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غٌذٍقّبی سشهبیِگزاسی ثب جوغ آٍسی ًمذیٌگی سشهبیِگزاساى الذام ثِ تطىیل سجذی اص
اٍساق ثْبداس هیوٌٌذ وِ ایي ًَع اص سشهبیِگزاسی هیتَاًذ هٌبفغ ثسیبسی ثشای سشهبیِگزاساى
ایجبد وٌذّ .وبٌّگی ثیي خَاستِّبی سشهبیِگزاساى ٍ همتضیبت سجذ یىی اص هْوتشیي
ػَاهل ثشای اداهِ حیبت غٌذٍق هیثبضذ .هْوتشیي ًىتِ ثشای ّن سَ ضذى توبیالت
سشهبیِگزاسی سشهبیِگزاساى ٍ هذیشاى سشهبیِگزاسی غٌذٍق ضفبف وشدى اثؼبد
سشهبیِگزاسی هی ثبضذ .ثشای تحمك ایي اهش هذیشاى سشهبیِگزاسی غٌذٍق هَظفٌذ
سیبستّبی سشهبیِگزاسی خَد سا هستٌذ ٍ ضفبف دس اختیبس سشهبیِگزاساى ثگزاسًذ تب
سشهبیِگزاساى پس اص هغبلؼِ اسبسٌبهِ ٍ اهیذًبهِ ثتَاًٌذ ثِ ثشسسی سیبستّبی
سشهبیِگزاسی غٌذٍق ثپشداصًذ .ایي سیبستّب دس لبلت ایي ثیبًیِ تٌظین ضذُ است وِ دس
اداهِ دس لبلت سشفػلّبی استبًذاسد اسائِ هیضًَذ .ضبیبى روش است ثِ ثسیبسی اص هغبلت دس
اهیذًبهِ ٍ اسبسٌبهِ ًیض اضبسُ ضذُ است.



اهذاف سزمایهگذاری کوتاه مذت ،میان مذت و بلنذ مذت صنذوق

ّذف اص تطىیل غٌذٍق ،جوغ آٍسی سشهبیِ اص سشهبیِگزاساى ٍ تطىیل سجذی اص داساییّب ٍ
هذیشیت ایي سجذ است .ثب تَجِ ثِ پزیشش سیسه هَسد لجَل ،تالش هیضَد ،ثیطتشیي
ثبصدّی هوىي ًػیت سشهبیِگزاساى گشدد .اًجبضتِ ضذى سشهبیِ دس غٌذٍق ،هضیتّبی
هتؼذدی ًسجت ثِ سشهبیِگزاسی اًفشادی سشهبیِگزاساى داسد :اٍالً ّضیٌِ ثىبسگیشی ًیشٍّبی
هتخػع ،گشدآٍسی ٍ تحلیل اعالػبت ٍ گضیٌص سجذ ثْیٌِ اٍساق ثْبداس ثیي ّوِ
سشهبیِگزاساى تمسین هیضَد ٍ سشاًِ ّضیٌِ ّش سشهبیِگزاس وبّص هییبثذ .حبًیبً ،غٌذٍق اص
جبًت سشهبیِگزاساى ،ولیِ حمَق اجشایی هشثَط ثِ غٌذٍق اص لجیل دسیبفت سَد سْبم ٍ

بیانیه سیاست سزهایهگذاری صنذوق سزهایهگذاری اهین هلت

2

وَپي اٍساق ثْبداس سا اًجبم هیدّذ ٍ دس ًتیجِ سشاًِ ّضیٌِ ّش سشهبیِگزاسی وبّص هییبثذ.
حبلخبً ،اهىبى سشهبیِگزاسی هٌبست ٍ هتٌَعتش داساییّب فشاّن ضذُ ٍ دس ًتیجِ سیسه
سشهبیِگزاسی وبّص هییبثذ .ایي غٌذٍق اص ًَع غٌذٍق سشهبیِگزاسی دس اٍساق ثْبداس ثب
دسآهذ حبثت ٍ ثب پیص ثیٌی سَد هیثبضذ ٍ هٌبست افشاد سیسهگشیض هیثبضذّ .ذف اص
سشهبیِگزاسی دس ایي غٌذٍق ایجبد حذالل ثبصدّی پیص ثیٌی ضذُ هیثبضذ ٍلی سؼی ثش
ایي است وِ ثذٍى افضایص سیسه ،ثبصدّی ثیطتشی ًػیت سشهبیِگزاساى گشدد .ثِ عَس
خالغِ اّذاف ایي غٌذٍق دس وَتبُ هذت ،هیبىهذت ٍ ثلٌذهذت ثِ ضشح ریل هی ثبضذ:
 .0اّذاف وَتبُهذت:
 تبهیي حذالل ثبصدّی پیص ثیٌی ضذُ دس اهیذًبهِ.
 سػبیت همشسات حبون ثش اداسُ غٌذٍق وِ دس اسبسٌبهِ ٍ اهیذًبهِ غٌذٍق ثذاى
تػشیح ضذُاست.

 .2اّذاف هیبىهذت:
 پبیص هستوش سیسهّبی سشهبیِگزاسی ٍ تالش ثشای وٌتشل یب پَضص آًْب ثب
استفبدُ اص اثضاسّبی پَضص سیسه هَجَد.
 ضٌبسبیی فشغتْبی سشهبیِگزاسی وِ ثب حذالل سیسه حذاوخش ثبصدّی هوىي سا
ثشای غٌذٍق فشاّن آٍسد.
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 .3اّذاف ثلٌذهذت:
 دست یبثی ثِ یه سغح اص ثبصدّی هغوئي ٍ ثب حجبت وِ ثبالتش اص ًشخ ثْشُ ثذٍى
سیسه است.
 افضایص پبیذاس دس هجوَع خبلع اسصش داساییّبی غٌذٍق ثِ هٌظَس ثْشُهٌذی
ّش چِ ثیطتش اص غشفِجَییّبی ًبضی اص همیبس.



سیاستهای سزمایهگذاری کوتاه مذت ،میان مذت و بلنذ مذت صنذوق

هذیشاى سشهبیِگزاسی ثب تَجِ ثِ اّذاف خَد دس افكّبی صهبًی هتفبٍت ،سیبستّبی
هٌبسجی ثشای سشهبیِگزاسی دس ًظش هیگیشًذ.
 ثشای تحمك اّذاف وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت غٌذٍق ثیطتش توشوض ،سشهبیِگزاسی دس
اٍساق ثْبداس ثب دسآهذ حبثت،گَاّیّبی سپشدُ ٍ سپشدُّبی ثبًىی ثش اسبس هفبد
اهیذًبهِ است تب ثتَاى ضوي وٌتشل سیسهّبی هَجَد ٍ پَضص حذالل ثبصدّی
پیصثیٌی ضذُ دس اهیذًبهِ ،ػولىشدی ثبحجبت ثشای غٌذٍق سلن صد.
 ثشای سشهبیِگزاسی دس اٍساق ثْبداس ثب دسآهذ حبثت ثِ ٍیژُ اٍساق هطبسوت ،هؼیبسّبی
صیش هَسد ثشسسی لشاس هیگیشًذ:
 دٍسُّبی صهبًی پشداخت سَد (هبّبًِّ ،ش سِ هبُ یىجبس ٍ یب پشداخت دس
اًتْبی دٍسُ).
ً شخ ثبصدّی هَحش اٍساق.
 تَاى چبًِصًی ثشای دسیبفت ًشخّبی تشجیحی ثبالتش
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 اهىبى تحمك ًشخّبی سَد لغؼی ثبالتش اص ًشخ ػلی الحسبة اػالم ضذُ
تَسظ ًبضش اٍساق هطبسوت ثب ثشسسی ًشخ ثبصدُ داخلی عشح سشهبیِگزاسی
هجٌبی اًتطبس اٍساق.
 تخػیع ثخص وَچىی اص حجن داساییّبی غٌذٍق ثِ سشهبیِگزاسی دس سْبم ٍ
حك تمذم سْبم پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس یب فشاثَسس تب ثتَاى ثذٍى تحویل سیسه ثبال
ثِ غٌذٍق دس هیبى هذت یب ثلٌذهذت ثبصدّی ثیطتشی سا ًػیت سشهبیِگزاساى وشد.
هذیشاى سشهبیِگزاسی ثب استفبدُ اص هذلّبی اسصضیبثی سْبم لیوت راتی سْبم سا
تخویي صدُ ٍ ثذًجبل سْبهی ّستٌذ وِ صیش اسصش راتی خَد دس ثبصاس هؼبهلِ
هیضًَذ .اص هذلّبی هَسد استفبدُ دس اسصضیبثی سْبم هی تَاى ثِ هذلّبی تٌضیل
سَد ًمذی ،هذلّبی تٌضیل جشیبى ًمذ آصاد سْبهذاساى ( ثشای ضشوتّبیی وِ سَد
تمسین ًویوٌٌذ یب ًَپب ّستٌذ ٍ سبثمِ تمسین سَد ًذاسًذ) اضبسُ وشد .هذیشاى
ّوچٌیي ثب استفبدُ اص ضشایت لیوتی اسصش یه سْن سا ثِ عَس ًسجی اسصیبثی وشدُ
ٍ ثب همبیسِ ایي ضشایت الذام ثِ خشیذ یب فشٍش سْبم هیوٌٌذ.



استزاتژیهای کوتاه مذت ،میان مذت و بلنذ مذت تخصیص داراییهای
صنذوق

ػَاهل تبحیشگزاس ثش ًحَُ تخػیع داساییّبی غٌذٍق ثِ داساییّبی هجبص عجك اهیذًبهِ ثِ
ضشح ریل هی ثبضذ:
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 عول به هفاد اسناد باالدستی صنذوق (اعن اس اهیذناهه و اساسناهه) :هذیشاى
سشهبیِگزاسی هَظفٌذ تخػیع داساییّب سا دس هحذٍدُ تؼییي ضذُ دس اهیذًبهِ
اًجبم دٌّذ یؼٌی هیضاى سشهبیِگزاسی دس یه ًَع داسایی ّوَاسُ ثیي یه حذالل ٍ
حذاوخش تؼشیف ضذُ خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي یىی اص ٍظبیف هذیشاى سشهبیِگزاسی دس
تخػیع داساییّب ،سػبیت الضاهبت هٌذسد دس اهیذًبهِ دس ساثغِ ثب ًػبة داسایی-
ّبست.


تخصیص حذاکثزی هنابع صنذوق به داراییهای با درآهذ ثابت.

 هتنوعساسی و توسیع ریسک .

 وضعیت باسار سهام و اوراق بذهی در چزخههای رکود و رونك تجاری :دس دٍسُّبی سًٍك
ثبصاس سْبم هذیشاى حذاوخش هجبص ثِ سشهبیِگزاسی  %31اص داساییّبی غٌذٍق دس
سْبم ٍ حك تمذم ّستٌذ ٍ .دس دٍسُّبی سوَد یب ثیحجبتی ثبصاس سشهبیِ ،هذیشاى
سشهبیِگزاسی حذاوخش هٌبثغ هَجَد سا غشف سشهبیِگزاسی دس اٍساق ثْبداس ثب دسآهذ
حبثت خَاٌّذ وشد.وِ ایي هیضاى هیتَاًذ حتی تب  %011اص حجن داساییّبی غٌذٍق
ًیض ثبضذ.0
 نقذشونذگی و ریسکپذیزی پایین :غٌذٍق غشفبً دس داساییّبی سشهبیِگزاسی
هیوٌذ وِ اص دسجِ ًمذضًَذگی ثبالیی ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ ثتَاى دس ّش ضشایغی ثب
تحویل ووتشیي ّضیٌِ ثِ غٌذٍق آًْب سا تجذیل ثِ ًمذ ًوَد .ضوٌبً هذیشاى غٌذٍق
 0عجك اهیذًبهِ ثِ اصای ّش سِ دسغذ اص ول داساییّبی غٌذٍق وِ دس اًَاع غىَن ضشوت ّب اص جولِ اٍساق هطبسوت ،اٍساق
اجبسُ ،اٍساق ثْبداس سٌّی ٍ سبیش اٍساق ثْبداس ثب دسآهذ حبثت سشهبیِگزاسی هی ضَد (هطشٍط ثِ ایي وِ هجَص اًتطبس آىّب تَسظ
سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس غبدس ضذُ ثبضذ) ،یه دسغذ اص حذالل ًػبة سشهبیِگزاسی دس ثبصاس سْبم وبّص هییبثذ.
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دس تخػیع داساییّبی غٌذٍق ،اغل هحبفظِوبسی ٍ پشّیض اص پزیشش سیسهّبی
ثبال سا سشلَحِ ثشًبهِّبی خَیص لشاس خَاٌّذ داد.



سیاستهای شناسایی انواع ریسکهای متزتب بز سبذ اوراق بهادار
صنذوق و شیوههای انذاسهگیزی ،مذیزیت و افشای آنها

ثب تَجِ ثِ هحتَای اهیذًبهِ ٍ اسبسٌبهِ توْیذات الصم ثشای اص ثیي ثشدى سیسهّبی
سشهبیِگزاسی اًذیطیذُ ضذُ است .اص جولِ ایي توْیذات هیتَاى ثِ ًمص اسوبى غٌذٍق اص
جولِ هتَلی ،حسبثشس ٍ ضبهي ًمذ ضًَذگی اضبسُ وشدٍ .ظبیف ایي اسوبى ٍ سبیش اسوبى
غٌذٍق دس اسبسٌبهِ روش ضذُ است .ثب ایي ٍجَد سیسه ایي غٌذٍق غفش ًویثبضذ ٍ یه
سشهبیِگزاس ثبیذ ثب آگبّی اص ایي سیسه ّب الذام ثِ سشهبیِگزاسی وٌذ .ثشخی سیسهّبی
پیص سٍی سشهبیِگزاس ثِ ضشح ریل هیثبضذ:
 ثبصدّی پیص ثیٌی ضذُ ثشای ایي غٌذٍق تضویي ًطذُ است یؼٌی اهىبى داسد دس
ضشایظ ًبهسبػذ ثبصدّی ووتشی ثشای غٌذٍق حبغل ضَد .الجتِ ثشای اص ثیي ثشدى
ایي سیسه همشس ضذُ است وسشی ثبصدّی پیص ثیٌی ضذُ ،اص هحل وبسهضد هذیش دس
آى فػل ٍ وبسهضدّبی پشداخت ًطذُ ثِ ٍی دس فػَل لجل ،تبهیي ضَد ٍلی دس ّش
غَست اگش ایي وبسهضد ًتَاًذ سَد پیص ثیٌی ضذُ سا هحمك وٌذ ّوچٌبى سیسه
ٍجَد داسد.
 سیسه وبّص اسصش داساییّبی غٌذٍق :لیوت اٍساق ثْبداس دس ثبصاس ،تبثغ ػَاهل
هتؼذدی اص جولِ ٍضؼیت سیبسی ،التػبدی ،اجتوبػی ،غٌؼت هَضَع فؼبلیت ٍ
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ٍضؼیت خبظ ًبضش ٍ ضبهي آى است .ثب تَجِ ثِ آىوِ هوىي است دس هَالؼی توبم
یب ثخطی اص داساییّبی غٌذٍق دس اٍساق ثْبداس سشهبیِگزاسی ضذُ ثبضٌذ ٍ اص آًجب
وِ لیوت ایي اٍساق هیتَاًذ دس ثبصاس وبّص یبثذ ،لزا غٌذٍق اص ایي ثبثت هوىي
است هتضشس ضذُ ٍ ایي ضشس ثِ سشهبیِگزاساى هٌتمل ضَد .الجتِ ثب تَجِ ثِ اّذاف ٍ
سیبستّبی سشهبیِگزاسی ایي غٌذٍق سؼی هیضَد اص سشهبیِگزاسی دس
داساییّبیی وِ سیسه ثبالیی داسًذ خَدداسی ضَد.
 سیسه ًىَل اٍساق ثْبداس :اٍساق ثْبداس ضشوتّب ثخص ػوذُی داساییّبی غٌذٍق سا
تطىیل هیدّذ .گشچِ غٌذٍق دس اٍساق ثْبداسی سشهبیِگزاسی هیوٌذ وِ سَد
حذالل ثشای آًْب تؼییي ٍ پشداخت سَد ٍ اغل سشهبیِگزاسی آى تَسظ یه هَسسِ
هؼتجش تضویي ضذُ است یب ثشای پشداخت اغل ٍ سَد سشهبیِگزاسی دس آًْبٍ ،حبیك
هؼتجش ٍ وبفی ٍجَد داسد ٍلی ایي احتوبل ٍجَد داسد وِ عشح سشهبیِگزای هشتجظ
ثب ایي اٍساق سَدآٍسی وبفی ًذاضتِ ثبضذ یب ًبضش ٍ ضبهي ثِ تؼْذات خَد دس
پشداخت ثِ هَلغ سَد ٍ اغل اٍساق ثْبداس ،ػول ًٌوبیٌذ یب اسصش ٍحبیك ثِ عشص لبثل
تَجْی وبّص یبثذ ثِ عَسی وِ پَضص دٌّذُی اغل سشهبیِگزاسی ٍ سَد هتؼلك
ثِ آى ًجبضٌذٍ .لَع ایي اتفبلبت هیتَاًذ ثبػج تحویل ضشس ثِ غٌذٍق ٍ هتؼبلجبً
سشهبیِگزاساى ضًَذ.
 سیسه ًَسبى ثبصدُ ثذٍى سیسه :دسغَستی وِ ًشخ ثبصدُ ثذٍى سیسه افضایص یبثذ،
ثِ احتوبل صیبد لیوت اٍساق هطبسوت ٍ سبیش اٍساق ثْبداسی وِ سَد حذالل یب حبثتی
ثشای آًْب تؼیي ضذُ است ،دس ثبصاس وبّص هی یبثذ .اگش غٌذٍق دس ایي ًَع اٍساق
ثْبداس سشهبیِگزاسی وشدُ ثبضذ ٍ ثبصخشیذ آى ثِ لیوت هؼیي تَسظ یه هَسسِ

بیانیه سیاست سزهایهگذاری صنذوق سزهایهگذاری اهین هلت
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هؼتجش تضویي ًطذُ ثبضذ ،افضایص ًشخ ثبصدُ ثذٍى سیسه ،هوىي است ثبػج تحویل
ضشس ثِ غٌذٍق ٍ هتؼبلجبً سشهبیِگزاساى گشدد.
هذیشاى سشهبیِگزاسی غٌذٍق ّوَاسُ ثب پبیص ٍضؼیت والى التػبد ٍ پیگیشی
سیبستّبی التػبدی دٍلت (سیبستّبی پَلی ٍ هبلی) ٍ ضشایظ وست ٍ وبس دس وطَس
تالش هیوٌٌذ سیسهّبی پیص سٍی غٌذٍق سا ّشچِ صٍدتش ضٌبسبیی وٌٌذ ٍ ثب اػوبل
هذیشیتی فؼبل تشویت ٍ هیضاى تخػیع داساییّبی غٌذٍق سا اغالح وٌٌذ.



سیاستهای پایش و باسبینی عملکزد سبذ اوراق بهادار در ادوار میان
دورهای و انجام اصالحات السم

ثب تَجِ ثِ الضاهبت افطبی اعالػبت ثبصدّی غٌذٍق هغبثك اسبسٌبهِ ،ثبصدّی غٌذٍق ثِ
غَست سٍصاًِّ ،فتگی ،هبّبًِ ٍ سبالًِ هحبسجِ ٍ دس تبسًوبی غٌذٍق ًوبیص دادُ هیضَد وِ
ایي اعالػبت هیتَاًذ تب حذٍدی ػولىشد غٌذٍق سا ًطبى دّذ اهب دس اًذاصُگیشی ػولىشد
غٌذٍق ثبیذ ػالٍُ ثش هؼیبس ثبصدُ ثِ هؼیبس سیسه ًیض تَجِ ضَد .سؼی ثش آى است وِ پبیص
ٍ ثبصثیٌی ػولىشد غٌذٍق ثِ غَست هستوش اًجبم گیشد ٍ دسغَست لضٍم تغییشات الصم اًجبم
گیشد.

بیانیه سیاست سزهایهگذاری صنذوق سزهایهگذاری اهین هلت
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شاخص های هبنا بزای هقایسه باسدهی صنذوق با آنها و هحاسبه باسدهی
تعذیل شذه بز هبنای ریسک هورد هذف

اص آًجب وِ غٌذٍق سجذی هتطىل اص اٍساق ثب دسآهذ حبثت ٍ سْبم هی ثبضذ ٍ هجوَػِ سْبم
هَجَد دس سجذ ثخَثی هتٌَع ًیستٌذ (ثذلیل سیبست اًتخبة سْبم ون سیسه ٍ پشثبصدُ)،
ثشای سٌجص ػولىشد غٌذٍق ثبیذ اص هؼیبسّبیی استفبدُ ضَد وِ سیسه غیشسیستوبتیه سا
دس ًظش ثگیشًذ .اص جولِ ایي هؼیبسّب ٍ ضبخعّبی هجٌب هیتَاى ثِ هَاسد صیش اضبسُ وشد:


هعیار پاداش به تغییزپذیزی (هعیار شارپ)

ایي هؼیبس اص تمسین غشف سیسه پشتمَی ثِ سیسه ول پشتفَی ثذست هیآیذ .ضبخع
هجٌبی آى اص تمسین غشف سیسه ثبصاس ثِ سیسه ول ثبصاس (ضیت خظ ثبصاس سشهبیِ) ثذست
هیآیذ.

هؼیبس ضبسح

ضبخع هجٌب
وِ دس سٍاثظ ثبال  Rpثبصدّی سجذً Rf ،شخ ثبصدُ ثذٍى سیسه Rm ،ثبصدّی ثبصاس  σp ،سیسه
ول سجذ ٍ  σmسیسه ول ثبصاس هیثبضٌذّ .شچِ هؼیبس ضبسح ثضسگتش اص ضبخع هجٌب ثبضذ
ػولىشد سجذ ثْتش است.

بیانیه سیاست سزهایهگذاری صنذوق سزهایهگذاری اهین هلت
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هعیار هودیلیانی و هیلز()M2D

ایي هؼیبس ًیض ّوبًٌذ هؼیبس ضبسح اص اًحشاف هؼیبس ثِ ػٌَاى سیسه پشتفَی استفبدُ ًوَدُ ٍ
ػولىشد سا ثش اسبس خظ  CMLتبسیخی هَسد سٌجص لشاس هیدّذ.
Rp = Rf +

= Rf +

2

D

M

ّش چِ ًشخ ثبصدّی سجذ اص هؼیبس هَدیلیبًی ٍ هیلش ثضسگتش ثبضذ ػولىشد سجذ ثْتش هیثبضذ.



سیاستهای انجام ادواری آسمونهای بحزان به منظور مصونساسی
سبذ اوراق بهادار و مذیزیت ریسک در شزایط بحزانی

ثشای یه غٌذٍق سشهبیِگزاسی ضشایظ ثحشاًی صهبًی حبدث هیضَد وِ ًشخ اثغبل ٍاحذّبی
سشهبیِگزای اص حذهؼوَل ٍ پیصثیٌی ضذُ فشاتش سٍد .دس ایي ضشایظ ًمذیٌگی غٌذٍق ثِ
ضذت پبییي هیآیذ ٍ هذیشاى سشهبیِگزاسی غٌذٍق هججَسًذ داساییّبی غٌذٍق سا ّش چِ
صٍدتش (عجك اسبسٌبهِ حذاوخش  5سٍص) ًمذ وٌٌذ .الجتِ ٍجَد سوي ضبهي ًمذضًَذگی هیتَاًذ
ایي سیسه سا ثِ ضذت وبّص دّذ صیشا ایي سوي هَظف است ثؼذ اص اػالم هذیش غٌذٍق
حذاوخش تب پبیبى سٍص وبسی ثؼذ ًمذیٌگی الصم سا تبهیي وٌذ .ثِ ّش غَست ایي احتوبل ٍجَد
داسد وِ غٌذٍق ثب هطىل ًمذیٌگی هَاجِ ضَد ،ثشای همبثلِ ثب ایي ضشایظ هذیشاى
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سشهبیِگزای غٌذٍق اص تجضیِ ٍ تحلیل سٌبسیَ ثذتشیي حبلت

00

(scenario analysis

)worst case

ثْشُ هیگیشًذ ٍ ثب دس ًظش گشفتي ثذتشیي ضشایظ ،پیص ثیٌیّبی الصم ٍ توْیذات الصم سا
اًجبم هیدٌّذ.



سیاست باسنگزی و بزوسرسانی بیانیه سیاستهای سزمایهگذاری
صنذوق در ادوار مختلف

ثب تَجِ ثِ تغییش ػَاهل تبحیشگزاس ثش غٌذٍق هبًٌذ تغییش لَاًیي ٍ همشسات ًبظش ثش فؼبلیت
غٌذٍقّب ،ضشایظ ػوَهی التػبد وطَس ،سیبستّبی پَلی ٍ هبلی دٍلت ٍ ّوچیي تغییشات
اسبسٌبهِ ٍ اهیذًبهِ هػَة هجوغ ایي ثیبًیِ هَسد ثبصًگشی لشاس خَاّذ گشفت ٍ اغالحبت
الصم غَست خَاّذ گشفت.

