  ُبی هتمبثلِ ثخؼ ای ثَ عوت افضایؼ ّاثغتگی ی ثَ ىْس فضایٌذٍاص ًیوَ دّم لشى ثیغتن، التقبد رِبً

کؾْسُب اص  پزیشی تهبلی کؾْسُب صشکت کشدٍ اعت. اهب ُوشاٍ ثب هٌبفع صبفل اص ادغبم ثبصاسُب ّ التقبدُب، دسرَ آعی
کبُؼ  تالػ ثشایْسُب، ؾکؼ سّی یُبی پ چبلؼ تشیي هِنیبثذ، ثَ ىْسی کَ یکی اص  خبسری ًیض افضایؼ هی ُبی تکبًَ
 .خبسری اعت ُبی تکبًَى هلی دس هْارَ ثب الُبی ک شی ؽبخـزیپ تآعی

یبفتَ ّ هکشسا  دس هْسد ثیؾتشی اُویت  ،ُبی رِبًیالکبلیوت  ُبی تکبًَتِذیذات التقبدی صبفل اص  ،دس دّ دَُ اخیش
 تشیي هِندس آى  کٌذ کَ هیای هٌتؾش  ًَالعب ػگضاس ،5::2اعت. هزوع رِبًی التقبد اص عبل  ُب ُؾذاس دادٍ ؽذٍ آى

ُبی التقبدی، رغشافیبی عیبعی، صیغت هضیيی، ارتوبّی ّ فٌبّسی ثش اعبط  هخبىشات ّ تِذیذات رِبى دس صْصٍ
ُبی اعبعی ُوْاسٍ اللیوتی کب ُبی تکبًَ ثش اعبط ایي گضاسػ،ؽًْذ.  هی ّتضلیل تزضیَ ،اسیزاصتوبلِ ّلُْ ّ ؽذت تأحیشگ

 (.1397اهیٌی،  )صبد  اًذ ؽذٍثیٌی  ُبی آتی پیؼ شٍ التقبدی عبلرضء دٍ هخبى
ُبی هضیش  همبثلیَ ثیب  ّ عیبعیت 19گیشی ّیشّط کّْیذ  دس ؽشایو کًٌْی، کَ التقبد رِبًی دّساى سکْد ًبؽی اص ُوَ

کٌیبس اًتؾیبس  هیذیشاى پبًقیذ ؽیشکت ثیضسگ ثیبصاس عیِبم آهشیکیب دسگزساًیذ،  آى ّ سّیذاد رٌیگ سّعییَ ّ اکیشایي سا اص عیش هی
 :1کٌٌذ ثٌذی هی ُبی خْد سا دس ایي صهیٌَ ثَ فْست صیش دعتَ ، ًگشاًی2:22 عبل ُبی هبلی فقل ًخغت گضاسػ

 ُب اًتَبس تذاّم  ُب سا ثَ تالػ ثشای صفٌ صبؽیَ عْد ّاداؽتَ اعت. ّوذٍ ؽشکت سؽذ افغبسگغیختَ تْسم، ؽشکت
 ًذ.ُبی تْلیذ سا داس ًیشُّبی تْسهی ّ گشاى ؽذى ًِبدٍ

  ٍهْاد اّلیَ ثب لیوت هٌبعت،  تأهیيُب دس  ، ُوچٌبى اداهَ داسد. هضذّدیت ؽشکتتأهیيًگشاًی اص اختالل دس صًزیش
 .ُب اعت ًخغتیي دغذغَ ؽشکت

 ُب اص لقذ خْد  عبصی اعت. ؽشکت ُبی ژئْپْلتیک، صبکی اص کٌذ ؽذى سًّذ رِبًی ّ تٌؼ تأهیيُبی  افضایؼ سیغک
 کٌٌذ. ّلیَ ّ تزِیضات ّ خْدکفبیی دس تْلیذ، فضجت هیداخلی هْاد ا تأهیيثشای 

دّگبًَ  یاًتخبث ،صهیٌَایي دس  .ُبی ثضسگ اص رِت تْسم رِبًی لبثل هالصََ اعت ُبی ؽشکت سیغک ثش ایي اعبط،
آى  هیضاى استجبه ّ کیفیت ُب ّ کؾْسُب، ثٌگبٍ تْعَْ ساُجشد دس ،ثَ ّجبست دیگش ّرْد داسد. خْدکفبیی ّرِبًی ؽذى ثیي 
ثَ خْثی لبثل هؾبُذٍ  ::14ُبی رِبًی دس عبل  سًّذ افضایؼ لیوت ،5رذّل ؽوبسٍ گشدد. دس  هؾخـ هیرِبى  ثب
 تغییشاتثبؽذ. ایي  ُبی رِبًی دس حجبت ًیغتٌذ ّ داسای سًّذ افضایؾی هذاّم هی دُذ لیوت ایي هْاسد ًؾبى هیثبؽذ.  هی
 .گزاسد یهُب دس داخل کؾْس  ثش افضایؼ لیوتخْد سا  احشات

                                                                                                                                                                             
1 Source: S&P 500, Beige Book, 17May, 2022gh 
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 5رذّل 
 )دالر بَ ازای تي(ُای برخی اقالم عوذٍ در بازارُای جِاًی  ّضعیت تغییر قیوت

 ًبم کبال
لیوت اثتذای 
 عبل

لیوت اًتِبی 
 عبل

دسفذ تغییشات 
 لیوت

 ًبم کبال
لیوت اثتذای 
 عبل

لیوت اًتِبی 
 عبل

 ییشاتدسفذ تغ
 لیوت

 ;14 1:117 8871 کبتذ هظ
 سّغي

 آفتبثگشداى
89: 1379 54<9; 

ؽوؼ 
 ;9>56 1475 :94 سّغي پبلن ;9>51 3453 2273 نْهیٌیآل

 ;8>:2 413 342 ؽکش ;5>38 :386 2786 ؽوؼ سّی
 ;2>36 748 549 رست ;7>12 2229 1977 ؽوؼ عشة
 ;6>17 613 521 داًَ عْیب ;2>32 :274 2:72 سّغي عْیب
 ;1>22 486 398 کٌزبلَ عْیب ;64 1865 1139 سّغي کلضا
 .::14اعفٌذ هبٍ  28کبال خجش،  یسعبً اىالُپبیگبٍ : هأخز

 ىای پٌلی نگاىی بو ًضعیت تٌرم ً کل ۳
ًگبٍ کالى،  اصکٌتشل تْسم دس چٌذ دَُ اخیش هْفك ًجْدٍ اعت.  ّوالادُذ کَ  ًگبُی ثَ ّمْیت تْسم ّ پبیَ پْلی ًؾبى هی

سا  یپْل گزاس بعتیاعتمالل ع ّذمّ  یثبًکشیغ یاّتجبس هؤعغبتُب ّ  ثبًک یهبل یاًنجبى یث، دّلت یهبل یاًنجبى یث
اثْبد ُب ّ  پیچیذگیًمذیٌگی داسای  هذیشیت ،الجتَ داًغت. شیدس دّ دَُ اخ یهبل یحجبت یتْسم ّ ث یافل لیدالتْاى اص  هی

 ّمْیت هيلْةتشکیت ًمذیٌگی، ، ًبخبلـ داخلیتْلیذ  ثًَمذیٌگی  ًغجت ،ًمذیٌگیهٌبعت صزن  هبًٌذاعت؛ گًْبگًْی 
کَ ثب تْلیذ ّ تْسم،  عيح هتٌبعت ثب ًیبصُبی خْاُی ثخؼ تْلیذ ًمذیٌَ چگًْگی پبعخگْیی ثَ، هٌبعت آىهیضاى سؽذ ّ 

اص رولَ هغبئل هِن ّ هشتجو دس ایي صهیٌَ  آى، ًشط سؽذّ  عشّت گشدػ ًمذیٌگیًمذیٌگی،  مشیت فضایٌذٍهیضاى  تْرَ ثَ
 ثبؽذ. هی

 
 ُب ّ خذهبت هقشفی )تْسم( دس چٌذ هبٍ اخیشًشط سؽذ ؽبخـ ثِبی کبال .۲ًوْدار 
 ، هضبعجبت گضاسػ.::14ُبی آهبسی عبل  گضاسػ: ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، هأخز
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 ::14ُبی پْلی دس عبل  تضْالت کل .۳ًوْدار 
 ، هضبعجبت گضاسػ.::14ُبی آهبسی عبل  گضاسػ: ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، هأخز

 6رذّل 
 ۱۴۱۱هاٍ  در فرّردیي ُای پْلی آخریي ّضعیت کل

 
 ، هضبعجبت گضاسػ.14:1ُبی آهبسی عبل  گضاسػ: ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، هأخز

ُبی  پبیَ پْلی، خبلـ داساییهٌبثِ یکی اص ارضای ثغیبس هِن ؽْد،  هؾبُذٍ هی 7دس رذّل ؽوبسٍ گًَْ کَ  ُوبى
دس . اعتًفتی  دسآهذُبی اص هتأحش ّوذتب  ،ثبًک هشکضی ُبی خبسری خبلـ داساییتغییشات خبسری ثبًک هشکضی اعت. 
دسد ایي ًبگضیش اص ثبًک هشکضی ّ  ًجبؽذ،دعتشط دس ًفت فشّػ ، اسصُبی ًبؽی اص ُبی ٍبلوبًَ ؽشایيی کَ ثَ دلیل تضشین
ثبًک  ُبی خبسری خبلـ داسایی ،هب ثَ اصای آى سا ثَ فْست سیبل، ثَ دّلت تضْیل دُذ ّ ؽْد الالم دس تشاصًبهَ خْد

 ایي فشایٌذ، صبفل اعت.دّلت ثَ سیبل ثْدرَ ّوذٍ دلیل افضایؼ ایي ثخؼ، ًیبص  ،ثٌبثشایي یبثذ. افضایؼ هی ضیهشک
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اًذاصٍ ّ  یًفتدسآهذُبی دّلت ثَ ثْدرَ ّاثغتگی  ،ثبؽذ. لزا عِن ثبالی ًفت دس ثْدرَ دّلت هیًبتشاصی ثْدرَ دّلت ّ 
ُبی خبسری  داساییخبلـ  ُبی هذاّم افضایؼّ ای افضایؼ پبیَ پْلی َ تْاى اص ّلل پبی سا هی ثضسگ دّلت دس التقبد ایشاى

 ثبًک هشکضی داًغت.

 7رذّل 
 سال اخیر ۶در  ّضعیت پایَ پْلی )بَ تفکیک اجساء( ّ ًقذیٌگی

 
 ، هضبعجبت گضاسػ.عبالًَ ُبی صهبًی : ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، آهبس عشیهأخز

ُب اص ثبًک هشکضی  امبفَ ثشداؽت ثبًکدسیبفت خيْه اّتجبسی ّ یَ پْلی، پبهٌبثِ یکی دیگش اص ّْاهل هِن افضایؼ 
ّذم سّبیت اًنجبه هبلی ّ ًبتشاصی رشیبى هٌبثِ ّ هقبسف خْد، ثَ دلیل  غیش ثبًکی، اّتجبسی هؤعغبتُب ّ  ثبًکاعت. 

ُبی  رشیبى ،3ؽوبسٍ  ًوْداسس دؽًْذ.  امبفَ ثشداؽت اص ثبًک هشکضی هیًیبصهٌذ ثَ ًمذیٌگی ّ ًبگضیش اص دسیبفت اّتجبس ّ 
ًوْداس  ،ُوچٌیي دُذ. ًؾبى هیسا ُبی اخیش  دس عبل ،ُب ًضد ثبًک هشکضی ّسّدی ّ خشّری صغبة ربسی ثبًکافلی 
 کٌذ. هی اسائَسا  14:1ُب دس دّ هبَُ اثتذای عبل  ثبًکامبفَ ثشداؽت ، 4ؽوبسٍ 

 
 ثبًک هشکضی ُبی ّسّدی ّ خشّری صغبة ربسی ثبًک ًضد رشیبى .۴ًوْدار 
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 14:1دّ هبٍ اثتذایی عبل دس غیش ثبًکی اّتجبسی  هؤعغبتُب ّ  امبفَ ثشداؽت ثبًک .۵ًوْدار 
 .14:1ُبی آهبسی عبل  گضاسػ: ثبًک هشکضی د. ا. ایشاى، هأخز

کٌتشل ّ هضذّد ًوْدى ثبًک هشکضی، صغبة ربسی خْد ًضد ُب اص  ُبی ثبًک امبفَ ثشداؽتهتغیش ثَ اُویت ثب تْرَ 
دس کٌتشل تضْالت تشاصًبهَ خْد ّ کٌتشل سؽذ هٌبثِ ثبًک هشکضی ثَ عضایی دس تمْیت هذیشیت  تأحیشتْاًذ  ایي هتغیش، هی

هبلی  تأهیيُب دس  ثذیل آى ُب ّ ُوضهبى ًمؼ ثی ُبی عبختبسی ثبًک اگشچَ ثَ دلیل ًبتشاصیپبیَ پْلی داؽتَ ثبؽذ. 
دس ایي هْارَ اعت،  ُبیی یدؽْاسُب ثب  ثَ کٌتشل امبفَ ثشداؽت آىُبی هْيْف  ُبی التقبدی، ارشای عیبعت فْبلیت

صیش  صیشثخؼدّ ، دس ثلٌذهذتثشخی اص ایي الذاهبت ثَ تفکیک، کْتبٍ، هیبى ّ گًْبگًْی لبثل اًزبم اعت. صهیٌَ الذاهبت 
 ثیبى گشدیذٍ اعت.

 باری از بانک مرکسیاعت مؤسساتىا ً  برای کنترل اضافو برداشت بانک مدت کٌتاهراىکارىای الف( 
 دس رِت  ّثْدرَ ثشًبهَّ عبصهبى  ییّ داسا یّصاست اهْس التقبد ،یثبًک هشکض تیثب ّنْ یحجبت هبل یؽْسا لتؾکی

 ثب هضْسیت ثبًک هشکضی ثب دّلت یثبًک هشکض یُوبٌُگ تیتمْ
  ّ هٌذ اص  لبّذٍ یشیّ اّتجبسگ ثبصاس ثبص بتیُب دس ّول لبثل اعتفبدٍ تْعو ثبًک یاّساق هبل ؼافضایتْویك ثبصاس ثذُی

هبصاد اّساق ثب  یداسا یُب ثبًک بی یهبل یًِبدُب شیعب یآًِب اص اّساق هبل یهبًٌذ اعتفبدٍ اهبً ییُب ثَ سّػ یثبًک هشکض
 آى یّ ؽشّ یفشاُن عبختي ثغتش صمْل

 اعت(؛لبثل تْر شیاعبط هْاسد ص يیکل )کَ ثش ا یداس خضاًَ َیسّ شییدّلت ّ تغ هبلی سفتبس افالس َ 
 ّاصذ  تیشیاّوبل هذ یدس ثبًک هشکض یّ ّوْه یدّلت یُب اص اُذاف هتوشکض ؽذى صغبة یکی ٌکَیثب تْرَ ثَ ا

 تیشیهذ یارشا یفشاُن ؽذٍ، الذاهبت الصم ثشا یهْمُْ تْعو ثبًک هشکض یُب شعبختیص یخضاًَ اعت ّ اص ىشف
 ؽْد. اًزبمّاصذ خضاًَ 

 ًپشداخت  ّ بفتیُب اّن اص دس صغبة َیکل بسیؽْد، دّلت اخت یبتیلَ ّوّاصذ خضاً تیشیهذ یکَ ارشا یتب صهب
اّيب کٌذ. ثب تْرَ ثَ  کل یداس خضاًَهْسد ًَش ُش دعتگبٍ کَ لبثل تْافك اعت( ثَ  یُب صذالل تی)موي سّب

 یا ٌَیّ سفتبس ُض ؽًْذ یهِن دس کل التقبد هضغْة ه هؤلفَ کی یدّلت یُب هخبسد دّلت ّ دعتگبٍ ٌکَیا
عَ هبَُ ّ ؽؼ هبَُ ثش  یُب ثبؽذ، دّلت هضتشم دس افك هؤحشالتقبد  یتْاًذ دس صشکت کل یه یدّلت یُب گبٍدعت
 الصم سا داؽتَ ثبؽذ. ُبی یتُذا اهش يیا
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 اعت، ُش دعتگبٍ ّ کل  یضیس ّ ثشًبهَ یٌیث ؼیلبثل پ یدّلت دس صذ کبف یُب ّ پشداخت ُب بفتیدس ٌکَیثب تْرَ ثَ ا
ثشًبهَ ثْدٍ ّ ثش ُوبى اعبط  نیصذالل عَ هبَُ ّ ؽؼ هبَُ هٍْف ثَ تٌَ یُب افك یخضاًَ کوبکبى ثشا

 .ٌذیًوب یشیگ نیتقو
 اعتباری از بانک مرکسی مؤسساتىا ً  مدت ً بلندمدت برای کنترل اضافو برداشت بانک راىکارىای میانب( 
 َؽجکَ ثبًکیای اص عْی دّلت ّ عبیش اسکبى صبکویت ث ای ّ ؽجَ ثْدرَ کبُؼ تکبلیف ثْدر َ 
 ُب دس لبلت لبًْى ثْدرَ ُبی دّلتی ثَ ثبًک ثبصپشداخت ثخؾی اص ثذُی دّلت ّ ؽشکت 
 ُب ثب افضایؼ عشهبیَ ًمذی ثبًک ُب ثبًک عشهبیَ کفبیت ًغجت ثِجْد 
 ُب ُبی ًمذیٌگی ثبًک ثِجْد ًغجت 
 ُب اص اّساق هبلی  ثشخْسداسی ثبًک ُب دس لبلت اّساق هبلی اعالهی ثَ هٌَْس تغْیَ ثخؾی اص ثذُی ثخؼ دّلتی ثَ ثبًک

 هٌذ لبّذٍّولیبت ثبصاس ثبص ّ تغِیالت  ثیؾتش ثشای
 ُب ّ ًَبست ثیشًّی ثبًک هشکضی اص رولَ تمْیت هذیشیت  ُبی لْی ّ چٌذ الیَ دسّى ثبًک تْعَْ اّتجبسعٌزی ّ ًَبست

 ًمذیٌگی ّ اّتجبسی یُب غکیس
 ُب ّ ثبًک هشکضی دس رِت افضایؼ التذاس  فالس ساثيَ دّلت، ثبًکافالس لبًْى ثبًک هشکضی ّ ثبًکذاسی ثَ هٌَْس ا

 ُب ًَبست لْی ثبًک هشکضی ثش ثبًک ثبًک هشکضی ّ

 کارىای کنترل تٌرم ً ایجاد ثبات مالی بررسی راه ۴
ثب تْرَ ثَ اعت. ُبی افلی اّالم ؽذٍ دّلت ّ ثبًک هشکضی  اص اّلْیت، 14:1کٌتشل تْسم دس عبل  یثشا یگزاس بعتیع

، تْذیل ؽذیذ (14:1) یربساص اثتذای خشداد هبٍ عبل  صزف اسص تشریضی کبالُبی اعبعی )ثَ رض ًبى عٌتی ّ داسّ(
آهذُبی  ًیبص ثَ کٌتشل پیدعتوضدُب ّ تغییش ًشط اسص هضبعجَ صمْق گوشکی، کَ ُش عَ داسای هبُیت تکبًَ ّشمَ ُغتٌذ، 

 ُبی هزکْس ثَ خْثی آؽکبس اعت. تْسهی عیبعت
دادٍ خْد لشاس  دعتْسکبسدس الذاهبت صیش سا  ،فْبالًَ ثب اتخبر سّیکشد، 14:1گزاس پْلی دس عبل  عیبعت ،اعبطثش ایي 
 اعت:

  تؾکیل رلغبت هٌَن ثشای ثشسعی ّ پبیؼ پبیَ پْلی ّ  ::14تؾکیل کویتَ پبیؼ پبیَ پْلی: اص ثِوي هبٍ عبل ّ
 اعت.پبیَ پْلی  تضْالتهْمُْ افلی آى ثشسعی ّ پبیؼ دلیك ّ  تضْالت کالى

 ثب صنْس اّنبیی اص ًِبد سیبعت روِْسی، ّصاست اهْس التقبدی ّ داسایی ّ هشکض  ،یت ًمذیٌگیشتؾکیل کویتَ هذی
ثب سیبعت  ُبی کالى عیبعتی ایزبد ُوبٌُگی دس اتخبر تقوین ثَ هٌَْسُبی هزلظ ؽْسای اعالهی،  پژُّؼ
 ثبًک هشکضی همبم لبئن

 هبلی غیش تْسهی کغشی ثْدرَ تأهیيسف ثْدرَ ّوْهی دّلت ثشای تؾکیل کویتَ سفذ هٌبثِ ّ هقب 
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 14:1ثش تْسم ّ اًتَبست تْسهی دس عبل  هؤحشّْاهل  .۶ًوْدار 

ثَ هٌَْس کٌتشل تْسم ّ حجبت هبلی دس التقبد ایشاى، الصم اعت  (،6ؽوبسٍ ًوْداس )تْسم  ّْاهلگغتشدگی ثب تْرَ ثَ 
اص الضاهبت کٌتشل ُبی مذ تْسهی تجییي ّ ارشا گشدد. ثشای هخبل،  ک هشکضی، عیبعتثشای توبم اسکبى دّلت ّ ًَ تٌِب ثبً

 ًیضُب  ثبًکُبی هبلی  هذیشیت ّ فْست موي ایٌکَکٌتشل هخبسد دّلت اعت. ایزبد اًنجبه هبلی ّ ، حجبت هبلیّ تْسم 
 .افالس ؽْدثبیذ ّ ًمذیٌگی کٌتشل پبیَ پْلی  ثشای
، ٍ اعتاًزبم گشدیذتب صذّدی ثبًک هشکضی ّول حجبت هبلی ثب اثتکبس ایزبد ّ تمْیت ثَ هٌَْس  ی کَالذاهبترولَ اص 

دّلت  تٌخْاًٍبؽی اص دسیبفت هٌزش ثَ تغْیَ ثذُی  اعت کَ پْلی ّ هبلی گزاسی ُوبٌُگی ثبًک هشکضی ّ دّلت دس عیبعت
عیبعت اخز ربسی دس عبل  ت کَُذف آى اع. گزؽتَ ّ هضذّد کشدى صیبد آى دس عبل ربسی اعتدس عبل  اص ثبًک هشکضی

کَ تضسیك پْل آحبس تْسهی لبثل تْرِی اص  الومذّس یصتثغیبس هضذّد ؽْد تب تٌخْاٍ تْعو دّلت ثب الذاهبت هٌبعت، 
 .پشلذست داسد، پیؾگیشی ؽْد

 ُبی دّلت . ثذُی، کٌتشل ثذُی دّلت ثَ ثبًک هشکضی اعتهْرْد ّمْیت تْسهیالذاهبت دس ساعتبی افالس دیگش اص 
ُب سا  چبسچْة کلی ایي عیبعتهختلف، تغْیَ ثؾْد.  هبلی ّ ثب اعتفبدٍ اص اثضاسُبی یتذسیزفْست ثَ ثَ ایي ثبًک ثبیذ 

 ثٌذی ًوْد: تْاى دس هْاسد صیش روع هی
  ّ توبهی تقویوبت اتخبر ؽذٍ دس هزوَّْ دّلت، کَ ّارذ آحبس پْلی ُغتٌذ، ثبیذ دس چبسچْة اُذاف ثشًبهَ پْلی

 ٌگی دس ساعتبی کٌتشل تْسم، تٌَین ّ ارشا ؽًْذ.هذیشیت ًمذی
 َای ارشا ؽًْذ کَ سؽذ التقبدی ليوَ ًجیٌذ ّ ثب ُذایت اّتجبس موي ایزبد اؽتغبل پبیذاس،  ُب ثبیذ ثَ گًَْ ثشًبه

 ُب ّ فْالى التقبدی پبعخ دادٍ ؽْد. خْاُی ثٌگبٍ ًمذیٌَ
 ثَ تقْیت عتبد التقبدی دّلت ثشعذ. ُش تقویوی کَ هٌزش ثَ ًمل اُذاف هضثْس ثبؽذ، ثبیذ اتخبر 
  ٍثبًک ُبی داسای ًبتشاصی ثبال، دس دعتْسکبس رذی  ّ ثبًک غیشثبًکیاّتجبسی  هؤعغبتافالس ًَبم ثبًکی، ثَ ّیژ

 لشاس ثگیشد.ُب  هشکضی ثب ُوکبسی دّلت ّ عبیش دعتگبٍ
 ثش ایي اعبط الذاهبت صیش ثبیذ تْعو توبهی اسکبى دّلت اًزبم گشدد:

 دس عبل ربسیکغشی ثْدرَ هبلی غیش تْسهی  تأهیيثَ هٌَْس عبصی عِن فٌذّق تْعَْ هلی  هتٌبعت. 
  تْییي عمف افضایؼ آىدّلتی لیوت خذهبت افضایؼ کٌتشل ّ 
 َثشًبهَ رذیذ  اسائَُبی گوشکی ّ صمْق ّسّدی ُوضهبى ثب افضایؼ ًشط اسص هجٌبی هضبعجبتی گوشکی ) کبُؼ تْشف

 تْعو ّصاست فوت(
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 هتْعو ًشط اسص عبهبًَ ًیوباس اسص ثشای کٌتشل هذیشیت ثبص 
 کٌتشل تْسم عوت تمبمب اص ساٍ هذیشیت ًمذیٌگی 
 َُبی دّلت سیضی ّ پبیؼ دلیك ُضیٌَ کٌتشل هخبسد دّلت ّ ثشًبه 

ؽذٍ اعت. دس ایي هیبى ُش یک اص اسکبى دّلت، ثیبى ثش ایي اعبط هؾشّس هْاسد ثبال دس رذاّل صیش ثَ فْست هجغْه 
ؼ هخقْؿ ثَ خْد ثْدٍ ّ ثَ هٌَْس ًیل ثَ یک ُذف تْسهی ثبیذ الذاهبت هشثْه ثَ خْد سا اًزبم دٌُذ. ایي داسای ًم

 ثبؽذ: الذاهبت ثَ ؽشس ریل هی

 8رذّل 
 ُای خذهاتی، هخارج دّلت ّ اًتظارات تْرهی قذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت: پْلی ًشذى کسری بْدجَ، کٌترل ُسیٌَا

 ستگاه متٌلید اقدامات راىبرد

. پْلی ًؾذى کغشی ثْدرَ 1
 سیضی ًؾذٍ ثشًبهَ

 عِن فٌذّق تْعَْ هلی اص دسآهذُبی ًفتی یعبص هتٌبعت

 -3 یداس خضاًَ -2 ّثْدرَ ثشًبهَعبصهبى  -1
 ّصاست التقبد

ثبًک هشکضی تْعو دّلت  گشداى تٌخْاٍّذم اعتفبدٍ اص 
ثبًک  گشداى تٌخْاٍ)اعتفبدٍ اص هٌبثِ هبصاد ثَ ربی اعتفبدٍ اص 

 (هشکضی
ّ اعتفبدٍ اص آى تضت ٌّْاى ّرٍْ  یشمشّسیغ ُبی یٌَُضکبُؼ 

عشهبیَ دس گشدػ صزف اسص تشریضی ّ  تأهیياداسٍ ؽذٍ )ثبثت 
 (ًَبیش آى

 اسائَ ثشًبهَ ربهع فشّػ اهْال هبصاد دّلتی
. کٌتشل لیوت خذهبت ّ تْییي 2

 دسفذی آى :1افضایؼ صذاکخش 
 عتبد تٌَین ثبصاس یذ تْعو عتبد تٌَین ثبصاس ثَ ّول آیذ.الذاهبت الصم ثب

 ثشای کٌتشل ّ پبیؼ هخبسد دّلت یضیس ثشًبهَ . کٌتشل هخبسد دّلت3
ّصاست اهْس  -2 ّثْدرَ ثشًبهَعبصهبى  -1

 یُب دعتگبٍعبیش  -3التقبدی ّ داسایی 
 ارشایی

 ُب ی ّ سعبًَدّلت، سعبًَ هل یسعبً اىالُثشًبهَ ُوبٌُگ  . کٌتشل اًتَبسات4
 -4دّلت  -3هزلظ  -2 یوبفذاّع -1

ُب ّ  اتضبدیَ)ًوبیٌذگبى ثخؼ خقْفی 
 ثبًک هشکضی -5ُبی ثبصسگبًی(  اتبق
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 9رذّل 
 اقذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت: کٌترل ًقذیٌگی

 دستگاه متٌلی اقدامات راىبرد

 کٌتشل ًمذیٌگی-5

 ُذایت اّتجبس

ّصاست اهْس -2ثبًک هشکضی  -1دعتگبٍ هتْلی 
ّصاست  -4ّصاست فوت  -3التقبدی ّ داسایی 
ّصاست تْبّى، سفبٍ ّ اهْس  -5رِبد کؾبّسصی 

 ّ ؽِشعبصی ّصاست ساٍ -6ارتوبّی 
هبلی اعالهی(  اّساقتمْیت ثبصاسگشداًی ثبصاس ثذُی دّلت )

 هبلی تأهیيافضایؼ عِن ثبصاس عشهبیَ دس 
 التقبدی ّ داسائیّصاست -1
 ّثْدرَ ثشًبهَعبصهبى -2

 ُب کٌتشل سؽذ تشاصًبهَ ثبًک

ّصاست اهْس التقبدی ّ  -2ثبًک هشکضی  -1
 ؽجکَ ثبًکی -4 ّثْدرَ ثشًبهَعبصهبى  -3داسایی 

 ارشای ثغتَ افالس ًَبم ثبًکی
 ُبی خبسری تْییي عيح هٌبعت تغییش خبلـ داسایی

 تْذیل ًغجت عپشدٍ لبًًْی
سد دالس اص ثذُی دّلت ثَ ثبًک هیلیب 2 ثبصپشداختسیضی  ثشًبهَ
 هشکضی

کبُؼ خبلـ ثذُی دّلت ثَ ثبًک هشکضی اص ىشیك افضایؼ 
 ّ هٌبثِ ثخؼ دّلتی ًضد ثبًک هشکضی ُب عپشدٍهخبسد اص هضل 

 ُب فشّػ اهال  هبصاد تْعو ثبًک
ُب ثَ ثبًک هشکضی اص عْی  اسائَ ثشًبهَ کبُؼ ثذُی ثبًک

 ذف تْعو ثبًک هشکضیُب ثب تْرَ ثَ اّالم ُ ثبًک
 

 :1رذّل 
 ُای تْلیذ ُای جبراى ّ کاُش ُسیٌَ اقذاهات پیشگیری از تْرم با هحْریت: ارز ترجیحی، سیاست

 دستگاه متٌلی اقدامات راىبرد

ثٌذی افالس اسص تشریضی  ارشای دلیك صهبى -6
ُبی رجشاًی  عیبعت ُب ّ عبصی یبساًَ هشدهی ّ
 آى

کل صًزیشٍ  رجشاًی دس ُبی یبعتعاتخبر 
 تْلیذ، تْصیِ ّ هقشف

 -3ثبًک هشکضی  -2 روِْس یظسئهْبّى اّل  -1
عبصهبى  -4ّصاست اهْس التقبدی ّ داسایی 

ّصاست رِبد  -6ّصاست فوت  -5 ّثْدرَ ثشًبهَ
ّصاست تْبّى، سفبٍ ّ اهْس  -7کؾبّسصی 
ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ  -8ارتوبّی 
 پضؽکی

ُبی کؾبّسصی ّ  ًِبدٍ سیضی ثشای تْلیذ ثشًبهَ
 داهی دس داخل کؾْس

 ُبی تْلیذ کبُؼ ُضیٌَ-7

 ثبصثیٌی هٌبعت دس ًشط افضایؼ ّْاهل تْلیذ
ّصاست اهْس التقبدی ّ  -2ثبًک هشکضی  -1

ّصاست  -4 ّثْدرَ ثشًبهَعبصهبى  -3داسایی 
ّصاست  -6ّصاست رِبد کؾبّسصی  -5فوت 

 تْبّى، سفبٍ ّ اهْس ارتوبّی
 

ُبی  کبسُبی الصم رِت کبُؼ ُضیٌَ اتخبر ساٍ
 ای هْاد اّلیَ ّ ّاعيَ
ثش  یذتأکهبلی ثب  تأهیيُبی  کبُؼ ُضیٌَ
 هبلی تْلیذ تأهیياثضاسُبی صًزیشٍ 
ّ  ًّمل صولُبی عشثبس ُوبًٌذ  تْذیل ُضیٌَ

 تْصیِ
 

 ىای سیاستی ً تٌصیو بندی جمع ۵
ؽْد، اهب آحبس ّ تجْبت تْسم ثش تْلیذ، فمش، هغبئل ارتوبّی ّ صتی  هی اگش چَ هغئلَ تْسم هٌزش ثَ تْصیِ ًبهتْاصى دسآهذ

تْاًذ احشات عبختبسی ثش التقبد ّ فشٌُگ یک کؾْس داؽتَ  تش ّ هِوتشی ثْدٍ ّ هی هغبئل عیبعی داسای اثْبد پیچیذٍ
یذ آى دس ًِبیت سفبٍ ارتوبّی ثبؽذ. ثَ ّجبست دیگش تْسم دس یک ًَبم التقبدی دس ُوَ ثبصاسُب ایزبد ّذم تْبدل کشدٍ ّ ًتب
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ّرْد ثَ فْست دّ سلوی  :133اص دَُ دس ایشاى گشدد. اگشچَ تْسم  سا کبُؼ دادٍ ّ هٌزش ثَ ایزبد ًبسمبیتی دس ربهَْ هی
ایي هْنل ثب یک صمیمت ایي اعت کَ  .خْسد ثَ چؾن هیثَ ایي عْ  :135دَُ اص پیذایؼ چؾوگیش آى  اهب ،اعت داؽتَ

ای ربهع ثشای  تذّیي ثشًبهَ ایدس ایشاى ُوچٌبى ثَ فْست یک هْنل صل ًؾذٍ ثبلی هبًذٍ اعت. ثش عبل :8عبثمَ صذّد 
یبثی ؽذٍ ّ ًمؼ ُوَ ثبصیگشاًی کَ ثَ  هْنل تْسم ثَ فْست ربهع سیؾَ الصم اعت، دس التقبد ایشاىتْسم کبُؼ تذسیزی 
ُبی همبثلَ ثب تْسم  سئْط کلی عیبعتثش ایي اعبط، . ؽْدداسًذ، تضلیل ّ ثشسعی ایشاى صنْس  فْلی التقبد ًضْی دس تْسم

کٌتشل ، دّلت ثْدرَ ُبی یؽذى کغش یپْلپشُیض اص  د:ْؽ یؽبهل هْاسد صیش ه ،عبلَ پٌجىی یک دّسٍ ّ ایزبد حجبت هبلی 
 اص ساٍ یٌگیًمذکٌتشل سؽذ پبیَ پْلی ّ ، هخبسد دّلتای ّ اًمجبك  کبُؼ هخبسد ُضیٌَ، دّلتیخذهبت  وتیلافضایؼ 

، افالس آى یرجشاً یُب بعتیّ ع یضیاسص تشرًشط افالس دلیك  یصهبًجٌذُبی ًبخْاعتَ آى،  ثش افضایؼ هؤحشکٌتشل ّْاهل 
تْسهی ربهَْ ّ ثِجْد  کٌتشل اًتَبساتثبًک هشکضی ثشای  هؤحشاتخبر عیبعت استجبىی ُب،  ُبی هبلی ّ تشاصًبهَ ثبًک فْست
 .ذیتْل یُب ٌَیکبُؼ ُضثشای  ّکبس کغتفنبی 

 فيرست منابع
ثش ًشط تْسم دس التقبد ایشاى ثب اعتفبدٍ اص  هؤحشّْاهل  یعبص هذل(، 1396) یرْفشًژاد ّ هشین سمبئی  فشد، صغیي، اهیي لبعوی اکجشی

-143ففضبت ، 1396پبییض  ،3ؽوبسٍ ، عبل چِبسم ،التقبد یکبسثشد یُب قلٌبهَ ًَشیَف، ّ الگْسیتن فبختَ تبة ؽتالگْسیتن کشم 
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ّنْ  یکؾْسُب ی: هيبلَْ هْسدیّ ّولکشد التقبد یحجبت هبل(، 1397ًژاد ) آلبیی، هزیذ، هضوذ اهیي کُْجش ّ صغیي اصوذی
 1397تبثغتبى  ،یثِؾت ذیؽِ داًؾگبٍ، یالتقبد ّ الگْعبص ۀفقلٌبه، اّپک

عشّعتبًی ّ ّلیشمب صهبًی، اًتؾبسات صادٍ  (، دعتجشد ًبپیذا، تشروَ ّ تلخیـ: صغیي صغي::14هبسکْست )ثبگْط، فیلیپ ّ آًذسیظ 
 .الغالم یَّلداًؾگبٍ اهبم فبدق 
، یگیزاسَ یعشهب  داًؼ یپژُّؾ یفقلٌبهیَ ّلو، یثخؼ خقْف یگزاسَ یتْسم ثش عشهب تأحیش(، 1391) یخغشّپژّیبى، روؾیذ ّ تبًیب 

 1391صهغتبى ، ؽوبسٍ چِبسم ،عبل اّل
 ّکبس کغتاحش تْسم ّ ثِجْد فنبی (، 1399) یٌیصغالذیي  ّ عیذ ؽوظ کبهجیض ،یکیبً ّجبط، ُژثش ،هْوبسًژادرْفشی فؾبسکی، ًگبس، 

 یفقلٌبهَ التقبد کبسثشد ،دس کؾْسُبی هٌتخت ّ ایشاى یگزاسی خبسر ثش عشهبیَ
دسآهذ  یثش ًبثشاثش یّ هبل یپْل یُب بعتیُوضهبى ع تأحیش یثشسع(، ::14پْس ) رْفشی، هِذی، عیذ رْاد ّوبدی، ّ اعوبّیل سهنبى

 ::14ثِبس  ،63ؽوبسٍ  ،11 دّسٍ، یفقلٌبهَ التقبد کبسثشد، شاىیدس ا
ّ  یبفتَ تْعَْکؾْس  34 اص : هؾبُذاتیى التقبدالک یُب ّ ؽبخـ یتْسم ّاسدات بىیساثيَ ه یثشسع(، 1397) یهِذصبد اهیٌی، 
 139–178ففضبت  ،1397 ضییپب ،23ؽؾن، ؽوبسٍ  عبل، یّ التقبد یهبل یُب بعتیفقلٌبهَ ع، تْعَْ دسصبل

 يیًخغت ،یغتویع یُب ییبیپْ کشدیثب اعتفبدٍ اص سّ یتْسم ثش هغبئل ارتوبّ تأحیش لیتضل ،(:139) یّل ،یضدیغالم عش یصبر
 شاصیؽ شاى،یدس ا یغتویع کشدیسّ یکٌفشاًظ هل

ّ  یي تْعَْ هبلیتْسم ثش ساثيَ ث ل احشیّ تضل یثشسع(، 1397دسخؾبى )خبًضادی، آصاد، صیذسی، عویشا، ّفبهٌذ، ّلی ّ هضوذ صغیي 
عبل  (،ذاسیسؽذ ّ تْعَْ پب) یالتقبد یُب پژُّؼفقلٌبهَ STR (LSTR ،)ک یلزغت یالگْ کبسثشد: شاىیا التقبد اؽتغبل دس
 :2-1، ففضبت 1397، تبثغتبى ؽوبسٍ دّم ،ُزذُن

(، هشکض اّل ؼیشایّ) هٌتخت یکؾْسُب یضهشک یُب ي ثبًکیلْاً یمیتيج یثشسع(، 14:1روْس )خغشّی ّیؾکبئی، هیخن، ّ هضوذ 
 18214ُبی هزلظ ؽْسای اعالهی، دفتش هيبلْبت التقبدی، ؽوبسٍ هغلغل:  پژُّؼ

 .1399 صهغتبى ّ ضییپب ،35ّ  34ؽوبسٍ ، :1 دّسٍ
 یُب لٌبهَ پژُّؼفق، شاىیدس ا یارتوبّ یًبآساه دسآهذ ثش ِیّبت ّ استجبىبت ّ تْصالاى یفٌبّس تأحیشهيبلَْ (، 14:1هٌِبص )سثیْی، 

 14:1ثِبس  ،ؽوبسٍ اّل ،ّ دّم غتیعبل ث (،ذاسیسؽذ ّ تْعَْ پب) یالتقبد
 یُب ثب ّلفَ شیخْد تْم یالگْ کشدیثب اعتفبدٍ اص سّ شاىیدسآهذ دس ا ِیاحش تْسم ثش تْص یثشسع(، 1393ّفب ) ،یسفْت، ثتْل ّ صوذ

 تِشاى ،یهبل تیشیذّ ه التقبد ،یصغبثذاس الوللی یيث کٌفشاًظ (،ARDLگغتشدٍ )
َ ی: ؽِشعتبى عبّرجالٓ، ًؾشیآى، هيبلَْ هْسد یا (، هٌبعجبت سّعتب ثب ؽِش ّ احشات تْع1386َْ) یاکجشعْیذفش، عْیذ ّ فبدق 

 1386، ثِبس ّ تبثغتبى 1385ض ّ صهغتبى یی، پب9ّ  8، ػ 6، د ییبیّلْم رغشاف
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ذ ّ ًشط یبف تْلکؽ ،ی، تْسم ّاسداتیٌگی، سؽذ ًمذیاحش تْسم اًتَبس یبثیاسص(، 1391) ییعمبعِیلی، کیْهشث، هزتجی الوبعی ّ هشین 
 .1391، ًیوَ اّل 13، پژُّؾٌبهَ التقبد کالى، عبل ُفتن، ؽوبسٍ شاىیاسص ثش ًشط تْسم دس ا
ْبّى، کبس ّ تِیَ ؽذٍ دس ّصاست ت، 1399فمش دس عبل  یؼپب .1؛ فمش ؼیپب یُب هزوَّْ گضاسػ(، ::14) یبًیکبّؽِیذی، صُشا ّ صُشا 
هی تبثغتبى الُبی هزلظ ؽْسای اع دفتش هيبلْبت سفبٍ ارتوبّی ثب ُوکبسی هشکض پژُّؼ ،هْبًّت سفبٍ ارتوبّی ،سفبٍ ارتوبّی

14:: 
 ْىیسگشع خْد اص هذلاعتفبدٍ  ثب یشاىدس اتْسم  ثش هؤحشّْاهل  یثشسع ،(1393ًْسالَ ) ،یّ اعذ يیصغ ،یگشر یصُشا ّ اعذ ،یویکش

 تِشاى اىالّبت ّ استجبىبت، یّ فٌبّس تیشیهذ یکٌفشاًظ هل ،VAR یثشداس
ُب ّ  فقلٌبهَ پژُّؼ، یرجشاً یُب بعتیدسآهذ ّ ّولکشد ع ِیتْسم ثش تْص تأحیش(، 1393هضوذصادٍ )کویزبًی، اکجش ّ فشیذّى 

 5-24 ففضبت ،1393ثِبس  ،69ّ دّم، ؽوبسٍ  غتیث عبل، یالتقبد یُب بعتیع
ُبی هبلی ّ  ، فقلٌبهَ عیبعتشاىیدس ا ذیاستجبه ًشط تْسم ّ ؽکبف تْل یبثیاسص(، 1392) یکبئیلیهّریَِ فش، یْعف ّ عیذٍ  هضٌت

 116-97، ففضبت 1392، پبییض 3التقبدی، عبل اّل، ؽوبسٍ 
ّ  (BMA) یٌیضیث یشیگ يیبًگیه کشدیسّ ثش یهجتٌ شاىیّْاهل هؤحش ثش تْسم دس ا یثشسع(، 1395لجبدصادٍ )هِشآسا، هضغي ّ سمب 

 (WALS)صذالل هشثْبت  یشیگ يیبًگیه
ًشط اسص ّ فبدسات دس  يیًشط تْسم ثش ساثيَ ث تأحیش یثشسع(، 1398) یهشداًهْغلی، ّلیشمب، ّلیشمب ًزفی، صویذسمب کبهیبة، ّ فشدیي 

 97-:9، ففضبت: 1398 ییضپب ،3ؽوبسٍ  ،5 دّسٍ، یّ صغبثذاس تیشیفقلٌبهَ هيبلْبت هذ، شاىیا
 پژُّؾی آهبس، پژُّؾکذٍ آهبس.-، دّهبٌُبهَ تضلیلیشاىیدس ا یتْسم اًتَبس  مشّست هضبعجَ (،1396ثٌفؾَ ) ی،زفً

 ،73ؽوبسٍ  ،یفقلٌبهَ پژُّؾٌبهَ ثبصسگبً، شاىیاحش تْسم ثش سؽذ دس التقبد ا یثشسع(، 1393) یيدّ ًَشی، هضوذسمب ّ هزتجی ثشصگش
 .145-169 ،1393صهغتبى 


