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ایي اثط زض گطٍُ اثعاضّب ٍ ًْبزّبی هبلی هطوع پژٍّص ،تَسؼِ ٍ هكبلؼبت اسالهی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض تْیِ گطزیسُ ٍ هجبحث ٍ ًظطات اضائِ
ضسُ زض آى غطفبً ًظطات ٍ ثطضسیّبی غَضت گطفتِ تَسف وبضضٌبسبى ٍ پژٍّطگطاى ایي گطٍُ هیثبضس ًِ ًظطات ضسوی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض.
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ل
مروری رب ااشتنر انواع صکوک رد بازاراهی نیب ا مللی مالی اسالمی و مقایسه آن با بازار سرماهی اریان
مجید پیره

چکیدٌ
غىَن ،اٍضاق ثْبزاضی ّستٌس وِ ثط هجٌبی لطاضزازّبیی سبذتبضثٌسی ضسُ اًس وِ ثب هَاظیي ضطیؼت اسالم سبظگبضی زاضًس .ثطذی اظ لطاضزازّب ّوچَى
ػمس اجبضُ ،هطاثحِ ،استػٌبع ٍ هبًٌس آًْب ثِ ػٌ َاى هجٌبیی ثطای قطاحی ایي اٍضاق هٌكجك ثب ضطیؼت اسالم لطاض گطفتِ اًس ٍ ثط ایي هجٌب ،اًَاع هرتلفی اظ
غىَن زض ثبظاضّبی هبلی اًتطبض یبفتِ است.
زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى ّن ثب تػَیت لبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاض زض آشض  ،1384ثرطی اظ اٍضاق هطبضوت هٌتططُ ثِ ثبظاض سطهبیِ هٌتمل ضس
ٍ سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ،ثِ ػٌَاى ًْبز ًبظط ٍ لبًَى گصاض زض ایي ثبظاض هتَلی اػكبی هجَظ اًتطبض گطزیس ٍ ثَضس ّب ّن هحلی ثطای هؼبهلِ ایي
اٍضاق لطاض گطفتٌس .زض ضًٍس اًتطبض غىَن ،زض قی سبلْبی ثؼس ،اٍضاق ثْبزاض اسالهی زیگطی ّوچَى اجبضُ ،هطاثحِ ،لطؼ الحسٌِ ٍ استػٌبع ًیع ٍاضز
ثبظاض ضسًس ٍ تَاًستٌس ثطذی اظ ًیبظّبی تأهیي هبلی ضطوت ّبی زٍلتی ٍ ذػَغی ضا ثطقطف ًوبیٌس.
آًچِ زض ایي گعاضش هَضز ثحث ٍ ثطضسی لطاض هی گیطز اًَاع غىَن زض ثبظاضّبی هبلی ثیي الوللی است ٍ سؼی هی ضَز ثیي اًَاع غىَن زض ایطاى ٍ
ثبظاضّبی ثیي الولل همبیسِ ای غَضت گیطز .زض ًتیجِ ایي تحمیك هطرع هی ضَز وِ ثبظاض سطهبیِ ایطاى اظ تٌَع لبثل لجَلی زض حَظُ غىَن
ثطذَضزاض است اهب ثبظاض غىَن ضبّس ػوك وبفی ٍ ثْطُ هٌسی اظ سبذتبضّبی ًَیي ثیي الوللی ًیستّ .وچٌیي ثطذی اظ اًَاع غىَن ّوچَى غىَن
ٍوبلت زض ایطاى ٌَّظ هٌتطط ًطسُ است.
کلمات کلیدی :اٍضاق ثْبزاض اسالهی (غىَن) ،ػمَز هٌكجك ثب ضطیؼت ،ثبظاض سطهبیِ ،ثبظاضّبی هبلی
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مقدمٍ
اثعاضّبی هبلی اسالهی زض هسیط تَسؼِ ذَز ،تحَالت ػوسُ ای ضا زیسُ اًس .ایي اثعاضّب ثب ّسف پبسد ثِ ًیبظ هطتطیبى تٌَع لبثل
تَجْی پیسا وطزُ اًس ٍ ثط هجٌبی سالیك هرتلف هطتطیبى اًَاع هرتلفی زاضًس .زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى ّن ایي
اثعاضّب ضضس ٍ تَسؼِ لبثل تَجْی پیسا وطزُ اًس ٍ ثبظاض سطهبیِ تَاًستِ است ثرطی اظ ًیبظّبی تأهیي هبلی ثٌگبُّبی التػبزی ضا
اظ هحل اًتطبض ایي اثعاضّب پبسد زّس.
زض هسیط تَسؼِ اثعاضّبی هبلی ،ضَضای ػبلی ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض زض هػَثِ ذَز زض تبضید  ،1388/5/5چٌیي تأویس وطزُ است:
" سبظهبى ثَضس هَظف گطزیس ّوعهبى ثب پیطٌْبز تػَیت اثعاضّبی هبلی جسیس ثِ ضَضاً ،ظط هثجت وویتِ ترػػی فمْی
سبظهبى زضذػَظ اثعاضّبی هصوَض ضا ًیع اضائِ وٌس ".ایي هبزُ ٍاحسُ ثب ّسف اقویٌبى اظ اًكجبق فؼبلیت ّب ثب هَاظیي ضطیؼت
اسالم ثِ تػَیت ضسیسُ است ٍ ثط ایي هجٌب ،زض ضًٍس تَسؼِ اثعاضّب ٍ ًْبزّب زض ثبظاض سطهبیِ ،وویتِ ترػػی فمْی ًظط ذَز ضا
اػالم ًوَزُ است.
اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) ًیع اظ ایي لبػسُ هستثٌی ًجَزُ است ٍ زض ضًٍس تَسؼِ ذَزً ،ظط وویتِ ترػػی فمْی سبظهبى
ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ضا اذص وطزُ است .اظ ایي ضٍی ،اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) هجتٌی ثط ًظطات وویتِ ترػػی فمْی
سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض تَسؼِ یبف تِ است ٍ اهطٍظ ضبّس ّستین وِ اًَاع هرتلف اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) ضبهل
اٍضاق هطبضوت ،اٍضاق اجبضُ ،اٍضاق هطاثحِ ،اٍضاق استػٌبع ٍ هبًٌس آًْب زض وطَض هب ثِ هطحلِ اًتطبض ضسیسُ است.
اظ سَی زیگط ،اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاضّبی هبلی اسالهی ًیع زض سِ زِّ اذیط ضبّس ضضس ٍ تَسؼِ لبثل تَجْی
ثَزُ است .ایي تٌَع ٍ گستطزگی ثِ حسی ثَزُ است وِ هكبثك گعاضش ثبظاض هبلی اسالهی ثیي الوللی (IIFM) 1زض سبل 2015
هیالزی حجن اًتطبض غىَن زض زًیب ثِ ضلوی ثیص اظ  60هیلیبضز زالض ضسیسُ است وِ الجتِ ًسجت ثِ سبل گصضتِ ضبّس وبّص
ثِ همساض ثیص اظ  40هیلیبضز زالض ثَزُ است.
آًچِ زض ایي گعاضش تسٍیي ضسُ است ثب ّسف اضائِ همبیسِ ای هیبى آهبض اًتطبض اًَاع غىَن زض ثبظاضّبی هبلی اسالهی ثیي
الوللی ٍ ثبظاض سطهبیِ ایطاى تسٍیي ضسُ است .زض ایي گعاضش ،سؼی هی ضَز ٍؾؼیت اًتطبض اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض
ایطاى تجییي ضَز ٍ همبیسِ ای ثب تجبضة هكطح زًیب زض ایي حَظُ اضائِ گطزز .اهیس است حبغل وبض زض هؼطفی اثعاضّبی هبلی
اسالهی (غىَن) ٍ همبیسِ آى زض سكح زاذلی ٍ ثیي الوللی هَثط افتس.

مزيری بز حجم اوتشار صکًک در  11سالٍ اخیز در باسارَای بیه المللی
ثبظاض اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظُ ظهبًی  15سبلِ اذیط ضبّس تحَالت ٍ تغییطاتی ثَزُ است .زض ًتیجِ ایي تحَالت،
حجن اًتطبض اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاضّبی ثیي الوللی تغییطات ظیبزی ضا ضبّس ثَزُ است .ثیطتطیي ثبظاض اثعاضّبی
هبلی اسالهی (غىَن) هطثَـ ثِ سبلْبی  2012تب  2014هیالزی ثَزُ است وِ حجن اًتطبض غىَن زض آًْب ثِ ضلوی ثیص اظ
 135هیلیبضز زالض هی ضسس .ایي ضًٍس تَسؼِ ای زض سبلْبی  2015 ٍ 2014ضٍ ثِ وبّص ثَزُ است وِ وبضضٌبسبى زلیل ػوسُ آى
ضا ثِ تغییط سیبستْبی زٍلت هبلعی زض اًتطبض غىَن ثب سطضسیس وَتبُ هست ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای ًمسضًَسگی هٌبثغ هبلی
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ًْبزّبی هبلی ٍ هسیطیت ًمسیٌگی آًْب ٍاثستِ هی زاًٌس .زض سبلْبی  ،2015 ٍ 2014زٍلت هبلعی اًتطبض غىَن ثطای هسیطیت
ًمس ضًَسگی ضا هحسٍز وطز ٍ زض ًتیجِ آى ،اضظش ثبظاض اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض زًیب ضًٍس وبّطی ضا ضبّس ثَز.
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ًوَزاض  :1اضظش ثبظاض جْبًی اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض زًیب( 2هٌجغ)IIFM Database :

ّوبى گًَِ وِ زض ًوَزاض فَق ًطبى زازُ ضسُ است ،زض قی سبلْبی  2011تب  2014ثطتطیي سبلْب اظ حیث اًتطبض غىَن زض
ثبظاضّبی جْبًی ثَز .زض سبل  2015ایي ضًٍس افعایطی ،ضٍ ثِ وبّص ًْبز ٍ زلیل اغلی آى ،تغییط ثطًبهِ زٍلت هبلعی زض اًتطبض
غىَن ثب سطضسیس وَتبُ هست ػٌَاى هی ضَز.

حجم اوتشار صکًک در دویا بٍ تفکیک وًع ايراق
زض ثیي سبلْبی  2001تب  ،2015ثبظاض غىَن ضبّس تحَالتی زض ثؼس تمبؾب ضبّس ثَز .زض ایي سبلْب ،هتمبؾیبى ثطای تأهیي هبلی
اظ هحل اًَاع غىَن زضذَاستّبی فطاٍاًی زاضتٌس ٍ ثستِ ثِ ًَع ذبظ ًیبظ تأهیي هبلی ،ضبّس اًتطبض اًَاع غىَن ثَزین.
زض ضىل ظیطٍ ،ؾؼیت اًتطبض اًَاع غىَن زض قی سبلْبی هرتلف ًطبى زازُ ضسُ است.
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ًىتِ ای وِ زض ذػَظ ایي ًوَزاض حبئع اّویت است ،ػسم زضج آهبض غىَن ایطاى زض ایي ًوَزاض است .ثط ایي هجٌب ،ثب هَسسِ  IIFMهىبتجبتی غَضت گطفتِ است
تب آهبض هطثَـ ثِ غىَن زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى ًیع زض ًوَزاض لحبل گطزز.
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ًوَزاض  :5اًتطبض غىَن زض سبل 2015

مزيری بز حجم اوتشار صکًک در  11سالٍ اخیز در باسار سزمایٍ ایزان
ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى ّن زض هسیط تحَل ذَز ،ضبّس تَسؼِ ٍ اًتطبض اًَاع اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن)
هی ثبضس .اظ اثتسای ػولیبتی ضسى لبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاضً ،ظبضت سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ثط ثرطی اظ اثعاضّبی هبلی
اسالهی (غىَن) هحمك ضس ٍ اًتطبض ٍ هؼبهلِ آًْب ثِ ثبظاض سطهبیِ سپطزُ ضس .اٍضاق هطبضوت ،اٍلیي ًَع اظ اثعاضّبی هبلی
اسالهی (غىَن) ثَز وِ زض ثبظاض سطهبیِ هجَظ اًتطبض ٍ هؼبهلِ ضا پیسا وطز .اظ ظهبى آغبظ هؼبهالت اٍضاق هطبضوت زض ثَضس زض
سبل  ،1385ثبظاض سطهبیِ ضبّس اًتطبض اٍضاق اجبضُ ،اٍضاق هطاثحِ ،اٍضاق استػٌبع ٍ اٍضاق سلف ثَز .زض ًوَزاض ظیط ،حجن اًتطبض
اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى قی سبلْبی  2009تب  2016هیالزی ًطبى زازُ ضسُ است.
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ًوَزاض  :6اًتطبض اثعاضّبی هبلی اسالهی(غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى (هٌجغ)seo.ir :

ّوبًگًَِ وِ زض ًوَزاض هطرع است ،ثبظاض اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى زض قی سبلْبی هرتلف زچبض
تحَالتی ثَزُ است .اهب ایي ضًٍس ،زض ضطایكی وِ زض قی سبلْبی  2012تب  2015ضًٍس یىٌَاذتی ضا تجطثِ وطزُ است ،زض سبل
 2016هیـالزی ضضس لـبثل هالحظِ ای ثِ همساض ثیص اظ  500زضغس ضا هالحظِ وطز ٍ ثبظاض ثِ حسٍز  6ثطاثط حجن آى زض ایي
سبل ضسیس.

يضعیت اوًاع ابشارَای مالی اسالمی (صکًک) در باسار سزمایٍ ایزان
ثب اًتطبض تػَیت لبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاض زض آشض  ،1384ثطذی اظ هسئَلیت ّبی ثبًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى زض هَؾَع
ًظبضت ثط اًتطبض ٍ هؼبهالت اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) ثِ سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍاگصاض ضس .اظ آى ظهبى ثِ ثؼس ،ثبظاض
سطهبیِ ضبّس ٍضٍز ثطذی اظ اًَاع اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) ثَز.
ّوبى گًَِ وِ لجالً گفتِ ضس ،اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) اًَاع هرتلفی زاضًس وِ ثطذی اظ آًْب اجطایی ضسُ اًس ٍ ثطذی
زیگط زض فطآیٌس اجطایی ضسى لطاض زاضًس .زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى ،فطآیٌس قطاحی ٍ تػَیت ٍ اجطایی ضسى
هَؾَػبت ٍ لطاضزازّبی جسیس هكبثك ضىل شیل است:
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ضىل  :1فطآیٌس قطاحی ٍ تػَیت اثعاضّب ٍ لطاضزازّبی جسیس زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى (هٌجغ :فطآیٌس قطاحی اثعاضّبی ًَیي زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی
اسالهی ایطاى ،تألیف هجیس پیطُ ٍ سیساهیطحسیي اػتػبهی )rdis.ir ،

ثط ایي هجٌبٍ ،ؾؼیت اًَاع اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى ثِ ایي ضطح است:
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جسٍل ٍ :1ؾؼیت اًَاع اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى
ًبم غىَن
اٍضاق هطبضوت
اٍضاق اجبضُ
اٍضاق هطاثحِ
اٍضاق استػٌبع
اٍضاق لطؼ الحسٌِ
اٍضاق هؿبضثِ
اٍضاق جؼبلِ
اٍضاق هٌفؼت
اٍضاق هعاضػِ ٍ هسبلبت
اٍضاق لبثل تجسیل/تؼَیؽ
اٍضاق ٍوبلت
اٍضاق ثیغ ثثوي آجل
3

تػَیت وویتِ فمْی
----








×
×

تػَیت زستَضالؼول





×
×
×
×

×
×

اجطایی ضسى





×
×
×
×
×
×
×

ّوبً گًَِ وِ زض جسٍل فَق هطرع است ،زض ظهیٌِ تَسؼِ اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى الساهبت
ذَثی اًجبم ضسُ است ٍ زض حبل حبؾط ،اٍضاق ٍوبلت ،اٍضاق ثیغ ثثوي آجل ٍ اٍضاق تطویجی زض هیبى اًَاع اثعاضّبی هبلی اسالهی
(غىَن) ضٌبذتِ ضسُ زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى ،تَسف وویتِ ترػػی فمْی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ثطضسی ًطسُ ٍ
زستَضالؼول آى تػَیت ًگطزیسُ است .زض ازاهِ ایي گعاضش ،اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) وِ ٌَّظ زض وویتِ ترػػی فمْی
سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض هَضز ثطضسی لطاض ًگطفتِاًس ،هؼطفی ضسُاًس.

معزفی ايراق يکالت
اٍضاق ٍوبلت ،گَاّی ّبیی ّستٌس وِ ثِ ٍسیلِ ثبًی ثِ هٌظَض تأهیي هبلی جْت توله یب سطهبیِ گصاضی زض زاضایی ّب ،وبالّب
یب ذسهبت هٌتطط هی ضَز .ایي اٍضاق ثیبًگط هبلىیت هطبع زاضًسگبى آًْب زض زاضاییْب ،وبالّب یب ذسهبت پبیِ ای ایي اٍضاق هی
ثبضٌس .زض هطحلِ ثؼس ،ایي ت وله ّب یب سطهبیِ گصاضی ّب زض اذتیبض ٍویل لطاض هی گیطز تب آًْب ضا اظ قطف زاضًسگبى اٍضاق هسیطیت
وٌس .زاضًسگـبى اٍضاق ضیسه ایي تولهّـب ٍ سطهبیِگصاضیّـب ضا پـصیـطفتِ ٍ زض ػَؼ ،حك وست سَز ًـبضی اظ آًْب ضا ثِ
زست هیآٍضًس.
اٍضاق ٍوبلت ،سٌس هبلی لطاضزاز ٍوبلت استّ .ط ٍضق ٍوبلت ًطبى هی زّس وِ غبحت سطهبیِ (هبله) چِ هیعاى سطهبیِ زض
اذتیبض ٍویل ذَز (ثبًی) لطاض زازُ ٍ چِ ًسجتی اظ سَز حبغل اظ فؼبلیت التػبزی ثِ ػٌَاى حك الَوبلِ ثِ ٍویل پطزاذت هی ضَز.
ثٌبثطایي ،ضاثكِ زاضًسُ ٍضق ثب ًبضط ضاثكِ ٍوبلت ذَاّس ثَز ٍ ضاثكِ غبحجبى اٍضاق ثب ّوسیگط ضاثِ غبحجبى سطهبیِ زض ضطاوت
است .زض ایي ثبضُ ،غبحجبى سطهبیِ ثِ غَضت هطبع سطهبیِ هَضز ًیبظ ٍویل ضا تأهیي هی وٌٌس .زض ثبظاض ثبًَی ظهبًی وِ زاضًسُ
اٍضاق ٍوبلت اٍضاق ذَز ضا ثِ زیگطی ٍاهیگصاضز ،زض حمیمت سْن ذَز اظ هجوَػِ ای اظ زاضایی ّبی ثبًی ضا ثِ زیگطی
هیفطٍضس( .هَسَیبى ٍ ّوىبضاى ،التػبز اسالهی ،پبییع )91
هؼبهلِ ّبی اغلی اٍضاق ٍوبلت ٍ تَجیِ فمْی آًْب ثِ ضطح شیل است:

3

اًتطبض اٍضاق هطبضوت ثط هجٌبی لبًَى اًتطبض اٍضاق هطبضوت ثَزُ است وِ ثِ تأییس ضَضای هحتطم ًگْجبى ضسیسُ است .ثٌبثط ایي اًتطبض آى زض ثبظاض سطهبیِ ًیبظی ثِ
تأییس وویتِ ترػػی فمْی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ًساضز.
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 .1اغل ضطوت ًبضط اٍضاق ٍوبلت هی تَاًس زض لبلت ضطوت سْبهی ذبظ یب ػبم تطىیل ضَز وِ احىبم آى تبثغ
ػمس ضطوت ذَاّس ثَز.
ٍ .2اگصاضی اٍضاق ٍوبلت ٍ گطفتي ٍجَُ آًْب اظ هتمبؾیبى اٍضاق زض لبلت لطاضزاز ٍوبلت ذَاّس ثَز؛ ثِ ایي هؼٌب وِ
هتمبؾیبى اٍضاق ثب اػكبی ٍجَُ ٍ گطفتي اٍضاق ٍوبلت ثِ ثبًی ٍوبلت هی زٌّس ٍجَُ آًبى ضا ّوطاُ زیگط ٍجَُ
جوغ آٍضی ضسُ اظ ایي ضاُ ثِ غَضت هطبع زض ًَع ذبظ یب اًَاػی اظ وبالّب یب ذسهبت ثىبض گیطًس.
 .3فؼبلیت زض ثرص ذبظ یب ثرطْبی گًَبگَى التػبزی ثِ غَضت هحسٍز یب ًبهحسٍز ّوـِ اظ ضـئًَبت ٍویـل
ذَاّس ثَز ٍ ثبًی هیتَاًس زض ثطاثط اضائِ ایي ذسهبت زضغسی اظ سَز ضا ثِ ػٌَاى حك الَوبلِ ثطزاضز.
 .4فطٍش اٍضاق ٍوبلت زض ثبظاض ثبًَی اظ ثبة فطٍش سْن الططوِ فطز زض زاضایی ّب ٍ ذسهبت هطبع است وـِ ثـط
هجٌبی ؾَاثف ػمس ضطوت ٍ ٍوبلت هی ثبضس.
معزفی ايراق بیع بثمه آجل
اٍضاق ثیغ ثثوي آجل اظ جولِ اثعاضّبی هبلی اسالهی (غىَن) است وِ زض ثبظاضّبی هبلی اسالهی حجن ظیبزی اظ اًتطبض ضا ثِ
ذَز اذتػبظ زازُ است .زض ایي اٍضاق ،ثبًی اظ هحل لطاضزاز فطٍش ًسیِ تأهیي هبلی هی وٌس ٍ هتؼْس هی ضَز زض ظهبى ّبی
هطرػی اغل ٍ سَز سطهبیِ ضا ثِ سطهبیِ گصاضاى ثپطزاظز.
اٍضاق ثیغ ثثوي آجل اظ لحبل سبذتبضی ضجبّت ظیبزی ثب اٍضاق هطاثحِ زاضز ٍ ّط زٍ ًَع ایي اثعاضّب هی تَاًٌس ثطای تأهیي هبلی
وبضثطز زا ضتِ ثبضٌس .زض یه قجمِ ثٌسی ولی هی تَاى ضجبّت ّب ٍ تفبٍت ّبی ایي زٍ ًَع اٍضاق ضا ثِ ضطح شیل ثطضوطز:
جسٍل  :2همبیسِ ثیي اٍضاق ثیغ ثثوي آجل ٍ اٍضاق هطاثحِ (هٌجغًَ :یسٌسُ)
ًبم اٍضاق
ثیغ

اٍضاق
ثثوي آجل
اٍضاق هطاثحِ

وبضوطز

ػمس پبیِ

تأهیي هبلی
ثبًی
تأهیي هبلی
ثبًی

ثیغ ًسیِ
ػمس
هطاثحِ

ضاثكِ سطهبیِ گصاضاى ٍ
ثبًی
ذطیساض (ثبًی) ٍ فطٍضٌسُ
(سطهبیِ گصاضاى)
ذطیساض (ثبًی) ٍ فطٍضٌسُ
(سطهبیِ گصاضاى)

ًحَُ ثبظپطزاذت ٍجَُ سطهبیِ گصاضاى
ثِ غَضت السبقی ثبظپطزاذت هیطَز .زض ضلن السبـ ،ثِ ًحَی هحبسجِ هی ضَز وِ اغل ٍ
سَز سطهبیِ گصاضاى زض قَل زٍضُ اٍضاق ثبظپطزاذت ضَز.
ثِ غَضت السبقی یب ًمس/السبقی ثبظپطزاذت هیطَز .زض ضلن السبـ ،ثِ ًحَی هحبسجِ هی
ضَز وِ اغل ٍ سَز سطهبیِ گصاضاى زض قَل زٍضُ اٍضاق ثبظپطزاذت ضَز.

ّوبى گًَِ وِ زض جسٍل فَق اضبضُ ضسُ است ،اٍضاق ثیغ ثثوي آجل یىی اظ اًَاع غىَن است وِ ضجبّت ظیبزی ثب اٍضاق
هطاثحِ زاضز .تفبٍت اغلی هیبى ایي اٍضاق ثب اٍضاق هطاثحِ زض ًحَُ ثبظپطزاذت اغل ٍ سَز هی ثبضس وِ زض ذػَظ اٍضاق ثیغ
ثثوي آجل ،ایي اهط غطفبً ثِ غَضت السبقی ضخ هی زّس.
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مىابع ي مآخذ
 -1پیطُ هجیس ٍ اػتػبهی سیساهیطحسیي ،فطآیٌس قطاحی اثعاضّبی ًَیي زض ثبظاض سطهبیِ جوَْضی اسالهی ایطاى ،هطوع پژٍّص،
تَسؼِ ٍ هكبلؼبت اسالهی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ،لبثل زستطس زض rdis.ir
 -2هَسَیبى سیسػجبس ،حسیي پَض هحوس ٍ وبًٍس هجتجی ،غىَن ٍوبلت اثعاضی هٌبست ثطای تأهیي هبلی غٌؼت پتطٍضیوی،
فػلٌبهِ التػبز اسالهی ،ظهستبى 1391
3- IIFM, 2015, Annual Report.
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