




By: Maryam Vahidi Toorchi & Fereshte Khaki 



 مقدمه              

شَد هی هحسَب دٍلتها هذت بلٌذ های بزًاهه ٍ اٍلَیتها اس اقتصادی تَسعه  

داًٌذ هی سزهایه را اقتصادی تَسعه ٍ رشذ هَتَر داًاى اقتصاد 

است اقتصادی فعالیتهای هالی تاهیي هٌظَر به سزهایه آٍردى فزاهن 

بزای هایی اهزم هزکشی باًک پَلی های سیاست ٍ دٍلت هالی های سیاست ابشارهای  

 باشٌذ هی اهذاف به دستیابی

بعذ به هیالدی هفتاد دهه های سال اس اقتصادی هحیط در اساسی تغییزات 

اقتصادی فعالیتهای ریسک کاهش ٍ هٌابع تجهیش در هالی بخش اهویت   
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 مالی تامین ضرورت                

ثز در را التقبدٕ خزد تب والى عيح اس وِ ثَدُ ّبٖٗ دغذغِ اس ٗىٖ ّوَارُ هبلٖ تبه٘ي 

 عيَح توبهٖ در آى اس ثتَاى وِ اعت اثشارٕ ػوال هٌبعت هبلٖ تبه٘ي اثشار ٗه ٍ گ٘زد، هٖ

 وبرآهذ هبلٖ تبه٘ي ًظبم ٗه ىزٗك اس فزآٌٗذ اٗي فح٘ح اجزإ ٍ ًوَد اعتفبدُ التقبدٕ

 . گ٘زد هٖ فَرت

ِثبسار فؼلٖ ًْبدّبٕ ؽٌبخت ٍ ثزرعٖ وؾَرّب، در هبلٖ تبه٘ي ًظبم تَعؼِ ٍ رؽذ السه   

 ثبؽذ هٖ جْبى هبلٖ ثبسارّبٕ در هتذاٍل ًْبدّبٕ ٍ اثشارّب ؽٌبخت ّوچٌ٘ي ٍ وؾَر هبلٖ

ؽًَذ هٖ هحغَة تَعؼِ پزٍعِ در التقبدٕ ثٌگبّْبٕ هْوتزٗي ثبًىْب. 

ٖهبلٖ تَعؼِ اًذاختي تؼَٗك ثِ هٌجز پَلٖ ع٘بعتْبٕ اعتفبدُ هَرد تىٌ٘ىْبٕ ثزخ ٍ 

 .ؽَد هٖ آًْب تؾَٗك ثِ هٌجز دٗگز ثزخٖ
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 تامیــن مالـــی

 تامین مالی دولت

درآمذَای 
 عمًمی

 مىاتع تعُذ سا مىاتع وفتی
مىاتع غیز 

 مستمز

 تامین مالی بنگاه

اس مىاتع 
 تیزين تىگاٌ

 اس هنابع خارج کشور

 ريشُای قزضی ريشُای غیز قزضی

 اس هنابع داخل کشور

 اس طزیق تاوک اس طزیق تیمٍ اس طزیق تاسار سزمایٍ

اس مىاتع 
 درين تىگاٌ

 تامین مالی خانوار

اس طزیق 
 سایز تاوکُا

 سایز
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 روشهای تاهین هالی

 تاهین هالی داخلی

 روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت

 ابشارهای ويضه تاهین هالی بلندهدت

 تاهین هالی خارجی

 روشهای قرضی

 پزوصه ایتاهین هالی 

 تاهین هالی شزکتی

 روشهای غیر قرضی

سزهايه گذاری  

 هستقین

سزهايه گذاری غیز 

 هستقین
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نظام تأهین هالی اسالهی
 جذٕ تزدٗذ ثب اعالهٖ وؾَرّبٕ در وِ اعت هبلٖ ًظبم افلٖ هحَر «ثبثت ثْزُ ًزخ » ٍجَد

 . اعت هَاجِ

 دعتَرات رػبٗت موي وِ اعت ٍهمزرات لَاً٘ي اس إ هجوَػِ اعالهٖ هبلٖ ًظبم افلٖ چبرچَة

 :ؽبهل ؽزاٗو اٗي .دارد هذًظز را التقبدٕ رؽذ هبلٖ، اهَر سهٌِ٘ در ؽزع

فؼبل٘تْبٕ ٍ اعت ٍاجت هؼبهالت ثِ پبٗجٌذٕ ٍ ػْذ ثِ ٍفبٕ اعت، حزام رثب اعالهٖ احىبم در 

 .اعت ؽذُ ثٌب سٗبى ٍ عَد در هؾبروت ثزاعبط التقبدٕ

ِٗالىل، خَن، گَؽت هؼبهالت هثبل ثؼٌَاى گزدد، ًوٖ اًجبم حزام هؼبهالت در گذارٕ عزهب 

 ...ٍ تٌجبوَ

ؽزٗؼت هجٌبٕ ثز گذؽتِ لزٍى در التقبدٕ هٌبعجبت ثزاعبط احىبم اٗي ثِ هزثَه جشئ٘بت ٍ 

  اعت ؽذُ تذٍٗي فمْب تَعو
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عَد در هؾبروت اعبط ثز پذٗزاى عزهبِٗ ٍ گذاراى عزهبِٗ ثزإ وبفٖ ًمذٌٗگٖ اٗجبد ٍ  

 ٗبثٌذ دعت آى ثِ عزػت ثِ ثتَاًٌذ داؽتٌذ ً٘بس ًمذ ٍجِ ثِ وِ گزٍُ دٍ ّز ؽَد هٖ ثبػث سٗبى

 .داؽت خَاٌّذ ٍجَد ثبسار در ثْبدار اٍراق فزٍؽٌذگبى ٍ خزٗذاراى ّوَارُ دٗگز ػجبرت ثِ

ًزخ اعبط ثز ًمذ ٍجَُ وٌٌذگبى هقزف ٍ وٌٌذگبى ػزمِ ث٘ي هؾبروتٖ ارتجبه اٗجبد  

 .ثَد خَاّذ ثبسار ٍمؼ٘ت ٍ تَل٘ذ اعبط ثز وِ ثبسدّٖ

ًٕظبرت اىالػبت افؾبء ثز ثيَرٗىِ هٌقفبًِ ىَر ثِ تغَِٗ ٍ هؼبهالت ع٘غتن ثزلزار 

 .پذٗزد فَرت ّوگبى ثزإ ٗىغبى ثيَر ٍ گ٘زد فَرت

وٌذ هٖ فزاّن وبرآ ٍ هؤثز ثيزس را عْبهذاراى ث٘ي رٗغه اًتمبل اهىبى اعالهٖ هبلٖ ثبسار. 

ؽزه لوبرٕ، غزرٕ، هؼبهالت اًجبم اهىبى وِ اعت إ گًَِ ثِ اعالهٖ هبلٖ ثبسار هىبً٘غن 

 .ًذارد ٍجَد هحل ثبسٕ ثَرط ٍ ثٌذٕ
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ِ ٕ در ٖ وٌٌذ، ووه هبلٖ ثخؼ در ػذالت تحمك ثِ وِ ول٘ذٕ، ٍ هْن افل دٍ اعالهٖ هبل٘  ه

ِ گذارٕ فؼبل٘ت اس ًبؽٖ سٗبى ٍ عَد در عزهبِٗ فبحت هؾبروت-1     :اس ػجبرت اًذ    عزهبٗ

ِ ٕ خَد ثزإ ووه ثِ فمزا-2    هلشم ثَدى هؤعغبت هبلٖ ًغجت ثِ اختقبؿ ثخؾٖ اس عزهبٗ

ٖخبؿ، ىَر ثِ هبلٖ، ًظبم ٍ ػبم ىَر ثِ التقبدٕ، ًظبم ّز اجزإ ٍ ىزاحٖ در هْن هغبئل اس ٗى 

ِ ٕ تخق٘ـ در آى وبرآهذٕ ه٘شاى ثِ تَجِ  ًظبهٖ ػول در ٍ اعت ػذالت افشاٗؼ ٍ هٌبثغ ثٌْ٘

 .ثبؽذ داؽتِ ثْتزٕ ػولىزد سهٌِ٘ اٗي در وِ اعت هَفك تز

ٖٗحل ّب ُ ِ دارٕ ًظبم در وِ را ٖ ؽًَذ، ارائِ ثحزاى اس خزٍج ٗب هوبًؼت ثزإ عزهبٗ  ىَر ثِ ه

ُ هذت هؼوَل  .اعت هَلتٖ ٍ وَتب

گ٘زد، ؽىل هبلٖ ًظبم ًَع ثِ تَجِ ثب هبلٖ اًنجبه ٖ  اٗي در اعالهٖ ٍ هتؼبرف هبلٖ ًظبم تفبٍت ه

 التقبد ٍالؼٖ فؼبل٘ت ّبٕ ٗب وغت ٍوبر فؼبل٘ت ّبٕ اعالهٖ، ثبًىذارٕ فؼبل٘ت ّبٕ هجٌبٕ وِ اعت

 .ً٘غت اٌٗگًَِ لشٍهبً هتؼبرف ثبًىذارٕ در حبل٘ىِ در اعت،
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؟چیٌی ها چطَر به سادگی باسار تجهیشات صٌایع پالستیک ایزاى را فتح کزدًذ 

چیىی َا در سیاست گذاری َای گستزدٌ در تصزف تاسارَای َذف ي اس ريوق اوذاخته تًلیذ ملی در کشوًرَای  

اقتصاد ایزان َم اس وحًٌ سیاست گذاری صادراتی چیىی َا تٍ شذت متوارز شوذٌ اسوت ي    . مختلف شُزت داروذ

پاییه وگٍ داشته دستًری وزخ ارس در طًل یک یا دي دٍَ گذشتٍ در ایزان ویش فزصوت مىاسوة را توزای يريد    

 .چیىی َا ي دیگز کشًرَا در سمیه اقتصاد ایزان فزاَم کزدٌ است

 هیلیَى یَرٍیی سزکَبه اسپاًیا در پتزٍشیوی ایزاى 200تجزبه جذاب تاهیي هالی: 

مثال چیىی َا مثال سادٌ ای درتارٌ تاریز تامیه مالی در رشذ صىایع تشرگ ي کًچک اسوت اموا تبزتوٍ توامیه     

. مالی سزکًتٍ اسپاویا در ارتثاط تا صىعت پتزيشیمی ایزان تبزتٍ جذاب تز ي جذی توزی در ایوه سمیىوٍ اسوت    

اسپاویایی َا تًاوستىذ تا تعزیف ایه وًع تامیه مالی، جای پای قاتل تًجُی در یوک تواسار جذیوذ یعىوی تواسار      

 .صىعت پتزيشیمی ایزان تاس کىىذ
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ثخبىز «اًمجبك اًذوٖ» ًؾبًگز را اٗزاى در التقبدٕ ػولىزد پَل الوللٖ ث٘ي فٌذٍق 

 وزد اػالم غزة تَعو اٗزاى ًفت فبدرات تحزٗن

اعت گزفتِ لزار ًفتٖ ٗن ّبٕتحز تحت الؾؼبع ً٘ش اٗزاى ًفت ثِ ٍاثغتِ التقبد 

ٕآسادعبسٕ ٍ تجبرٕ آسادعبسٕ التقبدٕ، والى ع٘بعتْبٕ ثزخٖ ؽبهل دٍلت ع٘بعتْب 

 اعت هبلٖ ثبسارّبٕ

ٕفؼبل٘ت ون ٍ غ٘زوبرا وَچه، ثْبدار اٍراق ثبسار ٍ ثبًىٖ ثبسار ثبالتز، تَرم ًزخ ثب التقبدّب 

 دارًذ تزٕ

ٕعزوَة هَجت غ٘زل٘وتٖ ٍ ل٘وتٖ اثشارّبٕ فَرت ثِ هبلٖ ثبسارّبٕ رٍٕ دٍلت وٌتزلْب 

 اعت ؽذُ هبلٖ
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oع٘بعتگذارّٕب ِـث زاىـاٗ قبدـالت ذٗذـؽ ٌؼـٍاو بّذـؽ زـاخ٘ ّبٕ عبل در ٍ  

 در را هبلٖ ثبسارّبٕ ثزجغتِ ًمؼ هَمَع يـاٗ .ّغت٘ن هبلٖ ثبسارّبٕ دعتَرٕ تغ٘٘زات

 هٖوٌذ شدـگَؽ زاىـاٗ التقبد

oهؼٌٖ ٍ هٌفٖ تأث٘ز ثلٌذهذت در تَرم ًزخ گزدد هٖ هؾبّذُ ؽذُ اًجبم ّبٕ ثزرعٖ ىجك 

 تأث٘ز دارإ داخلٖ ًبخبلـ تَل٘ذ عزاًِ ثز ٍ داؽتِ (ثبًىٖ) هبلٖ ثخؼ تَعؼِ ثز دارٕ

 ثبؽذ هٖ هثجت

oّب، ل٘وت تثج٘ت دًجبل ثِ التقبدٕ، والى اّذاف ح٘يِ در خبؿ ىَر ثِ پَلٖ ّبٕ ع٘بعت 

 ّغتٌذ ًمذٌٗگٖ ٗب پَل حجن وٌتزل ٍ ّب تزاسپزداخت در تؼبدل

oثخؼ ثز ىزٗك آى اس ٍ ثبًىٖ ؽجىِ ٍاهذّٖ ثز اثزگذار ػبهل ٗه ػٌَاى ثِ پَلٖ ع٘بعت 

ٖ دّذ ًؾبى را خَد التقبد حم٘مٖ  ه



14 

اًذ تبث٘زگذاؽتِ اٗزاى ًفت فبدرات حجن ثزوبّؼ آهزٗىب ّبٕ تحزٗن 

ثزخٖ فبدرات هوٌَػ٘ت خقَؿ ثِ وِ اٗزاى إ ّغتِ ثزًبهِ ثِ هزثَه ّبٕ تحزٗن 

 ثبلث وؾَرّبٕ اس ً٘بس هَرد هحقَالت ٍاردات ىزٗك اس ؽَد هٖ ؽبهل وؾَر اٗي ثِ را وبالّب

   ؽذ سدُ وٌبر

ٕه٘ؾَد هزثَه خبرجٖ ّبٕ عزهبِٗ حجن وبّؼ ثِ اٗزاى ثزإ ّب تحزٗن هٌفٖ اسپ٘بهذّب 

ثب التقبدٕ ّبٕ ّوىبرٕ تَعؼِ وِ اٗزاًٖ ّبٕ ثبًه ث٘ؾتز ػلِ٘ ؽذُ اػوبل ّبٕ تحزٗن 

  .اعت وزدُ ٍارد اٗزاى التقبد ثِ را مزثِ ث٘ؾتزٗي وٌذ هٖ هؾىل را دٗگز ّبٕ وؾَر
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ُگزدد هٖ ثز 1980 دِّ ثِ اعالهٖ اٍراق اًتؾبر اٍلِ٘ اٗذ 

ثخؾٖ هبله هؾبع، فَرت ثِ آى دارًذُ وِ اعت ثْبدار اٍراق ًَع ٗه اجبرُ فىَن 

 .اعت ؽذُ دادُ اجبرُ داراٖٗ ٗه اس

ّب، اس إ هجوَػِ ٗب داراٖٗ ٗه هٌبفغ اس اعتفبدُ حك اجبرُ فىَن در ٖ  لجبل در داراٗ

ٖ ؽَد هٌتمل دٗگزٕ ؽخـ ثِ هبله اس  ثْب اجبرُ  .ه

ثبًٖ اس ػجبرتٌذ وِ اعت مزٍرٕ هبلٖ ًْبد عِ حذالل ٍجَد اجبرُ اٍراق اًتؾبر جْت 

   .اه٘ي ٍ ٍاعو ،
 ثزرعٖ هبلٖ، ىزاحٖ چٌذگبًِ هزاحل ىٖ هغتلشم اٍراق اٗي ؽذُ اجزاٖٗ ٍ ىزاحٖ فزاٌٗذ
 .اعت هبل٘بتٖ ثزرعْ٘بٕ ٍ حغبثذارٕ رٗغه، هذٗزٗت حمَلٖ، فمْٖ،
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ؽَد ىزاحٖ هنبرثِ ػمذ ثزاعبط وِ اعت ثْبدارٕ اٍراق هنبرثِ اٍراق ٖ  ه

       ػٌَاى ثِ وزدُ جوغ آٍرٕ را اٍراق هتمبم٘بى ٍجَُ اٍراق، ٍاگذارٕ ثب هنبرثِ اٍراق ًبؽز 

ٖ دّذ لزار ثبًٖ اخت٘بر در هنبرثِ  .ه

      ًٖگ٘زد وبر ثِ (ثبسرگبًٖ) عَدآٍر التقبدٕ فؼبل٘ت در ثب ٖ  پبٗبى ٗب هؼبهلِ ّز پبٗبى در ٍ ه

 ٍ خَد ه٘بى ؽذُ، ًَؽتِ اٍراق رٍٕ وِ ًغجت ّبٖٗ ثزاعبط را حبفلِ عَد هبلٖ دٍرُ ّز

ٖ وٌذ تمغ٘ن اٍراق فبحجبى   .ه

 :اًَاع اٍراق هنبرثِ

 اٍراق هنبرثِ خبؿ -1

 اٍراق هنبرثِ ػبم ثب عزرع٘ذ -2

 اٍراق هنبرثِ ػبم ثذٍى عزرع٘ذ-3
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 ٍالغ در ٍ ثبؽٌذ هٖ إ عزهبِٗ ٍ ثذّٖ ٍٗضگْ٘بٕ ثب تزو٘جٖ اٍراق تجذٗل، لبثل لزمِ اٍراق•

 هؾخـ سهبًٖ در را اٍراق وِ دّذ هٖ خَد دارًذُ ثِ را حك اٗي وِ اعت ثذّٖ اٍراق ًَع ٗه

 عزرع٘ذ در ثذّٖ اٍراق اعوٖ هجلغ اٌٗىِ ٗب ٍ وٌٌذ تجذٗل ًبؽز عْبم اس هؼٌٖ٘ تؼذاد ثِ

  .ًوبٌٗذ درٗبفت

 عْبم در آتٖ افشاٗؼ هشاٗبٕ اس وِ دّذ هٖ اٍراق دارًذُ ثِ را اهىبى اٗي تجذلٖ حك•

 .دارد گذار عزهبِٗ ثزإ را هؼ٘ي ًزخ ٗه تٌْب ثبثت درآهذ ثب اٍراق حبل٘ىِ در گزدًذ ثزخَردار

 :اٍراق لبثل تجذٗل تبث٘ز گذارًذ، اٗي ػَاهل ػجبرتٌذ اسثز ل٘وت چْبر ػبهل ػوذُ •

 ًزخ ثْزُ -4ًَعبى ل٘وت عْبم      -3احتوبل ًىَل اٍراق ثذّٖ     -2ل٘وت عْبم    -1
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،ِاىالع ثِ را وبال توبم ؽذُء ل٘وت آى ٍع٘لِء ثِ فزٍؽٌذُ وِ اعت فزٍؽٖ لزارداد هزاثح 

 ٕ ٖ رعبًذ، هؾتز ٖ فزٍؽذ، ٍٕ ثِ عَد، ػٌَاى ثِ درفذٕ ٗب هجلغ افشٍدى ثب عپظ ه  ث٘غ ه

 ِ ٖ تَاًذ هزاثح  ث٘ؾتز آى ًغِ٘ء عَد ًزخ هؼوَل، ىَر ثِ ٍ ؽَد هٌؼمذ ًغِ٘ ٗب ًمذ فَرت ثِ ه

 .اعت

 وٌذ جوغ آٍرٕ جبهؼِ در را ًمذٌٗگٖ ىزف، ٗه اس آًْب اًتؾبر ثب دٍلت ٖ  ثب دٗگز ىزف اس ٍ ه

ِ عوت آًْب دادى عَق  فزاّــن را تز گغتزدُ اؽتغبل ٍ ث٘ؾتز تَل٘ذ سهٌِ٘ هَلذ، فؼبل٘تْبٕ ث

   .آٍرد هٖ

ثَد خَاّذ هزوشٕ ثبًه اس اعتمزاك رٍػ اس ووتز ثغ٘بر اثشار، اٗي تَرهٖ اثز. 
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ثب همبثلِ ثزإ پ٘ؾزفتِ وؾَرّبٕ هبلٖ ثبسار در ًَٗي هبلٖ اثشارّبٕ اس ٗىٖ ثؼٌَاى ؽٌبٍر ثْبدار اٍراق  

 گزدٗذ اثذاع ثبثت ًزخ ثب ثْبدار اٍراق ًگْذارٕ رٗغه افشاٗؼ

اس اعت ػجبرت اٍراق اٌٗگًَِ ثِ دٍرُ ّز در اػيبٖٗ ثْزُ ًزخ هحبعجِ جْت ػوَهٖ فزهَل: 

 هجلغ هبساد  ±ًزخ ثْزُ ؽبخـ

ثبؽذ تَرم ؽبخـ ّوبًٌذ غ٘زهبلٖ ٗب ٍ هبلٖ ثبسارّبٕ ؽبخقْبٕ اس ٗىٖ تَاًذ هٖ هزجغ ؽبخـ.  

هبلٖ ًظبم افلٖ خقَف٘ت ثبٗغتٖ رثب ثذٍى هبلٖ ًظبم در وبرثزدپذٗز ؽٌبٍر ثْبدار اٍراق ىزاحٖ در  

 :ثبؽٌذ سٗز ٍٗضگْ٘بٕ دارإ ثبٗغتٖ لذا .گ٘زد لزار تَجِ هَرد اعالهٖ

ًٖوبٗذ ججزاى را پَل ارسػ وبّؼ وِ ثبؽذ إ گًَِ ثِ ثبٗغتٖ ثَدى ؽٌبٍر ٍٗضگ 

گ٘زًذ لزار اعتفبدُ هَرد اًتفبػٖ التقبدٕ فؼبل٘تْبٕ ثزإ وِ فَرتٖ در  

 .ثبؽذ پزٍصُ سٗبى ٍ عَد در ىزف٘ي هؾبروت ثز هجتٌٖ ثبٗغتٖ
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ثبؽذ هٖ ّب تحزٗن ؽذٗذتزٗي جشء تمزٗجبً ؽذُ تحو٘ل هب وؾَر ثز اخ٘زاً وِ ّبٖٗ تحزٗن 

ٕداؽت ّوزاُ ثِ را ثخؼ ّب توبم در خذهبت ٍ وبال ل٘وت افشاٗؼ گذؽتِ عبل هبلٖ ٍ پَلٖ ع٘بعت ّب   

ِّبٕ در وؾَر ثز هَثز ثزٍى سإ ٍ درٍى سا ػَاهل هجوَػ ُ   ٍ اتفبلبت دعتخَػ را وؾَر اخ٘ز، هب

ٖ ثجبتٖ ثِ هٌجز ٍ وزدُ التقبد حَسُ در ًبگَارٕ چبلؼ ّبٕ  .اعت ؽذُ ثبال تَرم ٍ ل٘وت ّب ث

سهٌِ٘ اٗي در ً٘ش هَفم٘تْبٖٗ وِ وٌٌذ ون ّب لذرت ثِ را خَد ٍاثغتگٖ ثزآهذًذ فذد در هغئَل٘ي ٍ هزدم  

 .اعت ؽذُ حبفل

هؾبروت اٍراق ٍ هحذٍد ثغ٘بر التقبد ًمذٌٗگٖ ول حجن ثب همبٗغِ در ؽذُ هٌتؾز ثْبدار اٍراق حجن 

 اعت ؽذُ هٌتؾز ػوَهٖ ثخؼ تَعو ػوذتبً ؽذُ هٌتؾز

ٓدارد ٍجَد هبلٖ داراْٗ٘بٕ ؽىل ثِ خَد داراٖٗ ًگْذارٕ جْت افزاد ثزإ ووٖ ثغ٘بر اًگ٘ش   

ًوبٌٗذ هٖ اًذاس پظ ٍ گذارٕ عزهبِٗ وؾَر هبلٖ رعوٖ ثبسار هَاسٕ ثبسارّبٕ در را خَد داراْٗ٘بٕ افزاد 
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ٖثبسار ؽىَفبٖٗ در سٗبدٕ تأث٘ز تَاًذ هٖ جذٗذ ٍ ًَٗي هبلٖ اثشارّبٕ تَعؼِ ٍ ىزاح 

 ثبؽذ داؽتِ

هبلٖ هٌْذعٖ ثبووه را ًٍْبدّبٖٗ اثشارّب ثبسارّب، اعالهٖ هبلٖ ًظبم افَل ثزاعبط 

 .ًوَد تأع٘ظ اعالهٖ هوبله در ٍ ىزاحٖ

پظ ثزإ را خزٗذ لذرت ٍ ثْزُ ًزخ ًَعبًبت ثبالٕ رٗغه وِ هبلٖ اثشارّبٕ اًتؾبر 

 دّذ وبّؼ وٌٌذگبى -اًذاس

وؾَر ّبٕ عزهبِٗ ٍ هٌبثغ هٌبعت ٍتخق٘ـ وبراٖٗ افشاٗؼ   

وؾَر التقبدٕ رؽذ تغزٗغ ٍ افشاٗؼ ٍ هٌبثغ ثْتز ٍ ث٘ؾتز تجْ٘ش   
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ٗبراًِ اػيبٕ ٍ عبالًِ ّبٕ ثَدجِ ىزٗك اس ثبٗذ ّن التقبدٕ ّبٕ ثخؼ اس وبفٖ حوبٗت 

 گ٘زد فَرت دٍلتٖ هغتم٘ن ّبٕ

در هزوشٕ ثبًه ؽذى پبعخگَ ٍ پَلٖ ّبٕ ع٘بعت تٌظ٘ن در تَرهٖ ّذف ثِ دادى اٍلَٗت 

   تَرهٖ ّذف تحمك

رلبثت ؽزاٗو ثِ گذر ٍ ّب ثبًه اػيبٖٗ تغْ٘الت ٍ ّب عپزدُ عَد ّبٕ ًزخ افالح ٍ 

   ثبسار هىبً٘غن

هذٗزٗت در هزوشٕ ثبًه ًظبرت تؾذٗذ ثبًىٖ، ث٘ي ثبسار تمَٗت ٍ اػتجبرٕ اثشارّبٕ ثْجَد 

 ثبًىْب هقبرف ٍ هٌبثغ

گذارٕ خألّبٕ ججزاى هٌظَر ثِ هبلٖ هٌبثغ تبه٘ي ِ ُ ّب عزهبٗ  ثٌگب

هٖ دٍلت هبلٖ ع٘بعت ثِ ثخؾ٘ذى اًنجبه راعتبٕ در هبلٖ ٍ پَلٖ ع٘بعت 

 .ثبؽذ ّوبٌّگ ّن ثب ثبٗغت
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گ٘زد لزار وٌتزل تحت ىزٗمٖ ثِ ثبٗغت هٖ جْبى ثب هبى التقبدٕ هؾىالت 

،ّبٕ عزهبِٗ دٍلت ٕ    دّذ اًجبم خقَفٖ ثخؼ ثب را التقبدٕ گذار

ٖٗثز هٌيجك هبلٖ ًظبم جبهغ الگَٕ ٗه ىزاحٖ ٍ وؾَر هبلٖ ًظبم افلٖ اروبى ؽٌبعب 

   اعالم ؽزع

ؽبهل وبرؽٌبعبى پ٘ؾٌْبدٕ راّىبرّبٕ ىزٗك اس هبلٖ تبه٘ي پ٘ؾٌْبد:   

وبرثزدٕ ٍ ػلوٖ اثؼبد در اعالهٖ هبلٖ ًظبم تَعؼٔ ثوٌظَر هيبلؼبتٖ گزٍُ تؾى٘ل 

ِتَاًذ عزهبِٗ ثبسار اهىبًبت ثِ ٍٗضُ تَج ٖ  وٌذ غلجِ روَدٕ تَرم ثز ه
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