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تًرس ايراق تُادار 

مشایای تًرس ايراق تُادار 

در ایزان پیشیىٍ تًرس ايراق تُادار 

در تًرس ايراق تُادار تُزان ساس ي کار مؼامالت 

ٍدامىٍ وًسان ريساو 

ٍساػت اوجام مؼامل  

 مؼامالتکارمشد 

تاسارَا، تاتلًَا ي اوًاع ايراق تُادار 
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 تًرس ايراق تُادار

پيذايؾ ث٤سع سيـ٦ دس ١يبص ث٦ ٝشاّضي ثشاي استجبط ثي٠ داس١ذٕبٟ ػشٝبي٦ ٣ ٝتَبضيبٟ 

ىقبٗ دس ثبصاس  ٧بي خ٤د ا١تؾبٛ تـْ٘تشي٠  ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس اص خ٦ٚٞ ٨ٜٝاػتيبد٥ اص آٟ داسد. 

، ثشخ٤سداسي اي٠ ٧بي خ٤د ا١تؾبٛ تـْ٘تشي٠ ٣يظٕی  آيذ. ٨ٜٝ ا٣ساً ث٨بداس ث٦ ؿٞبس ٝی ثب٤١ي٦

ؿ٤د، ثشخی اص ٣ؽبيو  اي ٣ اخالٍی اػت. اي٠ ٣يظٕی ثبفث ٝی ٨١بد٧ب، اص اػتب١ذاسد٧بي حشى٦

٧بي خ٤د  تـ١ْ٘ؾبستی َٝبٛ ١بؽش ثش ثبصاس ػشٝبي٦ ث٦ اي٠ ٨١بد٧ب تي٤يض ؿ٤د. ث٦ ثيبٟ ديٖش، 

اي خ٤د، ض٤اثظ ٣  ٧بي حشى٦ ٝدبص١ذ ثشاي حؼ٠ ا١دبٛ ٣ؽبيو ٣ ت٢ؾيٜ ىقبٙيت ا١تؾبٛ

 اي ٣ ا١ضجبعی الصٛ سا ٣ضـ ٣ اخشا ١ٞبي٢ذ. اػتب١ذاسد٧بي حشى٦

ػتذ  ٣ ٣ؽيي٦ اكٚی ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس، ىشا٧ٜ آ٣سدٟ ثبصاسي ؿيبه ٣ ٢ٝليب٦١ ثشاي داد

ػتذ،  ٣ ي ١ؾبست ثش خشيبٟ دادا٣ساً ث٨بداس پزيشىت٦ ؿذ٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ػيؼتٞی ٢ٝبػت ثشا

ع٤س ٝتقبسه،  فٞٚيبت ثبصاس ٣ ىقبٙيت افضبي آٟ اػت. دس اي٠ ساػتب، يِ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ث٦

 ٧بي صيش سا ثشف٨ذ٥ خ٤ا٧ذ داؿت: ٤ٙيتئٝؼ

 ؛ػتذ ٢ٝبػت ٣ ّبسآٝذ ٣ ىشا٧ٜ آ٣سدٟ يِ ػيؼتٜ داد .1

  ؛ث٤سعػتذ دس  ٣ پزيشؽ يب ٙن٤ پزيشؽ اثضاس٧بي ٝبٙی ٍبث٘ داد .2

ٕشاٟ، ثبصاسٕشدا١بٟ ٣ ٝـب٣ساٟ ٣  پزيشؽ يب ٙن٤ پزيشؽ افضب ؿبٝ٘ ّبسٕضاساٟ، ٝقب٦ٚٝ .3

 ؛ٕزاسي ٝذيشاٟ ػشٝبي٦

 ؛ػتذ ٣ ىشا٧ٜ آ٣سدٟ يِ ػيؼتٜ ٢ٝبػت ٣ ّبسآٝذ ثشاي تؼ٤ي٦ ٣ پبيبپبي داد .4

ىشا٧ٜ آ٣سدٟ يِ ػيؼتٜ ٢ٝبػت ثشاي ١ؾبست ثش خشيبٟ داد٣ػتذ، فٞٚيبت ثبصاس ٣  .5

 ،؛ ٣بٙيت افضبىق

ىشا٧ٜ آ٣سدٟ اْٝب١بت ٣ تؼ٨يالت الصٛ ثشاي ت٤صيـ ٣ ا١تـبس اعالفبت ٝشث٤ط ث٦ داد٣ػتذ  .6

 .ٕيشي دسثبس٥ داد٣ػتذ ا٣ساً ث٨بداس ٣ ١يض ػبيش اعالفبت الصٛ ثشاي تلٞيٜ

تشي٠ ٝت٤ٙی خزة ٣ ػبٝبٟ  ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ث٦ ف٤٢اٟ يِ ثبصاس ٝتـْ٘ ٣ سػٞی، ٨ٜٝ

آ٣سي ١َذي٢ٖی خبٝق٦ ٣ ىش٣ؽ ػ٨بٛ  ثـ ٝبٙی ػشٕشداٟ اػت ٣ ثب خٞـدادٟ كحيح ٢ٝب

٧بي ٤ٝسد  ٧بي اٍتلبد خبٝق٦ اص عشيٌ تأٝي٠ ػشٝبي٦ ٧ب، ض٠ٞ ث٦ حشّت دس آ٣سدٟ چشخ ؿشّت
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٧ب، ّب٧ؾ دخبٙت د٣ٙت دس اٍتلبد ٣ ١يض اىضايؾ دسآٝذ٧بي ٝبٙيبتی، ٢ٝبىـ اٍتلبدي  ١يبص پش٣ط٥

دس ٢ّبس آٟ، اثشات ت٤سٝی ١بؿی اص ٣خ٤د ١َذي٢ٖی دس خبٝق٦ سا  آ٣سد ٣ ٝی ٕيشي ث٦ اسٝنبٟ  چـٜ

، تحت ٧ب، ٣ ا٣ساً ٝـبسّت ٢ذ ػ٨بٛ ؿشّتثشد. دس ث٤سع، ا٤١اؿ ا٣ساً ث٨بداس ٝب١ ١يض اص ثي٠ ٝی

 ؿ٤د. ػتذ ٝی ٣ ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات خبكی داد

ٙضاٝبت ا١ذاصي ٣ ا ٣يظٕی اػبػی ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس حٞبيت ٍب١٤١ی اص كبحجبٟ ٢ٝبثـ پغ

آ٣سي  ٍب١٤١ی ثشاي ٝتَبضيبٟ ػشٝبي٦ اػت. ث٢بثشاي٠ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس، اص ػ٤يی ٝشّض خٞـ

ٝذت ٣ اص ث٢ٚذٕزاسي  ٧بي ػشٝبي٦ ا١ذاص٧ب ٣ ١َذي٢ٖی خل٤كی ث٦ ٢ٝؾ٤س تأٝي٠ ٝبٙی پش٣ط٥ پغ

ت٤ا٢١ذ اص  ا١ذاص٧بي ساّذ اػت ٦ّ ٝی ػ٤ي ديٖش، ٝشخـ سػٞی ٣ ٝغٞئ٢ی ثشاي داس١ذٕبٟ پغ

٧ب ٍشاس داد٥ يب ثب خشيذ ا٣ساً  ٕزاسي دس اختيبس ؿشّت عشيٌ ٣خ٥٤ ٝبصاد خ٤د سا ثشاي ػشٝبي٦آٟ 

 ٍج٤ٙی ثشخ٤سداس ؿ١٤ذ.  ٧بي ٝقتجش، اص ػ٤د ٍبث٘ ٧ب ٣ ؿشّت د٣ٙت ٝـبسّت

اص ١ؾش اٍتلبد خشد، ث٤سع يِ ٦١٤ٞ١ ثؼيبس ١ضديِ ث٦ ثبصاس سٍبثت ّبٝ٘ اػت. ّبال٧ب دس 

َٝذاس صيبدي خشيذاس ٣ ىش٣ؿ٢ذ٥ دس آٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ آصادي  ددٙي٘ ٣خ٤ ث٢٦ذ ٣ ٧ؼت ث٤سع ٠ٖٞ٧

٤سع ا٣ساً . ث٧بي تقبدٙی ٧ؼت٢ذ ٧بي تقيي٠ ؿذ٥ ثؼيبس ١ضديِ ث٦ ٍيٞت ٣س٣د ٣ خش٣ج، ٍيٞت

٧بي ػ٤د د٥،  ؿ٤د ٦ّ ؿشّت ث٨بداس ثب ايدبد ىضبي سٍبثتی ث٦ ف٤٢اٟ اثضاسي اٍتلبدي، ثبفث ٝی

د٥ ث٦ ع٤س  ٧بي صيبٟ ٦ تأٝي٠ ٝبٙی ثپشداص١ذ ٣ ثشفْغ ؿشّتثت٤ا٢١ذ اص عشيٌ ىش٣ؽ ػ٨بٛ ث

ت٤ا١ذ ث٦ تخليق  ٝی ث٤سعتشتيت ثب چ٢ي٠ تيْيْی،  خ٤دّبس اص ٕشد٦١٣ خبسج ؿ١٤ذ. ثذي٠

 ٝغ٤ٚة ٢ٝبثـ ثپشداصد.

 مشایای تًرس ايراق تُادار

٤ٝخ٤د ا١ذاص  ت٤ا١ذ صٝي٦٢ ٢ٝبػجی خ٨ت تجذي٘ ٝبصاد ١َذي٢ٖی ٣ پغ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ٝی

آىشي٢ی سا ىشا٧ٜ آ٣سد. دس ادا٦ٝ، ٝضايبي ث٤سع ا٣ساً  ٕزاسي، ت٤ٙيذ ثش٣ت ٣ اسصؽ ث٦ ػشٝبي٦

 ٕشدد. ٧بي ٝختٚو تـشيح ٝی ث٨بداس اص ديذٕب٥

اص ٢ٝؾش فٜٚ اٍتلبد، ػبص ٣ ّبس  .ای تًرس ايراق تُادار اس وگاٌ اقتصاد کالنیمشاالف. 

 ثبؿذ: ٝی شيی ث٦ ؿشح صيبيث٤سع ا٣ساً ث٨بداس داساي ٝضا
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ا١تـبس ػ٨بٛ ٣ ىش٣ؽ ا٣ساً ث٨بداس يْی اص  َا. تسُیل فزآیىذ تامیه مالی شزکت .1

ٕزاسي اػت. ٣احذ٧بي ت٤ٙيذي ٣  آ٣سي ٣خ٥٤ الصٛ ثشاي ػشٝبي٦ ٧بي خٞـ تشي٠ سا٥ ٝغٞئ٠

غی اص عشيٌ ا١تـبس ػ٨بٛ يت٤ا٢١ذ تحت ؿشا الت اص ١ؾبٛ ثب١ْی ٝیيبىت تؼ٨يخبي دس تدبسي ث٦

ساً ث٨بداس دس ث٤سع، ١يبص٧بي ٝبٙی خ٤د سا تأٝي٠ ٢٢ّذ. دس ٕزؿت٦ ايدبد ٣احذ٧بي يب ىش٣ؽ ا٣

٦ّ اٝش٣ص٥ ديٖش  ٤ّچِ ثب تأٝي٠ ػشٝبي٦ اص ػ٤ي يِ ؿخق يب يِ خب٤١اد٥ ٝيؼش ث٤د. دسحبٙی

بص داسد ٦ّ اص ت٤اٟ ٝبٙی يتأػيغ ٣احذ٧بي ثضسٓ ت٤ٙيذي ٣ تدبسي چ٢بٟ ػشٝبي٦ ا١ج٧٤ی سا ١

خبسج اػت. ث٤سع ْٝب١ی اػت ٦ّ اي٠ ٣احذ٧ب ثب ا١تـبس ػ٨بٛ ٍبدس ٧ؼت٢ذ يِ ىشد يب خب٤١اد٥ 

 ٕزاسي ١ٞبي٢ذ. ٧بي ثضسٓ ػشٝبي٦ آ٣سي ّشد٥ ٣ دس پش٣ط٥ ٧بي پشا٢ّذ٥ سا خٞـ ػشٝبي٦

٧بي  تيتَؼيٜ ٝبْٙ کمک تٍ گستزش مالکیت ػمًمی ي تًسیغ ػادالوٍ درآمذ. .2

٧بي  بداس، اص ديذ ّالٟ اٍتلبدي ث٦ ٧ذه٧ب دس ث٤سع ا٣ساً ث٨ ثضسٓ اص عشيٌ ىش٣ؽ ػ٨بٛ آٟ

٧بي ت٤ٙيذي ٣  دسآٝذ ٣ ١يض احؼبع ٝـبسّت دس ف٤ٞٛ اىشاد خبٝق٦ دس ىقبٙيت  ت٤صيـ فبدال٦١

٧بي ثضسٓ ثب   ٕزاسي ـ ػشٝبي٦ث٢ّذ. حتی چ٢ب١چ٦ اْٝبٟ تأٝي٠ ٢ٝب تدبسي ِّٞ صيبدي ٝی

٤س تأٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙی ٢ٝؾ الت ثب١ْی ٝيؼش ؿ٤د، ا١تـبس ٣ ىش٣ؽ ػ٨بٛ ث٦ ف٤ٞٛ ث٦يتؼ٨

ؿ٢بػبٟ ت٤صيـ ٝبْٙيت سا ثي٠ ف٤ٞٛ عجَبت ث٦ ٙحبػ اختٞبفی  ت داسد. ثؼيبسي اص خبٝق٦ياسخح

٧بي  ٢ّذ ٣ ١بآساٝی خ٤ٕٚيشي ٝی)ىَيش ٣ م٢ی( ٦ّ اص د٣ ٍغجی ؿذٟ خبٝق٦  دا٢١ذ. چشا ٝييذ ٝی

 د٧ذ. اختٞبفی سا ّب٧ؾ ٝی

ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس، تخليق  يِ ثبصاس سٍبثت ّبٝ٘ دس .تخصیص مطلًب مىاتغ .3

ف٤٢اٟ اثضاس   ػبصد. ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ثب تقيي٠ ث٨بي سٍبثتی ػ٨بٛ ث٦ ٝغ٤ٚة ٢ٝبثـ سا ٝيؼش ٝی

ا١تؾبٝی اٍتلبد، ٝذيشاٟ ميشّبسآ ٣ ضقيو سا ت٢جي٦ ٣ ٝذيشاٟ ٝجتْش ٣ ٍذست٢ٞذ سا تـ٤يٌ 

ع ث٦ تأٝي٠ ١يبص٧بي ت٤ا١ذ اص عشيٌ ث٤س د٥ ١ٞی غی يِ ؿشّت صيبٟي٠ ؿشاي٢ّذ. دس چ٢ ٝی

 ٝبٙی خ٤د اٍذاٛ ١ٞبيذ.

دس  ٧ب ؿشّت پزيشؽ ی پذیزفتٍ شذٌ.َا مشایای تًرس ايراق تُادار تزای شزکتب. 

 ا١ذ اص: ی دس ثشداسد. فٞذ٥ تشي٠ اي٠ ٝضايب فجبستياص ١ؾش ؿشّت، ٝضايب ا٣ساً ث٨بداس ث٤سع
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يـتشي ١ؼجت ث٦ ٧بي پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع، ف٤ٞٝبً اص ١َذؿ١٤ذٕی ث ػ٨بٛ ؿشّت .1

  ؛ثبؿذ ٧ب ثشخ٤سداس ٝی ػ٨بٛ ػبيش ؿشّت

ٕشدد. اي٠ اٝش  پزيشؽ ؿشّت دس ث٤سع، ف٤ٞٝبً ثبفث اىضايؾ تقذاد داس١ذٕبٟ ػ٨بٛ ٝی .2

ت٤ا١ذ ث٦ تقبدٗ ١ؼجی ٍيٞت ػ٨بٛ ؿشّت ٢ٝدش ؿذ٥ ٣ ثب اىضايؾ ٝيضاٟ ٝقبٝالت ػ٨بٛ، ث٦  ٝی

  ؛١ضديِ ؿذٟ ٍيٞت ث٦ اسصؽ ٣اٍقی ِّٞ ١ٞبيذ

ٕشدد. اي٠ اٝش  اْٝبٟ دػتيبثی ّبس٢ّبٟ ؿشّت ث٦ ػ٨بٛ آٟ اص عشيٌ ث٤سع تؼ٨ي٘ ٝی .3

 ؛ٕشدد خ٤د ث٦ اىضايؾ ا١ٖيض٥ آ١بٟ ٢ٝدش ٝی

٧بي پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع اص  ٧ب، ؿشّت دس ٧ش ادمبٛ ٣ يب تشّيت تدبسي ثب ػبيش ؿشّت .4

پزيشىت٦ ؿذ٥ دس  ٧بي د٧ذ ٦ّ ؿشّت ثبؿ٢ذ. تدشث٦ ١ـبٟ ٝی ٣ضقيت ث٨تشي ثشخ٤سداس ٝی

ٕشد١ذ.  ٧بي ٝـبث٦ خبسج اص ث٤سع ٝقب٦ٚٝ ٝی ٧بي ثبالتشي ١ؼجت ث٦ ؿشّت ث٤سع ثب ٍيٞت

ؿ١٤ذ چ٤ٟ ٝقيبس دٍيَی  ثيـتش ١ضديِ ث٦ اسصؽ دىتشي ٝقب٦ٚٝ ٝی ي خبسج اص ث٤سع٧ب ؿشّت

  ؛ثشاي اسصيبثی آ٨١ب ٣خ٤د ١ذاسد

ٕشدد. اىضايؾ تقذاد  ي٘ ٝیدس ث٤سع، ىشآي٢ذ تأٝي٠ ٝبٙی ؿشّت تؼ٨ ؿشّت ثب پزيشؽ .5

ػبصد. اي٠ اٝش ىشآي٢ذ  ػ٨بٝذاساٟ، دػتشػی ؿشّت ث٦ ٢ٝبثـ ٝبٙی خذيذ سا اْٝبٟ پزيش ٝی

اىضايؾ ػشٝبي٦ سا ث٨ج٤د ثخـيذ٥ ٣ سا٥ ّبس٧بيی ٧ٞب٢١ذ اىضايؾ ػشٝبي٦ اص عشيٌ كشه ػ٨بٛ سا 

 ت٤ا٢١ذ پغ اص ٧بي پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع ٝی د٧ذ. ٧ٞچ٢ي٠ ؿشّت ؿشّت ٍشاس ٝی دس اختيبس

   ، ٣خز ٝد٤ص اص ث٤سع اٍذاٛ ث٦ ا١تـبس ا٣ساً ٝـبسّت ١ٞبي٢ذ

٧بي پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع تب صٝب١ی ٦ّ  ٧بي ٝؼتَيٜ، ؿشّت ث٦ ٤ٝخت ٍب٤١ٟ ٝبٙيبت .6

٧بي ث٤سػی ٍشاس داس١ذ، اص ٝقبىيت ٝبٙيبتی ث٦ ٝيضاٟ د٥ دسكذ ثشخ٤سداس  دس ى٨شػت ؿشّت

ثبؿذ. ثشاػبع ٝبد٥  دسكذ ػ٤د ٝـ٤ٞٗ ٝبٙيبت ٝی 25ٝقبدٗ ٝبٙيبت ؿشّت ػ٨بٝی  ثبؿ٢ذ. ٝی

٧بي ٝؼتَيٜ ايشا١ی دس ك٤ستی ٦ّ ؿشّت، ػ٨بٝی فبٛ ثبؿذ ٣ ػ٨بٛ آٟ دس  ٍب٤١ٟ ٝبٙيبت 143

دسكذ ٝقبىيت ٝبٙيبت ؿشّت ثشخ٤سداس ؿذ٥ ٣  10ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ٝقب٦ٚٝ ؿ٤د، اص 

ػت. الصٛ ث٦ رّش اػت ٦ّ ثب تل٤يت اليح٦ دسكذ ػ٤د ٝـ٤ٞٗ ٝبٙيبت ا ١5/22شخ ٝبٙيبت آٟ 

 1388ٕيت٦ دس ػبٗ  ٍب٤١ٟ پيؾ ٧143بي ٝبد٥  ت٤ػق٦ اثضاس٧ب ٣ ثبصاس٧بي ٝبٙی ٣ اكالح تجلش٥
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ثشاثش ؿذ٥ ٣ اص د٣  دسكذ، ٧20بي ث٤سػی ثب ػ٨بٛ ؿ٢ب٣س آصاد ثيؾ اص  ٝقبىيت ٝبٙيبتی ؿشّت

  .دسكذ تخييو ٝبٙيبتی سػيذ 20 ث٦ 10

ث٤سع ثشاي ػشٝبي٦ ٕزاساٟ  .گذاران یٍاايراق تُادار تزای سزممشایای تًرس ج. 

 ٝضايبيی ث٦ ؿشح ري٘ ث٦ ٧ٞشا٥ داسد:

٧بي ٝبٙی  ٕزاسي ثش س٣ي ػ٨بٛ ٣ خشيذاسي داسايی ٤ٞ٧اس٥ ثب ػشٝبي٦ ،ّؼت ثبصد٥ ٢ٝبػت .1

ت٤اٟ ثبصد٥ ٢ٝبػجی ّؼت  ٝی٧ب  ٕزاسي دس ٢ّبس ػبيش ٕضي٦٢ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٕضي٦٢ ثشاي ػشٝبي٦

 ؛٤ٞد١

  ؛ٕزاسي ث٦ دٙي٘ ؿيبىيت اعالفبت اعٞي٢بٟ اص ٕضي٦٢ ػشٝبي٦ .2

٧بي  ٍبثٚيت ثبالي ١َذؿ١٤ذٕی ا٣ساً ث٨بداس ٣ ػ٤٨ٙت ١َ٘ ٣ ا١تَبٗ ػ٨بٛ؛ ػ٨بٛ ؿشّت .3

 ٧ب ثشخ٤سداس ـتشي ١ؼجت ث٦ ػ٨بٛ ػبيش ؿشّتثيؿذ٥ دس ث٤سع ف٤ٞٝبً اص ١َذؿ١٤ذٕی  ىت٦شيپز

 ؛٧ؼت٢ذ

ٕيشي ٣ ٢ّتشٗ ا٤ٝس ؿشّت؛ كبحجبٟ ػ٨بٛ ث٦ ١ؼجت  ٝـبسّت دس ىشآي٢ذ تلٞيٜ .4

٧بي  ي داؿت٦ ٣ دس ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣ تقيي٠ خظ ثش١ب٦ٝأٝبْٙيت خ٤د دس ٝدبٝـ ؿشّت حٌ س

 ؛١ٞبي٢ذ ؿشّت ٝـبسّت ٝی

ٝذت سا ىشا٧ٜ  ٕزاسي ث٢ٚذٝذت ٣ ٤ّتب٥ ٞی ٣ ٝؼتٞش ٦ّ اْٝبٟ ػشٝبي٦يايدبد يِ ثبصاس دا .5

 ؛١ٞبيذ ٝی

 ؛٧ب ت٤٢ؿ دس ا٣ساً ث٨بداس اص ١ؾش دسخ٦ ثبصد٧ی ٣ ٝيضاٟ سيؼِ آٟ .6

 ك٤ست ٢ٝؾٜ ٣ سػٞی؛  ٧بي خشيذ ٣ ىش٣ؽ ا٣ساً ث٨بداس ث٦ ٧ب ٣ س٣ؽ ٣خ٤د ػيؼتٜ .7

٧بي ثبصاس  ١ب٦ٝ ٧ب دس چبسچ٤ة اػتب١ذاسد٧ب ٣ آيي٠ ١ؾبست ٝضبفو ثش ىقبٙيت ؿشّت .8

٧ب ٣  ١ب٦ٝ ت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع ٝٚضٛ ث٦ سفبيت آيي٧٠بي پزيشى ػشٝبي٦؛ اص آ١دبيی ٦ّ ؿشّت

ت٤ا١ذ خٚت  ػبصد، اي٠ اٝش ٝی ٧ب سا ٝيؼش ٝی ض٤اثغی ٧ؼت٢ذ ٦ّ ١ؾبستی ٝذا٣ٛ ث٦ فْٞٚشد آٟ

 ؛افتٞبد ف٤ٞٝی سا ث٦ ٧ٞشا٥ داؿت٦ ثبؿذ

٧ب  ؿ١٤ذ ٦ّ ػشٝبي٦ ٧بي ٝبٙيبتی؛ اي٠ اٝتيبص سا اص آٟ خ٨ت ٍبئ٘ ٝی اػتيبد٥ اص ٝقبىيت .9

ذ٣س خزة ث٤سع ؿ٤د ٣ ٢ٝبثـ ٝبٙی ١ؼجتبً ث٢ٚذٝذت دس اختيبس ٣احذ٧بي ت٤ٙيذي ٍشاس اَٙٞ حتی

دسكذ  ٧1/0ب دس تبالس ث٤سع ت٨٢ب ٝـ٤ٞٗ  ٕيشد. دس ايشاٟ ٝجبٙل حبك٘ اص ىش٣ؽ ػ٨بٛ ؿشّت
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دس ض٠ٞ ػ٤د ػ٨بٛ دسيبىتی ت٤ػظ  ٕشدد. ٝبٙيبت اػت ٦ّ اص ىش٣ؿ٢ذ٥ ػ٨بٛ اخز ٝی

 ٣ ؛ػ٨بٝذاساٟ ٝـ٤ٞٗ ٝبٙيبت ١يؼت

ت٤ا٢١ذ دس  ػ٨بٝذاساٟ ٝیثب ف٢بيت ث٦ اسصؽ ثبصاس ػ٨ٜ ثب پزيشؽ ؿشّت دس ث٤سع،  .10

٦ّ ػ٨بٛ  صٝب١ی ٍجبٗ ٣ثي٦َ ٤ٞ١دٟ ػ٨بٛ خ٤د تؼ٨يالت اص افتجبسد٢٧ذٕبٟ دسيبىت ١ٞبي٢ذ.

 ٝج٢بي اسصؽ دىتشي اي ٧ٞب٢١ذ ث٤سع ٝجبد٦ٙ ١ٖشدد، اسصيبثی آٟ ثش يبىت٦ ؿشّت دس ثبصاس ١ؾبٛ

يب حذاّثش اسصيبثی ّبسؿ٢بػبٟ سػٞی ك٤ست  ٧ب( ٧ب ٨٢ٝبي ثذ٧ی )داسايی ٧ب خبٙق داسايی

ثش كشه ٧ضي٦٢ ٣ صٝبٟ ثيـتش، اص دٍت ّٞتشي ١يض   ٧بي اسصيبثی، فال٥٣ پزيشد. اي٠ ؿي٥٤ ٝی

 ثشخ٤سداس اػت. 

 در ایزان پیشیىٍ تًرس ايراق تُادار

ٕشدد ٦ّ ث٦ دسخ٤اػت  ثبص ٝی 1315ايذ٥ ا٣ٙي٦ ايدبد ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس دس ايشاٟ ث٦ ػبٗ 

دسثبس٥ تـْي٘ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس دس  "٤ٙتشىٚذ ٣اٟ"ايشاٟ، ؿخلی ثٚظيْی ث٦ ١بٛ  ٣ٍت د٣ٙت

٧بيی ا١دبٛ داد ٣ عشح ٍب١٤١ی تأػيغ ٣ اػبػ٢ب٦ٝ آٟ سا ١يض ت٨ي٦ ٤ٞ١د. ٧ش چ٢ذ  ايشاٟ ثشسػی

پ٤ٙی ّـ٤س، ٝغبٙقبتی دس ٦ّ دس ٧ٞبٟ صٝبٟ ثب١ِ ٝٚی ايشاٟ ١يض ث٦ ف٤٢اٟ ػبصٝبٟ ٝت٤ٙی ا٤ٝس 

اي٠ ثبس٥ ا١دبٛ داد، اٝب ث٦ فٚت ١بٝؼبفذ ث٤دٟ ؿشايظ ثشاي ايدبد ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ٣ ٤ٍ٣ؿ 

  خ٢ٔ خ٨ب١ی د٣ٛ تٞبٛ ّبس٧بي ا١دبٛ ؿذ٥ ٝت٤ٍو ؿذ.

٣ ثب ت٤خ٦ ث٦ استجبط ٕؼتشد٥ ػيبػی ٣  1340د١جبٗ تح٤الت اٍتلبدي ٣ اختٞبفی د٦٧   ث٦

داسي مشثی، ١ح٥٤ تأػيغ ٣ اداس٥ ث٤سع،  ٣س٥ ثب ١ؾبٛ اٍتلبد ٣ ػشٝبي٦آٟ د دس اٍتلبدي ايشاٟ

. ثذي٠ ػبٟ دس ػبٗ ّٜ ٣ ثيؾ ٝـخق ٕشديذ ،تـْيالت ٣ ػبصٝبٟ آٟ ٣ ّيييت تلذي د٣ٙت

پغ اص تـْي٘ ٧يبتی دس ٣صاست ثبصسٕب١ی، ٝتـْ٘ اص ١ٞبي٢ذٕبٟ ٣صاست داسايی، ٣صاست  1341

اي ثشاي تـْي٘ ٧يبت ٤ٝػغ  ايشاٟ، ٤ٝاىَت ١ب٦ٝ ثبصسٕب١ی ٣ ثب١ِ ت٤ػق٦ ك٢قتی ٣ ٝقذ١ی

ث٤سع ػ٨بٛ ت٢ؾيٜ ؿذ ٣ دس ٧ٞبٟ ػبٗ، ث٦ دف٤ت ٣صيش ثبصسٕب١ی ٣ ٤ٝاىَت د٣ٙت ثٚظيِ، دثيش 

ّ٘ ث٤سع ثش٣ّؼ٘ ث٦ ايشاٟ آٝذ. پغ اص ت٨ي٦ عشح تبػيغ ث٤سع ػ٨بٛ ايشاٟ ٣ ت٢ؾيٜ ػبصٝبٟ 

دٟ تل٤يت ؿذ ٦ّ يْی اص ٣ؽبيو ، دس ٍب٤١ٟ تبػيغ اعبً ك٢بيـ ٣ ٝقب1343اكٚی دس ػبٗ 

 1345دس اسديج٨ـت  آٟ ايدبد ث٤سع ػ٨بٛ ٣ ا٣ساً ٍشض٦ ٤ٝػؼبت ك٢قتی ٣ ٝقذ١ی اػت.
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اليح٦ ٍب٤١ٟ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٤ػظ ٝدٚغ ؿ٤ساي ٝٚی ث٦ تل٤يت سػيذ ٣ ث٤سع ا٣ساً 

يٌ ىقبٙيت ثخؾ ث٨بداس ت٨شاٟ ث٦ ف٤٢اٟ يْی اص اثضاس٧بي اػتشاتظي اتْب ث٦ ١ؾبٛ ثبصاس آصاد ٣ تـ٤

خل٤كی دس ايشاٟ تأػيغ ؿذ. ٍب٤١ٟ تأػيغ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس اص ػ٤ي ٣صاست اٍتلبد ث٦ 

ثب١ِ ٝشّضي اثالك ٣ اص آٟ دسخ٤اػت ؿذ ٦ّ ١ؼجت ث٦ اخشاي ٝيبد ٍب٤١ٟ ٝضث٤س اٍذاٛ ٢ّذ، اٝب 

ٗ ٝب٥ ػبدٙي٘ آٝبد٥ ١ج٤دٟ ثخؾ ك٢قتی ٣ ثبصسٕب١ی، اخشاي اي٠ ٍب٤١ٟ تب ث٠ٞ٨  دس فٞ٘ ث٦

 ث٦ تق٤يٌ اىتبد. 1346

، ىقبٙيت خ٤د سا ثب پزيشؽ ػ٨بٛ 1346ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ اص پب١ضد٧ٜ ث٠ٞ٨ ٝب٥ 

ثب١ِ ت٤ػق٦ ك٢قتی ٣ ٝقذ١ی ايشاٟ ث٦ ف٤٢اٟ ثضسٕتشي٠ ٝدتٞـ ٣احذ٧بي ت٤ٙيذي ٣ اٍتلبدي 

٦ آٟ صٝبٟ ٣ ػپغ ػ٨بٛ ؿشّت ١يت پبسع، ا٣ساً ٍشض٦ د٣ٙتی، اػ٢بد خضا٦١ ٣ ا٣ساً ٍشض

٧ب ٣  ٧بي ٝبٙيبتی ثشاي ؿشّت آثبد ث٦ ع٤س سػٞی آمبص ّشد. دس آٟ صٝبٟ ثشٍشاسي ٝقبىيت فجبع

٧ب ث٦ فشض٦ ػ٨بٛ خ٤د دس  ٝإػؼبت پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع، فبٝ٘ ٨ٝٞی دس تـ٤يٌ ؿشّت

ث٦  1357ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ث٤د. حدٜ ٝقبٝالت دس ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ تب ػبٗ 

اص اىضايؾ آ٢٧ٔ سؿذ ٝحل٤ٗ ١بخبٙق داخٚی ٣ اسصؽ اىض٣د٥ حبك٘ دس ثخؾ دٙي٘ تجقيت 

بصد٥ ػبٗ يػتذ ا٣ساً ٍشض٦، اىضايؾ يبىت. عی  ٣ ك٢قت ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ث٦ دٙي٘ پزيشؽ ٣ داد

 ؿشّت دس ث٤سع پزيشىت٦ ؿذ. 105ىقبٙيت آمبصي٠ ث٤سع، دس ٝد٤ٞؿ ػ٨بٛ 

غيٚی ٣احذ٧بي ت٤ٙيذي ٣ ٣ تق ٧بي ػشاػشي ثب ثش٣ص افتلبة 1357اص ١ي٦ٞ د٣ٛ ػبٗ 

دٙي٘  اػالٝی، ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ث٦ ؿ٢ٞ٧٤ْذ ثبصسٕب١ی ٣ ٝجبسص٥ ٝشدٛ دس خشيبٟ ا١َالة

٧ب، ٣ ىشاس ػشٝبي٦ ثب ػ٤َط ػ٨بٛ ٣ ّب٧ؾ  ث٦ د٣ٙت ٣ ٣ضـ ٝبٙی ؿشّتٝشدٛ افتٞبدي  ثی

ؽت ٣ ت٤ػق٦ الت س٣ث٦ س٣ ؿذ ٣ ث٦ حبٙت ١ي٦ٞ تقغي٘ دسآٝذ. ٧ٞچ٢ي٠ تل٤يت ٍب٤١ٟ حيبٝٝقب

ث٢ذي ك٢بيـ دس چ٨بسٕش٥٣ ؿذ ٦ّ ث٦ ٤ٝخت آٟ  ثبفث دػت٦ 1358ك٢بيـ ايشاٟ دس تيشٝب٥ 

٧ب،  تشتيت ثش اثش ٝٚی ؿذٟ ثب١ِ ٧ب پذيذ آٝذ. ثذي٠ ػبصٝبٟ ك٢بيـ ٝٚی ايشاٟ ثشاي اداس٥ ا٤ٝس آٟ

پزيشىت٦ ؿذ٥ دس ث٤سع اص آٟ خبسج  ٣احذ٧بي تدبسيثي٦ٞ ٣ ك٢بيـ ّـ٤س تقذاد صيبدي اص 

ػتذ ا٣ساً ٍشض٦ ١يض ث٦ دٙي٘ داؿت٠ ث٨ش٥ ٝـخق، سث٤ي تـخيق  ٣ ؿذ١ذ؛ ض٠ٞ آٟ ٦ّ داد

ػتذ ػ٨بٛ ٣ ا٣ساً ٍشض٦  ٣ داد ،دٙي٘ ف٤اٝ٘ ى٤ً ٣ ٤ٍ٣ؿ خ٢ٔ تحٞيٚی داد٥ ؿذ. ث٢بثشاي٠ ث٦

تب حذ٣دي تَبضب  1362تَشيجبً ٝت٤ٍو ؿذ. دس ػبٗ  1361دس ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ تب ػبٗ 
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٧بي پيـ٨٢بدي خشيذاساٟ،  دٙي٘ پبيي٠ ث٤دٟ ٍيٞت ٤د داؿت، ٣ٙی ث٦ثشاي ػ٨بٛ ٣خ

د١جبٗ تلٞيٜ د٣ٙت ٝج٢ی ثش ٣إزاسي  ، ث٢٢ّ1363٦ذٕبٟ چ٢ذاٟ صيبد ١ج٤د١ذ. دس ػبٗ  فشض٦

ّبسخب١دبت د٣ٙتی ث٦ ّبسٕشاٟ ٣ ػبيش اىشاد ثخؾ خل٤كی، ٝجبدالت ػ٨بٛ، ا١ذّی اص تقذادي 

 دٜ ٝقبٝالت ثب ١شخ ّب٧ـی ادا٦ٝ يبىت.اىضايؾ ح 1367اىضايؾ يبىت ٣ تب ػبٗ 

٠ يا٣٤١ ٧ٞچ٢ي٠ تل٤يت ٍ 1367ػبصٝبٟ ٝٚ٘ ٝتحذ دس تبثؼتبٟ  598پزيشؽ ٍغق٢ب٦ٝ 

تش اص ٧ش چيض تل٤يت ٍب٤١ٟ ثش١ب٦ٝ پ٢ح  ٣ ٨ٜٝ 1367دس ا٣اخش ػبٗ ّـ٤س ثشاي ثبصػبصي  خذيذ

س١٣ٌ ث٤سع ا٣ساً ػب٦ٙ ا٣ٗ ت٤ػق٦ اٍتلبدي، اختٞبفی ٣ ىش٢٧ٖی ايشاٟ دس ٧ٞي٠ ػبٗ، ثبفث 

ث٨بداس ت٨شاٟ ٣ سؿذ حدٜ ٝقبٝالت ؿذ. آمبص د٣ساٟ ػبص١ذٕی صٝي٦٢ احيبي د٣ثبس٥ ث٤سع سا 

٧بي  ٕيش تقذاد ؿشّت ٕزاساٟ اٍتلبدي ث٦ ث٤سع، اىضايؾ چـٜ ىشا٧ٜ ّشد. ت٤خ٦ ٝدذد ػيبػت

ػی پزيشىت٦ ؿذ٥ ٣ اىضايؾ حدٜ داد٣ػتذ ا٣ساً ث٨بداس سا دس ث٤سع دس پی داؿت. اٙجت٦ ثشس

د٧ذ ٦ّ س١٣ذ ي٤٢ْاختی ثش ىقبٙيت  ١ـبٟ ٝی 1375تب  1368س١٣ذ ىقبٙيت ث٤سع دس د٣س٥ 

 ث٤سع حبّٜ ١ج٤د٥ اػت.

اي اص ىقبٙيت خ٤د تدشث٦ ّشد٥ اػت ث٦  ، د٣س٥ تبص1376٥ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ اص ػبٗ 

٧بي  ش١ب٧٦ٝبي ثؼيبسي اص اكالحبت ٣ تح٤الت ثقذي ثبصاس ػشٝبي٦ ثب افٞبٗ ث ع٤سي ٦ّ صٝي٦٢

٢ٝذي ٣  سيضي ؿذ٥ اػت. ايدبد ىضبي سٍبثتی ػبٜٙ، اىضايؾ فال٦ٍ اكالحی اص اي٠ ػبٗ پبي٦

ث٦ ع٤س ١ؼجی  ٧1377بي ٝإثش ت٢ؾيٜ ٣ ١ؾبست اص ػبٗ  ّبسٕيشي ؿي٥٤ ٧ب ٣ ث٦ افتجبس ىقبٙيت

٧بي ٝثجتی ٝج٢ی ثش ثبصٕـت س١٣ٌ سا تدشث٦ ّشد. تدذيذ ىقبٙيت  ايدبد ؿذ ٣ ث٤سع ١ـب٦١

ػبصي ٤ٝسد  ٧بي خل٤كی اي ثشاي اخشاي ػيبػت ف٤٢اٟ صٝي٦٢ ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ث٦ ث٤سع

ٕزاساٟ دس ١ؾش داس١ذ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ثب ا١تَبٗ  ت٤خ٦ ٍشاس ٕشىت. ثش اي٠ اػبع، ػيبػت

٧بي د٣ٙتی ث٦ ثخؾ خل٤كی، خزة ١َذي٢ٖی ٣ ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ  اي اص ٣ؽبيو تلذي پبس٥

ٕزاسي، دس تد٨يض ٢ٝبثـ ت٤ػق٦  ت آٟ ث٦ ػ٤ي ٝلبسه ػشٝبي٦ا١ذاصي پشا٢ّذ٥ ٣ ٧ذاي پغ

٧بي اٍتلبدي، ١َؾ  اٍتلبدي ٣ ا١ٖيضؽ ٝإثش ثخؾ خل٤كی ثشاي ٝـبسّت ىقبال٦١ دس ىقبٙيت

٧بي ّالٟ اٍتلبدي ث٦ اػتيبد٥  ٕزاسي ٨ٜٝ ٣ اػبػی داؿت٦ ثبؿذ. دس ٧ش حبٗ، ٕشايؾ ػيبػت

٣  ٧بي پزيشىت٦ ؿذ٥ ٣ اىضايؾ حدٜ ىقبٙيت تٕيش ؿٞبس ؿشّ ّبس ث٤سع، اىضايؾ چـٜ ٣  اص ػبص

 .ث٤سع ت٨شاٟ سا دس ثش داؿت اسصؽ



z 
 

 

 راهنمای آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران
 

13 

w
w

w
.t

se
.i

r 

، ث٤سع اص س١٣ٌ ٢ٝبػجی ثشخ٤سداس ث٤د ث٦ ١ح٤ي ٦ّ دس ١ي٦ٞ ٧80بي اثتذايی د٦٧  دس ػبٗ

٣احذ( سػيذ.  13000ؿبخق ث٤سع ث٦ سٍٜ تبسيخی خ٤د تب آٟ صٝبٟ )يق٢ی  1383ا٣ٗ ػبٗ 

١ي٦ٞ ٢ٝيی ، ١ٞبٕش٧بي ٝختٚو ىقبٙيت ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس دس ادا٦ٝ س١٣ذ حشّتی 1384دس ػبٗ 

س٣ي٦  ، ٧ٞچ٢بٟ تحت تأثيش س٣يذاد٧بي ٝختٚو داخٚی ٣ خبسخی ٣ اىضايؾ ثی1383د٣ٛ ػبٗ 

ٕيش ٝقبٝالت ػ٨بٛ  ّب٧ؾ چـٜ .٧بي ٍج٘ اص س١٣ذي ّب٧ـی ثشخ٤سداس ث٤د١ذ ٧ب دس ػبٗ ٍيٞت

 .ث٦ تقبدٗ ١ؼجی سػيذ 1385اٙزّش دس ػبٗ  ت٤خ٦ ث٦ اٍذاٝبت ٝإثش ى٤ً ، ثب1384دس ػبٗ 

س١٣ذي پش ىشاص ٣ ١ـيت سا تدشث٦ ّشد. ث٦ ؿْٚی  1389تب  1386ؿبخق ث٤سع حذ ىبك٘ ػبٗ 

٣احذ سػيذ ٣ٙی دس ٧ٞبٟ ػبٗ ث٦  12000ؿبخق ث٦ ثيؾ اص  ٦ّ1387 إش چ٦ دس تبثؼتبٟ 

 ٣1388احذ سا ١يض تدشث٦ ٤ٞ١د. ث٦ ٧ش حبٗ دس ػبٗ  8000تجقيت اص ثحشاٟ اٍتلبد خ٨ب١ی، صيش 

ث٦ داليٚی ١ؾيش پـت ػش ٕزاؿت٠ ثحشاٟ خ٨ب١ی، فذٛ س١٣ٌ ثبصاس٧بي سٍيت ٣... ٝدذداً ث٤سع 

٣احذ استَبء يبىت. اي٠ س١٣ذ اىضايؾ ؿبخق ث٤سع تب٤٢ّٟ  12000س١٣ٌ ٕشىت ٣ ث٦ ثيؾ اص 

 ادا٦ٝ داؿت٦ اػت.

 

 ایزان تاسار سزمایٍارکان 

اسّبٟ تـْي٘ ، 1345اسديج٨ـت  ٍب٤١ٟ تأػيغ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ٝل٤ة 8ٝبد٥  ثشاػبع

( ٧يأت پزيشؽ 2( ؿ٤ساي فبٙی ث٤سع، 1د٢٧ذ٥ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ث٦ ؿشح ري٘ ث٤د: 

 ( ٧يبت دا٣سي.٣4  ( ػبصٝبٟ ّبسٕضاساٟ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شا3ٟا٣ساً ث٨بداس،

اخشايی، ثب ؿخليت  اس ت٨شاٟ ث٦ ف٤٢اٟ ت٨٢ب س٠ّػبصٝبٟ ّبسٕضاساٟ ث٤سع ا٣ساً ث٨بد

اي٠ ػبصٝبٟ سا ٧يبت  ٕشىت. ٤ٙيت اداس٥ ث٤سع سا ث٦ ف٨ذ٥ئح٤ٍَی ٝؼتَ٘ ميش ا١تيبفی، ٝؼ

ؿذ١ذ. ٧يئت  ا١تخبة ٝی ّشد ٦ّ افضبي آٟ ت٤ػظ ٝدٞـ ف٤ٞٝی، اي اداس٥ ٝی ٧يت ١يش٥  ٝذيش٥

١ؾبست ثش ىقبٙيت  ّشد. ا١تخبة ٝی ٧ٜ دثيشّ٘ ث٤سع سا ث٦ ف٤٢اٟ ثبالتشي٠ َٝبٛ اخشايی ٝذيش٥

ثبالتشي٠  ف٤٢اٟ ث٦ ث٤سع، فبٙی ت٨شاٟ ثش ف٨ذ٥ ؿ٤ساي ا٣ساً ث٨بداس ػبصٝبٟ ّبسٕضاساٟ ث٤سع

حؼ٠ اخشاي ٍب٤١ٟ تأػيغ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس، ٍشاس  ٤ٗ ٣ ١بؽشئٕيشي ٣ ٝؼ س٠ّ تلٞيٜ

ش اػت ٦ّ ٧يبت پزيشؽ ا٣ساً ث٨بداس ث٦ ٢ٝؾ٤س اخز تلٞيٜ ١ؼجت ث٦ الصٛ ث٦ رّ داؿت.

٧ب تـْي٘ ؿذ. ٣ؽيي٦ ٧يبت دا٣سي ث٤سع ١يض  پزيشؽ ا٣ساً ث٨بداس دس ث٤سع ٣ يب حزه آٟ
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سػيذٕی ث٦ اختالىبت ثي٠ ّبسٕضاساٟ ثب يْذيٖش يب ىش٣ؿ٢ذٕبٟ ٣ خشيذاساٟ ثب ّبسٕضاساٟ ث٤د. 

 .ادا٦ٝ داؿت 1384اي٠ ػبختبس تب ػبٗ 

ثب  ػبختبس ٍب١٤١ی ثبصاس ،1384ػبٗ  دس يْٜ آرس ٍب٤١ٟ خذيذ ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس ثب تل٤يت

ػبصٝبٟ ث٤سع ٣ ا٣ساً " تحت ف٤٢اٟ تنييشاتی س٣ثش٣ ٕشديذ. ثش اػبع اي٠ ٍب٤١ٟ، ٨١بد خذيذي

ث٤سع ث٦ ١ؾبست ثش اخشاي ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات، ت٢ؾيٜ ٣  ايدبد ؿذ تب صيش ١ؾش ؿ٤ساي فبٙی" ث٨بداس

ؿذ٥ دس ٍب٤١ٟ ثپشداصد. ث٦ فجبستی َٝبٛ ١بؽش ثبصاس  تقيي٠ تذ٣ي٠ َٝشسات ٣ ا١دبٛ ديٖش ٣ؽبيو

بٙی ث٤سع ٣ ػبصٝبٟ ث٤سع ٣ ا٣ساً ث٨بداس تَؼيٜ ؿذ. ٨١بد ؿ٤ساي ف ا٣ساً ث٨بداس ايشاٟ ث٦ د٣

 اي ت ٝذيش٥بميش د٣ٙتی اػت ٣ ت٤ػظ ٧ي يِ ٤ٝػؼ٦ ف٤ٞٝی "ا٣ساً ث٨بداس ٣ ػبصٝبٟ ث٤سع"

 .ؿ٤د ٦ّ ٢ٝتخت ؿ٤سا ٧ؼت٢ذ، اداس٥ ٝی

ثبالتشي٠ س٠ّ ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس اػت. اي٠ ؿ٤سا اص ٣صيش ا٤ٝس اٍتلبدي ٣  ث٤سع فبٙی ؿ٤ساي

داسايی )سئيغ ؿ٤سا(، ٣صيش ثبصسٕب١ی، سييغ ّ٘ ثب١ِ ٝشّضي، سؤػبي اتبً ثبصسٕب١ی ٣ ك٢بيـ ٣ 

ٝقبدٟ ايشاٟ ٣ اتبً تقب٣ٟ، سييغ ػبصٝبٟ )دثيش ٣ ػخ٤ٖ٢(، دادػتبٟ ّ٘ ّـ٤س يب ٝقب٣ٟ ٣ي، 

٧بي  ؿ٤د ٣ تل٤يت ػيبػت ػ٦ خجش٥ ٝبٙی اص ثخؾ خل٤كی تـْي٘ ٝی ٣ ٧1ب  ١ٟ٤١ٞبي٢ذ٥ ّب

ّالٟ ثبصاس، اتخبر تذاثيش الصٛ ثشاي ػبٝب١ذ٧ی ٣ ت٤ػق٦ ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس، ١ؾبست فبٙي٦ ثش اخشاي 

٧بي ّٚی ١ؾبٛ ٣  ٝـی ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس دس ٍبٙت ػيبػت ٧ب ٣ خظ اي٠ ٍب٤١ٟ ٣ تقيي٠ ػيبػت

 ٤ط سا ثش ف٨ذ٥ داسد.ٝشث ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات

ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ١يض اص يِ ػبصٝبٟ ف٤ٞٝی  ثش پبي٦ ٍب٤١ٟ خذيذ ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس،

ميشا١تيبفی ث٦ ؿشّت ػ٨بٝی فبٛ ا١تيبفی تجذي٘ ؿذ )ث٦ اكغالح خل٤كی ؿذ( ٣ فٞٚيبت 

ػت ٦ّ اص اخشايی سا ثش ف٨ذ٥ ٕشىت. اداس٥ ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ثش ف٨ذ٥ ٧يبت ٝذيش٥ ا

ت ٝذيش٥ ٢ٝتخت ٝدٞـ ف٤ٞٝی ؿشّت ٧ؼت٢ذ ٣ ثشاي بؿ٤د. افضبي ٧ي ض٤ تـْي٘ ٝی٧يت ف

اداس٥ ا٤ٝس اخشايی ؿشّت ٧ٜ ث٦ ف٨ذ٥ ٝذيشفبٝ٘ ؿشّت اػت ٦ّ  ػبٗ ا١تخبة ٝی ؿ١٤ذ. د٣

                                                 
هاي خًد اوتظامي است كه  ان ي سايز مجامع مشابه، تشكلگذار سزمايههاي كارگشاران، معامله گزان، باسار گزداوان، مشايران، واشزان،  كاوًن – 1

 هاي مصًب به مىظًر تىظيم ريابط بيه اشخاصي كه طبك لاوًن باسار ايراق بهادار به فعاليت در باسار ايراق بهادار اشتغال داروذ، طبك دستًر العمل

 به صًرت مًسسه غيز ديلتي، غيز تجاري ي غيز اوتفاعي به ثبت مي رسىذ. "ساسمان"

http://www.tmeonline.net/LinkClick.aspx?link=124&tabid=108
http://www.tmeonline.net/LinkClick.aspx?link=124&tabid=108
http://www.seo.ir/
http://www.seo.ir/
http://www.seo.ir/
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ؿ٤د. دس ؿْ٘ صيش ساثغ٦ اسّبٟ ثبصاس ا٣ساً ث٨بداس ث٦ تل٤يش  ت٤ػظ ٧يبت ٝذيش٥ ا١تخبة ٝی

 ّـيذ٥ اػت:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 

 سازمان بورس و اوراق بهادار

 انرژیبورس  بورس کاال سایر نهادهای مالی فرابورس بورس اوراق بهادار

سزمایٍ ایزان ارکان تاسار  
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 د٧ذ. ٤ٞ١داس صيش ػبختبس ػبصٝب١ی ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ سا ١ـبٟ ٝی

 

 
 

 در تًرس ايراق تُادار تُزان ساس ي کار مؼامالت

پغ اص اي٦ْ٢ ّذ ٝقبٝالتی ٝـتشي كبدس ٕشديذ، ّبسٕضاس، ػيبسؽ ٝـتشي سا ٣اسد ثبصاس  

اي ٦ّ ث٦ آٟ ػيؼتٜ اخشاي   د٢٧ذ٥ ثبصاس، ت٤ػظ ثش١ب٦ٝ اي تـْي٘  ٢ّذ. ؿج٦ْ استجبعبت سايب٦١ ٝی

٤افذ ثبصاس ٣ آيي٠ ١ب٦ٝ ٝقبٝالت دس حذي ٦ّ ث٦ آٟ ٤ٕي٢ذ ٣ ١ؼجت ث٦ ٍ ات٤ٝبتيِ ػيبسؽ ٝی

٢ّذ  د٧ذ. س٣ؿی ٦ّ ػيؼتٜ اص آٟ پيش٣ي ٝی ظ داسد، ٝقبٝالت سا ا١دبٛ ٝیٚثش١ب٦ٝ داد٥ ؿذ٥ تؼ

، ٝقب٦ٚٝ ٣ٍتی ا١دبٛ خ٤ا٧ذ ؿذ ٦ّ ٍيٞت بٝب٦١ثبؿذ. دس اي٠ ػ ٝجت٢ی ثش ٤١فی ٝقب٦ٚٝ حشاج ٝی

 ثب خشيذ ػيبسؽ حشاج، ٤ٍافذ اػبع ثشؿ١٤ذ.  تغجيٌ يْذيٖش ثبىش٣ؽ ٣ ٍيٞت خشيذ 

 ثب ىش٣ؽ ػيبسؽ ٣ ٝقبٝالت ػبٝب٦١ ث٦ اسػبٗ ّٞتش دس صٝبٟ ػپغ ٣ ٍيٞت ثيـتشي٠

 خ٤سداس ثش ا٤ٙ٣يت اخشا اص ٝقبٝالت ػبٝب٦١ ث٦ اسػبٗ دس ّٞتش صٝبٟ ػپغ ٣ ٍيٞت ّٞتشي٠
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 داد٥ تغجيٌ ىش٣ؽ ػيبسؽ ٍيٞت اص ثبالتش ٍيٞت ثب خشيذ ػيبسؽ ػيؼتٜ اي٠ دس ٧ؼت٢ذ.

 خشيذ ٝقبٝالت ا١دبٛ اْٝبٟ حشاج ىشاي٢ذ ١تيد٦ دس ٙزا ؿ٤د. ٝی ٝقب٦ٚٝ ث٦ ا١دبٛ ٢ٝدش ٣ ؿذ٥

 ؿ٤د. ٝی ىشا٧ٜ ٍيٞت ثب حذاّثش ىش٣ؽ ٝقبٝالت ا١دبٛ ٣ ٍيٞت حذاٍ٘ ثب

ؿ٤د، ٧ش يِ  خشيذ ٣ ىش٣ؽ ٦ّ ت٤ػظ ّبسٕضاساٟ ثشاي ٝقب٦ٚٝ ٣اسد ػيؼتٜ ٝی٧بي  ػيبسؽ

ثش اػبع ٍيٞت خشيذ ٣ ىش٣ؽ ٣ صٝبٟ  ث٦ تشتيت ٧ب اي٠ ػيبسؽٕشدد.  ٣اسد ٙيؼت ٝدضا ٝی

ٕيش١ذ. دس حبٙت خشيذ، إش خشيذاسي ث٦ ٍيٞت   ٣س٣د، دس كو خشيذاساٟ يب ىش٣ؿ٢ذٕبٟ ٍشاس ٝی

ثبالتش اص ديٖشاٟ ٍلذ خشيذ ػ٨ٞی سا داؿت٦ ثبؿذ، دس كو خشيذاساٟ، خ٤ٚتش اص ٦ٞ٧ ٍشاس 

تش اص ديٖشاٟ تلٞيٜ  اي اسصاٟ ىش٣ؽ، إش ىش٣ؿ٢ذ٥خ٤ا٧ذ ٕشىت )ث٦ تشتيت ١ض٣ٙی( ٣ دس حبٙت 

 ث٦ ىش٣ؽ ػ٨ٜ خ٤د داؿت٦ ثبؿذ، ١يش ا٣ٗ ىش٣ؿ٢ذٕبٟ خ٤ا٧ذ ؿذ )ث٦ تشتيت كق٤دي(.

ت٤ا٢١ذ دػت٤سات خشيذ ٣ ىش٣ؽ  ٝی پبيبٟ خٚؼ٦ ٝقبٝالتی كجح تب 8:30ّبسٕضاساٟ اص ػبفت

يب حزه ١ٞبي٢ذ. ٧ش دػت٤س خشيذ يب ىش٣ؽ يِ ٝـخل٦  ، اكالح ٣خ٤د سا دس ػيؼتٜ ٣اسد

صٝب١ی داسد. إش ّبسٕضاس اي٠ ٝـخل٦ سا ث٦ ك٤ست س٣ص ٣اسد ٢ّذ، دػت٤س ىَظ ثشاي ٧ٞبٟ س٣ص 

٦ّ ّبسٕضاس آٟ سا  ٦ّ ث٦ ك٤ست ثبص ٣اسد ؿذ٥ ثبؿذ، تب صٝب١ی افتجبس خ٤ا٧ذ داؿت ٣ دس ك٤ستی

 حزه ٢ْ١ذ ٝقتجش خ٤ا٧ذ ث٤د.

 اوٍدامىٍ وًسان ريس

دا٦٢ٝ ٤١ػبٟ ٍيٞت ػ٨بٛ، ٝحذ٣د٥ ٝدبص ثشاي تنييش ٍيٞت ػ٨ٜ دس يِ خٚؼ٦ ٝقبٝالت 

تبثيش دا٦٢ٝ  ؿ٤د. ٧ب ٣ تالعٜ ثبصاس ٝی دا٦٢ٝ ٤١ػبٟ ٍيٞت ٝب١ـ اص ٤١ػب١بت ؿذيذ ٍيٞتثبؿذ.  ٝی

٤١ػبٟ ٍيٞت ػ٨بٛ دس ٤ٝاٍقی ٦ّ ثبصاس دچبس آؿيتٖی ؿذ٥، ّبٝالً ٝـ٤٨د اػت. دس ؿشايظ 

ٕزاساٟ تحت تبثيش خ٤ س٣ا١ی ثبصاس ٍشاس ٕشىت٦ ٣ تلٞيٞبت  اس ٝق٤ٞالً ػشٝبي٦آؿيتٖی ثبص

ٕزاساٟ  ٧ب دس ٝيبٟ ػشٝبي٦ ٦١٤ٕ تلٞيٜ ١ٞبي٢ذ. ٦ّ اي٠ اي اتخبر ٝی ميش٢ٝغَی ٣ ؿتبثضد٥

ٕزاساٟ دس صٝبٟ آؿيتٖی ثبصاس ثؼيبس ثبال  تش ث٤د٥ ٣ احتٞبٗ صيبٟ اي٠ ػشٝبي٦ ا١يشادي ثيؾ

 5دا٦٢ٝ ٤١ػبٟ س٣صا٦١ ٍيٞت ػ٨بٛ دس ث٤سع ت٨شاٟ ( 1397ش )ػبٗ ثبؿذ. دس حبٗ حبض ٝی

دسكذ  5س٣ ٍيٞت ػ٨بٛ يِ ؿشّت دس يِ س٣ص حذاّثش  دسكذ تقيي٠ ؿذ٥ اػت ٣ اص اي٠

٧بي پزيشىت٦ دس  ثشاي ؿشّت يبثذ. ١ؼجت ث٦ ٍيٞت پبيب١ی س٣ص ٍج٘ اىضايؾ يب ّب٧ؾ ٝی
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الصٛ ث٦ رّش اػت دا٦٢ٝ ٤١ػبٟ حٌ  ػت.دسكذ تقيي٠ ؿذ٥ ا 5ىشاث٤سع ايشاٟ ١يض دا٦٢ٝ ٤١ػبٟ 

 دسكذ اػت. 10تَذٛ ػ٨بٛ دس حبٗ حبضش 

 

  ساػت اوجام مؼاملٍ

ث٦ خض س٣ص٧بي  ٝقبٝالت ا٣ساً ث٨بداس دس ث٤سع ت٨شاٟ اص ؿ٢ج٦ تب چ٨بسؿ٢ج٦ ٧ش ٧يت٦

ٝقبٝالت ٣ دس يِ ١ـؼت ٝقبٝالتی ٣ اص عشيٌ تبالس٧بي  12:30تب  9تقغي٘ ف٤ٞٝی، اص ػبفت 

ٝقبٝالت ا٣ساً ث٨بداس ىَظ اص عشيٌ ػبٝب٦١ ٝقبٝالت ث٤سع ٦ّ يِ ػيؼتٜ  ؿ٤د. ٝیا١دبٛ 

ت٤ا٢١ذ خبسج اص ػبٝب٦١  ّبٝالً ْٝب١يض٥ اػت، ٍبث٘ ا١دبٛ اػت ٣ داس١ذٕبٟ ا٣ساً ث٨بداس ١ٞی

٣ يب اساٟ ٝقبٝالتی اٍذاٛ ث٦ خشيذ ٣ ىش٣ؽ ا٣ساً ث٨بداس ٢٢ّذ ٣ ٝقبٝالت ثبيذ اص عشيٌ ّبسٕض

 ٣ عی ١ـؼت ٝقبٝالتی ا١دبٛ ؿ٤د.ليق داد٥ ؿذ٥ ت٤ػظ ّبسٕضاسي حؼبة ثشخظ تخ

٦ّ تبالس اكٚی ٝقبٝالت اػت، تبالس٧بي ديٖشي ت٤ػظ  دس حبٗ حبضش فال٥٣ ثش تبالس حبىؼ

ا١ذ ٦ّ ػ٨بٝذاساٟ ٝی ت٤ا٢١ذ ثب  ٧بي ّبسٕضاسي دس ؿ٨ش٧بي ديٖش دايش ؿذ٥ ث٤سع يب ؿشّت

ٕش ٍيٞت ٣  ٧بي ١ٞبيؾ بالس٧ب اص خ٦ٚٞ ػيؼتٜٝشاخق٦ ث٦ آ١بٟ اص تؼ٨يالت ٝؼتَش دس اي٠ ت

الصٛ ث٦  ثي٢ی ؿذ٥ اػتيبد٥ ٢٢ّذ. پيؾ٧بي آ٤ٝصؿی  سػب١ی ٣ د٣س٥ اعالؿ ١ـشيبت٧ب،  ػيبسؽ

ٝؼتٚضٛ حض٤س ػ٨بٝذاساٟ دس تبالس٧ب ١يؼت ٣ ٦ّ خشيذ ٣ ىش٣ؽ ا٣ساً ث٨بداس  رّش اػت

٣ يب اص عشيٌ حؼبة  ٧بي ّبسٕضاسي ؿشّتت٤ا٢١ذ اص عشيٌ ٝشاخق٦ ث٦ دىبتش  ػ٨بٝذاساٟ ٝی

ثشاي خشيذ ٣ ثشخظ كبدس٥ ت٤ػظ ّبسٕضاسي ٣ يب ثشٍشاسي استجبط ثب ٝشّض تٞبع ّبسٕضاسي 

 ىش٣ؽ ا٣ساً ث٨بداس اٍذاٛ ٢٢ّذ.

 

 کارمشد مؼامالت

ثبيذ ثش اػبع ٤١ؿ ثبصاس ٝبٙی ٦ّ دس ث٤سع ٤ٝسد داد ٣ ػتذ ٍشاس  ٝـتشيبٟدس حبٗ حبضش 

د٢٧ذ ّبسٝضد پشداخت ١ٞبي٢ذ. ثشاي ٦١٤ٞ١ دس حبٗ حبضش دس خل٤ف ٝقبٝالت ػ٨بٛ ٣ حٌ  ٝی

دسكذ اسصؽ ٝقب٦ٚٝ  575/0ىش٣ؽ  ثشاي٣  دسكذ اسصؽ ٝقب٦ٚٝ 464/0خشيذ  ثشاي تَذٛ ػ٨بٛ

سا پشداخت ٢٢ّذ. اٙجت٦ اي٠ اسٍبٛ عجٌ خذا٣ٗ افالٝی دس ػبيت ػبصٝبٟ ث٤سع ٣ ا٣ساً ث٨بداس ثش 

اػبع ٤١ؿ ثبصاس ٝبٙی)ػ٨بٛ، ا٣ساً ٝـت٦َ، ا٣ساً ثذ٧ی، ...( ٝتيب٣ت ٣ ٧ش ّذاٛ ١يض داساي ػَو 

http://www.iranbourse.com/LinkClick.aspx?link=121&tabid=112
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د ٝتقٌٚ ث٦ ّبسٕضاس اػت ثبؿ٢ذ. الصٛ ث٦ رّش اػت ٦ّ ػ٨ٜ فٞذ٥ اي٠ ّبسٝض ّبسٝضد ٝـخق ٝی

٦ّ ثب ٧ذه سٍبثتی ؿذٟ ىضبي ّؼت ٣ ّبس دس ثي٠ ّبسٕضاساٟ ٝغبثٌ ض٤اثظ ٤ٝخ٤د ّبسٕضاساٟ 

ث٤سع ٣ ا٣ساً ث٨بداس،  ػبصٝبٟ. دسض٠ٞ ثبؿ٢ذ حذاّثش ػَو ٍبث٘ تخييو دس ّبسٝضد سا داسا ٝی

٣  تؼ٤ي٦ ٣خ٥٤ٕزاسي ٝشّضي ا٣ساً ث٨بداس ٣  ؿشّت ػپشد٥ ؿشّت ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ،

دس خذ٣ٗ ري٘  ١يض دس ّبسٝضد ٝقبٝالت ػ٨يٜ ٧ؼت٢ذ. ؿشّت ٝذيشيت ى٠ آ٣سي ث٤سع ت٨شاٟ

ػَو ّبسٝضد٧بي ٝقبٝالت ػ٨بٛ ٣ حٌ تَذٛ ػ٨بٛ دس ث٤سع ا٣ساً ث٨بداس ت٨شاٟ ث٦ تيْيِ ٧ش 

 يِ اص ف٤اٝ٘ يبدؿذ٥ ٝـخق ؿذ٥ اػت.
 

 شزح کارمشد

 

 وزخ )%(
حذاکثز مثلغ کارمشد )میلیًن 

 ریال(

 جمغ فزيش خزیذ جمغ فزيش خزیذ

 600 300 300 76/0 38/0 38/0 کارمشد کارگشاران

کارمشد شزکت تًرس ايراق 

 تُادار تُزان
032/0 032/0 064/0 300 300 600 

 400 240 160 03/0 018/0 012/0 گذاری کامشد شزکت سپزدٌ

ايری تًرس  کارمشد شزکت فه

 تُزان
01/0 015/0 025/0 80 120 200 

حق وظارت ساسمان تًرس ي 

 ايراق تُادار
03/0 03/0 06/0 100 100 200 

 - - - /.1 /.1 - مالیات

 039/1 575/0 464/0 جمغ
فاقذ 

 سقف

فاقذ 

 سقف
- 

 

ثش اػبع ٝل٤ث٦ ٧ـتبد ٣ چ٨بسٝي٠ خٚؼ٦ ٧يئت ٝذيش٥ ػبصٝبٟ ث٤سع ٣ ا٣ساً ث٨بداس ٤ٝسخ 

 5ی ٦ّ اسصؽ صٝبٟ ٝقب٦ٚٝ آ٨١ب ٝقبٝالت ػ٨بّٝبسٕضاساٟ دس  ػَو ّبسٝضد 30/10/1368

 تقيي٠ ٕشديذ. "ثيؼت ٧ضاس سيبٗ"ٝيٚي٤ٟ سيبٗ يب ّٞتش ثبؿذ
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٧يبت ٝذيش٥ ػبصٝبٟ ث٤سع ٣ ا٣ساً  ٧29/09/1396ٞچ٢ي٠ ث٦ ٤ٝخت ٝل٤ث٦ ٤ٝسخ ٣ 

دسكذ آٟ سا  50ٝيٚي٤ٟ سيبٗ اػت ٦ّ  1000ث٨بداس حذاّثش ١شخ ّبسٝضد ّبسٕضاس دس ٧ش ٝقب٦ٚٝ 

 ٢ّذ.  دسكذ آٟ سا ىش٣ؿ٢ذ٥ پشداخت ٝی ٣50 خشيذاس 

ث٦ ٧ٞي٠ ك٤ست ػَو ّبسٝضد٧بي ٝقبٝالت ػ٨بٛ ٣ حٌ تَذٛ ػ٨بٛ دس ىشاث٤سع ١يض 

 ثبؿذ. ٝی

 تاسارَا، تاتلًَا ي اوًاع ايراق تُادار

ػ٦ ثبصاس ١َذ ػ٨بٛ )ثبصاس ا٣ٗ ٣ پزيشؽ ٣ ٝقبٝالت ا٣ساً ث٨بداس دس ث٤سع ت٨شاٟ دس ٍبٙت 

(، ثبصاس ا٣ساً ثذ٧ی )ا٣ساً ٝـبسّت، ETFSٍبث٘ ٝقب٦ٚٝ دس ث٤سع ) ٧بيً ك٢ذ٣ ٣ثبصاس د٣ٛ( 

ا١دبٛ ٤ٕا٧ی ػپشد٥ ٣ ا٤١اؿ ك٤ُْ( ٣ ثبصاس ٝـت٦َ ) ٍشاسداد آتی، ا٣ساً تجقی ٣ اختيبس ٝقب٦ٚٝ( 

 .ؿ٤د ٝی
 

 
 تاٍ وشااوی   ايراق تُاادار تُازان   تٍ سایت تًرس   تزای کسة اطالػات تیشتزwww.tse.ir 

 ذ.یمزاجؼٍ کى

 

http://www.tse.ir/

