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 ثبػوِ تؼبلي

 

 پيـشفت ايشاًي اػالهي الگَي دس اًفبل ٍ ًجيؼي هٌبثغ اص هٌذي ثْشُ دس التلبدي ػذالت ًظشيِ

 

 اسائِ دٌّذُ: دوتش هحوذ ًؼوتي

10/9/1394 

ٍ ثخـي اص ًگبُ ًؼوتي ثِ هؼألِ اًفبل دس التلبد ايشاى ّؼت وِ ايي لبثليت سا  هتي صيش خالكِ

هٌذي  ص ٍ وبس اػالهي دس ثْشُى پشداختِ تب دس ًْبيت ػبآس وبسگشٍّي ٍيظُ ثِ ثشسػي اثؼبد داسد د

اػالهي اص ايي هَاّت ثشاي حىَهت اػالهي اػتخشاج ٍ يب وـف گشدد. ػبص ٍ وبسي جذيذ ٍ 

ُ حىوشاًي اًفبل ٍ ثتَاًذ تشجوبى جْبد وجيش هذ ًظش همبم هؼظن سّجشي دس حَص اػالهي وِ 

دس التلبد اًمالة اػالهي ثبؿذ، ػبص ٍ وبسي هتوبيض اص تشتيجبت ًْبدي ديىتِ  ّبي ًجيؼي ثشٍت

 ؿذُ ًظبم ػشهبيِ داسي ثِ التلبد ايشاى.

 

 همذهِ:

 

ًجيؼي ٍ اًفبل دس  هٌبثغ اصت التلبدي دس ثْشُ هٌذي ػذال  ًظشيِ، ام اًتخبة وشدُ ًـؼتػٌَاًي وِ ثشاي ايي 

اص ػذالت ٍ  الگَي اػالهي ايشاًي پيـشفت ّؼت. دس ايي فشكت ػؼي خَاّن داؿت تؼجيش ٍ تفؼيش خَد سا

هٌذي التلبد هلي اص  دسن ًظشيِ ثْشُ ايي تفؼيش اص ػذالت همذهِ ٍ پيؾ فشم ػذالت التلبدي داؿتِ ثبؿن.

ي جلؼِ ًشح خَاّذ ؿذ ٍ ًجيؼي ّؼت وِ ايي ًظشيِ سا ثخـي اص الگَي اػالهي وِ دس اًتْب اًفبل اػت

 پيـشفت دس حَصُ التلبد هي داًين.

ي يه ػشي حذٍد ولي ٍ هَاث 43 اكل اغبص هي ؿَد. 43ى اػبػي اص اكل اكَل التلبدي لبًَ

 دٍػتبى، هٌبلؼِ وشدُ اًذ ٍ دس جشيبى ّؼتٌذ. ًيبصّبي اػبػي ّؼت هلل ولي سا اسائِ وشدُ اػت وِ اجوبال

 43هشدم ٍ اكَل ٍ هَاثٌي وِ دس اكل  آحبداهىبًبت ثشاي اؿتغبل وبهل  تأهييخَسان، پَؿبن، هؼىي، 

اًتخبة ؿغل ٍ هٌغ اهشاس ثِ غيش، هٌغ اػشاف،  آصاديًظبم التلبدي ثبيذ ايي هَاثي سا سػبيت وٌذ. سػبيت 

 لبًَى اػبػي اػت. 43اكل  دس  ثيگبًگبى ٍ چٌيي هَاثٌي ي ػلٌِيشي اص جلَگ

اكَل  وٌذ هيسا هـخق  التلبدي ًظبميه وِ هَاثي ولي  سا اكل هْوي ثذاًين 43اگش اكل 

اكَل التلبدي هْوي ديگشي ّؼتٌذ وِ ػبختبس التلبدي وـَس ٍ چگًَگي تخليق ٍ  44ٍ  45، 44

وِ ثيـتش هَهَع  آًچِ وٌذ. دس ايي ًـؼت سا ثِ اجوبل هـخق هيتَصيغ ػوذُ هَاّت التلبدي وـَس 

 ّؼت. 44 45ٍٍ ثحث هب ّؼت، اكل  ػؤال
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وِ ؿبهل ػِ ثخؾ، دٍلتي، تؼبًٍي ٍ خلَكي  سا ، ًظبم التلبدي جوَْسي اػالهي44كل ا

ّبي ولي وِ دس ساثٌِ  داًذ. ثب تفؼيش جذيذ اص ايي اكل ٍ ػيبػت هي ثب ثشًبهِ سيضي هٌظن ٍ كحيح ّؼت، 

ثِ ًَػي تمؼين وبس ثيي ػبص ٍ وبس ثبصاس ٍ ػبص ٍ وبس دٍلتي دس تَليذ ٍ تَصيغ اثالؽ ؿذ  1344ثب آى دس ػبل 

 وبالّبي خلَكي هـخق ؿذ.

ٍ ثشٍتْبي ّؼت، اكلي وِ ثحث اهَال  44 اكلهْوتش اص  لبًَى اػبػي  45اهب ثِ ًظش اكل 

 .ٍ ...  ّب خبًٍِ سٍد ّب  سّبؿذُ، هؼبدى، دسيبّب، دسيبچِّبي  صهيي ػوَهي التلبد سا داسد:

دس اختيبس حىَهت اػالهي اػت تب ثش ًجك هلبلح ػوَهي ػول ًوبيذ. تفؼيش ٍ تشتيت ايي هٌبثغ 

 .وٌذ هياػتفبدُ اص ّشيه سا لبًَى هؼيي 

اي سا ثِ ًَػي  هٌٌمِ  تَػؼِ هتَاصى ٍ تَػؼِ ّبي ثحث ّن وِ ثبص خيلي هْن اػت، 44اكل 

چيؼت؟ دس ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ ًجيؼي ٍ اػتفبدُ اص  44اكل  وٌذ. خٌَى ولي اؽ سا هـخق هي

 تجؼينٍ هٌبًك وـَس ثبيذ ّب  التلبدي دس ػٌح اػتبىّبي  دساهذّبي هلي دس ػٌح اػتبى ّب، تَصيغ فؼبليت

سؿذ خَد ػشهبيِ ٍ اهىبًبت الصم دس ّبي  ٍ ًيبص فشاخَس اػتؼذادّبثِ ًَسي وِ ّش هٌٌمِ  دس وبس ًجبؿذ.

 دػت داؿتِ ثبؿذ.

وبهل تش ّن  تَاًذ هيثِ ًظش ثٌذُ ايي ػِ اكل دس لبًَى اػبػي ثخـي اص يه هٌظَهِ اي اػت وِ 

 اهب دس تفؼيش ايي اكَل، ولوبت ٍ ؿىل گيشي اػت. حبل دس دس ًظبم اػالهي ثبؿذ. ثخـي اص هٌظَهِ اي وِ

وـَس   وٌذ، ثبػث سؿذ ٍ تَػؼِ هيسا لبًَى هـخق  آىحذٍد  ًجَدى، تجؼين، هلبلح ػبهِ اكٌالحبت:

تَاى ثب آى ّوخَاى  چٌبى لبثل تفؼيش ّؼتٌذ وِ ّش ػبص ٍ وبس ٍ لبًًَي سا هي  ؿَد ٍ ثبػث صيبى ًـَد ٍ ...

دس فوبي تَليذ سا  اكلي اي تفؼيش وشد وِ دٍلت ًمؾِ اًشا هي تَاى ثِ گًَ 44ٍ ػبصگبس داًؼت. اكل 

 اي تفؼيش وشد وِ فوبي تَليذ سا ثِ ػبص ٍ وبس ثبصاس ٍاگزاس ًوبيذ. تَاى اًشا ثِ گًَِ داؿتِ ثبؿذ ٍ ّن هي

ثٌبثشايي تفؼيش ٍ تشجوِ هب اص ايي هفبّين ٍ اكٌالحبت هحتَاي ايي اكَل ٍ ًمـِ حشوت 

تفؼيش ٍ ؿَد وِ وذام  ي ػَال هٌشح هيًوبيذ. اهب ايٌجب اي حىوشاًي التلبدي دس وـَس سا هـخق هي

ّبي اػالهي دس تذثيش ٍ ػبهبًذّي اهَس  ثشداؿت هب اص ايي اكٌالحبت ولي ٍ ّوِ پؼٌذ، هٌبثك ثب آهَصُ

 جبهؼِ اػالهي ّؼت.

الصم اػت وِ دس ايي ًَؿتبس خالكِ ايي ثشًبهِ ٍ  ثشًبهِ پظٍّـي ثِ يه ػَال پبػخ ثِ ايي ثشاي

  ايي ثشًبهِ پظٍّـي ؿبهل دٍ ثخؾ ّؼت: ؿَد. ّب اسائِ هي ًتيجِ هٌبلؼبت ٍ ثشسػي

هجبًي  1ّبي هشثَى ثِ فلؼفِ التلبد، ايي هٌبلؼبت ثِ هٌضلِ ػلَم دسجِ دٍ هٌبلؼبت ٍ پظٍّؾ -

ًوبيذ ٍ  ىشدّبي هب ثِ حل هؼألِ سا هـخق هي( ٍ سٍي…ؿٌبػي ٍ  ؿٌبػي ٍ هؼشفت ؿٌبػي، ّؼتي )اًؼبى

 تَاًذ تَجيِ ؿَد.  ّب ٍ هٌبثغ ًجيؼي ًوي پشداصي دس خلَف ثشٍت هؼتمذم ثذٍى تَجِ ثِ ايي هجبحث ًظشيِ
                                                           

 ثِ ايي ػؤاالت تَجِ ًوبييذ: 1
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ّبي ػوَهي، ايي هٌبلؼبت ثِ هٌضلِ ػلَم  ّبي هشثَى ثِ اًفبل ٍ ثشٍت هٌبلؼبت ٍ پظٍّؾ -2

پشداصي دس خلَف ػبص ٍ وبسّبي اػتخشاج يب تَليذ ٍ  ٍ ًظشيِثِ ًَس هؼتمين ثِ تجييي هؼألِ دسجِ يه 

 تَصيغ اًفبل دس التلبد هلي خَاّذ پشداخت.

دس ثخؾ ًخؼت ًـؼت ثِ تفليل دس خلَف ًگبُ ًَيؼٌذُ ثِ هبّيت ًظشيِ التلبدي، ًفي 

ٍ ثبيذّب اؿبسُ ؿذ. اص ًگبُ ًَيؼٌذُ سٍؽ اجتْبدي دس وـف ًظش ؿبسع دس خلَف حك  -ّب دٍگبى ّؼت

ثبؿذ ٍ ػذالت دس ػلَم  ّبي اًؼبًي ؿبولِ سٍؽ ػلوي دس هٌظَهِ داًؾ التلبد اػالهي هي ثبًل دس وٌؾ

ّبي هختلف صًذگي اجتوبػي خَد سا ًـبى  ّب ٍ ػبحت اجتوبػي ّويي ًظش ؿبسع ّؼت وِ دس حَصُ

 دّذ. )ػذالت ثِ هلبثِ سٍؽ(. هي

                                                                                                                                                                                     

 چٌذ تىِ گَؿت دس ايي ثـمبة ٍجَد داسد؟ -

 ًوبيٌذ؟ ّبي لبثل هلشف ثذى تجذيل هي ثِ پشٍتئيي وٌٌذ وِ لٌؼبت گَؿت سا  هيّب چِ  آًضين -

 تَسم دس التلبد ايشاى چٌذ اػت؟ -

 گزاسد؟ ّب تأثيش هي ّبي اًشطي چگًَِ ثش ػٌح ػوَهي ػٌح ليوت تغييش ليوت حبهل -

ّب  پبػخايي ػؤاالت،  ّشچٌذ ثب تفبٍت ػٌح، هشثَى ثِ يه ٍالؼيت خبسجي ّؼتٌذ. دس ػلن دسجِ اٍل 

ّب  ّبي هخلَف وـف ٍالؼيت ّب ثبيذ ثِ ووه سٍؽ ثبيذ گضاسؽ دليمي اص ٍالؼيت ثبؿٌذ. اص ايي پبػخ

 دفبع وشد.

 ثِ ايي ػؤاالت تَجِ ًوبييذ:حبل 

 هبّيت ًظشيِ ػلوي چيؼت؟ -

 هبّيت ًظشيِ التلبد چيؼت؟ -

 د سؿذ التلبدي كبدق يب دسػت اػت؟وذام ًظشيِ التلبدي دس هَس -

 وب دس اًتخبة يه ًظشيِ ػذالت تَصيؼي چيؼت؟هؼيبس لوبٍت ؿ -

ّبي خبسجي )هؼبسف  ّبي( هخلَف وـف ٍالؼيت سػذ پبػخ ايي ًَع ػؤاالت سا ثب تَػل ثِ سٍؽ )يب سٍؽ هي ًظش ثِ

هٌشح « ًشص تلمي ٍ ثشداؿت هب اص ٍالغ چگًَِ ثبيذ ثبؿذ»وِ  جب ايي تَاى داد. دس ايي دسجِ يه ٍ خَد داًؾ التلبد( ًوي

 اي ديگش اص هؼبسف اص جٌغ فلؼفِ التلبد هَاجِ ّؼتين. ؼٌي ثب گؼتشُاػت، ي



4 
 

 ًوبين: ض اص يىذيگش اؿبسُ هيس همَلِ هتوبيثِ چْبس هَّجت ٍ چْبػٌَاى همذهِ  دس ثخؾ دٍم ثِ اهب 

 وبالّبي خلَكي 

 وبالّبي ػوَهي 

 پَل 

 ّبي ًجيؼي ٍ يب اًفبل ثشٍت 

 

تَليذ ٍ  تشتيجبت ًْبدي)ثِ ثيبى خَدم فمِ(يب ّب  هىبًيؼنػبص ٍ وبسّب،  هَسد دسالتلبد  داًؾ

التلبدي ّن دس ػبص ٍ  ًوبيذ. اختالف هىبتت التلبد هلي اص ايي هَاّت ثحث هي يبهٌذي جبهؼِ  ثْشُ

 وبسّبي هختلف ٍ هتٌَع دس ثْشُ هٌذي اص ّويي هَاّت ّؼت.

ّبي تجبسي . ... تَليذ ٍ  ًْبدّب ٍ يب ػبصٍ وبسوبسّبيي هبًٌذ ثبصاس، ثٌگبُ، دٍلت، ثبًه هشوضي، ثبًه

 دٌّذ. تَصيغ ايي هَاّت سا دس يه التلبد ػبهبى هي

ّبي خشد هٌشح هي ؿَد ًمؾ تجييي ػبص ٍ  س وتبةثذًِ اكلي داًؾ التلبد هتؼبسف وِ اهشٍصُ د

وبس ثبصاس دس تَليذ ٍ تَصيغ وبالّبي خلَكي سا ثشػْذُ داسد. دس التلبد ثخؾ ػوَهي ثب ػبص ٍ وبس دٍلت 

ؿَين ٍ دس التلبد پَل ٍ ثبًه ػبص ٍ وبسّبي هتفبٍت دس خلك ٍ  دس تَليذ ٍ تَصيغ وبالّبي ػوَهي آؿٌب هي

 گيشد. پَل دس التلبد هلي هَسد ثحث ٍ ثشسػي لشاس هياي ثِ ًبم  تَصيغ همَلِ

ّبي ًجيؼي ّؼتٌذ وِ دس افشيٌؾ  چْبسهيي همَلِ هتوبيض ثب ػِ هَّجت التلبدي فَق همَلِ ثشٍت

ثشداسي ٍ اػتخشاج ايي هٌبثغ هـبع اص ػَيي ٍ چگًَگي  ٍ خلك اًْب ّيچ اًؼبًي ًمؾ ًذاؿتِ اػت. ثْشُ

 ّب ووتش هَسد ثحث ٍ ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. تهٌذي احبد هشدم اص ايي ثشٍ ثْشُ

ثِ ًظش يه حىوشاًي التلبدي ًيبص ثِ يه تمؼين وبس ثِ هبًٌذ تمؼين لَا دس ًظبهْبي ػيبػي 

ثبؿذ ٍ الجتِ ايي چْبس  همَلِ دس تَليذ ٍ تَصيغ ًيبصهٌذ اػت چْبس لَُ وِ ّشيه هتَلي يىي اص ايي چْبس 

 هشتجي ٍ ػبصگبس ثبؿٌذ. وي ثب يىذيگش ٍاس ٍ ػيؼت لَُ ثبيذ ثِ كَستي ًظبم

 ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل ّؼت.  كٌذٍق هلي اًفبل ثِ ػٌَاى سوي ٍ لَُ چْبسم التلبدي هتَلي ثشٍت

 

 ٍهؼيت هَجَد دس ػِ حَصُ:وِ ًىتِ  دس اداهِ ثب تَجِ ثِ ايي

 ّبي ًجيؼي ثشٍتگزاس دسثبسُ  جبيگبُ ٍ همبم ػيبػت، 

 كبدسات ًفت خابم   فشٍؿي هٌبثغ ًجيؼي، خبم اي ثشاي هٌٌمِ ّبي ّبي وؼت همبم دس سلبثت ػيبػت

 ٍ وؼت دسآهذّبي اسصي، 
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  دس التلبد هلي،  حبكل اص فشٍؽ ايي هٌبثغػبصٍوبس تَصيغ دسآهذّبي 

لابد ٍ  ٍهؼيت هٌلَثي ًيؼت ٍ اداهِ ايي سًٍذ ثاِ هؼٌابي اػاتوشاس پيبهاذّبي هٌفاي دس حاَصُ الت      

ٌن ثِ اختلبس ٍ اجوبل ػبص ٍ وبسّبي جذيذ ٍ جبيگضيي سا اسائِ و ػيبػت ثشاي وـَس خَاّذ ثَد، تالؽ هي

ّبي والى ثشاي اكالح ايي ٍهؼيت سا دس ػِ هحَس ثشسػي  گيشي دس ايي ثخؾ ػؼي ؿذُ اػت جْت ؿَد.

 وٌين.

 

 در كشور هاي طبيعی ثزوتگذاري حوسه  جايگاه سياست  1-3

اي وِ ثبيذ تَجِ ؿَد اياي اػات واِ جبيگابُ      وـَس، اٍليي هؼئلِ اًفبل دس دّي ٍهؼيت هَجَد  دس ػبهبى

ًؼلي ٍ هؼتمل اص لاَُ هجشياِ استماب     گزاسي دس ايي خلَف اص همبم ًؼلي )لَُ هجشيِ( ثِ همبم ثيي ػيبػت

 يذ دس اختيبس همبهي ثبؿذ وِ هبّيتبهٌبثغ ًجيؼي وـَس ًجب گزاسي دسخلَف ؿأى ػيبػت ديگش ػجبست يبثذ. ثِ

ّاب اجابصُ    ، چشاواِ ػواش وَتابُ دٍلات    سا هَسد تَجِ لشاس دّذًؼلي وـَس  ييهٌبفغ ثلٌذهذت ٍ ث تَاًذ ًوي

وٌذ ٍ اصػَيي دس كَست چٌيي هالحظبتي هوبًتي ثشاي پيگيشي آًْاب   اًذيـيذى ثشاي ثلٌذهذت سا هٌتفي هي

گزاسي  ًؼلي وِ هتلذي ػيبػت ّبي ثؼذي ًخَاّذ ثَد. ثٌبثشايي ثِ سػويت ؿٌبختي يه همبم ثيي دس دٍلت

 صُ ًفت ٍ گبص ؿَد، اٍليي لذم دس ساُ اكالح ايي حَصُ اػت.دس حَ

 اهب دس ايٌجب چٌذ ػؤال هٌشح اػت:

 ًؼلي چيؼت؟ هـخلبت ايي همبم ثيي 

  اي وـَس چاِ خَاّاذ    ، ػشًَؿت تأهيي هبلي هٌبثغ ثَدجًِجيؼيثب خلغ يذ دٍلت اص هبلىيت هٌبثغ

 ؿذ؟

 وٌذ؟ سا دس التلبد هلي تضسيك هي ًجيؼيًؼلي دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هٌبثغ  چگًَِ همبم ثيي 

 دس ثخؾ ثؼذي پبػخ ايي ػؤاالت آهذُ اػت.
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 نسلی عنوان يك مقام بين صندوق ملی انفال به  2-3

ًؼالي ًاي ػابليبى گزؿاتِ دس وـاَسّبي       اي، تلجيتاي ٍ ثايي   ّب اػن اص رخياشُ  تجشثِ تـىيل اًَاع كٌذٍق

گازاساى   ّاب( ػيبػات   ػَ همبهبت ًؼلي )دٍلت وِ اصيه كبدسوٌٌذُ هٌبثغ ًجيؼي حبوي اص ايي ٍالؼيت اػت

گيشي ايي حَصُ ثِ  ّب جبيگبُ تلوين هٌبػجي دس ايي خلَف ًيؼتٌذ، لزا ػؼي ؿذُ اػت ثب تـىيل كٌذٍق

ّب دس وٌبس هٌبفغ چـوگيش، دٍ ٍيظگي حيبتي  ديگش تـىيل ايي كٌذٍق ًؼلي استمب يبثذ ٍ اصػَي يه همبم ثيي

 تَاًذ ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ: ثشاي التلبد وـَسّب هي

 ،ؿفبفيت دس ًظبم التلبدي ٍ چگًَگي تخليق هٌبثغ 

 .لبثل هحبػجِ ؿذى ثشداؿت اص هٌبثغ ًجيؼي وـَس 

ّابي ػواَهي دس اختيابس حىَهات      اًفابل ٍ ثاشٍت  »( لبًَى اػبػاي  45ٍپٌجن ) ثبتَجِ ثِ اكل چْل

لابًَى اػبػاي اص ٍيابيف ًخؼات      ًجاك  .اػالهي اػت تب ثشًيك هلبلح ػبهِ ًؼجت ثِ آًْاب ػوال ًوبياذ   

الذام وٌاذ. هتأػافبًِ دس    ّب ايي ثشٍت ٍ تَصيغ اػتخشاج دسثبسُ چگًَگي ايي ّؼت وًِِ دٍلت،  2حىَهت،

ِ      گًَِ دس وـَس ثِهٌبثغ ًجيؼي حبل حبهش ٍهؼيت   اي اػت وِ ًِ ؿافبفيت خاَثي داسد ٍ ًاِ تَصياغ آى ثا

ِ    اي اص ايي ثخؾ ػوذُ ؿىل هَجَد ػبدالًِ تلمي ؿَد. ّابي غيشّذفوٌاذ ٍ    هٌبثغ دسآهاذي دس لبلات يبساًا

ؿاَد.   ّب ثِ التلبد هلي تضسياك هاي   اي دٍلت ّبي هبلي ٍ ثَدجِ غيشؿفبف ٍ ثخؾ ديگشي دس لبلت ػيبػت

بثغ هلت چمذس ثِ هؼيابس ػاذالت ًضدياه اػات، خاَد ثحاث هفلالي اػات.         ب هٌايٌىِ ايي ؿيَُ ثشخَسد ث

تاَاى   سا ًياض ًواي   ّاب  ٍ ًؼوات  ّاب  سي آحبد هلت اص ايي هَّجات ديگش دس حبل حبهش هيضاى ثشخَسدا اصػَي

هحبػجِ وشد اهب هـخق اػت وِ ثشخَسداسي ؿْشّبي ثضسي ثؼي ثيـتش اص ؿْشّب ٍ سٍػتبّبي دٍسافتابدُ  

تَاى ثؼوي اص ؿْشّبي ثضسي ٍ هخلَكبً تْشاى سا يه  تش هي ديگش ٍ دليك ػجبست ٍ هحشٍم وـَس اػت ٍ ثِ

 3گشفت.دس ًظش « پذيذُ ًفتي»

                                                           
 . هٌظَس اص حىَهت توبم لَا ٍ اسوبى آى ّؼتٌذ.2

گًَاِ   دس ؿْشّبيي هبًٌذ تْشاى وِ هشوضيت ػيبػي ٍ التلبدي سا داؿتِ، ثبػث گؼاتشؽ اياي   ٍ هٌبثغ ًجيؼي . يؼٌي توشوض خشج وشدى دسآهذّبي ًفتي3

ؿْشّب ؿذُ اػت.
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وـاَس ثبؿاذ. ايجابد اياي      تَاًذ گبم اكالحي هْن دس حَصُ هٌبثغ ًجيؼي د كٌذٍق هلي اًفبل هيايجب

ًؼلي( هبهي حفظ هٌبفغ هلي دس ثلٌذهذت ٍ  ًؼلي )يب ثبصٍي اجشايي همبم ثيي ػٌَاى يه همبم ثيي كٌذٍق ثِ

ي ػوَهي خَاّذ ثَد. ػبختبس ٍ ّب ّب اص ثشٍت ػبهل ؿفبفيت دس ًظبم التلبدي ٍ لبثل هحبػجِ ؿذى ثشداؿت

اص پاشداختي ثاِ    جاب ّبي ثيـتشي داسد ٍ دس ايي  ّب ٍ ثشسػي اًذيـي تـىيالت كٌذٍق هلي اًفبل، ًيبص ثِ ّن

 .ؿَد هيآًْب خَدداسي 

 وظيفه صندوق ملی انفال چيست؟  3-3

 اياي هٌابثغ  اصػَيي ٍ تَصيغ ساًت حبكال اص   هٌبثغ ًجيؼيّبي وـَس دس حَصُ  ّب ٍ ػيبػت هـي تؼييي خي

 تشيي ٍييفِ ايي كٌذٍق هلي ثبؿذ. تَاًذ هْن ديگش هي اصػَي

ّواِ   فشٍؿاي(  )هوٌَػيت كبدسات خبم ياب حشهات خابم   دس ساػتبي اًجبم ايي ٍيبيف، اسصؽ سيبلي 

هلي ًفت ثبيذ تاب  ّبيي هبًٌذ ؿشوت  ثِ ايي كٌذٍق ثبيذ ٍاسيض ؿَد ٍ همبم ؿشوتًجيؼي ّب اص هٌبثغ  ثشداؿت

حذ يه ػبهل ٍ پيوبًىبس دس وٌبس ديگش پيوبًىبساى داخلي ٍ خبسجي ٍ ًِ ثيـتش، وبّؾ يبثذ. اهب اياي ػاؤال   

 ثبيذ اًتخبة وٌذ؟ هٌبثغ ًجيؼيهٌشح اػت وِ كٌذٍق هلي اًفبل چِ ػولىشدي سا دس تَصيغ ساًت 

ِ ػابص ٍ وبسّابيي ّؼاتٌذ واِ     ّبي تلجيتي، ثيي ًؼلي ٍ تَصيغ هؼتمين ػلي الؼاَيِ اص جولا   كٌذٍق

 تَاًذ ثشگضيٌذ. كٌذٍق هلي اًفبل هي

ٍجَد وبسوشدّبي هتفبٍتي وِ هوىي اػت اسائِ ؿَد، ايي ػؤال هٌشح اػت وِ هؼيبس  حبل ثب تَجِ ثِ

 تَصيؼي چيؼت؟ ػبص ٍ وبسّبي ثش ديگش ػبص ٍ وبستشجيح يه 

ًؼالي تْاي ثبؿاذ.     ت تاَصيؼي ٍ ثايي  تَاًذ اص ثيبى ًظشياِ ػاذال   پبػخ ثِ ايي ػؤال ّشچِ ثبؿذ، ًوي

ّبي تَصيؼي سا اًتخبة وٌذ، آگبّبًِ يب ًبآگبّبًِ ياه   خَاّذ يىي اص ايي هىبًيؼن ديگش وؼي وِ هي ػجبست ثِ

ًؼلي اًتخبة وشدُ اػات. ػاؤاالتي ًظياش     ديذگبُ ٍ هجٌب سا ثشاي هفَْم ػذالت تَصيؼي ٍ هفَْم ػذالت ثيي

ؿاَد؟   ؿَد؟ ٍ چگًَِ تاأهيي هاي   ًؼلي ثِ چِ هفَْهي اًالق هي يايٌىِ ػذالت تَصيؼي چيؼت؟ ػذالت ثي

 دس التلبد هلي پبػخ دادُ خَاّذ ؿذ. ًجيؼيتجغ چگًَِ تَصيغ ؿذى هٌبثغ  ثِ
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الؼَيِ سيبلي آحبد هشدم اص هٌبثغ كٌذٍق هلي اًفبل هَسد ثحث ٍ  دس اداهِ جلؼِ ًظشيِ ثْشهٌذي ػلي

 ثشػي لشاس گشفت.
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 ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل هٌذي ػبدالًِ التلبد ايشاى اص ثشٍت ػذالت دس ثْشًُمـِ ساُ دس تحمك 

20/5/1395 

ثٌبثشآًچِ دس ثخؾ ًخؼت ايي يبدداؿت ثِ آى اؿبسُ ؿذ، تمؼين وبس حىوشاًي التلبدي ثيي ػِ لَُ ٍ ػِ 

 سػذ: ًْبد هؼتمل اص ّن هشٍسي ثِ ًظش هي

 ػوَهي( )اػن اص وبالّبي خلَكي حىوشاًي تَليذ ٍ تَصيغ وبالّب ٍ 

 حىوشاًي خلك ٍ تَصيغ پَل 

 ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل حىوشاًي ثشٍت 

)همبم ٍ  ٍ كٌذٍق هلي اًفبل )همبم ٍ ًْبد ػيبػتگزاس پَلي ًِ ثبًه هشوضي فؼلي ( دس ايي ًگبُ ثبًه هشوضي

دس ػشم دٍلت )لَُ هجشيِ( ثبصي حىوشاًي التلبدي سا وبهل  ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل( گزاس ثشٍت ًْبد ػيبػت

 ًوبيٌذ. هي

 

 ؿٌبختي همبم ثيي ًؼلي كٌذٍق هلي اًفبل : ثِ سػويتاًفبل دس ًشاحي هذل حىوشاًي ػبدالًِ گبم ًخؼت

o ّب ٍ ًْبدّبي هشثَى احلبء هبلىيت 

o ُّبي ًجيؼي ٍ اًفبل ثشٍت ثشداسي ٍ تَصيغ ػبص ٍ وبسّب ٍ هىبًيؼن ثْش 

 ٍهؼيت هَجَدحوَس وبسؿٌبع خجشُ دػتگبُ دس جلؼبت وبسگشٍُ ثب ّذف تجييي 

 

o وبس ّب ٍ ساُ ثٌذي: تبسيخ حىوشاًي اًفبل، چبلؾ جوغ 

 

 ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل حؼبثذاسي ثشٍت گبم دٍم دس ًشاحي هذل حىوشاًي ػبدالًِ اًفبل:

o ِّبي ًجيؼي ٍ اًفبل وـَس ثٌذي ثشٍت ًجم 

o ّبي ّبي ًفتي، ثبصثيٌي ّوِ لشاسداد4ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل )اػن اص لشاسداد گزاسي ثشٍت اسصؽ

 ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل( ٍاگزاسي ثشٍت

 

ّبي ًجيؼي ٍ  هٌذي التلبد هلي اص ثشٍت وبس ثْشُ گبم ػَم دس ًشاحي هذل حىوشاًي ػبدالًِ اًفبل: ػبص ٍ

 اًفبل

o ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل ّبي هختلف تَصيغ ثشٍت ّبي همبيؼِ ػبص ٍ وبس هؼيبس 

 

 ساسي كارگزوه فعال

                                                           
 لشاسداد ثِ هؼٌبي ًَع تؼبهل وٌـگشاى يه ػشكِ ثب ّن وِ پيبهذ ٍ تَصيغ خبكي اص ػتبًذُ ثيي آًْب سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت. 4
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   ٍ هتي اص لجل تْيِ ؿذُ ثب حوَس وبسؿٌبػبى هشثَى ثشگضاس ّش هبُ حذالل دٍ جلؼِ ثب دػتَس

ّب ٍ ًظشات وبسؿٌبػبى تَػي وبسؿٌبع دثيشخبًِ  ثٌذي ديذگبُ خَاّذ ؿذ. دس ّش هشحلِ جوغ

 ًگبؿت اسائِ خَاّذ ؿذ. تذٍيي ٍ دس لبلت يه ته

 

  اػن اص ّبي ًجيؼي ٍ اًفبل  داًذ يشفيت ػلوي ٍ اجشايي حَصُ ثشٍت وبسگشٍُ خَد سا هَيف هي(

 ّوشاُ يب ػذم ّوشاُ ثب گفتوبى اًمالة اػالهي( سا ؿٌبػبيي ًوبيذ.

 

 


