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ثعذ اس اًقالة اسالهی تحقق ثبًکذاری اسالهی در سیستن ثبًکی کشَر یکی اس هَضَعبت هْن در حَسُ ثبًکی
ثَدُ است .در شزایظ فعلی ،اقتصبد ایزاى در اثز تشذیذ تحزین¬ّبی ثیي¬الوللی ثٍِیضُ هحذٍدیت¬ّابی
ایجبدشذُ در حَسُ¬ّبی هبلی ٍ ثبًکی شزایظ هٌحصز ثِ فزدی را تجزثِ هی¬کٌذ .ایي در حبلی است کاِ
ثبًکذاری اسالهی در کشَرّبی گًَبگَى اسالهی تَاًستِ است در فضبیی رقبثتی ،قبثلیت¬ّبی خاَد را در
«ٍاسطِ¬گزی هبلی هٌطجق ثب شزیعت» ثِ هٌظَر رفع ًیبسّبی ثبًکی هشاتزیبى هسالوبى ٍ حتای غیزهسالوبى
ثِخَثی ًشبى دٌّذ .حبل ایي پزسش هطزح است کِ آیب ًظبم ثبًکذاری اسالهی کِ ثز هجٌبی حزهت رثب ًْبدُ
شذُ ،هشیتی ًست ثِ ًظبم هتعبرف دارد؟ پبسخ ثِ ایي سؤال ثب تَجِ ثِ ثحزاى¬ّبی اخیز ،اس اّویت هضبعفی
ثزخَردار است .اس ایي رٍ ّذف هطبلعِ حبضز ،ثزرسی کبرایی ثبًکذاری اسالهی در هقبثل کبرایی ثبًکذاری
هتعبرف است .ثب هزٍر ٍ ثزرسی هطبلعبت اًجبمشذُ در داخل ٍ خبرج اس کشَرً ،تبیج حبصل حابکی اس ایاي
است کِ ثبًکذاری اسالهی ثب داشتي ٍیضگیّابیی اس جولاِ هوٌَعیات اًجابم هعابهالت رثاَی ،تأکیاذ ثاز
قزاردادّبی ٍاقعی ،تَسیع ریسک سزهبیِگذاری ،ثزقزاری ارتجبط هیبى عزضِ پَل ٍ ثخش ٍاقعی اقتصابد ٍ
هحذٍدیت فعبلیت¬ّبی سفتِ¬ثبسی ثِ عٌَاى جبیگشیٌی هطوئي ٍ هٌبست ثزای ثبًکاذاری هتعابرف هطازح
است.
ٍاصگبى کلیذی :ثبًکذاری اسالهی ،ثبًکذاری هتعبرف ،کبرایی ًسجی ،تأهیي هبلی اسالهی.
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 .1هقذهِ
اؾالهی قسى اقتهاز تِ فطآیٌس تطٍیح اضظـ¬ّا ٍ ؾیاؾت¬ّای اؾالهی زض ضًٍدس تَؾدِٗ اقتهدازی
اَدال هدی¬قددَز کدِ هدی¬تَاًددس تدا اؾددتهازُ اظ قدداذم¬ّدای هرتلددت ت ییدطات آى زض ظهدداى ضا
اًساظُ¬گیطی ًوَز .یکی اظ ًوَزّای آى زض نٌٗت تاًکساضی اؾت (ضحواى ٍ ٖؿکطی ،0202 ،ل
 .)3تاًکساضی اؾالهی یا تسٍى ضتدا َدی  32ؾدا اذیدط تَؾدِٗ شكدوگیطی زاقدتِ اؾدت .زض زّدِ 02
هیالزی (زِّ  02قوؿی) تا ظهاى پیطٍظی اًقالب اؾالهی ،تٗساز اًگكتقدواضی هؤؾؿدات هدا ی زض
قا ة نٌسٍ ّای قدطوا حؿدٌِ یدا هؤؾؿدات ؾدطهایِگدصاضی زض ایدطاى ،ههدط ٍ کكدَضّای حدَظُ
ذلیحفاضؼ اقسام تِ فٗا یت هیًوَزًس .تا پیطٍظی اًقالب اؾالهی ٍ تهَیة قداًَى تاًکدساضی تدسٍى
ضتا زض ؾا  ٍ 0330اخطای آى زض ؾا  0333تحَ ٖودسُای زض ظهیٌدِ فٗا یدت تاًد

ّدای اؾدالهی

آغاظ قس (هحطاتی ،0323،،ل .)33
ٍقَٔ تحطاى ها ی خْاًی ٍ تع ع تیف اظ حس اًتٓاض تاًکساضی هتٗاضف ٍ ثثات ًؿثی تاًد

ّدای

اؾالهی زض قثا آى ،ذیلی اظ هتهکطاى ضا تِ تأهل تیكتط زض هاّیت تاًکساضی اؾالهی ٍا زاقتِ اؾت .تِ
گًَِای کِ هُا ٗات گؿتطزُای زضتاضُ آى قطٍٔ قسُ اؾت ٍ تدِ اٖتقداز تحلیدلگدطاى هدا ی گطشدِ
َٖاهل هرتلهی زض ایي پسیسُ زذیل اؾت ،یکي یکدی اظ َٖاهدل هْدن تهداٍت هداَّی ایدي زٍ ًٓدام
تاًکی اؾتًٓ .ام تاًکساضی هتٗاضف (ضتَی) تطای ّودِ ًیاظّدا اٖدن اظ ههدطفی ٍ ؾدطهایِگدصاضی اظ
قطاضزاز قطو تا تْطُ اؾتهازُ هیکٌس ٍ تِ ََض هٗوَ ًطخ تْدطُ آى ًیدع زض تداظاض پدَ ٍ تدِ ندَضت
تطٍىظا اظ اقتهاز ٍاقٗی قکل هیگیطز .ایي زض حا ی اؾت کِ تاًکساضی اؾالهی هتٌاؾة تدا ًیاظّدای
ٍاقٗی اظ اًَأ قطاضزازّای هدا ی تْدطُ هدیگیدطز .ایدي تاًد

تدطای تدأهیي هدا ی ًیاظّدای ههدطفی ٍ

ؾطهایِای هقُٗی ٍ کَتاُهست ،ضاُّایی شَى قطوا حؿٌِ ،هطاتحِ ،اخاضُ تِ قطٌ تولید

ٍ تدطای

ًیاظّای ؾطهایِگصاضی اؾاؾی ٍ تلٌسهست ،ضاُّایی شَى هكداضکت ،هًداضتِ ،هعاضٖدِ ٍ هؿداقات ضا
(هَؾَیاى ،0311 ،ل .)0
اظ ؾددَی زیگددط ،اهددطٍظُ اقتهدداز ای دطاى زض اثددط تكددسیس تحددطین¬ّددای تددیي¬ا وللددی تددٍِیددػُ
هحددسٍزیت¬ّددای ایدازقددسُ زض حددَظُ¬ّددای هددا ی ٍ تدداًکی قددطایٍ هٌحهددط تددِ فددطزی ضا تدطتددِ
هی¬کٌس .تأثیط تحطین¬ّا تِ هثاتِ ی

خٌگ ّودِخاًثدِ اقتهدازی زض ایدداز آقدهتگی هدا ی يدوي
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ایٌکِ ًتَاًؿتِ اؾت هؿیط ؾیاؾت¬گصاضی¬ّای اقتهازی ضا زض حَظُ اًتكاض پدَ ٍ اٖتثداض کداضکطز
ًْازّددای تدداًکی تهددحیح کٌددسَ ،یهددی اظ ًْازّددای ٖوددَهی ٍ ذهَنددی ضا زض تْددطُ¬گیددطی اظ
فطنت¬ّای ؾَزآٍض تاظاض آقهتِ ،زض تؿتط اٖوا تحدطیى ًودَزُ اؾدت (هداّدسی هدؤذط،0323 ،
ل .)000
زض ایي ضاؾتا ،هقا ِ حايط ؾٗی زاضز ،کداضایی تاًکدساضی اؾدالهی زض هقاتدل کداضایی تاًکدساضی
هتٗاضف ضا هَضز تطضؾی قطاض زّس .تطای ًیل تِ ایي ّسف ،هقا ِ حايط زض  0ترف تسٍیي قسُ اؾت.
زض ترف اٍ کاضایی تاًکساضی اؾالهی ٍ تاًکساضی هتٗاضف اظ ظٍایای هرتلدت هدَضز تطضؾدی قدطاض
گطفتِ اؾت .زض ترف زٍم؛ يطٍضتّای اضائِی ذسهات ها ی اؾالهی کاضآهس تثییي گطزیسُ اؾدت.
زض ترف ؾَم؛ کاضایی تأهیي ها ی اؾالهی ٍ اتعاضّای هطتََِ تكطیح قسُ اؾدت .زض تردف شْداضم؛
هطٍضی تط هُا ٗات اًدام قسُ زض زاذل ٍ ذاضج اظ کكَض نَضت گطفتِ اؾت ٍ زض پایاى خوٕتٌسی
ٍ ًتیدِگیطی اظ هُا ة هُطٍحِ اضائِ گطزیس.
 .7کبرایی ثبًکذاری اسالهی ٍ ثبًکذاری هتعبرف
هُا ٗات هطتٌَ تِ کاضایی تاًکی هست ّا هَضز تَخِ تؿیاضی اظ شیٌهٗاى تَزُ اؾت .زض ؾُح کدالى،
قَاّسی ٍخَز زاضز کِ ًكاى هی¬زّس ضقس اقتهازی کكَضّا تا کاضایی ترف تداًکی ضاتُدِ هثثدت
زاضز (ٖثددسیفددط ٍ ّوکدداضاى ،0203 ،ل  .)020زض ؾددُح ذددطز ،اغلددة هُا ٗددات ،هٗیاضّددایی تددطای
ؾٌدف کاضایی تِ هسیطاى ٍ ؾیاؾت¬گدصاضاى تاًد

تدِ هٌٓدَض تْثدَز ٖولکدطز ،اضائدِ هدی¬زٌّدس.

ّوچٌیي کاضایی تاًکی تِ ََض گؿتطزُای زض تحلیدلّدای تُثیقدی تداًکی هدَضز هُا ٗدِ قدطاض گطفتدِ
اؾت ،تٍِیػُ زض هقایؿِ تاً

ّدای اؾدالهی ٍ هتٗداضف (ایع دسیي ،0200 ،ل  .)0خدًَع ٍ ّوکداضاى

( )0202تِ تطضؾی خداهٗی اظ هُا ٗدات اًددامقدسُ زض هدَضز کداضایی تاًکدساضی اؾدالهی ٍ هتٗداضف
پطزاذتِاًس .تاً

¬ّای اؾالهی تا ثثت زاضایی کل زض حسٍز  0.0تطیلیَى زالض ،حًَض هؤثط ذدَز ضا

زٍ ضقوی ؾاالًِ ضا حهّ کٌٌس (اضًؿت ٍ یاًگ ،0203 ،ل .)0
تا ٍخَز ایٌکِ تاًکساضی اؾالهی ٖوستاً زض کكدَضّای غطتدی ٍخدَز ًدساضز ،تاًکدساضی اؾدالهی
ترف هْوی اظ اقتهاز شٌسیي کكَض آفطیقای قوا ی ،هیاًِ ٍ قدط زٍض ضا تدِ ذدَز اذتهدال زازُ
اؾت ٍ تِ ََض هٗوَ تیف اظ  02زضنس اظ زاضایدی ؾیؿدتن تداًکی ضا تكدکیل هدی¬زّدس (ایع دسیي،
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 ،0200ل  .)0تاًکددساضی اؾددالهی زض ٖطتؿددتاى ؾددَٗزی  00.0زضنددس ٍ زض هددا عی  00.3زضنددس اظ
زاضایی ؾیؿتن تاًکی ضا تكکیل هی¬زّس (اضًؿت ٍ یاًگ ،0203 ،ل .)3
تاًکساضی اؾالهی اغلة زض هقیاؼ¬ّای کَش

تَاًؿتِ اؾت زض ضقاتت تا ّوتایداى تاًکدساضی

هتٗاضف تِ ََض هحلی هقاٍهت کٌس .ا ثتِ پكدتَاًِ هَفقیدت تاًکدساضی اؾدالهی ،هدس ¬ّدای تدداضی
هٌحهط تِ فطز آى اؾت .زض ایي هس تداضی ،پطزاذت ؾَز تسّی ،ؾَزاگطی ٍ ؾطهایِ¬گدصاضی زض
فٗا یت¬ّای ذال (کِ ٖوستاً غیطاذالقی تلقی هی¬قَز) هٌٕ هی¬قَزٖ .دالٍُ تدط ایدي ،ذدسهات
ها ی تاً

¬ّای اؾالهی تط اؾاؼ ههَْم تقؿین ضیؿ

ٍخَُ ؾاذتِ قسُ اؾت کِ تِ ًٓط هیضؾدس ضیؿد

تدیي تدأهیيکٌٌدسگاى ٍ اؾدتهازُکٌٌدسگاى اظ
اٖتثداضی ضا کداّف هدیزّدس (تائدل ،0202 ،ل

.)023
تٗسازی اظ هُا ٗات تِ هقایؿِ کاضایی تاًکساضی اؾالهی ٍ تاًکساضی هتٗاضف پطزاذتٌس ٍ قکاف
کاضایی قاتل تَخْی ضا تیي ایي زٍ ًَٔ تاً

تطای هقإَ ظهداًی هكدرم ٍ زض کكدَضّای هرتلدت

قٌاؾایی کطزُ¬اًس .اظ خولدِ ایدي هُا ٗدات هدیتدَاى تدِ پدػٍّف اًددامقدسُ تَؾدٍ ٖثسا ودیدس ٍ
ّوکاضاى ،)0202( 0هحطهی ( ،)0310خًَع ٍ ّوکاضاى ( ،)0202کاهداضٍزیي ٍ ّوکداضاىٍ )0202( 3
ؾطیطی )0202( 2اقاضُ ًوَز .تا تَخِ تِ تهاٍتّای هكاّسُقدسُ زض هدس ¬ّدای تدداضی تاًکدساضی
اؾالهی ٍ تاًکساضی هتٗاضف ،اًتٓاض هی¬ضٍز ،کاضایی آىّا ًیع هتهاٍت تاقدس .تدا ایدي حدا  ،پَیدایی
کاضایی ایي ًَٔ تاًکساضی تِ ذَتی تطضؾی ًكسُ اؾت .تطضؾی کاضایی تاًکی ٍ پَیایی هطتٌَ تِ آى،
تِ ز یل پیًَسّای ًعزی

تا ضیؿ

پصیطی ٍ ؾطهایِگصاضی تاًکی ،تؿیاض يطٍضی اؾت (ا تًَثداؼ ٍ

ّوکاضاى ،0220 ،ل ٖ .)0230الٍُ تط ایي ،ضقاتت ضٍظافعٍى زض نٌٗت ذسهات ها ی ،کاضایی ضا زض
اٍ َیت تطًاهِّای هسیطاى تاً

ّدا ،تٌٓدینکٌٌدسگاى ٍ ؾیاؾدتگدصاضاى قدطاض هدیزّدس (فیطز یؿدی ٍ

ّوکاضاى ،0200 ،ل .)0303
اظ خولِ ٍیػگی¬ّای هرتلهی کِ زض تحقیقات هرتلت تطای تاًکساضی اؾدالهی تطقدوطزُ¬اًدس
ؾطهایِ تطتط (ت

ٍ ّوکاضاى ،0203 ،ل  ،)2کاضایی فٌی تاالتط (خًَع ٍ ّوکداضاى ،0202 ،ل ٍ )0

اظ حاِ ضیؿ

تا ّوتایاى هتٗاضف ،زاضای ٍیػگی¬ّای هكتطکی ّؿتٌس (پاپاؼ ٍ ّوکاضاى،0200 ،

ل  .)000ایي تساى هٌٗا ًیؿت کِ تاً

ّای اؾالهی زض هٗطو قَک اقتهازی ًیؿتٌس ،اها ایي ازٖدا
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ّا هقامتط ّؿتٌس (ا ؿي ٍ ظٍتی ،0200 ،ل  .)00اذتط ٍ ّوکداضاى)0200( 0

اؾتسال کطزُاًس کِ اؾالهی تَزى تاًکساضی ،فطنت¬ّای هتٌدَٖی ضا زض اذتیداض ؾدطهایِ¬گدصاضاى
قطاض هی¬زّس ٍ ًؿثت تِ تاًکساضی هتٗاضف ،فطنتّای ؾدطهایِگدصاضی ضا افدعایف هدی¬زّدس .زض
حا ی کِ ا حویسی ٍ کثیط حؿي )0200( 3هٗتقس ّؿتٌس کِ تطذی اظ ؾطهایِگصاضی¬ّا هوکي اؾدت
تحت تأثیط هحسٍزیت¬ّای قطٖی زض هٗاهالت قطاض گیطز.
 .7ضزٍرتّبی ارائِ خذهبت هبلی اسالهی کبرآهذ
تِ اٖتقاز تؿیاضی اظ هحققاى ،یکی اظ ٖلت¬ّای ایداز ضقس اقتهازی ،هٌاتٕ ها ی اؾت کدِ اظ َدطف
تاً

¬ّا ٍ هؤؾؿات ها ی ٍ اٖتثاضی تِ ؾوت فٗا یت¬ّدای هَ دس ٍ اقتهدازی ؾدطاظیط هدی¬قدَز.

تاظاضّای ها ی پیكطفتِ ًٓیط تاظاضّای ها ی کكدَضّای پیكدطفتِ ندٌٗتی ،حددن قاتدل هالحٓدِ¬ای اظ
ؾدطهایِ هدا ی اقتهداز هطتََدِ ضا زض کٌتدط زاضز (ؾداهتی ٍ ّوکداضاى ،0320 ،ل .)33تاًد

¬ّدا ٍ

هؤؾؿات اٖتثاضی تا تدْیع پؽ¬اًساظّا ٍ ّسایت آىّا تِ ؾوت تٌگاُ¬ّای تَ یسی ٍ تدداضی ،اٍالً
ؾطهایِ¬ّای ضاکس ٍ احیاًاً هرطب اقتهازی ضا تدِ َٖاهدل هَ دس تثدسیل کدطزُ ٍ ثاًیداً ،ؾدایط َٖاهدل
تَ یس ،تِ¬ٍیػُ ؾطهایِ اًؿاًی ضا کِ تِ ز یدل کوثدَز ؾدطهایِ تیکاضًدس یدا تدا تْدطُ¬ٍضی پداییٌی کداض
هی¬کٌٌس ،تِ ؾوت اقت ا کاهل تا تْطُ¬ٍضی تداال ؾدَ هدی¬زٌّدس (فطاّداًی¬فدطز ٍ ّوکداضاى،
 ،0322ل .)23تاًکساضی اؾالهی اظ ضًٍسی ضٍ تِ ضقس تٍِیػُ زض ؾا ¬ّدای اذیدط تطذدَضزاض تدَزُ
اؾت .گؿتطـ ٍ ضًٍق ایيگًَِ ٖولیات تاًکی زض هیداى کكدَضّای اؾدالهی اظ ید

ؾدَ ٍ تقايدای

کكَضّای غطتی هثٌدی تدط تُداتق قدَاًیي تاًکدساضی آىّدا تدا قدَاًیي اؾدالهی اظ ؾدَی زیگدط ،ضقدس
شكوگیط ایي ًَٔ ًٓام تاًکی ضا ضقن ظزُ اؾت .تِ ایي تطتیة اّویت تاً
ی

¬ّای اؾدالهی اکٌدَى تدِ

اهط ٍاقٗی ٍ اًکاضًاپصیط زض حَظُ تاًکساضی تثسیل قسُ اؾت (هحطاتی ،0323 ،ل.)33
اهطٍظُ ًعزی

تِ  002هَؾؿِ تأهیي ها ی زض تیف اظ  20کكَض خْاى زضحا تَؾِٗ ٍ گؿتطـ ٍ

تاً

¬ّا ٍ هؤؾؿات ها ی اؾالهی ؾا یاًِ اظ ضقسی حسٍز  02زضنسی تطذَضزاض تدَزُاًدس ٍ اضظـ

کل زاضایی آىّدا اظ  322هیلیدَى زالض زض ؾدا  ،0220تدِ حدسٍز  0222هیلیداضز زالض زض ؾدا 0202
افعایف یافتِ اؾت (غهاضی فطز ٍ ّوکاضاى ،0321 ،ل.)020
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هُا ٗات کاضایی تاً
ٍیػگیّای تاً

¬ّا ًكاى هی¬زّس کدِ تْدطٍُضی فدیًهؿدِ خٌثدِ هْودی زض کٌداض ؾدایط

هاًٌس اًساظُ ،تطکیة زاضایدی¬ّدا ،ضیؿد

اقتهاز کالى اؾت کِ تط ٖولکطز تاًکی تأثیط هیگصاضز (ت

ً ،قدسیٌگی ،ؾداذتاض تداظاض ٍ هت یطّدای
ٍ ّوکاضاى ،0203 ،ل،)002

تا تَخِ تِ ؾُح تاالی زاضایی تاًکساضی اؾالهی ،ؾْن آى زض تاظاض ٍ ًقف ٍاؾُِ¬گدطی¬ّدای
ها ی فٗا آى ،ها یِ اؾالهی تِ اقتهاز ٍاقٗی ًعزی

اؾت؛ تٌاتطایي ها یدِ اؾدالهی زض ایدطاى تدِ َدَض

فعایٌسُ ًقف هْوی زض اقتهاز تاظی هی¬کٌس ٍ زض حا حايط حؿاب¬ّا ؾدْن اؾاؾدی زاضایدی ّدط
ضا تِ ذَز اذتهال زازُ¬اًس (حثیثی ٍ ٖویسی ،0322 ،ل.)023

تاً

ا عاهات هٗاهالتی کِ تَؾٍ زاضاییّای هكدَْز پكدتیثاًی هدی¬قدًَس ،تاٖد
اؾالهی ،زض هقایؿِ تا تاً

ّای هتٗاضف تِ اقتهاز ٍاقٗی تیكتط ًعزی

قدسُ تاًد

ّدای

قسُ کِ ایي هَئَ تدِ ًَتدِ

ذَز زض زٍضاى پؿا تحطاى تؿیاض هْن تَزُ اؾت .تا ایي حا  ،اًتراب ذسهات ها ی اؾالهی یا هتٗاضف
تِ ؾطهایِ¬گصاض تؿتگی زاضز .اگط شِ اًتٓاض هی¬ضٍز ؾطهایِ¬گصاضاى کكَضّای اؾالهی ،ذدسهات
ها ی اؾالهی ضا زض اٍ َیت قطاض زٌّس .تا ایي حا  ،هوکي اؾت اًتراب تاًکساضی اؾالهی یا هتٗداضف
تطای ؾطهایِ گصاضاى ههیس تاقس .زض ٖطتؿتاى ؾَٗزی ،قطکت¬ّدا ًؿدثت تدِ اؾدتهازُ ذدسهات هدا ی
اؾالهی اؾتقثا تیكتطی ًوَزُ¬اًس (ا وٌهَض ٍ اًگٌا ،0201 ،ل .)02تِ َدَض کلدی ،ؾدطهایِگدصاضاى
زض اهَض ها ی اؾالهی هوکي اؾت هایل تاقٌس ّعیٌِ ايافی تطای «ؾدَز ؾدْام ضٍاًدی» هتحودل قدًَس
(تلي ،0220 ،ل.)310
اظ ؾَی زیگط ،کاضایی تٍِیػُ زض ظهیٌِ کؿة هعیت ضقاتتی ،تؿیاض هْن اؾت .تدط اؾداؼ تردَضی
هثتٌی تط هٌاتٕ 1ؾَزآٍضی تاً

¬ّدا تدا تهداٍت زض کداضایی اضتثداٌ زاضز (شدي ٍ ّوکداضاى،0200 ،

ل .)00شٌیي تهاٍت¬ّای کاضایی هوکي اؾت اظ تهاٍت زض فٌاٍضی ،تدطتِ یا هدس تدداضی ًاقدی
قَز .زض تؿیاضی اظ هُا ٗات اًدامقسًُ ،قف هحدَضی کداضایی تاًکدساضی زض اضتثداٌ هیداى ؾدطهایِ،
ضیؿ

تاًکی ٍ ضقاتت تِ ذَتی اثثات قسُ اؾت (زًگ ٍ ّوکاضاى ،0200 ،ل  .)000تدا تَخدِ تدِ

افعایف کاضایی ٍ تقَیدت ٖولکدطز ٍ تقدا ؾدَ هدی¬زّدس .زضٍاقدٕ ،کداضایی ًقدف کاتدا یعٍض زاضز
(اؾچی

ٍ ؾیْاک ،0202 ،ل .)003
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¬ّا هٗکَؼ اؾدت ،دصا ضقاتدت ،تاًد

¬ّدا ضا تدِ ؾدوت
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 .7کبرایی تأهیي هبلی اسالهی
تأهیي ها ی اؾالهی تا ّسف اضائِ ا گَیی خسیس تطای خاًكدیٌی ًٓدام¬ّدای هدا ی ؾدٌتی ٍ هطؾدَم ٍ
فطاّن کطزى اهکاًات ٍ فطنت¬ّای ها ی ،تداضی ٍ ؾطهایِ¬گصاضی هٌُثدق تدا اندَ قدطیٗت زض
ازتیات هدا ی خْداى ْْدَض ًودَزُ اؾدت (غهداضی فدطز ٍ ّوکداضاى ،0321 ،ل  .)020زض تاًکدساضی
هتٗاضف ،زض حا تی کِ تأهیي ها ی تا اؾتهازُ اظ ٍام اًدام قَزً ،گطـ کاضفطها تِ پطٍغُ ًیدع تدِ َدَض
هٌهی تحت تأثیط قطاض هی¬گیطز .شطا کِ تْٗسّای قطاضزازی کاضفطها تِ تاظپطزاذت انل ؾدطهایِ تدِ
ايافِ ؾَزی کِ تایس تِ آى ايدافِ قدَزٍ ،ی ضا اظ اًددام آظهدایف ٍ ًدَآٍضی زض خْدت تدِ زؾدت
آٍضزى ؾَز تیكتط هٌٕ هی¬کٌس .زض هقاتلًٓ ،ام تأهیي ها ی اؾالهی کِ زض آى تأهیي هدا ی زض تطذدی
هَاقٕ تط هثٌای هكاضکت زض ؾَز تِ ؾوت کاضفطها خطیاى هی¬یاتس تا حس فطاٍاًی ٍیػگی¬ّای هس
هُلَب ها

 -تأهیيکٌٌسُ ها ی ضا حهّ هی¬کٌدس .اظ ایدي ضٍ ،کداضایی ًٓدام تدأهیي هدا ی اؾدالهی

تیكتط اظ کاضایی ًٓام تأهیي ها ی هتٗاضف تْطُ¬ای اؾت (ٖیَو َ ٍ هیؿوی ،0310 ،ل .)033
تٗس اظ اخطای هَفق ایدسُ تاًکدساضی تدسٍى ضتدا زض تؿدیاضی اظ کكدَضّای اؾدالهی ،اًسیكدوٌساى
هؿلواى زض ظهیٌِ َطاحی اتعاضّای ها ی اؾالهی اًسیكِ کطزًس .تِ ایي هٌَٓض هُا ٗات گؿدتطزُای تدط
ضٍی ٖقَز قطٖی ٍ قاتلیت آىّا تطای اتعاضؾاظی نَضت گطفت تا تا اؾتهازُ اظ آىّا اتعاضّای ها ی
اؾالهی تِ ٌَٖاى خایگعیي اتعاضّایی شَى اٍضا قطيِ ٍ اٍضا ؾْام هوتاظ کِ تِ ََض هٗوَ هثتٌدی
تط قطو تا تْطُ ٍ ضتا ّؿتٌسَ ،طاحی گطزز .هتهکطاى هؿلواى تَاًؿدتٌس تدا ضٖایدت يدَاتٍ قدطٖی ٍ
ًیاظّای ٍاقٗی خَاهٕ اؾالهی ،اًَاٖی اظ اتعاضّای ها ی اضائِ کٌٌس (ندا حی ٍ ّوکداضاى ،0322 ،ل
 .)000اضائِ ذسهات ها ی اؾالهی هثتٌی تط هًاضتِ ،یٌٗی ی
ی

ؾطهایِ¬گصاض ٍ ید

کاض هكتطک هی¬قًَس ٍ تقؿین ؾَز هی¬کٌٌس .هطاتحِ ی

(ایع سیي ،0200 ،ل  .)3تاً

کداضآفطیي ٍاضز

فطٍـ ّعیٌِ تِ ّوطاُ ؾَز 2اؾت

¬ّای اؾالهی اغلة زضگیط تَؾِٗ¬ ٍ ضفاُ اقتهدازی ّؿدتٌس .اظ ایدي

 ،0200ل  .)0یکی اظ ضٍـ¬ّای هْن فطآیٌس تأهیي ها ی ،تثسیل کطزى زاضایی¬ّا تِ اٍضا تْدازاض
اؾت ،کِ یکی اظ اتعاضّای خسیس زض ٖطنِ تأهیي هٌاتٕ ها ی ّوطاُ تا کاّف ضیؿ

ًْازّدای هدا ی

هحؿددَب ه دی¬قددَز .تددا اؾددتهازُ اظ ای دي اتددعاضًْ ،ازّددای هددا ی ٍ غیطهددا ی هدی-تَاًٌددس پطتهددَیی اظ
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زاضایی¬ّای تا زضآهس ثاتت ضا فطٍذتدِ ٍ زضًتیددِ تدِ هٌداتٕ هدا ی اضظاى¬تدط ٍ تدا ضیؿد

کوتدط زض

هقایؿِ تا اؾتقطاو هؿتقین زؾت یاتٌس.
یکی اظ ضایح¬تطیي اًَأ اٍضا تْازاض زض تاًکساضی هتٗاضف تْطُگیدطی اظ اٍضا قطيدِ اؾدت؛
اها کكَضّایی کِ ترف ٖوسُای اظ آًاى ضا هؿلواًاى تكکیل هی¬زٌّسً ،وی¬تَاًٌس تطای پاؾدد تدِ
ًیاظّای ها ی ذَز اظ تاظاضّای ها ی کِ هثتٌی تط ًطخ تْطُ ّؿتٌس اؾتهازُ کٌٌس ،ظیطا زض اؾالم ،هُا ثِ
ٍ پطزاذت تْطُ ،حطام اؾت .صا اٍضا تْازاض اؾدالهی (ندکَک) ،تدِ ٌٖدَاى خاًكدیٌی تدطای اٍضا
قطيِ هٗطفی قسُ اؾت (نا حی ٍ ّوکاضاى ،0322 ،ل .)002
 .7هزٍری ثز هطبلعبت اًجبمشذُ در داخل ٍ خبرج اس کشَر
ضقس قاتل هالحِٓ نٌٗت تاًکساضی اؾالهی زض ؾا ¬ّای اذیط هَخة قسُ اؾت تا هُا ٗات ظیازی
تِ هٌَٓض هقایؿِ ٖولکطز ًؿدثی تاًکدساضی اؾدالهی ٍ تاًکدساضی هتٗداضف ندَضت پدصیطز (کیداًی ٍ
ّوکاضاى ،0320 ،ل.)023
ایع ¬زیي ٍ ّوکاضاى )0200( 02تدِ تطضؾدی شگدًَگی پَیدایی کداضایی تاًد

ّدای اؾدالهی ٍ

هتٗاضف ٍ شگدًَگی ّوگطایدی آىّدا زض کكدَضّای هرتلدت پطزاذتدِاًدس .آىّدا ًكداى زازًدس کدِ
ّای اؾالهی ٍ هتٗاضف ّن اظ ًٓط کاضایی پایساض ٍ ّن ؾدطٖت ّوگطایدی هكداتِ ّؿدتٌس .آىّدا

تاً

ّوچٌیي ًكاى زازًس کِ ّوؿَیی تیي ایي زٍ ًَٔ تاً

تا ٖودق تداظاض هدا ی کكدَض ،قدهافیت ،ثثدات

اقتهازی ٍ توطکع تاًکی ضاتُِ هثثت زاضز.
ٖٓوت ٍ ّوکاضاى )0202( 00تطضؾی کطزُ اًس کِ شگًَِ تسّکاضاى تاً
تأثیط ضیؿ

زض اقتهاز کالى قطاض هیگیطًس .آىّا زضیافتٌس کِ ضیؿ

ّدای اؾدالهی تحدت

اقتهاز کالى تأثیط قاتل تَخدِ

ٍ هثثتی تط ؾپطزُّای تاًکی هتٗاضف زاضز ،زض حا ی کِ تأثیط آى تط ؾدپطزُّدای تاًد

ّدای اؾدالهی

هٌهی اؾت یا تِ ََض قاتل تَخْی کوتط اظ ًوًَِّای هٗوَ آىّا اؾت.
تطضؾی قطاض زازُاًس .یافتِّای آىّا ایي زیسگاُ ضا تأییس هیکٌس کِ هحسٍزیتّای اٖوا قسُ تَؾٍ
قاًَى قطیٗت هوکي اؾت قکاف کاضایی تیي زٍ ًَٔ تاً
زّس.

ضا تا ّعیٌِ تاًد

ّدای اؾدالهی افدعایف
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¬ّدای اؾدالهی ًؿدثت تدِ تاًد
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¬ّدای

تْتط ٖول هی¬کٌٌس.

ؾلواى ٍ ًَآظ )0201( 02تِ تطضؾی هقایؿِ¬ای هیاى ؾیؿتن ها ی اؾدالهی ٍ تاًکدساضی هتٗداضف
پطزاذتِاًسً .تایح هُا ِٗ آىّا تا تؿیاضی اظ یافتِّای قثلی هرا ت اؾت؛ ظیدطا تدعیدِ ٍ تحلیدل ًكداى
هیزّس کِ تیي ّط زٍ ًَٔ تاًکساضی تطای هت یطّدای هدَضز هُا ٗدِ تهداٍت هٌٗدیزاضی ٍخدَز زاضز.
ّوچٌیي ًكاى زازًس کِ تاظزُ زاضایی تاًکساضی اؾالهی زض هقایؿدِ تدا تاًکدساضی هتٗداضف تدط اٖتوداز
هكتطی توطکع زاضز.
تیلددِ ٍ ّوکدداضاىً )0200( 00ی دع ًكدداى زازًددس کددِ زض تاً د

¬ّددای اؾددالهی کكددَض پاکؿددتاى،

پیففطوّای کوتطی تطای ٍام¬ّای اؾالهی ًؿثت تِ ٍام¬ّای هتٗاضف ٍخَز زاضز.
ؾدطیطی ( )0200زض هُا ٗدِ¬ای تدِ تطضؾدی تاًد

¬ّدای هَخدَز زض هٌُقدِ قدَضای ّوکدداضی

ذلیحفاضؼ پطزاذت ٍ ًكاى زاز کِ کاضایی ًؿدثی تاًکدساضی اؾدالهی زض هقاتدل تاًکدساضی هتٗداضف
تیكتط اؾت.
آًگٌا ٍ یاًکَ )0200( 03زضیافتٌس کِ تاً

¬ّای اؾالهی زض تطکیِ تِ ََض ٖوسُ تا تاً

¬ّای

شٌسگاًِ ،خَاى ،هتوطکع تط نٌٗت ٍ قطکت¬ّای قهاف زض اضتثاٌ ّؿتٌس.
ٖثسا ودیس ٍ ّوکاضاى (ً )0202كاى زازًس کِ کاضایی ًؿثی تاً

¬ّای اؾدالهی ٍ هتٗداضف تدِ

ََض شكوگیطی زض ؾطاؾط کكَضّا هتهاٍت اؾت.
ندا حی ٍ ّوکداضاى ( )0322شگدًَگی ٍ قدطایٍ اٍضا تْازاضؾداظی زض تاًکدساضی اؾدالهی ضا
هُطح ًوَزًس ٍ ّوچٌیي ًكاى زازُاًس کدِ اگدط اؾدتهازُ اظ ایدي اتدعاض هدا ی زض شداضشَب تاًکدساضی
اؾالهی نَضت پصیطز ،اظ ًٓط قطٖی ٍ فقْی تالهإً اؾت.
ٖلیطيایی ٍ ّوکاضاى ( )0320تِ هُا ِٗ تُثیقی تاًکساضی اؾالهی ٍ هتٗاضف تحطیي ٍ تاًکساضی
تسٍى ضتای ایطاى پطزاذتِاًس .آىّا زضیافتٌس کِ تاً

¬ّای تسٍى ضتای ایطاى ٍ اؾالهی تحطیي تا افعایف تؿْیالت اُٖایی هیعاى ؾَزآٍضی ذدَز ضا

افعایف زٌّس.
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زض هُا ِٗ گطهؿیطی ٍ ذؿطٍپطٍض ( )0322قدَاّسی ٍخدَز زاضز هثٌدی تدط ایٌکدِ تاًد
اؾالهی کوتط هقطٍىتِنطفِ ّؿتٌس ،تا ایي حا ایي تاً

¬ّدای

¬ّا زاضای ًؿثت ٍاؾدُِ¬گدطی ٍ کیهیدت

تاالتطی تَزُ ٍ تْتط ؾطهایِ¬گصاضی کطزُ¬اًس.
کیایی ٍ ّوکاضاى ( )0320هُا ِٗ¬ای تا ّسف هقایؿدِ ٖولکدطز تْیٌدِ زض تاًکدساضی اؾدالهی ٍ
تاًکساضی هتٗاضف تِ اًدام ضؾاًیسُ¬اًس .تدط اؾداؼ ًتدایح تدِزؾدتآهدسُٖ ،ولکدطز تْیٌدِ تاًکدساضی
اؾالهی زض اُٖای تؿْیالت ٍ خصب ؾپطزُ زض ؾَُح تداالتطی ًؿدثت تدِ ٖولکدطز تْیٌدِ تاًکدساضی
هتٗاضف قطاض هی¬گیطز.
فطاّاًی فطز ٍ ّوکاضاى ( )0320تِ زًثا اثثدات ایدي فطيدیِ اؾدت کدِ کداضایی ًٓدام تاًکدساضی
اؾالهی ًؿثت تِ تاًکساضی ؾٌتی زض تطاتط تحطاى ها ی ( )0220-0222تیكدتط اؾدت ،اقدسام تدِ تطضؾدی
کداضایی 022تاًد

زض ؾدا ¬ّدای  0222 ٍ 0221کدِ اظ ایدي تٗدساز  02تاًد

غیطاؾالهی (ذاٍضهیاًِ) تَزُ اؾت ،پطزاذتٌسً .تایح حداکی اظ آى تدَز کدِ تاًد
هقایؿِ تا تاً

اؾدالهی ٍ  02تاًد
¬ّدای اؾدالهی زض

¬ّای غیطاؾالهی اظ کاضایی تیكتطی تطذَضزاضًس.

هَؾَیاى ( )0311اشٖاى زاقت ،تحلیلّای ًٓطی ٍ یافتِّدای تدطتدی ًكداى هدیزّدس کدِ هدس
تاًکدددساضی اؾدددالهی ،تدددٍِید دػُ ظهددداًی کدددِ ؾدددْن زضذدددَض تدددَخْی اظ هٗددداهالت آى زض تردددف
ؾددطهایِگددصاضیّددای اؾاؾ دی ٍ تلٌسهددست ،تددط اؾدداؼ قطاضزازّددای هكدداضکتی اًدددام گی دطز زض قثددا
تحطاىّای ها ی اظ ثثات تیكتط ٍ ًؿثت تدِ هت یطّدای کدالى اقتهدازی اظ کداضایی تداالتطی تطذدَضزاض
اؾت.
ٖیَو َ ٍ حؿیي هیؿوی ( )0310تِ نَضت ًٓطی تط ضٍی زٍ هدَضز اظ هٌدافٕ اقتهدازی کدِ اظ
اَاٖت اظ قاًَى ا ْی زضتاضُ تحطین ضتا (تْطُ) هَضز اًتٓداض اؾدت ،یٌٗدی ثثدات ٍ کداضایی ،هُا ٗدِای
اًدام زازًس .یافتِّا ًكاى زازُ اؾت کِ تأهیي ها ی اؾالهی ًؿثت تِ تأهیي ها ی هتٗداضف تاثثداتتدط ٍ
کاضاتط اؾت.
تاًد

¬ّددای اؾددالهی کددِ تحددت ًٓددام تاًکددساضی اؾددالهی فٗا ی دت ه دی¬کٌٌددس ،کدداضاتط ّؿددتٌس یدا
¬ّای ضتَی تدِ فٗا یدت هكد َ اًدس ًتدایح ًكداى هد زٌّدس ،کداضای

تاً

¬ّایی کِ زض کٌاض تاً

تاً

¬ّای غیطضتَی تحطیي ٍ قُط ٍ تِ ََض کلی کداضایی تاًد

¬ّدای غیدط ضتدَی کدِ زض قدطایٍ

] [ Downloaded from ejip.ir on 2022-01-24

ًازضی کعج ٍ نازقی ( )0310زض هُا ِٗ¬ای ؾٗی زاقدتٌس تدِ ایدي ؾدؤا پاؾدد زٌّدس کدِ آیدا

کبرایی ثبًکذاری اسالهی در هقبثل کبرایی ثبًکذاری هتعبرف

ضقاتت زض کٌاض تاًد

¬ّدای ضتدَی فٗا یدت هدی¬کٌٌدس ،اظ کداضایی تاًد

71

¬ّدایی کدِ تحدت ًٓدام

تاًکساضی غیط ضتَی (ایطاى ،ؾَزاى ٍ پاکؿتاى) فٗا یت هی¬کٌٌس ،تیكتط اؾت.
 .7جوعثٌذی ٍ ًتیجِگیزی
ٖولکطز تاًکساضی تسٍى ضتا زض کكَضّای هرتلتً ،تایح هتهاٍتی ضا ًكاى زازُ اؾت .ایي تهاٍت¬ّا
تِ کاضایی تاً

¬ّا زض ظهیٌِ تدْیع ٍ ترهیم تْیٌِ هٌاتٕٖ ،سم هحسٍزیت¬ّای هرتلت زض قَاًیي

ٍ هقطضات یا اًسک تَزى کاضهعز تیي تاً

¬ّا ٍ هطزم ٍ ًٓیط ایيّدا هطتدٌَ هدی¬قدَز .ازتیدات زض

حا ضقس کِ کاضایی تاًکساضی اؾالهی ٍ تاًکساضی هتٗاضف ضا تا یکسیگط هقایؿِ هی¬کٌس ،قدَاّس
هتهاٍتی زض هَضز کاضایی ایي ًَٔ تاًکساضی اضائِ هی¬زّس3
 .0تطذی اظ هُا ٗات تیاى کطزُ¬اًس کِ تهاٍت هٌٗی¬زاضی تیي زٍ ًَٔ تاًکساضی اظ حاِ کاضایی
ٍخَز ًساضز.
 .0تطذی زیگط اظ هُا ٗات ًكاى زازُ¬اًس کِ تاً

ّای اؾالهی تِ ََض قاتل تَخْی اظ تاً

ّدای

هتٗاضف کاضآهستط ّؿتٌس.
ّ .3وچٌیي قَاّسی زض ؾا ¬ّای اذیط ٍخَز زاضز کِ ًكاى هی¬زّدس تاًد
ََض قاتدل تدَخْی اظ تاًد

¬ّدای هتٗداضف تدِ

ّدای اؾدالهی کاضآهدستط ّؿدتٌس .هُا ٗداتی ّوچدَى ٖثسا ودیدس ٍ

ّوکاضاى (ٖ ،)0200ثسا ودیس ٍ ّوکاضاى ( ،)0202زض ایي گطٍُ قطاض هی-گیطز.
ایي یافتِ ّای هتٌاقى تا حسی تِ هحدسٍزیت¬ّدای اًترداب ًوًَدِ ًؿدثت زازُ هدیقدَز .ید
ضاُحل ایي اؾت کِ کكَضّای هتوایع کِ زاضای قطایٍ اقتهازی هرتلت ّؿتٌس ٍ یا ایٌکدِ هقدطضات
تاًکی ٍ حؿاتساضی ذانی زاضًس ،زض ًوًَِ حاِ ًكَز .تا ایي حا  ،زض قطایُی کدِ ؾدایط پاضاهتطّدا
ثاتت تاقسّ ،طکسام اظ تاًکساضی اؾدالهی ٍ هتٗداضف کدِ ًدطخ¬ّدای تْدطُ کوتدطی زض هقاتدل اضائدِ
تؿْیالت تِ هكتطیاى َلة کٌس ،اظ ٖولکطز تْیٌِ تاالتطی تطذَضزاض اؾت کِ ایي هُلة ضقاتت زض زٍ
هوٌَٖیت ضتا ؾثة هی¬قَز تِ خای گطزـ پَ زض تاظاضّای ها ی ،هٌاتٕ ها ی تِ ؾوت فٗا یتّای
ترف ٍاقٗی اقتهاز ّسایت قسُ ٍ هإً ؾقٌَ قیوت زاضایی ٍ تطٍظ تحطاى ها ی هی¬قَز.
تِ ٌَٖاى ًتیدِگیطی کلی ،هی¬تَاى گهت ی

هحیٍ اقتهازی اؾدالهی کدِ تددای اؾدتهازُ اظ

تْطُ ،تِ هیدعاى هٌاؾدة اظ ٖقدسّای هكداضکتی ٍ هثاز دِ¬ای اؾدتهازُ هدی¬کٌدس ،تدِ ٖلدل گًَداگَى
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پیكطفت ٍ تَؾِٗ اقتهازی تیكتطی ضا زض پی ذَاّس زاقت ٍ تا تحدطاى¬ّدای کوتدط ٍ کَتداُ¬تدطی
ضٍتِضٍ ذَاّس قس ٍ زض هقاتلِ تا تحدطاىّدای هدا ی خْداًی اظ هقاٍهدت ٍ اًُٗداف¬پدصیطی تیكدتطی
تطذَضزاض اؾت .اظ َطف زیگط اگط فٗا یت¬ّای اقتهازی تاً

¬ّای تدسٍى ضتدا تدط پایدِ ٖقدسّای

هثاز ِ¬ای تاقس ،تِ ًٓط هی¬ضؾس هی¬تَاى اثط َٖاهل ضٍی ًطخ تٌعیلً ،طخ هطاتحِ ،اًتٓاضّای ؾَز
ٍ ؾدطاًدام اًتٓاضّدای ٖطيدِ ٍ تقايدای کاالّدا ضا هُدطح کدطز اهدا شدَى ایدي ًدطخّدا تطذاؾدتِ اظ
هٗاهلِ¬ّای ٍاقٗی ّؿتٌسٖ ،اهل تی¬ثثاتی ًوی¬قًَس؛ تٌاتطایي قَک¬ّا زض اقتهاز ّن هحدسٍزتط
اؾت ٍ ّن کوتط پیف هی¬آیس.
اظ َطف زیگط شَى ؾْن کاضفطهایاى زض تحول يطض احتوا ی کوتدط هدی¬قدَز ،تقايدا تدطا
ؾطهایِ¬گصاض افعایف هی¬یاتس؛ زضًتیدِ زض خؿتدَی اقرال ناحة تدطتِ ٍ هسیط تطهدیآیٌدس
تا ؾَز ذَز ضا افعایف زٌّس ٍ اقتهاز تا آٌّگ ؾطیٕتطی تِ ؾوت اقدت ا کاهدل گدام تطهدی¬زاضز.
ًْایتاً تا تاال ضفتي اقت ا ٍ تَ یس کلٖ ،طيِ کل ًیع افعایف یافتِ؛ زضًتیددِ ؾدُح ٖودَه قیودتّدا
کاّف هی¬یاتس.
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هٌبثع
-

حثیثی ،فاتحٖ ،ویسی ،ؾحط ( .)0322ها یِ اؾالهی ٍ ضقدس اقتهدازی 3تدطتدِ ایدطاى ،فهدلٌاهِ
ٖلوی اقتهاز ٍ تاًکساضی اؾالهی ،قواضُ .020-002 ،32

-

ؾاهتی ،هطتًی ،ضًدثطّ ،وایَىّ ،وتظازُ ،هٌیطُ ( .)0320تطضؾی هقایؿدِ¬ای تدأثیط تَؾدِٗ
ها ی تط ضقس اقتهازی تحت اَالٖات ًاهتقاضى (هَضز هُا ِٗ کكَضّای هٌترة تَؾِٗیافتدِ ٍ
زضحا تَؾِٗ) ،فهلٌاهِ ٖلودی پػٍّكدی ،پدػٍّف¬ّدای ضقدس ٍ تَؾدِٗ اقتهدازی ،ؾدا ،3
قواضُ .3

-

نددا حی ،ظّددطٍُ ،اٖددّ تطظاًددی ،هحوددس َ ،یدداًی زٍ ددتآتددازی ،هْددسی ( .)0322اٍضا
تْازاضؾاظی زض تاًکساضی اؾالهی ،فهدلٌاهِ ٖلودی اقتهداز ٍ تاًکدساضی اؾدالهی ،قدواضُ ،30
.000-023

-

فطاّاًی فطز ،ؾٗیس ،فكداضی ،هدیدس ،ذداًعازُ ،یداٍض ( .)0322تدأثیط هؤؾؿدات هدا ی تداًکی ٍ

غیطتاًکی اؾالهی تدط ضقدس اقتهدازی ایدطاى (ضّیافدت گكدتاٍض تٗودینیافتدِ ،)GMMفهدلٌاهِ
هس ؾاظی اقتهازی ،قواضُ.3
-

فطاّدداًی فددطز ،ؾددٗیسًٓ ،طپددَض ،هحوددسًقی ،تددایی ،ؾدداضا ( .)0320هقایؿددِ تُثیق دی کدداضایی
تاً

¬ّای اؾالهی ٍ غیطاؾالهی ،فهلٌاهِ ٖلوی پػٍّف اقتهداز اؾدالهی ،ؾدا  ،00قدواضُ

.23-000 ،23
-

کیایی ،حؿي ،اتطیكوی ،حویس ،ؾثحاًی ،حؿي ( .)0320هقایؿِ ٖولکدطز تْیٌدِ زض تاًکدساضی

اؾالهی ٍ تاًکساضی هتٗاضف 3اؾتهازُ اظ فطآیٌس تهازفی پطـ – اًتكداض ،زٍ فهدلٌاهِ ٖلودی –
پػٍّكی هُا ٗات اقتهاز اؾالهی ،ؾا  ،3قواضُ  ،0پیاپی .020-030 ،00
-

ٖیَو َ ،حؿیي ،هیؿوی ،حؿیي ( .)0310تطضؾی ًٓطی ثثات ٍ کداضایی تاًکدساضی اؾدالهی
.030-012

-

ٖلیطيایی ،هدیس ،هحقق ًیا ،هحوسخَاز ،یَؾهی ،ندوس ( .)0320هُا ٗدِ تُثیقدی تاًکدساضی

اؾالهی ٍ هتٗاضف تحطیي ٍ تاًکساضی تدسٍى ضتدای ایدطاى (تدا ضٍیکدطز ؾدَزآٍضی) ،فهدلٌاهِ
ٖلوی – تطٍیدی اقتهاز ٍ تاًکساضی اؾالهی ،قواضُ .0-02 ،03
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-

ِضقددس اقتهددازی کكددَضّای هٌترددة اؾددالهی تددا اؾددتهازُ اظ زازُّددای تدداتلَیی (هددَضز هُا ٗدد
.023-002 ،02 ُ قواض، فهلٌاهِ ٖلوی اقتهاز ٍ تاًکساضی اؾالهی،)نکَک
 تیؿدتویي ّودایف، ثثات تیكتط ٍ کاضایی تْتط، تاًکساضی اؾالهی،0311، ؾیس ٖثاؼ،هَؾَیاى

-

https://civilica.com/doc/209546 ، تْطاى،تاًکساضی اؾالهی

 ٍاکاٍی ضٍـّای تدْیع ٍ ترهیم هٌاتٕ زض ًٓام تاًکساضی اؾدالهی.)0323(  یال،هحطاتی

-

.30-22 ،2ٍ 3 ُ قواض، هدلِ اقتهازی،کكَضّای هرتلت
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