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 دارائی ُای ّالؼی در همابل دارائی ُای هالی 1-1

هیقاى حـّت یک ربهؼَ ثَ ظـفیت تْلیؼی ثٌگبٍ ُبی التَبػی آى ربهؼَ ثـای 

عؼهبت ثنتگی ػاؿػ. ظـفیت تْلیؼ کبال ّ عؼهبت ثَ صزن ّ تْلیؼ کبال ّ 

ُبی ّالؼی آى ربهؼَ ثنتگی ػاؿػ. فهیي، مبعتوبى،  کبؿکـػ ػاؿائی

کَ ػاًو ّ هِبؿت آًبى ػؿ  تزِیقات، فٌبّؿی تْلیؼ ثَ ُوـاٍ اًنبى ُبیی

تْلیؼ ثکبؿ گـفتَ هی ىْػ ػؿ هزوْع ػاؿائی ُبی ّالؼی ّ اًنبًی ظـفیت 

 ربهؼَ ؿا ىکل هی ػٌُؼ. تْلیؼی ّ هَـف

بی ّالؼی، ػاؿائی ُبی هبلی هخل مِبم ػبػی ّ اّؿاق ُ ػؿ همبثل ػاؿائی

لـَّ لـاؿ ػاؿػ. ایي ػاؿائی ُب حـّت ربهؼَ ؿا ًيبى ًوی ػٌُؼ. مِبم ػبػی 

ُبی هبلی ػؿ تْلیؼ کبال یب اؿائَ  چیقی ثیو اف ثـگَ کبغؾ ًینت. ػاؿائی

ُبی هبلی ػؿ افقایو ظـفیت تْلیؼ ّ  عؼهبت ًمو هنتمیوی ًؼاؿًؼ. ػاؿائی

ؼ. اًتمبل مـهبیَ ثَ ثٌگبٍ ُبی تْلیؼی ّ ًحـّت ًمو غیـهنتمین ػاؿ

گـػآّؿی هیقاى هتٌبثؼی اف پْل ّ اًزبم مـهبیَ گؾاؿی رؾاة ػؿ ػاؿائی ُبی 

ُبی  ُبی هبلی اهکبى پؾیـ امت. ػاؿائی ّالؼی اف ٓـیك اًتيبؿ ػاؿائی

ایزبػىؼٍ اف ظـفیت تْلیؼ ػاؿائی ُبی ّالؼی هبلی اػػبی هيبؿکت ػؿ ػؿآهؼ 

ػاؿائی هبلی فمٔ ًوبیٌؼٍ صك هبلی ًنجت ثَ هٌفؼتی ػؿ آیٌؼٍ  ُنتٌؼ.

امت. هؤمنَ یب ّاصؼ تزبؿی کَ پـػاعت رـیبى ًمؼی ؿا ػؿ آیٌؼٍ هْافمت 

هبلی ؿا  کـػٍ امت ًبىـ ػاؿائی هبلی عْاًؼٍ هی ىْػ. هبلک ػاؿائی

 مـهبیَ گؾاؿ هی ًبهٌؼ.

 

 طبمَ بٌذی دارائی ُای هالی 2-1

ُبی هبلی ثَ مَ گـٍّ اٍلی تمنین هی ىًْؼ: اّؿاق ثؼُی، اّؿاق  ػاؿائی

 مـهبیَ ای، ّ اّؿاق هيتمَ.

، رـیبى ػؿآهؼی حبثت یب هتغیـی ثب فـهْل هيغٌ ػؿ ْٓل اّراق بذُیػاؿًؼٍ 

ثـای ًوًَْ، ػاؿًؼٍ اّؿاق هيبؿکت هجلغ حبثتی ؿا  ػّؿٍ ًگِؼاؿی آى ػؿیبفت هی کٌؼ.

ب ٍبػؿ کٌٌؼٍ اّؿاق هيبؿکت تؼِؼ هی زػؿ پبیبى ُـ فَل ػؿیبفت هی کٌؼ. ػؿ ایٌ

ؼ اٍل هجلغ ؿمی کٌؼ کَ ثِـٍ ایي اّؿاق ؿا مبالًَ ثَ مـهبیَ گؾاؿ ثپـػافػ، ّ ػؿ مـ

ثب ًـط مْػ ػلی ّام ّ آعـیي ثِـٍ آى ؿا پـػاعت ًوبیؼ. اّؿاق هيبؿکت هوکي امت 

 الضنبة ًیق هٌتيـ ىْػ.



ًيبى ػٌُؼٍ هبلکیت ػؿ  طِام یا اّراق طزهایَ ایثـعالف اّؿاق ثؼُی، 

ىـکت امت. ػاؿًؼگبى اّؿاق مـهبیَ ای ػؿیبفت ُبی حبثتی ًؼاؿًؼ. آى ُب ثَ رِت 

  هبلکیت ػاؿائی ُبی ّالؼی فمٔ ػؿ مْػ ىـکت هيبؿکت ػاؿًؼ.

اؿفىيبى ثَ اّؿاق ثِبػاؿ ػیگـ ثنتگی ػاؿػ.  اّؿالی ُنتٌؼ کَ اّراق هؼتمَ

ثبفػٍ ایي اّؿاق ثَ ثبفػٍ یک ػاؿائی پبیَ ػیگـ هخل مِبم یب اّؿاق لـَّ ثنتگی 

اهـّفٍ رق رؼایی ًبپؾیـ هضیٔ مـهبیَ گؾاؿی ىؼٍ اًؼ. اف ػاؿػ. اّؿاق هيتمَ 

 اٍلی تـیي کبؿثـػُبی اّؿاق هيتمَ پْىو ؿینک ّ ثْؿك ثبفی امت.

 

 هؼتزیاى طیظتن هالی 3-1

هيتـیبى هضیٔ هبلی ثَ مَ ػمتَ ٓجمَ ثٌؼی هی ىًْؼ: عبًْاؿُب، ىـکت ُب، ّ 

 ػّلت. 

اغلت عبًْاؿُب ػؿگیـ تَویوبت ػؿثبؿٍ فؼبلیت ُبیی هخل: اىتغبل،  الف( خاًْارُا:

هَـف ُنتٌؼ. ػؿ التَبػ مـهبیَ ػاؿی، ایي  آهْفه، ثبفًينتگی، پل اًؼاف ّ

تَوین هی گیـًؼ، ىـکت ُب فؼبلیت ؿا اػاهَ ػٌُؼ یب اف عبًْاؿُب ُنتٌؼ کَ 

فؼبلیت ػمت ثکيٌؼ. اگـ ىـکتی ثَ عْثی کبؿ کٌؼ ّ اًتظبؿ ثـّػ ػؿ آیٌؼٍ ًیق 

مْػآّؿ امت، مـهبیَ گؾاؿاى صبّـًؼ ثِبی ثیيتـی ثـای عـیؼ مِبم ایي ىـکت 

 ُب ثپـػافًؼ.

َ چگًْگی مـهبیَ ػؿ صبلی کَ تَویوبت هبلی عبًْاؿُب هؼطْف ث ب( ػزکت ُا:

گؾاؿی پْل هی ىْػ، ىـکت ُب ثـای تأهیي هبلی مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ػاؿائی ُبی 

ّالؼی هخل؛ اهْال، هبىیي آالت ّ تزِیقات، فٌبّؿی تْلیؼ ّ غیـٍ ًیبف ثَ پْل ػاؿًؼ. 

ثَ ْٓؿ کلی، ػّ ؿّه ثـای تأهیي پْل هْؿػ ًیبف ّرْػ ػاؿػ. اّل، ىـکت ُب هی 

ػؿیبفت ًوبیٌؼ یب ثَ ْٓؿ هنتمین اّؿاق لـَّ ؿا ثَ ػبهَ هـػم  تْاًٌؼ اف ثبًک ُب ّام

ػّم، پؾیـه ىـکبی رؼیؼ اف ٓـیك فـّه مِبم کَ هٌتِی ثَ هبلکیت  ثفـّىٌؼ.

ىـکت ُب تـریش هی ػٌُؼ اّؿاق  مِبم ّ ػؿ ًتیزَ هبلکیت ىـکت هی ىْػ.

ثِبػاؿ ثب هؼل مبػٍ ؿا هٌتيـ کٌٌؼ کَ فبلؼ ُـگًَْ اثِبم یب ؿینک ثبال ثبىؼ ّ ثَ 

گًَْ ای هتٌبظـ ُقیٌَ تأهیي هبلی ىـکت ًیق کوتـ ثبىؼ. ػـَّ اّؿاق ثِبػاؿ ثب 

هؼل ثبفػُی مبػٍ ّ یک ػمت اف ٓـف ىـکت ُب، هْرت ایزبػ تْبػ ثب تمبّبی 

ی ىْػ. اغلت عبًْاؿُب توبیل ػاؿًؼ ػؿ اّؿاق ثِبػاؿی مـهبیَ گؾاؿی عبًْاؿُب ه

هيغٌ ثبىؼ. ایي ػؼم مبفگبؿی تمـیجبً کٌٌؼ کَ ثـای هخبل، ؿینک ّ ثبفػُی آى 

ایي ثیي ٌٍؼت ّامطَ گـی هبلی ظِْؿ ًوبیؼ. ػؿ  ػؿ ُؼف ُب هْرت هی ىْػ تب



ِبػاؿ فٌی یب پیچیؼٍ کَ ایي ٌٍؼت ثب تجؼیل اّؿاق ثِبػاؿ مبػٍ ىـکت ُب ثَ اّؿاق ث

 (ىـکت ُب ّ عبًْاؿُبهٌبمت تمبّبی هيتـیبى امت، ثیي توبیالت ایي ػّ گـٍّ)

 پیًْؼ ثـلـاؿ ًوْػٍ ّ صفـٍ ثبفاؿ ػؿ اًتيبؿ ّ عـیؼ اّؿاق ثِبػاؿ ؿا اف ثیي هی ثـػ.

تب ػؿ هی گـػػ ًبثـاثـی ثیي ػؿآهؼُب ّ هغبؿد ػّلت، هْرت صْْؿ ػّلت  ج( دّلت:

ثـای هخبل ػؿ بلی ثَ ػٌْاى مـهبیَ گؾاؿ یب تأهیي هبلی کٌٌؼٍ ّؿّػ کٌؼ. ثبفاؿُبی ه

رٌگ رِبًی ػّم کَ ػّلت اهـیکب ثب کنـی ثْػرَ هْارَ ثْػ الؼام ثَ فـّه امٌبػ 

عقاًَ، اّؿاق لـَّ ّ ػیگـ امٌبػ ثؼُی ًوْػٍ امت. ثٌبثـایي، ُوبًٌؼ ىـکت ُب، 

یبف ثَ ػؿیبفت ّام ػاؿًؼ. ػّلت ُب ػّلت ُب ًیق ثـای تأهیي هبلی کنـی ػؿآهؼُب ً

اگـ ػؿآهؼُبی هبلیبتی ثـای پْىو ثـعالف ىـکت ُب ًوی تْاًٌؼ مِبم ثفـّىٌؼ. 

هغبؿد کبفی ًجبىؼ، آًِب هی تْاًٌؼ فمٔ الؼام ثَ امتمـاُ ًوبیٌؼ. ػّلت ُب 

الجتَ ایي هٌجغ گـػآّؿی ّرٍْ ثَ افقایو ًـط  ُوچٌیي هی تْاًٌؼ پْل چبپ کٌٌؼ،

تْؿم ّ صزن امکٌبك ػؿ گـػه هٌتِی هی ىْػ. ثٌبثـایي، ػّلت ُب ًیق مؼی هی 

کٌٌؼ اف اًتيبؿ ّ امتفبػٍ فیبػ اف چبپ امکٌبك ثَ ػٌْاى هٌجغ تأهیي هبلی ػّؿی 

ی کٌٌؼ. اگـ ػؿآهؼ ػّلت ثیو اف هغبؿرو ثبىؼ ػؿ آى ٍْؿت ػّلت الؼام ثَ ّام ػُ

هی کٌؼ. ػؿآهؼ هبلیبتی ػّلت هْرت هی ىْػ ؿینک ػؼم پـػاعت ّام ُبی 

ثَ ُویي ػلیل ًـط مْػ ّام ُبی پـػاعتی ثَ ػّلت تمـیجبً ّرْػ ًؼاىتَ ثبىؼ. 

ػّلت ُب ّىـکت ُب پـػاعتی ثَ ػّلت کوتـ اف ىـکت ُب ّ هؤمنبت هبلی امت. 

َ عبًْاؿُب ثفـّىٌؼ. صؼّػ ًوی تْاًٌؼ توبم اّؿاق ثِبػاؿ عْػ ؿا ثَ ٍْؿت هنتمین ث

ًیوی اف مِبم هٌتيـىؼٍ ىـکت ُب ػؿ تولک هؤمنبت ًِبػی هخل ٌٍؼّق 

ایي ًِبػ ُبی هبلی ػؿ ّالغ  ثبفًينتگی، ىـکت ُبی ثیوَ ّ ثبًک ُب امت.

ثَ ایي ػلیل آًِب ّامطَ ُبی  ّامطَ ثیي عبًْاؿ ثب ػّلت ّ ىـکت ُب ُنتٌؼ.

 هبلی ًبهیؼٍ هی ىًْؼ.

 

 هالی بَ تماضای هؼتزیاى پاطخ هحیط 4-1

ػؿ التَبػ هجتٌی ثـ مـهبیَ ػاؿی، ٌُگبهی کَ تمبّبیی ؿّاًَ ثبفاؿ هی ىْػ ّ 

تمبّبکٌٌؼگبى صبّـًؼ ُقیٌَ ػؿیبفت عؼهت ؿا ثپـػافًؼ، فؼبالى ثبفاؿ کَ ثَ ػًجبل 

ؿ ُنتٌؼ ؿاٍ صلی ؿا ثـای پبمظ ثَ تمبّبی هيتـیبى عْاٌُؼ فـٍت ُبی مْػآّ

مبفّکبؿی امت کَ هْرت پیؼایو اًْاع ثبفاؿُبی هبلی ىؼٍ امت. یبفت. ایي 

ثـعی اف ّاکٌو ُبی ثبفاؿ ػؿ پبمظ ثَ تمبّبی هتٌْع مَ ػمتَ هيتـیبى هؼـفی 

 ىؼٍ ػؿ ثغو لجلی ػجبؿتٌؼ اف: 



هبلی عبًْاؿُب، هـثْٓ ثَ اًتغبة ثِتـیي تَویوبت الف( ّاططَ گزی هالی: 

همبم همبینَ، اًؼک ثْػى ًنجی مـهبیَ  ؿّه ثـای مـهبیَ گؾاؿی پْل امت. ػؿ

عبًْؿاُب، مـهبیَ گؾاؿی هنتمین ؿا ثـای آًبى ػىْاؿ هی مبفػ. ثؼیِی امت یک 

مـهبیَ گؾاؿ کْچک ًوی تْاًؼ ػؿ متْى تجلیغبت یک ؿّفًبهَ توبیل عْػ ؿا ثـای ّام 

ػؿ ػُْ، ّامطَ ُبی هبلی ػاػى ثَ ىـکت ُبیی کَ ًیبف ثَ پْل ػاؿًؼ اػالم کٌؼ. 

هخل ثبًک ُب، ىـکت ُبی مـهبیَ گؾاؿی، ىـکت ُبی ثیوَ یب ٌٍؼّق 

ثبفًينتگی ثَ ْٓؿ ٓجیؼی ػؿگیـ ثَ اىتـاک گؾاىتي ػالئك ایي ػّ ثغو ثب 

یکؼیگـ ُنتٌؼ. ّامطَ ُبی هبلی اف ٓـیك اًتيبؿ اّؿاق ثِبػاؿ ّ ػـَّ آًِب ثَ 

ـف عـیؼ اّؿاق مـهبیَ گؾاؿاى ػؿ ثبفاؿُبی هبلی، پْل ثؼمت هی آّؿًؼ ّ آى ؿا ٍ

ّامطَ ُبی هبلی ؿا مـهبیَ ػیگـ هی کٌٌؼ. عـیؼ اّؿاق ثِبػاؿ ثِبػاؿ ىـکت ُبی 

 گؾاؿی غیـهنتمین هی ًبهٌؼ.

عبًْاؿُب ثـای مـهبیَ گؾاؿی تمبّبی  ب( ًْآّری ُای هالی ّ اّراق هؼتمَ:

ثنیبؿ هتٌْع امت، اهب اّؿاق ثِبػاؿی کَ ىـکت ُب هٌتيـ هی کٌٌؼ ًوی تْاًؼ 

توبهی ایي ًیبفُب ؿا ثـآّؿػٍ مبفػ. ىـکت ُب اف هؼل ُبی مبػٍ ثـای اًتيبؿ اّؿاق 

ثب ّیژگی ثِبػاؿ امتفبػٍ هی کٌٌؼ. اغلت، عبًْاؿُب ػؿ رنتزْی اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ 

یؼٍ ای ُنتٌؼ کَ اّؿاق ثِبػاؿ ٍبػؿٍ تْمٔ ىـکت ُب فبلؼ آى امت. ُبی پیچ

ثبفاؿُبی هبلی ثَ  ّ چٌؼثؼؼی ثـای تأهیي ًیبف هيتـیبىاًتيبؿ اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ 

ػِؼٍ کنبًی امت کَ ثَ ػٌْاى هتغََبى ثبفاؿُبی هبلی فؼبلیت هی کٌٌؼ. الجتَ 

هبلی رِت ًْآّؿی ػؿ  ایي ّّؼیت، فـٍت مْػآّؿی هٌبمجی ؿا ثـای ّامطَ ُبی

ثبفػٍ اّؿاق ثِبػاؿ  ٓـاصی ّ اثؼاع اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ ّ پیچیؼٍ ایزبػ هی کٌؼ.

هيتمَ ثنتگی ثَ ػْاهل ػیگـی ػاؿػ کَ ثَ لیوت ُبی مبیـ ػاؿائی ُب هـثْٓ 

هی ىْػ. اّؿاق هيتمَ تجؼیل ثَ ثغو رؼایی ًبپؾیـی اف هضیٔ مـهبیَ گؾاؿی 

اّؿاق هيتمَ ّ ىبیؼ اّلیي کبؿکـػ آى پْىو ؿینک ىؼٍ اًؼ. یکی اف کبؿکـػُبی 

   هی ثبىؼ.

ًیبفُبی مـهبیَ گؾاؿاى هْرت اثؼاع اّؿاق ثِبػاؿ  تٌْع ػؿ ج( هٌِذطی هالی:

رؼیؼی ىؼٍ امت کَ ثتْاًؼ ًیبفُبی هيتـیبى ؿا ثـآّؿػٍ مبفػ. ػؿ هٌِؼمی هبلی 

ؿایبًَ ای  ثب امتفبػٍ اف هؼل ُبی ؿیبّی ّ فٌبّؿی ػاػّمتؼ هجتٌی ثـ ىجکَ

هضَْالت هبلی صؼیؼی اثؼاع ّ ؿّاًَ ثبفاؿُبی هبلی هی ىْػ. ػؿ هٌِؼمی هبلی 

مبفًؼگبى ثبفاؿ هؼبهلَ ای ؿا تـتیت هی ػٌُؼ کَ ًیبفُبی هيتـی ؿا ثـآّؿػٍ مبفًؼ 

 ّ مپل ثـ امبك ایؼٍ هيتـی ثَ اّ فـّه هی کٌٌؼ.



ثِبػاؿ ٍْؿت هی گیـػ. ػؿ هٌِؼمی هبلی اثؼاع اّؿاق ثِبػاؿ اغلت ثب تزقیَ اّؿاق 

رـیبى ُبی ًمؼی هتفبّت یک اّؿاق ثِبػاؿ هٌفـػ، ػؿ لبلت اثؼاع  یؼٌی ػؿ ایي صبلت،

چٌؼ اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ اف یکؼیگـ هٌفک، ّ ثَ فـّه هی ؿمٌؼ. ثَ ػجبؿت ػیگـ، 

تزقیَ ثَ ایي هؼٌی کَ رـیبى ًمؼی یک ػاؿایی ؿا ثَ چٌؼ ثغو تمنین ًوْػٍ ّ ثب 

 ـیبى ُبی ًمؼی اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ اثؼاع هی ًوبیین.پيتْاًَ ایي ر

ّ پیيـفت ُب ػؿ فهیٌَ ىجکَ اؿتجبٓبت ؿایبًَ ایٌتـًت  د( ػبکَ ُای ارتباطی:

 ای، فهیٌَ مبف پیيـفت ُبیی ػؿ التَبػ ّ اف رولَ ثغو هبلی التَبػ ىؼٍ امت. 

ػاػ اف رولَ: چٌؼ ًْآّؿی هِن هبلی ؿا ػؿ ثبفاؿُبی هبلی هْؿػ اىبؿٍ لـاؿ  هی تْاى

هؼبهالت ثـعٔ، اًتمبل فْؿی آالػبت ثَ ثبفاؿ، اًزبم هؼبهالت اف ؿاٍ ػّؿ ّ تأهیي 

ػؿ هؼبهالت ثـعٔ، هيتـیبى ثَ ٍْؿت هنتمین ثَ مبهبًَ  هبلی ایٌتـًتی.

هؼبهالتی ػمتـمی ػاؿًؼ. هيتـیبى یک ىـکت کبؿگقاؿی ثب ّؿّػ ثَ پبیگبٍ 

ؿهق ػجْؿ هی تْاًٌؼ هنتمین الؼام ثَ  آالػبتی ىـکت کبؿگقاؿی ّ ّاؿػ ًوْػى

عـیؼ ّ فـّه ًوبیٌؼ. ُقیٌَ اًزبم هؼبهالت ػؿ ایي ٍْؿت ثَ ًضْ چين گیـی 

ایٌتـًت ّ ىجکَ ُبی تجبػل آالػبت هْرت ىؼٍ امت تب  کبُو هی یبثؼ.

آالػبت هـتجٔ ثَ ٍْؿت هنتمین ّ اؿفاى ػؿ اعتیبؿ هـػم لـاؿ گیـػ. ىجکَ آالع 

ایـاى آعـیي آالػبت هـثْٓ ثَ ىـکت ُبی ثْؿمی ؿا ثَ ْٓؿ ؿمبًی کؼال ػؿ 

 ؿایگبى ػؿ اعتیبؿ ػبهَ لـاؿ هی ػُؼ.
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اّؿاق ثِبػاؿ ّ هؤمنبت هبلی ػؿ پبمظ ثَ ًیبف مـهبیَ گؾاؿاى پب ثَ ػـٍَ ّرْػ 

ت ایزبػ َ ثـای تنِیل هجبػالگؾاىتٌؼ. ػؿ تکویل ایي ؿًّؼ، ثبفاؿُبی مبفهبى یبفت

ًؼ. ثـای هخبل، ىغَی ًیبف ثَ پْل ػاؿػ ثبیؼ ػؿ رنتزْی ىغٌ ػیگـی ىؼٍ ا

ثبىؼ کَ پْل هبفاػ ػاؿػ. ثِـصبل، ّرْػ هکبًی اف لجل هيغٌ ىؼٍ ثـای هاللبت 

ؿا مبػٍ هی کٌؼ. عیلی مبػٍ،  ّام ػٌُؼٍ ّ ّام گیـًؼٍ فـایٌؼ پیًْؼ ایي اىغبً 

تْاًین چِبؿ ًْع ثبفاؿ ؿا اف  ًبهٌؼ. هب هی ؿا ثبفاؿُبی هبلی هیایي هکبى هاللبت 

یکؼیگـ هتوبیق کٌین؛ ثبفاؿ ؿّ ػؿ ؿّ، ثبفاؿ کبؿگقاؿ هضْؿ، ثبفاؿ هؼبهلَ گـ هضْؿ، ّ 

 ثبفاؿُبی صـاد.

کَ مبفهبًؼُی ؿموی ًؼاؿػ ّ ثبفاؿی امت باسار رّ در رّ الف( باسار رّ در رّ: 

عـیؼاؿاى ّ فـّىٌؼگبى ثَ ْٓؿ هنتمین ػؿ رنتزْی یکؼیگـًؼ. ثـای هخبل، آگِی 

فـّه یغچبل ػمت ػّم ػؿ یک ؿّفًبهَ هضلی ؿا هی تْاى ًبم ثـػ. هيغََ ایي 



ثبفاؿ، صْْؿ پـاکٌؼٍ ّ گبٍ ثیگبٍ افـاػ، ّرْػ کبالُبی اؿفاى لیوت ّ غیـ امتبًؼاؿػ 

کت ُب ّ اىغبً ثَ ػًجبل کنت مْػ اف ٓـیك صْْؿ ػؿ ایي ثبفاؿُب امت. اکخـ ىـ

 ًینتٌؼ.

صزن هؼبهالت فیبػ ثبىؼ، ػؿ ایي ٍْؿت  ػؿ ٍْؿتی کَ ب( باسار کارگشار هحْر:

ىـایٔ ثَ گًَْ ای ػیگـ عْاُؼ ثْػ ّ اف عؼهبت کبؿگقاؿ امتفبػٍ هی ىْػ. تمبّب 

ُقیٌَ آى کوتـ اف ؿّیکـػ رنتزْی تب فهبًی ّرْػ ػاؿػ کَ  هحْر باسار کارگشارثـای 

هنتمین ثبىؼ. ػؿ ایي ثبفاؿُب کبؿگقاؿاى ُن ثَ عـیؼاؿاى ّ ُن ثَ فـّىٌؼگبى 

 عؼهبت هفیؼ ّ مْػآّؿ اؿائَ هی ػٌُؼ.

یک ثبفاؿ هِن مـهبیَ گؾاؿی ثب صْْؿ کبؿگقاؿاى، ثبفاؿ اّلیَ امت. ػؿ ایي ثبفاؿ 

رؼیؼاالًتيبؿ عْػ ؿا ثَ ػبهَ هـػم ىـکت ُبی ػؿ ىـف ؿاٍ اًؼافی، اّؿاق ثِبػاؿ 

هی فـّىٌؼ. ػؿ ثبفاؿ اّلیَ، ثبًک ُب ّ هؤمنبت تأهیي مـهبیَ ثَ ػٌْاى کبؿگقاؿ 

ػول هی کٌٌؼ ّ ػؿ رنتزْی مـهبیَ گؾاؿاى ثـای عـیؼ اّؿاق ثِبػاؿ ىـکت ُب 

 ُنتٌؼ.

ّامطَ گـی ػؿ ػاؿائی ُبی هبلی ّلتی فؼبلیت  ج( باسار هؼاهلَ گز هحْر:

هؼبهلَ گـاى کنبًی ایزبػ هی ىْػ.  باسار هؼاهلَ گز هحْرهی یبثؼ، افقایو 

ُنتٌؼ کَ اف تْاًبیی هٌبمجی ثـای تضلیل هبلی ػاؿائی ُبی هيغَی ثـعْؿػاؿ 

ُنتٌؼ. ؿّال کبؿ آًِب ایي امت کَ ػاؿائی ُب ؿا ثَ ًبم عْػ عـیؼاؿی  ّ مپل آى ؿا 

الف کبؿگقاؿاى، ػاؿائی ُب ؿا ثب صبىیَ مْػ ثَ فـّه هی ؿمبًٌؼ. هؼبهلَ گـاى، ثـع

عـیؼاؿی ّ ػؿ آى مـهبیَ گؾاؿی هی کٌٌؼ. صبىیَ مْػ یک هؼبهلَ گـ عْػ ثَ ًبم 

تفبّت ثیي لیوت عـیؼ ّ لیوت فـّه امت. ػمتـمی آمبى عـیؼاؿاى ّ 

فـّىٌؼگبى ثَ هؼبهلَ گـاى هْرت هی ىْػ تب ُقیٌَ هؼبهالت ػؿ ایي ثبفاؿ اًؼک 

ت کٌٌؼگبى ػؿ ایي ثبفاؿ ثبیؼ تْاًبیی ُبی عْػ ؿا ثبىؼ. ثؼیِی امت کَ هيبؿک

اف ایي ثبفاؿ ثَ ػٌْاى هٌجغ رؾاثی ثـای کنت مْػ امتفبػٍ افقایو ػٌُؼ تب ثتْاًٌؼ 

 کٌٌؼ. ثبفاؿ فـاثْؿك هخبلی اف ثبفاؿ هؼبهلَ گـاى امت. 

ػاػّمتؼ ثیي ػاؿًؼگبى اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ ثبفاؿ حبًْیَ اًزبم هی ىْػ. ثبفاؿ ثْؿك یک 

ثبفاؿ حبًْیَ امت. هؼبهالت ػؿ ثبفاؿ حبًْیَ تأحیـی ثـ هیقاى مِبم ػؿ ػمت 

مِبهؼاؿاى ًؼاؿػ. هبلکیت مِبم ػؿ ایي ثبفاؿ اف مِبهؼاؿی ثَ مِبهؼاؿ ػیگـ هٌتمل 

 هی ىْػ.

کَ ػؿ آى  امتباسار حزاج ّ یکپبؿچَ تـیي ثبفاؿ، پیچیؼٍ تـیي  د: باسارُای حزاج:

ًٌؼ یکزب ثب اؿائَ پیيٌِبػ لیوتی عْػ الؼام ثَ هجبػلَ ُوَ ػاػّمتؼ کٌٌؼگبى هی تْا



 ـاد امت. هقیت ایي ثبفاؿ ثَ ثبفاؿًوبیٌؼ. ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ تِـاى ًوًَْ ای اف ثبفاؿ ص

هؼبهلَ گـاى ایي امت کَ ػؿ ایي ثبفاؿ ثـای یبفتي هيتـی ًیبفی ثَ رنتزْ ّرْػ 

ٌؼ ثَ یبًَ ای ثَ ؿاصتی هی تْاًًؼاؿػ. توبم هيبؿکت کٌٌؼگبى ثَ ّمیلَ اؿتجبٓبت ؿا

ـاد ُوچٌیي یک ثبفاؿ حبًْیَ ًیق امت. ػؿ ایي ثبفاؿ تْافك لیوتی ثـمٌؼ. ثبفاؿ ص

 مِبهؼاؿاى اّؿاق ثِبػاؿ ىـکت ُب ؿا ثیي عْػ هجبػلَ هی کٌٌؼ.
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ثِبػاؿ ثـای فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی هنتلقم تَوین گیـی ػؿ هْؿػ اًتغبة ًْع اّؿاق 

هبى اًزبم مـهبیَ گؾاؿی امت. پٌذ گبم یَ گؾاؿی، هیقاى مـهبیَ گؾاؿی ّ فمـهب

تؼّیي عٔ ّ هيی مـهبیَ  اف؛ ٌؼتَوین گیـی ػؿ فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی ػجبؿت

گؾاؿی، تضلیل اّؿاق ثِبػاؿ، تيکیل مجؼ مـهبیَ گؾاؿی، تزؼیؼًظـ ػؿ مجؼ 

 هبیَ گؾاؿی.مـهبیَ گؾاؿی، ّ اؿفیبثی ػولکـػ مجؼ مـ

هـصلَ، تؼییي عٔ ّ هيی ًغنتیي هؼی طزهایَ گذاری: ّ الف( تذّیي خط 

مـهبیَ گؾاؿی، ىبهل تؼییي ُؼف ُبی مـهبیَ گؾاؿ ّ هیقاى حـّت لبثل مـهبیَ 

گؾاؿی امت. ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ثیي ؿینک ّ ثبفػٍ ػؿ امتـاتژی مـهبیَ گؾاؿی 

نت کَ مـهبیَ گؾاؿ ُؼف عْػ ؿا اف اؿتجبٓ هخجت لبثل ػؿکی ّرْػ ػاؿػ، هٌطمی ًی

تؼییي کٌؼ. ثلکَ ثِتـ امت کَ ُؼف « تضَیل ثبفػٍ فْق الؼبػٍ»مـهبیَ گؾاؿی 

عْػ ؿا ثـای کنت مْػ فیبػ ثب ایي تيغیٌ کَ ىبًل ّلْع فیبى ًنجتبً فیبػی 

ّرْػ ػاؿػ هؼطْف کٌؼ. ُؼف ُبی مـهبیَ گؾاؿ ثبیؼ اف ػیؼگبٍ ؿینک ّ ثبفػٍ ثیبى 

 ىْػ.

ػّهیي گبم ػؿ فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی، تضلیل اّؿاق ثِبػاؿ ب( تحلیل اّراق بِادار: 

هی ثبىؼ. تضلیل اّؿاق ثِبػاؿ ىبهل اؿفیبثی ّؿلَ ثِبػاؿی عبً یب گـُّی اف اّؿاق 

ثِبػاؿ ػؿ ثیي هزوْػَ ّمیؼی اف ػاؿائی ُبی هبلی هی ثبىؼ. یکی اف ػالیل 

ثِبػاؿی امت کَ ثَ ًظـ هی ؿمؼ لیوت اؿفیبثی اّؿاق ثِبػاؿ، ىٌبمبیی اّؿاق 

 ثبفاؿ آى ثب لیوت ؽاتی آى تفبّت ػاؿػ. 

ػؿ فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی، تيکیل گبم مْم ج( تؼکیل طبذ طزهایَ گذاری: 

مجؼ مـهبیَ گؾاؿی یب ایزبػ پـتفْی امت ّ ىبهل ىٌبمبیی ػاؿائی ُبی عبً 

یک اف ػاؿائی ُبی ثـای مـهبیَ گؾاؿی ّ تؼییي هجلغ مـهبیَ گؾاؿی ثـای ُـ 

ىٌبمبیی ىؼٍ امت. ثَ گًَْ ای ػلیك تـ، ایي هـصلَ ىبهل؛ اًتغبة، فهبى ثٌؼی 

ّ تٌْع ثغيی امت کَ ثبیؼ هْؿػ تْرَ مـهبیَ گؾاؿ  لـاؿ گیـػ. اًتغبة اّؿاق 



ثِبػاؿ، صبکی اف تضلیل هْىکبفبًَ اّؿاق ثِبػاؿ ّ توـکق ثـ پیو ثیٌی تغییـات لیوت 

ی ثبىؼ. فهبى ثٌؼی کَ ثَ ػٌْاى پیو ثیٌی کالى ىٌبعتَ هی آًِب ػؿ کْتبٍ هؼت ه

ىْػ ىبهل پیو ثیٌی تغییـات لیوت مِبم ػبػی ًنجت ثَ اّؿاق ثِبػاؿ ثب ػؿآهؼ 

حبثت هخل اّؿاق عقاًَ ّ اّؿاق لـَّ ىـکتی هی ثبىؼ. تٌْع ثغيی ىبهل ایزبػ 

 مجؼ مـهبیَ گؾاؿی اّؿاق ثِبػاؿ ثب ُؼف کبُو ؿینک امت.

ػؿ فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی،  گبم چِبؿمًظز در طبذ طزهایَ گذاری: د( تجذیذ 

تزؼیؼ ًظـ ػؿ مجؼ مـهبیَ گؾاؿی، ىبهل تکـاؿ ػّؿٍ ای مَ هـصلَ لجلی هی 

ثبىؼ. ثب گؾىت فهبى، مـهبیَ گؾاؿ هوکي امت ُؼف ُبی مـهبیَ گؾاؿی عْػ ؿا 

مـهبیَ گؾاؿ تغییـ ػُؼ ّ مجؼ مـهبیَ گؾاؿی فؼلی، ثِیٌگی عْػ ؿا اف ػمت ػُؼ. 

هوکي امت ثب فـّه ثـعی اّؿاق ثِبػاؿ ّ عـیؼ اّؿاق ثِبػاؿ ػیگـ، مجؼ مـهبیَ 

گؾاؿی رؼیؼی ایزبػ کٌؼ. اًگیقٍ ػیگـ ثـای تغییـ مجؼ مـهبیَ گؾاؿی ایي عْاُؼ ثْػ 

ؿ کَ لجالً رؾاة ًجْػٍ کَ اگـ لیوت ُبی اّؿاق ثِبػاؿ تغییـ یبثؼ، ثؼْی اف اّؿاق ثِبػا

هوکي امت رؾاة ثبىٌؼ ّ ثؼْی ػیگـ کَ لجالً رؾاة ثْػٍ اًؼ اکٌْى کٌْى اًؼ، ا

ػیگـ ایي گًَْ ًجبىٌؼ. مـهبیَ گؾاؿ هوکي امت ثغْاُؼ اّؿاق ثِبػاؿ ػیگـی کَ 

اکٌْى رؾاة ىؼٍ اًؼ ؿا ثَ مجؼ مـهبیَ گؾاؿی عْػ اّبفَ ّ اّؿاق ثِبػاؿی کَ 

َویوبتی ثَ ُقیٌَ رؾاثیت عْػ ؿا افػمت ػاػٍ اًؼ اف مجؼ عبؿد کٌؼ. چٌیي ت

هؼبهالت هـثْٓ ثَ عـیؼ ّ فـّه ّ چين اًؼاف ثِجْػ ػؿ ػولکـػ مجؼ مـهبیَ 

 گؾاؿی ثنتگی عْاُؼ ػاىت.

ػؿ فـآیٌؼ مـهبیَ گؾاؿی،  گبم پٌزن ٍ( ارسیابی ػولکزد طبذ طزهایَ گذاری: 

اؿفیبثی ػولکـػ مجؼ مـهبیَ گؾاؿی ىبهل؛ هضبمجَ اػّاؿی ثبفػٍ ّ ؿینک 

هؼیبؿُبی هٌبمت ثب اؿفیبثی ثبفػٍ ّ ؿینک ثبیؼ امت. ػؿ ایي فهیٌَ  مـهبیَ گؾاؿی

 ّ ىبعٌ ُبی اؿفیبثی ػولکـػ ػؿ ػمت ثبىؼ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دّم 
 اًْاع اّراق بِادار 

 

 

 

 

 

 

 



 باسار پْل در همابل باسار طزهایَ 1-2

ثبفاؿی ثـای ػاػّمتؼ پْل ّ ػیگـ ػاؿائی ُبی هبلی ربًيیي ًقػیک پْل  باسار پْل،

ُوچٌیي هی تْاى اف ثبفاؿ پْل ثَ  امت کَ مـؿمیؼی کوتـ اف یک مبل ػاؿًؼ.

ػٌْاى ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ کْتبٍ هؼت ثب ّیژگی اًؼک ثْػى ؿینک ػؼم پـػاعت، 

ًمؼىًْؼگی ّ اؿفه اموی ثبال ًبم ثـػ. توـکق فؼبلیت ایي ثبفاؿ ػؿ امتفبػٍ اف 

اثقاؿُبیی امت کَ ثَ اىغبً ّ ثٌگبٍ ُبی تزبؿی ایي اهکبى ؿا هی ػُؼ کَ 

ْػ ؿا ثَ هیقاى هطلْة ػؿآّؿًؼ. ػلیل ػوؼٍ ًیبف ّاصؼُبی مـػت ًمؼیٌگی ع

 التَبػی ثَ ثبفاؿ پْل، ػؼم ُن فهبًی ػؿیبفت پْل ّ اًزبم هغبؿد امت. 

ثب ػؿ ػؿ ثبفاؿ مـهبیَ، اّؿاق ثِبػاؿ ثب مـؿمیؼ ثیيتـ افیک مبل ثَ فـّه هیـمؼ. 

بػ صیبتی ًظـ گـفتي ایي ّالؼیت کَ پل اًؼاف ّ مـهبیَ گؾاؿی ثـای ؿىؼ التَ

ُنتٌؼ، ثبفاؿ مـهبیَ پلی امت کَ پل اًؼاف ّاصؼُبی التَبػی ػاؿای هبفاػ ؿا ثَ 

 هی ػُؼ؛ ثٌبثـایي ثبفاؿ مـهبیَ،گؾاؿی کَ ثؼاى ًیبفهٌؼًؼ اًتمبل  ّاصؼُبی مـهبیَ

ّاصؼُبی پل اًؼافی ّ مـهبیَ گؾاؿاى ؿا ثب یکؼیگـ اؿتجبٓ هی ػُؼ. اف ٓـف ػیگـ 

ػؿ ایي ثبفاؿ اف ٓـیك ؿىؼ صزن پل اًؼاف ّ مـهبیَ  مبف ّ کبؿُبی تؼجیَ ىؼٍ

گؾاؿی، ؿىؼ التَبػی ؿا تنـیغ هی کٌؼ. امتفبػٍ اف ثبفاؿ مـهبیَ ثـای تأهیي هبلی 

 هغبؿد ػّلت ًیق اف رولَ لؼیوی تـیي ّ هتؼاّل تـیي ىکل هجبػالت هبلی امت.

بم هی ت هِوی ؿا ػؿ مینتن هبلی اًزعؼهب ُن ثبفاؿ پْل ّ ُن ثبفاؿ مـهبیَ

اى هبلی ثبىؼ ػٌُؼ. اگـ ُؼف ثبفاؿ پْل، تِیَ اثقاؿُب ّ ّمبیلی ثـای مـهبیَ گؾاؿ

افـاػ ّ هؤمنبت لبػؿ هی ىًْؼ ثَ مـػت ّّؼیت ًمؼیٌگی کَ تْمٔ آى اثقاؿ، 

ـ ػؿ ثبفاؿ ، ایي احىبى ؿا ثب تْرَ ثَ هجلغ هْؿػ ػؿعْامت عْػىبى تؼؼیل ًوبیٌؼ

 اًؼاف مـهبیَ گؾاؿی هـتجٔ هی ىْػ. مـهبیَ ثیيتـ ثَ فـآیٌؼ ّ ؿًّؼ پل
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ىـکت ُب هی تْاًٌؼ ثب اًتيبؿ اّؿاق ثِبػاؿ الؼام ثَ تأهیي هبلی ًوبیٌؼ. ػؿ ّالغ 

ىـکت ُب اف اّؿاق ثِبػاؿ ثَ ػٌْاى اثقاؿی ثـای گـػآّؿی ّرٍْ امتفبػٍ هی کٌٌؼ. 

 ی ًوْػٍ ّ آى ؿا ػؿ گـٍّ ػاؿائیـیؼاؿُؼف کنت مْػ آى ؿا ع اهب مـهبیَ گؾاؿاػى ثب

ثـعی هْاؿػ اّؿاق ثِبػاؿ تْمٔ مـهبیَ گؾاؿاى  ُبی هبلی ٓجمَ ثٌؼی هی کٌٌؼ. ػؿ

ؿینک اّؿاق ثِبػاؿی کَ لجالً عـیؼاؿی ًوْػٍ اًؼ هٌتيـ ّ ثَ مـهبیَ  ثـای هؼیـیت

اثقاؿ گؾاؿاى ػیگـ هی فـّىٌؼ. ثٌبثـایي، ّؿلَ ثِبػاؿ چَ ثَ ػٌْاى یک ػاؿائی هبلی یب 

اؿفه لبثل هجبػلَ ای امت کَ ثَ رِت اػتجبؿ هـرغ ٍبػؿکٌٌؼٍ آى،  هبلی، ّؿلَ ثب



ایزبػ رـیبى ًمؼی ػؿ آیٌؼٍ یب مٌؼیت اف یک ػاؿائی هيِْػ، اؿفه هجبػلَ ای پیؼا 

کـػٍ امت. اهـّفٍ اًْاع گًْبگًْی اف اّؿاق ثِبػاؿ ّرْػ ػاؿػ ّ ثَ ٍْؿت ُبی هغتلف 

 ػمتَ ثٌؼی هی ىْػ.
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ثبفاؿ پْل ثبفاؿی ثـای ػاػّمتؼ اّؿاق ثِبػاؿی امت کَ مـؿمیؼی کوتـ اف یک مبل 

ػاؿًؼ. ثبفاؿ پْل، ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ کْتبٍ هؼت ثب ّیژگی اًؼک ثْػى ؿینک ػؼم 

پـػاعت، ًمؼىًْؼگی ّ اؿفه اموی ثبال امت. توـکق فؼبلیت ایي ثبفاؿ ػؿ امتفبػٍ 

ُبی تزبؿی ایي اهکبى ؿا هی ػٌُؼ کَ یی امت کَ ثَ اىغبً ّ ثٌگبٍ اف اثقاؿُب

یٌگی هْؿػ ًیبف عْػ ؿا ػؿ کْتبٍ هؼت تأهیي کٌٌؼ. ػؿ ثبفاؿ پْل ُـ ؿّفٍ اثقاؿُبی ًمؼ

ثؼُی کن ؿینک تْویي ًيؼٍ کْتبٍ هؼت ثب ًمؼیٌگی ثبال، هٌتيـ ىؼٍ ّ هجبػلَ 

ًنجت ثَ اؿفه  ل ؿا ثب تغفیفیهی ىًْؼ. مـهبیَ گؾاؿاى، اّؿاق ثِبػاؿ ثبفاؿ پْ

اموی عـیؼاؿی هی کٌٌؼ ّ ػؿ مـؿمیؼ، اؿفه اموی)یب اٍل هجلغ( ثَ مـهبیَ 

 گؾاؿاًی پـػاعت هی ىْػ کَ هبلک ایي اّؿاق ُنتٌؼ.
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مپـػٍ پل اًؼاف ّرُْی امت کَ ػبهَ هـػم ًقػ الف( طپزدٍ پض اًذاس: 

کٌٌؼ. ایي ًِبػُب رولگی ّامطَ ُبی هبلی مپـػٍ هؤمنبت هبلی مپـػٍ هی 

پؾیـ ُنتٌؼ. ایي مپـػٍ ًيبًَ ثؼُی ًِبػُبی مپـػٍ پؾیـ امت. ًِبػُبی مپـػٍ 

پؾیـ ثب ّرُْی کَ اف مپـػٍ ُب ّ مبیـ هٌبیغ هبلی ثَ ػمت هی آّؿًؼ ُن ّام 

بیَ هنتمین ثَ ثنیبؿی اف ّاصؼُبی التَبػی هی پـػافًؼ ّ ُن ػؿ اّؿاق ثِبػاؿ مـه

گؾاؿی هی کٌٌؼ. ػؿآهؼ ایي ًِبػُب اف ػّ هٌجغ ثَ ػمت هی آیؼ: ػؿآهؼ صبٍل اف 

کبؿهقػ ّام ُبیی کَ هی ػٌُؼ ّ اّؿاق ثِبػاؿی کَ هی عـًؼ. ػوؼٍ تـیي ًِبػ 

 مپـػٍ پؾیـ ػؿ ایـاى، ثبًک ُبی تزبؿی ُنتٌؼ.

 072ػؿ اهـیکب اّؿاق تزبؿی ًْػی اّؿاق لـَّ کْتبٍ ثب مـمیؼ ب( اّراق تجاری: 

ؿّفٍ یب کوتـ امت کَ تْمٔ ىـکت ُبی مِبهی اًتيبؿ هی یبثؼ. اّؿاق تزبؿی 

ثـای ىـکت ُبیی کَ ػؿ کْتبٍ هؼت ثَ ّرَ ًمؼ ًیبف ػاؿًؼ اثقاؿ هٌبمجی امت. 

ائی عبٍی اّؿاق تزبؿی ثؼّى پيتْاًَ ُنتٌؼ ّ ثبفپـػاعت آًِب ثَ ّمیلَ ػاؿ

تْویي ًوی ىْػ. الجتَ ىـکت ُبی ًبىـ ایي اّؿاق ثبیؼ ػاؿای عطْٓ پيتیجبًی اف 

ٓـف ثبًک ُبی تزبؿی ثبىٌؼ. ػؿ اکخـ کيْؿُب ػمتـمی ثَ ایي ثبفاؿُب لبًًْوٌؼ 



امت ّ تٌِب ثٌگبٍ ُبیی کَ ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ پؾیـفتَ ىؼٍ اًؼ یب اف ؿتجَ اػتجبؿ 

اًتيبؿ اّؿاق تزبؿی الؼام ًوبیٌؼ. اّؿاق هی تْاًٌؼ ثَ  ثبالیی ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ

تزبؿی ثَ ٍْؿت تٌقیل ىؼٍ ثَ فـّه هی ؿمٌؼ ّ ثبفػٍ آًِب ثَ ؿّه ًـط تٌقیل 

 هضبمجَ هی ىْػ.

ػؿ اهـیکب اّؿاق عقاًَ ػّلتی کن عطـتـیي اّؿاق ثِبػاؿ ُنتٌؼ. ج( اّراق خشاًَ: 

هوکي امت مـهبیَ گؾاؿاى ثب تغییـات ایي اّؿاق عطـ ػؼم تأػیَ ًؼاؿًؼ ثب ایي ّرْػ، 

ًـط ُبی ثِـٍ ػچبؿ فیبى ىًْؼ. فیـا، لیوت ثبفاؿ توبم اّؿاق ثِبػاؿ ثَ ْٓؿ هؼکْك ثب 

تغییـات ًـط ثِـٍ ثبفاؿ صـکت هی کٌؼ. ثبًک ُبی هـکقی ثَ ْٓؿ ُفتگی هؼبػل 

مـهبیَ اف هیلیْى ُب ػالؿ صـاد اّؿاق عقاًَ ػّلتی ػاؿًؼ. اّؿاق عقاًَ ػؿ ثبفاؿ پْل ّ 

اُویت ّیژٍ ای ثـعْؿػاؿًؼ. اهب ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ػؿ مبل ُبی اعیـ ػؿ ثبفاؿ هبلی 

اهـیکب مـؿمیؼ ایي اّؿاق کبُو یبفتَ امت، لؾا ایي اثقاؿ ًمو هِن تـی ؿا ػؿ ثبفاؿ 

پْلی ایي کيْؿ ایفب هی ًوبیؼ. اّؿاق عقاًَ، ثغو لبثل تْرِی اف ػاؿایی ىـکت 

 ثبالیی ثـعْؿػاؿ امت، ثَ عْػ اعتَبً هی ػُؼ. ُبیی کَ اف ًمؼیٌگی 

مپـػٍ ای کَ ثـ صنت ػالؿ ػؿ یک ىؼجَ عبؿری ثبًک ُبی د( دالر ارّپایی: 

اهـیکبیی یب ثبًک ُبی عبؿری ػؿ اهـیکب لـاؿ ثگیـػ، ػالؿ اؿّپبیی ًبهیؼٍ هی ىْػ. 

ثبفاؿ مپـػٍ ػالؿ اؿّپبیی ثَ ٍْؿت تنْیَ صنبة ػّ ؿّفٍ فـّعتَ هی ىًْؼ تب 

ملف اؿف ثتْاًؼ ًیبفُبی عْػ ؿا ؿّىي کٌؼ. صؼالل هؼبهلَ ػالؿ اؿّپبیی یک هیلیْى 

 ػالؿ امت.

گْاُی مپـػٍ هِن تـیي اثقاؿ ثبفاؿ پْل امت. ٍ( گْاُی ًاهَ طپزدٍ ػام: 

امت کَ تْمٔ یک هؤمنَ مپـػٍ پؾیـ)ثَ ْٓؿ هؼوْل  گْاُی مپـػٍ، مٌؼی

ػؿ ًقػ آى مپـػٍ ىؼٍ، هٌتيـ هی ىْػ.  یک ثبًک( ػؿ لجبل هجلغ هيغَی پْل کَ

ایي گْاُی ػاؿای مـؿمیؼ ّ ُوچٌیي ًـط ثِـٍ هؼیي امت. ایي ًْع مـهبیَ 

گؾاؿی ػؿ ّالغ ػّ هقیت ػوؼٍ ػاؿػ، ًغنت ایي کَ مـهبیَ گؾاؿ هی تْاًؼ ثَ ػلت 

ثبفػٍ پْل عْػ ؿا هضبمجَ کٌؼ. ػّم، فهبى مـؿمیؼ اٍل ّ ثِـٍ گْاُی ًیق هيغٌ 

ؼطبف پؾیـی تٌْع ّ ثبفاؿ ػمت ػّم مبفهبى یبفتَ، ثَ ًگْاُی ثَ ػلیل اامت. ایي 

اف اًْاع  مـػت گنتـه یبفتَ امت. گْاُی مپـػٍ مـهبیَ گؾاؿی ػبم یکی

ی ُبی هبلی امت ّ اف هيتمبت ثبفاؿ پْل ّ ػؿ هزوْػَ مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ػاؿائ

ی گیـػ. گْاُی مـهبیَ گؾاؿی هنتمین ّ رقء اّؿاق ثِبػاؿ لبثل هؼبهلَ لـاؿ ه

مپـػٍ ػاؿای مـؿمیؼ حبثت ثْػٍ ّ ػؿ اًتِبی ػّؿٍ، اٍل هجلغ گْاُی ثَ ُوـاٍ 

 ثِـٍ هـثْٓ پـػاعت هی ىْػ.



هؼت ػاؿ ّیژٍ مـهبیَ گؾاؿی عبً ثَ گْاُی مپـػٍ ّ( گْاُی طپزدٍ خاؽ: 

مپـػٍ ای آالق هی ىْػ کَ ثبًک ثَ هٌظْؿ تزِیق هٌبثغ ثـای تأهیي هبلی ٓـس 

مْػآّؿ تْلیؼی، مبعتوبًی ّ عؼهبتی ّ ًیق تْمؼَ ّ تکویل ٓـس ُبی هيغٌ 

ُبی مْػآّؿ هْرْػ ثب مـؿمیؼ هيغٌ افتتبس هی کٌؼ ّ ػؿ افای افتتبس مپـػٍ،  

کٌؼ. ایي گْاُی  گْاُی مپـػٍ هؼت ػاؿ ّیژٍ مـهبیَ گؾاؿی)عبً( ٍبػؿ هی

ؿاصتی ًمؼ هی  ی مپـػٍ ػبم اف ثبفاؿ حبًْیَ فؼبل ثـعْؿػاؿ ثْػٍ ّ ثَؼ گْاُُوبًٌ

 ىًْؼ. ُوچٌیي مـهبیَ گؾاؿ هی تْاًؼ ایي اّؿاق ؿا لجل اف مـؿمیؼ ثبفعـیؼ کٌؼ.

یک ػمتْؿ پـػاعت هجلغ پؾیـه ثبًکی ( پذیزع باًکی)اػتبار اطٌادی(: ط

هؼیي ّ ػؿ تبؿیظ هؼیي ثَ صبهل آى هی ثبىؼ. اف رولَ لؼیوی تـیي ّ کْچکتـیي)اف 

ایي اثقاؿ ثَ هٌظْؿ تأهیي پْل ثَ ىوبؿ هی ؿّػ.  ًظـ صزن ّ هجلغ( اثقاؿُبی ثبفؿا

تمل ًيؼٍ امت هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هبلی کبالیی کَ ٌُْف اف فـّىٌؼٍ ثَ عـیؼاؿ هٌ

هی گیـػ. ثؼیي تـتیت کَ ایي اّؿاق تْمٔ یک هؤمنَ تزبؿی ػؿ ّرَ یک ثبًک 

کَ ثبًک هقثْؿ آى ؿا هِـ ًوبیؼ)یؼٌی هی ىْػ ّ ّلتی  تزبؿی عٍَْی کيیؼٍ

 پؾیـػ( ثَ ػٌْاى یک پؾیـه ثبًکی ىٌبعتَ هی ىْػ.ث

ثـای علك پؾیـه ثبًکی ػّ ثبًک الفم امت. ثبًک ٓـف عـیؼاؿ ّ ثبًک ٓـف 

فـّىٌؼٍ کَ ثـای پیو پـػاعت صك القصوَ ثَ ػٌْاى هیبًزی عـیؼاؿ ّ فـّىٌؼٍ ّ 

تنِیل هؼبهلَ ّ صَْل آویٌبى اف ایٌکَ پـػاعت ُب اًزبم هی ىْػ ّاؿػ ػول هی 

 ىْػ.
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پیو اف ّؿّػ ثَ هؼـفی اّؿاق ثِبػاؿ ثبفاؿ مـهبیَ تفبّت ّ تيبثَ اّؿاق ثِبػاؿ ثبفاؿ 

پْل ّ مـهبیَ ّ ُوچٌیي اًگیقٍ ُبی هتفبّت ًبىـیي ایي اّؿاق ىـس ػاػٍ هی 

 ىْػ. 

مِن ّ ّام تفبّت اٍلی ثیي ایي ػّ ًْع اّؿاق ثِبػاؿ ؿا هی ثبیؼ ػؿ تفبّت ثیي 

رنتزْ ًوْػ. ّام ُب تؼِؼ حبثت ٍبػؿکٌٌؼگبى آى ؿا ًيبى هی ػُؼ، ػؿ صبلی کَ 

مِبم ػبػی، ثیبى کٌٌؼٍ یک صمْق ثبلیوبًؼٍ ّ یب تؼِؼ هتغیـ ثـای ٍبػؿکٌٌؼٍ هی 

ثبىؼ. فیـا ٍبػؿ کٌٌؼٍ اّؿاق ثؼُی)ّام( هتؼِؼ هی ىْػ کَ هجلغ هؼیٌی ؿا ثَ 

مـؿمیؼ آى ثَ لـُ ػٌُؼٍ ّ ًیق اٍل هجلغ ؿا ػؿ  اق ثِبػاؿػٌْاى ثِـٍ ٓی ػوـ اّؿ

پـػاعت کٌؼ. ثَ ػکل ٍبػؿ کٌٌؼٍ مِبم ػبػی، ُیچ گًَْ تؼِؼی هجٌی ثـ پـػاعت 

چَ اف چٌؼ ًظـ، ػاؿًؼگبى مِبم ػبػی  ؿ ؿاثطَ ثب ثبفػٍ ّ اٍل هجلغ ّرْػ ًؼاؿػ. اگـػ



ي پـػاعت ثَ ثـایظْؿ اًضالل ّ ًمؼ کـػى ىـکت ّ ثٌبهی تْاًٌؼ ثَ هؼیـیت ثَ هٌ

مِبم ػاؿاى، فيبؿ آّؿًؼ، اهب ثَ ػلیل رؼا ثْػى کٌتـل ّ هبلکیت ٍبصجبى مِبم  کَ 

اف ّیژگی ُبی ػوؼٍ ىـکت ُبی مِبهی امت، ایي کبؿ ًیق غیـ هوکي ثَ ًظـ هی 

اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ ایي  ؿمؼ. ػؿ ثبفاؿ پْل، ُؼف هؤمنبت ّ افـاػی کَ الؼام ثَ اًتيبؿ

ي هبلی ًیبفُبی کْتبٍ هؼت ًظیـ عـیؼ هْاػ اّلیَ، پـػاعت تأهی یٌؼ،بوثبفاؿ هی ً

ػؿ هْرْػی اًجبؿ هی ثبىؼ؛ ػؿ صبلی کَ ػؿ ثبفاؿ مـهبیَ، ُؼف  ػمتوقػ ّ یب تغییـ

هؤمنبت ّ افـاػ اف اًتيبؿ اّؿاق ثِبػاؿ، مـهبیَ گؾاؿی ثلٌؼ هؼت ًظیـ عـیؼ 

ّؿاق ثِبػاؿ ثبفاؿ پْل هبىیي آالت ّ اصؼاث مبعتوبى ّ غیـٍ امت. اًگیقٍ عـیؼاؿاى ا

 ثبفػٍ ثنتگی ػاؿػ. اهلی ُوچْى مـؿمیؼ ّ هیقاى ؿینک ّّ ثبفاؿ مـهبیَ ثَ ػْ
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یک مٌؼ ثؼُی امت. اغلت ّاژٍ اّؿاق لـَّ ؿا اّؿاق لـَّ الف( اّراق لزضَ : 

اثقاؿُبی ّام، ًبم ُبی ثـای ُوَ اثقاؿُبی ثؼُی ّ ّام ثکبؿ هی ثـًؼ. ثـای اًْاع 

هغتلفی هخل اّؿاق لـَّ، اّؿاق عقاًَ، اّؿاق لـَّ ىـکت ُب، اّؿاق لـَّ 

ىِـػاؿی ُب ّ ... ّرْػ ػاؿػ. ٍبػؿکٌٌؼگبى چٌیي اّؿاق ثِبػاؿی هتؼِؼ هی ىًْؼ 

کَ یک مـی پـػاعت ُبی حبثت ؿا اف فهبى اًتيبؿ، ثَ ػاؿًؼٍ اّؿاق لـَّ ثپـػافًؼ. 

الً ىو هبَُ یب یک مبلَ ّ ثـعی هْالغ ُن فَلی هی ثبىؼ ایي پـػاعت ُب هؼوْ

ّ آعـیي پـػاعت ًیق ىبهل لیوت اموی)اٍلی( اّؿاق لـَّ امت. اغلت ایي 

 اّؿاق لـَّ ػاؿای ثبفاؿ ّ لبثل عـیؼ ّ فـّه ُنتٌؼ.

یک اثقاؿ ثؼُی امت کَ ػؿ آى ػاؿائی ُبی  اّؿاق ؿٌُیب( اّراق رٌُی : 

صمیمی ثَ ػٌْاى ّحیمَ ثـای آویٌبى اف ثبفپـػاعت آى ػؿ ًظـ گـفتَ هی ىْػ. ایي 

اّؿاق کَ ثَ ػٌْاى رقیی اف ثبفاؿ ّام هی ثبىؼ، اف ّام ُبیی کَ ثَ افـاػ ّ ىـکت 

ثَ  ُب، ثـای عـیؼ فهیي، هٌبفل هنکًْی ّ یب هضل ُبی تزبؿی پـػاعت هی گـػػ،

ّرْػ هی آیؼ. ثَ ْٓؿ کلی اّؿاق ؿٌُی هوکي امت ثب ًـط ثِـٍ حبثت ّ یب هتغیـ 

  ثبىٌؼ. 

ُـ ىـکت مِبهی ثَ لنوت ُبی هنبّی تمنین مـهبیَ ج( اّراق طِام : 

ثَ ُـ یک اف ایي لنوت ُب، یک مِن گفتَ هی ىْػ. ُـ فـػ پل اف  هی ىْػ کَ

ىؼ. یک ثـگ مِن ًيبى عـیؼ مِبم، هبلک رقئی اف ػاؿایی ىـکت عْاُؼ 

 ػٌُؼٍ هبلکیت ػؿ یک ىـکت ّ مِین ثْػى ػاؿًؼٍ آى ػؿ هٌبفغ آى ىـکت امت.

 اّؿاق مِبم ثَ ػّ ػمتَ مِبم ػبػی ّ مِبم هوتبف تمنین هی ىْػ.



ٍبصجبى مِبم ػبػی اػػبی ثبلیوبًؼٍ ًنجت ثَ ػْایؼ ّ ػاؿائی ُب  طِام ػادی،

ىًْؼ ثَ هْرت  ىـکب ّؿىکنتی ىـکت ػاؿًؼ. ایي ثؼاى هؼٌب امت کَ اگـ 

بی ىـکت ثبیؼ پـػاعت ىْػ ّ مپل آًچَ اف ػاؿائی ُب ثبلی لبًْى توبم ثؼُی ُ

 هبًؼ ثیي ٍبصجبى مِبم ػبػی تمنین هی ىْػ.

مِبم هوتبف فهبًی لبثل اًتيبؿ امت کَ امبمٌبهَ ىـکت اربفٍ طِام هوتاس، 

ؿا تَْیت ًوبیؼ. ػؿ تجَـٍ  اًتيبؿ آى ؿا ػاػٍ ثبىؼ ّ یب هزوغ ػوْهی فْق الؼبػٍ، آى

اٍالصی همـؿ گـػیؼٍ ػؿ ٍْؿتی کَ ثـای ثؼْی اف مِبم ىـکت ثب  02هبػٍ  0

ؿػبیت همـؿات لبًًْی هقایبیی لبئل ىًْؼ ایي گًَْ مِبم، مِبم هوتبف ًبهیؼٍ هی 

ىْػ. مِبم هوتبف اف ًظـ لبًًْی تْویي هی کٌؼ کَ ٍبصجبى آى اف رٌجَ ُبی 

بػی تمؼم ػاؿًؼ)ّلی ًنجت ثَ ػاؿًؼگبى اّؿاق لـَّ عبٍی ثـ ٍبصجبى مِبم ػ

تأعـ ػاؿًؼ(. ٍبصجبى مِبم هوتبف ػؿ همبینَ ثب ٍبصجبى مِبم ػبػی اف ػّ اهتیبف 

( مْػ مِبم هوتبف کَ ثَ ٍْؿت ػؿٍؼی اف اؿفه اموی 1اٍلی ثـعْؿػاؿًؼ: )

امت اثتؼا ثبیؼ پـػاعت ىْػ ّ مپل مْػ ثبلیوبًؼٍ ثیي ٍبصجبى مِبم ػبػی 

( ػؿ هْالغ ّؿىکنتگی ىـکت، اػػبی ٍبصجبى مِبم هوتبف ًنجت 0فیغ گـػػ. )تْ

 ثَ ػاؿائی ُبی ىـکت همؼم امت. 

، اّؿاق ثِبػاؿ ثب ًبم یب ثی ًبهی امت کَ ثب اّؿاق هيبؿکتد( اّراق هؼارکت : 

لیوت اموی ثـای هؼت هؼیي هٌتيـ هی ىْػ ّ ثَ مـهبیَ گؾاؿاًی کَ ثَ لَؼ 

ؿا ػاؿًؼ ّاگؾاؿ هی گـػػ. ػاؿًؼگبى  1هيبؿکت ػؿ ارـای ٓـس ُبی هّْْع هبػٍ 

اّؿاق ثَ ًنجت لیوت اموی ّ هؼت فهبى هيبؿکت ػؿ مْػ صبٍل اف ارـای ٓـس 

یک ُنتٌؼ. عـیؼ ّ فـّه ایي اّؿاق هنتمیوبً یب اف ٓـیك ثْؿك اّؿاق هـثْٓ ىـ

 ثِبػاؿ هزبف هی ثبىؼ. 

ثَ هٌظْؿ هيبؿکت ػوْم ػؿ ارـای ٓـس ُبی  لاًْى هؼارکت. 1** هادٍ 

ػوـاًی اًتفبػی ػّلت هٌؼؿد ػؿ لْاًیي ثْػرَ مبالًَ کل کيْؿ ّ ٓـس ُبی 

ّ ىـکت ُبی ػّلتی ّ  مْػآّؿ تْلیؼی ّ مبعتوبًی ّ عؼهبتی، ثَ ػّلت

ىِـػاؿی ُب ّ هؤمنَ ُب ّ ًِبػُبی ػوْهی غیـػّلتی ّ هؤمنَ ُبی ػبم 

الوٌفؼَ ّ ىـکت ُبی ّاثنتَ ثَ ػمتگبٍ ُبی هؾکْؿ ّ ُوچٌیي ىـکت ُبی 

مِبهی ػبم ّ عبً ّ ىـکت ُبی تؼبًّی تْلیؼی اربفٍ ػاػٍ هی ىْػ ٓجك 

بی هؾکْؿ ُف ثـای ارـای ٓـس همـؿات ایي لبًْى، لنوتی اف هٌبثغ هبلی هْؿػ ًیب

ىبهل هٌبثغ هبلی الفم ثـای تِیَ هْاػ اّلیَ هْؿػ ًیبف ّاصؼُبی تْلیؼی ؿا اف ٓـیك 

 **اًتيبؿ ّ ػـَّ ػوْهی اّؿاق هيبؿکت تأهیي ًوبیٌؼ.



صك تمؼم ثَ مِبهؼاؿاى فؼلی ایي صك ؿا هی ػُؼ ٍ( حك تمذم خزیذ طِام : 

وْػٍ امت آًبى ػؿ عـیؼ مِبم رؼیؼ کَ اگـ ىـکت الؼام ثَ افقایو مـهبیَ ً

ٌؼ)ٓجك لبًْى، مِبم ػاؿ صك ػاؿػ کَ ػؿٍؼ هبلکیت عْػ ؿا ػؿ اّلْیت ػاىتَ ثبى

ىـکت مِبهی صفع کٌؼ(. ثـای ُـ مِبم ػاؿ فؼلی یک گْاُی ًبهَ ٍبػؿ هی 

ىْػ کَ ًيبى ػٌُؼٍ تؼؼاػ مِبهی امت کَ ّی هی تْاًؼ آى ؿا عـیؼاؿی ًوبیؼ. 

امبك صك تمؼم هی تْاى عـیؼاؿی ًوْػ هتٌبمت ثب هیقاى  تؼؼاػ مِبهی کَ ثـ

 هبلکیت ػؿ ىـکت امت.

 

 اّراق هؼتمَ 5-2

لـاؿػاػُبی هبلی ُنتٌؼ کَ اؿفه عْػ ؿا اف ػاؿایی پبیَ هيغٌ اّراق هؼتمَ 

هی گیـًؼ. ػاؿایی پبیَ هی تْاًؼ ثَ ىکل مِبم، کبال، ًـط ُبی ثِـٍ، هنتغالت یب 

ُؼف اف اًتيبؿ اّؿاق هيتمَ اف ًظـ مـهبیَ گؾاؿ یب  ُـ ًْع ػاؿایی ػیگـ ثبىؼ.

 عـیؼاؿ آى هؼیـیت ؿینک امت.

 

 اًْاع اّراق هؼتمَ

کٌٌؼ لـاؿػاػ آتی لـاؿػاػی امت کَ ػؿ آى ػّ ٓـف تؼِؼ هی الف( لزارداد آتی: 

یک لیوت هيغٌ یک کبال ثب کیفیت هيغٌ)تؼییي  کَ ػؿ یک تبؿیظ هيغٌ ّ ثب

ـاؿػاػ ػّ ٓـف لىؼٍ ٓجك ّْاثٔ ثبفاؿ ؿموی ثْؿك( ؿا هجبػلَ ًوبیٌؼ. ػؿ ایي 

ـاى امت کَ اػ ػول ًوبیٌؼ. عـیؼاؿ هؼوْالً ًگهتؼِؼ ُنتٌؼ ٓجك ّْاثٔ لـاؿػ

ایي  لیوت کبال ػؿ آیٌؼٍ ثبال ؿّػ ّ فـّىٌؼٍ ًگـاى امت کَ لیوت کبال پبییي ثیبیؼ.

ىؼیؼ  اًزبم هی گیـًؼ ّ ثَ ًْػی ًْمبى ُبیلـاؿػاػُب ػؿ ثبفاؿ ؿموی یب ثْؿك 

لـاؿػاػ، پْل کبالی هْؿػ هؼبهلَ،  لیوت کبال ػؿ آیٌؼٍ ؿا کبُو هی ػٌُؼ. ػؿ ایي ًْع

تب فهبى تضْیل پـػاعت ًوی ىْػ ّلی ُـ ػّ ٓـف هؼبهلَ رِت صني اًزبم 

اتبق پبیبپبی ثَ ػٌْاى ّرَ تْویي صني  هؼبهلَ ٌُگبم ػمؼ لـاؿػاػ ّػیؼَ ای ثَ

اًزبم لـاؿػاػ هی مپبؿًؼ ّ هتؼِؼ هی ىًْؼ هتٌبمت ثب تغییـات لیوت آتی، ّرَ 

 تْویي ؿا تؼؼیل ًوبیٌؼ. 

چِبؿهیي ًْع اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ ب( اّراق اختیار فزّع تبؼی: 

اق اعتیبؿ فـّه تجؼی مِبم ایـاى پل اف مِبم، لـاؿػاػ آتی ّ اّؿاق ثؼُی، اّؿ ػؿ

امت. هبُیت ایي اّؿاق ثیوَ کـػى مِبم ػؿ تولک یک ىغٌ صمیمی ػؿ ٍْؿت 

کبُو لیوت مِبم ّی امت. یؼٌی کنی کَ ایي اّؿاق ؿا عـیؼاؿی هی کٌؼ، ػؿ 



ٍْؿت ممْٓ مِبم کَ هبلک آى امت ثب اؿائَ ایي اّؿاق تفبّت کبُو لیوت مِبم 

اّراق ػؿ تؼـیف؛  هی کٌؼ.ػؿیبفت ًمؼ یب مِبم ؿا ثب لیوت تفبّق ىؼٍ ثَ ٍْؿت 

اعتیبؿ هؼبهلَ ای امت کَ ثـ  امبك آى، اعتیبؿ فـّه اختیار فزّع تبؼی، 

تؼؼاػ هيغَی اف مِبم یک ىـکت)مِبم پبیَ( ثَ لیوت اػوبل تؼییي ىؼٍ ػؿ 

 آالػیَ ػـَّ ػؿ تبؿیظ اػوبل ثَ عـیؼاؿ آى ػاػٍ هی ىْػ.

ؼّق ُبی مـهبیَ گؾاؿی هيتـک، ثب ٌٍک: ج( صٌذّق طزهایَ گذاری هؼتز

ّرٍْ گـػآّؿی ىؼٍ ؿا ٍـف  ،فـّه ّاصؼُبی مـهبیَ گؾاؿی ثَ مـهبیَ گؾاؿاى

ثِبػاؿ ىـکت ُبی ثْؿمی هی کٌٌؼ تب اف ایي ٓـیك اًْاع گًْبگًْی اف اّؿاق  عـیؼ

چیقی کَ مـهبیَ  ؛کٌؼ ْع مبفی هٌبمت ؿا فـاُناهکبى هؼیـیت صـفَ ای ّ تٌ

 یَ اًزبم آى ًوی ثبىٌؼ. ٌٍؼّق ُبی مـهبیَ گؾاؿگؾاؿاى ثَ تٌِبیی لبػؿ ث

ْػ هيتـک ػؿ ایـاى ثب هؼیـیت ىـکت ُبی کبؿگقاؿی ُنتٌؼ ّ ثب همـؿات عبً ع

 ؿاق ثِبػاؿ ایـاى فؼبلیت هی کٌٌؼ.کَ تضت ًظبؿت مبفهبى ثْؿك ّ اّ

 ى فیبػی ُنتٌؼ، امتفبػٍ افػؿ کيْؿُبیی کَ ػاؿای روؼیت هنلوبد( صکْک: 

اّؿاق ثِبػاؿ هتؼبؿف هبًٌؼ اّؿاق لـَّ، هوکي امت همجْلیت الفم ؿا ًؼاىتَ ثبىؼ. 

بی امالهی فؼبل ػؿ ت ُب ّ ىـکت ُبی امالهی ّ یب ىـکت ُثـ ایي امبك ػّل

کيْؿُبی غیـامالهی کَ ثَ ػًجبل تأهیي هبلی ّ هؼیـیت ثؼُی عْػ ُنتٌؼ 

ُبیی هطبثك ثب اٍْل امالهی هی ثبىٌؼ. ػؿ مبل ُبی ًیبفهٌؼ یبفتي ربیگقیي 

ىِـت یبفتَ ثنیبؿ چيوگیـ  صکْکاعیـ ؿىؼ اثقاؿ ُبی هبلی امالهی کَ ثَ 

هیالػی اؿفه کل ٍکْک  0222ك آهبؿ، تب پبیبى مبل تب ربیی کَ ثـ امب ثْػٍ امت.

 هیلیبؿػ ػالؿ ػٌْاى ىؼٍ امت. کيْؿُبی ثضـیي، هبلقی، 02هٌتيـ ىؼٍ ثبلغ ثـ 

لطـ ّ آلوبى ثَ ػٌْاى پیيگبهبى ػؿ ایي فهیٌَ ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼ. ػؿ صبلت کلی، هی 

تْاى ٍکْک ؿا اّؿاق ثِبػاؿ هجتٌی ثـ ػاؿایی، ثب ػؿآهؼ حبثت یب هتغیـ، لبثل هؼبهلَ ػؿ 

 ثبفاؿ حبًْیَ ّ هجتٌی ثـ اٍْل ىـیؼت ػاًنت.

 

 باسارُای آتی 6-2

ػؿیبفت ّرَ کبهل، اّؿاق ثِبػاؿ یب کبال تضْیل ثبفاؿ ًمؼی ثبفاؿی امت کَ ػؿ همبثل 

ػاػٍ هی ىْػ. ػؿ همبثل ثبفاؿ آتی یک ثبفاؿ تؼِؼی امت کَ عـیؼاؿاى ّ فـّىٌؼگبى 

تؼِؼ هی ًوبیٌؼ کَ اّؿاق ثِبػاؿ یب کبالیی ؿا ثَ لیوت هيغٌ ػؿ آیٌؼٍ هجبػلَ 

َ ػٌْاى هلَ ثًوبیٌؼ. ػؿ ایي ثبفاؿ ثـعالف ثبفاؿ ًمؼی فمٔ ثغيی اف ثِبی هؼب

ْؿ ػاؿًؼ. هؼبهلَ گـاى ػ. ػؿ ثبفاؿ آتی اًْاع هؼبهلَ گـاى صْتْویي، ّحیمَ هی ىْ



مَ گـٍّ؛ پْىو ػٌُؼگبى ؿینک، ثْؿك ثبفاى ّ  ثبفاؿ آتی ىبهل

 آؿثیتـاژگـاى)هؼبهلَ گـاى ػؿ ػّ ثبفاؿ ثَ ْٓؿ ُقهبى( ُنتٌؼ.

ػ آًِب ثَ آى ػمتَ اف فؼبالى ثبفاؿ کَ ُؼف ّؿّالف( پْػغ دٌُذگاى ریظک: 

ثبفاؿ آتی پْىو ؿینک امت. ایي گـٍّ ثب ّؿّػ ثَ ثبفاؿ آتی لیوت ػاؿایی پبیَ ؿا ػؿ 

همبثل ؿینک ًبىی اف تغییـات پیو ثیٌی ًيؼٍ لیوت ثیوَ هی کٌٌؼ. ثَ ػجبؿت 

ػیگـ ایي افـاػ ًگـاى افقایو)کبُو( لیوت کبالُبیی ُنتٌؼ کَ ػؿ آیٌؼٍ تَوین ثَ 

ؾا آًِب ثب ُؼف پْىو ؿینک ّاؿػ هؼبهالت آتی هی عـیؼ)فـّه( آًِب ػاؿًؼ؛ ل

عْاًؼٍ هی  ُجیٌگّ ػول آًِب  ُجزىًْؼ. ایي افـاػ ؿا پْىو ػٌُؼٍ ؿینک یب 

 ىْػ.

ثب افك مـهبیَ گؾاؿی کْتبٍ هؼت کَ ثَ آًِب  مـهبیَ گؾاؿاىب( بْرص باساى: 

ثب عـیؼ ّ فـّه گفتَ هی ىْػ هِوتـیي مـهبیَ گؾاؿاًی ُنتٌؼ کَ  بْرص باس

ػؿ ثْؿك ثَ هؼبهلَ هی پـػافًؼ ّ ثب پیو ثیٌی لیوت ُبی آتی ّاؿػ هّْغ 

 هؼبهالتی عـیؼ یب فـّه هی ىًْؼ. 

ى مـهبیَ گؾاؿ ثَ ػًجبل آى آؿثیتـاژ ًْػی هؼبهلَ امت کَ ػؿ آج( آربیتزاژگزاى: 

آّؿػ ّ  فهبى ػّ ػاؿایی ػؿ ػّ ثبفاؿ اف آى مْػ ثَ ػمت امت کَ ثب عـیؼ ّ فـّه ُن

ٌُگبهی ایي اتفبق هی افتؼ کَ لیوت یک ػاؿایی ػؿ ػّ ثبفاؿ هغتلف هتفبّت ثبىؼ. 

ثالفبٍلَ ثب  فـػ آؿثیتـاژگـ کبالی هؾکْؿ ؿا ثَ لیوت پبییي ػؿ یک ثبفاؿ عـیؼاؿی ّ

آؿثیتـاژ یک امتـاتژی ثـای رؾة  فاؿ ػیگـی ثَ فـّه هی ؿمبًؼ.لیوتی ثبالتـ ػؿ ثب

لیت ایٌبى ُیچ ؿینکی ؿا ًؼاؿػ فیـا هؼبهلَ اّ ػؿ ایي ثبفاؿُب مـهبیَ گؾاؿ امت. فؼب

فهبى امت، لؾا ىغٌ آؿثیتـاژگـ لـاؿػاػ هؼبهالتی عْػ ؿا ػؿ یک ثبفاؿ  ثَ ْٓؿ ُن

ثبفاؿُبی ػیگـ هی ىْػ. مـهبیَ گؾاؿی ػؿ یک ثبفاؿ ْػآّؿ تخجیت ّ ُن فهبى ّاؿػ م

ثب لیوت ًمؼی کبال ثَ ػالٍّ  آتی کبال، ثبیؼ ایي گًَْ ثبىؼ کَ لیوت کبال هنبّی

ُقیٌَ اّبفی کبال ثـای تبؿیظ تضْیل کبال ػؿ آیٌؼٍ ثبىؼ. ػؿ غیـ ایي ٍْؿت، ػول 

 آؿثیتـاژ هٌتِی ثَ فیبى هی ىْػ.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل طْم
 باسار طزهایَ در ایزاى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طبمَ بٌذی باسارُای هالی 1-3

ثبفاؿُبی اّؿاق ثِبػاؿ مبفّکبؿی امت کَ عـیؼاؿاى ّ فـّىٌؼگبى هی تْاًٌؼ ثَ 

آمبًی ثَ ػاػّمتؼ ػاؿائی ُبی هبلی ثپـػافًؼ. ٓجمَ ثٌؼی ثبفاؿُبی هبلی ؿاٍ ُبی 

باسار ػؿ )مِبم(. باسار هالکیت)اّؿاق لـَّ( ّ باسار بذُیثنیبؿی ػاؿػ. هبًٌؼ 

ػاؿای مـؿمیؼی کوتـ اف یک مبل اّؿاق ثِبػاؿی ثَ فـّه هی ؿمؼ کَ  پْل

یک مبل  اّؿاق ثِبػاؿ ثب مـؿمیؼ ثیيتـ اف باسار طزهایَ امت. ػؿ صبلی کَ، ػؿ 

یؼ ثَ فـّه هی ؿمؼ. امٌبػ عقاًَ ػؿ ثبفاؿ پْل هجبػلَ مؿیب اّؿاق ثِبػاؿ ثؼّى مـ

ثبفاؿ هبلی ؿا هی هی ىْػ، اهب اّؿاق لـَّ ػؿ ثبفاؿ مـهبیَ ػاػّمتؼ هی ىْػ. 

بلی تبفٍ هٌتيـىؼٍ ؼیي گًَْ ًیق ٓجمَ ثٌؼی کـػ؛ ثبفاؿُبیی کَ ثب صك هتْاى ث

 هی ًبهین، ّ ثبفاؿُبیی کَ صمْق هبلی لجالً باسار اّلیَ آى ُب ؿا مـّکبؿ ػاؿًؼ ّ 

هی ًبهٌؼ. ثبفاؿ اّلیَ ؿا هی تْاى ثَ  باسار ثاًْیَ هٌتيـ ىؼٍ ؿا هجبػلَ هی کٌٌؼ، 

 یبفتَ ٓجمَ ثٌؼی ًوْػ. بػاؿ تبفٍ اًتيبؿثبفاؿ ػایوی ّ ثبفاؿ همطؼی اّؿاق ثِ

 ًيبى هی ػُؼ. ثاًْیَّ اّلیَ ٓجمَ ثٌؼی ثبفاؿُبی هبلی ؿا ثَ  3-1ىکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاختار باسارُای هالی اس ًظز هزتبَ دادّطتذ اّراق بِادار در ایزاى 3-1ػکل 

 

 

 اًْاع باسارُای هالی

 باسار ثاًْیَ باسار اّلیَ

بْرص ػزکت فزا ػزکت بْرص اّراق بِادار ػزکت ُای تأهیي طزهایَ  

طزهایَ هلتهیي أت تأهیي طزهایَ ًْیي تأهیي طزهایَ اهیي  



 باسارُای اّلیَ اّراق بِادار ّ ػزکت ُای تأهیي طزهایَ 2-3

اّؿاق ثِبػاؿ تبفٍ هٌتيـ ىؼٍ عْػ ؿا ثَ هـػم ّ مـهبیَ  ُب ثبفاؿی کَ ػؿ آى ىـکت

ىـکت ُبیی کَ ػؿٍؼػ مـهبیَ گؾاؿی امت.  باسار اّلیَگؾاؿاى هی فـّىٌؼ، 

ثـای تْلیؼ کبال ّ عؼهبت ُنتٌؼ الؼام ثَ اًتيبؿ اّؿاق ثِبػاؿ هی کٌٌؼ ّ ایي اّؿاق 

ـّىٌؼ ّ اف ایي ٓـیك پْل ثِبػاؿ ؿا ػؿ ثبفاؿُبی هبلی)ثبفاؿ اّلیَ( ثَ ػبهَ هـػم هی ف

پل ّرٍْ ؿا ثَ ٍْؿت مـهبیَ ّالؼی)هخل فهیي، الفم ؿا گـػآّؿی هی ًوبیٌؼ. م

تزِیقات تْلیؼی( ػؿ هی آّؿًؼ. ػؿ ّالغ، ىـکت ُب ثب امتفبػٍ اف مبعتوبى، 

 ثبفاؿُبی هبلی تيکیل مـهبیَ هی ػٌُؼ.

ىـکت ػؿ ثَ ّرْػ هی آّؿًؼ. ػزکت ُای تأهیي طزهایَ ثبفاؿُبی اّلیَ ؿا 

فـّه  ىـف ؿاٍ اًؼافی کَ ثـای روغ آّؿی پْل ًمؼ)تأهیي هبلی(، الؼام ثَ اًتيبؿ ّ

ػزکت تأهیي گْیٌؼ. یک  پذیزٍ ًْیظی اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼ هی کٌؼ، ثَ ایي ػول 

توِیؼات الفم ؿا ثـای فـّه اّؿاق ثِبػاؿ رؼیؼاالًتيبؿ ىـکت ُب ثَ طزهایَ 

 ؾاؿاى فـاُن هی کٌؼ. ػوْم مـهبیَ گ

 

 فؼالیت ُا ّ خذهات ػزکت ُای تأهیي طزهایَ 3-3

عؼهبتی کَ ىـکت ُبی تأهیي مـهبیَ ثَ مـهبیَ گؾاؿاى ّ هيتـیبى عْػ اؿائَ 

هی کٌؼ، ایي عؼهبت ثب تْرَ ثَ ًیبف ثبفاؿ مـهبیَ کيْؿ ثنیبؿ هتٌْع امت. ثَ ْٓؿ 

عؼهبت »ـٍّ کلی ىبهل: کلی عؼهبت ایي ًِبػُبی هبلی ؿا هی تْاى ػؿ مَ گ

عؼهبت »، ّ «عؼهبت هيبّؿٍ هبلی ّ اؿفه گؾاؿی»، «تأهیي هبلی ّ پؾیـٍ ًْینی

 ٓجمَ ثٌؼی ًوْػ.« هٌِؼمی هبلی ّ هؼیـیت ؿینک

عؼهبت تأهیي هبلی ّ تؼِؼ الف( خذهات تأهیي هالی ّ تؼِذ پذیزٍ ًْیظی: 

ىْػ، ثَ پؾیـٍ ًْینی، فؼبلیت امبمی یک ىـکت تأهیي مـهبیَ هضنْة هی 

ْٓؿی کَ پبیؼاؿی کنت ّ کبؿ ىـکت ثـ ایي فؼبلیت امتْاؿ امت. ایي عؼهبت ثَ 

 ایي ىـس اؿائَ هی ىْػ:

تأهیي هبلی اف ٓـیك مِبم: ػؿ ایي ؿّه، تأهیي مـهبیَ ثَ هٌظْؿ کبُو ؿینک ّ 

ؿّه تؼِؼ پؾیـٍ ًْینی ّ ًِبیت تاله ثِـٍ هی  ػـَّ هْفك مِبم ًبىـ اف ػّ

، ىـکت تأهیي مـهبیَ ؿینک ًبىی اف ػؼم ػـَّ هْفك ػؿ ؿّه ًغنتگیـػ. 

مِبم ًبىـ ؿا ثَ ػِؼٍ هی گیـػ ّ ػؿ صمیمت مِبم ًبىـ ؿا عـیؼاؿی ّ ثیي 

مـهبیَ گؾاؿاى تْفیغ هی کٌؼ. اهب ػؿ ؿّه ػّم ؿینک ًبىی اف ػؼم ػـَّ هْفك 



تاله عْػ ؿا ػؿ رِت هتْرَ ًبىـ ًیق عْاُؼ ثْػ ّ ىـکت تأهیي مـهبیَ توبهی 

 هیق مِبم ًبىـ اًزبم هی ػُؼ.َّ هْفمیت آػـ

هبلی، اًتيبؿ  يیکی ػیگـ اف ؿّه ُبی تأهیتأهیي هبلی اف ٓـیك اّؿاق ثؼُی: 

تأهیي  اق هيبؿکت ّ اًْاع ٍکْک امت. ىـکتاًْاع اّؿاق ثؼُی اف لجیل اّؿ

مـهبیَ پل اف ثـؿمی ٓـس تْمؼَ یب پـّژٍ هتمبّی، الؼام ثَ تِیَ ثنتَ تأهیي 

ـاصی ّ اًتيبؿ اّؿاق هيبؿکت ٓوبیؼ ّ ػؿ ٍْؿت اصـاف ىـایٔ، الؼام ثَ هبلی هی ً

ًبىـ هی ًوبیؼ. ىـکت تأهیي مـهبیَ هی تْاًؼ ًمو  یب مبیـ اّؿاق ثؼُی ثـای

ُبیی چْى هيبّؿ ػـَّ، هتؼِؼ پؾیـٍ ًْیل، ثبفاؿ گـػاى ّ اهیي ٓـس ؿا ػِؼٍ ػاؿ 

 گـػػ. 

ىبهل ىـکت ارسع گذاری  ب( خذهات ارسع گذاری ّ هؼاّرٍ هالی:

ُب)ىـکت ُبی ػؿ صبل تأمیل، ىـکت ُبی تبفٍ تأمیل، ىـکت ُبی فؼبل، 

ىـکت ُبی ػؿ صبل ّؿىکنتگی، ىـکت ُبی ّؿىکنتَ(، اّؿاق ثِبػاؿ، ػاؿائی 

ُبی ًبهيِْػ، هبىیي آالت ّ تزِیقات، اهالک ّ هنتغالت. هؤمنبت التَبػی ثَ 

اُن  ػٍ اف عؼهبت اؿفه گؾاؿی ثبىٌؼ،ػالئل هتفبّتی هوکي امت ًیبفهٌؼ امتفب

 ایي هْاؿػ ؿا هی تْاى ثَ ٍْؿت فیـ ثـىوـػ:

 . اًتمبل هبلکیت ّ تغییـات مـهبیَ ػؿ ىـکت ُبی غیـثْؿمی1

 . اًتمبل هبلکیت ثلْکی ػؿ ىـکت ُبی غیـ ثْؿمی0

 . هؼیـیت فؼبل مجؼ مـهبیَ گؾاؿی)پـتفْی مِبم( ػؿ ثْؿك3

 . ػـَّ اّلیَ مِبم2

 ّ تولیک. اػغبم 0

 . ّحیمَ ّام ُب.2

 ػجبؿت امت اف: ؿّیکـػُبی اٍلی اؿفه گؾاؿی ىـکت ُب

 الف( ؿّیکـػ ػاؿایی

 ة( ؿّیکـػ ثبفاؿ

 د( ؿّیکـػ ػؿآهؼی.

 



 ج( خذهات هٌِذطی هالی ّ هذیزیت ریظک

 . هؼیـیت ٌٍؼّق ُبی مـهبیَ گؾاؿی0         . ٓـاصی اثقاؿُبی هبلی ًْیي1

 . عؼهبت پْىو ؿینک2             عؼهبت تضلیل گـی       . 3
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ثبفاؿ حبًْیَ ثبفاؿی امت کَ اّؿاق ثِبػاؿ پل اف ػـَّ اّلیَ ػؿ آى ػؿ ثبفاؿ اّلیَ، ثیي 

مـهبیَ گؾاؿاى ػاػّمتؼ هی ىْػ، ثَ ْٓؿی کَ ًبىـ اف ایي هؼبهالت پْل ًمؼ 

اف ثبفاؿُبی هتيکل)هخل ثْؿك اّؿاق ػؿیبفت ًوی کٌؼ. ثـعی اف مـهبیَ گؾاؿاى 

ثِبػاؿ( ّ ثـعی ػیگـ اف ثبفاؿُبی فـاثْؿك ّ یب ثبفاؿُبی غیـؿموی امتفبػٍ هی 

ًوبیٌؼ. ثَ ْٓؿ عالٍَ، تمنین ثٌؼی هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ ثـای هـتجَ ػّم ّ ثَ ثؼؼ 

 هی ثبىؼ. 3-0ؿ ثبفاؿُبی حبًْیَ ثَ ىـس ىکل ػ
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 طاسهاى بْرص اّراق بِادار 

 ػزکت فزابْرص ایزاى ػزکت بْرص کاالیی ػزکت بْرص اّراق بِادار تِزاى

 باسار اّل

 باسار طْم

 باسار اّل

 تابلْی دّم

 باسار دّم

 تابلْی یکن

 باسار دّم

 باسار چِارم

 زدٍ گذاریپػزکت ط ػزکت هذیزیت فٌاّری اطالػات ػزکت ُای کارگشاری
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ثبالتـیي ؿکي تَوین گیـی ّ هنئْل ّ ًبظـ صني ىْؿای ػبلی ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ، 

ارـای لبًْى اّؿاق ثِبػاؿ امت کَ تَْیت میبمت ُبی کالى ثبفاؿ ؿا ثـ ػِؼٍ ػاؿػ. 

ّظبیف اٍلی ىْؿا ػجبؿت امت اف: اتغبؽ تؼاثیـ الفم رِت مبهبًؼُی ّ تْمؼَ 

میبمت ُب ّ ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ ّ اػوبل ًظبؿت ثـ ارـای لبًْى اّؿاق ثِبػاؿ؛ تؼییي 

هَ ُبی الفم ثـای ارـای ؿ اّؿاق ثِبػاؿ؛ پیيٌِبػ آییي ًبعٔ هيی ُبی کلی ثبفا

ت ػّلت؛ تَْیت اثقاؿُبی هبلی رؼیؼ ّ ٍؼّؿ تؼلیك ّ لغْ ثِبػاؿ ثَ ُیأ لبًْى اّؿاق

 هزْف فؼبلیت ثْؿك ُب ّ ىـکت ُبی تأهیي مـهبیَ.

 طاسهاى بْرص ّ اّراق بِادار 6-3

ثِبػاؿ)مجب( ثَ ًظبؿت ثـ ارـای لْاًیي ّ همـؿات تٌظین ّ  مبفهبى ثْؿك ّ اّؿاق

تؼّیي همـؿات ّ اًزبم ػیگـ ّظبیف همـؿ ىؼٍ ثپـػافػ. ایي ًِبػ فیـ ًظـ ىْؿای 

ثْؿك ثَ ػٌْاى ػبلی تـیي ؿکي ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ اػاؿٍ هی ىْػ. ثـعی ّظبیف 

 مبفهبى ػجبؿت امت اف: 

لبًْى اّؿاق ثِبػاؿ ّ پیيٌِبػ آى ثَ  تِیَ آییي ًبهَ ُبی الفم ثـای ارـای .1

 ىْؿا

 تِیَ ّ تؼّیي ػمتْؿالؼول ارـایی لبًْى ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ .0

 حجت ّ ٍؼّؿ هزْف ػـَّ ػوْهی اّؿاق ثِبػاؿ ّ ًظبؿت ثـ آى  .3

 تَْیت امبمٌبهَ ًِبػُبی هبلی هّْْع لبًْى ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿ .2

 تَْیت ممف ًـط کبؿهقػ ثْؿك ُب ّ ًِبػُبی هبلی .0

ٍؼّؿ تأییؼ ًبهَ لجل اف حجت ىـکت ُبی مِبهی ػبم ّ ًظبؿت ثـ آى ىـکت  .2

 ُب.

 ػزکت بْرص اّراق بِادار تِزاى 7-3

اػاؿٍ ىـکت ثْؿك ثـ ػِؼٍ ی ُیأت هؼیـٍ ُفت ًفـٍ ای امت کَ تْمٔ 

هزوغ ػوْهی اًتغبة هی ىًْؼ. ّظبیف ىـکت ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ ٓجك 

يکیل، مبفهبًؼُی ّ اػاؿٍ ثْؿك امبمٌبهَ ایي ىـکت ػجبؿت امت اف: ت

ظْؿ اًزبم هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ پؾیـفتَ ىؼٍ ػؿ ثْؿك تْمٔ ٌاّؿاق ثِبػاؿ ثَ ه

اىغبً ایـاًی ّ غیـ ایـاًی هطبثك لبًْى ّ همـؿات پؾیـه اّؿاق ثِبػاؿ اف رولَ 

اّؿاق ثِبػاؿ ًبىـیي عبؿری، تؼییي ىـایٔ ػْْیت ثـای گـٍّ ُبی هغتلف اف 

ه هتمبّیبى ػْْیت، ّّغ ّ ارـای ّْاثٔ صـفَ ای ّ اًْجبٓی اػْبء، پؾیـ

ثـای اػْبء، تؼییي ّظبیف ّ هنئْلیت ُبی اػْبء ّ ًظبؿت ثـ فؼبلیت آًِب ّ 



تٌظین ؿّاثٔ ثیي آًِب، فـاُن آّؿػى ىـایٔ الفم ثـای ػمتـمی ػبػالًَ اػْب ثَ 

ًزبم هؼبهالت هٌظْؿ اًزبم هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ پؾیـفتَ ىؼٍ، ًظبؿت ثـ صني ا

اّؿاق ثِبػاؿ پؾیـفتَ ىؼٍ ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ، تِیَ، روغ آّؿی، پـػافه ّ 

اًتيبؿ آالػبت هـثْٓ ثَ مفبؿه ُب ّ هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ ّ ًظبؿت ثـ فؼبلیت 

 ًبىـاى اّؿاق ثِبػاؿ پؾیـفتَ ىؼٍ.
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ی تْاًٌؼ ثب ّؿّػ ثَ فـاثْؿك ًؼاؿًؼ، هکَ ىـایٔ ّؿّػ ثَ ثْؿك ؿا  ىـکت ُبیی

ػؿ هکبى  فزابْرصثِبػاؿ عْػ ایزبػ کٌٌؼ. ت ًمؼىًْؼگی ثـای اّؿاق یللبث

عبٍی هتوـکق ًجْػٍ ّ هؼبهالت ایي ثبفاؿُب ثب ثِـٍ گیـی گنتـػٍ اف في آّؿی 

ؿایبًَ ای ّ ىجکَ اؿتجبٓی، ٍْؿت هی گیـػ. ػؿ ایي ثبفاؿُب هيبؿکت کٌٌؼگبى اف 

َ ثب یکؼیگـ ّ ثب هيتـیبى عْػ ػؿ اؿتجبٓ ُنتٌؼ ّ لیوت ُب اف ٓـیك ٓـیك ىجک

هؾاکـٍ تؼییي هی ىْػ. ثبفاؿُبی عبؿد اف ثْؿك ثب ثْؿك ُبی اّؿاق ثِبػاؿ 

ؿلبثت هی کٌٌؼ ّ ثَ ْٓؿ فؼبل ػؿ ػـَّ ػوْهی اّلیَ ّ ثبفاؿ حبًْیَ صْْؿ ػاؿًؼ. 

بؿت مبفهبى ثْؿك ّ ػؿ ایـاى فـاثْؿك ثبفاؿ اّؿاق ثِبػاؿی ؿموی ّ تضت ًظ

 اّؿاق ثِبػاؿ هضنْة هی ىْػ.

 

 باسارُا در ػزکت فزابْرص ایزاى 9-3

ٓجك ػمتْؿالؼول پؾیـه ّ ػـَّ اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ فـاثْؿك ایـاى، فؼبلیت آى ؿا 

 ػؿ لبلت پٌذ ثبفاؿ هزقا تجییي کـػٍ امت:

 ثبفاؿ اّل .1

 ثبفاؿ ػّم .0

 ثبفاؿ مْم .3

 ثبفاؿ اثقاؿُبی هبلی ًْیي .2

 ثبفاؿ پبیَ .0
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 ػالٍّ ثـ ثبفاؿُبی ؿموی کَ تضت ًظبؿت ّ ٓجك لْاًیي ّ همـؿات فؼبلیت هی کٌٌؼ

ػ ػاؿػ. ثنیبؿی اف ىـکت ُبیی ُنتٌؼ کَ ثَ ثبفاؿُبی غیـ ؿموی ػیگـی ًیق ّرْ

 ػالیل هغتلف ًتْاًنتَ اًؼ یب ًغْامتَ اًؼ ّاؿػ ثْؿك یب فـاثْؿك ىًْؼ تب اف ایي

ٓـیك ثتْاًٌؼ ًمؼیٌگی ثـای مِبم عْػ ایزبػ کٌٌؼ. اغلت ایي ىـکت ُب اف ٓـیك 

ّاصؼ عـیؼ ّ فـّه مِبم ػؿ ػاعل ىـکت ًمؼیٌگی الفم ؿا ثـای مِبم عْػ ایزبػ 

ؼ. ثؼیِی امت کَ ایي ّاصؼ تضت ًظبؿت همبم ًبظـ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ ٌهی کٌ

 ػ.ایـاى)مبفهبى ثْؿك ّ اّؿاق ثِبػاؿ( لـاؿ ًؼاؿ

 

 ػزکت طپزدٍ گذاری هزکشی ّ تظْیَ ّجٍْ اّراق بِادار 11-3

ػؿ هـصلَ تنْیَ ّ پبیبپبی ّرٍْ ّ اّؿاق، پل اف اًزبم هؼبهلَ، ثبیؼ هبلکیت اّؿاق 

ثِبػاؿ ثَ عـیؼاؿ ّ ّرٍْ صبٍل اف فـّه آى، پل اف کنـ کبؿهقػُبی لبًًْی ثَ 

ّالؼی ثْػ کَ ٌُْف فـّىٌؼٍ هٌتمل ىْػ. ىکل اّلیَ اًزبم ایي فـآیٌؼ ثَ ٍْؿت 

ثِبػاؿ، هؼوْل امت. مینتن تنْیَ ّ تؼؼاػ اًؼکی اف ثْؿك ُبی اّؿاق  ُن ػؿ

پبیبپبی کبغؾی اگـچَ ػؿ گؾىتَ ثَ ػٌْاى یک مبفّکبؿ هطلْة ىٌبعتَ هی ىؼ، 

اهب ػؿ صبل صبّـ ّ ثب تْرَ ثَ گنتـه ثبفاؿُبی هبلی ّ افقایو صزن ػاػّمتؼ 

اّؿاق ثِبػاؿ، ػیگـ یک مینتن کبؿا هضنْة ًوی ىْػ ّ هيکالت ّ هضؼّػیت 

 اٍ ػؿاػ.ُبی فـاّاًی ثَ ُوـ

طیظتن طپزدٍ ؿّه رؼیؼ تنْیَ ّ پبیبپبی هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ امتفبػٍ اف 

امت کَ ثَ ػلیل کبؿایی فْق الؼبػٍ ثَ مـػت هْؿػ امتمجبل لـاؿ  گذاری هزکشی 

گـفتَ امت. ُؼف اٍلی مینتن مپـػٍ گؾاؿی، افقایو کبؿایی تنْیَ هؼبهالت، 

ت الکتـًّیک امت. ػؿ ایي ك یک مینتن حجّ پبیبپبی ّ اًتمبل اّؿاق ثِبػاؿ اف ٓـی

مینتن اّؿاق ثِبػاؿ ثَ  ٍْؿت فیقیکی ربثزب ًوی ىًْؼ ّ اًتمبل اّؿاق ثِبػاؿ اف 

یک صنبة ثَ صنبة ػیگـ ثَ ٍْؿت الکتـًّیک اًزبم هی ىْػ. هِوتـیي 

 کبؿکـػُبی مینتن مپـػٍ گؾاؿی ثَ ىـس فیـ امت:

اّؿاق ثِبػاؿ ثَ ىکل مپـػٍ پؾیـه الف( ًگِذاری طِام بَ صْرت طپزدٍ: 

یکی اف هِوتـیي ّظبیف مینتن مپـػٍ گؾاؿی امت. فیـا ػؿ ایي مینتن تٌِب 

اّؿالی لبثل ػاػّمتؼ ُنتٌؼ کَ ػؿ مینتن مپـػٍ ىؼٍ ثبىٌؼ. ثـای ایي هٌظْؿ 

ػاؿایی مِبهؼاؿاى، ثَ ٍْؿت الکتـًّیک ػؿ مینتن مپـػٍ گؾاؿی حجت هی ىْػ تب 

 ػؿ ػمتـك ثبىؼ. ثـای ًمل ّ اًتمبل ثؼؼی



ٓجك ایي کبؿکـػ، هؤمنبت هبلی هی تْاًٌؼ ب( ّثیمَ کزدى اّراق بِادار: 

اّؿاق ثِبػاؿ ّحیمَ ای)اّؿاق ثِبػاؿی کَ گیـًؼگبى اػتجبؿ ثَ ٍْؿت ّحیمَ ًقػ 

 هؤمنبت هبلی ًگِؼاؿی هی کٌٌؼ( هيتـیبى عْػ ؿا ثَ ٍْؿت مپـػٍ ػؿ مینتن

هٌبمت ثـای هؤمنبت هبلی ػؿ اؿتجبٓ ثب  ًگِؼاؿی کٌٌؼ. ایي هّْْع یک فـٍت

کبُو ؿینک رؼل ّ هفمْػی گْاُی ُبی اّؿاق ثِبػاؿ امت. ثؼیِی امت ایي 

ثْػ  ػمتَ اف اّؿاق ثِبػاؿ تٌِب اف ٓـف ّام ػٌُؼٍ لبثل فک ؿُي یب فـاعْاًی عْاٌُؼ

 اهب صمْق ًمؼی ّ غیـ ًمؼی آى ُوچٌبى ثَ ػاؿًؼٍ اّؿاق ثِبػاؿ تؼلك ػاؿػ. 

لـُ ػاػى یب لـُ گـفتي اهکبى دُی یا لزض گیزی اّراق بِادار:  ج( لزض

اّؿاق ثِبػاؿ اف ٓـیك اًتمبل ػؿ مینتن مپـػٍ گؾاؿی ثؼّى ًمل ّ اًتمبل پْل اف 

 کبؿکـػُبی ایي مینتن امت.

ىـکت ػؿ  مپـػٍ گؾاؿی ثغيی اف فؼبلیت ُبیمینتن د( الذاهات ػزکتی: 

ّ  یقٍ، تزقیَ یب  تـکیت مِبمبیب مِبم ربؿ مِبم رؼیؼ فهیٌَ تمنین مْػ، اًتي

َ ػِؼٍ هی گیـػ. ثَ ْٓؿ هؼوْل کبؿکـػُبی ىـکتی پـػاعت ّرَ ثبفعـیؼ اّؿاق ؿا ث

 مینتن مپـػٍ گؾاؿی ثَ ٓـق فیـ اًزبم هی ىْػ:

 اػالم هزوغ 

 تمنین مْػ 

 مِبم 

 صك تمؼم عـیؼ 

 .تزقیَ یب تـکیت مِبم 
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ػ ؿا تضت ًظبؿت ْفؼبلیت ع 1373هؼیـیت فٌبّؿی ثْؿك تِـاى اف مبل ىـکت 

مبفهبى ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ آغبف ًوْػٍ امت. ّظیفَ اٍلی ایي ىـکت هؼیـیت 

مبهبًَ هؼبهالتی ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ امت. ایي ىـکت ُوچٌیي ػؿ فهیٌَ اؿائَ 

آالػبت هبلی ّ عؼهبت تغََی، فٌی ّ هيبّؿٍ ای هغتلف، پـػافه ػاػٍ ُب ّ 

افقاؿ، ًـم افقاؿ، ىجکَ ُبی ؿایبًَ ای ّ  التَبػی ّ کبؿثـػ ؿایبًَ ىبهل مغت

ّ ُوچٌیي ثِیٌَ مبفی ّ پیبػٍ مبفی ؿّه ُبی  مبهبًَ ُبی کبؿثـػ ؿایبًَ ای

ّ ؿایبًَ ای ػؿ هؼبهالت اًْاع اّؿاق ثِبػاؿ ّ اثقاؿُبی گًْبگْى  ػولیبتی، هؼػیـیتی

ّ ؽیٌفؼبى ػؿ ثبفاؿ مـهبیَ ّ اّؿاق ثِبػاؿ، تْلیؼ، ثِیٌَ هبلی ثَ توبهی فؼبالى 

مبفی، ثْهی مبفی، پیبػٍ مبفی، عـیؼ ّ فـّه مبهبًَ ُبی اًفْؿهبتیکی ػؿ 



ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ، فؼبلیت ػؿ فهیٌَ ػؿیبفت ّ مبهبًؼُی ػاػٍ ُبی هبلی ّ 

یل آًِب ثَ امتفبػٍ اف فٌبّؿی ُبی ًْیي آالػبت ّ اؿتجبٓبت ثـای پـػافه ّ تجؼ

ت، ًظبؿت، ًگِؼای ّ ؿاُجـی مبهبًَ ُبی اًفْؿهبتیکی ػؿ یآالػبت تغََی، هؼیـ

ػاعل ّ عبؿد کيْؿ، اؿائَ آهْفه ُبی صـفَ ای ّ کبؿثـػی ثَ ؽیٌفؼبى ّ فؼبالى ثبفاؿ 

 مـهبیَ فؼبلیت هی کٌؼ.
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ی ُنتٌؼ کَ ػؿ هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ ثَ اىغبً صمیمی یب صمْلی اکارگشاراى 

ػٌْاى ّامطَ ثیي عـیؼاؿ ّ فـّىٌؼٍ ػؿ هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ ػول هی کٌٌؼ. 

عـیؼاؿ یب فـّىٌؼٍ اّؿاق ثِبػاؿ ثَ آًِب هـارؼَ ًوْػٍ ّ کبؿگقاؿاى ػولیبت ػاػّمتؼ 

زْف ؿا اف ٓـیك مبهبًَ هؼبهالتی ثْؿك اًزبم هی ػٌُؼ. ىـکت ُبی کبؿگقاؿی ثب ه

ثْؿك فؼبلیت هی کٌٌؼ. کبؿگقاؿاى ّظبیف هتٌْػی ػاؿًؼ کَ هْاؿػ فیـ اف اُن آى هی 

 ثبىؼ:

 اًزبم هؼبهلَالف( 

 اػاؿٍ صنبة مـهبیَ گؾاؿی اىغبًب( 

 هيبّؿٍ ّ ؿاٌُوبییج( 

  ػؿ ثْؿك هـهؼـفی ىـکت ُب ثـای پؾید( 
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اّؿاق هيبؿکت ّ لـاؿػاػُبی آتی هؼبهالت ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ ػاػّمتؼ مِبم، 

ی َ اتِـاى ّ فـاثْؿك ایـاى تْمٔ کبؿگقاؿاى ثب امتفبػٍ اف مبهبًَ هؼبهالتی یکپبؿچ

مبهبًَ هؼبهالتی تضت هؼیـیت ىـکت هؼیـیت فٌبّؿی  اًزبم هی ىْػ. «پن»

ػولیبت هـثْٓ ًگِؼاؿی آالػبت مِبم ّ ًمل ّ اًتمبالت ثْؿك تِـاى لـاؿ ػاؿػ. 

ّرٍْ مِبهؼاؿاى تْمٔ ىـکت مپـػٍ گؾاؿی هـکقی ّ تنْیَ ّرٍْ اًزبم هی 

 ىْػ. ػولیبت عـیؼ ّ فـّه تْمٔ ىـکت ُبی کبؿگقاؿی ثب امتفبػٍ اف ؿایبًَ ُبی

هتَل ثَ مبهبًَ هؼبهالتی ػؿ مـامـ کيْؿ ثَ ٍْؿت هتوـکق اًزبم هی ىْػ. 

کبؿگقاؿ، ػمتْؿ هيتـی ؿا ثـای ػاػّمتؼ اّؿاق ثِبػاؿ ارـا ّ کبؿهقػ ػؿیبفت هی 

کٌؼ. ثنیبؿی اف مـهبیَ گؾاؿاى ثب امتفبػٍ اف عؼهبت ىـکت ُبی کبؿگقاؿی هنتمـ 

لؼام ثَ ػاػّمتؼ اّؿاق ثِبػاؿ هی ػؿ تِـاى یب ىؼجَ ُبی آًِب ػؿ ىِـمتبى ُب ا

کٌٌؼ. پل اف ایي کَ مـهبیَ گؾاؿ تَوین عْػ ؿا ًنجت ثَ مـهبیَ گؾاؿی ػؿ عـیؼ 

یک ّؿلَ ثِبػاؿ عبً، یب هزوْػَ ای اف اّؿاق ثِبػاؿ اتغبؽ کـػ، ثـای ارـای هٌظْؿ 

ى یؼ یب فـّه عْػ ؿا ثَ آـعْػ ثبینتی ثَ یکی اف کبؿگقاؿاى هـارؼَ کـػٍ، ػمتْؿ ع

 ُب اؿائَ ػُؼ.

ة کبؿگقاؿ هٌبمت تْمٔ ثؼؼ اف اًتغبالف( تکویل فزم طفارع خزیذ ّ فزّع: 

مفبؿه هيتـیبى اف  ت ثَ اؿائَ مفبؿه عـیؼ یب فـّه هی ؿمؼ.هيتـی، ًْث

 ٓـیك فـم ُبیی کَ ػؿ اعتیبؿ هيتـی لـاؿ هی گیـػ اؿائَ هی ىْػ. 

مفبؿه ُب ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ تِـاى تْمٔ ب( اجزای طفارع هؼتزیاى: 

کبؿگقاؿاى اًزبم هی ىْػ. کبؿگقاؿاى ػؿ اًزبم هؼبهالت ثَ ػٌْاى ًوبیٌؼٍ عـیؼاؿ ّ 

 فـّىٌؼٍ ُنتٌؼ ّ ػاؿای هزْف اف مبفهبى ثْؿك ُنتٌؼ. 

ثؼؼ اف اًزبم ُـ هؼبهلَ ثـای ج( صذّر اػالهیَ خزیذ ّ فزّع طِام: 

لیت ُبی پيتیجبًی ّ ًِبیی هؼبهلَ اًزبم هی ىْػ هيتـیبى)عـیؼ یب فـّه(، فؼب

اًتمبل مِبم ًوًَْ  ؼ ّ فـّه ّ ٍؼّؿ گْاُی ًبهَ ًمل ّکَ ٍؼّؿ اػالهیَ ُبی عـی

اػالهیَ ُبی عـیؼ ّ فـّه، امٌبػی ُنتٌؼ کَ آالػبت  ای اف آًِب هی ثبىؼ.

 هـثْٓ ثَ ّّؼیت هؼبهلَ مِبم  یک هيتـی ؿا ًيبى هی ػُؼ.

ػالٍّ ثـ اػالهیَ ُبی عـیؼ ّ فـّه تْمٔ مل ّ اًتمال طِام: د( گْاُی ًاهَ ً

مینتن، گْاُی ًبهَ هْلت مِبم رؼیؼ ٍبػؿ ىؼٍ ّ ػؿ اعتیبؿ عـیؼاؿاى ّ یب 

فـّىٌؼگبًی کَ ثغيی اف مِبم عْػ ؿا فـّعتَ اًؼ لـاؿ هی گیـػ؛ ػؿ ّالغ ثـای 

 ػؿ هی ىْػ.فـّىٌؼگبى گْاُی ًبهَ رؼیؼی هؼبػل ثبلیوبًؼٍ مِبم ایي افـاػ ٍب



لجل اف عـیؼ ّ فـّه اّؿاق ثِبػاؿ ًبم مِبهؼاؿ ثبیؼ ػؿ ٍ( کذ هؼاهالتی طِاهذار: 

مبهبًَ هؼبهالتی ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ حجت ىْػ. ثؼیي لضبظ مِبهؼاؿ ثبیؼ ثَ یکی اف 

ػفبتـ کبؿگقاؿی هـارؼَ ًوبیؼ. کؼ هؼبهالتی ىٌبمَ ای ُيت صـفی امت کَ ثـ 

فـػی مـهبیَ گؾاؿ ّ ثَ ٍْؿت تـکیجی اف صـف)مَ امبك هيغَبت ّ آالػبت 

کؼ هؼبهالتی مـهبیَ  صـف فبهیل( ّ ػؼػ)یک ػؼػ پٌذ ؿلوی( تؼییي هی ىْػ.

 گؾاؿ هٌضَـ ثَ فـػ امت ّ ُـ مـهبیَ گؾاؿ یک کؼ هؼبهالتی ػاؿػ.

مبػت اًزبم ػاػّمتؼ هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ ثْؿك ّ( طاػت اًجام هؼاهالت: 

ّ ػؿ یک ًينت  10تب  9تب چِبؿىٌجَ ُـ ُفتَ، اف مبػت تِـاى اف ىٌجَ 

هؼبهالتی ّ اف ٓـیك تبالؿُبی هؼبهالت ػؿ تِـاى ّ ىِـمتبى ُب اًزبم هی ىْػ. 

اًزبم امت ّ ٓـیك مبهبًَ هؼبهالت ثْؿك لبثل  هؼبهالت اّؿاق ثِبػاؿ فمٔ اف

ه ّـَ عـیؼ ّ فهبًَ هؼبهالتی الؼام ثػاؿًؼگبى اّؿاق ثِبػاؿ ًوی تْاًٌؼ عبؿد اف مب

 اّؿاق ثِبػاؿ کٌٌؼ. 

ل هی وُقیٌَ ای کَ هيتـیبى ثـای اًزبم هؼبهلَ هتضط( ُشیٌَ اًجام هؼاهالت: 

ىًْؼ ثـای مفبؿه ُبی عـیؼ ّ فـّه تب صؼّػی هتفبّت امت. ػؿ صبل صبّـ، ػؿ 

% ثبفعـیؼ ثَ ػٌْاى کوینیْى ػؿیبفت هی ىْػ. ثـای  010/2ُـ مفبؿه عـیؼ 

% آى  0/2% اف هيتـی ػؿیبفت هی ىْػ کَ  2220/1فـّه ًیق ػؿ ُـ مفبؿه، 

ًْى هبلیبت ُبی هنتمین لب 123هبػٍ  1ثَ ػٌْاى هبلیبت فـّه ٓجك هبػٍ تجَـٍ 

 ػؿیبفت هی ىْػ. 

اف ُـ ًمل ّ اًتمبل مِبم ّ صك تمؼم مِبم ىـکت ُب ػؿ : 143هادٍ  1*تبصزٍ 

ثْؿك ّ ُوچٌیي اّؿاق ثِبػاؿی کَ ػؿ ثْؿك هؼبهلَ هی ىًْؼ، هبلیبت همطْػی 

َ هیقاى ًین ػؿٍؼ اؿفه فـّه مِبم ّ صك تمؼم مِبم ٍّْل ّ اف ایي ثبثت ّرَ ث

ػٌْاى هبلیبت ثـ ػؿآهؼ ًمل ّ اًتمبل مِبم ّ صك تمؼم مِبم هطبلجَ ػیگـی ثَ 

 *ًغْاُؼ ىؼ.
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اق ثِبػاؿ، ٓی یک رلنَ هؼبهالتی ػؿ ؿّفُبی ىٌجَ تب چِبؿىٌجَ ُـ هؼبهالت اّؿ

هـاصل  اًزبم هی گیـػ. 10الی  9م تؼطیل ؿموی اف مبػت بُفتَ ثَ امتخٌبی ای

 اًزبم ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ تِـاى ثَ ىـس فیـ امت:



ػلیمَ لجل اف اًزبم  32هـصلَ پیو گيبیو هؼت  الف( هزحلَ پیغ گؼایغ:

 0:32ػلیمَ اف مبػت  32هؼبهالت آغبف هی ىْػ. ػؿ ایي هـصلَ کبؿگقاؿاى ثَ هؼت 

ؿ عْػ الؼام ثَ ّؿّػ مفبؿه، یب صؾف مفبؿه هی ًوبیٌؼ ّ ًتیزَ کب 0:09:09الی 

ّ ػیگـ کبؿگقاؿاى ؿا ػؿ ٍف ُبیی کَ ثـای ُـ مِن رؼاگبًَ ػؿ مبهبًَ تيکیل هی 

ىْػ هيبُؼٍ هی ًوبیٌؼ. لیکي ػؿ ایي هـصلَ هؼبهلَ ای اًزبم ًوی ىْػ. 

کبؿگقاؿاى ّ مِبهؼاؿاى هی تْاًٌؼ ػؿ ایي هـصلَ ىـایٔ ثبفاؿ ّ تَوین مِبهؼاؿاى 

   ػیگـ ؿا هيبُؼٍ ًوبیٌؼ. 

هـصلَ گيبیو ثالفبٍلَ پل اف هـصلَ پیو اف گيبیو، ثب  ایغ:ب( هزحلَ گؼ

ارـای مفبؿه ُبی هْرْػ ػؿ مبهبًَ هؼبهالت کَ ػؿ ٍف ُبی عـیؼ ّ فـّه 

 عْػًوبیی هی کٌؼ ّ ثـ امبك مبفّکبؿ صـاد پیْمتَ اًزبم هی ىْػ.

هـصلَ صـاد پیْمتَ، هـصلَ ای امت پل اف اًزبم  ج( هزحلَ حزاج پیْطتَ:

گيبیو کَ ٓی آى هؼبهالت ثـامبك مبفّکبؿ صـاد پیْمتَ اًزبم هی هـصلَ 

 ىْػ. صـاد پیْمتَ صـاری امت کَ ثَ ٍْؿت پیْمتَ اًزبم هی ىْػ ّ ػؿ ٓی

آى اهکبى ّؿّػ، تغییـ ّ صؾف مفبؿه ّرْػ ػاؿػ. ػؿ صـاد پیْمتَ مفبؿه ُبی 

 عـیؼ ّ فـّه ثَ هضِ تطجیك لیوت ُب هٌزـ ثَ هؼبهلَ هی ىْػ.
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مفبؿه ُبی ّاؿػ ىؼٍ ثَ مبهبًَ هؼبهالت ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ صؼالل ثبیؼ صبّی 

 هْاؿػ فیـ ثبىؼ:

 . تؼییي عـیؼ یب فـّه؛0. ًوبػ هؼبهالتی مِبم یک ىـکت؛             1

 . صزن مفبؿه؛2. ًْع مفبؿه؛                                       3

 . کؼ هؼبهالتی؛2وت؛                                      . ىـایٔ لی0

 . اػتجبؿ فهبًی مفبؿه.7

مفبؿه ُبی هتفبّتی ؿا  ،مـهبیَ گؾاؿاى اغلت اف ًظـ لیوت عـیؼ یب فـّه مِبم

یي آًِب مفبؿه ثَ لیوت ثبفاؿ ّ مفبؿه ـثَ کبؿگقاؿاى عْػ هی ػٌُؼ کَ هؼوْل ت

مفبؿه تْلف ّ مفبؿه تْلف هضؼّػ ًیق هْؿػ ثَ لیوت هضؼّػ هی ثبىؼ. الجتَ، 

امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ. اًْاع ػیگـی اف مفبؿه عـیؼ ّ فـّه ًیق ّرْػ ػاؿػ کَ 

 کوتـ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـًؼ.



ػؿ آى َ مفبؿه ثب لیوت ثبف مفبؿىی امت کالف( طفارع با لیوت باس: 

اف مِبم ىـکتی ؿا فْؿاً ثَ  مـهبیَ گؾاؿ ثَ کبؿگقاؿ ػمتْؿ هی ػُؼ تب تؼؼاػ هؼیٌی

لیوت ثبفاؿ عـیؼاؿی ًوْػٍ یب ثَ فـّه ثـمبًؼ. ػؿ ایي ٍْؿت کبؿگقاؿ مفبؿه ؿا 

ّاؿػ ىؼٍ ثب ثِتـیي لیوت بؿه مبهبًَ هؼبهالتی هی کٌؼ. ایي مف ثؼّى لیوت ّاؿػ

ٓـف همبثل ارـا هی ىْػ. ػؿ ٍْؿت ارـا ًيؼى ثغيی اف مفبؿه، ثبلیوبًؼٍ آى 

ؿه ثب لیوت ثبف ػؿ مبهبًَ ثبلی هی هبًؼ. مـهبیَ گؾاؿی کَ ثَ ٍْؿت یک مفب

ویٌبى ػاؿػ اهب اف ٓمفبؿه ثَ لیوت ثبفاؿ ٍبػؿ هی کٌؼ اف اًزبم مفبؿه ًنجتبً ا

 لیوت آى عیـ.

ػّهیي ًْع مفبؿه، مفبؿه ثَ لیوت هضؼّػ ب( طفارع با لیوت هحذّد: 

هی  يؿگقاؿ تؼییامت کَ ػؿ آى لیوت عـیؼ یب فـّه ٌُگبم ٍؼّؿ مفبؿه ثَ کب

ىْػ. اگـ مفبؿه ثـای عـیؼ ثبىؼ کبؿگقاؿ مؼی هی کٌؼ تب مفبؿه ؿا ثب لیوتی 

ّ اگـ مفبؿه فـّه ثبىؼ  کوتـ اف لیوت تؼییي ىؼٍ یب ثب ُوبى لیوت اًزبم ػُؼ

کبؿگقاؿ، مؼی هی کٌؼ مفبؿه ؿا ثب لیوتی ثیيتـ اف لیوت تؼییي ىؼٍ یب صؼالل 

مـهبیَ گؾاؿ ػؿ مفبؿه فـّه، لیوت کف  ّ ػؿ ثـاثـ ثب آى اًزبم ػُؼ. ثٌبثـایي، 

مفبؿه عـیؼ، لیوت ممف ؿا تؼییي هی کٌؼ. ثـػکل مفبؿه ثَ لیوت ثبفاؿ، 

هضؼّػ امتفبػٍ هی کٌؼ اف اًزبم مفبؿه عْػ  مـهبیَ گؾاؿی کَ اف مفبؿه

هطوئي ًغْاُؼ ثْػ. اف ایي ؿّ، ثیي ایي ػّ ًْع مفبؿه تمبثل ّرْػ ػاؿػ، اًزبم 

 هطوئي ثب لیوت ًبهطوئي ػؿ ثـاثـ اًزبم ًبهطوئي ثب لیوت هطوئي.

هضؼّػ مفبؿىی امت کَ فمٔ ػؿ هـصلَ  -مفبؿه ثبفهحذّد:  -ج( طفارع باس

صـاد پیْمتَ هی تْاًؼ ّاؿػ مبهبًَ هؼبهالتی ىْػ. ایي مفبؿه ثؼّى لیوت ّاؿػ 

مبهبًَ هؼبهالتی ىؼٍ ّ ثب ثِتـیي لیوت مفبؿه ٓـف همبثل ارـا هی ىْػ. ػؿ 

ٍْؿت ارـا ًيؼى ثَ ٍْؿت یک مفبؿه هضؼّػ ثَ لیوت آعـیي هؼبهلَ اًزبم ىؼٍ 

 مینتن ثبلی هی هبًؼ.  ػؿ

مفبؿه ثَ لیوت گيبیو مفبؿىی امت کَ د( طفارع بَ لیوت گؼایغ: 

فمٔ ػؿ هـصلَ پیو گيبیو هی تْاًؼ ّاؿػ مبهبًَ هؼبهالت ىْػ. ایي مفبؿه 

ثؼّى لیوت ّاؿػ مبهبًَ هؼبهالتی ىؼٍ ّ ػؿ هـصلَ گيبیو ثب لیوت گيبیو 

مفبؿه، ثبلیوبًؼٍ ثَ ٍْؿت هؼبهلَ عْاُؼ ىؼ. ػؿ ٍْؿت ارـا ًيؼى ثغيی اف 

 یک مفبؿه هضؼّػ ثب لیوت گيبیو ػؿ مینتن ثبلی هی هبًؼ.

مفبؿه هتْلف ثَ ثبف مفبؿه هتْلفی امت کَ ٍ( طفارع هتْلف بَ باس: 

پل اف فؼبل ىؼى، ثَ مفبؿه ثب لیوت ثبف تجؼیل هی ىْػ. ػؿ ایي مفبؿه، 

ّه ثبىؼ، لیوت مـهبیَ گؾاؿ ثبیؼ لیوت تْلف ؿا هيغٌ کٌؼ. اگـ مفبؿه فـ



تْلف ثبیؼ پبییي تـ اف لیوت ثبفاؿ ػؿ فهبى ٍؼّؿ مفبؿه ثبىؼ. ثـػکل، اگـ مفبؿه 

ف لیوت ثبفاؿ ػؿ فهبى ٍؼّؿ مفبؿه ثبىؼ. ػؿ یؼ ثبىؼ، لیوت تْلف ثبیؼ ثبالتـ اعـ

مفبؿه تْلف ثـای فـّه مِبم، کبؿگقاؿ تاله هی کٌؼ ػؿ ٍْؿت ممْٓ لیوت 

ػؿ لیوت تْلف  ارـا ًوبیؼ اهب اگـ اهکبى هؼبهلَ تْلفمِبم، هؼبهلَ ؿا ػؿ لیوت 

فـاُن ًيْػ کبؿگقاؿ ثب لیوت ُبی پبییي تـ هؼبهلَ ؿا اًزبم عْاُؼ ػاػ. اگـ، مِبم 

لیوت تْلف ؿا ؿػ کـػٍ، هؼبهلَ ىْػ، ػؿ ّالغ مفبؿه ثبفاؿ اًزبم ىؼٍ امت. اف ایي 

 ؿّ مفبؿه تْلف یک مفبؿه ثبفاؿ هيـّٓ امت.

مفبؿه هتْلف ثَ هضؼّػ مفبؿه هتْلفی ف بَ هحذّد: ّ( طفارع هتْل

امت کَ پل اف فؼبل ىؼى، ثَ مفبؿه هضؼّػ ثب لیوتی کَ اف لجل ػؿ مفبؿه 

ؼّػ مـهبیَ گؾاؿ ػّ لیوت ؿا ضتجؼیل هی ىْػ. ػؿ مفبؿه تْلف ه ،تؼییي ىؼٍ

لیوت تْلف ّ لیوت هضؼّػ. ػؿ ایي مفبؿه اگـ لیوت مِبم ثَ  -هيغٌ هی کٌؼ

کٌؼ تب لجل اف ممْٓ ثیيتـ هؼبهلَ  لیوت تْلف( ثـمؼ، کبگقاؿ تاله هیلیوت اّل)

ؿا اًزبم ػُؼ. اهب، اگـ اف لیوت ػّم)لیوت هضؼّػ( ػجْؿ ًوبیؼ کبؿگقاؿ هزبل ثَ اًزبم 

ٓ تلمی لَ ًوی ثبىؼ. اف ایي ؿّ، مفبؿه تْلف هضؼّػ، مفبؿه هضؼّػ هيـّهؼبه

 هی ىْػ. 

 

 زااًْاع طفارع ُا اس ًظز ًحٍْ اج 4-4

کبؿگقاؿاى کَ ثب هزْف مبفهبى ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ فؼبلیت هی کٌٌؼ ػمتْؿ عـیؼ ّ 

فـّه مِبم ؿا اف هيتـی ػؿیبفت ّ ثب ّاؿػ ًوْى آى ثَ مبهبًَ هؼبهالتی ؿلبثت 

عْػ ؿا ثب ػیگـ کبؿگقاؿاى آغبف ّ توبم تاله عْػ ؿا ٍـف ارـای ػمتْؿ هيتـی هی 

ًضٍْ ارـا ػؿ مبهبًَ هؼبهالتی اًْاع هتفبّتی کٌٌؼ. ػمتْؿ ػؿیبفتی هيتـی اف ًظـ 

 ػاؿػ کَ ػؿ ؽیل چٌؼ ًْع آى تيـیش هی ىْػ.

آى  مفبؿه ػّ ٓـفَ مفبؿىی امت کَ ثب امتفبػٍ اف الف( طفارع دّطزفَ:

کبؿگقاؿ هی تْاًؼ ُن فهبى مفبؿه عـیؼ ّ فـّه ؿا ثب صزن ّ لیوت یکنبى ّاؿػ 

مفبؿه ثبیؼ ثیيتـ اف لیوت ثِتـیي مفبؿه ًوْػٍ ّ هؼبهلَ ًوبیؼ. لیوت عـیؼ ایي 

ـیي مفبؿه فـّه عـیؼ حجت ىؼٍ ػؿ ٍف عـیؼ ّ لیوت فـّه کوتـ اف لیوت ثِت

ّه ثبىؼ. ایي مفبؿه هی تْاًؼ فمٔ ػؿ هـصلَ صـاد پیْمتَ حجت ىؼٍ ػؿ ٍف فـ

 ّاؿػ مبهبًَ هؼبهالت ىْػ.

َ مفبؿه ػّ ثغيی مفبؿه عـیؼ یب فـّىی امت کب( طفارع دّ بخؼی: 

ػاؿای ػّ ثغو آىکبؿ ّ پٌِبى امت. ثغو آىکبؿ ػؿ ٍف عـیؼ یب فـّه لـاؿ گـفتَ 



هالتی ثْؿك ػمتـمی ػاؿًؼ گقاؿاى یب کنبًی کَ ثَ مبهبًَ هؼبّ تْمٔ مبیـ کبؿ

مبیـ تْمٔ لبثل ؿّیت هی ثبىؼ. ثغو پٌِبى آى ثَ ٍْؿت غیـ فؼبل امت یؼٌی 

ِبى تْمٔ کبؿگقاؿ تؼییي هی ّ پٌ کبؿگقاؿاى ػیؼٍ ًوی ىْػ. صزن لنوت آىکبؿ

 ىْػ.

مفبؿه اًزبم ّ اثطبل مفبؿه هضؼّػی امت کَ  رع اًجام ّ ابطال:ج( طفا

ثالفبٍلَ پل اف ّؿّػ ثبیؼ ارـا ىْػ. ػؿ ٍْؿت ػؼم ارـا توبم یب ثغيی اف آى همؼاؿ 

ثبلیوبًؼٍ ثَ ْٓؿ عْػکبؿ اف مبهبًَ صؾف هی ىْػ. اهکبى ّؿّػ ایي مفبؿه ػؿ 

 گيبیو ّرْػ ًؼاؿػ.هـصلَ پیو اف 

مفبؿه ُوَ یب ُیچ مفبؿه هضؼّػی امت کَ  د( طفارع ُوَ یا ُیچ:

ارـای آى هٌْٓ ثَ کل مفبؿه امت. ػؿ ٍْؿت ػؼم اهکبى هؼبهلَ کل مفبؿه 

ؿ اف مبهبًَ صؾف هی ىْػ. اهکبى ثؼؼ اف ّؿّػ مفبؿه ثَ ٍْؿت عْػکب ثالفبٍلَ

 ّؿّػ ایي مفبؿه ػؿ هـصلَ پیو گيبیو ّرْػ ًؼاؿػ.

 

 اػتبار سهاًی طفارع ُا 5-4

یک مـهبیَ گؾاؿ ثـای ػاػّمتؼ اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ ثبیؼ ثَ ػفبتـ 

ىـکت ُبی کبؿگقاؿی هـارؼَ کٌؼ ّ مِوی ؿا کَ ػؿ ًظـ ػاؿػ عـیؼاؿی ًوبیؼ یب 

ثفـّىؼ ثَ کبؿگقاؿ مفبؿه ػُؼ. ثَ ایي هٌظْؿ کبؿگقاؿ فـم مفبؿه عـیؼ یب فـّه 

تیبؿ مـهبیَ گؾاؿ لـاؿ هی ػُؼ. مـهبیَ گؾاؿ ثبیؼ هضؼّػٍ فهبًی مفبؿه ؿا ؿا ػؿ اع

تب لغْ، ّ مفبؿه ؿّف اًْاع ػوؼٍ  ـتؼییي ًوبیؼ. مفبؿه هؼت ػاؿ، مفبؿه هؼتج

 مفبؿه اف صیج هضؼّػٍ فهبًی ُنتٌؼ.

کَ ػؿ  مفبؿه ُبی هؼت ػاؿ مفبؿه ُبیی ُنتٌؼ الف( طفارع تاریخ دار:

آى اًتغبة عْاُؼ ىؼ. ایي مفبؿه فهبى ّؿّػ ثَ مبهبًَ هؼبهالتی یک تبؿیظ ثـای 

تب فهبى صؼاکخـ تب تبؿیظ تؼییي ىؼٍ ػؿ مبهبًَ هؼبهالتی ثبلی هی هبًؼ. اگـ تب آى 

 عْػکبؿ اف مبهبًَ هؼبهالتی صؾف هی ىْػ. ؿتبؿیظ ارـا ًيْػ ثَ ْٓ

مفبؿه ػؿ ٌُگبم ّؿّػ ثَ  ػؿ ایي ًْعب( طفارع بذّى هحذّدیت سهاًی: 

یظ اثطبل ثـای آى اًتغبة ًوی ىْػ ّ تب ؿمبهبًَ هؼبهالتی تْمٔ کبؿگقاؿ فهبى تب

فهبًی کَ تْمٔ مـهبیَ گؾاؿ ػؿعْامتی ثـای اثطبل ػاػٍ ًيْػ هؼتجـ عْاُؼ ثْػ. 

افتؼ، هوکي امت کبؿگقاؿ رِت  ب ّرْػ ایي، اگـ اًزبم ارـای ایي مفبؿه ثَ تأعیـث

 مـهبیَ گؾاؿ ثغْاُؼ مفبؿه ؿا هزؼػاً تأییؼ ًوبیؼ. آویٌبى اف



مفبؿه فهبًی مفبؿىی امت کَ کبؿگقاؿ ػؿ فهبى ّؿّػ  ج( طفارع سهاًی:

مفبؿه، تؼؼاػ ؿّفُبی هيغَی ؿا رِت اػتجبؿ مفبؿه هيغٌ هی کٌؼ. ایي 

مفبؿه تب تبؿیغی کَ هؼبػل تبؿیظ ّؿّػ مفبؿه ثَ ػالٍّ تؼؼاػ ؿّفُبی تؼییي 

 آى اف مبهبًَ هؼبهالتی صؾف هی ىْػ. ىؼٍ امت، هؼتجـ ثْػٍ ّ پل اف

مفبؿه ؿّف کَ ُوچٌیي ارـا یب اثطبل ًبهیؼٍ هی ىْػ، اگـ  د( طفارع رّس:

کبؿگقاؿ ًتْاًؼ آى ؿا ػؿ ٓی ؿّف ػؿ رلنَ هؼبهالتی ارـا ًوبیؼ ثَ ْٓؿ اتْهبتیک اف 

 مبهبًَ هؼبهالتی ثْؿك صؾف عْاُؼ ىؼ.

رلنَ مفبؿىی امت کَ اػتجبؿ آى ػؿ پبیبى مفبؿه ٍ( طفارع جلظَ: 

ّ ثَ ٍْؿت عْػکبؿ اف مبهبًَ هؼبهالتی صؾف رلنَ هؼبهالتی ثَ اتوبم هی ؿمؼ 

 هی ىْػ.

 

 دطتزطی هظتمین بَ طاهاًَ اطالػاتی 6-4

ػؿ ثْؿك اّؿاق ثِبػاؿ تِـاى یب فـاثْؿك ایـاى مـهبیَ گؾاؿاى هی تْاًٌؼ ثَ ٍْؿت 

دطتزطی بز هنتمین ثَ مبهبًَ هؼبهالتی ػمتـمی ػاىتَ ثبىٌؼ کَ ثَ آى 

ـ عٔ ثبفاؿ فـآیٌؼی امت کَ ٓی آى ػمتـمی ث گفتَ هی ىْػ.خط باسار 

ّ ُوچٌیي ػولیبت تغییـ ّ یب اًَـاف اف آًِب تْمٔ  مفبؿه ُبی عـیؼ ّ فـّه

هيتـی اف ٓـیك فیـمبعت ػمتـمی ثـ عٔ ثبفاؿ  رِت ارـا ثَ مبهبًَ هؼبهالتی 

اؿمبل هی ىْػ. فیـ مبعت ػمتـمی ثـ عٔ ثبفاؿ فیـ مبعتی امت کَ ثَ هٌظْؿ 

 ػْْ امتمـاؿ یبفتَ ّ امتفبػٍ هی ىْػ.ثـ عٔ ثبفاؿ تْمٔ  ػمتـمی

 

 فزّع اطتمزاضی 7-4

هخبل لؼیوی ّال امتـیت امت. یؼٌی، مـهبیَ گؾاؿاى « پبییي ثغـ، ثبال ثفـّه»

اثتؼا اّؿاق ثِبػاؿ ؿا عـیؼاؿی ًوْػٍ ّ مپل ػؿ فهبى هٌبمت آى ؿا هی فـّىٌؼ. اهب 

ؾاؿاى اثتؼا اّؿاق ی ىْػ؛ مـهبیَ گیي فـآیٌؼ ثـػکل هػؿ فـّه امتمـاّی ا

ثِبػاؿ ؿا هی فـّىٌؼ ّ ثؼؼاً الؼام ثَ عـیؼ آى هی کٌٌؼ. ػؿ ایي هْؿػ هخبل ّال 

 «.ثبال ثفـّه، پبییي ثغـ»ػ امتـمت ثَ ایي ٍْؿت هی تْاًؼ ثبفًْینی ىْ

اؿ ّ فـّه آى ػؿ ثبفاؿ ّ مپل قفـّه اممـاّی ثب لـُ گـفتي اّؿاق ثِبػاؿ اف کبؿگ

بى هیقاى اّؿاق ثِبػاؿ ػؿ آیٌؼٍ ثـای اػای لـُ اًزبم هی ىْػ. ػؿ ایي عـیؼ ُو



فـآیٌؼ ّام اعؾ هی گـػػ، اهب پْلی لـُ گـفتَ ًوی ىْػ، ثلکَ مِبم لـُ گـفتَ 

هی ىْػ)اگـچَ، مِبم ػاؿای اؿفه پْلی امت(. لـُ گیـًؼٍ ثبیؼ ثب ثـگيت ػاػى 

، هؼبػل پْلی کٌؼ)اگـچَمِبم لـُ گـفتَ ىؼٍ)ًَ ّرَ مِبم( لـُ عْػ ؿا اػا 

ىْػ هی تْاًؼ ثزبی مِبهی کَ  فپـػاعت هیلـُ ؿا ػؿ تبؿیغی کَ ّام ثب

عـیؼاؿی هی ىْػ، امتفبػٍ کٌؼ(. لـُ گیـًؼٍ ُیچ ًْع ثِـٍ ای ثبثت ایي لـُ 

 کٌؼ.  پـػاعت ًوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هْفك ّ هؤیذ باػیذ


