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بسم اهلل الرحمن الرحیم
طلیعه

ّش هخلَلی دٍ ثؼذ ظبّش ٍ ثبعي داسد یب ثِ تؼجیش دیگش دٍ ثؼذ سٍح ٍ خسن داسد ٍ چِ خَة است کِ هب دس
عشاحیّبی هشاکض ٍ هدوَػِّبیوبى ّویطِ ثِ ایي اغل پبیجٌذ ثبضین ٍ ثِ سٍح ٍ خسن تَخِ کٌین .دس ظبّش ٍ
ػشف توبم هدوَػِّب داسای ثُؼذی هبدی ّستٌذ ،ثِ ایي دلیل کِ لشاس است ثب خبهؼِ اعشاف خَد تؼبهل داضتِ
ثبضٌذٍ .لیکي ثبیذ هغوئي ضذ ثؼذ هبدی ثب ثؼذ هبٍسایی (ثؼذ پٌْبى) هستمیوب دس استجبط هیثبضذ .غفلت اص ّشکذام
اص ایي دٍ ثؼذ سجت لغوِ صدى ثِ ثؼذ دیگش هیضَد حتی اگش هب ّوِی تالش خَد سا سٍی سضذ یک ثؼذ اػن اص
هبدی یب هؼٌَی لشاس دّین .ثِ ػجبست دیگش ظبّش ٍ ثبعي سٍی ّن اثش هیگزاسًذ ٍ ثبػث سضذ یکذیگش هیضًَذ
ثِ ػجبست دیگش دٍ سٍی سکِاًذ کِ ثِ اًَاع هختلف خَد سا ثشٍص هیدٌّذ ٍلی ًکتِی لبثل تَخِ ایي است کِ
ػبلن هبدُ ثِ هؼٌبی ػبلن پَل ًیست ،ثلکِ ػبلن هبدُ ػبلن ظبّش است.
پس ساُ خبسی ضذى ثشکبت الْی دس یک هدوَػِ سا هیضَد دس دٍ لبلت دس ًظش گشفت.
سسبلت خلمت هب ثش ایي ثٌب گزاضتِ ضذُ کِ ثِ تؼبلی سٍح ثپشداصین ٍلی ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ ثِ تؼبلی خسن
ٍ هبدُ پطت پب صدُ ضَد ثلکِ ػبلن هبدُ ًیبص ثِ سضذ ٍ ثِ هیضاًی کِ ضخع دًجبل ػبلن سٍح ثبضذ ٍ پطت ثِ ػبلن
هبدُ ًکشدُ ثبضذ دس ػبلن هبدُ ثشکبت الْی خبسی هی ضَد.
ثشای تؼبلی سٍح یکی اص اثضاسّبی اغلی ثِ کبسگیشی اثضاسّبی هبدُ است ٍلی ایي ًجبیذ ثِ ایي هؼٌی ثبضذ
کِ استفبدُ اص اثضاس هبدُ تجذیل ثِ ّذف ضَد ٍ هب سا اص ػبلن سٍح غبفل کٌذ.
هدوَػِّبی فشٌّگی ّن اص ایي لبػذُ هستثٌب ًیستٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ ّذف ٍ سسبلتی کِ داسًذ ،هطخػب تؼبلی
سٍح خَد ٍ خبهؼِ خَد ّستٌذ .استفبدُ اص اثضاسّبی هبدی خضء الیٌفک کبس است ٍ اتفبلب ػذم تَخِ ثِ آًْب
هَخت کفشاى ًؼوت است ٍ غشق ضذى دس آًْب ثِ هؼٌبی ػذم تَکل ثِ خذاست .دسًتیدِ هدوَػِّبی فشٌّگی
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ثب دس ًظشگشفتي ّذف اغلی خَد ثبیذ دس خستٍخَی استخذام اثضاسّبی هبدی خبهؼِ خَد ثبضٌذ .الجتِ لبثل
تزکش است هٌظَس اص اثضاس هبدی اثضاس تٌْب هبلی ًیست.
ّوبىعَس کِ هیداًین اسصضی کِ هذًظش ثشای ػبلن هبدی است لشاسدادّبی الْی است ًِ اسصشّبی
لشاسدادی اًسبًی .ثشای هثبل چیضی کِ اسصضوٌذ است اًفبق اهَال افشاد است دس ثِ کبسگیشی هبلّبی اًفبق ضذُ
ًِ دسیبفت پَلّبی افشاد.
خب داسد ثِ سخٌی اص سّجشی ّن اضبسُ کٌین کِ دس ثیبًبتطبى ثشای الصهِّبی هدوَػِّبی فشٌّگی ثِ داضتي
چطناًذاص ٍ ثشًبهِّبی هبدی دس کٌبس داضتي ّذف ٍ ًیشٍی اًسبًی ٍ ّوچٌیي ًمذ خَد تبکیذ داضتِاًذ ٍ الجتِ
لبثل رکش است هدوَػِّبیی کِ سسبلتّبی سٌگیيتشی ثِ دٍش هیکطٌذ اص خولِ سسبلتّبی خبهؼِسبصی ٍ
فشٌّگسبصی ،ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَخِ داضتِ ثبضٌذ کِ فشٌّگ ثذٍى تَخِ ثِ اثؼبد خبهؼِ ثیهؼٌبست ٍ یکی اص
اغلیتشیي اثؼبد خبهؼِ اهَس هبدی ٍ التػبدی است.
پس ثبیذ ثشای ایي ثحث ّن سٍش ،سبختبس ٍ خبیگبُ داضتِ ثبضٌذ اص خولِ ایي هدوَػِّب هدوَػِ
حکوتسشاست کِ دس ًظش داسد یک هدوَػِ فشٌّگی توبم ثؼذ سا کِ لبثل تؼوین ثِ خبیگبُّبی هختلف است،
سا اسئِ دّذ .پس ثش اٍ ٍاخت است کِ دس ثؼذ هبدی ٍ هؼٌَی ّن ٍاسد ضَد.
دس هتي پیصسٍ هذًظش داسین کِ دس ثخص اٍل خبیگبّی کِ ثِ ػٌَاى ضَسای هبلی حکوت سشا هغشح
هیضَد ٍ صهبم اهَس هبدی ٍ هبلی حکوت سشا سا صیش پَضص داسد ،هؼشفی کٌین .دس ثخص دٍم خبیگبُ ضَسا دس
سبختبس کلی حکوت سشا ٍ سٍیکشدّبیی کِ ایي هدوَػِ ًسجت ثِ سبخت هبلی ٍ هبدی داسد ،ثیبى هیضَد .دس
ثخص سَم ٍظبیف ،ح ذٍد ٍ اختیبسات ایي ضَسا ٍ دس ثخص چْبسم دس هَسد ًحَُ تؼییي اػضبء ٍ چگًَگی
ػضل ٍ ًػتّب غحجت خَاّذ ضذ .دس ثخص پٌدن آفتّبیی کِ ایي خبیگبُ دس سبختبس هیتَاًذ ثِ ٍخَد
ثیبٍسد ،ضٌبسبیی ٍ هَسد ساّکبسیبثی لشاس هیگیشد.

3

 -1تعریف شورای مالی

ضَاسی هبلی حکوتسشا هدوَػِای اص افشاد ّستٌذ کِ خبیگبّی سا دس حکوتسشا تطکیل دادًذ کِ
سسبلت سبصهبى دّی ٍ سبهبى دّی ثِ اهَس هبلی ٍ هبدی حکوت سشا ،اػن اص ٍسٍدیّب ،خشٍخیّب ٍ تٌبست
ثیي آًْب سا ثِ ػْذُ داسًذ.
سبصهبى دّی :دس کل هدوَػِ حکوت سشا ًیشٍّبیی سا دس اختیبس هیگیشد کِ سسبلت ًیبص سٌدی ثشای هػبسف
هبدی ٍ ساُّبی ٍسٍدی (دسیبفت) هٌبثغ هبدی سا ثشػْذُ ثگیشًذ.
سبهبى دّیٍ :ظیفِ داسد ثٌب ثِ ضشایظ هَخَد هدوَػِ دس ّش ثشِّ صهبًی ًیشٍّبی خَد سا ثِ تٌبست ًیبصّبی
هدوَػِ ثِ سٍصسسبًی کٌذ.
ٍسٍدیّب :ثِ کلیِ تدْیضات ،اهکبًبت ٍ هٌبثغ هبدی گفتِ هیضَد کِ ثِ عشق هختلف دس اختیبس هدوَػِ لشاس
هیگیشد.
خشٍخیّب :ثِ کلیِی ثستشّبیی گفتِ هیضَد کِ ثب اػالم ًیبص اػضبی هدوَػِ ٍ تبییذ ضَسای هبلی ضشٍست
تخػیع هٌبثغ ثِ آى تطخیع دادُ هیضَد.
تٌبست ثیي ٍسٍدیّب ٍ خشٍخیّب :ثِ ایي هؼٌبست کِ ضَسای هبلی هَظف است سؼی کٌذ دس ثشِّّبی خبظ
هیضاى ٍسٍدیّب ٍ خشٍخیّب سا ثب ّن ّوسبى کٌذ.
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 -2جایگاه و رویکردهای شورای مالی

ضَسای هبلی حکوتسشا خبیگبّص ریل حکوتسشای لموبى لشاس هیگیشد کِ ثِ ٍاسغِ ًوبیٌذگبى خَد دس
توبم حکوتسشاّب هجبحث هبلی سا صیش پَضص خَد لشاس هیدّذ.
سٍیکشدّبی ضَسای هبلی ًبظش ثش هَاسد گًَبگًَی است اػن اص:
 -1تْیِ هٌبثغ هبلی
 -2تخػیع ثَدخِ خْت تبهیي اهکبًبت ٍ تدْیضات
 -3تؼییي سبختبسی خْت تؼبهالت هبلی ثب اػضبی هدوَػِ
دس اداهِی سیبستّبی هدوَػِی حکوتسشاّ ،شیک اص ایي سٍیکشدّب ثیبى هیضَد:
سٍیکشد اٍل:
ّوبىعَس کِ دس علیؼِ گفتِ ضذ ،چطن هدوَػِ ثِ ثشکتّبی الْی است ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى خَد سا هحتبج
هخلَلیي ًویداًٌذ.
الزسق الزسقان ،رسق تطلة ي رسق یطلة

(ًبهِ ًْ 31ح الجالغِ)
چَى هؼتمذین هدوَػِ دس پی یبفتي حمیمتی است حتوب ثِ هیضاًی کِ ظشفیتّبی فؼبلیتّبیص افضٍدُ ضَد
ٍ غالح دیذ داضتِ ثبضذ ،هغوئٌب سصلص هیسسذ ٍ ایي گَاُ ضشة الوثل «ّشآى کِ دًذاى دّذ ًبى دّذ» ،است.
ثٌبثشایي ضَسای هبلی ثستشّبیی سا خْت فشاّن کشدى هٌبثغ هبلی ایدبد هیکٌذ ٍلی ایي ثذیي هؼٌب ًیست کِ خَد
سا دسگیش ایي هَضَع ثِ ًحَی ثذاًذ کِ اگش هٌبثغ هبلی ثِ حذی ًشسیذً ،تَاًذ کبس خَد سا اًدبم دّذ ٍ
هدوَػِ دچبس افَل ضَد.
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سٍیکشد دٍم:
دس ایي سٍیکشد هدوَػِ لجل اص ایٌکِ ثِ ٍسٍدیّبی خَد ًگبُ داضتِ ثبضذ ثِ ًیبصّبیص ًگبُ داسد ٍ ثب احػبء
ًیبصّبی خَد دسغذد فشاّن کشدى هٌبثغ هیگشدد .ثِ هؼٌبی دیگش ایي ثَدخِّب ًیستٌذ کِ هطخع هیکٌٌذ چِ
چیضّبیی تْیِ ضَد ،ثلکِ ایي ًیبصّب ّستٌذ کِ تؼییي هیضَد چِ تدْیضاتی ثبیذ فشاّن ضَد ٍ چِ ثَدخِای سا
ًیبص داسد.
الجتِ لبثل رکش است کِ هدوَػِ دس ضشایظ هختلف خَدش سا ثبیذ ثب ضشایظ خبهؼِ تغجیك دّذ ٍ خَد سا
خضیی اص خبهؼِ ثذاًذ ٍ ثِ ًحَی فؼبلیت ًوبیذ کِ ًِ دچبس اسشاف ٍ افشاط ٍ ًِ اص عشف دیگش دچبس تفشیظ ٍ
ثیتَخْی ثِ اهکبًبت هَخَد ضَد.
سٍیکشد سَم:
هدوَػِ حکوتسشا دس لجبل ًیشٍّبی اًسبًی ،خَد سا دس هٌظشی هیثیٌذ کِ ثبیذ ثِ سخي ضشیف« :لن یطکش
الوخلَق لن یطکش الخبلك» دس حذ تَاى اّویت تبهی ثذّذ ٍ الجتِ ایي ٍاضح است کِ تطکش اص ّوکبساى
هدوَػِ تٌْب دس لبلت سٍشّبی هشسَم خبهؼِ کِ ٍاضحتشیي آى حمَق دادى استً ،ویگٌدذ .ثب تَخِ ثِ ایي
کِ ػذُای اص ًیشٍّبی حکوتسشا هؼلویي هیثبضٌذ ٍ هؼتمذین کِ اخش هؼلوی سا ثِ ّیچ ػٌَاى ثب اسصشّبی
هبدی ًویتَاى خجشاى کشد.
ثٌبثشایي سٍیکشد ضَسای هبلی ثِ ّوکبساى حکوتسشا ثبیذ ثِ گًَِای ثبضذ کِ دس حذ تَاى هتٌبست ثب ًیبصّب
ٍ خبیگبُ ّشیک اص ًیشٍّبی اًسبًی خَد اًدبم ٍظیفِ کٌذ .تطکش ٍ لذسداًی کشدى فمظ دس لبلت دادى هجبلغ
هبدی ثال ػَؼ ًیست ،ثلکِ ضَسای هبلی اص ّشگًَِ خذهت گضاسی کِ دس حیغِی اختیبساتص است ،دسیغ
ًویکٌذ .تطکش هیتَاًذ کوکّبی هتٌَػی اص لجیل سْین ضذى هطبسکتٍ ،ام دادى ،لشؼ دادى ،دس اختیبس
لشاس دادى اهَال حکوتسشا ثشای هذتی هحذٍد ثبضذ.
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ثِ خبعش ضشٍست هَضَع هیتَاى ًحَُ تؼبهالت هبدی ّوکبساى حکوتسشا سا ثِ دٍ دستِ اغلی تمسین
کشد کِ الجتِ ضشح هفػل آى دس ٍظبیف ،حذٍد ٍ اختیبسات تَضیح دادُ خَاّذ ضذ.
دستِ اٍل ّوشاّبًی کِ هب سا دس ایي ساُ هذدسسبًی هیکٌٌذ ٍ اص اثتذای ساُ تؼبهالت سایح لبًًَی غَست
هیگیشد اػن اص حمَق ،دستوضد ،پبداش ،پیوبًکبسی ٍ. ...
دستِ دٍم ّوکبساًی کِ دس کبس خیش حکوتسشا خَدضبى سا ثب هدوَػِ هیداًٌذ ٍ اص عشفی ضَسای هبلی
حکوتسشا خَدش سا هذیَى ایي ثضسگَاساى ثِ خبعش ّوکبسیضبى هیداًذ ٍ هغبثك ًیبصّبی ّشکذام اص آًْب،
ضشایظ تؼبهالت هبلی ٍیژُای سا فشاّن هیکٌذ.
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-3وظایف و حدود اختیارات شورای مالی

ضَسای هبلی ثِ ػٌَاى یکی اص صیشهدوَػِّبی اسبسی هدوَػِ حکوتسشا حذٍد اختیبساتی داسد کِ
ریل ایي هدوَػِ تؼشیف هیضَد کِ اص خولِی آى هیتَاى ثِ هَاسد صیش اضبسُ کشد:
 -1فؼبلیت ریل توبم لَاًیي ٍ لَاػذ ضشع ٍ اخالق.
 -2فؼبلیت ثِ گًَِای کِ ثِ لَاًیي خوَْسی اسالهی ایشاى احتشام گزاضتِ ضَد ٍ لَاًیي آى صیشپب گزاضتِ
ًطَد.
 -3فؼبلیت ثِ گًَِای کِ هدوَػِی حکوتسشا سا دچبس هخبعشات هبلی ًکٌذ ٍ هسبئل هبلی ثشای
حکوتسشا تجذیل ثِ یک ّذف ًطَد.
 -4فؼبلیت دس هحذٍدُای کِ ضشایظ سا ثشای تؼبهالت هبلی هدوَػِ (اػضبی هدوَػِ) دس لبلت سفغ ًیبص
فشاّن کٌذ.
 -5فؼبلیت ثِ سبختبسّبی کلی ّشیک اص حکوتسشاّب لغوِ ًضًذ ٍ ًوبیٌذُگبى خَد سا ثِ گًَِای تدْیض
کٌٌذ کِ ًْبیت خذهتسسبًی سا دس تؼبلی هدوَػِ داضتِ ثبضٌذ.
 -6تؼبهالت ثِ گًَِای ثبضذ ،کِ ػضت افشاد ٍ هدوَػِ دس توبم اثؼبد سػبیت ضَد.
 -7تػوینگیشی دس هَسد هؼبهالت هبلی ثشٍى حکوتسشایی کِ هؼبهلِ اص ًظش دثیش ضَسای هبلی کالى
هحسَة ضَد( اص لجیل خشیذ هکبى ،هؼبهالتی کِ اسصش سیبلی آًْب ثبالتش اص دُ هیلیَى سیبل ثبضذ) ،الصم
است هَسد تػَیت ضَسای هبلی لشاس گیشد.
ٍظبیف ایي ضَسا ضبهل هَاسد صیش هی ثبضذ:
 -1ایدبد ثستشی خْت تؼبهالت هبلی ثِ گًَِای کِ لَاًیي ضشػی ثِ غَست ضفبف ثیبى ضَد کِ اص
خولِی آى ثِ آیِ  269سَسُ ثمشُ هیتَاى اضبسُ کشد:
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یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَه یَشَاءُ يَ مَه یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدِ ايتیَ خَيزًا كَثِيزًا يَ مَا یَذَّكَّزُ إِلَّا أُيِلًُاْ الْأَلْثَاب

[خذا] بٍ َر كس كٍ بخًاَذ حكمت مىبخشذ ،ي بٍ َر كس حكمت دادٌ شًد ،بٍ يقيه ،خيرى فرايان دادٌ شذٌ
است ي جس خردمىذان ،كسى پىذ ومىگيرد.
 -2دس حذ اهکبى اص هٌبثؼی کِ دس اختیبس داسد ثشای پیص ثشد اّذاف فشٌّگی ،کوک سسبًی ثِ آحبد هشدم
ٍ ...دس حذ تَاى ٍ اخبصُ دادى سبختبسّب استفبدُ ضَد.
یَأَیُّهَا الَّذِیهَ ءَامَىًُاْ اصِثزُياْ يَ صَاتِزُياْ يَ رَاتِطًُاْ يَ اتَّقًُاْ اللَّهَ لَعَلَّكُمِ تُفْلِحًُنَ

اى كساوى كٍ ايمان آيردٌايذ ،صبر كىيذ ي ايستادگى يرزيذ ي مرزَا را وگُباوى كىيذ ي از خذا پريا وماييذ،
اميذ است كٍ رستگار شًيذ.
آیِ  222آل ػوشاى
 -3ایدبد حسبثذاسی دلیك ثِ گًَِ ای کِ هحکوِ پسٌذ ثبضذ ٍ ثِ غَست ضفبف ثشای توبم اػضبی ضَسای
هبلی لبثل ًظبست ثبضذ.
 -4تطکیل حسبةّبی هبلی ،دس اختیبس گشفتي آىّب ٍ ًظبست هستوش ثش ًحَُی ٍسٍد ٍ خشٍجّب.
 -5اسائِ دادى سبلیبًِی تشاص ًبهِی هبلی ثِ ضَسای ساّجشدی حکوتسشا.
 -6تؼییي اػضبی ضَسا.
 -7تطکیل خلسبت ضَسای هبلی.
 -8ایدبد سبختبسی ثشای هٌبثغ ٍسٍدی ثب تَخِ ثِ ضشایظ ّش صهبى اػن اص ایدبد فضبیی ثشای تؼبهل خیشیي،
فضبیی خْت ایدبد هٌبثغ هبلی اص عشیك تَاًوٌذیّبی هدوَػِ ٍ...
 -9ایدبد سبختبسی خْت تخػیع هٌبثغ ثِ هدوَػِ.
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 -12ضٌبخت ًیبصّبی هدوَػِ ٍ ثِ سٍصسسبًی آى.
 -11خوغ آٍسی اهَال ٍ تدْیضات ٍ اهکبًبت هدوَػِ ٍ ثِ سٍص سسبًی آى.
 -12هطخع کشدى ًوبیٌذُ خَد دس هدوَػِّبی هختلف حکوتسشا.
 -13هطخع کشدى تَلیت هکبىّبی صیش ًظش هدوَػِ.
 -14هطخع کشدى ًحَُ ًگِداسی اهَال هدوَػِ.
 -15ضٌبسبیی ًیشٍّبی اًسبًی ّوشاُ ٍ ّوکبس اص هٌظش چگًَگی تؼبهل هبلی.
 -16هطخع کشدى ػیَى ٍ ًوبیٌذگبًی خْت تؼبهل ػضتهٌذاًِ ثب ّوکبساى.
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 -4اعضای شورای مالی

اػضبی ضَسا ی هبلی ثبیذ دٍ خػَغیت ضبخع سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ:
 )1تَاًوٌذی دس اهَس هبلی ثِ گًَِای کِ دس ایي صهیٌِ تدشثِّبی هَفك ٍ یب ایذُّبی کبسسبص داضتِ ثبضٌذ.
 )2آضٌبیی ثب فضبّبی فشٌّگی ٍ ًیض آضٌبیی کلی ثب چْبسچَةّب ٍ سیبستّبی هدوَػِی حکوتسشا ثِ
گًَِای کِ ثشای تػوینگیشی خْت ًیبصّبی هدوَػِ ثتَاًٌذ سٍیکشد غحیحی داضتِ ثبضٌذ.
اًتخبة اػضبی ضَسا دس اٍلیي دٍسُ تَسظ دثیش ضَسای ساّجشدی حکوتسشا غَست هیگیشد .یک ًفش اص
اػضبی ضَسای ساّجشدی حکوتسشا کِ تَسظ دثیش ضَسا هؼشفی هیضَد ثبیذ ػضَ ضَسای هبلی ثبضذ ٍ یک
ًفش اص ّش یک اص هدوَػِّبی حکوتسشا کِ تَسظ هذیش ّش حکوتسشا هطخع هیضًَذ ًیض ثبیذ ػضَ
ضَسای هبلی ثبضٌذ .یکی اص اػضبی ضَسای هبلی ثبیذ فشدی ثبضذ کِ ثِ لَاًیي حمَلی سایح دس کطَس تسلظ
کبفی داضتِ ثبضذّ .وچٌیي دثیش ضَسای ساّجشدی حکوت سشا حك داسد ػالٍُ ثش ػضَی کِ اص عشف ضَسای
ساّجشدی اًتخبة هیکٌذ ،ضخع دیگشی سا خْت خلَگیشی اص اًحشاف دس هسبئل هبدی ثِ ػٌَاى ثبصسس
خبسخی ثشای ضَسای هبلی تؼییي کٌذ کِ تؼییي ٍظبیف ثبصسس خبسخی ثش ػْذُی دثیش ضَسای ساّجشدی خَاّذ
ثَد.
هدوغ خیشیي حکوت سشا ثِ ػٌَاى اغلیتشیي خذهتسسبًبى ٍ خذهتگیشاى حکوتسشا ٍ اغلیتشیي
ریًفؼبى ضَسای هبلی ثِ حسبة هیآیٌذ کِ پیطٌْبد هیضَد اػضبی ضَسای هبلی حتی االهکبى اص ایي خوغ
اًتخبة ضًَذ ٍ دس ایدبد ثستشّبی ٍسٍدی اص تَاًوٌذیّبی ایي خوغ غفلت ًطَد.
تؼذاد اػضبی ضَسای هبلی ثب تَخِ ثِ ضشایظ ٍ التضبئبت صهبى هیتَاًذ ثیي  7الی ً 19فش ثبضذ .ایي تؼذاد
تَسظ ضَسای هبلی (دس ّش ًین سبل یب سبل) تؼییي هیضَدّ .وچٌیي دثیش ضَسای هبلی تَسظ اکثشیت اػضبی
ضَسای هبلی اًتخبة هیضَد .اضبفِ ضذى فشد ثِ خوغ ضَسای هبلی هٌَط ثِ هؼشفی ضخع خذیذ ٍ
هطَستگیشی اص اػضبی ضَسای هبلی ٍ تبییذ دثیش ایي ضَسا هیثبضذ.
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ػضل افشاد ثِ دٍ عشیك غَست هی گیشد:
 )1تَسظ دثیش ضَسای هبلی.
ً )2ظش ثیص اص دٍ سَم اػضبی ضَسای هبلی.
استؼفبی اػضب تَسظ دثیش ضَسای هبلی لبثل لجَل است.
تؼییي ٍظبیف ّش یک اص اػضبی ضَسا ،تَسظ دثیش ضَسا ٍ ثب دس ًظش گشفتي ًظش خَد افشاد غَست هیگیشد.
ضشایظ اًحالل ضَسای هبلی:
دس غَستی کِ کل ضَسای هبلی ثِ دالیلی اػن اص غالحدیذ:
 -1هشاخغ لبًًَی
 -2توبم اػضبی ضَسای ساّجشدی
 -3اکثشیت اػضبی ضَسای هبلی
هٌحل ضذًذ ،اػضبی خذیذ ضَسای هبلی تَسظ دثیش ضَسای ٍلت تؼییي هیضَد .پس دس ّش صهبًی اگش ضَسای
هبلی هٌحل ضَد ،ساُاًذاصی هدذد ٍ اًتخبة اػضب تَسظ دثیش ضَسای ساّجشدی حکوتسشا غَست هیگیشد.
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 -5آفت شناسی شورای مالی

ثِ خبعش ٍخَد ضشایظ ًبهسبػذ خبهؼِ کِ دس صهیٌِی هسبئل هبلی ٍخَد داسد ٍ ًیض ػذم ٍخَد فضبّبی
هٌبسجی کِ دس آى سبختبسّبی هبلی ٍ سبختبسّبی فشٌّگی ثِ عَس ّوبٌّگ ٍ هٌبست ثب یکذیگش فؼبلیت کٌٌذ،
پیصثیٌی هیضَد کِ ثِ ٍخَد آهذى فضبی هبلی سبختبسهٌذ دس هدوَػِّبی فشٌّگی آفبت ٍیژُای سا ثِ ّوشاُ
ثیبٍسد کِ دس اداهِ ثِ هْنتشیي آًْب خَاّین پشداخت:
 )1هوکي است ثِ هدوَػِای کِ سبختبس هبلی داسد ثِ ػٌَاى یک هدوَػِی التػبدی ًگبُ ضَد .ایي ثذاى
هؼٌبست کِ سبختبس کل هدوَػِ ٍ یب سیبستّبی هدوَػِ ثِ سوتی ثشٍد کِ تػوینگیشی ّب ثیطتش
سوت ٍ سَی التػبدی پیذا کٌذ ًِ سوت ٍ سَی فشٌّگی!
 )2افشاد هَاخِ ثب هدوَػِ خَد سا دس یک سبختبس التػبدی حس کٌٌذ ٍ اسصش تالشّبی خَد سا ثِ
غَست هبدی ثسٌدٌذ.
 )3هسئَلیي هدوَػِ تٌْب ساُ اسج ًْبدى افشاد یب لذسداًی اص صحوبت ایطبى سا اص عشیك هسبئل هبلی ثذاًٌذ.
 )4ثب تَخِ ثِ سٍیکشد لذسداًی اص ّوکبساى ،پشداختّبیی کِ ثِ ایطبى هیضَد ثِ غَست ػضتوٌذاًِ اًدبم
ًطَد ٍ فضبیی سا ایدبد کٌذ کِ یب ّوکبس هذ ًظش آصسدُ خبعش ضَد ٍ یب فضبی لیبس ثیي دیگش ّوکبساى
سخ دّذ.
 )5اگش سبختبس هبلی ضفبفیت کبفی سا ًذاضتِ ثبضذ هدوَػِّبی فشٌّگی سغح ضْش ،هدوَػِ سا هتْن ثِ
ایدبد ثٌگبُ التػبدی هیکٌٌذ.
 )6دس غَستی کِ سیبستّبی کلی هدوَػِ ثِ سوت التػبدی ثشٍد ٍ اص لبلت فشٌّگی خبسج ضَد ٍ یب
ثِ گًَِای سفتبس ضَد کِ ثشای هشاخغ لبًًَی هبلی کطَس ایدبد ضجِْ ًوبیذ ،ثبػث هیضَد هدوَػِ
دچبس هخبعشات اختوبػی ٍ هلی ضَدکِ دسگیشیّبی لبًًَی سا دس پی خَاّذ داضت.
 )7اػضبی ضَسای هبلی دچبس فسبد هبلی ضًَذ.
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 )8هدوَػِ اص حیث تَاًوٌذ ضذى دس هسبئل هبلی خَد سا اص دیگش هدوَػِّبی فشٌّگی ثشتش ثجیٌذ ٍ آیِ 2
سَسُ ی هبئذُ:
تَعايَوًُا عَلَى الْثِزِّ يَ التَّقًْى

در ويكًكارى ي پرَيسگارى با يكذيگر َمكارى كىيذ
سا سشلَحِ ی کبس خَد لشاس ًذّذ.
ثِ حَل ٍ لَُی الْی ٍ ثب داضتي ثػیشت ٍ تمَا ،اًتخبة غحیح اػضبی ضَسای هبلیً ،ظبستّب ٍ
ثبصسسیّبی ثِ هَلغ ٍ حس هسئَلیت توبم اػضبی ضَسای ساّجشدی ًسجت ثِ هدوَػِ هیتَاى آفبت فَق سا
پیطگیشی ًوَد ٍ اص ثشٍص آى خلَگیشی کشد.
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