وقص درآمد پبیدار ػًارض مبلیبت بر ارزش افسيدٌ در مدیریت ضُری

1

احمد رحیمی ، *1حمید رضب کرمبوی حبیب آببدی  ، 2فرزاوٍ حیراوی

3

– دا٘طزٛی وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت دِٚتی  ،دا٘طىذٔ ٜذیشیت  ٚحسبثذاسی  ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ یبدٌبس أبْ خٕیٙی
(س )ٜضٟشسی  ،تٟشاٖ  ،ایشاٖM.rahimi.55@chmail.ir .
2
– دا٘طزٛی وبسضٙبسی اسضذ التػبد دا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛس غشة تٟشاٖ  ،ایشاٖkermani_hr@yahoo.com .
3
– دا٘طزٛی وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت ٔبِی  ،دا٘طىذٔ ٜذیشیت  ٚحسبثذاسی  ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ یبدٌبس أبْ خٕیٙی (س)ٜ
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چکیدٌ
دسآٔذ ٘بضی اص ػٛاسؼ ثش وبال  ٚخذٔبت یىی اص ٕٟٔتشیٗ دسآٔذٞبی پبیذاسی ضٟشداسی ٞب ٔحسٛة ٔی ضٛد ٘ ٚمص
ثی ثذیّی دس تمٛیت ایٗ دست ٝاص ٔٙبثغ ثش تشویت دسآٔذٞبی ضٟشداسی داسد ِزا یىی اص اثضاسٞبی الصْ ثشای سسیذٖ ثٝ
تٛسؼ ٝپبیذاس ایزبد دسآٔذ پبیذاس ثشای ضٟشداسی است .ث ٝعٛسی و ٝایٗ دسآٔذٞب ثبیذ ػال ٜٚثش داضتٗ لبثّیت اتىبء ٚ
استٕشاس پزیشی  ،تٟذیذی ثشای تٛسؼ ٝپبیذاس ضٟشی ٘یض ٘جبضذ .تؼبٔالت ٔیبٖ ضٟشداسیٞب ثب سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی
وطٛس ثشای عشاحی ٘ظبْ ثٟی ٝٙاخز ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٔ ،ٜیتٛا٘ذ فػّی رذیذ دس تأٔیٗ دسآٔذٞبی پبیذاس ثشای
ضٟشداسیٞب ٔحسٛة ضٛد .دس ایٗ ٔمبِ ٝسٚش تحمیك ویفی است و ٝثش اسبس ٞذف ،اص ٘ٛع وبسثشدی  ٚثش اسبس ا٘زبْ
تحمیك اص ٘ٛع تٛغیفی است و ٝثشای ٌشدآٚسی اعالػبت فشضی ٝاغّی اص اثضاس پشسطٙبٔ ٝاستفبد ٜضذ ٜاست سٚایی
سئٛاالت پشسطٙبٔ ٝثب استفبد ٜاص ٘ظش اسبتیذ ٔحتشْ  ٚغبحجٙظشاٖ دس أش ٔبِیبت تؼییٗ ضذ ٚ ٜاص اِفبی وش٘ٚجبخ رٟت
سٙزص پبیبئی سئٛاالت پشسطٙبٔ ٝاستفبد ٜضذ ٜاستٔ.مذاس آٖ ثشاثش (ٔ )%17ی ثبضذ .ربٔؼ ٝآٔبسی فشضی ٝاغّی
ٔزٕٛػ ٝوبسوٙبٖ ضبغُ دس حٛصٔ ٜبِیبت ثش اسصش افضٚد ٚ ٜتزٕیغ ػٛاسؼ  ٚ ،افشاد داسای سبثم ٚ ٝتزشث ٝدس أش ٔبِیبت
ٔی ثبضٙذو٘ ) 17( ٝفش ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخبة ضذ ٜاست .ثشای ٌشدآٚسی اعالػبت فشضی ٝفشػی ثب استفبد ٜاص پیطیٝٙ
پژٞٚطٟبی ٔ شتجظ  ،ایٙتش٘ت  ٚاعالػبت خضا٘ ٝداسی وُ وطٛس  ٚاداس ٜحسبثذاسی ٚ ٚغٔ َٛبِیبت سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی
وطٛسرٕغ آٚسی ضذ ٜو٘ ٝتبیذ تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذ ػٛاسؼ ٔ ٚبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس ػّٕىشد خٛد ثب تٛر ٝثٝ
ٚیژٌیٟب  ٚاٞذاف تؼییٗ ضذٛٔ ٜفك ثٛدِ ٜزا پیطٟٙبدات ثشای ٔٙبثغ پ بیذاس رذیذ ثشای ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب اص رّٕٝ
افضایص ػٛاسؼ اسصش افضٚد ، ٜتخػیع دسغذی اص دسآٔذٞبی ٔبِیبتی ثٕٞ ٝبٖ ضٟش  ،ایزبد حٛصٔ ٜبِیبتی دس
ضٟشداسیٟب  ... ٚدس ایٗ ٔمبِٔ ٝغشح ضذ ٜاست و ٝث٘ ٝظش ٔیشسذ رذیذتشیٗ پیطٟٙبدات ثشای تٛسؼٔ ٝذیشیت ضٟشی
ٔی ثبضذ .دس غٛست ارشایی ضذٖ آٟ٘ب تحٛ٘ َٛیٙی دس دسآٔذٞبی پبیذاس ٔ ٚذیشیت ٘ٛیٗ ضٟشی ایزبد خٛاٞذ ضذ ،وٝ
ایٗ أش ثبػج تحٛالت ثسیبس دس سغح ضٟشٞب  ٚدٞیبسیٟب  ٚوُ وطٛس خٛاٞذ ٌشدیذ.
ياشٌ َبی کلیدی  :ػٛاسؼ ٔ ،بِیبت ثش اسصش افضٚد ، ٜدسآٔذ پبیذاس ضٟشداسیٟب ٔ ،ذیشیت ضٟشی

مقدمٍ
ٔٛضٛع ٕٟٔی و ٝاو ٖٛٙدس وطٛس ٚرٛد داسد ٌزس اص التػبد ٘فتی  ٚسٚی آٚسدٖ ث ٝالتػبد ٔبِیبتی  ٚث ٝػجبستی افضایص
دسآٔذٞبی ٔبِیبتی ثٛد ٜو ٝثٚ ٝاسغ ٝتحشیٓ ٞبی ٘فتی وطٛس ٞبی غشثی ،پیص سٚی وبسضٙبسبٖ التػبدی وطٛسٔبٖ لشاس
ٌشفت ٝاست .ضشایظ پیص آٔذٔ ٜی تٛا٘ذ تجذیُ ث ٝفشغتی ضٛد و ٝالتػبد ایشاٖ سا ثشای ٕٞیط ٝاص داْ التػبد ٘بسبِٓ ٘فتی
ثشٞب٘ذ .اخز ٔبِیبت رض ثب س٘ٚك تِٛیذ ّٔی أىبٖ پزیش ٘جٛد ٚ ٜایٗ ثٔ ٝؼٙبی تٛر ٝسٚصافض ٖٚث ٝتِٛیذ ٔی ثبضذ .دس چٙذ سبَ
ٌزضتٔ ٝبِیبت س ٟٓا٘ذوی اص دسآٔذٞبی وطٛس سا ث ٝخٛد اختػبظ داد ٜاست ٘ ٚسجت ث ٝسبیش ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذ ٜتِٛیذ
٘بخبِع ّٔی دسغذ پبییٙی سا داسا ثٛد ٜث ٝعٛسی و ٝس ٟٓثبالیی اص دسآٔذٞبی دِٚت اص عشیك فشٚش ٘فت حبغُ ضذ ٜاست
.دس سٙذ چطٓا٘ذاص ثیست سبِ ٝرٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ٘یض حشوت ثشای تجذیُ دسآٔذ ٘فت ٌ ٚبص ث ٝداساییٞبی ِٔٛذ ،ثٝ
ٔٙظٛس پبیذاسسبصی فشآیٙذ تٛسؼ ٚ ٝتخػیع  ٚثٟشٜثشداسی اص ٔٙبثغ ،تأویذ خبغی ضذ ٜاست .اغٛالً ٔبِیبت ث ٝػٛٙاٖ ٘خستیٗ
 ٟٓٔ ٚتشیٗ ٔٙجغ دسآٔذٞبی ػٕٔٛی٘ ،مطی ٔ ٟٓدس تأٔیٗ ٞضیٞ ٝٙبی ػٕٔٛی ایفب ٔی وٙذ  ٚدس ایٗ ساستب اص إٞیت ٚ
ربیٍبٞی فٛق اِؼبد٘ ٜضد دِٚت ٞب ثشخٛسداس است .ثذیٗ ِحبػ دس حم ٛق ٔبِیبتی ٕٞة وطٛسٞب  ٚاص رّٕ ٝایشاٖ ،ثشای ایٙىٝ
دستٍبٔ ٜبِیبتی ثتٛا٘ذ ٚظبیف ٔ ٚسؤِٚیت ٞبی خٛد سا دس ایٗ ثبس ٜث ٝخٛثی ا٘زبْ دٞذ ،حمٛق  ٚاختیبساتی ٚیژ ٜث ٝسبصٔبٖ
ٔزوٛس اػغبء ضذ ٜاست و ٝاص آٖ ث ٝػٛٙاٖ "اػٕبَ لذست ٔبِیبتی" ٘یض ٘بْ ٔی ثش٘ذ.

پیطیىٍ تحقیق
دس ساثغ ٝثب ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس وطٛسٞبی تٛسؼٝیبفت ،ٝتحمیمبت ٌستشدٜای غٛست ٌشفت ٝاست؛ ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ

تحمیمبت آِٗ تیت [ ]7دس ٔٛسد آحبس تزشثی پیبد ٜوشدٖ ٘ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب تٛر ٝثٔ ٝسأِ ٝتٛسْ سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد.
ایٗ تحمیك ،تأحیشات ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜسا دس  53وطٛس رٟبٖ ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٜاست و٘ ٝتبیذ ربِجی سا ثٕٞ ٝشاٜ
داضت ٝاست؛ اص رّٕ ٝایٙى ٝدس وطٛسٞبی ٔٛسد ثشسسی ،تأحیش ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس افضایص سغح لیٕتٞبٛٔ ،لتی ثٛدٚ ٜ

دس وٛتبٜٔذت ثیٗ  6تب ٔ 9ب ٜاص ثیٗ سفت ٝاست .دس تحمیك دیٍشی و ٝاص ره ٚیّیبْ [ ]2ثب ػٛٙاٖ «وبسایی ارشای ٔبِیبت ثش
اسصش افضٚدٔ( »ٜغبِؼ ٝتغجیمی وطٛسٞبی اسٚپبی ضشلی ٔ ٚشوضی) ٔیثبضذ٘ ،شخ ٔبِیبتی ٔؤحش (ٔ ، )ETRتٛسظ ٘شخ لبٖ٘ٛ
ٔبِیبتی  ٚوبسایی ٚغٛٔ َٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت ٚ ٝتأحیش ٔؼبفیتٞبی ٔبِیبتی دس پٙذ وطٛس اسٚپبی ضشلی ٘طبٖ داد ٜضذٜ
است.
دس ایشاٖ ٘یض تحمیمبت ثسیبسی دس ٔٛسد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜغٛست ٌشفت ٝاست .پشٚیض سؼیذی  ٚحسیٗ ػّی ٟ٘تب٘ی دس
ٔمبِٝای ثب ػٛٙاٖ «ثشسسی ربیٍضیٙی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜث ٝربی ٔبِیبت ثش دسآٔذ ضشوتٞبی تِٛیذی» ،ایٗ ٔم ِٝٛسا دس
ضشوتٞبی تِٛیذی استبٖ ٌّستبٖ تزضی ٚ ٝتحّیُ وشدٜا٘ذ ٘ ٚطبٖ دادٜا٘ذ و ٝربیٍضیٙی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب ٘شخٞبی
پبییٗ  5 ٚ 7/3دسغذ ث ٝربی ٔبِیبت ثش دسآٔذ ضشوتٞبی تِٛیذی ،ثبػج وبٞص دسآٔذٞبی ٔبِیبتی استبٖ خٛاٞذ ضذ أب ثب
٘شخٞبی  1تب  71دسغذ افضایص دسآٔذٞبی ٔبِیبتی استبٖ سا دس پی خٛاٞذ داضت.

[]5

احٕذ رؼفشی غٕیٕی  ٚسیذ حسٗ غبِح ٘ژاد دس سبَ  7511ث ٝثشسسی ربیٍضیٙی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثشای ٔبِیبت
ضشوتٞب  ٚتأحیش آٖ ثش ثٛدر ٝدِٚت دس ایشاٖ پشداختٝا٘ذ .آٖٞب اص اعالػبت تبسیخی  39ضشوت اص ٔزٕٛػ ٝضشوتٞبی
پزیشفت ٝضذ ٜدس سبصٔبٖ ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ثشای دٚس ٜصٔب٘ی  7515تب  7513ث ٝغٛست ٔمغؼی استفبد ٜوشدٜا٘ذ ٚ
ثشای اخز ٔبِیبت اص ضشوتٞب ،سٚش ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜسا پیطٟٙبد داد٘ذ.
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ٔتأسفب٘ ٝدس ٔٛسد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٚ ٜس ٟٓضٟشداسیٞب ٛٔ ٚاسد وبسثشد آٖ ،تحمیمبت لبثُ تٛرٟی دس ایشاٖ غٛست
ٍ٘شفت ٝاست و ٝأیذ است دس ایٗ ٔمبِ ٝتب حذ أىبٖ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛپشداخت ٝضٛد.
ایٗ ٔسئّ ٝتٛرٔ ٝسِٚٛیٗ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ التػبدی وطٛس سا ث ٝسبیش ٔٙبثغ ربیٍضیٗ ٘فت دس ثٛدر ٝدِٚت ،و ٝدس ساس
 ٕٝٞآٖ ٔبِیبت ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ دسآٔذی لبثُ اعٕیٙبٖ لشاس داسدٕ٘ ،بیبٖ ٔی وٙذ.ایٗ تحمیك ثش آٖ است تب وبسآیی دسآٔذ
ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس ٘ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜسا دس ٔمبیس ٝثب سبِٟبی لجُ ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞذ.
إٞیت  ٚضشٚست ٔٛضٛع تحمیك ایٗ است و ٝدس یه ٘ظبْ ٔبِیبتی ،ثشای ارشا ٘یبصٔٙذ غشف ٞضیٞ ٝٙبیی اص رّٕ ٝا٘زبْ
ٔغبِؼبت اِٚی ، ٝتٙظیٓ لب٘ ، ٖٛا٘زبْ رّسبت ٔتؼذد  ،استخذاْ  ٚآٔٛصش ٘یشٚی وبس ٔ ٚىبٖ ٔٙبست ثشای استمشاس سبصٔبٖ
ارشا وٙٙذ ٜاست .تٛا٘بیی ا٘زبْ  ٚضشٚست ارشای لب٘ ٖٛلجُ اص ارشا ثشسسی ٔی ضٛد  ٚپس اص ارشا ٘یض ٔیضاٖ حػ َٛاٞذاف ٚ
ٔٛا٘غ ٔ ٚطىالت ارشایی آٖ ٔٛس د ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد ،تب ٔطخع ضٛد آیب ٞضیٞ ٝٙبی غشف ضذٛٔ ٜسد حٕش ثٛد ٜاست  ٚیب
ایٙى ٝثشای سسیذٖ ث٘ ٝتبیذ ثٟتش دس حیٗ ارشا چ ٝاغالحبتی ثبیذ ا٘زبْ ٌیشد.
ثب تٛر ٝث ٝارشای ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاصاثتذای ٟٔش ٔب ٜسبَ  7531تب و ٖٛٙو ٝثبِغ ثش  6سبَ اص آٖ ٔی ٌزسد  ٚدس
پبیبٖ ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛسؼ ٝرٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ لشاس داسیٓ ٛٔٚ ،ا٘غ ارشایی ثش سش سا ٜآٖ ث٘ ٝظش ٔیشسذ و ٝا٘زبْ یه
تحمیك دس ساستبی اسصیبثی وبسایی ٘ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد٘ ٜسجت ث ٝػٛاسؼ ٚغِٛی اص آٖ ثشای دسآٔذ پبیذاس ثشای
ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشدٚ .وبسایی آٖ سا ثب تٛر ٝث ٝاٞذاف ٚ ٚیژٌیٟبی ایٗ لب٘ٔ ٖٛبِیبتی دس ٔذت صٔبٖ
ارشایی آٖ ٔٛسد سٙزص لشاس ثذٞذ.

مببوی وظری تحقیق
ٌستشش  ٚتٛسؼ ٝلبثُ تٛرٔ ٝبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜسا ضبیذ ثتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ تٛسؼٔ ٝبِیبتی دس اٚاخش لشٖ

ثیستٓ دا٘ست .چ ُٟسبَ پیص ،یؼٙی اٚایُ د 7911 ٝٞایٗ ٔبِیبت چٙذاٖ ٔؼشٚف ٘جٛد أب دس سبَٞبی اخیش ،تٕشوض اغّی
[ ]3

ثش٘بٔ ٝاغالح ٘ظبْ ٔبِیبتی ،تمشیجبً دس تٕبْ وطٛسٞبی رٟبٖ ثش سٚی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاست.
ایٗ ٔبِیبت ،دس لشٖ حبضش ٔٛسد استمجبَ ثسیبسی اص وطٛسٞبی رٟبٖ لشاس ٌشفت ٝاست؛ ث ٝعٛسی و ٝدس حبَ حبضش اوخش
وطٛسٞبی رٟبٖ ث ٝارشای ایٗ ٔبِیبت پشداختٝا٘ذ  ٚاص ٔضایبی ایٗ ٔبِیبت ٔذسٖ ثٟشٔ ٜیثش٘ذ .ایٗ ٔبِیبت ،اص اسصش افضٚدٜ
ثٍٙبٜٞب دس ٔشاحُ ٔختّف فشایٙذ تِٛیذ -تٛصیغ اخز ٔی ضٛد  ٚاص ٔضایبی ثسیبسی ٕٞچ ٖٛتٛاٖ دسآٔذصایی ثبال ثشای دِٚت ٚ
حىٔٛت ٞبی ٔحّی ،پبیٌ ٝستشدٔ ٜبِیبتی ،سِٟٛت ارشأ ،طبسوت ٔستمیٓ ٔشدْ دس فشایٙذ ٔبِیبتٌیشی  ٚغیش ٜثشخٛسداس
است.
ػٕذٞ ٜضی ٝٙضٟشداسی ٞب و ٝدس اٚایُ تبسیس ،ث ٝػٛٙاٖ ثّذی ٝدس ایشاٖ ضٙبختٔ ٝی ضذ٘ذ اص سٛی دِٚت تبٔیٗ ٔی ضذ چشا
وٕٛٞ ٝاس ٜضٟشداسی ٞب ثخص ٔحّی حىٔٛت ٔحسٛة ضذ ٚ ٜثٛدرٙٔ ٝبسجی دسیبفت ٔی وشد٘ذ ،پس اص تغییشاتی و ٝدس
دٞ ٝٞبی اخیش دس ربیٍب ٜضٟشداسی ٞبی وطٛس ایزبد ضذ  ٚثٛدر ٝدِٚتی ایٗ سبصٔبٖ ػٕٔٛی وبٞص یبفت ،س٘ٚذ ٔتفبٚتی دس
حشوت ایٗ سبصٔبٖ ٞب ایزبد ضذ " ٚتبٔیٗ ٔبِی" ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ دغذغ ٝثشای ٔذیشاٖ ضٟشی ٔغشح ضذ .اص سٛی دیٍش ثب
تٛر ٝثٚ ٝاثستٍی ثیص اص حذ ٔٙبثغ دسأذی ضٟشداسی ٞب ث ٝػٛاسؼ ٔ ٚبِیبت ٞبی ٔشتجظ ثب ثخص ٔسىٗٙٔ ،زش ثٛ٘ ٝاسب٘بت
دسأذی ضٟشداسی دس احش تغییش ضشایظ التػبدی اص لجیُ ثحشاٖ ٞبی ٔبِی  ،چشخٞ ٝبی تزبسی  ٚتغییش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ضذٜ
و٘ ٝطبٖ دٙٞذ ٜخػیػ٘ ٝبپبیذاسی ٔ ٚغٕئ ٗ ٘جٛدٖ حبغُ اص ایٙٔ ٍٝ٘ٛٙبثغ دسأذی ٔی ثبضذ ،اص ایٗ س ٚدستیبثی ثٙٔ ٝبثغ

دسأذی پبیذاس سا ٔی تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اٞذاف ٚیژ ٜضٟشداسی ٞب دس ٘ظش ٌشفت  ٚثب تٛح ٝث ٝآ٘چ ٝثیبٖ ضذ ضٙبسبیی
ٔٙبثغ دسأذی پبیذاس دس رٟت خٛدوفبیی ایٗ سبصٔبٖ ٞبی خذٔبت سسبٖ  ٚتبٔیٗ ٞشچٔ ٝغّٛة تش ٞضیٞ ٝٙبی اٖ  ٚتٛسؼٝ
پبیذاس ضٟشی أشی ضشٚسی ث٘ ٝظش ٔی سسذ .
پبیذاسی دس دسآٔذٞب ٔستّضْ آٖ است و ٝاٚال ایٗ ٔٙبثغ اص استٕشاس ٘سجی ثشخٛسداس ثبضٙذ  ،حب٘یب حػ َٛایٗ دسآٔذٞب ضشایظ
ویفی ضٟش سا دس ٔؼشؼ تٟذیذ  ٚتخشیت لشاس ٘ذٞذ  ،اص ایٗ س ٚدستیبثی ث ٝسٚش ٞبی رذیذ تبٔیٗ ٔٙبثغ دسأذی پبیذاس ٚ
ٔغٕئٗ  ٚثذ ٖٚتجؼبت ٘بٌٛاس التػبدی  ٚارتٕبػی ٘مص ثسیبس ٔٛحشی دس سضبیت ربٔؼ ٝضٟشی  ،سشػت ثخطیذٖ ث ٝتٛسؼٝ
 ٚػٕشاٖ ٔحذٚدٞ ٜبی ضٟشی  ٚدس ٟ٘بیت ٔذیشیت ٔغّٛة ضٟشٞب خٛاٞذ داضت .وست دسأذٞبی رذیذ ضشایظ الصْ سا ثشای
اسائ ٝخذٔبت رذیذ تش ٔ ٚتٛٙع تش اص سٛی ضٟشداسی ٞب سا فشأ ٓٞی وٙذ  ٚثستش ٔٙبسجی ثشای تٛسؼ ٝپبیذاس ضٟشی أبدٔ ٜی
وٙذ .اص ایٗ س ٚضٙبسبیی  ٚاِٛیت ثٙذی ٕٟٔتشیٗ ٔٙبثغ دسأذی پبیذاس ٔ ٚذیشیت  ٚسیبست ٌزاسی دس ساستبی افضایص سٟٓ
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ایٗ ٔٙبیغ دس أذی اص ٔ ٟٓتشیٗ چبِص ٞبی ضٟشداسی وطٛس است.
ثب ٔغبِؼ ٝثش آٔبس ث ٝدست آٔذ ٜدس سشضٕبسی سبَ ٚ ٚ 7591صاست وطٛس  56دسغذ اص رٕؼیت ضٟشٞبی وطٛس دس

وال٘طٟشٞب ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ  21 ٚدسغذ اص ٔشدْ ضٟشی ٘یض دس  7116ضٟش وٛچه و ٝوٕتش اص ٞ 31ضاس ٘فش رٕؼیت داس٘ذ

سبوٗ ٞستٙذٔ ٚ .یبٍ٘یٗ استفبدٕٛٞ ٜعٙبٖ سبوٗ دس وال٘طٟشٞب اص خذٔبت ضٟشی ٔ 76یّی ٖٛسیبَ است دس حبِی وٝ
ٕٞیٗ ٔیضاٖ دس ضٟشٞبی ثضسي ،پٙذ ٔیّی ٖٛسیبَ  ٚدس ضٟشٞبی وٛچه یه تب سٔ ٝیّی ٖٛسیبَ استٙٔ .بثؼی و ٝدس سبَ
ٞبی ٌزضت ٝاص ٔحُ ػٛاسؼ ّٔی دس اختیبس ٚصاست وطٛس لشاس ٌشفت غشف فؼبِیت ٞبی ػٕشا٘ی ضذ ٔ ٚتبسفب٘ ٝرٟت دٞی
ٞبی خبظ دس ایٗ ساستب ثبػج ضذ و ٝلب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜربیٍضیٗ لٛا٘یٗ لجّی ضٛد .سیبست ٞبی ٘بٔٙبست دس

سبَ ٞبی ٌزضت ٝثبػج ضذ و ٝایٗ ػٛاسؼ ،سً٘ ٔبِیبت  ٚوٕه ث ٝدِٚت داضت ٝثبضذ 31 ٚ .دسغذ اص ثٛدر ٝضٟشداسی
ضٟشٞبی وٛچه وطٛس ٘یض اص ٔحُ لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜتبٔیٗ ٌشدد  :،ایٗ أش ،اص یه رٟت ٔضایبیی داسد  ٚآٖ ٓٞ
وٕه ث ٝدِٚت ثب ٚرٛد ٔحذٚدیت ٔٙبثغ دِٚتی است ِٚی دس ػیٗ حبَ ثشای ٔذیشیت ضٟشی ،أشی خغش٘بن ٔحسٛة ٔی
ضٛد چشا ؤٕ ٝىٗ است ٔذیشاٖ ضٟشی اص ظشفیت ٞبی ثٔٛی خٛد ثشای دسآٔذ صایی استفبد٘ ٜىشدٙٔ ٚ ٜتظش ثٛدرٞ ٝبی
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دِٚتی ثبضٙذ.
ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص رّٕٔ ٝبِیبت ٞبی ٘ٛیٙی است و ٝپس اص ر ًٙرٟب٘ی د ْٚدس وطٛسٞبی اسٚپبیی ٚضغ ضذ .ایٗ
٘ٛع ٔبِیبت ،سایذتشیٗ  ٚپزیشفتٝتشیٗ ٔبِیبتی است و ٝدِٚت  ٚضٟشداسیٞب ،ثشای تأٔیٗ ٞضیٞٝٙبی خٛد دسیبفت ٔیوٙٙذ ٚ
٘ٛػی ٔبِیبت ثش ٔػشف است .لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜو ٝتٛسظ ٔزّس ضٛسای اسالٔی تػٛیت ضذٌ ،بٔی ثشای حشوت
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ضٟشداسیٞب ،ث ٝسٛی دسآٔذٞبی ٔبِی پبیذاس ٕٞ ٚچٙیٗ ضفبفسبصی ٘ظبْ التػبدی وطٛس خٛاٞذ ثٛد.
الصْ ث ٝروش است و ٝاص صٔبٖ ارشایی ضذٖ ایٗ لب٘٘( ٖٛیٕسبَ د ْٚسبَ )7831اص ٔحُ ػٛاسؼ ٚغِٛی ثٛٔ ٝرت لبٖ٘ٛ
ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاػٓ اص ػٛاسؼ وبالٞبی ػٕٔٛی  ،وبالٞبی خبظ  ،وبالٞبی ٚاسداتی  ٚػٛاسؼ آالیٙذٌی ٕٞ ،چٙیٗ
ػٛاسؼ ٚغِٛی اص ٔٛدیبٖ ثضسي و ٝثػٛست ٔتٕشوض دس تٟشاٖ ٚغ ٚ ، َٛثٙب ث ٝسٕٟی ٝث ٝاستبٟ٘ب تخػیع ٔی یبثذ  ،وُ
ػٛاسؼ تزٕیغ ضذ ، ٜثػٛست ٔبٞب٘ ، ٝث٘ ٝسجت رٕؼیت ٞش ضٟشستبٖ  ٚدٞستبٖ  ،ث ٝحسبة ضٟشداسی ٞب ٚدٞیبسی ٞبی
ٔشثٛعٚ ٝاسیض ٔی ٌشدد .
الصْ ثٌ ٝفتٗ ٘یست و ، ٝأش ضٙبسبیی  ٚتطخیع ػّٕىشد ٔبِی ٔٛدیبٖ ٘ ،یبص ث ٝتؼبُٔ ثیٗ سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی ٚ
ضٟشداسیٟب سا ٔی عّجذ  ،دس ایٗ ساستب  ،ثشاسبس ٔبد 87 ٜلب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد " ، ٜضٟشداسی ٞب ٔىّفٙذ اعالػبت

ٔٛرٛد دس پبیٍبٟٞبی اعالػبتی خٛد ٔشثٛط ث ٝأالن ٔ ،طبغُ  ٚسبیش ٔٛاسد  ،و ٝدس أش ضٙبسبیی یب تطخیع ػّٕىشد ٔبِی
ٔؤدیبٖ ٛٔ ،سد ٘یبص سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ٔی ثبضذ  ،سا حست دسخٛاست سئیس وُ سبصٔبٖ ٔزوٛس دس اختیبس ایٗ
سبصٔبٖ لشاس داد ٚ ٜأىبٖ دستشسی ٕٞضٔبٖ سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ث ٝایٗ اعالػبت سا دس پبیٍبٟٞبی اعالػبتی ریشثظ
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فشا ٓٞآٚس٘ذ" .
اص دیذٌب ٜالتػبدی ،اسصش افضٚد ٜتفبٚت ثیٗ اسصش ستب٘ذٔ( ٜحػ ٚ )َٛاسصش دادٛٔ( ٜاد اِٚی )ٝاست؛ أب دس تذٚیٗ لب٘ ٖٛثٝ
ِحبػ اسائٍ٘ ٝشش ٔغّٛة ارشایی ،ایٗ تؼشیف ثش اسبس سٚشٞبی حسبثذاسی  ٚثب تىی ٝثش سٚش غٛستحسبة اسائٔ ٝیضٛد .ثٝ
ػجبست دیٍش ،اسصش افضٚد ٜثیبٍ٘ش تفبٚت ثیٗ اسصش وبالٞب  ٚخذٔبت ػشض ٝضذ ٜثب اسصش وبالٞب  ٚخذٔبت ث ٝوبس سفت ٝدس
خشیذ یه ضخع دس یه دٚسٔ ٜؼیٗ است .ثب تٛر ٝث ٝتؼشیف ٔزوٛسٔ ،بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜػجبست است اصٛ٘ :ػی ٔبِیبت ثش
فشٚش چٙذ ٔشحّٝای و ٝخشیذ وبالٞب  ٚخذٔبت ٚاسغٝای سا اص پشداخت ٔبِیبت ٔؼبف ٔیوٙذ.
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اوًاع مبلیبت بر ارزش افسيدٌ
سٛ٘ ٝع ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٚ ٜرٛد داسد و ٝػجبستٙذ اص:
ٔ بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع تِٛیذی
ٔ بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع ٔػشفی
ٔ بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع دسآٔذی
ٞش وذاْ اص ایٗ سٛ٘ ٝع ٔبِیبت ٘یض ثش ٔجٙبی د ٚاغُ ٔجذأ یب ٔمػذ ٔحبسجٔ ٝیض٘ٛذ .دس اغُ ٔجذأ؛ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٜ
ثش تٕبْ وبالٞب  ٚخذٔبتی و ٝدس وطٛس تِٛیذ ٔیض٘ٛذٚ ،ضغ ٔی ٌشدد ،أب دس اغُ ٔمػذٔ ،بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثش ٕٝٞ
وبالٞب  ٚخذٔبتی و ٝدس وطٛس ٔػشف ٔیض٘ٛذٚ ،ضغ ٔیضٛد.

مبلیبت بر ارزش افسيدٌ از وًع تًلیدی
دس غٛستی و ٝاص اغُ ٔجذأ استفبد ٜضٛد ،تٕبْ ٔخبسد دس تِٛیذ ٘بخبِع (ث ٝرض ٔخبسد دِٚت ثبثت دستٕضد وٕ٘ ٝیتٛا٘ذ
تحت پٛضص ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜلشاس ٌیشد) دس ثشٌشفتٔ ٝیضٛد؛ ثب فشؼ ایٙى ٝاص اغُ ٔجذأ استفبد ٜضٛد ،غبدسات وٝ
ٔٙطأ داخّی داسدٔ ،طٕٔ َٛبِیبت ٔیضٛد ،أب ٚاسدات و ٝاسصش آٖ اص خبسد ٘طأت ٔیٌیشدٔ ،طٕٔ َٛبِیبت ٕ٘یضٛد.
ثٙبثشایٗ پبیٔ ٝبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع تِٛیذی ،رٕغ تٕبْ ٔخبسد دس تِٛیذ ٘بخبِع داخّی ث ٝاستخٙبی ٔخبسد دستٕضدی
دِٚت است.
دس ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع تِٛیذیٔ ،بِیبت وّی ثش فشٚش اػٕبَ ٔیضٛد .ایٗ ٘ٛع ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٔ ٜیتٛا٘ذ ثش
وبالٞبی ٔػشفی  ٚسشٔبیٝای اػٕبَ ضٛد .دس ایٗ سٚش ،وبالٞبی سشٔبیٝای  ٚاستٟالن آٖٞب ،اص ٔبِیبت ٔؼبف ٘یستٙذ  ٚثٝ
خشیذ وبالٞبی سشٔبیٝای ،اػتجبس ٔبِیبتی تؼّك ٕ٘یٌیشد؛ اص ایٗس ٚایٗ ٔبِیبت اٍ٘یض ٜسشٔبیٌٝزاسی سا تضؼیف ٔیوٙذ.

مبلیبت بر ارزش افسيدٌ وًع مصرفی
دس ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع ٔػشفی ،ػال ٜٚثش استٟالنٔ ،خبسد ٔشثٛط ث ٝوبالٞبی سشٔبیٝای ٘یض اص ضٕ َٛپبیٝ
ٔبِیبتی خبسد ٔیضٛد .ثب وبٞص ٞضیٞٝٙبی سشٔبیٝای اص تِٛیذ ،آ٘چ ٝثبلی ٔیٔب٘ذ ثشاثش اسصش وبالٞبی ٔػشفی تِٛیذ ضذٜ

است٘ .ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٜای و ٝدس وطٛسٞبی ػض ٛربٔؼ ٝاسٚپب ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد ،اص ایٗ ٘ٛع استٌ .شایص
ثشخی وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ٘ ٝیض ث ٝاستفبد ٜاص ایٗ سٚش است؛ ثٚ ٝیژ ٜث ٝػّت ٔؼبف ثٛدٖ وبالٞبی سشٔبیٝای اص ٔبِیبت
و ٝاٍ٘یض ٜثشای سشٔبیٌٝزاسی ثیطتش سا ثٚ ٝرٛد ٔیآٚسد؛ استفبد ٜاص ایٗ سٚش دس ػُٕ ٘سجت ث ٝد ٚسٚش دیٍش ،اص سِٟٛت
ثیطتشی ثشخٛسداس است.

مبلیبت بر ارزش افسيدٌ وًع درآمدی
سٔٛیٗ ٘ٛع ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜاص ٘ٛع دسآٔذی ٔیثبضذ و ٝاستٟالن سا دس ثش ٕ٘یٌیشد ٔ ٚخبسد سشٔبیٝای خبِع سا
ضبُٔ ٔیضٛد .پبی ٝایٗ ٔبِیبتٔ ،زٕٛػ ٝدسآٔذ پشداختی ث ٝػٛأُ ،پس اص وسش ٔخبسد دستٕضدی دِٚت است .ػّت
٘بٍٔزاسی ایٗ ٘ٛع ٔبِیبت ٘یض ٕٞیٗ ٔٛضٛع ٔی ثبضذ .ث ٝثیبٖ دیٍش ،پبی ٝوّی ٔبِیبت دس ٘ٛع دسآٔذی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد،ٜ
ٔتٙبست ثب دسآٔذ ػٛأُ تِٛیذ است .الصْ ث ٝروش است و ٝثبیذ ث ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیض تٛر ٝضٛد ؤ ٝبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع
دسآٔذ ثب ٘ٛع ٔػشفی آٖ تفبٚت ٞبیی داسد؛ اص رّٕ ٝایٙى ٝفؼبَ التػبدی دس پشداخت ٔبِیبت اص ٘ٛع دسآٔذیٔ ،زبص ث ٝوٓ
وشدٖ استٟالن است أب دس ٘ٛع ٔػشفی ٔزبص ث ٝوسش سشٔبیٌٝزاسی ٘بخبِع ٔیثبضذ .ث ٝػجبستی دیٍشٔ ،بِیبت ثش اسصش
افضٚد ٜاص ٘ٛع دسآٔذی ث ٝا٘ذاص ٜتفبٚت سشٔبیٌ ٝزاسی ٘بخبِع  ٚاستٟالن ،ثیطتش اص ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٘ٛع ٔػشفی
ٔیثبضذ.

[]77

ضُرداریَب ي وقص آنَب در مبلیبت بر ارزش افسيدٌ
ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص رّٕٔ ٝبِیبت ٞبی ٘ٛیٙی است و ٝپس اص ر ًٙرٟب٘ی د ْٚدس وطٛسٞبی اسٚپبیی ٚضغ ضذ .ایٗ
٘ٛع ٔبِیبت ،سایذتشیٗ  ٚپزیشفتٝتشیٗ ٔبِیبتی است و ٝدِٚت  ٚضٟشداسیٞب ،ثشای تأٔیٗ ٞضیٞٝٙبی خٛد دسیبفت ٔیوٙٙذ ٚ
٘ٛػی ٔبِیبت ثش ٔػشف است .لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜو ٝتٛسظ ٔزّس ضٛسای اسالٔی تػٛیت ضذٌ ،بٔی ثشای حشوت
ضٟشداسیٞب ،ث ٝسٛی دسآٔذٞبی ٔبِی پبیذاس ٕٞ ٚچٙیٗ ضفبفسبصی ٘ظبْ التػبدی وطٛس خٛاٞذ ثٛد.
ثیتشدیذ ویفیت ص٘ذٌی  ٚچٍٍ٘ٛی خذٔبت سسب٘ی دس ضٟش ،ساثغٔ ٝؼٙبداسی ثب پٛیبیی التػبدی آٖ داسد  ٚایٗ پٛیبیی ٘یض دس
تؼبُٔ ٔٙبثغ ٔبِی پبیذاس رشیبٖ ٔییبثذ .ضٟشداسیٞب دس فشایٙذ ٔذیشیت تٛسؼ ٝضٟشی  ٚاسائ ٝخذٔبت ٔٛسد ٘یبص ضٟش٘ٚذاٖ ،ثب
ٔؼضالت ٔتؼذدی دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف سٚثشٞ ٚستٙذ .دس اثتذای عشح  ٚارشای ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜس ٟٓضٟشداسیٞب دس
ٚغ َٛاص وبال ،خذٔبت ٔ ٚؼبٔالت تزبسی ٕٞب٘ٙذ س ٟٓسبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس  31ث 31 ٝثٛدٕٞ .بٖعٛس ؤ ٝیدا٘یٓ
پیص اص ایٗ ،س ٟٓضٟشداسیٞب اص ٔبِیبت تِٛیذ ( )%7دسغذ ثٛد و ٝعجك لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜایٗ سلٓ ث 7/3 ٝدسغذ
افضایص یبفت.
ثش اسبس لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛسؼ ٝدس سبَ ا َٚارشای ثش٘بٔ ،ٝیه دسغذ ث٘ ٝشخ  5دسغذی ایٗ ٔبِیبت افضٚد ٜضذ  ٚث1 ٝ
دسغذ سسیذ .دس حبَ حبضش ٘شخ ایٗ ٔبِیبت ث 9 ٝدسغذ سسیذ ٜاست و ٝس ٟٓػٛاسؼ  5دسغذ  ٚسٔ ٟٓبِیبت  3دسغذ
ٔیثبضذ .ایٗ دس حبِی است و ٝس ٟٓثیٕ ٝسالٔت ٘یض یه دسغذ عجك لب٘ ٖٛثٛدر ٝسبَ ٔ 7595حبسج ٚ ٝپشداخت ٔی
ٌشددِ ،زا دس حبَ حبضش ٘شخ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس سبَ  ٚ 7591دس پبیبٖ سبَ ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛسؼ ٝرٕٟٛسی اسالٔی
ایشاٖ ث )%9( ٝدسغذ سسیذ ٜاست .ثیبٖ ایٗ ٘ىت ٝدس ایٗ رب الصْ است و ٝاص ٔضایبی ارشای ایٗ عشحٚ ،اسیض ایٗ ٔجبِغ ثٝ

حسبة ضٟشداسی ٞش ضٟش ٔیثبضذ .دسآٔذ ٔضثٛس ٔٛرت حجبت دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ضٟشداسیٞب ثشای خذٔبت ٔٛسد ٘یبص
ضٟش٘ٚذاٖ ٔیضٛد.

برخی از قًاویه مبلیبت بر ارزش افسيدٌ مربًط بٍ حقًق ضُرداریُب
حبَ ثشای اعالعسسب٘ی وبسضٙبسبٖ ٔ ٚزشیبٖ دسآٔذی ضٟشداسیٞب ،ث ٝثشخی اص لٛا٘یٗ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜؤ ٝشثٛط ثٝ
حمٛق ضٟشداسیٞب ٔیثبضذ ،اضبسٔ ٜیضٛد.
ثش اسبس تجػشٔ 1 ٜبدٔ ،71 ٜبِیبتٞبیی و  ٝدس صٔبٖ خشیذ وبالٞب  ٚخذٔبت تٛسظ ضٟشداسیٞب  ٚدٞیبسیٞب ثشای ا٘زبْ
ٚظبیف  ٚخذٔبت لب٘٘ٛی پشداخت ٔیٌشد٘ذ ،عجك ٔمشسات ،ایٗ لب٘ ٖٛلبثُ تٟبتش یب استشداد خٛاٞذ ثٛد.

عجك ٔبد 57 ٜلب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜضٟشداسیٞب ٔىّفٙذ اعالػبت ٔٛرٛد دس پبیٍبٜٞبی اعالػبتی خٛد ٔشثٛط ثٝ
أالنٔ ،طبغُ  ٚسبیش ٔٛاسد و ٝدس أش ضٙبسبیی یب تطخیع ػّٕىشد ٔبِی ٔؤدیبٖ ٔٛسد ٘یبص سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس
ٔی ثبضذ سا حست دسخٛاست سئیس وُ سبصٔبٖ ٔزوٛس دس اختیبس ایٗ سبصٔبٖ لشاس داد ٚ ٜأىبٖ دستشسی ٓٞصٔبٖ سبصٔبٖ
أٛس ٔبِیبتی وطٛس ث ٝایٗ اعالػبت سا دس پبیٍبٜٞبی اعالػبتی ریشثظ فشا ٓٞآٚس٘ذ.

ث٘ ٝظش ٔیسسذ ٔبد 59 ٚ 53 ٜلب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص ٕٟٔتشیٗ ٔٛاد ٔشتجظ ثب ضٟشداسیٞبی وطٛس ٔیثبضذ و ٝثٝ
غٛست وبُٔ دس ایٙزب ث ٝآٖٞب پشداختٔ ٝیضٛد:

ٔبد٘ :53 ٜشخ ػٛاسؼ ضٟشداسیٞب  ٚدٞیبسی ٞب دس ساثغ ٝثب وبال  ٚخذٔبت ٔطٕ َٛایٗ لب٘ ،ٖٛػال ٜٚثش ٘شخ ٔبِیبت ٔٛضٛع
ٔبد 76 ٜایٗ لب٘ ٖٛث ٝضشح صیش تؼییٗ ٔیٌشدد:
اِف -وّی ٝوبالٞب  ٚخذٔبت ٔطٕ٘ َٛشخ ٔبد 76 ٜایٗ لب٘ 7/3 ٖٛدسغذ
ة -ا٘ٛاع سیٍبس ٔ ٚحػٛالت دخب٘ی 5 ،دسغذ

د -ا٘ٛاع ثٙضیٗ  ٚسٛخت ٛٞاپیٕب 71 ،دسغذ

د٘ -فت سفیذ ٘ ٚفت ٌبص 71 ،دسغذ ٘ ٚفت وٛس 3 ٜدسغذ.

تجػشٚ : 7 ٜاحذٞبی تِٛیذی آالیٙذٔ ٜحیظ صیست و ٝاستب٘ذاسدٞب  ٚضٛاثظ حفبظت اص ٔحیظ صیست سا سػبیت ٕ٘یٕ٘بیذ،
عجك تطخیع  ٚاػالْ سبصٔبٖ ٔحیظ صیست (تب پب٘ضد ٓٞاسفٙذٔبٞ ٜش سبَ ثشای ارشا دس سبَ ثؼذ)ٕٞ ،چٙیٗ پبالیطٍبٜٞبی
٘فت ٚ ٚاحذٞبی پتشٚضیٕی ،ػال ٜٚثش ٔبِیبت  ٚػٛاسؼ ٔتؼّك ثٛٔ ٝضٛع ایٗ لب٘ٔ ،ٖٛطٕ َٛپشداخت یه دسغذ اص لیٕت
فشٚش ث ٝػٛٙاٖ آالیٙذٌی ٔیثبضٙذ .حىٓ ٔبد 71 ٜایٗ لب٘ ٚ ٖٛتجػشٜٞبی آٖ ث ٝػٛاسؼ آالیٙذٌی ٔٛضٛع ایٗ ٔبد ،ٜلبثُ
تسشی ٕ٘یثبضذ.
ػٛاسؼ ٔٛضٛع ایٗ تجػش ،ٜدس داخُ حشیٓ ضٟشٞب ث ٝحسبة ضٟشداسی ٔحُ استمشاس ٚاحذ تِٛیذی  ٚدس خبسد اص حشیٓ
ضٟشٞب ث ٝحسبة تٕشوض ٚر ٜٛتجػشٔ 2 ٜبدٚ 59 ٜاسیض ٔیضٛد ،تب ثیٗ دٞیبسیٞبی ٕٞبٖ ضٟشستبٖ تٛصیغ ٌشدد.
تجػش :2 ٜدس غٛستی وٚ ٝاحذٞبی تِٛیذی ثٙٔ ٝظٛس ا ستمبی ٟٔبست  ٚسالٔت وبسوٙبٖ خٛدٔ ،شاوض آٔٛصضی ٚ ٚسصضی ایزبد
وشد ٜیب دس ایٗ خػٛظ ٞضیٕ٘ ٝٙبیٙذ ،ثب اػالْ ٚصاست وبس  ٚأٛس ارتٕبػی ٔیتٛا٘ٙذ د ٜدسغذ ( )%71ػٛاسؼ ٔٛضٛع ثٙذ
(اِف) ایٗ ٔبد ٜسا تب سمف ٞضی ٝٙغٛست ٌشفت ،ٝدسخٛاست استشداد ٕ٘بیٙذ .دس غٛست تأییذ ٞضیٞٝٙبی ٔضثٛس تٛسظ سبصٔبٖ
أٛس ٔبِیبتی وطٛسٚ ،رٔ ٜٛشثٛط ،حست ٔمشسات ایٗ لب٘ ،ٖٛلبثُ تٟبتش یب استشداد خٛاٞذ ثٛد.

تجػش : 5 ٜثٙٔ ٝظٛس تأسیس  ٚتٛسؼٚ ٝاحذٞبی آٔٛصضی ٔٛسد ٘یبص دس ٔٙبعك وٕتش تٛسؼٝیبفتٔ ،ٝؼبدَ ٘یٓ دسغذ ( )%1/3اص
ػٛاسؼ ٚغِٛی ثٙذ (اِف) ایٗ ٔبد ، ٜث ٝحسبة ٔخػٛظ دس خضا٘ ٝث٘ ٝبْ ٚصاست آٔٛصش  ٚپشٚسش ٚاسیض ٔیٌشدد ٔ ٚؼبدَ آٖ
اص ٔحُ اػتجبسی و ٝدس لٛا٘یٗ ثٛدر ٝسٛٙاتی ٔٙظٛس ٔی ٌشدد ،دس اختیبس ٚصاست یبد ضذ ٜلشاس خٛاٞذ ٌشفت تب تٛسظ ٚصاست
آٔٛصش  ٚپشٚسش دس أش تٛسؼ ٚ ٝاحذاث ٔشاوض آٔٛصضی ٔٛسد ٘یبص دس ٔٙبعك ٔضثٛس ٞضیٌ ٝٙشدد .آییٗ ٘بٔ ٝارشایی ایٗ تجػشٜ
ث ٝپیطٟٙبد ٔطتشن ٚصاستخب٘ٞٝبی آٔٛصش  ٚپشٚسش وطٛس  ٚأٛس التػبد  ٚداسایی ث ٝتػٛیت ٞیأت ٚصیشاٖ ٔیسسذ.
ٔبدٔ :59 ٜؤدیبٖ ٔىّفٙذ ػٛاسؼ  ٚرشایٓ ٔتؼّك ثٛٔ ٝضٛع ٔبد )53( ٜایٗ لب٘ ٖٛسا ث ٝحسبةٞبی ساثغی و ٝثٙب ثٝ
دسخٛاست سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس  ٚتٛسظ خضا٘ٝداسی وُ وطٛس افتتبح ٔیٌشدد  ٚاص عشیك سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس
اػالْ ٔیضٛدٚ ،اسیض ٕ٘بیٙذ:
اِف) ػٛاسؼ ٚغِٛی ثٙذ (اِف) ٔبد ) 53( ٜدس ٔٛسد ٔؤدیبٖ داخُ حشیٓ ضٟشٞب ،ث ٝحسبة ضٟشداسی ٔحُ  ٚدس ٔٛسد ٔؤدیبٖ
خبسد اص حشیٓ ضٟشٞب ،ث ٝحسبة تٕشوض ٚرٚ ٜٛصاست وطٛس ثٙٔ ٝظٛس تٛصیغ ثیٗ دٞیبسیٞبی ٕٞبٖ ضٟشستبٖ ثش اسبس
ضبخع رٕؼیت ٔ ٚیضاٖ وٕتش تٛسؼٝیبفتٍی.
ة) ػٛاسؼ ٚغِٛی ثٙذٞبی (ة)( ،د) ( ٚد) ٔبد 53 ٜث ٝحسبة تٕشوض ٚر ٜٛث٘ ٝبْ ٚصاست وطٛس.
تجػش :7 ٜس ٝدسغذ ( )%5اص ٚرٚ ٜٛاسیضی و ٝث ٝحسبةٞبی ٔٛضٛع ایٗ ٔبدٚ ٜاسیض ٔیٌشدد ،دس حسبة ٔخػٛظ٘ ،ضد خضا٘ٝ
ث٘ ٝبْ سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ٚاسیض ٔی ضٛد ٔ ٚؼبدَ آٖ اص ٔحُ اػتجبس اختػبظ و ٝدس لٛا٘یٗ ثٛدر ٝسٛٙاتی ٔٙظٛس
ٔیٌشدد ،دس اختیبس سبصٔبٖ ٔضثٛس وٚ ٝظیف ٝضٙبسبیی ،سسیذٌیٔ ،غبِجٚ ٚ ٝغ َٛایٗ ػٛاسؼ سا ػٟذٜداس ٔیثبضذ ،لشاس
خٛاٞذ ٌشفت تب ثشای خشیذ تزٟیضات ،آٔٛص ش  ٚتطٛیك وبسوٙبٖ  ٚحسبثشسی ٞضیٕ٘ ٝٙبیٙذٚ .ر ٜٛپشداختی ث ٝاستٙبد ایٗ
ثٙذ ،ث ٝػٛٙاٖ پبداش ٚغِٛی اص ضٕٔ َٛبِیبت  ٚوّیٔ ٝمشسات ٔغبیش ٔستخٙی است.
تجػش :2 ٜحسبة تٕشوض ٚر ٜٛلیذ ضذ ٜدس ایٗ ٔبد ٜتٛسظ خضا٘ٝداسی وُ وطٛس ث٘ ٝبْ ٚصاست وطٛس افتتبح ٔیضٛدٚ .رٜٛ
ٚاسیضی ث ٝحسبة ٔضثٛس (ث ٝاستخٙبی ٘ح ٜٛتٛصیغ ٔزوٛس دس لسٕتٞبی اخیش ثٙذ (اِف) ایٗ ٔبد ٚ ٜتجػشٔ )7( ٜبد )53( ٜایٗ

لب٘ )ٖٛث٘ ٝسجت ثیست دسغذ ( )%21ثشای والٖ ضٟشٞب (ضٟشٞبی ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفش رٕؼیت) ثشاسبس ضبخع رٕؼیت،

ضػت دسغذ ( )%61ثشای سبیش ضٟشٞب ثشاسبس ضبخع وٕتش تٛسؼٝیبفتٍی رٕؼیت  ٚثیست دسغذ ( )%21ثشای دٞیبسیٞب
ثشاسبس ضبخع رٕؼیت ،تحت ٘ظش وبسٌشٞٚی ٔتطىُ اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔؼب٘ٚت ثش٘بٔٝسیضی ٘ ٚظبست ساٞجشدی سئیس رٕٟٛس ٚ
ٚصاست أٛس التػبدی  ٚداسایی ٚ ٚصاست وطٛس  ٚیه ٘فش ٘بظش ث ٝا٘تخبة وٕیسی ٖٛالتػبدی ٔزّس ضٛسای اسالٔیٔ ،غبثك
آییٗ ٘بٔ ٝارشایی و ٝث ٝپیطٟٙبد ٔطتشن ٚصاست أٛس التػبدی  ٚداساییٚ ،صاست وطٛس  ٚضٛسای ػبِی استبٖٞب ث ٝتػٛیت
ٞیأت ٚصیشاٖ ٔیسسذ ،تٛصیغ  ٚتٛسظ ضٟشداسیٞب  ٚدٞیبسیٞب ٞضیٔ ٝٙیضٛدٞ .شٌ ٝ٘ٛثشداضت اص حسبة تٕشوض ٚر ٜٛث ٝرض
پشداخت ث ٝضٟشداسیٞب  ٚدٞیبسیٞب ٚ ٚرٛٔ ٜٛضٛع ٔبد ،)51( ٜتجػشٜٞبی (ٔ )5( ٚ )2بد 53 ٜایٗ لب٘ ٚ ٖٛتجػش )7( ٜایٗ
ٔبدٕٛٙٔ ،ٜع ٔی ثبضذٚ .صاست وطٛس ٔٛظف است وٌ ٝضاسش ػّٕىشد ٚر ٜٛدسیبفتی سا ٞش سٔ ٝب ٜیىجبس ث ٝضٛسای ػبِی
استبٖٞب  ٚوٕیسی ٖٛالتػبدی ٔزّس ضٛسای اسالٔی اسائٕ٘ ٝبیذ.

[]72

سئًاالت ي فرضیٍ تحقیق
اص آ٘زبیی و ٝدس ٞش ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔیضاٖ ٚغٔ َٛبِیبت (وست دسآٔذٞبی ٔبِیبتی) ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔؼیبسٞبی وبسایی آٖ ٘ظبْ
ٔبِیبتی ث ٝضٕبس ٔی آیذ .حبَ ثب تٛر ٝث ٝدسآٔذی پبیذاس ثشای وطٛس  ٚضٟشداسیٟب ایٗ سئٛاَ ٔغشح ٔی ضٛد و ٝآیب ایٗ

دسآٔذٞب ثشای ضٟشد اسیٟب ث ٝػٛٙاٖ دسآٔذی پبیذاس است یب خیش؟ ٔ ٚذیشاٖ ضٟشی ٔی تٛا٘ٙذ ثب اتىب ث ٝایٗ دسآٔذٞب ثش٘بٔٝ
سیضیٟبی ضٟشی دس رٟت تٛسؼ ٚ ٝآثبدا٘ی ضٟشٞب ا٘زبْ دٙٞذ یب خیش؟  ٚاص آ٘زبیی و ٝیىی اص ٞذفٟبی ٘ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش
افضٚد ٜسفغ ٘ٛالع ٚوبستیٟبی ٘ظبْ تزٕیغ ػٛاسؼ ثٛد ،ثبیستی ایٗ ٔسئّٛٔ ٝسد ثشسسی  ٚتحمیك لشاسٌیشد و ٝآیب ایٗ
٘ٛالع ٔشتفغ ضذ ٜاست ؟ آیب ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜو ٝدس سبِٟبی اخیش ٘ظش ٔسئِٛیٗ التػبدی وطٛسٞبی صیبدی سا ث ٝخٛد
رّت وشد ٜاست  ،پس اص ارشای 6سبَ ث ٝاٞذاف خٛد ربٔ ٝػُٕ پٛضب٘ذ ٜاست ؟ دس ضٕٗ ثتٛا٘ذ پیطٟٙبدٞبیی سا ثشای
ارشای ٞش چ ٝثٟتش ایٗ ٘ظبْ ٔبِیبتی ثشای تٛسؼٔ ٝذیشیت ضٟشی اسائٕ٘ ٝبیذ.
سٚش تحمیك  ٚتحّیُ ویفی  ٚاص ِحبػ ٔبٞیت وبس اص ٘ٛع وبسثشدی ٔیجبضذٛ٘ .ع تحمیك ٔمبیس ٝای ثیٗ ٔبِیبت س ٟٓدِٚت
ٚػٛاسؼ س ٟٓضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب اص دسآٔذ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاست .اص ٘شْ افضاس  spssثشای تحّیُ آٔبسی استفبدٜ
ٔیطٛد ٚ .پشسطٙبٔ ٝای ثب تٛر ٝثٚ ٝیژٌیٟب  ٚاٞذاف ٘ظبْ ٞبی ٔبِیبتی  ٚػٛاسؼ ٔٛسد ٘ظش ثشای ثشسسی فشضی ٝاغّی تٙظیٓ
ضذ ٜاست ٚ .اص آصٔ T ٖٛثشای تحّیُ ٘تبیذ پشسطٙبٔ ٝاستفبدٔ ٜی ضٛد .ثشای ثشسسی فشضی ٝفشػی دسآٔذٞبی ػٛاسؼ
ضٟش داسیٟب و ٝچ ٝسٕٟی اص دسآٔذٞبی ٔبِیبتی ث ٝضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٔی سسذ .ثب استفبد ٜاص پیطی ٝٙپژٞٚطٟبی ٔشتجظ ،
ایٙتش٘ت  ٚاعالػبت خضا٘ ٝداسی وُ وطٛس  ٚاداس ٜحسبثذاسی ٚ ٚغٔ َٛبِیبت سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛسرٕغ آٚسی ضذ ٜاست.

ربٔؼ ٝآٔبسی وبسوٙبٖ سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس و ٝدس حٛصٔ ٜبِیبت ثش اسصش افضٚد ٚ ٜتزٕیغ ػٛاسؼ  ٚافشاد داسای سبثمٚ ٝ
تزشث ٝدس أش ٔبِیبت ٔی ثبضذو ٝتؼذاد (٘ ) 17فش اص آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛربٔؼ ٝآٔبسی ا٘تخبة ضذ ٜاست .اص ایٗ تؼذاد تؼذاد
(٘ )79فش وبسضٙبس اسضذ  ،تؼذاد (٘ )71فش سئیس ٌش ، ٜٚتؼذاد (٘ )3فش سئیس أٛس  ،تؼذاد (٘ )5فش ٔؼبٔ ٖٚبِیبتی ٘ )7( ٚفش
ٔذیش وُ ٔی ثبضٙذ.

مقبیسٍ درآمدَبی مبلیبتی ي ػًارض ضُرداری در سبلُبی اخیر
ثب تٛر ٝث ٝدسآٔذٞبی ٔبِیبتی دس سبِٟبی اخیش  ٚتبحیش آٖ ثش دسآٔذٞبی دِٚت  ٚدسآٔذٞبی ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب دس سشاسش
وطٛس ثبیذ ثذا٘یٓ چٔ ٝمذاس اص ایٗ دسآٔذٞب دس سبِٟبی اخیش افضایص یبفت ٝاست ِ ،زا ثبیذ ث ٝاػذاد  ٚاسلبْ دسست دست پیذا
وشد ٚ ٜثتٛا٘یٓ آٟ٘ب سا تزضی ٚ ٝتحّیُ ٕ٘بییٓ ٔ ٚمذاس افضایص  ٚیب وبٞص آٟ٘ب سا ٔمبیس ٝوٙیٓ  ٚاص دادٞ ٜبی ثذست آٔذ ٜدس
ٔذیشیت ضٟشی ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی دس سغح ضٟشٞب  ٚدٞیبسیٟب استفبد ٜوٙیٓ  ،دس غٛستی و ٝایٗ ثش٘بٔ ٝسیضیٟب دسست ثبضذ ٔب
دس سغح ربٔؼ ٝپیطشفتٟبی فشاٚا٘ی سا ٔطبٞذ ٜخٛاٞیٓ وشد  ٚایٗ پیطشفتٟب ثبػج پٛیبیی ٕٛ٘ ٚد  ٚتٛاٖ ثبال دس ثیٗ
وطٛسٞبی د٘یب خٛاٞذ ٌشدیذ  ٚدیٍش وطشٞب د٘جبَ ایٗ خٛاٙٞذ ثٛد و ٝیتٛا٘ٙذ اص ثش٘بٔ ٝسیضیٟبی دسست  ٚغحیح ٔب استفبدٜ
ٕ٘بیٙذ  ،پس دس ایٗ غٛست ٔی تٛا٘یٓ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙثذست آٔذ ٜسا غبدس ٕ٘بییٓ تب رٟب٘ی پٛیب  ٚسبِٓ داضت ٝثبضیٓ  ٚدس
د٘یبی أشٚص حشف ا َٚسا ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙرذیذ ٔی ص٘ذ پس ٔب ثبیذ اعالػبت غحیح  ٚدسستی دس اختیبس دست ا٘ذسوبساٖ لشاس
دٞیٓ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی غحیح  ٚربٔؼی ثشای ٔذیشیت ضٟشی  ٚحتی دس سغح ربٔؼ ٝا٘زبْ پزیشدِ.زا اعالػبت صیش
اص خضا٘ ٝداسی وُ وطٛس  ٚدفتش حسبثذاسی ٚ ٚغٔ َٛبِیبت سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ثذست آٔذ ٜاست.

رذ – 1 َٚاداس ٜوُ خضا٘ : ٝدفتش حسبثذاسی ٚ ٚغٔ َٛبِیبت  ،سبَ 1394
ٔٙبثغ دسآٔذی

سدیف
1

111011

وذ

فشٚش فشآٚسدٞ ٜبی ٘فتی

2

111011

د ٚدسغذ ٔبِیبت سبیش وبالٞب (ٔؼٛل)ٝ

3

111011

ػٛاسؼ خشٚد ٔسبفش اص ٔشصٞبی وطٛس

4

111016

فشٚش سیٍبس

سبَ 1391
-61
79

[]13

سبَ 1392
198

سبَ 1393
55

-75
24

85
72

-22
76

54

5

111011

٘مُ  ٚا٘تفبالت اتٔٛجیُ

31

58

61-6
92

6

111011

ضٕبسٌ ٜزاسی خٛدسٚ

7

111011

اسصش افضٚدٜ

-12
66

9

62

92

65

17

95

39

ٔزٕٛع ٔبِیبت ثش وبالٞب  ٚخذٔبت

اسلبْ رذ َٚضٕبس٘ ) 7( ٜطبٖ ٔی دٞذ و ٝچٔ ٝمذاس دسآٔذٞبی ٔبِیبتٟبی غیش ٔستمیٓ (ٔبِیبت ثش وبالٞب  ٚخذٔبت) ٘سجت
ث ٝسبِٟبی ٌزضت ٝتفبٚت پیذا وشد ٜاست ،اص آٖ رّٕ ٝافضایص (ٔ )%66بِیبت ثش اسصش افضٚد٘ ٜسجت سبَ ٘ 7597سجت ثٝ
سبَ  ٚ 7591افضایص ایٗ ٔبِیبت ثٔ ٝمذاس ( )%92دس سبَ ٘ 7592سجت ث ٝسبَ ٘ ٚ 7597یض افضایص دسآٔذ ایٗ ٔبِیبت
ثٔ ٝمذاس ( )%61دس سبَ ٘ 7595سجت ث ٝدسآٔذ سبَ  7592و٘ ٝطبٖ ٔی دٞذ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٙٔ ٜجغ دسآٔذی
پبیذاس ثشای دسآٔذٞبی دِٚت  ٚضٟشداسیٟب ٔی ثبضذ ث ٝتجغ ایٗ افضایص دس دسآٔذٞبی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜػٛاسؼ
ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٘یض عی سبِٟبی اخیش افضایص چطٍٕیشی داضت ٝاست.
جديل  – 2خساوٍ داری کل کطًر  :ادارٌ حسببداری ي يصًل مبلیبت  ،سبل 1334
سدیف

تفىیه ٔٙجغ

سبَ 1391
3133943688

سبَ 1392
8135813436

سبَ 1393
8937843178

5433873625

5633763113

----13539693565

2538853541

1

ٔبِیبت

2

ػٛاسؼ

2237343584

3

ثیٕ ٝسالٔت

----5431283775

ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٜ

[]14

(اسلبْ ٔیّی ٖٛسیبَ)

1673545333
2

اسلبْ رذ َٚضٕبس٘ )2( ٜطبٖ ٔی دٞذ و ٝدسآٔذ ٔبِیبتی دس سبَ ٘3131سجت ث ٝسبَ  3132افضایص چطٍٕیشی داضتٝ
است  ٚدس سبَ ٘ 3132سجت ثٔ ٝطبث ٝسبَ لجُ ایٗ افضایص چطٍٕیشتش است .دس سبَ  3132ایٗ ٔبِیبت  ٚػٛاسؼ ()%32
افضایص داضت ٝدس غٛستی و ٝدس سبَ 3131ثب افضایص س ٟٓثیٕ ٝسالٔت ایٗ افضایص (٘ )%06سجت ث ٝسبَ لجُ اص خٛد
ٔیجبضذ  .ایٗ اسلبْ ٘طبٖ ٔی دٞذ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٙٔ ٜجغ پبیذاسی ثشای دِٚت  ٚضٟشداسیٟب ٚ ٚصاست ثٟذاضت ٔی ثبضذ
ِزا ٔذیشاٖ ضٟشی ث ٝساحتی ٔی تٛا٘ٙذ ثب تىی ٝثش ایٗ افضایص دسآٔذٞب ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی دلیك دس ربٔؼٔ ٚ ٝذیشیت ضٟشی
ا٘زبْ دٙٞذ.

ومًدار  – 2یبفتٍ َبی تحقیق  :سبل 4931

دس ایٗ ٕ٘ٛداس ؤ ٝتؼّك است ث ٝػّٕىشد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس پبیبٖ سبَ  7595دس آٖ ٔبِیبت ( )%31س ٟٓدِٚت
ٔیجبضذ  ٚػٛاسؼ ( )%51س ٟٓضٟشداسیٟب  ٚس ٟٓثیٕ ٝسالٔت ( )%72اص وُ دسآٔذٞبی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٔ ٜیجبضذ .وٝ
س ٟٓدِٚت ٘سجت ث ٝس ٟٓضٟشداسیٟب ثبص ثیطتش است  ٚثبیذ ثب افضایص س ٟٓضٟشداسیٟب ٘سجت ث ٝػذاِت ارتٕبػی وٕٝٞ ٝ
دِٚت ٔشداٖ رٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ث ٝد٘جبَ آٖ ٞستٙذ تحمك یبثذ.

وتبیج یبفتٍ َبی تحقیق
دس آ صٔ ٖٛفشضی ٝاغّی حذ ٚسظ أتیبصات پشسطٙبٔ ٝثشاثش ثب ػذد ٔ 3/0ی ثبضذ ٚ .ثب فشؼ غفش ٔ :یبٍ٘یٗ أتیبصات دادٜ
u<3/5
ضذ ٜث ٝسئٛاالت وٕتش(ٔسبٚی) اص حذ ٚسظ است.
= H0
H1= u >3/5
فشؼ ٔمبثُ ٔیبٍ٘یٗ أتیبصات داد ٜضذ ٜث ٝسئٛاالت ثیطتش اص حذ ٚسظ است.
رذ – 3 َٚیبفتٞ ٝبی تحمیك  :سبَ 1331
تؼذاد
11

فشضی ٝتحمیك

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حشاف ٔؼیبس

ا٘حشاف ٔؼیبس اص ٔیبٍ٘یٗ

1/0111

1/01331

1/11363

رذ – 1 َٚیبفتٞ ٝبی تحمیك  :سبَ 1331
 = 3/0اػتجبس ٔٛسد آصٖٔٛ

فشضی ٝتحمیك

t

دسر ٝآصادای

سغح ٔؼٙی داسی

اختالف ٔیبٍ٘یٗ

11/301

11

1/111

1/11111

فبغّ ٝاعٕیٙبٖ %30
حذ پبییٗ

حذ ثبال

1/13

1/3013

ثب تٛر ٝث ٝرذ ) 1( ٚ )3( َٚدس ٔٛسد فشضیٞ ٝبی تحمیك ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی سسیٓ و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمذاس  sigو ٝغفش ٔی ثبضذ
 ٚوٕتش اص ٔمذاس ؤ %0 ٝی ثبضذ است ،ثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30فشضی ٝآٔبسی ٔب پزیشفتٔ ٝی ضٛد .چ ٖٛحذ ثبال  ٚپبییٗ
ٞش دٔ ٚخجت ٔی ثبضٙذ ،پس ٔیبٍ٘یٗ أتیبصات داد ٜضذ ٜث ٝسئٛاالت اص عشف آصٔ ٖٛض٘ٛذٞ ٜب ٘ ٝتٟٙب اختالف ٔؼٙی داسی ثب
أتیبص ٔٛسد آصٔ )3/0( ٖٛداس٘ذ ثّى ٝاص آٖ ٘یض ثیطتش ٔی ثبضٙذ .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝمذاس  sigثشای ٔ ٕٝٞتغیشٞب وٕتش اص ()%0

ٔی ثبضذٔ ،ی تٛاٖ چٙیٗ ٘تیزٌ ٝشفت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٞش یه اص ایٗ ٔتغیشٞب ،اختالف ٔؼٙی داسی ثب ػذد ( )3/0داس٘ذ ،ثب تٛرٝ
ث ٝست ٚ t ٖٛدس ٘ظش ٌشفتٗ ػالٔت آٟ٘ب دس ٔی یبثیٓ ؤ ٝیبٍ٘یٗ وّیٔ ٝتغیشٞباص حذ ٚسظ ثیطتش است .د ٚست ٖٛآخش حذ
پبییٗ  ٚحذ ثبالی فبغّ ٝاعٕیٙبٖ ( )، 30سا ثشای ٔیبٍ٘یٗ ٞش ٔتغیش ٘طبٖ ٔی دٞذ ،ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝحذٚد ثبال  ٚپبییٗ
وّیٔ ٝتغیشٞب ٔخجت ٞستٙذ٘ ،تیزٔ ٝی ٌیشیٓ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ایٗ ٔتغیشٞب اص ( )3/0ثیطتش است
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبغُ اص آصٔ ٖٛفشضی ٝاغّی ٚفشػی دس ٔٛسد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد٘ ٜتبیذ صیش حبغُ ضذ .اص٘ 13-1تبیذ
آصٔ ٖٛرذاٌب٘ٞ ٝشیه اصسئٛاالت پشسطٙبٔ ٝاست.
 – 1ػّٕىشد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس صٔی ٝٙضفبف سبصی ٔؼبٔالت التػبدی ٘سجت ث ٝتزٕیغ ػٛاسؼ ثب اعٕیٙبٖ ثیص
اص%30ثٟتش اسصیبیجی ٔی ٌشدد.
 – 1ارشای ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص ٔ % 30ب٘غ اخز ٔبِیبت ٔضبػف ثش ٔحػٟ٘ َٛبیی دس ٔمبیس ٝثب لبٖ٘ٛ
تزٕیغ ػٛاسؼ ٌشدیذ ٜاست.
 – 3ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30ثٟتش اص لب٘ ٖٛتزٕیغ ػٛاسؼ ث ٝعٛس ص٘زیشٚ ٜاس اص تِٛیذ وٙٙذٜ
 ٚػشض ٝوٙٙذ ٜثٔ ٝػشف وٙٙذ ٜا٘تمبَ ٔییبثذ.
-1لب٘ ٖٛتزٕیغ ػٛاسؼ ٘سجت ثٔ ٝبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30آسب٘تش  ٚدلیك تش ٔحبسجٔ ٝیطٛد.
 – 0دٚس ٜارشایی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚدٔ 3( ٜب )ٝٞاص ٘مغ٘ ٝظشسبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30ثٟتش اص
دٚس ٜارشایی لب٘ ٖٛتزٕیغ ػٛاسؼ (ٔبٞب٘ٔ )ٝی ثبضذ.
ٔ – 6بِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30ثبػج آضىبستش ضذٖ دسآٔذ اغّی فؼبالٖ التػبدی ٔیطٛد.
ٔ -1یضاٖ ػٛاسؼ ٚغِٛی اسصش افضٚد٘ ٜسجت ث ٝتزٕیغ ػٛاسؼ ثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30یىسبٖ اسصیبثی ٕ٘ی ضٛد.
 – 1ػّٕىشد ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس ٔذت ارشایی آٖ ثب اعٕیٙبٖ ثیص اص ٘ %30تبیذ ٔخجتی ثٕٞ ٝشا ٜداضت ٝاست.
 -3ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد٘ ٜسجت ث ٝتزٕیغ ػٛاسؼ ثب اعٕیٙبٖ ثیص اص ٛٔ %30فك ػُٕ وشد ٜاست.
 -11ػّٕىشد ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص ٛٔ % 30رت سٛء استفبد ٜتؼذادی دس اخز ٔبِیبت  ٚػٛاسؼ  ٚ ،ػذْ
پشداخت آٖ ث ٝحسبثٟبی دِٚتی ٌشدیذ ٜاست.
 – 11ارشای ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص %30ثبػج سػبیت ثیطتش ػذاِت ارتٕبػی دس ربٔؼٔ ٝیطٛد.
 – 11دس ارشای ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص %30اص وبالٞبی ٚاسغ ٝای ٛٔ ٚاد اِٚی٘ ٝیض ثش خالف تزٕیغ
ػٛاسؼ ٔبِیبت اخز ٔی ٌشدد.
 – 13وبسایی ٘ظبْ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30ثیطتش اص تزٕیغ ػٛاسؼ اسصیبثی ٔی ضٛد.
دس فشضی ٝفشػی ٔیضاٖ ٚغِٛی ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثب اعٕیٙبٖ ثیص اص  %30ثیطتش اص ٔیضاٖ تزٕیغ ػٛاسؼ
ٔیجبضذ.

وتیجٍگیری
لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜاص پیطشفتٝتشیٗ  ٚثٟتشیٗ لٛا٘یٙی است و ٝدس سبَٞبی اخیش دس سیستٓ التػبدی ٘ ٚظبْ
ٔبِیبتی وطٛس ٚضغ ضذ ٜاست .اٌش ٔؼضالت پیص سٚی آٖ ثشداضت ٝضٛدٚ ،،اثستٍی دِٚت ثٙٔ ٝبثغ ٘فتی  ٚضٟشداسیٞب ثٝ
ٔٙبثغ دسآٔذٞبی ٘بپبیذاس وبست ٝخٛاٞذ ضذٓٞ .چٙیٗ ارشای ایٗ لب٘ ٖٛثبػج ضفبفسبصی ٘ظبْ التػبدی  ٚثٚ ٝرٛد آٔذٖ
ػذاِت ارتٕبػی  ٚسیبسی دس ربٔؼٔ ٝیٌشدد.
ثشای ػّٕی وشدٖ اٞذاف لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ،ٜضٟشداسیٞب ٘مص اسبسی ٕٟٔ ٚی سا د٘جبَ ٔیوٙٙذٕٞ .بٖعٛس وٝ
ٔیدا٘یٓ آٔٛصش  ٚفشًٙٞسبصی دس وبسٞب ٔی تٛا٘ذ ثبػج احشثخطی  ٚوبسایی ثٟتش ٌشدد .ضٟشداسیٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثب آٔٛصش
ضٟش٘ٚذاٖ ،دس استجبط آٖ ٞب ثب تٛسؼ ٚ ٝآثبدا٘ی ضٟشٞب ٘ ٚمص  ٚربیٍبٔ ٜبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜثش ثٟجٛد ٚضؼیت التػبد ضٟش،
ثبػج رّت اػتٕبد ضٟش٘ٚذاٖ ضذٔ ٚ ٜمذٔبت الصْ ٘سجت ث ٝپشداخت ثٛٔ ٝلغ ایٗ ٔبِیبت سا فشإ٘ ٓٞبیٙذ .اٌشچ ٝضیٜٞٛبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای ٘یُ ث ٝاػتٕبد پبیذاس ضٟش٘ٚذاٖ ثٔ ٝذیشاٖ ضٟشی  ٚافضایص ٔطبسوت ضٟش٘ٚذاٖ ٚرٛد داسد أب ث ٝعٛس یمیٗ
ٟٔٓتشیٗ آٖٞب ،ایفبی ٘مص خاللیت اص سٛی ٔذیشیت ضٟشی ثشای تأٔیٗ ٞضیٞٝٙبی ضٟش است .ث ٝعٛس یمیٌٗ ،شفتٗ ػٛاسؼ
ٔ ٚبِیبت ثبػج افضایص دسآٔذ ضٟشداسیٞب ٔیضٛد أب ٔذیشاٖ ضٟشی ٔیتٛا٘ٙذ ساٞىبسٞبی رذیذ  ٚثذیؼی ثشای وست دسآٔذ
اسای ٝوٙٙذ تب وّیٞ ٝضیٞٝٙبی ضٟش ث ٝعٛس ٔستمیٓ ،اص ٔشدْ دسیبفت ٘طٛد .أیذ است ثب ارشای غحیح عشح ٔبِیبت ثش اسصش
افضٚد ٚ ٜتمٛیت ٘مبط لٛت  ٚسفغ ٔؼبیت آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افضایص س ٟٓضٟشداسیٞب اص ایٗ ٘ٛع ٔبِیبت ،ضبٞذ س٘ٚك  ٚتٛسؼٝ
التػبد ضٟش  ٚدس ٟ٘بیت التػبد وطٛس ثبضیٓ.

پیطىُبدات در راستبی الیحٍ اصالح قبوًن دائمی مبلیبت بر ارزش افسيدٌ
ٕٞ )1بٖ عٛس ؤ ٝیذا٘یٓ دس سبَ ٘ 1331شخ ٔبِیبت ثش اسصش افٛد )%3( ٜدس حبَ ارشا ٔی ثبضذ و )%1( ٝاص آٖ ثشای
ثیٕ ٝسالٔت پشداخت  ٚاص عشف ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىی ٞضی ٚ ٝٙغشف أٛس ثٟذاضتی  ٚدسٔبٖ
آحبد ربٔؼٔ ٝی ٌشدد  ٚاحشات آٖ سا دس ربٔؼ ٝاؤ ٖٛٙی تٛاٖ ٔطبٞذٕٛ٘ ٜد  )%3( ٚ ،اص آٖ ث ٝحسبة ضٟشداسیٟب ٚ
دٞیبسیٟبی وُ وطٛس ثش اسبس ٘سجت رٕؼیت ٞش ضٟش  ٚسٚستب ٞش ٔب ٜث ٝحسبة آٟ٘ب ٚاسیض ٔی ٌشدد ٘ )%0( ٚ ،یض
ث ٝحسبة دسآٔذٞبی دِٚت دس خضا٘ ٝداسی وُ وطٛس ٘ضد ثب٘ه ٔشوضی ٚاسیض ٔی ٌشدد  ٚاص ایٗ ٔٙجغ دسآٔذی
پبیذاس پس اص ارشای لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدِٚت تٛا٘ست ٝاست دس عشح ٞبی ػٕشا٘ی  ٚصیشثٙبیی تغییشات
ثشرست ٝدس سغح والٖ التػبدی ایزبد ٕ٘بیذ ِزا پیطٟٙبد ٔی ٌشدد و ٝدس اغالحی ٝدائٕی لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش
افضٚد ٜافضایطی ا٘زبْ ٍ٘یشد تب التػبد وطٛس دچبس ثحشاٖ ٌشدد  ٚفطبس ث ٝخب٘ٛادٞ ٜب  ٚتِٛیذ دس وطٛس ٚاسد ٌشدیذٜ
ٛٔ ٚرت فشاس ٔبِیبتی ضٛدرض ( )% 1و ٝث ٝػٛٙاٖ س ٟٓسفب ٜارتٕبػی ث ٝحسبة ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ی وطٛس
ٚاسیض ٌشدد ٙٔ ٚبثغ حبغُ اصایٗ دسآٔذ فمظ غشف سفب ٜآحبد ربٔؼ ٝضٛد  ٚسبص  ٚوبسی اتخبر ٌشدد و ٝتحت ٞیچ
ػٛٙاٖ دس ثخطٟبی دیٍش دس ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٞضیٍ٘ ٝٙشدد ٚ.ثب ٘شخ ٔزٕٛع ( )%11ایٗ لب٘ ٖٛدائٕی ٌشدد.
 )1دسآٔذٞبی ٔبِیبتٟبی ٔستمیٓ اص ٔٙبثغ سدیف دسآٔذی  111111ثٙذ أ َٚبِیبت اضخبظ حمٛلی  ٚوذٞبی
دسآٔذی صیش ٔزٕٛػ ٝآٖ ( 6وذ دسآٔذی)  ٚسدیف دسآٔذی  111111ثٙذ دٔ ْٚبِیبت ثش دسآٔذٞب  ٚوذٞبی
دسآٔذی صیش ٔزٕٛػ ٝآٖ ( 6وذ دسآٔذی)  ٚسدیف دسآٔذی  111311ثٙذ سٔ ْٛبِیبت ثش اسث  ٚوذٞبی دسآٔذی
صیش ٔزٕٛػ ٝآٖ ( 6وذ دسآٔذی) و ٝدس حبَ حبضش دس وطٛس دس حبَ ا٘زبْ ٔی ثبضذ  ٚدسآٔذٞبی حبغُ اص آٖ ثٝ

حسبة دِٚت دس خضا٘ ٝداسی وُ وطٛس ٘ضد ثب٘ه ٔشوضی ایشاٖ ٚاسیض ٔی ضٛد  ،پیطٟٙبد ٔی ٌشدد حذالُ ( )%1اص
دسآٔذٞبی ٔبِیبتٟبی ٔستمیٓ رٟت صیش سبختٟبی ارتٕبػی ث ٝحسبة دسآٔذی ٕٞبٖ ضٟش  ٚیب سٚستب ٚاسیض ضٛد
و ٝدسآٔذ ٔبِیبتی ٕٞبٖ ضٟش  ٚیب سٚستب اص عشف سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی دسیبفت ٔی ٌشدد  ٚث ٝغٛست لب٘٘ٛی دائٕی
 ٚربٔغ دسآیذ تب فمظ غشف اغالح صیشضبختٟبی آٖ ضٟش ٞب  ٚسٚستبٞب ٌشدد ٔ ٚشدْ ربٔؼ ٝثب دیذٖ احش پشداخت
وشدٖ ٔبِیبت دس ضٟش  ٚسٚستبی خٛد ٔیُ  ٚاضتیبق فشاٚا٘ی رٟت پشداخت ٔبِیبت خٛاٙٞذ داضت ٘ ٚ ،یض ثبػج
وبٞص فشاس ٔبِیبتی دس سغح ربٔؼٔ ٝی ٌشدد.
 )3ثب تٛر ٝث ٝپیطٟٙبدات ثبال ث٘ ٝظش ٔی سسذ ٘مص ضٟشداسیٟب دس دسیبفت ٔبِیبت پشسٍ٘تش خٛاٞذ ضذ ِ ،زا پیطٟٙبد
ٔی ٌشدد دس اداسات ضٟشداسیٟب ٚاحذی ایزبد ٌشدد وٞ ٝش ٌ ٝ٘ٛحسبثشسی دس حٛصٚ ٜظبیف ضٟشداسیٟب ا َٚچٍٍ٘ٛی
پشداخت ٔبِیبت آٖ ٚاحذ  ٚیب سبختٕبٖ ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد  ٚسپس ثٛٔ ٝاسد دسخٛاستی آٟ٘ب دس حٛصٜ
ضٟشداسیٟب پشداخت ٝضٛد ،.و ٝخٛد دس حٛصٔ ٜذیشیت ضٟشی داسای ٔضیتٟبی فشاٚا٘ی است اص آٖ رّٕ ٝایٙىٔ ٝذیشاٖ
ضٟشی ث ٝسبص  ٚوبس رذیذی دس ٔٛسد دسیبفت  ٚپبیذاس ثٛدٖ ٔٙبثغ رذیذی اص دسآٔذٞب دس ضٟشداسیٟب دست پیذا
ٔی وٙٙذ ٔ ٚی تٛا٘ٙذ ثشای پٛیبیی ضٟش ثش٘بٔ ٝسیضی ربٔغ  ٚوبّٔی ا٘زبْ دٙٞذ.
 )1ثب تٛر ٝث ٝسبخت  ٚسبص دس وال٘طٟشٞب  ٚضٟشٞبی صیش پٙزبٞ ٜضاس ٘فش پیطٟٙبد ٔی ٌشدد اص خب٘ٞ ٝبیی و ٝفشسٛدٜ
ضذ ٚ ٜتخشیت ٔی ٌشد٘ذ ٔ ٚزذداً سبختٔ ٝی ض٘ٛذ  ٚیب ٔىٟٙبیی و ٝتغییش وبسثشی ٔی دٙٞذ ثٔ ٝمذاس ( )%11اص
اسصش آٖ ث ٝػٛٙاٖ اسصش افضٚد ٜضٟشی دسیبفت ضٛد ٔ ٚستمیٓ ث ٝحسبة ٕٞبٖ ضٟشداسی ضٟش ٚاسیض ٌشدد  ٚاص
آ٘زبیی و ٝدس وال٘طٟشٞب صٔیٗ ثبیش دس داخُ ضٟشٞب ٚرٛد ٘ذاسد  ٚاوخش خب٘ٞ ٝب یب تغییش وبسثشی ٔی دٙٞذ  ٚیب
تخشیت ضذٔ ٚ ٜزذداً دس آٟ٘ب سبخت  ٚسبص ٔی ضٛد دسآٔذی پبیذاس ثشای ضٟشداسیٟب ٔحسٛة ٔی ضٛد ٔ ٚذیشاٖ
ضٟشی ٔیتٛا٘ٙذ اص ایٗ دسآٔذ پبیذاس ثشای ثش٘بٔ ٝسیضیٟبی خٛد استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
 )0ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایٗ دسآٔذٞب دس ضٟشداسیٟب ٔٛرت افضایص ٔٙبثغ دسآٔذی ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٘سجت ث ٝرٕؼیت
آٟ٘ب ٔیطٛد  ٚاص ٔٙبثغ دسآٔذی دیٍش غبفُ ٔی ض٘ٛذ  ٚایٗ دسآٔذٞب غشف ٞضیٞ ٝٙبی ربسی ٔی ٌشدد ِ ،زا
پیطٟٙبد ٔی ٌشدد دس ٚصاست وط ٛس چ ٖٛدستٍب٘ ٜظبستی اص عشف دِٚت دس أٛس ضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟبی سشاسش
وطٛس ٔی ثبضذ ،الیح ٝربٔؼی اص چٍٍ٘ٛی ایٗ دسآٔذٞب ثشای ضٟشداسیٟب ٘ ٚح ٜٛاستفبد ٜاص ایٗ ٔٙبثغ دس سغح
ضٟشٞب  ٚدٞیبسیٟب تٟی ٚ ٝث ٝتػٛیت ٞیبت ٔحتشْ دِٚت ثشسب٘ذ  ٚ ،ایٗ الیح ٝسا اص عشف دِٚت ثٔ ٝزّس ثشای
لب٘٘ٛی وشدٖ آٖ اسسبَ ٕ٘بیٙذ تب ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔحتشْ ٔشد دس ٔزّس ضٛسای اسالٔی آٖ سا ٔٛسد ثشسسی  ٚتػٛیت
ٕ٘بیٙذ  ٚثب تبییذ ضٛسای ٔحتشْ ٍٟ٘جبٖ ث ٝغٛست لب٘ ٖٛدس ربٔؼ ٚ ٝضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب ٔٛسد ارشا لشاس ٌیشد ،
اٌش چٙیٗ لب٘٘ٛی دس وطٛس تػٛیت ٍ٘شدد ضٟشداسیٟب ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بد ػٕٔٛی غیش دِٚتی اص ایٗ ٔٙبثغ ث ٝػٛٙاٖ ٞضیٝٙ
دس ٔحُ ٞبی غیش ضشٚس  ٚحمٛق وبسوٙبٖ خٛد ٞضیٔ ٝٙی وٙٙذ ٕٞ ،چٙبٖ ؤ ٝجبِغ حبغُ اص ( )%1فشٚش
ضشوتٟبی آالیٙذ ٜعجك لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜث ٝحسبة آٟ٘ب ٚاسیض ٔی ٌشدد  ٚضٟشداسیٟب  ٚدٞیبسیٟب آٖ سا
ث ٝرب ی استفبد ٜدس سفغ آالیٙذٌی ضٟشٞب  ٚدٞیبسیٟب  ٚسبِٓ سبصی ٛٞای ضٟشٞب خػٛغبً دس وال٘طٟشٞب استفذٜ
ٕ٘بیٙذ  ،ثشای حمٛق وبسوٙبٖ  ٚپشداخت لشاسدادٞب لشاس ٔی دٙٞذ ٞ ٚیچ دستٍبٞی ثشای ٞضی ٝٙوشد آٖ ٘ظبست ٕ٘ی
وٙذ تب ربیی و ٝثؼضی اص وبسوٙبٖ ضٟشداسیٟب تب ٔجّغ یىػذ ٔیّی ٖٛسیبَ  ٓٞدسیبفت ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚایٗ خالف سفبٜ
ارتٕبػی  ٚػذاِت ارتٕبػی است و ٝدس وطٛس ثؼضی وبسٔٙذاٖ دِٚت ثیست ٔیّی ٖٛسیبَ دس ٔب ٜدسیبفت ٕ٘بیٙذ ٚ
یه وبسٔٙذ سبد ٜضٟشداسی چٙیٗ ٔجبِغی سا دسیبفت ٕ٘بیٙذ .پس ثبیذ حتٕبً چٙیٗ لب٘٘ٛی ثبیذ دسوطٛس ٚضغ ضٛد ٚ

دس پشداختٟبی ضٟشد اسیٟب ث ٝوبسوٙب٘طبٖ ٔخُ لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وطٛسی اػٕبَ ٌشدد تب ػذاِت دس سغح
ربٔؼ ٝایزبد ٌشدد.
پیطٟٙبداتی ثشای ٔحممبٖ ثؼذی ایٙى ٝثؼذ اص اتٕبْ دٚس ٜارشایی ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜدس ٔٛسد وبسایی آٖ لب٘ ٖٛتحمیك
ضٛد  ،دسثبس ٜػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٚ ٜفشاس ٔبِیبتی  ،ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٚ ٜسضذ التػبدی ضٟشٞب ثشسسی
ٌشدد ،ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص دیذ التػبددا٘بٖ ثشسسی ضٛد ٚدس ٟ٘بیت ػٛاسؼ ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜاص دیذ
ٔذیشاٖ ضٟشی ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ضٟشی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد.
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[ ]75خضا٘ ٝداسیىُ وطٛسٚ ،صاست أٛس التػبدی  ٚداسایی( ،) 7591دفتش حسبثذاسی ٚ ٚغٔ َٛبِیبت سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی
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