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 تاريخچِ
 ٞٓ ٌطز نطافبٖ( ثٛضؼ ٚا٘سض) ٘بْ ثٝ فطزي ٔٙعَ زضٔمبثُ ثّػيه اظقٟطٞبي يىي زض پيف ؾبَ 500 حسٚز

 ٌطفت لطاضٔي ٔٗبّٔٝ ثٟبزاضٔٛضز اٚضاق زضآٖ، ضاوٝ ٞطٔىب٘ي پؽ آٖ اظ.ٔيىطز٘س ثٟبزاضزازٚؾتس اٚضاق آٔسٜ

 ز٘يب وكٛضٞبي زضاغّت حبيط زضحبَ. قس ايزبز ثّػيه زضقٟطآ٘ٛضؼ ز٘يب ثٛضؼ اِٚيٗ .٘بٔيس٘س ثٛضؼ

 إِّّي ثيٗ وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ ؾبظٔبٖ يه ٖٙٛاٖ ثٝ رٟبٖ ثٛضؾٟبي فسضاؾيٖٛ ٚ زاضز ٚرٛز ثٛضؼ تكىيالت

 ثبظاض ٚتٛؾٗٝ ؾٟبْ نبحجبٖ حمٛق ٚ ٔٙبثٕ اظ حفبْت ، ثٛضؾٟب ثيٗ ٔؿبٖي تكطيه ٚ ٕٞىبضي ثٝ ٘ؿجت

 .ٕ٘بيس ٔي فٗبِيت ؾطٔبيٝ

 ٔٛ٘تطاَ ثٛضؼ اؾتىّٟٓ، ثٛضؼ ِٙسٖ، ثٛضؼ ٘يٛيٛضن، ثٛضؼ اظ ٖجبضتٙس ز٘يب ٟٔٓ ثٛضؾٟبي اظ ثطذي

 .تٛويٛ ٚثٛضؼ

 ايزاى در تَرس ايجاد ساتمِ
 وبضقٙبؼ يه ٚ ّٞٙسي وبضقٙبؼ يه ؾبَ زضايٗ.ثطٔيٍطزز 1315 ؾبَ ثٝ ايطاٖ زض ثٛضؼ ايزبز انّي فىط

 ايطاٖ ثٝ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ ثطفٗبِيت ٘بْط ٔمطضات تٙٓيٓ ٚ تٟيٝ ٔٛضز زض الساْ ٚ ثطضؾي ٔٙٓٛض ثٝ ثّػيىي

 ٔزسزاًزض ، 1332 ٔطزاز  28 وٛزتبي اظ پؽ. ٌطزيس ٔتٛلف زْٚ رٟب٘ي رًٙ آغبظ ثب آٟ٘ب ُٔبِٗبت آٔس٘س،أب

 ٚظاضت ٚ ٔطوعي ثب٘ه ٔٗبزٖ، ٚ نٙبيٕ ٚ ثبظضٌب٘ي اتبق ثٝ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ تكىيُ ٔبٔٛضيت 1333 ؾبَ

 ٔمطضات ٚ لبٖ٘ٛ 1345 ؾبَ زض ثطضؾي ٚ تحميك ؾبَ 12 اظ پؽ ٌطٜٚ ايٗ.ٌطزيس ٔحَٛ ٚلت ثبظضٌب٘ي

 اليحٝ ايٗ.زاقتٙس اضؾبَ ّٔي قٛضاي ٔزّؽ ثٝ ضا ٔطثٌٛ ٚاليحٝ ، تٟيٝ ضا تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ تكىيُ

 ٚ ٔٗسٖ ٚ نٙٗت ثب٘ه ؾٟبْ ٚضٚز ثب  1346ؾبَ زض ٖٕالً تٟطاٖ ثٛضؼ ٚ قس تهٛيت 1345 اضزيجٟكت زض

 .ٕ٘ٛز آغبظ ضا ذٛز فٗبِيت پبضؼ ٘فت قطوت

 تَرس در گذاري سزهايِ هشاياي
 تٟٙب لؿٕت زضايٗ.  ٕ٘بيٙس ٔي تٕبيُ اْٟبض ثبظاض ايٗ ثٝ ٚضٚز زضذهٛل ٔطزْ آحبز چطا وٝ زيس ثبيس حبَ

 :پطزاذت ذٛاٞيٓ أط ايٗ زض ٔٛحط ٖٛأُ اظ اي چىيسٜ شوط ثٝ

.  زاقت ذٛاٞس ضا ثبظاض ايٗ ثٝ ٚضٚز أىبٖ ؾطٔبيٝ ٔيعاٖ ٞط ثب فطزي ٞط وٝ ٘حٛي ثٝ  ٔزبظ ؾطٔبيٝ حس ٘جٛز

 قطوت يه اظؾٟبْ ثركي ضيبَ ٔيّيٖٛ يه ٔجّغ ثب تٛا٘يس ٔي ضاحتي ثٝ قٕب ؾطٔبيٝ زضثبظاض ٔخبَ ٖٙٛاٖ ثٝ

 زضقطايٍ ٔيتٛا٘ؿتيس ؾرتي ثٝ ، زاقت ٕ٘ي ٚرٛز ثٛضؾي ثبظاض اٌط أب.  ٕ٘بئيس ذطيساضي ضا ٚٔٗتجط ثعضي

 . زٞيس ا٘زبْ ضا ذبني التهبزي حطوت ٔجّغ ايٗ ثب ٖبزي

 اظ وٕتط زض ثبظاض ايٗ ثٝ قٕب ذطٚد ٚ ٚضٚز ٖبزي زضقطايٍ تب ٌطزيسٜ ٔٛرت وٝ تاال ضًَذگى ًمذ لاتليت

 ٔي ٔست ايٗ( اؾت ارطا زضحبَ آٖ ٔمسٔبت وٝ)ثبظاض اِىتطٚ٘يىي تٛؾٗٝ ثب يميٙب وٝ.ٌطزز فطاٞٓ ضٚظ چٙس
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 ٞبي ضٚيٝ زضؾبيط ٘سضت ثٝ اي ٔكبثٝ ٚيٗيت چٙيٗ تمطيجب وٝ ٕ٘بيس پيسا تمّيُ ؾبٖت چٙس ثٝ حتي تٛا٘س

 . قٛز ٔى يبفت ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 . ثٟيٙٝ ضيؿه ٌطفتٗ ثبزض٘ٓط ، هطاتِ تاصاسّاي دس ضذُ ضٌاختِ پشتاصدُ هٌاتغ اص تاالتش تاصدُ

 ضا ايطاٖ أطٚظ ثبظاض ،(ٔتحسٜ ايبالت زض َال تت ٕٞب٘ٙس)٘بزيس٘ي ٖبّٔي ٖٙٛاٖ ثٝ وٝ تاصاس ايي گستشش تة

 .زاقت ضٚذٛاٞس پيف زض ضا ثعضٌي ثؿيبض ٞبي ٌبْ تٗبزَ، ٚ ٟ٘بيي ْطفيت تب ٕٞچٙبٖ ٚ اؾت ٌطفتٝ فطا

 ثٝ ، اؾت ٔتٙٛٔ ثؿيبض ثبظاض زضايٗ ؾٛز وؿت ٔٙبثٕ حبَ زضٖيٗ ، ايطاٖ ثٛضؼ زضثبظاض تٙٛٔ ٖسْ ضغٓ ّٖي

 آٖ اظ وٝ ٕ٘بيس ايزبز ؾٛز ٌٛ٘بٌٖٛ َطق ثٝ ، آٖ زاض٘سٜ ثطاي تٛا٘س ٔي قسٜ ذطيساضي ؾٟٓ يه وٝ ٘حٛي

 اقبضٜ...  ٚ ٘مسي ؾٛز ، ضٚظ ليٕت ثب ذطيس ليٕت اِتفبت ثٝ ٔب ، ؾطٔبيٝ افعايف ا٘ٛأ ثٝ تٛاٖ ٔي رّٕٝ

 .زاقت

 اِٗبزٜ فٛق ضقس ْطفيتٟبي ٕٞچٙبٖ ثبظاض ايٗ ضقسٞبي تٕبْ ّٖيطغٓ وٝ ٘حٛي ثٝ ٔٛرٛز ثبظ ٞبي ْطفيت

 والٖ اٞساف اظ يىي ثٗٙٛاٖ ٘يع زِٚت ؾبظي ذهٛني ؾيبؾتٟبي ،وٝ زاضز ٚرٛز اي ٘رٛضزٜ زؾت ٚ ثىط

 .ثبقس ٔي ٔٛيٛٔ ايٗ وٙٙسٜ تمٛيت ٚالٕ زض التهبزي

 ضزكتْا تزاي تَرس تِ ٍرٍد هشاياي
 ذٛز اظ ثبظاض زضايٗ حًٛض ثطاي قطوتٟب چطا ، ٚالٗب وٝ اؾت ايٗ آٖ ٚ قٛز ٔي ُٔطح ؾٛاِي ثيٗ زضايٗ

 ؾٗي پطؾف ايٗ ثٝ زضپبؾد ؟ چيؿت ثٛضؼ زضثبظاض قطوتٟب حًٛض ٔعايبي اؾبؾب ٚ ؟ زٞٙس ٔي ٘كبٖ ٖاللٝ

 :وطز اقبضٜ ظيط ٔٛاضز ثٝ تٛاٖ ٔي رّٕٝ آٖ اظ وٝ ٕ٘بئيٓ ثيبٖ ضا ثبإٞيت ٖٛأُ اظ اي پبضٜ اذتهبض ثٝ ٕ٘ٛزيٓ

 ُاظ ٔبزأيىٝ ٌيط٘س لطاضٔي پصيطـ ٔٛضز ثٛضؼ زض وٝ قطوتٟبيي ، هالياتي ّاي هؼافيت اص استفاد 

 ٔبِيبت ٔمُٛٔ ٘طخ ثٝ ٘ؿجت تٛا٘ٙس ٔى ، ثبقٙس ٍ٘طزيسٜ ذبضد ثٟبزاض ٚاٚضاق ثٛضؼ ؾبظٔبٖ ِيؿت

 .ٌطز٘س ٔٙس ثٟطٜ ٔبِيبتي ٔٗبفيت% 10 اظ حسالُ

 نٛضت پصيطـ ٔٛضز قطوتٟبي زضحمٛق ٔكبضوت ٞسف ثب وٝ ؾطٔبيٝ تٕطوع رٟت ثٝ ثٛضؼ زض 

 حبِتي اظ تط ؾبزٜ ثؿيبض ؾطٔبيٝ افعايف أىبٖ ، اؾت زازٜ ضا ٞسفٕٙس ثبظاض يه تكىيُ ٚ ٌطفتٝ

 ثطاي تب ثٛز ذٛاٞٙس ٔزجٛض وٝ چطا. ٚضظ٘س ٔي الساْ أط ايٗ ثٝ ثٛضؼ اظ ذبضد زض قطوتٟب وٝ اؾت

 افعايف ثٝ ٚٔٙزط ثٛز ذٛاٞس ٕٞطاٜ ٘يع ظ٘ي چب٘ٝ ثب ثًٗب وٝ رسيس، قطوبي ز٘جبَ ثٝ ؾطٔبيٝ افعايف

 . ٌطز٘س ٔٛارٝ ٌطزا٘يس ذٛاٞس فطاٞٓ ضا تٛؾٗٝ ثب ٔطتجٍ ٞبي ٞعيٙٝ

 َجٗبً ٚ قسٜ زازٜ اربظٜ ايٗ ٖبْ ؾٟبٔي قطوتٟبي ثٝ تزبضت لبٖ٘ٛ ثطاؾبؼ وٝ لطيٝ اٚضاق ا٘تكبض 

 .ٕ٘ٛز ذٛاٞس تؿٟيُ چكٍٕيطي ٘حٛ ثٝ ضا أط ايٗ ٔتٕطوع ثبظاض يه زض حًٛض
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 ٝثبظاض يه ٍ٘طـ زٞٙسٜ ا٘ٗىبؼ تٛا٘س ٔي ٔٛيٛٔ ايٗ وٝ قطوت ٚالٗي اضظـ ضؾب٘ي ضٚظ ث 

 تٛا٘بيي أط ايٗ وٝ ثٛز ذٛاٞس ٚايح وبٔال ٚ ثبقس ثطضؾي ٔٛضز قطوت آتيٝ ثٝ ٘ؿجت ٔترهم

 فطاٞٓ ذٛز اٞساف ضاٞجطز زض ضا ثٛضؾي قطوتٟبي ٔسيطاٖ ٔزٕٖٛٝ ثٝ ٔسيطيتي ٔكي ذٍ اضايٝ

 .ؾبذت ذٛاٞس

 ثطاي اٖتجبض ٚ ٚرٟٝ وؿت ٔٛرت ثًٗب آٖ وٙتطِي ٚ ٘ٓبضتي فيّتطٞبي اظ ٖجٛض ٚ ثٛضؼ ثٝ ٚضٚز 

 ضا اي ٘بزيسٜ ٔٙبفٕ يىؿطي ٔٛرجبت تٛا٘س ٔي أط ايٗ وٝ ؾبذتٝ فطاٞٓ ضا قسٜ پصيطفتٝ قطوتٟبي

 .آٚضز فطاٞٓ قطوتٟب ايٗ ثطاي

 اٍل تخص

 اي پايِ هفاّین

 تاسارّا اًَاع

 :خذهات ٍ كاال تاسار -الف
 ا٘س ٌطفتٝ يبز حبَ ٚ ٌصقتٝ زض ٞب ا٘ؿبٖ زضٚالٕ. ٞبؾت ا٘ؿبٖ ٚؾيّٝ ثٝ قسٜ تكىيُ ثبظاض اِٚيٗ ثبظاض ايٗ

 ضا ثبظاض ايٗ ثط حبوٓ ٖطف ٚ لٛا٘يٗ ٚ ثبقٙس زاقتٝ ذٛز وبالٞبي فطٚـ ٚ ذطيس ثطاي ضا ٔتكىّي ٔحُ وٝ

 وٙٙسٜء تؿٟيُ ٖٙٛاٖ ثٝ ، پصيطـ ٔٛضز پِٛي ٚاحس ، ذسٔبت ٚ وبال لجبَ زض وبال ثبظاض زض.وٙٙس ضٖبيت

 ثبظاض، ايٗ زض. ٌيطز ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔٗبٔالت

 تحت ، ثبظاض ايٗ زضٖٚ ٔٗبٔالت ٕٔٗٛال ٚ قٛز ٔي ٖطيٝ ٚ تٗطيف پَٛ ٔجّغي ثب ذسٔت يب وبال ٞط اضظـ

 ٔرتّفي ٖٟ٘ٛبي ٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ذسٔبت ٚ وبالٞب ثبظاض ايٗ زض. ٌيطز ٔي نٛضت اي قسٜ قٙبذتٝ ٞبي ٔىب٘يؿٓ

 ٔٛضز ذٛز قسٜء پصيطفتٝ ذبل ٖطف ٚ لٛا٘يٗ حبوٕيت تحت ٟ٘ب آ اظ وساْ ٞط ٚ قٛ٘س ٔي ثٙسي تمؿيٓ

 ٞبي ثرف زض تٛا٘س ٔي ٔٗبٔالت ٚاؾُٝ ٖٙٛاٖ ،ثٝ پِٛي ٚاحس ثبظاض ٘ٛٔ زضايٗ. ٌيط٘س ٔي لطاض ٔٗبّٔٝ

 تٛا٘يٓ ٔي ٔب ٚالٕ زض.  ٘ساضز ٚرٛز آٖ ثطاي ٔحسٚزيتي ٌٛ٘ٝ ٞيچ ٚ قٛز رب ربثٝ ضاحتي ثٝ ثبظاض ٔرتّف

 تٛا٘يٓ ٔي ٔب.زضثيبٚضيٓ ٌطزـ ثٝ آٖ لٛا٘يٗ تحت ٚ ثبظاض ٔرتّف ٞبي ثرف زض ضاحتي ثٝ ضا ذٛز ٘مسيٍٙي

 زِيُ ثٝ ذسٔبت، ٚ وبال ثبظاض. وٙيٓ ذبضد ثبظاض اظ ضاحتي ٕٞبٖ ثٝ ٚ وطزٜ ثبظاض ايٗ ٚاضز ضا ذٛز ٘مسيٍٙي

 ثبظاض ايٗ زض. اؾت ثطذٛضزاض ظيبزي ثؿيبض ٚؾٗت اظ ٞب ا٘ؿبٖ وّي ٘يبظٞبي وٙٙسٜء تبٔيٗ زِيُ ثٝ ٚ لسٔت

 ٔي تغييط ٟ٘ب ا٘ؿب ٘يبظ ثب ٔتٙبؾت تمبيب. تمبيبؾت ٚ ٖطيٝ وٙس ٔي تٗييٗ ضا ذسٔبت ٚ وبال اضظـ وٝ آ٘چٝ

 تٛضْ ٘بْ ثٝ ضا آٖ ٔب أطٚظٜ وٝ قٛز ٔي حبزث ٞب ليٕت افعايف ٖطيٝ، حجبت ٚ تمبيب افعايف لجبَ زض. وٙس

 التهبز ثيٕبضي ٖٙٛاٖ ثٝ تٛضْ اظ قٙبؾيٓ، ٔي



www.tahlilbartar.com 

 
 

 

5 
 

 ٕٔىٗ حسالُ ثٝ ضا تٛضْ تب وٙٙس ٔي تالـ حىٛٔتٟب وّيٝ ثٍٛييٓ اؾت ثٟتط يب ٚ اوخطيت ٚ قٛز ٔي ثطزٜ ٘بْ

 ٞب زِٚت زِيُ ٕٞيٗ ثٝ. قٛز ٔي تِٛيس ثٝ تٕبيُ تِٛيس،يب ٚوبٞف وبشة قغّٟبي ايزبز ثبٖج تٛضْ. ثطؾب٘ٙس

 .وٙٙس وٙتطَ ضا تٛضْ ، تمبيب ٚ ٖطيٝ ثيٗ تٗبزَ ايزبز ثب وٙٙس ٔي ؾٗي وكٛضٞب التهبزي قجىٝ ٚ

 پَل تاسار -ب
 ٚ ٍٟ٘ساضي ثطاي أٗ ٔحُ يه ٖٙٛاٖ ثٝ ٚ قس تكىيُ ٔطزْ ٘مسيٍٙي ٍٟ٘ساضي رٟت ثٝ اثتسا پَٛ ثبظاض

 پَٛ اظ ٔحبفٓت ٚ ٍٟ٘ساضي لجبَ زض ثب٘ه اثتسا زض. قس ٔي تٗجيط آٖ اظ ؾطلت ٔمبثُ زض پَٛ اظ ٔحبفٓت

 .وطز٘س ٔي زضيبفت ضا ٔجبِغي ٟ٘ب آ اظ ٔطزْ

 رسيسي ٞبي ٔؿئِٛيت ٚ ْٚبيف ٌؿتطزٜ زازٚؾتسٞبي ايزبز ٚ التهبزي ٔٙبؾجبت ٚ ز٘يب قسٖ ٌؿتطزٜ ثب أب

 ٖٙٛاٖ ثٝ ٞب ثب٘ه اظ ثتٛاٖ قبيس وٝ ٌطفتٙس يبز ٞب زِٚت ، ظٔبٖ ايٗ زض. اؾت قسٜ تٗطيف ٞب ثب٘ه ثطاي

 رصة ثطاي تجّيغ ثٝ قطٚٔ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ. وطز اؾتفبزٜ ذسٔبت ٚ وبال ثبظاض زض تمبيب وبٞف ثطاي اثعاضي

 وبٞف ضا ٔطزْ زؾت زض ٘مسيٍٙي حزٓ ٚؾيّٝ ايٗ ثٝ تب ، وطز٘س ثب٘ىي ٞبي حؿبة زض ٔطزْ ٔبظاز ٘مسيٍٙي

 ثٝ ٚ وٙٙس رٌّٛيطي وبال ثبظاض ثٝ ٘مسيٍٙي ٖٓيٓ حزٓ ايٗ ٘بٌٟب٘ي قسٖ ؾطاظيط اظ ٚ ٕ٘بيٙس وٙتطَ ٚ زازٜ

 رٕٕ ٘مسيٍٙي زيٍط َطف اظ.وٙٙس وٙتطَ ذسٔبت ٚ وبال ثبظاض زض ضا تٛضْ ٟ٘بيتب ٚ تمبيب ثتٛا٘ٙس َطيك، ايٗ

 رٛإٔ تِٛيسي ٞبي ثرف اذتيبض زض تؿٟيالت ٚ ٚاْ نٛضت ثٝ تٛا٘ؿت ٔي ذٛز ثب٘ىي حؿبثٟبي زض قسٜ

 .زٞس افعايف ضا تِٛيس ٚ ٌيطز لطاض

 زيٍط َطف اظ ٚ وطز٘س ٔي زضيبفت ثٟطٜ ٔؤؾؿبت ٚ قطوتٟب ثٝ پطزاذتي تؿٟيالت ٚ ٚاْ لجبَ زض ٞب ثب٘ه

 ٞب ثب٘ه زضآٔس ٖٙٛاٖ ثٝ ثٟطٜ ٘طخ زٚ ايٗ اِتفبٚت ٔبثٝ ٚ پطزاذتٙس ٔي ضا اي ثٟطٜ ٘يع ٔطزْ ٞبي ؾپطزٜ ثٝ

 .قس ٔي قٙبذتٝ

 تب وٙس ثبظي ضا ذسٔبت ٚ وبال ثبظاض زض تمبيب ٚ ٖطيٝ ثيٗ آفطيٗ تٗبزَ ٘مف تٛا٘ؿت ٞب ٔست تب پَٛ ثبظاض

 ٚ آٚضز٘س ٞزْٛ ٞب ثب٘ه ثٝ ٔطزْ ٞب ثحطاٖ ايزبز ثب .آٔس ٔيبٖ ثٝ پَٛ ثبظاض زض ٘مسيٍٙي وٙتطَ ثحج وٝ ايٗ

 ٍ٘ط ٕ٘بيب پَٛ ثبظاض انّي يٗف وٝ ثٛز ظٔبٖ ٚ ٔمُٕ ايٗ زض ٚ وطز٘س ٔي َّت ضا ذٛز ثٟبي حؿب ٘مسيٍٙي

 َٛض ثٝ ضا ثحطا٘ي قطايٍ زض تمبيب ٚ ٖطيٝ ثيٗ تٗبزَ حفّ ٚ وٙتطَ ثطاي الظْ تٛاٖ پَٛ ثبظاض ٚالٕ زض .قس

 .قس ٔي ٌطفتٝ وبض ثٝ ٚ يبفتٝ زيٍطي ضاٜ ثبيس پؽ.٘ساقت وبُٔ

 سزهايِ تاسار
 ، تٛضْ وٙتطَ يب رٌّٛيطي ٞسف ثب تمبيب، ٚ ٖطيٝ ثيٗ تٗبزَ ايزبز زض پَٛ ثبظاض ٘بتٛا٘ي قٙبذت ٚ ثطٚظ ثب

 ٚ ٔبِي ٞبي ؾيبؾت. ٌطفت لطاض تٛرٝ ٔٛضز آفطيٙي تٗبزَ رٟت زض ٔؤحط اي ٌعيٙٝ ٖٙٛاٖ ثٝ ؾطٔبيٝ ثبظاض
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 تبحيطٌصاض أطي ٖٙٛاٖ ثٝ ؾٟبْ ٚ ثٛضؼ ٘بْ ثٝ اي ٔؿبِٝ ٚ وطز ايزبز ضا ؾطٔبيٝ ثبظاضٞبي اثتسا زض اٖتجبضي

 وٝ ٔطزٔي ٚ وطز ثبظ ٔطزْ ظ٘سٌي زض ضا ذٛز ربي

 زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٘حٜٛ وٓ وٓ وطز٘س، ٔي ٍٟ٘ساضي ثب٘ىي ٟٞبي ؾپطز زض ضا ذٛز ٘مسيٍٙي ٔبظاز ظٔبٖ آٖ تب

 ا٘ؿب٘ي اي ربٔٗٝ زض ؾطٔبيٝ ثبظاض تطتيت ايٗ ثٝ ٚ ٌطفتٙس يبز ضا ثٛضؾي ٞبي قطوت ؾٟبْ ذطيس ٚ ثٛضؼ

 .قس تط قٙبذتٝ ضٚظ ٞط

 ٔٗبّٔٝ ٔٛضز ٞب قطوت ؾطٔبيٝ ٚ ؾٟبْ ، ثبقس ٔي ؾطٔبيٝ ثبظاض اظ ثبضظي ٕ٘ٛز وٝ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض

 قطوت ثٝ ، وبال ثبظاض ثٝ قسٖ ؾطاظيط ربي ثٝ افطاز ٘مسيٍٙي ٔبظاز وٝ قٛز ٔي ثبٖج أط ايٗ. ٌيطز ٔي لطاض

 ضا ٖطيٝ ثيكتط، تِٛيس.زٞس افعايف ضا تِٛيس ٟ٘بيت زض ٚ قسٜ ٞب قطوت ٔبِي تبٔيٗ ثبٖج ٚ قسٜ ؾطاظيط ٞب

 اظَطف. قٛز تٛضْ ٔبٕ٘ ٚ زازٜ پبؾد ذسٔبت ٚ وبال ثبظاض زض فعايٙسٜ تمبيبي ثٝ تٛا٘س ٔي ٚ وطزٜ تط ٔتٗبزَ

 قسٜ تٕبْ ليٕت ٘تيزٝ، زض زاقتٝ زؾتطؾي ٔبِي تبٔيٗ ليٕت اضظاٖ ٔٙجٕ يه ثٝ قطوت زيٍط

 ّٖٕىطز نٛضت زض ٚ ٞب قطوت ؾٟبْ ذطيس اظ لجُ افطاز. زاقت ٘رٛاٞس ٘بٌٟب٘ي ٔحهٛالتكبٖ،افعايف

 ؾٛزآٚض ٞبي قطوت ؾٟبْ ذطيس ثطاي تمبيب ٘تيزٝ زض ٚ قٛ٘س ٔي قطيه آٟ٘ب( ظيبٖ( ؾٛز زض ، ُّٔٛثكبٖ

 ٘مسيٍٙي رصة ٘تيزٝ زض ٚ ثيكتط ؾٛز وؿت ثطاي ٞب قطوت ثيٗ ضلبثت چطذٝ ٚ قٛز ٔي ثيكتط ضٚظ ٞط

. ؾبظز ٔٙتفٕ ضا ؾطٔبيٝ ثبظاض زض فٗبَ ٞبي ٌطٜٚ تٕبٔي تٛا٘س ٔي ؾبِٓ ضلبثت ايٗ ٚ قسٜ ثيكتط ٚ تط ٚؾيٕ

 ٌطز٘س، ٔي قطيه ٞب قطوت ؾٛز زض زاضاٖ ؾٟبْ قٛ٘س، ٔي ٔٙتفٕ ليٕت، اضظاٖ ٔبِي ٔٙبثٕ اظ ٞب قطوت

 ٕٞطاٜ ثٝ ضا التهبزي قىٛفبيي ثيكتط تِٛيس ٚ آٚضز ٔي زض ٌطزـ ثٝ ضا تِٛيس چطذٝ ثرف زٚ ايٗ قطاوت

 . زاقت ذٛاٞس

 ثٝ ، ؾطٔبيٝ ثبظاض ثٝ ٚضٚز ٔحى ثٝ ٘مسيٍٙي وٝ اؾت ايٗ افتس ٔي ؾطٔبيٝ ثبظاض زض وٝ زيٍطي ٟٔٓ اتفبق

 اظ ٘مسيٍٙي ذطٚد ٚ ٚضٚز تٛا٘ٙس ٔي ٞب زِٚت ثحطا٘ي، ٔٛالٕ زض ٚ ٌكتٝ ثبظاض زضٌيط قطيه، يه ٖٙٛاٖ

 .زٞٙس لطاض ذٛز ٞبي ؾيبؾت تحت وبٔال ضا ثبظاض ايٗ

 ربيٍعيٙي وٝ قٛز ذبضد ثبظاض ايٗ اظ تٛا٘س ٔي نٛضتي زض ؾطٔبيٝ ثبظاض زض قسٜ ٚاضز ٘مسيٍٙي ٚالٕ زض

 ٞط تٛا٘ؿت ٔي پَٛ، ثبظاض زض ٘مسيٍٙي وٝ چطا. اؾت پَٛ ثبظاض ٘مم وٙٙسٜ رجطاٖ ، ٟٔٓ ايٗ ٚ ثبقس زاقتٝ

 ذٛز ٞبي ؾيبؾت اٖٕبَ زض ضا زِٚت ٚ قسٜ ذبضد پَٛ ثبظاض اظ ربيٍعيٙي ٞيچ ثسٖٚ ٚ ثبقس ٔبيُ وٝ ٔٛلٕ

 ٔي تٗجيط "٘مسيٍٙي ظيجبي ٚ رصاة ظ٘ساٖ "ثٝ ضا ؾطٔبيٝ ثبظاض ٍ٘بض٘سٜ، ٚالٕ زض.وٙس ٔحسٚز ثبظاض آٖ ثط

 أىبٖ ايٗ ٘يع ٞب زِٚت ٚ پطزاظز ٔي ثبظاض ؾبظ٘سٜ ٔخجت ٘مبٌ اظ ا٘تفبٔ ثٝ ٘مسيٍٙي رصاة ظ٘ساٖ ايٗ زض.وٙس

. ٕ٘بيس ٟٔبض ضا آٖ افؿبضٌؿيرتٍي ٚ وٙٙس ؾيبؾت اٖٕبَ ٘مسيٍٙي حزٓ ايٗ ثط تب يبثٙس ٔي ضا فطنت ٚ

 ٔزٕٖٛٝ ٚ ٞب زِٚت وٝ اؾت زِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ ٘يؿت پصيط أىبٖ انال زيٍط ثبظاضٞبي زض قبيس وٝ وبضي
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 ٘ٝ ثبظاضؾطٔبيٝ ٚالٕ زض. زاض٘س ؾطٔبيٝ ثبظاض تٕٗيك ٚ ٌؿتطـ ثٝ ظيبزي ثؿيبض تٕبيُ ، ٚاثؿتٝ التهبزي ٞبي

 .اؾت رٟب٘ي التهبز اظ ٔمُٕ ايٗ زض ربيٍعيٗ غيطلبثُ ٘يبظ يه ثّىٝ ، ٚؾيّٝ يه تٟٙب

 :است گًَِ تذيي سهاى هذت اساس تز(  هالي تاسارّاي ) ّا تاسار تٌذي ديگزتمسین ًَع
 : قٛز ٔي تمؿيٓ ٌطٜٚ زٚ ثٝ وكٛضي ٞط زض ٔبِي ثبظاضٞبي

 پَل تاصاس

 .اؾت ؾبَ يه حساوخط آٟ٘ب ؾطضؾيس وٝ قٛ٘س ٔي زازٚؾتس اثعاضٞبيي ثبظاض ايٗ زض

 سشهايِ تاصاس

 ؾطضؾيس ثسٖٚ اثعاضٞبي ٕٚٞچٙيٗ اؾت ؾبَ يه اظ ثيكتط آٟ٘ب ؾطضؾيس وٝ اؾت اثعاضٞبيي ؾطٔبيٝ ثبظاض زض

 . ؾٟبْ ٔب٘ٙس قٛ٘س ٔي ؾتس زازٚ

 تْاداس اٍساق تَسس تاصاس تؼشيف

 ٚاٚضاق قطوتٟب ؾٟبْ زضآٖ وٝ ، اؾت ؾطٔبيٝ ضؾٕي ٚ ٔتكىُ ثبظاض يه ٔٗٙبي ثٟبزاضثٝ اٚضاق ثٛضؼ

 .ٌيطز لطاضٔي ٔٗبّٔٝ ٔٛضز ذبل، ٔمطضات ٚ يٛاثٍ تحت ، ٔكبضوت

 ؟ چيست سْن

 ؾٟٓ يه ٞب، لؿٕت ايٗ اظ ٞطيه ثٝ وٝ قٛز ٔي تمؿيٓ ٔؿبٚي لؿٕتٟبيي ثٝ ، ؾٟبٔي ٞطقطوت ؾطٔبيٝ

 اظ رعئي ٔبِه ؾٟبْ ذطيس اظ پؽ فطز ٞط.اؾت ضيبَ 1000ايطاٖ زض ؾٟبْ اؾٕي ليٕت ٕٔٗٛال.ٔيكٛز ٌفتٝ

 ثٝ قطٚٔ ؾطٔبيٝ زضثبظاض وٙيس، ٔي ذطيسؾٟبْ ثٝ الساْ ٚلتي وٝ ثبقيس زاقتٝ يبز ثٝ .ٔيكٛز قطوت زاضايي

 .ايس وطزٜ فٗبِيت

 ؟ چيست ػادي سْام

 ٔبِه ذٛز، ؾٟبْ ٘ؿجت ثٝ ٚؾٟبٔساضاٖ وٙٙس ٔي ٖطيٝ ٞب قطوت وٝ اؾت ؾٟبٔي ٕٞيٗ ٖبزي، ؾٟبْ

 وكٛض ٚ ثبظاض قطايٍ اٌط ِٚي ثفطٚقيس تٛا٘يس ٔي ثرٛاٞيس وٝ ٞطظٔبٖ ضا ٖبزي ؾٟبْ قٕب.قٛ٘س ٔي قطوت

 .فطٚقس ٔي ضا آٖ وٕتط ليٕت ثب ٘جبقس ذٛة ثبظاض قطايٍ اٌط ٚ ثبالتط ليٕت ثب ثبقس ذٛة

 ؟ چيست هوتاص سْام

. ؾٟبْ اؾٕي ليٕت اظ %10 قٛز ٔي ٌفتٝ َٛض ايٗ ٔخال آٖ ٚؾٛز وٙس ٔي ٖطيٝ قطوت وٝ ، اؾت ؾٟبٔي

 .قٛز ٔي تٛٔبٖ 10 آٖ زضنس 10 اؾت تٛٔبٖ 100ؾٟبْ اؾٕي ليٕت اٌط حبَ

 ثطاي. زاضز اِٚٛيت ٖبزي ؾٟبْ ثٝ ٘ؿجت ٕٔتبظ ؾٟبْ ؾٛز پطزاذت ٚ اؾت زائٕي ٘ؿجتب ، ٕٔتبظ ؾٟبْ ؾٛز

 يىؿبٖ ٚ ٚٔكبثٝ ٖبزي ؾٟبْ زاضاي قٛ٘س ٔي پصيطفتٝ ثٛضؼ زض وٝ ٞبيي قطوت ؾٟبٔساضاٖ حمٛق ضٖبيت

 .ٞؿتٙس
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 ؟ است كذام تَرس اًَاع
 افطاز زضثٛضؼ.  ذعا٘ٝ اؾٙبز ثٛضؼ ، ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ وكبٚضظي، ثٛضؼ ، فّعات ثٛضؼ ، وبال ثٛضؼ

 يه تٛا٘ٙس ٔي فطٚقٙسٜ ٚ ذطيساض آٖ زض ٚ پطزاظ٘س ٔي زازٚؾتس ثٝ ذٛز وبضٌعاضاٖ تٛؾٍ حمٛلي ٚ حميمي

 ٔمساض ٞط ثب ٚ ٕٞٝ ٔٛضز زض وٝ ؛ اؾت ذبني لٛا٘يٗ تبثٕ فطٚـ ٚ ذطيس ايٗ.ثبقٙس قطوت يه يب فطز

 .وٙس ٔي ثطذٛضز يىؿبٖ نٛضت ثٝ ؾطٔبيٝ

 ؟ چیست هالي تاهیي
 َطح ا٘ساظي ضاٜ ٚ ايزبز ٚ قطوت فٗبِيت ازأٝ ثطاي ٚرٜٛ ٚ ٔبِي ٔٙبثٕ تٟيٝ يٗٙي ، فبيٙب٘ؽ يب ٔبِي تبٔيٗ

 اٚضاق فطٚـ ، ؾٟبْ ا٘تكبض َطيك اظ ٖٕستب ٔبِي تبٔيٗ. التهبزي ٚاحسٞبي ايٗ زضآٔسظاي ٚ تٛؾٗٝ ٞبي

 .ٌيطز ٔي نٛضت اٖتجبض ٚ ٚاْ ٚ لطيٝ

 هالي تاهیي ٍيژُ اتشارّاي
 ٖبزي ؾٟبْ -اِف

 ٕٔتبظ ؾٟبْ -ة

 لطيٝ اٚضاق -د

 ٔكبضوت اٚضاق -ز

 تجسيُ لبثُ ثٟبزاض اٚضاق -ٜ

 : لشضِ اٍساق يا هطاسوت اٍساق

 ٔٗيٗ تبضيد زض ضا ؾٛز ٚ پَٛ انُ قٛز ٔي ٔتٟٗس لطيٝ اٚضاق ٚنبزضوٙٙسٜ زاضز ؾٛزٔٗيٗ وٝ اؾت اٚضالي

 ثب ٚ وطز ٔطارٗٝ ٖبُٔ ثب٘ه ثٝ ثبيس يىجبض ٔبٜ ؾٝ ٞط ٔخال وٝ زاض٘س ؾٛز وٛپٗ چٙس اٚضاق ايٗ.وٙس پطزاذت

 ٔي لطاض ؾتس زازٚ ٔٛضز ٘يع ٔكبضوت اٚضاق ايطاٖ، ثٛضؼ ثبظاض زض .وطز زضيبفت ضا ؾٛز اظ ثركي آٖ تحٛيُ

 -پػٚپبضؼ َطح -ذٛزضٚ ايطاٖ قطوت وطز ثٛضؼ زض ٔكبضوت ا٘تكبضاٚضاق ثٝ الساْ وٝ قطوتي اِٚيٗ .ٌيطز

 .ثٛز% 19 ؾٛز ثب

 ؟ چیست گذاري سزهايِ
 يب ٔكرم( ذُط احتٕبَ) ضيؿه پصيطفتٗ ٕٞطاٜ ثٝ ٔكرم اي ٞعيٙٝ نطف ، ٌصاضي ؾطٔبيٝ اظ ٔٙٓٛض

 ٔي)فطنت ٞبي ٞعيٙٝ)وبٞف ٌصاضي، ؾطٔبيٝ ٞسف ٟٕٔتطيٗ.ثبقس ٔي آيٙسٜ زض ؾٛز وؿت ثطاي ٘بٔكرم

 ؾطٔبيٝ ثطاي ٔحّي زض ضا آٖ ثتٛا٘س وٝ ثبقس زاقتٝ ضاوسي ٔبظاز پَٛ فطز اؾت ٕٔىٗ وٝ ٔٗٙي ايٗ ثٝ ثبقس،

 .ثسٞس زؾت اظ ضا ؾٛز وؿت فطنت آٖ آٌبٞي، ٖسْ ّٖت ثٝ أب وبضٌيطز، ثٝ ؾٛز وؿت ٚ ٌصاضي
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 هعٌاست؟ چِ تِ( سیستواتیك)هٌذ ًظام ريسك
 ثٝ ٔطثٌٛ ثٟبزاض اؾٙبز ٚ اٚضاق تٕبْ زض وٝ اؾت، ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٘ٛٔ ٞط ثٝ ٔطثٌٛ ضيؿه ٔٙس، ٘ٓبْ ضيؿه

 ثٝ.وطز ارتٙبة آٖ اظ تٛاٖ ٕ٘ي ٔكبثٝ ؾٟبْ ؾبيط ٘ٛؾب٘بت ثٝ ثركيسٖ تٙٛٔ ٚثب زاضز ٚرٛز فٗبِيت ٘ٛٔ آٖ

 .يبثس ٔي وبٞف يب افعايف ٞٓ ثب ٕٔٗٛال ثبظاض زض ٔرتّف ؾٟبْ ليٕت زِيُ ٕٞيٗ

 قطوت.ثجيٙس ٔي ٔٙس ٘ٓبْ ضيؿه ايٗ اظ ثيكتطي نسٔبت ؾبيطيٗ ثب ٔمبيؿٝ زض قطوتٟب ثطذي ٕٞٝ ايٗ ثب

 ؾطيٕ، ضقس ثب ٞبيي قطوت ٔبِي، فطاٚاٖ ٞبي ثسٞي ثب ٞبيي قطوت فطٚـ، زض ٚؾيٕ ثب٘ٛؾب٘بت ٞبيي

 .ٞؿتٙس ٞب قطوت ايٗ رّٕٝ اظ وٛچه ٞبي ٚقطوت يٗيف ربضي ٞبي ٘ؿجت ثب ٞبيي قطوت

 تاسارسزهايِ اًَاع

 : اٍليِ تاصاس

 ؾٟبْ ثٝ. ٌيط٘س لطاضٔي ٔجبزِٝ ٔٗطو ٚزض قسٜ نبزض ثبض اِٚيٗ ثطاي ، قطوت ثٟبزاض اٚضاق زضثبظاضاِٚيٝ

 .قٛز ٕ٘ي ٌفتٝ اِٚي ثبظاض وٙٙس ٔي ٖطيٝ حب٘ٛيٝ ثبظاض ٞبي قطوت وٝ رسيسي

 : ثاًَيِ تاصاس

 ثطاي. اؾت يبفتٝ ا٘تكبض لجال وٝ اؾت اي لطيٝ اٚضاق ٚ ؾٟبْ فطٚقٙسٌبٖ ٚ ذطيساضاٖ قبُٔ حب٘ٛيٝ ثبظاض

 قطوت يه تٛؾٍ ٖطيٝ اظ پؽ ثبض اِٚيٗ ثطاي ضاوٝ اي لطيٝ اي ٚضلٝ يب ؾٟٓ ثرٛاٞس فطزي اٌط ٔخبَ

 يب ؾٟٓ ، ثرٛاٞس قرهي ٚلتي تطتيت ٕٞيٗ ثٝ.ثطٚز حب٘ٛيٝ ثبظاض ثٝ ثبيس ثطؾب٘س فطٚـ ثٝ وطزٜ ذطيساضي

 قطوت فٟطؾت زض قطوت آٖ وٝ نٛضتي زض)وٙس، ذطيساضي حب٘ٛيٝ ثبظاض اظ ضا قطوتي ثٝ ٔطثٌٛ لطيٝ ٚضلٝ

 ثٛضؼ.ثٕب٘س قطوت رسيسآٖ ؾٟبْ ٖٕٛٔي ا٘تكبض ٔٙتٓط ٘يؿت ٘بچبض( ثبقس ؾٟبْ ثبظاض زض قسٜ پصيطفتٝ ٞبي

 ؾٟبْ وٝ اؾت ٔىب٘ي حب٘ٛيٝ ثبظاض. اؾت ثٟبزاض اٚضاق ٔٗبٔالت ثطاي حب٘ٛيٝ ثبظاض ٟ٘بز تطيٗ ٟٔٓ ثٟبزاض اٚضاق

 اؾت ايٗ زض اِٚيٝ ثبظاض ثب حب٘ٛيٝ ثبظاض تفبٚت.ٌيط٘س ٔي لطاض ٚفطٚـ ذطيس ا٘تكبضٔٛضز حبَ ٚزض ٔٙتكطقسٜ

 . فطٚقس ٔي ٌصاض ؾطٔبيٝ ثٝ ٔؿتميٕب ضا ؾٟبْ ، وٙٙسٜ ٖطيٝ اِٚيٝ ثبظاض زض وٝ

 :ارسضْا اًَاع

 أؿبَ ثطاي ليٕت ايٗ ذٛاٜ)زضٔٛضزوبالٞبٚارٙبؼ)ٔيجبقس حجت تطاظ٘بٔٝ ثطضٚي وٝ اضظقي :دفتشي اسصش

 .ٌٛيٙس ٔي زفتطي اضظـ آٖ ثٝ لجُ، ؾبَ 10 ثطاي ذٛاٜ ثبقس،

 وؿت ثيكتطي ثبظزٜ ذٛز ٌصاضي،ٞطلسضاظؾٟٓ ؾطٔبيٝ ثبظزٜ ٘طخ ثطحؿت ؾٟٓ يه اضظـ : راتي اسصش

 .ثٛز ثيكتطذٛاٞس آٖ شاتي اضظـ وٙيٓ

 .اؾت تٛٔبٖ 100 ؾٟبْ ٞطثطٌٝ ٚثطاي وٙس ٔي تٗييٗ ضالبٖ٘ٛ آٖ وٝ اضظقي : اسوي اسصش

 .وٙس ٔي ٔكرم ٚتمبيب ضاٖطيٝ اضظـ ايٗ ، زضثبظاضاؾت ؾٟبْ فطٚـ ليٕت :تاصاس اسصش



www.tahlilbartar.com 

 
 

 

01 
 

 :زاضز إٞيت ثب تبحيط شيُ ٞبي فٗبِيت ٚ اٞساف ثط وكٛض رغطافيبيي ٔٙبَك زض ؾطٔبيٝ ثبظاض فٗبِيت ٌؿتطـ

 ثركس، ٔي قتبة ضا ٔٙبَك يىٙٛاذت ٚ ٕٞعٔبٖ التهبزي تٛؾٗٝ فطايٙس( اِف

 وٙس، ٔي آؾب٘تط ضا تٕطوعظزايي ثٝ ٔطثٌٛ ٞبي ؾيبؾت ارطاي( ة

 ؾبظز، ٔي پصيط أىبٖ ِٔٛس التهبزي ٞبي فٗبِيت زض ضا ٔطزْ تط ٌؿتطزٜ َيف ٔكبضوت( د

 ؾبظز، ٔي ثطذٛضزاض يىٙٛاذت تٛظيٗي اظ وكٛض ٔرتّف ٔٙبَك زض ضا ٘مسيٍٙي ا٘جبقت قست(ز

 وٙس، ٔي وبضآٔستط ّٔي التهبز زض ضا ؾطٌطزاٖ يب ضاوس ٔبِي ٔٙبثٕ ٌطزآٚضي ؾبظٚوبض(ٜ

 وٙس، ٔي انالح ذب٘ٛاض ثرف زض ٚيػٜ ثٝ ضا ا٘ساظ پؽ ثٝ ٘بٔٙبؾت ضٚيىطز(ٚ

 ٔٙبَك اظ يه ٞط ٘يبظٞبي ٌطفتٗ ٘ٓط زض ثب ضا ٔبِي ٔٙبثٕ ترهيم ثٟيٙٝ اٍِٛي ثٝ زؾتيبثي( ظ

 ؾبظز، ٔي پصيطتط أىبٖ ّٔي التهبز ٞبي اِٚٛيت ٚ رغطافيبيي

 ظٔيٙٝ ّٔي، التهبز زض ؾطٔبيٝ ثبظاض قسٖ يبفتٝ ؾبظٔبٖ ٚ ربٔٗٝ زض ؾٟبٔساضي فطًٞٙ ٌؿتطـ ثب( ح

 تبٔيٗ يب ثب٘ىي قجىٝ اظ اؾتمطاو ثٝ ضا التهبزي ٞبي ثٍٙبٜ اتىبي قست ٚ زضرٝ وبٞف ٞبي

 ٔي زِٚت ثٛزرٝ وؿطي فكبض ٚ پَٛ ثبظاض زض تمبيب فكبض وبٞف ثٝ ذٛز وٝ آٚضز ٔي فطاٞٓ زِٚتي

 .ا٘زبٔس

 كذاهٌذ؟ تَرس اصلي ّاي هَلفِ

 :تاالستَسس .1

 فطٖي تبالض ٚ انّي تبالض ثرف زٚ ثٝ وٝ پطزاظ٘س ٔي ؾٟبْ فطٚـ ٚ ذطيس ثٝ وبضٌعاضاٖ وٝ اؾت ربيي

 .ثبقس ٔي ؾٟٓ ٞط اي ِحٓٝ ليٕت ٕ٘بيبٍ٘ط تبثّٛيي ثٛضؼ تبالض زض ٔطزْ آٌبٞي ثطاي ٕٞچٙيٗ.ٔيكٛز تمؿيٓ

 ٔيكٛز؟ ٌفتٝ ربيي چٝ ثٝ فطٖي ٚتبالض تبالضانّي

 آ٘زب ثٝ ثسٞٙس ٚفك ثٛضؼ ؾبظٔبٖ لٛا٘يٗ ثب ضا ذٛز ا٘س تٛا٘ؿتٝ وٝ ٞبيي قطوت وٝ اؾت تبالضي: انّي تبالض

 .وٙٙس ٔي پيسا ضاٜ

 اٌط قٛ٘س ٔي آظٔبيف تبالض ٚزضآٖ قٛ٘س ٔي پصيطفتٝ آٖ زض اثتسا ٞب قطوت وٝ اؾت تبالضي: فطٖي تبالض

 .قٛ٘س ٔي پصيطفتٝ انّي تبالض زض زٞٙس ٚفك لٛا٘يٗ ثب ضا ذٛز تٛا٘ؿتٙس

 تَسس واسگضاساى .2

 ٚ زِٚتي زؾتٝ زٚ ثٝ وٝ وٙٙس ٔطارٗٝ آٟ٘ب ثٝ ثبيس ؾٟبْ فطٚـ ٚ ذطيس ثطاي افطاز وٝ ٞؿتٙس ٞبيي قطوت

 .ثبقٙس ٔي ثٛضؼ زض حبيط ٞبي ٚقطوت ؾٟبٔساضاٖ ثيٗ ٚاؾُٝ وبضٌعاضاٖ زضٚالٕ.ٔيكٛ٘س تمؿيٓ ذهٛني

 .تاضذ هي واسگضاسي ّاي ضشوت تِ هشاجؼِ سْام فشٍش ٍ خشيذ ساُ يىِ : تَجِ
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 ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ ؾبظٔبٖ ضؾٕي وبضٌعاضاٖ تٛؾٍ فمٍ ثبظاض، زض ثٛضؾي قطوتٟبي ؾٟبْ فطٚـ ٚ ذطيس

 ثٝ ٔطثٌٛ اَالٖبت تطتيت ايٗ ثٝ وٝ چطا.  قٛز ٔي ثبظاض قفبفيت ٔٛرت ٔؿئّٝ ايٗ ٚ اؾت پصيط أىبٖ

 ٔي لطاض زضزؾتطؼ ضٚظ ٞط فطٚقٙسٜ ٚ ذطيساض تٗساز ٚ ٔٗبّٔٝ ٔٛضز ليٕت ٚ ؾٟبْ تٗساز ٔب٘ٙس ٔٗبٔالت

 وٝ وبضٌعاضا٘ي اظ غيط ثٝ . ٔيىٙٙس وبض ٔٗيٙي وبضٌعاض ثب وساْ ٞط ثٛضؼ زائٕي ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ٕٔٗٛال. ٌيطز

 ؾطٔبيٝ ثٝ ٔكبٚضٜ زازٖ اربظٜ وبضٌعاضاٖ ؾبيط ا٘س ٕ٘ٛزٜ زضيبفت ضا ٌطزا٘ي ؾجس ٚ ٔكبٚضٜ ٔزٛظ تبظٌي ثٝ

 تٟٙب آٟ٘ب ٚ ثفطٚقس ٚ ثرطز ؾٟٕي چٝ ٌصاض ؾطٔبيٝ وٝ ٕ٘يىٙس تفبٚتي آ٘بٖ ثطاي ِصا.  ٘ساض٘س ضا ٌصاضاٖ

 وبضٌعاض ذبني ٔٛاضز ثٝ تٛرٝ ثب ثبيس وٝ اؾت ٌصاض ؾطٔبيٝ ايٗ ِصا وطز ذٛاٞٙس زضيبفت ضا ذٛز وبضٔعز

 :ا٘س نٛضت ايٗ ثٝ ٔٛاضز ايٗ . وٙس ا٘تربة ضا ذٛز

 چٝ ثطاي وبضٌعاض وٝ ٕ٘ٛز زلت ثبيس وبضٌعاض ا٘تربة زض ٖجبضتي ثٝ :گزاس سشهايِ سشهايِ حجن -1

 انٛال. وٙس ٔٗبّٔٝ ٔب ثطاي وبضٌعاض وٝ اؾت حسي زض ٔب ؾطٔبيٝ آيب ٚ ٔيىٙس وبض ٞبيي ؾطٔبيٝ ٔمساض

 اوخط وٝ وبضٌعاضي فطيب.  ٔيسٞٙس لطاض اِٚٛيت زض ضا آٟ٘ب افطاز ؾطٔبيٝ حزٓ ٘ؿجت ثٝ وبضٌعاضاٖ

 10 ؾطٔبيٝ ثب ٌصاض ؾطٔبيٝ ثطاي ثبقٙس تٛٔبٖ ٔيّي100ٖٛثبالي ٞبي ؾطٔبيٝ زاضاي آٖ ٔكتطيبٖ

 . ٘يؿت ٔٙبؾت ٔيّيٖٛ

 زضذٛاؾتٟبي ثٝ ضؾيسٌي فطنت وبضٌعاض آيب وٝ ٔٗٙي ايٗ ثٝ :واسگضاس تِ وٌٌذگاى هشاجؼِ تؼذاد -2

 ا٘زبْ ثطاي وبضٌعاض فطنت ٖسْ ّٖت ثٝ قبيس نٛضت ايٗ غيط زض وٝ چطا.  زاضز ضا ٔكتطيبٖ ٕٞٝ

 ثب ٔؿئّٝ ايٗ ٚ قٛز ٔٛوَٛ ثٗس ضٚظٞبي ثٝ ٔب زضذٛاؾت ٔكتطيبٖ فطٚـ ٚ ذطيس زضذٛاؾتٟبي

 . قٛز فطنتٟب ثطذي ضفتٗ زؾت اظ ٔٛرت اؾت ٕٔىٗ ثٛضؼ ٔٗبٔالت زض ظٔبٖ اضظـ ثٝ تٛرٝ

 زاضاي اوخطا وبضٌعاضيٟب اظ ثطذي (:حمَلي يا حميمي)واسگضاس تا استثاط دس خشيذاس ضخصيت ًَع -3

 . ثبقٙس ٕ٘ي ٔٙبؾت حميمي اقربل ثطاي وٝ ثبقٙس ٔي حمٛلي قرهيت ثب ٔكتطيب٘ي

 ثبقس ثبالتط ٔٗبٔالت حزٓ ٘ٓط اظ وبضٌعاض ضتجٝ چٝ ٞط :فشٍش ٍ خشيذ حجن ًظش اص واسگضاس ستثِ -4

 ٔٛضز ايٙىٝ قطٌ ثٝ آيس ٔي حؿبة ثٝ ٔخجتي ٘ىتٝ ٚ ثبقس ٔي وبضٌعاض آٖ ثيكتط فٗبِيت ٘كب٘سٞٙسٜ

 ثب ٔب ؾطٔبيٝ وٝ وبضٌعاضا٘ي ٔيبٖ اظ ثٟتط پؽ قٛز ضٖبيت ٌصاض ؾطٔبيٝ ؾطٔبيٝ حزٓ يٗٙي اَٚ

 ثيكتطي ٔٗبٔالت حزٓ زاضاي وٝ وٙيٓ ا٘تربة ضا وبضٌعاضي زاضز ٕٞرٛا٘ي آٟ٘ب ٔكتطيبٖ ؾطٔبيٝ

 .ثبقس تط فٗبَ ٖجبضتي ثٝ يب ثبقس

 كارگشار ٍظايف
 ٔٗبّٔٝ ا٘زبْ -1

 اقربل ٌصاضي ؾطٔبيٝ حؿبة ازاضٜ -2
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 ثٛضؼ زض پصيطـ ثطاي قطوت ٔٗطفي ٚ ضإٞٙبيي ٚ ٔكبٚضٜ -3

 كارگشار اًتخاب هعیارّاي
 ٔكتطي ؾفبضـ ؾطيٕ ا٘زبْ لبثّيت -1

 وبفي ٚ ٔطثٌٛ اَالٖبت زاقتٗ -2

 ٔٙبؾت وٙتطِي ٚ اَالٖبتي ٞبي ؾيؿتٓ زاقتٗ -3

 فطٚقٙسٜ ٚ ذطيساض -4

 ٔطزْ ، تٛا٘ٙس ٔي وٝ ٘مسيٍٙي ٚ ؾطٔبيٝ نبحجبٖ ٕٞبٖ يٗٙي. ثبقٙس حمٛلي ٚ حميمي افطاز تٛا٘ٙس ٔي وٝ

 .ثبقٙس زِٚتي يب ذهٛني ثب٘ه يه حتي ٚيب ذبل قطوت يه يب ٖبزي

 تَرس رسوي فْزست
 زض قطوت نسٞب. ثبقٙس ٔي ٔٛرٛز فٟطؾت ايٗ زض زاض٘س، ضا ثٛضؼ زض قسٖ ٔٗبّٔٝ لبثّيت وٝ ٞبيي قطوت

 نالحيت وٝ زاض٘س حًٛض ٞبيي قطوت فمٍ ثٛضؼ زض أب ، وٙٙس ٔي فٗبِيت ٔرتّف ٔٛيٖٛبت ثب وكٛض

 . اؾت قسٜ زضد ثٛضؼ ضؾٕي فٟطؾت زض آٟ٘ب ٘بْ ٚ قسٜ تهٛيت آٟ٘ب

 هختلف اتعاد اس تْادار اٍراق تَرس هشاياي
 التهبز ٚ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ .1

 ٔبِي ٞبي زاضايي زاض٘سٌبٖ ٚ ٌصاضاٖ يٝ ؾطٔب زيس اظ ثٛضؼ .2

 ثٟبزاض اٚضاق وٙٙسٜ نبزض التهبزي ٚاحسٞبي ٚ ٞب قطوت زيس اظ ثٛضؼ .3

 التصادي هختلف اتعاد اس تْادار اٍراق تَرس ٍ سزهايِ تاسار
 وٝ وٙٙسٌب٘ي ا٘ساظ پؽ قفبفيت، ٚ ؾبظي ؾبِٓ فطايٙس ارطاي ثب وٝ اؾت ايٗ ؾطٔبيٝ ثبظاض ٞسف تطيٗ ٟٔٓ

 ٚاحسٞبي ٚ حمٛلي اقربل ثٝ ضا زاض٘س ٔٗمَٛ ثبظزٜ ٚ ؾٛز وؿت ٞسف ٚ ثبقٙس ٔي ٔبِي ٔٙبثٕ زاض٘سٜ

 .زٞس پيٛ٘س زاض٘س ٔبِي ٔٙبثٕ ثٝ ٘يبظ ذٛز ٞبي فٗبِيت تٛؾٗٝ ثطاي وٝ التهبزي

 ٔبِي ٞبي زاضايي زاض٘سٌبٖ ٚ ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ زيس اظ ثٛضؼ

 ٔٙبؾت ثبظزٜ ٚ ؾٛز وؿت ثطاي ؾٟبْ ذطيس -اِف

 ثٟبزاض اٚضاق ٘مسقٛ٘سٌي لبثّيت -ة

 تٛضْ ٔمبثُ زض پٛقف -د

 اَالٖبت قفبفيت زِيُ ثٝ ٌصاضي ؾطٔبيٝ اظ إَيٙبٖ -ز

 قطوت أٛض ازاضٜ زض ٔكبضوت ٚ ضأي حك اٖٕبَ -ٜ
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 .تزبضتي ٚ تِٛيسي أٛض زض ٔكبضوت احؿبؼ -ٚ

 ؟ كٌین گذاري سزهايِ تَرس در چزا
 ٔي ٞطقغّي. ٌعيٙيٓ ثطٔي ذٛز ثطاي ضا قغّي...ٚ ٖاللٝ ٚ ارجبض حؿت ٚثط ظ٘سٌي ٌصضاٖ ثطاي ٔب ٕٞٝ

 زاقتٝ ذٛثي ٚ ُٕٔئٗ ؾٛز ٔخبَ ثطاي.ٕ٘بيس اضيب ضا آٖ ٔتهسي ٘يبظٞبي تب ثبقس قطايُي زاضاي ثبيؿت،

 ....ٚ ثبقس تٛؾٗٝ لبثُ ٚ ثبقس،رصاة ٘ساقتٝ لب٘ٛ٘ي ثبقس،ٕٔٙ زاقتٝ َٛال٘ي ٖٕط ، ثبقس

 ٚوبض وؿت يه ٖٙٛاٖ ثٝ تٛا٘س ثٟبزاضٔي اٚضاق زضثٛضؼ فٗبِيت وٝ ٔيطؾس ٘ٓط ثٝ ، ُٔبِت ايٗ ثٝ ثبتٛرٝ

 فٗبِيت نٛضت زض ٚ اؾت ّٖٕي ٚ ٔبِي اضتمب ثب زاضز،ٕٞطاٜ ٖٕطَٛال٘ي ٌيطز،چطاوٝ لطاض ٔس٘ٓط حب٘ٛيٝ

 ٘حٛ ثٟتطيٗ ثٝ ذٛز ٞبي پتب٘ؿيُ اظ ٕٞچٙيٗ ؛ آٚضيٓ زؾت ثٝ ُٕٔئٙي ٚ ذٛة ؾٛز تٛا٘يٓ ٔي زضؾت

 . وٙيٓ اؾتفبزٜ

 :ٍمد تخص

 تَرسي اصطالحات

EPS چیست؟ 
EPS  انُالح ذالنٝ ؾٟٓ ٞط ؾٛزيب earning per share  ٔبِيبت وؿط اظ پؽ ؾٛز وُ ٌبٜ ٞط. اؾت 

 .آيس ٔي زؾت ثٝ ؾٟٓ ٞط ؾٛز ٕ٘بييٓ تمؿيٓ ؾٟبْ تٗساز ثٝ ضا

EPS ٔي ثيٙي پيف اؾت پيف زض وٝ ٔبِي ؾبَ ثطاي قطوت وٝ ؾٟٓ ٞط ؾٛز اظ ٖجبضتؿت قسٜ: ثيٙي پيف 

 . وٙس

EPS اؾت ٌطفتٝ تّٗك ؾٟٓ ٞط ثٝ ٌصقتٝ ٔبِي زٚضٜ زض وٝ ؾٟٓ ٞط ؾٛز اظ ٖجبضتؿت يبفتٝ: تحمك. 

 ثيٙي پيف EPS آٖ ثٝ وٝ وٙٙس ٔي ثيٙي پيف ضا ذٛز EPS ٔبِي ؾبَ اثتساي زض ٞب قطوت: EPS تٗسيُ

 .آيس زضٔي ثيٙي پيف اظ ثيكتط ٌبٞي ٚ وٕتط ؾٛز ايٗ اٚلبت ٌبٞي ِٚي. ٌٛيٙس ٔي

 ٔجّغ  اظ ثيكتط يب وٕتط قسٜ ثيٙي پيف ؾٛز وٝ قٛز ٔي ٔكرم ثطضؾي ثب وٝ ٔٗٙبؾت ايٗ ثٝ وطزٖ تٗسيُ

 . اؾت زضآٔسٜ قسٜ ثيٙي پيف

DPS ؟ چیست  
 .قٛز ٔي ٌفتٝ DPS ضؾس ٔي ؾٟبٔساض زؾت ثٝ ٘مسي َٛض ثٝ ٚ وٙس ٔي تمؿيٓ قطوت وٝ ؾٛزي ٔمساض ثٝ

 ثٕب٘س ثبلي قطوت زض ٔيعاٖ چٝ ٚ قٛز تٛظيٕ ٘مسي نٛضت ثٝ ؾٟٓ ٞط يبفتٝ تحمك ؾٛز اظ ٔيعاٖ چٝ ايٙىٝ

 ثٝ ؾپؽ ٚ قٛز ٔي زازٜ پيكٟٙبز ٔزٕٕ ثٝ ٔسيطٜ ٞيبت تٛؾٍ ؾبِيب٘ٝ ٖبزي ٔزٕٕ زض وٝ اؾت تهٕيٕي
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 ٔكبٞسٜ  ظيط زض تٛا٘يس ٔي ضا DPS يب قسٜ تٛظيٕ ٘مسي ؾٛز ٔحبؾجٝ فطَٔٛ ضؾس ٔي ؾٟبٔساضاٖ تهٛيت

 .ٕ٘بييس

 (ا٘جبقتٝ ؾٛز +تٛؾٗٝ ٚ َطح ا٘سٚذتٝ +لب٘ٛ٘ي ا٘سٚذتٝ) - EPS=DPS(ؾٟٓ ٞط تمؿيٕي ؾٛز)

EPS :ؾٟٓ ٞط زضآٔس  

DPS :ؾٟٓ ٞط ٘مسي ؾٛز  

 هعٌاست؟ چِ تِ هاًذُ تالي درآهذ
 شذيطٜ ٖٙٛاٖ ثٝ ِٚي اؾت ٘كسٜ تمؿيٓ ؾٟبٔساضاٖ ثيٗ وٝ اؾت قطوت زضآٔس اظ ثركي ٔب٘سٜ ثبلي آٔس زض

 ضا ٔب٘سٜ ثبلي آٔس زض.قٛز ٔي زاضي ٍ٘ٝ ايُطاضي ٔٛاضز زض آٖ اظ اؾتفبزٜ يب قطوت ضقس ثطاي قسٜ ا٘جبقتٝ

 . ٘بٔٙس ٔي ٘يع شذيطٜ زضآٔسيب ٔبظاز ٘كسٜ، تمؿيٓ ؾٛز

 هعٌاست؟ چِ تِ تاسار سْن
 آٖ فطٚـ وُ ثب ٔمبيؿٝ زض قطوت آٖ ٔحهٛالت فطٚـ نس زض يب ؾٟٓ زٞٙسٜ ٘كبٖ قطوت ثبظاض ؾٟٓ

 .اؾت وٙٙسٌبٖ تِٛيس ؾٟٓ تٛؾٍ ٔحهَٛ

 چیست؟ تستِ ٍ تاس ًوادهعاهالتي
 ثبظاض زض آٟ٘ب ؾٟبْ اٚضاق ايٙىٝ ثطاي قس٘س، پصيطفتٝ ثٛضؼ ثبظاض زض ٖبْ ؾٟبٔي ٞبي قطوت آ٘ىٝ اظ پؽ

 ٔٗبٔالتي، ٕ٘بز ثبظقسٖ اظ پؽ. ثبظقٛز ثٛضؼ تبثّٛ زض آٟ٘ب ٔٗبٔالتي ٕ٘بز ثبيس ، ثبقس زازٚؾتس لبثُ ثٛضؼ

 ٞطٌٛ٘ٝ ثرٛاٞٙس، قطوت ٔسيطاٖ اٌط حبَ. قٛز ٔي ا٘زبْ ضٚظا٘ٝ ٚ ٔطتت َٛض ثٝ ؾٟبْ ٚفطٚـ ذطيس

 أىبٖ ٚ قٛز ثؿتٝ ثٛضؼ تبثّٛي زض قطوت ٔٗبٔالتي ٕ٘بز ،ثبيس وٙٙس ايزبز قطوت اؾبؾي انَٛ زض تغييطي

 ، قطوت ٔحُ ،تغييطEPS تٗسيُ قبُٔ تٛا٘س ٔي تغييط ايٗ. ثكٛز ٔتٛلف ٚ ٌطزز ٔٙتفي ؾٟبْ زازٚؾتس

 .ثبقس زيٍطي تغييط ٞط يب ؾطٔبيٝ افعايف

 :لیوت هذيزيت
 .ثبقس زاقتٝ وبٞف يب افعايف ٔيتٛا٘س ٔكرهي حس تب ٟ٘بيتب ضٚظ ٞط زض ؾٟٓ ٞط

 %4;  ليٕت ضٚظا٘ٝ تغييطات زأٙٝ:             ضٚظا٘ٝ ٘ٛؾبٖ حساوخط: اِف

 ضيبَ 10000;  لجُ ضٚظ پبيب٘ي ليٕت                                        

 ربضي ضٚظ ليٕت حسالُ                                                                   ربضي ضٚظ ليٕت حساوخط

10400                                                                                           9600                      

 : ذبل ضٚظٞبي زض ٘بٔحسٚز ٘ٛؾبٖ -ة
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 ؾبِيب٘ٝ ٖبزي ٖٕٛٔي ٔزٕٕ ثطٌعاضي اظ پؽ ٗبّٔٝٔ ضٚظ اِٚيٗ -1

 ؾطٔبيٝ افعايف تهٛيت اظ پؽ ٔٗبّٔٝ ضٚظ اِٚيٗ -2

 تغييط زضنس10 اظ ثيف ثب قطوت EPS تٗسيُ اَالٖيٝ ا٘تكبض اظ پؽ ٔٗبّٔٝ ضٚظ اِٚيٗ-3

 ست؟ هعٌا چِ تِ فعال سْام
 فٗبَ ٘يٕٝ وٝ ؾٟبٔي اظ ، ٚيػٌي ايٗ ٚثب ٌيطز ٔي لطاض ٔٗبّٔٝ ٔٛضز ضٚظا٘ٝ ٚ ٔىطض َٛض ثٝ وٝ اؾت ؾٟبٔي

 ؾٟبْ ثبيؿت ٔي ٟٚٔٓ ثعضي ٞبي قطوت ؾٟبْ. قٛز ٔي ٔتٕبيع ٌيطز، ٔي لطاض ٔٗبّٔٝ ٔٛضز وٕتط ٚ اؾت

 زض ثٙبثطايٗ ٚ ٞؿتٙس حؿبؼ ٚؾيبؾي التهبزي تحٛالت ثٝ ٘ؿجت وٝ ٞبيي قطوت ذهٛل ثٝ ثبقٙس فٗبَ

 .زاض٘س لطاض ليٕت ٘بٌٟب٘ي تغييطات ٔٗطو

 ّستٌذ؟ سْاهي چِ فعال غیز سْام
. اؾت قسٜ فٟطؾت ؾٟبْ قٕبض زض ٞطچٙس ، ٌيطز ٔي لطاض ٚفطٚـ ذطيس ٔٛضز ثبظاض زض ٘سضت ثٝ ؾٟبْ ايٗ

 ثيٗ اذتالف. قٛز ٔي يبفت ٞب آٖ ثطاي اي فطٚقٙسٜ يب ذطيساض ؾرتي ثٝ وٝ اؾت ؾٟبٔي فٗبَ، غيط ؾٟبْ

 .ثبقس ظيبز ثؿيبض اؾت ٕٔىٗ ، ؾٟبٔي چٙيٗ ٚفطٚـ ذطيس ليٕت

 هعٌاست؟ چِ تِ حساس تاسار
 ٔمطاضت يب حصف نٙٗتي، ُّٔٛة ضقس٘ب ؾبال٘ٝ، ثٛزرٝ ٘ٓيط ٚالتهبزي ؾيبؾي تحٛالت ثٝ وٝ ؾٟبٔي ثبظاض

 .زاضز ٘بْ حؿبؼ ثبظاض زٞس، ٔي ٘كبٖ ٚاوٙف قست ثٝ آٖ ٚأخبَ تغييطزِٚت ٞب، ليٕت ثط ٘ٓبضت

 هعٌاست؟ چِ تِ رًٍك ٍكن ضعیف تاسار
 ثب ليٕت ثبظاض زضايٗ. ثبقٙس زاقتٝ حًٛض آٖ زض ا٘سوي ذطيساضاٖ وٝ قٛز ٔي ٌفتٝ ثبظاضي ثٝ يٗيف ثبظاض

 .ٌصاضز ٔي تٙعَ ثٝ ضٚ فطٚـ فكبض ا٘سوي

 سزهايِ افشايص
 ٔحّي ٚ ضٚـ ٕ٘ٛزٖ ٔكرم ٚ ؾطٔبيٝ افعايف تٛريٟي َطح اضائٝ ٚ ٔسيطٜ ٞيئت پيكٟٙبز اظ پؽ ٕٔٗٛال

 ، ٔكرم ٔيعاٖ ثٝ افعايف ايٗ ، قٛز ٌصاضي ؾطٔبيٝ آ٘زب زض اؾت لطاض ؾطٔبيٝ افعايف اظ حبنُ ٔجّغ وٝ

 ٔي لطاض ٔسيطٜ ٞيئت اذتيبض زض ؾطٔبيٝ افعايف ايٗ آٖ اظ پؽ .ضؾس ٔي ٔزٕٕ تهٛيت ثٝ  (% 100 ٔخال)

 افعايف ايٗ حجت ثٝ الساْ ثٛضؼ ؾبظٔبٖ ضيبيت رّت ٚ لب٘ٛ٘ي ٔطاحُ َي اظ پؽ ٔسيطٜ ٞيئت ٚ ٌيطز

 .ٔيٕٙبيس
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 ثٗسي ٞبي لؿٕت زض ؾپؽ ٚ ثطزٜ ٘بْ ضا آٟ٘ب اثتسا وٝ اؾت پصيط أىبٖ َطيك ؾٝ ثٝ ؾطٔبيٝ افعايف انٛال

 : آٚضيٓ ٔي ضا الظْ ييحبت تٛ

 ربيعٜ ضٚـ ثٝ ؾطٔبيٝ افعايف .1

 ٘مسي آٚضزٜ ٔحُ اظ ؾطٔبيٝ افعايف .2

 ؾٟبْ نطف ضٚـ ثٝ ؾطٔبيٝ افعايف .3

 : جايضُ سٍش تِ سشهايِ افضايص -1

 ٚ ٕ٘بيٙس ٔي شذيطٜ ا٘سٚذتٝ حؿبة زض ضا ذٛز ؾبِيب٘ٝ ؾٛز اظ ٔمساضي قطوتٟب ٕٔٗٛال ، ٔيسا٘يٓ وٝ ٕٞبُ٘ٛض

 اؾٕي ؾطٔبيٝ ، رسيس ؾٟبْ اٚضاق ا٘تكبض ٚ ؾطٔبيٝ حؿبة ثٝ حؿبة ايٗ ٔٛرٛزي ا٘تمبَ ثب ٔمتًي ظٔبٖ زض

.  ٔيٕٙبيٙس تٛظيٕ ؾٟبٔساضاٖ ثيٗ لجّي ؾٟبْ ٘ؿجت ثٝ ضا رسيس ؾٟبْ اٚضاق ؾپؽ ٚ ٔيسٞٙس افعايف ضا قطوت

 ؾطٔبيٝ افعايف آٖ ثٝ انُالحب ، ٕ٘بيٙس ٕ٘ي پطزاذت رسيس اٚضاق ثبثت پِٛي ؾٟبٔساضاٖ حبِت ايٗ زض چٖٛ

 اظ، وٕتط وٕي افعايف اظ ثٗس ، ؾٟٓ ليٕت وبٞف ٘ؿجت ٕٔٗٛال حبِت ايٗ زض.  ٌٛيٙس ٔي ربيعٜ ضٚـ ثٝ

 ، اؾت زازٜ ؾطٔبيٝ افعايف ضٚـ ايٗ ثٝ وٝ قطوتٟبيي اظ يىي ٔخبَ ثٗٙٛاٖ.اؾت ؾطٔبيٝ افعايف ٘ؿجت

 اظ ضا ٔجّغ ايٗ وٝ. زاز افعايف ضيبَ ٔيّيبضز 2050 ٔيعاٖ ثٝ ضا ذٛز ؾطٔبيٝ وٝ ، ثٛز ايطاٖ ّٔي ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 ؾطٔبيٝ افعايف زضنس 241 حسٚزا قطوت ايٗ.  ٕ٘ٛز تبٔيٗ ؾٟبٔساضاٖ ُٔبِجبت ٚ ٘كسٜ تمؿيٓ ؾٛز ٔحُ

 زيس ٔيتٛاٖ ، قس ضيبَ 2206 آٖ اظ ثٗس ٚ ضيبَ 6851 ٔزٕٕ اظ لجُ ؾٟٓ ايٗ ليٕت ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ِٚي زاز

 ثٛزٜ%  210 حسٚزا ٘ؿجت ثب آٖ ليٕت افت ِٚي ثٛزٜ%  241 حسٚز قطوت ايٗ افعايف وٝ ٚرٛزي ثب وٝ

 .اؾت

 : ًمذي آٍسدُ هحل اص سشهايِ افضايص -2

 افعايف لهس ٘مسيٍٙي ايزبز رٟت ٚ ٘ساضز اذتيبض زض ؾطٔبيٝ افعايف رٟت اي ا٘سٚذتٝ قطوت وٝ ظٔب٘ي

 قطوتٟب ٌبٞي ايٙىٝ تٛييح.)وٙس اؾتفبزٜ ؾطٔبيٝ افعايف ثطاي ضٚـ ايٗ اظ ٔيتٛا٘س ، ثبقس زاقتٝ ضا ؾطٔبيٝ

 وبفي ٘ٓط ٔٛضز افعايف ثطاي ٔمساض ايٗ ِٚي.  زاض٘س ا٘سٚذتٝ ثهٛضت ضا ؾطٔبيٝ افعايف ٔجّغ اظ ٔمساضي

 زض(. وٙس تبٔيٗ ضا ؾطٔبيٝ افعايف ٔجّغ ٕٞعٔبٖ زْٚ ٚ اَٚ ضٚـ اظ ٔيتٛا٘س، قطوت حبِت ايٗ زض ٘يؿت،

 وٝ ٔيسٞس رسيس ؾٟبْ ذطيس رٟت أتيبظي لجّي ؾٟبْ تٗساز ٘ؿجت ثٝ ؾٟبٔساض ٞط ثٝ قطوت حبِت ايٗ

 آزضؼ ثٝ تمسْ حك ٞبي ثطٌٝ ضٚـ ايٗ ثٝ افعايف حجت اظ پؽ.  ٔيٍٛيٙس تمسْ حك آٖ ثٝ انُالحب

 . ٔيٍطزز اضؾبَ ؾٟبٔساضاٖ

 زض آٖ تٗساز وٝ) ٔتّٗمٝ ؾٟبْ اؾٕي ٔجّغ ، تٕبيُ نٛضت زض تمسْ حك ٞبي ثطٌٝ زضيبفت اظ پؽ ؾٟبٔساضاٖ

 ٕٔٗٛال) ٔستي اظ پؽ ٚ ٕ٘ٛزٜ ٚاضيع قطوت حؿبة ثٝ ٔمطض ّٟٔت زض ضا ،( ٔيكٛز ٔكرم تمسْ حك ثطٌٝ

 ، ّٖتي ٞط ثٝ ؾٟبٔساض وٝ نٛضتي زض.  ٔيكٛز زازٜ ؾٟبٔساضاٖ ثٝ رسيس ؾٟبْ ٞبي ثطٌٝ( ٔبٜ چٟبض تب يه اظ
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 ثطاي.  ٕ٘بيس ٚاٌصاض زيٍطي ثٝ ضا أتيبظ ايٗ ٔيتٛا٘س ٕ٘بيس، اؾتفبزٜ ذٛيف تمسْ حك أتيبظ اظ ٘جبقس ٔبيُ

 ضا ذٛز تمسْ حك فطٚـ تمبيبي فطٚـ زضذٛاؾت فطْ تىٕيُ ٚ وبضٌعاضي ثٝ ٔطارٗٝ ثب ثبيؿت ٔي ايٙىبض

 ثٝ تمسْ حك ذطيس ثبثت وٝ ٔجّغي پطزاذت ثط ٖالٜٚ ثبيؿت ٔي ، تمسْ حك ٞبي ثطٌٝ ذطيساضاٖ.  ثٕٙبيس

 ا٘تٓبض ثٝ ٚ ٚاضيع قطوت حؿبة ثٝ ٘يع ضا قسٜ ذطيساضي تمسْ حك تٗساز اؾٕي ٔجّغ پطزاظ٘س ٔي فطٚقٙسٜ

 ٔستي ؾٟٓ ثطٌٝ ثٝ تمسْ حك ٞبي ثطٌٝ تجسيُ ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٕٔٗٛال. ثٕب٘ٙس ؾٟبْ ٞبي ثطٌٝ زضيبفت

 پطزاذتي پَٛ ٖ٘ٛي ثٝ ٚ ٘ساضز ٚرٛز آٖ ضٚي فطٚـ ٚ ذطيس أىبٖ ٔست ايٗ ََٛ زض ٚ ٔيب٘زبٔس ثَُٛ

 ؾٟبْ ليٕت ثب تمسْ حك ثطٌٝ ليٕت تفبٚت ، ٔيٍطزز ثّٛوٝ ؾٟٓ ثٝ قسٖ تجسيُ ظٔبٖ تب ؾٟبْ ايٗ ثبثت

 ا٘تٓبضات ثب ليٕت اذتالف ايٗ وٝ.  ثبقس ٔي)  ؾٟٓ اؾٕي ٔجّغ(ضيبَ 1000 اظ ثيكتط وٕي ثبظاض زض قطوت

 ٚ زاضز ٔٗىٛؼ ضاثُٝ رسيس ؾٟبْ ٞبي ثطٌٝ اضؾبَ ظٔبٖ ٔست زض قطوت ؾبثمٝ ٚ ؾٟٓ آيٙسٜ ثٝ ٘ؿجت ثبظاض

 ثبقس،تمبيب تط ٔخجت ؾٟٓ ٞبي ثطٌٝ اضؾبَ زض قطوت ؾبثمٝ ٚ قطوت آيٙسٜ ثٝ ٘ؿجت ثبظاض زيس لسض چٝ ٞط

 حك اظ ؾٟبٔساضي زِيّي ٞط ثٝ وٝ ظٔب٘ي زض.ٔيكٛز وٕتط ليٕت اذتالف ايٗ ٘تيزٝ زض ٚ ثيكتط اٖ ذطيس ثطاي

 حك ثطٌٝ زضيبفت ثٝ ٔٛفك قطوت ٘عز زليك پؿتي آزضؼ ٘ساقتٗ ّٖت ثٝ يب ٚ ٕ٘ٙبيس اؾتفبزٜ ذٛز تمسْ

 قطوت ٘عز ؾٟبٔساض حؿبة زض ضا آٖ ٚرٝ ثبظاض زض ٞب ثطٌٝ ايٗ فطٚـ اظ پؽ قطوت ، ٘كٛز ذٛز تمسْ

 . ٕ٘بيس ٔي ٍٟ٘ساضي

 اي ؾطٔبيٝ افعايف ؾٟٓ ثطٌٝ ٔيّيٖٛ 10 ثٝ ٔٙمؿٓ ضيبَ ٔيّيٖٛ 10000 ؾطٔبيٝ ثب قطوتي وٙيس فطو:  ٔخبَ

 حك أتيبظ قبٖ لجّي ؾٟبْ ٔٗبزَ ، ؾٟبٔساضاٖ اظ يه ٞط ثٝ حبِت ايٗ زض.  زاضز ٘ٓط زض ضا%100ٔيعاٖ ثٝ

 حك ٞط ثطاي ضيبَ 1000 ٚاضيع اظ پؽ ؾٟبٔساضاٖ ٚ( رسيس ؾٟٓ 1 ؾٟٓ 1 ٞط اظاء ثٝ.)ٔيٍيطز تّٗك تمسْ

 وٝ ٔيكٛز ٔحبؾجٝ ايٍٙٛ٘ٝ ٕٔٗٛال ، ثبظٌكبيي اظ پؽ ؾٟٓ ليٕت.  ٔيٍطز٘س رسيس ؾٟٓ يه نبحت تمسْ

 اظ لجُ ؾٟٓ ليٕت اٌط فطيب. ٘كٛز حبنُ تغييطي ٔعثٛض قطوت اظ ؾٟبٔساضاٖ اظ يه ثبظاضٞط اضظـ زض

 ؾٟٓ يه ٞط زاض٘سٜ قسٜ پطزاذت ضيبَ 1000ؾٟٓ ٞط ثبثت ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ثبقس ثٛزٜ ضيبَ 5000 ٔزٕٕ

 اؾت ثبظاض زض ضيبَ 3000 حسٚزا اضظـ زاضاي آٟ٘ب اظ يه ٞط وٝ. ٔيجبقس ؾٟٓ 2 زاضاي اوٖٙٛ ٌصقتٝ زض

 100 ؾطٔبيٝ افعايف ثطاي.  زاضز ا٘سٚذتٝ ثهٛضت ضيبَ ٔيّيٖٛ 5000 ٔجّغ ٔعثٛض قطوت وٙيس فطو حبَ.

 ثطاي ضيبَ 500 پطزاذت اظاء ثٝ ؾٟبٔساضاٖ حبِت، ايٗ زض وٝ زاضز، زيٍط ضيبَ ٔيّيٖٛ 5000 ٘يبظثٝ زضنسي

 اظ قطوت ٔيٍٛيٙس انُالحب ، حبِت ايٗ زض. ٔيىٙٙس زضيبفت رسيس ؾٟبْ ذٛز لجّي ؾٟبْ ٔٗبزَ ، ؾٟٓ ٞط

 . زازٜ ؾطٔبيٝ افعايف ٘مسي آٚضزٜ ٚ ا٘سٚذتٝ َطيك

 : اؾت ظيط ثهٛضت افعايف اظ پؽ ؾٟٓ ليٕت حسالُ ٔحبؾجٝ ثطاي وّي فطَٔٛ

 تِ هتؼلمِ تمذم حك ًسثت تِ اسوي هثلغ+ افضايص اص لثل سْن ليوت)  ;افضايص اص پس ليوت حذالل

 (1+هيگيشد تؼلك سْن ّش تِ وِ تمذهي حك تؼذاد()سْن يه
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 تٗساز ثسٞس ؾطٔبيٝ افعايف%  50 قطوت ٚ ثبقس ضيبَ 3000 ٔزٕٕ اظ لجُ قطوت ؾٟٓ ليٕت اٌط فطيب

 ٔيكٛز ثطاثط ٔزٕٕ اظ پؽ ؾٟٓ ٞط ليٕت حسالُ وٝ ٔيجبقس/. 5 ثطاثط ؾٟٓ ٞط ٔتّٗمٝ تمسْ حك

 . ضيبَ 2330 حسٚزا ثب اؾت ثطاثط وٝ 1.5 ثط تمؿيٓ( 3000+500)ثب

 سْام صشف سٍش تِ سشهايِ افضايص -3

 ضؾب٘سٜ ثفطٚـ ٘ٛيؿي پصيطٜ َطيك اظ ٚ اؾٕي ليٕت اظ ثيف ٔجّغي ثٝ ضا ذٛز ؾٟبْ قطوت ضٚـ، ايٗ زض

 ؾٟبْ آٖ اظاي زض يب ٚ ٔٙتمُ ا٘سٚذتٝ حؿبة ثٝ ، ضا ؾٟبْ اؾٕي ليٕت ٚ فطٚـ ليٕت اظ حبنُ تفبٚت ٚ

 آٚضزٜ َطيك اظ افعايف ضٚـ ثٝ ٘ؿجت ضٚـ ايٗ اذيطا وٝ زاليّي اظ يىي. ٔيسٞس لجّي ؾٟبٔساضاٖ ثٝ ، رسيس

 ؾطٔبيٝ افعايف ثطاي ٘ٓط ٔٛضز ٔجّغ قطوت ضٚـ ايٗ زض وٝ اؾت ايٗ ٌطفتٝ، لطاض قطوتٟب تٛرٝ ٔٛضز ثيكتط

 ٔجّغ تبٔيٗ ٕٔٗٛال ،وٝ آٚضزٜ ضٚـ ذالف ثط. ٔيىٙس تبٔيٗ ٘ٛيؿي پصيطٜ َطيك اظ وٕتطي ٔست زض ضا

 تمسْ حك ضؾب٘سٖ فطٚـ ثٝ ٕٞچٙيٗ ٚ تمسْ حك اظ اؾتفبزٜ ّٟٔت پبيبٖ ضٚظٞبي آذطيٗ تب ؾطٔبيٝ افعايف

 اظ ضا ؾطٔبيٝ افعايف ثطاي ٘يبظ ٔٛضز ٔجّغ قطوتٟب ٌبٞي ايطاٖ زض.  ٔيب٘زبٔس ََٛ ثٝ ، ٘كسٜ اؾتفبزٜ ٞبي

 ؾٟبٔساضاٖ ثيٗ ضا ؾٟبْ ٔبثمي ٚ ٕ٘ٛزٜ تبٔيٗ اؾٕي ليٕت اظ ثبالتط ٘طذي ثٝ ؾٟبْ ثطٌٝ تٗسازي فطٚـ َطيك

 ؾٟبْ ٞبي ثطٌٝ تٗساز ٚ زاضز ؾطٔبيٝ ٔيّيٖٛ 10000 قطوتي وٙيس فطو ٔخبَ ثٗٙٛاٖ.  ا٘س ٕ٘ٛزٜ تٛظيٕ لجّي

 لهس قطوت ايٗ ٚ قٛز ٔي ٔٗبّٔٝ ضيبَ 9000 ثبظاض، زض قطوت ايٗ ؾٟٓ ٞط ٚ ثبقس ٔي ٔيّيٖٛ 10 آٖ

 افعايف ثطاي ٘يبظ ٔٛضز ٔجّغ.  زٞس افعايف ؾٟبْ نطف َطيك اظ ٚ%  100 ٔيعاٖ ثٝ ضا ذٛز ؾطٔبيٝ زاضز،

 اؾت رسيس ؾٟبْ ثطٌٝ ٔيّيٖٛ 10 ٔٗبزَ وٝ ثبقس ٔي ضيبَ ٔيّيٖٛ 10000 ؾطٔبيٝ

 ٘ٛيؿي پصيطٜ ثبيس ليٕتي چٝ ثٝ ضا ذٛز ؾٟبْ قطوت ايٙىٝ ٚ اؾت ٔخبَ يه فمٍ ٔحبؾجٝ ايٗ ايٙىٝ تصوط*

 پصيطٜ ضيبَ 5000 ٔجّغ ثٝ ضا رسيس ؾٟبْ قطوت ايٗ فطيب اٌط ، حبَ  اؾت ٔفهّي ثحج ٔؿتّعْ ذٛز وٙس

 ٔبثمي قطوت ٚ ٌطزز ٔي تبٔيٗ ؾطٔبيٝ افعايف رٟت ٘يبظ ٔٛضز ٔجّغ ؾٟٓ ٔيّيٖٛ 2 فطٚـ ثب وٙس، ٘ٛيؿي

 . ٔيٕٙبيس تمؿيٓ لجّي ؾٟبٔساضاٖ ثيٗ ضا ؾٟٓ ٔيّيٖٛ 8 يٗٙي رسيس ؾٟبْ

 ٔي تّٗك لجّي ؾٟبٔساضاٖ ثٝ ،( ٚرٟي پطزاذت ثسٖٚ) ، رسيس ؾٟٓ 8 لجّي، ؾٟٓ 10 ٞط اظاي ثٝ ٖجبضتي ثٝ

 ثط اؾٕي ٔجّغ ايبفٝ ضيبَ 5000 ليٕت ثٝ ؾٟٓ ٔيّيٖٛ 2 فطٚـ اظ پؽ قطوت حؿبثساضي ٘ٓط اظ. ) ٌيطز

 حؿبة ثٝ ضا ٔيكٛز ضيبَ ٔيّيٖٛ 8000 ٔٗبزَ ؾٟٓ ٔيّيٖٛ 2 ثطاي وٝ ضيبَ 4000يٗٙي ؾٟٓ ٞط ضٚي

 ٔي لجّي ؾٟبٔساضاٖ ٘فٕ ثٝ ٚ ربيعٜ ضٚـ ثٝ اي ؾطٔبيٝ افعايف حؿبة ايٗ ٔحُ اظ ٚ ٔٙتمُ ا٘سٚذتٝ

 ٌصاضي ليٕت ِصا وطزٜ پيسا ضٚاد ايطاٖ زض تبظٌي ثٝ ايٙىٝ ثسِيُ ؾطٔبيٝ افعايف ضٚقٟبي اظ ٔٛضز ايٗ.زٞس

 .ثٛز ؾطٔبيٝ افعايف ضٚـ ايٗ قسٖ ضٚقٗ ثطاي فمٍ ثبال ٔخبَ ٚ اؾت ٔفهّي ثحج زاضاي آٖ
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 ؟ چیست ضاخص
 وٕيتي ، قبذم.  ٔيجبقس ٕ٘بيٙسٜ يب زٞٙسٜ، ٘كبٖ يب ٕ٘ٛزاض ٔٗٙبي ثٝ وُ، زض(  INDEX)قبذم وّٕٝ

 وٝ اؾت ٞبيي پسيسٜ ٔمبيؿٝ ٚ ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي اي ٚؾيّٝ ٚ ثبقس ٔي ٍٕٞٗ ٔتغيط چٙس ٕ٘بيٙسٜ وٝ اؾت

 ٔٗيٙي ٔتغيطٞبي زض قسٜ ايزبز تغييطات ، ٔيتٛاٖ آٖ ٔجٙبي ثط وٝ ، ٞؿتٙس ٔكرهي ذبنيت ٚ ٔبٞيت زاضاي

 . ٕ٘ٛز ثطضؾي ، زٚضٜ يه ََٛ زض ضا

 ٔحبؾجٝ ضا آٖ تٛاٖ ٔي ٚ اؾت پصيط أىبٖ ، زؾتٝ يب ٌطٜٚ يب نٙٗت ، قطوت ٞط ثطاي قبذم ٔحبؾجٝ

 اضظـ تمؿيٓ اظ پؽ ٚ وطزٜ فطو پبيٝ يب ٔجٙب ؾبَ ٖٙٛاٖ ثٝ ضا ؾبَ يه ، قبذم ٔحبؾجٝ ثطاي .ٕ٘ٛز

 آٖ قبذم آٔسٜ، ثسؾت ٖسز.  وٙيٓ ٔي يطة 100 ٖسز زض ضا آٖ ،( پبيٝ ؾبَ اضظـ) ٔجٙب اضظـ ثط ربضي،

 ٚ احتيبد ثط ثٙب ٔيتٛاٖ ثٟبزاضي، اٚضاق ثٛضؼ ثبظاض ٞط زض. زٞس ٔي ٘كبٖ ٔب ثٝ ضا ٘ٓط ٔٛضز زؾتٝ يب ٌطٜٚ

 ظيبزي ٞبي قبذم ٘يع، ز٘يب ٞبي ثٛضؼ تٕبْ زض.  ٕ٘ٛز ٔحبؾجٝ ٚ تٗطيف ضا ظيبزي قبذهٟبي وبضايي

 ٔخبَ ثٗٙٛاٖ. قٛز ٔي ٔحبؾجٝ ٔرتّف قطوتٟبي ٚ ٌطٟٚٞب ثطاي

 قطوت 20 نٙٗتي قطوت 30 تغييطات( DOW &JONES)رٛ٘ع زاٚ قبذم أطيىب ؾٟبْ ثبظاض زض

 ذبضد ؾٟبْ تغييطات(  NASDAQ) ٘عزن قبذم ٚيب ٔيسٞس ٘كبٖ ضا ذسٔبتي قطوت 15ٚ ٘مُ ٚ حُٕ

 S&P ٘يٛيٛضن: اظ ٖجبضتٙس ز٘يب ثٛضؾٟبي اظ ثطذي ٔٗطٚف قبذهٟبي زيٍط. زٞس ٔي ٘كبٖ ضا ثٛضؼ اظ

 ثٛضؼ. قٛز ٔي ٔحبؾجٝ قطوت 500 ثطاي وٝ  S&P 500ٚ قٛز ٔي ٔحبؾجٝ قطوت 250 ثطاي وٝ 250

 إِٓبٖ ٚ(CAC) فطا٘ؿٝ ٚ( AEX) آٔؿتطزاْ ٚ( TOPIX)  ٚ(NIKIIE) ٚتٛويٛ( FTSE) ِٙسٖ

(DAX )ٞبي قبذم وٝ.  ٔيجبقس-TOPIX-NASDAQ-S&P ٖٚٔيجبقٙس ٔٛظ. 

 ٘يبظ ثٝ ثٙب ٌطٚٞي يب قرم ٞط وٝ ٌطزز، ٔي ٔحبؾجٝ ظيبزي ٞبي قبذم ٘يع، تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض

 . ٔيىٙس اؾتفبزٜ آٟ٘ب اظ ذٛز

 (TEPIX) لیوت كل ضاخص
 انّي اظ يىي ثبقس، ٔيTEHRAN PRICE INDEX وّٕٝ ٔرفف وٝ ثبقس، ٔي ليٕت وُ قبذم

 الؾپيطظ فطَٔٛ)ظيط فطَٔٛ اؾبؼ ثط آٖ ٔحبؾجٝ ضٚـ وٝ اؾت تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ قبذهٟبي، تطيٗ

 . ٔيٍيطز ا٘زبْ( 
 100 ػذد* (پايِ سال دس سْام تؼذاد*سْام پايِ اسصش)تش تمسين(هٌتطشُ سْام تؼذاد*تاصاس جاسي اسصش)

 ثٝ ،٘ؿجت ثبظاض وُ اضظـ وٝ اؾت آٖ ٌٛيبي قبذم ايٗ.  ٔيجبقس 1369 ؾبَ پبيٝ ؾبَ ٔحبؾجٝ ايٗ زض وٝ

 ٘ؿجت ثبظاض اضظـ وٝ زٞس، ٔي ٘كبٖ 12700 قبذم فطيب.  قسٜ ثطاثط چٙس ، 1369 ؾبَ ٕٞبٖ ،يب پبيٝ ؾبَ

 ثطاي تٟطاٖ ثٛضؼ زض ، ليٕت وُ قبذم. اؾت ٌطزيسٜ ثطاثط 127 ، ثبقس ٔي پبيٝ ؾبَ وٝ 1369 ؾبَ ثٝ

 :اظ ٖجبضتٙس وٝ قٛز ٔي ٔحبؾجٝ ٌطٜٚ ؾٝ
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 زازٜ تبحيط قسٜ ٔٗبّٔٝ قطوتٟبي تٕبْ ؾٟبْ ليٕت آٖ ٔحبؾجٝ زض وٝ : تاصاس ول ليوت ضاخص .1

 . ٔيكٛز

 تبثّٛ زض قسٜ ٔٗبّٔٝ قطوتٟبي ؾٟبْ ليٕت فمٍ آٖ ٔحبؾجٝ زض وٝ:  اصلي تاالس ليوت ضاخص .2

 . ٔيكٛز زازٜ تبحيط انّي

 تبثّٛي زض قسٜ ٔٗبّٔٝ قطوتٟبي ؾٟبْ ليٕت فمٍ آٖ ٔحبؾجٝ زض وٝ : فشػي تاالس ليوت ضاخص .3

 . ٔيكٛز زازٜ تبحيط فطٖي

 : اظ ٖجبضتٙس ليٕت وُ قبذم ٚيػٌيٟبي

 يطة ٔٙتكطٜ ؾٟبْ تٗساز زض ؾٟبْ اضظـ آٖ، ٔحبؾجٝ زض چٖٛ وٝ، ٔٗٙب ثسيٗ:  تَدى هَصٍى  .1

 تبحيط قبذم زض ، قطوتٟب قسٜ ٔٙتكط ؾٟبْ تٗساز اؾبؼ ثط ؾٟبْ ليٕت تغييطات پؽ ، ٔيٍطزز

 ٘ٓط ٔٛضز ؾٟٓ ليٕت تغييطات ثبقس، ثيكتط قطوت ٔٙتكطٜ ؾٟبْ تٗساز چمسض ٞط يٗٙي.  اؾت ٌصاض

 . ٌصاقت ذٛاٞس قبذم ضٚي ثط ثيكتطي تبحيط

 زض قسٜ پصيطفتٝ قطوتٟبي تٕبْ ؾٟبْ تغييطات اؾبؼ ثط ايٙىٝ ِحبِ ثٝ قبذم، ايٗ : تَدى جاهغ .2

 . زاضاؾت ضا ثٛزٖ ربٕٔ ذهٛنيت ِصا ٔيٍطزز، ٔحبؾجٝ ، ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ

 ثٛضؼ ؾبظٔبٖ تٛؾٍ اي ِحٓٝ ثهٛضت ايٙىٝ ِحبِ ثٝ ، ليٕت وُ قبذم : تَدى دستشس دس .3

 ثٛزٖ زؾتطؼ زض ذهٛنيت زاضاي ِصا ٌيطز، ٔي لطاض افطاز اذتيبض زض ٚ ٔحبؾجٝ ثٟبزاض اٚضاق

 .ٔيجبقس

 هالي ضاخص
 قطوتٟبي ؾٟبْ اضظـ زض تغييطات زٞٙسٜ ٘كبٖ ٚ ثبقس ٔي وُ قبذم ٔحبؾجٝ ٕٞب٘ٙس ، آٖ ٔحبؾجٝ فطَٔٛ

 . ثبقس ٔي ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 ضزكت ضاخص
 ٔحبؾجٝ رساٌب٘ٝ ثُٛض قطوتي ٞط ثطاي ٚ ٔيجبقس ليٕت وُ قبذم ٔحبؾجٝ ٕٞب٘ٙس آٖ ٔحبؾجٝ فطَٔٛ

 .ا٘س ٕ٘ٛزٜ تٗييٗ 100 ٚضٚز ثسٚ زض ضا قطوتي ٞط قبذم آٖ ٔحبؾجٝ ثطاي ٚ.  ٔيٍطزز

 (سادُ هیاًگیي رٍش تِ)  تزتز ضزكت 05 ضاخص
 ٘كبٖ tx-50 قبذم.  ٌطز٘س ٔي ٔٗطفي ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض ثطتط قطوت  ، يىجبض ٔبٜ ؾٝ ٞط ٕٔٗٛال

 زاٚ قبذم ٔحبؾجٝ ضٚـ ثٝ قبذم ايٗ ٔحبؾجٝ.  ثبقس ٔي ثطتط قطوت 50 ؾٟبْ ليٕت ٔيبٍ٘يٗ زٞٙسٜ

 رٕٕ اظ تٟٙب ٚ قٛز ٕ٘ي زازٜ تبحيط قطوت ٔٙتكطٜ ؾٟبْ تٗساز ٔحبؾجٝ، ايٗ زض ٖجبضتي ثٝ.  ٔيجبقس رٛ٘ع



www.tahlilbartar.com 

 
 

 

20 
 

 ٔحبؾجٝ ضٚظ اِٚيٗ زض تٗساز ايٗ)آيس ٔي ثسؾت( قسٜ تٗسيُ) آٟ٘ب تٗساز ثط تمؿيٓ قطوت 50 ؾٟبْ ليٕت

 (قسٜ تٗسيُ تسضيذ ثٝ ثٗسٞب وٝ ثٛزٜ 50 ٖسز 1379 ؾبَ اثتساي يٗٙي

 تب زاز تغييط اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبيس ضا ٔرطد زض 50 ٖسز يٗٙي.  قٛز تٗسيُ ثبيس ظيط ٔٛاضز زض ٘يعtx- 50 قبذم

 . ٌطزز ذٙخي ظيط ٔٛاضز ذبَط ثٝ قبذم ثط ليٕت تفبٚت تبحيط

 : اظ ٖجبضتٙس ٔيكٛز تٗسيُ ٔصوٛض قبذم وٝ ٔٛاضزي

 (ا٘سٚذتٝ چٝ ٚ آٚضزٜ چٝ)ضٚقي ٞط ثٝ ؾطٔبيٝ افعايف نٛضت زض .1

 ٔبٜ ؾٝ ٞط پبيبٖ زض ثطتط قطوت 50 ِيؿت اظ قطوتٟب ذطٚد ٚ ٚضٚز .2

 ( ٘يؿت پصيط أىبٖ ايطاٖ زض فٗال وٝ)  ؾٟبْ تزٕيٕ ٚ تزعيٝ .3

 (هَسٍى هیاًگیي رٍش تِ)  تزتز ضزكت 05 ضاخص
 ثٝ آٖ ٔحبؾجٝ َطظ ِٚي قٛز ٔي ٔحبؾجٝ ثطتط قطوت 50 ؾٟبْ اضظـ تغييطات ثٛؾيّٝ ٘يع قبذم ايٗ

 . اؾت ٌصاض تبحيط آٖ ٔحبؾجٝ زض قطوتٟب ٔٙتكطٜ ؾٟبْ تٗساز ٚ ثبقس ٔي( الؾپيطظ ضٚـ)ٔٛظٖٚ ٔيبٍ٘يٗ ضٚـ

 : گیزي ًتیجِ
 ٚ ٞب زازٜ ثط ثٙب قبذهي ٞط ٚ ٔيٍيطز ا٘زبْ لطاضزازي فطِٟٔٛبي اؾبؼ ثط ٔرتّف، ٞبي قبذم ٔحبؾجٝ

 ٘كبٖ وٝ ليٕت وُ قبذم اظ غيط ثٝ ِصا.  ثبقس ذبني تغييطات ٌٛيبي تٛا٘س ٔي اؾتفبزٜ ٔٛضز فطَٔٛ

 ٔٛضز آٖ زض وٝ قطوتٟبيي ٚ ٔحبؾجٝ ٘ٛٔ ثط ثٙب ٞب قبذم ٔبثمي ثبقس ٔي قطوتٟب وّيٝ ليٕت تغييطات زٞٙسٜ

 آقٙب ٔرتّف ٞبي قبذم ٔحبؾجٝ ٘حٜٛ ثب حسٚزي تب وٝ حبَ.  قٛ٘س تفؿيط ثبيس ٌيط٘س ٔي لطاض ٔحبؾجٝ

 تفؿيط ، ا٘س ثٛزٜ ٌصاض تبحيط ٘ٓط ٔٛضز قبذم زض قطوتٟبيي چٝ ؾٟبْ ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب اؾت الظْ ، قسيٓ

 .ثبقيٓ زاقتٝ ٘ٓط ٔٛضز قبذم اظ ضا الظْ

 تَرس تِ ٍرٍد راّْاي

 .وٙس ا٘تربة ضا ذٛز ٘ٓط ٔٛضز ؾٟبْ ٚ پطزاذتٝ ثبظاض تحّيُ ثٝ ذٛز ٌصاض ؾطٔبيٝ .1

 وٙس ا٘تربة ضا ذٛز ٘ٓط ٔٛضز ؾٟبْ ٔبِي ٔكبٚض اظ اؾتفبزٜ ثب .2

 .وٙس اؾتفبزٜ ؾٟبْ ا٘تربة ثطاي وبضٌعاض ضإٞٙبيي اظ .3

 .وٙس ذطيساضي ضا ٌصاضي ؾطٔبيٝ ؾجسٞبي ؾٟبْ .4

 ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔكبٔ نٙسٚق ٞبي ثطٌٝ .5

 ٔٗبّٔٝ اذتيبض ثب ؾٟبْ .6
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 تْادار اٍراق تحلیل ّاي رٍش

 تىٙيىبَ -اِف

 ثٙيبزي -ة

 پطتفٛي ٘ٛيٗ تئٛضي -د

 ّستٌذ؟ وساًي چِ تٌيادي گشاى تحليل

 ٚؾابيط  قاطوت  ٚلاسضت  ٔاسيطيت  ثاط  ثٙيابزي )ٔجتٙاي   زيسٌبٞي ٞؿتٙس،وٝ ٔترههيٙي ثٙيبزي ٌطاٖ تحّيُ

 .ٌيط٘س ٔي وبض ثٝ ، ؾٟبْ ثٙيبزي ليٕت ٚترٕيٗ ؾٟبْ اضظيبثي زض غيط التهبزي( ضا ٘يطٚٞبي

 تحّيُ .ؾٟبْ اضظـ وٙٙسٜ تٗييٗ ٚثٙيبزي اؾبؾي ٖٛأُ ّٖٕي ثطضؾي اظ اؾت ٖجبضت ثٙيبزي، ٚتحّيُ تزعيٝ

ٓ  ٔحهاٛالت،  ٞاب،  ثاسٞي  ؾبذتبض ، فطٚـ ، ٞب ثسٞي ٞب، زاضايي ثطضؾي ثٙيبزي ثٝ ٌط  اضظيابثي  ، ثابظاض  ؾاٟ

ُ  اثاعاض  .ظ٘اس  ٔاي  ترٕيٗ ضا ؾٟبْ شاتي اضظـ ٟ٘بيت ٚزض پطزاظز ٔي ثب ضلجب آٖ ٚٔمبيؿٝ ثٍٙبٜ ٔسيطيت  تحّيا

 زؾت ثٝ ؾبَ چٙس َي ظيبٖ ؾٛزٚ ٚحؿبة قطوت تطاظ٘بٔٝ وٝ اظ ٔبِي ٞبي ٘ؿجت اظ اؾت ٖجبضت ٌطثٙيبزي

ٗ  زض تب اؾت ٔٛحطتط ضقس ؾٟبْ زض ٔست ثّٙس اٞساف تحمك زض ثٙيبزي تحّيُ .آيس ٔي  وٛتابٜ  ٘ٛؾاب٘بت  تٗياي

 .ؾٟبْ ليٕت ٔست

 ّستٌذ؟ وساًي چِ فٌي گشاى تحليل

 ثٟابزاض  اٚضاق ليٕت زاض٘س اٖتمبز وٝ ٞؿتٙس وؿب٘ي فٙي)تىٙيىبَ(، ٌطاٖ تحّيُ ثٙيبزي، ٌطاٖ تحّيُ ذالف ثط

ُ  وٝ حبَ ٖيٗ زض قٛز، ٔي تٗييٗ ثٟبزاض اٚضاق ٚتمبيبي ٖطيٝ ٘يطٚٞبيتٛؾٍ  وبٔال ٝ  ٔاٛحط  ٖٛأا  ثطٖطيا

 اٖتمابز  فٙاي  ٌطاٖ تحّيُ ايٗ ثط ٖالٜٚ .ثبقس شٞٙي ٚيب ٔكبٞسٜ لبثُ ، تٛا٘س ٚالٗي ٔي ذٛز ربي زض ٚتمبيب

 ٞابي  زٚضٜ ثاطاي  ٚ وٙاس  ٔاي  پيطٚي ٔكرهي اظاٍِٛي ليٕت ؾٟبْ ، ضٚظٜ ٞط ٘ٛؾب٘بت ٚرٛز ثب وٝ ، زاض٘س

 ثٟاطٜ  ٞب( ٕ٘ٛزاض)چبضت اظ ذٛز آ٘بِيعٞبي ٞب زض چبضتيؿت يب ٞب تىٙيىبَ . ٔب٘س ٔي ثبلي تغييط ثسٖٚ َٛال٘ي

 .ٌيط٘س ٔي

 دارد؟ هشايايي چِ ٍ چیست پزتفَي

 يب ثٟبزاض اٚضاق اظ اي ٔزٕٖٛٝ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ َٛضوّي ثٝ .ثٟبزاض اٚضاق اظ ؾجسي يب ٔزٕٖٛٝ يٗٙي پطتفٛي

 ؾطٔبيٝ ؾجس زض ؾٟبْ تٗساز افعايف ثب چٖٛ .ثبقس ٔي ؾٟٓ يه زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ اظ وبضأستط ، ثؿيبض پطتفٛي

 ؾطٔبيٝ ٞبي قطوت وٝ اؾت ٔرتّفي تبحيطات ضيؿه وبٞف ّٖت .يبثس ٔي وبٞف ضيؿه ٔزٕٖٛٝ ، ٌصاضي

 زٚ ثطاي تٛا٘س ٔي رًٙ ٚلٛٔ ٔخبَ ٖٙٛاٖ ثٝ ، پصيط٘س ٔي ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾي ٔتفبٚت التهبزي قطايٍ اظ پصيط

 پتطٚقايٕي  ٚ زاضٚ وٙٙسٜ تِٛيس قطوت زٚ ؾٟبْ وٙيس فطو . ثبقس زاقتٝ زض ثط ٔتًبزي ٘تبيذ قطوت چٙس يب

 أىبٖ ٚ افعايف زاضٚ ثطاي تمبيب قسيس ٚزضٌيطي ُٔٙمٝ زض نٛضت ايزبز٘بأٙي زض ثبقس؛ قٕب ؾٟبْ ؾجس زض
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 ٔتٛؾٍ ثبظزٜ ٔٗبزَ پطتفٛي زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثبظزٜ .ذٛاٞٙس زاقت وبٞف پتطٚقيٕي ٔحهٛالت نبزضات

ٍ  ٔٛاضز وٕتاط  غبِت زض پطتفٛي ضيؿه ثٛز؛أب ذٛاٞس پطتفٛي آٖ ْ  ضيؿاه  اظٔتٛؾا ُ  ؾاٟب  ٔاي  ؾاجس  زاذا

 .ؾجس زاذُ ؾٟبْ ثط اتفبلبت ٔتمبثُ تبحيط ثٝ زاضز ثؿتٍي آٖ ٔيعاٖ.ثبقس

ٗ  آٟ٘اب  ذسٔبت يب وبالٞب وٝ ، ثبقس ٞبيي قطوت ثٝ ٔتّٗك ؾجس زض ٔٛرٛز ؾٟبْ اٌط  ٞؿاتٙس  يىاسيٍط  رب٘كاي

 يىي ثبظزٜ وبٞف ٚ ظا ضيؿه ٖبُٔ ٌٛ٘ٝ ٞط ثطٚظ نٛضت زض ظيطا . يبثس ٔي وبٞف ظيبزي تب حسٚز ؛ضيؿه

 اَٚ قطوت ضفتٝ اظزؾت ثبظزٜ آٖ اظ حبنُ ايبفي ثبظزٜ ، يبفتٝ افعايف رب٘كيٗ ثطاي وبالٞبي ،تمبيب اظؾٟبْ

ٖ  ٔيبٍ٘يٗ اِعأبً ،ضيؿه ٔزٕٖٛٝ ثبظزٜ ثطذالف .وٙس ٔي رجطاٖ ضا ُ  اراعاي  ٔاٛظٚ ٝ  زٞٙاسٜ  تكاىي  ٔزٕٖٛا

 ثطاثاط  زض ٔرابِف،  ياب  ٔكبثٝ إُِٗ ٖىؽ ٚاضائٝ تبحيطپصيطي ٘ٓط اظ ؾٟبْ اضتجبٌ ثيٗ ثٝ تٛرٝ ثب ثّىٝ ٘يؿت،

ٝ  ِاصا  .قٛز حصف ٚحتي ثٛزٜ ٔيبٍ٘يٗ وٕتطاظ ايٗ تٛا٘س ٔي ، ضيؿه وٙٙسٜ ايزبز ٚلبيٕ  ٚ ٕٞؿاٛيي  ٔحبؾاج

 . اؾت ثطذٛضزاض ضيؿه ثطاي تٗييٗ اي ٚيػٜ إٞيت اظ ، ؾٟبْ زيٍط ثيٗ ، ؾٟبْ آٖ قست

 تَرس اس درآهذ كسة رٍضْاي

 : ٞؿتٙس ٌطٜٚ زٚ ؾٟبْ اظ ثطزاضي ثٟطٜ حيج اظ ؾٟبٔساضاٖ

 ثٝ ذبني ٔجّغ وٝ وٙس ٔي ثيٙي پيف ؾبَ اثتساي زض قطوت يٗٙي وٙٙس، ٔي اؾتفبزٜ ؾٟبْ ؾٛز اظ تٗسازي. 1 

ٝ  ؾاٛز  ذبَط ثٝ ٘يع اي ٖسٜ ٚ پطزاظز ٔي ٘مسي ؾٛز ٞط ؾٟٓ اظاي ٗ  اـ ؾابال٘ ْ  ايا  ٔاي  ذطياساضي  ضا ؾاٟب

 فطزي ٞط وٙس، اؾتفبزٜ ؾبال٘ٝ ؾٛز اظ ثتٛا٘س تب ثبقس ؾٟبْ وبُٔ،ٔبِه ؾبَ يه وٝ ؾٟبٔساض، ٘يؿت ٘يبظي.وٙٙس

 ٌياطز.  ٔاي  تّٗاك  اٚ ثٝ يىؿبِٝ ؾٛز ، ثبقس ثٛزٜ قطوت ؾٟبٔساض ٖبزي ٔزٕٕ ٖٕٛٔي ثطٌعاضي تبضيد زض وٝ

 نٛضت ثٝ آٖ تمؿيٓ ٔيعاٖ ٚ قطوت ؾٛز ٔٛضز زض ؾٟبٔساضاٖ ٖبزي ٖٕٛٔي ٔزٕٕ زض وٝ زازيٓ تٛييح لجال

 .وٙٙس ٔي ٌيطي تهٕيٓ ٘مسي

ٝ  ٔابٜ  4 اظ ثٗاس  ٚ ثٛزٜ تٛٔبٖ 400 ؾٟبْ ليٕت ٔخال .وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ ؾٟبْ ليٕت ضقس اظ زيٍط اي ٖسٜ. 2  ثا

ٕ  زض ٚ فطٚقاٙس  ٔاي  ضا ذٛز ؾٟبْ افطاز ايٗ ؾپؽ. ضؾس تٛٔبٖ ٔي 900 ٖ  اظ ٚالا  ٔاي  اؾاتفبزٜ  ليٕات  ٘ٛؾاب

ٖ  ثٟاطٜ  ذٛاٞٙاس  ٔي وسأيه اظ وٝ وٙٙس ٔكرم ثبيس زاض٘س ضا ذطيس ؾٟبْ لهس وٝ وؿب٘ي.وٙٙس  ثجط٘س)٘ٛؾاب

 ٞطزٚ؟( يب ٞطؾٟٓ ؾٛز ، ليٕت

 :داضت ًظز در تايذ سْام خزيذ ٌّگام كِ ًكاتي

 وٝ ٖٛأّي تطيٗ ٟٔٓ پؽ آٚضز ٔي زؾت ثٝ ثبظزٜ ٚ پصيطز ٔي ضيؿه ثٟبزاض، ٚضلٝ يه ذطيس ثب ٌصاض ؾطٔبيٝ

ٝ  زض آٖ ضيؿه ٚ ثبظزٜ اؾت، ٔؤحط ثٟبزاض اٚضاق ذطيس ثطاي تهٕيٓ ٌيطي زض  ٞابي  فطنات  ؾابيط  ثاب  ٔمبيؿا

 ثٝ .ثبقس ٔي اٚضاق ؾبيط ثب ٔمبيؿٝ لبثُ ثٟبزاض، ٚضلٝ ٞط ضيؿه ٚ ثبظزٜ ٕٞيٗ تطتيت، ثٝ .اؾت ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 يه اظ وٝ وٙس ا٘تربة ضا ثٟبزاضي ٚضلٝ ثٟبزاض، اٚضاق ٔيبٖ اظ ،وٝ اؾت ايٗ ُٔٙمي ٌصاض ؾطٔبيٝ ٞسف ٖجبضتي،
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 ؾاٛي  اظ ٚ ثبقاس  زاقتٝ ضا ثبظزٞي تطيٗ ثيف ، اٚضاق ؾبيط ثٝ ٘ؿجت ، ٔؿبٚي ضيؿه زاقتٗ زض نٛضت ؾٛ

ٝ  ثاب .ثبقاس  ثطذٛضزاض ضيؿه حسالُ اظ اٚضاق، ؾبيط ثٝ ٘ؿجت ٔؿبٚي زاقتٗ ثبظزٜ نٛضت زض زيٍط ٝ  تٛرا  ثا

 ثبقٙس ٔؤحط ٔٛرٛز، ؾٟبْ اٚضاق ٔيبٖ اظ ؾٟٓ ٚضلٝ يه ا٘تربة زض تٛا٘ٙس ٔي وٝ ٘ىبت ثطذي قسٜ، يبز ُٔٙك

ٝ  اؾت ٕٔىٗ ثٙبثطايٗ زاض٘س، ٖبْ رٙجٝ ٘ىبت ايٗ وٝ اؾت ٌفتٙي .اؾت لطاض اظ ايٗ  ثاب  ٞاب  آٖ إٞيات  زضرا

 .وٙس فطق ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ٔكي ذٍ ٞب ٚ ٌبٜ ٘ٓط ثٝ تٛرٝ

 ًمذضًَذگي لاتليت 1-

 ثاب  ٚ تط ؾطيٕ ثتٛاٖ ضا ؾٟٕي چٝ ٞط .اؾت آٖ ؾطيٕ فطٚـ أىبٖ ٔٗٙبي ثٝ ؾٟٓ ٚضلٝ يه ٘مسيٍٙي لبثّيت

ٝ  ثٟبزاضي ،اٚضاق اؾت تط ثيف آٖ ٘مسيٍٙي لبثّيت ضؾب٘س، فطٚـ ثٝ وٕتطي ٞعيٙٝ ٝ  وا ٝ  َاٛض  ثا ٝ  ٚ ضٚظا٘ا  ثا

ٌطز٘س،  ٔي ٔٗبّٔٝ وٓ زفٗبت يب ٚ ٔحسٚز تٗساز ثب وٝ ثٟبزاضي اٚضاق ثٝ ٘ؿجت ٔي قٛ٘س، ٔٗبّٔٝ ٔىطض زفٗبت

 ٔبٜ ؾٝ ٞط وٝ ثٛضؼ فٗبَ قطوت پٙزبٜ فٟطؾت .زاض٘س تطي وٓ ضيؿه ٟ٘بيت زض ٚ تط ثيف ٘مسيٍٙي لبثّيت

ٝ  اؾات  ؾاٟبٔي  ا٘ترابة  ثاطاي  ٔٙبؾاجي  ضإٞٙابي  ، قٛز ٔي ثبض ٔٙتكط يه  ذاٛثي  ٘ماسيٍٙي  لبثّيات  اظ وا

 .ثطذٛضزاض٘س

 ػوَم دست دس سْام تؼذاد 2-

ٝ  ٞط .زاضز ثؿتٍي ْٖٕٛ زؾت زض ؾٟبْ تٗساز ثٝ حسٚزي تب ، ؾٟبْ ٚضلٝ يه ٘مسقٛ٘سٌي لبثّيت  تٗاساز  چا

ٝ  افاعايف  ٔٗبٔالت ٌطزـ ؾطٖت ٚ حزٓ ثبقس، تط ثيف زاضز لطاض ٔطزْ زض زؾت وٝ ؾٟبٔي  ثابظاض،  ٚ يبفتا

 ثبقاس،  تط وٓ ٔطزْ زؾت زض ؾٟبْ تٗساز چٝ ٞط ثطٖىؽ .وٙس ٔي پيسا آٖ تطي ثطاي ٔٗمَٛ ٚ ٔٙهفب٘ٝ ليٕت

ُ  ٞاب  ليٕات  ٔٗبّٔٝ، نٛضت زض ٚ حبوٓ قسٜ ؾٟبْ ٔٗبٔالت ثط ثيكتطي ضوٛز  ياب  َطفٝ)ناٗٛزي  ياه  قاى

 .اؾت ٘ىتٝ ايٗ ٔؤيس ثٛزٜ وٓ ٞب آٖ ضايذ ؾٟبْ تٗساز وٝ ٞبيي قطوت تزطثٝ.ٌيطز ٔي ذٛز ثٝ ٘عِٚي(

 سْاهذاساى تشوية 3-

ٕ  زض وٝ ؾٟبٔساضاٖ تطويت .اؾت آٖ ؾٟبٔساضاٖ تطويت ؾٟٓ، ٚضلٝ يه ٔٗيبضٞبي اظ زيٍط يىي  تطويات  ٚالا

 اًٖبي وٝ ٞبيي قطوت زض .ثبقس ٖٕسٜ يب رعء ؾٟبٔساضاٖ ٘فٕ ثٝ تٛا٘س ٔي وٙس، ٔي تٗييٗ آٖ ضا ٔسيطٜ ٞيبت

 ضاؾاتبي  زض ثيكاتط  وٝ ، قٛز اتربش تهٕيٕبتي اؾت ٕٔىٗ ٞؿتٙس، ٖٕسٜ ٔٙترت ؾٟبٔساضاٖ آٖ، ٔسيطٜ ٞيبت

 احاط  وابضا  ثبظاضٞبي زض تهٕيٕبتي چٙيٗ.٘جبقس رعء ؾٟبٔساض ٘فٕ ثٝ زض ٔٛاضزي ٚ ثبقس ٖٕسٜ ؾٟبٔساض اٞساف

 ٌاصاضز،  ٕ٘ي ؾٟبْ ثط ليٕت ، ٟٕٔي تبحيطذيّي ٕٔٗٛالً اِجتٝ ٚ زٞس ٔي ٘كبٖ ؾٟبْ ليٕت زض ذٛثي ثٝ ضا ذٛز

 ضا ليٕت رٟت تغييطات تٛا٘س ٔي ٌيطز، ٔي لطاض ثبظاض رٛ تبحيط تحت حسٚزي تب وٝ وبضا غيط ثبظاضٞبي زض أب

 .ؾبظز َطفٝ يه
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 سَدآٍسي 4-

ْ  تٗساز وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب .ثبقس آٖ ؾٛزآٚضي ٔيعاٖ ؾٟٓ، يه ثطتطي ٖبُٔ تطيٗ ٟٔٓ قبيس  اظ ٔٙتكاطٜ  ؾاٟب

  .ؾٙزس ٔي EPSيب  ؾٟٓ ٞط ؾٛز ضا ؾٟٓ يه ؾٛزآٚضي ٔيعاٖ اؾت ، ٔتفبٚت ٞٓ ثب قطوت ٞب ؾٛي

 سْن ّش سَد = خالص سَد هجوَع / ضشوت هٌتطشُ سْام تؼذاد

ْ  اؾإي  اضظـ وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب .زٞس ٔي ٘كبٖ ضا ؾٟبْ اؾٕي اضظـ اظاء ثٝ ؾٛز ٔجّغ ؾٟٓ، ٞط ؾٛز  ؾاٟب

ٔ  ثابظاض  ليٕات  اؾات  ٕٔىٗ ٚ ثٛزٜ ضيبِي 1000 تٟطاٖ ثٛضؼ زض قسٜ پصيطفتٝ قطوت ٞبي وّيٝ ْ  ا٘اٛا  ؾاٟب

ٖ  تحات  ثابظاض  ليٕت ثٝ ٘ؿجت ؾٛز ضلٓ يىسيٍط ثب ٞب قطوتٔمبيؿٝ  ثطاي .ثبقس ٔتفبٚت  E/P٘ؿاجت   ٖٙاٛا

  .قٛز ٔي ؾٙزيسٜ

 ثبقاس  ثابالتط  ٘ؿاجت  ايٗ چٝ ٞط ٖٛأُ، ؾبيط تؿبٚي قطايٍ زض ٚ زازٜ ٘كبٖ ضا ؾٟبْ ربضي ثبظزٜ ٘ؿجت ايٗ

 .ثٛز ذٛاٞس ثطذٛضزاض ٔٛلٗيت ثٟتطي اظ ؾٟبْ

ٝ  تمبيابيي  ذابَط  ثٝ ثبقس تط ثيف ؾٟبْ ثبظاض ليٕت ثب ٔمبيؿٝ زض ؾٟٓ ٞط ؾٛز ٔيعاٖ چٝ ٞط اؾت ٌفتٙي  وا

 .ثٛز ذٛاٞس ثبالتط ليٕت آتي افعايف احتٕبَ ا٘تٓبض قٛز ايزبز ٔي آٖ ثطاي

ٖ  تحات  زضآٔس ثط ليٕت ٘ؿجت اظ تٛا٘ٙس ٔي ؾٟبْ ذطيس زض ؾٟبٔساضاٖ وٝ قٛز ٔي ٘كبٖ ذبَط ٘ؿاجت   ٖٙاٛا

P/E آٖ ثابظزٞي  ثبقاس  تاط  وٓ آٖ ضلٓ چٝ ٞط ٚ قٛز ٔي ثيبٖ ٔطتجٝ ثطاؾبؼ ٘ؿجت ايٗ وٝ اؾتفبزٜ وٙٙس، ٘يع 

 .ثٛز ذٛاٞس تط ثيف ؾٟٓ

 سَدآٍسي ًسثي ثثات 5-

ٝ  چطا ٘يؿت، ؾٟبْ اضظيبثي ثطاي نحيحي ٔجٙبي ِعٚٔبً ؾبَ، يه زض ؾٟٓ ٞط ؾٛز ثٝ اؾتٙبز ٗ  وا  اؾات  ٕٔىا

 .ثبقس آٖ اظ تط وٓ ثٗس ثؿيبض ؾبَ ؾٛز

 ٞط ؾٛزآٚضي ٘ؿجي حجبت زاز، لطاض ٘ٓط ٔٛضز ثبيس ؾٟبْ ربضي ثبظزٜ زض تحميك ٍٞٙبْ ثٝ وٝ زيٍطي ٟٔٓ ٔٗيبض

 احتٕابِي  ؾٛزٞبي يب ٚ ٌصقتٝ ٞبي ؾبَ ؾٛزآٚضي ا٘حطاف ٔيعاٖ چٝ ٞط اؾت يبزآٚضي ثٝ الظْ .اؾت ؾٟٓ

 ذٛاٞاس  تط وٓ آٖ اضظـ ٚ ثبالتط ؾٟٓ ضيؿه ثبقس، ا٘تٓبض،ثيكتط ٔٛضز ؾٛز يب ٔيبٍ٘يٗ ؾٛز، ثٝ ٘ؿجت آيٙسٜ،

 تط وٓ ضيؿه ، ثبقس ثطذٛضزاض ثيكتطي حجبت اظ آتي ٚ ٌصقتٝ ٞبي ؾٛززٞي ؾبَ ضٚ٘س چٝ ٞط ثطٖىؽ ثٛز،

 .ثٛز ذٛاٞس ثبالتط ؾٟٓ اضظـ ٚ

 اؾتفبزٜ ٔرتّف نٙبيٕ زض يىؿب٘ي ليٕت يطيت اظ تمطيجبً ؾٟبْ اضظيبثي زض ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب

 ٚضلٝ ا٘س، قسٜ اضظيبثي يىؿبٖ  (P/E) ثطزضآٔس ليٕت يطيت يه ثب وٝ ثٟبزاضي اٚضاق ا٘ٛأ زض ٔيبٖ وٙٙس ٔي

 .اؾت تط زاضز،ُّٔٛة تطي وٓ ضيؿه وٝ ايٗ زِيُ ثٝ ، اؾت ثطذٛضزاض تطي ثبحجبت ؾٛزٞبي اظ وٝ ثٟبزاضي

 سْن ّش تمسيوي سَد ًسثت 6-

 .آيس ٔي زؾت ثٝ ؾٟٓ ٞط ؾٛز ثٝ ، ؾٟٓ ٞط ٘مسي ؾٛز تمؿيٓ اظ ؾٟٓ، ٞط تمؿيٕي ؾٛز ٘ؿجت
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ٝ  ؾابيط  لب٘ٛ٘ي، ا٘سٚذتٝ ٔبِيبت، رّٕٝ اظ ٔٛاضزي ، ٞطؾٟٓ ؾٛز ٚ ؾٟٓ ٞط ٘مسي ؾٛز تفبٚت  ٚ ٞاب  ا٘سٚذتا

 تهٛيت ٘ؿجتبًثباليي ؾٛز وٝ قطوتي ثيٗ ظيبزي تفبٚت ٘ٓطيٝ، زض ٌطچٝ .ٌيطز ٔي ثط زض ضا ؾٛز)ظيبٖ(ا٘جبقتٝ

 ثط حبوٓ رٛ زِيُ ثٝ ُٖٕ زض ٘ساضز، ٚرٛز ٕ٘بيس ٔي تمؿيٓ ضا ذٛز زضآٔس اظ وٕي وٝ ؾٛز قطوتي ٚ وٙس ٔي

 ؾٟبْ ؾٛز وٝ ٞبيي قطوت ؾٟبْ ٖطيٝ زاض٘س، ظيبزي اتىبي ؾٟبْ ثٝ زضآٔس وٝ وؿب٘ي َطف اظ ٚيػٜ ثٝ ثبظاض

 .ٕ٘بيس ٔي فطاٞٓ ثبظاض زض ضا ؾٟٓ آٖ ليٕت ٔٛرجبت وبٞف ٚ قسٜ ظيبز وٙٙس، ٔي تٗييٗ وٕي

 ؾبيط ثٝ ٘ؿجت زاض٘س ثبالتطي تمؿيٕي ؾٛز ٘ؿجت وٝ ٞبيي قطوت ٖٛأُ، ؾبيط تؿبٚي قطايٍ زض ضٚ، ايٗ اظ

 .ثطذٛضزاض٘س ثٟتطي اظ ٔٛلٗيت ٞب قطوت

ٖ  ٕ٘ي ضا ؾبَ يه اضلبْ ٖجبضتي ثٝ ٌيطز، لطاض تٛرٝ ٔٛضز ٔست وٛتبٜ زض ٘ؿجت ايٗ ٘جبيس وٝ اؾت ٌفتٙي  تاٛا

 زض قاطوت  ؾيبؾت اؾت ٕٔىٗ .زاز لطاض قطوت ٕٞيكٍي ّٖٕىطز ثٝ ٘ؿجت لًبٚت ثطاي ٔجٙبي نحيحي

 .ثبقاس  پبييٙي ضلٓ ٘ؿجت ايٗ ٞب، ؾبَ ؾبيط زض أب قٛز، ٚيٕ ثباليي تمؿيٕي ؾٛز وٝ ٘ؿجت وٙس التًب ؾبِي

 ضا قطوت ٌصقتٝ ؾبَ چٙس ؾٛز تمؿيٓ ضٚ٘س ثبيس قطوت، ؾٛز تمؿيٓ ٔٛضز ؾيبؾت زض نحيح لًبٚت ثطاي

 .وطز ثطآٚضز ضا آتي ٞبي ؾبَ احتٕبِي ؾٛز تمؿيٓ ٞب ٘حٜٛ آٖ اؾتٙبز ثٝ ٚ زاز لطاض ثطضؾي ٔٛضز

 سْن ّش ٍيژُ اسصش 7-

ٝ  ٚ َطح ا٘سٚذتٝ + ؾٟبْ)ؾطٔبيٝ نبحجبٖ حمٛق ٘ؿجت اظ ؾٟٓ ٞط ٚيػٜ اضظـ ٝ  +تٛؾاٗ  +لاب٘ٛ٘ي  ا٘سٚذتا

ٝ  زض ٚ آيس ٔي زؾت ثٝ ٔٙتكطٜ، ؾٟبْ تٗساز ثٝ )ا٘جبقتٝ ؾٛز +ٞب ا٘سٚذتٝ ؾبيط +احتيبَي ا٘سٚذتٝ  ثاب  ٔمبيؿا

ْ  اؾإي  ليٕت اظ ٞط ؾٟٓ ٚيػٜ اضظـ چٝ ٞط .قٛز ٔي ؾٙزيسٜ ؾٟٓ ٞط اؾٕي اضظـ  ثبقاس  تاط  ثايف  ؾاٟب

 .اؾت ثطذٛضزاض ثبالتطي اؾتحىبْ ٚ اظٔٛلٗيت قطوت آٖ ،ؾٟبْ

 ضشوت هالي تافت 8-

 ؾاٛزآٚضي  ٚ ّٖٕىاطز  زض ؾعايي ثٝ تبحيط اؾت، ؾٟبْ نبحجبٖ حمٛق ٚ ٞب ثسٞي قبُٔ ،وٝ ٔبِي تبٔيٗ ثبفت

 ذٛاٞاس  ثابالتط  ٘يع ثسٞي، ؾٛزآٚضي اٞطٔي ذبنيت ذبَط ثٝ ، ثبقس تط ثيف ثسٞي چٝ ٞط .قطوت زاضز يه

ٗ  قٛز. ٔي تط ثيف ٘يع تٟٗساتف ايفبي زض ٘بتٛا٘ي قطوت ذُط ِٚي ثٛز  ثابالتط  ٘ياع  قاطوت  ضيؿاه  ثٙابثطاي

 .ثبِٗىؽ ٚ ثٛز ذٛاٞس

 سْام سَد پشداخت تاسيخ ٍ هْلت 9-

 ْطف ثبيس قطوت ، وٙس تهٛيت ضا ؾٛزي ٖبزي ٖٕٛٔي ٔزٕٕ وٝ نٛضتي زض تزبضت، لبٖ٘ٛ 240 ٔبزٜ َجك

 پطزاذت ّٟٔت يه لب٘ٛ٘ي، ٔبزٜ ايٗ ٚرٛز  .وٙس پطزاذت ؾٟبٔساضاٖ ثٝ ضا آٖ تهٛيت، تبضيد ٔبٜ اظ 8 ٔست

 ، قٛز پطزاذت تط ؾطيٕ ؾٟٓ ٞط ٘مسي ؾٛز چٝ ٞط ٔمبيؿٝ ٔمبْ زض آٚضز، ٔي ٞب ثٛرٛز قطوت ثطاي ٔبٞٝ  8

 ٔاي  ؾٟبٔساض حب٘يبً ٚ قٛز ٕ٘ي پَٛ اضظـ وبٞف ٚ تٛضْ ٔكَٕٛ اٚالً چطا وٝ ، اؾت ٔفيستط ؾٟبٔساضاٖ ثطاي

ٖ  زض ثٙبثطايٗ .آٚضز زؾت ثٝ ثبظزٜ آٖ ثبثت ٚ اظ وطزٜ ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔزسزاً ضا ذٛز ٚرٜٛ تٛا٘س  قاطوت  ٔياب
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ْ  ؾٛز وٝ تط اؾت ُّٔٛة قطوتي آٖ ، وٙٙس ٔي اٖالْ ٘مسي ؾٟبْ ؾٛز وٝ ٞبيي ٕ  ضا ذاٛز  ؾاٟب  اظ تاط  ؾاطي

 .پطزاظز ٔي زيٍطاٖ

 ًسثي اخثاس ٍ اطالػات هستوش اًتطاس 10-

ٝ  زض اذجابض  ٞطٌٛ٘ٝ يب ٚ ٔبِي قفبف اَالٖبت اضائٝ زض ٞب قطوت وٝ نٛضتي زض ٝ  قاطوت  ٚياٗيت  ظٔيٙا  ثا

ْ  تٛا٘ٙس ٔي وبفي اَالٖبت زاقتٗ ثب ؾٟبٔساضاٖ ٕ٘بيٙس، ضا ٟ٘بيت تالـ ؾٟبٔساضاٖ ٝ  الاسا ـ  ٚ ذطياس  ثا  فاطٚ

 .ٕ٘بيٙس ؾٟبْ

 آالت هاضيي استْالن هيضاى ٍ ضشوت ػوش 11-

ٚ  ٞؿتٙس تط ٔٛفك تِٛيس أط زض ، وٙٙس اؾتفبزٜ تط پيكطفتٝ تىِٙٛٛغي ثب رسيس آالت ٔبقيٗ اظ ٞب قطوت چٝ ٞط

ٗ  زاض٘س، ثباليي اؾتٟالن وٝ آٖ يب ، ضؾيسٜ پبيبٖ ثٝ آٟ٘ب آالت ٔبقيٗ ٖٕط وٝ قطوتٟبيي َ  زض اؾات  ٕٔىا  َاٛ

ُ  ذاٛز  تٟٗاسات  ثٝ ٘تٛا٘ٙس ٚ ثبقٙس زاقتٝ تِٛيس زض ظٔب٘ي ٚلفٝ ٞب زؾتٍبٜ زِيُ ذطاثي ثٝ ؾبَ  زض .وٙٙاس  ٖٕا

 .ثٛز ٘رٛاٞس تبحيط ثي قطوت زض ؾٛزآٚضي ٔٛضز ايٗ ٘تيزٝ

 هشتَطِ صٌؼت ٍ ضشوت ًَع 12-

َ  ٔكي ذٍ ٚ وكٛض التهبزي قطايٍ ثٝ تٛرٝ ثب ظٔبٖ، اظ ثطٞٝ ٞط زض ٍ  قاسٜ  اٖٕاب ٖ  زؾات  تٛؾا  ا٘اسضوبضا

 ٚ تِٛياسي  ٞابي  قطوت التهبزي فٗبِيت .ثٛز ٔرتّف نٙبيٕ ضٚي ثط ٌصاضي تبحيط تٛاٖ قبٞس ٔي التهبزي،

 .ثبقس زاقتٝ ثؿعايي ٘مف آٖ ؾٛزآٚضي زض تٛا٘س ٔي قسٜ تِٛيس وبالي ثبظاض ثطاي تمبيبي ثٝ تٛرٝ ثب نٙٗتي

 آٖ ليٕات  ثاط  تٛا٘اس  ٔي ثبقس، ثبظاض يه ثٝ ذبني وبالي وٙٙسٜ ا٘حهبضي ٖطيٝ وٝ قطوتي ، ٔخبَ ٖٙٛاٖ ثٝ

ٝ  تٛا٘اس  ٔي زِٚت يب ، اؾت قسٜ تًٕيٗ ٔعثٛض ثبالي قطوت ؾٛز ٘تيزٝ زض ٚ ٕ٘بيس ثيكتطي لسضت اٖٕبَ  ثا

ٚ  وٙس ٚيٕ ظيبز ٘ؿجتبً ٌٕطوي حمٛق ٚ ذبضري تٗطفٝ ٔكبثٝ وبالٞبي ثطضٚي زاذّي نٙبيٕ اظ حٕبيت ٔٙٓٛض

 يب ٚ قٛز ٔي حفّ زاذّي ثطاي ٔحهٛالت تمبيب حبِتي چٙيٗ زض ٕ٘بيس، اٖالْ ٚضٚز ٕٖٔٙٛيت ٔٛاضزي زض يب

 ٔي تحمك آٖ ؾٛزآٚضي ٚ قطوت فطٚـ ٞبي ثيٙي پيف ٟ٘بيتبً ٚ يبثس ٔي افعايف

 .يبثس

 اجتواػي -سياسي ػَاهل ٍ والى التصاد 13-

ُ  ٕٞچٙيٗ ٚ وكٛض التهبز ثط ٞب آٖ اظ يه ٞط احتٕبَ تبحيط ثيٙي پيف ٚ ؾيبؾي ٚ ارتٕبٖي ضٚيسازٞبي  ٖٛأا

ـ  ٚ ذطياس  زض ؾاٟبٔساض  ٌياطي  تهٕيٓ زض تٛا٘س وكٛض(ٔي التهبزي ؾيؿتٓ وُ والٖ)يب التهبز ْ  فاطٚ  ؾاٟب

 ثطٔاي  زض ضا اي ٌؿاتطزٜ  َياف  ٚ اؾت ٔتٙٛٔ ثؿيبض ٖٛأُ ايٗ زأٙٝ .ثبقس زاقتٝ ٖٕسٜ اي ٘مف ٞب قطوت

ُ  اظ ثطذاي  ...ٚ زضآٔس تٛظيٕ ذب٘ٛاض، ؾجسٞعيٙٝ اقتغبَ، ثيىبضي، تٛضْ، ٘طخ ٔب٘ٙس ٖٛأّي .ٌيطز ٓ  ٖٛأا  ٟٔا

 تٙف ثطٚظ ٔب٘ٙس ارتٕبٖي، -ؾيبؾي ٖٛأُ ٕٞچٙيٗ.زاضز ٟٕٔي تبحيط ؾٟبْ ثبظاض ٚيٗيت ثط وٝ اؾت التهبزي
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 ياب  ٔخجت احطات حبئع تٛا٘س ٔي ؾٟبْ ٖٕٛٔي ثبظاض اٚيبٔ ثط ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ ٘يع .... ؾيبؾي، ٟٔٓ ضذسازٞبي ٞب،

 .ثبقس ٔٙفي

 ثٛضؼ ذٛز ٚ ٞب قطوت غبِجبً وٝ ٞؿتٙس ثيطٚ٘ي ٖٛأُ رعٚ والٖ التهبز ٚ نٙٗت ٘ٛٔ ٖبُٔ زٚ اؾت ٌفتٙي

 .ضٚ٘س ٔي قٕبض ثٝ ٞب قطوت زضٚ٘ي ٖٛأُ اظ قسٜ يبز ٖٛأُ ٔبثمي ٚ ٘ساض٘س ٞب وٙتطِي آٖ ثط

 ***سْام فزٍش يا خزيذ سهاى هَرد در هْن ًكتِ***

ٝ  اؾات  آٖ ثٗاسي  ٘ىتٝ ثفطٚقيس آ٘طا يب وٙيس ذطيساضي ضا قطوتي ؾٟبْ ٌطفتيس تهٕيٓ ايٙىٝ اظ ثٗس****  وا

 ليٕات  وٝ ظٔب٘ي اٌط ، وٙيس ذطيساضي ؾٟبْ تٗسازي ، ٌطفتيس تهٕيٓ اٌط ٔخال.وٙيس ٔكرم وبض ضا ايٗ ظٔبٖ

 آيس ٔي پبييٗ ؾٟبْ ٘ٛؾبٖ،ليٕت ا٘سن ثب چٖٛ ٘يؿت ،ٔٗمَٛ وبض ايٗ وٙيس، ثٝ ذطيس الساْ اؾت ذٛز اٚد زض

ٗ  ٞاب  ليٕات  ٚلتي ؾٟبْ فطٚـ ٔٛضز زض ٕٞچٙيٗ وٙس؟ ضقسٔي ظٔب٘ي چٝ زليمب ٘يؿت ّْٔٗٛ ٚ  ، اؾات  پابيي

 .قٛيس ٔي ٔتًطض ظيطا ٘ىٙيس فطٚـ ثٝ الساْ

 ٔٙبؾت ظٔبٖ ثٝ آٖ اظ ٟٕٔتط ٚ ثبقيس زاقتٝ ؾٟبْ ؾجس ٚ تٙٛٔ. وٙيس ؾٟبْ ا٘تربة ثٝ الساْ انَٛ، َجك ثٙبثطايٗ

 ذطياس  ثاطاي  ٔٙبؾجي ظٔبٖ ، اؾت پبييٗ قطوت ؾٟبْ ليٕت ٚلتي ٕٔٗٛال .ٕ٘بييس زلت فطٚـ ٚ ثطاي ذطيس

 ٚلتاي  ٕٞچٙيٗ .ثيبيس تط پبييٗ ٞٓ ثبظ اؾت ٕٔىٗ ظيطا وٙيس زلت ٘يع ؾٟبْ ليٕت پبييٗ آٔسٖ ٔٛضز زض. اؾت

 **** .ضٚز ثبالتط ثبظٞٓ قطوت ؾٟبْ ليٕت اؾت ٕٔىٗ چٖٛ وٙيس زلت ثبالؾت، قطوت ؾٟبْ ليٕت

 :تَسسي وذ دسيافت 1-

 وٝ اؾت ٚاحس وس يه قٕب ٔٗبٔالتي وس . زاضيس ٔٗبٔالتي وس ثٝ ٘يبظ ثٛضؼ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثٝ قطٚٔ ثطاي

ٝ  قٙبؾٙبٔٝ وپي ثطٌٝ يه ثبيس وس ايزبز ثطاي . قٛيس ٔي قٙبؾبيي ثٛضؼ اَالٖبتي ؾبٔب٘ٝ آٖ زض ٚؾيّٝ ثٝ  ثا

ٓ  زض قإب  ٔكرهبت ايٙىٝ اظ پؽ .ثسٞيس تحٛيُ وبضٌصاضاٖ اظ يىي ثٝ ضا ّٔي ذٛز وبضت وپي ٕٞطاٜ  ؾيؿات

 .قس ذٛاٞيس آٌبٜ ذٛز ٔٗبٔالتي وس ثٗس(اظ وبضي ضٚظ زٚ قطوت وبضٌعاضي)ٕٔٗٛال ثٝ ٔطارٗٝ ثب ، قس حجت

 وبض ايٗ ثطاي وبضٌعاضاٖ ٚ ثٛزٜ ضايٍبٖ ٌٛيٙس ٔي آٖ ثٝ ٘يع ؾٟبٔساضي وس يب ٔٗبٔالتي وس وٝ ثٛضؾي وس ايزبز

 يه ٖالٜٚ ثٝ قٕب ذب٘ٛازٌي ٘بْ اَٚ حطف ؾٝ اظ قٕب ٔٗبٔالتي وس .وطز ٘رٛاٞٙس زضيبفت قٕب زؾتٕعزي اظ

 اؾت ٕٔىٗ ٚي ثٛضؾي وس ، ثبقس “ٔحٕسي “ فطزي ذب٘ٛازٌي ٘بْ اٌط ٔخال . ٔي قٛز تكىيُ ضلٕي 5 ٖسز

 .ٕ٘بييس ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثٝ قطٚٔ تٛا٘يس ٔي وس ايٗ زضيبفت ثب .ثبقس “ 00001 ٔحٓ”

 خشيذ دسخَاست فشم پشوشدى 2-

 ٔطارٗٝ ٚ قطوت اظا٘تربة پؽ . ثبقس ٔي ذطيس زضذٛاؾت ، فطٔبئيس ٔي ٔكبٞسٜ ثٗسي اؾاليس زض وٝ فطٔي

 لؿإت  زض .ٔيطؾاس  ذطيس زضذٛاؾت پطوطزٖ ثٝ ٘ٛثت قطوت حؿبة ثٝ ٚرٝ ٚاضيع ٚ قطوت وبضٌعاضي ثٝ

ٗ  قإبضٜ  ، آزضؼ ، ّٔي وس ٕٞطاٜ ثٝ ضا ذٛز اي ٔكرهبت قٙبؾٙبٔٝ فطْ، ايٗ اَٚ  ٔاي  واسٔٗبٔالتي  ٚ تّفا
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ٝ  ضا ذطياس  ثاطاي  ٘ٓاط  ٔاٛضز  يب قطوتٟبي قطوت ٘بْ ثٗسي ثرف زض.٘ٛيؿيس ْ  تٗاساز  ٕٞاطاٜ  ثا  ٔاٛضز  ؾاٟب

 تمسْ حك ٞبي چٟبضٌٛـ اظ يىي زض ٌصاقتٗ ثب ٖالٔت ؾپؽ .ٕ٘بييس زضد ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔجّغ ٚ زضذٛاؾت

 ضا؟ ؾٟبْ تمسْ حك يب وٙس ذطيساضي ثطايتبٖ ؾٟبْ قٕب وبضٌعاض زاضيس ٘ٓط زض وٝ وٙيس ٔي ٔكرم ؾٟبْ يب

 ٞبي ؾفبضـ ٔؿئَٛ ثٝ ٚ ٕ٘بييس أًب ضا ثطٌٝ ، ٘ٛقتٝ ضا ثب٘ه ٘بْ ٚ ٚاضيعي ٔجّغ ٚ ثب٘ه فيف قٕبضٜ ؾپؽ

 .زٞيس تحٛيُ قطوت وبضٌعاضي
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 فشٍش دسخَاست فشم وشدى پش -3

ٝ  ثب ثبيس ٌيطيس ٔي ذٛز ؾٟبْ فطٚـ ثٝ تهٕيٓ ايٙىٝ اظ پؽ ٓ  ثطٌا ٝ  ٚ ؾاٟ ٝ  ذاٛز  قٙبؾاٙبٔ  قاطوت  ياه  ثا

 ّٔي وس ٕٞطاٜ ثٝ ضا ذٛز اي قٙبؾٙبٔٝ ٔكرهبت اثتسا زض ذطيس زضذٛاؾت ٕٞب٘ٙس. ٔطارٗٝ ٕ٘بئيس وبضٌعاضي

 ثاطاي  ٘ٓاط  ٔاٛضز  قاطوتٟبي  يب قطوت ٘بْ ثٗسي ثرف زض.٘ٛيؿيس وسٔٗبٔالتي ٔي ٚ تّفٗ قٕبضٜ ، آزضؼ ،

 چٟبضٌٛـ اظ يىي زض ٌصاقتٗ ٖالٔت ثب ؾپؽ .زضد ٕ٘بييس زضذٛاؾت ٔٛضز ؾٟبْ تٗساز ٕٞطاٜ ثٝ ضا فطٚـ

 ياب  ثفطٚقاس  ضا قاطوت  ؾٟبْ ثطايتبٖ قٕب زاضيس وبضٌعاض ٘ٓط زض وٝ وٙيس ٔي ٔكرم ؾٟبْ يب تمسْ حك ٞبي

ٝ  ٘ٓط زض ثطاي آٖ فطْ زض وٝ ثركي زض ضا ذٛز ثب٘ىي حؿبة قٕبضٜ آٖ اظ ثٗس ضا؟ ؾٟبْ تمسْ حك  ا٘اس  ٌطفتا

ـ  ٔؿئَٛ ثٝ ٚ ، ٕ٘ٛزٜ أًب ضا ثطٌٝ آذط زض . قٛز ٚاضيع قٕب ثٝ حؿبة فطٚـ ضيبِي ٔجّغ تب ثٙٛيؿيس  ؾافبض

 .وٙيس ٔي ٔكبٞسٜ ضا فطٚـ زضذٛاؾت ثطٌٝ نفحٝ ثٗسي زض.زٞيس تحٛيُ وبضٌعاضي قطوت ٞبي
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 ٚاضز ثاٛضؼ  ٔٗابٔالت  ؾيؿتٓ ثٝ ٔمتًي ظٔبٖ زض ، قس تىٕيُ قٕب فطٚـ ٚ ذطيس ذٛاؾت زض آ٘ىٝ اظ پؽ

 . ٌيطز ٔي لطاض فطٚـ يب ذطيس نف زض زضذٛاؾت ثٙب ثٝ ٚ قٛز ٔي

 ناٗٛزي  ثٝ ٘عِٚي نٛضت ثٝ فطٚـ نف ٚ ٘عِٚي ثٝ نٗٛزي نٛضت ثٝ ذطيس نف وٝ ثبقيس زاقتٝ تٛرٝ

 چٙاس  زض ٔٗبّٔٝ ، وٙس پيسا تُبثك ، قسٜ يىؿبٖ ثبٞٓ ٞب ليٕت ٞطٌبٜ نف زٚ ايٗ اثتساي زض. قٛز ٔي ٔطتت

 . ٌيطز ٔي نٛضت حب٘يٝ

 ساياًِ تِ هطتشي سفاسش اًتمال

 ضايب٘ٝ ثٝ وبضٌعاض تٛؾٍ زؾتٛض ٚضٚز

 فطٚـ ٚ ذطيس ٞبي نف تكىيُ

 صف دس گشفتي لشاس تشتية

 )٘عِٚي( ليٕت ثطحؿت :ذطيس

 )نٗٛزي( ليٕت ثطحؿت :فطٚـ

 هؼاهلِ اًجام

 فطٚـ نف اثتساي ليٕت ثطاثط ذطيس نف اثتساي ليٕت

 

 الف ضشوت سْن تماضاي ٍ ػشضِ ٍضؼيت

 (تماضا)خشيذ سفاسضات              الف ضشوت سْن تماضاي ٍ ػشضِ ٍضؼيت

 

 سْن تؼذاد               سْن ّش ليوت                  سْن ّش ليوت           سْن تؼذاد

100                  10000                        10000                     1000 

200                  10100                         9500                       100 

500                  10200                         9900                       500 

300                  10500                         9500                      1000                       

 

 هؼاهالت اًجام ّضيٌِ

 :خشيذ

 وبضٌعاض وبضٔعز زضنس 0/4

 ثٛضؼ ٌؿتطـ زضنس 0/15

 دسصذ/. = 55هجوَع
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 :فشٍش

 وبضٌعاض وبضٔعز زضنس 0/4

 ثٛضؼ ٌؿتطـ زضنس 0/15

 ٔبِيبت زضنس 0/5

 1/ 05دسصذ  = هجوَع

 پاياًي لیوت هحاسثِ

 ٌيطز ٔي نٛضت ضٚـ زٚ ثٝ ٔٗبٔالت ؾبٖت ا٘تٟبي زض ؾٟٓ ٞط پبيب٘ي ليٕت ٔحبؾجٝ

 ضذُ اًجام هؼاهالت اص ٍصًي هياًيگيي :الف

 :هثٌا حجن :ب

 
 ؾٟبْ ؾٙس ؾپؽ ٚ فطٚـ ٚ ذطيس اٖالٔيٝ وبضي، ضٚظ يه فبنّٝ زض ٕٔٗٛال قس، ا٘زبْ ٔٗبٔالت ايٙىٝ اظ پؽ

 . ٔي قٛز نبزض

 ّا ضزكت ًواد ٍ صٌعت گزٍّْاي

 ٞاط  يإٙب . قٛ٘س ٔي ثٙسي َجمٝ ذٛز ثٝ ٔطثٌٛ نٙٗت زض قسٜ پصيطفتٝ ٞبي قطوت ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض

ٚ  ٕ٘بز ثب ذٛزضٚ ايطاٖ ٔخال . ثبقس ٔي ذٛز ثٝ ٔرهٛل ٕ٘بز زاضاي قطوت ٝ  ذاٛزض  زض ٚ قاٛز  ٔاي  قاٙبذت

 .وٙس ٔي فٗبِيت لُٗبت ؾبذت ٚ نٙٗت ذٛزضٚ

 تٟطاٖ ؾيٕبٖ ٖالٔت ؾتطاٖ ٚ قسٜ ثٙسي َجمٝ ٔبِي ٌطي ٚاؾُٝ ٌطٜٚ زض وٝ اؾت پبضؾيبٖ ثب٘ه ٕ٘بز ٚپبضؼ

 ٚ اؾات  قايٕيبيي  ٌاطٜٚ  زض پاطؼ  تِٛي ٕ٘بز قتِٛي.ٔيجبقس ٌچ ٚ آٞٗ ، ؾيٕبٖ آٖ ثٝ ٔطثٌٛ وٝ ٌطٜٚ اؾت

 ؾابظي  ا٘جاٜٛ  ياب  ؾابذتٕب٘ي  ٌطٜٚ ٕٞبٖ آٖ ثٝ ٔطثٌٛ نٙٗت وٝ اؾت تٟطاٖ ٚ ؾبذتٕبٖ ٘ٛؾبظي ٕ٘بز حٙٛؾب

 ٔحهاٛالت  ٚ ٔاٛاز  ٌاطٜٚ  زض زاضٚ اِجاطظ  قطوت ثطاي زاِجط ٔب٘ٙس ٞبي زيٍط ٔخبَ . اؾت ٔؿتغالت ٚ أالن

 ثاب  ضٚي ٔٗبزٖ تٛؾٗٝ ٚ اؾبؾي فّعات ٌطٜٚ زض ٚ آِٛٔطاز آِٛٔته ٞبي قطوت ثطاي فٕطاز ٚ فبِْٛ ، زاضٚيي

 ثبقس. ٔي فّعي ٞبي وب٘ي ٌطٜٚ ثطاي وطٚي ٕ٘بز
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 تَصیِ چٌذ

 وبضثطزٞبي اؾت ٕٔىٗ قطايٍ ثٝ ٘ؿجت وساْ ٞط ٚ ٞؿتٙس ٖٕٛٔي ثؿيبض ٞب تٛنيٝ ايٗ وٝ ثبقيس زاقتٝ تٛرٝ

ٝ  ضا قإب  تٛا٘ٙاس  ٔي وٝ ٞؿتٙس پبيٝ اي ٔفبٞيٓ زاضاي تٛنيٝ ٞب اظ وساْ ٞط ِٚي ثبقٙس ٔتفبٚتي زاقتٝ  ياه  ثا

 . تجسيُ وٙس آٌبٜ ٌصاض ؾطٔبيٝ

 :سَددُ سْام ًگْذاري ٍ دُ سياى سْام فزٍش

 ليٕت وبٞف ثب وٝ ؾٟبٔي ِٚي ٔي فطٚقٙس، وٙٙس، ٔي پيسا ليٕت افعايف وٝ ضا ؾٟبٔي ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ٕٔٗٛال

ٖ  ٌصاض ؾطٔبيٝ اٌط .وٙٙس ٔي ٍٟ٘ساضي ليٕت ضفتٗ ثبال أيس ثٝ ضا ا٘س ٔٛارٝ قسٜ ـ  ثاطاي  ناحيح  ظٔاب  فاطٚ

 ثي اضظـ وبٔال ٔستي اظ پؽ ؾٟبْ اؾت ٕٔىٗ ٘سٞس، تكريم ضا ا٘س قسٜ ٔٛارٝ وبٞف ليٕت ثب وٝ ؾٟبٔي

 ُٖٕ زض ِٚي اؾت ربِجي ايسٜ تئٛضيه ٘ٓط اظ وٓ اضظـ ؾٟبْ فطٚـ ٚ ؾٟبْ اضظقٕٙس ٍٟ٘ساضي اِجتٝ قٛز. 

 .اؾت ٔكىُ

 قٕب اٌط.ٍ٘يطيس وٓ زؾت قرهي غٍّ ؾيبؾتٟبي ٚاؾُٝ ثٝ ضا زاض٘س ذٛثي آيٙسٜ وٝ ؾٟبٔي قٛز ٔي تٛنيٝ

 ؾٛز وطزٖ ٔحسٚز ثبٖج قٕب غٍّ ؾيبؾتٟبي اؾت ٕٔىٗ زاضيس، ذٛز ٌصاضي ؾطٔبيٝ پتب٘ؿيُ اظ ذٛثي زضن

 ٞبي پتب٘ؿيُ حبَ ٖيٗ زض ٚ ثبقيس ثيٗ ٚالٕ قٛ٘س، ٔي ٔٛارٝ ليٕت وبٞف ثب وٝ ؾٟبٔي ٔٛضز زض .قٛز قٕب

زاقاتٝ   ضا آٖ ثطاي ذٛة آيٙسٜ ا٘تٓبض وٝ ؾٟبٔي تكريم زض اٌط وٝ اؾت ايٗ ٟٔٓ.ثٍيطيس ٘ٓط زض ٘يع ضا ؾٟٓ

 .ثبقيس ثيٗ ٚالٕ ايس، قسٜ اقتجبٜ زچبض ايس،

 .ثسٞيس زؾت اظ ضا ظٔبٖ يطض رجطاٖ ثطاي اؾت ٕٔىٗ ظيطا ! ٘تطؾيس زٜ ظيبٖ ؾٟبْ اظفطٚـ

ٍ  .وٙيس اضظيبثي ٞبيكبٖ تٛإ٘ٙسي ٚ أىب٘بت ثٝ تٛرٝ ثب ضا ٞب قطوت وٝ اؾت ايٗ ٟٔٓ نٛضت زضٞط ٝ  فما  ثا

 .قٛز ثيكتط ظيبٖ ثبٖج يب وٙس، ٔحسٚز ضا قٕب ثبظزٜ تطؼ ٘سٞيس اربظٜ وٝ ثبقيس زاقتٝ ذبَط

 :ًگیزيذ جذي را تاسار ضايعات

 ثبقاس  ثابظاض  زض ُّٕٔ قرم يب ٚ قٕب زٚؾت َطف اظ اٌط حتي . ٍ٘يطيس رسي ضا ثبظاض زض ٔٛرٛز قبيٗبت

 ذطيس ثطاي ضا ؾٟٕي قٕب وٝ ظٔب٘ي .ثبقس زاقتٝ ؾٟٓ يه آيٙسٜ اظ زضؾتي ثيٙي پيف تٛا٘س وؽ ٕ٘ي ٞيچ ظيطا

 اضظيابثي  ضا ٘ٓط ٔٛضز ٚ قطوت وٙيس تحميك .ثسا٘يس ضا وبض ايٗ ا٘زبْ زِيُ وٝ اؾت ايٗ ٟٔٓ وٙيس، ٔي ا٘تربة

 ِٚاي  ثبقاس،  زيٍطاٖ ؾٛززٜ ٞبي نحجت ثط تىيٝ ٔٛاضز ثطذي زض اؾت ٕٔىٗ ذطيس ثٝ تهٕيٓ اظ پيف .وٙيس

ٝ  يه ثٝ قسٖ تجسيُ اظ ضا قٕب ُٖٕ ايٗ ٕ  ٌاصاض  ؾاطٔبي ٗ  ٚ ثابظٔي زاضز  ُّٔا ٔٛفميات   ضٔاع  تٟٙاب  آٌابٞي  ايا

 .اؾت زضاظٔست
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 :ًطَيذ دلسزد جشئي ًَساًات تا

 .٘جبقيس ٔست وٛتبٜ زض ليٕت تغييطات ٍ٘طاٖ ثّٙسٔست، زيس ثب ؾطٔبيٝ ٌصاض يه ٖٙٛاٖ ثٝ

 ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثٝ ٔست، وٛتبٜ زض ارتٙبة ٘بپصيط ٘ٛؾب٘بت ثٝ ٘ؿجت ٍ٘طا٘ي ربي ثٝ وٝ ثبقيس زاقتٝ ذبَط ثٝ

 ؾاٛز  ِٚاي  ، ٞؿاتٙس  ؾاٛز  ز٘جبَ ثٝ ؾٟٓ ضٚظا٘ٝ ٘ٛؾب٘بت اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ اظ ؾطي يه.ُٕٔئٗ ثبقيس ذٛز

 ضا ذٛز زيس پؽ .ثيٙزبٔس ََٛ ثٝ ٔبٜ چٙس اؾت ٕٔىٗ وٝ اؾت، ثبظاض زيٍطي زض تغييطات ثٝ ٚاثؿتٝ ثّٙسٔست

 .وٙيس ٔتٕطوع ذٛز تحميمبت ٚ ٘ٓطات ثطضٚي

 :آى رٍي توزكش ٍ هطخص استزاتژي يك اًتخاب

 ثاطاي  ٔرتّفي ٞبي ضٚـ .ٌعيٙٙس ثطٔي ثبظاض زض ؾٟبْ فطٚـ يب ذطيس ثطاي ٔرتّفي قٟبي ضٚ ٔرتّف افطاز

ٖ  ثط ثط وؽ ٞيچ ضٚـ ٚ زاضز ثبظاض ٚرٛز زض ٔٛفميت ٝ  .٘اساضز  اضرحيات  زيٍاطا ٝ  ٌاصاضي  ؾاطٔبي  ضٚـ وا

 .قٛز ٔٛارٝ ظيبٖ ثب ثّٙسٔست زض اؾت ٕٔىٗ ، ٘ساقتٝ ثبقس ؾٟبْ ذطيس ثطاي ٔكرهي

 :تاضیذ ًگز آيٌذُ

ٝ  وٙاس  ٔي اتربش ضا تهٕيٕبتي ٌصاض ؾطٔبيٝ وٝ اؾت ايٗ ؾٟبْ، ثبظاض زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثرف تطيٗ ؾرت  وا

 اَالٖبت اظ اؾتفبزٜ ٚرٛز ثب وٝ اؾت ايٗ زاقت، ٔس٘ٓط ثبيس وٝ اي ٘ىتٝ .قٛز ٔي آيٙسٜ ٔكرم زض آٖ ٘تبيذ

 ضقاس  ثاب  قطوت يه ؾٟبْ ايٙىٝ اظ پؽ اٌط .وٙس ٔي ٔكرم ضا چيع ٕٞٝ ،آيٙسٜ تهٕيٓ ٌيطي ثطاي ٌصقتٝ

 ٌٕطاٜ ضا قٕب ؾٛاَ ايٗ ضٚز؟ ثبالتط تٛا٘س ٔي ؾٟٓ ايٗ آيب وٝ ذٛز ثپطؾيس، اظ ضا ؾٛاَ ايٗ قس، ٔٛارٝ ليٕت

 .وٙس الساْ آٖ ذطيس ثٝ ٘ؿجت قطوت ثطضؾي ٚيٗيت ثب ثبيس ؾطٔبيٝ ٌصاض وٝ زضحبِي .وٙس ٔي

 :تاضیذ داضتِ هذت تلٌذ ديذ

 ياه  ثاطاي  ثّٙسٔست زيس زاقتٗ ٚ قٛز ٔي رسيس ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ٌٕطاٞي ثبٖج اغّت ٔست وٛتبٜ ؾٛزٞبي

 ٕ٘اي قاٛز،   ؾٛز وؿت ثٝ ٔٙزط ؾٟبْ فطٚـ ٚ ذطيس وٝ ٘يؿت ٔٗٙي ثساٖ ايٗ.اؾت ٌصاض يطٚضي ؾطٔبيٝ

 ؾاٛز  وؿات  ثاطاي  ٔتفابٚتي  ضٚقٟبي ؾٟبْ ثبظاض زض ٔجبزِٝ ٚ ؾٟبْ ثبظاض ،زض قس اقبضٜ لجال وٝ ٕٞبُ٘ٛض ِٚي

 ٚ زا٘اف  ٔبِي، ٔٙبثٕ ثٝ ٘يبظ ٔجبزالت ايٗ وٝ ثبقيس زاقتٝ زض٘ٓط .زاضز ثبال پصيطي ضيؿه ثٝ ٘يبظ ٔجبزِٝ .ٞؿتٙس

 ياه  اؾت ٕٔىٗ .زاضز ٚرٛز اؾتخٙبٞبيي فٛق ٔٛاضز ٕٞٝ زض وٝ ثبقيس زاقتٝ ٘ٓط زض .زاضز ثبال پصيطيضيؿه 

 تٛنيٝ وٝ اؾت ايٗ أيس ِٚي وٙس، ُٖٕ فٛق ٔٛاضز اظ ثطذي ٖىؽ زضرٟت قطايٍ، ثٝ تٛرٝ ثب ؾطٔبيٝ ٌصاض

 .ثبقس ٔفيس ؾٟبْ زض ثبظاض ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ٌيطي تهٕيٓ زض فٛق ٞبي

 ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ثطاي ٞب قطوت آيٙسٜ ؾٛزٞبي ثيٙي پيف اظ آٌبٞي ؾٟبْ ليٕت اضظقيبثي ثطاي نٛضت ٞط زض

ٝ  ، ٞب قطوت ؾٛز ِٕٔٗٛي ضٚ٘س اظ لجّي اَالٔ تٟٙب ٘ٝ .ثبقس ٔي الظْ تحّيٍّطاٖ ٔبِي ٚ ٔ  ثّىا  اظ لجّاي  اَاال
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ٖ  .ٔٛحط٘اس  ٞاب  ليٕات  وابٞف  يب افعايف ثيٙي پيف ٞب زض قطوت غيطٔٙتٓطٜ ؾٛزٞبي ٝ  چاٛ ٓ  ضاثُا  ٚ ٔؿاتمي

 ياه قاطوت   ؾٟبْ ليٕت ثيٙي پيف ثطاي ، اؾت ٔٛرٛز ٞب قطوت ؾٛز تغييط ٚ ؾٟبْ ليٕت ثيٗ ٔحؿٛؾي

 ٖٛأُ .ٕ٘ٛز ثيٙي پيف ضا ٞب قطوت ؾٛز ٚ ٌطفتٝ ٘ٓط زض زاض٘س، احط قطوت آٖ ؾٛز ثط وٝ ضا ٖٛأّي تٛاٖ ٔي

ـ  ثٝ ؾٛز ٘ؿجت ؾٟٓ، ٞط ثطاي قطوت ؾطٔبيٝ ٘ؿجت ثٝ تٛاٖ ٔي ضا ؾٟبْ ؾٛز تغييط ٔٛحط زض ٝ  فاطٚ  )حبقاي

 .ٕ٘ٛز تفىيه ؾطٔبيٝ ثٝ ٘ؿجت فطٚـ ٚ ؾٛز(

 سزهايِ تاسار در اطالعات ًمص

 ضا زؾتطؼ زض ٚ ٔٛرٛز ٔٙبثٕ آٟ٘ب وٕه ثب ثتٛاٖ وٝ اؾت اَالٖبتي ثٝ ٘يبظ التهبزي ٞبي ٌيطي تهٕيٓ ثطاي

 ٔطتجٍ ٚ ٔٙبؾت اَالٖبت نحيح، ٌيطي تهٕيٓ زض ٖٛأُ ٟٕٔتطيٗ اظ يىي .زاز ترهيم ٘حٛي ُّٔٛة ثٝ

 زض ٌيط٘اسٜ  تهٕيٓ فطز ثطاي ٔٙفي احطات ٘كٛ٘س، پطزاظـ ٚ فطاٞٓ زضؾتي ثٝ اٌط وٝ اؾت، تهٕيٓ ٔٛيٛٔ ثب

ٝ  زض .اؾت إٞيت حبئع ٘يع اَالٖبت ثٝ زؾتيبثي چٍٍٛ٘ي ٚ ٘ٛٔ زيٍط، ؾٛي اظ. زاقت ذٛاٞس پي  ناٛضتيى

ْ  ثيٗ ٘بثطاثط نٛضت ثٝ اَالٖبت قٛز)ا٘تمبَ تٛظيٕ افطاز ثيٗ زض نٛضتي ٘بٔتمبضٖ ثٝ ٘يبظ ٔٛضز اَالٖبت  ٔاطز

ٝ  اظ لجُ ثٙبثطايٗ، .قٛز ؾجت ٚاحس ٔٛيٖٛي ثٝ ضا ٘ؿجت ٔتفبٚتي ٘تبيذ تٛا٘س ٔي ٌيطز(، نٛضت  ذاٛز  ايٙىا

 زليك نٛضت ثٝ ثبيس وٝ اؾت اَالٖبت ظٔب٘ي ويفيت تٛظيٕ ايٗ ثبقس، ٟٔٓ ٌيط٘سٜ تهٕيٓ فطز ثطاي اَالٖبت

 اظ ٚ ٔاي زٞاس   قىُ ٔطتجٍ، ٚرٛز اَالٖبت ضا ٔٗبٔالت اِٚيٝ پبيٝ ؾطٔبيٝ، ثبظاض زض .ٌيطز لطاض اضظيبثي ٔٛضز

 اي تبظٜ اَالٖبت وٝ ظٔب٘ي ٕٔٗٛال.زا٘ٙس ٔي ؾطٔبيٝ ثبظاض زض زاضايي ٌطا٘جٟبتطيٗ ضا اَالٖبت وٝ اؾت ضٚ ايٗ

ٖ   تحّيٍّاطاٖ،  ؾٛي اظ اَالٖبت ايٗ قٛز، ٔي ٔٙتكط ثبظاض زض ٞب قطوت ٚيٗيت اظ  ؾابيط  ٚ ؾاطٔبيٝ ٌاصاضا

فاطٚـ   ياب  ٚ ذطياس  ثٝ ٘ؿجت ٌيطي تهٕيٓ آٖ، ٔجٙبي ثط ٚ ٌطفتٝ لطاض تحّيُ ٚ تزعيٝ ٔٛضز وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ

ٝ  ٜ وٙٙاسٌبٖ،  اؾاتفبز  ضفتابض  ثاط  آٟ٘اب  ثٝ ٚاوٙف ٘حٜٛ ٚ اَالٖبت ايٗ .پصيطز ٔي نٛضت ؾٟبْ  ذهاٛل  ثا

 .قاٛز  ٔاي  ؾٟبْ ٔجبزالت حزٓ ٚ ليٕت وبٞف يب ٚ افعايف ثبٖج ٚ ٌصاقتٝ تبحيط ٚ ثبِمٜٛ ثبِفُٗ ؾٟبٔساضاٖ

 .زٞس ٔي قىُ ضا ٞب ليٕت ٘ٛؾب٘بت اَالٖبت رسيس، ثب افطاز ثطذٛضز ٘حٜٛ ظيطا

ٖ  ؾطٔبيٝ ؾٛي اظ ضا ٔتفبٚتي ٞبي ٚاوٙف اَالٖبت، ٘بٍٕٖٞٛ ٚ ٔحطٔب٘ٝ ا٘تكبض نٛضت زض ايٗ، ثٙبثط  ٌاصاضا

 ثٝ ثبظاض ربضي ٚيٗيت اظ ضا اي وٙٙسٜ ٌٕٚطاٜ ٘بزضؾت تحّيّٟبي أط ايٗ وٝ ٔي ثبقيٓ، ؾطٔبيٝ قبٞس ثبظاض زض

 وٝ افطازي اظ ثؿيبضي وٝ اؾت ايٗ ٌيطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز ثبيس ؾطٔبيٝ ثبظاضٞبي آ٘چٝ زض .زاقت ذٛاٞس ٕٞطاٜ

ٓ  اَالٖبت ثٝ آٟ٘ب زؾتطؾي ضاٜ تٟٙب وٝ ٞؿتٙس ٔطزْ ٖبزي وٙٙس، ٔي ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثٝ الساْ  ٞاب،  قاطوت  ٟٔا

 ٔاي  ٔٙتكاط  ٔبِي تٟبي نٛض ٚ حؿبثساضي ٞبي لبِت ٌعاضـ زض قطوتٟب رب٘ت اظ وٝ ثبقس ٔي ٞبيي اَالٖيٝ

ٖ  اَالٖبتي اؾتفبزٜ ٘يبظٞبي تبٔيٗ ٘يع حؿبثساضي ٟ٘بيي ٞسف اٌطچٝ، .قٛز  حؿابثساضي  ذاسٔبت  اظ وٙٙاسٌب

 اناّي  ٞسف ايطاٖ، حؿبثساضي اؾتب٘ساضز ٔبِي ٌعاضقٍطي ٚ ٘ٓطي ٔفبٞيٓ اَٚ ثٙس زض ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب.اؾت

 إٞيات  ٌٛيابي  تٛا٘س ٔي ذٛز اؾت، افطاز التهبزي يٟبي ٌيط تهٕيٓ ثٝ وٕه اَالٖبت حؿبثساضي اضائٝ اظ
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 اظ ٔزجٛض٘س ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ثبقس، پطٞعيٙٝ اَالٖبت ثٝ زؾتيبثي وٝ قطايُي زاقت زض تٛرٝ ثبيس .ثبقس أط ايٗ

 .زٞٙس قىُ ...ٚ ٘مسي رطيب٘بت قطوت، آتي زٞي ؾٛز زضثبضٜ ذٛز ضا تحّيّٟبي شٞٙي، ثطآٚضزٞبي َطيك

ٗ  ثٝ ٘ؿجت اَالٖبتي ٘ٓط اظ وٝ افطازي ٘تيزٝ، زض ٝ  لاطاض  ثٟتاطي  ٔٛلٗيات  زض ؾابيطي ٝ  لابزض  ثبقاٙس،  زاقات  ثا

 ٚ ٌصاقتٝ تبحيط ثبظاض تمبيبي ٚ ٖطيٝ ثط اَالٖبتي، ٔٛلٗيت ايٗ زِيُ ثٝ ٚ ثٛز ذٛاٞٙس ثٟتطي ٘يع ثطآٚضزٞبي

 زازٜ ا٘زبْ 1991 ؾبَ زض ٚضچيب ٚ زيبٔٛ٘س وٝ تحميمبتي ثٝ تٛرٝ ثب .قٛ٘س ٔي ضا ٔٙزط ؾٟبْ ليٕتٟبي ٘ٛؾب٘بت

 اضظـ ٌيطز، نٛضت ٔطزْ ثيٗ ٘بثطاثط نٛضت ثٝ ذبل قطوتي ؾٟٓ ٔطثٌٛ ثٝ اَالٖبت ا٘تمبَ وٝ ظٔب٘ي ا٘س،

ُ  ٘ٓاط  ٔٛضز ؾٟبْ ثطاي ثبظاض ؾطٔبيٝ زض ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ وٝ اضظقي ثب ؾٟٓ آٖ شاتي  ٔتفابٚت  ٔاي قاٛ٘س   لبئا

 .ثٛز ذٛاٞس

 .زاقت ذٛاٞس تفبٚت ؾٟبٔساضاٖ ا٘تٓبض ٔٛضز اضظـ ثب قطوتٟب ؾٟبْ ٚالٗي زض٘تيزٝ،اضظـ

ٝ  تٕبٔي وٝ ثبقس ٘حٛي ثٝ ثبيس ؾطٔبيٝ ثبظاضٞبي زض اَالٖبت ثٙبثطايٗ، ٖ  ؾاطٔبي ٖ  ٌاصاضا ٝ  زؾتطؾاي  أىاب  ثا

 ٔٙبؾات  ؾابذتبضي  ٘جٛز نٛضت زض وٝ ٕ٘ٛز، ثيبٖ تٛاٖ ٔي فٛق، ُٔبِت ثٝ تٛرٝ ثب.زاقتٝ ثبقٙس ضا اَالٖبت

ٝ  الساْ ثبظاضٞب ايٗ زض وٝ ٖبزي افطاز ٞبي ؾطٔبيٝ ٔبِي، زض ثبظاضٞبي اَالٖبت افكبي ٚ اضائٝ ثطاي ٝ  ثا  ؾاطٔبي

ٖ  زض ٔٛيٛٔ ايٗ ضؾس ٔي ٘ٓط ثٝ وٝ ، ذٛاٞسٌطفت لطاض ٔربَطٜ ٔٛضز ٕٞٛاضٜ وٙٙس ٔي ٌصاضي  رسياس  لاب٘ٛ

 .قٛز ٔٙتكط َٛض ٔتمبضٖ ثٝ اَالٖبت تب ، اؾت قسٜ رسي تٛرٝ ٔؿبِٝ ايٗ ثٝ ؾطٔبيٝ

 

 
 


