
 
 

 
 

 ساّکبسّبی همبٍم سبصی ثبًک ّب دس ضشایط ثحشاى التػبدی
 

(تجشثِ اتحبدیِ اسٍپب ٍ دسس ّبیی ثشای ًظبم ثبًکی ایشاى)  
 
 

 دکتش ػجذالٌبغش ّوتی
  

 هْذی لبسوی ػلی آثبدی



 هَج ّبی هختلف ثحشاى هبلی اسٍپب

 
 (2008تا سپتاهبر  2007اٍاسط )هَج اٍل 

ایي هشحلِ، ثحشاى ٍام ّبی پشداختی ثِ افشاد ثب دسجهِ اػتجهبسی پهبی ي        
(sub- prime )  ٍ است کِ ثب تشک ذى حجبة هسکي دس ایبالت هتحذُ آغهبص

 .دس ًْبیت ثِ فشٍپبضی سجذ سشهبیِ گزاسی ثبًک ّب هٌجش ضذ
 

 ضبخػِ ّبی ایي هشحلِ اص ثحشاى

    ًَیسی اٍساق سٌّی ُ  سْل اًگبسی دس هؼ بسّبی پزیش
  ًظبست ًبلع ثش ثبصاسّبی هبلی 
   اتکبی ضذیذ ًظبم هبلی ثِ ٍام 
  ُپبی ي ثَدى ًشخ ثْش 
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 هَج ّبی هختلف ثحشاى هبلی

 
 ( 2008از سپتاهبر ) هَج دٍم 

        
ایي هشحلِ، ثحشاى ًظبم یبفتِ ٍ لحطی ًمهذیٌگی اسهت کهِ دس آى حتهی           

ثضسگتشیي ثبًک ّب ً ض اص دستشسی ثِ هٌبثغ هبلی کَتبُ هذت یب ثلٌهذ ههذت   
 .هحشٍم ضذًذ

 ضبخػِ ّبی ایي هشحلِ اص ثحشاى

     ٍسضکستگی ثٌگبُ هبلی ثس بس ثضسگLehman Brothers 
    سلت اػتوبد اص ثبصاسّبی هبلی 
    کبّص ل وت سْبم ثبًک ّب ٍ هَسسبت پَلی غ ش ثبًکی 
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 هَج ّبی هختلف ثحشاى هبلی

 
 (2009از )هَج سَم 

په  اص  . ایي هشحلِ، ثحشاى التػبدی ٍ تأث ش تثج ت کٌٌذُ ّبی خَدکبس است      
ثشٍص ث کبسی ّبی ػوذُ ٍ کبّص دسآهذّبی هبل بتی،  تثج ت کٌٌهذُ ّهبی   
خَدکبس فؼبل ضذًذ کِ ّوشاُ ثب افضایص  هخبسج سًٍك دٌّذُ اثش هْوی ثهش  

 .  ثذّی ّبی حکَهتی گزاضت ٍ هَج جذیذی اص ثحشاى آغبص گشدیذ
 

 ضبخػِ ّبی ایي هشحلِ اص ثحشاى
    اختالل جذی دس ٍاسطِ گشی هبلی ًبضی اص فشٍپبضی لوبى 
    ًبهطلَة ضذى اٍضبع تجبست جْبًی 
    کبّص سضذ التػبدی 

 
4 



 هَج ّبی هختلف ثحشاى هبلی

 
 (2010از )هَج چْارم 

ایي هشحلِ، ثحشاى ثذّی ّبی حکَهتی است ثِ طَسی کهِ ه هضاى ثهذّی          
 GDPدسغذ  87تشیل َى یَسٍ  کِ هؼبدل  8حکَهتی دس حَصُ یَسٍ ثِ حذٍد 

 .  آى حَصُ ثَد سس ذ
 

 ضبخػِ ّبی ایي هشحلِ اص ثحشاى
    تالش ثشای حل هطکل یًَبى، اسپبً ب، پشتغبل ٍ ایشلٌذ 
      تالش ثشای اح بی اػتوبد اص دست سفتِ ثبصاسّبی هبلی 
    فمذاى ظشف ت ّبی تأه ي هبلی 
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 هَج ّبی هختلف ثحشاى هبلی



 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

 رشذ اًفجاری بخش باًکی اتحادیِ ارٍپا

سضذ ًسجی ثخص ثبًکی ًطبى دٌّذُ ثْجَد جبیگبُ ٍاسطِ گشی ههبلی دس     

کل داسایی ّهبی   2008دس سبل . سبل ّبی لجل اص ثشٍص ثحشاى هبلی است

 350یؼٌهی دس حهذٍد   ّضاس ه ل بسد یهَسٍ   43هَسسبت پَلی ٍ هبلی ثِ 

 .  اتحبدیِ سس ذ GDPدسغذ 

دس ایشلٌذ  2008تب  2001ّبی ث طتشیي سضذ داسایی ثبًک ّب دس خالل سبل      

ٍ اسپبً ب سخ دادُ ٍ ثِ تجغ آى ه ضاى تأث ش ثحشاى هبلی ثش آًْب ً ض ثضسگتهش  

 .ثَدُ است
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 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

European Banking Federation, 2011  

 رشذ اًفجاری بخش باًکی اتحادیِ ارٍپا



 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

 افسایش اٍراق بْادار بِ پشتَاًِ دارایی ّا

ثب گزضت صهبى ػالٍُ ثش فؼبل ت اغلی ثبًک، ٍاسطِ گهشی ، ثبصاسیهبثی ٍ           

سضهذ           . تجبست هبلکبًِ ً ض ثِ ل ست فؼبل هت ثبًهک ّهب اضهبفِ گشدیهذ     

فؼبل ت ّبی جذیذ هٌجش ثِ گسهتشش اًهَاع اٍساق ثْهبداس ثهِ پطهتَاًِ         

 .  داسایی ّب ضذ

، هؼوَالً خهبسج اص تشاصًبههِ ٍ   (Asset – Backed securities)ایي اٍساق       

پطتَاًِ اکثش آًْب داسایی ّبیی هثل ٍام ّبی هػهشفی، ٍام خهَدسٍ، ٍام   

 .داًطجَیی، کبست اػتجبسی ٍ ًظبیش آى ثَدُ است
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 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

10 

                                                    

Sourec: European Banking Federation, 2011 

 افسایش اٍراق بْادار بِ پشتَاًِ دارایی ّا



 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

 کاّش سرهایِ باًک ّا ًسبت بِ ترازًاهِ

ّشچٌذ داسایی ثبًک ّب اص افضایص ثس بس سشیغ ثشخَسداس ثَدُ، اهب سشهبیِ       

آًْب ًسجت ثِ هجوَع تشاصًبهِ اتحبدیِ اسٍپب کبّص یبفتِ کِ ًطبى هی دّذ 

طی سبل ّبی لجل اص ثحشاى داسایی ّبی خَد سا اص طشیك اتکب ثِ سهپشدُ  

 .هطتشیبى ٍ سبیش دیَى افضایص دادًذ، ًِ اص طشیك افضایص سشهبیِ

        

ایي هسئلِ اًؼطبف پزیشی ٍ همبٍهت ثبًک ّب دس همبثل تکبًِ ّب ٍ صیبى ّب        

 .سا کبّص داد
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 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى
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Sourec: European Banking Federation, 2011 

 کاّش سرهایِ باًک ّا ًسبت بِ ترازًاهِ
 



 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

        کاّش سرهایِ باًک ّا ًسبت بِ ترازًاهِ

ِ ّبی ثبًکی ً ض اّو ت ًسجی ٍام ّبی هطتشیبى ثِ          ثِ ّو ي تشت ت دس طشف داسایی تشاصًبه

 .ٍیژُ دس هَسد ٍام  خبًَاسّب ٍ ضشکت ّبی ثضسگ غ شهبلی سٍص ثِ سٍص کوتش ضذ
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 ضشایط ثبًک ّبی اتحبدیِ اسٍپب دس سبل ّبی لجل اص ثحشاى

 ادغام ّا ٍ ظَْر هَسسات هالی بسیار بسرگ

 توشکض ٍ ثَدُ ّوشاُ هذاٍم ّبی ادغبم ثب اسٍپب اتحبدیِ ثبًکی ثخص ثشسسی هَسد ّبی سبل دس       

 .است یبفتِ افضایص صهبى گزضت ثب ثبصاس

 2011 تا 1999 دٍرٓ در ّا MFI تعذاد                                          (دارایی ّا کل از بسرگ باًک 5 سْن) تورکس ًرخ      
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 اثش ثحشاى هبلی ثش کست ٍ کبس ثبًکی

  صیبى ثب هبلی ثحشاى هختلف ّبی هَج دس اسٍپب اتحبدیِ دس ثبًکذاسی ثخص   
 .گشدیذ هَاجِ ٌّگفتی ّبی

 ػوذُ تشیي دالیل آس ت پزیشی ثبًک ّب ػجبست ثَدًذ اص     

 ّب ثبًک گزاسی سشهبیِ سجذ یب تجبسی ّبی فؼبل ت دس صیبى•
 ثبًکی هتؼبسف کبسکشدّبی اص ّب ثبًک ضذى دٍس•

  هبلی اثضاسّبی اًتطبس طشیك اص هذت کَتبُ هبلی تأه ي ثِ حذ اص ث ص اتکبی•
 پ چ ذُ

 خبسجی ّبی سشهبیِ ثِ دستشسی دس هحذٍدیت ٍ ٍام ثِ حذ اص ث ص اتکبی•

 
 .ث طتشیي خسبست هشثَط ثِ افت ل وت سْبم ٍ ثبصدُ خبلع داسایی ثبًک ّبست
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ثحشاى هبلی ثش کست ٍ کبس ثبًکی اثش  

    

16 

ثِ غَست  2007تب  2000کل هتَسط ثبصدُ ثبًک ّب دس حَصُ یَسٍ، اًگلستبى ٍ ایبالت هتحذُ اص

 .فضایٌذُ افضایص یبفت اهب ثب ضشٍع ثحشاى ثب افت ضذیذ ّوشاُ ضذ



 اثش ثحشاى هبلی ثش کست ٍ کبس ثبًکی

    

17 

ػالٍُ ثش افت ضذیذ ثبصدُ داسایی دس هَسسبت هبلی، ثب ایجبد صه ٌِ ثحشاى هبلی ل وت  

ثِ طَسی کِ ضبخع ل وت سْبم . سْبم ثبًک ّبی حَصُ یَسٍ ً ض ثِ ضذت کبّص یبفت

 .ٍاحذ سس ذ 20ثِ  100اص  2012تب  2007ثبًک ّبی حَصُ یَسٍ طی 



 هْوتشیي اغالحبت اًجبم ضذُ دس ًظبم ثبًکی اتحبدیِ اسٍپب

 اغالحبت پ طٌْبدی ثب اّذاف صیش غَست گشفتِ است   

 .افضایص تَاًبیی ثبًک ّب دس جزة تکبًِ ّبی ٍیژُ ثبًکی ٍ هبلی•

 .کبّص احتوبل ضکل گ شی حجبة ل وت داسایی ّب ثب هحذٍد کشدى ثذّی ّب•

ثْجَد ًظبم هذیشیت دسًٍی هخبطشات دس ثبًک ّب ٍ ایجبد اًگ ضُ دس کبسکٌبى آًْب دس ایي •

 .صه ٌِ ٍ اًجبم ًظبست ّبی دل ك تش ثش ًظبم هبلی

 .پ طگ شی اص ّجَم ثِ ثبًک ّب ثب حوبیت هؤثشتش اص سپشدُ گزاساى دس هَاسد ًبکبهی ثبًک ّب•

حػَل اطو ٌبى اص اهکبى ثشچ ذُ ضذى کست ٍ کبس یک ثبًک ثِ ًحَی کِ آثبس آى ثش ثجبت •

 .هبلی، سشهبیِ سپشدُ گزاساى ٍ پَل هبل بت دٌّذگبى هحذٍد ثبضذ
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 اغالحبت اًجبم ضذُ دس ًظبم ثبًکی اتحبدیِ اسٍپب

 دس خػَظ سشهبیِ ٍ ه ضاى اتکبی ثِ ٍام  

دس کو تِ ثبصل تَافك گشدیذ کِ ثبًک ّب هلضم ثِ ًگْذاسی سشهبیِ ّبی ث طتش  2010-11دس سبل     

 (.3ثبصل )ٍ هشغَة تش گشدًذ 

 .ثِ غَست صیش است 2ًسجت ثِ ثبصل  3تغ  شات غَست گشفتِ دسثبسُ حبئل ّبی سشهبیِ ای دس ثبصل 
 
 
 
 
 

حبئل ضذ ادٍاسی دس دٍساى سًٍك رخ شُ ٍ دس دٍساى سکَد ثِ کبس گشفتِ هی ضَد تب ثبًک ّب  

 .تَاًبیی خَد سا ثشای اػطبی اػتجبس ثِ  ثخص ّبی هَلذ التػبدی  حفظ ًوبیٌذ
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 3بازل  2بازل 

 دسغذ4.5 دسغذ 2 حذالل سشهبیِ ثب ک ف ت سدیف اٍل

 دسغذ2.5 - حبئل احت بطیِ سشهبیِ ای

 دسغذ2.5 - حبئل ضذ ادٍاسی



 اغالحبت اًجبم ضذُ دس ًظبم ثبًکی اتحبدیِ اسٍپب

 دس خػَظ ًمذیٌگی   

ػجبست ثَد اص فمهذاى داسایهی ّهبی ثهب لبثل هت       2007-8یکی اص هطکالت ثضسگ دس ثحشاى جْبًی      

ثشای افهضایص اًؼطهبف    3لَاػذ ثبصل . ًمذضًَذگی سشیغ ٍ تأه ي هبلی ًمذی دس ثبًک ّبی ثحشاى صدُ

پزیشی ثبًک ّب دس همبثل کوجَد ًمذیٌگی، آًْب سا هَظف ثِ هذیشیت ًمذیٌگی خَد ثش اسبس دٍ لبػذُ صیش 

 :هی کٌذ

 

 ثِ اًذاصُ کبفی داسایی ّبی ًمذی ثشای اجشای تؼْذات خهَد دس   2015ثبًک ّب هَظف هی ضًَذ تب سبل

 . ضشایط کوجَد ًمذیٌگیِ کَتبُ هذت ًگْذاسی ًوبیٌذ

 داسایی ّبی خَد سا ثب هٌبثغ تأه ي هبلی ثب ثجبت ٍ دس ًظش گهشفتي   2018ثبًک ّب هَظف هی ضًَذ تب سبل

 . دس سشسس ذّبی هٌبست اًطجبق دٌّذ(  NSER)یک ًشخ تأه ي هبلی ثبثجبت خبلع 

•. Net Stable Funding Rate  
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 اغالحبت اًجبم ضذُ دس ًظبم ثبًکی اتحبدیِ اسٍپب

 اغالحبت سبختبسی   

ثبًک ّبی سپشدُ پزیش سا اص پشداختي ثِ اًَاع خبغی اص فؼبل ت ّبی هؼطَف ثِ ثهبصاس   : قاعذُ ٍلکر. 1     

هجبدلِ هبلکبًِ  هثل هؼبهلِ کَتبُ هذت اٍساق ثْبداس، اثضاسّبی هطتمِ یب هؼهبهالت کبالّهبی سهلف هٌهغ             

 .ّذف ایي لبًَى ایجبد حبئل ثشای ًظبم ثبًکی است. هی کٌذ

باًک ّای بسرگ اًگلیسی بایذ عولیات ارائِ  (: ICB)کویسیَى هستقل اًگلستاى دربارٓ باًکذاری . 2       

ِ ای با پَشش ّای احتیاطی هخصَص  خذهات خرد را بِ شکل تفکیک شذُ در قالب شعب حقَقی جذاگاً

 .البتِ ایي شعب از ًظر هالی بایذ هستقل از گرٍُ اصلی باشٌذ. بِ خَد ارائِ کٌٌذ

ًجبیذ ثِ ثبًک ّب اجبصُ داد . ایي لبًَى ثِ هحذٍدیت اًذاصُ ثبًک ّب اضبسُ داسد: فراًک-قاًَى داد. 3       

دس ٍالهغ                    . ثِ حذی ثضسگ ضًَذ  کِ ٍسضکستگی آًْب کل ًظبم هبلی کطَس سا ثهب خطهش هَاجهِ ًوبیهذ    

 .« ًجبیذ ثبًک ثِ حذی ثضسگ ضَد کِ ًتَاى اجبصُ داد ٍسضکست گشدد» 
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ه ضاى داسایی ثبًک ّب

  ه ل بسد  5,696,988ثبًک هَسد ثشسسی دس کطَس   18هجوَع داسایی  1390تب پبیبى سبل

 .دسغذ تَل ذ ًبخبلع داخلی کطَس دس ایي سبل است 120سیبل ثَدُ کِ هؼبدل 

  ثِ ثؼذ ه ضاى داسایی ثبًک ّب اص تَل ذ ًبخبلع داخلی کطَس پ طی گشفتِ   1389اص سبل

 .است

  آهبس هشثَط ثِ داسایی ثبًک ّب ًطبى دٌّذُ سضذ ًبهتٌبست ثخص هبلی ٍ ثخص حم می

 .التػبد دس سبل ّبی اخ ش است 

 هلی، سپِ، هلت، )ثبًک  5ثبًک هَسد ًظش هتؼلك ثِ  18دسغذ هجوَع داسایی  65ث ص اص

اًذاصُ آى ث ص اص حذی است کِ ثتَاى اجبصُ  » است کِ هی تَاًذ خطش ( تجبست ٍ غبدسات

 .« سا دس کطَس ثَجَد آٍسد داد ٍسضکست ضَد
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ٍضؼ ت سشهبیِ ثبًک ّب ًسجت ثِ کل تشاصًبهِ
علیرغن رشذ بسیار زیاد ترازًاهِ باًک ّا هیساى سرهایِ آًْا از رشذ ًاچیسی برخَردار بَدُ  

.است  
درصذ است کِ  6در حال حاضر هیساى سرهایِ باًک ّای کشَر ًسبت بِ کل ترازًاهِ در حذٍد 

 ًگراى کٌٌذُ است.
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 تشک ت داسایی ثبًک ّبی کطَس
 ثخص ػوذُ داسایی ثبًک ّبی کطَس سا تسْ الت هطتشیبى تطک ل دادُ ٍ سْن سبیش داسایی ّب 

.اػن اص داسایی ّبی ثبثت کوتش است         
   

 .ثِ ثؼذ سًٍذ سضذ سبیش داسایی ّب ًسجت ثِ تسْ الت سشیغ تش ضذُ است 1388اص سبل        
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ًشخ توشکض دس ثبصاس پَل کطَس

ثهِ       1384دسغهذ دس سهبل    70ثبًک ثضسگ کطَس ثِ کل داسایی ثبًک ّب اص  5ًسجت داسایی •

 .سس ذُ است 1390دسغذ دس سبل  60

ثِ ث بى دیگش دسجِ توشکض دس ثخص پَلی کطَس دس حبل کبّص ٍ سلبثت هٌذی دس ایي ثخهص   •

 . دس حبل افضایص است کِ دل ل آى ٍسٍد ثبًک ّبی جذیذ ثِ غٌؼت است

ثب ثشخی اص کطهَسّبی ثحهشاى صدُ دس   ( دسغذ 60)ثب همبیسِ ًشخ توشکض دس ثبصاس پَل کطَس •

ٍ پشتغهبل         ( دسغهذ  45)، اسهپبً ب  (دسغهذ  70)، یًَبى (دسغذ 58)هثل ایشلٌذ  2010سبل 

ایي هسئلِ اّو ت ث طتشی پ ذا کشدُ ٍ ضهشٍست س بسهت گهزاسی هٌبسهت دس     ( دسغذ 70)

 . خػَظ ثْجَد آى سا ث طتش هی کٌذ
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ًشخ سضذ ثبالی ًمذیٌگی دس کطَس
 تؼ  ي حم می تَل ذ سضذ ًشخ اًذاصُ ثِ ًمذیٌکی ثشای هجبص سضذ ًشخ التػبدی ادث بت دس آًکِ ػل شغن         

 ًشخ ثبالتشیي کِ حبلی دس ثَدُ سبل دس دسغذ 27  ًمذیٌگی سضذ ًشخ هتَسط گزضٌِ سبل 10  طی ضذُ،

 .است دسغذ 8 دٍسُ ایي دس ضذُ تجشثِ التػبدی سضذ
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ًشخ سضذ ثبالی ًمذیٌگی دس کطَس
 هجوَع 1390 سبل دس .است یبفتِ افضایص ضذت ثِ ثبًکی س ستن هؼَق هطبلجبت گزضتِ سبل 10 طی         

 خػَغی ّبی ثبًک ثِ هشثَط 150,000 کِ است ثَدُ سیبل ه ل بسد 550,000 ثبًکی ًظبم هؼَق هطبلجبت

 .است دٍلتی ثبًکْبی ثِ هتؼلك سیبل ه ل بسد 450,000 ٍ

 دادُ افضایص سا ثبًکی ًظبم سیسک « دٍلتی ّبی ثبًک ثضسگ ثس بس اًذاصُ » هطکل کٌبس دس هسئلِ ایي         

 .است
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ًظبم ثبًکی سبیِ دس ایشاى
 ّبی فؼبل ت اًَاع اص سٍص ثِ ٍ دل ك اطالػبت داضتي پَلی گزاسی س بست اغلی لَاصم اص کِ حبلی دس         

 کِ دّذ هی تطک ل سبیِ ثبًکی ًظبم سا کطَس پَل ثبصاس اص تَجْی لبثل ثخص است، اػتجبسی ٍ ثبًکی

 .است دستشس دس آى اص هؼتجشی غ ش ٍ هحذٍد ثس بس اطالػبت

 

 هَسسِ 14 ٍ اػتجبس تؼبًٍی 844 الحسٌِ، لشؼ غٌذٍق 6000 اص هتطکل کطَس دس سبیِ ثبًکی ًظبم        

 اص خبسج ٍ ضفبف غ ش ثخص ایي ّبی فؼبل ت اص تَجْی لبثل ثخص .است ثبًکی غ ش اػتجبسی ٍ هبلی

 .است هشکضی ثبًک لَاً ي ٍ چبسچَة

 

 ٍ اػتجبس ّبی تؼبًٍی اخت بس دس هٌبثغ ه ضاى 1390 سبل دس هشکضی ثبًک کل سئ   اػالم اسبس ثش        

   .است ثبصاس سْن دسغذ27 ثش ثبلغ کِ ضذُ ثشآٍسد سیبل ه ل بسد ّضاس850 الحسٌِ لشؼ ّبی غٌذٍق
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 ثشسسی ٍضؼ ت ًظبم ثبًکی ایشاى

 ًظبم ثبًکی سبیِ دس ایشاى
 غٌذٍق ٍ اػتجبس ّبی تؼبًٍی اخت بس دس هٌبثغ ه ضاى 1390 سبل دس هشکضی ثبًک کل سئ   اػالم اسبس ثش       

   .است ثبصاس سْن دسغذ27 ثش ثبلغ کِ ضذُ ثشآٍسد سیبل ه ل بسد ّضاس850 الحسٌِ لشؼ ّبی

 

 ٍ هبلی هَسسبت ٍ الحسٌِ لشؼ ّبی غٌذٍق اػتجبس، ّبی تؼبًٍی ضبهل سبیِ ثبًکی ثخص هجوَع دس      

 .است تَجْی لبل ثس بس سلن کِ داسًذ اخت بس دس سا پَل ثبصاس هٌبثغ دسغذ 40 اص ث ص اػتجبسی

 

 اگش کِ دادُ ًطبى اسٍپب اتحبدیِ تجشثة اهب داسد هبلی ثخص دس هْوی کبسکشدّبی ًظبم ایي چٌذ ّش        

 سا ثلٌذهذت هبلی ه تَاًذثجبت دّذ، اًجبم سا داسایی ثبصاسّبی یب ثبًکی ًظبم ثبًک ّب، ثب هشتجط هجبدالت

 .اًذاصد خطش ثِ
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 تَغ ِ ّبی س بستی ثشای همبٍم سبصی ًظبم ثبًکی کطَس

 :س بست گزسی ثشای هتٌبست سبصی سضذ ثخص پَلی ٍ ثخص ٍالؼی التػبد اص طشیك•

 .هتٌبست سبصی ه ضاى سشهبیِ ٍ ثذّی ثبًک ّب اص طشیك ایجبد حبئل ّبی سشهبیِ ای•

 .کٌتشل ثذّی ثبًک ّب کِ ػوذتبً ثذّی ّبی ث ي ثبًکی ٍ ثذّی ثِ ثبًک هشکضی است•

 .پشّ ض دادى ثبًک ّب اص اتکبی ث ص اص اًذاصُ ثِ تأه ي هبلی کَتبُ هذت•

کبّص ًشخ توشکض دس ثبصاس پَل ثب ّذف جلَگ شی اص ایجبد ثبًک ّبی ثس بس ثضسگی کِ ًتَاى •

 .اجبصُ داد ٍسضکست ضًَذ

 .سبهبًذّی ثخص ثبًکی سبیِ ثب ّذف افضایص ضفبف ت دس ثبصاس پَل•

 .کٌتشل هطبلجبت هؼَق دس ًظبم ثبًکی کطَس•

افضایص سْن ثبصاس سشهبیِ ٍ غٌؼت ث وِ دس ًظبم تأه ي هبلی کطَس کِ دس حبل حبضش ثبًک •

 .دسغذ تأه ي هبلی کطَس سا اًجبم هی دّذ 80هحَس ثَدُ ٍ ث ص اص 
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 با سپاس از حسه توجه شما


