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 چْبض ثبظاض التصبز: ثبظاض هحصَل )وبال ٍ ذسهبت(؛ ثبظاض پَل؛ ثبظاض وبض؛ ثبظاض سطهبیِ

 والى التصبزیگصاضی زٍ هطجغ اصلی سیبست

 ّبی پَلی: تٌظین سیبستثبًه هطوعی -

ضیعی )ًْبزّبی هطبثِ ّوچَى سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ّبی هبلی: تٌظین سیبستٍ ًْبزّبی هطبثِ ٍظاضت التصبز ٍ زاضایی -

 )سیبست هبلی(، ٍظاضت ثبظضگبًی )سیبست تجبضی( ٍ ٍظاضت صٌؼت )سیبست صٌؼتی(( 

است ٍ  حجبتی التصبز، تَضم ػبهل ثیّب( زض التصبز، هسیطیت ًَسبًبت التصبزی ثِ ػٌَاى ّسف زٍم)لیوتّسف ثبًه هطوعی: ایجبز حجبت 

 هجبضظُ ثب آى ٍظیفِ ثبًه هطوعی است.

 گیطز.صَضت هی ضیعی()سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ یب ًْبزّبی هطبثِ ثَزجِ ضیعی تَسظ ٍظاضت التصبز ٍ زاضایی

 نرخ بهره

فطصت سطهبیِ ضا ًطخ ثْطُ ججطاى ّعیٌِ زٌّسُ ثبثت ػسم استفبزُ اظ پَل ذَز ثِ ذطد زازُ است.ست وِ ٍامًطخ ثْطُ هعز صجطی ا

تَلیسوٌٌسگبى ثِ سطهبیِ هبلی  ضَز.ثْطُ لیوت سطهبیِ هبلی است ٍ زض التصبز هسضى ثط اسبس ػطضِ ٍ تمبضب تؼییي هی وٌس.هی

ست ٍ وبض است، زض صَضت ضوَز، بضبی آى اظ سوت تَلیسوٌٌسگبى ٍ تبثغ فضبی واًساظ ٍ تمػطضِ سطهبیِ اظ هحل پس ًیبظ زاضًس.

 توبیل ثِ تَلیس ون ٍ ًطخ ثْطُ ون ذَاّس ثَز.

 آیس.هجلغ ٍام زازُ ضسُ ًْبیتب ثِ ضىل پس اًساظ زض هی

 قیمت تعادلی سرمایه

 .گصاض ًیستضَز ٍ زض اذتیبض سیبستهتغیط زضًٍعا: تَسظ ذَز سیستن تؼییي هی

 ضَز، هخل اضلبم ثَزجِ.گصاض تؼییي هیغیط ثطًٍعا: تَسظ سیبستهت

ّبی هطثَعِ ًطذی ثبالتط ًطخ ثْطُ، تطىیل ثبظاض سیبُ است وِ ثِ زلیل هطمبت ثبظاض سیبُ ٍ ضیسه ًتیجِ عجیؼی السام زستَضی زض

الؼی ثَزى ًطخ ثْطُ ضسوی، هٌجط ثِ غیطٍ ًطخ ثْطُ ٍالؼی جبیی ثیي ًطخ ثْطُ ضسوی ٍ آظاز است.اظ ًطخ تؼبزلی ذَاّس زاضت. 

 ضَز.تسَیِ ثبظاضّب زض ثرص غیطضسوی هی

 نرخ بهره واقعی و اسمی

ثطای سبلْب ٍ ذصَصب زض ًجَز ثبًىْبی ذصَصی ٍ پبییي ثَزى زستَضی ًطخ تفبضل ًطخ ثْطُ اسوی ٍ تَضم، ًطخ ثْطُ ٍالؼی است. 

 هؼٌی است.ثسٍى زضًظط گطفتي تَضم، حطف ظزى زض هَضز ًطخ ثْطُ، ثی ست.ثْطُ اسوی، ثب ٍجَز تَضم، ًطخ ثْطُ ٍالؼی هٌفی ثَزُ ا
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پبییي ثَزى ًطخ ثْطُ ّویطِ ّن هؼٌبی ذَثی ًساضز، ًطخ ثْطُ صفط زض غاپي )وِ ثْطُ تؼبزلی ًبضی اظ ػطضِ ٍ تمبضب ثَز( ًطبى اظ 

 هٌفی ثَزى تَضم ثَز وِ یه پسیسُ هصهَم است.

 تفاوت نرخ بهره داخل و خارج

 تفبٍت ًطخ ثْطُ زض ایطاى ٍ وطَضّبی تَسؼِ یبفتِ:

 1گطی پبییي است.ّبی ٍاسغِزض آى وطَضّب ثِ زلیل تَسؼِ یبفتِ ٍ ضلبثتی ثَزى، ّعیٌِ -

ّعیٌِ ثبالی سیستن  ّبی ثطگطت زازُ ًطسُ زض ایطاى ثِ زلیل ًجَز هَسسبت اػتجبضسٌجی ٍ ّوچٌیيّعیٌِ پیگیطی ٍام -

 ه ٍام زازى زض ایطاى ثبالست.لضبیی ثبالست ٍ عجیؼتب ضیس

 .ًطخ تَضم زض ایطاى ثبالست -

 ثیٌی ّوگطا ضسى ًطخ ثْطُ زاذل ٍ ذبضد زض صَضت ٍجَز ایي اضتجبطًجَز اضتجبط ثب ًظبم ثبًىی ثیي الوللی زض ایطاى. پیص -

 (1نقش نظام بانکی در اقتصاد )

 :لعٍم زض اذتیبض لطاض زازى پس اًساظ ثطذی افطاز ثِ زیگطاى

 ثَزى سطهبیِ ثؼضی اظ افطاز ٍ لعٍم تجویغ آًْب ثطای ثىبض آهسى زض تَلیسون  -1

 هؼمَل ثَزى زض اذتیبض لطاض زازى سطهبیِ ضرصی ثِ آًْبتَاًبیی ثؼضی اظ افطاز زض ضاُ اًساظی وست ٍ وبض ٍ  -2

 اًس ٍ ثطذی ًِپصیطی زض افطاز، ثطذی ثِ سَز ون ٍ ضیسه ون ضاضیتفبٍت ضیسه -3

 ضطٍضت ٍجَز ثبًه: ز زاضای سطهبیِ ٍ فطز ًیبظهٌس سطهبیِ است.ثبًه حلمِ اتصبل فط

گطی ثبًه اذتالف ثیي سَز زض ًجَز ثبًه هوىي است ضوب ثِ ػٌَاى سطهبیِ زاض، فطز هٌبست ضا پیسا ًىٌیس. ًطخ ٍاسغِ -1

 ّب ٍ ثْطُ تسْیالت ثبًىی است.سپطزُ

 ّبگصاضیثبًه ثِ ػٌَاى هطجغ ترصصی ثطضسی وٌٌسُ سَزآٍض ثَزى سطهبیِ -2

 ثبًه ثِ ػٌَاى هطجغ جلَگیطی اظ والّجطزاضی تَسظ ٍام گیطًسگبى -3

 )سطضىي ضسى ّعیٌِ ایي پیگیطی ضٍی تؼساز( وطز زضست سطهبیِثبًه ثِ ػٌَاى هطجغ پبیص ّعیٌِ -4

 ّبی پس زازُ ًطسُ )ّعیٌِ پیگیطی ثطای یه فطز زض ًجَز ثبًه ثبالست(ازاضُ حمَلی ثبًه پیگیطی ٍام -5

ّبی تَلیسی ٍ حوبیت اظ زٌّس. ثبًه اثعاضی زض جْت تجْیع هٌبثغ هبلی ثٌگبُاًساظّبی ذَز ضا ثِ ثبًه هییي افطاز پسگطیعتطضیسه

 اًساظ الطبض ضؼیف ٍ ون زضآهس.پس

گصاضی ایي تسْیالت ّست ٍ زض صَضت ثبال ثَزى ًطخ ثْطُ تسْیالت ٍ ٍجَز هتمبضی ثطای زضیبفت آًْب، حتوب هحلی ثطای سطهبیِ

زض صَضتی وِ هتمبضی ٍاهی ًجبضس ٍ ثبًه سَز سپطزُ ثبالیی  ّب ثبالست.تَاى زض ّط حبلتی گفت وِ سَز سپطزُّویي زلیل ًوی ثِ

                                                      

 ٍضی ووی ذَاٌّس زاضت.ّوبًٌس ّط سیستن زٍلتی زیگط، ثبًىْبی زٍلتی ثْطُ 1
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-ّب ضا ثطهیثسّس، حتوب ٍضضىستِ ذَاّس ضس، پس ٍضضىستِ ًطسًص ًطبى اظ استفبزُ هٌبثغ زض جبیی اظ جبهؼِ است وِ ثْطُ ٍام

 2گطزاًس.

ایجبز ضجىِ گصاضاى ذَاّس ضس. گطی ثْتط ٍ حوبیت لَی اظ سطهبیِّب، ٍاسغِهٌجط ثِ وبضایی ثیطتط ثبًهضلبثتی ثَزى ثبًىساضی 

 ّبی تَسؼِ التصبزی است.تطیي پیص ضططیبفتِ اظ هْنثبًىی لَی ٍ ثبظاض هبلی تَسؼِ

 نظام بانکی در ایران

ّبی العام صٌسٍق پصیط ضسُ ثَز.طبض ون زضآهس ٍ آسیتّب، هٌجط ثِ هتضطض ضسى الّبی ثطای سبلهٌفی ثَزى سَز ٍالؼی سپطزُ

 3ّب زض ػول ضسُ است.ّب ًیع هٌجط ثِ ٍضضىستگی ایي صٌسٍقثبظًطستگی ثِ لطاض زازى ٍجَّبت زض ثبًه

ای ٍ ذطیس جْیعیِ اظ سبلْب لجل ثجبی لطاض زازى سطهبیِ زض ثبًه، ًتیجِ عجیؼی هٌفی ثَزى ًطخ حطوت ثِ سوت وبالّبی سطهبیِ

افعٍى ثط  وٌس.ای ثرطی اظ تَضم گصضتِ ضا تَجیِ هیی سطهبیِبپیبهس ًبهغلَة ایي افعایص تمبضب ثطای وبالّ سَز سپطزُ ثَزُ است.

پیبهس ثستط آى  اًس.ثط زٍش هطزم ذَاّس ثَزُ وِ گطیعی اظ آى ًساضتِای ثِ ًمسیٌگی، ایي، ّعیٌِ هجبزلِ ٍ تجسیل وبالّبی سطهبیِ

بییي تَسؼِ ثبظاض سیبُ ذَاّس ثَز. ایجبز هَسسبت هبلی ٍ پیبهس زیگط ًطخ سَز پ ضًٍس، ػسم تجْیع هٌبثغ هبلی جبهؼِ ثَزُ است.

 ّن ًتیجِ عجیؼی ایي ضًٍس ثَزُ است. 76ٍ  66اػتجبضی غیطضسوی زض زِّ 

وت، صبحت سَزی هؼبزل تفبضل ًطخ ثْطُ اسوی ٍ تَضم ای ثرطز، ثسٍى ظحزض ایي ضطایظ ّطوس ٍاهی ثگیطز ٍ وبالی سطهبیِ

ٍجَز ضیطِ  فسبزّبی ثعضي التصبزی ّویي ًطخ ثْطُ است. ثسیبضی اظ سطچطوِ 4ًبم زضست ایي سَز ضاًت است. ذَاّس ضس.

 ثْطُ ٍالؼی جستجَ وطز. هٌفی ثَزى ًطخ ضا ثبیس زضزّی ثبظی ٍ ضضَُفسبز، پبضتی

وطز ّب زضثبضُ ًحَُ ّعیٌِوٌس ٍ تؼییي تىلیف ثطای ثبًهضا ػوال هٌبثغ ذَز للوساز هی 5ضجىِ ثبًىیزٍلت زض ایطاى هٌبثغ هَجَز زض 

 -تحت ػٌَاى تسْیالت تىلیفی-ثرطی هٌبثغ ثبًىیػسم استمالل ضجىِ ثبًىی اظ زٍلت هٌجط ثِ حبتن زاًس.هٌبثؼطبى ضا حك ذَز هی

 ت.ثبظزُ، ضاوس یب ٍضضىستِ ضسُ اسّبی ونثطای فؼبلیت

                                                      

وطَض زض ضسس ایي تَضیحبت هٌَط ثِ حبلتی است وِ پبیص تسْیالت پطزاذتی ثِ زضستی اًجبم ضسُ، ٍاال زض ضطایغی وِ ثبظاض تَلیس زض الجتِ ثٌظط هی 2

ّب س ٍ حتی ثب پبییي آٍضزى ثْطُ ٍامًضَّب زض جبیی غیط اظ تَلیس ذطد هیّب ثبالست، حتوب ٍامّب ٍ ثْطُ ٍامثطز ٍ ّوچٌبى سَز سپطزٍُضؼیت ضوَز ثِ سط هی

جَز زاضز( ٍ تٌْب زضآهس افطاز ضؼیف وِ ّبی افطاز ٍام گیطًسُ ثِ سوت تَلیس ًرَاّس ضفت )چَى ضٍش ثْتطی ثطای وست سَز ثیطتط ثطایطبى ٍثبظّن سطهبیِ

 ،ضیسه ّوچَى هسىيّبی ذطز ثِ سوت ثبظاضّبی ونیبثس. الجتِ اهىبى حطوت ایي سطهبیِضبى زض تَلیس ضا ًساضًس وبّص هیپصیطی استفبزُ اظ سطهبیِضیسه

ّبیی وِ ضسس ثطضسی ضاُووىی ثِ تَلیس ًرَاّس وطز. ثِ ًظط هی ّب ٍ تسْیالتاضظ ٍ عال ًیع ٍجَز زاضز. زض ّط صَضت پبییي آٍضزى زستَضی ًطخ سَز سپطزُ

 صطفِ زاضز، گعیٌِ ثْتطی است.ٍام گطفتي ای ثبظ ّن ثطای ػسُ ،ّبزض ضطایظ ضوَز التصبزی ٍ ثبال ثَزى ًطخ ثْطُ ثبًه
زُ، غبفل اظ ایٌىِ ایي اضث پسضی ضٍظی ثِ پبیبى ذَاّس ّب سطپَضی ثط ایي ًبوبضآهسی ثَّب، ٍجَز زضآهسّبی ًفتی ثطای سبلّوچَى ثسیبضی زیگط اظ ثرص 3

 ضسیس.
ای تٌْب ثِ اًساظُ تَضم ضضس لیوت زاضتِ ثبضٌس، زض هَاضزی ّوچَى هسىي وِ زض سبلْبی گصضتِ الجتِ ایي تٌْب زض ضطایغی است وِ وبالّبی سطهبیِ 4

طفتِ ٍ هسىي ذطیسُ ثسیبض ثیطتط ثَزُ است. هٌغك تبویس ثسیبض ظیبز پسضاى هب ثط افعایطی ثؼضب ثیص اظ تَضم ّن زاضتِ، هیعاى هٌفؼت وسی وِ ٍام ثبًىی گ

گصاضی زض ثرص تَلیس است، چَى تْیِ ذبًِ ثب گطفتي اًَاع ٍاهْب ٍجَز ّویي ضًٍس ثَزُ است. یه ًتیجِ عجیؼی زیگط ایي ضًٍس، ػسم ػاللِ هطزم ثِ سطهبیِ

اًس. وست زضآهس ثسٍى هسىي، ثسٍى ظحوت، صبحت سطهبیِ ّبی والى ضسٍُام ثب ثْطُ ون ٍ تجسیل آى ثِ تٌْب ثب زاضتي یه آضٌب زض سیستن ثبًىی ٍ اذص 

 .اینست وِ هب زچبضش ضسُّبیی ایىی اظ ثستطیي ػبزت ،ظحوت هتٌبست
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 ارزیابی بهره به عنوان مکانیسم گسینش

ًفسِ زاضای اضىبل است، زض صَضت ٍجَز ًطخ ثْطُ تؼبزلی تٌْب فی« ثبًىْب ثبیس ثِ چِ وسبًی تسْیالت اػغب وٌٌس؟»ایي سَال وِ 

ضا ثِ چِ وسی زاض ثبیس جٌسص هغبظُ»وسبًی آى ضا اذص ذَاٌّس وطز وِ لیبلتص ضا زاضًس. ایي سَال هطبثِ ایي است وِ ثپطسین 

  زض ّط زٍ حبلت غیطهٌغمی است وِ اظ اضائِ زٌّسُ ثرَاّین هحصَلص ضا ثِ ًطخ ووتط اظ لیوت ثبظاض ثفطٍضس. «.ثفطٍضس؟

ّب ّن اظ زیگط هطىالت ثبًىساضی ایطاى است، اهطی وِ حتی ثب ٍجَز ثبًىساضی ذصَصی، ثِ زلیل ًجَز هٌغ غیطضلبثتی ثَزى ثبًه

 ٌَّظ ّن هیسط ًطسُ است.لبًًَی ثطای تجبًی 

گصاضی، ًطخ ثبظزُ است. زض ایي تؼطیف جبیی ثطی ظٍزثبظزّی یب زیطثبظزّی ٍجَز ًساضز ٍ هالن تطریص ذَة یب ثس ثَزى سطهبیِ

 گصاضی زض هحصَالتی وِسطهبیِ وٌس.ثبظزّی هؼٌب زاضز، هالحظبت ظهبى ثبظزّی ذَز ضا زض ًطخ ثبظزّی ظبّط هیتٌْب پطثبظزّی ٍ ون

ضَز )ثِ ًحَی وِ هٌجط ثِ ٍ یب اضائِ یه ضٍش ثْتط ثطای تَلیس وبال یب ذسهتی وِ االى ػطضِ هی زاضًس ی ثیطتط ٍ ػطضِ ووتطمبضبت

 ثیطتطیي ثبظزُ ضا ذَاٌّس زاضت وِ زض ّط زٍ صَضت جبهؼِ هٌتفغ ذَاّس ضس. ّعیٌِ تَلیس ضَز(

ثبظزُ، تىٌَلَغی غیطثْیٌِ ثىبض گطفتِ ذَاّس ضس ٍ ًیبظّبی ون ّبی غیطضطٍضی ٍزض صَضت فطبض زٍلت ثطای زازى ٍام ثِ ثرص

وبضّبی ذَة زض التصبز ظیبز است، ثبیس ذَثتطیي  ضَز وِ زض ّط زٍ صَضت جبهؼِ هتضطض ذَاّس ضس.ضطٍضی جبهؼِ هطتفغ ًوی

 6اًجبم ضَز.

اًس ٍ زض صَضت ضىست ذَضزى پطٍغُ ظط گطفتِضًَس وِ ضیسه ثبالیی ضا زضًاگط ًطخ ثْطُ ذیلی ثبال ثبضس، تٌْب وسبًی هتمبضی هی

ثطای گعیٌص هتمبضیبى ٍام ثب استفبزُ اظ وبضضٌبسبى ذَز ّب ٍ ػسم تَاًبیی ثطگطت ٍام، ثبًه هتضطض ذَاّس ضس. ثٌبثطایي ثبًه

 گیطًس.تَاًبیی پطزاذت ثْطُ ضا ّن زضًظط هی

 (1نقش بانک مرکسی در اقتصاد )

 ّب ایجبز ضسُ، تب ول جبهؼِ ّعیٌِ ػولىطز ثس هسئَلیي ثبًه ضا ًپطزاظًس.بض غیطهسئَالًِ ثبًهثبًه هطوعی ثطای جلَگیطی اظ ضفت

 وٌس.ّب ّن سطایت هیاحطات هٌفی ٍضضىستگی یه ثبًه ضا ضبیس ثطَز وٌتطل وطز، اهب هؼوَال هطىالت ثِ سبیط ثبًه

-ز ػولىطز ثس ثبًىْبست وِ ضطض آى ضا ول هبلیبتیىی اظ هَاض 2667ّبی آهطیىب زض ثرص هسىي زض سبل ضفتبض ًبهٌبست ثبًه

ثبًه هطوعی  زٌّسگبى زازًس، یؼٌی زٍلت هججَض ضس اظ جیت جبهؼِ، ذغب ٍ آظهٌسی ثیص اظ حس هسئَلیي ثبًىی ضا ججطاى وٌس.

 زاز.آهطیىب ثبیس پیطبپیص ًسجت ثِ ضفتبض ضیسىی ثبًىْب ّطساض هی

                                                                                                                                                                           

 یؼٌی پس اًساظّبی هطزم 5
 ایي اهَضثٌیبى ضسى وست ٍ وبضّب ٍ تبهیي ًیبظّبی جبهؼِ، تَصیِ ثِ این. هَتَض هحطن زاًصایٌجب ّن یىی زیگط اظ هَاضزی است وِ سَضاخ زػب ضا گن وطزُ 6

لی ًیست، ثلىِ فطاّن وطزى ضطایغی است وِ وست ٍ وبضّبی ًبوبضآهس اظ التصبز حصف ضًَس. ایي حصف ضسى هوىي است زض وَتبُ هست زضزًبن ثبضس ٍ

 ثٌیبى است.ضاُ حطوت ثِ سوت التصبز زاًص« تٌْب»
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ّب زض پطزاذت توبهی َم هطزم ثطای زضیبفت پَلْبیطبى، ثِ زلیل ػسم تَاًبیی ثبًهّب ٍ ّجزض صَضت ٍجَز احتوبل ٍضضىستگی ثبًه

 7ٍجَُ، ٍالؼب ٍضضىستِ ذَاٌّس ضس.

ای جسی ٍ ثسیبض هحتول زض تبضید ّب پسیسُّب ًجَزُ، اهب ثبیس اشػبى زاضت پسیسُ ٍضضىستگی ثبًهزض ایطاى سبثمِ ٍضضىستگی ثبًه

ّب ثیطتط ثَز. فلسفِ ٍجَزی ثبًه هطوعی فٌی وِ ثبًه هطوعی ٍجَز ًساضت ایي ٍضضىستگی 19ذصَصب زض لطى  ثبًىساضی است.

 ثَزى ایي وبض ٍ ٍ ثِ صطفِ ًجَزى ایي ًظبضت تَسظ هطزم است.

 سیاست افسایش یا کاهش نرخ بهره

جلَگیطی اظ ضضس ثیص »یب « لیس ٍ ذطٍد اظ ضوَزضًٍك تَ»ًطخ ثْطُ، ثِ  «غیطهستمین»زض ثسیبضی اظ وطَضّب، ثبًه هطوعی ثب تغییط 

ایي ػولیبت تَسظ ػولیبت ثبظاض ثبظ یؼٌی ذطیس ٍ فطٍش اٍضاق لطضِ اًجبم  پطزاظز.هی« اظ تَاى التصبز ٍ فطبضّبی تَضهی ًبضی اظ آى

 گیطز.هی

یبثس ٍ ؼٌی ثْطُ ثبًىی وبّص هیثب ذطیس اٍضاق لطضِ اظ هطزم ٍ افعایص پَل زض جبهؼِ )ٍ افعایص ػطض سطهبیِ(، لیوت پَل ی

، ثب فطٍش اٍضاق 8ضَز. زض ضطایغی وِ التصبز ثیص اظ ظطفیتص ضضس وٌس، فطبضّبی تَضهی هحتول استضطایظ ثطای تَلیس ثْتط هی

یبثس ٍ زض ًتیجِ اظ ضضس ثیص اظ ظطفیت التصبز لطضِ ٍ وبّص پَل ًعز هطزم، لیوت پَل افعایص یؼٌی ًطخ ثْطُ افعایص هی

 ثٌبثطایي ًطخ ثْطُ تبثؼی اظ ٍضؼیت التصبز است. 9ضَز.یطی هیجلَگ

ضَز، زض حبلی وِ ّوچَى زیگط هتغیطّبی التصبزی ثبیس ثب زض ایطاى ًطخ ثْطُ هستمل اظ ٍضؼیت التصبز است ٍ زستَضی تؼییي هی

ص آى ٍجَز زاضز، چَى ّطچِ هىبًیسن ثبظاض هطرص ضَز. ثب تَجِ ثِ تصَض غیطضطػی ثَزى ثْطُ، ّوَاضُ یه سَگیطی ثطای وبّ

 زالیل هَافمبى وبّص ًطخ ثْطُ: ضَز.ووتط ثبضس، اظ هیعاى غیطضطػی ثَزى آى وبستِ هی

 ضجىِ ثبًىی ثبیس زض ذسهت تَلیس ثبضس. -1

                                                      

ضطوت پسیسُ صَضت گطفت، ثِ زلیل پیگیطی ترلفبت ایي ضطوت تَسظ اضگبًْبی زٍلتی ٍ ضبیؼِ ًبهٌبست ثَزى  ض سبلْبی اذیط زض هَضزهطبثِ ایي ضًٍس ز 7

لی ّب زض پطٍغُ، ضطوت تَاى ثبظگطزاًسى ٍجَُ ضا ًساضت. زض حبّبیطبى ثِ ایي ضطوت ّجَم آٍضًس ٍ ثِ زلیل استفبزُ سطهبیِپطٍغُ، هطزم ثطای زضیبفت سطهبیِ

زاز وِ زض صَضت صجط هطزم ٍ هطتفغ ضسى ترلفبت ٍ آهبزُ ضسى پطٍغُ اصل ٍ سَز سطهبیِ هطزم پطزاذت وِ هسیطػبهل ٍلت پسیسُ ثبضّب ثِ هطزم تصوط هی

ىِ ًطسُ، ثل زازُ ػَزتگصضز، ًِ تٌْب حتی اصل پَل هطزم زٍ سبل اظ ایي ثحطاى هی حسٍز وِ (95)آشض  ذَاّس ضس، ٍلی ثِ زلیل ػولىطز اضتجبُ هطزم، اوٌَى

 پطٍغُ ًیع ًیوِ تؼغیل ضسُ است.

م ّن ثسٍى الجتِ ترلفبت هجوَػِ ٍلت پسیسُ زض تؼییي زستَضی ًطخ سْبم ٍ ثبال ثطزى وبشة ایي ضلن ثطای جصة سطهبیِ ثیطتط، غیطلبثل اًىبض است. هطز

ضبى ثَزًس ٍ الجتِ ّبی زستَضی هیرطیسًس ٍ ضبّس ضضس وبشة سطهبیِیوتزاضتي اعالػبت التصبزی ٍ تٌْب ثِ عوغ سَز ثیطتط، ّط ضٍظ سْبم ثیطتطی ثب ل

 پبیبى ایي لصِ ًیع ثطایطبى ًبذَضبیٌس ثَز.
ذَاّس زاضت ٍ فطض وٌیس ثب ٍجَز تَلیس ظیبز یه هحصَل، هَاز اٍلیِ وبفی ثطای آى ٍجَز ًساضتِ ثبضس، زض ایي حبلت عجیؼتب آى هَاز اٍلیِ افعایص لیوت  8

 اظ آى ثِ ول التصبز تسطی پیسا ذَاّس وطز.تَضم ًبضی 
 الجتِ ایي زض ضطایغی است وِ ًطخ ثْطُ، تؼبزلی ثبضس. 9
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 یه ًْبز ثبیس زض ذسهت یه ًْبز زیگط ثبضس ثب هٌغك التصبز ثبظاض ّورَاًی ًساضز. اظ ظهبى آزام اسویت  ایٌىِ :پبسد

اگط  پسیسُ هغطح ثَزُ وِ زض التصبز ثبظاض اگط ّطوس ثِ فىط هٌبفغ ذَز ثبضس، ثطآیٌس ثِ ًفغ ول جبهؼِ است. تبوٌَى ایي

 ّبی ذَز ضا ًساضًس.ّب ضا ثربعط تمَیت تَلیس تضؼیف وٌین، زض ثلٌسهست وبضاییثبًه

 هٌجط ثِ ثبال ضفتي ّعیٌِ تَلیس ٍ تَضم ذَاّس ضس. ثْطُ ثبًىیًطخ  -2

 :ّبی تَلیس ًساضز ٍ ضًٍك هغلَة زض ثرص ثط اسبس هغبلؼبت ثبًه هطوعی ایطاى ًطخ ثْطُ تبحیط چٌساًی زض ّعیٌِ پبسد

آیس، ثطضسی تَضم اظ تؼبهل ػطضِ ٍ تمبضب ثَجَز هی ّبی التصبزی ٍ ًَسبًبت ًطخ اضظ است.تَلیس ثیطتط ًبضی اظ ضیسه

  ذطز است، اهب تَضم اسبسب همَلِ زض سغح والى التصبزی است. ًطخ تَضم زض ّعیٌِ تَلیس یه ًگبُ حسبثساضاًِ زض حس

ّبی غیطالتصبزی ثَزُ ٍ تَاًبیی ضلبثت ثب ضلجبی ذبضجی ضا ًساضز، زض ًتیجِ ثب ثبال ثَزى ًطخ ثْطُ، ثسیبضی اظ فؼبلیت -3

 ضس.ّب ووتط ضسُ ٍ ایي ثِ زلیل وبّص ػطضِ، هٌجط ثِ افعایص تَضم ذَاّس گصاضی زض آى حَظُسطهبیِ

 :ًفسِ ذَة ًیست، تٌْب تَلیس سَزآٍض ٍ هجتٌی ایجبز صٌبیغ هتىی ثِ السبم حوبیت اضتجبُ است. افعایص تَلیس فی پبسد

 ثط ٍالؼیبت التصبزی هغلَة است.

ّبی علجی ثطزاضتِ ٍ اًگیعُ حضَض زض فؼبلیت، افطاز زست اظ ضاحتٍ ثِ عجغ آى ًطخ سَز تسْیالت ثب وبّص ًطخ ثْطُ -4

 ضَز.تط هیتَلیسی ثیط

 :ثْطُ ثِ تَلیسوٌٌسگبى زاز؟ اًس( ثبیس ٍام ونگصاضاى ذطز )وِ پَل زض ثبًه گصاضتِآیب ثِ لیوت ضطض وطزى سطهبیِ پبسد

گصاضًس اهب آیب ایي ّبیطبى ضا زض ثبًه هیزضست است وِ هطزم ثِ زلیل اهٌیت ثیطتط حتی ثب سَز ٍالؼی هٌفی، سپطزُ

ّب، ضوي آًىِ ثب وبّص سَز سپطزُ گطیع است.پصیط ٍ ضیسهًىی ثِ ضطض الطبض آسیتتٌجیِ، زضست است؟ وبّص سَز ثب

 ّب ثِ سوت ثبظاض ثَضس یب ثبظاض هبلی غیطضسوی ذَاّس ضفت.سطهبیِ

 وٌس.ّب هیوبّص ًطخ ثْطُ هٌجط ثِ وبضاتط ضسى ثبًه -5

  :تسْیالت  زضاذتیبض ثبًه هطوعی ثگصاضًس، ػالٍُ ثط هجبلغ ظیبزی وِ زض ایطاى ثبیس ایي اتفبق ًرَاّس افتبز، چَىپبسد

 گطی ضسُ است.ثبػج افعایص ّعیٌِ ٍاسغِ تىلیفی

 ضَز.ثْطُ ضسوی، ًطخ ثْطُ غیطضسوی ٍ ضثبذَاضی ون هیثب پبییي آٍضزى ًطخ  -6

  :است.ثَزى ًطخ ثْطُ ضسوی ٍ غیطتؼبزلی ثَزى آى تطیي هؼٌبی آى پبییياگط زض ثبظاض سیبُ پَلی ٍجَز زاضز، هْنپبسد 

ّب ٍضٍزی ثبًه ّن ون حبل اگط ًطخ ثْطُ ضسوی ووتط ضَز، تمبضب ثطای ٍام افعایص یبفتِ ٍ اظ عطفی ثب وبّص سَز سپطزُ

ضَز. افعایص تمبضبی ٍام وِ تَسظ سیستن ثبًىی هطتفغ ًطسُ، هتَجِ ثبظاض سیبُ ذَاّس ضس. ثٌبثطایي اگط ثْطُ ثبظاض هی

ّب ػالٍُ ثط وبّص تمبضب ثطای ٍام، هٌبثغ حبل ایٌىِ ثب افعایص ثْطُ ٍ سَز سپطزُ ت.سیبُ افعایص ًیبثس، وبّص ًرَاّس یبف

 ضَز.تسْیالت ّن ظیبز هی

 گَیٌس ًطخ ثبالی ثْطُ ضستَلیس است ٍ ثبیس ون ضَز.تَلیسوٌٌسگبى هی -7

  :گیطًسُ هبًسُ وِ ثْطُ ضٍ ّب هؼغل ٍامآیب سطهبیِ تطًس.تط ثبضس، ضاضیثْطُعجیؼتب تَلیسوٌٌسگبى ّطچِ ٍاهطبى ونپبسد

ثْطُ ثِ ّبی ونوبّص ًطخ ثْطُ زض حبلی وِ ّویي االى ّن ووتط اظ ًطخ تؼبزلی است، زض ثْتطیي حبلت ایي ٍام ون وٌین؟

ّبی ضاًتی تجسیل ذَاّس ضس ٍ زض حبلت زیگط زٍثبضُ ثب ثْطُ ثبالتط لطض زازُ ذَاّس ضس یب ظهیي ٍ وبال ذطیساضی وبضذبًِ

ًطخ ثْطُ ًجبیس زستَضی ثبضس. هؼوَال ثبًه هطوعی ثطای هطرص  ّبی ثبزآٍضزُ است.هصسالی اظ پَلذَاّس ضس وِ 

 وٌس.هست فطاّن هیایي تؼییي زستَضی، تسلظ صَضی ٍ وَتبُ وٌس.ًطسى ًطخ ٍالؼی ثْطُ، آى ضا زستَضی هطرص هی
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 ربا یا بهره

 ضطیه ضًَس. گصاضیسطهبیِ ، یؼٌی زض سَز ٍ ظیبىٍام، سَز ثگیطًس لبًَى ثبًىساضی ثسٍى ضثب: ثبًىْب ثجبی ثْطُ

 است. هَافمیي: ػسم تؼْس للجی ٍ اػتمبزی هجطیبى ثبػج اجطا ًطسى آى ضسُ

 .هربلفیي: غیطاجطایی است

ّبی اذطٍی ضبیس ثتَاى زض ضٍاثظ ضرصی ٍ زٍستبًِ ثِ اًگیعُگَیٌس فمظ ثبیس لطض الحسٌِ ثبضس: افطازی وِ اظ هٌظط زیٌی هی

فطصت زض ضوي َّازاضاى ًطخ ثْطُ صفط ثبیس تَجیْی ثطای ّعیٌِ ّب ازاضُ ًوَز.تَاى ًظبم والى ضا ثب ایي اًگیعُهتىی ضس، اهب ًوی

 16گصاضی ضسُ پیسا وٌٌس.ّبی سپطزُپَل

ثِ ضثبذَاضاى  بچبض ثِ ضٍآٍضزىضَز ثب وسی وِ زض گصضتِ ثطای اهطاضهؼبش ضٍظاًِ هستبصل ٍ ًوسی وِ زض التصبز ثبظاض ٍضضىستِ هی

 ضسُ تفبٍت هبَّی زاضز.هی

افتس ٍ وسی وِ ذَة هحبسجِ زاضتِ ثبضس اظ ضلجب جلَ هی ضلبثت است، ّطوس هحبسجبت ثْتط ٍ ضٍش ثْیٌِ ِالتصبز ثبظاض ػطص

حتی اگط ّن ثِ  بًیسن ًیست.ایي وٌبض گصاضتي زض یه ضلبثت هٌصفبًِ ثِ هؼٌی ظبلوبًِ ثَزى هى 11.افتسًىطزُ ثبضس اظ ضلجب ػمت هی

زض جَاهغ هسضى  زلیل هحبسجِ غلظ زضهبًسُ ضَز، زض ذَضان ضٍظهطُ ًرَاّس هبًس ٍ هؼٌبی شلیل ضسى زض ازاهِ حیبتص ًیست.

زض گصضتِ یه فؼبلیت ثِ اًساظُ حبل حبضط ًیبظ ثِ سطهبیِ ًساضتِ ٍ  تبهیي اجتوبػی حبهی افطاز فمیط است وِ زض گصضتِ ًجَزُ.

هفَْم لطض زازى زض عی ظهبى تغییط یبفتِ ٍ  اهطٍظُ سطهبیِ ثسیبض هْن است. وبضّب ثِ ًیطٍی وبض ٍ تالش ثسًی ٍاثستِ ثَزُ.ثیطتط 

 لیوت اهطٍظ ثسظ زاز.ّبی تىٌَلَغیه ٍ گطاىتَاى احىبم ضثب ضا زض لطض زازى ضرصی ضا ثِ فؼبلیتثِ سبزگی ًوی

 ضوبضًس.اى وبّص لسضت ذطیس زض احط تَضم ضا هجبظ هیاهطٍظُ ثطذی اظ فمْب، پطزاذت ثْطُ ثطای ججط

 

 

 

 

                                                      

ّبی استْالن ذبًِ ّن ٍجَز زاضز. اهب آیب وطایِ چطا زضیبفت وطایِ اظ ذبًِ جبیع است ٍ ایي وبال )ذبًِ( چِ فطلی ثب آى وبال )پَل( زاضز؟ الجتِ زض ذبًِ ّعیٌِ 16

فطصت ّعیٌِ فطصت ػسم استفبزُ اظ ذبًِ ٍ وطایِ زازى آى زض هیعاى وطایِ لحبػ ًطسُ است؟ضا پَضص هیسّس یب ثیطتط اظ آى است؟ آیب ّعیٌِ تٌْب ّویي هَضز

زضیبفت ثسٍى ، یبثسفطصت )وطایِ( ایي وبال )ذبًِ( افعایص هیآیب ّوبًغَض وِ ثب گصضت یه سبل ٍ ٍجَز تَضم، ّعیٌِآى وبال )پَل( ًجبیس زضًظط گطفتِ ضَز؟ 

 ؟جبیع ًیست )پَل( فطصت آى وبالافعایص سبالًِ ّعیٌِ
ز ثسیبض ثسیبضی اظ هظبّط تىٌَلَغی اهطٍظ وِ هٌجط ثِ ویفیت ظًسگی آزهی ضسُ اظ زل ّویي ضلبثت حبصل ضسُ است. ضوٌب ثِ اًساظُ ّط عطح هَفك تؼسا 11

 ٍجَز زاضتِ است.زض ایي ضلبثت ظیبزی ًیع تالش ضىست ذَضزُ 
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