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 چکیده
ا به پژوهش، م نینرخ بازده مورد انتظار است. در ا راتییاوراق نسبت به تغ متیق تیحساس نییتع ،یدارندگان اوراق بده یدغدغه اصل

محاسبه ارزش در معرض  یبرا رشیمرسوم د . ما از روشمیباشیم رانیا ینرخ بهره در شبکه بانک سکیمحاسبه ر یبرا یدنبال ارائه مدل
 سکیمحاسبه روزانه ر یبرا یارائه چارچوب حاًیما صر یدف اصله ،یتجرب اهداف ی. برامیپردازیم یاوراق بده ینگهداراسته از رخب سکیر

 سکیبه محاسبه ارزش در معرض ر ویتحت دو سنار ران،یدر ا ی. سپس با توجه به ساختار بازار اوراق بدهباشدیم ینرخ بهره در شبکه بانک
بنا را محاسبه نمود.  ینرخ بهره در شبکه بانک سکیر توانیگوناگون چگونه م یزمان یهاکه در افق میدهیمکل سبد پرداخته و نشان  یبرا
القوه و ب گذارانهیو سرما یمال گرانلیکشور، تحل یخصوص یهااز بانک یکی یسبد اوراق بده یهاآمده با توجه به دادهدستبه جهینت بر

 لیموجود و تحل یاصالح سبدها نه،یبه یذارگهیسرما یسبدها لیتشک یدر الگوها سکیعامل ر عنوانچارچوب به نیاز ا توانندیبالفعل م
 .ندیکمک جو یاوراق بده سکیر

 .یاوراق بده د،یبازده تا سررس شده،لیتعد رشید رش،ید: های کلیدیواژه
 JEL: E47, E43, E44بندی طبقه
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 مقدمه 1
توان واحد  یابیمستلزم ارز گذارانهیتوسط سرما یاقتصاد ماتی( اتخاذ تصم1386) رانیا یحسابدار یاستانداردها بنا بر
همراه  یو مال یگذارهیسرما تیهر فعال ،یاقتصاد چهیآن است. از در جادیا تیو قطع یبندوجوه نقد، زمان جادیدر ا یتجار

وجود دارد.  یمال یدر بازارها یگذارهیسرما یهامیتصم یانتخاب برا کی از شیبوده و همواره ب کسیاز ر یابا درجه
یم شیبانک را افزا یکل سکیوابسـته بـوده و در مجموع ر گریکـدیهسـتند کـه بـه شـدت بـه  ییهـاسکیر یمال یهاسکیر

 یهاسـکیکه ر شوندیم میقسـبازار شـوند ت سکیخاص و ر سـکیبـه دو دسـته ر یمال سکی(. ر1384پـور، ی)اسـد دهند
ـرخ بهـره، نوسـان ن رندهیبازار در برگ سکیو ر هیسرما یساختار سکیو ر یاعتبـار ،ینگینقـد یهـاسـکیر رندهیخـاص در برگ

 (.1999 ،)جول باشدیم مـتیارز و ق
 یکی. باشندیم کسیو مهار ر تیریمد ،یریگاندازه یبرا ییبه الگوها ازمندین ییبازارها نینندگان در چنکتکشر نیبنابرا

 یواقع و یاسم متیه از تفاوت قکنرخ بهره است  کسیبا آن روبرو هستند، ر یمال یهاه موسسهک ییهاکسیر نیتریاز اصل
گذشته،  یها. در سالگرددیم یمال یهاموسسه یهاییدر ارزش سبد دارا رییدر بازار حاصل شده و باعث تغ هاییدارا
یورشکستگ یو حت هاانیها، زشاهد بحران ا،یمختلف دن یهابانک قیاز طر یمنابع مال میحجم عظ صیزمان با تخصهم
هره، نرخ ب یهااز نوسان یناش یهانهیهز ایخطر  لیاز قب یگوناگون لیموفق به دال یها. بانکمیاها بودهمتعدد بانک یها

اران، کو هم یزدیاند )عرب مازارروبرو شده یمتعدد یهابا بحران ،یپرداخت التیبازپرداخت نشدن تسه ایتورم، ارز و 
1392.) 
 رشیهرچه د کهیطوربهاست:  ییدارا ینقد یهاانیبازگشت جر یبندزمان نیانگیم یبرا یاستاندارد اریمع رشید
(. 2012 ،)شرودر و استرر نندکیم افتیخود را در یگذارهیوجه نقد حاصل از سرما رترید گذارانهیباشد، سرما تریطوالن

استه رخب دیو عوا هیزمان بازگشت سرماموزون مدت نیانگیصورت مبه( 1938) یالکم شنهادیاوراق با درآمد ثابت به پ رشید
 ،یاوراق بده یاوراق نامبرده است. برا ینقد یهاانیجر ینسب ینونکها برابر با ارزش ه در آن وزنک گرددیاز آن محاسبه م

 کنیول ردیگیراق را در برماو متیق راتییمرتبط با تغ سکیهمه ر تقریباًبوده که  سکیر یشده براشناخته یاریمع رشید
 (.1988و  1989و همکاران،  تزیبوی)ال

نرخ بهره در  سکیو ر رشید تیدرباره اهم یحاتیتوض 1است. نخست در بخش  دهیگرد میبخش تنظ 5پژوهش در  نیا
 رشیروش محاسبه د نیترشده خواهد پرداخت و پس از آن معروفانجام یهاارائه شد، سپس به مرور پژوهش یشبکه بانک

 یهااز بانک یکی یسبد اوراق بده رشیاز محاسبه د آمدهدستبه جینتا زین یانی. در بخش پاشودیاشاره م شتریب اتیبا جزئ
 کشور ارائه شده. یخصوص

 یپژوهش را برا جهیآن است تا نت یاست؛ چراکه در پ یکاربرد یها)با توجه به هدف( از نوع پژوهش ینونک پژوهش
 گرانلیلتح هیمورد استفاده کل یاسته از اوراق بدهرخنرخ بهره ب سکیر یریگ. اندازهردیبکار گ یو واقع ییحل مسائل اجرا

اند ناگفته نمهمچنین  قابل انکار است. ریپژوهش غ نیا یو عمل یکاربرد تیماه زیخاطر ن نیبه هم باشد؛یم یو بانک یمال
را خطاب قرار داده و  رشینرخ بهره و د سکیمحاسبه ر یماًمستقبازار  سکیدر بخش ر( 9201) 31 نظر به اینکه سند بازل

کشور  یبانک ستمیدر اکوس 3از سند بازل  یتحقق بخش یدر راستا یعنوان گامبه یاز پژوهش کنون توانیبدان پرداخته، م
( ارائه 3سند بازل  یتوجه به رهنمودها اب) یو راهبرد یپژوهش از جنبه کاربرد نیجنبه نوآورانه ا نیکرد. بنابرا ادی زین

 .باشدیکشور مد نظر م یهابانک یبا درآمد ثابت برا یاوراق بده یاز نگهدار ینرخ بهره ناش سکیمحاسبه ر یبرا یروش

                                                                                                                                                                         
1 Basel Committee on Banking Supervision: Calculation of RWA for market risk 
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 پیشینه پژوهش 2

 مطالعات داخل کشور 1.2
ونه اوراق گ نیا یبازارگردان زیسبد و ن تیریمد یارهایمع یبر واکاو شتریداخل کشور نشانگر توجه ب یهاپژوهش نهیشیپ

 راتییاسته از تغ)برخ یاوراق بده سکیر یبرا یاسنجه یابیارز ،یاست که هدف پژوهش کنون یدر حال نی. اباشدیم یبده
فاده است رشیکه از مفهوم د یمرتبط یهابه پژوهش کنیاست ول ی( در شبکه بانکشودینرخ بهره م سکیکه منجر به ر متیق

 کرد. میکرده، اشاره خواه
منظور اتخاذ اند. بهسهام پرداخته رشیبهره جسته و به محاسبه د رشی(، از مفهوم د1399دولو و همکاران ) میمر

 یدنق یهاانیجر افتیاست که بتوان به کمک آن به محاسبه زمان در ازین یاریبه مع ،یگذارهیو سرما یمال یهامیتصم
 سکیکل و ر سکیسهام با ر رشیزمان درابطه هم یتا به واکاو رفتهکمک گ رشیها از مفهوم دآن ن،یابراسهام پرداخت. بن

منظور  نیسهام بپردازند. بد رشیبه کمک د کیستماتیس سکیکل و ر سکیر ینیبشیامکان پ نیو همچن کیستماتیس
 جیو نتا مودهاستفاده ن 1386-1397 یدر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان شدهرفتهیشرکت پذ 107 یهاها از دادهآن

 دوره بعد کمتر خواهد بود. یکل برا سکیو ر کیستماتیس سکیباشد ر شتریسهام ب رشینشانگر آن است که هرچه د
در  نشدهدیو سررس شدههرفتیپذ یاوراق بده 64با مرتبط  یهابه کمک داده یا(، در مطالعه1398و همکاران ) انیزمرد

سپرده، سفارش ساخت و  یاوراق مرابحه، مشارکت، اجاره، گواه رندهیدر برگ رانیبورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا
منظور توان برآورد  نیعملکرد مناسب دارد. بد مت،یهستند که در برآورد ق یاسنجه افتنی یدر جستجو یاوراق رهن

 دیبازده تا سررس دهدیکه نشان م دهندیقرار م سهیمورد مقا ونیرا با استفاده از رگرس رشیگوناگون ازجمله د یهاسنجه
 رانیا یدهبازار ب وراقا سکیر نییتع یبرا اریمع نیبهتر جه،ینت نیرا دارند. بنابرا نیقدرت تخم نیبهتر سکیدر معرض ر

عنوان به اریمع نیاز ا توانندیبالقوه و بالفعل م گذارانهیو سرما یگران مال لیاست و تحل سکیدر معرض ر دیبازده تا سررس
اوراق با درآمد  سکیر لیموجود و تحل یاصالح سبدها نه،یبه یگذارهیسرما یسبدها لیتشک یهادر مدل سکیعامل ر

 ثابت استفاده کنند.
ها نکول آن سکیها و برآورد رشرکت یگذارارزش ندیبه فرآ رشی(، به کمک مفهوم د1395و همکاران ) یجوبن پورنیام
شرکت فعال در  5670 یهاییدارا سکیها ضمن برآورد احتمال نکول و رپرداخته. آن اراتیاخت یگذارمتیق هینظر بنا بر
احتمال نکول و  بنا برها را شرکت ار،یاخت یگذارمتیبر ق یمبتن یالگوها از، 2001-2013 یدر بازه زمان متحدهایاالتبازار 

 رشیدبا  یلیتعد اریاختی گذارمتیق کردیروراستا به منظور برآورد احتمال نکول، از  نی. در اکنندیم یبندرتبه سکیر
در هر رتبه، با احتمال نکول،  هاتبازده سهام شرک ی. سپس به واکاوندیجویها( بهره مشرکت یااسناد قرضه رشی)د

 سکیر ایبتا  ،یسهام به ارزش بازار یاندازه شرکت، نسبت ارزش دفتر رینظ یبازار یرهایمتغ ریو سا یریپذنوسان
 .پردازندیم کیستماتیس

 مطالعات خارج از کشور 2.2
برخوردار بوده و  زین یباالتر رشیدارد، از د یباالتر یه بازده نقدک ینشان دادند سهام یدر پژوهش (2016) 1و سان انگیژ

 گذارانهیرماس لیاهش نرخ بهره تماکبا  زبان یگردتجربه خواهد کرد. به  یشتریب متیاهش قکنرخ بهره  شیبا افزا جهیدر نت
ه سهام نسبت ب متیق تیامر حساس نیو هم ابدییم شیاوراق با درآمد ثابت افزا یبرا ینیگزیعنوان جاسهام به نیبه ا

 .دهدیم شینرخ بهره را افزا راتییتغ

                                                                                                                                                                         
1 Jiang and Sun 
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 رییاسته از تغبرخ ینقد انیجر یبا توجه به الگو متیق راتییبرآورد تغ یبرا یدیجد کردی( رو2015) 1و ارتمن رکسید
آمده دستبه جیمراتب از نتا ها بهآن جیکرده و نتا یابیارز یمعادالت خط کمکرا به  ینونکها ارزش نرخ بهره ارائه دادند. آن

 یبرتر شریدر د یدهبرآورد گرد یبیبر هر فرمول تقر شانیهاکردند که فرمول ها ادعا. آنودب ترقیدق لوریبسط ت یهااز فرمول
 مهیرا در صنعت ب هیسرما یسازدر عوامل انباشته رییاسته از تغبرخ ندهیآ یهایبده لینرخ تنز راتییتغ نیها همچندارد. آن

 برآورد نمودند.
 یهاکیتکن یسر کیو تحدب در عمل،  رشید مت،یبازده، ق یبرا ییهابیبا عنوان تقر ی( در پژوهش2012) 2چرتاک

ها و بازده هامتیو تحدب، ق رشیاز د یی. برآوردهادهدینامبرده را ارائه م یرهایهرکدام از متغ یبیمحاسبه تقر یبرا یعمل
و بازده  هامتیدر محاسبه ق تواندیباال م یرهایآمده از متغدستبه بیتقر. دهدیشده نشان مرا در سه نقطه مشاهده

 کند. جادیا ویسنار لیتحل یرا برا یاضاف یهاواقع شود و داده دیمجاور مف ینقاط زمان هیآمده بر پادستبه

 شناسیروش 3
 یبرا آن را جهیآن است تا نت یچراکه در پ باشدیم یکم یهابه کمک روش یکاربرد یهادر دسته پژوهش یپژوهش کنون

و  ییدارا تیریمد یاز ابزارها یکیعنوان به یدولت یپژوهش، ما بر اوراق بده نی. در اردیبکار گ یو واقع ییحل مسائل اجرا
 خیارت رندهیپژوهش در برگ یاصل یرهایاست. متغ ینرخ بهره در ترازنامه بانک سکیکه مربوط به ر میکنیتمرکز م یبده

یم رشیراستا، نخست به مفهوم شکاف د نی. در اباشدیم یمکال رشیو د رشید د،یروز، بازده تا سررس متیق ،دیسررس
 یآمده برادستبه ریبه کمک مقاد میدهینشان م انیدر نرخ بهره مورد انتظار را اعمال کرده و در پا راتییسپس تغ م،یپرداز

 .دیهر ورقه رس سکیبه ارزش در معرض ر توانیم رش،یو د دیبازده تا سررس
دهنده نسبت سبد ها بازتابمنفرد است که وزن یسبد اوراق بده یوزن نیانگیم ،رشیشکاف د وتحلیلیهتجز

 آن ندهیآ ینقد یهاانیجر یارزش فعل متیه قکرا  یمال ییدارا کی ینجاا. در باشدیاز اوراق م کیشده در هر  یگذارهیسرما
 :میریگیاست، در نظر م ریصورت زبه

𝑉 = ∑ 𝐵(𝑡, 𝑡𝑘)𝐶𝐹(𝑡𝑘)𝑡𝑘≥𝑡  (1)  

,𝐵(𝑡و  𝑡𝑘در زمان  ینقد انیجر 𝐶𝐹(𝑡𝑘)در آن  که 𝑡𝑘) نیانگیه مکرا  یالکم رشیمربوطه است. حال د لیعامل تنز زین 
 :مینکیم فیتعر ریصورت زاست، به ینقد یهاانیجر دیموزون سررس

𝒟 = ∑ 𝒲(𝑡, 𝑡𝑘)(𝑡𝑘 − 𝑡)𝑡𝑘≥𝑡  (2)  

,𝒲(𝑡 که 𝑡𝑘) در زمان  ینقد انیوزن مربوط به جر𝑡𝑘 باشدیم: 

𝒲(𝑡, 𝑡𝑘) =
𝐵(𝑡,𝑡𝑘)𝐶𝐹(𝑡𝑘)

𝑉
 (3)  

𝑇) دیسررس ماندهیبرابر با زمان باق یالکم رشیباشد، د 𝑇آن  دیسررس خیبدون کوپن که تار یمورد اوراق بده در − 𝑡) 
 .باشدیم

 :میکن فیتعر ریعنوان پاسخ معادله ز، را به𝓎 ،دیتا سررس یبازده اگر

𝑉 = ∑
1

(1+𝓎)(𝑡𝑘−𝑡)
𝐶𝐹(𝑡𝑘)𝑡𝑘≥𝑡  (4)  

 داشت: میخواه آنگاه

                                                                                                                                                                         
1 Dierkes and Ortmann 
2 Chertok 
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𝜕𝑉

𝜕𝓎
= ∑ −(𝑡𝑘 − 𝑡)(1 − 𝓎)−(𝑡𝑘−𝑡)−1𝐶𝐹(𝑡𝑘)𝑡𝑘≥𝑡   

       = −
𝒟

(1+𝓎)
𝑉  

       = −𝔇𝑉  (5)  

 :باشدیشده ماصالح رشید 𝔇در آن  هک

𝔇 =
𝒟

(1+𝓎)
 (6)  

 :باشدیم متیق تیحساس یبرا یاریشده معاصالح رشیه دک مینکیاستنباط م نیبنابرا

𝔇 =
1

𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝓎
= −

𝜕𝑙𝑛𝑉

𝜕𝓎
 (7)  

𝔇 آنگاهکم باشد،  دیتا سررس یبازده اگر ≈ 𝒟  رشیتر است، دآسان یالکم رشید ریکه تفس آنجاخواهد بود. از 
 :دیمرتبط است. در واقع با شتریتنش نرخ بهره ب یویسنار ریدرک تأث یشده برااصالح

∆𝑉 ≈ −𝔇𝑉∆𝓎 (8)  

 :مینرخ بهره استفاده کن یمواز رییتغ ریتأث یابیارز یبرا ریز نیگزیاز فرمول جا توانیوجود، م نیا با

∆𝑉 ≈ −𝒟𝑉
∆𝓎

(1+𝓎)
 (9)  

 :شودیم فیتعر ریمعادله ز شهیعنوان ربه دیتا سررس یبازده وسته،یپ یزمان چهیدر در شودمی گوشزد

𝑉 = ∑ 𝑒−𝓎(𝑡𝑘−𝑡)𝐶𝐹(𝑡𝑘)𝑡𝑘≥𝑡  (10)  

 که: گرددیاستنباط م نیبنابرا
𝜕𝑉

𝜕𝓎
= ∑ −(𝑡𝑘 − 𝑡)𝑒−𝓎(𝑡𝑘−𝑡)𝐶𝐹(𝑡𝑘)𝑡𝑘≥𝑡   

       = −𝒟𝑉 (11)  

 .شودیم فیتعر یالکم رشیعنوان دبه وسته،یپ یشده در الگوسازاصالح رشیاست که د نیا جهینت
 :میکنیم فیتعر ریصورت زرا به یاوراق بده سکیارزش در معرض ر حال

VaR𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝒟 ∗ Δr ∗ V  (12)  

 .باشدی( مΔrنرخ بهره ) راتییتغ یط یاحتمال انیز نیشتریب انگریرابطه باال ب که

 ها و برآوردداده وتحلیلیهتجز ۴
یم ادآوریآورد.  به دست یتجرب یهاو با کمک داده یراحتبه توانیرا م یاوراق بده رشینرخ بهره، د سکیر یدر الگوساز

بوده که  1400کشور در سال  یخصوص یهااز بانک یکی یسبد ماهانه اوراق بده رندهیما در برگ یکه مورد مطالعات میشو
 استخراج شده است. رانیفرابورس ا گاهیاز پا یاوراق بده متیو ق یسمنرخ بهره ا د،یسررس خیمربوط به تار یهاداده
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 ینگهدار 3و اراد 2، افاد1اخزا یصورت اوراق بدهخود را به هیپا هیاز سرما ٪94.1طور متوسط در بازه مورد نظر به بانک
 آورده شده. 1 شکل( ماهانه کل سبد در ytm) دیتا سررس یکرده که متوسط بازده

 
 ( سبد در هر ماهytm) دیتا سررس یمتوسط بازده .1 شکل

و  نیکمتر یببه ترتها ماه نیا نشیگز لی. دلشودیعنوان نمونه آورده مبه 1400مرداد و آذر  یدیعا یمنحن 2در شکل 
 .باشدیم یمتوسط بازده نیشتریب

                                                                                                                                                                         
 اسناد خزانه اسالمی 1
 منفعت دولت 2
 مرابحه عام دولت 3
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 1400مرداد و آذر  یسبد اوراق بده دیتا سررس یدیعا یهای. منحن2شکل 

 یمسطح شده ول تقریباً یدیعا یمتوسط وجود داشته منحن یبازده نیدر مردادماه که کمتر شودیم دهیکه د گونههمان
متوسط وجود داشته، تحدب  یبازده نیشتریدر آذرماه که ب سو یگردبرخوردار است. از  یاندک اریهمچنان از تحدب بس

 مشهود است.  کامالً یدیعا یمنحن
 :میپردازیم ویسنار 2سبد تحت  سکیبه محاسبه ارزش در معرض ر یگام بعد در

 درصد در نظر گرفته شود. 1نرخ بهره  راتیی: تغ1 ویسنار
 در نظر گرفته شود. درصد 4نرخ بهره  راتیی: تغ2 ویسنار
در بازار  نهنایبدب یویعنوان سناردوم به یویشده است و سنار دهیگز ر،ینخست با توجه به روند گذشته متغ یویسنار

راق وارد بر ساختار بازار او یهاتکانه یواکاو یرا برا نهیزم ییوهایسنار نیچن نشیکشور مد نظر قرار گرفته. گز یاوراق بده
 .کندیرا فراهم م ییهاتکانه نیک در برابر چنبان هیاپ هیسرما یآورتاب نیکشور و همچن یبده
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 روزه 1بانک در افق  یبده اوراقماهانه سبد  سکی. ارزش در معرض ر3 شکل

 
 روزه 10بانک در افق  یماهانه سبد اوراق بده سکیارزش در معرض ر .4شکل 

 سکیر تیگوناگون از وضع یوهایو سنار یزمان یهادر افق توانیکه م دهدینشان م یتجرب جینتا 4و  3مطابق با شکل 
  .پرداخت یگذارهیسرما نهیسبد به دمانینرخ بهره مطلع شد و سپس به چ
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 نتایج ۵
 یدر بازارها ژهیوبه یگذارهیاز سرما یهمواره بخش جدانشدن سکی. رستین دهیپوش یکس و بازده بر سکیر ریدو متغ یوابستگ

 نی)ادو کنندیتوجه نم یدر کنار بازده سکیر ریچندان به متغ گذارانهیامروزه سرما رسدیمبوده و خواهد بود. به نظر  یمال
 . باشدیم یبازار اوراق بده ژهیوبه یمال یرنده همه فعاالن بازارهایمسئله در برگ نی(. ا2014و التون، 

 راتییتغ یهاکه از تکانه ستیبدان معنا ن یول گرددیم یتلق سکیبدون ر ییبه عنوان دارا معموالً یآنجا که اوراق بده از
سبد  تیریکه بتوان با کمک آن به مد یاوراق بده سکیر یریگاندازه یالگو کیبه  ازین نی. بنابراباشدیم ینرخ بهره مستثن

 نی. بنابراشودیپرداخت، احساس م یگذارهیسرما گرید یهافرصت سکیر یابیارز و ییدارا نهیبه صیتخص ،یگذارهیسرما
سته از انرخ بهره که برخ سکیمنظور محاسبه ربه رشید لیاستاندارد با عنوان تحل یامطالعه به محاسبه سنجه نیما در ا

از  ز،ایمورد ن یرهایمتغ گریآوردن د مبا فراه رشید لیمحاسبه مرتبط با تحل ی. برامیابوده، پرداخته یسبد اوراق بده
 یها در اوراق بدهبانک یگذارهیسبد سرما یبرا یارائه راهکار یهدف پژوهش کنون ست.بهره ج توانیم یراحتافزار آر بهنرم

مورد خطاب قرار  در سند بازل یماًمستقکه  رشی( روش د2019) 3نظر به استاندارد بازل  سو یگردبا درآمد ثابت بوده و از 
در  یرکزبانک م یهانظر به بخشنامه نیو همچن رانیا یبانک اکوسیستمکه در  میآن بود به دنبالپژوهش  نیگرفته ما در ا

 نیکشور بتوانند از ا یهاقرار داده تا بانک یمورد واکاو رشید چهینرخ بهره را از در سکیبازار؛ مفهوم ر سکیر نهیزم
 .ندیمحاسبات بهره جو

 یافعال در بازاره ینهادها گریها دبزرگ کشور همچون بانک ینهادها یگذارهیاز سبد سرما یبزرگ اریبخش بس ازآنجاکه
استاندارد  یاریدقت نظر در برآورد مع کنند،یم ینگهدار یخود را در چارچوب اوراق بده یگذارهیاز سبد سرما یبخش یمال
 یسبدها لیدر تشک یینهادها نیکارشناسان چن فیوظا نیتراز مهم یکی میمتص نیبهتر نشیاوراق و گز نیا سکیر یبرا

یم زین یقیافراد حق ،یحقوق یدر کنار نهادها نی. همچنباشدیموجود م یو اصالح سبدها سکیر لیحلو ت یگذارهیسرما
 .ندیخود بهره جو یهاتیدر فعال میتصم نیاتخاذ بهتر یپژوهش برا نیا جیاز نتا توانند

 فهرست منابع
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