آسیب شناسی ابسارهای مالی اسالمی در بازار سرمایه ایران؛
رهیافتی به طراحی اوراق بهادار اسالمی
ػیذػثاع ٔٛػٛیاٖ

اػتاد پظٞٚـٍا ٜفش ٚ ًٙٞا٘ذیـ ٝاػالٔی

حأذ تاخٕیشسیاحی

دا٘ؾ آٔٛخت ٝدوتشی ٔذیشیت ٔاِی دا٘ـٍا ٜأاْ كادق (ع)

ٔمذٔٝ

 تٛػؼ ٚ ٝپیـشفت التلادی ٞش وـٛسی دس ٌش ٚتٛػؼ ٝتاصاسٞاٟ٘ ،ادٞا  ٚاتضاسٞای ٔاِی
اػت.
ٔ غاِؼات تدشتی ٘ـاٖ ٔیدٞذ التلادی ٔٛفك اػت و ٝتتٛا٘ذ اتضاسٞای ٔٙاػة،
ٔتٛٙع  ٚاعٕیٙاٖ تخؾ سا تشای خزب ػشٔایٌٝزاسیٞای داخّی  ٚخاسخی عشاحی
ٕ٘ایذ.
 اتتذا پٙذاؿتٔ ٝیؿذ تاصاسٞای ٔاِی اػالٔیٕ٘ ،یتٛا٘ٙذ ت ٝپٛیایی تاصاسٞای ٔتذاَٚ
د٘یا تاؿٙذ؛ چشا و ٝاوثش اتضاسٞای ٔاِی تاصاسٞای غشتی ٔثتٙی تش ٟ٘اد لشم تا تٟشٜ
اػت و ٝاص دیذٌا ٜفم ٝاػالٔی ستا تٛد ٚ ٜدس تاصاسٞای ٔاِی اػالٔی ٕٔٛٙع ٞؼتٙذ؛
 پیذایؾ تاصاس كىٛن ،ایٗ حمیمت سا ثاتت وشد و ٝخیّی اص واسوشدٞاٙٔ ،اتغ ٚ
اتضاسٞای ٔاِی دس یه ػاختاس ٔاِی اػالٔی ٘یض أىاٖپزیش ٞؼتٙذ.

ٔمذٔٝ
 عشاحی اتضاسٞای ٔاِی تا چاِؾٞای خذی سٚتش ٚاػت:
.1

ا٘غثاق اتضاسٞای ٔاِی تا اك َٛؿشیؼت تٚ ٝیظ ٜفم ٝاػالٔی،

.2

ا٘غثاق اتضاسٞای ٔاِی تا ؿشایظ التلادی ،تاصاسٞای ٔاِی ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات حمٛلی ٚ
حؼاتذاسی وـٛس،

 ت ٝتیاٖ سٚؿٙتش یه اتضاس ٔاِی ٔٛفك ،افض ٖٚتش تغاتك تا آٔٛصٜٞای اػالٔی ،تایؼتی اص
ٔٙظش التلادی (ٔؼیاسٞای التلاد خشد  ٚوالٖ)ٔ ،اِی (ؿٙاػایی ٔ ٚذیشیت
سیؼهٞای ٔشتثظ) ،حمٛلی (تغاتك تا لٛا٘یٗ)  ٚحؼاتذاسی لاتُ دفاع تاؿذ.

پتا٘ؼیُ كىٛن دس تٛػؼ ٝتاصاس ػشٔای ٝاػالٔی
 حذٚداً یه ػ ْٛاص ػشٔایٌٝزاساٖ دس وـٛسٞایی و ٝاوثشیت آٖٞا ٔؼّٕاٖ ٞؼتٙذ دس خؼتدٛی اتضاسٞای
ػاصٌاس تا ؿشیؼت ٞؼتٙذ؛  50یا  60دسكذ دیٍش اٌش اص ِحاػ تداسی سلاتتی تاؿٙذ اص ٔحلٛالت ٔغاتك تا
اك َٛؿشػی اػتفادٔ ٜیوٙٙذ.

 وـٛسٞای اػالٔی ٔیتٛا٘ٙذ اص ظشفیت كىٛن خٟت خزب ٔٙاتغ غیش ٔؼّٕا٘اٖ  ٚحتی خزب ػشٔای ٝاص
دیٍش لاسٞ ٜا اػتفاد ٜوٙٙذ .دس ا٘تـاس كىٛن ٔ 800یّی ٖٛدالسی تٛػظ تا٘ه ػشٔایٌٝزاسی اتٛظثی و ٝدس
چٟاسْ دػأثش ٙٔ 2006تـش ؿذ تمشیثاً  40دسكذ اص ػشٔایٌٝزاساٖ اص اسٚپا تٛد٘ذ.
 دس ا٘تـاس ٔ 3.52یّیاسد دالسی كىٛن ٘خیُ ٘یض  %40اص ػشٔایٌٝزاساٖ اص اسٚپا تٛد٘ذ .تؼذادی اص ؿشوتٞای
اسٚپایی  ٚطاپٙی دسكذد ٞؼتٙذ و ٝتاصاس كىٛن سا تشای خٕغآٚسی ٔٙاتغ دساصٔذت ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس دٙٞذ.


سؿذ كىٛن دس ػاَ  ٚ 2005تؼذ اص افضایؾ لیٕت ٘فت دس وـٛسٞای ػض ٛؿٛسای ٕٞىاسی خّیح
فاسع ٔ ٚاِضی آغاص ؿذ .ؿتاب ا٘تـاس كىٛن اص ٔ 3/11یّیاسد دالس دس ػاَ  2005تٔ 6/37 ٝیّیاسد
دالس دس ػاَ  ٚ 2007لثُ اص ؿشٚع تحشاٖ ٔاِی خٟا٘ی دس ػاَ  2008سلٓ خٛسد

اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی دس د٘یا


دس ػاَ  ،2012ا٘تـاس كىٛن ت ٝػٛٙاٖ یىی اص سٚؽٞای تأٔیٗ ٔاِی  ٓٞتشای ٘اؿشاٖ تاصاسٞای
ٔاِی ٔتؼاسف  ٓٞ ٚتاصاسٞای ٔاِی اػالٔی دس ػشاػش د٘یا ٔغشح ٌـت .دس ػاَ  ،2012تاالتشیٗ
ػغح ا٘تـاس كىٛن تا آٖ صٔاٖ یؼٙی ٔ 1/137یّیاسد دالس سخ داد.



دس ٔیاٖ ا٘ٛاع ػاختاسٞای كىٛن ،اص دػأثش  2015كىٛن ٔشاتح ٝتا ٔدٕٛع 1877تاس ا٘تـاس  8/32 ٚدسكذ ػ ٟٓتاصاس
٘ؼثت ت ٝػایش كىٛن عشفذاس تیـتشی داسد .ایٗ كىٛن ت ٝعٛس ٌؼتشد ٜدس ٔاِضی تٝػٛٙاٖ تضسٌتشیٗ تاصاس كىٛن
خٟا٘ی اػتفادٔ ٜیؿٛد.



دس خاسج اص وـٛس ٔاِضی ،اٌش لاتّیت ٔؼأّ ٝكىٛن ٔغاتك اػتا٘ذاسدٞای ػاصٔاٖ حؼاتذاسی  ٚحؼاتشػی ٟ٘ادٞای ٔاِی
اػالٔی (ٔ )AAOIFIذ ٘ظش تاؿذ ،وٕتش اص  50دسكذ آٖ ٔشاتح ٝاػت .دس ٘تید ٝدس  5ػاَ اخیش ،ا٘ٛاع كىٛن ٔٛسد
اػتفاد ٜت ٝػٕت اػتفاد ٜاص ٔذَٞایی و ٝدس د٘یا تیـتش پزیشفت ٝؿذٜا٘ذ ،تغییش ٕ٘ٛد ٜاػت؛ ٔا٘ٙذ ٔشاتحٔ ،ٝـاسوت،
ٚواِت  ٚاخاس.ٜ

ٔیضاٖ ػشض ٝكىٛن دس د٘یا – ٔیّیاسد دالس

اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی دس ایشاٖ
 دس ایشاٖ اٚساق ٔـاسوت ٘خؼتیٗ اتضاسی تٛد و ٝت ٝػٛٙاٖ خایٍضیٗ اٚساق لشض ،ٝػاَ  1373تشای تأیٗ
ٔاِی پشٚطٛ٘ ٜاب ٔٙتـش ؿذ .اِٚیٗ كىٛن غیش اص ٔـاسوت سا ٔیتٛاٖ اٚساق اخاسٔ ٜاٞاٖ دا٘ؼت وٝ
ػاَ  1389تٔ ٝثّغٔ 291,500یّی ٖٛسیاَ ٔٙتـش ؿذ.
ٔ یضاٖ ا٘تـاس اٚساق تٟاداس اػالٔی عی ػاَٞای ٌزؿت ٝافضایؾ یافت  ٚتاییذ وٕیت ٝفمٟی ػاصٔاٖ تٛسع  ٚاٚساق تٟاداس ٚ
ٕٞچٙیٗ تٟی ٝآییٗ ٘أٞ¬ٝا  ٚدػتٛساِؼُٕٞای ا٘تـاس تاػث س٘ٚك ایٗ اتضاسٞا ؿذ ٜاػت ٞشچٙذ ٔیضاٖ تأیٗ ٔاِی ا٘داْ
ؿذ ٜاص عشیك ای ٍٝ٘ٛٙاتضاس ت٘ ٝؼثت تاصاس پٛٙٞ َٛص ٘اچیض اػت.
 تیـتشیٗ ٔیضاٖ ا٘تـاس اٚساق تٟاداس دس تاصاس ػشٔایٔ ٝشتٛط ت ٝاٚساق ٔـاسوت  ٚپغ اص آٖ اٚساق اخاس ٜاػت .ؿایاٖ روش
اػت ؤ ٝیضاٖ ا٘تـاس اػٙاد خضا٘ ٝاػالٔی لاتّیت ٔمایؼ ٝتا دیٍش اتضاسٞا سا ٘ذاسد.


ٔیضاٖ ا٘تـاس اػٙاد خضا٘ ٝاػالٔی عی ػاَٞای  1393اِی  1395تاِغ تش ٔ 189.800یّیاسد سیاَ تٛدٜ
اػت و ٝسلٕی تیؾ اص  2.000تشاتش ٔیضاٖ وُ ا٘تـاس اٚساق ٔـاسوت دس تاصاس ػشٔای ٝوـٛس تٛد ٜاػت.

ٔیضاٖ ا٘تـاس كىٛن دس تاصاس ػشٔای ٝوـٛس

ٔیّی ٖٛسیاَ

ٔیضاٖ ا٘تـاس اػٙاد خضا٘ ٝاػالٔی

ٔیّیاسد سیاَ

ػٕك تاصاسٞای ٔاِی اػالٔی دس ایشاٖ  ٚد٘یا


یىی اص ٘ؼثتٞایی و ٝخٟت تشسػی ٔیضاٖ ٌؼتشؽ تاصاس تذٞی واستشد داسد٘ ،ؼثت اٚساق تذٞی ٔٙتـش ؿذ ٜتٝ
ٔدٕٛع اٚساق  ٚتؼٟیالت تا٘ىی اػت.



تؼٟیالت تا٘ىی  ٚتاصاس تذٞی د ٚسوٗ اػاػی تأیٗ ٔاِی دس وـٛسٞا ٔیتاؿذ.



دس ایٗ ٔشحّٔ ٝحمك تا تٛخ ٝت ٝتشسػی ضشٚست عشاحی اتضاس خایٍضیٗ ،ؿشٚع ت ٝواٚؽ خٟت دػتیاتی ت ٝساٜ
حّی فمٟی تشای عشاحی اتضاس خایٍضیٗ ٔیوٙذ.



ٞشچ ٝایٗ ٘ؼثت ػذد تیـتشی تاؿذ ٘ـاٖ دٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝتاصاس تذٞی تٛػؼ ٝیافت ٝتش اػت.



دس أشیىا ٔیاٍ٘یٗ ٘ؼثت اٚساق تذٞی ت ٝخٕغ اٚساق تذٞی  ٚتؼٟیالت ،عی  5ػاَ اخیش  62%تٛد ٜاػت.

ٕٞ یٗ ٘ؼثت یؼٙی ٔیاٍ٘یٗ اٚساق تذٞی ٔٙتـش ؿذ ٜت ٝخٕغ اٚساق تذٞی ٔ ٚا٘ذ ٜتؼٟیالت دس ایشاٖ،
عی  5ػاَ اخیش تٟٙا  1.6%تٛد ٜاػت.

ػٕك تاصاسٞای ٔاِی اػالٔی دس ایشاٖ  ٚد٘یا


تا ٔمایؼ ٝایٗ ٘ؼثت دس د ٚوـٛس ت ٝایٗ ٘تید ٝخٛاٞیٓ سػیذ و ٝدس ایشاٖ ػ ٟٓتأٔیٗ ٔاِی اص عشیك ا٘تـاس اٚساق
تذٞی دس تاصاس ػشٔای٘ ٝؼثت ت ٝتؼٟیالت تا٘ىی تؼیاس پاییٗ اػت .ایٗ دس حاِی اػت و ٝدس ایاالت ٔتحذ ٜأشیىا
ػ ٟٓتأٔیٗ ٔاِی اص عشیك ا٘تـاس اٚساق تذٞی ٘ؼثت ت ٝتؼٟیالت تا٘ىی تیـتش ٔیتاؿذ.

ٔ مایؼ ٝس٘ٚذ تأیٗ ٔاِی دس تاصاس پ ٚ َٛػشٔای ٝدس وـٛس ٘ـاٖ ٔیدٞذ ،سؿذ اػتفاد ٜاص اتضاسٞای تذٞی ٔٙاػة تٛدٜ
اػت ِیىٗ وٕاواٖ تٕایُ ت ٝاػتفاد ٜاص تؼٟیالت تا٘ىی تیـتش اػت.
 ایٗ س٘ٚذ ٞشچٙذ دالیُ ٔتؼذدی داسد و ٝیىی اص اكّیتشیٗ دالیُ آٖ غیشلاتُ ٔمایؼ ٝتٛدٖ ٔیضاٖ ٌؼتشؽ  ٚحدٓ
٘مذیٍٙی ٔٛخٛد دس ؿثى ٝتا٘ىی تا تاصاس ػشٔای ٝاػت ِٚی تحّیُ تاصاس تذٞی اص خٙث ٝاتضاسی ٔیتٛا٘ذ ٘ٛالق اتضاسٞای ایٗ
تاصاس سا ٘ـاٖ دٞذ.
 اص عشف دیٍش دس تاصاس تذٞی تٕأی اتضاسٞا ت ٝیه ٔیضاٖ ٔٛسد تٛخ٘ ٝاؿشاٖ لشاس ٍ٘شفت ٝاػت  ٚد ٚاتضاس اػٙاد خضا٘ ٝاص
عشف دِٚت  ٚاٚساق ٔـاسوت  ٚاخاس ٜاص عشف تخؾ خلٛكی تیـتشیٗ ٔیضاٖ تأیٗ ٔاِی سا ت ٝخٛد اختلاف داد ٜاػت.

آػیة ؿٙاػی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
.1

ػذْ تٛخ ٝت ٝدیذٌاٜٞای ٔـٟٛس فمٟی

.2

ػذْ تٛخ ٝت ٝاتؼاد اخشایی  ٚػّٕیاتی

.3

ػذْ تٛخ ٝت ٝآثاس التلاد والٖ اتضاس عشاحی ؿذٜ
.I

ٕٞؼٛیی تا سؿذ التلادی

.II

ٕٞؼٛیی تا ػذاِت التلادی

.III

لاتّیت تشای ػیاػت ٔاِی

.IV

لاتّیت تشای ػیاػت پِٛی

آػیة ؿٙاػی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
 .4ػذْ تٛخ ٝت ٝآثاس التلاد خشد اتضاس عشاحی ؿذٜ
.I

تغاتك تا ٞذفٞا  ٚاٍ٘یضٜٞای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ ٔاِی

.II

تغاتك تا سٚحیات  ٚػّیمٞٝای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ ٔاِی

.III

٘مذؿ٘ٛذٌی

.IV

واسایی

 .5ػذْ تٛخٔ ٝثاحث ٔاِی ٔ ٚذیشیت سیؼه
 .6ػذْ تٛخ ٝتٔ ٝؼائُ حمٛلی
 .7ػذْ تٛخ ٝتٔ ٝؼائُ حؼاتذاسی

آػیة ؿٙاػی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی

تحّیُ ا٘ٛاع اٚساق تٟاداس اػالٔی دس چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی
ٔ یتٛاٖ ٞش یه اص ا٘ٛاع اٚساق تٟاداس اػالٔی سا دس چاسچٛبٞای احلا ؿذ ٜلشاس
داد  ٚاص ٔٙظش ٞشوذاْ اص ٔؤِفٞٝا ٔٛسد تحّیُ  ٚتثییٗ لشاس داد.
ٞ ش ٔؤِف ٝتیاٖ ؿذٔ ٜیتٛا٘ذ تٝػٛٙاٖ ػأُ ٌؼتشؽ  ٚیا تاصداس٘ذ ٜػُٕ وٙذ.
 تحّیُ ته ته اٚساق ٘یاصٔٙذ تشسػی دلیك  ٚخٕغ تٙذی ٘ظشات كاحة ٘ظشاٖ
ٔیتاؿذ .تٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛیه تحّیُ اتتذایی اص ٔٙظش چاسچٛبٞای فشػی تیاٖ
ؿذ ٚ ٜتؼضی اص اٚساق دس خذ َٚصیش تیاٖ ؿذ ٜاػت.

تحّیُ ا٘ٛاع اٚساق تٟاداس اػالٔی دس چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی

تحّیُ ا٘ٛاع اٚساق تٟاداس اػالٔی دس چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی

تحّیُ ا٘ٛاع اٚساق تٟاداس اػالٔی دس چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی

سٞیافتٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی


تا تشسػی اتضاسٞای ٔاِی عشاحی ؿذٔ ،ٜیتٛاٖ چٟاس سٚؽ ػٕذ ٜسا احلا ٕ٘ٛد( .ایٗ اػتمشا ،تشاػاع اتضاسٞای ٔٙتـش
ؿذٔ ،ٜلٛتات وٕیت ٝفمٟی ٔ ٚماالت ػّٕی – پظٞٚـی ٔٙتـش ؿذ ٜدس وـٛس ٔیتاؿذ).



اِف) تغثیك اتضاسٞای تاصاسٞای ٔاِی ٔتؼاسف تا فم ٝأأیٝ؛



ٔحمماٖ ٔاِی اػالٔی دس ٔٛاخ ٝتا ای ٍٝ٘ٛٙاتضاسٞا  ٚاػالْ ٘ظش فمٟی اص ؿیٜٞٛای تحمیك ریُ اػتفادٔ ٜیوٙٙذ.



.1

ؿی ٜٛاػتٙثاط فمٟی؛ تا ٔشاخؼ ٝتٔ ٝت ٖٛاكّی اػتٙثاط؛

.2

ؿی ٜٛاػتفتاء اص ٔشاخغ ػظاْ تمّیذ؛

.3

ؿی ٜٛتحّیّی حمٛلی؛

چاِؾ اكّی ایٗ سٚؽ سػایت دلیك ٔٛاصیٗ فمٟی ٕٞ ٚاٍٙٞی اتضاسٞا تا اٞذاف ٘ظاْ التلادی اػالْ اػت.

سٞیافتٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
ب) تغثیك اتضاسٞای وـٛسٞای اػالٔی تا فم ٝأأیٝ
 دس ایٗ سٚؽ اتضاسی و ٝدس یه وـٛس اػالٔی ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفتٔ ،ٝغاِؼٔ ٝیؿٛد  ٚسا ٜحُٞای
فمٟی آٖ خٕغ آٚسی ٔیٌشددٔ .حمك دس ایٗ سٚؽ ػؼی ٔیوٙذ سٚؽٞای فمٟی اتضاس سا تشاػاع فمٝ
أأی ٝتثییٗ  ٚاحیا٘ا تاصػاصی ٕ٘ایذ.
 ایٗ سٚؽ عشاحی اتضاس ٘یض دس صٔی ٝٙفمٟی ت ٝػ ٝؿی ٜٛتیاٖ ؿذ ٜدس سٚؽ لثُ ،یؼٙی اػتٙثاط فمٟی
ٔحمك ،اػتفتاء اص ٔشاخغ  ٚتشسػی حمٛلی كٛست ٔیٌیشد.
 دس ایٗ سٚؽ ٞشچٙذ ٔثاحث فمٟی تاحذٚدی ا٘داْ ؿذ ٜاػت ِٚی ٘یاصٔٙذ تشسػی دلیك دس صٔیٝٙ
تذػت آٚسدٖ ٚخ ٜٛافتشاق تیٗ ٔزاٞة فمٟی اػت و ٝدس خای خٛد تا كؼٛتتٞایی ٕٞشا ٜاػت.
 دس ایٗ سٚؽ ٘یض چاِؾ ػذْ تغاتك تا اٞذاف ٘ظاْ التلادی اػالْ ٔغشح اػت.

سٞیافتٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
ج) عشاحی اتضاسٞای خایٍضیٗ اتضاسٞای ٔتؼاسف


دس د ٚسٚؽ ػاتك دس پاسٜای اص ٔٛاسد ٔحمك ت ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیسػذ و ٝاتضاس ٔتؼاسف ٔـشٚػیت فمٟی ٘ذاسد ٘ ٚاٌضیش
اص سد اتضاس اػت.



دس ایٗ ٔشحّٔ ٝحمك تا تٛخ ٝت ٝتشسػی ضشٚست عشاحی اتضاس خایٍضیٗ ،ؿشٚع ت ٝواٚؽ خٟت دػتیاتی ت ٝسا ٜحّی
فمٟی تشای عشاحی اتضاس خایٍضیٗ ٔیوٙذ.



ایٗ اتضاس خایٍضیٗ تایذ تٍٝ٘ٛای تاؿذ و:ٝ
.1

ٔمثِٛیت فمٟی داؿت ٝتاؿذ؛

.2

اص ٘ظش اخشایی لاتّیت ػّٕیاتی داؿت ٝتاؿذ.

.3

تا اٞذاف ٘ظاْ التلادی اػالْ ٕٞؼ ٛتاؿذ.

سٞیافتٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
د) عشاحی اتضاس خذیذ


ٔٙظٛس اص اتضاس خذیذ ،اتضاسی اػت و ٝػاتمٝای دس وـٛسٞای ٔختّف اػٓ اص وـٛسٞای اػالٔی ٚ
غیش اػالٔی ٘ذاسد  ٚتشاػاع التضائات التلادی ٔ ٚاِی وـٛس عشاحی ؿذ ٜتاؿذ.



اِثت ٝتا تٛػؼ ٝدأ ٝٙتؼشیف ٔیتٛاٖ اسائ ٝسا ٜحُٞای خذیذ سا ٘یض تؼٛٙاٖ عشاحی اتضاس خذیذ
ِحاػ وشد خلٛكاً ایٙى ٝتؼضی اص سا ٜحُٞای اسائ ٝؿذ ٜخٟت تلحیح اتضاسٞای ٔاِی تىّی
ٔاٞیت اتضاس سا تغییش داد ٜاػت.



دس خذ َٚؿٕاسٕٞٝ٘ٛ٘ 1 ٜایی اص ا٘ٛاع اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی ٛ٘ ٚع عشاحی آٖ اسائ ٝؿذ ٜاػت.

سٞیافتٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی
٘اْ اٚساق

سٚؽ تحمیك فمٟی

٘ٛع عشاحی
/

/
/

/
/
/

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی


پغ اص احلاء چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی ٔیتایؼت ت ٝوٕه ایٗ
چاسچٛبٞا عشاحیٞای خذیذ ػٙدیذ ٜؿٛد  ٚتشاػاع ایٗ چاسچٛبٞا دس ٞش ٔشحّ ٝاص عشاحی
اص تٛخٛد آٔذٖ آػیة خٌّٛیشی ؿٛد.



خٟت حل َٛت ٝایٗ ٔغّٛب ایٗ ٔماِ ٝدس تالؽ اػت و ٝتشاػاع چاسچٛب تیاٖ ؿذ ٜچه
ِیؼتی اص ػٛاالت اػتخشاج ٕ٘ایذ و ٝپاػخٍٛیی ت ٝایٗ ػٛاالت تاػث خٌّٛیشی اص تشٚص
آػیةٞای تیاٖ ؿذ ٜت ٝاٚساق ٔیؿٛد.



ػٛاالت تخؾ ٔاِی  ٚالتلادی سا ٔیتٛاٖ ت ٝد ٚدػت ٝػٛاالت ضشٚسی  ٚستثٝتٙذی تمؼیٓ وشد.
ٔٙظٛس اص ػٛاالت ضشٚسی ػٛاالتی اػت و ٝپاػخٍٛیی ت ٝآٟ٘ا ٔتٙاػة تا ٔشحّ ٝتحمیك ضشٚسی
اػتٔ .ا٘ٙذ:

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی


٘ :1یاصٞای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ خٟت عشاحی اتضاس ٔاِی چیؼت؟

 :2 افشاصٞای ٕٔىٗ تٟی ٝٙاص ٘یاصٞای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ وذاْ اػت؟


تأیٗ ٔاِی ٔ ٚذیشیت سیؼه د٘ ٚیاص اِٚی٘ ٝاؿشاٖ اػت.



وؼة تاصد ٜدس ػغح ٔٙاػة سیؼه ٘یض ٘یاص اِٚی ٝػشٔایٌٝزاساٖ اػت.



دس حاِت وّی وؼة حذاوثش ػٛد التلادیٔ ،فشٚم تاصیٍشاٖ اتضاس ٔاِی اػت؛ تٙاتشایٗ ٔحیظ ٘یاصػٙدی ٚ
ِحاػ آٖ دس یه اتضاس ٔاِی ٕٔىٗ اػت تا تضاد ٔٙافغ سٚتش ٚؿٛد .دس چٙیٗ ٔحیغی اتضاسی سا ٔیتٛاٖ اص ٘ظش

٘یاصػٙدی ٔٛفك دا٘ؼت و ٝدس ٘مغ ٝتٟی ٝٙسفغ تضاد تیٗ ٔٙافغ د ٚعشف لشاس داؿت ٝتاؿذ.

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی
 ػشٔایٌٝزاساٖ خشد تا د ٚخلٛكیت فؼاِیت لاتُ اػتٙا دس تاصاس ٔاِی  ٚتخلق وافی؛
 ػشٔایٌٝزاساٖ ٟ٘ادی و ٝاص ٘ظش ػشٔایٌٝزاسی ،دا٘ؾ واسؿٙاػی  ٚػشٔای ٝتفاٚت اػاػی تا
ػشٔایٌٝزاساٖ خشد داس٘ذ .خٟت اػتخشاج ٘ظشات ایٗ ٌشٔ ٜٚلاحث ٝتا ٔذیشاٖ ػاِی ستث ٝیا واسؿٙاػاٖ
ػشٔایٌٝزاسی فؼاَ دس ایٗ ٟ٘اد وٕه ٔیوٙذ.
٘ اؿشاٖ تاِفؼُ و ٝدس یىی اص تاصاسٞای ٔاِی اػٓ اص تاصاس ػٟاْ یا تذٞی ت ٝا٘تـاس اٚساق ٔثادست وشدٜا٘ذ.

٘ اؿشاٖ تاِمٟ٘ ،ٜٛادٞایی و ٝتشای سفغ ٘یاص خٛد ت ٝد٘ثاَ ا٘تـاس اتضاس ٔاِی تٛدٜا٘ذ ِیىٗ ت ٝدالیّی
٘تٛا٘ؼتٝا٘ذ ٔٙتـش وٙٙذ .ایٗ دالیُ ٔیتٛا٘ذ ٘ـات ٌشفت ٝاص ػذْ ٚخٛد اتضاسی ٔٙغثك تا ٘یاصٞای آ٘اٖ
تاؿذ .دػتشػی ت ٝایٗ ٘اؿشاٖ اص عشیك ؿشوتٞای تأیٗ ػشٔای ٚ ٝؿشوتٞای ٔـاٚس ػشٔایٌٝزاسی ٚ
دایش ٜتخلیق اػتثاسات تا٘هٞا ٔیؼش خٛاٞذ تٛد.

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی


پشػؾ  :3آیا ٔؼیاسٞای ضشٚسی التلادی دس اتضاس ٔاِی ٚخٛد داسد؟



ٔؼیاسٞای التلاد خشد  ٚوالٖ تیاٖ ؿذ ٜسا ٔیتٛاٖ ت ٝد ٚدػت ٝوّی ٔؼیاسٞای ضشٚسی ٔ ٚؼیاسٞای تشخیحی تمؼیٓ وشد.



ٕٞؼٛیی تا سؿذ التلادی ٕٞ ٚؼٛیی تا ػذاِت التلادی دٔ ٚؼیاس ضشٚسی دس تیٗ ٔؼیاسٞای التلاد والٖ اػت .ضشٚسی تٛدٖ ایٗ دٚ
ٔؼیاس تذیٗ ٔؼٙاػت و ٝدس كٛستی و ٝاتضاسی یىی اص ایٗ دٔ ٚؼیاس سا ٘ذاؿت ٝتاؿذ ،اتضاس تاییذ ٘خٛاٞذ ؿذ.



تغاتك تا ٞذفٞا  ٚاٍ٘یضٜٞا  ٚتغاتك تا سٚحیات ٘یض دٔ ٚؼیاس ضشٚسی التلاد خشد اػت و ٝدس ٔشحّ٘ ٝیاصػٙدی ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ
تشسػی ٔیؿٛد؛



ٔحمك دس اتتذا تایذ سٚؽ تحّیُ خٛد دس ٔٛسد ٚخٛد ایٗ ٔؼیاسٞا سا تؼییٗ ٕ٘ایذ .دس ػ ٝسٞیافت ا َٚعشاحی اتضاسٞای ٔاِی ٔیتٛاٖ اص
دادٜٞای پیـیٙی  ٚاتضاسٞای ٔـات ٝتٟش ٜتشد .دس ایٗ سٞیافتٞا أىاٖ تحّیُ ٚخٛد ٔؼیاسٞا تشاػاع سٚؽٞای وٕی ٕٞچٖٛ
التلادػٙدی ،سٚؽٞای ؿثی ٝػاصیٔ ،ذَٞای پٛیا  ٚغیشٚ ٜخٛد داسد.



أىاٖ اػتفاد ٜاص ٔذَٞای ویفی ٕٞچٔ ٖٛلاحث ٝتا خثشٌاٖ ،عٛفاٖ فىشی ،دِفی  ٚغیش ٜدس سٞیافت چٟاسْ ٕٞ ٚچٙیٗ ػ ٝسٞیافت اَٚ
٘یض ٚخٛد خٛاٞذ داؿت.

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی
 پشػؾ  :4آیا اتضاس ٔٛسد عشاحی اص ٘ظش ٔاِی ٔ ٚذیشیت سیؼه ٔٙاػة اػت؟
 تحّیُ ٔذیشیت سیؼه دس یه اتضاس ٘یاصٔٙذ احلاء تٕأی سیؼىٟای ٕٔىٗ  ٚتشسػی أىاٖ ٚلٛع آٖ دس یه اتضاس ٔاِی
ٔی¬تاؿذ.
ٔ ذیشیت سیؼه دس یه اتضاس اص ػٙٔ ٝظش خٛد اتضاس ،تاصیٍشاٖ اتضاس  ٚوالٖ تاصاس  ٚالتلاد لاتُ تحّیُ اػت.
 سیؼىٟایی ٕٞچ ٖٛسیؼه حمٛلی  ٚسیؼه ػّٕیاتی تٔ ٝاٞیت خٛد اتضاس تشٔیٍشدد؛ سیؼه ٘ى ٚ َٛسیؼه اػتثاسی ٔشتٛط
ت ٝتاصیٍشاٖ اتضاس اػت  ٚسیؼه تاصاس  ٚسیؼه ػیاػی ٔشتٛط ت ٝوالٖ تاصاس  ٚالتلاد ٔی تاؿذ.
ٔ حمك تایذ دس یه ٘مـ ٝوّی دِٛٔ ٚف ٝاكّی ٔیضاٖ تاثیش  ٚاحتٕاَ ٚلٛع ٞش سیؼه سا دس تحّیُ خٛد تذػت آٚسد  ٚتشاػاع
ضشب ایٗ دِٛٔ ٚفٚ ،ٝخٛد سیؼىٟای ٔختّف سا دس ٔٛسد اتضاس ٔٛسد تشسػی ستث ٝتٙذی ٕ٘ایذ.
 دس كٛستی ؤ ٝیضاٖ ٚخٛد ٞش سیؼه دس ٚسل ٝتٟاداس اص ٔٙظش خثشٌاٖ ٔتٙاػة تا ٚیظٌیٟای ٚسل ٝتاؿذٚ ،سل ٝدس ٘مغٔ ٝغّٛب
لشاس داسد ِٚی اٌش ٚخٛد یه سیؼه دس ٚسل ٝتیؾ اص حذ ٔتؼاسف تاؿذٔ ،حمك ٔیثایؼت تا تغییش ٚیظٌیٟای ٚسل ٚ ٝیا ا٘ضٕاْ
ؿشایغی دس ٚسلٔ ٝیضاٖ ایٗ سیؼه سا واٞؾ دٞذ.

ػٛاالت ضشٚسی ٔاِی  ٚالتلادی
 پشػؾ  :6 ٚ 5آیا لاتّیت تغثیك تا لٛا٘یٗ  ٚاػتا٘ذاسدٞای حؼاتذاسی یا پیـٟٙاد تذٚیٗ یا تغییش لٛا٘یٗ  ٚاػتا٘ذاسدٞای
حؼاتذاسی ٚخٛد داسد؟
 تغاتك یه اتضاس ٔاِی تا لٛا٘یٗ ٔٛخٛد ٔیتٛا٘ذ تاػث اخشای ػشیغ اتضاس ٔیؿٛد.
 تشسػی سٚیٞٝای حؼاتذاسی آخشیٗ ٔشحّ ٝتشسػی یه اتضاس تٟاداس ٔیتاؿذ .ثثت حؼاتذاسی دس حاِت وّی تاتغ
اػتا٘ذاسدٞای ٔـخق خٛد اػت و ٝایٗ اػتا٘ذاسدٞا دس ػُٕ ٔتغیشٞای صیادی سا دس ٔٛسد یه اتضاس ٔؼّ ْٛخٛاٙٞذ وشد.
٘ح ٚ ٜٛصٔاٖ ؿٙاػایی ػٛد ،ؿٕ٘ ٚ َٛشخ ٔاِیات  ٚعثم ٝتٙذی ؿذٖ اتضاس خاف اص خٟت تذٞی  ٚداسایی ٛٔ ٚاسد دیٍش
تاتغ ایٗ اػتا٘ذاسدٞا خٛاٞذ تٛد.

 دػت ٝد ْٚپشػؾٞا ػٛاالت ستثٝتٙذی اػت و ٝپاػخٍٛیی ت ٝایٗ ػٛاالت دس حاِت وّی تاػث غٙای تحمیك خٛاٞذ ؿذ.
 دس كٛستی ؤ ٝحمك دس پاػخٍٛیی ت ٝپٙح ػٛاَ اكّی ت ٝچٙذ خٕغ تٙذی تشػذ وٞ ٝشوذاْ ٔٙدش ت ٝعشاحی اتضاس
تلٛست خاكی ؿٛد ،خٛاتٍٛیی ت ٝػٛاالت صیش الصْ خٛاٞذ تٛد ٔ ٚیتٛا٘ذ ستثٝتٙذی وأّی اص حاالت ٔختّف عشاحی اتضاس
اسائٕ٘ ٝایذ ٔ ٚحمك سا دس تلٕیٓ ٌیشی خٟت اسائٔ ٝغّٛبتشیٗ سا ٜحُ وٕه وٙذ.

ػٛاالت ستثٝتٙذی تخؾ ٔاِی  ٚالتلادی
پشػؾٞای ستث ٝتٙذی ت ٝلشاس صیش اػت:
پشػؾ  :1ستث ٝتٙذی ضشٚست ٘یاصٞای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ اػتخشاج ؿذ ٜچیؼت؟
پشػؾ  :2وذاْ افشاص تٟی ٝٙؿأُ تا إٞیتتشیٗ ٘یاصٞای ٘اؿشاٖ  ٚػشٔایٌٝزاساٖ اػت؟
پشػؾ  :3وذاْ سٚؽ عشاحی اص ٔؼیاسٞای تشخیحی التلادی تیـتشی تشخٛسداس اػت؟
پشػؾ  :4وذاْ سٚؽ عشاحی اص وٕتشیٗ ٔیضاٖ سیؼه  ٚیا تٟتشیٗ ؿشایظ ٔذیشیت سیؼه تشخٛسداس اػت؟
پشػؾ  :5وذاْ اتضاس تیـتشیٗ تغاتك تا ٔمشسات  ٚسٚیٞ ٝای حؼاتذاسی سا داسد؟


تشاػاع ایٗ پشػؾٞا ٔیتٛاٖ ستث ٝتٙذی وأّی اص سٚؽٞای عشاحی ٔختّف اسائ ٝوشد .سٚؽ عشاحی و ٝتتٛا٘ذ خٛاتٍٛیی
تیـتشیٗ پشػؾ تاؿذ ،تٟتشیٗ سٚؽ عشاحی اتضاس خٛاٞذ تٛد.

خٕغتٙذی ٘ ٚتیدٌٝیشی


عشاحی اتضاسٞای خذیذ دس ایشاٖ ػٕذتاً تا د ٚچاِؾ سٚتش ٚاػت .چاِؾ ا َٚا٘غثاق اتضاسٞای ٔاِی تا ؿشایظ تاصاس پ ٚ َٛػشٔای ٝوـٛس
ٔیتاؿذ  ٚچاِؾ د ْٚا٘غثاق اتضاس تا ٔٛاصیٗ فمٟی اػت.



سٚؽٞای عشاحی اٚساق تٟاداس دس ٔاِی اػالٔی سا ٔیتٛاٖ دس چٟاس دػت ٝوّی :تغثیك اتضاسٞای ٔتؼاسف تا فم ٝأأیٝ؛ تغثیك اتضاسٞای
وـٛسٞای اػالٔی تا فم ٝأأیٝ؛ اسائ ٝاتضاسی خذیذ خٟت خایٍضیٙی اتضاسٞای ٔتؼاسف  ٚعشاحی اتضاس خذیذ احلا ٕ٘ٛد.



ػال ٜٚتش ٔـىالت پظٞٚؾٞای ٔاِی اػالٔی و ٝدس ٔٛسد پظٞٚؾٞای عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی ٘یض كادق اػت؛ پظٞٚؾٞای
عشاحی اتضاسٞای ٔاِی اػالٔی اص ٘مقٞایی چ :ٖٛػذْ تٛخ ٝت ٝفشآیٙذٞا ٔ ٚحذٚدیتٞای ػّٕیاتی دس عشاحی فمٟی ،ػذْ تٛخ ٝتٝ
ٔؼائُ حمٛلی  ٚحؼاتذاسی ،تغییش ٔاٞیت اتضاس اص ٞذفٞای تؼشیف ؿذ ،ٜاػتفاد ٜاص ٘ظشات غیش ٔـٟٛس فمٟی ،ػذْ تٛخ ٝت ٝاثشات
التلاد والٖ اتضاس عشاحی ؿذ ،ٜػذْ تٛخ ٝت ٝاثشات التلاد خشد اتضاس عشاحی ؿذ ٚ ٜػذْ ٘یاصػٙدی اتضاس عشاحی ؿذ ٜدس تاصاس ٞذف،
تشخٛسداس اػت.



تشاػاع ٔـاٞذ ٜاٚساق تٟاداس اػالٔی ٔٙتـش ؿذ ٜدس تاصاس ػشٔای ٝایشاٖ چاسچٛبٞای آػیة ؿٙاػی چٟاسٌا٘ ٝاػتخشاج ؿذ وٞ ٝش
چاسچٛب ؿأُ ِٔٛفٞ¬ٝایی ٔیؿٛد .تشاػاع چاسچٛبٞای تیاٖ ٔیتٛاٖ ٞش ٚسل ٝتٟاداس اػالٔی سا تحّیُ ٕ٘ٛد  ٚػّت ٔتذا َٚؿذٖ ٚ
یا ػذْ ا٘تـاس آٖ سا خؼتد ٛوشد.

واستشي عشاحی اتضاس ٔاِی اػالٔی

تا ػپاع
اص تٛخ ٝؿٕا

