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 آضىایی با باسار سزمایٍ )ممدماتی(

 تعاریف ي مفاَیم

 

 

 بُادار در ایزان ايراق بًرس ایجاد ايلیٍ ایدٌ
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 بًرس در گذاری مشایای سزمایٍ
 

 هبلي ٍ ًٌٌس هی سٍكزٍشیذز را اًس ضسُ زكتِیپذ ثبسار ایي زر ًِ ّبیی ضزًت سْبم ثَرس، زر گذاراى سزهبیِ 

  .  ضًَس هی ضزًت آى اس هؼیٌی ثرص

 :اس اًس ػجبرتّب  زارز ًِ ثزذی اس آى هشایبیی گذاری سزهبیِ هسل ایي

 ّب ضزًت سَز زر هطبرًت 

 ّب ضزًت یُ ازار زر هطبرًت 

 هغوئي گذاری سزهبیِ جْت ثْبزار اٍرام ٍ ثَرس سبسهبى هبًًَی حوبیت اس ثزذَرزاری 

 هجلـی ّز ثب گذاری سزهبیِ اهٌبى 

 زارایی ثبالی یًوس ضًَسگ هبثلیت 

 سزهبیِ ثبسار ثسیبر زر ضلبكیت اس ثزذَرزاری 

 ثلٌسهست سهبًی یُ ثبس زر هَاسی ثبسارّبی سبیز ثِ ًسجت ثبالتز ثبسزّی زریبكت 
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  تجاری بز اساس لاوًن تجارتَای  اوًاع ضزکت
 

 ضزًت سْبهی 

 ضزًت ثب هسئَلیت هحسٍز 

 ضزًت تضبهٌی 

 ضزًت هرتلظ سْبهی 

  یسْبهزیؿضزًت هرتلظ 

 ضزًت ًسجی 

 ضزًت تؼبًٍی تَلیسٍهػزف 

 

 ضزکت سُامی چیست ي چىد وًع دارد؟

 ضزکت سُامی:

 ثِ اًساسٍُ اس غبحجبى سْبم زر هجبل تؼْسات ضزًت تٌْب  است ضسُ نیتوسضزًتی ًِ سزهبیِ آى ثِ سْبم 

 ثبضٌس. هجلؾ اسوی سْبم ذَز زارای هسئَلیت هی
 ضزکت سُامی عام:

ّبی  ضزًتٌٌس. )هثبل: ًلیِ ً هی يیتأههسوتی اس سزهبیِ ذَز را اس عزین كزٍش ثِ هززم  يیهؤسس

 زر ثَرس اٍرام ثْبزار( ضسُ زكتِیپذ

 ضزکت سُامی خاظ: 

 گززز. هی  يیتأه يیهؤسستٌْب تَسظ  سیتأستوبم سزهبیِ آى زر هَهغ 

 

 .پذیزفتٍ ضًود در بًرستًاوىد  َای سُامی عام می طبك لاوًن بًرس ايراق بُادار فمط ضزکت

 

 َای سُامی مجامع عمًمی ضزکت
 

 اًس اس: ّبی سْبهی ثِ تزتیت ػجبرت هجبهغ ػوَهی ضزًت 

  سهؤسهجوغ ػوَهی 

  ػبزیهجوغ ػوَهی 

  الؼبزُ عَر كَم ثِهجوغ ػوَهی ػبزی 

 الؼبزُ هجوغ ػوَهی كَم 
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 سسانمؤمجمع عمًمی 
 

 تب ضًَس هی سْبم ضزًت حبضز ًٌٌسگبىتؼْس ،زر آىاٍلیي هجوؼی است ًِ  هؤسسبىهجوغ ػوَهی  

 .تبییسًٌٌس ٍ تیرا تػَاسبسٌبهِ ضزًت 

 

 عادی یا مجمع عادی سالیاوٍمجمع عمًمی 
 

ضَز. غبحجبى سْبم  ػبزی، هجوؼی است ًِ ثزای اهَر ػبزی ٍ جبری ضزًت تطٌیل هیهجوغ ػوَهی  

ػولیبت  ثبسرسبى زذبلت ًوَزُ ٍ هسیزُ ٍ تأتؼییي ّی ثب اهَر ضزًتازارُ  هجوغ ػوَهی زر ٍسیلِ تطٌیل ثِ

 یي جلسِ ذَاّس ّزسبلپبیبى  زر اججبراًهجوغ ػوَهی ػبزی  .زٌّسهی تػَیت هزار ٍ سییتأ هَرز را ّب آى

 زر اسبسٌبهِسهبى تطٌیل هجوغ ػوَهی ػبزی سبلیبًِ . سبلیبًِ است ًِ ّوبى هجوغ ػبزی زاضت

 پس اس سیزا ضَز پبیبى سبل هبلی ضزًت تؼییي هی هبُ پس اسچْبر  ایي تبرید حساًثز ضَز. هی یٌیث صیپ

 .زززّبی هبلی آى تٌظین گ غَرت ّبی ضزًت ثستِ ٍ حسبة ذبتوِ سبل هبلی ثبیس

 

 يظایف مجمع عمًمی عادی
 ّبی هبلی ضزًت تػَیت غَرت 

  ضزًت نیتوس سَز هبثلتؼییي 

  ػولیبت هسیزاى ضزًت سییتأ 

  ٍ هسیزاى ضزًت اًتربة ثبسرسبى 

  هجوغ  غالحیت زر ٍ ثبضس  هسیزُ تأّی اذتیبرات اس  ذبرج  ًِ  ضزًت اهَر  ًلیِ  زرثبرُ  تػوین  

 .الؼبزُ ًجبضس ػوَهی كَم

  ثبسرسبى ضزًت پیطٌْبزات هسیزاى ٍتػَیت 

  آى  زر ضزًت تب تبرید هجوغ ػبزی سبل ثؼس یّبِ یٍ اعالػ یآگًْتطبری ًِ تؼییي رٍسًبهِ ًثیزاال

 .یبكت ذَاّس اًتطبر

 حدوػاب مجمع عمًمی عادی سالیاوٍ
 

است. اگز زر ی، ضزٍری أزر هجوغ ػوَهی ػبزی سبلیبًِ، حضَرزارًسگبى حساهل ثیص اس ًػق سْبم ثب حن ر

اٍلیي زػَت حسًػبة هذًَر حبغل ًطس، هجوغ ثزای ثبر زٍم زػَت ذَاّسضس ٍ ثب حضَر ّزػسُ اس غبحجبى 

 ی زارًس، رسویت یبكتِ ٍ اذذ تػوین ذَاّس ًوَز.أسْبم ًِ حن ر
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 العادٌ مجمع عمًمی فًق
 

هبًٌس تـییز سبل هبلی، تـییز ّب  هجوؼی است ًِ ثزای تـییز زر اسبسٌبهِ ضزًت الؼبزُ، كَمهجوغ ػوَهی 

ّب، تـییز هَضَع كؼبلیت ضزًت، تـییز  سیزُ ٍ ثبسرسبى ضزًت ٍ تـییز ٍظبیق آىه تأهحل ضزًت، تـییز ّی

 ضَز. هوزرات هزثَط ثِ هجبهغ ػوَهی تطٌیل هی

 

 َای سُامی میه مالی در ضزکتتأَای  ريش
 ِاتوزاؼ: اذذ ٍام ٍ اًتطبر اٍرام هزض 

  ػبزی ٍ سْبم هوتبساًتطبر سْبم: سْبم 

 

 اوتطار سُام عادی

 اوتطار سُام عادی بٍ ارسش اسمی:

سْن  230111غَرت اًتطبر  يیاست. زر ا بلیر00111ّز سْن ضزًت الق  یًِ ارسش اسو سیكزؼ ًٌ

 بلیر 230111×00111;2301110111ضزًت ثِ هجلؾ  ِیسزهب صیثِ اكشا هٌجز یثِ ارسش اسو سیجس

 .ضَز یه

 :غزف عادی بٍاوتطار سُام 

ریبل ٍ هیوت  00111ضَز. اگز ارسش اسوی ّز سْن ضزًت الق  هجلؾ هبساز ثز ارسش اسوی، غزف ًبهیسُ هی

ثبضس. ّن ارسش  ریبل هی 00511- 00111;511غزف ًبضی اس اًتطبر ّز سْن  ،ریبل ثبضس 00511اًتطبر آى 

 .ثبضٌس ضسُ هی اسوی ٍ ّن غزف، ثرطی اس سزهبیِ پززاذت
 

 یسُامداران عادحمًق 

ثب تَاكن سْبهساراى یحن ذبغ ٌٌِی. هگز اسیًوب یّب اػغب ه را ثِ آى یچْبر حن اسبس ،یسْبم ػبز تیهبلٌ  

 ثبضس. سْبم سلت ضسُ تیهبلٌ اس

 .را زارز یرأثِ اسای ّزسْوی ًِ زر اذتیبر زارز، حن یي ّز سْبهسار ی: أحن ر -0

تػَیت  زارز اس سَز بًِیسبل یهجوغ ػبز دیًِ زر تبر یتٌبست تؼساز سْبه ّز سْبهسار ثِسَز سْبم:  -3

 ضَز. ضسُ هٌتلغ هی

 یّب ییزارااس  (تؼساز سْبم )ثز اسبسحن زریبكت ثرص هتٌبسجی (: ّب ییتػلیِ )سْن زر ذبلع زارا -2

 .ّب زر سهبى تػلیِ ثبهیوبًسُ پس اس پززاذت ثسّی
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زرغس اس  5حن حلظ سْن هٌبسجی اس هبلٌیت ضزًت سْبهی، كزؼ ًٌیس ًِ ضوب هبلي حن توسم:  -4

اكشایص ) غبزر ًٌسسْن جسیس  0110111سْبم یي ضزًت سْبهی ّستیس. چٌبًچِ ایي ضزًت 

 .زاضت ذزیساراى ذَاّیس زیاس سبهجل  را سیجس سْن 50111 سیذزضوب كزغت  (سزهبیِ

 ی تمسیم سًدَا خیتار

هبًَى تجبرت ایزاى ضزًت پس اس اػالم توسین سَز، ثزای پززاذت  341سَز سْبم عجن هبزُ تبرید پززاذت 

هبُ كزغت زارز. 8سَز سْبم حساًثز   
 

 سُم ممتاس

 ایيهبُ  8سَز سْبم حساًثز  سْوی است ًِ ًسجت ثِ سْن ػبزی ٍ حن توسم، زارای اهتیبسات ذبغی است.

 اًس ػجبرت ّب ٍیژگی ایي اسجولِ ثبضس، زاضتِ تلبٍت سْبم سبیز ثب ضَز هی ثبػث ًِ زارز ّبیی ٍیژگی سْن ًَع

 :اس

 حتی هوٌي ًِ ًٌٌس هی زریبكت سبیزیي ثِ ًسجت را ثیطتزی سَز سْن، ًَع ایي سْبهساراى ٍ زارًسگبى -0

 .زریبكت ًٌٌس الؼوز را هبزام سَز است

 هوتبس سْبم زارًسگبى اثتسا ّب، ثسّی پززاذت ٍ ّب زارایی كزٍش اس ثؼس ضزًت، ٍرضٌستگی غَرت زر -3

 ػبزی. سْبهساراى سپس ٍ ًٌٌس هی زریبكت را گذاری سزهبیِ هجلؾ

 ثیطتزی رأی حن اس ػبزی، سْبهساراى ثِ ًسجت سْن ایي زارًسگبى ضزًت، یِ اسبسٌبه هجٌبی ثز -2

 ثزذَرزارًس.
 

 سُام ضىاير آساد

 زستزس ٍ زر هؼبهلِ هبثل ثبسار زر ًِ ضزًت( است یي ًل سزهبیِ اس )زرغسی ضزًت یي سْبم اس ًسجتی

 .ثبضس هؼبهلِ هبثل هحسٍزیتی گًَِ ّیچ هسیزیتی، ثسٍى اّساف ثب ٍ ثَزُ
 

 سُام خشاوٍ

 زاىی. عجن هبًَى تجبرت اًٌس یه یٍ ًگْسار ذزز یآى است ًِ ضزًت سْبم ذَز را ه یسْبم ذشاًِ ثِ هؼٌب

ٍ  یكزػ یّب ثب استلبزُ اس ضزًت زاىیّب زر ا ضزًت یّب هوٌَع است. ٍل سْبم ذشاًِ تَسظ ذَز ضزًت سیذز

 .ًٌٌس یسْبهطبى ه یآٍر تبثؼِ ذَز اهسام ثِ جوغ
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 وًیسی پذیزٌ

آى ٍ تؼْس پززاذت ٍجِ ًبهل آى عجن  یهبًًَ ٌسُیًوب بیاٍرام ثْبزار اس ًبضز ٍ  سیذز ٌسیكزآ :یسیًَ زُیپذ

 هزارزاز است.

 ثِ كزٍش ًزسس. یسیًَ زُیًِ ظزف هْلت پذ یاٍرام ثْبزار سیذز یتؼْس ضرع ثبلث ثزا: یسیًَ زُیتؼْس پذ

آى، اعالػبت هزثَط ثِ ًبضز ٍ اٍرام ثْبزار هبثل  نیاست ًِ اس عز یاِ یاػاله: یسیًَ زُیپذی ِ یاػاله

 .ززیگ یػوَم هزار ه بریزر اذت یسیًَ زُیپذ

 

 ٍیي ثاوً ٍیباسار ايل

ٍ هٌبثغ  ضَز یزر آى اًجبم ه ساالًتطبریاٍرام ثْبزار جس یسیًَ زُیػزضِ ٍ پذ يیاست ًِ اٍل یثبسار: ِیثبسار اٍل

 ٍ اًتطبر اٍرام ثْبزار(. ِیسزهب لی)تطٌ ززیگ یًبضز هزار ه بریحبغل اس ػزضِ اٍرام ثْبزار زر اذت

)هؼبهالت ثز  ززیگ یزر آى هَرز زازٍستس هزار ه ِ،یاست ًِ اٍرام ثْبزار پس اس ػزضِ اٍل یثبسار: ِیثبًَ ثبسار

 .است ِی( ثبسار ثَرس ًوبز ثبسار ثبًَضسُ زكتِیپذ یّب سْبم ضزًت یرٍ
 
 

 َا اوًاع افشایص سزمایٍ ضزکت

 ّب هغبلجبت حل ضسُ آى بیاس هحل آٍرزُ سْبهساراى ٍ  ِیسزهب  صاكشای •

 (شُیسْبم جب بی یاس هحل اًسٍذتِ ٍ سَز اًجبضتِ )سَز سْو ِیسزهب صیاكشا •

 اس هحل غزف سْبم ِیسزهب صیاكشا •

 ّب ییزارا یبثیارس سیاس هحل تجس ِیسزهب صیاكشا •
 

  وکاتی در خػًظ افشایص سزمایٍ اس محل آيردٌ سُامداران ي حك تمدم سُام

هٌبثغ جسیس اس سَی سْبهساراى كؼلی ضزًت است، ضزًت  تأهیيایٌٌِ اكشایص اس ایي رٍش، ًیبسهٌس  زلیل ثِ

تحت ػٌَاى حن  یغَرت ًِ اٍراه يی. ثِ ازّس یاستلبزُ ٍ حضَر زر آى را اثتسا ثِ سْبهساراى ضزًت هحن 

اٍرام ًِ  يیهؼبهالت ا یسهبى هجبس ثزا . سْبهسار زر هستززیگ یهزار ه یسْبهساراى كؼل بریتوسم سْبم زر اذت

  اس زٍ ًبر را اًجبم زّس: یٌی تَاًس یه ضَز، یگلتِ ه یسیًَ زُیهبُ است ٍ ثِ آى هْلت پذ 3هؼوَالً 
 

هبِّ ثِ  3ثبسُ سهبًی  يیزر ایي رٍش ضوب ثِ اسای ّز سْن ثبیس هجلـی را زر ام: پززاذت هجلؾ اسوی سْب -0

)هیوت اسوی سْن( است. ثب ایي ًبر پس  ریبل 00111ضزًت پززاذت ًوبییس. ایي هجلؾ زر ایزاى هؼوَالً 

 .ضَز یاس عی ضسى هزاحل اكشایص سزهبیِ، حن توسم ضوب تجسیل ثِ سْن ػبزی ه

ثِ  هبِّ 3ثبسُ سهبًی  يیزر ازر ایي رٍش ضوب ثِ اسای ّز سْن ثبیس هجلـی را  بم:پززاذت هجلؾ اسوی سْ -3

ریبل )هیوت اسوی سْن( است. ثب ایي ًبر پس 00111 هؼوَالًضزًت پززاذت ًوبییس. ایي هجلؾ زر ایزاى 

 .ضَز یهاس عی ضسى هزاحل اكشایص سزهبیِ، حن توسم ضوب تجسیل ثِ سْن ػبزی 



 
 

8 
 

ذَز استلبزُ ًٌیس  یّب توسمثِ ّز ػلتی توبیل ًساضتِ ثبضیس ًِ اس حن  اگز ضوب م:كزٍش حن توس -2

ایي حن . زیگز ثلزٍضیس گذاراىِ یبسزهذَز را ثِ  یّب توسمهبِّ حن  3زر ایي ثبسُ سهبًی  سیتَاً یه

ثب ًوبز ذَزرٍ، ثب ًوبز  ذَزرٍ زاىیاحن توسم  هثالًهثل سْبم ػبزی زر ثَرس هبثل هؼبهلِ ّستٌس.  ّب توسم

ریبل( اس هیوت رٍس سْن 00111 هؼوَالًآٍرزُ ضوب ) اًساسُ ثِ. هیوت حن توسم ضَز یههؼبهلِ  ذَزرٍ ح

 .اغلی زر ثبسار ًوتز است

اگز ضوب ثِ ّز ػلتی هجلؾ اسوی سْبم را پززاذت ًٌٌیس ٍ ّوچٌیي حن توسم ذَز را ًیش ثِ كزٍش  :کتٍو

 یّب توسمضزًت حن  یؼٌی .رٍز یهحن توسم سْبم ضوب ثِ كزٍش  یسیًَ زُیپذًزسبًیس، پس اس اتوبم هْلت 

 حسبة ثٍِ هجلؾ حبغل اس كزٍش را ثؼس اس ًسز ًبرهشزّب  رسبًس یهرا اس عزین ثَرس ثِ كزٍش  ًطسُ استلبزُ

حن  یسیًَ زُیپذًشزیي ثِ هیوت رٍسّبی آذز  هؼوَالً. هیوت كزٍش زر ایي هَاهغ ًٌس یهضوب ٍاریش 

 .ّبست توسم

 

 َا وماد ضزکت

 (ایزاىگذاری تَسؼِ غٌؼتی  گزٍُ سزهبیِ) بغتٍَ هبًٌس «ٍ» حزف ثب گذاری سزهبیِ ٍ هبلی گزی ٍاسغِ گزٍُ

 (ذَسستبى كبرس سیوبى) سلبرش هبًٌس «س» حزف ثب سیوبى گزٍُ

 (ذَسستبى كَالز)كرَس  هبًٌس «ف» حزف ثب كلشات گزٍُ

 (پبرس هٌس) هپبرس هبًٌس «م» حزف ثب هٌس غٌؼت گزٍُ

 (ذبرى ضربرى )پتزٍضیوی هبًٌس« ش» حزف ثب ٍ ًلت ضیویبیی غٌبیغ گزٍُ

 (چبزرهلَ هؼسًی)ًچبز  هبًٌس« ى»ثب حزف  ؿیزكلشی ًبًی هحػَالت گزٍُ

 (ارج) الرج هبًٌس «ل» حزف ثب یذبًگ لَاسم گزٍُ

 (سَیچ پبرس) ثسَیچ هبًٌس «ة» حزف ثب ثزهی تجْیشات گزٍُ

 (ایزاى تزاًتَرسبسی)تبیزا  هبًٌس «ت» حزف ثب تجْیشات ٍ آالت هبضیي گزٍُ

 (ثْوي گزٍُ) ذجْوي هبًٌس «خ» حزف ثب هَتَری ًولیِ ٍسبیل گزٍُ

 (هطْس ًبرتي) چٌبرم هبًٌس «چ» حزف ثب ٍ ًبؿذ چَة گزٍُ

 (ثْطْز غٌؼتی)ؿجطْز  هبًٌس« ؽ» حزف ثب ؿذایی گزٍُ

 (لَلِ گبس) پلَلِ هبًٌس «ح» حزف ثب ٍ پالستیي الستیي گزٍُ

 (اثَریحبى زارٍیی)زاثَر  هبًٌس «ز» حزف ثب زارٍیی گزٍُ

 (ثزٍجزز ًسبجی) ًجزٍج هبًٌس «ى» حزف ثب ًسبجی گزٍُ
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 َا در بًرس تُزان ضاخع
 

هرتللی هوٌي است عزاحی ضَز ّبی  هٌظَر زاضتي تػَیزی رٍضي اس جْت حزًت ثبسار سْبم، ضبذع ثِ

ّبی پززاسش  ّب را تَضیح زّس. ثِ ّویي ػلت زر ًطَرّبی هرتلق، ضزًت اس ٍاهؼیت یثرط  يیًِ ّز

 ّبی بلٍرسًس. زر ثَرس تْزاى، زر س ّبی هرتلق هجبزرت هی ضبذع ثب كزهَل یِ ثِ هحبسج ،اعالػبت هبلی

رٍسًبهِ ًیْبى اًگلیسی، ضبذػی ثزای ثَرس سْبم  0257تب  0255ّبی  هجل اس اًوالة یؼٌی ثیي سبل

، ثَرس تْزاى ثِ ػلت ًجَز ًْبزّبی هترػع، ذَز ثِ هحبسجِ 0269ًزز. اس سبل  هٌتطز هیهحبسجِ ٍ 

 گززیس. زاحیّبی ّز ضبذع، ضبذع جسیسی ع ّبی سهبًی ثب تَجِ ثِ ضؼق ٍ زر كبغلِ ضبذع پززاذت

 زّس. ّب را گشارش هی رسوی ضزًت ثَرس اٍرام ثْبزار تْزاى ًِ ضبذع سبیت

 

 َا در بًرس تُزان ضاخع

 ثَرس تْزاى وتهی ضبذع (TEPIX) 

 ضبذع غٌبیغ 

 تز ضبذع پٌجبُ ضزًت كؼبل 

 ضبذع هیوت ٍ ثبسزُ ًوسی 

  ضبذع ثبسزُ ًوسی 

 

 (TEPIX) بًرس تُزان متیضاخع ل

را ًسجت  ّب وتیه یسغح ػوَه زاتییاست ٍ تـ یثَرس یّب ضزًت وتیه یضبذع ًطبًگز رًٍس ػوَه يیا

( ًحَُ هحبسجِ ثبضس یه 0269هجسأ زر حبل حبضز زر ثَرس تْزاى سبل  دی)تبر زّس یهجسأ ًطبى ه دیثِ تبر

 .ثبضس یه زیغَرت س ضبذع ثِ يیا
 

 

 عیضاخع غىا

ٍ ضبذع هیوت ثزای ّز  ضًَس یه یثٌس عجوِزر ثَرس تْزاى زر غٌبیغ هرتللی  ضسُ زكتِیپذ یّب ضزًت

 . كزهَل هحبسجِ آى ًیش ضجیِ ضبذع ًل هیوت است.ضَز یهجساگبًِ هحبسجِ  عَر ثِغٌؼت 
 

 تز ضاخع پىجاٌ ضزکت فعال

ضزًت  51ضزًت هٌترت ثَرس است. آًچِ زر اًتربة  51سغح ػوَهی هیوت  زٌّسُ ًطبىایي ضبذع 

ی ایي اثزگذارٍستس ٍ هیشاى ٍ تٌبٍة زاز ،اّویت زارز ززیگ یههؼبهلِ غَرت  هبِّ  سِّبی  هشثَر ًِ زر زٍرُ

 ی هحبسجِ ایي ضبذع ّوبًٌس ضبذع ًل هیوت است.ّب راُثز ثبسار است. یٌی اس  ّب ضزًت
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 یي باسدٌ ومد متیل ضاخع

هتأثز   ،یپززاذت یٍ ثبسزُ ًوس وتیه زاتییضبذع ًطبًگز ثبسزُ ًل ثَرس است ٍ اس تـ يیا زاتییتـ

 لیتؼس َُیآى زٍ زر ض بىیاست ٍ تٌْب تلبٍت ه وتیضبذع ّوبًٌس ضبذع ًل ه يی. هحبسجِ اضَز یه

 ّب است. آى
 

  یضاخع باسدٌ ومد

ضبذع ًل  ِیپب نیّب است ٍ هوسار آى اس توس ضزًت یپززاذت یثبسزُ ًوس یسغح ػوَه بًگزیضبذع ث يیا

 .سیآ یثِ زست ه ،یٍ ثبسزُ ًوس وتیضبذع ه ِیثز پب وتیه
 

 مبىا حجم

رٍس زر  بىیتب سْن زر پب ززیزر ّزرٍس هَرز هؼبهلِ هزار گ سیاست ًِ ثب یهجٌب حساهل تؼساز ثزگِ سْبه حجن

 ضس. تیتػَ 0283سْبم زر سبل  وتیه ِیرٍ یًٌتزل رضس ث یهجٌب ثزا ثِ ثجت ثزسس. حجن یوتیه
 

 ارسش ارسش حدالل بىدی طبمٍ

 ریبل هیلیبرز 51 كزاثَرس زٍم ٍ اٍل ثبسار هجٌبی ارسش حساهل

 ریبل هیلیبرز 31 سرز تبثلَ هجٌبی ارسش حساهل

 ریبل هیلیبرز 01 ًبرًجی تبثلَ هجٌبی ارسش حساهل

 ریبل هیلیبرز 5 هزهش تبثلَ هجٌبی ارسش حساهل

  

 ارسش ارسش حداکثز بىدی طبمٍ

 ریبل هیلیبرز 031 ثبالتز ٍ ریبل هیلیبرز ّشار 31 سزهبیِ ثب ضزًت هجٌبی ارسش حساًثز

 ریبل هیلیبرز 011 ریبل هیلیبرز ّشار 31 اس ًوتز سزهبیِ ثب ضزًت هجٌبی ارسش حساًثز
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 کارگشار کیست؟

ًبرگشاراى اضربغی حویوی یب حوَهی ّستٌس ًِ ًوص ٍاسغِ ثیي ذزیسار ٍ كزٍضٌسُ را زر ثبسار ثَرس ثبسی 

. ثِ زارًس ػْسُزر ایي ًوص ٍظیلِ یبكتي ذزیسار ثزای كزٍضٌسُ ٍ كزٍضٌسُ ثزای ذزیسار را ثز  ّب آىًٌٌس.  هی

ّبی هتؼسز ٍ ذبغی  لبت ٍ آسهَىػبهل تغبثن ػزضِ ٍ توبضب ّستٌس. ًبرگشاراى عی تطزی ّب آىػجبرتی 

ثبضٌس. ًبرگشاراى ٍظبیق  ضًَس ٍ ثٌبثزایي زر ًبر ذَز غالحیت، هْبرت ٍ زاًص السم را زارا هی اًتربة هی

 ثبضس: هی ّب آىهتٌَػی زارًس ًِ هَارز سیز اس اّن 

 اًجبم هؼبهلِ: اجزای سلبرش ذزیس ثزای ذزیساراى ٍ سلبرش كزٍش ثزای كزٍضٌسگبى  

 ِّبی ًبرگشاری زر ثزذی هَارز ًوص هسیزیت حسبة  ضزًتگذاری اضربظ:  ازارُ حسبة سزهبی

 ًٌٌس. گذاری اضربظ را ایلب هی سزهبیِ

 تز ثِ اعالػبت ٍ ثب زاضتي ًبرضٌبسبى  هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی: ًبرگشاراى ثب زستزسی ًسجتبً ٍسیغ ٍ سزیغ

 زٌّس. بى ارائِ هیی ثِ هطتزیتَجْ هبثلهترػع هؼوَالً ذسهبت اعالػبتی 

 ّب ثزای پذیزش زر ثَرس هؼزكی ضزًت 

 

 

 


