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 مقدمٍ .1

  ، اظ ١َف٧بي ذبضخي ٣ ١بچيع ث٤زٟ خصة ؾطٝبي٦ زٙي٘ ١َبيم ثبظاض ؾطٝبي٦  ثب٨ْ١ب زض اٍتهبز ايطاٟ، ث٦

ت٤اٟ ثرف ثب١ْي ضا زض  ٕصاضي، ثطذ٤ضزاض١س. زض ٣اٍـ، ٝي ؾٞت ٝهبضه ؾطٝبي٧٦ب ث٦  ّٚيسي زض تد٨يع ؾپطز٥

ٕطي  ٣ اضاي٦ ز٢٧س٥ ذسٝبت ٣اؾغ٦ اٍتهبز ايطاٟ ٨ٝٞتطي٠ ٝدطاي اضتجبعي ٝيبٟ فطض٦ ٣ تَبضبي ٢ٝبثـ پ٤ٙي

تالٗ ٧بي ثط٣ظ اذ ٦ّ ٧ط٦١٤ٕ ١َهبٟ زض ؾبذتبض اي٠ ثرف ٣ ١بّبضآٝسي فْٞٚطز آٟ ظٝي٦٢ حسي زا١ؿت؛ ث٦ ٝبٙي

آ٣ضز. ثطضؾي ؾبذتبض ١ؾبٛ ثب١ْي زض اٍتهبز ايطاٟ عي ز٦٧ ٧بي اذيط ١كبٟ  ىطآ٧ٜ ٝي٧ب ضا ١يع  زض ؾبيط ثرف

ٙحبػ ؾبذتبض حبّٜ ـ اظ ضٍبثتي ث٦ ا١حهبضي ـ ٕصضا١س٥   ٝي ز٧س، اي٠ ١ؾبٛ زض ع٤ٗ ظٝبٟ، ٝطاح٘ ٝتيب٣تي ضا ث٦

زاضاي ؾبذتبض ٝسيطيتي ز٣ٙتي ٣ ذه٤ني ث٤ز٥ ٣  ،1357اؾت. قج٦ْ ثب١ْي زض ٍج٘ اظ ا١َالة اؾالٝي زض ؾبٗ 

پؽ اظ ا١َالة ث٦ فٚت ٝكْالت ايدبز قس٥، ّٚي٦ ثب٨ْ١بي ّك٤ض ٝٚي قس٥ ٣ زض ٝبْٙيت ز٣ٙت زضآٝس٥ اؾت. 

ؾبذتبض تد٨يع ٣ ترهيم ٢ٝبثـ زض اي٠  1362ؾپؽ ثب ته٤يت ٍب٤١ٟ فٞٚيبت ثب١ْساضي ثس٣ٟ ضثب زض ؾبٗ 

٣ تجقبت آٟ ٣ ضط٣ضت  1359-67. ث٦ زٙي٘ ٤ٍ٣ؿ خ٢ٔ عي ؾب٨ٙبي زچبض تنييط اؾبؾي قس٥ اؾت ؾيؿتٜ

٧بي ١بقي اظ آٟ، ٝساذالت ز٣ٙت زض ؾيؿتٜ تبٝي٠ ٣ ترهيم ٢ٝبثـ ث٦ تسضيح ٕؿتطـ يبىت٦  ثبظؾبظي آؾيت

 -ث٦ ثقس قط٣ؿ قس٥ اؾت ٦ّ1368 اظ ؾبٗ  -٧بي ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ّك٤ض اؾت. زض تس٣ي٠ ٣ اخطاي  ثط١ب٦ٝ

ثب١ْي، ا٤ٙ٣يت ث٢سي زض افغبي تؿ٨يالت ث٦ ثرك٨ب ٣ ٢ٝبعٌ ٤ٝضز تبّيس ٍطاض ٕطىت٦ تقيي٠ ؾَو تؿ٨يالت 

اؾت. تقيي٠ ١طخ زؾت٤ضي ؾ٤ز٧بي ثب١ْي ت٤ؾظ ز٣ٙت ٣ ٝحس٣ز ث٤زٟ اثعاض٧بي ؾيبؾت پ٤ٙي ثب١ِ ٝطّعي 

زض ز٣ضاٟ پؽ اظ ا١َالة ث٦ ذ٤ثي ٝك٤٨ز اؾت. ٧ٞچ٢ي٠، عي ؾب٨ٙبي اذيطقب٧س ىطا٧ٜ قسٟ ظٝي٦٢ ٍب١٤١ي 

ث٦ ثقس( ٧ؿتيٜ ٦ّ اي٠ ٝؿب٦ٙ ٢ٝدط ث٦ ٕؿتطـ ىقبٙيت  1379قبٙيت ثب٨ْ١بي ذه٤ني زض ّك٤ض )اظ ؾبٗ ى

٧بي  ؾيبؾت« ج»ثب٨ْ١بي ذه٤ل زض تد٨يع ٣ ترهيم ٢ٝبثـ زض ثبظاض پ٤ٗ ّك٤ض قس٥ اؾت. ثب اثالك ث٢س 

تط ضا تدطث٦ ّطز٥  بثتيقطايظ ضٍقج٦ْ ثب١ْي ٍب٤١ٟ اؾبؾي ٣ اٙعاٛ ا١دبٛ ٣إصاضي زض اي٠ ن٢قت،  44ّٚي ان٘ 

)١بزفٚي،  اؾت شي٘ثب١ْي ّك٤ض ث٦ قطح ٤ٝخ٤ز ٨ٝٞتطي٠ ٣يػٕي ٧بي حبّٜ ثط ؾبذتبض ث٦ ع٤ض ّٚي اؾت. 

1395): 
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  ٧بي ز٣ٙتي ٣ قج٦ ز٣ٙتي ٣ زض ١تيد٦  ثب١ِ ث٦ ؾ٨ٜ ثباليي اظ ثبظاض ١ؾبٛ ثب١ْي ّك٤ض اذتهبل

 ٝسيطيت ز٣ٙتي 

  تد٨يع ٣ ترهيم ٢ٝبثـ زض چبضچ٤ة فٞٚيبت ثب١ْساضي ثس٣ٟ ضثب 

  ١طخ ؾ٤ز ثب١ْي ت٤ؾظ ق٤ضاي پ٤ٗ ٣ افتجبض تقيي٠ ٝتٞطّع 

  ٢ٝس  ث٦ زٙي٘ اتْبي ز٣ٙت ث٦ زضآٝس٧بي ١يتي ٣ ٍبفس٥تؿٚظ ؾيبؾت ٧بي ٝبٙي ثط ؾيبؾت ٧بي پ٤ٙي

 ١ج٤زٟ ضىتبض ٝبٙي ز٣ٙت 

  ٟت٤ؾظ ز٣ٙت٣ضقْؿتٖي ثب٨ْ١ب  ٝٞب١قت اظ ٧بي ز٣ٙتي ٣  ظيبٟ ثب١ِخجطا 

 ْ٘٣ض٣ز ؾبظي ثرف ثب١ْي  زض ز٣ضاٟ ذه٤ني٧بي ث٢ٖب٥ زاض  ثب١ْساض ٣ ثب١ِ ي٧ب ٕيطي ث٢ٖب٥ ق(

 ٧ب ث٦ ثب١ْساضي( ميطٝترهم

  ٦ّ اٙجت٦ زض حبٗ ؾبٝب١س٧ي قسٟ ٤ٝؾؿبت ٝبٙي ٣ افتجبي ميطٝدبظ زض ثبظاض پ٤ٗ ضقس ٣ ٕؿتطـ(

 اؾت(.

تطي٠ خعء ؾيؿتٜ ٝبٙي زض اضاي٦  ثب١ِ ٧بي ّك٤ض ث٦ ف٤٢اٟ انٚي ثطض٣ي ٕعاضـ ثط٧ٞي٠ اؾبؼ، زض اي٠

اضاي٦  1396 ؾبٗ زض ّك٤ض ثبظاض پ٤ٗ ا١ساظ چكٜ ٣ن٤ضت ذ٤ا٧س ٕطىت تٞطّع  ٕطي ٝبٙي ذسٝبت ٣اؾغ٦

 .ذ٤ا٧س قس

 

ي کشًرَاتأميه مالي تىگاٌدر جايگاٌ تاسارَاي پًل  -2

آيس ٣ ١ؾبٛ ثب١ْي ١َف يِ اٍتهبز ثب١ِ ٝح٤ض ث٦ حؿبة ٝي ،اٍتهبز ايطاٟ ث٦ ٙحبػ تأٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙي

زضنس اظ تأٝي٠ ٝبٙي ا١دبٛ  93، ٧1386ب زاقت٦ اؾت. زض ؾبٗ اي قطّت٧بي ت٤ؾق٦ ثؿعايي زض اخطاي عطح

الظٛ . (2)٤ٞ١زاض زضنس ضؾيس٥ اؾت 80ث٦ 1394ٕطىت٦ ٣ اي٠ ؾ٨ٜ زض ؾبٗ ثب١ْي ن٤ضت  قج٦ْقس٥ اظ عطيٌ 

 ٧بي ن٢س٣ً اضظـ اىعايف ث٦ فٞستبً ،1394 ؾبٗ زض ؾطٝبي٦ ثبظاض ؾ٨ٜ عايفث٦ ت٤ضيح اؾت ٦ّ اى

زضنس  98ٕصاضي )٦ّ حس٣ز  ؾطٝبي٦ ٧بي ؾ٨ٜ ن٢س٣ً ّؿط ثب. ثبقس ٝي ٝطث٤ط ٕصاضي زض ثبظاض ؾطٝبي٦ ؾطٝبي٦

 19.5ظ ا ؾطٝبي٦ ثبظاض ٝبٙي تأٝي٠ ؾ٨ٜ (،اؾت٧ب ث٤ز٥  ٕصاضي ثبزضآٝس ثبثت ثب١ِ ٧بي ؾطٝبي٦ اضظـ آ٨١ب ن٢س٣ً
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زض ٣اٍـ ثرف افؾٜ تأٝي٠ ٝبٙي اظ  .(1395)ّٞيدب١ي، زضنس ّب٧ف پيسا ذ٤ا٧س ّطز 9ث٦  1394زضنس زض ؾبٗ 

٧بي اذيط، خبيٖب٥ چ٢سا١ي زض تأٝي٠ ٝبٙي  عطيٌ ثبظاض پ٤ٗ ن٤ضت ٕطىت٦ ٣ ثبظاض ؾطٝبي٦ ثب ٣خ٤ز ضقس ؾبٗ

ت٤٢ؿ ٣ تْثيط تَبضب ثطاي تأٝي٠ ٝبٙي ثب  ّك٤ض ث٦ زٙي٘ ثبظاض پ٤ٗاٍتهبز ١ساقت٦ اؾت، اي٠ زض حبٙي اؾت ٦ّ 

٧بي ٝرتٚو ثب١ْي، ٝغبٙجبت ٝق٤ً ٣ ميطخبضي ثبال،  ٧بي ١٤ٕب١٤ٕي ٧ٞچ٤ٟ: ٝسيطيت ضيؿِٝؿبي٘ ٣ چبٙف

ٝست زض ٕيط١سٕبٟ، افغبي تؿ٨يالت ث٢ٚستقساز ثبالي ٝتَبضيبٟ تؿ٨يالت، ّب٧ف ١ؾبضت ٝؤثط ثط تؿ٨يالت

ٝست، افٞبٗ تؿ٨يالت تْٚييي ز٣ٙت ٣ ١ؾبيط آٟ ٤ٝاخ٦ اؾت ٣ اي٠ اٝط ٧بي فٞستبً ٤ّتب٥ َٝبث٘ خصة ؾپطز٥

 .٢ّسضيعي خ٨ت تأٝي٠ ثرف ثيكتطي اظ ١يبظ٧بي ٝبٙي ّك٤ض ت٤ؾظ ثبظاض ؾطٝبي٦ ضا ايدبة ٝيٙع٣ٛ ثط١ب٦ٝ

 (: ساختار تاميه مالي اقتصاد ايزان1ومًدار )

 

َاي تاسار پًل چالش -3

ات ٤ٝخ٤ز ٝج٢ي ثط تسا٣ٛ ّـب٧ف آٟ،  ا١تؾبض زض ز٣ ؾبٗ اذيط ٣ّب٧ف ٍبث٘ ٝالحؾ٦ ١طخ ت٤ضٛ  فٚيطمٜ

ي اظ ّب٧ف ٝت٢بؾت ثطذ٤ضزاض ١ٖطزيس. زٙي٘ انٚي ايـ٠ اٝـط ضا ثـيف اظ ٧ـط چيـع ثبيـس زض       ؾ٤ز ثب١ْ ٧بي ١طخ

٧ـبي ؾـ٤ز ١ٞـ٤ز     ٧ب خؿتد٤ ٤ٞ١ز ٦ّ زض ٨١بيت ث٦ ن٤ضت چؿج٢سٕي ض٣ ث٦ پـبيي٠ ١ـطخ   ت٢ٖ٢بي افتجبضي ثب١ِ

٧ب، ثـبالث٤زٟ ٝغبٙجـبت اظ ثرـف ز٣ٙتـي ٣      ث٘ ت٤خ٦ ٝغبٙجبت ميطخبضي زض پ٤ضتي٤ي ثب١ِزاقت٦ اؾت. حدٜ ٍب

٧بي ؾ٨بٛ، اٝالُ ٣ ٝؿتنالت ث٦ ضاّس قسٟ ثرف ٍبث٘ تـ٤خ٨ي اظ زاضايـي ثب٨ْ١ـب ٣ ثـط٣ظ پسيـس٥       ض٤ّز ثبظاض

ب٨ْ١ـب زض  ت٢ٖ٢بي افتجبضي زض قج٦ْ ثب١ْي قس٥ اؾت. اي٠ اٝط ف٤اضو ٢ٝيي ذ٤ز ضا ث٦ ن٤ضت ضٍبثت ١بؾـبٜٙ ث 
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خصة ٢ٝبثـ ٣ اىعايف ٧عي٦٢ تد٨يع پ٤ٗ ثب٨ْ١ب ٣ زض ٨١بيت ثبال ث٤زٟ ١طخ ؾ٤ز تؿ٨يالت ١كبٟ زاز٥ اؾـت. ثـب   

٧ـبي ثـب    ت٤خ٦ ث٦ ضاثغ٦ ٝؿتَيٜ ٝيبٟ ثبظز٧ي ٣ ضيؿِ، زض قطايظ ثبال ث٤زٟ ١طخ ؾـ٤ز تؿـ٨يالت، ت٨٢ـب پـط٣غ٥    

ت٤ا١ـس ثـ٦ اىـعايف ٝغبٙجـبت      ٝطاح٘ ثقس ٝـي ضيؿِ ثبال ٝك٤ٞٗ زضيبىت تؿ٨يالت ذ٤ا٢٧س قس ٦ّ اي٠ اٝط زض 

٧بي ثبظاض پـ٤ٗ ّكـ٤ض ثـ٦     ث٦ ع٤ض ذالن٦ چبٙف٧ب ٢ٝدط ق٤ز.  ميطخبضي ٣ ثستط قسٟ ٣ضقيت تطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ

 قطح شي٘ اؾت:

 

اي شثکٍ تاوکي کشًر مشکالت تزاسوامٍ -3-1

ّيييت تطاظ١ب٦ٝ قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض اظ ز٥ ؾبٗ ٕصقت٦ تب٤٢ّٟ ٣ ثهـ٤ضت تـسضيدي ثـ٦ قـست ض٣ ثـ٦      

ٛ  ؾـ٤ز » ٝقي٤ة چطذ٦ ّطز ٝكب٧س٥ ت٤اٟ ٝي ٧ب، ثب١ِ تطاظ١ب٦ٝ زض تقٌٞ ثبتضقيو ث٤ز٥ اؾت.   ا١جبقـت / ٧٤ٝـ٤

ِ  زضيـبىت٢ي  تؿ٨يالت ٝب١س٥ إط. اؾت ّطز٥ چ٦ ٧ب ثب١ِ ٝبٙي ٣ضقيت ثب «٤٧٤ٝٛ زاضايي  خـعء  ؾـ٦  ثـ٦  ٧ـب  ثب١ـ

 ّـ٦  قـ٤ز  ٝـي  آقـْبض  ٨ٝٞـي  ٣اٍقيـت  ق٤ز، تيْيِ زضيبىت٢ي اٙتعاٛ ٣خ٦ ٣ زضيبىت٢ي ؾ٤ز ان٘، قبٝ٘ ٝتك٦ْٚ

ٛ  ٣خـ٦  ٣ ؾ٤ز ز٧س ٝي ١كبٟ ٦ّ ٣اٍقيتي ١جبق٢س؛ ٝته٤ض ثؿيبضي ثطاي ا٣ٗ ١ٖب٥ زض اؾت ٠ْٞٝ  زضيـبىت٢ي  اٙتـعا

 ّـ٦  تؿـ٨يالتي  اؾـت؛  ا٣ٙي٦ ان٘ ٝجٚل ثطاثط چ٢س( ّالٟ تؿ٨يالت ٣يػ٥ ث٦) تؿ٨يالت ثطذي ض٣ي قس٥ ق٢بؾبيي

ٌ  ٣ اؾـت  قس٥ ؾ٤ذت يق٢ي آٟ اظ ىطاتط ٣ ا٤ٙن٤ٗ ٝك٤ُْ اؾبؾب ٧بؾت ٝست ٗ  ٝغـبث  اؾـتب١ساضز٧بي  ٣ انـ٤

٘  ثْٚـ٦  قـس؛  ٝـي  ٝت٤ٍـو  آٟ ؾ٤ز ق٢بؾبيي خطيبٟ ت٨٢ب ٦١ ٠ْٞٝ ظٝبٟ ا٣ٙي٠ زض ثبيس  حؿبثساضي،  اظ ١يـع  آٟ ّـ

. يبثس تسا٣ٛ تهبفسي ضقس ثب ٦ّ قس ىطا٧ٜ ثؿتطي ث٦ْٚ ١كس، ٦١٤ٕ اي٠ ت٨٢ب ٦١ اٝب. قس ٝي حصه ٧ب ثب١ِ تطاظ١ب٦ٝ

ُ  ١ؾيـط  ٧ب، ثب١ِ ميطفٞٚيبتي ٧بي زاضايي زض ٝسا٦ٍ ا١سّي ٧ٞچ٢ي٠،  ٧ـبي  زاضايـي  ٣ تٞٚيْـي  ٝؿـتنالت  ٣ اٝـال

 ٍهـس  ثـب ) زضپـي  پـي  ؾبذتٖي ٝقبٝالت اثط زض ٧ب زاضايي اي٠ اظ ثطذي ز٧س ٝي ١كبٟ قس٥ ذطيساضي ميطفٞٚيبتي

 چـ٦  ثـط  ا١يقبالت ٣ ىق٘ اي٠ ٢ٕدس ١ٞي ٧ٜ ته٤ض زض ثقضب ٦ّ اؾت قس٥ حجبثي ٣ ٝت٤ضٛ چ٢بٟ( ؾ٤ز ق٢بؾبيي

ٜ ) ٧ب ثب١ِ قس٥ ضيرت٦ ٢ٝبثـ اظ ثبيس زيٖط، اي ٦١٤ٞ١ ف٤٢اٟ ث٦. اؾت ث٤ز٥ اؾت٤اض ٢ٝغَي ٜ  ٣ ٝؿـتَي  ثـ٦ ( ميطٝؿـتَي

 ٝجـبٙل  ثـب  چكـٖٞيطي  ثؿـيبض  ىبنـ٦ٚ  آ٨١ـب  ٢ٝهيب٦١ اضظـ ٦ّ ثطز ١بٛ آقْبضي ٣ پ٨٢بٟ زضقت ٣ ضيع ٧بي ث٢ٖب٥

٘  ث٢ٖب٧ـساضي  ٣ ىـطؿ  ٝبٙي ٕطي ٣اؾغ٦  ىقبٙيت ٧ب، ثب١ِ ثطذي زض ٦ّ اي ٦١٤ٕ ث٦ زاضز؛ ٧ب تطاظ١ب٦ٝ زض ١كؿت٦  انـ
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 «٤٧٤ٝٛ زاضايي ا١جبقت/ ٤٧٤ٝٛ ؾ٤ز» ٝقي٤ة چطذ٦ اثعاضي انٚي ٤ٝض٤فبت ٣اٍـ زض ٧ب ٦١٤ٞ١ اي٠. اؾت قس٥

 .(1395ق٤ز )ثسضي، ٝي ٣ اؾت قس٥ اؾتيبز٥ ثب١ْي ١ؾبٛ زض اي ذالٍب٦١ ثؿيبض اقْبٗ زض ٦ّ ٧ؿت٢س

ِ ٣اٍقـي  ٧ـبي ؾـ٤زآ٣ضي    قـبذم اي٠ ف٤اٝ٘ ض٠ٞ ّـب٧ف  ث٢بثطاي٠، عي ز٥ ؾبٗ ٕصقت٦،   ٧ـب،   ثب١ـ

اي  ٦١٤ٕ ٧بي ثجبت ثب١ْي ـ ٝب٢١س ١ؿجت ٝغبٙجبت ميطخبضي ٣ ّيبيت ؾطٝبي٦ ـ ١يع ث٦   ض١٣س٧بي حبّٜ ثط قبذم

٧ب ث٦ ٣خ٤ز  ٧بيي ضا زض ٤ٝضز ازا٦ٝ ض١٣س ٤ٝخ٤ز، اظ ١ؾط تضقيو ىطإيط ٣ ٝؿتٞط ؾالٝت ثب١ِ ١ياؾت ٦ّ ١ٖطا

ـ   يثحطاٟ ٝـبٙ  يبـ   ي١ؾبٛ ثب١ْ يزض ّبضّطز٧ب يس٦ّ ضقو قس ييثب ّك٤ض٧ب يت٣ضق ي٠ا آ٣ضز٥ اؾت. َٝبيؿ٦

ّـ٦   ٢ّـس  يضا عـطح ٝـ   ي٦ىطضـ  ي٠ا ،ب٧ حبّٜ ثط تطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ ي٢بٝيِضىتبض ز يزض ٢ّبض ثطضؾ ،ا١س ضا تدطث٦ ّطز٥

 اؾت.  ١1380بٝت٤اظٟ ز٦٧  يت٤ؾق٦ ٝبٙ ثي٢ي يفٍبث٘ پ ١تيد٦ يؾالٝت ثب١ْ تضقيو

٧بي  ّك٤ض ثبال ضىت٦ ٣ زاضايي  ٧بي ثب١ْي زض ٧بي اذيط ضيؿِ ىقبٙيت زض ؾبٗ: وسثت کفايت سزمايٍ -الف 

٧بي ٝص٤ّض اىعايف ١يبىت٦  ثب ضقس زاضايي٧ب ث٦ قست اىعايف يبىت٦ اؾت، اٝب ؾطٝبي٦ آ٨١ب ٝت٢بؾت  ضيؿْي ثب١ِ

١ؿجت ّيبيت ؾطٝبي٦ قج٦ْ ثب١ْي  ز٦٧ اذيط٧ب ّب٧ف يبىت٦ اؾت. عي  ٣ زض ١تيد٦ ١ؿجت ّيبيت ؾطٝبي٦ ثب١ِ

 ٧بي ثب١ِ ثطذي زضزضنس( اؾت.  8زضنس ضؾيس٥ ٦ّ ّٞتط اظ حس َٝطضاتي ) 4ث٦ حس٣ز ض١٣سي ١ع٣ٙي زاقت٦ ٣ 

 ث٢بثطاي٠، .ا١س ٕصقت٦ زاقت٦ ؾبٗ چ٢س زض ٦ّ اؾت ظيب١ي ٧ٜ زٙي٘ آٟ. اؾت ٢ٝيي حتي ١ؿجت اي٠ ّك٤ض ثعضٓ

 ترههي ٧بي ثب١ِ امٚت ز٣ٙتي، تدبضي ٧بي ثب١ِ ّٚي٦. اؾت ا١سُ ٣ ٝحس٣ز ثؿيبض ّك٤ض ثب١ْي ١ؾبٛ ؾطٝبي٦

 اؾت ذغطي ظ١ٔ اي٠ ٣ ٧ؿت٢س ؾطٝبي٦ ّٞج٤ز ٝقض٘ زاضاي ميطز٣ٙتي ٧بي ثب١ِ ٣ 44 ان٘ ٧بي ثب١ِ ز٣ٙتي،

 ٧طچ٦ ٣ ٕيطز ٍطاض اٍتهبزي ٝؿئ٤الٟ ٣ ٕصاضاٟ ؾيبؾت ٕصاضاٟ، ٍب٤١ٟ ت٤خ٦ ٤ٝضز ٤ٝض٤ؿ اي٠ اؾت الظٛ ٦ّ

 .(١1395يب،  ١ٞبي٢س)عيت تسثيط ت٢ٖ٢ب اي٠ اظ ذط٣ج ثطاي َٝغقي ٦١ ٣ اؾبؾي ضا٧ْبض٧بي ٣ ٧ب ؾيبؾت تط ؾطيـ

٧بي  ٨ٝٞتطي٠ قبذم١ؿجت ٝغبٙجبت ميطخبضي ث٦ ّ٘ تؿ٨يالت ١يع يْي اظ : مطالثات غيزجاري -ب

٣ضي ترهيم ٢ٝبثـ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ؾ٤زآ٣ضي قج٦ْ  زازٟ زضخ٦ ّبضآيي ٣ ث٨ط٥ فْٞٚطزي اؾت ٦ّ فال٥٣ ثط ١كبٟ 

ز٧س. زض حَيَت،  اٙكقبؿ ٍطاض ٝي ٧ب زض آي٢س٥ ضا ١يع ثغ٤ض ٍبث٘ ت٤خ٨ي تحت ز٧ي ثب١ِ ثب١ْي، ت٤اٟ تؿ٨يالت

٧ب اظ ٝح٘ ٣ن٤ٗ تؿ٨يالت افغبيي زض  ٧ي ثب١ِز ٣خ٤ز ٝغبٙجبت ميطخبضي ت٢ٖ٢بيي اؾت ٦ّ ٝب١ـ اظ ٣اٛ

 ق٤ز. ٧ب ٝحؿ٤ة ٝي ٕطي ٝبٙي ثب١ِ ٧بي ٍج٘ قس٥ ٣ اظ اي٠ ٢ٝؾط قبذم انٚي ترطيت ٢٢ّس٥ ٣اؾغ٦ ز٣ض٥
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 يبىت٦ ّب٧ف 1394 ؾبٗ پبيبٟ زض زضنس 2/10 ث٦ 1392 ؾبٗ پبيبٟ زض زضنس 1/14 اظ ميطخبضي ٝغبٙجبت ١ؿجت

 زض ٝكبث٦ ضٍٜ ثب َٝبيؿ٦ زض ٦ّ اؾت ضؾيس٥ زضنس 7/11 ث٦ 1395 ؾبٗ ٝب٦٧ ٦١ زض ١ؿجت اي٠ ٧ٞچ٢ي٠،. اؾت

 ٝغبٙجبت ذه٤ل زض ٨ٜٝ ١ْت٦ .ز٧س ٝي ١كبٟ ّب٧ف زضنس 8/0 ٝقبزٗ( زضنس5/12) ٍج٘ ؾبٗ ٝب٦٧ ٦١

 ؾ٨ٜ ميطخبضي، ٝغبٙجبت ٕب٦١ ؾ٦ عجَبت ث٦ ت٤خ٦ ثب ٦ّ تطتيت اي٠ ث٦. اؾت ٝعث٤ض ٝغبٙجبت ّيييت ميطخبضي

 ٝغبٙجبت اظ اي فٞس٥ ثرف ٦ّ ق٤ز ٝي ٝكرم ،ا٤ٙن٤ٗ ٝك٤ُْ ٣ ٝق٤ً ؾطضؾيسٕصقت٦، عجَبت اظ يِ ٧ط

 ٝطتيـ ٕيطي پي ٣ ٕطىت٦ خبي ا٤ٙن٤ٗ ٝك٤ُْ  عج٦َ زض زضنس( 60)حس٣ز  اذيط ٧بي ؾبٗ زض ميطخبضي

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ميط٠ْٞٝ ظيبزي حس تب ٝغبٙجبت ٣ن٤ٗ فبزي ٧بي ض٣ـ اظ آ٨١ب ؾبذت٠

 َا )درصد( وسثت مطالثات غيز جاري تٍ تسُيالت در تاوک(: ريود 2ومًدار)

 

 ٝغبٙجبت ٦ّ اؾت اي٠ آٟ زٙي٘ ٣ اؾت ذه٤ني ثرف ث٦ ٝرتم ثيكتط ميطخبضي ٝغبٙجبتاظ ؾ٤ي زيٖط، 

 خ٥٤ٚ ميطخبضي قْ٘  ث٦ فٞ٘ زض إطچ٦ ق٤ز؛ ١ٞي افالٛ ضؾٞي قْ٘ ث٦ ٕب٥  ٧يچ ز٣ٙت اظ ٧ب ثب١ِ ميطخبضي

 ٝكرهي ١ؾٜ ثب ٦ّ ٝغبٙجبتي اؾت؛ ت٤ٝبٟ ٝيٚيبضز ٧عاض نس حس٣ز ا٤٢ّٟ ز٣ٙت اظ ٧ب ثب١ِ عٚت. ق٤ز زاز٥

 ث٦ ثس٧ي ز٣ٙت ٝق٤ٞالً ق٤ز ٝي ميطخبضي ٝغبٙجبت اظ ؾر٠ ٦ّ ظٝب١ي .(١1395يب،  )عيت ق٤ز ١ٞي ثبظپطزاذت

 اظ ٣اٍـ، زض. اؾت ميطز٣ٙتي ثرف اظ ٝغبٙجبت ثب ٝكبث٦ ّبٝالً ٧ب ثب١ِ ض٣ي آٟ آثبض ٦ّ زضحبٙي. آيس ١ٞي حؿبة

 ٣ن٤ٗ ضا آٟ ١ت٤ا١س ٣ ز٧س ز٣ٙت ث٦ ضا ذ٤ز پ٤ٗ ثب١ِ ١ساضز تيب٣تي ٧يچ ٧ب، ثب١ِ ز٧ي ٣اٛ ٍسضت ّب٧ف ١ؾط

 يْؿبٟ ٧ب ثب١ِ ز٧ي ٣اٛ ٍسضت زض آٟ اثطات. ٢ّس ٣ن٤ٗ ١ت٤ا١س ٣ ثس٧س ذه٤ني ثرف ث٦ ضا پ٤ٙف يب ٢ّس
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٦ّ زض ٍبٙت  پطزاذت٦ ق٤ز ٧ب ثب١ِ ث٦ ز٣ٙت ثس٧ي فبٝ٘ ث٦ قس تالـ زض ز٣ٙت يبظز٧ٜ ث٢بثطاي٠. اؾت

 اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٤ٞ١ز يبىت٦ اؾت. 1395اٙحبٍي٦ ٍب٤١ٟ ث٤زخ٦ ؾبٗ  ٣36  ٧35بي  تجهط٥

 َا تاوک گزي مالي َاي غيز ياسطٍ فعاليت -3-2

    ِ ٧ـب ٣ ٤ٝؾؿـبت    يْي اظ ٝكْالت حبٗ حبضط قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض، ث٦ّ٤ٚ قـسٟ ٢ٝـبثـ ثطذـي اظ ثب١ـ

٧ب ضا ثغ٤ض ٍبث٘  ٕطي ٝبٙي ثب١ِ زاضي اؾت ٦ّ اي٠ اٝط ٣ؽيي٦ ٣اؾغ٦ زاضي ٣ اٝالُ ٧٥بي ث٢ٖب افتجبضي زض ىقبٙيت

اي اظ ؾـ٤زآ٣ض   ٧ب ثهـ٤ضت ضيكـ٦   ٕطي ٝبٙي ثب١ِ ٧بي ميط٣اؾغ٦ ت٤خ٨ي ٝرس٣ـ ّطز٥ اؾت. اىعايف ىقبٙيت

ٝتَبضـي   ٧بي اٍتهبزي اؾت ٦ّ ٤١فبً ٧بي ٝطتجظ ثب اٝالُ ٣ ٝؿتنالت زض َٝبيؿ٦ ثب ؾبيط ىقبٙيت ث٤زٟ ىقبٙيت

اذص تؿ٨يالت اظ قج٦ْ ثب١ْي ٧ؿت٢س. ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘، ٧ط ٕب٥ ثرف اٝالُ ٣ ٝؿتنالت زض ز٣ضاٟ ض١٣ـٌ قـسيس   

ضمٜ ٣خ٤ز َٝطضات  ٧بي اٍتهبزي زيٖط ٍطاض زاقت٦ ثبقس، فٚي ذ٤ز ث٤ز٥ ٣ اظ ؾ٤زآ٣ضي ثبالتطي ١ؿجت ث٦ ح٤ظ٥

يكتطي ذ٤ا٧س يبىت. فال٥٣ ثط ضيك٦ انـٚي  ٧ب ٣ ٤ٝؾؿبت افتجبضي قست ث زاضي ثب١ِ احتيبعي، اىعايف اٝالُ

٧ب، فبٝ٘ ٨ٜٝ زيٖطي ٦ّ ث٦ اي٠ اٝط قست  ٕطي ٝبٙي ثب١ِ ٧بي ميط٣اؾغ٦ ٕيت٦ قس٥ خ٨ت ض١٣ٌ ٕطىت٠ ىقبٙيت

زاض ث٤زٟ ثطذي اظ ثب١ْساضاٟ اؾت. ٧ط چ٢س ٦ّ اعالفبت قيبىي زض اي٠ ظٝي٦٢ ٣خ٤ز ١ساضز،  ثركيس٥ اؾت، ث٢ٖب٥

ٕـطي ضخ   ٧ـبي ميط٣اؾـغ٦   ٧ب زض ظٝي٦٢ ىقبٙيـت  ٦ زض حبٗ حبضط زض ثطذي اظ ثب١ِضؾس آ١چ٦ ّ ٙي٠ْ ث٦ ١ؾط ٝي

٧بي ثب١ْساضي  ٧ب ث٦ ىقبٙيت ٕطي ١يؿت، ث٦ْٚ ٣ض٣ز ثطذي ث٢ٖب٥ ٧بي ميط٣اؾغ٦ ٧ب ث٦ ىقبٙيت ز٧س، ٣ض٣ز ثب١ِ ٝي

ي٠ اؾت ٦ّ ٧بي ٝطزٝي اؾت. ١تيد٦ اي٠ اٝط ا زضزؾط ٣ اضظاٟ اظ عطيٌ خصة ؾپطز٥ خ٨ت تبٝي٠ ٝبٙي آؾبٟ، ثي

زاضاٟ ثـط   ٧ب ثـ٦ ضفبيـت َٝـطضات احتيـبعي، ٢ٝـبىـ ث٢ٖـب٥       ٕصاض پ٤ٙي ٣ اٙتعاٛ ثب١ِ ٧بي ؾيبؾت ضمٜ تالـ فٚي

زاضاٟ نطىبً ث٦ ز١جبٗ ٢ٝبىـ ذـ٤ز ثـ٤ز٥ ٣    ٕصاض پ٤ٙي ٝؿٚظ ذ٤ا٧س قس. چطا٦ّ ث٢ٖب٥ ض٣يْطز٧بي ان٤ٙي ؾيبؾت

٧بي ٝبٙي،  ٧بي ٤ٝخ٤ز زض ىقبٙيت اظ ا٤١اؿ ضيؿِ خب١ج٦ ٧بي الظٛ زض ظٝي٦٢ ٤ٝاؽجت ٦ٞ٧ ث٦ زٙي٘ ىَساٟ ترهم

ز٢٧س. ١تيد٦ فـسٛ ت٤خـ٦ ثـ٦     ضىتبض ذ٤ز زض اؾتيبز٥ پطضيؿِ اظ ٢ٝبثـ تدٞيـ قس٥ ضا ثه٤ضت ٨ٍَطايي ازا٦ٝ ٝي

٧بي ّالٟ اٍتهبزي ٣ زض ١ؾط ١ٖطىت٠ ض٤ّز احتٞبٙي زض ثبظاض ٝؿ٠ْ اؾت ٦ّ زض قطايظ ١٤٢ّي، ثرـف   ضيؿِ

٧بي ميطز٣ٙتي، زض اٝالُ ٣ ٝؿتنالت ا١جبقت قس٥ ٣ ٤ٝخجـبت   ث٤يػ٥ ثب١ِ  ٧ب، اظ ثب١ِاي اظ ٢ٝبثـ ثطذي  فٞس٥
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ِ  ثط٣ظ پسيس٥ ميط١َسق١٤سٕي ضا ىطا٧ٜ آ٣ضز٥ اؾت. ث٢بثطاي٠ آ١چـ٦ ّـ٦ فبٝـ٘ انـٚي ث٢ٖـب٥      ٧بؾـت،   زاضي ثب١ـ

 بٙي اؾت. ٧بي ٝ زاضاٟ ثعضٓ ث٦ ىقبٙيت زض ح٤ظ٥ ؾ٤زآ٣ضي ثيكتط ثرف اٝالُ ٣ ٝؿتنالت ٣ ٝدبظ ث٤زٟ ث٢ٖب٥

 

تاسار غيزمتشکل پًلي -3-3

ٛ  ٣ ٝطّعي ثب١ِ ١ؾبضتي اٙعاٝبت ضفبيت فسٛ زٙي٘ ث٦ ميطٝدبظ افتجبضي ٤ٝؾؿبت  ؾـپطز٥  پطزاذـت  فـس

ٟ  ؾـپطز٥  ثـ٦  ثبالتط ؾ٤ز٧بي پطزاذت ث٦ ٍبزض تطي زاض١س ٣ اظ اي٠ ٝح٘ ٍب١٤١ي، ٧عي٦٢ تٞبٛ قس٥ پ٤ٗ ١بظٗ  ٕـصاضا

ـ  ث٦ پ٤ٗ ثبظاض زض ضٍبثت قطايظ تب قس٥ ثبفث ١يع اٝط ٧ٞي٠ ٣ ثبق٢س ٝي ذ٤ز  ميطٝدـبظ  افتجـبضي  ٤ٝؾؿـبت  ١يـ

 اظ ٧ـب  ؾـپطز٥  تـسضيدي  ذـط٣ج  ثبفـث  ميطٝدبظ، افتجبضي ٤ٝؾؿبت پيك٨٢بزي ؾ٤ز ١طخ ث٤زٟ ثبالتط. يبثس تنييط

 ضا پـ٤ٙي  ؾيبؾـت  اثعاض٧ـبي  ّبضايي ؾ٤ يِ اظ اٝط اي٠. اؾت قس٥ ٝعث٤ض ٤ٝؾؿبت ؾٞت ث٦ ضؾٞي ٧بي ثب١ِ

ـ  خطيبٟ زض اذتالٗ ايدبز ثب زيٖط ؾ٤ي اظ ٣ زاز٥ ّب٧ف ِ  ٝهـبضه  - ٢ٝـبث  اضـبى٦  اىـعايف  ٤ٝخـت  ٧ـب،  ثب١ـ

 ٤ٝؾؿبت اظ آ١دب ٦ّ اي٠. ٣ ثط٣ظ آثبض پ٤ٙي ٢ٝيي ١بقي اظ آٟ قس٥ اؾت ٝطّعي ثب١ِ ٢ٝبثـ اظ ٧ب ثب١ِ ثطزاقت

٣ فٞٚيـبت ذـ٤ز ثـ٦     ز٧ي قيبه اٍساٝبت ٙع٣ٝي ث٦ ٕعاضـ حبٗ في٠ زض ٣ زاض١س اذتيبض زض ت٤خ٨ي ٍبث٘ ٢ٝبثـ

ُ  ٣ عـال  ٣ اضظ ثبظاض٧ـبي  خٞٚـ٦  اظ ثبظاض٧ـب  ؾبيط زض اذتالٗ ٤ٝخت ت٤ا٢١س ٝي ثي٢٢س، ثب١ِ ٝطّعي ١ٞي  ٣ اٝـال

 پـ٤ٙي،  ؾيبؾـت  اثعاض٧ـبي  ّـبضايي  ّـب٧ف  ثـط  فـال٥٣  ميطٝدـبظ  افتجـبضي  ٤ٝؾؿبت ىقبٙيت. ق١٤س ٝؿتنالت

زض ضاؾتبي ٝه٤ث٦ ق٤ضاي فبٙي ا٢ٝيـت ٝٚـي زض    ثبقس. ٝي ١يع ّك٤ض ٝبٙي ثجبت حيث اظ ٝرطثي آثبض زضثطزاض١س٥

ذه٤ل ؾبٝب١س٧ي ٤ٝؾؿبت افتجبضي ميطٝدبظ، ثب١ِ ٝطّعي اٍساٛ ث٦ تس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ خـبٝـ ؾـبٝب١س٧ي ثـبظاض    

ميطٝتكْ٘ پ٤ٙي زض چ٨بض ٕبٛ ق٢بؾبيي ٨١بز٧بي پ٤ٙي ميطٝدـبظ، تقيـي٠ ٣ضـقيت ٨١بز٧ـبي ٝتَبضـي ٝدـ٤ظ،       

ٕيطي ح٤ٍَي ّييطي ٨١بز٧بي ميطٝدبظ ٤ٞ١ز٥ ٣ ثط ايـ٠   ا١حالٗ ٣ پي خ٤ٕٚيطي اظ ىقبٙيت ٨١بز٧بي ميطٝدبظ ٣

٧بي ٨ٝٞي زض ضاؾتبي ؾبٝب١س٧ي ٤ٝؾؿبت ٝبٙي ميطٝدـبظ ثطزاقـت٦ قـس٥ اؾـت. زض حـبٗ حبضـط        اؾبؼ، ٕبٛ

٧بي ا١دبٛ قس٥، ١َف اي٠ ٤ٝؾؿبت زض اذـتالٗ آىطي٢ـي ثـبظاض پـ٤ٗ ١ؿـجت ثـ٦        ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ثط اثط تالـ ٝي

 زاضي ّب٧ف يبىت٦ اؾت. يٕصقت٦ ث٦ قْ٘ ٝق٢
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تاسار پًلَاي  چالشسايز  -3-4

 اؾتَالٗ پبيي٠ ثب١ِ ٝطّعي زض ت٢ؾيٜ ؾيبؾت٨بي پ٤ٙي ٣ افتجبضي 

 ٝحس٣زيت اثعاضي زض ح٤ظ٥ ؾيبؾتٖصاضي پ٤ٙي 

 ٧بي ؾٚغ٦ ٝبٙي ز٣ٙت ٣ تبثيطپصيطي تح٤الت ٝتنيط٧بي پ٤ٙي ٣ افتجبضي اظ اي٠ ٝح٘ ٝت٤٢ؿ قسٟ ظٝي٦٢ 

  ٢ٝبؾت تبٝي٠ ٝبٙي ز٣ٙت ٣ ا١تَبٗ ١يبظ٧بي ٝبٙي ز٣ٙت ث٦ ١ؾبٛ ثب١ْي )ؾٚغ٦ ٝبٙي(١ج٤ز اثعاض٧بي 

 اٙٞٚٚي ثب ثب١ِ ٧بي ثعضٓ ز١يب  اضتجبعبت ٝحس٣ز ثي٠ 

 ِاٙٞٚٚي ٣ ضقيو ث٤زٟ حبّٞيت قطّتي  ٧ب اظ اؾتب١ساضز٧بي ثي٠ ىبن٦ٚ زاقت٠ ن٤ضت ٧بي ٝبٙي ثب١

 .٧ب ثب١ِ

 

1396ايزان در سال  تاسار پًلچشم اوداس  -4

اي ٧ٞچ٤ٟ ثبال ث٤زٟ ٝغبٙجبت ٝقـ٤ً، ّيبيـت ؾـطٝبي٦ پـبيي٠، ا١دٞـبز       ث٦ زٙي٘ ٝكْالت فسيس٧٥ب  ثب١ِ

٧بي ؾالٝت ٝبٙي پبيي٠ ٤ٝاخ٦ ث٤ز٥ ٣  ثب قبذم٧ب زض ثرف اٝالُ ٣ ٝؿتنالت، ٝغبٙجبت ثبال اظ ز٣ٙت  زاضايي

ثطاي ؾپطز٥ ٧ـبي يْؿـب٦ٙ ٣    زضنس 15ٕيطي )حساّثط  اظ عطه زيٖط ث٦ زٙي٘ ٝحس٣يت ؾَو ١طخ ؾ٤ز ؾپطز٥

 1395پ٤قف ظيبٟ ذ٤ز زض ؾـبٗ  ثطاي ثب٨ْ١ب ٙصا  .ا١س زضنس ثطاي تؿ٨يالت ز٧ي( ٤ٝاخ٦ 18حساّثط ١طخ ؾ٤ز 

ٕيـطي زض ٍبٙـت    ث٦ اٍساٝبتي ٧ٞچـ٤ٟ ز٣ض ظزٟ ١ـطخ ؾـ٤ز ٝهـ٤ة قـ٤ضاي پـ٤ٗ ٣ افتجـبض اظ عطيـٌ ؾـپطز٥         

ٜ    ٧بي ؾطٝبي٦ ن٢س٣ً ً  ٧ـبي  ؾـپطز٥  ٕصاضي ثب زضآٝس ثبثت ) ثـ٦ ع٤ضيْـ٦ ؾـ٨ ٘  اظ ٧ـب  نـ٢س٣  ٧ـبي  ؾـپطز٥  ّـ

 ؾبٗ ٝب٦٧ ٧كت زض  زضنس 8 اظ ثيف ث٦ 1392 ؾبٗ زض زضنس 0.4 اظ اىعايف ض١٣س ثب ثب١ْي قج٦ْ ميطزيساضي

٧ب زض ضٍبثت  ٕصاضاٟ خ٨ت خ٤ٕٚيطي اظ ذط٣ج ؾپطز٥ ضؾيس٥ اؾت( ٣ يب پطزاذت ؾ٤ز٧بي ثبال ث٦ ؾپطز٥ 1395

ٗ   ا١ساظ ٝالحؾبت، چكٜاي٠ زض ٝد٤ٞؿ، ثب ت٤خ٦ ث٦  ا١س. پطزاذت٦ ٧ب ٣ ٤ٝؾؿبت افتجبضي ثب ؾبيط ثب١ِ  ثـبظاض پـ٤

 :ق٤ز ٝيث٦ قطح شي٘ تجيي٠ 1396 ؾبٗ زض ايطاٟ

 اي ٧ب ثط ؾط ١طخ ؾ٤ز ثب١ْي خ٨ت خ٤ٕٚيطي اظ ذط٣ج ٢ٝبثـ ؾپطز٥ ٧ب ٝيبٟ ثب١ِ تسا٣ٛ خ٢ٔ ٍيٞت 
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 ٧ب ٣ ٨١بز٧بي ز٣ٙتي ٣ ف٤ٞٝي( زض ثبالثطزٟ ١طخ ؾ٤ز  تسا٣ٛ ١َف ؾپطز٥ ٕصاضاٟ ثعضٓ )فٞستبً قطّت

 ٧ب ثب يْسيٖط ث٦ زٙي٘ ضٍبثت ١بؾبٜٙ ثب١ِ ثب١ْي 

 ٧بي ؾطٝبي٦ ٕصاضي ثب زضآٝس ثبثت ٧بي ثب١ْي ث٦ اقْبٙي ٧ٞچ٤ٟ ٣احس٧بي ن٢س٣ً تسا٣ٛ تجسي٘ ؾپطز٥ 

 زضنس ١يع ضؾيس٥ اؾت ث٦ ف٤٢اٟ  26( ٦ّ تب حس٣ز اؾالٝيؾ٢بزذعا٦١ ١طخ ؾ٤ز ثبالي ا٣ضاً ثس٧ي ز٣ٙت )ا

اي خع  اي چبض٥ ٧ب خ٨ت حيؼ ٢ٝبثـ ؾپطز٥ فبٝٚي زض خ٨ت اىعايف ١طخ ٧بي ؾ٤ز ثب١ْي؛ چطا٦ّ ثب١ِ

 ضٍبثت ثب آ٨١ب ١ساض١س.

 ٕصاضي ٧بي ا١دبٛ قس٥ زض ثرف اٝالُ ٣ ٝؿتنالت ث٦ ٧بي ثب١ْي زض ؾطٝبي٦ تسا٣ٛ ٍي٘ قسٕي زاضايي 

ٍب٤١ٟ ضىـ ٤ٝا١ـ ت٤ٙيس  17) فٚيطمٜ تْٚيو ٝبز٥ 1396ا١ساظ ض١٣ٌ زض اي٠ ثرف زض ؾبٗ  زٙي٘ ١ج٤زٟ چكٜ

پصيط خ٨ت ّب٧ف ؾ٨ٜ زاضايي ٧بي ثب١ِ زض ؾطٝبي٦ ٕصاضي ٧بي ثبثت ٧ٞچ٤ٟ اٝالُ ٣  ضٍبثت

 ٝؿتنالت(

  ِ٤ٝٙس ٣ ٣ضـ ٤ٍا١ي٠ ٧بي  ٧ب ث٦ زٙي٘ ض٤ّز ١ؿجي حبّٜ ثط ىقبٙيت تسا٣ٛ ٤ٝض٤ؿ ٝغبٙجبت ميطخبضي ثب١

 ٧ب ت٤ؾظ تؿ٨يالت ٕيط١سٕبٟ ٧بي ّب٢٧س٥ ا١ٖيع٥ پطزاذت ٝغبٙجبت ثب١ِ ٣ زؾت٤ضاٙقٞ٘

 ِ٧بي  ٧ب اظ اؾتب١ساضز٧بي ض٣ظ ثي٠ اٙٞٚٚي خ٨ت خصة ؾطٝبي٦ تسا٣ٛ ىبن٦ٚ زاقت٠ ن٤ضت ٧بي ٝبٙي ثب١

 ٧ب ذبضخي ث٦ ثب١ِ

 ٟثس٧ي ٧بي ز٣ٙت ث٦ قج٦ْ ثب١ْي، اىعايف ؾطٝبي٦ ثب١ِ  : ؾٚغ٦ ٝبٙي ز٣ٙت،تسا٣ٛ ؾبيط ٝؿبي٘ ٧ٞچ٤

 اي ز٣ٙت ٣ ١ؾبيط آٟ. ث٤زخ٦ اي ٣ قج٦ ٧ب، تْبٙيو ث٤زخ٦

ضؾس ٣ اي٠ احتٞبٗ ٣خ٤ز زاضز ٦ّ  ثطاي قج٦ْ ثب١ْي ٝغ٤ٚة ث٦ ١ؾط ١ٞي 1396زض ٝد٤ٞؿ، چكٜ ا١ساظ ؾبٗ 

طاٟ ثب١ْي زض ّك٤ض ضا اىعايف ٧ب ثب چبٙف خسيسي ٤ٝاخ٦ قس٥ ٣ ٤ٝض٤ؿ احتٞبٗ ثح ٝؿبي٘ ثطذي اظ ثب١ِ

 ق٤ز.  ٧ب ؾبٗ ؾرتي اظ ١ؾط ٝسيطيت ٢ٝبثـ ٣ ٝهبضه پيف ثي٢ي ٝي ثطاي ثب١ِ 1396ز٧س. ٙصا ؾبٗ 
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ضزيرت اصالح وظام تاوکي-5

٘  ثـب  ضا اٍتهـبز  ٝبٙي تبٝي٠ ّك٤ض، ثب١ْي قج٦ْ زض افتجبضي ٝكْالت ثط٣ظ ٦ّ قطايغي زض  خـسي  ٝكـْ

 اٙعاٝـبت  ٨ٝٞتـطي٠  اظ اٍتهـبز  ٝـبٙي  تبٝي٠ ت٤َيت ٣ ث٨ج٤ز خ٨ت ّك٤ض ٝبٙي ١ؾبٛ انالح اؾت، ؾبذت٦ ٤ٝاخ٦

ٜ  ايـ٠  ا١دبٛ ض٣ اي٠ اظ ٣ ق٤ز ٝي ٍٚٞساز ت٤ؾق٦ قكٜ ثط١ب٦ٝ زض قس٥ ٧سىٖصاضي ضقس ث٦ زؾتيبثي  ضاؼ زض ٨ٝـ

ٛ  ٤ٝخـ٤ز،  قـطايظ  زض. اؾـت  ٕطىتـ٦  ٍـطاض  ّكـ٤ض  ؾيبؾتٖصاضي ٝد٤ٞف٦ ٧بي ا٤ٙ٣يت ٘  اٍـسا  ض٣ي پـيف  فبخـ

 ١تيدـ٦  زض ٣ ٝـبٙي  ثرـف  انـالح  ىطاي٢ـس  ث٦ ٣ض٣ز ٝبٙي، ٣ پ٤ٙي ثبظاض٧بي ىضبي ؾبظي ؾبٜٙ ثطاي ؾيبؾتٖصاض

ٜ  ٣ ّك٤ض ٧بي ثب١ِ اي تطاظ١ب٦ٝ ؾبذتبض زض اؾبؾي ثبظ١ٖطي ٣ پ٤ٗ ثبظاض ؾبذتبض تدسيس  آٟ تطّيـت  ؾـبظي  ؾـبٙ

ضييؽ خ٤٨ٞض ذغبة ث٦ ٝقب٣ٟ ا٣ٗ، ٤ٞ١ز يبىتـ٦ ٣ زض آٟ ١بٝـ٦    8/4/1394اي٠ ٤ٝض٤ؿ زض ١ب٦ٝ ٤ٝضخ  ٦ّ اؾت

٧ـبي ز٣ٙـت    ضئ٤ؼ ّٚي ثط١ب٦ٝ خبٝـ انالح ١ؾبٛ ثب١ْي، ت٤ؾق٦ ثبظاض ا٣ٙي٦ ؾطٝبي٦ ٣ ؾبٝبٟ ثركيسٟ ث٦ ثس٧ي

٤ٝضز تبّيس ٣ تجيي٠ ٣اٍـ قس٥ اؾت. 

 ؾ٦ زض ثط١ب٦ٝ ا٣ٗ ىبظ. ي٢ي قس٥ اؾت پيف ٝرتٚو ىبظ ز٣ ضز 1ثب١ْي ١ؾبٛ انالح ث٦ ع٤ض ذالن٦، ثط١ب٦ٝ

ِ  ؾطٝبي٦ اىعايف» ٣ «ز٣ٙت ٧بي ثس٧ي ز٧ي ؾبٝبٟ» ،«٧ب زاضايي ا١دٞبز ٣ ١َس خطيبٟ ٝقض٘ ح٘» ثؿت٦  «٧ـب  ثب١ـ

 ٕـصاضي  ؾيبؾت ١َف ت٤َيت ٣ ١ؾبضتي ١َف ت٤َيت ا٧ساه انالحي، ثط١ب٦ٝ ا٣ٗ ثرف زض. اؾت قس٥ تقطيو

 زاضايـي  ٣ اٍتهـبزي  اٝـ٤ض  ٣ظاضت ٝح٤ضيت ثب ٦ّ انالحي ثط١ب٦ٝ ز٣ٛ ثرف. ق٤ز ٝي ز١جبٗ ٝطّعي ثب١ِ پ٤ٙي

 ّيبيت اضتَبي ثط١ب٦ٝ اي٠ ؾ٤ٛ ثرف. اؾت ٧ب آٟ ّطزٟ ثبظاضپصيط ٣ ز٣ٙت ٧بي ثس٧ي ز٧ي ؾبٝبٟ ق٤ز، ٝي ا١دبٛ

 ٧ب ثب١ِ ز٧ي تؿ٨يالت ٍسضت اىعايف ٣ ثب١ْي قج٦ْ ؾالٝت اضتَبي ثطاي ميطز٣ٙتي ٣ ز٣ٙتي ٧بي ثب١ِ ؾطٝبي٦

 ثب( ترههي ٣ تدبضي) ز٣ٙتي ٧بي ثب١ِ ؾطٝبي٦ اىعايف ٤ٝض٤ؿ ثط١ب٦ٝ، ا٣ٗ ىبظ اخطاي اظ ثرف اي٠ زض. اؾت

ٛ  ٝؿـب٦ٙ  آ٦ْ١ ض٠ٞ. قس ذ٤ا٧س ٕيطي پي ّك٤ض ث٤زخ٦ ٣ ثط١ب٦ٝ ؾبظٝبٟ ٝؿئ٤ٙيت  اىـعايف  ثـط  ١ؾـبضت  ٣ اٙـعا

ا٣ٗ ثط١بٝـ٦ انـالح ١ؾـبٛ ثـب١ْي      ىـبظ  زض .ثـ٤ز  ذ٤ا٧ـس  ٝطّعي ثب١ِ ٝح٤ضيت ثب ذه٤ني ٧بي ثب١ِ ؾطٝبي٦

 ا١ت٨بي زض ض٣ز ٝي ا١تؾبض. ق٤ز ٝي اخطا ث٢يبزي٠ انالحبت ثطاي ا٣ٙي٦ اٍساٝبت ٣ پصيطىت٦ ن٤ضت فبخ٘ اٍساٝبت

 چـبٙف  اظ ا٣ٙي٦ ؾبذتبض٧بي تنييط ثب ١يع ثب١ْي ١ؾبٛ ٣ قس٥ ىطا٧ٜ ث٢يبزي٠ انالحبت اخطاي ثطاي ظٝي٦٢ ا٣ٗ ىبظ

                                                           
 1931تيرماه  11کشور، سايت بانک مرکزي، بخش خبرها،  مالي و بانکي نظام اصالح برنامه اول مرحله 1
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 ىـبظ  اخـطاي  اظ پـؽ . آ٣ضز ٝي زؾت ث٦ اؾبؾي انالحبت ثطاي ضا ذ٤ز آٝبزٕي ٣ ت٤اٟ ٣ قس٥ ز٣ض ١٤٢ّي ٧بي

ٛ  ٨١ـبزي  ٣ ؾـبذتبضي  انـالح  ّبٝ٘ ثط١ب٦ٝ ز٣ٛ، ىبظ زض ظٝي٦٢، اي٠ زض قس٥ تقيي٠ ا٧ساه ث٦ حه٤ٗ ٣ ا٣ٗ  ١ؾـب

 .قس ذ٤ا٧س ٝحٌَ ثب١ْي

 ت٢ؾيٜ ضا ذ٤ز پيك٨٢بزي ٧بي ثط١ب٦ٝزض چبضچ٤ة ثط١ب٦ٝ انالح ١ؾبٛ ثب١ْي،  ٝطّعي ثب١ِ اؾبؼ،  اي٠ ثط

 ٧ب ثب١ِ افتجبضي ت٢ٖ٢بي ضىـ ٧سه ثب ٣ شي٘ ٧بي ا٤ٙ٣يت ثب فٞٚيبتي ثط١ب٦ٝ 10 ٍبٙت زض ضا آ١طا اخطايي ثط١ب٦ٝ ٣

 :٤ٞ١ز٥ اؾت ت٨ي٦ ّالٟ، اٍتهبز اٍتضبئبت ثب ٝت٢بؾت ثب١ْي ؾ٤ز ١طخ ّب٧ف ١تيد٦ زض ٣

 ٝسيطيت ىقبال٦١ ثبظاض ثي٠ ثب١ْي  .1

 ترهيم ٢ٝبثـ قج٦ْ ثب١ْيتد٨يع ٣  .2

 ٧بي تدبضي تقسي٘ ١ؿجت ؾپطز٥ ٍب١٤١ي ثب١ِ .3

 زاض ٧بي ٝكْ٘ ٧ب ٣ ١ؾبضت ثط ضىتبض ثب١ِ ثب١ِ  ث٢سي زؾت٦ .4

 ٧بي پ٤ٙي ّبضٕيطي فٞٚيبت ثبظاض ثبظ زض اخطاي ؾيبؾت ث٦ .5

 ا١تؾبٛ ثركي ثبظاض پ٤ٗ ثب ؾبٝب١س٧ي ٤ٝؾؿبت ميط ٝدبظ .6

 ٧بي ميطز٣ٙتي اىعايف ؾطٝبي٦ ثب١ِ .7

 ٧ب  ٘ ٝغبٙجبت ميطخبضي ثب٣ِ١ىه ح٘ .8

 ٧ب ٣ ٤ٝؾؿبت افتجبضي ازمبٛ، انالح ٣ ثبظؾبظي، تهيي٦ ٣ ا١حالٗ ثب١ِ .9

 ٧ب اضتَبي ١ؾبضت ٤ٝثط ثط ىقبٙيت ثب١ِ .10

٘  ث٦ ضا انالحي اٍساٝبت ٝبٙي، ثبظاض ثبظيٖطاٟ ٝيبٟ اضتجبعبت پي٤ؾت٦ ٧ٜ ث٦ ٝب٧يت ٝد٤ٞفـ٦ اي اظ   قـْ

 ؾـالٝت  اؾـت  ٠ْٞٝ حتي آٟ ١بٍم اخطاي يب اخطا فسٛ ٦ّ ٢ّس يٝ ف٤اٝ٘ ٢ٝؾٜ ٝطتجظ ث٦ يْسيٖط ضا ايدبة

 اخـطا،  تطتيـت  زض انـالحي  اٍـساٝبت . ثي٢ـساظز  ذغـط  ث٦ ١٤٢ّي ٣ضقيت ث٦ ١ؿجت ثيكتطي ؾطفت ثب ضا ثب١ْي

 ثـط  ّكـ٤ض  اخطايـي  ٧بي زؾتٖب٥ اخٞبؿ ث٢بثطاي٠  ث٤ز، ذ٤ا٢٧س ٝتيب٣ت ثٞطز٧ي ظٝبٟ ٣ اخطا ٧بي ٧عي٦٢ اٙعاٝبت،

ٕـصض  ث٢ـبثطاي٠،   .اؾت اٍساٝي ٧ط الظٛ قطط ث٦ ١تيد٦ ضؾيسٟ آٟ ثطاي الظٛ نج٤ضي ٣ ثب١ْي ١ؾبٛ انالح ثط١ب٦ٝ

٧بي ٝطتجظ افٜ اظ ز٣ٙتي ٣ ٨١بز٧بي حبّٞيتي  اظ اي٠ ٝطح٦ٚ ؾرت، ١يبظ٢ٝس ٝكبضّت ٣ ٧ٞطا٧ي تٞبٝي زؾتٖب٥
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اٍتهـبز، اىـعايف ٍبثـ٘ ت٤خـ٦     تط ثبظاض ؾطٝبي٦ زض تبٝي٠ ٝـبٙي   انالح ١ؾبٛ ثب١ْي ٝؿتٚعٛ ١َف ىقبٗاؾت. ٙصا 

٢ٝـس   ا١ساظي ثبظاض ثس٧ي ا٣ضاً ز٣ٙتي، ؾبٝب١س٧ي ثس٧ي ز٣ٙت ث٦ قج٦ْ ثب١ْي ٣ ٍبفـس٥  خصة ٢ٝبثـ ذبضخي، ضا٥

٧بي ٝس٣ٟ ٣ ؾبظٕبض زض اي٠ ظٝي٦٢ اظ ؾ٤ي ٝت٤ٙيبٟ ٝطث٤ع٦  قسٟ ضىتبض ٝبٙي ز٣ٙت ث٤ز٥ ٣ ضط٣ضي اؾت ثط١ب٦ٝ

 اخـعاي  ٝيبٟ ؾبظٕبضي ث٦ اٍتهبزي ّالٟ ٧بي ؾيبؾت ت٢ؾيٜ زض ززاض ضط٣ضت حبٗ في٠ ٧ٞعٝبٟ اخطا ق٤ز. زض

 ق٤ز. ٣يػ٥ ت٤خ٦ ؾيبؾتٖصاضي ٝرتٚو

 

تىدي جمع -6

ٕط ٝبٙي زض  قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض ثب ١َف فٞس٥ زض تبٝي٠ ٝبٙي ىقبٙيت ٧بي اٍتهبزي ٣ ثعضٕتطي٠ ٣اؾغ٦         

اي ٧ٞچ٤ٟ ثبال ث٤زٟ ٝغبٙجبت ٝق٤ً، ّيبيت ؾطٝبي٦ پبيي٠، ا١دٞبز  اٍتهبز، زض حبٗ حبضط ثب ٝكْالت فسيس٥

٤ز٥ ٦ّ ؾجت قس٥ اؾت تب اظ ١ؾط ٧ب زض ثرف اٝالُ ٣ ٝؿتنالت، ٝغبٙجبت ثبال اظ ز٣ٙت ٤ٝاخ٦ ث زاضايي

قبذم ٧بي ؾالٝت ثب١ْي زض ٣ضقيت ٢ٝبؾجي ٍطاض ١ساقت٦ ثبقس. ث٦ ثيبٟ زيٖط، قج٦ْ ثب١ْي ثب ثس٧ي ٧بي 

٧بي ّٞتط ١َسپصيط )٧ٞچ٤ٟ عٚت اظ ز٣ٙت ٣ ثرف ميطز٣ٙتي(  ٧بي ثب١ْي( ٣ ثس٧ي ثؿيبض ١َسپصيط )ٝث٘ ؾپطز٥

ط ثرف ٧بي اٍتهبزي ضا ثطف٨س٥ زاضز، ذ٤ز ثب ٝكْالت ٕطي ٝبٙي ٣ تبٝي٠ ٝبٙي ؾبي ٦ّ ٣ؽيي٦ ٣اؾغ٦

ٕطي آٟ، ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٝؿب٦ٙ ٨ٜٝ  ١٤ٕب١٤ٕي ض٣ثط٣ اؾت ٦ّ اي٠ ٝؿب٦ٙ ض٠ٞ ايدبز اذتالٗ زض فْٞٚطز ٣اؾغ٦

 زض پكتيجب١ي اظ ضقس اٍتهبزي ١يع ٍبث٘ عطح اؾت.

ت٤اٟ ث٦ ف٤اٝٚي ٧ٞچ٤ٟ: ز٣ٙتي  اٟ ٝياظ ؾ٤ي زيٖط، زض تجيي٠ فٚ٘ ثبالث٤زٟ ق٢٢ْسٕي ١ؾبٛ ثب١ْي زض ايط        

ث٤زٟ ١ؾبٛ ثب١ْي ٣ فعٛ ٍب١٤١ٖصاض ث٦ زض اذتيبض ٕصاقت٠ تؿ٨يالتي ثطاي اقتنبٗ ٣ اىعايف ت٤ٙيس، تجقبت ١بقي 

٧بي ١بقي اظ آٟ، تقيي٠ ؾَو تؿ٨يالت ثب١ْي زض  اظ ٧كت ؾبٗ خ٢ٔ تحٞيٚي ٣ ضط٣ضت ثبظؾبظي آؾيت

ٞبيت اظ ثرف ٧بي ٝرتٚو اٍتهبزي زض ٍبٙت افغبي تؿ٨يالت تْٚييي ٧بي ت٤ؾق٦، اٙعاٛ ثب١ِ ٧ب ث٦ ح ثط١ب٦ٝ

٣ تطخيحي، تٞسيس تؿ٨يالت ثب١ِ ٧ب ٣ ١ؾبيط آٟ ، اقبض٥ ّطز. ثب١ِ ٧ب ١يع خ٨ت تبٝي٠ ٝبٙي ّٞج٤ز٧بي ذ٤ز 

ث٦ ثب١ِ ٝطّعي ٝطاخق٦ ّطز٥ ٣ زض ٍبٙت افتجبضات افغبيي اظ ثب١ِ ٝطّعي )فٞستبً زض ٍبٙت اضبى٦ ثطزاقت( 

ت زضيبىت ٝي ١ٞبي٢س. اظ آ١دب ٦ّ ثبظاض ثي٠ ثب١ْي زض ّك٤ض فٌٞ الظٛ ضا ١ساقت٦ ٣ ٤٢٧ظ ث٦ خبيٖب٥ تؿ٨يال



    
 

  

 

14 
 

٣اٍقي ذ٤ز ١طؾيس٥ اؾت، ٙصا امٚت تَبضب٧بي ثب١ِ ٧ب ٝت٤خ٦ ثب١ِ ٝطّعي اؾت ٦ّ زض ١تيد٦ اي٠ اٝط، ثب٨ْ١ب 

پبي٦ پ٤ٙي، ١َسي٢ٖي ٣ ت٤ضٛ ذ٤ا٧س ١بٕعيط ث٦ اذص افتجبضات اظ ثب١ِ ٝطّعي قس٥ ٣ زض ٨١بيت اي٠ اٝط اىعايف 

 ث٤ز.

اٙقٞ٘ ىقبالٟ ثبظاض ثب١ْي اؾت ٦ّ زض  زض ٝد٤ٞؿ، قطايظ ٤ٝخ٤ز ١ؾبٛ ثب١ْي حبن٘ فٞ٘ ٣ فْؽ          

ق١٤س، ث٦ زؾت آٝس٥ ٣ زض  ٧بيي ٦ّ ت٤ؾظ ٤ٍا١ي٠ ٣ ٨١بز٧بي پ٤ٙي ٣ ثب١ْي ّك٤ض حبّٜ ٝي پبؾد ث٦ ا١ٖيع٥

ت٦ اؾت. چ٢ي٠ ٣ضقيتي ثس٣ٟ انالحبت زض ف٤اٝ٘ ث٦ ٣خ٤ز ٧بي ٤ٝخ٤ز قْ٘ ٕطى چبضچ٤ة ظيطؾبذت

٧بي َٝغقي ٣ يب اٍساٝبت زؾت٤ضي، زض ثؿيبضي اظ ٤ٝاٍـ تكسيس  ض٣ز ٣ ثب ؾيبؾت آ٣ض١س٥ آٟ، اظ ثي٠ ١ٞي

اؾت. ثس٣ٟ اخطاي انالحبت ٨١بزي زض ٤ٍا١ي٠  ي٤ٍافس ثبظتنييط اي٠ ٣ضقيت ١يبظ٢ٝس تنييط  ق٤ز. ٝي

٧بي اعالفبتي ٣  ظيطؾبذت  بظاض ثب١ْي، ؾبذتبض ثبظاض، ٝحيظ ّؿت ٣ ّبض ثب١ْي،ز٢٧س٥ ض٣اثظ ىقبالٟ ث قْ٘

ض٣ز ٣ضـ ٤ٝخ٤ز ث٦ ن٤ضت  ٕصاضي، ا١تؾبض ١ٞي ٕطي ثب١ِ ٝطّعي ٣ ؾيبؾت ٝسيطيت ضيؿِ، ١َف ت٢ؾيٜ

الظٛ  ث٢بثطاي٠. ق٤ز يٝ يٝبٙ يؾالٝت ثبظاض٧ب يكتطث يت٣ضـ ٢ٝدط ث٦ ترط ي٠زض َٝبث٘، ازا٦ٝ ا پبيساض تنييط ٢ّس.

زاض ٣  ؾ٨بٛ حبّٞيتي يطم ي٧ب ١َف ي٠ٕصاض ٣ ١بؽط ٣ ٧ٞچ٢ ٍب٤١ٟ يتيحبّٞ ي٧ب اؾت ز٣ٙت زض ١َف

ٍسضت  يؾالٝت ثب١ْ يفاىعا يطس تب اظ ٝؿ٢ا١دبٛ ز٧ يزض خ٨ت انالح ١ؾبٛ ٝبٙ ياٍساٝبت ٕيط١س٥، يالتتؿ٨

افٞبٗ انالحبت ؾبذتبضي زض ح٤ظ٥ ١ؾبٛ ثب١ْي ثس٣ٟ ٙصا،  .س٢ّ٢ يتضا ت٤َ يست٤ٙ يٝبٙ ي٧٠ب ٣ تبٝ ثب١ِ يز٧ ٣اٛ

ا١دبٛ انالحبت ٝت٢بؾت زض ح٤ظ٥ ٝبٙي٦ ز٣ٙت ٣ ثبظاض ؾطٝبي٦ زض اضتَبي ١ؾبٛ ٝبٙي ّك٤ض ٝثٞط ١ر٤ا٧س ث٤ز ٣ 

٧بي ٝطتجظ افٜ اظ ز٣ٙتي ٣ ٨١بز٧بي  ٕصض اظ اي٠ ٝطح٦ٚ ؾرت، ١يبظ٢ٝس ٝكبضّت ٣ ٧ٞطا٧ي تٞبٝي زؾتٖب٥

تط ثبظاض ؾطٝبي٦ زض تبٝي٠ ٝبٙي اٍتهبز،  انالح ١ؾبٛ ثب١ْي ٝؿتٚعٛ ١َف ىقبٗ اؾبؼ،ثط٧ٞي٠ حبّٞيتي اؾت. 

٢ٝس قسٟ ضىتبض ٝبٙي  اىعايف ٍبث٘ ت٤خ٦ خصة ٢ٝبثـ ذبضخي، ؾبٝب١س٧ي ثس٧ي ز٣ٙت ث٦ قج٦ْ ثب١ْي، ٍبفس٥

بٟ اخطا ٧بي ٝس٣ٟ ٣ ؾبظٕبض زض اي٠ ظٝي٦٢ اظ ؾ٤ي ٝت٤ٙيبٟ ٝطث٤ع٦ ٧ٞعٝ ز٣ٙت ث٤ز٥ ٣ ضط٣ضي اؾت ثط١ب٦ٝ

٧بي آتي اٍتهبزي ٣ ؾبظٕبضي ٣  ق٤ز. زض في٠ حبٗ اخطاي ٤ٝىٌ اي٠ ثط١ب٦ٝ زض ٕط٥٣ ت٢ؾيٜ ٢ٝبؾت ؾيبؾت

ض٣ز ثط١ب٦ٝ انالح ١ؾبٛ  اٝيس ٝي .اىعايي ٝيبٟ اخعاي ٝرتٚو ؾيبؾتٖصاضي پ٤ٙي، ٝبٙي، اضظي ٣ تدبضي اؾت ٧ٜ
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حطاٟ ثب١ْي ضا ّب٧ف زاز٥ ٣ ظٝي٦٢ ٝسيطيت ثب خسيت ثيكتطي ز١جبٗ قس٥ ٣ احتٞبٗ ثط٣ظ ث 1396ثب١ْي زض ؾبٗ 

  تؿطيـ ١ٞبيس.ضا زاض زض ّك٤ض  ٝكْ٘ ي٧ب ثب١ِ
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