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 8 پیچیذٟ ٗآي اتضاس١اي اص استلادٟ تٞسؼ٠. 1ـ2

 8 ١ا داسايي ساصي ت٢اداس اٝسام اص استلادٟ اكضايص. 2ـ2

 9 پشداخت ١اي سیستٖ دس تسٞي٠ ١اي سٝش. 3ـ2
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 1زهرا خوشنود

 

 چکیده

ٗذيشيت ٛاٜٗاسة سيسي ٛوذيِٜي ٝ تٞخ٠ ٛاًاكي ت٠ ٗذيشيت اٛٞاع ٗختٔق سيسـي ٛوـذيِٜين ٛوـص ٗـٞدشي دس پذيـذ  ٝسدٙ      
تحشاٙ ٗآي اخیش داضت٠ است. ايٚ تحشاٙ دس ًطٞس١اي ٗختٔق ٜٗدش ت٠ اغالح سٝيٌشد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تـش پايـ٠ اغـالح    

ضـذٟ دس ٗـذيشيت ايـٚ سيسـي ضـذٟ       آ٘ٔٔي طشاحي سيسي ٛوذيِٜي ٗثتٜي تش س١ٜ٘ٞد١اي خذيذ تیٚس١ٜ٘ٞد١ا ٝ اغّٞ ٗذيشيت 
آ٘ٔٔين ضٌاف تیٚ ٗا١یت سيسي ٛوـذيِٜي   است. دس ايشاٙ ٛیض تشاساس تحٞالت حاغ٠ٔ دس سیستٖ ٗآي ٝ دس ساستاي تحٞالت تیٚ

يِٜي دس حاّ پشسَٛ ضـذٙ اسـت. تـا ايـٚ ٝخـٞد      ضذٟ دس س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي ٛوذ ٝ سٝيٌشد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي طشاحي
ٗشًضي خ٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ تشداضت٠ ٛطذٟ اسـتن دس حـآي ًـ٠ ضـشٝسي      تاًٜٞٙ خ٢ت اغالح ايٚ س١ٜ٘ٞد ُاٗي اص طشف تاٛي

ضـذٟ دس ٗـذيشيت سيسـي ٛوـذيِٜين تٞسـ        آ٘ٔٔين س١ٜ٘ٞد خذيذي تا تٞخ٠ تـ٠ اتؼـاد ٛاديـذٟ اِٛاضـت٠     است تشاساس تدشت٠ تیٚ
 ٗشًضي خ٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ طشاحي ضٞد. تاٛي
 

 ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜين س١ٜ٘ٞدن تحشاٙ ٗآين سیستٖ ٗآي.:  کلمات کلیدی

 .JEL: G01-G18-G28-G32بندی طبقه

 

 
 استادياس ُشٟٝ تاٌٛذاسين پژ١ٝطٌذٟ پٞٓي ٝ تاٌٛي. - 1
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 هقدهِ. 1
 

ُیشي تحشاٙ ٗآي اخیشن تحّٞ چطِ٘یشي دس ػشغ٠ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي پذيـذ  ٗـذ. دس حویوـت     پس اص ضٌْ

ٝخٞد  ٗذٟ تٞد؛ ت٠ ٛحٞي ٠ً ايٚ ضٌاف تـ٠   ضٌاكي تیٚ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٝ ٗا١یت ايٚ سيسي ت٠هثْ اص تحشاٙن 

  ّ ٚ   ١ـاي اخیـشن ٗوـشسات    ٗوذاس صيادي تش ػ٘ن تحشاٙ ٗآي اكضٝد. اص ايـٚ سٝ دس سـا دٛثـاّ  ٢ٛـا    آ٘ٔٔـي ٝ تـ٠   ُـزاساٙ تـی

اغـّٞ ٝ س١ٜ٘ٞد١ـاي خذيـذي دس ٗـذيشيت      ١اي ٗٞدشي دس صٗی٠ٜ طشاحي ٝ ٗؼشكـي  ُزاساٙ داخٔي ًطٞس١ا ُإ ٗوشسات

ُـزاسي دس ايـٚ ػشغـ٠ اص هـذٗت چٜـذاٛي تشخـٞسداس        سيسي ٛوذيِٜي تشداضتٜذ. تا ايٚ ٝخٞد دس ايـشاٙ تدشتـ٠ ٗوـشسات   

س١ٜ٘ـٞدي دس ٗـذيشيت سيسـي ٛوـذيِٜي تٞسـ  اداسٟ ٗتآؼـات ٝ ٗوـشسات تـاٌٛي          1386تاضذ ٝ غشكاً دس تیش ٗاٟ  ٛ٘ي

 ١ا ٝ ٗٞسسات ٗآي اتالؽ ضذٟ است. ايشاٙ خ٢ت اخشا ت٠ تاٛيٗشًضي خ٢٘ٞسي اسالٗي  تاٛي

اص  ٛدا ٠ً ايٚ س١ٜ٘ٞد دهیواً دس صٗاٙ اٝج ُشكتٚ تحشاٙ ٗآي اخیش اتالؽ ضذٟ استن تٜـاتشايٚ ١٘اٜٛـذ س١ٜ٘ٞد١ـاي     

ِٜي ٝ ١اي ٗٞخٞد تیٚ ٗذيشيت سيسي ٛوذي ُیشي تحشاٙن ايٚ س١ٜ٘ٞد ٛیض تذٝٙ تٞخ٠ ت٠ ضٌاف ضذٟ هثْ اص ضٌْ تٜظیٖ

ياكتِي سیسـتٖ   دٓیْ ػذٕ تٞسؼ٠ ياكت٠ن ت٠ ٗا١یت  ٙ تٜظیٖ ضذٟ است. ١شچٜذ دس ايشاٙ تشخالف ديِش ًطٞس١اي تٞسؼ٠

تاضٜذ؛ اٗا ضشٝسي اسـت   ُیشي ٗي ٝيژٟ پس اص تٜظیٖ ايٚ سٜذ دس حاّ ضٌْ ١ا دس حاّ حاضش ٝ ت٠ ٗآين اًثش ايٚ ضٌاف

دس خػٞظ طشاحي س١ٜ٘ٞد خذيذي دس ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي اتخار ضٞد آ٘ٔٔين اهذاٗات الصٕ  تا تٞخ٠ ت٠ تدشت٠ تیٚ

تا اص ٝهٞع ادشات ٗخشب ٜٗتح اص ايٚ سيسي ٝ سشايت  ٙ ت٠ سیستٖ ٗآي خُٔٞیشي ضـٞد؛ ادشاتـي ًـ٠ تشاسـاس تدشتـ٠      

 تحشاٙ ٗآي اخیش اص احت٘اّ ٝهٞع اٛذى اٗا ادش ٗخشب ضذيذ تشخٞسداسٛذ.

آ٘ٔٔي تیٚ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٝ ٗا١یت ايـٚ سيسـي تٞضـیا دادٟ     شغ٠ تیٚدس ادا٠ٗ اتتذا ضٌاف ٗٞخٞد دس ػ

 ضٞد. آ٘ٔٔي ػٜٞاٙ ٗي ضٞد ٝ سپس ضشٝست ٗؼشكي س١ٜ٘ٞد خذيذي دس سیستٖ تاٌٛي ايشاٙ دس ٗوايس٠ تا تدشت٠ تیٚ ٗي

تائیذًٜٜـذٟ  ١اي اخیش دس سیستٖ ٗـآي ايـشاٙ ٛیـض ١٘اٜٛـذ تدشتـ٠ خ٢ـاٛين        دسحویوت تحٞالت پذيذ  ٗذٟ دس ساّ 

تاضذ. تـییشات پذيـذ  ٗـذٟ دس سیسـتٖ تـاٌٛي ايـشاٙ       ضشٝست طشاحي س١ٜ٘ٞد خذيذي دس ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٗي

تاضـٜذن اٗـا اكـن ٗطـات٢ي سا اص      آ٘ٔٔي تشخٞسداس ٗي ١شچٜذ اص سشػت ً٘تشي دس ٗوايس٠ تا تحٞالت ٗطات٠ دس ػشغ٠ تیٚ

آ٘ٔٔي دس ايشاٙ ٛیض ت٠ ضشٝست  ايٚ سٝ ضشٝسي است ١ِ٘إ تا ػشغ٠ تیٚ ًطٜذ. اص تػٞيش ٗي  يٜذٟ سیستٖ تاٌٛي ايشاٙ ت٠

١ايي ٠ً تیٚ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٝ ٗا١یت  ١ا تٞخ٠ ضٞدن ضٌاف طشاحي س١ٜ٘ٞد خذيذي خ٢ت پشًشدٙ ايٚ ضٌاف

 تاضٜذ. ُیشي ٗي ٗذيشيت ايٚ سيسي دس سیستٖ تاٌٛي دس حاّ ضٌْ
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١ا  ٗآي تاٛي ضذٟ دس تاصاس ٗآين تـییشات ضذيذي دس ٛحٟٞ تأٗیٚ ٝاست٠ اتضاس١اي ٛٞيٚ طشاحي ١اي ُزضت٠ ت٠ دس ساّ

ُـزاساٙن تـ٠    ٗآي خشد ٗتٌي تش سـپشدٟ  ٗآي  ٢ٛا اص تأٗیٚ آ٘ٔٔي پذيذ  ٗذٟ است. دس حویوت آِٞي تأٗیٚ دس ػشغ٠ تیٚ

ٝاست٠ ت٘شًض تاال ٝ اتٌاي تیص اص حذ  ٗآي ػ٘ذٟ اص تاصاس سشٗاي٠ن تـییش خ٢ت پیذا ًشدٟ است. ايٚ ٗسأ٠ٓ ت٠ س٘ت تأٗیٚ

تاالي ٝخٟٞ دس تاصاس سشٗاي٠ن سيسي ٛوذيِٜي ضـذيذي سا تـش سیسـتٖ     2ٗآي ٝ كشّاسيت سیستٖ تاٌٛي ت٠ ايٚ سٝش تأٗیٚ

 تاٌٛي تح٘یْ ٛ٘ٞدٟ است. 

١ـاي   آ٘ٔٔي ٗؤسسات ٗآين سيسي ٛوذيِٜي ٜٗتح اص سیستٖ ذٙ ٝ اكضايص حدٖ كؼآیت تیٚض ١٘چٜیٚ سضذ خ٢اٛي

١اي تضسٍ تاٌٛي ٛیض اٌٗاٙ اٛتطاس سيسي ٛوذيِٜي اص  ُیشي ُشٟٝ پشداخت سا دس سیستٖ تاٌٛي تطذيذ ٛ٘ٞدٟ است. ضٌْ

ٛحٞي ٠ً ٗـذيشيت ٜٗاسـة سيسـي     ت١٠ا سا تطذيذ ٛ٘ٞدٟ است  اٛٞاع ٗختٔق ٢ٛاد١اي ٗآي كؼاّ دس ُشٟٝ تاٌٛي ت٠ تاٛي

 ١ا تثذيْ ضذٟ است. ُش١ٝي ت٠ يٌي اص اتؼاد ٢ٖٗ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس تاٛي ٛوذيِٜي دسٝٙ

١ش چٜذ سیستٖ تاٌٛي هثْ اص ٝهٞع تحشاٙ اخیش تا حذٝدي ت٠ ختشات احت٘آي ٜٗتح اص ايٚ ٗسائْ اضشاف داضتن اٗا 

ٗـآي اهتاـايي خـٞدن اص  ٗـادُي      ١اي تأٗیٚ ١اي استشس ٝ تشٛا٠ٗ  صٗٞٙدٓیْ ػذٕ ٓحاظ ضذت ٝاهؼي ايٚ ختشات دس  ت٠

سٝ تحشاٙ ضِشكي دس ػشغ٠ غٜؼت تاٌٛي پذيذاس ضذ  ٝاهؼي الصٕ خ٢ت ٗوات٠ٔ تا ايٚ ضشاي  استشس تشخٞسداس ٛثٞد. اص ايٚ

ضـذٟ ٝ تـ٠ تٜظـیٖ     آ٘ٔٔي ٗٔضٕ ُشديذٛذ ٝاسد ػشغـ٠  ُزساٙ تیٚ ١اي ٗٞخٞدن ٗوشسات ضؼق ٠ً دس ٢ٛايت خ٢ت سكغ ٛوت٠

١ا ٝ س١ٜ٘ٞد١اي خذيذي دس ػشغ٠ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تپشداصٛذ. دس ايٚ ساستا خ٢ت  ضٜايي تا چِِٞٛي  ٛا٠ٗ تٞغی٠

ُیشي ضٌاف تیٚ ٛحٟٞ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٝ ٗا١یت سيسي ٛوذيِٜين ايٚ ٗسأ٠ٓ دس پـٜح حـٞصٟ صيـش ٗـٞسد      ضٌْ

١اي  ن سٝش١3ا ساصي داسايي ت٢اداس ضاس١اي ٗآي پیچیذٟن اكضايص استلادٟ اص اٝسامُیشد: تٞسؼ٠ استلادٟ اص ات ٗتآؼ٠ هشاس ٗي

١اي ٗآين ٝ دس پايـاٙ تـییـش دس سكتـاس     ُیشي ُشٟٝ آ٘ٔٔي ٝ ضٌْ ١اي تیٚ ١اي پشداختن تٞسؼ٠ خشياٙ تسٞي٠ دس سیستٖ

 4ُزاساٙ. ُزاسي سپشدٟ سشٗاي٠

 

 

 
2- Volatility.  
3- Securitization.   

ٗآي اخیش ٝ تلاٝت ٛحٟٞ ادشتخطي  ٙ دٓیْ ٛوص ًٔیذي  ٙ دس تحشاٙ  اٛداٗذن اٗا ت٠ ١ا ٛیض ت٠ تٞٓیذ اتضاس ٗآي پیچیذٟ ٗي ت٢اداسساصي داسايي ١شچٜذ اٝسام - 4

 ُیشد. غٞست خذاُا٠ٛ ٗٞسد تشسسي هشاس ٗي ١ان ت٠ تش سيسي ٛوذيِٜي تاٛي
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 . تَسؼِ استفادُ اس اتشارّای هالی پیچید1ُـ2

١ـاي   ١ا ٝ ٗؤسسات ٗآي استلادٟ خٞد اص اتضاس١ـاي ٗـآي پیچیـذٟ ٗاٜٛـذ سـٞاج      ١اي اخیشن تسیاسي اص تاٛي دس ساّ

اٛذ  اٛذ. ١شچٜذ ايٚ اتضاس١ا خ٢ت ًا١ص ٝ ٗذيشيت ٜٗاسة سيسي طشاحي ضذٟ ٝ ٗطتوات ا١شٗي سا اكضايص دادٟ 5س٢٘ي

ٝ صيـاٙ   ايٚ اتضاس١ان تا سيسي ٛوذيِٜي تـااليي ٗٞاخـ٠ ضـذٛذ    دٓیْ اتٌا صياد ت٠ اٗا دس طي تحشاٙ اخیشن ٗؤسسات ٗآي ت٠

 .تااليي سا توثْ ٛ٘ٞدٛذ

تیٜي خشياٙ ٝخٟٞ  ٢ٛا پذيذ  ٝسدٟ  ُزاسي ٝ پیص دس حویوت پیچیذُي ضذيذ ايٚ اتضاس١ا ٗطٌالت صيادي سا دس هی٘ت

تـٞاٙ تـ٠ ساحتـي تـ٠      است ٠ً ٛ٘ـي  تش ٝ تحٔیْ سٜاسيٞ چٜاٙ ٝاتست٠ ١اي  ٗاسي دادٟ ُزاسي  ٢ٛا ت٠ ٗذّ است صيشا هی٘ت

دٓیْ حدٖ اٛذى ايٚ اتضاس١ا ٝ ػذٕ ٗؼاٗٔـ٠   پزيشي ٜٗتح اص ايٚ اتضاس١ا پشداخت. ١٘چٜیٚ ت٠ ُزاسي ختش اسصياتي ٝ هی٘ت

 تاضذ. تش ٛیض ٗي ُزاسي  ٢ٛا سخت صياد  ٢ٛا دس تاصاسن كش يٜذ هی٘ت

دٓیـْ ًـا١ص    اس ٛثٞدٟ ٝ دس ضشاي  ٛاٜٗاسة اهتػادي ت٠ضٞٛذُي تااليي تشخٞسد سٝ اتضاس١اي خذيذ اص هذست ٛوذ اص ايٚ

دٛثاّ خٞا١ٜذ داضـت ًـ٠ دس ٗد٘ـٞع ًٔیـ٠ ػٞاٗـْ كـٞمن سيسـي ٛوـذيِٜي          سپاسي سا ت٠ دس اسصشن آضإ اكضايص ٝدیو٠

د١ذ. تٜاتشايٚ دس ٗحاسث٠ سيسي ٛوـذيِٜي اتضاس١ـاي ٗـآي پیچیـذٟ تايـذ       ي ٢ِٛذاسٛذٟ ايٚ اتضاس١ا سا اكضايص ٗي ١ا تاٛي

 غٞست ٜٗاسثي اسصياتي ضٞد. سيسي ٛوذضٞٛذُي تاصاسي  ٢ٛا ٝ استثاط ايٚ سيسي تا سيسي ٛوذيِٜي ت٠

 ّا ساسی دارایی تْادار . افشایص استفادُ اس اٍراق2ـ2

ــؼ٠ ــا تٞســـ ٚ   تـــ ــأٗی ــاصاس تـــ ــذٟ دس تـــ ــذ  ٗـــ ــاي پذيـــ ــضاس   ١ـــ ــتلادٟ اص اتـــ ــن اســـ ــآي ٝ سٝٛـــ  ٗـــ

ٚ    ١ا پذيذ  ٗذٟ است؛ ت٠ ٗآي تاٛي ت٢اداسساصين تـییشي دس ضیٟٞ تأٗیٚ اٝسام اي(  ٗـآي خـشد پسـپشدٟ    ٛحـٞي ًـ٠ اص تـأٗی

اٛذ. ايٚ ُشايص دس حذي تٞدٟ است ٠ً  ُیشي ٛ٘ٞدٟ ١ا( خ٢ت ساصي داسايي ت٢اداس ٗآي ػ٘ذٟ پاص طشين اٝسام س٘ت تأٗیٚ ت٠

دٓیْ اتٌاء  ايٚ اتضاسن ت٠ استلادٟ اص تش ٛ٘ٞدٙ سٞء ٛا٠ٗ سشٗاي٠ تاّ دٝ ٝ تٜظیٖ ٗوشساتي خ٢ت ٗحذٝد حتي تا طشاحي تٞاكن

دس ػشغـ٠   6ت٢ـاداس پٞضطـي   ٗآين ٛٞع خذيـذي اص ايـٚ اتـضاس تحـت ػٜـٞاٙ اٝسام      ١ا ت٠ ايٚ ضیٟٞ تأٗیٚ تیص اص حذ تاٛي

 ٗآي طشاحي ضذ. تأٗیٚ

١ا هثْ اص  تاضٜذ ٠ً ػذٕ تٞخ٠ ت٠ ايٚ سيسي ١اي ٛوذيِٜي ٗٞخٞد ٗي اي اص سيسي ٗآين ٗد٘ٞػ٠ دس ايٚ ضیٟٞ تأٗیٚ

تـش ضـذٙ ضـشاي  ٝ ػـذٕ      ١ا دس ايٚ ضیٟٞ ضذ. سپس تـا ٛاٗسـاػذ   ن ٜٗدش ت٠ ت٘شًض تیص اص حذ تاٛي2007اٙ ساّ تحش

دس ضشاي  ٛاٜٗاسة اهتػادي ٝ   دٓیْ ػذٕ تٞاٛايي كشٝش داسايي تٞاٛايي دستشسي ت٠ ٝخٟٞ ٗٞسد ٛیاص اص طشين ايٚ تاصاسن ت٠

 
5- Equity Swaps.  
6- Covered Bonds. 
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١ا ت٠ استثاط ٝ ١٘ثستِي تاالي ٗٞخـٞد تـیٚ    ٕ تٞخ٠ تاٛيٝ ١٘چٜیٚن ػذ 7ُشكتٚ سيسي ػذٕ ٛوذضٞٛذُي تاصاسي ضٌْ

 ١ا تا سيسي ضذيذ ٛوذيِٜي تأٗیٚ ٝخٟٞ ٗٞاخ٠ ضذٛذ.  ن تاٛي8ضٞٛذُي تاصاسي ٝ سيسي ٛوذيِٜي تأٗیٚ ٝخٟٞ سيسي ٛوذ

سٝشن ٗآي حاغْ ٛطذ. دس حویوت دس ايٚ  ١ا ت٠ ايٚ سٝش تأٗیٚ دٓیْ اتٌا تیص اص حذ تاٛي آثت٠ ايٚ ٗسأ٠ٓ غشكاً ت٠

١اي تاٛي سا تش ػ٢ذٟ  ت٢اداس ٜٗتح اص داسايي ٠ً ٝظیل٠ كشٝش اٝسام ١9ا خ٢ت ح٘ايت ٗؤسسات ٝاست٠ تا ١ذف خاظ تاٛي

تاضٜذن ػ٘ٞٗاً ضشاي  ض٘ٚ ػوذي سا ١ِٜإ اٛؼواد هشاسداد تا  ٢ٛا ٗٔحـٞظ   داسٛذ ٝ دس اًثش ٗٞاسد ػاٞي اص ُشٟٝ تاٌٛي ٗي

تٞاٛـذ ٜٗدـش    ن ٗي ن ٗاٜٛذ ًا١ص دس ستث٠ اػتثاسي ٝ يا ػٌ٘ٔشد ٛاٜٗاسة تاٛيٛ٘ايٜذ ٠ً دس غٞست ٝهٞع حٞادث خاظ ٗي

سپاسي ضٞد ٠ً خٞد سيسي ٛوذيِٜي خاغي سا تـش تاٛـي خ٢ـت ت٢یـ٠      ت٠ اػ٘اّ تشخي اهذاٗات ٗاٜٛذ اكضايص آضإ ٝدیو٠

 ٛ٘ايذ. ٝدیو٠ن تح٘یْ ٗي

يِٜي پطتیثاٛي ت٠ ٗٞسسـات ٝاسـت٠ تـا ١ـذف     ت٢اداسساصين تس٢یالت ٛوذ حتي دس تشخي ٗٞاسد دس هشاسداد١اي اٝسام

١اي تاٛي تٞسـ  ايـٚ ٗٞسسـات تـ٠ كـشٝش       ضذٟ ت٠ پطتٞا٠ٛ داسايي ضٞد ت٠ ايٚ ٛحٞ ٠ً اُش اٝسام ٜٗتطش خاظ اسائ٠ ٗي

 ضٞد. ١ا تح٘یْ ٗي خشد ٠ً دس ايٚ حآت سيسي ٛوذيِٜي تش ايٚ تاٛي ٛشكتن تاٛي ايٚ اٝسام سا اص ايٚ ٗؤسسات ٗي

ٗٞاسد ٛیض تا ٝخٞد ػذٕ ٓحاظ ايٚ ضشاي  دس هشاسداد ٜٗؼوذضذٟ تا ٗؤسسات ٝاست٠ تـا ١ـذف خـاظن    آثت٠ن دس تشخي 

ت٢اداسن خٞد تاٛي ٛسثت ت٠ خشيـذ ايـٚ    دٓیْ خُٔٞیشي اص ٝهٞع سيسي ض٢شت ٜٗتح اص ػذٕ كشٝش ايٚ ٛٞع اٝسام غشكاً ت٠

 د١ذ. ٝخٟٞ تاٛي سا اكضايص ٗيٛ٘ايذ ٠ً ايٚ اٗش ٛیض سيسي ٛوذيِٜي تأٗیٚ  ٛشكت٠ اهذإ ٗي اٝسام كشٝش

١ان ٗتا٘ٚ اٛـٞاع   ساصي داسايي ت٢اداس ٗآي ٝخٟٞ ٗٞسد ٛیاص تٞس  سٝش اٝسام ضٞد ٠ً ضیٟٞ تأٗیٚ تٜاتشايٚ ٗطا١ذٟ ٗي

ٝهـٞع تپیٞٛذٛـذ. ايـٚ دس     تٞاٜٛـذ تـ٠   است ٠ً تا احت٘اّ اٛذى ٝٓي تا صياٙ صياد ٗي 10ٗختٔلي اص سيسي ٛوذيِٜي ٗحتْ٘

ٗآي دس دٝسٟ صٗاٛي هثْ اص ٝهٞع تحشاٙ ساّ   يٜذ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٜٗتح اص ايٚ ضیٟٞ تأٗیٚحآي است ٠ً دس كش

 كٞم تٞخ٢ي ٛطذٟ تٞد. 11ن ت٠ سيسي ٛوذيِٜي ٜٗتح اص تؼ٢ذات ٗحت2007ْ٘

 ّای پزداخت ّای تسَیِ در سیستن . رٍش3ـ2

سـٞي٠ ٗؼـاٗالت ٝ ًـا١ص دٝسٟ    ١ـاي خذيـذ ت   ١ا ت٠ س٘ت سٝش ١اي پشداخت ٝ حشًت ايٚ سیستٖ ُستشش سیستٖ

تش ضذٙ  ٙ دس كش يٜذ ٗذيشيت سيسي دس طّٞ سٝص ضذٟ اسـت.   صٗاٛي تسٞي٠ن ٜٗدش ت٠ اكضايص سيسي ٛوذيِٜي ٝ پشسَٛ

ٖ    ١12اي تسٞي٠ خـآع  ١اي تسٞي٠ پشداخت ٝخٟٞن ُزس اص سیستٖ تشاي ٗثاّ دس سیستٖ ١ـاي تسـٞي٠    تـ٠ سـ٘ت سیسـت

 
7- Market Illiquidity Risk.  
8- Funding Liquidity Risk.  
9- Special Purpose Vehicles (SPVs).  
10 - Contingent Liquidity Risk. 

11- Contingent Obligations.  
12- Net Settlement Systems (NSSs). 
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ٖ      ٜٗدش ت٠ اكضايص ضشٝست تٞخ 13ٛاخآع  ٛي ١ـاي تسـٞي٠    ٠ ت٠ سيسي ٛوـذيِٜي تـأٗیٚ ٝخـٟٞ ضـذٟ اسـت. دس سیسـت

ٜٗدش ت٠ پشسَٛ ضذٙ ٛوص سيسي ٛوـذيِٜي ضـذٟ اسـتن     ١14اي تحٞيْ دس ٗواتْ پشداخت ت٢اداس ٛیض اتٌا ت٠ سٝش اٝسام

 تاضٜذ.١اي پٞٓي ٌٗلي دس طّٞ سٝص ًاسي تشخٞسداس  تايذ اص ٗاٛذٟ ت٢اداسن اػاا ٗي صيشا تشاي تسٞي٠ ٗؼاٗالت اٝسام

١اي تسٞي٠ن ػ٘ٞٗاً اٌٗاٙ دستشسي ت٠ ختٞط اػتثاسي خاسخي خ٢ت پٞضص سيسـي   آثت٠ دس ١ش يي اص ايٚ سیستٖ

اػتـا    ٛوذيِٜي دس تسٞي٠ ٗؼاٗالت دس ٛظش ُشكت٠ ضذٟ است ٠ً دس اًثش ٗٞاسدن ايٚ ختٞط اػتثـاسي تـ٠ پطـتٞا٠ٛ ٝدیوـ٠    

تـش ضـذٟ اسـت صيـشا دس      ي ٛوذيِٜين دس ٢ٛايتن دس ١ـٖ تٜیـذٟ  سٝ استثاط تیٚ سيسي ٛوذضٞٛذُي ٝ سيس ضٞٛذ. اص ايٚ ٗي

ُیشٛـذن تاٛـي تـ٠     ٗـي  ت٢اداس تا دسخ٠ ٛوذضٞٛذُي تاال سا دس تش غٞست ػذٕ دستشسي ت٠ ٝداين ٝاخذضشاي  ٠ً ػ٘ٞٗاً اٝسام

 ضـٞٛذُي  ٜٗاتغ ٛوذيِٜي الصٕ دستشسي پیذا ٛخٞا١ذ ًشد. ايـٚ ٗسـه٠ٔ دس ضـشاي  ٛاٜٗاسـة اهتػـادي ًـ٠ دسخـ٠ ٛوـذ        

 ضذت ًا١ص پیذا خٞا١ذ ًشدن ت٠ ٗوذاس صيادي تش سيسي ٛوذيِٜي تاٛي ادشُزاس خٞا١ذ تٞد. ت٢اداس ت٠ اٝسام

ٛیـض   ١15ـاي خشيـذ ٗدـذد    ٛا٠ٗ تاٌٛي اص طشين تٞاكن ٗآي اص طشين تاصاس١اي تیٚ ضاياٙ رًش است ايٚ ٗسأ٠ٓ دس تأٗیٚ

تاٌٛي دس ضشاي  ٛاٜٗاسـة اهتػـادي ٝ تـا     دذد دس تاصاس تی١ٚاي خشيذ ٗ ٛا٠ٗ  تاضذ. دس حویوت استلادٟ اص تٞاكن غادم ٗي

ت٢اداسن ٗحذٝدتش خٞا١ذ ضذ؛ ٠ً ايٚ ٗسأ٠ٓ تش ضذت سيسي ٛوذيِٜي تاٛي خٞا١ذ اكضٝد.  ًا١ص دسخ٠ ٛوذضٞٛذُي اٝسام

١ـاي خشيـذ    ٛاٗـ٠   ٗآي ٛیاص١اي ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝص تاٛين ػ٘ٞٗاً اص طشين تٞاكن ١اي اخیش ٠ً تأٗیٚ ايٚ كش يٜذ دس ساّ

 تش ُشديذٟ است. ٗآي ضذٟ استن پشسَٛ ٗدذد تأٗیٚ

 ّای هالی گیزی گزٍُ الوللی ٍ ضكل ّای تیي . تَسؼِ جزیاى4ـ2

١اي ٗـآي تـضسٍ كؼـاّ دس ػشغـ٠      ُیشي ُشٟٝ ١اي پشداختن ادؿإ كضايٜذٟ دس غٜؼت ٗآي ٝ ضٌْ ُستشش سیستٖ

ٙ       ١اي اسصي ٗؤسس سٝ ُستشش حٞصٟ كؼآیت خ٢اٛي ٝ اص ايٚ ١ـاي   ات ٗـآين ٜٗدـش تـ٠ ُسـتشش حدـٖ ٝ سـشػت خشيـا

تٞاٜٛذ ت٠ سشػت اص يـي   ١اي ٛوذيِٜي ٗي ١ان اخالّ تٜیذُي ايٚ خشياٙ سٝ تا ُستشش دس ١ٖ آ٘ٔٔي ضذٟ است. اص ايٚ تیٚ

اص  ٝيژٟ دس حٞصٟ كشاٗشصي ُستشش ياتٜذ ٝ ت٠ ايٚ دٓیْن ٗذيشيت سيسـي ٛوـذيِٜي   ٛٞع ٢ٛاد ٗآي ت٠ ٢ٛاد ٗآي ديِش ٝ ت٠

آ٘ٔٔي تشخٞسداس ضذٟ اسـت. ايـٚ دس حـآي اسـت ًـ٠ ٗوـشسات        ٝيژٟ دس حٞصٟ تیٚ تاٌٛي ٝ ت٠ ١اي ا١٘یت خاغي دس ُشٟٝ

آ٘ٔٔي تیٚ ٛاظشاٙ ًطٞس١اي ٗثـذاء ٝ   ٛظاستي دس ايٚ صٗی٠ٜ چٜذاٙ ٗؤدش ػْ٘ ٌٛشدٟ است. تشاي ٗثاّ ١ٌ٘اسي الصٕ تیٚ

ِٜي ٝ يا ٛحٟٞ ٗذيشيت كشاٗشصي ٛوذيِٜي اتخار ٛطذٟن ٝ ت٠ ضشٝست ٗوػذ دس صٗی٠ٜ ٛحٟٞ ٛظاست تش ٗذيشيت سيسي ٛوذي

 ١اي ٗآي اضاسٟ ٛطذٟ است. ُش١ٝي دس ُشٟٝ ٗذيشيت ٜٗاسة سيسي ٛوذيِٜي دسٝٙ

 
13- Real Time Gross Settlement Systems (RTGSs). 

14- Delivery versus Payment (DVP). 

15- Repurchase Agreements (Repos). 
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 گذاراى گذاری سپزدُ . تغییز در رفتار سزهای5ِـ2

ُـزاسي ٗطـتشياٙ تاٛـي ضـذٟ      ُیشي تحٞالتي دس سكتاس سپشدٟ تـییشات پذيذ  ٗذٟ دس تاصاس١اي ٗآين ٜٗدش ت٠ ضٌْ 

ُـزاسي ٝ تی٘ـ٠    ١ـاي سـشٗاي٠   ٗذتي اص سپشدٟ تاٌٛي تـ٠ سـ٘ت غـٜذٝم    است. دس حویوت دس پشتلٞي خاٛٞاس١ان ُزس تٜٔذ

ٗآي تاٌٛي يـاد   تشيٚ ٜٗاتغ تأٗیٚ ػٜٞاٙ يٌي اص تادثات ٠ً ت٠سٝ اص س٢ٖ ٜٗاتغ سپشدٟ خشد تاٌٛي   اص ايٚ 16ضٞد. ٗطا١ذٟ ٗي

 ضذن تا حذٝد صيادي ًاست٠ ضذٟ است. ٗي

ضٞد ٠ً دس دٛیاي تاٌٛذاسي كؼٔي ٠ً تش ُستشٟ تاٌٛـذاسي ايٜتشٛتـي    آثت٠ دس استثاط تا ايٚ ٜٗاتغ خشد ٛیض ٗطا١ذٟ ٗي

پـزيشدن تـش سـشػت كشّاسيـت      غـٞست ٗـي   ١17اي ًـاسُضاسي  ١اي خشد ٛیض تش پاي٠ سپشدٟ اكضٝدٟ ضذٟ است ٝ اٛتواّ سپشدٟ

تٞاٜٛـذ تـ٠ دثـات ايـٚ      ١ا ٛ٘ـي  ن ديِش تاٛي18اي ١اي خشد ٛیض اكضٝدٟ ضذٟ است ٝ تا ًا١ص ا١٘یت تاٌٛذاسي ساتت٠ سپشدٟ

 ٜٗاتغ اط٘یٜاٙ داضت٠ تاضٜذ.

ٛظش ضٞد ٝ تش اساس  تدذيذسٝ كشٝؼ سكتاسي هثٔي ٗثٜي تش دثات سپشدٟ خشد دس ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تايذ  اص ايٚ

سكتاس خذيذ ٗطتشياٙ تاٛين كشٝؼ سكتاسي ٜٗاسثي ٗٞسد استلادٟ هشاس ُیشد تا اٌٗاٙ ٗذيشيت ٜٗاسة سيسي ٛوذيِٜي سا 

 ٝيژٟ دس ضشاي  استشس پذيذ  ٝسد. ت٠

 

 . ضزٍرت هؼزفی رٌّوَد جدیدی در سیستن تاًكی ایزاى3

 

 ٗذٟ دس اتضاس١ان تاصاس١ا ٝ  ذيتٜٞع پذ ؛يتاٌٛ ي١ا ُشٟٝ يشیُ ضٌْ ٜٗظش اص ي ايشاٙٗآ تاصاس دس  ٗذٟ ذيپذ شاتییتـ

ٝ  يیآٌتشٝٛ ي؛ ٝ ُستشش تاٌٛذاس1388دس  رس  يٗآ يهاٛٞٙ تٞسؼ٠ اتضاس١ا ٝ ٢ٛاد١ا ةيٝاست٠ تػٞ ت٠ يٗآ ي٢ٛاد١ا

س١ٜ٘ٞد  يضشٝست ٗؼشك نياص خ٠ٔ٘ ٗػاد ًطٞسن دس ٝ اٛتواّ ٝخٟٞ پشداخت ذيخذ ي١ا ساٗا٠ٛ ياٛذاص ساٟدٛثاّ  ٙ  ت٠

 ادشت٠  يِٜيٛوذ سييس تيشيٗذ ي٠ً دس س١ٜ٘ٞد هثٔ  ٛدا. اص تاضٜذ يٗ يِٜيٛوذ سييٝ ٛظاست تش س تيشيدس ٗذ يذيخذ

 ٚيتذٝ ضشٝست تش كٞم ٗٞاسداص  يي١ش  قیتا تٞغ هس٘ت ٚيتٞخ٠ ٛطذٟ تٞدن دس ا يِٜيٛوذ سييس تيشيٗذ تش ٗٞاسد ٚيا

دس  يٛظإ ٗآ ژٟيٝ ٝ ت٠ يتاٌٛ ٛظإ اصیپٞضص ٛ يدس ساستا يِٜيٛوذ سييس تش ٛظاست ٝ تيشيٗذ دس يذيخذ س١ٜ٘ٞد

 .ضٞد يٗ اضاسٟآ٘ٔٔي دس ػشغ٠ ٗذيشيت ايٚ سيسي  ي ١ِ٘إ تا سٝيٌشد خذيذ تیِٜٚيٛوذ سييٜٗاسة س تيشيٗذ

 
16- Committee of European Banking Supervisors (2008). 

١ـا ٝ خسـتدٞي    ضٞٛذ.  ٢ٛا تا ادؿإ ايٚ سپشدٟ ١اي خشدي ١ستٜذ ٠ً ت٠ ًاسُضاساٙ ٗحّٞ ٗي سپشدٟ (Brokered Deposits)١اي ًاسُضاسي  سپشدٟ -17

تٜذن ١ـا ١سـ   ١اي صٗاٛي ٗختٔـقن تـ٠ ٗتواضـیاٙ ًـ٠ ػ٘ٞٗـاً تاٛـي       ١اي اس٘ي ُٞٛاُٞٙ ٝ تشاي دٝسٟ ١ايي تا اسصش ١ا سا دس هآة تست٠ تاالتشيٚ ٛشخن سپشدٟ

١اي خشد تاٌٛي تاالتش است ٝ ٛسثت تـ٠ ٛـشخ ت٢ـشٟ حساسـیت تـاالتشي داسٛـذن دس        ١ا ػ٘ٞٗاً اص ٛشخ سٞد سپشدٟ كشٝضٜذ. چٞٙ ٛشخ سٞد ايٚ ٛٞع سپشدٟ ٗي

 ضٞٛذ. ٗيػٜٞاٙ ٜٗثغ ٗآي كشّاستشي ضٜاخت٠  ضٞٛذن ت٠ ُزاسي ٗي ُزاس دس تاٛي سشٗاي٠ ١اي خشدي ٠ً ٗستوی٘اً تٞس  سپشدٟ ٗوايس٠ تا سپشدٟ

18- Relationship Banking.  
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ن ُش١ٝين سيسي ٛوذيِٜي ٗحتْ٘ ُیشي سيسي ٛوذيِٜي دسٝٙ دس حویوت تـییشات كٞم دس ٗد٘ٞع ٜٗدش ت٠ ضٌْ

ضٞد ٠ً ١یچ  سيسي ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝص ٝ اكضايص ١٘ثستِي تیٚ سيسي ٛوذيِٜي ٝ سيسي ٛوذضٞٛذُي تاصاسي ٗي

يي اص ايٚ اٛٞاع سيسي ٛوذيِٜي ٝ ضشٝست ٗذيشيت  ٢ٛا دس س١ٜ٘ٞد كؼٔي ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ٗٞسد تٞخ٠ هشاس 

ٝيژٟ دس  تش ضشٝست ٝ ا١٘یت ٗذيشيت ٝدیو٠ پت٠تشايٚ ُستشدُي حاغ٠ٔ دس ٛٞع سيسي ٛوذيِٜين  اٛذ. ػالٟٝ ِٛشكت٠

اكضايذ. تا ايٚ ٝخٞد دس س١ٜ٘ٞد كؼٔي ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي ت٠ ايٚ اتؼاد  ٗذيشيت سيسي ٛوذضٞٛذُي تاصاسي( ٗي

 اي ٛطذٟ است. اضاسٟ

 یتاًك یّا گزٍُ یزیگ ضكل .3-1

 ت٠ ضذْٙيتثذ حاّ دس ٠ً ٛحٞ ٚيا ت٠ ؛ضٞد يٗ ٗطا١ذٟ يخػٞغ ي١ا تاٛي ٚیت دس يحشًت نشیاخ ي١ا ساّ دس

دس ػشغ٠  شاٙنيا دس يخػٞغ ي١ا تاٛي ذيضذ تیكؼآ اص صیپ هثْن د٠١ دس ٠ً يي١ا ُشٟٝ ١ستٜذ؛ يتضسُ يٗآ ي١ا ُشٟٝ

اص خ٠ٔ٘  ي٘يهذ يخػٞغ ي١ا تاٛي ٚیٗسه٠ٔ ٠ٛ ت٢ٜا تشاساس سٝٛذ ٗٞسد اٛتظاس دس ت ٚي. اضذٛذ يٗطا١ذٟ ٛ٘ يتاٌٛٛظإ 

 دس ت٠ٌٔ ضٞدن يٗ ٗطا١ذٟ ٝاتست٠ ضشًت 23 ٝ 12ن 11 تا ةیتشت ت٠ پاساسُاد ژٟيٝ ت٠ ٝ اٙیپاسس ٚنيٛٞ  اهتػاد ي١ا تاٛي

 يتشخ ٝ( ٝاتست٠ ضشًت 12 ٝ 9 تا ةیتشت ت٠ نٗٔت ٝ غادسات ي١ا تاٛيپ ضذٟ يخػٞغ تاصٟ يدٝٓت ي١ا تاٛي يتشخ ٚیت

 ضذٟ دٛثاّ سٝٛذ ٚيا ضیٛ( ٝاتست٠ ضشًت 7 ٝ 12 تا ةیتشت ت٠ يند تاٛي ٝ ض٢شپتاٛي  سیتاس تاصٟ يخػٞغ ي١ا تاٛي

 .است

 ًطٞس دس كؼاّ يتخػػ ي١ا تاٛيػ٘ٞٗاً  نيٗٔ تاٛي ٝ سپ٠ ي١ا تاٛي اص شیؿ ت٠ يندٝٓت ي١ا تاٛي ٠ً  ٛدا اص

 ٝ ٛذاضت٠ يا ٝاتست٠ ضشًت  ٢ٛا اًثش ٝ داضت٠ يٗآ تاصاس ٗختٔق ي١ا ػشغ٠ دس حاٞس ت٠ يً٘تش ْيت٘ا تاضٜذ؛ يٗ

ٗسٌٚن تاٛي تٞسؼ٠ غادسات ٝ تاٛي  ي١ا غشكاً تاٛي ضیٛ يدٝٓت ي١ا تاٛي ٚی. دس تًٜٜذ يٛ٘ تیكؼآ يُشٟٝ ٗآ غٞست  ت٠

 تاصاس يسٜت ي١ا ػشغ٠ دس ضیٛ ١ا ضشًت ٚيا اص ي٘یٛ. تاضٜذ يٗ تشخٞسداس ٝاتست٠ ضشًت 6 ٝ 5ن 5 اص ةیتشت ت٠ يًطاٝسص

 .تاضٜذ يٗ يغشاك ٝ ٠٘یت نيًاسُضاس نيُزاس ٠يسشٗا ي١ا ضشًت ضاْٗ ٝ تٞدٟ كؼاّ يٗآ

 تش ػالٟٝ ٝ اٛذدادٟ هشاسسا ٗٞسد تٞخ٠  ياص تاصاس ٗآ يتشن اؿٔة دا٠ٜٗ ُستشدٟيخػٞغ ي١ااست ٠ً تاٛي يدس حآ ٚيا

 تٞسؼ٠ ٝ اكضاس ٛشٕ نياػتثاس ًاست ينیآٌتشٝٛ تداست ٠ٜیصٗ دس يي١اضشًت سیتاس ت٠ نيساصساخت٘اٙ ي١اضشًت

 .اٛذ پشداخت٠ شیٗتـ ٝ داتت دس ٗذ تا يُزاس٠يسشٗا ٗختٔق ي١اغٜذٝم يحت ٝ ٠يسشٗاٚ یتاٗ َٜنيضیٓ پشداختن ضث٠ٌ
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ّای خصَصی ّای ٍاتستِ تِ تاًک ضزکت .1-3جدٍل    

  تٜذي ضذٟ است ١اي تی٠٘ طثو٠ * غٜذٝم تی٠٘ ٗحػٞالت ًطاٝسصي دس ُشٟٝ ضشًت

ست  ١اي ري ٗاخز: پاطالػات ٜٗذسج دس سايت تاٛي

ُزاسي ضشًت سشٗاي٠ تاٛي  ضشًت تی٠٘ ضشًت ٗطاٝسٟ ٓیضيَٜ غشاكي ضشًت ًاسُضاسي 
ضشًت ًاست 

 اػتثاسي

غٜذٝم 

ُزاسي سشٗاي٠  

ضشًت تداست 

 آٌتشٝٛیي

ضشًت 

ساصي ساخت٘اٙ  
سشٗاي٠ ضشًت تاٗیٚ  ٗد٘ٞع سايش ضشًت ٛشٕ اكضاسي 

 1 1 2 1 1 1 1 تاٛي اهتػاد ٛٞيٚ
   

1 1 1 11 

 2 2 1 1 1 1 تاٛي پاسسیاٙ
  

1 2 
  

1 12 

 4 1 1 1 1 1 2 1 1 8 تاٛي پاساسُاد
 

1 2 23 

 1 1 1 1 تاٛي ًاس كشيٚ
 

2 
   

1 
   

7 

 1 1 1 تاٛي ساٗاٙ
  

1 2 
     

1 7 

 تاٛي سیٜا
         

1 
  

1 2 

 تاٛي سشٗاي٠
  

1 
     

1 1 
   

3 

 1 1 1 1 تاٛي ض٢ش
 

1 
 

1 
 

3 1 
 

2 12 

 تاٛي دي
 

1 1 1 
 

2 
 

2 1 
    

8 

 3 1 تاٛي غادسات
    

2 
 

2 
    

8 

 1 1 1 1 تاٛي ٗٔت
     

3 
  

5 12 

 ياٛي تداست
 

1 1 
          

2 

 تاٛي سكاٟ
 

1 
           

1 

  تاٛي حٌ٘ت ايشاٛیاٙ
            

0 

  تاٛي ُشدضِشي
     

1 
     

2 3 

  تاٛي ايشاٙ صٗیٚ
            

0 

 تاٛي هٞاٗیٚ
             

0 

 تاٛي تات
 

1 
  

1 
   

1 
    

3 

آحس٠ٜ  تاٛي هشؼ

 سسآت
 

            
0 

 تاٛي اٛػاس
             

0 
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 یدٍلت یّا تاًک تِ ٍاتستِ یّا  ضزکت .2-3 جدٍل

 ست ( ١اي ري ٜٗذسج دس سايت تاٛي ٗاخز: پ اطالػات

 

 

 يًاسُضاس ٝ يُزاس ٠يسشٗا ي١ا ضشًت ضٞد يٗ ٗطا١ذٟ شاٙيا دس كؼاّ ي١ا تاٛي ت٠ ٝاتست٠ ي١ا ضشًت تؼذاد تشاساس

 ي١ا . سپس ضشًتتاضٜذ يتشخٞسداس ٗ يٝاتست٠ ت٠ ضث٠ٌ تاٌٛ ي١ا حذاًثش تؼذاد ضشًت اص ٗٞسدن 16 ٝ 17 تا ةیتشت ت٠

ًطٞسن  ي١ا ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ي١ا اٛٞاع ٗختٔق ضشًت ٚیت دس َٜيضیٓ ي١ا ضشًت تيٝ دس ٢ٛا ٠٘یت نيساص ساخت٘اٙ

 دس ١ا ضشًت ٚيا ت٘شًض سٝ ٚيا. اص د١ٜذ يٗٞسدن حذاًثش تؼذاد سا ت٠ خٞد اختػاظ ٗ 8ٝ  12ن 14ن 15 تؼذاد تا ةیتشت ت٠

 .است تاال ضذت ت٠ ٠٘یت ٝ يساص ساخت٘اٙ ٠نيسشٗا تاصاس

١ـا دس   تـش تاٛـي   ١اي  تي تا ُستشش اتضاس١ا ٝ تاصاس١اي ٗآي تطذيذ خٞا١ذ ضذ ٝ تا حاٞس پشسَٛ ساّايٚ ٗسه٠ٔ دس 

١اي ٗٞخٞد دس ٛظإ تاٌٛي خٞا١ذ  ١اي ٗٞخٞد دس ايٚ ٗٞسسات تا سيسي تاصاس سشٗاي٠ن ٜٗدش ت٠ استثاط تیطتش تیٚ سيسي

 ضذ.

١اي ٝاسـت٠   ١ا ٗٔضٕ ت٠ تاسیس ضشًت ١ان تاٛي ساصي داسايي ت٢اداس ػٜٞاٙ ٗثاّ دس اٛتطاس اٝسام س١ٜي ٝ اٌٗاٙ اٝسام ت٠

١ـا سا دس   ٝاست٠ سٝات  هشاسدادي ٝ ؿیشهشاسدادي دس ادش ػذٕ ٛوذضٞٛذُي ايٚ اٝسامن تاٛي تا ١ذف خاظ خٞا١ٜذ ضذ ٠ً ت٠

س١ـاي  ت٢ـاداس خذيـذ ٝ اتضا   ٗؼشؼ ختشپزيشي سيسي ٛوذيِٜي ٗحت٘ٔي هشاس خٞا١ٜذ داد. ١٘چٜیٚ دس ػشض٠ ديِش اٝسام

ضـٞٛذ ٝ سـثذُشداٛي ايـٚ     سشٗاي٠ ٗي ١اي تاٗیٚ تش تا ضشًت ١ا ٗٔضٕ ت٠ ١ٌ٘اسي ٛضديي پٞٓي ٛٞيٚ دس تاصاس سشٗاي٠ن تاٛي

١ا سا ُستشش خٞا١ذ داد. اص  ٛدا ٠ً ١ش يـي اص   اٝسامن استثاط تیٚ سيسي ػذٕ ٛوذضٞٛذُي  ٢ٛا ٝ سيسي ٛوذيِٜي تاٛي

 ٗد٘ٞع سايش ضشًت تی٠٘ غشاكي ضشًت ًاسُضاسي ُزاسي ضشًت سشٗاي٠ تاٛي

  تاًک تَسؼِ تؼاٍى
    

0 

 پست تاًک
     

0 

 1 تاًک هسكي
 

1 
 

3 5 

 6 3 * 1 1 1  تاًک کطاٍرسی

  تاًک صٌؼت ٍ هؼدى
    

0 

 5 2 1 1 1  تاًک تَسؼِ صادرات

 تاًک سپِ
     

0 

 تاًک هلی
     

0 

الحسٌِ هْز  تاًک قزض

 ایزاى
 

    
0 
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ُـزاسي ٝاتسـت٠ تـ٠     ١ـاي سـشٗاي٠   تٞاٛذ دس سثذ غٜذٝم ١ا ٗي طش ضذٟ تٞس  تاٛيت٢اداس ٝ اتضاس١اي خذيذ ٜٗت اٛٞاع اٝسام

تٞاٛذ سيسي ػذٕ ٛوذضٞٛذُي ايٚ اٝسام سا ٠ٛ ت٢ٜا تشاساس سٝاتـ    ١ا ٛیض هشاس ُیشدن اص ايٚ سٝ ٗي ٛاضش ٝ ديِش تاٛي  تاٛي

ذ ٜٗدش ت٠ سيسي ٛوذيِٜي دس سیستٖ تٞاٛ هشاسدادي ٝ ؿیشهشاسدادي ت٠ سيسي ٛوذيِٜي تاٛي ٛاضش تثذيْ ٛ٘ايذن ت٠ٌٔ ٗي

ُشكت٠ تیٚ تاصاس پّٞ ٝ سـشٗاي٠ن ًـْ سیسـتٖ ٗـآي تـا سيسـي        دٓیْ استثاط تاال ٝ ضذيذ ضٌْ تاٌٛي ضٞد ٝ دس ٢ٛايت ت٠

 ٛوذيِٜي ٗٞاخ٠ خٞا١ذ ضذ.

ِ    ٗي  ١ا ضٌْ اص ايٚ سٝ ٢ٗ٘تشيٚ سيسٌي ٠ً دس ادش ُستشش تؼذاد ٗٞسسات ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ي ُیـشدن سيسـي ٛوـذيٜ

ُش١ٝي است ٠ً ػ٘ٞٗاً دس هآة سيسي ٛوذيِٜي ٜٗتح اص سٝات  هشاسدادي ٝ ؿیش هشاسدادي پٛاضي اص سيسي ض٢شتي(  دسٝٙ

  يذ. ٝخٞد ٗي ١اي ٗٞسسات ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ت٠ ٝ دس ادش ػذٕ ٛوذضٞٛذُي داسايي

ػٜٞاٙ ٗثاّن ٗیضاٙ اتٌا ت٠ ختـٞط   ١ا تايذ استشاتژي ٜٗاسثي سا اص هثْ تشاي  ٙ طشاحي ٛ٘ٞدٟ تاضٜذ. ت٠ تٜاتشايٚ تاٛي

ًٜذ تايذ ت٠ ٛحـٞ   ُش١ٝي ٠ً ٛوص ٗٞدشي دس سشايت سيسي ٛوذيِٜي اص ٗٞسسات ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ايلاء ٗي اػتثاسي دسٝٙ

تػٞيش ًطیذٟ ضٞد. تٜاتشايٚ دس س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تايذ ت٠ ضـشٝست ٗـذيشيت ٜٗاسـة سيسـي      ٜٗاسثي ت٠

 سٟ ضذٟ تاضذ.ُش١ٝي اضا ٛوذيِٜي دسٝٙ

 یهال دیجد یاتشارّا . طزاحی3-2

ن طشاحي اتضاس١اي خذيذ ٗآي دس دستٞس ًاس 1388هاٛٞٙ تٞسؼ٠ اتضاس١ا ٝ ٢ٛاد١اي ٗآي خذيذ دس  رس  ةياص تػٞ پس

ٜٗظٞس تشسسي ٝ تائیذ ػذٕ تااد ايٚ اتضاس١ا تا اغّٞ ضشيؼتن ً٘یتـ٠ كو٢ـي    ت٢اداس هشاس ُشكت ٝ ت٠ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام

اتضاس ٗـٞسد تائیـذ ايـٚ     12اتضاس خذيذ ٗآي ٗٞسد تشسسين  13ًٜٞٙ اص تیٚ  ت٢اداس تاسیس ضذ ٠ً تا ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام

 ً٘یت٠ هشاس ُشكت٠ ٝ غشكاً يي اتضاس پاٝسام كشٝش استوشاضي س٢إ( سد ضذٟ است. 

آحسـ٠ٜن ٜٗلؼـتن    اتضاس١اي ٗٞسد تائیذ ايٚ ً٘یت٠ ػثاستٜذ اص: اٝسام غٌٞى اخاسٟن ٗشاتح٠ن استػٜاعن ٗاـاست٠ن هـشؼ  

ُـزاسي طـال ٝ اسص ٝ ٝهـق     ١اي سـشٗاي٠  ١اي صٗیٚ ٝ ساخت٘اٙن غٜذٝم شٝش تثؼين غٜذٝماٝسام س١ٜين سٔقن اختیاس ك

اٛذن تا ايٚ ٝخٞد دستٞسآؼْ٘ اٛتطاس ت٘اٗي ايٚ اٝسام ٝ يا  س٢إ. ١ش چٜذ اتضاس١اي كٞم ٗٞسد تائیذ ايٚ ً٘یت٠ هشاس ُشكت٠

 است. ست  ٛشسیذٟ ٛطذٟ ٝ يا ت٠ تائیذ ٗوإ ري ١ا ١ٜٞص تٜظیٖ تاسیس ايٚ غٜذٝم

آثت٠ ػالٟٝ تش ايٚ اتضاس١ان اٌٗاٙ استلادٟ اص اتضاس ٗطتو٠ هشاسداد١اي  تي دس تٞسس ًاال پحتي هثْ اص تػـٞية هـاٛٞٙ   

ٗـذيشٟ   ضذٟ تٞسـ  ١یـات   ٝ تشاساس دستٞسآؼْ٘ اخشايي تػٞية 1386تٞسؼ٠ اتضاس١ا ٝ ٢ٛاد١اي ٗآي خذيذ( دس اسلٜذ 

ضذٟ تٞد. اٌٗاٙ استلادٟ اص ايٚ اتضاس دس تاصاس س٢إ ٛیـض تشاسـاس دسـتٞسآؼْ٘    ت٢اداس دسٛظش ُشكت٠  ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام

 كشا١ٖ ضذ. 1389غادسٟ دس تیش 
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 . اتشارّای جدید تاسار هالی3-3 جدٍل

 اتشار
 دستَرالؼول ةیتصَ خیتار

 سیاًتطار/ تاس 
 کٌٌدُ ةیتصَ هقام

 ت٢اداس اٝسامٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ  ١یهت 1386/ 12 1ي ت يهشاسداد١ا

 1387/ 6 2اٝسام س١ٜي
 ١ا ٝ ٗٞسسات اػتثاسي ٗذيشيت ًْ ٛظاست تش تاٛي

 ٗشًضي خ٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ تاٛي 

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1388/ 1 ١3اي صٗیٚ ٝ ساخت٘اٙ غٜذٝم

 ت٢اداس ضٞساي ػآي تٞسس ٝ اٝسام 1389/ 5 4اٝسام اخاسٟ

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1390/ 9 اٝسام ٗشاتح٠

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1390/ 9 اٝسام سٔق ٛلتي

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1390/ 10 اٝسام هشؼ آحس٠ٜ

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1391/ 3 5اٝسام استػٜاع

 ت٢اداس ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام ١یهت 1391/ 5 6اٝسام اختیاس كشٝش تثؼي

ٞ  تـ٠  ذيخذ يٗآ يهاٛٞٙ تٞسؼ٠ اتضاس١ا ٝ ٢ٛاد١ا ةيهثْ اص تػٞ نشاٙيا يدس ضشًت تٞسس ًاال ي ت يٗؼاٗالت هشاسداد١ا يياخشا دستٞسآؼْ٘ -1 ْ . ذیسسـ  ةيتػـ  دسـتٞسآؼ٘
 .ذیسس ةيتػٞ ت٠ ت٢اداس اٝسام ٝ تٞسس ساصٗاٙ شٟيٗذ هتی١ تٞس  1389 شیت دس ضیٛ ت٢اداس اٝسام تٞسس دس س٢إ ي ت يهشاسداد١ا ٗؼاٗالت

 د١ذ. ت٢اداسن كشايٜذ اٛتطاس ايٚ اٝسام سا تحت پٞضص هشاس ٗي ٗوشسات احتیاطي تثذيْ ٗتآثات س١ٜي ٗٞسسات اػتثاسي ت٠ اٝسام -2
تٞس  ضٞساي ػـآي تـٞسس تػـٞية     ١1387اي صٗیٚ ٝ ساخت٘اٙ دس ٗشداد  غٜذٝماغالح ضذ. آثت٠ ضٞات  تاسیس  ١18/2/1390ا دس  دستٞسآؼْ٘ تاسیس ايٚ غٜذٝم -3

 .1388ضذٟ تٞدن هثْ اص تػٞية هاٛٞٙ تٞسؼ٠ اتضاس١ا ٝ ٢ٛاد١اي ٗآي خذيذ دس  رس 
ٛتطـاس غـٌٞى اخـاسٟ پسيـآي ٝ اسصي( سا     ١ـان دسـتٞسآؼْ٘ ا   دس ساستاي اٌٗاٙ اٛتطاس اٝسام غٌٞى اخاسٟ تٞس  تاٛي 1390/ 12/ 16ٗشًضي دس  ضٞساي پّٞ ٝ اػتثاس تاٛي -4

 تػٞية ٛ٘ٞد.
 ١ان دستٞسآؼْ٘ اخشايي اٛتطاس اٝسام غٌٞى استػٜاع اسصي ٝ سيآي سا تػٞية ٛ٘ٞد. ساصي دستٞسآؼْ٘ كٞم دس تاٛي دس ساستاي پیادٟ 1391/ 4/ 20ٗشًضي دس  تاٛي -5
 ت٢اداس ت٠ تػٞية سسیذ. ٗذيشٟ ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام تٞس  ١یهت 1390ت٢اداسن دس اسلٜذ  امدستٞسآؼْ٘ ٗؼاٗالت هشاسداد اختیاس ٗؼا٠ٔٗ س٢إ دس تٞسس اٝس -6

  (www.cbi.ir , www.seo.ir)ٗآخز

ٝاست٠ ضشٝست اٛتطـاس  ٢ٛـا    ١ا ت٠ اٛذ ٠ً تاٛي ١اي اخیش اتضاس١اي خذيذي دس تاصاس ٗآي ٗؼشكي ضذٟ اص ايٚ سٝ دس ساّ

ٗآي اص تاصاس پّٞ ت٠ تاصاس سشٗاي٠ن آـضإ   ٗآي ٝ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي خٞد اص طشين ُستشش حٞصٟ تاٗیٚ خ٢ت تاٗیٚ

١ايي تا دسخ٠ ٛوذضـٞٛذُي   خشيذاسي  ٢ٛا خ٢ت تشخٞسداسي اص داساييپٞضص سيسي خٞد پاتضاس١اي ٗطتو٠( ٝ يا ضشٝست 

تاٌٛي اص طشين سـاٗا٠ٛ تاتـا ٝ    ٜٗظٞس دستشسي ت٠ تاصاس تیٚ خػٞظ ت٠ تاال تشاي ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝص پت٠

ديي تخـص ٝسـیؼي اص   د١ٜذٟ(ن دس  يٜذٟ ٛض ػٜٞاٙ  خشيٚ ٗشخغ ٝإ ٗشًضي ت٠ ٗآي تاٛي ٝيژٟ دستشسي ت٠ ٜٗاتغ تاٗیٚ ت٠

http://www.cbi.ir/
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پشتلٞي خٞد سا ت٠ ايٚ اٝسام اختػاظ خٞا١ٜذ داد ٝ اص ايٚ سٝ ٗذيشيت سيسي ٛوذضٞٛذُي ايٚ اٝسام اص ٛوص ٢ٗ٘ـي دس  

 ١ا تشخٞسداس خٞا١ذ ضذ. كشايٜذ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تاٛي

ٝاسـت٠ ٛـٞع كؼآیـت     ٠ تـ٠ تٞاٙ ت٠ اٝسام س١ٜين اٝسام اخاسٟ ٝ اٝسام استػـٜاع اضـاسٟ ٛ٘ـٞد ًـ     اص خ٠ٔ٘ ايٚ اٝسام ٗي

١ا سا ت٠ خٞد اختػـاظ خٞا١ٜـذ    تشي اص پشتلٞي تاٛي ١اي ايشاٙن تیطتش ٜٗتطش خٞا١ٜذ ضذ ٝ اص ايٚ سٝ حدٖ ٝسیغ تاٛي

       ٕ هاتٔیـت   داد. آثت٠ سيسي ػذٕ ٛوذضٞٛذُي اتضاس١اي ٗطتو٠ ٛیض دس غـٞست طشاحـي اتضاس١ـاي ٗطـتو٠ پیچیـذٟ تـا ػـذ

 ١ا خٞا١ذ اكضٝد. ٝخٟٞن تش سيسي ٛوذيِٜي تاٛيتیٜي  ساٙ هی٘ت ٝ يا خشياٙ  پیص

ُزاسي ٗطتشى تـا دس ٗـذ    ١اي سشٗاي٠ ١ا اص خ٠ٔ٘ غٜذٝم ١اي ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ١٘چٜیٚ اص  ٛدا ٠ً تسیاسي اص ضشًت

١ـاي   ١اي ٝاسـت٠ تـا ١ـذف خـاظ ٝ ضـشًت      سشٗاي٠ن ضشًت ١اي تاٗیٚ ١اي تاصٛطستِين ضشًت داتت ٝ ٗتـیشن غٜذٝم

ٗآي ٗطاسًت ٛ٘ٞدٟ ٝ تا ػذٕ ٛوذضٞٛذُي ايـٚ اتضاس١ـان ايـٚ     ١ا دس ٗؼا٠ٔٗ ايٚ اتضاس١اي خذيذ تاٗیٚ تاٛيُزاسي  سشٗاي٠

تٞاٜٛذ ت٠ تاٛي كؼـاّ دس ُـشٟٝ خـٞد ٜٗتوـْ      ١ا تا سيسي ٛوذيِٜي ٗٞاخ٠ خٞا١ٜذ ضذ ٝ ت٠ تثغ ايٚ سيسي سا ٗي ضشًت

ٚ      تاٛي ١اي ٝاتست٠ غٞست ؿیشٗستویٖ كؼآیت ضشًت ٛ٘ايٜذ؛ اص ايٚ سٝ ت٠ ٗـآي ٛیـض    ١ـا دس حـٞصٟ اتضاس١ـاي خذيـذ تـاٗی

 تٞاٛذ تش سيسي ٛوذيِٜي تاٛي تیلضايذ. ٗي

تٜاتشايٚ تٞخ٠ ت٠ استثاط ٗٞخٞد تیٚ سيسي ٛوذيِٜي ٝ سيسي ٛوذضٞٛذُي ٜٗتح اص اتضاس١اي خذيذ ٗآي ٝ ٗـذيشيت  

ضـذٟ دس   ٛوذيِٜي ٝ اغـّٞ طشاحـي  ١اي تاٌٛي تايذ دس س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي  ختشپزيشي ٜٗتح اص ايٚ سيسي دس ُشٟٝ

 ٛظاست تش ايٚ سيسي ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ُیشد.

  دیجد تَرس یتاسارّا یاًداس راُ .3-3

١اي ٝاتسـت٠   غٞست ضشًت ٝيژٟ ٢ٛاد١اي كؼاّ دس تاصاس سشٗاي٠ ٠ً ت٠ دس ًٜاس ُستشش ٢ٛاد١اي كؼاّ دس تاصاس ٗآين ت٠

ضذٟ دس تاصاس ٗآين ُستشش تاصاس سشٗاي٠ تشاساس اٛٞاع ٗختٔق  ٗؼشكيًٜٜذ ٝ اتضاس١اي خذيذ ٗآي  ١ا كؼآیت ٗي ت٠ تاٛي

تٞاٛذ ٛوص ٗٞدشي دس استثاط ٝ ١٘ثستِي تیٚ سيسي ٛوذيِٜي تاصاس سشٗاي٠ ٝ پـّٞ ايلـاء    ضذٟ ٗي تاصاس١اي تٞسس ٗؼشكي

ػٜـٞاٙ اٝٓـیٚ    ٞسس ايشاٙ ت٠تٞاٙ ت٠ تاصاس١اي كشاتٞسس ٝ تٞسس ًاال اضاسٟ ٛ٘ٞد. ضشًت كشات ٛ٘ايذ. اص خ٠ٔ٘ ايٚ تاصاس١ا ٗي

ت٢اداس اخز ٛ٘ٞد. تٞسس ًـاال   ٗدٞص كؼآیت خٞد سا اص ساصٗاٙ تٞسس ٝ اٝسام 1387ضشًت كؼاّ دس تاصاس كشاتٞسسن دس  رس 

 كؼآیت خٞد سا  ؿاص ٛ٘ٞد. 1386ٛیض تا ادؿإ تٞسس كٔضات ٝ تٞسس ًاالي ًطاٝسصي تا ٗػٞت٠ ضٞساي ػآي تٞسسن اص ٢ٗش 

ُیـشد ًـ٠    ٗؼا٠ٔٗ دس ايٚ تاصاس١ا ضٌْ ٗـي  يِٜي دس ايٚ تاصاس١ا ت٠ تاصاس پّٞ اص طشين اتضاس١اي هاتْسشايت سيسي ٛوذ

١ـا ٝ   تاضذ ٠ً دس پشتلٞي تاٛي ضذٟ دس تاصاس سشٗاي٠ ٗطتْ٘ تش اٛٞاع ٗختٔق اتضاس ٗطتو٠ ٗي ضاْٗ اتضاس١اي خذيذ ٗؼشكي

دٓیْ سيسي ٛوذيِٜي هشاسدادي ٝ ؿیشهـشاسدادي ٗحت٘ـْ    ت٠ضٞٛذ. اتضاس١اي خذيذ  ١ا ٝاسد ٗي ١اي ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ضشًت

ُیشي تـاصاس   ضٞٛذ. ١٘چٜیٚ خ٢ت ١اي ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ٗي ١ا ٝ ضشًت ُیشي سيسي ٛوذيِٜي دس تاٛي خٞد ٜٗدش ت٠ ضٌْ

ٞ   ُزاسي ٝ پیص تشن اتضاس١ايي ٠ً هی٘ت اتضاس ٗطتو٠ دس  يٜذٟ ت٠ س٘ت ٗؼشكي اتضاس١اي ٗطتو٠ پیچیذٟ ٟ تیٜي خشيـاٙ ٝخـ
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١اي پیچیذٟ  ٗاسي خٞا١ذ تٞدن اص هذست ٛوذضٞٛذُي ايـٚ اتضاس١ـا خٞا١ـذ ًاسـت ٝ سيسـي       ٜٗتح اص  ٢ٛا ٗثتٜي تش ٗذّ

ٛوذيِٜي ٜٗتح اص استلادٟ اص اتضاس ٗطتو٠ ٛیض ت٠ ٗوذاس صيادي اكضايص خٞا١ذ ياكت. ١٘چٜیٚ استثاط تیٚ سيسي ٛوذيِٜي 

١ـا اكـضٝدٟ ٝ تـش     ١ان تش ضذت ١٘ثستِي ايـٚ سيسـي تـیٚ تاٛـي     ٛي١ا ٝ سيسي ٛوذيِٜي تا ١اي ٝاتست٠ ت٠ تاٛي ضشًت

 ٛ٘ايذ. ١ا تا تٞخ٠ ت٠ ادش سشسيض سيسي ٛوذيِٜي تاًیذ ٗي ضشٝست ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تاٛي

اص ايٚ سٝ ضشٝسي است دس س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تٞخ٠ تیطتشي ت٠ سيسي ٛوذيِٜي ٜٗتح اص سيسي ػذٕ 

ُشكت٠ دس تاصاس سشٗاي٠ ٝ ادش سشايت ٛاضي اص ايٚ سيسي  ذ هاتْ ٗؼا٠ٔٗ دس تاصاس١اي خذيذ ضٌْٛوذضٞٛذُي اتضاس١اي خذي

 دس ُشٟٝ تاٌٛي غٞست پزيشد.

 پزداخت یّا ساهاًِ ٍ کیالكتزًٍ یتاًكدار گستزش. 3-4

سٝصاكـضٝٙ  ١ـا دس سهاتـت    ُستشش تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي دس د٠١ اخیش ٝ ضشٝست تٞسؼ٠ تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي دس تاٛـي 

١ا دس ػشغ٠ ٛظإ تاٌٛين تش ضشٝست  ١اي خػٞغي ٝ ُستشش تؼذاد ايٚ تاٛي خ٢ت حلظ س٢ٖ تاصاسي پس اص ٝسٝد تاٛي

 ١ا ٝ ٗٞسسات ٗآي ٝ اػتثاسي اكضٝدٟ است. ٗذيشيت ١ش چ٠ ت٢تش سيسي ٛوذيِٜي دس تاٛي

٠ تٔلـٚ تاٛـين ١٘ـشاٟ تاٛـي ٝ ايٜتشٛـت      ١اي كشٝش ٝ خٞدپشداص١ا ت تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي ٝ ُستشش اتؼاد  ٙ اص پايا٠ٛ

١اي خشد دس ٛظإ تـاٌٛي سا ًـا١ص دادٟ ٝ ٜٗدـش تـ٠ ًـا١ص       ٝيژٟ سپشدٟ ١ا ٝ ت٠ تاٛين ت٠ ٗوذاس صيادي ٗاٛذُاسي سپشدٟ

١ا دس ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس طـّٞ سٝص ضـذٟ اسـت. اص ايـٚ سٝ اكـضايص       ١ا ت٠ ايٚ ٛٞع سپشدٟ تٞاٛايي اتٌا صياد تاٛي

 تش سيسي ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝص اكضٝدٟ است. ٝخٟٞ دس ٛظإ تاٌٛي تش ضشٝست ٗذيشيت ٜٗاسة سشػت اٛتواّ

١ـاي   ١اي پشداخت ٗیسش ٛثٞدٟ ٝ اص ايٚ سٝ دس ساّ ٗواتْن ُستشش تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي تذٝٙ تٞسؼ٠ ساٗا٠ٛ دس طشف

١ـا دس هآـة سـ٠     اٛذ. ايـٚ سـاٗا٠ٛ   تاٌٛي دس ٛظإ پشداخت طشاحي ضذٟ ١اي ٗختٔلي خ٢ت اٛتواّ ٝخٟٞ تیٚ اخیش ساٗا٠ٛ

 تشداسي سسیذٛذ. ت٠ ت٢شٟ 1388ن ٝ 1385ن ١1381اي  تشتیة دس ساّ ضٞٛذ ٠ً ت٠ تٜذي ٗي ساٗا٠ٛ ضتابن ساتٜا ٝ پايا طثو٠

ضٞد ٠ً دس ساٗا٠ٛ ضتاب ًـ٠ تـشاي    اٛذن ٗطا١ذٟ ٗي ( دسج ضذ4ٟ-١3ا ٠ً دس خذّٝ پ تشاساس خػٞغیات ايٚ ساٗا٠ٛ

خشد اضخاظ ت٠ يٌذيِش طشاحي ضذٟ استن تش ٗثٜاي دستٞس١اي پشداخت اٛلـشادين دسـتٞس اسسـاّ    ١اي  تسٞي٠ پشداخت

ضٞد. اص  ٛدا ٠ً دس ايٚ ساٗا٠ٛن تسـٞي٠ دس پايـاٙ    غٞست كٞسي اٛدإ ٝ تسٞي٠ خآع ٗاٛذٟ دس پاياٙ سٝص اٛدإ ٗي ضذٟ ت٠

١ا ٝاسد  ١اي پايا ٝ ساتٜا تش تاٛي س٠ تا ساٗا٠ٛضٞدن سيسي ٛوذيِٜي ً٘تشي دس ٗواي غٞست خآع ٗاٛذٟ اٛدإ ٗي سٝص ٝ ت٠

 ضٞد. ٗي

ضٞدن ايٚ ٗسـه٠ٔ غـادم ٛثـٞدٟ ٝ     ٗواتْ دس ساٗا٠ٛ پاياپاي آٌتشٝٛیٌي ٠ً تحت ػٜٞاٙ ساٗا٠ٛ پايا ٗتشح ٗي دس طشف

٠ تیطـتشي  تاٌٛي دس ايٚ ساٗا٠ٛن ت٠ ٗو٠ٓٞ سيسي ٛوذيِٜي تٞخ ١اي ضشًتي ٝ اٛثٟٞ تیٚ ١ا تايذ تشاي تسٞي٠ پشداخت تاٛي

ضذٟ ٝ دس پاياٙ ١ش دٝسٟ ٠ً دس ايٚ ساٗا٠ٛ دٝ ساػت دس ٛظش ُشكتـ٠   اي اٛدإ غٞست دٝسٟ ١ا ت٠ ٛ٘ايٜذ. تسٞي٠ ايٚ پشداخت

ضـٞدن   ضذٟ استن خآع ٗاٛذٟ ٗحاسث٠ ضذٟ ٝ تسٞي٠  ٙ تايذ اص طشين ساٗا٠ٛ تسٞي٠ ٛاخآع  ٛي ٠ً سـاتٜا ٛاٗیـذٟ ٗـي   
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١ا ٝ دسٛظشُشكتٚ دٝسٟ دٝ ساػت٠ تـشاي اٛدـإ ٝ تسـٞي٠  ٢ٛـان تـا حـذٝدي        ًٜصاٛدإ ضٞد. ١ش چٜذ ٗحاسث٠ خآع تشا

د١ذ؛ اٗا دس ٢ٛايت چٞٙ تسٞي٠ ٢ٛايي تايذ دس دٝ ساػت تؼذ ت٠ غٞست  ٛي ٝ ٛاخآع  سيسي ٛوذيِٜي تاٛي سا ًا١ص ٗي

اكضايـذ. دس حویوـتن    دس ساٗا٠ٛ ساتٜا اٛدإ ضٞدن تش ضشٝست ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس طـّٞ سٝص دس ايـٚ سـاٗا٠ٛ ٗـي    

غٞست  ٛي ٝ تشاساس سٝش تسٞي٠ ٛاخآع  ٛـي دس سـاٗا٠ٛ سـاتٜا     تاٌٛي دس ٢ٛايت تايذ ت٠ ١اي ًالٙ تیٚ ت٘اٗي پشداخت

١ـا ٜٗتوـْ    ١ا دس سیستٖ پشداخـت تـ٠ تاٛـي    تسٞي٠ ضٞٛذ ٠ً ت٠ ايٚ تشتیة سيسي ٛوذيِٜي صيادي تشاي تسٞي٠ تشاًٜص

 ضٞد. ٗي

 

 پزداخت ًظام در یتاًك يیاًتقال ٍجِ ت یّا ساهاًِ سِیهقا .4-3 جدٍل

 یكیالكتزًٍ یاپایپا ساهاًِ 

 (ای)پا

 یآً ًاخالص ِیتسَ ساهاًِ

 )ساتٌا(

 یتاًك اطالػات تثادل ضثكِ

 )ضتاب(

 ِشيٌذي ت٠ اضخاظ خشد ي١ا پشداخت يتاٌٛٚ یت ٠يتسٞ ٝ ًالٙ ي١ا پشداخت يتاٌٛٚ یت اٛثٟٞ ي١ا پشداخت پزداخت ًَع

 يكٞس يكٞس يا دٝسٟ اًجام سهاى

 سٝص اٙيپا دس ٗاٛذٟ خآع ٠يتسٞ ي ٛ ٛاخآع ٠يتسٞ يا دٝسٟ ٗاٛذٟ خآع ٠يتسٞ ِیتسَ رٍش

 تزاکٌص هثلغ
 ١ضاس اص ً٘تش ٝ اّيس غلش اص صیت

 اّيس اسدیٔیٗ
 اّيس ٞٙیٔیٗ 150 حذاًثش اّيس ٞٙیٔیٗ 150 حذاهْ

 ياٛلشاد غٞست ت٠ ١ا پشداخت دستٞس اسساّ ياٛلشاد غٞست ت٠ ١ا پشداخت دستٞس اسساّ ْيكا غٞست ت٠ ١ا پشداخت دستٞس اسساّ امیپ زشیپذ ًحَُ

 یثاًیپطت
 تشات -حٞا٠ٓ

 (ٖیٗستو تشداضت ٝ ضيپٝاس
 حٞا٠ٓ -تشداضت ٠يتسٞ -حٞا٠ٓ

 ًاست ضثا حساب ضثا حساب تیفؼال یهثٌا

 (1391 يتاهش احساٙ: پ ٗاخز

١ـا   ًـاس ٛ٘ـٞد تـا تاٛـي     تاٌٛي سيآي ضشٝع تـ٠  تاصاس تیٚ 1390دس ساّ  تشاي تاٗیٚ ٛوذيِٜي ٗٞسد ٛیاص دس ايٚ ساٗا٠ٛن

ٖ     خاي اتٌا غشف ت٠ ٜٗاتغ اضاك٠ تشداضت ٛضد تاٛي ت٠ ضـذٟن   ٗشًضين اص طشين استوشاؼ اص يٌذيِش تـش ٗثٜـاي ٛـشخ تٜظـی

د١ٜذٟ  خشيٚ ٗشخغ ٝإػٜٞاٙ   ٗشًضي ت٠ ٛوذيِٜي ٗٞسد ٛیاص خٞد دس طّٞ سٝص سا تاٗیٚ ٛ٘ايٜذ ٝ ت٠ ايٚ تشتیة ٛوص تاٛي

 تش ضٞد. ضلاف
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غـٞست ٜٗاسـثي ٜٗـاتغ  صاد سا     خٞتي ٝ ت٠ تٞاٜٛذ ت٠ ١ا ٛ٘ي ضذٟن تاٛي تاٌٛي سيآي طشاحي آثت٠ اص  ٛدا ٠ً دس تاصاس تیٚ

اين ١ضي٠ٜ صيادي سا تـش   ٗآي ٝخٟٞ ٗٞسد ٛیاص دس طّٞ سٝص تشاساس ٛشخ ًاسٗضد ت٢شٟ ضٜاسايي ٛ٘ايٜذ ٝ غشف اٌٗاٙ تاٗیٚ

تاٌٛي دس ٗذيشيت سيسي ٛوـذيِٜي دس طـّٞ    ٗآي تیٚ ٗشًضي تشاي اكضايص ًاسايي تاٗیٚ ٛ٘ايذ؛ تاٛي ١ا تح٘یْ ٗي يتاٛ

ن 19ضذٟ ٛا٠ٗ ػ٘ٞٗي هثٞٓي تاصخشيذ ٝ سیستٖ ٗضايذٟ طشاحي ت٠ پطتٞا٠ٛ ٗٞاكوت ١1388ان ساٗا٠ٛ تاتا سا دس ساّ  سٝص تاٛي

 اٛذاصي ٛ٘ٞد. غٞست  صٗايطي ساٟ ت٠

ضـٞد؛ اٗـا دس غـٞست     اي اٛدـإ ٗـي   غـٞست ؿیشٝدیوـ٠   تاٌٛي غـشكاً تـ٠   ٗآي دس تاصاس تیٚ ّ حاضش تاٗی١ٚشچٜذ دس حا

ٗآي ٝخٟٞ ٗٞسد ٛیاص دس ٗذيشيت سيسي ٛوـذيِٜي دس طـّٞ سٝص دس سیسـتٖ پشداخـتن      اٛذاصي دائٖ ساٗا٠ٛ تاتان تاٗیٚ ساٟ

سـپاسي دس ايـٚ    ٛوذضـٞٛذُي تـاال ٝ ٝاخذضـشاي  ٝدیوـ٠    ١ايي تا دسخ٠  اي ٝ ت٠ پطتٞا٠ٛ داسايي ٗآي ٝدیو٠ غٞست تاٗیٚ ت٠

١ايي تا دسخ٠ ٛوذضٞٛذُي تاالن تش سيسي  ١ا اص داسايي ساٗا٠ٛ اٛدإ خٞا١ذ ضذ. اص ايٚ سٝ دس غٞست ػذٕ تشخٞسداسي تاٛي

ٗشًـضي خ٢ـت    ٗآي تاٛي تاٌٛي سيآين ت٠ٌٔ ت٠ ختٞط تاٗیٚ ١ا اكضٝدٟ خٞا١ذ ضذ؛ صيشا ٠ٛ ت٢ٜا ت٠ تاصاس تیٚ ٛوذيِٜي تاٛي

 تاٗیٚ ٝخٟٞ ٗٞسد ٛیاص دس طّٞ سٝص دستشسي ٛخٞا١ذ داضت.

ت٢اداس تذٝٙ سيسي ٝ ػذٕ تٜٞع صياد ايٚ اٝسام دس ٛظإ  ٗآي ت٠ پطتٞا٠ٛ اٝسام دٓیْ ت٘شًض ساٗا٠ٛ تاتا تش تاٗیٚ آثت٠ ت٠

تٞاٜٛـذ دس غـٞست    ١ا ٗي اٛيتاٌٛي ٝ حدٖ اٛذى  ٢ٛان غشكاً دس غٞست ُستشش حدٖ ٝ اكضايص تٜٞع تیطتش ايٚ اٝسامن ت

ٗآي اص طشين ايٚ سـاٗا٠ٛ اٗیـذٝاس تاضـٜذ. اص ايـٚ سٝ دس حـاّ حاضـش        ٗٞاخ٠٢ تا ٗطٌْ ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝصن ت٠ تاٗیٚ

ٛحٞي ٗذيشيت ٛ٘ايٜذ تا تا ً٘ثٞد ٛوـذيِٜي دس طـّٞ سٝص    ١اي ٛوذي ٝسٝدي ٝ خشٝخي سا ت٠ ١ا تايذ ٗذيشيت خشياٙ تاٛي

 ٗٞاخ٠ ٛطٞٛذ. 

ت٢اداس تـذٝٙ سيسـي ٝ ٝاخذضـشاي      ضذٙ اٝسام تش ٝخٞد دس  يٜذٟ تا سٝٛن ُشكتٚ ايٚ ساٗا٠ٛن ت٠ پطتٞا٠ٛ ٗتٜٞعتا ايٚ 

ٛحـٞ ٜٗاسـثي    ٜٗظٞس ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜين ٗذيشيت سيسي ٛوذضـٞٛذُي سا تـ٠   ١ا تايذ ت٠ ٗثاد٠ٓ دس ساٗا٠ٛ تاتان تاٛي

 ٗذيشيت ٝدیو٠ سا ٗٞسد تٞخ٠ هشاس د١ٜذ.اٛدإ د١ٜذ ٝ دس ًٜاس  ٙ ٗذيشيت سيسي ت٘شًض ٛوذيِٜي ٝ 

ٚ     ١ـان تـ٠   ٗثاد٠ٓ تٞس  تاٛي ت٢اداس هاتْ تش ضذٙ اٝسام تا ٗتٜٞع ٚ    تـذسيح سٝيٌـشد تـاصاس تـی ٗـآي   تـاٌٛي سيـآي اص تـاٗی

 اي ت٠ پطتٞا٠ٛ ايٚ اٝسام حشًت خٞا١ذ ًشد. اص ايٚ سٝ دس  يٜذٟن ٗآي ٝدیو٠ س٘ت تاٗیٚ ١ا ت٠ ٗذت تاٛي اي ٗیاٙ ؿیشٝدیو٠

ٗذيشيت سيسي ٛوذضٞٛذُين ٗذيشيت سيسي ت٘شًض ٛوذيِٜي ٝ ٗذيشيت ٝدیو٠ اص ا١٘یت چطِ٘یشي تشخٞسداس خٞا١ٜـذ  

١ا  ضذ ٝ ضشٝسي است س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜين ايٚ ٗسائْ سا دس اسائ٠ آِٞيي تشاي ٗذيشيت ايٚ سيسي دس تاٛي

 .ضذٝ ٛظاست تش ٛحٟٞ ٗذيشيت ايٚ سيسي ٗٞسد تٞخ٠ هشاس دادٟ تا

 

 
تٞاٜٛذ ٜٗاتغ  صاد خٞد سا تا س٠ ٗطخػ٠ ٗثٔؾن صٗاٙ ٝ ٛشخ اػالٕ ًٜٜذ ٝ ت٠ ايٚ تشتیـة اص ٜٗـاتغ  صاد خـٞد دس     ١ا ٗي دس سیستٖ ٗضايذٟ ساٗا٠ٛ تاتا تاٛي - 19

 طّٞ سٝص دس ٗذ ًسة ًٜٜذ.
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 گیزی تٌدی ٍ ًتیجِ . جوغ4

 

١اي تـاٌٛين تٜـٞع دس اتضاس١ـان تاصاس١ـا ٝ      ُیشي ُشٟٝ ٝاست٠ ضٌْ تحٞالت پذيذ  ٗذٟ دس ػشغ٠ سیستٖ تاٌٛي ايشاٙ ت٠

١اي خذيذ پشداخت ٝ اٛتواّ ٝخٟٞن ١ِ٘ـإ تـا تحـٞالت     اٛذاصي ساٗا٠ٛ ٢ٛاد١اي ٗآين ُستشش تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي ٝ ساٟ

ُیشي ضٌاكي تیٚ ٗا١یت ٝ ٛحٟٞ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس سیستٖ تـاٌٛي   آ٘ٔٔين تش ضٌْ ٗآي تیٚاخیش دس سیستٖ 

ٝيـژٟ پـس اص    تاضٜذن اٗا تا تٞسؼ٠ سیستٖ ٗآي ٝ ت٠ ١ا دس حاّ حاضش پشسَٛ ٛ٘ي تاًیذ داسد. ١شچٜذ تشخي اص ايٚ ضٌاف

١ـان ايـٚ    ايٜـذ ٗـذيشيت سيسـي ٛوـذيِٜي تاٛـي     ًاسُیشي  ٢ٛـا دس كش  ضذٟ ٝ سٝٛن ت٠ ػشض٠ اتضاس١اي ٗآي خذيذ تػٞية

١ا اص حآت تآوٟٞ ت٠ تآلؼْ تـییش ٗا١یت دادٟ ٝ سيسي ٛوذيِٜي صيادي سا تش سیستٖ تاٌٛي ٝ سپس تـش سیسـتٖ    ضٌاف

 ٗآي تح٘یْ خٞا١ٜذ ٛ٘ٞد.

ستٖ تاٌٛي ١اي كؼاّ دس سی سٝ ضشٝسي است اهذاٗات الصٕ خ٢ت اغالح ٛحٟٞ ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي دس تاٛي اص ايٚ

ستـ  دس ًطـٞس١ان    ضذٟ دس ٗذيشيت ايٚ سيسي تٞس  ٗواٗات ري ًطٞس اتخار ضٞد. اص  ٛدا ٠ً س١ٜ٘ٞد١ا ٝ اغّٞ تٜظیٖ

ًطذ؛ تٜاتشايٚ ضشٝسي است دس ُإ اّٝ  تػٞيش ٗي ساصي ٜٗاسة ٗذيشيت ٝ سپس ٛظاست تش ايٚ سيسي سا ت٠ آِٞي پیادٟ

ٔين خ٢ت پشًشدٙ ضٌاف كٞمن س١ٜ٘ٞد خذيذي دس ايٚ صٗی٠ٜ طشاحي ٝ تـ٠  آ٘ٔ ١٘اٜٛذ سٝيٌشد اتخار ضذٟ دس ػشغ٠ تیٚ

١ا ٝ سيسي  ١ا اتالؽ ضٞد؛ س١ٜ٘ٞدي ٠ً ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي سا دس استثاط ٛضديي تا سيسي ٛوذضٞٛذُي داسايي تاٛي

ضاس١ـاي ٗـآي   ت٘شًض ٛوذيِٜي ٗٞسد تٞخ٠ هشاس د١ذ. ضشٝسي است دس ايٚ س١ٜ٘ٞد ت٠ سيسي ٛوذيِٜي ٗحتْ٘ ٜٗتح اص ات

ُش١ٝي ًـ٠   ١اي پشداخت ٝ سيسي ٛوذيِٜي دسٝٙ خذيذن سيسي ٛوذيِٜي دس طّٞ سٝص ٜٗتح اص كؼآیت تاٛي دس سیستٖ

ٗشًضي ٗـٞسد   ضذٟ تٞس  تاٛي ١اي ٛوذيِٜي تٞدٟ ٝ دس س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسي ٛوذيِٜي تٜظیٖ اص خ٠ٔ٘ ٗػادين سيسي

٘چٜیٚ دس ايٚ س١ٜ٘ٞد تايذ ت٠ ضشٝست طشاحي ٗذيشيت ٝدیوـ٠ خ٢ـت   اٛذن تٞخ٠ ًاكي غٞست پزيشد. ١ تٞخ٠ هشاس ِٛشكت٠

 ١اي تا دسخ٠ ٛوذضٞٛذُي تاال دس سیستٖ تاٌٛي اضاسٟ ضٞد.  ٝاست٠ داسايي ٗذيشيت ٜٗاسة سيسي ٛوذيِٜي ت٠
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 فْزست هٌاتغ ٍ هآخذ

 ـ فارسی

١ـا ٝ   ٗـذيشيت ًـْ ٛظـاست تـش تاٛـي     (. س١ٜ٘ٞد ٗذيشيت سيسـي ٛوـذيِٜي.   1386اداسٟ ٗتآؼات ٝ ٗوشسات تاٌٛي .پ -1

 ٗؤسسات اػتثاسي. تاٛي ٗشًضي خ٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ.

١اي ضشًتي ٝ اٛثٟٞ تـا صيشسـاخت پايـا. ٗدٔـ٠      ١اي ُش١ٝي: پشداخت (. ٕٝ دس خذٗت پشداخت1391تاهشين احساٙ. پ -2

 .29-28. غلحات 32تاٌٛذاسي آٌتشٝٛیي. ض٘اسٟ 
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