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سياست ّاي پَلي هَثز ٍ ًقص سيستن باًکي در بزرسي 

ِ ّا  راستاي تحقق اّذاف قاًَى ّذفوٌذي یاراً

  
 

 بانک سپه
 دكتر رامين پاشايي فام
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 فْزست هطالب 

 چکيذُ

 هقذهِ

ِ ّا كزدى ّذفوٌذ تجزبِ  .اٍل بخص    كشَرّا سایز در یاراً
ِ ّا كزدى ّذفوٌذ قاًَى اجزاي تاثيز .دٍم بخص  اقتصادي كالى هتغيزّاي بز یاراً

ِ ّا كزدى ّذفوٌذ قاًَى اجزاي تاثيز .سَم بخص  صٌعت بخص بز یاراً

ِ ّا كزدى درّذفوٌذ باًك ّا ًقص .چْارم بخص  یاراً

ِ گيزي .پٌجن بخص    پيشٌْادّا ٍ ًتيج

4 

 هقذهِ              

ِ ّب وشدى ّذفوٌذ لبًَى اخشاي ِ سيضي ؿشط ثِ يبساً  ٍ دليك ثشًبه
 التلبد ؿىَفبيي ثشاي هٌبػجي فشكت هي تَاًذ كحيح اخشاي
 اكالح اص حبكل هٌبثغ اختلبف ثب وِ چشا .وٌذ فشاّن وـَس
ُ ّب خبًَاسّب، ثِ اًشطي حبهل ّبي ليوت  ثش ػالٍُ دٍلت ٍ ثٌگب

 تحشيه هٌبثغ، ثْيٌِ تخليق صهيٌِ اًشطي، ثْيٌِ هلشف
ُ ّبي حشوت ٍ هَثش تمبضبي   اص اػتفبدُ ػوت ثِ تَليذي ثٌگب

  ٍ خبسخي ثبصاسّبي ّذف گيشي ًتيدِ دس ٍ هذسى تىٌَلَطي ّبي
 .ؿذ خَاّذ فشاّن غيشًفتي وبالّبي كبدسات سًٍذ سؿذ
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 تزكيِ چيي  بلغارستاى لْستاى

ِ ّا در سایز كشَرّاتجزبِ . بخص اٍل  ّذفوٌذ كزدى یاراً

6 

ِ ّا در   كشَرلْستاىتجزبِ ّذفوٌذ كزدى یاراً

اخشاي لبًَى آصادػبصي ليوت اًشطي دس ايي وـَس يىي اص هَفك تشيي ثشًبهِ دس گشٍُ  
ِ  سيضي ايي وـَس. وـَسّبي ثلَن ؿشق هحؼَة هي ؿَد  : ثش اػبع ثشًبه

 
دس  مالي اوضثاط سياست ديلت ي شذٌ قطغ صىايغ ياساوٍ پشداخت :اٍل گام در  

   .يافت افضايش تُشٌ وشخ ي متًقف دستمضدَا تًسمي سشذ پيش گشفت،
تشوامٍ ي شذ تضؼيف ملي پًل پًل، تيه المللي صىذيق حمايت تا : بعذي گام ّاي در  

 ويض خاسجي  تجاست قًاويه َمچىيه .شذ اجشا قيمت َا آصادساصي َمشاٌ تٍ خصًصي ساصي
ٍ گزاسي جزب ي صادسات تسُيل مىظًس تٍ  .شذ اصالح خاسجي سشماي
هذت آثار ُ  دسصذي  15/7 سشذ صىؼتي، دسصذي تًليذات 2۴ كاَش :بزًاهِ ایي كَتا

 تًد1۹۸۹ سال اياخش دس تًسم چشمگيشوشخ افضايش ي تيكاسي

تذسيج :خصَصي بخص تقَیت با ٍ  دس شغلي فشصت َضاس  500 ايجاد تا ي سفغ ايليٍ آثاس ت
 .يافت تًجُي قاتل كاَش ويض تًسم وشخ ي تيكاسي وشخ 1۹۹2 سال
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ِ ّا در بلغارستاىتجزبِ   ّذفوٌذ كزدى یاراً

 

 ّبي وـَس دسايي ِ   ثذّي    ّبي وبّؾ ثشاي التلبدي، آصاد ػبصي ثشًبه
ِ گزاسي افضايؾ ٍ ػوَهي    .دسآهذ اخشا ثِ ػشهبي

تشتيت ثِ  ػبل ػِ عي هلشفي ثشق تؼشفِ ؿذ همشس2002 ػبل دس  
 .ؿَد ثشاثش آى ؿذُ توبم ليوت ثب تب يبثذ افضايؾ دسكذ 10 ٍ 15 ،20
 وشد ّوشاُ هىبًيؼن دٍ ثب سا اكالح فشايٌذ دٍلت دسآهذ، ون افشاد حوبيت ثشاي: 

 اًشطي يبساًِ افضايؾ اٍل، 
ِ اي تؼشفِ هلشف، هختلف ػغَح افضايؾ ثب ،دٍم  كَست ثِ يبساً

   . يبفت افضايؾ تلبػذي
ِ ّبي اكالح ًتيدِ   ػْن تذسيدي وبّؾ ثلغبسػتبى دس اًشطي يبساً

ِ ّب  .سػيذ دسكذ  ./4 ثِ دسكذ 2/5 اص داخلي ًبخبلق تَليذ اص يبساً
 

8 

 

  

ِ ّا در چيي  تجزبِ   ّذفوٌذ كزدى یاراً

 

ِ تذسيح وـَس ايي دٍلت   تبثؼي سا اًشطي حبهل ّبي اًَاع ليوت ث
ِ ّب اص  .گشفت ًظش دس اًشطي، ثيي الوللي ثبصاس ّبي ؿشايظ ٍ ّضيٌ
 

 :اًشطي ثخؾ آصاد ػبصي  ثشاي چيي دٍلت اّذاف
ُاي ٍ گبص ًفت،) هتٌَع اًشطي ّبي اص اػتفبد ِ  وبّؾ ٍ (ّؼت

 هلشفي؛ اًشطي ػجذ دس صغبل ػٌگ ػْن
ػبصي) اًشطي اهٌيت دس خبعش اعويٌبى ايدبد ُ  ؛(ًفت رخيش
ّبي حضَس ثب اًشطي وبسايي افضايؾ ِ  ٍ خلَكي ػشهبي

 خبسخي؛
ّب؛ اًتـبس وٌتشل ُ  آاليٌذ
 ّب عشيك اص اًشطي ليوت ّبي آصاد ػبصي ِ  ؛2010 ػبل تب يبساً
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ِ ّا    در تزكيِتجزبِ ّذفوٌذ كزدى یاراً

 
   : تشويِ وـَس 2001ػبل والى ػيبػتي ثؼتِ اػبع ثش
ؿذ ؿٌبٍساػالم اسص ًشخ ،   
ؿذ گشفتِ ًظش دس دٍلت، ثَدخِ وؼشي وبّؾ ثشاي اًمجبضي ػيبػت 
 گشفت لشاس وبس دػتَس دس هشوضي ثبًه اػتمالل 
ِآغبصؿذ اًشطي ٍ هخبثشات ليوت ّبي آصادػبصي ٍ هبلي ثبصاسّبي اكالح ثشًبه.  

 دٍلتي ًْبدّبي خلَكي ػبصي ثشاي ثبًه خْبًي ٍ پَل ثيي الوللي كٌذٍق
ِ  حوبيت ّبي ِ اي ّو    .وشد اػوبل سا خبًج

سا ثشق اًتمبل ٍ  تَصيغ تَليذ، ثخؾ ّبي وِ دٍلتي ؿشوت ّبي ،2004 دسػبل  
 .ؿذًذ ٍاگزاس خلَكي ثخؾ ثِ داؿتٌذ ثشػْذُ

ّبي ػبل ّويي دس ِ   ثشاي ليوت ٍ اكالح وـَس داخل دس ًفت تَليذ ّضيٌ
  ٍاگزاس خلَكي ثخؾ ثِ سا ًفتي ؿشوت ّبي دٍلت ٍ ؿذ آصاد هلشف وٌٌذُ

   .وشد
 

10 

 ركَد -تَرم 

 كسزي بَدجِ

تغييز در الگَي  

 هصزف
 ًزخ ارس

 ًزخ سَد

ِ ّا بز  تاثيز . بخص دٍم  اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً
 كالى اقتصاديهتغيزّاي 
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ِ ّا بز   ركَد -تَرم تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

 

 
 :هيضاى تبثيشگزاسي اخشاي ايي لبًَى ثؼتگي ثِ 

 
  ًحَُ اخشا 
 هذت صهبى اخشا 
 ،حزف يىجبسُ يبساًِ حبهل ّبي اًشطي ٍ يب حزف تذسيدي آى ّب 
  ّب ثِ افشاد دس دّه ّبي ِ هيضاى پشداخت ّبي ًمذي يبساً

 هختلف، 
  ًحَُ تَصيغ هٌبثغ حبكل اص اخشاي لبًَى ثيي ثخؾ ّبي

ِ ٍيظُ ثخؾ تَليذ ٍ   .داسد....  التلبدي ث

 

12 

ِ ّا بز   تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً
 (اداهِ)ركَد  –تَرم 

ِ ّب ّذفوٌذي لبًَى اخشاي هثل اػبػي ػبختبس اكالح ثش هلي اسادُ وِ صهبًي   يبساً
  .هي گيشد لشاس اّويت دٍم اٍلَيت دس تَسم هي ؿَد، ثؼيح

 
ُ هذت دس• ِ  ّب فـبس هي سٍد اًتظبس وَتب ُ ّبي ثش ّضيٌ  وبّؾ هَخت ، التلبدي ثٌگب

  .ؿَد ليوت ّب ػوَهي ػغح دس پلىبًي ٍافضايؾ آى ّب تَليذ
 

ِ خبي هؼتمذًذ التلبدداًبى اوثش•   ثشػيبػت ّبي اػت ثْتش تَسم وٌتشل توْيذات ث
  .ؿَد توشوض سوَد ؿذى ًْبديٌِ اص خلَگيشي

 
  تحشيه ثشاي ثبًىي، اػتجبسات حدن افضايؾ ٍ پَلي اًجؼبعي ػيبػت اػوبل•

ِ گزاسي ِ ًظش ضشٍسي سوَد تـذيذ اص اختٌبة ٍ ػشهبي  .هي سػذ ث
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  ليوت ّب، ػوَهي ػغح افضايؾ ثب هتٌبػت ضشٍسيؼت سوَد اص خلَگيشي ثشاي
  .يبثذ افضايؾ ًيض پَل حدن

 

   :هي یابذ افشایص طزیق دٍ اس پَل حجن
  خالص افضايش تاوك مشكضي، تٍ ديلت تذَي افضايش طشيق اص پَلي پبيِ افضايؾ .1

  . تاوك مشكضي تٍ تاوك َاي تجاسي تذَي افضايش يا ي تاوك مشكضي خاسجي داسايي َاي
  تجاسي، تاوك َاي اضافي رخيشٌ وشخ كاَش طشيق اص پَلي فضايٌذُ ضشيت افضايؾ .2

  ...ي قاوًوي رخيشٌ كاَش

   .يبثذ افضايؾ فضايٌذُ ضشيت اصعشيك پَل حدن اػت ؿبيؼتِ تَسهي اثشات تؼذيل ثشاي

ِ ّا بز  تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً
 (اداهِ) ركَد  –تَرم  

 

14 

 
ِ ّا بز   تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

 (اداهِ) ركَد  –تَرم 
 

 

 اوتظاسات ايه طثيؼتاً ي تًدٌ اقتصادي متغيش َاي تٍ وسثت اوتظاساتي داساي كاسگضاسان اص َشكذام تي شك قاوًن ايه اجشاي دس•

 .است مًثش قاوًن ايه اجشاي آثاس تحقق تش

  

ٍ مىظًس•   تا ي كشدٌ اقذام ػمًمي اػتماد تقًيت تٍ وسثت صحيح اطالع سساوي طشيق اص ضشيسيست تًسمي اوتظاسات مذيشيت ت

 كاَش تٍ وسثت تًليذكىىذگان، تٍ تخشي اطميىان ي مشدم اساسي وياصَاي تاميه ساستاي دس مىاسة سياست َاي اػمال

  .كشد اقذام تًسمي اوتظاسات
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ِ ّا   بزكسزي بَدجِتاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

 

ّبي اًشطي، حبهل ّبي ليوت افضايؾ ثب ِ    .هي يبثذ افضايؾ دٍلت ّضيٌ
اكالحبت ضوي اػت ؿبيؼتِ هبلي اًضجبط حفظ ساػتبي دس دٍلت 

ُ ّبي ٍظبيف ٍ فشآيٌذ ّب دس اػبػي  وبّؾ ٍ دٍلتي دػتگب
ِ اي، وبال ّبي ليوت افضايؾ عشيك اص تلذي گشي،  ًؼجت يبساً

ِ وٌتشل  .وٌذ الذام ثَدخِ وؼشي ث
خولِ اص ثَدخِ وؼشي ايدبد اص خلَگيشي ٍ هبلي اًضجبط ثٌبثشايي 

 .اػت هبلي ػيبػت ّبي حَصُ دس اػبػي الضاهبت

 

 

16 

 
ِ ّا   تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

 در الگَي هصزفبزتغييز 

 

ِهٌبثغ (دسكذ 70 اخيشاً ) دسكذ 50 ؿذُ همشس ايي وِ ثِ ثبتَخ 
ِ ٍيظُ خبًَاسّب ثخؾ ثِ لبًَى اخشاي اص حبكل  دّه ّبي ث
  ثِ ًْبيي هيل  ايي وِ ثِ تَخِ ثب ٍ يبثذ اختلبف دسآهذي پبييي

 هي ؿَد پيؾ ثيٌي اػت، ثبال دسآهذ، ون دّه ّبي دس هلشف
ِ ّبي ٍخَُ اص اػظوي ثخؾ   ثِ خبًَاسّب، ثِ پشداختي يبساً

    .ؿَد تجذيل داخلي تَليذ وبالّبي تمبضبي
 
ثِ تمبضب ّذايت ثِ هٌدش داخلي تَليذات ويفيت افضايؾ لزا 

 داخلي تَليذات ثِ ػوَهي اػتوبد افضايؾ ٍ آى ّب ػوت
 .ؿذ خَاّذ
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ِ ّا بز ًزخ ارس  تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

 

 

خذيذ هبؿيي آالت ٍ تىٌَلَطي ٍاسدات ثِ وـَس حبضش، حبل دس  
 .داسد ًيبص تَليذ فشآيٌذ ثْجَد ثشاي

 تَليذات ثْجَد ثِ هي تَاى اسص ًشخ تٌظين ػيبػت اتخبر ثب 
 ػپغ وشدُ، ووه  سلبثت پزيشي فبوتَسّبي افضايؾ ٍ داخلي

ِ هٌظَس  اسص ًشخ هذيشيت ثِ ًؼجت هي تَاى كبدسات گؼتشؽ ث
 .وشد الذام

 هلشفي وبالّبي ٍاسدات هذيشيت ثشاي وًٌَي ؿشايظ دس 
ِ ّبي افضايؾ يب ٍ تٌظين عشيك اص اػت ثْتش ،غيشضشٍسي   تؼشف

  .وشد الذام گوشوي
 

18 

 
ِ ّا بز ًزخ سَدتاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ   كزدى یاراً
 

سٍثشٍ ًمذيٌگي ووجَد ثب لجل اص ثيـتش تَليذوٌٌذگبى صهبى، اص همغغ ايي دس  
  دس تؼْيل ٍ ػَد ًشخ وبّؾ التلبدي تئَسي ّبي پبيِ ثش .ّؼتٌذ

ِ گزاسي افضايؾ  هَخت ثبًه ّب اػتجبسدّي   هٌدش آى هتؼبلت ٍ ؿذُ ػشهبي
  سٍص ثِ اص پغ اػت ثذيْي .هي ؿَد هلي دسآهذ ٍ داخلي تَليذ افضايؾ ثِ

  ًشخ تؼييي ثشاي سا ؿشايظ هي ثبيذ تَليذات؛ ؿذى سلبثتي ٍ تىٌَلَطي ؿذى
 .وشد فشاّن ثبصاس هىبًيضم ثب هتٌبػت ػَد

 
ٍاحذّبي ظشفيت ويفي ٍ ووي ثْجَد ثشاي الصم هـَق ّبي گؼتشؽ  

  هلي تَليذ ظشفيت افضايؾ هٌظَس ثِ خذيذ ٍاحذ ّبي ؿىل گيشي ٍ تَليذي
  فؼبليت ّبي ثِ آى ػيل آػبي ّدَم اص خلَگيشي ٍ پَلي هٌبثغ ّذايت ثشاي

  .ػَداگشي
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19 

ِ ّا تاثيز . بخص سَم  اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً
 صٌعتبز بخص 

تاثيز افشایص  

ِ ّا  ّشیٌ

تاثيز تغييز 

 تقاضاي خاًَار

20 

 
ِ ّا  تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

ِ ّاي بخص صٌعت    بزافشایص ّشیٌ

 

هذت دس ُ ِ ّبي وبّؾ ثشاي هي تَاًٌذ فمظ كٌبيغ وَتب  اػمبط لجيل اص الذاهبتي خَد ّضيٌ
  اخشاي تبثيش هيضاى ّوچٌيي .دٌّذ اًدبم ... ٍ اًشطي تمبضبي وبّؾ فشػَدُ، هبؿيي آالت

 ًشخ هَسد دس دٍلت ػيبػت ّبي ٍ آى ّب اًحلبسي يب سلبثتي ثبصاس ثِ كٌبيغ، ثش لبًَى ايي
ِ ّب ٍ اسص    .داسد ثؼتگي ًيض تؼشف

 ّب هي تَاًذ كٌبيغ ،هذت هيبى دس ُ  هشحلِ ايي دس .وٌٌذ خبًـيي يىذيگش ثب سا ًْبد
 اص صهبى ايي دس دٍلت ٍالغ دس .هي وٌٌذ حشوت خذيذ تىٌَلَطي ّبي خشيذ ػوت ثِ كٌبيغ
ِ گزاسي دس هـبسوت عشيك ُ ّب، هَثش ػشهبي  اص سا آى ّب ًيبص هَسد ًمذيٌگي هي تَاًذ ثٌگب
ِ ّب هحل  .وٌذ تبهيي يبساً

اسص ًشخ اكالح ػَد، ًشخ اكالح ؿبهل اكالحي خبهغ ػيبػت ّبي اػوبل ثلٌذهذت دس ٍ 
 ؿشايظ ايي دس وِ ؿذُ تَليذ ٍتىٌَلَطي ّضيٌِ ػبختبس تغييش هَخت تدبسي، سٍاثظ ثْجَد

   .دٌّذ تغجيك خذيذ ؿشايظ ثب سا خَد ٍ وشدُ ثْيٌِ سا خَد ػَد هي تَاًٌذ كٌبيغ
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 :افضايؾ ليوت حبهل ّبي اًشطي اص دٍ عشيك، تمبضبي خبًَاسّب سا تحت تبثيش لشاس خَاّذ داد

 اثر كل

اثر 
 درآمدي

اثر 
 جانشيني

 خذهبت ٍ وبالّب ػْن اص خَد هلشفي ػجذ دس خبًَاس :جاًشيٌي اثز طزیق اس .1
 .هي دّذ افضايؾ سا خبيگضيي خذهبت ٍ وبال ػبيش ػْن همبثل دس ٍ وبػتِ اًشطي ثش

ِ ّبي افضايؾ تا :درآهذي اثز .2   ديگش خشيذاسي ثشاي آًچِ خبًَاس، اًشطي ّضيٌ
  تمبضبي ًتيدِ دس .هي يبثذ وبّؾ هي هبًذ ثبلي خبًَاس دسآهذ اص خذهبت ٍ وبالّب

 .هي يبثذ وبّؾ ًيض خذهبت ٍ وبالّب ايي

 .هدوَع ايي دٍ اثش ثيبًگش تبثيشول افضايؾ ليوت حبهل ّب ثش هيضاى تمبضبػت 

ِ ّا بز تغييز تقاضاي خاًَار  تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً

22 

ُ ّبي اص خبًَاسّب تمبضبي ؿذُ، اًدبم هغبلؼبت اػبع ثش  خذهبت ٍ وبال هختلف گشٍ
  ؿذُ، هحبػجِ وـؾ ّبي اص اػتفبدُ ثب .اػت ؿذُ ثشآٍسد ّوضهبى كَست ثِ

ُ ّبي اص يه ّش ثشاي تمبضب تغييش هيضاى   هـخق ؿذُ هحبػجِ خذهبت ٍ وبال گشٍ
ِ ّب وشدى ّذفوٌذ لبًَى اخشاي اثش دس وِ ؿذ   گشٍُ تمبضبي دس تغييش هيضاى يبساً

  :ثَد خَاّذ صيش كَست ثِ هختلف وبالّبي
 

 خذهات  

 ٍ هَاد غذایي

 
 كاالّاي هصزفي كن دٍام  

 

 كاالّاي هصزفي بادٍام

 گزٍُ اًزصي 

ِ ّا بز تغييز تقاضاي خاًَار  تاثيز اجزاي قاًَى ّذفوٌذ كزدى یاراً
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ِ ّا. بخص چْارم  ًقص باًك ّا درّذفوٌذ كزدى یاراً
 

ًقص باًك ّا در 

ّذفوٌذ كزدى 

ِ ّا  یاراً

هذیزیت 

 ًقذیٌگي

 تخصيص هٌابع 

 گستزش

   e - banking 

ساهاًذّي 

 هطالبات هعَق

24 

 
 هذیزیت ًقذیٌگي

 

ّب ّذفوٌذي عشح اخشاي ثب ِ  هي سٍد اًتظبس ثبًىي ػَد ًشخ وبّؾ ٍ يبساً
ُ ّب تشويت ُ ّبي ػوت ثِ ػپشد ُ هذت ػپشد  لزا يبثذ؛ گشايؾ (ًَػبى پش )وَتب
ِ عَس هي تَاًٌذ ثبًه ّب  پشداخت لجيل اص اهتيبصاتي گشفتي ًظش دس ثب اخق ث

ِ اي حؼبة ّبي ثِ ؿوبس سٍص ػَد  ًَع ايي ثِ ٍيظُ تؼْيالت اػغبي يب ٍ يبساً
ُ ّب سػَة حؼبة ّب،    .دٌّذ افضايؾ سا ػپشد

 
اثضاسّبي عشيك اص هي تَاًٌذ خَد هٌبثغ سػَة افضايؾ ثشاي ثبًه ّب ّوچٌيي 

ِ سيضي ّبي اًدبم ثب ٍ تـَيمي ِ هَلغ ٍ كحيح ثشًبه  هذيشيت ثِ ًؼجت ث
 ثشٍص اص  تب وشدُ الذام ثذّي ّب ٍ داسايي ّب ػشسػيذ تغبثك ٍ ًمذيٌگي

 .وٌٌذ خلَگيشي اػتجبسي ٍ ًمذيٌگي سيؼه ّبي
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 e - Banking  گستزش
 

 ليوت) ثبًىي خذهبت ّضيٌِ وبّؾ ٍ هـتشيبى ثِ هغلَة خذهبت اسائِ
 دس الىتشًٍيه ثبًىذاسي تَػؼِ ٍ سٍاج ثِ هٌَط (پَل ؿذُ توبم

 :ثَد خَاّذ اهىبى پزيش صيش سٍؽ ّبي ثىبس گيشي ثب وِ ثَدُ وـَس
 
 ّبي تؼذاد ٍ ظشفيت افضايؾ ُ    ؛ATM  ٍPOS دػتگب
ايٌتشًتي؛ ثبًىذاسي تَػظ اسائِ لبثل خذهبت 
 آى ّب؛ هَلغ ثِ ٍ هٌبػت ػشٍيغ دّي 
 خذيذ؛ فٌبٍسي ّبي خشيذ ٍ تدْيض 
فشٌّگ ػبصي؛ 
 هـتشيبى؛ آهَصؽ ػغح استمبء  

 

26 

 ساهاًذّي هطالبات هعَق
 

 ثبًه ّب .اػت ثبًىي ػيؼتن چبلؾ ّبي هْن تشيي اص يىي هؼَق هغبلجبت•
ِ ثٌذي ،ٍثبئك تغييش خولِ اص الذاهبتي عشيك اص  اػتجبسػٌدي ٍ ستج

   .هي وٌٌذ خلَگيشي هؼَق هغبلجبت افضايؾ اص ... ٍ هـتشيبى
 

 هي ؿَد هَخت تَليذ ّبي ًْبدُ ليوت افضايؾ ٍ لبًَى ايي اخشاي ثب•
ُ هذت دس ّب ثبًه اػتجبسي هـتشيبى  اص .ؿًَذ هَاخِ هبلي هـىالت ثب وَتب

ِ ّبي عشيك اص دٍلت وِ آًدبيي   دس لبًَى ايي  دس ؿذُ روش حوبيتي ثؼت
ِ  تخليق ثالػَم، ووه ّبي لبلت  اداسُ ٍخَُ ٍ تؼْيالت ػَد يبساً
 ثبًىي ػيؼتن ٍ تَليذ وٌٌذگبى يبسي ثِ هبلي، تؼْيالت اػغبي ثشاي ؿذُ

  .ؿذ خَاّذ هشتفغ هَخَد ًگشاًي ّبي اػظن ثخؾ پشداخت، خَاّذ
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 (اداهِ) ساهاًذّي هطالبات هعَق

  سٍؽ ّبي اص اػتفبدُ ثب تؼْيالت اػغبي سًٍذ ثش ثبًه ّب ًظبست افضايؾ
 ووه سيؼه پَؿؾ ٍ هـتشيبى دليك ؿٌبػبيي ثِ هي تَاًذ صيش

 :ًوبيذ تؼْيل سا هٌبثغ ثبصگـت ٍ وشدُ
 
وٌتشل ٍ تؼْيالت دسػت ٍ كحيح هلشف اص اعويٌبى حلَل 

 احتوبلي اًحشافبت
سيؼه، ؿٌبػبيي ًشم افضاسّبي ًلت  
ثٌذي ؿشوت ّبي ثب لشاسداد اًؼمبد دس تؼشيغ ِ    ستج
 ّبي اخز ِ   ثيوِ، ؿشوت ّبي اص اػتجبسي ثيو

 

28 

 

 
ِ گيزي ٍ پيشٌْادّا. بخص پٌجن  ًتيج

 
 

 ساّىبسّبي هَثش ثشاي وٌتشل هتغيش ّبي والى التلبدي ( الف

 

 
غيش ٍالؼي تَسهي اًتظبسات ؿىل گيشي اص خلَگيشي 

تحشيه ٍ سوَد وبّؾ ثشاي اًجؼبعي هبلي ٍ پَلي ػيبػت ّبي اخشاي 
ِ گزاسي  ػشهبي

ثش دليك ًظبست ٍ وٌتشل خبي ثِ وبالّب اص هحذٍدي تؼذاد ليوت وٌتشل 
 وبالّب ّوِ ليوت

ٍسي افضايؾ ُ  تَليذ ثخؾ ثِ تؼْيالت اػغبي عشيك اص ثْش
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ِ گيزي ٍ پيشٌْادّا  (اداهِ) ًتيج
 
 

 ساّىبسّبي هَثش ثشاي وٌتشل هتغيش ّبي والى التلبدي ( الف

 

ٍاػغِ وـَس ويفيت ثب تَليذات دس سًٍك ِ ِ  هٌبثغ تَصيغ ث   ثيي يبساً
  ون دسآهذ الـبس

هٌظَس اسص ًشخ تٌظين ػيبػت اػوبل ِ   وبالّبي ٍاسدات افضايؾ ث
ِ اي ِ اي ٍ ػشهبي   ٍاػغ

فشاّن ٍ ثبًىي ػَد ًشخ وشدى ؿٌبٍس ػوت ثِ تذسيدي حشوت  
ِ گزاسي افضايؾ ثشاي الصم ثؼتشّبي وشدى  ػشهبي

خَيي ثشاي هبليبتي هؼبفيت تـَيمي ػيبػت اػوبل ِ   دس كشف
ُ ّب اًشطي هلشف  ثٌگب

30 

ِ گيزي ٍ پيشٌْادّا   (اداهِ) ًتيج
  

ِ ّب( ة  ساّىبسّبي هَثش ثبًىي ثشاي اخشاي ثْيٌِ لبًَى ّذفوٌذي يبساً

 

ًمذيٌگي؛ ثْيٌِ هذيشيت 

تؼْيالت اسائِ ثب التلبدي فؼبليت ّبي هَلذ ػوت ثِ هٌبثغ تخليق 
  التلبدي؛  ٍ تَليذي ٍاحذّبي ثِ ٍيظُ

ِالىتشًٍيه؛ ثبًىذاسي تَػؼ 

هٌظَس تؼْيالت اػغبي سًٍذ ثش ًظبست تمَيت ِ   هغبلجبت  وبّؾ ث
 هؼَق؛

اًذاصي دس تؼشيغ ُ ِ ثٌذي؛ ٍ اػتجبس ػٌدي هؤػؼبت سا  ستج

دٍلتي؛ ثبًه ّبي اص دٍلت حوبيت 
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 با تشکز              

 پایان
 با تشكر از بذل توهج شما


