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 5هقذهِ
ٗٞضٞع ٗبٓیبت١ب ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ٜٗبثغ ٗ ٖ٢زضآٗدسی زٓٝدت زض خٞاٗدغ ٗرتٔدق ٗغدط ٗدیشدٞز،
٘١چٜی ٚیٌدی اظ اثعاض سیبست ٗبٓی زٓٝت است ً ٠ضٛٝس ضشس اهتظبزی ضا تﺴطیغ ٗدیثرشدس  ٝیدي
ٜٗجغ زضآٗس ػ٘س ٝ ٟثبثجبت ثطای زٓٝت١ب ٗحﺴدٞة ٗدیشدٞزٗ .وبیﺴ ٠ایٜٗ ٚجغ ثب ٜٗبثغ زیِط حبًی اظ
ای ٚاست ً١ ٠ط ﭼ ٠سٗ ٖ٢بٓیدددبت١ددددب زض تددد ٗیٗ ٚربضج زٓٝت ثیشتط ثبشس ،اظ ایدبز آثبض ٛبٗغٔٞة
اهتظدبزی ثٗ ٠یعا ٙﭼشِ٘یطی خُٔٞیطی ٗیشٞز؛ ٓصا زض ای ٚضاستب خ٘غآٝضی ٗبٓیبت  ٝخُٔٞیطی اظ
كطاض ٗبٓیبتی ا٘١یت زاضز١ .سف اظ ای ٚتحوین ثطضسی ت ثیط كطاض ٗبٓیبتی ثط ضشس اهتظبزی زض ایدطا ٙزض
ثبظ ٟظٗبٛی  1365-1395است .زض ای ٚتحوین ث ٠ای ٚسؤاّ پبسد زازٗ ٟیشٞز ً ٠آیب كدطاض ٗبٓیدبتی ثدط
ضشس اهتظبزی ت ثیطُصاض است؟
ث ٠ایٜٗ ٚظٞض اثتسا زض ٗدٞضز ٗبٓیدبت ،كدطاض ٗبٓیدبتی  ٝضا١ٟدبی خٔدُٞیطی اظ آ ٙتٞضدیحبتی زازٟ
ٗیشٞز؛ سپس ضشس اهتظبزی ثطضسی ذٞا١س شس  ٝزض اٛت٢ب ٛیع ثٛ ٠تدبیح تحویدن زض اید ٚظٗیٜد ٠اشدبضٟ
ٗیشٞز.
 8اّوی

هَضَع

اهتظبز ایطا٘١ ٙبٜٛس اؿٔت اهتظبز١بی خ٢ب ٙثب ٗؼضْ كطاض ٗبٓیبتی ضٝث٠ض ٝثٞز ٝ ٟزض سبّ١بی اذیط ث٠
زٓیْ ُﺴتطش تحطیٖ١بی اهتظبزی ،اكت شسیس هی٘ت ٛلت ً ٝﺴطی ثٞزخ ٠حبطْ اظ آ ،ٙزٓٝدت زض
پی ًب١ش ٝاثﺴدتِی ثد ٠زضآٗدس١بی ٛلتدی  ٝخدبیِعیٜی آ ٙثدب زضآٗدس١بی ٗبٓیدبتی اسدت .زض ﭼٜدیٚ
شطایغی ذأل ٗغبٓؼبتی اظ حیث سٜدش  ٝاٛساظُٟیطی ً٘ی حدٖ اهتظدبز ظیطظٗیٜدی  ٝكدطاض ٗبٓیدبتی
ا٘١یت زٝﭼٜساٛی ٗییبثس.

ث ٠عٞض ٗؼً٘ ّٞشٞض١بی زضحبّتٞسؼ ٠زاضای سیﺴتٖ ٗبٓیبتی ٛبًبضآٗس ١ﺴتٜس ً ٠هبزض ثد ٠تد ٗیٚ
ا١ساف ٗبٓی ٗ ٝبٓیبتی زٓٝت ٛیﺴتٗ .بٓیبت زض ایطاٗ ٙبٜٛدس سدبیط ًشدٞض١بی زضحدبّتٞسدؼٛ ٠تٞاٛﺴدت٠
ًٜتطّ زٓٝت است  ٝذظ ٗشی تٞسؼ ٠زض ًشٞض ٗب ٛیع زض سبّ١بی اذیط ث ٠زٓیْ ُﺴتطش تحطیٖ١دبی
اهتظبزی  ٝث ٠تجغ آ ٙاكت شسیس هی٘ت ٛلت ً ٝﺴطی ثٞزخ ٠حبطْ اظ آ ٙزض پی ًب١ش ٝاثﺴتِی ث٠
زضآٗس١بی ٛلتی ُ ٝطایش ث ٠س٘ت ٛظبٕ ٗجتٜی ثط زضآٗدس١بی ٗبٓیدبتی اسدتٓ ،دصا ًدب١ش ٝاثﺴدتِی
١عی١٠ٜبی ػ٘ٗٞی ثٜٗ ٠جغ ٛلت  ٝاٛدبٕ اطالحبت الظٕ ثطای اكعایش ٜٗبثغ زضآٗسی ٗبٓیدبتی زٓٝدت ٝ

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

ٛوش ﭼٜساٛی ضا زض اهتظبز ایلب ًٜدس  ٝاظ آٛددب ًد ٠زضآٗدس١بی حبطدْ اظ طدبزضات ٛلدت ذدبضج اظ

تزرسی تاثیز فزار هالیاتی تز هتغیزّای کالى اقتصادی

26

ًب١ش حدٖ كطاض ٗبٓیبتی ضا ٗیتٞا ٙیٌی اظ اٞٓٝیت١دبی ٗ٢دٖ  ٝضدطٝضی زض ٛیدْ ثد ٠ا١دساف ٛظدبٕ
اهتظبزی ًشٞض تٔوی ًطز .زض ﭼٜی ٚشطایغی ذأل ٗغبٓؼدبتی اظ حیدث سدٜدش  ٝاٛدساظُٟیدطی ً٘دی
حدٖ اهتظبز ظیطظٗیٜی  ٝكطاض ٗبٓیبتی ا٘١یت زٝﭼٜساٛی ٗییبثس .ثب تٞخ ٠ث ٠ﭼٜدی ٚضدطٝضتیٗ ،غبٓؼد٠
حبضط ث ٠ثطضسی ػٞاْٗ كطاض ٗبٓیبتی  ٝت ثیط آ ٙثط ضشس اهتظبزی زض اهتظبز ایطاٗ ٙیپطزاظز تب ٝسؼت
ای ٚپسیس ٟزض ًشٞض ثطآٝضز شٞز (١بزیب.)1392 ،ٙ
 6تؼزیف هالیات
زض آٝی ٚتؼطیق ٗبٓیبت ػجبضت است اظ ثطزاشت هﺴ٘تی اظ زاضایی یب زضآٗس اكطاز ثدط حﺴدت تٞاٛدبیی
پطزاذت آٛب ٙثطای ت ٗیٗ ٚربضج زٓٝتی (پیطٛیب ،حﺴیٗ ،ٚبٓی ٠ػ٘ٗٞی.)1342 ،
ٜٗٞﭼ٢ط كط َٜ١زض كط َٜ١ػٔ ٕٞاهتظبزی ٗبٓیبت ( )Taxضا ﭼٜی ٚتؼطیق ٗیًٜدسٗ :جٔـدی ًد،٠
ثط عجن هب ،ٙٞٛزٓٝت اظ اشربص ،شدطًت١دب ٗ ٝؤسﺴدبت ثدطای توٞیدت ػ٘دٗٞی حٌٗٞدت  ٝتد ٗیٚ
ٗربضج ػبٗٗ ٠یُیطز  ٝاكع ٙٝثط ذظٔت اخجبضی ثٞز ٙیي ذظٞطیت ثبضظ زیِط ٗبٓیبت ای ٚاسدت
ً ٠ضاثغد ٠طدحی زٝعطكد ٠یدب ٗتٜبسدجی ٗیدبٗ ٙیدعاٗ ٙبٓیدبت  ٝاضظش ذدسٗبت ػ٘دٗٞی ٝخدٞز زاضز.
(ٜٗٞﭼ٢ط كط ،َٜ١كط َٜ١ػٔ ٕٞاهتظبزی.)1363 ،
 5-6فزار هالیاتی

١طُ ٠ٛٞاهسإ ؿیطهبٛٞٛی اظ هجیْ ػسٕ تﺴٔیٖ اظ٢بضٛبٗٗ ٠بٓیبتی ،ػدسٕ اضائد ٠زكدبتط هدبٛئٜی  ٝكبًتٞض١دبی
ذطیس كطٝش ،اسٜبز ٗ ٝساضى زضآٗسیً ،ت٘بً ٙدطز ٙزضآٗدس  ٝسدٞز كؼبٓیدت١دبی اهتظدبزی ثدطای
پطزاذت ٌٛطزٗ ٙبٓیبت ضا كطاض ٗبٓیبتی ٗیُٞیٜس .حساًثط كطاض ٗبٓیبتی زض ًشدٞض١بی اضٝپدبیی  %5زض
حبٓی ً ٠ثط اسبس ثطآٝضز١بی ثبٛي ٗطًعی ٗ ٝطًع ایطا ٙكطاض ٗبٓیبتی زض ایطا ٙثیشتط اظ  %40است ٝ
ثیشتط اظ  %40كؼبٓیت١بی اهتظبزی ٛیع ٗؼبكیت هبٛٞٛی زاضٛس؛ ٘١چٜی ،ٚثط اسبس ٗبز ٟهبً 70 ٙٞٛد ٠زض
ٝاهغ سیﺴتٖ ٛظبٕ ٗبٓیبتی ایطا ٙكوظ اظ  %20كؼبٓیت١دبی اهتظدبزی  ٝتٓٞیدس ٛبذدبٓض زاذٔدی طدٞضت
هبُ ٙٞٛصاض ایطا ٙپس اظ اطالحبت ٌٗطض هٞاٛیٗ ٚبٓیبتی زض ٗبز 201 ٟهبٗ ٙٞٛبٓیدبت١دبی ٗﺴدتویٖ
 ٝ 1380زض ٗبز 274 ٟاطالحی ٠هبٗ ٙٞٛعثٞض ٗظٞة  1394ای ٚپسیس ٟاهتظبزی ضا خطٕاِٛبضی ً ٝیلدط
حجس ثطای آ ٙپیشثیٜی ًطز ٟاستٓ .یٌ ٚاظ ٜٗظط ػٜبطط ٗتشٌٔ ٠خطٕ ٗ ٝدبظات ،اث٢بٗبت ثﺴدیبضی
زض ٗبزٗ ٟعثٞض ٝخٞز زاضز .كطاض ٗبٓیبتی ،خطٗی ػ٘سی است ً ٠ضكتدبض كیعیٌدی آٗ ٙدیتٞاٛدس اظ ٛدٞع
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كؼْ ٗثجت یب ٜٗلی ثبشس .اظ حیث اٝضبع  ٝاحٞاّ ثطای تحون كطاض ٗبٓیبتیٓ ،عٗٝی ثٗ ٠جبشطت ٗطتٌت
زض تٜظیٖ ٗساضى ذالف ٝاهغ ٛیﺴت ،ثٌٔ ٠ططف استٜبز ثٗ ٠ساضى تٜظی٘دی تٞسدظ ثبٓدث زض تحودن
خطٕ ًلبیت ٗیًٜس .اظ عطف زیِط ،زض ٗظسام تطى كؼْ ثبیس ٗست ظٗب ٙسد ٠سدبّ ٗتدٞآی سدپطی
شٞز .اظ خ٢ت ػٜظط ٛتیدٛ ٠یع ٛﺴجت ثٗ ٠غٔن یب ٗویس ثٞز ٙای ٚخطٕ احت٘بّ ٗتؼسزی ٗغط ٗدیشدٞز
ً ٠ثٛ ٠ظط ٗیضسس ٗویس زاٛﺴت ٚآ ٙثب اط ّٞحوٞهی  ٝتلﺴیط ثٛ ٠لغ ٗت ٖ٢اٛغجبم ثیشتطی زاضز.
ث١ ٠ط حبّ كطاض ٗبٓیدبتی  ٝاختٜدبة اظ ٗبٓیدبت١ ،ددط ز ٝثددٜٗ ٠ظددٞض ُطیددع اظ پطزاذددت ٗبٓیددبت
طدٞضت ٗیُیطٛس؛ اٗب تلبٝت اسبسی ای ٚز ٝآ ٙاست ً ٠اختٜبة اظ ٗبٓیبت ضكتبضی هبٛٞٛی است ثدد٠
ایدٗ ٚؼٜدب ًد ٠ػٞاْٗ اهتظدبزی ثدب اسدتلبز ٟاظ ضٝظٛد١٠دبی هددبٗ ٙٞٛبٓیددبت  ٝثددبظثیٜی زض تظدد٘ی٘بت
اهتظدبزی ذدٞز تدالش ٗیًٜٜس تب ثس١ی ٗبٓیبتی ذدٞز ضا ًدب١ش زٜ١دس؛ زض حدبٓی ًد ٠كدطاض ٗبٓیدبتی
ضكتبضی ؿیطهبٛٞٛی است (٘١ب)30،ٙ
 8-6راّکارّای فزار هالیاتی

 .1ثب استلبز ٟاظ ًبضت ثبظضُبٛی زیِطا ٙخ٢ت ٝاضزات ًبال؛
 .2ثب استلبز ٟاظ حﺴبة١بی ثبٌٛی زیِطاٙ؛
 .3ثب استلبز ٟاظ ًس١بی اهتظبزی زیِطاٙ؛
 .4ثب استلبز ٟاظ كبًتٞض١بی طٞضی  ٝخؼٔی؛
 .5ثب استلبز ٟاظ ػسٕ تﺴدٔیٖ اظ٢بضٛبٗدٗ ٠بٓیدبتی یدب زض طدٞضت تﺴدٔیٖ اظ٢بضٛبٗدٗ ٠بٓیدبتی اظ عطیدن
ضا١ٟبی ظیدط آدق) اثدطاظ زضآٗدس١ب  ٝسدٞز١بی ٌٗتﺴدجً٘ ٠تدط اظ ٝاهدغ؛ ة) اثدطاظ ١عیٜد١٠دب ٝ
سٞز١بی ثیشتط اظ ٝاهغ؛ ج) اثطاظ ذطیس١بی ثیشتط اظ ٝاهغ ،اهسإ ث ٠كطاض ٗبٓیبتی ٗیًٜس.
 6-6رضذ اقتصادی ٍ فزار هالیاتی

زض تبضیرچ ٠ازثیبت اهتظبزی ثحث١بی ٗلظٔی زض ظٗیٜد ٠هدسضت ت ثیطُدصاضی ٗبٓیدبت١دب ثدط ٗودبزیط
ثط ضشس اهتظدبزی زض ٗدسّ١دبی ضشدس زضٙٝظا ،یٌدی اظ ٛرﺴدتیٗ ٚغبٓؼدبت اٛددبٕشدسً ٟبضًٓٞدبس

1

( )1990است ً ٠زض آ ٙزض یي اهتظبز ثﺴت ٠ثب استلبز ٟاظ یي تبثغ تٓٞیدس ثدب ًشدش خبٛشدیٜی ثبثدت
1. King R. & Rebelo S.
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ٛشب ٙزازٗ ٟیشٞز ً ٠تـییط سیبست١بی ٗبٓیبتی ت ثیط ٗؼٜبزاضی ثط ثﺴظ ٗدسّ ًٓٞدبس  ٝتجدسیْ آ ٙاظ
اهتظبز ثﺴت ٠ث ٠ثبظ ضشس اهتظبزی ٛساضزً .ی ٝ َٜضثٔٛ ٞتیدٗ ٠یُیطٛس ً ٠ثب اكعایش ٗبٓیبت ثط سدطٗبی٠
 ٝزضآٗس حبطْ اظ ٛیطٝی ًبضٛ ،طخ ضشس اهتظبزی ث ٠عٞض ٗؼٜبزاضی ًب١ش ٗییبثس .خدٛٞعٜٗ ،دٓٞی ٝ
ضاسی 1ثب تطًیت اط١ ّٞط زٗ ٝسّ هجٔی ٛتیدٗ ٠یُیطٛس ً ٠اكعایش ٗبٓیبت١ب اثط اذتالٓی ثعضٍتطی
ٛﺴجت ثً ٠بضًٓٞبس زاضز؛ ٓصا ًب١ش ٗبٓیبت١ب زض اكعایش ضشس اهتظبزی ٗؤثط ذٞا١س ثٞز.

پیٌٞضی )1993(2ٜٞزض تحٔیْ زیِطی اثطات تـییط سبذتبض ٗبٓیبتی ضا ثط ضشس اهتظبزی ٗٞضز تٞخد٠
هطاض ٗیز١سٞٗ .ضٞع ٗس ٛظط ا ٝای ٚاست ً ٠ﭼ ٠تطًیجی اظ ٗبٓیبت١ب ثبالتطی ٚضشس اهتظبزی ضا پسیس
ٗیآٝضٛس؟ تحوین ا ٝث ٠ایٛ ٚتیدٗ ٠یاٛدبٗس زض ظٗبٛی ً ٠سطٗبی ٠كیعیٌی ثب شدست ثیشدتطی زض تٓٞیدس
ًبال١بی سطٗبی٠ای ٛﺴجت ثً ٠بال١بی ٗظطكی استلبزٗ ٟیشٛٞسٗ ،بٓیبت ثدط زضآٗدس حبطدْ اظ ٛیدطٝی
ًبض ثبیس ثیشتط اظ ٗبٓیبت ثط زضآٗس ٛبشی اظ سطٗبی ٠كیعیٌی ثبشس  ٝثطػٌس.
 8-6تأثیز غیزهستقین هالیاتّا تز رضذ اقتصادی

ت ثیط ؿیطٗﺴتویٖ ٗبٓیبت١ب ثط ضشس اهتظبزی یٌی اظ ثحث١بی ٗ٘٢ی ً ٠زض ذظٞص ت ثیط ٗبٓیدبت١دب
ثدط ضشدس اهتدظبزی ٗغدط ٗیشٞز  ٝت ثیط آ ٙثط ػٌ٘ٔطز شطًت١ب اظ ٛظط سطٗبیُ٠دصاضی  ٝتطًیدت
ٜٗبثغ ٗبٓی ثدطای ت ٗی ٚآ ٙاست؛ ﭼطا ً ٠ثطهدطاضی ٗبٓیدبت ٗدیتٞاٛدس سدبذتبض تد ٗیٗ ٚدبٓی زاذٔدی ٝ
ذدبضخی شطًت١ب ضا تحت ت ثیط هطاض ز١س .تطًیت ٜٗبثغ ٗبٓی ثٜٔسٗست زض ثبكدت ٗددبٓی شددطًت ضا
اطدغالحبً سدبذتبض سدطٗبیُٞ ٠یٜس١ .عی ٠ٜت ٗیٗ ٚبٓی ضاثغدٛ ٠عزیٌددی ثددب سددبذتبض سددطٗبی ٠شددطًت
زاضز؛ زضٛتیدٗ ٠سیطا ٙشطًت١ب ثبیس سبذتبض ٜٗبست سطٗبی ٠ضا تؼیددیًٜٜ ٚددسٜٗ .بسدتتدطی ٚسددبذتبض
سطٗبی ٠تطًیجی اظ ٜٗدبثغ ٗدبٓی ذٞا١دس ثدٞز ًد١ ٠عیٜد ٠سدطٗبی ٠ضا حدساهْ ًٜس .اظ آٛدبیی ًد١ ٠عیٜد٠
ت ٗی ٚسطٗبی ٠ث ٠سبذتبض آٞٛ ٝ ٙع ت ٗیٗ ٚبٓی شطًت١ب ثدﺴتِی زاضز  ٝسیبست١بی اهتدظبزی زٓٝدت
ثدط آٗ ٙدیتٞاٜٛدس ت ثیطُدصاض ثبشدٜس ،ثطضسدی ٛودش ٗبٓیدبت١دب زض تشدٌیْ سدطٗبی ٝ ٠ضشدس اهتظدبزی
زض ًشٞض١بیی ثب حساهْ سغ تٞسؼٗ ٠بٓی ،زضآٗس حبطْ اظ كطاض اظ ٗبٓیبت ٓعٗٝبً «زض ثبٛي١بی
ذبضج اظ ًشٞض ٗظطف ُ ٝصاشت٘ٛ ٠یشٞز ،اٗب ٗیتٞاٛس ثطای اكدعایش ثٞزخد ٠ثدطای سدطٗبیُ٠دصاضی
1. Jones L., Manuelli R., and Rossi P.
2. Jones L., Manuelli R., and Rossi P.
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زاذٔی ذظٞطی استلبز ٟشٞز .ای ٚاستسالّ زض ٗوبثْ ازثیدبت ُﺴدتطزٟای اسدت ًد ٠اظ٢دبض ٗدیًٜدس
اضتجبط ٜٗلی ثی ٚكطاض ٗبٓیبتی  ٝضشس اهتظبزی ،ثٝ٠یژ ٟزض ًشٞض١بی زضحبّتٞسدؼ ٠اسدت (ثد ٠ػٜدٞاٙ
ٗثبّ ،ثبضت ،)2000(1ٞثطٝیي ُ ٝبضتٜط ( ،)2008ا١طٓیي ٞٓ ٝیی ( )1999ضا ٗشدب١سًٜ ٟیدس١ .دٖ كدطاض
ٗبٓیبتی  ٖ١ ٝكﺴبز ٗبٓیبتی ،تٞاٛبیی زٓٝت ضا ثطای خ٘غآٝضی ً٘ي١بی ٗبٓی ثطای ت ٗیٗ ٚدبٓی ضشدس
اهتظبزی ًب١ش ٗیز١س؛ ظیطا ١ط ز ٝثطای استلبز ٟذظٞطی استلبزٗ ٟیشدٛٞس .زض حدبٓی ًد ٠ضشدٟٞ
اؿٔت ٗظطف ٗیشٞز (ططف كؼبٓیت١بی اخبضٟیدبثی) ،زضآٗدس حبطدْ اظ كدطاض اظ پطزاذدت ٗبٓیدبت
ٗیتٞاٛس زٝثبض ٟزض ٗبٌٓیت ذظٞطی ٗؤسﺴبت ثبظضُبٛی سدطٗبیُ٠دصاضی شدٞز (ٗدبٛی ٌ٘١ ٝدبضا،ٙ
.)1388
كطاض ٗبٓیبتی ٜٗدط ث ٠ایدبز ثدیثجدبتی زض كؼبٓیدت١دبی اهتظدبزی  ٝتٓٞیدسی  ٝثد ٠تجدغ آٞٗ ٙخدت
ًب١ش تٓٞیس ٛبذبٓض زاذٔی ( ،(GDPسطٗبی١ ،٠عیٗ ٝ ٠ٜظطف ٗیشٞز.
 8پیطیٌِ تحقیق
 5-8هطالؼات خارجی

ضیچبضزس )2006( ٙٞث ٠ثطضسی ػٞاْٗ ٗؤثط ثط كطاض ٗبٓیبتی ثطای ً 45شٞض پطزاذتٝ .ی زض ا٘١یدت
اٛدبٕ ایً ٚبض ای ٠ُٛٞٚثیبٗ ٙیًٜس ً ٠شٜبسبیی ػٞاْٗ ٗؤثط ثدط كدطاض ٗبٓیدبتی ٜٗددط ثدٛ ٠تیددُ٠یدطی
زضست زض ای ٚظٗیٗ ٠ٜیشٞز  ٝثٗ ٠دطیب ٙهٞاٛیٗ ٝ ٚودطضات اید ٚاخدبظ ٟضا ٗدیز١دس تدب ثدب عطاحدی ٝ
ثً٠بضُیطی سیبست١بی زضست ٜٗ ٝبست اثطات ٗرطة ای ٚپسیس ٟضا تب سط حس اٌٗبً ٙب١ش زٜ١س.
ٝی ثب استلبز ٟاظ ضٝش پ ْٜزیتب 2ث ٠ایٛ ٚتید ٠ضسیس ٟاست ً ٠ػٞاٗدْ ؿیطاهتظدبزی  ٝاظ ٗیدب ٙت٘دبٗی
ػٞاْٗ ٗؤثط ثط كطاض ٗبٓیبتی ،پیچیسُی هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ثیشتطی ٚت ثیط ضا ثط كطاض ٗبٓیبتی زاشدت٠اٛدس .زض
ٗیب ٙػٞاْٗ اهتظبزی ٛیع ٗیتٞا ٙث ٠سغ تحظیالتٗ ،یعا ٙزضآٗس ،ػسآت  ٝاذدالم ٗبٓیدبتی اشدبضٟ
ًطزٝ .ی ٛتیدٗ ٠یُیطز ً ٠ثب ًب١ش پیچیسُی هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ٗبٓیبتی ،اكعایش سدغ تحظدیالت

1. Barreto, Brevik and Gartner, Ehrlich and Lui
2. panel data
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 8-8هطالؼات داخلی

١بزیب ٝ ٙتحٞیٔی ( )1392زض پژ١ٝشی ثد ٠شٜبسدبیی ػٞاٗدْ ٗدؤثط ثدط كدطاض ٗبٓیدبتی زض اهتظدبز ایدطاٙ
پطزاذت٠اٛس .استٞی ثیبٗ ٙیًٜس ثطضسی ػٞاْٗ ٗؤثط ثط پسیس ٟكطاض ٗبٓیبتی زض ًشٞض١بی زضحبّتٞسؼ٠
حبًی اظ آ ٙاست ً ٠ﭼ٢بض ٗتـیط ٛطخ ٗبٓیبت ،پیچیسُی هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضاتٛ ،جٞز سدطٗبی ٠اخت٘دبػی ٝ
تٞضٕ ،ػال ٟٝثط ای ٠ٌٜث ٠عٞض توطیجی ٗیب ٙایً ٚشٞض١ب ث ٠ػٜٞا ٙػبْٗ ٗشتطى ث ٠شد٘بض ٗدیآیٜدس ،زض
ای ٚحٞظ ٟثیشتطی ٚاثطُصاضی ضا ٛیع زاضٛسٝ .ی ثب اسدتلبز ٟاظ یدي آِدٞی ذٞزتٞضدی ثدب ٝهلد١٠دبی
ُﺴتطز ٟثطای زٝض 1350-1386 ٟت ثیط ٗتـیط١بی ثیبٙشس ٟثط كطاض ٗبٓیبتی زض اهتظبز ایطا ٙضا ثطضسدی ٝ
اضظیبثی ًطزٛ .تبیح حبطْ اظ تر٘ی ٚآِ ٞحبًی اظ آ ٙاست ً ٠زض ثٜٔسٗست١ ،ط ﭼ٢بض ٗتـیدط ٗدٞضز
ٛظط ثب كطاض ٗبٓیبتی ضاثغ٠ای ٗثجت ٗ ٝؼٜیزاض زاشت٠اٛس .زض ذظٞص زٝضًٞ ٟتبٟٗست ٛیع ت٘بٗی ٛتدبیح
ث ٠عٞض توطیجی شجی ٠ثٛ ٠تبیح ثٜٔسٗست است ،آجت ٠ثب ای ٚتلبٝت ً ٠تٞضٕ ٛوش تؼییًٜٜٚسٟای ثدط كدطاض
ٗبٓیبتی ٛساشت ٠است.
كطاٗطظی ٌ٘١ ٝبضا )1388( ٙث ٠ثطضسی ضاثغٗ ٠بٓیبت  ٝضشس اهتظدبزیٗ ،غبٓؼدٗ ٠دٞضزی ایدطاٝ ٙ
ًشٞض١بی ػض ٞاٝپي  ٝسبظٗبٌ٘١ ٙبضی١بی اهتظدبزی زض ثدبظ ٟظٗدبٛی  1342-1389پطزاذتد٠اٛدس.
ٛتبیح ایٗ ٚوبٓ٘١ ٠چٜی ٚزض ً 26شٞض ػض OECD ٞعی زٝضٛ 2011-1998 ٟشبٗ ٙدیز١دس ًد ٠یدي
ضاثغ ٠تؼبزٓی ثیٗ ٚبٓیبت  ٝضشس اهتظبزی ٝخٞز زاضز ٗ ٝبٓیبت زض ایً ٚشدٞض١ب تد ثیط ٜٗلدی ثدط ضشدس
اهتظبزی زاشت ٠است؛ اٗب ٘١ی ٚثطضسی زض ًشٞض١بی ٜٗترت اٝپي عی سبّ١دبی  ٝ 2011-1994ثدب
استلبز ٟاظ آظٗ١ٙٞبی ٖ١خ٘ؼی  ٝپسضٛٝی ً ٝبئٛ ٞشبٗ ٙیز١س ً١ ٠یچ ضاثغ ٠ثٜٔسٗست ٖ١ ٝخ٘ؼدی
ثیٗ ٚبٓیبت  ٝضشس اهتظبزی ٝخٞز ٛساشتٗ ٝ ٠بٓیبت تد ثیطی ثدط ضشدس اهتظدبزی ایدً ٚشدٞض١ب ٛساشدت٠
است .ای ٚاٗط ٛیع زضٝاهغ اتٌبی اهتظبز ایً ٚشٞض١ب ث ٠زضآٗس ٛلتی ضا ٛشبٗ ٙیز١س.
٘١بٙعٞض ًٗ ٠الحظٗ ٠یشٞز زض ٗغبٓؼبت اٛدبٕشس ٟثطضسی زض ٗٞضز كطاض ٗبٓیبتی  ٝت ثیط آ ٙثدط
ضشس اهتظبزی زض ایطا ٙاٛدبٕ ٛشس ٟاست ً ٠زض ای ٚپژ١ٝش ث ٠ثطضسی آ ٙثط ضشس اهتظبزی پطزاذتد٠

 1رٍش تحقیق
ای ٚتحوین ًبضثطزی  ٝاستٜجبعی است  ٝضٝش اٛدبٕ تحوین ث ٠طٞضت استٜتبخی  ٝتحٔیٔی است  ٝثدب
استلبز ٟاظ آٗبض استٜجبعی پس اظ آظٗ ٙٞكطضیٛ ٠تبیح  ٠ٛٞ٘ٛآٗبضی ثً ٠دْ خبٗؼد ٠آٗدبضی تؼ٘دیٖ زازٟ
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ذٞا١س شسٗ .جبٛی تئٞضیي ث ٠طٞضت ًتبثربٛد٠ای اظ ٗودبالت ٗدطتجظ اسدترطاج ٗدیشدٞز ،سدپس ثدب
استلبز ٟاظ تٌٜیي١بی اهتظبزسٜدی ضٝش ( ٝ )OLSثً٘ ٠دي ٛدطٕاكدعاض  Eviewsثد ٠ثدطآٝضز ٗدسّ
ٗیپطزاظیٖ٘١ .چٜی ٚزاز١ ٟبی ای ٚتحوین ثب استلبز ٟاظ اعالػبت سبیت ثبٛي ٗطًعی ،ثبٛي خ٢بٛی ٝ
پبیِب ٟسبظٗب ٙآٗبض ایطا ٙخ٘غآٝضی ذٞا١س شس.
 3هذل تحقیق
زض ای ٚتحوین ثطای ثطضسی ت ثیط كطاض ٗبٓیبتی ثط ضشس اهتظبزی زض ایطا ٙزض ثبظ ٟظٗبٛی  1395-1365ثب
استلبز ٟاظ ضٝش اهتظبزسٜدی سطی ظٗبٛی پطزاذتٗ ٠یشٞز ًٗ ٠دسّ آ ٙاظ ٗغبٓؼد ٠ػدبٗط)2016( 1ٙٝ
آِٞثطزاضی شس ٟاست.
Gdp   0  1 inf   2taxev   3 goversiz   4openess   5taxincome

ً ٠زض آٙ
 Gdpضشس اهتظبزی
 infتٞضٕ
 goversizاٛساظ ٟزٓٝت
 openessزضخ ٠ثبظ ثٞز اهتظبزی
 taxevكطاض ٗبٓیبتی (ٛﺴجت پٛ ّٞوس زض ُطزش ث ٠حدٖ ٛوسیِٜی) ٝ
زضآٗس ٗبٓیبتی  taxincomeاست.
 8رٍش گزدوٍری اطالػات
ُطزآٝضی اعالػدبت اظ ز ٝضٝش ًٔدی ضٝش١دبی ٗیدساٛی  ٝضٝش١دبی ًتبثربٛد٠ای اسدت .زض ایدٚ
تحوین اظ ضٝش ًتبثرب٠ٛای ثطای ُطزآٝضی زاز١ٟب استلبزٗ ٟیشدٞز؛ اظ ٗیدب ٙضٝش١دبی ًتبثربٛد٠ای
(ٗت ٚذٞاٛی  ٝاستلبز ٟاظ كیش ،آٗبضذٞاٛی ثب اسدتلبز ٟاظ خدس ،ّٝتظدٞیطذٞاٛی  ٝاسدتلبز ٟاظ ٛوشدٝ ٠
زاذٔی اظ خ٘ٔ ٠ثبٛي خ٢بٛی ،ثبٛي ٗطًعی  ٝسبیت ٗطًع آٗبض ایطا ٙاستلبز ٟذٞا١س شس.

1. Aumeerun, B, Jugurnath, B* and Soondrum .H
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ضٝش١بی ًتبثرب ٠ٛای زض ت٘بٗی تحویوبت ػٔ٘ی استلبزٗ ٟیشٛٞسٓٝ ،دی زض ثؼضدی اظ تحویودبت
زض ثرشی اظ كطآیٜس تحوین اظ ای ٚضٝش استلبزٗ ٟیشٞز  ٝزض ثؼضی زیِطٞٗ ،ضٞع تحویدن اظ حیدث
ضٝش ٗب١یتبً ًتبثرب٠ٛای است  ٝاظ آؿبظ تب اٛت٢ب ٗتٌی ثط یبكت١٠بی تحوین ًتبثرب ٠ٛاست.
 2رٍش تخویي
زض ای ٚتحوین ثطای ثطضسی ت ثیط كطاض ٗبٓیبتی ثط ضشس اهتظبزی اظ ضٝش تر٘دی ٝ OLS ٚآظٗد١ٙٞدبی
ٗبٛبیی استلبز ٟذٞا١س شس ً ٠زض ازاٗ ٠ث ٠عٞض ٗرتظط ث ٠تٞضی آ١ٙب ٗیپطزاظیٖ.
 5-2وسهَى هاًایی

5

آٝی ٚهسٕ زض ضاستبی تؼیی ٚپبیبیی یي ٗتـیط ٗشب١سٞ٘ٛ ٟزاض سطی ظٗبٛی آٗ ٙتـیط استٞ٘ٛ .زاض یي
ٗتـیط ٌٗ٘ ٚاست یي ضٛٝس اكعایشی ( ًب١شی) ضا اظ ذٞز ٛشب ٙز١دس ًدٗ ٠جدی ٚایدٌٛ ٚتد ٠اسدت ًد٠
حساهْ ٗیبِٛی ٚآ ٙزض ع ّٞظٗب ٙثبثت ٛیﺴت  ٝزضٛتید ٠اید ٚسدطی ظٗدبٛی ٛبپبیدساض اسدت .آجتد ٠ایدٚ
اٌٗبٝ ٙخٞز زاضز ً ٠یي ٗتـیط سطی ظٗبٛی زض ػی ٚحبٓی ً ٠زاضای ضٛٝس ظٗدبٛی اسدت ،حد ّٞایدٚ
ضٛٝس پبیب ثبشس .ایٜدبست ً ٠ثحث ضٛٝس١بی هغؼی  ٝضٛٝس١بی تظبزكی ٗغط ٗیشٞز.
ٗتـیطی زاضای ضٛٝس١بی ظٗبٛی هغؼی است ًٗ ٠ﺴیط ًٔی حطًت آ ٙزض ع ّٞظٗبً ٙدبٗالً هبثدْ
پیشثیٜی ثبشس؛ اٗب اُط ضٛٝس ظٗبٛی یي ٗتـیط زض ع ّٞظٗب ٙتظبزكی تـییط ًٜس ثُٛٞ ٠د٠ای ًدٗ ٠ﺴدیط
حطًت آ ٙهبثْ پیش ثیٜی ٛجبشس ،اطغالحبً ٗیُٞیٜس ایٗ ٚتـیط زاضای ضٛٝس تظبزكی است .آٛچدً ٠د٠
زض ٗٞضز ٗبٛب ثٞز ٙیي سطی ظٗبٛی ا٘١یت زاضزٝ ،خدٞز یدب ػدسٕ ٝخدٞز اید ٚضٛٝدس تظدبزكی اسدت.
تشریض ٝخٞز ضٛٝس تظبزكی زض یي سطی ظٗبٛی ث ٠سبزُی اظ عطین آظٗ ٙٞضیشٝ ٠احس اٌٗبٙپصیط
است (ٞٛكطستی.)1378 ،
 8-2وسهَى ریطِ ٍاحذ تزای هاًایی

آظٗ ٙٞضیشٝ ٠احس یٌی اظ ٗؼّ٘ٞتطی ٚآظٗ١ٙٞدبیی اسدت ًد ٠اٗدطٝظ ٟثدطای تشدریض ٗبٛدبیی یدي
است كطآیٜس ذٞزتٞضی ضتج ٠اّٝ

ٛبٗبٛب است.

1. Stationary
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زض ای ٚآِ ٞث ٠ضٝش حساهْ ٗطثؼبت ٗؼ٘ ّٞضطیت ٗ ρؼبزٓ ٠كدٞم ثدطآٝضز ٗدیشدٞز  ٝثطاثدط یدب
ثعضٍتط اظ یي ثٞز ٙآ ٙآظٗٞزٗ ٟیشٞزٗ ،یتٞاٛ ٙبٗبٛدبیی یدي كطآیٜدس سدطی ظٗدبٛی ضا ثد ٠اثجدبت
ضسبٛسٗ .شٌٔی ً ٠زض حی ٚاٛدبٕ آظٗٝ ٙٞخٞز زاضز ای ٚاسدت ًد ٠حتدی آٗدبض t ٟاضائد٠شدس ٟتٞسدظ
 ρزاضای تٞظیغ ٗ tؼ٘ ّٞحتی زض ١٠ٛٞ٘ٛبی ثعضٍ ٛیﺴدت  ٝزضٛتیدد٠

ضٝش  OLSتحت كطع

٘ٛیتٞا ٙاظ ً٘یت ثحطاٛی  tثطای اٛدبٕ آظٗ ٙٞاستلبزً ٟطز .ثدطای حدْ ایدٗ ٚشدٌْ اظ آظٗد١ٙٞدبی
زیٌی كٓٞط تؼ٘یٖیبكت ٠استلبزٗ ٟیشٞز (٘١بٜٗ ٙجغ).
 6-2وسهَى دیکی فَلز

5

كطآیٜس ذٞز تٞضی ٗطتج ٠اّٝ
ظٗبٛی

ضا زض ٛظدط ثِیطیدس .ثدطای آظٗد ٙٞایٌٜد ٠سدطی

زاضای ضیشٝ ٠احس است  ٝیب ث ٠ػجدبضت زیِدط ٛبٗبٛدب اسدت ،آظٗد ٙٞكطضدی ٠ظیدط ضا تشدٌیْ

ٗیز١یٖ:

اظ آٛدبیی ً ٠آٗدبضٗ ٟدٞضز ٛظدط زاضای تٞظیدغ ٛطٗدبّ ٛیﺴدت ،ثدطای اٛددبٕ آظٗد٘ٛ ٙٞدیتدٞا ٙاظ
ً٘یت ١بی ثحطاٛی اضائ ٠شس ٟتٞسظ تٞظیغ ٛطٗبّ یب  tاستلبزً ٟطز .ثطای آظٗد ٙٞزیٌدی كدٓٞط ()1979
آٗبضٟای اضائٗ ٠یشٞز ً ٠زاضای تٞظیغ حسی است ً٘ ٝیت١بی ثحطاٛی آ ٙثطای آظٗ ٙٞضیشٝ ٠احس
یب

 ρتٞسظ زیٌی كٓٞط ثً٘ ٠ي ضٝش١بی شجی٠سبظی ث٠زسدتآٗدس ٝ ٟخدسّٝثٜدسی شدسٟاٛدس

(٘١بٜٗ ٙجغ).
 8-2تخویي  ML ٍ OLSاس ضزایة جشئی رگزسیَى

ثطای تر٘ی ٚپبضاٗتط١بی ٗسّ ضُطسی ٙٞسٗ ٠تـیط ،)7-1-1( ٟاثتسا ث ٠ضٝش حدساهْ ٗطثؼدبت ٗؼ٘دٓٞی
(ُ )OLSلت ٠شس ٟزض ٗجبحث ُصشت ٝ ٠سپس ث ٠عٞض ذالط ٠ث ٠ضٝش حدساًثط ضاسدت٘ٛدبیی ()ML
ثحث شس ٟتٞخٗ ٠یًٜیٖ.
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 1-2تخویي سىّای OLS

ثطای ث ٠زست آٝضز ٙتر٘یٚظ١ٙبی  ،OLSاثتسا تبثغ ضُطسی٠ٛٞ٘ٛ ٙٞای (ٗ )SRFتٜبظط ثب  PRFضا ثد٠
طٞضت ظیط ٗیٞٛیﺴیٖ:
ً ٠زض آٙ

̂
خعء ثبهیٗبٛس ٟیب خدعء ٛٞ٘ٛد٠ای ٗتٜدبظط ثدب خدعء اذدالّ استًٞبسدتیٌی

̂
اسدت.

٘١بٙعٞض ً ٠هجالً اشبض ٟشس ،زض ضٝش  OLSث٠ُٛٞ٠ای ػْ٘ ٗیشٞز ً ٠ثب تؼییٗ ٚودبزیط پبضاٗتط١دبی
ٗدٗ ،ّٞ٢د٘ٞع ٗطثؼبت ثبهیٗبٛس (RSS) ٟیؼٜی

∑ حتیآ٘وسٝض ًٞﭼي ثبشٜس .ثیب ٙكطٗٓٞی آٙ

ػجبضت است اظ
)

̂

̂

̂

∑

(∑

ً ٠ػجبضت  RSSزض كطٗ ّٞكٞم ثب اٛدبٕ ػ٘ٔیبتی خجطی ثط ضٝی كطٗد ّٞا ّٝثد ٠زسدت ٗدیآیدس.
اًٜدًٞ ٙٞتددبٟتددطی ٚضٝش ثد ٠زسددت آٝضز ٙتر٘ددیٚظ١ٙدبیی ًدد ٠كطٗدد ّٞكدٞم ضا حددساهْ ٗددیًٜددس،
ٗشتنُیطی ٛﺴجت ث ٠پبضاٗتط١بی ٗد ،ّٞ٢ثطاثط هطاض زاز ٙػجبضات حبطْشس ٟثب طلط  ٝحْ ١دٖظٗدبٙ
آ١ٙب است.
ای ٚضٝشٗ ،ؼبزالت ٛطٗبّ ظیط ضا ث ٠زست ٗیز١س.
̂
∑ ̂
∑ ̂

̂

̂

∑ ̂

∑ ̂

∑

∑ ̂

∑ ̂

∑

اظ ٗؼبزٓ ٠كٞم ٗشب١سٗ ٟیشٞز:
̂

ً ٠تر٘یٚظ OLS ٙخعء ػطع اظ ٗجساً

̂

̂

خبٗؼ ٠اطٔی است.

اُط ٗوبزیط اٛحطاف زاز ٟشس ٟاظ ٗیبِٛیٛٞ٘ٛ ٚد٠ای ٗتـیط١دب ضا ثدب حدطٝف ًٞﭼدي ٛشدب ٙز١دیٖ،
∑

∑
∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑

ً ٠ث ٠تطتیت تر٘یٚظ١ٙبی  OLSضطایت خعئی ضُطسی ٙٞخبٗؼ ٠اطٔی

∑

∑
∑

∑
∑

ٝ

ضا ٛشبٗ ٙیزٜ١س.

̂
̂
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زض پبیب ٙثبیس اشبضً ٟطز ًٗ )1( :٠ؼدبزالت ثدبال ٗب١یتدبً ٗتودبض١ ٙﺴدتٜس؛ ظیدطا ٗدیتدٞا ٙثدب خبثددب
ًطزٙ

.ٝ

زض آ١ٙب١ ،ط یي ضا اظ زیِطی ث ٠زسدت آٝضز؛ (ٗ )2ردطج١دبی زٗ ٝؼبزٓد ٠یٌﺴدبٙ

١ﺴتٜس ٗ )3( ٝسّ سٗ ٠تـیط ،ٟتؼ٘یٖ ٗسّ زٗ ٝتـیط ٟاست.
 3-2وسهَى هاًایی

یي ٗتـیط سطی ظٗبٛی ٝهتی ٗبٛب ا ست ًٗ ٠یبِٛیٝ ،ٚاضیدبٛس  ٝضدطیت ذٞز٘١جﺴدتِی آ ٙزض عدّٞ
ظٗب ٙثبثت ثبهی ث٘بٛسٗ .بٛبیی ز ٝحبٓت زاضز :ضؼیق  ٝهٞی.
ٗؼ٘ٞالً حبٓت ضؼیق ثطضسی ٗیشٞز .اُط ت٘بٗی ُشتبٝض١ب زض ع ّٞظٗدب ٙثبثدت ثبشدس ،سدطی،
ٗبٛبی هٞی استٓٝ ،ی اُط ُشتبٝض١بی ٗطتج ٠ا ٝ ّٝز ٕٝثبثت ثبشس سطی ٗبٛبی ضؼیق است .آظٗٙٞ
ضیشٝ ٠احس یٌی اظ ٗؼ٘ٓٞیتطی ٚآظٗ١ٙٞبیی است ً ٠اٗطٝظ ٟثطای تشدریض ٗبٛدبیی (سدٌ )ٙٞیدي
كطآیٜس سطی ظٗبٛی استلبزٗ ٟیشٞز .اسبس آظٗ ٙٞضیشٝ ٠احس ثط ایٜٗ ٚغدن اسدتٞاض اسدت ًدٝ ٠هتدی
یي كطآیٜس ذٞزضُطسیٛٞی ٗطتج ٠ا ّٝثبشس ،زض آ ٙطٞضت ،سطی ٛبٗبٛب است .اظ عطكی زیِدط ،اًثدط
سطی١بی ظٗبٛی اهتظبز ًالٛ ٙبٗبٛب ١ﺴتٜس .اظ ای ٚض ٝهجْ اظ استلبز ٟاظ ایٗ ٚتـیط١بی سطی ظٗبٛی الظٕ
است ٛﺴجت ثٗ ٠بٛبیی یب ٛبٗبٛبیی آ ٙاع٘یٜب ٙحبطْ ًطز .ثدطای ثطضسدی ٗبٛدبیی یدب ٛبٗبٛدبیی ٗتـیط١دبی
سطی ظٗبٛی ٗٞضزاستلبز ٟزض ٗسّ اظ زیٌی كٓٞط ً ٠یٌی اظ سٞزٜٗستطی ٚآظٗد١ٙٞدب زض ظٗیٜدٗ ٠بٛدبیی
است ،استلبز ٟشس ٟاست.
جذٍل  5هاًایی هتغیزّا
ٗتـیط١ب

سغ

Gdp

0.0074

-3.816964

P

0.0000

.8870015-

G

0.0000

-6.131548

Fdi

0.0021

.2497203-

Op

0.0019

-4.460251

taxevasion

0.00064

-2.826820

Fdi

0/0000

-6.288675

T

0/0000

-10.36162

0/0000

0.008862

P
ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین
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ثب تٞخ ٠ث ٠خس )2( ّٝت٘بٗی ٗتـیط١ب ث ٠زٓیْ آ ٠ٌٛسغ ٗؼٜبزاضی آ١ٙب ً٘تط اظ  0.05اسدت ،زض
سغ )ٗ I(1بٛب ١ﺴتٜس.
 8-2وسهَى ًزهال تَدى هتغیزّا

آظٗٛ ٙٞطٗبّ ثٞزٗ ٙتـیط١ب ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠آٗبض ٟخبضى ثدطای ثدیش اظ  5زضطدس ٛطٗدبّ ثدٞز ٙثطهدطاض
است.
جذٍل  8وسهَى ًزهال تَدى هتغیزّا
8

Series: Residuals
Sample 2 30
Observations 29
3.09e-15
0.002696
0.051456
-0.062155
0.031585
-0.472482
2.305178

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.662344
0.435538

Jarque-Bera
Probability

7
6
5
4
3
2
1
0
0.06

0.04

0.02

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین

 2-2وسهَى ثثات ٍ تطخیص

5

آظٗ١ٙٞبی تشریض ثطای تؼیی ٚثجبت سبذتبضی  ٝشٌﺴت سبذتبضی استلبزٗ ٟیشٞز .ثب ضسٖ ٘ٛدٞزاض
ثط ضٝی پﺴ٘بٛس١ب ٛشبٗ ٙیز١س زض ًسإ هﺴ٘ت اظ ٗسّ ٛیبظ ثٗ ٠تـیط ٗدبظی ٝخٞز زاضز ًد ٠زض ٗدسّ
ٓحبػ شٞز .زض هﺴ٘ت١بیی ًٞ٘ٛ ٠زاض اظ ثبٛس ًٜتطٓی ذدبضج شدس ٟاسدت شٌﺴدت سدبذتبضی ٝخدٞز
زاضز.
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1. Recursive

38

هجلِ اقتصادی سال ًَسدّن ضوارُّای 58 ٍ 55

.12

.08

.04

.00

-.04

-.08
30

28

26

24
± 2 S.E.

22

20

18

16

14

12

Recursive Residuals

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین
ًوَدار ً 5وَدار تطخیص ثثات ساختاری تز رٍی تاقیهاًذُّا

 3-2تخویي هذل

زض ای ٚتحوین ثطای ثطضسی ت ثیط كطاض ٗبٓیبتی ثط ضشس اهتظبزی زض ایطا ٙزض ثبظ ٟظٗبٛی  1365-1395ثب
استلبز ٟاظ ضٝش اهتظبزسٜدی سطی ظٗبٛی پطزاذتٗ ٠یشٞز ًٗ ٠دسّ آ ٙاظ ٗغبٓؼد ٠ػدبٗط)2016( 1ٙٝ
آِٞثطزاضی شس ٟاست.
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جذٍل  6تخویي هذل حذاقل هزتؼات تؼوینیافتِ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.916247

0.056900

0.393533

)LOG(G

0.0000

6.494767

0.053246

0.345817

)LOG(OP

0.0394

2.204066

0.017248

0.038016

)LOG(T

0.0000

7.729378

0.019288

0.149086

)LOG(P

0.5919

0.544825

0.050008

0.027246

)LOG(TAXEVASION

0.0145

-2.677196

0.627801

-1.680747

)TAXEVASION (-1

0.0094

-2.873243

0.029351

-0.084332

)LOG(FDII

0.0000

8.442343

0.825920

6.972702

C

0.0000

5.234723

0.017908

0.093742

DUM

14.12336

Mean dependent var

0.991011

R-squared

0.333136

S.D. dependent var

0.987416

Adjusted R-squared

-3.486699

Akaike info criterion

0.037371

S.E. of regression

-3.062365

Schwarz criterion

0.027932

Sum squared resid

-3.353803

Hannan-Quinn criter.

1.874058

Durbin-Watson stat

59.55713
275.6209
0.000000

Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین

ٛتبیح حبطْ اظ تر٘یٛ ٚشبٗ ٙیز١س ِٓبضیتٖ اٛساظ ٟزٓٝت ثب ضطیت  0.39ت ثیط ٗثجت ٗ ٝؼٜبزاضی
ثط ِٓبضیتٖ ضشس اهتظبزی زاضز .زض ًشدٞض ایدطا ،ٙثد ٠زٓیدْ ثدعضٍ ثدٞز ٙزٓٝدت ،كؼبٓیدت زٓٝدت زض
ظٗی١٠ٜبی ٗرتٔق ثط ضشس اهتظبزی ت ثیطُصاضی ٗﺴتویٖ زاضزِٓ .بضیتٖ زضخد ٠ثدبظ ثدٞز ٙاهتظدبزی ثدب
ضطیت  0.34اثط ٗثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ثط ِٓبضیتٖ ضشس اهتظبزی زاضز .ث ٠ای ٚتطتیت ً ٠ثب اكدعایش زضخد٠
ثبظ ثٞز ٙاهتظبزی تؼبٗالت ًشٞض ثب زٛیبی ثیط ٙٝثطهطاض شس ٝ ٟاظ عطین ث٢جٞز تٞا ٙضهبثتی ثِٜدب١ٟدبی
ًشٞض اٌٗبٝ ٙضٝز ٗحظٞالت تٓٞیسی ث ٠اظاض١بی خ٢بٛی ضا كطاٗ ٖ١یًٜس ًٜٗ ٠ددط ثد ٠شدٌٞكبیی ٝ
ضشس اهتظبزی ٗیشٞزِٓ .بضیتٖ ٗبٓیبت ثب ضطیت  0.038اثط ٗثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ثط ضشس اهتظدبزی زاضز.
ث ٠ایٗ ٚل ٠ً ٕٞ٢ثب ٗبٓیبتُیطی زضآٗس١بی حبطٔ ٠زض خ٢ت ضشس اهتظبزی ثً ٠بض ُطكتدٗ ٠دیشدٞز.
ٜٗلی ٗ ٝؼٜبزاضی ثط ِٓبضیتٖ ضشس اهتظبزی زاضز .زٓیْ آ ٙاست ً ٠ثب اكعایش كطاض ٗبٓیبتی ثِٜدب١ٟدبی
تٓٞیسی  ٝذسٗبتی زیس ٜٗلی ثٗ ٠بٓیبت پیسا ٗیًٜٜس  ٝشب١س ١ﺴتٜس ً ٠ثِٜب١ٟدبی زیِدطی زض اهتظدبز
ٝخٞز زاضٛس ً ٠ػٔیضؿٖ كؼبٓیت اهتظبزی ذٞز ثب ضا١ٟبی ُٛٞبُ ٙٞاظ پطزاذت ٗبٓیبت كطاض ٗیًٜٜدس
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 ٝسٞز١بی ًالٛی ضا ث ٠زست ٗیآٝضٛس زض حبٓی ً ٠ثِٜب١ٟبی زیِط ػٔیضؿٖ كؼبٓیت١دبی ًدٖ  ٝزض
خ٢ت ضشس اهتظبزی ٗیثبیﺴت ٗبٓیبت پطزاذت ًٜٜس ً ٠ای ٚاٗط اِٛیع ٟپطزاذت تٓٞیدس زض ًشدٞض ضا
اظ ثیٗ ٚیثطز  ٝثط ضشس اهتظبزی ت ثیط ٜٗلی ٗیُصاضز ،آجت ٠ای ٚت ثیط ثب یي ٝهل ٠زض زٝض ٟثؼدس ذدٞز
ضا ٛشبٗ ٙیز١سِٓ .بضیتٖ سطٗبیُ٠صاضی ٗﺴتویٖ ذبضخی ثدب ضدطیت  0.084اثدط ٜٗلدی ٗ ٝؼٜدبزاضی ثدط
ِٓبضیتٖ ضشس اهتظبزی زاضز .سطٗبیُ٠صاضی ٗﺴتویٖ ذبضخی اظ عطین اكعایش تٓٞیس ٗٔی  ٝاشدتـبّ زض
ًشٞض ضشس اهتظبزی ضا اكعایش ٗیز١س ،اٗب زض ایدٗ ٚدسّ تر٘یٜدی ٜٗلدی شدس ٙاثدط سدطٗبیُ٠دصاضی
ذبضخی ٗﺴتویٖ ٗیتٞاٛس ٛبشی اظ تحطیٖ١ب اكعایش هی٘ت ٗٞاز آٝی ٠زض زٛیب  ٝاكعایش زست٘عز ٛیدطٝی
ًبض ثبشس  ٝاحت٘بّ اكعایش ٗیعا ٙهبﭼبم ً ٝب١ش تٓٞیسات زاذٔی ٝخٞز زاضز .سطٗبیُ٠صاضی ٘١یش٠
تٓٞیسات زاذٔی  ٝزضآٗس ٗٔی ضا اكعایش ٗیز١س  ٝكطآیٜس اشتـبّ ضشس اهتظبزی ضا اكعایش ٗدیز١دس.
زض ایطا ٙاكعایش سطٗبیُ٠صاضی ذبضخی زض ٛلت  ٝپبضس خٜٞثی ثٞز ٝ ٟثبػدث اكدعایش زضآٗدس ٗٔدی
شس ٟاست ،اٗب ػٞاٗٔی ٗبٜٛس ٗ٢بخطت ،ثیٌبضی ًدبضُطا ،ٙتؼغیٔدی ثِٜدب١ٟدبی ًٞﭼدي  ٝظٝزثدبظزٟ
ثبػث ٜٗلی شس ٙضشس اهتظبزی شس ٟاست.
 59-2وسهَى ٍاریاًس ًاّوساًی

5

ثطای ثطضسی ٗسّ تحوین ٗیثبیﺴت ٝاضیبٛس ت٘بٗی ٗتـیط١ب یٌﺴب ٙثبشس .ثطای ثطضسی ایٞٗ ٚضٞع اظ
آظٗ ٙٞثطٝش پبُبُ ٙبزكطی 2استلبزٗ ٟیشٞز .ثب تٞخ ٠ث ٠ثعضٍتط ثٞز ٙپطاة ٗؼٜیزاضی ثدیش اظ 5
زضطس ٝاضیبٛس١ب ٘١ﺴب ٙاست.
جذٍل  8وسهَى ٍاریاًس ًاّوساًی
0.6312

احت٘بّ). F(8,20

0.772216

F-statistic

0.5536

احت٘بّ). Chi-Square(8

6.843764

Obs*R-squared

0.9770

احت٘بّ). Chi-Square(8

2.124216

Scaled explained SS

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین
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 55-2وسهَى خَدّوثستگی

38

5

ذٞز٘١جﺴتِی ٛشبٙزٜ١س ٟآ ٙاست ًد ٠ثدی ٚاخدعا ذغدب ضاثغدٝ ٠خدٞز زاضز .زض ٛدطٕاكدعاض  eviewsاظ
آظٗ 2 LM ٙٞثطای ثطضسی ذٞز٘١جﺴدتِی اسدتلبزٗ ٟدیشدٞز .ثدب تٞخد ٠ثد ٠ثدعضٍتدط ثدٞز ٙاحت٘دبّ
ٗؼٜیزاضی ثیش اظ  5زضطس ذٞز٘١جﺴتِی زض ٗسّ ٢ٛبیی ٝخٞز ٛساضز.
جذٍل  1وسهَى خَدّوثستگی
0.5293

احت٘بّ). F(2,18

0.659280

F-statistic

0.3717

احت٘بّ). Chi-Square(2

1.979354

Obs*R-squared

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین

 58-2وسهَى ّناًثاضتگی گزًجز

آظٖٗ١ ٙٞاٛجبشتِی ٗتـیط١ب ٛشبٙزٜ١سٝ ٟخٞز ضاثغ ٠ثٜٔسٗست ثیٗ ٚتـیط١ب است .ث ٠اید ٚطدٞضت ًد٠
كطع طلطٗ ،جٜی ثط ػسٕ ٖ١اٛجبشتِی  ٝكطع یيٛ ،شبٙزٜ١سٝ ٟخٞز ضاثغ ٠ثٜٔسٗدست اسدتٛ .تیدد٠
حبطْ اظ آظٗ ٙٞظیط ثب اضائ ٠احت٘بّ ثیش اظ پٜح زضطس ثیبًٜٜٙدس ٟآ ٙاسدت ًد ٠ثدیٗ ٚتـیط١دب ضاثغد٠
ثٜٔسٗست ٝخٞز زاضز.
جذٍل  3-8وسهَى ّناًثاضتگی گزًجز
احت٘بّ*.

z-statistic

احت٘بّ*.

tau-statistic

Dependent

0.5137

-20.19243

0.6611

-3.543556

GDP

0.2961

-23.70904

0.3478

-4.289074

G

0.8600

-14.23055

0.8342

-3.081068

FDI

0.9941

-7.541247

0.9854

-2.148102

TAXEVASION

0.9402

-11.25864

0.9996

-1.138467

T

0.2367

-24.86129

0.6335

-3.608513

P

0.9507

-2.683023
0.9304
-11.33580
*MacKinnon (1996) p-values.

OP

ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین
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1. Serial Correlation Test
2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
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 56-2هاتزیس ٍاریاًس کَاریاًس

ٗبتطیس ٝاضیبٛس ٗدصٝض اٛحطاف ٗؼیبض است ًٛ ٠شبٙزٜ١س ٟكبطٔ ٠اظ ٗیدبِٛی ٚاسدت ًٝٞ ٝاضیدبٛس
اضتجبط ثی ٚز ٝشبذض ضا ٛشبٗ ٙیز١س ً ٠زض خس ّٝظیط اضائ ٠شس ٟاست.
جذٍل  8وسهَى ّناًثاضتگی گزًجز
DUM
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ٗ ذص :یبكت١٠بی تحوین

ً 3تیجِگیزی
زض اؿٔت ًشٞض١ب س ٖ٢زضآٗس١بی ٗبٓیبتی اظ زضآٗس١بی زٓٝدت ثدیش اظ زضآٗدس١بی زیِدط اسدت ٝ
س ٖ٢زضآٗس ٗبٓیبتی اظ زضآٗس ٢ٛبیی زٓٝت اؿٔت ثیش اظ زیِدط اٛدٞاع زضآٗدسی زض ٗیدبً ٙشدٞض١بی
ُٛٞبُ ٙٞاست ٗ ٝبٓیبت اطٔیتطیٜٗ ٚجغ زضآٗسی ثطای تٌ٘یدْ ٝظدبیق زٓٝدت اسدت .زض اثعاض١دبی
ٗبٓیبتی ُٛٞبُ ،ٙٞزٓٝت١ب هبزضٛدس یدي ثردش ٗ٢دٖ اظ ٛودسیِٜی زض ثردش ذظٞطدی  ٝثرشدی اظ
پیِیطی١ب ثطای حساًثط سٞز زض ً٘تطی ٚزٝض ٟظٗبٛی ضا ثب ً٘تطی ٚظح٘دت ثدب اسدتلبز ٟاظ ٗبٓیدبت ثد٠
زست آٝضٛس .زض اهتظبز ًالٗ ٙبٓیبت ثط ضشس اهتظبزی ت ثیط ٜٗلی زاضز.
اكعایش زض زضآٗس١بی ٗبٓیبتی ٜٗدط ثً ٠یلیت ثبالتط  ٝثیشتط ًبال١بی ػ٘ٗٞی ٗبٜٛس اٜٗیت ثیشدتط،
خبز١ٟبی ثیشتط ،ذسٗبت اخت٘بػی ث٢تط شٞز ً ٠زض ثٜٔسٗست ذٞز ٗیتٞاٛس ٜٗدط ث ٠اهتظبز ثبثجبتتدط
شٞز٘١ .چٜی ٚزض ع ّٞزٝض١ٟبی ضًٞز زٓٝت١بیی ً ٠اظ عطین ٗبٓیبت١ب ت ٗیٗ ٚبٓی ٗیشدٛٞس ،هدبزض
ضًٞزی زض ٛظط ثِیطٛس؛ ً١ ٠ط ﭼ ٠كطاض ٗبٓیبتی ثیشتط ثبشس زستطسی  ٝتحوین ای ٚا١ساف ثدب ٗردبعطٟ
ضٝث٠ضٗ ٝیشٛٞس .زض ایٗ ٚوبٓ ٠ث ٠ثطضسی ضا١ٟبی خُٔٞیطی اظ كطاض ٗبٓیبتی زض اهتظبز ایطا ٝ ٙاثط كدطاض
ٗبٓیبتی ثط ضشس اهتظبزی پطزاذت ٠شس.

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09
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زض كظْ أً ّٝیبتی ث ٠ثیبٗ ٙﺴدئٔ ٠تحویدن ،سدؤاّ  ٝكدطع تحویدن پطزاذتد ٠شدس .زض كظدْ زٕٝ
ٗرتظطی اظ تبضیرچٗ ٠بٓیبت  ٝتحٞالت آ ٙاضائ ٠شس  ٝزض ازاٗ ٠كطاض ٗبٓیبتی تٞضی زاز ٟشس  ٝثیدبٙ
شس ً١ ٠طُ ٠ٛٞاهسإ ؿیطهبٛٞٛی اظ هجیْ ػسٕ اٛدبٕ تٌبٓیق هبٛٞٛی ،ػسٕ تﺴٔیٖ اظ٢بضٛبٗٗ ٠بٓیبتی ،ػسٕ
تﺴٔیٖ اظ٢بضٛبٗٗ ٠بٓیبتی ،ػسٕ اضائ ٠زكبتط هدبٛٞٛی  ٝكبًتٞض١دبی كدطٝش  ٝاسدٜبز ٗ ٝدساضى زضآٗدسی
خ٢ت ًت٘ب ٙزضآٗس  ٝسٞز كؼبٓیت١ب ثطای پطزاذت ٌٛطزٗ ٙبٓیبت ٗتؼٔو ٠ضا كطاض ٗبٓیبتی ٗدیُٞیٜدس.
زض ازاٗ ٠كظْ ز ٕٝضا١ٟبی كطاض ٗبٓیبتی اضائ ٝ ٠ضا١ٟبی خُٔٞیطی اظ آ ٙثط ش٘طز ٟشس .زض كظْ سدٕٞ
ث ٠ضٝش تحوین حبضط ٗجٜی ثط حساهْ ٗطثؼبت پطزاذت ٠شس .زض كظْ ﭼ٢بضٕ ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تدبیح تر٘دیٚ
ٗشرض شس كطاض ٗبٓیبتی ثب یي ٝهل ٠ثط ضشس اهتظبزی تد ثیط ٜٗلدی ٗ ٝؼٜدبزاضی زاضز .تدٞضٕ ،زضآٗدس
ٗبٓیبتی  ٝزضخ ٠ثبظ ثٞز ٙاهتظبزی ت ثیط ٗثجت ٗ ٝؼٜبزاضی ثدط ضشدس اهتظدبزی زاضز  ٝسدطٗبیُ٠دصاضی
ٗﺴتویٖ ذبضخی ٛیع ثط ضشس اهتظبزی ت ثیط ٜٗلی زاشت ٠است.
 59پیطٌْادّا ٍ تَصیِّای سیاستی
 5-59پیطٌْادّا ٍ راُکارّای ػولی تزای جلَگیزی اس فزار هالیاتی تا استتادُ اس کارت
تارگاًی دیگزاى

 .1تسا ٕٝاخطای ثرشدٜبٗٝ ٠ظیدط اٗدٞض اهتظدبزی  ٝزاضایدی ٗجٜدی ثدط اذدص  4زضطدس ًدْ اضظش
ًبال١ددبی ٝاضزاتددی ثدد ٠ػٜددٞاٗ ٙبٓیددبت ػٔ دیآحﺴددبة زض ُ٘ددطى ًشددٞض ،ثددس ٙٝاسددتثٜب اظ
ٝاضزًٜٜسُبً ٙبال١ب زض ت٘بٗی ُ٘طى ًشٞض  ٝاضسبّ ٖ١ظٗب٘١ ٙد ٠اعالػدبت ثد ٠طدٞضت
آٛالی ٚث ٠ازاضات اٗٞض ٗبٓیبتی ٗطخدغ طدسٝض ًدبضت ثبظضُدبٛی زض اخدطای ٗدبز 164 ٟهدبٙٞٛ
ٗبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ اهسإ شٞز؛
 .2اتبم ثبظضُبٛی ططكبً ًدبضت ثبظضُدبٛی ضا ثدً ٠ﺴدبٛی ًد ٠زاضای أ١یدت (ٗشرظدبت ٗؼتجدط)
١ﺴتٜس طبزض  ٝتحٞیْ ز١س  ٝاكتتب حﺴبة ثبٌٛی ٗؼتجط ثب سطٗبی ٠زض ُدطزش الظٕ ثد ٠ضشدت٠
ُیطز؛
 .3اظ ُ٘طى ًشٞض ذٞاست ٠شٞز عی ثرشٛبٗ ٝ ٠زستٞضآؼ٘ٔی ً ٠تدطذیض ت٘دبٗی ًبال١دبی
ٝاضزاتی  ٝطبزضاتی اظ ُ٘طى ًشٞض ٜٗٞط ث ٠اذص ٗوبضب حﺴبة  ٝپطزاذت ٗبٓیبت سٜٞات
ُصشت ٠طبحجبً ٙبضت ثبظضُبٛی ثبشس؛
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ٗ .4ؼطكی حﺴبة ثبٌٛی كوظ ذٞز ثبظضُب ٝ ٙزاضٛسً ٟدبضت ثبظضُدبٛی  ٝثدبٌٛی خ٢دت اكتتدب
حﺴبة  ٝ Lcحﺴبة اضظی  ٝثجت سلبضش ذطیس ٝ ٝاضزات ًبال١ب زض ثبٛي١بی ٗطثٞع٠ٛ ،٠
ثٜبٕ شرض زیِط اػٖ اظ ًبضٜٗسً ،بضُعاضی١ب٘ٛ ،بیٜس ٟتبٕاالذتیبض ثبظضُب ٝ ٙحن آؼٌ٘ٔدبض
طٞضت ُیطز؛
 .5اٌٗب ٙثطضسی ًٜ ٝتطّ ت٘بٗی حﺴبة١بی ثبٌٛی زاضٛدسُبً ٙدبضت١دبی ثبظضُدبٛی ًٝ ٝیدْ
ثبظضُبٛدبً ،ٙبضٜٗددسا ٝ ٙتددطذیضًددبض  ٝیددب ١طًﺴددی ًدد ٠اظ عددطف طددبحت اطددٔی ًددبضت
ثبظضُبٛی ًٝبٓت یب ٗؼطكیٛبٗ ٠زاضز ٗ ٝجبزضت ث ٠تطذیض ًبال ٗیًٜدس ثد ٠طدٞضت آٛالیدٚ
ثطای ضسیسُی١بی ٗبٓیبتی ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی ٝخٞز زاشت ٠ثبشس؛
 .6پیش٢ٜبز ٗیشٞز ًبضت١بی ثبظضُبٛی یي ثبض ٗظطف طبزض ٟاظ عطین اتبم ثبظضُدبٛی اثغدبّ
شٞز؛
 .7آددعإ ُ٘ددطى ًشددٞض ثددٝ ٠ضٝز اعالػددبت ٝاضزات ت٘ددبٗی ًبال١ددب زض سددبٗب 169 ٠ٛهددبٙٞٛ
ٗبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ ثطای ثطضسدی  ٝضسدیسُی ٗبٓیدبتی ٗد ٗٞضاٗ ٙبٓیدبتی ثد ٠طدٞضت آٛالیدٚ
زاضٛسُبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی؛
ٗ .8ؼطكی حﺴبة ٗرتض ٝاضزات ًبال١بی ثبظضُبٛی زاضٛسُبً ٙدبضت١دبی ثبظضُدبٛی تٞسدظ
ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی  ٝاضائُ ٠طزش حﺴت ٗصًٞض ث ٠ازاض ٟاٗٞض ٗبٓیبتی زض كبطٔ١٠بی ظٗبٛی ٗؼدیٚ
ثطای ضسیسُی١بی ٗبٓیبتی طٞضت ُیطز؛
 .9ؿیطهبثْ ثرشش ثٞز ٙخطایٖ ٗبٓیبتی سٞءاستلبزًٜٜٟسُب ٙاظ ًبضت١بی ثبظضُبٛی تدب خدطایٖ
ٗبٓیبتی ٗصًٞض ،اثطثرشی ذٞز ضا اظ زست ٛسٜ١س؛
 .10ػسٕ اٌٗب ٙطسٝض ُٞا١ی ٗبز 186 ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴدتویٖ زض ٗدٞضز زضیبكدت تﺴد٢یالت
ثبٌٛی ث ٠ﭼٜس ٗست سبّ ثؼس اظ طسٝض ضأی ١یئت١بی حْ اذتالف ٗبٓیبتی ٗجٜی ثدط ثدسٌ١بض
ثٞزٗ ٙبٓیبت زض اخطای تجظطٗ ٟبز 174 ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ ثطای سٞءاستلبزًٜٜٟدسُبٙ
 .11اهددسإ آٛددی خ٢ددت ثطضسددی  ٝضسددیسُی ٗ د ٗٞضاٗ ٙبٓیددبتی اظ اعالػددبت زضیددبكتی اظ سددبٗب٠ٛ
اذتظبطی ٗبز 169 ٟسٞءاستلبزًٜٜٟسُبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی ثب ٌ٘١بضی پٔدیس اهتظدبزی
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ٗ ٝطاخغ هضبیی احت٘دبّ ٗحبسدجٗ ٝ ٠غبٓجدٗ ٠بٓیدبت ٗتؼٔود ٠پدس اظ طدسٝض ضأی ٗحدسٝزیت
سٞءاستلبزًٜٜٟسُبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی؛
 .12پیش٢ٜبز ٗیشٞز ًبضت١بی ثبظضُبٛی سٞءاستلبزٟشس ٟتٞسظ اتبم ثبظضُدبٛی  ٝتؼدب ٙٝاثغدبّ
شٞز؛
 .13زض طٞضت ازػبی طبحت ًبضت ثبظضُبٛی ٗجٜی ثط سٞءاستلبز ٟاظ ًبضت ثبظضُبٛی ذٞاسدت٠
شٞز تب زض ٗطاخغ هضبیی زازذٞا١ی ًطز١ ٝ ٟیئت١بی حْ اذتالف ٗبٓیبتی ٛظدبٕ ٗبٓیدبتی ثدب
طسٝض اخطای هطاض ضسیسُی تب طسٝض ضأی ٗطخغ هضبیی ثٗ ٠ؤزی طبحت ًدبضت ثبظضُدبٙ
ٗٔ٢ت ثسٜ١س؛
 .14ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜاًثط ًبضت١بی ثبظضُبٛی سٞءاستلبز ٟتٞسظ اشدربص ؿیططدبحت ًدبضت
ثبظضُبٛی طٞضت ُطكت ،٠پیش٢ٜبز ٗیشٞز .شرض سٞءاستلبزًٜٜٟدس ٟضا ثدب ٌ٘١دبضی ازاضات
ُ٘طى ًشٞض تٞسظ ٢ٛبز١بی اٜٗیتی شٜبسبیی  ٝثدٗ ٠طاخدغ هضدبیی ٗؼطكدی شدس ٝ ٟپدس اظ
طسٝض حٌٖ ٗحٌٗٞیت ٗبٓیبت ٗتؼٔو ٠اظ ٝی ٗحبسجٗ ٝ ٠غبٓج ٠شٞز؛
 .15تؼییٗ ٝ ٚظٞة  ٝهبٛٞٛی ًطز ٙخعای ًیلطی ،خطایٖ سِٜی ٝ ٚؿیطهبثدْ ثرشدٞزُی ٘١ ٝد٠
ٗحسٝزیت ١بی طٜلی  ٝاخت٘بػی ثطای سٞءاستلبزًٜٜٟدسُب ٙاظ ٗشرظدبت ١دٞیتی ،ػٜدٞاٙ
شـٔی ًبضت ثبظضُبٛیُ ،صضٛبٗ ،٠طٞضتحﺴبة یب كبًتٞض  ٝحﺴبة١بی ثبٌٛی زیِطاٙ؛
ًٔ .16ی ٠اكطازی ً ٠تحت ػٜٞاًٝ ٙبٓتٛ ،یبثت یب ثدبیغآٞاسدغ٘ٛ ،٠بیٜدس ٟتدبٕاالذتیدبض هدبٛٞٛی یدب
هطاضزازی  ٝزض ضاستبی ٗبز 186 ٟهبٗ ٙٞٛبٓیدبت١دبی ٗﺴدتویٖ ثدٝ ٠احدس١بی ٗبٓیدبتی ٗطاخؼد٠
ٗیًٜٜس تساثیطی اتربش شٞز تب حضٞض زاضٛسً ٟبضت ٗٔی ثبظضُبٛی ثٝ ٠احدس ٗبٓیدبتی آعاٗدی
شس ٝ ٟاٝضام ٗبٓیبتی ث ٠ذٞز ٝی اثالؽ شٞز  ٝث ٠عدٞض ًتجدی اظ ٝی تؼ٢دس اذدص ٛ ٝﺴدجت ثد٠
ػٞاهت ٝاُصاضی  ٝسٞءاستلبز ٟاظ ًبضت١بی ثبظضُبٛی اظ عطین ت٢ی ٝ ٠پدط ًدطز ٙكدطٕ١دبی
تؼ٢سآٝض زض ای ٚذظٞص اهسإ شٞز تب حس اٌٗب ٙاضتٌبة ﭼٜی ٚاػ٘بٓی ًب١ش یبثس؛
تؼ٢سٛبٗ ٠یب حدن ٝاُدصاضی اٗتیدبظ ًدبضت ثد ٠ؿیدط  ٝثطذدٞضز هدبعغ  ٝسدطیغ هد ٟٞهضدبیی ٠ثدب
سٞزاُطا ٙاهتظبزی؛
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 .18ثجت ١طًُٝ ٠ٛٞبٓتٛبٗٝ ٝ ٠اُدصاضی حودٞم  ٝاٗتیدبظات ًدبضت ثبظضُدبٛی زض زكدبتط اسدٜبز
ضس٘ی ٜٗغ شس ٟاست؛
 .19خُٔٞیطی اظ ذطیس  ٝكطٝش اٗتیبظ ًبضت ثبظضُبٛی زض ٗجبزُٓ٘ ٠طًی  ٝاحطاظ ٗبٌٓیت ًبال
تٞسظ شرض ٝاضزًٜٜسً ٟبال یب ًٝیْ ٗؤزی ٗ ٝغبثوت اٗط ثب طبحجبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی
طٞضت ُیطز؛
 .20ثطضسی  ٝتغجین طٞضتحﺴبة ذبضخی ًٜ ٝ invoceتطّ حﺴبة١بی ثدبٌٛی (طدطاكی١دب) ٝ
ثطضسی حﺴبة١بی طبحجبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی؛
 .21تشٌیْ ًبضُط ٟٝترظظی ٝیژٗ ٟطًت اظ ٛ 2لط ضئیس ُطٛ 8 ٝ ٟٝلط حﺴبثطس اضشس ٗ ٗٞض
ٗبٓیبتی ظیط ٛظط اٗٞض ٗبٓیبتی ٗ ٝؼب ٙٝشیضثظ ٌ٘١دبضی زازیدبض اٛتظدبٗی ٗبٓیدبتی  ٝحطاسدت
ازاضات ًْ اٗٞض ٗبٓیبتی ث ٠طٞضت ذبص ٗ ٝت٘طًع زض ذظٞص ضسدیسُی ثد ٠پطٛٝدس١ٟدبی
ًبضت١بی ثبظضُبٛی ،ضسیسُی ٗبٓیبتی طٞضت ُیطز؛
 .22ثطضسددی تدطثدد ٠خ٢ددبٛی زض ذظددٞص ثددً٠ددبضُیطی ضٝش١ددبی خٔددُٞیطی  ٝثطذددٞضز ثددب
سٞءاستلبزًٜٜٟسُبً ٙبضت١بی ثبظضُبٛی طٞضت ُیطز؛
 .23ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜزض پطٛٝس١ٟبی ٗبٓیبتی ٗشرض شس ٠ً ٟثطای ٗرلی ٗبٛدس ٙطدبحت اطدٔی
ًبال تٜظیٖ ز١ٟب ًٝبٓت ًبضی ثطای تطذیض ًبال طٞضت ٗیُیطز  ٝزض ٛتیدٝ ٠اضزًٜٜدسٝ ٟ
طبحت اطٔی ًبال ٗشرض ٘ٛیشٞز ،ضطٝضی است ُ٘طى ًشٞض طبحت اطدٔی ًدبالی
ٝاضزاتی ضا ٗشرض ًٜس؛
 .24تطذیض ًبال تٞسظ طبحت اطٔی ًبال  ٝیب كطٝش آ ٙزض ُ٘طى  ٝتدطذیض ًدبال تٞسدظ
ذطیساض زض ُ٘طى ًشٞض ٗحطظ  ٝشٜبسبیی شٞز تب اعالػبت ٝاطٔ ٠ثالكبطٔ ٠ث ٠اٗٞض ٗبٓیبتی
طددبحت ًددبضت ثبظضُددبٛی ثدد ٠طددٞضت آٛالیدد ٚاضسددبّ  ٝهبثددْ پیِیددطی  ٝطددبحت ًددبال ٝ
تطذیضًٜٜسٗ ٟؼٔ ٕٞشٞز؛
كطٝش ًبال١بی ٝاضز ٟث ٠الی١٠بی ٗرتٔق ثدبظاض (ثٌٜدساضی -ت٢ید ٝ ٠تٞظیدغ (ػ٘دسٟكدطٝش-
ذطزٟكطٝش)؛
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 .26پیش٢ٜبز  ٝضاٌ١بض١بی ػ٘ٔی ثطای خُٔٞیطی اظ كطاض ٗبٓیبتی اظ عطیدن ػدسٕ تﺴدٔیٖ اظ٢بضٛبٗد٠
ٗبٓیبتی.
 8-59در صَرت ػذم تسلین اظْارًاهِ هالیاتی ٍ ػذم اتزاس دروهذّا ٍ سَدّای هکتسثِ

 .1ضسیسُی ٗبٓیبتی استؼالٕ ٗٞاز  231 ٝ 230هبٗ ٙٞٛبٓیدبت١دبی ٗﺴدتویٖ ٗد ٗٞضاٗ ٙبٓیدبتی اظ
اكطاز  ٝاشربص عطف هطاضزاز ٗ ٝؼبٗٔٞٗ ٠ضزی ٗبٓیبتی ً ٠ثٛ ٠حٞی ٜٗدط ث ٠ایدبز زضآٗدس
ثطای ٗؤزی ٗبٓیبتی شسٟاٛس ضا اٛدبٕ زٜ١س؛
ٞٗ ٗ .2ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسدیسُی ٗبٓیدبتی ثطضسدی ًٜ ٝتدطّ شد٘بض ٟسدطیبّ كبًتٞض١دبی پیدبپی
كبًتٞض١بی كطٝش ،ش٘بض ٟآذطی ٚكبًتٞض كطٝش سدبّ هجدْ  ٝآٝدی ٚكدبًتٞض كدطٝش سدبّ
ٗٞضز ضسیسُی  ٝثطضسی ًٜ ٝتطّ حﺴبة١بی ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی ضا اٛدبٕ ٗیزٜ١س؛
ٞٗ ٗ .3ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ،طٞضت ضیعحﺴبة ذطیدس١ب  ٝحﺴدبة ثدسٌ١بضاٝ ٙ
حﺴبة ٗٞخٞزی اٛجبض ضا ثطضسی ًٜ ٝتطّ ًٜٜس ً ٠ضاٌ١بضی ػ٘ٔی است.
 6-59در صَرت ػذم تسلین اظْارًاهِ ٍ اتزاس کسَرات ٍ ّشیٌِّا تیطتز اس ٍاقغ

ٞٗ ٗ .1ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی الظٕ اسدت طدٞضت ضیع١عیٜد١٠دب ضا ثد ٠خ٢دت ایٌٜد٠
ٗطثٞط ث ٠كؼبٓیت ٗبٓی  ٝاهتظبزی ٗٞضزی ٗبٓیبتی است ًٜتطّ ًٜٜس؛
ٞٗ ٗ .2ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ،تدبضید ١عیٜد١٠دب ضا ثطضسدی ًٜٜدس ،یؼٜدی ٗطثدٞط ثد٠
ػٌ٘ٔطز سبّ ٗٞضز ضسیسُی ٗؤزی ٗبٓیبتی است؛
ٞٗ ٗ .3ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی زض ٗٞضز ١عی١٠ٜب ثطضسی ًٜ ٝتطّ ًٜٜس ً ٠آیب ٗدؤزی
ثرشٜبٗ ،٠حس ٛظبة هبثْ هج ّٞاػالٕ شسٛ ٟظبٕ ٗبٓیبتی ضا ضػبیت ًطز ٟاست؛
ٞٗ ٗ .4ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسدیسُی ٗبٓیدبتی ثطضسدی ًٜ ٝتدطّ ًٜٜدس ًد١ ٠عیٜد١٠دب ٗدؤزی ،خدعء
١عی١٠ٜبی هبثْ هجٞٗ ّٞاز  148 ٝ 147هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ است؛
ثبال  ٝثب ا٘١یت ضا اظ عطف١بی ٗؼبٗٔٗ ٠ؤزی ٗبٓیبتی اٛدبٕ زٜ١س ً١ ٠عیٜدٗ ٠دصًٞض ٝاهؼدی
است؛ یؼٜی تحون یبكت ٠یب ذیط (استؼالٕ اظ زكدبتط هدبٛٞٛی (ٗبٜٛدس زكدبتط ًدْ) عدطف ٗؼبٗٔد٠
ٗؤزی ً١ ٠عیٗ ٠ٜصًٞض ضا ثجت ًطز ٟاست).
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 8-59در صَرت تسلین اظْارًاهِ هالیاتی ٍ اتزاس خزیذّا تیطتز اس ٍاقغ

.1

ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی استؼالٕ ٗٞاز  231 ٝ 230هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ زض ٗٞضز ذطیس١بی ٗدؤزی
ٗبٓیبتی اظ عطف ٗؼبٗٔٗ ٠ؤزی ،یؼٜی كطٝشٜسُبً ٙبال ،ثٗ ٠ؤزی ضا اٛدبٕ زٜ١س ًد ٠ذطیدس١بی
ٗؤزی ٗبٓیبت١بی ٝاهؼی  ٝتحون یبكت ٠است یب طٞضی است؛

.2

ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی حﺴبة١بی زضیبكتٜی یدب ثدسٌ١بضا ٝ ٙحﺴدبة ٗٞخدٞزی
اٛجبض ًبال  ٝحﺴبة هی٘ت ت٘بٕشسً ٟبالی كطٝش ضكت ٠ضا ًٜتطّ ًٜٜس؛

.3

ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ٗجبٓؾ ١عی١٠ٜبی ثدبال  ٝثبا٘١یدت ضا اظ عدطف١دبی ٗؼبٗٔد٠
ٗؤزی ٗبٓیبتی ثب اذص ًپی ثجت زض زكبتط هدبٛٞٛی (ضٝظٛبٗدً ٠دْ) ًد ٠ذطیدس ٗدصًٞض ٝاهؼدی ٝ
تحون یبكت ٠است ضا استؼالٕ ًٜٜس؛

.4

ٗ د ٗٞضاٗ ٙبٓیددبتی زض ضسددیسُی ٗبٓیددبتی ذطی دس١بی ثددب ٗجددبٓؾ ثددبال  ٝثبا٘١یددت ٗ دیتٞاٜٛددس اظ
ٖ١طٜق١بی ثبظاض ،كؼبٓیت ٗطثٞط ث ٠آ ٙذطیس ًدبال ضا اسدتؼالٕ ًٜٜدس  ٝاظ طدحت ذطیدس١ب
اع٘یٜب ٙحبطْ ًٜٜس؛

.5

ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ثطضسی ًٜ ٝتطّ ًٜٜس ً ٠ذطیس١ب ٗطثٞط ث ٠كؼبٓیت ٗدبٓی
 ٝاهتظبزی ٗؤزی ٗبٓیبتی است؛

.6

ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ثطضسی ًٜ ٝتطّ ًٜٜس تب ذطیس١ب ٗطثٞط ث ٠ػٌ٘ٔطز سدبّ
ٗٞضز ضسیسُی ٗؤزی ٗبٓیبتی ثبشس؛

.7

كطاض ٗبٓیبتی ثب استلبز ٟاظ كبًتٞض١بی طٞضی  ٝخؼٔی ذطیس  ٝكطٝش خ٢ت ًت٘ب ٙزضآٗس١ب ٝ
سٞز١بی ٝاهؼی ،كطاض ٗبٓیبتی ٗیًٜٜس.

 1-59پیطٌْادّای ػولی تزای جلَگیزی اس فاکتَرّای صَری ٍ جؼلی خزیذ ٍ فزٍش4

ٞٗ ٗ .1ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ،ش٘بض ٟسطیبّ پیبپی كبًتٞض١بی كدطٝش ،شد٘بض ٟآذدطیٚ
ٞٗ ٗ .2ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ،كبًتٞض١دبی ذطیدس  ٝطدٞضت ضیعحﺴدبة١دبی ذطیدس ٝ
حﺴبة ثسٌ١بضاٞٗ ٝ ٙخٞزی اٛجبض ًبال  ٝهی٘دت ت٘دبٕشدسً ٟدبالی كدطٝش ضكتد ٠ضا ثطضسدی ٝ
ًٜتطّ ًٜٜس؛
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ٞٗ ٗ .3ضاٗ ٙبٓیبتی زض ضسیسُی ٗبٓیبتی ،زض طدٞضت آُدب١ی ثدٞٗ ٠ضدٞع كبًتٞض١دبی طدٞضی ٝ
خؼٔی ذطیس  ٝكطٝش ٗؤزی ٗبٓیبتی زضذٞاست اػ٘بّ ٗبز 181 ٟهبٗ ٙٞٛبٓیبت١دبی ٗﺴدتویٖ زض
ذظٞص ٗؤزی ٗصًٞض اٛدبٕ زٜ١س؛
 .4كطاضًٜٜسُب ٙاظ پطزاذت ٗبٓیبت ثب استلبز ٟیب اخبض  ٟیدب ذطیدس ًدطزً ٙدس یدب شد٘بض ٟاهتظدبزی
زیِطا ٙكطاض ٗبٓیبتی ٗیًٜٜس.
 3-59راُحل ػولی تزای جلَگیزی اس فزار هالیاتی تا استتادُ اس کذ یا ضوارُ اقتصادی
دیگزاى

ثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠از  274 ٝ 227هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ اطالحی  1394/04/31اخبض ٟزازٝ ٝ ٙاُدصاضی
 ٝذطیس كطٝش ًس  ٝش٘بض ٟاهتظبزی خطٕ تٔوی شس ٝ ٟػال ٟٝثط خطایٖ ٗتؼٔو ٠هبثٔیت پیِیطی  ٝاهبٗ٠
زػٞی زض ٗطاخغ هضدبیی ٛیدع ذٞا١دس ثدٞز .زض ذظدٞص ازػدبی ٗؤزیدبٗ ٙبٓیدبتی ًدً ٠دس  ٝشد٘بضٟ
اهتظبزی كؼبٓیت١بی ذٞز ضا اخدبض ٟزازٟاٛدس یدب ثد ٠اشدربص ؿیدط ٝاُدصاض ًدطزٟاٛدس  ٝاظ عطیدن ًدس
اهتظددبزی آٛددبٗ ٙؼبٗٔدد ٝ ٠كؼبٓیددت اهتظددبزی اٛدددبُٕطكتدد ،٠احضددبض طددبحجبً ٙددس اهتظددبزی  ٝعددطف
سٞءاستلبزًٜٜٟسُ ٝ ٟلتِ ٞثب آٛب ٝ ٙاهطاض ًتجی ذٞزشب ٙث ٠اخدبض ٟزاز ٙیدب ٝاُدصاضی ًدس  ٝشد٘بضٟ
اهتظبزی ث ٠زیِطا ٙثط ٗٞضٞع اُط هطاضزازی كیٗبثی ٚآ١ٙب ثٞزٗ ٝ ٟجٔـی اظ ای ٚثبثت ضز  ٝثسّ شسٟ
اظ عطین اذص ٗؼطف شرض سٞءاستلبزًٜٜٟس ٟاظ عطین ٗطاخغ هضبیی  ٝزكتط ٗجبضظ ٟثب كطاض ٗبٓیدبتی ٝ
پّٞشٞیی عط زػٞی اظ عطین ٗطاخغ هضبیی ٝ ،زض طٞضت ازػبی طبحجبً ٙس یب شد٘بض ٟاهتظدبزی
اظ شرض سٞءاستلبزًٜٜٟسٛ ٝ ٟساشدت ٚاعالػدبت ٗدؤزی یدب زض اذتیدبض هدطاض ٛدساز ٙآ ٙاعالػدبت زض
اذتیبض سبظٗب ٙاٗٞض ٗبٓیبتی ثب عط زػدٞی اظ شدرض سٞءاسدتلبزًٜٜٟدس ٟاظ ًدس  ٝشد٘بض ٟاهتظدبزی
تٞسظ طبحت ًس  ٝش٘بض ٟاهتظبزی زض ٗطاخغ هضبیی  ٝشٜبسبیی شرض سٞءاستلبزًٜٜٟدس ٟتٞسدظ
٢ٛبز١بی اٜٗیتی ٗ ٝؼطكی ثٗ ٠طاخغ هضبیی ٗ ٝحطٗٝیت ٝی  ٝپس اظ طسٝض حٌٖٗ ،بٓیدبت ٗتؼٔود ٠اظ
] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

ٝی ٗغبٓج ٠شٞز ضاٌ١بض ػ٘ٔی است.

593

هجلِ اقتصادی سال ًَسدّن ضوارُّای 58 ٍ 55

 8-59پیطٌْاد ٍ راّکار ػولی تزای جلَگیزی اس فزار هالیاتی تا استتادُ اس اجارُ کزدى یا
خزیذ حسابّای تاًکی دیگزاى4

ثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠از  274 ٝ 227هبٗ ٙٞٛبٓیبت١بی ٗﺴتویٖ اطدالحی  1394/4/31اخدبض ٟزازٝ ٝ ٙاُدصاضی
ذطیس  ٝكطٝش حﺴبة١بی ثبٌٛی خطٕ تٔوی شس ٝ ٟػال ٟٝثط خدطایٖ ٗتؼٔود ٠هبثٔیدت پیِیدطی  ٝاهبٗد٠
زػٞی زض ٗطاخغ هضبیی ضا ذٞا١س زاشت.
 .1ثط اسدبس ٗدبز 169 ٟهدبٗ ٙٞٛبٓیدبت١دبی ٗﺴدتویٖ اطدالحی ٞٗ 1394/4/31ضدٞع سدبٗب ٠ٛپبیِدبٟ
اعالػبت كؼبٓیت١بی ٗبٓی  ٝاهتظبزی ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی ثبٛي ٗطًعی ظٗی ٠ٜاضتجبط ثط ذدظ ت٘دبٗی
حﺴبة١بی ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی ضا ثطای ٗ ٗٞضاٗ ٙبٓیبتی كطاًٜ ٖ١س؛
 .2ثطضسددی ًٜ ٝتددطّ تددطاًٜش١ددبی ثددبٌٛی ٗؤزیددبٗ ٙبٓیددبتی تٞسددظ ٗ د ٗٞضاٗ ٙبٓیددبتی ثددط اسددبس
زسدددتٞضآؼْ٘ ضسدددیسُی شددد٘بضٗ 200/96/505 ٟدددٞضخ ٗ 200/96/525 ٝ 1396/2/25ددددٞضخ
 1396/10/2طٞضت ُیطز؛
 .3ثطضسی ًٜ ٝتطّ  ٝضزیبثی ٜٗش ت٘بٗی پ١ّٞبی ٝاضیعی ث ٠٘١ ٠حﺴبة١بی ٗؤزیبٗ ٙبٓیدبتی ثدطای
ٗشرض ًطز ٙایٝ ٠ٌٜاضیع١ب ثبثت ًسإ كؼبٓیت ٗبٓی  ٝاهتظبزی ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی ثٞزٗ ٝ ٟشدّ٘ٞ
ٗبٓیبت ثٞز ٟاست  ٝاعالػبت آ ٙتطاًٜش١ب تٞسظ ذٞز ٗؤزیبٗ ٙبٓیبتی عی اظ٢بضٛبٗد ٠تﺴدٔی٘ی
ث ٠سبظٗب ٙاٗٞض ٗبٓیبتی اثعاض شس ٝ ٟزض طٞضت ػسٕ اثطاظ ً ٝت٘ب ٙآ١ٙبٞٗ ٗ ،ضاٗ ٙبٓیبتی خ٢دت
ثطضسی ٗ ٝحبسجٗ ٝ ٠غبٓجٗ ٠بٓیبت ٗتؼٔوٗ ٠ؤزیبٗ ٙبٓیبتی اهسإ ٗیًٜٜس؛
 .4ثطضسی ًٜ ٝتطّ حﺴبة١بیی ً ٠كطاض ًٜٜسُب ٙاظ پطزاذت ٗبٓیبت اظ حﺴبة١بی اشربص زیِط
ثب اخبض ٟیب ذطیس حﺴبة١ب اهسإ ث ٠كطاض ٗبٓیبتی ٗیًٜٜس  ٝاظ٢بض ٛظط ضئیس شدؼج ٠ثبٛدي ٗطثٞعد٠
اظ اعالع ایٞٗ ٚضٞع  ٝثطذٞضز ثب زاضٛسُب ٙحﺴبة١بی ثدبٌٛی  ٝسٞءاسدتلبزًٜٜٟدسُب ٙاظ ایدٚ
حﺴبة١ب ثط اسبس هبٗ ٙٞٛجبضظ ٟثب پّٞشٞیی  ٝكطاض ٗبٓیبتی ٗ ٝؼطكی طبحجب ٙحﺴبة١بی ثدبٌٛی
٘١ ٝچٜی ٚس ٞاستلبزًٜٜٟسُب ٙاظ ای ٚحﺴبة١ب ثٗ ٠طاخغ هضبیی  ٝیب زض طٞضت اعالع  ٝتجدبٛی
كطاض ٗبٓیبتی طٞضت ُطكت ٠خ٢ت ٌ٘١بضی ثدب ٗد ٗٞضاٗ ٙبٓیدبتی ثدطای ثطضسدی  ٝضسدیسُی١دبی
ٗبٓیبتی  ٝزض طٞضت ػسٕ ٌ٘١دبضی ًبضٜٗدسا ٝ ٙضٝسدبی ثبٛدي١دبی ٗطثٞعد ،٠خ٢دت ثطذدٞضز
هبٛٞٛی ثب آ١ٙب ث ٠ترٔلبت ازاضی ٗ ٝطاخغ هضبیی ٗؼطكی شٛٞس.
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