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٘كاٖ پطضٍ٘ی اظ زضایت ػٕیك زضتاضٜی ٚظغ التصازی و٘ٛٙی زض ؾرٙاٖ ػثساِٙاصط ٕٞتی ،ضئیؽ وُ تا٘ه ٔطوعی ایطاٖ،
و ٝزض پی٘ٛس تا تؿت ٝی اضظی رسیس زِٚت زض ؾاػات پایا٘ی چٟاضزٔ ٓٞطزاز  7931ایطاز قس زیسٕ٘ ٜیقٛز ٘ .كا٘ٞٝا اظ ایٗ
حىایت زاض٘س و ٝزِٚت وٕاواٖ تٕٞ ٝاٖ ؾٌٛیطیٞای ؾاتكاـ پایتٙس اؾت .حاَآٖوٚ ٝظغ التصاز ایطاٖ زض چٙس ٔاٜ
اذیط ،ت ٝاحتٕاَ تؿیاض لٛی  ،تاظتاب ٚضٚز ضؾٕی ت ٝؾؽح تاالتطی اظ ٘رؿتیٗ ٔطحّ ٝاظ ٔطاحُ چٙسٌا٘ٝی اٚدٌیطی تحطاٖ
وٙتطَ٘اپصیطی اؾت  .التصاز ایطاٖ زض احط اتتال تٌ ٝطایكی ؾاذتاضی اصٛالً ؾاَٞا ٔؿتؼس تحطاٖ وٙتطَ٘اپصیطی تٛز ٜاؾت.
پیفتطٞا ٕ٘یتٛا٘ؿتیٓ پیفتیٙی وٙیٓ و ٝتحطاٖ وٙتطَ٘اپصیطی التصاز ایطاٖ ٔكرصاً اظ وساْ ٔمؽغ ظٔا٘ی  ٚاظ ٔزطای
وساْ ٔتغیط التصازی ػٕالً زضر ٝی تاِمٌٛیاـ واٞف  ٚزضر ٝی فؼّیت یافتٍیاـ افعایف ذٛاٞس یافت .اٌط فطظیٝی ٚضٚز
التصاز ایطاٖ ت٘ ٝرؿتیٗ ٔطاحُ تحطاٖ وٙتطَ ٘اپصیطی ضا ضٚیسازٞای آتی تأییس وٙٙس ،تؼسٞا تا اؼٕیٙاٖ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
تحطاٖ وٙتطَ ٘اپصیطی اظ ٔمؽغ ظٔا٘یِ تٟاض  ٚتاتؿتاٖ  ٚ 7931اظ ٔزطای واٞف تیؾاتم ٝی اضظـ پّٔ َٛی ؤ ٝؼّ َٛػٛأُ
پطقٕاضی اؾت حطوت پطقتاب زض ٔؿیط فؼّیت یاتیاـ ضا آغاظ وطز .
تاایٗحاَ ،واٞف تیؾاتمٝی اضظـ پّٔ َٛی ٌطچ ٝت ٝاحتٕاَ لٛی ٛٔ ٓٞػسِ ٚضٚز ٔ ٓٞ ٚزطای تمطب التصاز
ایطاٖ ت ٝتحطاٖوٙتطَ٘اپصیطی ضا تؼییٗ وطز ٜاؾت أا تٞٝیچٚر ٝػّت تٙیازی چٙیٗ تحطا٘ی ٘یؿت .تحطاٖ وٙتطَ٘اپصیطی
ٔؼّٓٞ َٛافعایی تحطاٖٞای ػسیس ٜی ظیطتٙاییتطی زض ؾپٟطٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛالتصاز ایطاٖ اؾتٔ .كرصاً  ،تا رایی و ٝفمػ ٚ
فمػ ت ٝتاظاض پ َٛتطٔیٌطزز ،اصّیتطیٗ ػّتِ زضٔ ٖٚا٘سٌاضِ واٞف تیؾاتم ٝی اضظـ پّٔ َٛی زض تٟاض  ٚتاتؿتاٖ ٚ 7931
اظایٗض ٚتمطب احتٕاِیِ التصاز ایطاٖ ت ٝتحطاٖ وٙتطَ ٘اپصیطی یمیٙاً ذّك حزٓ تیؾاتمٝای اظ ٘مسیٍٙی زض زٞٝٞای اذیط تٛزٜ
اؾت .
ٔٛظٛع تحج ٔٗ زض ٔماِٝی حاظط ٔكرصاً پیآٔس ٘مفآفطیٙی حزٓ ػظیٓ ٘مسیٍٙی زض التصاز ایطاٖ  ٚتكطیح
ظیاٖ تاضتطیٗ  ٚتثییٗ وٓظیاٖتطیٗ قیٜٞٛای ضٚیاضٚیی تا آٖ اؾت .اتتسا ٘كاٖ ذٛا ٓٞزاز چطا ایٗ حزٓ اظ ٘مسیٍٙی زلیماً زض
تط ٝٞی و٘ٛٙی ت ٝػأُ تؼییٗوٙٙسٜای زض وٓ ٚویف حیات ارتٕاػی زض ایطاٖ تثسیُ قس ٜاؾت  .قطح ذٛا ٓٞزاز و ٝچطا
ظطٚضت ٌطیع٘اپصیط تؼییٗ تىّیف تا ایٗ حزٓ اظ ٘مسیٍٙی ػٕ الً رأؼٝی ایطا٘ی ضا تا ا٘تراب ػٕیماً ؾیاؾیِ ؾط٘ٛقتؾاظ ی
ٔٛار ٝوطز ٜاؾت و ،ٝچ ٝتا اؾتٕطاض ٘ظاْ ؾیاؾی و٘ٛٙی  ٚچ ٝتا لسضتٌیطی ٘یطٞٚای ؾیاؾی زیٍطی ،وٓٚویف حیات
ارتٕاػی آتی زض ایٗ ؾطظٔیٗ ضا تٛ٘ٝتٝیذٛز ضلٓ ذٛاٞس ظز .ؾپؽ چكٓا٘ساظ ز٘ ٚح ٜٛی ضٚیاضٚیی تا ایٗ حزٓ ػظیٓ اظ
٘مسیٍٙی زض التصاز ایطاٖ ضا تطؾیٓ ذٛا ٓٞوطز :یىی ٘ح ٜٛی ضٚیاضٚییِ ٔتؼاضفی و ٝزِٚتٞا تاو ٖٛٙتطٌعیسٜا٘س  ٚاوٖٛٙ
زیٍط اؾتٕطاض ت ٝواضٌیطیاـ زضرٝی تاالیی اظ ظطفیت فطٚپاقی فاتطیه ارتٕاػی ضا زض تؽٗ ذٛز ٔیپطٚضاَ٘س ،زیٍطی ٘یع
٘حٜٛی ٔتفاٚتی اظ ضٚیاضٚیی وٚ ٝارس زضراتی اظ پتا٘ؿیُ ٟٔاضِ تطذی پیآٔسٞای ٚیطاٌٖطِ ٘مفآفطیٙی ا٘ث٘ ٜٛمسیٍٙی زض
رأؼ ٝی ایطا٘ی اؾت .تأویس ٔیو ٓٙو ٝاؾتٕطاض ت ٝواضٌیطی ٘حٜٛی ٔتؼاضف ضٚیاضٚیی تا ٘مسیٍٙی زض تطٝٞی تاضیری و٘ٛٙی
یمیٙاً التصاز ایطاٖ ضا ت ٝؾؽح تاالتطی اظ ٔطاحُ اِٚی ٝی اٚدٌیطی تحطاٖ وٙتطَ٘اپصیطی ذٛاٞس وكا٘س ،أطی و ٝچٝتؿا
پیآٔسٞای ٚیطاٌٖطِ زٜٞاؾاِ ٝتطای حیات ایطا٘ی تٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝتاقس٘ .یطٞٚای ؾیاؾی پٛظیؿی ٚ ٖٛاپٛظیؿی ٖٛتایس اظ
ٚضٚز التصاز ایطاٖ ت ٝچٙیٗ ٚضؼٝی ذٛف ٘اوی ت ٝیهؾاٖ ٚا ٕٝٞزاقت ٝتاقٙس .

اجتنابناپذیزیِ رویارویی تا انثوه نقدینگی
ٍ٘اٞی تیٙساظیٓ تٔ ٝؿیط ؼیقس .ٜافعایف حزٓ ٘مسیٍٙی زض التصاز وكٛض ؼی زٞ ٝٞای اذیط ٕٛٞاضٔ ٜؿثة ا٘ثؿاغ
پطقتاب تماظای و ُِ اؾٕیِ التصاز والٖ قس ٜاؾت ٘ .مسیٍٙی ،زض حىٓ اتعاض لسضت ذطیس زض تاظاضٞای زاذّیٚ ،ؾیّ ٝی
قىُ ٌیطی تماظای وُ التصاز والٖ اؾت ٔ .ماتُ ایِٗ حزٓ اظ ٘مسیٍٙی  ٚاظایٗ ض ٚتماظای وُ زض تاظاضٞای زاذّی ،أا ،
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تزطتٝی ٔؿیط ؼیقس٘ ٜكاٖ زاز ٜاؾت و ، ٝزض احط ذصّت ٞای ؾاذتاضی ز ض التصاز ایطاٖ  ،ػطظ ٝی وُ التصاز والٖ اظ
ؼطیك تِٛیس زاذّی زض زضاظٔست ٕ٘یتٛا٘ؿت ٝاؾت زض تٟتطیٗ حاِت تیف اظ حسٚز قف زضصس افعایف یاتس  7 .اظایٗض ،ٚتا
فطض حثات ٘ؿثی ؾطػت ٌطزـ ٘مسیٍٙی زض زضاظٔست ،قىاف تیٗ تماظای وُ  ٚػطظ ٝی وُ ال تصاز والٖ ت ٝایٗ
ٌطایف زاقت و ٝتا افعایف ؾؽح لیٕتٞا پط قٛز  .تركی اظ ایٗ قىاف تیٗ تماظای وُ  ٚػطظ ٝی وُ ؼی زٚضٜٞای
ض٘ٚك ٘فتی تا تٟطٌ ٜیطی اظ ٍِٙط اؾٕی ٘طخ اضظ  ٚاتراش ؾیاؾت ٞای زضٞای تاظ زض تزاضت ذاضری  ٚاظایٗ ض ٚاتىا تط ٚاضزات
پط ٔیقس  .تا تىی ٝتط ٚاضزات واالٞا  ٚذسٔات ذاضری  ٚافعایف ػطظ ٝی ٔحصٛالت ٔثازِٝپصیط ػٕالً ػطظ ٝی وُ افعایف
ٔییافت  ٚتا رثطاٖ حسی اظ وؿطی تِٛیس ػٕ الً تركی اظ فكاضٞای تٛضٔی ٘اقی اظ افعایف حزٓ ٘مسیٍٙی ٟٔاض ٔیقس ،أا
٘ ٝزض زضاظٔست  .چٙیٗ أىا٘ی تطای ٟٔاض فكاضٞای تٛضٔی ؼی زٚضٞ ٜای وؿازی ٘فتی  ٚاظایٗ ض ٚحسٚث تطاظ ٔٙفی حؿاب
تزاضی حتا زض وٛتأٜست ٔ ٚیاٖ ٔست ٘یع چٙساٖ ٚرٛز ٘ساقت .افعایف حزٓ ٘مسیٍٙی اٌط تا افعایف ػطظٝی وُ التصاز
والٖ  ،چ ٝاظ ٔحُ تِٛیس زاذّی  ٚچ ٝاظ ٔحُ ٚاضزاتٕٞ ،طإ٘ ٜی قس زیط یا ظٚز زض زضاظٔست ت ٝتٛضْ ٔیا٘زأیس .اظ ٕ٘ٛزاض
قٕاضٜی ٔ 7ی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝؼی ؾاَٞای  7933تا  7931ض٘ٚسٞای زضاظٔستِ تٛضْ ٘ ٚطخ ضقس ٘مسیٍٙی تا
یهزیٍط تمطیثاً ٓٞؾ ٛتٛزٜا٘س ِٛٚ ،تا لسضی ٚلف ٝاظ ؾٕت ٘طخ تٛضْ زض پیِ ٘طخ ضقس ٘مسیٍٙی .
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ٔٙاتغ:
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی.
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،قاذص ٞای لیٕت ،قاذص تٟای واالٞا  ٚذسٔات ٔصطفی ،قاذص وُ تط اؾاؼ ؾاَ پایٝی .7931
ٔ -حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

أا ا٘تظاض تط ایٗ اؾت و ٝزض ٔؿیط پیكاض ٚاٚالً أىاٖ افعایف تِٛیس زاذّی تطای ٟٔاض پیآٔسٞای تٛضْ ظایِ ٘مسیٍٙی زض
لیاؼ تا ٌصقتٞٝا تٔ ٝطاتة وٓتط تاقس  ٚحا٘یاً أىاٖ تىی ٝتط ٍِٙط اؾٕی ٘طخ اضظ ٚ ٚاضزات تطای ٕٔا٘ؼت اظ قىٌُیطی
فكاضٞای تٛضٔیِ ٘اقی اظ ذّك ٘مسیٍٙی تا اؼالع حا٘ ٛی چٙساٖ ٔیؿط ٘ثاقس  .زض ٔؿیطی و ٝپیكاض ٚزاضیٓ تطای افعایف
ػطظ ٝی وُ التصاز والٖ ٘ٔ ٝیتٛاٖ ت ٝافعایف تِٛیس زاذّی چٙساٖ أیس زاقت ٔ ٝ٘ ٚیتٛاٖ تط ٚاضزات چٙساٖ تىی ٝوطز .
قىاف پسیسآٔس ٜتیٗ ػطظ ٚ ٝتماظای وُ اؾٕیِ التصاز والٖ ت٘ ٝاٌعیط ض ٚت ٝافعایف ذٛاٞس ٌصاقتٔ .یعاٖ ػطظ ٝی و ُِ
حمیمیِ التصاز والٖ افعایف پیسا ٘رٛاٞس وطزٔ .یعاٖ تماظای وُ حمیمیِ التصاز والٖ ت٘ ٝاٌعیط ذٛز ضا تا ٔیعاٖ ػطظٝ
تؽثیك ذٛاٞس زاز  ٚتٝقست واٞف ذٛاٞس یافت  .تماظای ترفٞایی اظ رٕؼیت زض تاظاضٞای زاذّی ،ذٛاؾت ٝیا ٘اذٛاؾت،ٝ
تٝقست ض ٚت ٝواٞف ذٛاٞس ٌصاقت  .ا٘تراب ؾیاؾیِ ؾط٘ٛقتؾاظ زلیماً ٕٞیٗرا قىُ ٔیٌیطز :تاضِ واٞف چكٌٓیط ٚ
ارتٙاب٘اپصی طِ تماظای و ُِ حمیمیِ التصاز والٖ ضا چ ٝوؿا٘ی حُٕ ذٛاٙٞس وطز؟
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نحوهی متعارف رویارویی دولت تا انثوه نقدینگی
اٌط تالـ تطای ایزاز ٘ٛػی زٌطٌ٘ٛی اؾاؾی زض ؾاذتاض تاظاض پ َٛو ٝزض ا٘تٟای ٔماِ ٝپیكٟٙاز ذ ٛا ٓٞوطز زض زؾتٛض واض
لطاض ٍ٘یطز ،تاضِ ؾٍٙیِٗ واٞف ارتٙاب ٘اپصیطِ تماظای وُ التصاز والٖ ت ٝتٕأی تط زٚـ اوخطیتی اظ رأؼ ٝلطاض ذٛاٞس
ٌطفت و ٝتطای حُٕ چٙیٗ تاضی او ٖٛٙزیٍط زض لیاؼ تا ٌصقتٞٝا اظ زضر ٝی تابآٚض یِ تٔ ٝطاتة وٓتطی ت طذٛضزاض٘س .
ٟ٘ازٖ چٙیٗ تاض ؾٍٙیٙی تط زٚـ اوخطیت رأؼ ٝتا ؾّةوطزٖ لسضت ذطیسقاٖ صٛضت ذٛاٞس ٌطفت ،آٖ ٓٞاظ ؼطیك
تٛضْ ٘اذٛاؾتٝای و ٝفطآیٙس زضز٘ان ا٘مثاض قسیسِ تماظای وُِ حمیمی ضا ؾثة ذٛاٞس قس .ایٗ ضٚی ٝتاػج ٔیقٛز ٌطچٝ
اظ ضلٓ اؾٕی ٘مسیٍٙی واؾت٘ ٝكٛز أا ٕٞاٖ ٔیعاٖ اظ ٘مسیٍٙیِ اؾٕی اظ لسضت ذطیسِ وٓتطی زض تاظاضٞای زاذّی تطذٛضزاض
تاقس ٔ ٚؿثة واٞف تماظای و ُِ حمیمی قٛز ،ضٚیٝای و ٝزض تٕاْ زٞٝٞای ٌصقت ٝؾثة ؾاظِ تطلطاضیِ تؼازَِ ارتٙاب ٘اپصیط
تیٗ ػطظ ٝوُ  ٚتماظای وُ اؾٕیِ التصاز والٖ ٔیقس ٜاؾت ٕٝٞ ٚی ٘كا٘ٞ ٝا حىایت اظ ایٗ زاض٘س وٌ ٝعیٝٙی و٘ٛٙی
زِٚت ٘یع ٕٞیٗ تاقس .تثیٙیٓ تاظ٘سٌاٖ  ٚتط٘سٌاٖ ایٗ ٘ٛع ؾّة ٔاِىیت زض زٞٝٞای اذیط چٌ ٝطٜٞٚایی تٛزٜا٘س .
تطای تثییٗ ؾاظٚواض ؾّة ٔاِىیتی و ٝاظ ضٍٞصض ت ٝواضٌیطی ایٗ ٘ح ٜٛی ضٚیاضٚیی تا ٘مسیٍٙی تحمك یا فت ٝاؾت تایس
چٙس ٚر ٝت ٝتطضؾی ٌصاقت ٝق٘ٛس  :یه ٘ٛع ٔٛظٛع ؾّةٔاِىیت ،ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ،ؾٛ٘ ٝع
تٝزؾتآٚضزٞ ٜا تطای ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ،ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ ،ؾٛ٘ ٝع اظزؾتضفتٞٝا اظ ویؿ ٝی
ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ.
ٔٛظٛع ؾّةٔاِىیت ٞا زض فطآیٙس ذّك ٘مسیٍٙی زض تاظاض پ ٚ َٛظٟٛض تٛضِْ ٔتؼالةاـ زض التصاز والٖ ػثاضت
تٛز ٜاؾت اظ لسضت ذطیس ضیاَ زض تاظاضٞای ّٔی .حزٕی اظ ٘مسیٍٙی و ٝتٞ ٝط ػّت زض تاظاض پ َٛذّك قس ٚ ٜتماظای وُ
التصاز والٖ ضا افعایف زاز ٜاؾت ،تا تٛر ٝت ٝػسْ افعایف ٔتٙاؾة زض ػطظٝی وُ التصاز والٖ ،زض زٞٝٞای اذیط
ٔتٙاؾثاً ت ٝافعایف ؾؽح لیٕتٞا  ٚاظایٗ ض ٚتٛضْ ا٘زأیس ٜاؾت .تٛضْ ٔؿتمیٕاً اظ لسضت ذطیس ٚاحس پّٔ َٛی زض تاظاضٞای
زاذّی واؾت ٝاؾت ٌٛ ٚیی ٘مسیٍٙی ترف ٞایی اظ رٕؼیت ضا تا حسی اظ حیع ا٘تفاع ؾالػ وطز ٚ ٜؾٛظا٘س ٜاؾت .
ایٗ ٘ٛع ؾّة ٔاِىیت زض التصاز ایطاٖ ت٘ ٝفغ ؾ ٝالی ٝاظ ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌاٖ و ٝؾٛ٘ ٝعِ ٔتٕایع اظ
تٝزؾتآٚضزٞ ٜا ضا حاصُ ٔیوطزٜا٘س  ٚت ٝظیاٖ ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ و ٝؾٛ٘ ٝعِ ٔتٕایع اظ اظزؾتضفتٞٝا ضا اظ
وف ٔیزازٜا٘س ت ٝػُٕ آٔس ٜاؾت  .ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ػثاضت تٛزٜا٘س اظ :یىٓ ،ؾٟاْزاضاٖ  ٚاػعای
ٟ٘ازٞای پِٛی زض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكىُ پِٛی ٘ ٚیع ؾٟاْزاضاٖ  ٚاػعای قطوت ٞای ظیطٔزٕٛػ ٝی ایٗ ٟ٘ازٞا وٝ
چ ٝتا ترؽی اظ ٔمطضات تا٘ه ٔطوعی  ٚچ ٝتا فؼاِیت ٞای اؾاؾاً غیطٔزاظ تٛا٘ؿتٝا٘س یا افعایف ؾطٔای ٝزض ٟ٘ازٞاقاٖ پسیس
تیاٚض٘س یا لیٕت ؾٟاْ قاٖ ضا افعایف زٙٞس یا اظ ؾٛز تٛظیغقسٜی ؾٟاْ تٔ ٝیعاٖ تیفتطی تطذٛضزاض ق٘ٛس؛ ز ،ْٚصاحثاٖ
زاضاییٞا یِ غیطض یاِیِ ٔٙم ٚ َٛغیطٔٙم َٛو ٝزض فطآیٙس تٛضْ ٘ ٝفمػ تٟای ٘ؿثی زاضایی ٞاقاٖ واٞف ٘یافت ٝاؾت تّى ٝزض
تؿیاضی اظ ٔٛالغ حتا افعایف ٘یع یافت ٝاؾت؛  ٚؾٙٔ ،ْٛتفؼاٖ اظ ٞعیٞٝٙای افعایف یافت ٝی زِٚتی و ٝتاضِ تطذٛضزاضیقاٖ اظ
ٔراضد زِٚتی اظ ٔزطای وؿطی تٛزرٝی زِٚت  ٚاحتٕاالً اؾتمطاض زِٚتی ٟ٘ ٚایتاً افعایف ٘مسیٍٙی  ٚاظایٗ ض ٚفكاضٞای
تٛضٔی تط زٚـ ٍٕٞاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ٞ .یچ یه اظ ایٗ ؾ ٝالیٔ ٝؽّماً ٘ ٍٕٗٞثٛزٜا٘س  ٚارعای تكىیُزٙٞسٜقاٖ اص ٛالً
زضرات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی اظ ؾّة ٔاِىیت ضا تحمك تركیسٜا٘س  .ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌیِ الی ٝی ا َٚاظ
ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ،یؼٙی ؾٟاْ زاضاٖ  ٚاػعای ٟ٘ازٞای پِٛی زض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكىُ پِٛی ٘ ٚیع ؾٟاْزاضاٖ ٚ
اػعای قطوتٞای ظیطٔزٕٛػٝی ایٗ ٟ٘ازٞا ،ػثاضت تٛز ٜا٘س اظ ٔیعاٖ تٛاٖ ٔاِیقاٖ و ٝؾ ٟٓقاٖ اظ تاظاض پ َٛضا تا حسی
ٔكرص ٔی وٙسٛ٘ ،ع ٔمطضات حاوٓ تط ػّٕىطزقاٖ زض تاظاض ٔتكىُ پِٛی ؤ ٝیعاٖ ذّك ٘مسیٍٙی ضا تطایقاٖ ضلٓ ٔیظ٘س،
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زضرٝی اِػٕاَ ٘ظاضت تا٘ه ٔطوعی تط فؼاِیت ٞاقاٖ  ٚزضرٝی ٘ظاضتٌطیعیقاٖ اظ ٔمطضات تا٘ه ٔطوعی زض تاظاض
ٔتكىُ پِٛی و ٝظطفیت ٞای ذّك ٘مسیٍٙی ضا ٘عزقاٖ ٔمطض ٔیوٙس ٚ ،تٛاٖ ؾیاؾی قاٖ تطای حعٛض  ٚفؼاِیت زض تاظاض
غیطٔتكىُ پِٛی و ٝتٛاٖ ٘مسیٍٙیظایی قاٖ تیط ٖٚاظ ٘ظاضت تا٘ه ٔطوعی ضا تؼییٗ ٔیوٙس  .ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی
ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌیِ الی ٝی ز ْٚاظ ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ،یؼٙی صاحثاٖ زاضایی ٞا یِ غیطضیاِیِ ٔٙم ٚ َٛغیطٔٙم ،َٛػثاضت
تٛزٜا٘س اظ اضظـ تاظاضی زاضایی غیطضیاِیِ ٔٙم َٛیا غیطٔٙم َٛقاٖ ٘ ٚیع ٘طخ ضقس اضظـ تاظاضی زاضایی غیطضیاِیِ ٔٙم َٛیا
غیطٔٙم َٛقاٖ زض فعای تٛضٔی .اصّیتطیٗ ػأُ تأحیطٌصاض تط زضرٝی ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌیِ الیٝی ؾ ْٛاظ
ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ،یؼٙی ٔٙتفؼاٖ اظ ٞعیٞٝٙای افعایف یافت ٝی زِٚتی٘ ،یع ػثاضت تٛز ٜاؾت اظ ٔیعاٖ تطذٛضزاضیقاٖ اظ
ٔراضد زِٚتی  .ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضرٝی ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌیِ ٞط ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ػٕالً ٔزٕٛػ ٝی
٘إٍٙٞی اظ ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ضا زض فطآیٙس تصاحة تٔ ٝسز ؾّة ٔاِىیت اظ تٛزٞ ٜا زض ؾاظٚواض ذّك ٘مسیٍٙی ضلٓ ظزٜ
اؾت .
ؾ ٝالی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ ٘یع ػثاضت تٛزٜا٘س اظ  :یىٓ ،صاحثاٖ زاضایی ٞای ٘مس یِ ضیاِی؛ ز،ْٚ
ٔعزٚحمٛقتٍیطاٖ و ٝزضیافتی ٞاقاٖ غاِثاً تط ح ؿة ٚاحس پّٔ َٛی تٛز ٜاؾت؛  ٚؾ ،ْٛػایسیتٍیطاٖ اظ زِٚت  ٚرأؼ ٝی
ٔس٘یٞ .یچ یه اظ ایٗ ؾ ٝالیٔ ٝؽّماً ٘ ٍٕٗٞثٛزٜا٘س  ٚاػعای تكىیُزٙٞس ٜقاٖ اصٛالً ٔكٕ َٛزضرات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی اظ
ؾّة ٔاِىیتقسٌی لطاض ٌطفتٝا٘س .اصّی تطیٗ ػأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی ؾّة ٔاِىیتقسٌیِ الی ٝی ا َٚاظ
ؾّة ٔاِىیت قسٌاٖ ،یؼٙی صاحثاٖ زاضایی ٞای ٘مس یِ ضیاِی ،ػثاضت تٛز ٜاؾت اظ ٔیعاٖ زاضایی ٘مسیقاٖ  .ترف ٚؾیؼی اظ
ایٗ الی ٝاظ ؾّة ٔاِىیت قسٌاٖ ذصٛصاً زض ازٚاض تٛضْ ؾٍٙیٗ اصٛالً وؿا٘ی تٛزٜا٘س و ٝت٘ٝاٌعیط زؾت ت ٝپؽا٘ساظ ارثاضی
ٔیظز ٜا٘س ظیطا زاضایی ٘مس یِ ضیاِی قاٖ زض حسی ٘ثٛز ٜاؾت و ٝزض ا٘ٛاع تاظاضٞای ؾطٔای ٝتتٛا٘ٙس ٘مسیٍٙی ضیاِیقاٖ ضا تٝ
ا٘ٛاػی اظ زاضایی ٞای ٔٙم َٛیا غیطٔٙم َِ ٛغیطضیاِی تثسیُ وٙٙس  .زض ازٚاض تٛأْ تا ٘طخٞای پاییِٗ تٛضْ أا غاِثاً الكاض تاالتط زض
ایٗ الی ٝاظ ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ و٘ ٝمسیٍٙی ضیاِیِ چكٌٓیطی زاقتٝا٘س ٓٞظٔاٖ ت٘ٝحٛی زض ظٔط ٜی یىی اظ الیٞٝای
ؾٌٝا٘ ٝی ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ ٘یع تٛزٜا٘س  .ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی ؾّة ٔاِىیتقسٌیِ الیٝی ز ْٚاظ
ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ ،یؼٙی ٔعزٚحمٛقتٍیطاٖ ،ػثاضت تٛزٜا٘س اظ :اٚالً ٚظؼیت قغّیقاٖ تط حؿة رایٌیطی زض رٕغ
قاغالٖ یا تیىاضاٖ تٌٝ٘ٛ ٝای وٌ ٝطچ ٝتیىاضاٖ احتٕاالً ٚظغ ٔاِی ٚذیٓتطی زاقتٝا٘س أا زؾتوٓ زض زٚضٜٞای
تیىاضیقاٖ زؾترٛـ ایٗ ٘ٛع ؾّةٔاِىیت لطاض ٕ٘یٌطفت ٝا٘س  ٚایٗ ٘ٛع ؾّةٔاِىیت قسٌی زض رٕغ ٔعزٚحمٛقتٍیطاٖ
فمػ ٔطتٛغ ت ٝقاغالٖ  ٚزٚضٜٞا ی واضی قاٖ تٛز ٜاؾت ،حا٘یاً زضرٝی أٙیت قغّیقاٖ ت ٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝط چ ٝزضر ٝی
أٙیت قغّیقاٖ وٓ تط تٛز ٜتاقس تٔ ٝیعاٖ تیف تطی ٘یع ٔكٕ َٛایٗ ٘ٛع ؾّة ٔاِىیتقسٌی لطاض ٔیٌطفت ٝا٘س ٚ ،حاِخ اً
تٛاٖ چا٘ٝظ٘ی فطزی یا زؾتٝرٕؼی قاٖ زض تاظاض واض ٔ ٚحُ واض تطای تؽثیك ٘طخ ضقس زؾتٕعزٞا  ٚحمٛققاٖ تا ٘طخ تٛضْ .
ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی ؾّة ٔاِىیتقسٌیِ الیٝی ؾ ْٛاظ ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ ،یؼٙی اػا٘ٝتٍیطاٖ اظ زِٚت  ٚرأؼ ٝی
ٔس٘ی ،ػثاضت تٛزٜا٘س اظ :اٚالً ؾٕٟی اظ افعایف ٞعیٞ ٝٙای زِٚت ؤ ٝتؼالة فكاضٞای تٛضٔی  ٚافعایف ؾؽح لیٕتٞا تٝ
ٔزٕٛػ ٝی اضلاْ ا٘ٛاع اػا٘ٞ ٝا ترصیص یافت ٝاؾت  ٚحا٘یاً زضر ٝی تؽثیك ٚر ٜٛاػا٘ٞ ٝای اػؽایی زِٚت ٟ٘ ٚازٞای رأؼ ٝی
ٔس٘ی ت ٝاػا٘ٝتٍیطاٖ تا ٘طخ تٛضْ  .ػٛأُ تأحیطٌصاض تط زضر ٝی ؾّةٔاِىیتقسٌیِ ٞط ؾ ٝالی ٝاظ ؾّةٔاِىیتقسٌاٖ ػٕ الً
ٔزٕٛػ ٝی ٘إٍٙٞی اظ ؾّةٔاِىیتقسٌاٖ ضا زض فطآیٙس ذّك ٘مسیٍٙی  ٚظٟٛض تٛضْ ٔتؼالةاـ ضلٓ ظز ٜاؾت .
قىُ قٕاضٜی  7ؾاظٚواض تعاز ٔٙافغ ٔیاٖ ا٘ٛاع ؾّةٔاِىیتوٙٙسٌاٖ اظ یه ؾ ٚ ٛا٘ٛاع ؾّة ٔاِىیتقسٌاٖ اظ
ؾٛی زیٍط ضا تط ؾط ٔٛظٛع ؾّة ٔاِىیت زض ذالَ ذّك ٘مسیٍٙی  ٚظٟٛض تٛضْ ٔتؼالةاـ ٘كاٖ ٔیزٞس .
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ضزورت صورتتندی نحوه ی متفاوتی اس رویارویی تا انثوه نقدینگی
ٔازأی و ٝزٌطٌ٘ٛی تٙیازی زض ؾاذتاض تاظاض پ َٛزض زؾتٛض واض لطاض ٍ٘یطز ،تٛضِْ حاصُ اظ حزٓ ػظیٓ ٘مسیٍٙی زض التصاز
ایطاٖ ػٕ الً تماظای و ُِ حمیمی ضا اظ ایٗ ؼطیك تؼسیُ ذٛاٞس وطز و ٝلسضت ذطیس ؾ ٝالی ٝی ؾّة ٔاِىیتقسٌا ِٖ
پیفٌفت ٝضا ت ٝزضرات ٌ٘ٛاٌ ٖٛأا قسیساً واٞف ٔیزٞس  ٚؾّة ٔاِىیتقاٖ ٔیوٙس ،الیٞٝایی و ٝاوخطیت رٕؼیت ضا
زضتطٔیٌیط٘س ٔكتُٕ تط الكاض ٔیا٘ی  ٚؼثمات واضٌطی  ٚتٟی زؾتاٖ قٟطی  ٚالكاض فطٚزؾتتط حیات ضٚؾتایی  .ایٗ ترف
ػظیٓ ا ظ رٕؼیت زض تطٝٞی و٘ٛٙی ،زض احط ا٘ثاقت فكاضٞای التصازی چٟاض ز ٝٞی ٌصقت ٚ ٝتؼٕیك تحطاٖ اذتالَ زض
تاظتِٛیس ارتٕاػی ٘یطٞٚای واض ،اظ ظطفیتٞای تاضیری تاب آٚضیقاٖ ت ٝزضرات ٌ٘ٛاٌ ٖٛأا ت ٝقست واؾت ٝقس ٜاؾت .
٘ظط ت ٝظطٚضت واٞف احتٕاَ ٔراؼط ٜی فطٚپاقی فاتطیه ارتٕاػی زض ٚظؼیت و٘ٛٙی  ،تاضِ واٞف تماظای وُ حمیمیِ
التصاز والٖ ظطٚضتاً تایس تط قا٘ٞ ٝای زیٍطی ٌصاقت ٝقٛز .وساْ قا٘ٞٝا ی رایٌعیٗ ؟ ظٕٗ احاِ ٝی تطضؾیِ زٟ٘ ٚاز
تأحیطٌصاض تط ذّك ٘مسیٍٙی زض تاظاض پ( َٛزِٚت  ٚتا٘ه ٔطوعی) تٔ ٝماِٝای ٔزعأ ،یوٛقٓ پاؾد ضا اظ ؼطیك تطضؾی
ؾاذتاض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكىُِ پِٛی تیاتٓ .

در جستوجوی نحوهی متفاوتی اس رویارویی تا انثوه نقدینگی
تاظاض ٔتكىُ پِٛی ػثاضت اظ ٔزٕٛػ ٝی ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاض پ َٛاؾت و ٝظیط ٘ظاضت تا٘ه ٔطوعی لطاض زاض٘س.
اصّی تطیٗ اضواٖ ؾاذتاض تاظاض ٔتكىُ پِٛی زض ؾاَ  7933زض قىُ قٕاض ٜی ٘ 2كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
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اصّی تطیٗ ٟ٘ازٞای تاظاض پٔ َٛتكىُ زض ایطاٖ تط قف ٘ٛع تمؿیٓ ٔیقسٜا٘س  :تا٘ه ترصصی ،تا٘ه تزاضی ،تا٘ه
لطضاِحؿ ،ٝٙصٙسٚق لطضاِحؿٔ ،ٝٙؤؾؿ ٝی اػتثاضی ٚ ،تؼا٘ٚی اػتثاض .ایٗ ٟ٘ازٞا ؼثك لٛا٘یٗ تاظاض پ َٛزؾتوٓ تِ ٝحاؾ
ٞكت ٔؤِف ٝاظ یهزیٍط ٔتٕایع ٔیقسٜا٘سٙٔ :اتغ ٔزاظقأٖ ،صاضف ٔزاظقاٖ ،اصّی تطیٗ ٔصاضف غیطٔزاظقأٖ ،مساض
ؾطٔای ٝی اِٚی ٝقاٖ٘ ،طخ شذیط ٜی لا٘٘ٛی قاٖ٘ ،طخ ؾٛز ؾپطزٞ ٜاقاٖ ،حساوخط ٚاْ اػؽایی قاٖ ،حساوخط ٘طخ واضٔعز ٚاْ
اػؽاییقاٖ 9 .رس َٚقٕاض ٜی ٕٞ 7یٗ وّیسیتطیٗ ٔؤِفٞ ٝای ایٗ قف ٟ٘از پِٛی زض تاظاض ٔتكىُ پِٛی ضا ٘كاٖ ٔیزٞس.
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11

ٟ٘ازٞای پِٛی پیف ٌفت ٝاظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات تا٘ه ٔطوعی زض ظٔی ٝٙی تزٟیع ٔٙاتغ ٔزاظ ،ترصیص ٔصاضف ٔزاظٔ ،مساض
ؾطٔایٝی اِٚی٘ ،ٝطخ شذیطٜی لا٘٘ٛی٘ ،طخ ؾٛز ا٘ٛاع ؾپطزٞ ٜا ،حساوخط ٚاْ اػؽایی ٚ ،حساوخط ٘طخ واضٔعز ٚاْ اػؽایی زض
ٌصض ظٔاٖ ت ٝزضرات ٌ٘ٛاٌ ٖٛترؽی وطزٜا٘س ٕٞ ٚیٗ ترؽیٞا یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ػُّ ذّك ٘مسیٍٙی فطاتط اظ اضاز ٚ ٜذٛاؾت
تا٘ه ٔطوعی تٛز ٜاؾت .اظ تاب ٕ٘ ،ٝ٘ٛیىی اظ ا٘ٛاع ترؽیٞای تا٘هٞا تٍٙاٜزاضی زض ظٔیٞ ٝٙایی تٛز ٜاؾت ٘أؿتظٟط تٝ
تأییس ل ٛا٘یِٗ ٔطتثػ تا فؼاِیت تا٘هٞا .ؾاذتاض قطوتٞای ظیطٔزٕٛػٝی تا٘ه ٞا زض قىُ قٕاضٜی ٘ 9كاٖ زاز ٜقسٜ
اؾت .

1

تاایٗ حاَ ،تٛٔ ٝاظات تاظاض ٔتكىُ پِٛی و ٝظیط ٘ظاضت تا٘ه ٔطوعی لطاض زاضز ،تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی ٘یع زض
ایطاٖ تطلطاض تٛز ٜاؾت و ٝت ٝزضرات ٌ٘ٛاٌ ٖٛذاضد اظ ٘ظاضت تا٘ه ٔطوعی لطاض زاقت ٝاؾت  .تا٘ه ٔطوعی پٙذ ترف
«صٙسٚقٞای لطضاِحؿ ،ٝٙقطوت ٞای تؼا٘ٚی اػتثاضٔ ،ؤؾؿٞ ٝای ٔاِی  ٚاػتثاضی ،صطافیٞا ِ ٚیعیًٞٙا»  1ضا ،زض
ٔطاؾالت ذٛز ،ػٙاصط تكىیُزٙٞس ٜی تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی ٔؼطفی وطز ٜاؾت .تط ایٗ اؾاؼٌ ،طچ ٝتاظاض غیطٔتكىُ پِٛی
زض تطٞ ٝٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛزٚضٜی پؽ اظ ا٘مالب تٝقست لثط  ٚتؿػ ٔییافت ٝاؾت ،أا اضواٖ اصّی اـ زض زٝٞی  7931زض
قىُ قٕاضٜی ٘ 1كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .

12

تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی زض ایطاِٖ چٟاض ز ٝٞی اذیط تٚٝفٛض لثط  ٚتؿػ زاقت ٝاؾت  .اٌط زازٞ ٜای تاضٕ٘ای ضؾٕی
تا٘ه ٔطوعی زض آتأٖا 7933 ٜضا ٔالن لطاض زٞیٕٓٝٞ ،ی صٙسٚقٞای لطض اِحؿ ٝٙت ٝغیط اظ ٛٔ 14ضز ٕٝٞ ،ی
ٔؤؾؿٞ ٝای ٔاِی  ٚاػتثاضی ت ٝغیط اظ قف ٔٛضزٕٝٞ ،ی قطوتٞای تؼا٘ٚی اػتثاض قغّی غیط اظ ٛٔ 213ضز ٕٝٞ ،ی
صطافی ٞا غیط اظ ٚ 131احس ٕٝٞ ٚ ،ی قطوت ٞای ِیعی ًٙت ٝغیط اظ ٚ 91احس ،رٍّٕی ،اظ ارعای تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی
تٛز٘سَ٘ .فؽِ حعٛض ٟ٘ازٞای پِٛیِ تاظاض غیطٔتك ىُ پِٛی زض التصاز ایطاٖ ت ٝتٕأی غیطلا٘٘ٛی تٛز ٜاؾت .ایٗ ٟ٘ازٞا فمػ
ٔؿتظٟط ت ٝپكتیثا٘ی ا٘ٛاع ٔطاوع ضزٜتاالی لسضت ؾیاؾیِ ٔؿتمط ٔی تٛا٘ؿتٝا٘س حعٛضی پطضً٘ ٔ ٚؤحط زض تاظاض پ َٛزاقتٝ
تاقٙس  .تاوٞ ٖٛٙیچٌ ٝ٘ٛتطآٚضز زلیمی اظ ٔیعاٖ ظطفیتٞای ٘مسیٍٙیظاییِ تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی ت ٝػُٕ ٘یأس ٜاؾت  .أا
٘كا٘ٞ ٝای فطاٚا٘ی زض تیٗ تٛز ٜا٘س و ٝحىایت اظ تٛاٖ چكٌٓیط ایٗ ٟ٘ازٞا زض ٘مسیٍٙیظایی زاقتٝا٘س .اظ تاب ٕ٘ ،ٝ٘ٛتٙا تط
ٌفتٝی لائٓ ٔماْ تا٘ه ٔطوعی زض ؾاَ  ، 7939فمػ قف ٔؤؾؿٝی اػتثاض یِ غیطٔزاظ ٞ 311عاض ٔیّیاضز ضیاَ اظ ؾپطزٜٞای
ؾپطزٌٜصاضاٖ ضا زض زؾت زاقتٙس  ٚایٗ ٔؤؾؿٞ ٝا ٘ ٝفمػ ؾپطزٜی لا٘٘ٛی ت ٝتا٘ه ٔطوعی ٕ٘یپطزاذتٙس تّى٘ ٓٞ ٝطخٞای
ؾٛز غیطٔزاظ تاالتطی ت ٝؾپطزٌٜصاضاٖ ٔی زاز٘س ٘ ٓٞ ٚطخ ؾٛز تؿٟیالت غیطٔزاظ تیفتطی اظ تؿٟیالتٌیط٘سٌاٖ
ٔیؾتا٘س٘سٔ 3 ،زٕٛػٝای اظ ٘مفآفطیٙی ٞا زض تاظاض پ َٛو ٝحزٓ ػظیٓ أا ٔزِٟٛی اظ ٘مسیٍٙی ضا ذّك ٔیوطز ٜاؾت  .تا٘ه
ٔطوعی تاو ٖٛٙزازٞ ٜای ػّٙی ٔٛحك فطاٌیطی زضتاض ٜی ارعای تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی اػالْ ٘ىطز ٜاؾت  .تركی اظ ٟ٘ازٞای
پِٛیِ فؼاَ زض تاظاض ٔتكىُ پِٛیِ و٘ٛٙی اصٛالً پیف تطٞا ٟ٘ازٞای پِٛیِ غیطلا٘٘ٛی تٛز٘س و ٝتا اتىا تط لسضت ؾیاؾی اتتسا اظ
تٛا٘ایی تخثیت حعٛض زض تاظاض پ َٛتطذٛضزاض قس ٜتٛز ٘س  ٚؾپؽ ذٛزقاٖ ضا تا لٛت ت ٝتا٘ه ٔطوعی تحٕیُ وطز٘س  ٚاظ
تاظاض غیطٔتكىُ ت ٝتاظاض ٔتكىُ پِٛی ا٘تماَ یافتٙس .
اظ ذالَ تطضؾی تطویة ارعای تكىیُزٙٞس ٜی ٘مسیٍٙی ٔیتٛاٖ ت ٝتٛاٖ تاالی ٘مسیٍٙی ظاییِ ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ
زض تاظاض پ َٛوكٛض پی تطز٘ .مسیٍٙی ػثاضت اؾت اظ حاصُ رٕغ پ( َٛاؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن زض رطیاٖ  +ؾپطزٜٞای
زیساضی)  ٚقثٝپ( َٛحاصُرٕغِ ا٘ٛاع ؾپطزٜٞای غیطزیساضی) .ض٘ٚس زٌطٌ٘ٛی ػٙاصط تكىیُزٙٞس ٜی ٘مسیٍٙی ؼی ؾاَٞای
 7931اِی  7931زض ٕ٘ٛزاض قٕاض ٜی ٘ 2كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت ٔ .میاؼ ٔتغیطٞای ٘مسیٍٙی  ٚپ ٚ َٛقثٝپ َٛزض ٔحٛض
ػٕٛزی چپ ٕ٘ٛزاض ٔ ٚمیاؼ ٘ؿثت ٞای پ َٛت٘ ٝمسیٍٙی  ٚقث ٝپ َٛت٘ ٝمسیٍٙی ٘یع زض ٔحٛض ػٕٛزی ؾٕت ضاؾت ٕ٘ٛزاض
٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .
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٘مسیٍٙی

نمودار :2اجشای تشکیلدهندهی نقدینگی طی سالهای  1361تا 1395

ٞعاض ٔیّیاضز ضیاَ

1
پَٛ

14000

0.9

12000

0.8
قثٝپَٛ

10000

0.7

0.6

8000

0.5
٘ؿثت

پ َٛتٝ
٘مسیٍٙی

٘ؿثت
قثٝپَٛ

تٝ
٘مسیٍٙی

6000

0.4
0.3

4000

0.2

2000

0.1
0

0
1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

1368

1366

1364

1362

1360

ٔٙاتغ:
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ.
ٔ -حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

اظ ٔمایؿ ٝی ز٘ ٚؿثتِ پ َٛت٘ ٝمسیٍٙی  ٚقثٝپ َٛت٘ ٝمسیٍٙی ٔیتٛاٖ زضیافت و ،ٝاظ اٚایُ زٝٞی ٞكتاز ذٛضقیسی ت ٝایٗ
ؾ ،ٛض٘ٚس ؾ ٟٓقثٝپ َٛزض ذّك ٘مسیٍٙی تٝؼطظی فعایٙس ٜافعایف یافت ٝاؾت و٘ ٝكاٖزٙٞس ٜی ٘مفآفطیٙی ٞط چٝ
پطضً٘ تط ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاض پ َٛاؾت .زض ؾاَ  7931پ ٚ َٛقثٝپ َٛتٝتطتیة حسٚزاً  79زضصس  41 ٚزضصس اظ
٘مسیٍٙی ضا تكىیُ ٔیزاز٘س .پ َٛو ٝزض لیاؼ تا قثٝپ َٛاظ لسضت ٘مسق٘ٛسٌی تیف تطی تطذٛضزاض اؾت أا ٘مف وٓتطی
زض ضقس ٘مسیٍٙی زاقت ٝاؾت حاصُ رٕغ اؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن زض رطیاٖ  ٚؾپطزٜٞای زیساضی اؾتٕٛ٘ .زاض قٕاضٜی 9
ض٘ٚس تغییطات ارعای تكىیُزٙٞس ٜی پ َٛضا ؼی ؾاَٞای  7931اِی ٘ 7931كاٖ ٔیزٞسٔ .میاؼ ٔتغیطٞای پ ،َٛاؾىٙاؼ
ٔ ٚؿىٛن زض رطیاٖ ٚ ،ؾپطزٞ ٜای زیساضی زض ٔحٛض ػٕٛزی چپِ ٕ٘ٛزاض ٔ ٚمیاؼ ٘ؿثتٞای اٚالً اؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن زض
رطیاٖ ت ٝپ ٚ َٛحا٘یاً ؾپطزٞ ٜای زیساضی ت ٝپ٘ َٛیع زض ٔحٛض ػٕٛزی ؾٕت ضاؾت ٕ٘ٛزاض ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .
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نمودار  :3اجشای تشکیلدهندهی پول طی سالهای  1361تا 1395

پَٛ

ٞعاض ٔیّیاضز ضیاَ

0.9

1800

0.8

1600

اؾىٙاؼ ٚ

0.7

1400

زض رطیاٖ

0.6

1200

0.5

1000

ٔؿىٛن

ؾپطزٜٞای

0.4

800

0.3

600

0.2

400

اؾىٙاؼ ٚ

0.1

200

زض رطیاٖ

0

زیساضی

٘ؿثت
ٔؿىٛن

1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

1368

1366

1364

1362

1360

ت ٝپَٛ

0

ٔٙاتغ:
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ ،پ.َٛ
ٔ -حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

اظ ٔمایؿ ٝی ز٘ ٚؿثتِ اٚالً اؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن زض رطیاٖ ت ٝپ ٚ َٛحا٘یاً ؾپطزٞ ٜای زیساضی ت ٝپٔ َٛیتٛاٖ زضیافت وٝ
ض٘ٚس ؾ ٟٓؾپطزٞ ٜای زیساضی زض ذّك پ َٛتٝؼطظی فعایٙس ٜافعایف یافت ٝاؾت و ٝتاظ  ٓٞاظ رّٕ٘ ٝكاٖزٙٞس ٜی
٘مفآفطیٙی ٞط چ ٝپطضً٘ تط ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكىُ پِٛی ٘یع تٛز ٜاؾت .زض ؾاَ 7931
اؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن زض رطیاٖ حسٚزاً  21زضصس  ٚؾپطزٞ ٜای زیساضی حسٚزاً  13زضصس اظ حزٓ پ َٛضا تكىیُ ٔیزاز٘س .
ؾپطزٞ ٜای زیساضی و ٝزض لیاؼ تا اؾىٙاؼ ٔ ٚؿىٛن اظ لسضت ٘مسق٘ٛسٌی وٓتطی تطذٛضزاض اؾت اظ ؾ ٝلؿٕت تكىیُ
قس ٜاؾت :ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٘عز تا٘هٞای تزاضی ،ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٘عز تا٘هٞای ترصصی ،ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٘عز
تا٘ه ٞای غیطزِٚتی ٔ ٚؤؾؿٞٝای اػتثاضی غیطتا٘ىی ٕٛ٘ .زاض قٕاض ٜی  1ض٘ٚس تغییطات ارعای تكىیُزٙٞس ٜی ؾپطزٜٞای
زیساضی ضا ؼی ؾاَٞای  7931اِی ٘ 7931كاٖ ٔیزٞس.

15

ؾپطزٜٞای

نمودار  :4اجشای سپزدههای دیداری طی سالهای  1361تا 1395

ٞعاض ٔیّیاضز ضیاَ

زیساضی

1400

1200

ؾپطزٜٞای

زیساضی ٘عز

1000

تا٘هٞای تزاضی
800

ؾپطزٜٞای
600

زیساضی ٘عز
تا٘هٞای
ترصصی

400

ؾپطزٜٞای
200

زیساضی ٘عز
تا٘هٞای
غیطزِٚتی ٚ
1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

1368

1366

1364

1362

اػتثاضی غیطتا٘ىی

1360

ٔؤؾؿٞٝای

0

ٔٙثغ :تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾت ٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،
ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ ،پ ،َٛؾپطزٜٞای زیساضی.

٘ؿثت ٞط یه اظ ؾ ٝػٙصط تكىیُزٙٞس ٜی ؾپطزٞ ٜای زیساضی ت ٝوُ ایٗ ؾپطزٜٞا ضا ٔیتٛاٖ زض ٕ٘ٛزاض قٕاض ٜی 1
ٔكاٞس ٜوطز.
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نمودار  :5نسثت اجشای سپزدههای دیداری ته کل سپزدههای دیداری طی سالهای  1376تا 1395

٘ؿثت ؾپطزٜٞای

1

تا٘هٞای تزاضی تٝ

0.9

زیساضی

0.8

زیساضی ٘عز
وُ ؾپطزٜٞای

0.7
٘ؿثت ؾپطزٜٞای

0.6

زیساضی ٘عز
تا٘هٞای ترصصی

0.5

ت ٝوُ ؾپطزٜٞای
زیساضی

0.4
0.3

٘ؿثت ؾپطزٜٞای

0.2

زیساضی ٘عز
تا٘هٞای غیطزِٚتی

0.1

ٔ ٚؤؾؿٞٝای
اػتثاضی غیطتا٘ىی تٝ

0

وُ ؾپطزٜٞای
1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

زیساضی

ٔٙاتغ:
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ ،پ ،َٛؾپطزٜٞای زیساضی.
ٔ -حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

اظ ٔمایؿ ٝی ؾ٘ ٝؿثتِ اٚالً ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٘عز تا٘ه ٞای تزاضی ت ٝوُ ؾپطزٞ ٜای زیساضی ،حا٘یاً ؾپطزٜٞای زیساضی
٘عز تا٘ه ٞای ترصصی ت ٝوُ ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٚ ،حاِخاً ؾپطزٜٞای زیساضی ٘عز تا٘ه ٞای غیطزِٚتی ٔ ٚؤؾؿٞٝای
اػتثاضیِ غیطتا٘ىی ت ٝوُ ؾپطزٜٞای زیساضی ٔیتٛاٖ زضیافت و٘ ٝمف تا٘ه ٞای ترصصی زض ذّك ؾپطزٜٞای زیساضی ؼی
ؾاَٞای  7913اِی  7931تغییط ظیازی ٘ساقت ٝاؾت أا ذصٛصاً اظ ؾاَ  7941ت ٝتؼس ٘مف تا٘ه ٞای تزاضی زض ذّك
ؾپطزٜٞای زیساضی ت ٝقست واٞف پیسا وطز ،ٚ ٜزض ػٛض٘ ،مف تا٘ه ٞای غیطزِٚتی ٔ ٚؤؾؿٞ ٝای اػتثاضی غیطتا٘ىی
تٝقست افعایف پیسا وطز ٜاؾت ،زٌطٌ٘ٛی ٞایی و ٝاظ رّٕٔ ٝؼّ َٛؾ ٝذػ ٔكی زض لّٕط ٚتا٘ىی تٛز ٜاؾت :ذصٛصیؾاظی
تا٘ه ٞای زِٚتی ،اراظ ٜی تأؾیؽ تا٘ه ٞای ذصٛصیٌ ٚ ،ؿتطـ ٔؤؾؿٞٝای اػتثاضی  .زض ؾاَ  7931ؾپطزٜٞای زیساضی
٘عز تا٘ه ٞای تزاضی حسٚزاً  22زضصس ،ؾپطزٞ ٜای زیساضی ٘عز تا٘ه ٞای ترصصی حسٚزاً  71زضصس  ٚؾپطزٜٞای
زیساضی ٘عز تا٘ه ٞای غیطزِٚتی ٔ ٚؤؾؿٞ ٝای اػتثاضی غیطتا٘ىی ٘یع حسٚزاً  34زضصس اظ وُ ؾپطزٜٞای زیساضی ضا
تكىیُ ٔیزاز٘س.
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أا قث ٝپ َٛیا ؾپطزٞ ٜای غیطزیساضی و ٝلسضت ٘مسق٘ٛسٌی وٓتطی اظ ؾپطزٞ ٜای زیساضی زاضز  ٚتیفتطیٗ ؾٟٓ
ضا زض ضقس ٘مسیٍٙی زاقت ٝاؾت حاصُ رٕغ چٟاض لؿٕت اؾت :ؾپطزٜٞای ؾطٔایٌ ٝصاضی وٛتأٜست  ،ؾپطزٜٞای
ؾطٔایٌٝصاضی زضاظٔست  ،ؾپطزٜٞای لطضاِحؿٝٙی پؽا٘ساظ  ،ؾایط ؾپطزٜٞإٛ٘ .زاض قٕاض ٜی  3ض٘ٚس تغییطات ارعای
تكىیُزٙٞس ٜی ؾپطزٜٞای غیطزیساضی (قثٝپ ) َٛضا ؼی ؾاَٞای  7931اِی ٘ 7931كاٖ ٔیزٞس .
نمودار  :6اجشای شثهپول (سپزدههای غیزدیداری) طی سالهای  1361تا 1395

ٞعاض ٔیّیاضز ضیاَ
12000

قثٝپَٛ
10000
ؾپطزٜٞای
ؾطٔایٌٝصاضی

8000

وٛتأٜست
ؾپطزٜٞای

6000

ؾطٔایٌٝصاضی
زضاظٔست

4000

ؾپطزٜٞای
لطضاِحؿٝٙی

پؽا٘ساظ
2000
ؾایط ؾپطزٜٞا
0
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1368

1366

1364

1362
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ٔٙثغ :تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾت ٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،
ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ ،قثٝپ.َٛ

٘ؿثت ٞط یه اظ چٟاض ػٙصط تكىیُزٙٞسٜی ؾپطزٜٞای غیطزیساضی (قثٝپ )َٛت ٝوُ ایٗ ؾپطزٜٞا ضا ٔی تٛاٖ زض ٕ٘ٛزاض
قٕاضٜی ٔ 1كاٞس ٜوطز .
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نمودار  :7نسثت اجشای شثهپول (سپزدههای غیزدیداری) ته شثهپول طی سالهای  1363تا 1395
0.6

٘ؿثت ؾپطزٜٞای
ؾطٔایٌٝصاضی
وٛتأٜست تٝ

0.5

قثٝپَٛ
٘ؿثت ؾپطزٜٞای

0.4

ؾطٔایٌٝصاضی
زضاظٔست تٝ
قثٝپَٛ

0.3

٘ؿثت ؾپطزٜٞای
لطضاِحؿٝٙی

0.2

پؽا٘ساظ تٝ
قثٝپَٛ

0.1

٘ؿثت ؾایط
ؾپطزٜٞا تٝ

0

قثٝپَٛ
1395
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1389

1387

1385

1383

1381

1379

1377

1375

1373

1371

1369

1367

1365

1363

ٔٙاتغ:
 تا٘ه ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ازاضٜی تطضؾیٞا  ٚؾیاؾتٞای التصازی ،تا٘ه اؼالػات ؾطیٞای ظٔا٘ی،ٔتغیطٞای پِٛی  ٚاػتثاضی٘ ،مسیٍٙی٘ ،مسیٍٙی تط حؿة ارعای تكىیُزٙٞسٜی آٖ ،قثٝپ.َٛ
ٔ -حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

زض ؾاَ  7931ؾپطزٜٞای ؾطٔایٌٝصاضی وٛتأ ٜست حسٚزاً  14زضصس ،ؾپطزٜٞای ؾطٔایٌٝصاضی زضاظٔست حسٚزاً 11
زضصس ،ؾپطزٜٞای لطضاِحؿٝٙی پؽا٘ساظ حسٚزاً قف زضصس ٚ ،ؾایط ؾپطزٞ ٜا حسٚزاً ز ٚزضصس اظ وُ قثٝپ َٛیا
ؾپطزٞ ٜای غیطزیساضی ضا تكىیُ ٔیزاز٘س .
تطضؾی تطویة ارعای تكىیُزٙٞسٜی ٘مسیٍٙی ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتٛاٖ ٘مسیٍٙیظایی ٟ٘ازٞای تاظاض پ َٛاظ اتتسای
زٝٞی ٞكتاز ذٛضقیسی تٝؼطظ فعایٙسٜای افعایف یافت ٝاؾت  .ایٗ تٛاٖ فعایٙس ٜزض احط پٙذ زٌطٌ٘ٛی ؾاذتاضی قىُ ٌطفتٝ
اؾت  :یىٓ ،صسٚض اراظ ٜتطای تأؾیؽ تا٘ه زض ترف ذصٛصی؛ ز ،ْٚذصٛصیؾاظی تا٘ه ٞای زِٚتی؛ ؾ ،ْٛترؽی ٟ٘ازٞای
پِٛی اظ ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ تا٘ه ٔطوعی؛ چٟاضْ ،لا٘٘ٛی ؾاظی ػّٕىطز آٖ ٟ٘ازٞای پِٛی غیطلا٘٘ٛی و ٝاتتسا ٔؿتظٟط تٝ
پكتیثا٘ی ٔطاوع لسضت ؾیاؾی زض تاظاض غیطٔتكىُ پِٛی قىُ ٌطفت ٝتٛز٘س  ٚؾپؽ تا تىی ٝتط ٔطاوع لسضت ؾیاؾی ت ٝتاظاض
ٔتكىُ پِٛی ضا ٜپیسا وطز٘س  ٚضؾٕیت لا٘٘ٛی یافتٙس؛ پٙزٓ ،حیات تاصالتت ا٘ٛاع ٟ٘ازٞای پِٛی غیطلا٘٘ٛی زض تاظاض
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غیطٔتكىُ پِٛی .ا٘ؼىاؼ ترف ٕٟٔی اظ ض٘ٚس تٛاٖ ٘مسیٍٙی ظایی ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاض پ َٛضا ٔیتٛاٖ زض ض٘ٚس
قتاتاٖ ضقس ظطیة تىاحطی ٘مسیٍٙی زض ٕ٘ٛزاض قٕاضٜی ٔ 4الحظ ٝوطز .

ضریب تکاثری نقدینگی

نمودار  :8ضزیة تکاثزی نقدینگی طی سالهای  1378تا 1394
6.62

7
6
5

ظطیة
تىاحطی

4

٘مسیٍٙی

3
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ٔٙثغٔ :حاؾثٞٝای ٘ٛیؿٙس.ٜ

ظطیة تىاحطی ٘مسیٍٙی زضٚالغ تٛاٖ ٘مسیٍٙی ظایی ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاض پ َٛاؾت و٘ ٝكاٖ ٔیزٞس وُ ٘مسیٍٙی
تٝاظای یه ٚاحس تغییط زض پای ٝی پِٛی (پ َٛپطلسضت ) ت ٝچٔ ٝیعاٖ تغییط ٔییاتس  .زض تؿیاضی اظ ٔٛالغ اِثت ٝضقس ظطیة
تىاحطی ٘مسیٍٙی ٔیتٛا٘س ٘كا٘ ٝای اظ واضایی ٟ٘ازٞای پِٛی زض تاظاض پ َٛتاقس و٘ ٝمسیٍٙی ضا تا پایٝی پِٛی وٓتطی فطآٞ
ٔیوٙٙس  .أا ایٗ اضظیاتی ضا تایس ظطٚضتاً زض پی٘ٛس تا واضایی ٘ظاْ تٛظیغ تؿٟیالت زض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكىُ پِٛی
رطح  ٚتؼسیُ وطز ٘ .ظاْ تٛظیغ تؿٟیالت زض ایطاٖ چٙساٖ زض ذسٔت تِٛیس  ٚػساِت ارتٕاػی لطاض ٘ساقت ٝاؾت  .افعایف
تٛاٖ ٘مسیٍٙی ظایی ٟ٘ازٞای پِٛی زض ایطاٖ و٘ ٝمسیٍٙی ذّكقس ٜضا وٓتط ت ٝؾٛی فؼاِیت ٞای ٔؼؽٛف ت ٝتِٛیس التصازی ٚ
ػساِت ارتٕاػی  ٚتیفتط ت ٝؾٛی فؼاِیت ٞای ٘أِٛس  ٚتحىیٓ ؾاظٚتطي ٞای ایسئِٛٛغیه زِٚت ٞسایت ٔیوطزٜا٘س اظ
ٔرطبتطیٗ ٘یطٞٚای ٔحطوٝای تٛز ٜاؾت و ،ٝتا رایی و ٝت ٝتاظاض پ َٛتطٔی ٌطزز ،التصاز ایطاٖ ضا ت ٝؾٛی تحطاٖ
وٙتطَ٘اپصیطی ؾٛق زازٜا٘س  .زض ٔٛلؼیتی و ٝالتصاز ایطاٖ احتٕاالً ت ٝؾؽح تاالتطی اظ ٘رؿتیٗ ٔطحّ ٝاظ ٔطاحُ چٙسٌا٘ ٝی
اٚدٌیطی تحطاٖ وٙتطَ٘اپصیطی ٚاضز قس ٚ ٜاتعاضٞای ٔتؼاضف ؾ یاؾت پِٛی تا٘ه ٔطوعی ٘یع اظ واٞف چكٌٓیط ٘مسیٍٙی
اظ حیع ا٘تفاع تا حس ظیازی ؾالػ قس ٜاؾت ،تا رایی و ٝفمػ  ٚفمػ ت ٝتاظاض پ َٛتطٔیٌطزز ،تاضِ واٞف تماظای وُِ حمیمیِ
التصاز والٖ ضا تایس تط زٚـ تطذی ٟ٘ازٞای پِٛیِ فؼاَ زض تاظاضٞای ٔتكىُ  ٚغیطٔتكى ُِ پِٛی ٌصاقت ٟ٘ ،ازٞایی وٝ
اصّیتطیٗ الی ٝاظ الیٞٝای ؾٌ ٝا٘ ٝی ؾّة ٔاِىیتوٙٙسٌاٖ زض فطآیٙس ذّك ٘مسیٍٙی ذصٛصاً اظ اتتسای ز ٝٞی ٞكتاز
ذٛضقیسی ت ٝایٗ ؾ ٛتٛزٜا٘سّٔ :ی ؾاظی ٟ٘ازٞای پِٛیِ ذصٛصی  ٚذصٛصیؾاظیقس ٚ ٜقثٝزِٚتی زض تاظاض ٔتكىُ پِٛی ٚ
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قطوت ٞای ظیطٔزٕٛػٝقاٖ زض ؾای ط ػطصٞٝا ٘ ٚ ،یع ا٘حالَ ٔ ٚصازض ٜی  ٕٝٞی ٟ٘ازٞای پِٛیِ غیطػطفیِ فؼاَ زض تاظاض
غیطٔتكىُ پِٛی  ٚقطوتٞای ظیطٔزٕٛػ ٝقاٖ زض ؾایط ػطصٞٝا ،ػٕستاً تس ٖٚپطزاذت غطأتٔ .اظاز ٔٙاتغ ٟ٘ازٞای پِٛیِ
ّٔیقس ٜیا ٔصازضٜقس ٜپؽ اظ وؿط اصُ  ٝ٘ ٚفطعِ ٔؽاِثات ترفٞای ٚؾیؼی اظ ؾپطزٌ ٜصاضاٖ تٝػال ٜٚی ٔٙاتغ
قطوتٞای ّٔیقس ٜیا ٔصازضٜقسٜی ظیطٔزٕٛػٝقاٖ تایس زض ذسٔت پٙذ ٞسف لطاض تٍیطز :یىٓ ،پطزاذت تسٞیٞای
قثىٝی تا٘ىی ت ٝتا٘ه ٔطوعی  ٚاظ ایٗ ضٍٞصض تالـ تطای واٞف پایٝی پِٛی؛ ز ،ْٚتمٛیت التصازی ؾایط ٟ٘ازٞای پ ِٛیِ
زِٚتی؛ ؾ ،ْٛوٕه ت ٝتأؾیؽ صٙسٚلی تطای افعایف ؾاال٘ ٝی زضیافتیٞای ٔعزٚحمٛقتٍیطا٘ی و ٝزضیافتیِ پایٝقاٖ وٓتط اظ
ضلٓ ذػ فمط ضؾٕی اؾت؛ چٟاضْ ،وٕه ت ٝضاٜا٘ساظی صٙسٚلی تطای پطزاذت تیٕٝی تیىاضی ت ٝذا٘ٛازٜٞایی و ٝػع ِٛقاغُ
٘ساض٘س؛ پٙزٓ ،اضائٝی تؿٟیالت تطای تأؾیؽ تؼا٘ٚی ٞای ٘یطٞٚای واض رٟت فؼاِیت ٞای التصازی ِٔٛس.
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