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 ریبل ٍالؼی ارسػ ثزرعی ثِ اثتسا زر هیجبیغت ّب ثبسار اس یه ّز ثیٌی پیؼ ٍ تحلیل ثزای ؽه ثسٍى

  پززاذت

آهزیىبعت زالر ثب ریبل ثزاثزی خًز ریبل ارسؽیبثی ثزای هٌبعت هالن ٍ هؼیبر   

وٌس ّب ثبسار خْت تؼییي ثِ ؽبیبًی ووه تَاًس هی آهزیىب زالر ٍالؼی ارسػ ثزآٍرز   

 تزیي زرن لبثل ٍ تزیي وبرثززی اهب زارز ٍخَز هرتلفی ّبی تئَری ٍ ّب رٍػ زالر ٍالؼی ارسػ ثزاٍرز ثزای

اعت ًغجی ذزیس لسرت ثزاثزی تئَری رٍػ تزیي هؼوَل ٍ   

 وبالی ّز هثل ارس لیوت وِ اعت ایي ثز فزك ًغجی ذزیس ثزاثزی تئَری زر گفت تَاى هی ذالفِ ثغَر اهب

وٌس هی تغیز ؽَز هی گیزی اًساسُ تَرم ثب وِ ریبل ارسػ تغیزات همبثل زر زیگزی  

 

 تمبضبی ٍ ػزضِ ثِ زالر ارسػ ثز ػالٍُ زالر لیوت اهب اعت ریبل تَرم ثِ ٍاثغتِ زالر یه ارسػ ػجبرتی ثِ

زارز ثغتگی ّن زالر  

 

: هیپززاسین آهزیىبیی زالر ارسػ ثزرعی ثِ اثتسا زر   

 زر وِ ایزاى تَرم ًزخ هَرز زر ثبیغتی ًغجی ذزیس لسرت ثزاثزط تئَری اعبط ثز زالر ارسػ ٍرزآثز اس لجل

زّین تَضیح ؽَز هی اعتفبزُ رٍػ ایي ثِ زالر ارسػ ثزاٍرز  

  ًزخ زالر اهغبل ًزخ زالر زر عبل آیٌسُ 
ًزخ تَرم ایزاى ۹

ًزخ تَرم آهزیىب ۹
 

 

وٌین هی اؽبرُ ًىتِ یه ثِ ایٌدب زر وِ زارز ٍخَز ثحث لبثل ًىتِ چٌس عبزُ راثغِ ایي زر   

 هَخت ػبهل ّویي ٍ ؽسُ عزوَة ٍارزات عزیك سا ؾستث ؽوغی 8۸ زِّ زر ثرقَؿ ایزاى زر تَرم ًزخ

اعت ؽسُ ایزاى التقبز زر ّلٌسی ثیوبری ثزٍس   
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 ٍ ًیغت ٍالؼیت ّوِ ی زٌّسُ ًؾبى ایزاى آهبر هزوش ٍ هزوشی ثبًه عزف اس اػالهی ٍ رعوی تَرم ثٌبثزایي

زّس ًوی ًؾبى را ریبل ارسػ وبّؼ فحیح ثغَر ٍالغ زر   

 زر راثغِ ایي الجتِ.  التقبزی رؽس هٌْبی ًمسیٌگی حدن رؽس ثب ثبؽس ثزاثز ریبل تَرم عبل ّز زارین اًتظبر

(پَل همساری تئَری) ثبؽس حبون ثبیغت هی هست ثلٌس   

ٍ رؽس حدن  زرفس ۼ حَالی التقبزی رؽس ٌّسعی هیبًگیي ثگیزین ًظز زر را 98ۻ۹ تب ۸ۿۻ۹ عبل اس اگز

 وززُ تدزثِ تَرم زرفس ۺۺ عبلیبًِ هتَعظ عَر ثِ زارین اًتظبر ًتیدِ زر زرفس ثَزُ ۾ۺًمسیٌگی ثبالتز اس 

  ثبؽین

 ثزای عبل زر زرفسی ۼ تفبٍت ایي.  اعت ثَزُ زرفس ۹8 حَالی تَرم ٌّسعی هتَعظ وِ حبلیغت زر ایي

اعت ثشرگی ثغیبر ػسز عبل 8ۺ   

 

 ثبًه رعوی تَرم ًزخ اس اثتسا زر.  وٌین هی اعتفبزُ تَرم ًزخ  زٍ اس زالر ٍالؼی ارسػ  ترویي زر ثٌبثزایي

 رؽس ٍ ًمسیٌگی حدن رؽس تفبٍت یؼٌی اًتظبر هَرز تَرم ًزخ اس ازاهِ زر ٍ  وٌین هی اعتفبزُ هزوشی

 تَرم عزوَة هیشاى زٌّسُ ًؾبى  آیس هی ثسعت زالر ثزای وِ ارسػ زٍ تفبٍت.  وٌین هی اعتفبزُ التقبزی

اعت...  ٍ افشایؼ ٍارزات ثب ارس ارساى ٍ اًزصی ًزخ ًگْساؽتي ثبثت عزیك اس   

 

:هزوشی ثبًه یورع تَرم ًزخ اس اعتفبزُ ثب زالر ارسػ ثزآٍرز  

  

 ولی ثؼٌَاى وِ عبلیبًِ تَرم ًزخ وِ وٌین تَخِ ثبیغتی اهب ؽسُ زریبفت ایزاى هزوشی ثبًه اس تَرم ّبی زازُ

 هقزفی ذسهبت ٍ وبال ثْبی ؽبذـ رؽس اس هحبعجبت ایي زر ثلىِ ًیغت هب اعتفبزُ هَرز ؽٌبعین هی تَرم

 ی هحبعجِ ٍ تؼزیف ثِ عبلیبًِ تَرم ًزخ اس اعتفبزُ ػسم زلیل.  ؽسُ اعتفبزُ عبل ّز اعفٌس فبفلِ زر ؽْزی

گززز هی ثز تَرم ًَع ایي   

 ّز ثِ هٌتْی هبِّ ۺ۹ زر ؽْزی هقزفی ذسهبت ٍ وبال ؽبذـ هبّبًِ هیبًگیي عبلیبًِ تَرم ی هحبعجِ زر

ؽَز هی آى اس لجل هبِّ ۺ۹ ؽْزی هقزفی ذسهبت ٍ ّب وبال ؽبذـ هبّبًِ هیبًگیي ثز تمغین هبُ  
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: هثبل ػٌَاى ثِ  

  

98ۻ۹تَرم عبلیبًِ  هیبًگیي ؽبذـ وبال ّب ٍ ذسهبت هقزفی ؽْزی زر زٍاسزُ هبِّ 98ۻ۹  = 

ِهبّ ۿ9ۻ۹  هیبًگیي ؽبذـ وبال ّب ٍ ذسهبت هقزفی ؽْزی زر زٍاسزُ  
 - ۹ 

 

 ثزای لذا هیگززز ّب لیوت رؽس ًوبیؼ زر تبذیز هَخت تَرم ی هحبعجِ ًَع ایي اعت هؾرـ وِ ّوبًغَر

 هست ثلٌس زر ّزچٌس ؽس اعتفبزُ  عبل ّز هبُ اعفٌس هبّیبًِ ًمغِ ثِ ًمغِ تَرم اس هحبعجبت ؽسى تز زلیك

ثَز ًرَاّس فبحؼ تبٍتف   

 تؼییي ٍ هْن ثغیبر هٌبعت پبیِ عبل تؼییي ًغجی ذزیس لسرت ثزاثزی تئَری اعبط ثز زالر ارسػ ثزآٍرز زر

اعت وٌٌسُ   

 زالر ًزخ عبل آى زر یؼٌی ثبؽس آساز ٍ  ٍالؼی ًزذی زالر ًزخ هوىي حس تب وِ ثبؽس عبلی ثبیغتی پبیِ عبل

ثبؽس ؽسُ تؼییي ی هساذلِ ووتزیي ثب   

 پبیِ عبل تؼییي,  ًغجی ذزیس لسرت ثزاثزی تئَری اعبط ثز زالر ارسػ تؼییي ثزاط چبلؼ ثشرگتزیي

گزفتین ًظز زر هتغیز ثغَر را پبیِ عبل گشارػ ایي زر ذبعز ّویي ثِ اعت هٌبعت   

 عبل گفت تَاى هی اهب.  زّس هی ًؾبى ۿ9 عبل تب ۸ۿ عبل اس را پبیِ عبل وِ ؽسُ تْیِ خسٍلی وِ ثغَری

8۹ۻ۹ تٌْب عبلی اعت وِ ٍیضگی ّبی عبل پبیِ هٌبعت را ثزای تؼییي ارسػ ٍالؼی زالر زارز . چزا وِ زر 

ؽس ًزذی ته هَفمیت ثب ارس ًزخ عبل ایي   
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اعت سیز ًوَزار فَرت ثِ اهسُ ثسعت ًتبیح   

 

 

 

 اثز زر 8۸ زِّ زٍم ًیوِ زر ثرقَؿ ؽوغی 8۸ زِّ زر ارس ًزخ اعت هؾبّسُ لبثل ٍضَح ثِ وِ ّوبًغَر

 تدزثِ را رؽسی ثبسار زر زالر ًزخ ذبعز ّویي ثِ ؽسُ عزوَة ثؾست ًفتی زرآهس ٍ ًفت لیوت افشایؼ

  اعت ًىززُ

ػسزی  99ۻ۹ثؼٌَاى عبل پبیِ ارسػ ٍالؼی زالر زر عبل  8۹ۻ۹هب ٍ ثب زرًظز گزفتي عبل ثب هحبعجبت 

ثغَر وبهل زر  8۹ۻ۹ایٌىِ اثزات ته ًزذی ؽسى ارس زر عبل تَهبى ثزآٍرز هیگززز )ثزای  ۸۸۽ۻ۹حَالی

ارسػ را ثؼٌَاى  ۺ8ۻ۹ٍ  8۹ۻ۹ٍ  8۸ۻ۹هحبعجبت لحبػ ؽَز هب هیبًگیي ارسػ ثزآٍرزی زالر زر عِ عبل 

زرًظز گزفتین( 99ۻ۹زالر زر عبل   

 ّویي زر ًمسیٌگی حدن,  زاؽتِ رؽس زرفس ۻ عبلیبًِ هیبًگیي ثغَر ؽوغی 8۸ زِّ زر ارس ًزخ حبلیىِ زر

 ثَزُ زرفس ۾.ۼ هتَعظ ثغَر عبلیبًِ التقبزی رؽس ٍ زاؽتِ رؽس  زرفس  ۿۺعبلیبًِ هتَعظ ثغَر هست

 ٍارزات افشایؼ زر ًتیدِ ٍ ارس ًزخ زاؽتي ًگِ ارساى عزیك اس تَرم عزوَة زٌّسُ ًؾبى ّب ًزخ یيا همبیغِ

  اعت
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 ثرؼ عوت ثِ تَلیس اس ّب عزهبیِ ؽس ثبػث ّؾتبز ی زِّ زر ارس ٍالؼی ًزخ عزوَة یؼٌی ػبهل ّویي

 تَرم ثب وبال وٌٌسگبى تَلیس وِ زلیل ایي ثِ ؽَز رٍاًِ( تدبری ٍ هغىًَی ٍ سهیي اس اػن) هله ٍ عبذتوبى

م رهتٌبعت ثب تَ ًزخ افشایؼ ستَاًغتٌ ًوی ًویىزز اپیس افشایؼ تَرم ی اًساسُ ثِ ارس ًزخ چَى اهب ثَزًس رٍثزٍ

 ارساى ارس ثب ٍارزات,  تَلیسی هحقَالت ًزخ افشایؼ ثب چزاوِ وٌٌس اػوبل هحقَالتؾبى زر ّشیٌِ ّبی تَلیس

 هغتمین ثغَر وِ ٍرزًسآ رٍ ذسهبتی ٍ ّب وبال تَلیس ثِ وٌٌسگبى تَلیس ًتیدِ زر هیىزز پیسا افشایؼ ثؾست

 لیوت افشایؼ ثزای ؽس ػبهلی ّویي ٍ سهیي ٍ تدبری هله ٍ هغىي یؼٌی ًساؽت خَز آى ٍارزات اهىبى

                                                                       . ۾8 عبل زر ثرقَؿ 8۸ زِّ زر هغىي  زالری

وٌین هی فحیت تفقیل ثِ خساگبًِ ًَؽتبری زر هغىي ثبسار هَرز زر                          

 رؽس ٍ ًمسیٌگی حدن رؽس ثِ تَخِ ثب اًتظبر هَرز تَرم اعبط ثز 99ۻ۹ عبل زر زالر ٍالؼی ارسػ ثزآٍرز

 حدن رؽس تفبٍت ی اًساسُ ثِ تَرم هست ثلٌس زر زارین اًتظبر پَل همساری تئَری اعبط ثز : ایزاى التقبزی

ثبؽس التقبزی رؽس ٍ ًمسیٌگی   

 سیز ًوَزار آًگبُ ثبؽس التقبزی رؽس ٍ ًمسیٌگی حدن رؽس تفبٍت تَرم ثبؽین زاؽتِ اًتظبر عبل ّز زر هب اگز

اعت هتفبٍت پبیِ ّبی عبل اعبط ثز 99ۻ۹ عبل زر زالر ٍالؼی ارسػ ثیبًگز  

 

 

 

زارز سیبز تغیزات هتفبٍت پبیِ اعبط ثز 99 عبل زر زالر ٍالؼی ًزخ زّس هی ًؾبى ًوَزار وِ ّوبًغَر  
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اگز فزك ثزایي ثبؽس وِ ّز عبل تَرم ثِ اًساسُ تفبٍت رؽس حدن ًمسیٌگی ٍ رؽس التقبزی رؽس وٌس اًگبُ 

)ثزای تَهبى ثزآٍرز هیگززز ۸۸۽9ۺثزاثز ثب  8۹ۻ۹عبل ثز اعبط عبل پبیِ  99ۻ۹ارسػ ٍالؼی زالر زر عبل 

ؽَز هب هیبًگیي ارسػ ثغَر وبهل زر هحبعجبت لحبػ  8۹ۻ۹ایٌىِ اثزات ته ًزذی ؽسى ارس زر عبل 

زرًظز گزفتین( 99ۻ۹را ثؼٌَاى ارسػ زالر زر عبل  ۺ8ۻ۹ٍ  8۹ۻ۹ٍ  8۸ۻ۹ثزآٍرزی زالر زر عِ عبل   

 

ثب زٍ ًَع تَرم رعوی ٍ تَرم ًبؽی اس رؽس ًمسیٌگی وِ  99ۻ۹ثزای زالر زر عبل  تفبٍت زٍ ارسػ ثزآٍرزی

ی )ّوِ حبهل ّبی اًزصی( ٍ ًیش عزوَة ًزخ ارس اس زر ثبال ثِ آى اؽبرُ ؽس ًبؽی اس ثبثت ًگْساؽتي ًزخ اًزص

اًتظبر  99ۻ۹عزیك ٍارزات ثی رٍیِ ثب ارس ارساى ثَزُ اعت لذا ثب وغزی لبثل تَخِ ثَزخِ زٍلت زر عبل 

هیزٍز ایي فبفلِ ووتز ؽَز یؼٌی ثب حذف راًت ًزخ اًزصی ٍ ًیش وبّؼ زرآهسّبی ارسی زٍلت تَاى ثبًه 

زخ ارس وبّؼ یبفتِ ٍ لیوت ارس ثغوت ًزخ ٍالؼی آى حزوت وٌس. هزوشی ٍ زٍلت زر هسیزیت ً   

 زالر ٍالؼی ارسػ ثز ػالٍُ ثبسار زر زالر لیوت اهب وززین فحجت 99ۻ۹ عبل زر زالر ارسػ هَرز زر ایٌدب تب

زارز ثغتگی ًیش زالر تمبضبی ٍ ػزضِ ثِ   

ثپززاسین زالر تمبضب ٍ ػزضِ ثیٌی پیؼ ثِ ثبیغت هی 99ۻ۹ عبل زر زالر لیوت ثیٌی پیؼ ثزای ثٌبثزایي   

 

: ًفت فزٍػ هیشاى ٍ ّب تحزین زر هَخَز رًٍس ازاهِ فَرت زر 99ۻ۹ عبل زر ارس ػزضِ   

: گبس ٍ گبسی هیؼبًبت ٍ ًفت فبزرات ار ًبؽی ارس ػزضِ( الف    

گبس هیؼبًبت ٍ ًفت فبزرات اس ًبؽی ارس ػزضِ                                                                           

ًفت ثؾىِ ّز  یزالر ًزخ×  رٍس ۽۾ۻ× هیؼبًبت ٍ ًفت فبزرات ثؾىِ تؼساز       

گبس فبزرات ذبلـ     زالر لیبرزیه ۻحسٍز    

 



8 
 

 

ثب  ًزخ ّبی هرتلف ًؾبى هیسّسخسٍل ثبال زراهس ارسی ایزاى اس هحل فبزرات ًفت ٍ هیؼبًبت را زر همبزیز ٍ 

تَخِ ثِ هبساز ػزضِ ًفت زر ثبسارّبی خْبًی ٍ ًیش اذیزا خٌگ لیوتی ثیي ػزثغتبى ٍ رٍعیِ ًزخ فؼلی ًفت 

ثتَاًس تَلیس را  پهتالػ اعت ثب ّوىبری وؾَرّبی هَثز ذبرج اس اپه زر زالر اعت اهب ا ۸ۻثزًت سیز 

 وبّؼ زازُ ٍ لیوت ًفت را افشایؼ زّس

ثز ایي ثز اثز وبّؼ فؼبلیت ّبی التقبزی زر وؾَرّبی هْن زًیب اس خولِ چیي ٍ آهزیىب ٍ اتحبزیِ  ػالٍُ

ب اًتظبر هیزٍز تمبضبی ًفت وبّؼ ثیؾتزی زاؽتِ ثبؽس ایي وبّؼ زر اثز ؽیَع ثیوبری وزًٍب زر خْبى پارٍ

 ّز رٍس اثؼبز ٍعیؼتزی ثِ ذَز هیگیزز

 

 

ّشار ثؾىِ زر  ۸۸ۻت تساٍم تحزین ّب ٍ فبزرات حَالی ثٌظز هیزعس زرآهس ًفتی ایزاى زر فَر

هیلیبرز زالر ثبؽس وِ زر  ۼحَالی زالر ثزای ًفت ػسزی  ۸ۼٍ ًیش لیوت حَالی  99ۻ۹عبل 

هیلیبرز زالر اس  ۿهیلیبرز زالر ذبلـ فبزرات گبس هیتَاى ثِ ػزضِ ارس حَالی  ۻوٌبر حساوثز 

  ایي هحل اهیسٍار ثَز.

 

 هی اًتظبر ًفت لیوت ؽسیس افت ثِ تَخِ ثب  :پتزٍؽیوی هحقَالت فبزرات سا ًبؽی ارس ػزضِ( ة

 ًیش ٍ ًمل ٍ حول ّشیٌِ ّب تحزین ٍخَز ثب ّوچٌیي گززز افت زچبر ّن پتزٍؽیوی هحقَالت فبزرات رٍز

 ّوچٌبى ّب ّشیٌِ ایي ّب تحزین ٍخَز ثب ٍ وززُ پیسا افشایؼ ثؾست پتزٍؽیوی هحقَالت فزٍػ ترفیفبت

اعت ثزلزار   

ؾىِ ًفت زخ زالری ّز ث ً

ی بت فبزرات فت ٍ هیؼبً ؾىِ ً ؼساز ث ت

100,0000.91.11.31.51.61.82.02.22.62.9

200,0001.82.22.62.93.33.74.04.45.15.8

300,0002.73.33.84.44.95.56.06.67.78.8

400,0003.74.45.15.86.67.38.08.810.211.7

500,0004.65.56.47.38.29.110.011.012.814.6

600,0005.56.67.78.89.911.012.013.115.317.5

800,0007.38.810.211.713.114.616.117.520.423.4

1,000,0009.111.012.814.616.418.320.121.925.629.2

1,500,00013.716.419.221.924.627.430.132.938.343.8

2,000,00018.321.925.629.232.936.540.243.851.158.4

25303540455055607080
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 تحزین ٍخَز ثب وِ ثَزُ زالر هلیبرز ۽۹ حَالی,  حبلت ثْتزیي زر  ایزاى پتزٍؽیوی هحقَالت فبزرات هیشاى

ثبؽس زالر هلیبرز ۺ۹ حَالی پتزٍؽیوی هحقَالت فبزرات رٍز هی اًتظبر ّب لیوت افت ٍ ّب  

ًفتی غیز فبزرات( ج   

 رعوی ازثیبت زر ًیش ٍ ؽَز هی ارائِ تدبرت تَعؼِ عبسهبى عبیت زر وِ رعوی گشارؽبت زر وِ وٌین تَخِ

 ؽَز هی اعالق ًفتی غیز فبزرات عبیز ٍ پتزٍؽیوی فبزرات هدوَع ثز ًفتی غیز فبزرات التقبزی همبهبت

 ٍ فلشات فبزرات هثل ًفتی غیز فبزرات عبیز اس را پتزٍؽیوی فبزرات ثْتز زرن ثزای گشارػ ایي زر ٍلی

این وززُ خسا...   

 سزُ ترویي زالر هلیبرز ۽ۺ حَالی... ٍ وؾبٍرسی هحقَالت, هظ, فَالز فبزرات اس اػن ًفتی غیز فبزرات

ؽَز هی  

 

ذسهبت فبزرات( ز   

 ذبرخی اعتفبزُ  ًیش ٍ ؽًَس هی وؾَر ٍارز وِ ذبرخی هغبفزاى ٍ تَریغت پذیزػ ؽبهل ذسهبت فبزرات

... ٍ هٌْسعی ذسهبت فبزرات ٍ ایزاى فضبی اس ذبرخی ّبی ایزاًی اعتفبزُ ًیش ٍ ایزاى َّایی ذغَط اس ّب

 هیگززز

ثب تَخِ ثِ  اعت ثَزُ زالر لیبرزیه عبالًِ ۹۸تب  ۽ػسزی ثیي  ۾9تب  9۸اس عبل  ایزاى زر ذسهبت فبزرات

تحزین ّبی هَخَز ٍ ًیش ؽیَع ثیوبری وزًٍب ٍ وبّؼ عفزّبی سیبرتی ٍ عبحتی ثٌظز هیزعس فبزرات 

هیلیبرز زالر فزاتز ًزٍز 8اس ػسز هیبًگیي زِّ گذؽتِ یؼٌی حسٍز  99ۻ۹ذسهبت ایزاى زر عبل    

 

:ارس تمبضبی   

ٍ ًیش  ذسهبت ٍارزات ٍ(  لبچبق) رعوی غیز ٍارزاتی ٍ رعوی ٍارزات ثزای تمبضب ؽبهل ایزاى زر ارس تمبضبی

ؽَز هی ذبلـ ذزٍج عزهبیِ   
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 تَاًبیی تبثیز تحت ػوستب ًیش ارس لیوت ٍ ثَزُ ارس لیوت تبثیز تحت ػوستب ایزاى زر : رعوی ٍارزات( الف

 ًفت فبزرات همسار ٍ ًفت لیوت وِ عبلْبیی زر ثغَریىِ اعت ثَزُ ًفت لیوت ٍ ًفت فبزرات زر ایزاى

 ثؼس  ثَزُ ثبال ّن رعوی غیز ٍ رعوی ٍارزات ًتیدِ زر  ثَزُ ثبال ّن ایزاى ًفتی زرآهس لغؼب ٍ ثَزُ ثبال ایزاى

 رعوی ٍارزات ثزای سیبزی ّبی هحسٍزیت فٌؼت ٍسارت ٍ هزوشی ثبًه ۿ9ۻ۹ عبل زر ّب تحزین ثزگؾت اس

وززًس ایدبز ّب وبال   

 

 زر رعوی ٍارزات ّن ثبس... ٍ  ذَزرٍ هثل ّب وبال اس سیبزی تؼساز ٍارزات ثزای هدَس فسٍر ػسم ٍخَز ثب ٍلی

 ّویي حسالل ّن 99ۻ۹ عبل زر ؽزایظ ثجبت فزك ثب رعس هی زالر هلیبرز ۸ۼ اس ثبالتز ػسزی ثِ 98 عبل

زاؽت ذَاّین رعوی ٍارزات( زالر هلیبرز ۸ۼ) هیشاى  

 الالم ٍ ضزٍری هقزفی الالم ثِ فؼلی ٍارزات سیزا ًیغت پذیز اهىبى ٍارزات ثیؾتز وبّؼ وِ وٌین تَخِ

 وبّؼ ٍ ؽَز هی ٍارز ووتز ای عزهبیِ الالم ٍ ؽسُ هحسٍز(  رٍ ذَز هٌفقلِ لغؼبت اهثبل) ای ٍاعغِ

ؽس ذَاّس آیٌسُ زر ثیؾتز ٍارزات ثِ ًیبس هَخت ٍ وززُ ٍارز ؽسیس آعیت زاذلی تَلیسات ثِ ٍارزات ثیؾتز  

ثِ ًَثِ ذَز زر ثلٌسهست زر وبّؼ رؽس التقبزی ًوَز ذَاّس زاؽت وبّؼ ٍارزات وبالّبی عزهبیِ ای  

 

 

 

(لبچبق) رعوی غیز ٍارزات(  ة   

اعت زاؽتِ ٍخَز ّوَارُ ایزاى زر هترلف زالیل ثِ لبچبق   

وٌس هی ارائِ لجل عبل زر گزفتِ فَرت لبچبق حدن اس ثزآٍرزی ّزعبلِ ارس ٍ وبال لبچبق ثب هجبرسُ عتبز   

,  ثْساؽتی آرایؾی لَاسم( ,  ریدغتزی عزح اس لجل)  هَثبیل گَؽی ؽبهل ایزاى لبچبق ٍارزات ػوسُ الالم

اعت ثَزُ پَؽبن ٍ هرسر هَاز   

 هیشاى ثزآٍرز رٍؽْبی اس اعالع ثزای)  هیگزز ثزآٍرز زالر هلیبرز ۻ۹ حَالی ػسزی لبچبق ٍارزات ذبلـ

( وٌیس هزاخؼِ ارس ٍ وبال لبچبق ثب هجبرسُ عتبز عبیت ثِ گذؽتِ عبلْبی لبچبق حدن ًیش ٍ لبچبق   
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ذسهبت ٍارزات( ج   

 وؾَر فضبی اس ایزاًی ّبی الیيایز اعتفبزُ ٍ وؾَر اس ذبرج ثِ ّب ایزاًی هغبفزت هثل الالهی ذسهبت ٍارزات

ؽَز هی ؽبهل را  ًفت ٍسارت تَعظ ثرقَؿ هٌْسعی ذسهبت ٍارزات ٍ زیگز ّبی  

هیلیبرز زالر ثَزُ اعت ٍ چَى فؼبلیت ّبی  ۹9تب  ۻ۹ػسزی ثیي  ۾9تب  9۸ٍارزات ذسهبت ایزاى زر عبلْبی 

زر ًتیدِ تحزین ّب وبّؼ ذَاّس زاؽت ثِ ّویي زلیل اًتظبر  99ۻ۹تَعؼِ ای ٍ اعترزاج ًفت زر عبل 

ر ثزعسهیلیبرز زال ۻ۹زارین ٍارزات ذسهبت ّن ثِ حَالی حسالل  همسار ذَز یؼٌی حسٍزا   

 

 

زر ایزاى ّوَارُ ذزٍج عزهبیِ زر ًتیدِ تالعوبت عیبعی  ًیش وبّؼ لیوت   ز( ذبلـ ذزٍج عزهبیِ :

 ٍالؼی زالر زر عبلْبیی ثِ اٍج ذَز رعیسُ ٍ زر ثزذی اس عبلْب ثِ حَالی ففز رعیسُ

 

 

 

ثرقَؿ زر اٍاذز زِّ ّؾتبز وِ ًزخ ارس ثزای عبلْب عزوَة ؽسُ ثَز ذزٍج  ّوبًغَر وِ هؾبّسُ هیؾَز

ثِ تسریح ذزٍج عزهبیِ  9۹ٍ  9۸هیلیبرز زالر عبالًِ ثَزُ ٍ ثب افشایؼ ًزخ ارس زر عبلْبی  ۽ۺعزهبیِ ثبلغ ثز 

هبیِ زر ًتیدِ ثجبت چٌسعبلِ ًزخ ارس هدسز رًٍس ذزٍج عز ۾9ٍ  ۽9رًٍس وبّؼ زاؽتِ تب ایٌىِ زر عبل 

زر ًتیدِ ًبآراهی ّب ٍ ًیش  ۾9ؽست گزفتِ ٍ تب آًدب وِ ثبًه هزوشی رعوب گشارػ وززُ زر سهغتبى عبل 

  هیلیبرز زالر ًشزیه ؽسُ اعت ۸ۺثجبت چٌسعبلِ ًزخ ارس ذزٍج عزهبیِ ّن ؽست گزفتِ  ٍ ثِ هزس 

 

 

 25.2- 

 17.2- 

 9.8- 

 13.4- 

 -    
 2.3  

 18.3-  19.3- 

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

 خالص خروج سرمایه
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ثِ چِ هیشاى ذَاّس ثَز؟ 99ۻ۹اهب عَال ایٌدبعت وِ ذزٍج عزهبیِ زر عبل   

 

ز ٍ ثبیس تَخِ وٌین وِ ذزٍج عزهبیِ تٌْب ثِ ؽىل ذزیس زالر بعد ایي عَال ثِ ؽست ثِ ًزخ ارس ثغتگی زارپ

عظ ایزاًی ّب ٍ اًتمبل ایي ارس ثِ ذبرج اس وؾَر ٍ عزهبیِ گذاری زر وؾَرّبی زیگز ًیغت ثلىِ ذزیس ارس َت

ی اس فبزرات ثِ اهیس ثبالتز رفتي ػسم ػزضِ حَالِ ارس ًبؽوبغذی تَعظ هززم ٍ ًگْساری زر هٌشل ٍ ًیش 

 لیوت ارس ثزای هست عَالًی ّن ذزٍج عزهبیِ ثحغبة هی آیس

 

زر اثتسا ػزضِ ٍ تمبضبی ارس زر عبل ثؼس را خوؼجٌسی  99ۻ۹ثزای پبعد ثِ هیشاى ذزٍج عزهبیِ زر عبل 

 وٌین

 

 

زالر ، ػزضِ  ۸ۼّوبًغَر وِ زر خسٍل ثبال هؾبّسُ هیىٌیس زر فَرت تساٍم تحزین ّب ٍ لیوت ًفت حَالی 

هیلیبرز زالر ووتز اس تمبضبی ارس اعت الجتِ ثسٍى ذزٍج عزهبیِ ۼ۹ ارس ثِ اًساسُ   

ًگبُ ثب زالر ثزعس  ٍ اس عزفی فبزرات ًفت حَالی یه هیلیَى ثؾىِ ثبؽس آ  ۸۽ اگز لیوت ًفت ثِ ثبالی 

هیلیبرز زالر هیزعس ۽۾ فزك ففز ثَزى هیشاى ذزٍج عزهبیِ، ػزضِ ٍ تمبضبی ارس ّز زٍ ثؼسز حَالی   

 

هؾبّسُ هیگززز وِ پبؽٌِ آؽیل ثبسار ارس هیشاى ذزٍج عزهبیِ اعت ثسیي هؼٌب وِ ثبًه هزوشی ثبیغتی تب 

ًیش ثغتي هجبزی ذزٍج عزهبیِ حس هوىي تالػ وٌس ذزٍج عزهبیِ را اس عزیك افشایؼ هٌغمی ًزخ ارس ٍ 

وٌتزل وٌس ّزچٌس ّوَارُ هْوتزیي ٍ وبرآهستزیي اثشار ثزای وٌتزل ذزٍج عزهبیِ ّوبى ًزخ هٌغمی ارس 

 اعت ٍ ًِ الساهبت عغحی هبًٌس هحسٍزیت ًمل ٍ اتمبالت ریبلی ٍ ... .

 

 

 

(هیلیبرز زالر)هجلغ تمبضبی ارس(هیلیبرز زالر)هجلغ ػزضِ ارس
40تمبضبی ارس ًبؽی اس ٍارزات رعوی7ػزضِ ارس ًبؽی اس فبزرات ًفت ٍ هیؼبًبت

13تمبضبی ارس ًبؽی اس ٍارزات غیزرعوی)لبچبق(12ػزضِ ارس ًبؽی اس فبزرات پتزٍؽیوی ّب

13تمبضبی ارس ًبؽی اس ٍارزات ذسهبت25ػزضِ ارس ًبؽی اس فبزرات غیز ًفتی

؟تمبضبی ارس ًبؽی اس ذبلـ ذزٍج عزهبی8ِػزضِ ارس ًبؽی اس فبزرات ذسهبت

66خوغ52خوغ
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 خوغ ثٌسی :

 

ؽوغی ثب ؽزٍع تحزین  9۸زر زِّ  ِوفت ثب هزٍر ثبسار ارس زر ًشزیه ثِ عِ زِّ گذؽتِ هیتَاى ًتیدِ گز

ّبی التقبزی ٍ عپظ وبّؼ ؽسیس لیوت ًفت ، لسرت زٍلت ٍ ثبًه هزوشی زر عزوَة ًزخ ارس ثؾست 

وبّؼ پیسا وززُ زر حبلیىِ زر زِّ ّؾتبز ؽوغی ػىظ ایي حبلت ثزلزار ثَز ٍ زٍلت اس عزیك زرآهس ارسی 

م را ًویساز ٍ ّویي ػبهلی ؽس ثزای خْؼ ارسی عی حبفل اس ًفت اخبسُ افشایؼ لیوت ارس ثِ اًساسُ تَر

  ۿ9ۻ۹ٍ ًیش ثِ زًجبل آى هدسزا خْؼ ارسی زر عبل  9۹ۻ۹ٍ  9۸ۻ۹عبل 

ثزرعی ٍضؼیت ثبسار ارس ٍ ػَاهل هرتلف هَثز ثز ایي ثبسار هیجبیغت زٍ زِّ هتفبٍت را زیس ٍ ثٌبثزایي ثزای 

زر زِّ ًَز را زر هحبعجبت لحبػ وززاثزات حدن ًمسیٌگی اًجبؽتِ ٍ وبّؼ ؽسیس رؽس التقبزی   

ثٌفغ تمبضبی ارس اعت ٍ ایي ػبهلی ذَاّس ثَز ثزای  99ۻ۹ثب هحبعجبت هب ػزضِ ٍ تمبضبی ارس زر عبل 

تساٍم تحزین ّب( افشایؼ ًزخ ارس ٍ حزوت ثِ عوت ارسػ ٍالؼی آى)ثب فزك   

ثزآٍرز وززین  : زر اثتسا ثب اعتفبزُ اس ًزخ تَرم  زٍ رٍػرا ثِ    8۹ۻ۹  ارسػ ٍالؼی زالر ثز اعبط عبل پبیِ 

ثب رؽس حدن  رعوی وِ تَعظ ثبًه هزوشی گشارػ ؽسُ  ٍ عپظ ثب اعتفبزُ اس تَرهی وِ زر اًتظبر هیزفت

ٌگی ٍ رؽس التقبزی ایدبز هیؾس)ثب اعتفبزُ اس تیَری همساری پَل( ًمسی  

 99ۻ۹زالر آهزیىب زر عبل  ٍالؼی ارسػسُ ثب اعتفبزُ اس ًزخ تَرم رعوی وِ تَعظ ثبًه هزوشی گشارػ ؽ

  99ۻ۹زالر آهزیىب زر عبل  رسػ ٍالؼیاتَهبى ثزآٍرز گززیس ٍ ثب اعتفبزُ اس رٍػ زٍم   ۸۸۽ۻ۹حَالی 

ززیسگتَهبى ثزآٍرز  ۸۸۽9ۺحَالی   

وَة ارسی ثرقَؿ زر زِّ ّؾتبز تفبٍت ایي زٍ ثزآٍرز ًبؽی اس ثبثت ًگِ زاؽتي ًزخ اًزصی ٍ ًیش عز

وغزی ثَزخِ زٍلت ٍ افشایؼ ًزخ حبهل ّبی تی زٍلت ٍ ؽوغی اعت ثٌبثزایي ثب وبّؼ ؽسیس زرآهس ًف

 اًزصی هیتَاى اًتظبر زاؽت ًزخ ارس ثِ عوت ًزخ ثسعت آهسُ اس رٍػ زٍم حزوت وٌس

ج عزهبیِ هیتَاًس ثؾست ثز تزاس ارسی تبثیز گذار ثبؽس هیتَاى اًتظبر زاؽت ػالٍُ ثز ایي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ذزٍ

تَهبى ًجبؽس چزا وِ ثب  ۸۸۽ۻ۹ػسز  ًزخ زالر ووتز اس ثزای هست عَالًی حتی زر فَرت تَافمبت عیبعی

ذزٍج ٍخَز افشایؼ ًزخ زر عبیز ثبسارّب هثل ثبسار هغىي ٍ ثبسار عزهبیِ ٍ ... زر فَرت وبّؼ ثیؾتز ًزخ ارس،

  عزهبیِ تحزیه ؽَز ٍ هَخت افشایؼ ؽسیس تمبضب گززز.

 

 ثب تؾىز 

ًَرثرؼهحوس    


