
 

 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّمفصلٌبهَ 
 ۳۱۳۱ؾهكتبى  ،۲۲نوبؼٍ  ُفتن،قبل 

 ۷۱۲-۷۰۵صفسبت 

 ارسیببی پٌیبیی صنعت ببنکداری ایزان

 *اعظم احمدیبن

 ۰۰/۰۶/۳۱۳۴تبؼیص پػیؽل:  ۲۳/۳۳/۳۱۳۱ تبؼیص ظؼیبفت:

 چکیده
ُبی ضصْصی ّ تدؽثَ ّؼّظ  تْخَ ثَ ایٌکَ نجکَ ثبًکی کهْؼ ظؼ زبل گكتؽل ثبًکثب 

پػیؽی  ظؼخَ ؼلبثت گیؽی اًعاؾٍتوؽکؿ ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ّ  هیؿاى ُبی ضبؼخی اقت، ثبًک
ُبی کهْؼ ظاؼای اُویت اقت. ظؼ ُویي ؼاقتب ظؼ ایي همبلَ قؼی نعٍ اقت ثب اقتفبظٍ  ثبًک

-۳۱۰۰فیٌعال، ظؼخَ توؽکؿ ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی ُبی توؽکؿ ّ ُؽ اؾ نبضص
اؾ ؼّل غیؽقبضتبؼی  پػیؽی ؼلبثتظؼخَ  گیؽی اًعاؾٍنْظ. ُوچٌیي ثؽای  گیؽی اًعاؾٍ ۳۱۳۳

ٍ اقت. ۳۱۳۳-۳۱۵۷پبًؿاؼ ّ ؼاـ پْیب ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی  ٍ نع ًتبیح زبصل اؾ ثؽؼقی زبکی  اقتفبظ
ثبًک ثؿؼگ کهْؼ اقت کَ ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ؼًّع  ۷ظؼصعی ظاؼایی ظؼ  ۶۰ اؾ توؽکؿ تمؽیجبً

 تكِیالتظؼصعی ظؼ  ۷۳ثبًک ثؿؼگ کهْؼ قِن  ۷کبُهی ظانتَ اقت. ػالٍّ ثؽ آى 
کَ لؿّم تْخَ هعیؽیت ؼیكک اػتجبؼی ظؼ ایي گؽٍّ اؾ  اًع ظانتَ ۳۱۳۳غیؽخبؼی ؼا ظؼ قبل 

ضص پبًؿاؼ ّ ؼاـ پْیب ًیؿ ثیبًگؽ ثیهتؽ ثْظى قبؾظ. ُوچٌیي نب ُب ؼا ثیم اؾ پیم هی ثبًک
ُبی  ُبی کْچک ّ ُوچٌیي ثبًک ُبی ثؿؼگ ظؼ همبیكَ ثب ثبًک پػیؽی ثبًک ظؼخَ ؼلبثت

 .ثبنع هیُبی ظّلتی  ضصْصی ظؼ همبیكَ ثب ثبًک

 هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ پْیب، نبضص توؽکؿ ُؽفیٌعال، ،پػیؽی ؼلبثت: ىبی کلیدی ًاژه
 JEL: C21 ،G21بندی  طبقو

                                                                                                                                               
 azam_ahmadyan@yahoo.com؛ یکّ ثبً یپژُّهکعٍ پْل ی،گؽٍّ ثبًکعاؼ ،پژُّهگؽ *
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 مقدمو ۱
ُبی التصبظی ثؽای تكطیؽ ثبؾاؼُب ّ خلت ههتؽیبى اقت ّ  ظًیبی اهؽّؾ، ظًیبی ؼلبثت ثٌگبٍ

ُب ّ ؼاُجؽظُبی خػة ههتؽیبى هتوؽکؿ نعٍ  ُب ثؽ ثَ کبؼگیؽی ؼّل هسْؼ ػوعٍ ایي ؼلبثت
اقت. صٌؼت ثبًکعاؼی ًیؿ ًكجت ثَ گػنتَ ثَ ثبؾاؼیبثی ّ آنٌبیی ثب هفبُین آى ًیبؾ ثیهتؽی 

ُبی کهْؼ ًتْاًٌع  ُب ظؼ کهْؼ، اگؽ ثبًک گیؽی اًْاع هطتلف ثبًک ظاؼظ. ثب تْخَ ثَ نکل
صی ؼا ظؼ ؼلبثت ثب یکعیگؽ تعّیي کٌٌع، ثَ هؽّؼ ؾهبى قِن ضْظ ؼا ظؼ هٌبثغ، ؼاُجؽظُبی ضب

هصبؼف ّ ظؼ ًتیدَ قْظ ّ ؾیبى اؾ ظقت ضْاٌُع ظاظ. ثٌبثؽایي ظؼ نؽایغی کَ التصبظ ایؽاى 
ُبی ضبؼخی اقت، تْخَ ثَ اصالزبت قبضتبؼی ظؼ ثبًکعاؼی ّ  ظؼ زبل تدؽثَ ّؼّظ ثبًک

 ُب ظاؼای اُویت اقت. ب ثبًکتسمیك ظؼ هْؼظ قِن اؾ ثبؾاؼُ
ُوچٌیي ؼلبثت اؾ خولَ هْضْػبتی اقت کَ کبؼنٌبقبى التصبظی ُوْاؼٍ اؾ آى ثَ 

کٌٌع.  ثِیٌَ اؾ هٌبثغ التصبظی یبظ هی گیؽی ثِؽٍػٌْاى ؼاُکبؼی ثؽای ؼنع التصبظی ّ 
ًکی ّ تْاًع ثبػث افؿایم کیفیت ّ تٌْع ضعهبت ثب افؿایم ؼلبثت ّ کبؼایی ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی هی

ُب ظؼ التصبظ، ؼلبثتی ثْظى یب  ُبی هجبظالتی نْظ. ثب تْخَ ثَ ًمم ثبًک ًیؿ کبُم ُؿیٌَ
ُب ظؼ اثؽ گػاؼی ثؽ التصبظ ثبنع. نٌبقبیی ّ  ظٌُعٍ تْاًبیی ثبًک تْاًع ًهبى ًجْظى آًِب هی

ؼیؿاى ًظبم  گػاؼاى ّ ثؽًبهَ تْاًع ثَ قیبقت تهطیص ّضؼیت ؼلبثتی نجکَ ثبًکی کهْؼ هی
ًکی کهْؼ کوک کٌع تب ًظبم ثبًکی ؼا ثَ قوت ؼلبثتی نعى ّ کبؼایی ثیهتؽ ُعایت کٌٌع. ثب

ثبًک ثؿؼگ کهْؼ ظؼ ظاؼایی کل نجکَ ثبًکی، ثبیع اغػبى  ۷ظؼصعی  ۶۰ثب تْخَ ثَ قِن 
ًوْظ نجکَ ثبًکی ثب ظؼخَ ؼلبثت کوتؽی ؼّثؽّقت. ثعّى آگبُی اؾ قبضتبؼ نجکَ ثبًکی 

تبؼی ّ صؽف ُؿیٌَ ثَ هٌظْؼ پیهجؽظ قیكتن ثبًکی کهْؼ ثَ کهْؼ، ایدبظ تغییؽات قبض
 قوت کبؼایی ّ ؼلبثت ثیهتؽ، هوکي اقت ًبکبؼآهع ثْظٍ ّ ًتیدَ هغلْة ثَ ظقت ًعُع.

ُبی هطتلفی ؼا ثؽای هغبلؼَ ّضؼیت  ظؼ ایي ؼاقتب هسممبى ّ کبؼنٌبقبى التصبظی ؼّل
ُب،  اًع. اؾ خولَ ایي ؼّل ًوْظٍ ؼلبثتی ّ ثؽؼقی ًْع قبضتبؼ زبکن ثؽ ثبؾاؼ ثبًکی هؼؽفی

ُبی غیؽقبضتبؼی ًظیؽ ؼّل  ُبی توؽکؿ ّ ؼّل ُبی قبضتبؼی ًظیؽ هسبقجَ نبضص ؼّل
ُبیی ظؼ اؼؾیبثی هیؿاى  ُب ّ لبثلیت ُب اؾ تْاًبیی ثبنع. ُؽ یک اؾ ایي ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ هی

ؼاـ، اؾ خِت قِْلت  پػیؽی ظؼ ثبؾاؼ ثؽضْؼظاؼًع. اهب ؼّل اؼائَ نعٍ تْقظ پبًؿاؼ ّ ؼلبثت
ُبی هْخْظ ثیي  ُبی هْؼظ ًیبؾ ّ ًیؿ اهکبى هغبلؼَ تفبّت ظقتؽقی ثَ اعالػبت ّ ظاظٍ

ُبی  ُبی کْچک یب ثبًک ُبی ثؿؼگ ظؼ همبثل ثبًک ُبی هْؼظ هغبلؼَ )هثالً ثبًک ثبًک
ُبی ظیگؽ ظاؼای هؿیت اقت. ثؽ ایي  ُبی ظاضلی( ًكجت ثَ ؼّل ضبؼخی ظؼ همبثل ثبًک

ُبی توؽکؿ ًظیؽ ًكجت توؽکؿ ّ ُؽفیٌعال،  ایي پژُّم ػالٍّ ثؽ هسبقجَ نبضص اقبـ ظؼ
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 ۷۰۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

پػیؽی نجکَ ثبًکی کهْؼ  ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل اؼائَ نعٍ تْقظ پبًؿاؼ ّ ؼاـ پْیب ظؼخَ ؼلبثت
 نْظ. اؼؾیبثی هی

ُب ثؽ  قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک آیب ایي همبلَ ثَ ظًجبل پبقطگْیی ثَ چِبؼ قؤال اقبقی اقت:
هتفبّت اقت؟ آیب ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ ثَ ثبؾاؼ ؼلبثت اًسصبؼی ًؿظیک  ۳ْع هبلکیتاقبـ ً

ُبی ضصْصی  پػیؽی ثبًک اقت یب ثَ ثبؾاؼ ؼلبثت کبهل یب اًسصبؼ کبهل؟ آیب ثیي ظؼخَ ؼلبثت
 پػیؽی ثبًک اثؽگػاؼ اقت؟ ّ ظّلتی تفبّت ّخْظ ظاؼظ؟ آیب اًعاؾٍ ثبًک ثؽ ظؼخَ ؼلبثت

ثٌعی نعٍ ّ قپف  ُب ثؽ اقبـ ًْع هبلکیت تمكین اّل، اثتعا ثبًکثؽای پبقخ ثَ قؤال 
ُبی کهْؼ ظؼ الالم هطتلف تؽاؾًبهَ، قْظ ّ  قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک ۳۱۳۳ّ  ۳۱۳۰ظؼ ظّ قبل 
ُبی اؼؾی ّ ثبًکعاؼی الکتؽًّیک ثؽؼقی نْظ. ػالٍّ ثؽ آى قؼی نعٍ اقت ظؼ  ؾیبى، فؼبلیت

ُب هْؼظ تسلیل لؽاؼ گیؽظ. ثؽای پبقخ ثَ قَ قؤال  ُؽ ثطم آثبؼ ًبنی اؾ تغییؽات قِن ثبًک
گیؽی  ضوي اًعاؾٍ ۳۱۳۳-۳۱۵۷ظیگؽ ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ پْیب ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی 

ُبی ضصْصی ّظّلتی ثب ُن همبیكَ  پػیؽی ثبًک ُبی کهْؼ، ؼلبثت پػیؽی ثبًک ظؼخَ ؼلبثت
ُبی ثؿؼگ ظؼ همبیكَ  پػیؽی ثبًک ؼلبثتضْاٌُع نع ّ ًِبیتبً ثب اقتفبظٍ اؾ یک هتغیؽ هدبؾی 

 گیؽی هی نْظ. ُبی کْچک اًعاؾٍ ثب ثبًک

 مببنی تئٌریکی ً پیشینو تحقیق ۲
ُبی هطتلفی ؼا ثؽای هغبلؼَ ّضؼیت ؼلبثتی ّ ثؽؼقی  هسممبى ّ کبؼنٌبقبى التصبظی، ؼّل

ُبی  ؼّل ُب ثَ اًع. ایي ؼّل ًْع قبضتبؼ زبکن ثؽ ثبؾاؼ ثبًکی ظؼ قغح ظًیب هؼؽفی ًوْظٍ
 -ُبی قبضتبؼی نبهل پبؼاظاین قبضتبؼ نًْع. ؼّل قبضتبؼی ّغیؽقبضتبؼی تمكین هی

ُبی غیؽؼقوی، ؼیهَ ظؼ  اقت کَ ثَ ػٌْاى ؼّل ۱ّ فؽضیَ کبؼایی ۲(SCP) ػولکؽظ -ؼفتبؼ
ثؽ ایي ثبّؼًع کَ توؽکؿ نعیع ظؼ ثبؾاؼ،  SCPظاؼًع عؽفعاؼاى پبؼاظاین  4تئْؼی قبؾهبى صٌؼتی

نْظ ظؼ همبثل  ُبی ثؿؼگ ّ ظؼ ًتیدَ ػولکؽظ کل ثبؾاؼ هیٍ  ؼفتبؼ تجبًی ثیي ثٌگبثبػث ثؽّؾ 
ُبقت کَ ثبػث ثِجْظ ػولکؽظ  عؽفعاؼاى فؽضیَ کبؼایی هؼتمعًع کَ کبؼایی ثبالتؽ ثؽضی ثٌگبٍ

                                                                                                                                               
آیٌعٍ، ظی، قبهبى، قؽهبیَ، قیٌب، نِؽ، کبؼآفؽیي، ضصْصی: التصبظ ًْیي، اًصبؼ، پبؼقیبى، پبقبؼگبظ،  ۳

: یظّلت نعٍ: تدبؼت، صبظؼات، هلت، ؼفبٍ کبؼگؽاى. یضصْص ؾهیي، زکوت ایؽاًیبى، لْاهیي، گؽظنگؽی. ایؽاى
 : صٌؼت ّ هؼعى، کهبّؼؾی، هكکي، تْقؼَ صبظؼات ّ تْقؼَ تؼبّىیتطصص قپَ، هلی، پكت ثبًک، هِؽ.

2 Structure-conduct-performance Paradigm 
3 Efficiency Hypothesis 
4 Empirical Industrial organization (EIO) Theory 
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ُب ظؼخَ ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ  نْظ. ظؼ ایي ؼّل آًِب ّ ظؼ ًتیدَ ثؽّؾ ؼفتبؼُبی اًسصبؼی هی
ُبی  ظؼ ؼّل ۳نْظ. اؾ عؽیك هغبلؼَ ػٌبصؽ قبؾهبى اؼؾیبثی هی ثصْؼت غیؽهكتمین ّ

ًمم اصلی ّ اقبقی ظؼ تْضیر ػولکؽظ ؼلبثتی صٌؼت  ۴ُبی توؽکؿ  قبضتبؼی، ًكجت
ُبی قبضتبؼی اؾ آى خِت اقت کَ ایي تْاًبیی ؼا  ثبًکعاؼی ثؽػِعٍ ظاؼًع. اُویت ؼّل

 ۲ُبی خعیع قبؾهبى صٌؼتی تئْؼی ظاؼًع کَ ؼاثغَ ثیي اخؿای ثبؾاؼ ؼا نٌبقبیی کٌٌع. اهب
ُبی قبضتبؼ  تْاًع ثَ تٌِبیی تْقظ نبضص پػیؽی یک صٌؼت ًوی ظٌُع کَ ؼلبثت ًهبى هی

ُبی قبضتبؼی ظؼ اؼؾیبثی قبضتبؼ ثبؾاؼ،  گیؽی نْظ. ثب تْخَ ثَ ًبکبؼآهعی ؼّل ثبؾاؼ اًعاؾٍ
ُبی غیؽقبضتبؼی ؼا کَ ثؽ پبیَ هجبًی  ؼّل 6ّ پبًؿاؼ 5، ثؽقٌبُبى4، ایْاتب۱افؽاظی ًظیؽ لؽًؽ

اًع ّ اؾ پبیَ ًظؽی لْی ظؼ اؼؾیبثی ؼلبثت ثبؾاؼ ثؽضْؼظاؼًع، هؼؽفی  ًظؽی التصبظ نکل گؽفتَ
لعؼت اًسصبؼی ّ ثَ  گیؽی اًعاؾٍ( ظؼ ۳۳۱۴) ُب ثؽ پبیَ هغبلؼبت لؽًؽ کؽظًع. ایي ؼّل

نبضص لؽًؽ هیؿاى تغییؽات لیوت ّ  اًع. ُب نکل گؽفتَ هٌظْؼ کوی کؽظى ؼفتبؼ ؼلبثتی ثٌگبٍ
کٌع. ثب چٌیي اقتعاللی  گیؽی هی اضتالف آى اؾ ُؿیٌَ ًِبیی ؼا ظؼ ّضؼیت تؼبظلی ثبؾاؼ اًعاؾٍ

ّاگؽایی ثیي لیوت ّ ُؿیٌَ ًِبیی تْلیعات ظؼ تؼبظل، ثَ ػٌْاى نبضصی ثؽای لعؼت 
 .کٌع اًسصبؼی خلٍْ هی

ُبیی کَ  ظؼ ثیي ثٌگبٍ ۵ ؽ تغییؽات اًتظبؼی پبؼاهت گیری اندازههعل ایْاتب چبؼچْثی ثؽای 
کٌع. ایي پبؼاهتؽ ثؽاثؽ ثب تغییؽات هْؼظ اًتظبؼ ظؼ  کٌٌع، هؼؽفی هی کبالی ُوگٌی ؼا تْلیع هی

نْظ کَ لیوت هسصْل ّ قِن ثبؾاؼ  اُم تؼؽیف نعٍ اقت. ثعیي هٌظْؼ فؽض هی iتْلیعات 
یؿ ثبثت اقت. ظؼ ایي ؼّل ثَ ُؽ ظّ هتغیؽُبیی ثؽًّؿا ُكتٌع ّ کهم تمبضبی هسصْل ً

، ثبیكتی تبثغ تمبضبی (صْؼت غیؽهكتمینَ ث)ثؽای ُؽ ثبًک اًفؽاظی     هٌظْؼ ثؽآّؼظ.
ُب هسبقجَ ًوْظ کَ اغلت ثَ ػلت کوجْظ آهبؼ  هسصْل ّ تبثغ ُؿیٌَ ؼا ثؽای ُؽ یک اؾ ثبًک

 .ثكیبؼ ظنْاؼ اقت

                                                                                                                                               
 ػولکؽظ، کَ ثكتَ ثَ هبُیت ّ ًسٍْ -ؼفتبؼ -اقت؛ قبضتبؼ هؤثؽقَ ػٌصؽ ظؼ نٌبضت ضصْصیبت یک ثبؾاؼ  ۳

 .نْظ یه، نکل ّ ًْع قبؾهبى ثبؾاؼ ههطص یکعیگؽاؼتجبط ایي ػٌبصؽ ثب 
2 New Empirical Industrial Organization (NEIO) 
3 Lerner 
4 Iwata 
5 Bresnahan 
6 Panzar 
7 Conjectural Variation Parameter 
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 ۷۳۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

هعت ؼا ثؽای تؼییي تدؽثی لعؼت ثبؾاؼ یک  یک هعل کْتبٍ (۳۳۰۲)ثؽقٌبُبى ّ لّْ 
ُبی قؽی ؾهبًی یک صٌؼت ّ ثب تطویي  اًع. آًِب ثب اقتفبظٍ اؾ ظاظٍ ثبًک هتْقظ اؼائَ ظاظٍ

 صْؼتَ ُوؿهبى تمبضبی ثبؾاؼ ّ هٌسٌی ػؽضَ، پبؼاهتؽ تغییؽات اًتظبؼی ؼا ث

(۳)   
 (       )    

 (        )  ۰ 

ثَ  هؽثْطپؽین  ػالئن) ام اقت iظٌُعٍ ُؿیٌَ ثبًک  ًهبى   ظٌُعٍ ظؼآهع ّ  بىًه   
   ُب،  تؼعاظ ثبًک nام،  iهیؿاى تْلیع ثبًک    اقت(،  ُب ُؿیًٌَِبیی ثْظى ظؼآهعُب ّ 

ثؽظاؼی اؾ هتغیؽُبی ثؽًّؿا اقت کَ هؼبظلَ ظؼآهعی    ًِبظٍ ثبًک،  mثؽظاؼی اؾ لیوت 
ًیؿ ثؽظاؼی اؾ هتغیؽُبی ثؽًّؿا اقت کَ هؼبظلَ ُؿیٌَ ثبًک ؼا    ظُع ّ  هیثبًک ؼا اًتمبل 

کٌع. ثبًیبً ظؼ تؼبظل ظؼ قغح صٌؼت، لیع قْظ صفؽ، ثصْؼت ؼاثغَ ؾیؽ ثؽلؽاؼ  خبثدب هی
 اقت:

(۲)   
۳
 
(۳   ∑

  

   
   ) 

گیؽظ  هتٌبقت ثب ثبؾاؼُبی هطتلف، همبظیؽ هتفبّتی ثَ ضْظ هی  هؼؽفی ًوْظًع. پبؼاهتؽ 
یک اؾ  ُؽ تْاى ظؼ هْؼظ قبضتبؼ زبکن ثؽ ثبؾاؼ ثسث ًوْظ. کَ ثب تْخَ ثَ اًعاؾٍ ایي پبؼاهتؽ هی

. اهب ؼّل ثبؾاؼ ثؽضْؼظاؼًعپػیؽی ظؼ  ُبیی ظؼ اؼؾیبثی ؼلبثت ُب ّ لبثلیت ُب اؾ تْاًبیی ایي ؼّل
ُبی هْؼظ ًیبؾ  اؼ ّ ؼاـ، اؾ خِت قِْلت ظقتؽقی ثَ اعالػبت ّ ظاظٍاؼائَ نعٍ تْقظ پبًؿ

ُبی ثؿؼگ  ُبی هْؼظ هغبلؼَ )هثالً ثبًک ُبی هْخْظ ثیي ثبًک ّ ًیؿ اهکبى هغبلؼَ تفبّت
ُبی ظاضلی( ًكجت ثَ  ُبی ضبؼخی ظؼ همبثل ثبًک ُبی کْچک یب ثبًک ظؼ همبثل ثبًک

ـ هب ظؼ ایي پژُّم اؾ ؼّل اؼائَ نعٍ تْقظ ُبی ظیگؽ ظاؼای هؿیت اقت. ثؽ ایي اقب ؼّل
این. هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ اؾ ظیعگبٍ ًظؽی اؾ نؽایظ زعاکثؽقبؾی قْظ ظؼ  ایهبى اقتفبظٍ کؽظٍ

ُب، ثبیكتی قْظ  نْظ. ثؽای ثَ ظقت آّؼظى تْلیع تؼبظلی ثبًک تؼبظل ثلٌعهعت اقتطؽاج هی
نْظ ایي ًکتَ ظاللت ثؽ ایي ُبی اًفؽاظی هبکؿیون  ُن ظؼ قغح صٌؼت ّ ُن ظؼ قغح ثبًک

 کٌع: ، قْظ ضْظ ؼا اؾ تكبّی ظؼآهع ًِبیی ثب ُؿیٌَ ًِبیی هبکؿیون هیاُم iظاؼظ کَ اّالً ثبًک 
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۳۲

(۱)   
 (       )    

 (      )  ۰ 

ظٌُعٍ اؼؾل تؼبظلی آًِبقت.  اًع، ًهبى هتغیؽُبیی کَ ثب ػالهت قتبؼٍ ههطص نعٍ
   ظؼ ظؼآهعُبی تؼبظلی  لعؼت ثبؾاؼ ثؽاثؽ ثب هیؿاى تغییؽ

اقت کَ اؾ تغییؽ ظؼ لیوت   
   �� ُب ًِبظٍ

ؼا ثؽای اؼؾیبثی  H۳ای تست ػٌْاى آهبؼٍ  زبصل نعٍ ثبنع. پبًؿاؼ ّ ؼاـ آهبؼٍ 
اًع کَ ایي آهبؼٍ اؾ هؼبظلَ ظؼآهعی  همعاؼ ػعظی هیؿاى ؼلبثت ظؼ ثطم ثبًکی هؼؽفی کؽظٍ

پػیؽی یک ثبؾاؼ هبلی  هؼیبؼی ثؽای اؼؾیبثی هیؿاى ؼلبثت Hنْظ. آهبؼٍ  هسبقجَ هی ۲زل نعٍ
ُبی آى  ُبی ظؼآهع کل ثبًک، ًكجت ثَ لیوت ًِبظٍ اقت کَ همعاؼ آى ثؽاثؽ ثب هدوْع کهم

 اقت:

(۴)   ∑
   

 

    

 

  ۳
   

  
  

  کَ 
ثیبًگؽ  kُب ّ  تؼعاظ ثبًک iُبی ثبًکی،  لیوت ًِبظٍ  ظؼآهع کل ثبًک ظؼ تؼبظل،   

ای التصبظ ثیبى  ُبی پبیَ ُبی ثبًکی اقت. پبًؿاؼ ّ ؼاـ ثب اقتفبظٍ اؾ تئْؼی تؼعاظ ًِبظٍ
گیؽظ. ظؼ  ثَ ضْظ هی هتفبّتیهتٌبقت ثب قبضتبؼ ثبؾاؼ، همبظیؽ  Hکٌٌع کَ همعاؼ آهبؼٍ  هی

هعت اًسصبؼ  زبلت اًسصبؼی ّ تجبًی کبهل اًسصبؼ چٌع خبًجَ ّ ًیؿ ظؼ زبلت تؼبظل کْتبٍ
ظؼ ایي زبلت افؿایم لیوت  ۱(.۰  صفؽ اقت ) هكبّیکْچکتؽ یب  Hع خبًجَ، چٌ

ُبی ًِبیی، کبُم تْلیع تؼبظلی ّ ظؼ ًِبیت کبُم ظؼآهعُبی  ُب ثبػث افؿایم ُؿیٌَ ًِبظٍ
(. ظؼ ایي زبلت افؿایم =۳H) ثؽاثؽ ثب یک اقت Hنْظ. ظؼ زبلت ؼلبثت کبهل آهبؼٍ  کل هی

ُب ثبػث افؿایم ُؿیٌَ ًِبیی ّ هتْقظ ثعّى تغییؽ ظؼ تْلیع ثِیٌَ ُؽ یک اؾ  ظؼ لیوت ًِبظٍ
ُب اؾ ثبؾاؼ نعٍ ّ لػا  نْظ. ایي ّضؼیت ثبػث ضؽّج ثؽضی ثٌگبٍ ُبی اًفؽاظی هی ثٌگبٍ
ٌدؽ ثَ نًْع ثَ عْؼیکَ ظؼ ًِبیت ه ُبی ثبلیوبًعٍ ثب تمبضبی ثیهتؽی هْاخَ هی ثٌگبٍ

ُب ضْاُع نع. ظؼ ثبؾاؼ ؼلبثت اًسصبؼی  افؿایم لیوت ّ ظؼآهع کل ثَ هیؿاى افؿایم ظؼ ُؿیٌَ
ّ ًیؿ تغییؽ ظؼ کیفیت تْلیعات، کبالُبی  تجلیغبتکٌٌع اؾ عؽیك  ُب تالل هی کَ ثبًک

یک ضْاُع ثْظ. ظؼ  صفؽ ّثیي  Hاًع کَ آهبؼٍ  هتفبّتی تْلیع کٌٌع، پبًؿاؼ ّ ؼاـ اثجبت کؽظٍ
ُوؽاٍ ثب  Hتبثؼی فؿایٌعٍ اؾ کهم تمبضبی ثبؾاؼ اقت. ثٌبثؽایي اًعاؾٍ آهبؼٍ  Hیي ثبؾاؼ ا

ثَ  Hکٌع. ثَ ػجبؼتی ُؽ چَ آهبؼٍ  پػیؽی ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی افؿایم پیعا هی افؿایم ؼلبثت
                                                                                                                                               
1 H statistic 
2 Reduced form revenue 

 کٌع. فؼبلیت هی تمبضبوت ثب کهم هٌسٌی گؽ ظؼ لكتْخَ نْظ کَ اًسصبؼ ۱
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 ۷۳۱   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

ثبنع ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ  تؽ ًؿظیکثبنع هیؿاى ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ ثیهتؽ ّ ُؽچَ ثَ صفؽ  تؽ ًؿظیکیک 
 ؽ اقت.کوت

گؽایی  ظؼ هغبلؼَ ههبثِی ثَ ثؽؼقی ؼاثغَ ثیي توؽکؿ ۲ّ ًیؿ ثیکؽ ّ گؽًّْلع ۳ثیکؽ ّ ُبف
 ۳۳۰۳-۳۳۳۶ُبی  پػیؽی ظؼ کهْؼُبی هٌتطت ظؼ ظاضل ّ ضبؼج اؾ اؼّپب ثیي قبل ّ ؼلبثت

 Kگیؽی هیؿاى توؽکؿ ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی اؾ ظّ ؼّل ًكجت توؽکؿ  پؽظاضتٌع. آًِب ثؽای اًعاؾٍ
هیؿاى ؼلبثت اؾ ظّ ؼّل  گیؽی اًعاؾٍّ ثؽای  4ُیؽنوي -نبضص ُؽفیٌعال ّ  ۱ثبًک

پػیؽی اؾ ظّ ؼّل  ظقت آهعٍ ثؽای ؼلبثت ثؽقٌبُبى ّ پبًؿاؼ ّ ؼاـ اقتفبظٍ کؽظًع. ًتبیح ثَ
ظٌُع کَ ثبؾاؼ ثبًکی ظؼ کهْؼُبی صٌؼتی اغلت ظاؼای قبضتبؼ ؼلبثت  ثکبؼ ؼفتَ، ًهبى هی

یح ثَ ظقت تْاى ؼظ کؽظ. ًتب اًسصبؼی اقت ّ فمظ ظؼ چٌع هْؼظ زبلت ؼلبثت کبهل ؼا ًوی
ُبی کْچک اقت ّ ًیؿ  ُبی ثؿؼگ ثیهتؽ اؾ ثبًک پػیؽی ثبًک آهعٍ هؤیع آى اقت کَ ؼلبثت

ُبی اؼّپبیی ثیهتؽ اؾ کهْؼُبی آهؽیکب ّ کبًبظا ّ ژاپي اقت.  پػیؽی ثبًک ایٌکَ ؼلبثت
 پػیؽی ؼاثغَ هٌفی ههبُعٍ نع. ُوچٌیي ثیي هیؿاى توؽکؿ ثب ظؼخَ ؼلبثت

ُبی کهْؼُبی آقیبیی، الوسؽهی، هتیْؾ ّ  پػیؽی ثبًک ثتظؼ هغبلؼَ هؽثْط ثَ ؼلب
کهْؼ ػضْ ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی  ۶ای ثب ػٌْاى قبضتبؼ ثبؾاؼ صٌؼت ثبًکعاؼی  ظؼ همبلَ 5ضجؽی
ُبی کْیت،  هسبقجَ نعٍ ظاللت ثؽ ایي ظاؼظ کَ ثبًک Hپؽظاضتٌع. آهبؼٍ  ۲۰۰۲ -۳۳۳۱

ُبی ثسؽیي ّ لغؽ ظؼ ّضؼیت  ػؽثكتبى قؼْظی ّ اهبؼات ظؼ ّضؼیت ؼلبثت کبهل ّ ثبًک
تْاى ؼظ  ؼلبثت اًسصبؼی لؽاؼ ظاؼًع. ّضؼیت ؼلبثت اًسصبؼی ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی ػوبى ؼا ًیؿ ًوی

 کؽظ.
ثبًک  ۲۵پبًؿاؼ ّ ؼا ـ، ظؼخَ ؼلبثت  Hثب اقتفبظٍ اؾ آهبؼٍ  6ػجبـ اّغلْ، آیكبى ّ گًْم

ظقت  ًوْظًع. عجك ًتبیح ثَثؽؼقی  ۲۰۰۷-۲۰۰۳ ؾهبًیفؼبل ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی تؽکیَ ؼا ظؼ ظّؼٍ 
افؿایم یبفتَ اقت.  ۲۰۰۷کبُم یبفتَ ّلی ظؼ قبل  ۲۰۰۴پػیؽی تب قبل  آهعٍ هیؿاى ؼلبثت

ظٌُعٍ قبضتبؼ  ُوْاؼٍ ثیي صفؽ ّ یک ثْظٍ اقت کَ ًهبى Hُوچٌیي عی ایي ظّؼٍ آهبؼٍ 
 ؼلبثت اًسصبؼی ظؼ ثطم ثبًکی تؽکیَ اقت.

                                                                                                                                               
1 Bikker and Haaf 
2 Bikker and Groeneveld 
3 K bank Concentration Ratio 
4 Herfindal- Herishman 
5 Al-Muharrami, Mathews and Khabari 
6 Abbasogglu, Aysan, Gunes 
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۳۴

ُبی هْؼظ هغبلؼَ، ظؼ ًتبیح  َ ًْع ّ اًعاؾٍ ثبًککٌٌع ک ای اؾ هغبلؼبت اقتعالل هی پبؼٍ
ُبی  ثب اقتفبظٍ اؾ نبضص ۳تأثیؽ ًیكت. ثَ ػٌْاى هثبل ُوپل پػیؽی ثی هؽثْط ثَ ؼلبثت

 ۳۳۳۰-۳۳۳۱ُبی آلوبى ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی  توؽکؿ ّ هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ّ ثب هغبلؼَ ثؽ ؼّی ثبًک
ُبی ثبؾؼگبًی ّ تؼبًّی ّ ًیؿ  ُبی ػولکؽظی ثیي ثبًک ًهبى ظاظ کَ ثَ ػلت ّخْظ تفبّت

پػیؽی تفبّت هؼٌبظاؼی ثب ُن  ُب ثَ لسبػ ظؼخَ ؼلبثت ُبی اػتجبؼی، قبضتبؼ ایي ثبًک ثبًک
ًهبى ظاظًع کَ  ۳۳۳۶-۳۳۳۲ثب ؼّل ههبثِی ثؽای ظّؼٍ ؾهبًی  ۲ظاؼًع. ثٌعیت ّ ظیْیف

ُبی کْچک ظؼ فؽاًكَ ّ آلوبى ظؼ ّضؼیت اًسصبؼی اقت. لیکي  قبضتبؼ ثبؾاؼ ثبًک
ظؼ نؽایظ ؼلبثت اًسصبؼی  کهْؼُبُبی ثؿؼگ ظؼ ایي  ُبی کْچک ظؼ ایتبلیب ّ ثبًک ثبًک

 کٌٌع. فؼبلیت هی
کهْؼ هٌتطت اؾ کل ظًیب ظؼ  ۳۰۳( ثب هغبلؼَ قبضتبؼ ثبؾاؼ ثبًکی ۲۰۰۵ثیکؽ ّ ُوکبؼاى )

ثب اقتفبظٍ اؾ هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ اثجبت  تدؽثیؼت ًظؽی ّ صْ ثَ ۲۰۰۷-۳۳۰۶ُبی  ثیي قبل
کؽظًع کَ اًتطبة ًبظؼقت هتغیؽ ّاثكتَ ظؼ ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ثبػث ثْخْظ آهعى اًسؽاف 

نْظ. آًِب ثب هسبقجَ  هسبقجَ نعٍ ثَ قوت یک هی Hقیكتوبتیک ظؼ ًتبیح ّ تْؼل آهبؼٍ 
هْؼظ اؾ  ۲۰هغبلؼَ ًهبى ظاظًع کَ ُبی کهْؼُبی هْؼظ  پػیؽی ظؼ ثیي ثبًک ظؼخَ ؼلبثت

 ظاؼای ایي ًْع ضغب ُكتٌع. اًع کؽظٍهغبلؼبتی کَ لجالً اؾ ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ اقتفبظٍ 
پػیؽی  ُبی ضبؼخی ؼا ثؽ ظؼخَ ؼلبثت ( ثؽای کهْؼ ؾاهجیب اثؽ ّؼّظ ثبًک۲۰۳۱) ۱قوپبقب

اقت ّ ًتبیح زبصل ُبی ایي کهْؼ ؼا ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ثؽؼقی کؽظٍ  ثبًک
ُبی ضبؼخی هیؿاى ؼلبثت ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ  زبکی اؾ ایي اقت کَ افؿایم ّؼّظ ثبًک

ُبی ضبؼخی ظؼ  هیؿثبى ؼا ثبال ثؽظٍ اقت. ایي تأثیؽ ؾهبًی لْیتؽ ضْاُع ثْظ کَ زضْؼ ثبًک
ُبی کهْؼ  کهْؼ هیؿثبى ثَ صْؼت خعیعالتأقیف ثبنع ًَ ثصْؼت ضؽیع قِبم ثبًک

 ُب کبُم یبفتَ اقت. پػیؽی ثبًک ُبی ضبؼخی ؼیكک ؾ عؽف ظیگؽ ثب ّؼّظ ثبًکهیؿثبى. ا
اًع؛ چغْؼ ؼلبثت ظؼ ثبًکعاؼی ثؽ اًتمبل قیبقت  ( ثؽؼقی کؽظ۲۰۳۰ٍ) ّ ُوکبؼاى 4اّلیْؼا

ُبی تؽکیجی  قیبقت پْلی اؾ کبًبل اػتجبؼات اػغبیی اثؽگػاؼ اقت. ثَ ُویي هٌظْؼ اؾ ظاظٍ
اقتفبظٍ نعٍ اقت. ظّ  ۲۰۰۶-۳۳۳۶کهْؼ آهؽیکبی التیي ظؼ ظّؼٍ  ۳۰کهْؼ آقیبیی ّ  ۳۰

اـ اّل ثب اقتفبظٍ اؾ ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼهؽزلَ ظؼ ایي همبلَ ظؼ ًظؽ گؽفتَ نعٍ اقت. ظؼ هؽزلَ 

                                                                                                                                               
 1 Hempell 
2 Bandit and Davis 
3 Simpasa 
4 Olivero 
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 ۷۳۷   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

ُب ثَ ؼّل پْیب هسبقجَ نعٍ اقت. ظؼ هؽزلَ ظّم هؼبظلَ  پػیؽی ثبًک ظؼخَ ؼلبثت ۳۳۰۵
پػیؽی ًیؿ ثبنع ثؽآّؼظ نعٍ اقت.  ْضیسی ؼلبثتؼنع اػتجبؼات اػغبیی کَ نبهل هتغیؽ ت

ّاقغَ  ُب اًتمبل قیبقت پْلی ثَ پػیؽی ثبًک ًتبیح زبکی اؾ ایي اقت کَ افؿایم ظؼ ؼلبثت
ُبی کْچک ثب ًمعیٌگی اًعک ّ  ظُع. اؾ عؽف ظیگؽ ثبًک ُب ؼا کبُم هی کبًبل اػتجبؼی ثبًک

 تٌع.پػیؽی کوتؽی ثؽضْؼظاؼ ُك قؽهبیَ اًعک اؾ ظؼخَ ؼلبثت
ای ثب ػٌْاى قبضتبؼ ّ ػولکؽظ صٌؼت ثبًکعاؼی  ( ظؼ هغبلؼ۳۱۳۰َُوکبؼاى )ظُمبى ّ 

ُب اؾ قبضتبؼ ثبؾاؼ ّ کبؼایی ظؼًّی آًِب ّ ًیؿ  پػیؽی قْظآّؼی ثبًک ایؽاى ثَ ثؽؼقی تأثیؽ
ؼلبثت، اؾ هعل  گیؽی اًعاؾٍگیؽی ؼلبثت ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ پؽظاضتَ اقت. ّی ثؽای  اًعاؾٍ
اقتفبظٍ کؽظٍ اقت. اّ ثب  ۳۱۰۰-۳۱۰۰ثبًک ظؼ ظّؼٍ ؾهبًی  ۳۷ُبی  ّ ؼاـ ّ اؾ ظاظٍ پبًؿاؼ

ُب ّ ثب تکیَ ثؽ همعاؼ آهبؼٍ ظّؼثیي ّاتكْى، ّخْظ  انبؼٍ ثَ هتفبّت ثْظى اًعاؾٍ ثبًک
ًبُوكبًی ّاؼیبًف ّ ضْظ ُوجكتگی ؼا ظؼ هعل هستول ظاًكتَ ّ لػا اؾ ؼّل کّْاؼیبًف 

اقتفبظٍ کؽظٍ اقت. ظؼ زبلی کَ ثب تْخَ ثَ  ۲ّؾى ظُی همغؼی ّ ُوچٌیي ۳هكتسکن ّایت
ایٌکَ ثؼع قؽی ؾهبًی کْچک ّ پبًل اؾ ًْع ًبهتْاؾى اقت. لػا ًتبیح آؾهْى ظّؼثیي ّاتكْى 

تْخَ ثَ ؼّل تطویي ظؼ ایي  ثب تْاًع ثؽای تهطیص ضْظُوجكتگی ثکبؼگؽفتَ نْظ. ًوی
ُبی  ٍ اقت. ظؼ ًِبیت ثب کٌبؼ گػانتي ثبًکثَ ظقت آّؼظ ۰۶۶۳ؼا  Hهغبلؼَ، همبظیؽ آهبؼٍ 

ُبی  پػیؽی ثبًک ُبی ظّلتی ًهبى ظاظ کَ ظؼخَ ؼلبثت ضصْصی ّ تطویي هعل ثؽای ثبًک
ظّلتی افؿایم یبفتَ اقت. ّی ایي افؿایم ؼا ثَ کل نجکَ ثبًکی تؼوین ظاظٍ ّ ثَ صْؼت 

یبفتَ اقت. الجتَ پػیؽی نجکَ ثبًکی کهْؼ افؿایم  اقتعالل کؽظٍ کَ ؼلبثت غیؽهكتمین
تْاى ظؼهْؼظ قبضتبؼ  ثبیكتی تْخَ نْظ کَ ثب اقتفبظٍ اؾ ًتبیح هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ تٌِب هی

پػیؽی  ًوْظ. لػا تؼوین ًتبیح ؼلبثت ثسث ُبیی کَ ظؼ تؼبهل ثب ُن ُكتٌع، ؼلبثتی ثبًک
 تْاًع لبثل اتکب ثبنع. ُبی ظّلتی ثَ کل نجکَ ثبًکی کهْؼ، ًوی ثبًک

پػیؽی  هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ظؼخَ ؼلبثت ( ثب اقتفبظٍ اؾ۳۱۳۳وکبؼاى )ًدبؼؾاظٍ ّ ُ
ُبی  ثب اقتفبظٍ اؾ ظاظٍ ۳۱۰۰-۳۱۵۰ُبی ضصْصی ّ ظّلتی ایؽاى ثؽای ثبؾٍ ؾهبًی  ثبًک

قبل فؼبلیت  ۴زعالل  ۳۱۰۰ُبی کهْؼ کَ تب قبل  قؽی ؾهبًی ُوَ ثبًک –تؽکیت همغؼی 
ظٌُع کَ ثبؾاؼ  ثؽؼقی نعٍ اقت. ًتبیح ًهبى هی التصبظقٌدیثبًک( ثَ ؼّل  ۳۰اًع ) ظانتَ

ثبؾاؼ  تب تؽ ثْظٍ اقت، ثبًکی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ هْؼظ هغبلؼَ ثَ نکل ثبؾاؼ ؼلبثت اًسصبؼی ًؿظیک
ؼلبثت کبهل ّ یب اًسصبؼ کبهل. ُوچٌیي ثب اقتفبظٍ اؾ یک هتغیؽ هدبؾی ًهبى ظاظین کَ 
                                                                                                                                               
 1 White 
2 Cross- section weights 
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ْصی ّ ظّلتی ّخْظ ظاؼظ. ًتیدَ ُبی ضص پػیؽی ثبًک تفبّت هؼٌبظاؼی ثیي ظؼخَ ؼلبثت
پػیؽی ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ  ُبی ضصْصی ثَ نجکَ ثبًکی، ظؼخَ ؼلبثت ظیگؽ ایٌکَ ثب ّؼّظ ثبًک

ُبی کْچک اؾ  افؿایم یبفتَ اقت. ظؼ ایي همبلَ ثَ اًعاؾٍ ثبًک تْخَ ًهعٍ اقت ّ ثبًک
 گػاؼ اقت.پػیؽی اثؽ کَ اًعاؾٍ ثبًک ًیؿ ثؽ ؼلبثت زبلی ظؼ اًع، هغبلؼَ زػف نعٍ

 ىبی کشٌر پذیزی ببنک بزرسی عٌامل مؤثز بز رقببت ۳
پػیؽی  ثؽؼقی اخوبلی اؾ ػْاهل هؤثؽ ثؽ ؼلبثت اثتعا پیم اؾ اؼائَ هعل تسمیك، ضؽّؼی اقت،

ُب ظؼ قجع  ُبی کهْؼ صْؼت گیؽظ. ثَ ُویي هٌظْؼ ظؼ اظاهَ قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک ثبًک
 خعّل گؽظظ. ُبی اؼؾی ثیبى هی ؽًّیک ّ فؼبلیتظاؼایی، ثعُی، قْظ ّ ؾیبى، ثبًکعاؼی الکت

 ظُع. ُب ظؼ قجع ظاؼایی ؼا ًهبى هی قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک ۳نوبؼٍ 
یی اقت کَ قؽیؼبً ّ ثَ قِْلت ّ ثب ُؿیٌَ هؼمْلی ثَ ُب ظاؼاییاّؼاق ههبؼکت اؾ خولَ 

ُب  بًکی لبثل ظقتؽـ اقت. اهب اتکبی ثیم اؾ زع ثُب ظاؼایینْظ ّ اؾ خولَ  ًمع تجعیل هی
ُب ؼا ظؼثبؼٍ  ثَ اّؼاق ثِبظاؼ ثَ ػٌْاى اثؿاؼی ثؽای تأهیي ًمعیٌگی، ًگؽاًی ُب ظاؼاییثَ تجعیل 

ثب ًیبؾُبی  ُب ظاؼاییُب ثؽای اًغجبق خؽیبًبت ًمع ظؼیبفتی اؾ هسل فؽّل  تْاى ّالؼی ثبًک
کی اؾ ػعم ُبی کهْؼ زب ظُع. ثبال ثْظى قِن اّؼاق ههبؼکت ظؼ ثبًک هبلی آًِب ؼا افؿایم هی

 گػاؼی قؽهبیَهعت اقت.  ُبی کْتبٍ پػیؽی هبلی ظؼ هعیؽیت ًمعیٌگی ثؽای ظّؼٍ اًؼغبف
پػیؽی هبلی ؼا ثکبُع ّ ُؿیٌَ اػتجبؼ  ثیم اؾ زع ظؼ اّؼاق ههبؼکت، هوکي اقت تْاى اًؼغبف

ُبی التصبظی ؼا افؿایم ظُع. ثب افؿایم ُؿیٌَ اػتجبؼ، قغح ؼیكک هبلی  ظاظٍ نعٍ ثَ ثطم
 ًیؿ افؿایم ضْاُع یبفت. ثبًک

ُبی کهْؼ اؾ اػغبی اػتجبؼات ثَ قوت اّؼاق ههبؼکت ّ ثبؾاؼ ثیي  تغییؽ ّضؼیت ثبًک
ُب ثَ قْی اًدبم ػولیبت ًبهتؼبؼف اقت. ایي  کٌٌعٍ تغییؽ ّضؼیت ثبًک ثبًکی، هٌؼکف

گیؽی ظؼ هعیؽیت ؼیكک ثَ هؼٌی خبیگؿیي کؽظى ؼیكک اػتجبؼی ثب ؼیكک ًْقبًبت  خِت
ثب ؼیكک ثبال ّ  ُب ظاؼاییُب اؾ  ُب اقت. ثب تغییؽ قجع ظاؼایی ثبًک ثبؾاؼ تْقظ ثبًکلیوت 

تْاى  ی ثب ؼیكک کوتؽ ّ کن ظؼآهع، هیُب ظاؼاییتكِیالت اػغبیی( ثَ قوت ظؼآهعؾا )
ُبی آتی ؼا ظانت. اؾ قْی ظیگؽ ؼّآّؼظى  ُبی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ اًتظبؼ کبُم قْظآّؼی ثبًک

تْاًع ثَ ًْػی ثیبًگؽ افؿایم ؼیكک اػتجبؼی ههتؽیبى  ًکی کهْؼ هیثَ هغبلجبت اؾ نجکَ ثب
 ُبی کهْؼ ظؼ هعیؽیت ًمعیٌگی ثبنع. ُب ّ ػعم هْفمیت ثبًک ثبًک
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 ۷۳۵   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

 ۳خعّل 
 ها در سبد دارایی در شبکه بانکی )درصد( سهم اس باسار بانک

 الالم ؾیؽ ضظ هغبلجبت اؾ نجکَ ثبًکی اّؼاق ههبؼکت تكِیالت اػغبیی ُب ثبًک
 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل

 ۴۴ ۲۵٫۳ ۱۵٫۵ ۱۳٫۳ ۳۳٫۴ ۳۷٫۰ ۳۳٫۳ ۳۳٫۵ ضصْصی
ضصْصی 

 ۲۲٫۴ ۱۰٫۱ ۱۰٫۰۱ ۱۲٫۳ ۶۰٫۰ ۷۲٫۳۴ ۱۷٫۵ ۱۴٫۰ نعٍ

 ۰٫۵ ۳۱٫۴ ۳۲٫۲ ۲۲٫۳ ۳۳٫۴ ۱۰٫۷ ۳۳٫۲ ۲۳٫۱ ظّلتی
 ۲۴٫۲ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰۳ ۳۱٫۶ ۰٫۲۳ ۰٫۶ ۲۷٫۰۳ ۲۴٫۰۳ تطصصی

 ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ خوع
ایؽاى ُبی کهْؼ، هْقكَ ػبلی ثبًکعاؼی  هسبقجبت هسمك، گؿاؼل ػولکؽظ ثبًک هٌجغ:

(۳۱۳۲) 

ُب ظؼ قجع ثعُی زبکی اؾ ایي اقت  ثؽؼقی قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک ۲ثؽ اقبـ خعّل نوبؼٍ 
گػاؼی کبُم ّ قِن قپؽظٍ فؽاؼ افؿایم یبفتَ  کَ ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی قِن قپؽظٍ قؽهبیَ

ثبنع، اؾ یک  هی ظاؼ ُؿیٌَگػاؼی اؾ خولَ هٌبثغ پبیعاؼ ّ  اقت. ثب تْخَ ثَ ایٌکَ قپؽظٍ قؽهبیَ
نًْع ّ اؾ قْی ظیگؽ هوکي  ُبی آتی هْاخَ هی ی ظؼ ظّؼٍا ُب ثب کبُم ُؿیٌَ ثِؽٍ قْ ثبًک

ُب هْاخَ  ّ ثعُی ُب ظاؼاییاقت ثب افؿایم ؼیكک ًمعیٌگی ًبنی اؾ ػعم تغبثك قؽؼقیع 
 گؽظًع.

ی ظؼآهعؾا کوتؽ اؾ ثعُی ُب ظاؼاییُبی ضصْصی،  ُبی کهْؼ ثَ خؿ ثبًک ظؼ ُوَ ثبًک
ظُع،  ُب ؼا افؿایم هی ؼیكک ًمعیٌگی ثبًکظاؼ ثْظٍ اقت. ایي هْضْع ػالٍّ ثؽ ایٌکَ  ُؿیٌَ

 ُبی آتی ًیؿ ضْاُع نع. ثلکَ ثبػث کبُم قْظآّؼی ظؼ ظّؼٍ
ثعُی ثَ نجکَ ثبًکی ّ ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ؼًّع افؿایهی ظانتَ 

ُبی  تْاى ثیبى ًوْظ، ثبًک ُب هی هعت ثْظى ایي ًْع ثعُی اقت. ثب تْخَ ثَ هْلتی ّ کْتبٍ
ؼ ثب ثسؽاى ًمعیٌگی هْاخَ ُكتٌع. ظؼ ّالع اقتفبظٍ اؾ ایي هٌبثغ ظؼ زکن ؾًگ ضغؽ کهْ

ُبی کهْؼ ثیبًدبهع. ُؿیٌَ ّ زدن خػة هٌبثغ  اقت ّ هوکي اقت ثَ کبُم اػتجبؼ ثبًک
ّام ثیي ثبًکی ثب ظؼخَ اػتجبؼ ثبًک یک ؼاثغَ ًیؽّهٌعی ظاؼظ. ؼتجَ اػتجبؼی ثبالتؽ ثَ ُؿیٌَ 

ُبی ظّلتی ّ  نْظ، ثبًک نْظ. ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی هٌبثغ هٌدؽ هیتؽ خػة ایي  پبییي
ُبی ظّلت اؾ زدن ثبالتؽ ثعُی ثَ نجکَ ثبًکی ّ ثعُی ثَ ثبًک  تطصصی ثَ ظلیل زوبیت

ُب  ؼیؿی هؽکؿی ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع. خػة هٌبثغ اؾ ایي عؽیك هؼوْالً اؾ ثجبت ًكجی ثؽًبهَ
ُی ثَ نجکَ ثبًکی ّ ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ظؼ ظّؼٍ کبُع، ثٌبثؽایي ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ثع هی
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۳۰

ُبی  ثجبت ًكجی ظؼ تصوین گیؽی تْاى ثیبى ًوْظ، هْؼظ ثؽؼقی ظؼ زبل افؿایم اقت، هی
 ُبی آ تی کبُم ضْاُع یبفت. ُبی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ ثبًک

 ۲خعّل 
 درصد(کشىر )ها در سبد بدهی شبکه بانکی  سهم اس باسار بانک

 ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ثعُی ثَ نجکَ ثبًکی قپؽظٍ فؽاؼ گػاؼی قؽهبیَقپؽظٍ  ُب ثبًک
 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل

 ۴٫۳ ۴٫۶ ۲۴٫۷ ۳۶٫۲ ۳۰٫۱ ۰٫۲ ۱۰٫۶ ۱۵٫۳ ضصْصی
 ۲۴٫۲ ۳۲٫۰ ۲۵٫۰ ۴۰٫۰ ۴۱٫۷ ۱۶٫۲ ۱۳٫۴ ۱۲٫۳ نعٍ ضصْصی

 ۳۰٫۷ ۳۰٫۴ ۲۶٫۰۱ ۳۵٫۶ ۱۴٫۳ ۴۴٫۲ ۳۳٫۳ ۲۰٫۷ ظّلتی
 ۶۳٫۳ ۶۴٫۰۳ ۲۳٫۷ ۳۰٫۰۰ ۳۶٫۰۲ ۳۳٫۷ ۳٫۳ ۳٫۴ تطصصی

 ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ خوع
 (۳۱۳۲)ایؽاى ُبی کهْؼ، هْقكَ ػبلی ثبًکعاؼی  : هسبقجبت هسمك، گؿاؼل ػولکؽظ ثبًکهٌجغ

ُب ظؼ قجع قْظ ّ ؾیبى ًهبى  ثؽؼقی قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک ۱ثؽ اقبـ خعّل نوبؼٍ 
ای تغییؽ یبفتَ اقت. ثب  ای ثَ ظؼآهع غیؽ ثِؽٍ ُبی کهْؼ اؾ ظؼآهع ثِؽٍ ظُع، ؼّیکؽظ ثبًک هی

تْاى ثیبى  ای اقت، هی ای ثیم اؾ ثجبت ظؼآهع غیؽ ثِؽٍ تْخَ ثَ ایٌکَ ثجبت ظؼآهع ثِؽٍ
ُبیی  ب کبُم ثجبت ظؼ ظؼآهع ُوؽاٍ ُكتٌع. ثبًکُبی آتی ث ُبی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ ًوْظ، ثبًک

کَ ثب کبُم قِن تكِیالت اػغبیی ظؼ نجکَ ثبًکی ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ُوؽاٍ ُكتٌع، ثب 
ثبنٌع. اگؽ چَ اؾ  الْصْل ُوؽاٍ هی ای ّ کبُم ُؿیٌَ هغبلجبت ههکْک کبُم ظؼآهع ثِؽٍ

اهب اؾ ًظؽ قْظآّؼی ثب  ُب ثِتؽ نعٍ ثبنع، ًظؽ ؼیكک اػتجبؼی هوکي اقت ّضؼیت ثبًک
کبُم هْاخَ ُكتٌع. اؾ آًدب کَ قْظ ثبًک یکی اؾ هٌبثغ ثبًک ثؽای تأهیي هبلی اػتجبؼات 

ظُی  ُب ثبػث کبُم هٌبثغ ثبًک ّ لعؼت ّام اػغبیی اقت، ثٌبثؽایي کبُم قْظآّؼی ثبًک
آًِب ضْاُع نع. پؽظاضت قْظُبی تضویي نعٍ ثَ قپؽظٍ گػاؼاى ّ ػعم زصْل قْظ 

ُبی  ُب ظؼ ظّؼٍ ثیٌی نعٍ ظؼ ؾهیٌَ اػتجبؼات، ثبػث کبُم قْظآّؼی ثبًک الت پیمهؼبه
 آتی ضْاُع نع.

تْاى ثیبى  ( هی۴ُب ظؼ هغبلجبت غیؽخبؼی )خعّل نوبؼٍ  ثبتْخَ ثَ قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک
ُبی تطصصی ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ اؾ قِن تكِیالت ثبالتؽی ظؼ  ًوْظ، ثب ّخْظ ایٌکَ ثبًک

ُب اؾ هبًعٍ هغبلجبت  ُب ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع، اهب ظؼ همبیكَ ثب قبیؽ ثبًک قبیؽ ثبًکهمبیكَ ثب 
غیؽخبؼی کوتؽی ثؽضْؼظاؼًع. ظلیل ػوعٍ آى ظانتي ههتؽیبى نٌبضتَ نعٍ ظؼ ایي گؽٍّ 

ؼغن ایٌکَ کوتؽیي قِن تكِیالت اػغبیی  ُبی ضصْصی کهْؼ ػلی ثبنع. اهب ثبًک ثبًکی هی
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 ۷۳۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

اًع، اهب اؾ قِن ثبالیی ظؼ هبًعٍ هغبلجبت غیؽخبؼی ثؽضْؼظاؼ  تَؼا ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ظان
ُبی ظاضلی ّ  ثٌعی تْاًع ثبػث کبُم ؼتجَ ایي گؽٍّ ثبًکی ظؼ ؼتجَ ُكتٌع. ایي هكئلَ هی

 الوللی گؽظظ. ثیي

 ۱خعّل 
 درصد(کشىر )ها در سبد سىد و سیان شبکه بانکی  سهم اس باسار بانک

 یؽثِؽٍ ایظؼآهع غ ظؼآهع ثِؽٍ ای ُب ثبًک
ُؿیٌَ هغبلجبت 

 ههکْک الْصْل
قِن قْظ قپؽظٍ 

 گػاؼ
 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل

 ۱۴٫۵ ۱۶٫۶ ۳۷٫۶ ۲۰٫۲ ۳۱٫۶ ۳۲٫۶ ۱۲٫۴ ۱۳٫۵ ضصْصی
ضصْصی 

 ۱۲٫۲ ۱۰٫۳ ۴۷٫۶ ۱۵٫۰ ۶۲٫۷ ۶۴٫۷ ۲۵٫۶ ۲۳٫۵ نعٍ

 ۲۲٫۱ ۳۳٫۵ ۳۱٫۲ ۲۳٫۳ ۳۶٫۴ ۳۲٫۵ ۲۲٫۲ ۲۰٫۰۱ ظّلتی
 ۳۰٫۵ ۳۲٫۶ ۲۷٫۴ ۲۰٫۳ ۶٫۱ ۰٫۰ ۳۵٫۰ ۳۰٫۶ تطصصی

 (۳۱۳۲ایؽاى )ُبی کهْؼ، هْقكَ ػبلی ثبًکعاؼی  هسبقجبت هسمك، گؿاؼل ػولکؽظ ثبًک هٌجغ:

 ۴خعّل 
 درصد(کشىر )ها در مطالبات غیزجاری در شبکه بانکی  سهم اس باسار بانک

 هغبلجبت غیؽخبؼی ُب ثبًک
 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل

 ۲۶٫۷ ۲۷٫۳ ضصْصی
 ۱۰٫۳ ۱۰٫۷ نعٍضصْصی 

 ۲۶٫۳ ۲۳٫۱ ظّلتی
 ۳۷٫۷ ۳۴٫۳ تطصصی

 (۳۱۳۲ایؽاى )ُبی کهْؼ، هْقكَ ػبلی ثبًکعاؼی  : هسبقجبت هسمك، گؿاؼل ػولکؽظ ثبًکهٌجغ

تْاًع ثیبًگؽ ایي  ُبی کهْؼ هی اؾ قْی ظیگؽ قِن ثبالی هغبلجبت غیؽخبؼی ظؼ ثبًک
ًعاؼًع، ثلکَ ظؼ نٌبقبیی هتمبضیبى ای  ُب ًَ تٌِب اًضجبط هبلی لبثل هالزظَ ثبنع کَ ثبًک

ًیؿ ثب ههکل خعی هْاخَ ُكتٌع. اؾ عؽف ظیگؽ ظؼ زبلی کَ هكبئل هؽثْط ثَ ؼیكک 
اُویت فؽاّاًی ظاؼًع، اهب نٌبقبیی ؼیكک ّ تْخیَ التصبظی ظؼ ًظبم ثبًکی کهْؼ چٌعاى 

 گیؽظ. هْؼظ تْخَ لؽاؼ ًوی
ؼا ظؼ ؾهیٌَ اػتجبؼات ُبی ضصْصی ّ ضصْصی نعٍ ثیهتؽیي فؼبلیت اؼؾی  ثبًک

ُبی  اًع. ثب تْخَ ثَ تسؽین ثبًک ًبهَ اؼؾی ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ظانتَ اقٌبظی ّ ضوبًت
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۲۰

ظّلتی ایي ّالؼَ ظّؼ اؾ غُي ًیكت. اهب توؽکؿ ثیهتؽ ایي ظّ گؽٍّ ثبًکی ثؽ اػتجبؼات اقٌبظی 
یت اؾ ثیهتؽ اؾ ُبی ضبؼخی ّ زوب ًبهَ اؼؾی، ثَ ظلیل ظانتي ؼّاثظ ثیهتؽ ثب ثبًک ّ ضوبًت

ُبی کهْؼ ظؼ هؼؽض پػیؽل ؼیكک قغح  هؼبهالت اؼؾی ههتؽیبى، ثیم اؾ قبیؽ ثبًک
 ُب لؽاؼ ظاؼًع. ُبی ثبؾ اؼؾی ّ ػعم تغبثك قؽؼقیع ثبالی اؼؾ ًبنی اؾ ّضؼیت

ُبی ضصْصی کهْؼ ثیم اؾ قبیؽ  ، ثبًک۳۱۳۳ ثب تْخَ ثَ افؿایم ًؽش اؼؾ ظؼ قبل
اًع. ُویي هكئلَ ایي گؽٍّ ثبًکی ؼا  ّ فؽّل اؼؾ ّاؼظ نعٍ ُبی کهْؼ ظؼ فؼبلیت ضؽیع ثبًک

خعّل . )ظُع ُبی ثبًکی ظؼ هؼؽض ؼیكک ًبنی اؾ ًْقبًبت اؼؾ لؽاؼ هی ثیم اؾ قبیؽ گؽٍّ
 (۷نوبؼٍ 

 ۷خعّل 
 های ارسی ها در فعالیت سهم اس باسار بانک

 ُب ثبًک
اػتجبؼات 
 اقٌبظی

ًبهَ  ضوبًت
 اؼؾی

ضؽیعّ فؽّل 
 اؼؾ

زْالدبت ّ 
قبیؽ هؼبهالت 

 اؼؾی
کل فؼبلیت 
 ُبی اؼؾی

 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل
 ۲۶٫۵ ۲۵٫۴ ۳۳٫۳ ۳۰٫۱ ۷۱٫۲ ۱۳٫۷ ۶٫۷ ۳۲٫۱ ۶۳٫۳ ۱۵٫۶ ضصْصی

 ۳۳٫۳ ۷۴٫۷ ۲۳ ۴۰٫۲ ۳۶٫۵ ۴۰٫۲ ۰۵٫۰ ۵۰٫۰ ۳۴٫۱ ۱۰٫۱ ضصْصی نعٍ
 ۴۵٫۳ ۰٫۰ ۵۰٫۳ ۳۳٫۴ ۷٫۷ ۷٫۲ ۰٫۷ ۲٫۰ ۴ ۵٫۵ ظّلتی

 ۳٫۷ ۳۷٫۷ ۶٫۳ ۳۷٫۰ ۳۲٫۱ ۳۷٫۰ ۷٫۲ ۶٫۳ ۳۳٫۵ ۳۶٫۱ تطصصی
 (۳۱۳۲) ایؽاىُبی کهْؼ، هْقكَ ػبلی ثبًکعاؼی  : هسبقجبت هسمك، گؿاؼل ػولکؽظ ثبًکهٌجغ

ُبی تطصصی ثب  ثبًک ُب ظؼ ثبًکعاؼی الکتؽًّیک ثیبًگؽ ایي اقت کَ، قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک
)خعّل  اًع. ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی هْاخَ ثْظٍُبی ثبًکعاؼی الکتؽًّیک ظؼ  کبُم قِن نبضص

ای، کبُم قْظآّؼی   هعت هٌدؽ ثَ کبُم ظؼآهع غیؽ ثِؽٍ ( اظاهَ ایي ؼًّع ظؼ ثلٌع۶نوبؼٍ 
ُبی هطتلف ثبًکعاؼی  ثبًک ّ اؾ ظقت ظاظى ههتؽیبى ضْاُع نع. ؼًّع ؼّ ثَ ؼنع نبضص

ولیبت ثبًکی، الکتؽًّیک ثبػث افؿایم تْاى اخؽایی قیكتن ثبًکی، تكؽیغ اخؽای ػ
خْیی ظؼ ّلت ّ ُؿیٌَ ههتؽیبى، ؼفع  یکپبؼچگی ّ توؽکؿ اعالػبت ثبًکی، صؽفَ

ُبی هکبًی ّ ؾهبًی ههتؽیبى، ثبال ؼفتي اهٌیت هجبظالت ّ تؽاکٌهِب، ثبال ؼفتي  ّاثكتگی
ُبی ثبًکی صبظؼ نعٍ یکی اؾ  ُوگبم کیفیت ّ کویت ضعهبت ثبًکی نعٍ اقت. کبؼت

ُب ظؼ  ؼی الکتؽًّیک اقت کَ قِن ثیم اؾ قبیؽ نبضصُبی تْقؼَ ثبًکعا نبضص
ُبی ُْنوٌع ظؼ ثبًکعاؼی  ُبی ثبًکعاؼی الکتؽًّیک ظاؼظ. ظؼ ّالع اقتفبظٍ اؾ کبؼت فؼبلیت

ُبی  ُبی اؾ ظقت ؼفتَ ههتؽیبى ظؼ پهت ثبخَ الکتؽًّیک اؾ زیث هسبقجَ ُؿیٌَ ؾهبى
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 ۷۲۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

ُبی ثبًکعاؼی  ثِجْظ نبضصؼًّع  اظاهَ نْظ. ثبًکی، ظقتبّؼظ پْلی ثؿؼگی هسكْة هی
الکتؽًّیک هٌدؽ ثَ ثِجْظ تکؽین ّ خلت ؼضبیت اؼثبة ؼخْع ّ ههتؽی، کبُم ُؿیٌَ 
ًگِعاؼی ّ اقتفبظٍ اؾ پْل ًمع، افؿایم اػتجبؼات ظؼ چؽضَ ًظبم التصبظی کهْؼ ّ کبُم 

 تْؼم ّ ًمعیٌگی ضْاُع نع.

 ۶خعّل 
 (ها در بانکداری الکتزونیک )درصد سهم اس باسار بانک

ُبی  ًكجت کبؼت ثبًک ًكجت نؼت قْئیفتی ُب ثبًک
 *ُب ًكجت قبیؽ نبضص ٍصبظؼنع

 ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ ۳۱۳۰ قبل
 ۲۰٫۵ ۲۳٫۴ ۳۱٫۴ ۳۱٫۳ ۲۰٫۶ ۳۰٫۵ ضصْصی

 ۴۱٫۲ ۴۰٫۷ ۴۷٫۱ ۴۲٫۰۷ ۱۶٫۷ ۱۴٫۰ ضصْصی نعٍ
 ۲۳٫۶ ۲۰٫۴ ۲۱٫۱ ۲۳٫۶ ۱۰٫۶ ۱۳٫۶ ظّلتی

 ۶٫۴ ۳٫۶ ۳۵٫۰ ۳۰٫۱ ۳۲٫۱ ۳۴٫۰ تطصصی
َ نبضص ظقتگبٍ قبیؽ نبضص. یادداشت هٌجغ:  ثبنع. هی  ATM, PINPAD, POSُبی  ُب هدوْع ق

 هسبقجبت ًْیكٌعگبى

 محبسبو شبخص ىزفیندال ً نسبت تمزکش ۴
نبضص ُؽفیٌعال ُؽیهوي کَ ثَ صْؼت هدوْع هؽثؼبت قِن ظؼصع ُؽ ثبًک اؾ نجکَ 

اقتٌبظ ؼاٌُوبی اظغبم ا ثیبى ًوبیع. ثَ تْاًع توؽکؿ نجکَ ثبًکی ؼ نْظ، هی ثبًکی هسبقجَ هی
، اگؽ نبضص ُؽفیٌعال هسبقجَ نعٍ ثَ صفؽ ًؿظیک نْظ، ثبؾاؼ ؼلبثت ۳۳۳۲ُب(  ثٌگبٍافمی )

کوتؽ ثبنع، ثبؾاؼ غیؽهتوؽکؿ  ۳۰۰۰کبهل ّ اگؽ نبضص هسبقجَ نعٍ اؾ صفؽ ثیهتؽ ّ اؾ 
تبً هتوؽکؿ ّ اگؽ ثیم ثبنع، ثبؾاؼ ًكج ۳۰۰۰ّ کوتؽ اؾ  ۳۰۰۰اقت ّ اگؽ نبضص هػکْؼ ثیي 

ثبنع ثبؾاؼ  ۳۰۰۰۰ثبنع، ثبؾاؼ کبهالً هتوؽکؿ هسكْة نعٍ ّ اگؽ نبضص ُؽفیٌعال  ۳۰۰۰اؾ 
 نْظ. اًسصبؼی للوعاظ هی

ثبًک ثؿؼگ ظؼ نجکَ ثبًکی، چگًَْ تغییؽ  kظُع کَ قِن  نبضص ًكجت توؽکؿ ًهبى هی
ُب  تؼعاظ هسعّظی اؾ ثبًکظُع کَ ؼفتبؼ نجکَ ثبًکی اؾ عؽیك  کٌع. ایي نبضص ًهبى هی هی

نْظ. ؼًّع افؿایهی ایي نبضص ثیبًگؽ توؽکؿ ظؼ ًظبم ثبًکعاؼی، افؿایم ّ ؼًّع  تؼییي هی
 ظُع. کبُهی نبضص هػکْؼ، زبلت ػکف ؼا ًهبى هی

ُبی توؽکؿ قبضتبؼ ثبؾاؼ ثبًکی ثؽ زكت ظاؼایی، قپؽظٍ ّ  نبضص ۵ظؼ خعّل نوبؼٍ 
نْظ،  هسبقجَ نعٍ اقت. ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی ۳۱۳۳-۳۱۰۰ُبی  تكِیالت ظؼ قبل
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قِن ظّ ثبًک ثؿؼگ ّ پٌج ثبًک ثؿؼگ کهْؼ اؾ ظاؼایی، قپؽظٍ ّ تكِیالت ظؼ ظّؼٍ هػکْؼ 
اثتعا افؿایم ّ قپف کبُم یبفتَ اقت. ُوچٌیي نبضص توؽکؿ ُؽفیٌعال ًیؿ ظؼ ظّؼٍ 

ُم توؽکؿ ثیهتؽ ثَ ثؼع ؼًّع کب ۳۱۰۱هػکْؼ ؼًّع کبُهی ظانتَ اقت. الجتَ اؾ قبل 
هسكْـ اقت. ایي هْضْع ثیبًگؽ کبُم توؽکؿ ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی کهْؼ اقت کَ کبُم 

کَ  ی ًظبم ثبًکی ایؽاى اقت. ظؼ زبلیُب ظاؼاییُب ثیم اؾ تكِیالت ّ  توؽکؿ ظؼ ثطم قپؽظٍ
 ّ تكِیالت ثْظٍ اقت.  ُب ظاؼاییظؼ اثتعای ظّؼٍ توؽکؿ ظؼ ثطم قپؽظٍ ثیم اؾ 

 ۵خعّل 
 های بشرگ )درصد( ای تمزکش نظام بانکی کشىر و سهم اس باسار بانکه شاخص

  ۳۱۰۰ ۳۱۰۳ ۳۱۰۲ ۳۱۰۱ ۳۱۰۴ ۳۱۰۷ ۳۱۰۶ ۳۱۰۵ ۳۱۰۰ ۳۱۰۳ ۳۱۳۰ ۳۱۳۳ 

 دارایی
CR2 ۱۳ ۴۰ ۴۳ ۱۳ ۱۶ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۳ ۲۳ ۱۰ 
CR5 ۵۳ ۰۳ ۵۳ ۵۵ ۵۲ ۵۰ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۱ ۶۰ ۶۰ 
HHI ۳۴۵۲ ۳۴۰۴ ۳۴۴۶ ۳۱۶۳ ۳۱۱۷ ۳۳۷۲ ۳۰۳۷ ۳۰۴۷ ۳۰۲۴ ۳۵۰ ۰۳۳ ۳۰۰ 

 سپزده
CR2 ۴۷ ۴۶ ۴۴ ۴۰ ۱۶ ۱۱ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۲۳ ۲۶ ۲۶ 
CR5 ۰۱ ۰۱ ۰۳ ۵۷ ۵۰ ۶۵ ۶۶ ۶۱ ۷۷ ۷۰ ۷۲ ۷۰ 
HHI ۳۶۲۷ ۳۶۰۷ ۳۷۱۳ ۳۱۶۱ ۳۲۲۳ ۳۳۳۴ ۳۳۰۳ ۳۰۷۳ ۰۰۳ ۰۰۴ ۵۵۷ ۵۲۵ 

 تسيیالت
CR2 ۴۰ ۱۳ ۴۳ ۴۳ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۴ ۱۳ ۲۳ ۱۰ 
CR5 ۵۴ ۵۴ ۵۳ ۵۷ ۵۰ ۶۳ ۶۰ ۶۶ ۶۲ ۶۱ ۶۲ ۶۲ 
HHI ۳۴۰۵ ۳۱۳۴ ۳۱۴۳ ۳۱۳۰ ۳۲۲۰ ۳۳۶۲ ۳۳۷۲ ۳۳۳۳ ۳۰۱۷ ۳۵۶ ۳۷۲ ۳۶۰ 

مطبلببت 
 غیزجبری

CR2  ۳۷ ۳۷ ۳۲ ۲۲ ۱۰ ۱۴ ۲۳ ۲۴ ۲۱ ۱۳ ۲۳ 
CR5  ۱۵ ۴۳ ۷۴ ۷۷ ۶۶ ۶۰ ۷۲ ۴۶ ۴۵ ۷۴ ۷۳ 

 سزمبیو
CR2 ۴۷ ۴۵ ۴۱ ۱۳ ۱۶ ۱۱ ۲۷ ۲۲ ۲۳ ۳۰ ۳۰ ۲۰ 
CR5 ۵۰ ۵۳ ۶۳ ۶۱ ۷۷ ۶۰ ۴۶ ۴۳ ۱۳ ۱۷ ۱۷ ۴۵ 

نسبت 
مطبلببت 
غیزجبری 
 بو سزمبیو

CR2 ۳۶۷ ۳۵۰ ۳۵۲ ۲۰۰ ۲۲۷ ۳۰۰.۰ ۲۴۲ ۳۵۶ ۲۴۰ ۲۵۰ ۲۶۴ ۳۵۷ 

CR5 ۰۷ ۵۳ ۵۴ ۰۲ ۳۳ ۵۵ ۰۳ ۳۲ ۰۲ ۷۰ ۶۰ ۴۰ 

بدىی بو 
ببنک 

 مزکشی

CR2 ۶۶ ۶۲ ۶۳ ۷۴ ۷۰ ۷۶ ۷۲ ۴۲ ۴۱ ۴۳ ۲۵ ۲۳ 

CR5 ۳۰ ۳۲ ۰۴ ۰۰ ۵۴ ۰۰ ۵۶ ۵۴ ۵۴ ۵۰ ۰۳ ۵۰ 

اعتببرات 
 اسنبدی

CR2      ۷۷ ۷۷ ۱۱ ۱۲ ۲۶ ۳۰ ۰ 
CR5      ۵۷ ۵۵ ۶۴ ۶۷ ۷۶ ۴۰ ۳۳ 

ضمبنت 
 نبمو ارسی

CR2      ۷۰ ۷۳ ۷۳ ۷۱ ۷۵ ۶۱ ۵۶ 
CR5      ۰۲ ۵۳ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۰۳ ۰۰ 

 هٌجغ: هسبقجبت ًْیكٌعگبى. یبظظانت.

ثٌعی همبظیؽ نبضص ُؽفیٌعال ثیبًگؽ ایي اقت کَ نجکَ  اؾ عؽف ظیگؽ ثؽ اقبـ عجمَ
ؼقیعٍ  ۳۱۳۳ثَ ّضؼیت غیؽ هتوؽکؿ ظؼ قبل  ۳۱۰۰ّضؼیت توؽکؿ ظؼ قبل ثبًکی کهْؼ اؾ 

ُبی هػکْؼ ظؼ قَ قبل اّل ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ثغئی ّ ظؼ  اقت. ؼًّع تغییؽات نبضص
ُبی ضصْصی اؾ  قٌْات آضؽ ظّؼٍ هسكْـ اقت. ظلیل اقبـ ایي تغییؽ، قِن اًعک ثبًک

ُبی  کَ قِن ثبًک ، ثَ عْؼیُبی اّلیَ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی اقت نجکَ ثبًکی ظؼ قبل
ظؼصع  ۱ضصْصی اؾ ظاؼایی ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ظؼ قَ قبل اّل ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی کوتؽ اؾ 
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 ۷۲۱   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

ظؼصعی  ۲۱ظؼصعی ثَ  ۱ظؼصع ثْظٍ اقت. ظؼ ّالع افؿایم قِن  ۲۱، ۳۱۳۳ّ ظؼ قبل 
ُبی ضصْصی ظؼ ًظبم ثبًکی ّ ثَ تجغ آى، ًظبم التصبظی کهْؼ اقت.  ثیبًگؽ اُویت ثبًک

ُبی ضصْصی ثَ ًظبم ثبًکی کهْؼ، کبُم توؽکؿ ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی  یکی اؾ آثبؼ ّؼّظ ثبًک
 ثْظٍ اقت.

ُبی توؽکؿ قبضتبؼ ثبؾاؼ ثبًکی ثؽ زكت ظاؼایی، قپؽظٍ ّ  ظؼ خعّل فْق نبضص
 قِن نْظ، هسبقجَ نعٍ اقت. ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی ۳۱۳۳-۳۱۰۰تكِیالت ظؼ قبلِبی 

ثؿؼگ کهْؼ اؾ ظاؼایی، قپؽظٍ ّ تكِیالت ظؼ ظّؼٍ هػکْؼ اثتعا  ظّ ثبًک ثؿؼگ ّ پٌج ثبًک
افؿایم ّ قپف کبُم یبفتَ اقت. ُوچٌیي نبضص توؽکؿ ُؽفیٌعال ًیؿ ظؼ ظّؼٍ هػکْؼ 

ثَ ثؼع ؼًّع کبُم توؽکؿ ثیهتؽ هسكْـ  ۳۱۰۱ؼًّع کبُهی ظانتَ اقت. الجتَ اؾ قبل 
کهْؼ اقت کَ کبُم توؽکؿ ظؼ  اقت. ایي هْضْع ثیبًگؽ کبُم توؽکؿ ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی

کَ ظؼ  ی ًظبم ثبًکی ایؽاى اقت. ظؼ زبلیُب ظاؼاییثیم اؾ تكِیالت ّ  ُب قپؽظٍثطم 
ّ تكِیالت ثْظٍ اقت. اؾ عؽف ظیگؽ  ُب ظاؼاییاثتعای ظّؼٍ توؽکؿ ظؼ ثطم قپؽظٍ ثیم اؾ 

اؾ  ثٌعی همبظیؽ نبضص ُؽفیٌعال ثیبًگؽ ایي اقت کَ نجکَ ثبًکی کهْؼ ثؽ اقبـ عجمَ
ؼقیعٍ اقت. ؼًّع  ۳۱۳۳ثَ ّضؼیت غیؽ هتوؽکؿ ظؼ قبل  ۳۱۰۰ّضؼیت توؽکؿ ظؼ قبل 

ُبی هػکْؼ ظؼ قَ قبل اّل ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ثغئی ّ ظؼ قٌْات آضؽ ظّؼٍ  تغییؽات نبضص
ُبی ضصْصی اؾ نجکَ ثبًکی ظؼ  هسكْـ اقت. ظلیل اقبـ ایي تغییؽ، قِن اًعک ثبًک

ُبی ضصْصی اؾ ظاؼایی ظؼ  کَ قِن ثبًک اقت، ثَ عْؼی ُبی اّلیَ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی قبل
 ۲۱، ۳۱۳۳ظؼصع ّ ظؼ قبل  ۱نجکَ ثبًکی کهْؼ ظؼ قَ قبل اّل ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی کوتؽ اؾ 

ُبی  ظؼصعی ثیبًگؽ اُویت ثبًک ۲۱ظؼصعی ثَ  ۱ظؼصع ثْظٍ اقت. ظؼ ّالع افؿایم قِن 
ُبی  قت. یکی اؾ آثبؼ ّؼّظ ثبًکضصْصی ظؼ ًظبم ثبًکی ّ ثَ تجغ آى، ًظبم التصبظی کهْؼ ا

 ضصْصی ثَ ًظبم ثبًکی کهْؼ، کبُم توؽکؿ ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی ثْظٍ اقت.
ظؼ خعّل فْق قِن اؾ ثبؾاؼ ظّ ثبًک ّ پٌچ ثبًک ثؿؼگ کهْؼ ظؼ هغبلجبت غیؽخبؼی، 

نْظ، اگؽ چَ  ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ّ فؼبلیت اؼؾی ثیبى نعٍ اقت. ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی
ظؼصعی ظّ  ۲۳لجبت غیؽخبؼی ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی کبُهی ثْظٍ اقت، اهب قِن ؼًّع هغب

ثبًک ثؿؼگ کهْؼ اؾ هغبلجبت غیؽخبؼی زبکی اؾ ؼیكک  ۷ظؼصعی  ۷۳ثبًک ثؿؼگ ّ قِن 
ُب ظاؼظ. اؾ قْی ظیگؽ ایي ظّ گؽٍّ ثبًکی ظؼ ظّؼٍ هْؼظ  ثبالی اػتجبؼی ایي گؽٍّ اؾ ثبًک

اًع، کَ ایي هْضْع ثیبًگؽ ًبکبفی  ظؼصع ثؽضْؼظاؼ ثْظٍ ۵ثؽؼقی اؾ کفبیت قؽهبیَ کوتؽ اؾ 
ُب ثؽای پْنم ؼیكک ًبنی اؾ تكِیالت اػغبیی اقت.  ثْظى قؽهبیَ ظؼ ایي گؽٍّ اؾ ثبًک

اًع.  نْظ ثب کبُم قِن اؾ قؽهبیَ نجکَ ثبًکی هْاخَ ثْظٍ ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی
ًک ثؿؼگ کهْؼ همعاؼ ثیم اؾ ُوچٌیي ؼلن ًكجت قؽهبیَ ثَ هغبلجبت غیؽخبؼی ثؽای ظّ ثب
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ؼغن ایٌکَ قِن آًِب ظؼ تكِیالت کبُم یبفتَ اهب ظؼ  ظؼصع ؼا ظانتَ اقت. ػلی ۳۰۰
ّالع  ظؼ هغبلجبت غیؽ خبؼی ّ ًكجت هغبلجبت غیؽ خبؼی ثَ قؽهبیَ افؿایم ظانتَ اقت.

ؼ ُب لؽاؼ ظاؼظ کَ اؾ ًظؽ نبضص قالهت ظ ُبی کهْؼ ظؼ گؽُّی اؾ ثبًک اکثؽ ظاؼایی ثبًک
 ّضؼیت ًبهكبػع لؽاؼ ظاؼًع.

ظؼصعی ظّ ثبًک  ۲۳قِن ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ًیؿ ؼًّع کبُهی ظانتَ اقت. اهب قِن 
هعت  ثب تْخَ ثَ هْلتی ّ کْتبٍ ۳۱۳۳ثبًک ثؿؼگ کهْؼ ظؼ قبل  ۷ظؼصعی  ۵۰ثؿؼگ ّ قِن 

ْاخَ ُبی ثؿؼگ کهْؼ ثب ثسؽاى ًمعیٌگی ه ُب ثیبًگؽ ایي اقت کَ ثبًک ثْظى ایي ًْع ثعُی
اؾ ثبؾاؼ ایي ظّ گؽٍّ ثبًکی ظؼ اػتجبؼات اقٌبظی کبُم ّ ظؼ ضوبًتٌبهَ اؼؾی  قِن ُكتٌع.

ًبهَ  افؿایم ظانتَ اقت، اهب توؽکؿ ثیهتؽ ایي ظّ گؽٍّ ثبًکی ثؽ اػتجبؼات اقٌبظی ّ ضوبًت
ُبی ضبؼخی ّ زوبیت اؾ ثیهتؽ اؾ هؼبهالت اؼؾی  اؼؾی، ثَ ظلیل ظانتي ؼّاثظ ثیهتؽ ثب ثبًک

ُبی کهْؼ ظؼ هؼؽض پػیؽل ؼیكک قغح ثبالی اؼؾ ًبنی اؾ  تؽیبى، ثیم اؾ قبیؽ ثبًکهه
 ُب لؽاؼ ظاؼًع. ُبی ثبؾ اؼؾی ّ ػعم تغبثك قؽؼقیع ّضؼیت

 رًش تجشیو ً تحلیل داده ىب ۵
ضغی ؼا ثؽاقبـ ؼّل  -ُبی پبًل ظیتب، یک هعل لگبؼیتوی ظؼ ایي پژُّم ثب اقتفبظٍ اؾ ظاظٍ

یكتن ثبًکی کهْؼ ثؽآّؼظ نعٍ اقت. ثب اقتفبظٍ اؾ هعل ثؽآّؼظ نعٍ پبًؿاؼ ّ ؼاـ ثؽای ق
پػیؽی ثبؾاؼ ثبًک هسبقجَ  پبًؿاؼ ّ ؼاـ ؼا ثؽای اؼؾیبثی ػعظی هیؿاى ؼلبثت Hتْاى آهبؼٍ  هی

پػیؽی یک ثبؾاؼ هبلی اقت کَ همعاؼ آى  هؼیبؼی ثؽای اؼؾیبثی هیؿاى ؼلبثت Hًوْظ. آهبؼٍ 
ُبی ثبًکی اقت. خبهؼَ  ع کل ثبًک، ًكجت ثَ لیوت ًِبظٍُبی ظؼآه ثؽاثؽ ثب هدوْع کهم

 ۲۰آهبؼی هْؼظ هغبلؼَ ظؼ ایي تسمیك اعالػبت هؽثْط ثَ تؽاؾًبهَ ّ صْؼت قْظ ّ ؾیبى 
ُبی تبثلْیی  تطویي هعل اؾ ؼّل ظاظٍ ثؽای ثبنع. هی ۳۱۳۳-۳۱۵۷ظؼ ظّؼٍ  ۳ثبًک کهْؼ

 اقتفبظٍ نعٍ اقت.
لَ قؼی نع، ثؽ اقبـ هعل ًظؽی پبًؿاؼ ّ ؼاـ ّ هعًظؽ ایي همب قؤاالتثؽای پبقخ ثَ 

 ( هعلی ثَ نؽذ ؾیؽ عؽازی نع.۲۰۳۰ُوکبؼاى )هعل تدؽثی اّلیْؼا ّ 

                                                                                                                                               
ؾهیي،  قؽهبیَ، قیٌب، نِؽ، کبؼآفؽیي، ایؽاى التصبظ ًْیي، اًصبؼ، پبؼقیبى، پبقبؼگبظ، آیٌعٍ، ظی، قبهبى، ۳

، هلی، پكت ثبًک، ، قپَزکوت ایؽاًیبى، لْاهیي، گؽظنگؽی، تدبؼت، صبظؼات، هلت، ؼفبٍ کبؼگؽاى
 ّ هؼعى، کهبّؼؾی، هكکي، تْقؼَ صبظؼات ّ تْقؼَ تؼبّى صٌؼت السكٌَ هِؽ، لؽض

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-228-en.html


 ۷۲۷   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

(۷)       ۳  ۳   ۲  ۲   ۱  ۱   ۴  ۳   ۷  ۲ 
  ۶  ۱   ۵  ۴   ۰  ۷   ۳  ۶ 

ًؽش ۳ ثَ کل ظاؼایی زبصل نعٍ اقت. : زبنیَ قْظ ثبًک اقت کَ اؾ تمكین قْظ :

ظاؼ زبصل نعٍ  ای ثَ قپؽظٍ هعت تأهیي هبلی ّخٍْ اقت کَ زبصل تمكین ُؿیٌَ ثِؽٍ
: ۱ : ُؿیٌَ قؽاًَ کبؼکٌبى زبصل ًكجت ُؿیٌَ پؽقٌلی ثَ کل نبغلیي ثْظٍ اقت.۲ اقت.

ُؿیٌَ قؽهبیَ فیؿیکی اقت کَ ثَ ظلیل ػعم ظقتؽقی ثَ ایي نبضص ُوبًٌع هغبلؼَ ُبف ّ 
: ًكجت ۳ ای ثَ ظاؼایی ثبثت اقتفبظٍ نعٍ اقت. اؾ ًكجت ُؿیٌَ غیؽثِؽٍ ۲۰۰۵ثیکؽ 

هغبلجبت غیؽخبؼی ثَ کل تكِیالت ثَ ػٌْاى نبضص ؼیكک اػتجبؼی ظؼ ًظؽ گؽفتَ نعٍ 
ثَ کل  ُب ههبؼکتُب ّ  گػاؼی : ًكجت قؽهبی۱َ  َ کل ظاؼایی ّ: ًكجت ظاؼایی ًمع ث۲ اقت.

: ًكجت ۴ ظاؼایی خِت ثؽؼقی اثؽ تؽکیت قجع ظاؼایی ثؽ قْظ ثبًک ظؼ ًظؽ گؽفتَ نعٍ اقت.

ظاؼ ثَ کل قپؽظٍ ثَ ػٌْاى نبضصی ثؽای ثؽؼقی تؽکیت قجع قپؽظٍ ظؼ ًظؽ  قپؽظٍ هعت
َ کل ظاؼایی ثیبًگؽ کفبیت قؽهبیَ ّ ثَ : ًكجت زمْق صبزجبى قِبم ث۷ گؽفتَ نعٍ اقت.

: ًكجت قبیؽ ظؼآهعُب ثَ کل ۶  ػٌْاى نبضصی اؾ قالهت ثبًکی ظؼ ًظؽ گؽفتَ نعٍ اقت.

 ُب ثَ هعل اضبفَ نعٍ اقت. گؽی ثبًک ُبی غیؽّاقغَ ظؼآهع ثؽای ثؽؼقی ًمم فؼبلیت
ت ثؽای تطویي پف اؾ آؾهْى هبًبیی هتغیؽُب ثب اقتفبظٍ اؾ آؾهْى ُبقوي ؼّل اثؽات ثبث

ُبی هْؼظ  یکی اؾ فؽضیبت اقبقی ظؼ هعل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ایي اقت کَ ثبًک ۳اًتطبة گؽظیع.
هعت ثبیع تؼبظل ثلٌعهعت لؽاؼ ظاؼًع ّ ظؼصْؼت ػعم ّخْظ  هغبلؼَ ظؼ ّضؼیت تؼبظلی ثلٌع

هثجت ثبنع تب ثتْاى ًتیدَ گؽفت هعل هٌبقت اقت. ثؽای آؾهْى ّخْظ  Hًتبیح آهبؼٍ 
ظقت آّؼظٍ ّ قپف  ُبی ثبًکی ثَ لیوت ًِبظٍ ضؽایتؼا اؾ هدوْع  Hٌعهعت آهبؼٍ تؼبظل ثل

ثَ ظقت آهع. ثَ ایي  ۱.۰۷ّ  ۰.۳۰ثَ تؽتیت   tّ آهبؼٍ  Hیک عؽفَ اًدبم نع. همعاؼ  tآهبؼٍ 
پػیؽفتَ نع کَ ثؽ اقبـ ایي ًتیدَ تؼبظل  Hتؽتیت فؽضیَ صفؽ هجٌی ثؽ صفؽ ثْظى آهبؼٍ 

( ظؼ ۳ثلٌعهعت ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی ّخْظ ًعاؼظ. ثٌبثؽایي ثؽای زل ههکل قؼی نعٍ اقت هعل )
( ثَ صْؼت هعل ۳نؽایظ تؼبظل خؿئی ّ ثَ صْؼت پْیب تطویي ؾظٍ نْظ. ثٌبثؽایي هعل )

 ( ثؽآّؼظ نع.۲)

                                                                                                                                               
 ًیبؾ لبثل ظقتیبثی اقت. ثَ تطویي هعل ًؿظ ًْیكٌعٍ لؽاؼ ظاؼظ. ظؼ صْؼت اقٌبظ هؽثْط ۳
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۲۶

(۶)         
  ۳   ۳   ۳   ۲   ۲   ۱   ۱   ۴   ۳   ۷   ۲ 

  ۶   ۱   ۵   ۴   ۰   ۷   ۳   ۶ 

هعل  ثؽای پبقخ ثَ قؤال اّل هجٌی ثؽ ایٌکَ آیب ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ ؼلبثتی اقت یب ضیؽ؟
( اؾ هدوْع کهم زبنیَ قْظ ًكجت ثَ ۳ثؽای هعل ) Hثؽآّؼظ گؽظیع. آهبؼٍ  ۲ّ  ۳ نوبؼٍ

( ًیؿ کَ ثَ صْؼت ۲ثؽای هعل ) Hظقت آهع. ُوچٌیي آهبؼٍ  ثَ ۰٫۶۶ُؿیٌَ ػْاهل ّ ثؽاثؽ ثب 
ظقت آهع کَ ثیبًگؽ ایي اقت کَ ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ ظؼ ظّؼٍ  ثَ ۰٫۷۴ؼاثغَ تؼؽیف نع ثؽاثؽ ثب 

هْؼظ ثؽؼقی ثَ عْؼ هتْقظ ظؼ ّضؼیت ؼلبثت اًسصبؼی اقت. ثَ ػجبؼت ظیگؽ ًتبیح زبصل 
 َ ًوْظٍ اقت.اؾ ثؽآّؼظ ُؽ ظّ هعل ًتبیح یکكبًی اؼائ

(۵)   
 ۳  ۲  ۱

۳  
 

(۰)   
 ۳   ۲  ۱

۳  
 

 ۰خعّل 
 نتایج حاصل بزای آسمىن فزض رقابتی بىدن شبکه بانکی کشىر

 هعل پْیب هعل ایكتب
 ضؽایت هتغیؽ ضؽایت هتغیؽ

C ۰٫۰۳ (۳٫۳۲)    
  ۳ ۳٫۰۷ 

  ۳ ۰٫۳۳ (۳٫۰۱)    ۳ ۰٫۰۷ (۳٫۳۲) 
  ۲ ۰٫۳۰- (۳٫۵۰-)    ۲ ۰٫۳۰- (۲٫۰۱-) 
  ۱ ۰٫۳۷- (۷٫۱-)    ۱ ۰٫۲- (۰٫۲-) 
  ۳ ۳٫۷- (۲٫۷-)    ۳ ۳٫۰۱- (۳٫۰۰-) 
  ۲ ۰٫۱۲- (۳٫۶۳-)    ۲ ۰٫۱۳- (۳٫۶۶-) 
  ۱ ۰٫۲۶۳ (۳٫۵۳)    ۱ ۰٫۲۶۲ (۳٫۰۳) 
  ۴ ۴٫۷ (۲٫۳۵)    ۴ ۱٫۰ (۲٫۶۶) 
  ۷ ۱٫۰۱۴ (۱٫۰۳)    ۷ ۱٫۰۱۲ (۱٫۶۳) 
  ۶ ۰٫۳۳ (۲٫۳)    ۶ ۰٫۳۴ (۲٫۳) 

 ۰٫۳۳ ضؽیت تؼییي ۰٫۳۲ ضؽیت تؼییي
 F ۶۷٫۴۷آهبؼٍ  F ۷۰٫۴۷آهبؼٍ 

H ۰٫۶۶ H ۰٫۷۴ 
 ثبنع. هی  tهمبظیؽ ظاضل پؽاًتؿ آهبؼٍ . یادداشت
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 ۷۲۵   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

پبًؿاؼ ّ ؼاـ ظؼ فؽضیبت ایي تسمیك ُوْاؼٍ هثجت ثَ ظقت   Hثب تْخَ ثَ ایٌکَ آهبؼٍ 
آیع  هعت ههکلی ظؼ تسلیل ًتبیح ثْخْظ ًوی ظؼ صْؼت ػعم ّخْظ تؼبظل ثلٌع لػا آهعٍ اقت،

 ( هؽاخؼَ کٌیع(.۲۰۰۳ّ تفكیؽ ًتبیح تسمیك لبثل اػتوبظ اقت )ثَ همبلَ ثیکؽ ّ ُوکبؼاى )
 ثؽای ؼظ یب پػیؽل قبیؽ قبضتبؼُب آؾهْى ؾیؽ اًدبم نع.

۰ آؾهْى یک عؽفَ ثؽای اًسصبؼ کبهل: ۳ ظؼ همبثل  ۰       ۰ 

۰ آؾهْى ظّ عؽفَ ثؽای ؼلبثت کبهل:  ۳ ظؼ همبثل  ۳       ۰ 

 ۳خعّل 
 های خصىصی و دولتی پذیزی بانک مقایسه رقابت

 tآهبؼٍ  ضؽایت هتغیؽ
C ۳٫۲۲ ۳٫۶۴ 

  ۳ ۰٫۳۰ ۱٫۰۳ 
  ۲ ۰٫۳۳- ۳٫۳۰- 
  ۱ ۰٫۲۱- ۳٫۳۱- 
  ۳ ۰٫۶۱- ۳٫۵۷- 
  ۲ ۰٫۷۵- ۲٫۵۱- 
  ۱ ۰٫۴۷ ۲٫۰ 
  ۴ ۰٫۱۵ ۱٫۵۰ 
  ۷ ۰٫۰۱ ۳٫۳ 
  ۶ ۰٫۳۰ ۱٫۶ 

  ۳    ۰٫۲۴ ۲٫۳ 
  ۲    ۰٫۳۳- ۲٫۰۵- 
  ۱    ۰٫۳۴- ۲٫۲۱- 
  ۳   ۳ ۰٫۲۰ ۳٫۳۴ 
  ۲   ۳ ۰٫۳۷- ۲٫۶۲- 
  ۱   ۳ ۰٫۳۶- ۲٫۰۷ 

  ۰٫۰۲ ضؽیت تؼییي
  F ۶۲٫۷۲آهبؼٍ 

H ۰٫۶۴  
 هٌجغ: هسبقجبت ًْیكٌعگبى یبظظانت.
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 ثبًکی-ُبی پْلی پژُّم ۳۱۳۱ؾهكتبى / ۲۲نوبؼٍ / ُفتن قبل ۷۲۰

ظؼصع فؽضیَ صفؽ ظؼ ُؽ ظّ آؾهْى ؼظ نع  ۳۷یک عؽفَ ّ ظّ عؽفَ ظؼ قغح  tثب آؾهْى 
تْاًع هْؼظ لجْل  ّ لػا ّضؼیت ؼلبثت کبهل ّ اًسصبؼ کبهل ثؽای ثبؾاؼ ثیي ثبًکی کهْؼ ًوی

 ّالع نْظ.
ُبی ضصْصی ثیم اؾ  پػیؽی ثبًک ظّم هجٌی ثؽ ایي کَ ؼلبثت قؤالثؽای پبقخ ثَ 

 ُبی ظّلتی اقت هعل ؾیؽ ثؽآّؼظ گؽظیع. پػیؽی ثبًک ؼلبثت

(۳)         
  ۳   ۳   ۳   ۲   ۲   ۱   ۱   ۴   ۳ 

  ۷   ۲   ۶   ۱   ۵   ۴   ۰   ۷   ۳   ۶   
۳
′
  ۳    

  
۲
′
  ۲     

۱
′
  ۱     

۴
′
  ۳   ۳   

۷
′
  ۲   ۳   

۶
′
  ۱   ۳ 

ُبی  ُبی ظّلتی ػعظ یک ّ ثؽای ثبًک هتغیؽ هدبؾی اقت کَ ثؽای ثبًک  dکَ ظؼ آى 
ُبی ظّلتی لؽاؼ  ُبی تطصصی ظؼ گؽٍّ ثبًک ضصْصی ػعظ صفؽ ّاؼظ نعٍ اقت. ثبًک

ُبی ضصْصی لؽاؼ  ُبی ثبًک ظؼ گؽٍّ ۳۱۰۵ُبی ظّلتی اؾ قبل  گؽفتٌع. ثؽضی اؾ ثبًک
ُب تب قبل  ی نع ثؽای ایي گؽٍّ اؾ ثبًکاًع کَ ثؽای هعًظؽ لؽاؼ ظاظى ایي هْضْع قؼ گؽفتَ
 ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ. ۳ آى ػعظ صفؽ ّاؼظ نعٍ ّ هتغیؽ هدبؾی  ػعظ یک ّ پف اؾ  ۳۱۰۵

ُبی  ّ ثبًک ۰٫۶۴ُبی ضصْصی  پػیؽی ثبًک نْظ ظؼخَ ؼلبثت ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی
اؾ ُبی ظّلتی  ُبی ضصْصی ًكجت ثَ ثبًک ظُع، ثبًک هی اقت کَ ًهبى ۰٫۷۲ظّلتی 

 پػیؽی ثیهتؽی ثؽضْؼظاؼًع. ؼلبثت
 پػیؽی قؼی گؽظیع، ثؽای پبقخ ثَ قؤال قْم هجٌی ثؽ تأثیؽ اًعاؾٍ ثبًک ثؽ ظؼخَ ؼلبثت

ُب ثَ ظّ گؽٍّ  ُبی ثؿؼگ ّ کْچک تمكین نًْع. ثؽای تمكین ثبًک ُب ثَ ظّ گؽٍّ ثبًک ثبًک
ظؼصعی اؾ ظاؼایی نجکَ  ۷ُبیی کَ قِن ثیم اؾ  ثبًک ُبی ثؿؼگ ّ کْچک قؼی نع، ثبًک

ظؼصع اؾ ظاؼایی نجکَ  ۷ُبیی کَ قِن کوتؽ اؾ  ػٌْاى ثبًک ثؿؼگ ّ ثبًک ثَ ثبًکی ؼا ظاؼًع،
ثبًکی ؼا ظاؼًع، ثَ ػٌْاى ثبًک کْچک ظؼ ًظؽ گؽفتَ نًْع. ثَ ُویي هٌظْؼ یک هتغیؽ 

ْچک ُبی ک ُبی ثؿؼگ ػعظ یک ّ ثبًک ثؽ ایٌکَ ثؽای ثبًک هجٌی هدبؾی تؼؽیف نعٍ اقت،
 ػعظ صفؽ ظؼ ًظؽ گؽفتَ نع. ثؽای ایي هٌظْؼ هعلی ثَ ایي نؽذ عؽازی گؽظیع.
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 ۷۲۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

(۳۰)        ۳   ۳   ۲   ۲   ۱   ۱   ۴   ۳   ۷   ۲   
 ۶   ۱   ۵   ۴   ۰   ۷   ۳   ۶   ۳

   ۳   ۲   
 ۲

   ۲   ۲   ۱
   ۱   ۲  

 ۳۰خعّل 
 های کىچک های بشرگ در مقایسه با بانک بانکپذیزی  مقایسه درجه رقابت

 tآهبؼٍ  ضؽایت هتغیؽ
C ۰٫۶۱ ۳٫۶۷ 

    ۰٫۰۰ ۳٫۰۶ 
    ۰٫۲۷- ۱٫۰۲- 
    ۰٫۳۳- ۲٫۰۱- 
    ۰٫۳۲- ۲٫۳۱- 
    ۰٫۵۳- ۱٫۴۳- 
    ۰٫۲۳ ۴٫۲ 
    ۰٫۳۰ ۳٫۴۳ 
    ۰٫۴ ۷٫۰۷ 
    ۰٫۳۵ ۲٫۴ 

       ۰٫۴۷ ۳٫۰۵ 
       ۰٫۳۲- ۳٫۵۴- 
       ۰٫۳۰- ۴٫۰۷- 

  ۰٫۳۷ ضؽیت تؼییي
  F ۰۲٫۶۷آهبؼٍ 

H ۰٫۷۳  
 هٌجغ: هسبقجبت ًْیكٌعگبى یبظظانت.

ُبی  ّ ثبًک ۰٫۷۳ُبی ثؿؼگ  پػیؽی ثبًک ظؼخَ ؼلبثت نْظ، ُوبًغْؼ کَ ههبُعٍ هی
کْچک اؾ ُبی  ُبی ثؿؼگ ًكجت ثَ ثبًک ثبًک ظُع، هی  اقت کَ ًهبى ۰٫۴۴ظّلتی 

ُبی ثؿؼگ ظؼ هٌبثغ ّ هصبؼف ًیؿ قِن ثیهتؽی ظؼ  پػیؽی ثیهتؽی ثؽضْؼظاؼًع. ثبًک ؼلبثت
ُب  ُبی کْچک ظاؼًع ّ ُویي اهؽ لعؼت ؼلبثتی آًِب ؼا ثیم اؾ قبیؽ ثبًک همبیكَ ثب ثبًک

 ًوْظٍ اقت.
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 بندی جمعً  گیزی نتیجو ۶
ُبی  ّع نعٍ اقت ّ ظؼ قبلظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی ایؽاى نؽ قبؾی ضصْصی ۰۰ظَُ  اّایلاؾ 

اضیؽ، قبضتبؼ ثبؾاؼ صٌؼت ثبًکعاؼی کهْؼ ظچبؼ تغییؽات قبضتبؼی اقبقی گؽظیعٍ اقت. اؾ 
 ۲۱ثَ  ۳۱۰۰ُبی ضصْصی اؾ یک ظؼصع ظؼ قبل  خولَ ایي تغییؽات افؿایم قِن ثبًک

اُویت ایي  ۰۰ظّم ظَُ  اؾ ًیوَاقت. ؼنع فؽاّاى ثبًکعاؼی ضصْصی  ۳۱۳۳ظؼصع ظؼ قبل 
ؼنع ثبًکعاؼی ضصْصی، قبضتبؼ ثبؾاؼ ایي  ثب ثطم ؼا ظؼ التصبظ ایؽاى هضبػف کؽظٍ اقت.

صٌؼت ثكیبؼ تغییؽ یبفتَ اقت. اؾ ایي ؼّ اًتظبؼهی ؼّظ کَ ثب ؼنع ثبًکعاؼی ضصْصی صٌؼت 
 گؽظظ. ثبًکعاؼی کهْؼ ؼلبثتی نعٍ کَ ایي ّضؼیت ثبػث افؿایم کبؼایی ایي صٌؼت هی

ظؼ پژُّم زبضؽ ًهبى ظاظ کَ توؽکؿ ظؼ ثبؾاؼ ثبًکی کهْؼ کبُم  ۳۱۳۳-۳۱۰۰ ظّؼٍ ثؽؼقی
یبفتَ اقت. ُؽ چٌع ایي کبُم ظؼ قَ قبل اّل ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی ثَ ظلیل قِن اًعک 

ُبی ضصْصی کن ثْظٍ ّلی ثب گػنت ؾهبى ایي ؼًّع تهعیع نعٍ اقت. نبضص  ثبًک
ًکعاؼی ایؽاى اقت. ایي هْضْع ثَ هثبثَ ُؽفیٌعال ثیبًگؽ ایدبظ فضبی ؼلبثتی هالین ظؼ ثب

ُبی  ُبی تدبؼی ظؼ ثبؾاؼ اػتجبؼات ّ تكِیالت اػغبیی ّ ّؼّظ ثبًک افؿایم قِن ظیگؽ ثبًک
ُبی ظّلتی ظؼ ثبؾاؼ نعٍ اقت.  ضصْصی ظؼ چٌع قبل اضیؽ اقت ّ قجت کبُم قِن ثبًک

ؿ ثَ ًكجت ثبال ظؼ ظٌُعٍ توؽک ُبی توؽکؿ ًهبى ظقت آهعٍ اؾ نبضص اؾ قْی ظیگؽ ًتبیح ثَ
ُبی ضصْصی ّ افؿایم  ُب ثَ ؼغن ّؼّظ ثبًک ثطم ثبًکی کهْؼ اقت. ثؽ هجٌبی ایي یبفتَ

ُبی ثؿؼگ  ُب اؾ ثبؾاؼ اػتجبؼات توؽکؿ ظؼ ثطم ثبًکی ُوچٌبى ثَ ًفع ثبًک قِن ظیگؽ ثبًک
ُبیی ُكتٌع کَ ثیهتؽیي قِن ؼا ظؼ هغبلجبت  ُبی ثؿؼگ اؾ خولَ ثبًک اقت. ثبًک

ُبی  پػیؽی ظؼ ثبًک ؼغن ایٌکَ ؼلبثت ی نجکَ ثبًکی کهْؼ ظاؼًع. ثَ ػجبؼت ظیگؽ ػلیغیؽخبؼ
ثبًک ثؿؼگ کهْؼ اؾ هٌبثغ ّ هصبؼف کن نعٍ اقت اهب  ۷کهْؼ افؿایم یبفتَ اقت ّ قِن 

ؼغن اظثیبت  ُب اؾ هغبلجبت غیؽخبؼی افؿایم یبفتَ اقت. ثَ ػجبؼت ظیگؽ ػلی قِن ایي ثبًک
ُب  ُب ثبػث ثِجْظ ػولکؽظ ثبًک پػیؽی ثبًک یٌکَ افؿایم ؼلبثتًظؽی هْخْظ هجٌی ثؽ ا

ثبًک ثؿؼگ کهْؼ  ۷ُب ُكتین. ثَ عْؼیکَ  نْظ اهب ظؼ کهْؼ نبُع افؿایم ؼیكک ثبًک هی
ظؼصع هغبلجبت غیؽخبؼی نجکَ ثبًکی کهْؼ ؼا ظاؼًع. ثٌبثؽایي توؽکؿ ػوعٍ ظاؼایی  ۷۰

هؼؽض ؼیكک اػتجبؼی لؽاؼ ظاؼًع لؿّم  کَ ثیم اؾ قبیؽیي ظؼ  ُبی کهْؼ ظؼ گؽُّی ثبًک
  قبؾظ. تْخَ ثَ قبضتبؼ ّ ػولکؽظ ایي گؽٍّ ثبًکی ؼا ثیم اؾ پیم هی

ضغی ؼا ثؽاقبـ  -ُبی پبًل ظیتب، یک هعل لگبؼیتوی ظؼ ایي پژُّم ثب اقتفبظٍ اؾ ظاظٍ
ؼّل پبًؿاؼ ّ ؼاـ ثؽای قیكتن ثبًکی کهْؼ ثؽآّؼظ نعٍ. ثب اقتفبظٍ اؾ هعل ثؽآّؼظ نعٍ 

پػیؽی ثبؾاؼ ثبًک هسبقجَ گؽظیع.  پبًؿاؼ ّ ؼاـ ؼا ثؽای اؼؾیبثی ػعظی هیؿاى ؼلبثت Hآهبؼٍ 
هعت ظؼ نجکَ ثبًکی کهْؼ ثَ ظّ ؼّل ایكتب ّ پْیب هعل ثؽآّؼظ  ثَ ظلیل ػعم تؼبظل ثلٌع
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 ۷۱۳   یؽاىا یصٌؼت ثبًکعاؼ یبییپْ یبثیاؼؾ 

 

ثْظ کَ ثیبًگؽ  ۰٫۷۴ّ ظؼ هعل پْیب هؼبظل  ۰٫۶۴ظؼ هعل ایكتب هؼبظل  Hگؽظیع. آهبؼٍ 
الین ظؼ صٌؼت ثبًکعاؼی کهْؼ ظاؼظ. ثب تْخَ ثَ ایٌکَ آهبؼٍ هػکْؼ هثجت ّضؼیت ؼلبثت ه

تطویي هعل ثَ ؼّل ایكتب ًیؿ هٌبقت اقت. ثٌبثؽایي ثؽای آؾهْى  ثٌبثؽایي اقتطؽاج نع،
ُبی ظّلتی ّ ُوچٌیي  ُبی ضصْصی ظؼ همبثل ثبًک پػیؽی ثیهتؽ ثبًک فؽضیَ ؼلبثت

ح هعل زبکی ؾ هعل ایكتب اقتفبظٍ نع کَ ًتبیُبی کْچک ا ُبی ثؿؼگ ظؼ همبثل ثبًک ثبًک
ُبی کْچک ثْظ. نْاُع  ُبی ثؿؼگ ظؼ همبثل ثبًک پػیؽی ثبًک لبثتاؾ ثیهتؽ ثْظى ظؼخَ ؼ

ُبی  ُبی ظّلتی ّ ثبًک ُبی ضصْصی ظؼ همبیكَ ثب ثبًک ًیؿ زبکی اؾ ایي اقت کَ ثبًک
 ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع.پػیؽی ثیهتؽی  ُبی کْچک اؾ ظؼخَ ؼلبثت ثؿؼگ ظؼ همبیكَ ثب ثبًک

ُب هؼؽفی  پػیؽی ثبًک یکی اؾ اُعافی کَ ظؼ اظثیبت ًظؽی ثؽای افؿایم ّ ثِجْظ ؼلبثت
ظؼ کهْؼ نبُع ُكتین کَ ظؼ ظّؼٍ هْؼظ ثؽؼقی  اهب ُب اقت، ؼیكک ثبًک کبُم نْظ، هی

ُبی ثؿؼگ کهْؼ ظؼ هٌبثغ ّ هصبؼف کبُم یبفتَ  نبضص توؽکؿ کبُم ّ قِن اؾ ثبؾاؼ ثبًک
قِن آًِب ظؼ هغبلجبت غیؽخبؼی افؿایهی ثْظٍ اقت ّ ثب تْخَ ثَ ؼًّع کبُهی قِن  اهب اقت،

ُب اؾ قؽهبیَ کبفی ثؽای  ایي گؽٍّ ثبًکی ظؼ قؽهبیَ نجکَ ثبًکی کهْؼ ایي گؽٍّ اؾ ثبًک
عْؼیکَ ًكجت هغبلجبت  ثَ ،اًع ًجْظٍپْنم ؼیكک ًبنی اؾ هغبلجبت غیؽخبؼی ثؽضْؼظاؼ 

ثبًک ثؿؼگ کهْؼ  ۷ظؼصع ّ ظؼ  ۳۰۰ثبًک ثؿؼگ کهْؼ ثیم اؾ غیؽخبؼی ثَ قؽهبیَ ظؼ ظّ 
ظؼصع ثْظٍ اقت. ُوچٌیي ثب تْخَ ثَ هْلتی ثْظى ثعُی ثَ ثبًک هؽکؿی ّ  ۴۰ثیم اؾ 

 ۵۰ظؼصعی ظّ ثبًک ثؿؼگ ّ قِن  ۲۳ُبی ثؿؼگ اهب قِن  ظانتي ؼًّع کبُهی ظؼ ثبًک
کَ  ُوبًغْؼ ُب ؼا ظاؼظ، ثبًکثبًک ثؿؼگ ثیبًگؽ ًبکبفی ثْظى هٌبثغ ایي گؽٍّ اؾ  ۷ظؼصعی 

اًع. ثَ ػجبؼت ظیگؽ  هْاخَ ثْظٍ ُب قپؽظٍظّ گؽٍّ ثب کبُم قِن ظؼ  ُؽ ههبُعٍ گؽظیع،
ُب ًهعٍ  پػیؽی ثبػث افؿایم کبؼایی ّ کبُم ؼیكک ثبًک کبُم توؽکؿ ّ افؿایم ؼلبثت

 .قبؾظ هیُبی ثؿؼگ ؼا ثیم اؾ پیم  اقت. ایي هكئلَ لؿّم تْخَ ثَ قبضتبؼ ػولکؽظی ثبًک
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