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 چکيده
ر اارر   شال   نظام مالیاات  مجواجد در ریاررت ننجرن انت رزات رر دیرار هارهردلاات مالیاا   ات         

لا  تجرند رر زجت دولت ردررت هند. رمین یل  رر عجرم  تجلید رزت هت م   اررر  هره ةهنند تنظیم
آمد مجضجع رخذ مالیا  ورقاع شاجد.   منا ع و ه ب در ة ا لدف هننرل زجدرگرت، تخصیص  هین

مجضجع تأثیرر  وضع مالیا   ر رمین در  1 ا رزنفاده رر رویلرد پجیای  زی نم ،حاضر ةدر مطالع
در زارت و رقنصادت مدل ةمبنن   ر نظری  عنجرت زیازن  لندمد   ت ةرقنصاد ریررت در یک دور

 هات  زارت شبت تجر   رزات  یتیک روش شب پجیای  زی نم رزت. شده ررز  قالب زت زناریج 
 و رزات  شده  نا هننرل  مدرر زاخنار ةپای  ر رین روش .ددرر خاص  تجرنمندت لازی نم درك در

نناای    .هناد  ما   فاررلم  رر  رونماع رقنصادت، ةپیچید تلا زی نم رفنار و زاخنار ةمطالع رملات
تقاضات  هام  حذف ةددلننشات مالیا   ر رررش رمین درصد 1وضع  حاص  رر روررت زناریجت

ورت  رر ارت  هاره   دوزاال و رفااری     پان  رمین، پایدررت ن ب  قیمت رمین پس رر  ةزجدگررن
مطالعات   ةلاات زااخنمان  در پایاات دور    رر رت رمین زتلمرره رشد  زال  ت یکرمین پس رر 

   رشاد ومعیات میاارت هاارری  و      درصاد د هات  اا رفااری     هننا . ننای  لمچنین تأیید ما  رزت
رفارر رزنفاده رر نرم یا د. مدل تحقیق  ارررش رمین ررتقا م  وزار ناش  رر وضع مالیا   رزاخت

  رررش شده رزت.  2 یموِن

 JEL :C51 ،H71 ،P16بندي طبقه

 رقنصاد ریررت، پجیای  زی نم، ررنت، مالیا   ر رررش رمین: هاي کليديواژه

  

                                                           
 
09115380138تلفن: ، نجی ندة م ئجل  

1. System Dynamic 
2. Vensim PLE 6 
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  مقدمه 

لاات خاصا    در میات عجرم  تجلید درررت ویژگا   تهرمین یک عام  تجلید طبیع  رزت 

لاات رقنصاادت و   فعالیت  شرت و رزانقررر فعالیات   ةرول رینلت عرص دررد.دو  ُعد  ورزت 

زاجدوجیانت رر آت مر اج     ةعاد دیرار  ات رزانفاد    رود و   شمار ما   لا  ت رونماع  رن ات

رخانفف طبقاات  و   رت رزات هات  ات     وات دنیا م ائلت رمین و ررنت آت در لمت شجد. م 

ووجدآمدت قادر  رنحصاار رقنصاادت و     اعث  ت وشجد م منجر شلاف میات فقیر و غن  

ل، ا)گا  دشاج ثباات  و  حاررت رقنصاادت ما     محصجل فعالیت تجلیدت،    ةعادالنناتجریع 

1383.) 

عناجرت    ات  ا   عادت  ات مالیاا     نظام مالیات  مجوجد در هشجر ریررت  ت دلی  نراه تک

یاک ر اارر    مانناد لات مالیاا   ننجرن نت رزت رر دیرر هارهرد ا  ه ب درآمد ررت   منبع

یک نظام مالیات  مطلاج  عافوه  ار ه اب       نا ررین ؛ ردررت هند  اررر  هره ةهنند تنظیم

هننرل زجدرگرت رر نیا  اید ماد   منا ع و ةدرآمدلات پایدرر رلدرف  لمانند تخصیص  هین

تارین  رمین  ت عنجرت مهام  ةغیر  هین ةرر رزنفاد 1ش رمیننظر درشنت  اشد. مالیا   ر ررر

هاارآفرین    ةث رفاری  روحیلا  اعهند و  ر خفف دیرر مالیا عام  تجلید ولجگیرت م 

 ة(. رین مالیا  ر اررت قدرتمند  ررت تمام  هشجرلا خارج رر دروFeder, 1993) دشجم 

 شاجد گیارت زارمایت ما    رفاری  شل لاوماً مجوب  ورود شات  ت شمار م یافنر تجزعت

(McClucksey, 2007.) 

 ار میفدت  18قرت   ترقنصادت و تاریخ  مالیا   ر رررش رمین  ت طجر قطع  ةشالجد

لا معنقد  جدند تنها رره  ررت رفاری  درآمد وضاع مالیاا   ار رررش    . فیایجهرر گرددم 

لاا  د. رو  ت پیاروت رر فیایاجهرر   نیا طرفدرر مالیا   ر ررنت  ج 2رمین رزت. آدرم رزمیت

 ,Dwyer) ررنت رمین  ت طجر ورحد و رنحصارت یک ماررد مشمجل مالیا  رزت  جدمعنقد 

اللیت خصجص  در رشد نا رر رت درآمد، م ةمعنقد رزت دلی  عمد 3لنرت وجرج(. 1982

 در یک رقنصاد پجل  رمان  عادرلت  رقاررر خجرلاد    ،وت ت رعنقاد  رزت. خ  ررنت رمین 

رفاررد در   ةد و درآمد مالیات   ت صجر  عادالنت میات لما جشد هت  ر ررنت مالیا  وضع ش

دیرر، مالیا   ر رررش رماین تنهاا     عبارت  ت ؛(George, 1890) دشجلا تجریع ن   ةلم

                                                           
1. Land Value Taxation (LVT) 

2. Adam Smith 

3. Henry George 
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ر رر دیرا  ةشجد و  ات لایط طبقا   و هامفً  ر ماللات رمین تحمی  م  گذرر رزت ر ررنت رثر

 (.Tideman, 2004) شجد نم  هنندگات مننق  مصرف

زیازات   لاات تجرنای هجشد  ا تلیت  ر مبان  نظرت و تجر  ، ضعف و رین مطالعت م 

لمارره شاناخت عجرما  مابثر  ار       و  ات  هناد  روررت مالیا   ر رررش رمین رر شنازاای  

وضاع   زاارت رقنصاد شهرت،  ت مدل ةمنغیرلات رقنصادت و تجوت  ت  اررر م لن در حجر

یلا  رر   صاجر  در رقنصاد ریررت  اا رویلارد پجیاای  زی انم  ات       ر رررش رمینمالیا   

هارگیرت  ت در رین مطالعت تجرنای رمین و یک روش هارر  پردررد.  ةلات تخصیص  هین رره

ریان   .لات ورقع  رقنصاد هشجر رزات زی نم در یک مدل رقنصادت  ا درده رویلرد پجیای 

زارت و ررریا    هند و رملات شبیت لا آزات  رر پدیده درك ما ررتجرند لمچنین م تلنیک 

تلنیاک پجیاای     ،در حقیقات  د.آورلات مخنلف رونماع  و رقنصاادت رر فاررلم    زیازت

گیاررت و   ذلنا  تصامیم    زت هت روش  در رخنیار گاذررد تاا مادل   ر زی نم  ت دنبال آت

 .لا روشن شجدگذرررت در یک م ئلت آشلار و ضعف و خل  آت زیازت

 بانی نظري و ادبيات تحقيقم

نظررت علجم مخنلف درخصجص تعریف و مالیت رمین وحاد  نظار   درنشمندرت و صاحب

ن ب  دررند و معنقدند رمین نت  ت عنجرت هاال  للت  ت عنجرت منبع طبیعا  رزااس زاایر    

.  ت نظر آدرم رزمیت، رگر در وجرمع ر ندری  مقدرر هار الرم  ررت تجلید رزتمنا ع طبیع  

 للت زرمایت و رماین   ،تنها هارما نت ةرررش آت رزت،  ت علس در وامع هنندةاال تعیینه

 اا رشااره  ات     1(. دیجیاد ریلااردو  1368هاال و تجلید ثرو  مبثرند )قادیرت،   ةنیا در تهی

هشاوررت رر نجع  درآمد رضاف  و حن  رتفااق   « محصجل خالص» جدت رمین غیرح اس

در ریان  ماللانت لقب درد.  ةیا  هر 2تفش نی ت و  ت آت ررنت درن ت هت ناش  رر هار وم 

 رزات  قانجت طبیعا  ندرن انت   ةررنت رر فقط ننیج 3هت تجماس رر ر  مالنجس رزت حال 

ضمن رعنقاد  ت وواجد   4وات رزنجرر  می  .درندقانجت رقنصادت نیا م  ة للت آت رر ننیج

 ت نفع وامعات   لاهردت آترونماع ررنت رمین تفش خجد رر منجوت ضبط ررنت رررض  و 

 (.1389د )میرهنجل ، ردرخجرررت م طریق صحیح خلع ید رر ررنت رر

                                                           
1. David Ricardo 
2. Rent 
3. Thomas Robert Malthus 

4. John Stuart Mill 
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 ار   رت دررد: مقدررت رزت هت یک عام  تجلیاد عافوه  ررنت در رقنصاد معن  فن  ویژه

 ةررنات در ننیجا   ،در ورقع .هنددزت آورد ه ب م  تجرند در  هنرین رزنفاده  تت م آنچ

مایت رمین در فرریند تجلید (. Kay & King, 1990) شجد عام  تجلید حاص  م همیا   

(. رمین مث  لر هاالت دیررت Youngman, 1993) زارددرآمد رررش آت رر مشخص م 

 دین معنازت هت قیمت )رررش( رمین  ر رزاس عرضات و  رین شجد و در  اررر معاوضت م 

یاک هااالت    شال  رماین  ات    ةمنحن  عرض شجد و رلبنت رقنصادت آت تعیین م تقاضات 

 ات   (؛Balchin, 1977) رزات  1و تقاضا  ررت رمین یک تقاضات مشنق رزتناپذیر  هش 

تئاجرت   هشا  خجرلاد  اجد.   منحن  عرضت هامفً    ،رمین ثا ت رزت ةلت عرضعلت رین

یاک   ةهند هت  ا فرض درشنن یک  اررر رقا ت هام  و رمان  هات عرضا  رقنصادت  یات م 

د  ات  شاج هش  و تقاضات آت درررت هش  غیر صفر  اشد، مالیات  هت وضاع ما      هاال

 (.McClucksey, 1988) شجدهننده مننق  نم مصرف

(. ویلیاام  Smith, 2000) فارد رزات  و منحصار ت  2ورحاد   مالیا   ار رررش رماین مالیاات   

رر  ،وهاار ات ه اب لا مالیا  لمةمعنقد رزت: حذف تقریباً  ،نج   رقنصاد ةوایا ة رند ،3ویلرت

لاات رونمااع  هات  ار     مالیاا   ار ماجررد درررت لاینات     توملت مالیا   ر دررری ،  ت رزانثنا 

شاایات  لا  ا مالیا   ر رررش رمین،  ات طاجر   شجد و وایراین  آتلات خاص رعمال م فعالیت

 (.Vickery, 1996)  خشدوغررفیای  خجد  هبجد م  ةهارری  رقنصادت رر در حجر تجوه 

الرم  ررت  خ  تجلیادت و صانعن  خجرلاد     ةالیا   ر رررش رمین  اعث ریجاد رمینم

شاجد عاما  تجلیاد منفعا  و  یلاار      شد.  ت رین دلی  هت وضع چنین مالیات   اعاث ما   

درزت رر رمین در ماجررد   ةهت مانع رزنفاد رر ارت رمین  عملیا  زفنتنیا تشجیق شجد و 

 لات تخصایص   ارت رمین عافوه  ار رین  زفنت .(George, 1879)د رر  ین  برد شج نیار م 

لاات  لات صانعن  در زی انم  در  خ  رمین رر  ت لمرره دررد، علت رصل   حررت نیافنن

، مالیا   ر رررش رمین دیرر  ت عبارت  ؛(George, 1890) رزتپجل  ح اس و پرهش  

لاا رر  اررت   فرصات  عقفنا   هت غیر هندریجاد م  ماللان  یک مشل  وریات نقدت  ررت

لاا رر وردرر  ات حرهات    مالیاا  آت  دلناد. آوردت درآمد رر رمینشات رر دزت ما  دزتت 

هارر رر رمین درشنت  اشاند یاا در    ةلا رزنفادشجد هت آتلا  اعث م فشار  ر آت و دهن م 

                                                           
1. Derived Demand 

2. Single Tax 

3. William Vickery 



 503  سازي سيستم پویاي ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ایران مدل

 

 

 

 (.Gaffney, 1982) غیر رین صجر  رمین رر  ت ه    فروشند هت رین هار رر رنجاام دلاد  

عادرلت   ةرررش رمین  اعث هال  ماللیت خصجص  و در ننیجات  اعاث رشااع    مالیا   ر

گاذرر،  زارمایت  شاخص  زبد دررریا  و در  (Alabado, 2005) دشجدر رمین م  رونماع 

و رشد رقنصادت رر  گیرت زرمایت مجوبا  رفاری  شل  وشجد زرمایت وانشین رمین م 

رماین  اعاث تجریاع عادالنات و     مالیاا   ار رررش    .(McClusky, 2007) آوردفررلم ما  

و  اعاث    ارد م حرص  ررت ه ب زجد ناعادالنت رر رر  ین  ، فقر وشجدم ثرو   ةمنصفان

 (.George, 1982) شجد م  شلن بردررت و قانجتهفلهال  ورریم  مانند 

 تحقيق ةپيشين

  یارت رر هشجرلات وهات، قانجت مالیاا   ار رفااری  رررش رماین و م الن روارر       در 

مالیا  در هشجرلات مخنلف مدل رورری  هارری    آمیا رین روررت مجفقیت ةتجر . شجد م 

رر در رخنیار گذرشانت رزات هات قا ا  رلراج ردررت رزات و رواررت آت تقریبااً لایط رثار           

در  و زاپس مطالعاا  خاارو     ر ندر مطالعا  درخلا   ،. در رین ق مترت ندررد ناشناخنت

 .د شدنخجرل مرور رمین مالیا   ر رررش ةحجر

 مطالعات داخلی 

در  ااررر رماین    رر لارت عل  رشد شدید و مدروم قیمت( در مقالت1386زامن  و معین  )

زررنت و رشد  GNP ین رشد  دلدرند. ننای  مطالعت نشات م دههر و م لن ریررت  ررز 

شد  رمین شهرت  ت ةهال  زررن  ر رین، عفوه ة م نقیم ووجد دررد؛قیمت رمین رر ط

 شجد.م لن م  مجوب رفاری  قیمت رمین و

 شال  ( تأثیر مالیاا   ار رماین رر  ات     1389 خش  دزنجردت و ر جرلح ن  طرق  )

تعاادل عماجم  پجیاات     ةمدل  ترهیب  در چارچج  یک رلرجت زاد ةورحد  ا رررئ  مالیات

رزااس   رناد.  ار  دههر لندمد  رقنصاد ریررت محازبت  رندررچشمدر  (CGE)قا   محازبت 

هنناده  رعاجرج  آثاار خنث ، فاقد    ت عنجرت مالیات ،ننای  رین  ررز  وضع مالیا   ر رمین

 لندمد  تجلید ناخالص ملا ، هااالت خصجصا      رندررچشمدر یک  شجدم رزت و  اعث 

رشاد   درصاد  2و  647، 33، 32ترتیاب  رندرر زررنت و شاخص رفاه زاررنت  ات  زررنت، پس

  اشد.درشنت 

خااجد  اات  ررزاا  مبااان  نظاارت  ة( در مطالعاا1390رلاادت خااجررن  )نیااا و رطیااب
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 ا  ررز  نناای  حاصا     ،رند. در رین مطالعتزنان  و میارت پجش  رلدرف پردرخنت مالیا 

  ا یک روش آمارت  ت رزنخررج رلرجت مطلج  مالیات  پردرخنت شده رزت.

ریاف رقنصااد    اا تع  رت( در مطالعات 1391) عل   یر  و  خش  دزنجردتدردخجره و 

م انق  و پجیاا     ریارت  ررت طررح  و روررت مدل مقاومن  و لاوم تفش مدیررت و  رنامت

فجق نقا  مالیاا   ار رررش     ة. مطالعهننددر  خ  زاخنمات رقنصاد شهرت رر  یات م 

تهاررت معرفا     ه ب درآمد  ررت شاهردررت   ررترمین رر  ت عنجرت ر اررت نجین و پایدرر 

گرفنت درآمد حاص  رر روررت مالیاا   ار رررش رماین    ق  رآوردلات صجر مطا  .هندم 

درصاد  یشانر رر    50خجرلد  جد هت تقریبااً  1390 میلیارد ریال در زال  76000 ی  رر 

 رزت.درآمد شهردررت تهررت در لمات زال 

 مطالعات خارجی

رزات. در   ( در مدل خجد رمین رر در یک مدل رشد نئجهفزیک وررد هرده1970نیلجلا )

شاجد. نیلاجلا  اا    رمین مجوجد تعدی  م  رر طریقگذررت رندرر و زرمایتتا ع پس ،مدل رو

 زارد.زرمایت م یر حدرهثرت مصرف رر مشخص م  ةذخیر مقدرردرنظرگرفنن 

در ثرو  فارد در   ( معنقد رزت رمین و زرمایت دو ترهیب وایراین1977فلدشنین )

 ر ررنت رمین وضاع شاجد و رررش رماین رر هاال      رگر مالیا   ل نند.ش رطجل رندگ 

 مقادرر تار   اار   ةزارمای  ةپس ذخیار  ؛دلدخجد رر رفاری  م  ةزرمای ةدلد، فرد ذخیر

دلد و نیروت هار رر نیا رفاری  م  ةت هت عرضطجردزنماد  االترت رر  ت لمرره دررد،  ت 

لت شاجد. ریان م ائ   ما  زرمایت تعادل   ةدر ننیجت رین نجع مالیا   اعث رفاری  در ذخیر

 دلد.هال  م   هره رر درصدو   ردم ورت نهای  رمین رر  اال  هره

دلد رثر مالیا   ر رررش رمین در قالاب یاک   رت نشات م ( در مطالعت1982) تیدمن

 ات   ،هند هت رگار مالیاا   ار رماین وضاع شاجد      تعادل عمجم  خنث  رزت. وت  یات م 

 ات ریان   گاذرررت  و زارمایت  اشاد ر رت آت م نق   صجرت  هت رررش رمین رر چرجنر  ها

شاده رر رررش رماین در حاال رزانفاده     لت رذعات درشنت  اشند هت مقدرر مالیا  وضعم ئ

و خنثا    نخجرلاد درشات  گجنات  اار رضااف     تجاور نخجرلد هرد،  نا ررین رین مالیا  لیط

 خجرلد  جد.

رمریلاا   ررش رماین در خجد  ت  ررزا  وضاع مالیاا   ار ر     ة( در مطالع1998نشیبا )

مالیاا   ار رررش رماین  ات      درصددلد  ا رفاری   . ننای  مطالعت نشات م پردرخنت رزت
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یا د هت  اعاث رفاریشا     درصد رفاری  م  27تا  18درصد، زرمایت  ت میارت  100زمت 

 د.شج درصد در تجلید م  13تا  7حدود 

 ا روررت مالیا   ر رررش تجر   در وامائیلا  رت( در مطالعت2000رس وج هجئی ت )

گاذررت  رماان  هات  اررت رررش   دلد هت  اید مد زالت نشات م پنجاه ةرمین در یک دور

شجد هجتاه شجد تا  ت رفاریشا  در رشاد درآماد حاصا  رر     مجدد رمین در نظر گرفنت م 

 مالیا  منجر شجد.

ماین  ار رناجرع    مالیا   ر ررنت ر آثاروتحلی  خجد  ت تجایت ة( در مقال2003پنروچ  )

 -گاذررت در یاک رقنصااد  اار در شارریط  هات مقادرر هاار        گیرت زرمایت و زرمایتشل 

دلاد  د، پردرخنت رزت. ننای   ررز  نشات ما  شجرر رننخا  م رزنررحت  ت صجر  دروت

دولت رر درآمد مالیات  ور  نت رزت. رگر درآمادلات   ةرزنفاد ةمالیا   ر رمین  ت نحج آثار

تأمین مخارج غیر تجلیدت دولت رزانفاده شاجد، رثار مالیاا   ار رماین  ار         مالیات   ررت

 هار خنث  خجرلد  جد. غیر رن ان  و نیروت ةرنباشت زرمای

رمین و ررنت آت در درآماد   ةرت نظرت  ت  ررز  نق   القج( در مطالعت2005فجلدروت )

و نشاات   رزات  تویژه تئاجرت لنارت واجرج پردرخنا    عمجم  و  ت ةلات مالیدولت و تئجرت

رت دررد،  ات طاجرت هات    دلد رمین و ررنت آت در درآمد دولات نقا  رزازا  و  االقجه     م 

 هند.نیارلات مال  هااللات عمجم  هفایت م  لمةمالیا   ر رررش رمین  ررت تأمین 

 روش تحقيق

رر نظار   و هار ردت لدف، رزاس  ر رزت وتجصیف   -روش تحقیق مطالعت رر نجع تحلیل 

، ر نادر  ررزانا ریان   دررت رزت. هنا خانت نجع رر نیار مجرد لاتدرده آوردتدزت  ت چرجنر 

لات مخنلف رقنصاادت و مالیاا   ار    فعالیت گجناگجت در مجرد ررتبا   ین زطح لاتنظر

لاات  درده .رزات  رررش رمین  ررز  و زپس  ر رزااس مباان  نظارت گاردآورت شاده     

ار ریاررت،  اناک   ع رزم  آمارت مانند مرهاا آما  رقنصادت مجرد نیار  ررت منغیرلا رر مررو

لاا و نظاایر آت    ، زارمات رماجر مالیاات ، وررر  م الن و شهرزاارت، شاهردررت     مرهات

 .آورت شده رزت ومع
 ردت  ت رلمیات مجضاجع، ریان مطالعات     تحقیق و پ  ةل ررت م ئررللار  ةمنظجر رررئ  ت

لاات   مدل  پجیا رر رور ط  ین عاما    زارت پجیای  زی نم هجشد  ا رزنفاده رر روش مدل م 

 روش یاک  رثرگذرر  ر  اررر رمین و م الن در رقنصااد ریاررت رررئات هناد. پجیاای  زی انم       
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 تجرنمنادت  هامپیجترت زارتشبیت صجر   ت لازی نم در درك هت رزت مالررنت زارتمدل

  ات حا  مادل    لا و پاررمنرلارین رویلرد  ا تجوت  ت تعامف  درخل   ین  خ خاص  دررد. 

مدل فررگیر رزت هات  یک   یان  دیرر، ت  ؛هشاندپردررد و زی نم رر  ت حالت تعادل م م 

 دلاد ت ما  لاا نشاا  امات آت وضعیت تعادل عمجم  رر در تماام  چرخات  ح  معادال  لم

 (.1390 ،)طلجع 

  خشا  میاات  و خارد  هافت،  ررلباردت،  لاات ریات  رنامت تدوین پجیای  زی نم  ررت

منجر  مبثر لاتزیازت و لازارمات طررح  آت  ت رر رزنفاده و دررد  االی  تجرت و ظرفیت

  ین پی   ت تبیین، تجرندم    لامنغیر و لامبلفت در ریاد تنجع ووجد صجر  شجد و درم 

زاارت  ار رزااس پجیاای  زی انم       پاردررد. مادل   رفنارلاا  و زاخنارلا گرفنن نظر ریر و

لاا و  لاا و یاادگیرت در دنیاات مجاارت و تجر ات      این آرماای    تلررر درئم  ةدر رگیرند

 رزات  گرفنت شل   ارخجرد- رطفعا  تتئجر رزاس  رهت  رزتیادگیرت در دنیات ورقع  

(Pugh,1988). 

 مرتبط رریلدی  ا دهیچیپ ترلرج کی در روار هت هند م فرض  نمیز ی ایپج کیتلن 

 3د اارخجر  تلاا حلقات  و 2یاا حالات   طحزا  ترلایمنغ ،1نرخ ترلایمنغ رر وهات و ل نند

 و  اجدت   خطا  ریو غ رزت ترمهم  لیایف اتیور رر رطفعا  اتیور و رزت شده  یتشل

 تزاار مادل  رر لدف (.Lane & Oliva, 1998) رزت   نمیز لر مهم تروار رر 4ریتأخ

 رزات. رر   انم یز عمللرد  هبجد ت رر مخنلف ة القج تلاازتیز   ررز  نمیز ی ایپج

  انم یز در روارر  ت ارر  دلد م رر  ررت ما  یننا نی هنر هت  ازنیز لا،ازتین زیر نی 

زاارت پجیاای  زی انم    مادل  پن  گاام  ،در ردرمت (.Shi & Gill, 2005) شجد م رننخا 

 شجد.تشریح م 

د نت یک هررر مدل   یک م ئلت شایات ذهر رزت هت  اید پی  رر لرچیادر گام رول و 

زاپس رقادرم  ات     تاا ر ندر  ایاد مشالل  وواجد درشانت  اشاد       ،دیرر   ت  یان ؛زی نم رر

مجوجد در مطالعت ووجد ررنت در  اررر رمین و م الن در رقنصااد    ةم ئل زارت هرد. مدل

 مشاخص  و ی شنازاا  منازاب   رماان  رفق کی در م ئلت نلتیر محض هشجرمات رزت.  ت

. پاردرریم ما   رفناار  شرح نظجر ت م ایپج ةیفرض نام  ت رتتین نظریتدو  ت در گام دوم د،ش

                                                           
1. Rate Variables 
2. State or Level Variables 
3. Feed back Loops 
4. Delay 
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 و  ارخجردلاات مهام   ح ب  ر م ئلت ی ایپج ةرر مشخص  حیتجض  اید نظر مجرد ةیفرض

 رر ،  انم یز تفلر در (.1379ررده، )حمیدتدلد  رررئت  نمیز اتیور و رنباشت زاخنار

 شاجد. دو  درك  هنر و شجد   دردهینما  نمیز کی زاخنار تا شجد م رزنفاده ی ر اررلا

در تفلار   رزات.  2اتیا ور نماجدرر  و 1 علّ تلانمجدرر حلقت   نمیز تفلر تمهم  رر  اررر

 ؛ اشاد  درشنت مطا قت  ورقع اتیدن در درر معن  مفهجم کی  ا دی ا رتیمنغ لرزی نم ، 

 رر پاس ، در گاام  عادت   .دشج   ررز  اید ر عادت زارگارت منظجر  ت معادلت لمچنین لر

 و رنباشت لاتاگررمید  ت لاآت  یتبد زپس و  علّ لاتحلقت نمجدرر  ت  ذلن مدل  یتبد

شاجد.   ما  رفاارر ون ایم رزانفاده   منر رر رورر و زارتتیشب آت،  ررت هردتو فرمجلت اتیور

زارت  اا رزانفاده رر تلنیاک پجیاای  زی انم      رفارر شبیتترین نرمرفارر ون یم مندرول نرم

 شاجد  م  وررد پاررمنرلا رر لرهدرم  ت مر ج  و رعدرد  اضیر معادال  رفاررنرم نیر در .رزت

 د.یآ م دزت ت   یو ننا پذیرد م  صجر  مدل روت نظر مجرد لات یوتحلتیتجا و زپس

مادل و رعنباار آت قا لیات     آرماای  شجد.  آرمای شده  اید در گام چهارم، مدل رررئت

 ارد. رعنباار    ت آت رر  ااال ما    اجد دلد و رعنماد  ت هار ردت رعنماد  ت مدل رر رفاری  م 

زاخنارت مدل  ر رعنماد رفنارت آت رولجیت دررد و تنها رماان  هات زااخنار مادل درررت     

 اررت   (.Shi & Gill, 2005)هارد  تاجرت رعنباار رفناار مادل رر  ررزا        رعنبار رزت ما  

 لات ریر رزنفاده شده رزت: دزنیا    ت رین رطمینات رر مدل، رر آرمجت

 درصاد در رین آرمجت، مقدرر چند منغیر رصل  مدل لمانند  د نهایی:آزمون ح الف(

لات حدت مخنلف )  یار ریااد و   رشد ومعیت، در حالت درصدمالیا   ر رررش رمین و 

  یار هم( تغییر درده شده و میارت تغییرر  مدل در  رر ار ریان تغییارر   ررزا  شاده      

 حدت رزت. رفنار منطق  مدل در حاال  ةدلند رزت. ننای  نشات

تار   لات زاده در رین آرمجت، مدل  ت ریرزی نم اجزاي مدل: از آزمون بخشی ب(

 لا رنجاام گرفنات   لات مخنلف  روت لریک رر ریرزی نم آرمجتزپس  رزت و تق یم شده

 .رندلا در مدل نهای  قررر درده شده و در نهایت ریرزی نم رزت

  اجدت تعریاف منغیرلاا و زااخنارلا  ات      ررت  ررز  منطقا   حالت تعادل: آزمونج( 

هاردت  و  اا مشاخص   هصجر  دزن  مقدرر تمام منغیرلا در حالت تعادل مدل محازابت شاد   

 شده رزت.زارت و رفنار منطق  رر آت مشالده  رفنار مدل شبیت مقادیر تعادل  تمام منغیرلا
                                                           
1. Causal Loops 
2. Flow Diagram 
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آت دررد و  رفارر ون ایم وواجد  نهای  مدل در نرم ررز  قا لیت افزار: نرمآزمون د( 

 .1شده  اشدآرمای  رفارر ون یم نیا نرم ا مدل پجیای  قا لیت رعنماد دررد هت 
 و  طررحا   ررت آت رر تجرت م ،شد ولب مدل  ت هارفرما زار ومدل رعنماد هت نیلم

 ,Lane & Oliva)هرد  رزنفاده  نمیز  هبجد مل  و محل  در وهت لاتازتیز  ا یررر

 اررت  فجق، مطالعة شجد. در زناریجلات زیازن  وضع م پایان ، . در گام پنجم و (1998

اد ریاررت و  ه ب رطفعا  الرم و هاف  در مجرد روررت مالیا   ار رررش رماین در رقنصا   

 یاات  طررح  شده رزت هت در ردرمات   ت زت زناریج در قالب مبان  نظرتننای  آمشالدة 

 خجرلد شد.

 سازي پویاي ماليات بر ارزش زمينمدل

  خا   پیشاین رزات. زاهم    و پ ینرر طة  درررت رقنصادت فعالیت 134  ا م لن   خ

رزات   درصاد  اجده   13 تا 11  ین لمجرره رخیر لاتزال در ریررت رهشج رشنغال رر م لن

درصاد نقادینر     30تاا   20لات رخیار لماجرره   (.  خ  م لن در زال1389)چرین ، 

رخیار  دلاة  گرفنات در زات   صاجر  محازابا   در وامعت رر  ت خجد رخنصاص درده رزات.  

 34درصد تقاضات مجوجد در ریان  ااررر مر اج   ات تقاضاات ورقعا  و        66رقنصاد ریررت، 

 (.1390)هامیا ، رزت  ارت  خ  زاخنمات  درصد دیرر آت مر ج   ت تقاضات زفنت

لات مادل و چراجنر    منغیرمعلجل   ت شناخت دقیق تمام   -رزم نمجدرر علّ  ررت 

هت رین مهم رر مرور مطالعاا  منعادد و تجر یاا  گجنااگجت      نیار رزتلا  تررتبا  میات آ

هشجرلای  رر قبی  رمریلا، رنرل نات، رزانررلیا، ریرلناد، رزاپانیا، آلماات، هاناادر، فررن ات،       

ونج   فررلم شاده رزات. نماجدرر      هنک و هره درنمارك، آفریقات ونج  ، زنراپجر، لنگ

لاا در دروت یاک   منغیررثرگاذررت  نحاجة   آمده رزت هات  1نهای  در نمجدرر  معلجل -علّ 

 دلد. زی نم رر نشات م 

 .ترین م یر تأثیرر  مالیا   ر رررش رمین نشات درده شاده رزات  ، مهم1 نمجدرر در 

 شاجد پردرخنت م   ت معرف  نمجدرر وریات زی نم پجیات مالیا   ر رررش رمین ،در ردرمت

لات حاص  رر تحقیق در مادل  درده ،ر رین مرحلت، دنشات درده شده رزت 2هت در نمجدرر 

 .شجدم مدل مشخص  تررت و ررتبا   ین روارذوایر رفارر ون یمنرم ا 

                                                           
 .رزت شده آورده مطالعت پیجزت در آرمای  رین. 1
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ریان   ةدلناد عجرما  تشالی   دلندة نشاتوریات  اررر رمین و م لن  -نمجدرر رنباشت

 وریات ووجد ررنات رماین  ات    -نمجدرر رنباشتم ئلة لازت. منغیر اررر  ت لمرره مالیت 

شاده، یاک   .  دین منظجر مادل رررئات  رزتعیت و چرجنر  تخصیص رمین دلی  رشد وم

 اا   لاات مادل  منغیرروناد   تغییار هناد هات چراجنر     زی نم مالیا  ورحد رر تشریح م 

وواجدآوردت یاک   تدلد. ریان مادل ضامن  ا     رقرررت مالیا   ر رررش رمین رر نشات م 

در  قیمات م الن نیاا خجرلاد شاد.     درآمد مطلج  و پایدرر  ررت مادیررت  اعاث ثباا     

ن یمنغیر رزنفاده شده رزت. رین منغیرلا  ا تجوت  ات تعیا   45زارت پجیات مطالعت،  مدل

شام  منغیرلاات رنباشات،   و  رندشدهتأیید نظر خبرگات  ا مرر مدل و محدودیت تحقیق 

 ل نند.همل  و منغیر وریات 

قیمت زمین

تقاضای کل

کمیابی زمین -
+

+

عرضه کل

-
B

رانت

سفته بازی

تقاضای
سفته باری

تقاضای
واقعی

+

+

+

+

+

تخصیص
بهینه

بازدهی
زمین

-

+

+

R

B

دسترسی زمین

+

توان و انگیزه

سرمایه گذاری

تحرک
سرمایه

سرمایه گذاری

بخش ساختمان

سرمایه گذاری

بخش صنعت

+

+

+

+

+

اشتغال

انباشت
سرمایه

ساخت و ساز

+

+

+

+

+

R

جمعیت

نیاز سرمایه گذاری

+

+

خلق ایده های جدید

+

+

<لاغتشا>

<تیعمج>

<هیامرس تشابنا>

+ +

+

ضریب جینی

توزیع

درآمد

-

+

+

<تنار>

سود سرمایه

گذاری +

+

زمین آماده ساخت

+

زمین ساختمانی

+

+

+

LVT
+

-

هزینه های

جمع آوری

مالیات

-

توانایی بودجه
-

+
فعالیت های خدماتی و عمرانی

+

B

<یراذگ هیامرس دوس>

 

 ات بر ارزش زمينمعلولی سيستم پویاي مالي -نمودار علّی. 1 نمودار
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موجودی خزانه

درآمد هزینه فعالیت های

خدماتی و عمرانی

سایر هزینه ها
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 جریان سيستم پویاي ماليات بر ارزش زمين -نمودار انباشت. 2 نمودار

ررنات رماین رر دو منظار    . رزات  ارت رمین  دف رصل  مطالعت هننرل تقاضات زفنتل

رثر هالش  هت  ار  ااردل  و    .2 ارت ریجاد و رفاری  تقاضات زفنت. 1 :قا    ررز  رزت

منفا  در    رقنصاددرنات  ر رین هت ووجد ررنات رماین عاامل   . تمام  دررددزنرز  رمین 

لرت  ات حاال   لا  ررت رونق  اررر  اید فرقنصاد رزت رتفاق نظر دررند و معنقدند هت دولت

رود و گااه رر  این نما    ررنات رماین لایط     اا وواجد ریان   ؛ (1389)میرهنجل ،  آت هنند
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مطاا ق   .هنناد   رزانفاده ما   درررت ه ان  ل نند هت لمجرره رر رین مایت رونماع رمین

.  ر لمین رزااس  ات   زتلارفررد در تمام  دوررتلمة مبان  عدرلت رین مایت منعلق  ت 

عادرلت  رشااعة  مناا ع،   هیناة  رونق رقنصاادت، ه اب درآماد مطلاج ، تخصایص      دلی  

هت در رین  اررر مطرح شده رزت مالیاا   هارآمدت رونماع  و تجریع منازب درآمد، ر ارر 

  رزت.رمین  ر رررش 

شاجد، رر رشاد و    ت  اررر م  رمینعرضة  ر رینلت مانع   ارت عفوهووجد تقاضات زفنت

شجد و م و مانع پیشرفت رمین و  هبجد تخصیص منا ع هند م آت نیا ولجگیرت تجزعة 

. رقنصااددرنات  (George, 1982) شاجد ما  ثبات  رفاری  قیمت و    مجوبگام در رولین 

 رر تنها روناق ریان  خا  پیشاروت رقنصاادت     در رین  اررر نت زجدرگرتمعنقدند  ا حذف 

گاذررد  ما   للت  ت دنبال خجد آثار مطلج  دیررت نیاا در دیرار  ارررلاا     آورد،م فررلم 

(Tideman, 2004)رماین رر  ات دلیا     زاجدرگررنة  شده آثاار حاذف تقاضاات    رررئت . مدل

 1404ریاررت زاال   رنادرر  چشام م لن تا  رقرررت مالیا   ر رررش رمین در  اررر رمین و 

 .دلدنشات م 

 اجراي سناریوهاي مختلف

ترین عجرم  تأثیرگاذرر  ات    مدل پجیای  زی نم مهم ةرندرررر پیچیدگ    ولجگیرت  ررت 

رشد منغیرلات مدل  ت صجر  رشد مالانت در نظر گرفنات شاده   درصد رند.  هار  رده شده

 زال یعن  تا 12رر ظرف  در ریررت لات مخنلف تشده روند آثار زیازرزت. مدل طررح 

 دلد.رنعلاس م  1404زال 

 سناریوي اول )وضع ماليات بر ارزش زمين(

ننای  وضع مالیا   ر رررش رمین لم اج  اا مباان  نظارت و مطاا ق مطالعاا  واجرج،        

هت  اا وضاع تنهاا یاک درصاد      رت گجنت ت  رزت؛ تیدمنمن و ، یانگهال ل مکویلرت، 

 ارت قیمات رماین و م الن  ات      تدری   ا هال  تقاضات زفنت ر رررش رمین  تمالیا  

دلاد، روناد   نشاات ما    3طاجر هات نماجدرر    رزاد. لماات  ثبا  ن ب  در طجل رمات ما  

 صافر، یاک، دو و زات درصاد    مقاادیر   ارت و قیمات رماین در   نمجدررلات تقاضات زفنت

تباع آت پایادررت   ت  ارت و  نتنشات رر هال  تدریج  تقاضات زف مالیا   ر رررش رمین

یا د، رمات رزیدت  ات پایادررت قیمات    مالیا  رفاری  درصد قیمت رمین رزت و لرچت 
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. هناد رین رفنار رر تضمین م  4. تحلی  ح ازیت در نمجدرر رفندتر رتفاق م رمین زریع

د پیمایا  م قیمت رمین شرریط عادت و طبیع  خجد رر  ، ارتزفنت  ا حذف هام  تقاضات

 .1یا دپایدررت دزت م  عامف  عرضت و تقاضات رمین   تو  ا ت

 
 بازي و قيمت با وضع ماليات بر ارزش زمينروند تغيير متغيرهاي تقاضاي سفته. 3نمودار 

                                                           
 رزت. وجدمج ون یم رفاررنرم ةن خ آخرین در منغیرلا ح ازیت تحلی  ر ارر. 1



 513  سازي سيستم پویاي ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ایران مدل

 

 

 

land value taxation

50% 75% 95% 100%

Land Price

200,000

150,000

100,000

50,000

0
0 33 66 99 132

Time (Month) 
land value taxation

50% 75% 95% 100%

Speculative Demand

20,000

-135,000

-290,000

-445,000

-600,000
0 33 66 99 132

Time (Month) 

بازي و قيمت زمينتحليل حساسيت متغيرهاي تقاضاي سفته. 4نمودار   

مالیاا   ار رررش رماین    قدرر مرر  صفر تا  ی ت درصدت یتغیدلندة نشات 4نمجدرر 

 تحلی  ح ازیت چرجنر  تغییرر  منغیرلاات مادل رر در ریان درمنات نشاات      رین رزت.

 اارت رر  رررش رمین لمجرره هال  تقاضات زفنت دلد. مدل پجیای  زی نم مالیا   رم 

 ت لمرره دررد. رین در حال  رزت هت قیمت رمین  ا وضاع تنهاا یاک درصاد مالیاا   ار       

لات مثبات دیرارت    وضع مالیا   ر رررش رمین ویژگ  .رزد ت پایدررت م  رررش رمین

نیا دررد. رین مالیا   اا  هباجد تجریاع درآماد  ات دلیا  رفااری  نیاروت هاار در  خا            

شاجد،  اعاث رفااری  تقاضاات ورقعا        ما  منجر هت  ت رفاری  رفاه رونماع   ،زاخنمات

 5مالیا   ار رررش رماین در نماجدرر     خجرلد شد. نرال   ت آثار مثبت و مطلج   رقرررت
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پردرررت مالیاا   ار رررش   و   یارت رر تئجرت آال ادو ،، فدرر، ویلرت ننای  تفلرر  گافن 

 دلد.ب مدل پجیای  زی نم نشات م رمین رر در قال

 

 

 

 هاي مدل با وضع ماليات بر ارزش زمينمتغير تغييرروند . 5نمودار 

 تخصيص ماليات بر ارزش زمين( درصد تغييرسناریوي دوم ) 

رقنصاددرنات طرفدرر مالیا   ر رررش رمین معنقدند هت رگر دولت محل  یا مرهات درآمد 

یص لات عمررن  و آ اادرن  تخصا   رمین و فعالیتتجزعة حاص  رر رین مالیا  رر  ت  خ  

هت  ت  رقنصاددرن نخ نین هند.  طجر مبثرت هارر عم  م  دلد، مالیا   ر رررش رمین  ت

خجد رمین تأهید درشت، درنشمند آلماان    ترر رمین  ه ب شده رلمیت تخصیص منا ع 

. گال  ر رین عقیده رزنجرر  جد هت رگر مالیا   ر رررش رمین وضاع شاجد    جدزیلجیج گال 
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تجرناد  ، مالیا   ر رررش رماین نما   نشجدول  درآمد رین مالیا   ر روت خجد رمین خرج 

لات مننخاب مادل  ررزا     منغیر، روند رشد 6در نمجدرر . رود  ت شمارج   زیازت مطل

. در رزات یاک درصاد    ات میاارت   د. فرض زناریج  رقرررت مالیا   ر رررش رماین  شجم 

درصدت درآماد مالیاات     50مدل رخنصاص رولیة زناریجت رول هت رر نظر گذشت، فرض 

 100و  50  صفر، ) ا درصد تخصیصدرصد رین  تغییر ا  ، ت  خ  رمین  جده رزت. حال

 لات مننخب مدل رزت.منغیر تغییردرصد( مطالعت در پ  یافنن چرجنر  

 

 

 

 درصد تخصيص ماليات بر ارزش زمين تغييرهاي مدل با متغير تغييرروند  .6نمودار 
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رماین صافر    جدوة در حالن  هت تخصیص  ،مشخص رزت 6در نمجدرر طجر هت  لمات

 ارت رمین هننرل شاده رزات    رررش رمین تقاضات زفنترزت، رگرچت  ا وضع مالیا   ر 

. رناد هارده ویژه قیمت رمین، لمچنات روند رفاریش  خجد رر حفا    ت ،لات مدلمنغیررما 

عرضاة  روناد   تغییار نلاردت  لات زاخنمان  رزت هت مجوب  رمین نلردت دلی  آت تغییر

رماین روناد    عمررنا   جدواة  شجد. رین در حال  رزت هت  ا رفااری  تخصایص    رمین م 

یا ند، قیمت رمین لات زاخنمان   هبجد م  رمین و رمین  رفاریش  تقاضات ورقع ، عرضت

و لرچت رین تخصیص رفاری  یا د، قیمت رماین رودتار  ات    رزد م و م لن  ت پایدررت 

 پایدررت خجرلد رزید.

 رشد جمعيت(درصد  تغييرسناریوي سوم )

رزت. ریان مطالعات  اا نررشا        جدهقنصاددرنات ومعیت رر دیر ار مجرد تجوت ر لاتتنظری

ررنت رمین  ا وضع مالیاا   ار رررش رماین    م ئلة ح   ررت   طرفانت  ت طررح  مدل   

مالیا   ر رررش رمین لمات یک درصد و درصاد تخصایص درآماد    درصد پردرخنت رزت. 

ت درصد فارض شاده رزات. در زاناریجلا     50حاص  رر مالیا  نیا لمانند زناریجت رول 

 ،1390تاا   1385پن  زال هشجر ریاررت رر زاال    در رشد ومعیتمیانرین درصد  ، قبل 

لاات  منغیریر یتغ 8شجد، نمجدرر طجر هت دیده م در نظر گرفنت شده رزت. لمات 013/0

رشاد ومعیات نشاات    میاارت  درصادت   100و  50مننخب مدل رر  ا تجوت  ات رفااری    

 دلد.   م 

هت  اا رفااری    ترتیب زارد؛  دین  ت رر لدفمند م رشد ومعی مالیا   ر رررش رمین

یا اد. نیاار مجواب تقاضاا و تقاضاا رر زاجی         گاذررت رفااری  ما     ومعیت نیار زارمایت 

هات   حالن  ول  در ؛شجد رمین رر زبب م رفاری  قیمت و رر زجت دیرر ررنت لات  رمینت

  ار رررش رماین  مالیاا    هناد،   ارت رر هننارل ما   ت ووجد دررد هت زفنتمنغیردر مدل 

 ا رفاری  رشد ومعیت، هارری  رمین رودتر  ات   .محرك رقنصادت مبدل شجد تجرند  ت م 

گاذررت در  خا  زااخنمان      رزاد و لمچناین  اعاث رفااری  زارمایت     م حالت  هینت 

باع تقاضاات ورقعا  رماین و     ت ترزت هت  ا رفاری  رشد ومعیت   حال  شجد. رین در م 

قیمات رماین و م الن     ،دلیا  تحارك  خا  زااخنمات     ا  تیا د رم م لن رفاری  م 

 هند. لمچنات ثبا  ن ب  خجد رر حف  م 
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 رشد جمعيتدرصد  تغييرهاي مدل با تغيرم تغييرروند  .7نمودار 

MI ،  ا رفاری  رشد ومعیتشجددیده م  7طجر هت در نمجدرر  لمات
 عاد رر مادت     1

ات و گاذررت در  خا  زااخنم    فاری  تاجرت زارمایت  ر منغیررفاری  رین  .یا درفاری  م 
                                                           
1. Motivation for Investment 
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گاذررت در  رفااری  تاجرت زارمایت    و لمرره خجرلد درشات  لات رقنصادت رر  تدیرر  خ 

رشد ومعیت  شجد؛ رفاوت  ر رین،م لات زاخنمان   خ  زاخنمات  اعث رفاری  رمین

-ری  زافنت  ا ووجد مالیا   ر رررش رمین نت  اعث رفاری  قیمت رمین و نت  اعاث رفاا  

شجد. رشد ومعیت در مدل پجیاای  زی انم مطالعات یاک      ارت م  ارت و تقاضات زفنت

 ت  هباجد  مطلج  رقنصادت ولجه هرده رزت هت لرچت  یشنر  جدت آت  اعث همک  منغیر

 د.جششرریط  خ  زاخنمات م 

 گيرينتيجه

تئاجرت مالیاا    زاالة   250زا قة و ووجد رر یک زج رلعاده  غفلت رر یک منبع درآمد فجق

رر زاجت    ر رررش رمین  ت لمرره آثار مثبت روررت آت در شهرلا و هشاجرلات گجنااگجت  

رررئاة  منظجر  زارد.  ت رویلردت نجین روشن م  ، رلمیت پردرخنن  ت رین م ئلت رر  ادیرر

تفش  ر آت  جد تا  اا رزانفاده رر روش     ارت رمین ووجد ررنت و زفنت ةلئم  ررت ررللار 

لاات رثرگاذرر  ار  ااررر رماین و       مدل  پجیا رر رور ط  ین عام   ارت پجیای  زی نمز مدل

. در زاناریجت رول و  رزات  حذف هام  تقاضات زجدرگررنت  یانررننای   .م لن رررئت شجد

 اارت   زافنت تقاضات  ر  ا وضع مالیا   ر رررش رمین در  اررر رمین و م لن، رین مالیا  

و تقاضاالات  هناد  ما   ارت  ت صافر میا     تقاضات زفنت ،رردگذم م نقیم تأثیر  ت طجر 

رمین هاف  عرضة رین مالیا   ا  ترتیب دین  ؛گیرد مجوجد  اررر شل  حقیق   ت خجد م 

لات مطلج  درآمد مالیات  رر قبی  پایادررت   و ویژگ شجد م گذرررت   اعث تهیی  زرمایت

درصد تخصیص درآمد مالیاات    تغییر. در زناریجت دوم،  ا هند م نمایات  رر قیمت رمین

تجرت رزید هت لرچات درآماد     ت  خ  زاخنمات در یک رقنصاد شهرت  ت رین ننیجت م 

رخنصاص یا د، آثار وضع رین مالیاا  تاأثیرر    آت  ةحاص  رر رمین  ت خجد رمین و تجزع

در زناریجت زجم، آثار رشد ومعیات   .مثبت  یشنرت  ر  خ  زاخنمات خجرلد گذرشت

  رقارررت مالیاا   ار   زاایة  در  تاجرت ما   درزن هت رر رین ظرفیت  ت رزت ند شدهلدفم

  .هردرررش رمین رزنفاده 
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