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تحليل ػولٌشد ػيؼتن تاًٌي ًـَس  
 دس تاهيي هالي تخؾ تَليذ

 

 
 
  
 

 تاًي ػپِ

كامپاؿايي دًتش ساهيي   
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 كْشػت هغالة  
 تَليذ تخؾ ؿاخق ّاي تِ ًگاّي : اٍل تخؾ

 ًـَس اهتلاد دس تاًٌي ًظام جايگاُ ٍ ًوؾ : دٍم تخؾ

 تاًٌي ػيؼتن ػولٌشد                    

 ػپِ تاًي ػولٌشد                   

 تَليذ تخؾ هالي تاهيي هحذٍديت ّاي ٍ چالؾ ّا :ػَم تخؾ

 تاًٌي ػيؼتن هحذٍديت ّاي ٍ چالؾ ّا                  

 (تاًٌي ػيؼتن اص خاسج) تَليذي ٍاحذ ّاي هالي تاهيي چالؾ ّاي                 

   ًَيي اتضاسّاي عشاحي عشين اص هالي تاهيي                  

 پيـٌْادّا اسائِ ٍ جوغ تٌذي :چْاسم تخؾ
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 تخؾ اٍل 

 ّاي تخؾ تَليذ  ًگاّي تِ ؿاخق 
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سًٍذ تشًية ػَاهل تَليذ تشاي تْيِ ًاالّا ٍ  

 .خذهات هَسد ًياص تـش

 

 تَليذ

صٌعت 

هعذى 

  کطاٍسصی 

ساختواى ٍ هسکي 

صادسات ٍ ٍاسدات 

 
 

 تخؾ ّاي اهتلادي
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13821383138413851386ضشح

27,54829,63831,20554,28848,163تعذاد جًاص تأسیس

شٌ بشداسی )فمشٌ( 4,4824,9266,0256,7648,135پشياوٍ ُب

113,372129,834121,319126,155144,606میضان اضتغال

28,87549,24855,18177,172129,760سشمایٍ گزاسی )میلیاسد سیال(

مىبع : سالىاٍم آماسی وطًس ـ 1386

ٍ سشهایِ گزاسی کاسگاُ ّای صٌعتی تعذاد جَاص تأسیس ، پشٍاًِ بْشُ بشداسی ، هیضاى اضتغال 
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1387138813891390ضشح

4,1164,4264,9744,974تعذاد معادن

75,45876,85481,29381,293تعذاد ضاغالن
35,56835,58650,14850,148اسصش تًلیذات)میلیاسد سیال(

جًد دس سایت مشوض آماس ایشان  سالىاٍم آماسی 1390- ًم



 .تاؿذ هي ّضاستي 225  هؼادل 1389 ػال دس هؼذًي هَاد تَليذات هوذاس

8 

161 

179 

203 

225 

0

50

100

150

200

250

1386 1387 1388 1389

ي
س ت

ضا
ّ

 



 ًـَس ػغح دس ًـاٍسصي، تَليذي ٍاحذ هيليَى 10 اص تيؾ آهاس تشاػاع

 .اػت ؿذُ ؿٌاػايي
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 .اػت ؿذُ كادس ػاختواى احذاث تشاي ػاختواًي پشٍاًِ 246س823 حذٍد دس  1386 ػال دس

10 

13821383138413851386ضشح

137,529114,866136,200185,146218,966مسىًوی

9,4668,3219,98914,00114,244مسىًوی ي واسگاٌ تًام

6,7126,0587,0239,0219,769باصسگاوی

ذاضتی 2,1601,8761,4661,9552,061صىعتی، آمًصضی ي ُب

1,5952,0361,9911,6901,783سایش

157,462133,157156,669211,813246,823جمع ول

سالىاٍم آماسی وطًس  1386

پشٍاًِ ّای ساختواًی صادسضذُ بشای احذاث ساختواى بشحسب ًَع استفادُ دس ًقاط ضْشی
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 دٍمتخؾ 

 ًوؾ ٍ جايگاُ ًظام تاًٌي دس اهتلاد ًـَس  



ًوؾ ًـَس، ّش اهتلادي سًٍذ تٌظين تش ػالٍُ ّا تاًي 

  هَػؼات ٍ اؿخاف تِ تؼْيالت اػغاي صهيٌِ دس اسصؿوٌذي

 .داسًذ اي ػشهايِ ًياصّاي تاهيي ٍ كٌؼتي ٍ تَليذي

الصم هالي هٌاتغ ًَچي اًذاصّاي پغ آٍسي جوغ تا ّا تاًي  

  تِ هثادست آى هحل اص ٍ ًوَدُ كشاّن سا گزاسي ػشهايِ جْت

 .ًوايٌذ هي اػتثاس اػغاي

12 



هاُ آرس پاياى دس يتاًٌ ػيؼتن ؿيشدٍلتي تخؾ ّاي ػپشدُ حجن  

  ػال پاياى تِ ًؼثت ًِ تَدُ سيال هيلياسد 4س046س282 تش تالؾ 1391

 .دّذ هي ًـاى سا دسكذ24/2 هؼادل سؿذي آى اص هثل

هيلياسد 3س847س133 حذٍد دس ًـَس تاًٌي ًظام هٌاتغ، هحل اص  

  تا 1386 ّاي ػال عي آى سؿذ هتَػظ ًِ ًوَدُ، اػغا تؼْيالت سيال

   .اػت تَدُ دسكذ18/9 هؼادل 1391

13 
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 تسُیالت اعطایی  سپشدٌ َای بخص غیشديلتی



ػال پاياى تا هوايؼِ دس 1391 ػال ػَم هاِّ ػِ دس ًوذيٌگي حجن 

 تالؾ سيال هيلياسد 4س300س474 تِ سؿذ دسكذ22/1 تا 1390

   .اػت ؿذُ

1391 الي 1386 ّاي ػال عي ًوذيٌگي حجن سؿذ هتَػظ 

   .اػت تَدُ دسكذ 21/3 هؼادل

دسكذ94/1 هؼادل 1391 هاُ آرس دس ًوذيٌگي تِ ّا ػپشدُ ًؼثت 

 .اػت تَدُ
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 1390اػلٌذ هاُ 

16 

 تخؾ تاصسگاًي                   دسكذ 17/4

 تخؾ ًـاٍسصي              دسكذ10/2

 تخؾ كٌؼت ٍ هؼذى      دسكذ 27/5

 تخؾ ػاختواى ٍ هؼٌي                دسكذ 26/9

 تخؾ خذهات                               دسكذ16/3

 تخؾ كادسات                               دسكذ 1/7



 دس هؼٌي ٍ ػاختواى ٍ هؼذى ٍ كٌؼت ًـاٍسصي، هَلذ ّاي تخؾ

  ٍ 1389 ّاي ػال عي سا تؼْيالت ًل هاًذُ دسكذ 64 حذٍد هجوَع

   .اًذ دادُ اختلاف خَد تِ 1390
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 هقایسِ تسْیالت بخص صٌعت ٍهعذى ٍ کل تسْیالت سیستن باًکی

 تسْیالت اعطایی  بخص صٌعت ٍ هعذى         



 تالؾ ٍ  ؿذُ هٌتـش هـاسًت اٍسام سيال هيلياسد 179س420 هؼادل 1389 ػال دس

   .اػت سػيذُ كشٍؽ تِ آى سيال هيلياسد 156س805  تش

18 

میلیاسد سیال 

آرس ماٌ 138513861387138813891390ضشح

19,20033,05011,80017,700179,42010,100میضان اوتطاس ايساق مطاسوت

15,77523,51011,29917,697156,8051,469میضان فشيش ايساق مطاسوت

3,4259,540501322,6158,631ماٍب التفايت میضان اوتطاس ي فشيش ايساق

مىبع : سایت باوه مشوضی جمًُسی اسالمی ایشان ـ مذیشیت ول اعتباسات 

ًاّؾ تاػج هَاصي تاصاسّاي تاالي تاصدُ دليل تِ هشدم اػتوثال ػذم ٍ تَسهي ؿشايظ  

 .اػت ؿذُ 1390 ػال دس هـاسًت اٍسام كشٍؽ

ّوچٌيي ٍ اٍسام تاصخشيذ تضويي تا هـاسًت اٍسام كشٍؽ ػاهل ًْاد ػٌَاى تِ ّا تاًي 

 اكضايؾ ٍ اٍسام ايي كشٍؽ دس تَجْي هاتل ًوؾ ،اهش ايي دس خَيؾ هٌاتغ ًوَدى دسگيش

 .اًذ داؿتِ گزاساى ػشهايِ تشاي آى جزاتيت



19 

 تخؾ سؿذ دس هالي ًظام ًوؾ ٍ ػولٌشد دٌّذُ ًـاى هالي ػون ّاي ؿاخق

 هالي ػون ؿاخق دٍ تشسػي تِ اداهِ دس .تاؿٌذ هي ًـَس اهتلادي حويوي

 ًاخالق تَليذ تِ تؼْيالت ًؼثت ٍ داخلي ًاخالق تَليذ تِ ًوذيٌگي ًؼثت ؿاهل

 .ؿَد هي پشداختِ داخلي

 



ِسؿذ دسكذ 19 تا داخلي ًاخالق تَليذ تشسػي هَسد دٍسُ عي هتَػظ عَس ت 

   .اػت تَدُ هَاجِ سؿذ دسكذ21/3 تا ًوذيٌگي ٍ

اكضايؾ ًوذيٌگي حجن تا هتٌاػة تَليذ حجن چٌاًچِ اػت، يادآٍسي تِ الصم  

   .تَد خَاّذ هحتَم تَسم اكضايؾ ًياتذ،
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آرس 1391*1390*1386138713881389ضشح

2,861,9743,378,7243,562,2894,304,2645,293,2006,816,500تًلیذ واخالص داخلی ٍب لیمت پایٍ 

18.15.420.823.028.8دسصذ سضذ

1,640,2931,901,3662,355,8892,948,8743,522,2044,300,474ومذیىگی

15.923.925.219.422.1دسصذ سضذ

57.356.366.168.566.563.1وسبت ومذیىگی ٍب تًلیذ واخالص داخلی

مىبع : سایت باوه مشوضی جمًُسی اسالمی ایشان 
َىاٍم »التصاد ایشان«ـ  فشيسدیه 1392 لیذ واخالص داخلی ٍب لیمت پاٍی ياحذ آماس ما *بشآيسد ي پیص بیىی ًت

میلیاسد سیال ـ دسصذ



ًاخالق تَليذ اص دسكذ چٌذ تاًٌي ػيؼتن ًِ ًٌذ هي تياى هؼياس ايي  

   .اػت ًوَدُ هالي تأهيي سا (GDP)داخلي

ًاخالق تَليذ دسكذ59/7 هتَػظ عَس تِ 1391 تا 1386 ّاي ػال عي  

 .اػت گشكتِ هشاس حوايت هَسد تاًٌي ػيؼتن عشين اص ًـَس داخلي

21 

آرس 1391*1390*1386138713881389ضشح

2,861,9743,378,7243,562,2894,304,2645,293,2006,816,500تًليد وبخبلص داخلي بٍ قيمت پبيٍ 

1,615,7911,813,2502,103,9162,903,4823,458,1573,847,133تسهيالت اعطبيي ي مطبلببت

56.553.759.167.565.356.4وسبت تسهيالت بٍ تًليد وبخبلص داخلي

مىبع : سایت باوه مشوضی جمًُسی اسالمی ایشان 

َىاٍم »التصاد ایشان«ـ  فشيسدیه 1392 لیذ واخالص داخلی ٍب لیمت پاٍی ياحذ آماس ما *بشآيسد ي پیص بیىی ًت

میلیاسد سیال ـ دسصذ
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 ًسبت تسْیالت بِ تَلیذ ًاخالص داخلی ًسبت ًقذیٌگی بِ تَلیذ ًاخالص داخلی
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 دسصذ 38/1    «خذمات»بخص•

 دسصذ   22    «وفت» بخص •

 دسصذ 13/3  « صىعت ي معذن»بخص •

 دسصذ 11/3 «باصسگاوی، سستًسان ي َتلذاسی»بخص•

 دسصذ  9/8    «وطايسصی»بخص•

 دسصذ 5/5      «ساختمان»بخص •



 يّا ػال عي دس ٍ ّوَاسُ ايشاًي تاًي ًخؼتيي ػٌَاى تِ ػپِ تاًي  

 اػالهي جوَْسي هوذع ًظام اهتلادي ّاي ػياػت تا ّوشاػتا اخيش

 ٍ هَلذ ّاي پشٍطُ ٍ صيشتٌايي ٍ هلي ّاي عشح اص حوايت ايشاى

 .اػت دادُ هشاس خَيؾ اػتثاسي اهَس اٍلَيت دس سا اؿتـالضا

اػتشاتظيي هحلَالت تضويٌي خشيذ ػاهليت تِ تَاى هي ساػتا ايي دس 

 اهتلادي ّاي تٌگاُ تِ تؼْيالت اػغاي ًـَس، (گٌذم ٍ تشًج چاي،)

  هالي تأهيي سٍػتايي، هؼٌي تْؼاصي ٍ ًَػاصي ًاسآكشيي، ٍ صٍدتاصدُ

   .ًوَد اؿاسُ ... ٍ هلي ًالى ّاي پشٍطُ
24 



تش تالؾ ػپِ تاًي ّاي ػپشدُ ًل حجن1388 ػال پاياى دس 

  تا 1391 ػال پاياى دس سهن ايي .اػت تَدُ سيال هيلياسد691,159

   . اػت سػيذُ سيال هيلياسد 492,311 هثلؾ تِ سؿذ دسكذ95/1

ُتش تالؾ1388 ػال پاياى دس ػپِ تاًي اػغايي تؼْيالت هاًذ  

  تا 1391 ػال پاياى دس سهن ايي .اػت تَدُ سيال هيلياسد897,128

 . اػت ياكتِ اكضايؾ سيال هيلياسد 210,193 هثلؾ تِ سؿذ دسكذ49/9
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 ّا ٍ تسْیالت اعطایی باًک سپِسپشدُ 

 تسْیالت اعطایی  سپشدُ ّا

ِػپِ تاًي ّاي ػپشدُ تِ ؿذُ پشداخت تؼْيالت ًؼثت هتَػظ عَس ت 

   .اػت تَدُ دسكذ83/5 حذٍد دس
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 تِ سا ًخؼت ستثِ  هؼذى ٍ كٌؼت تخؾ تِ هٌاتغ تخليق1391 الي 1386 ّاي ػال عي

   .اػت اهتلادي هَلذ ّاي تخؾ اص ػپِ تاًي حوايت تياًگش اهش ايي ًِ دادُ اختلاف خَد
27 

 بخص صٌعت هعذى      دسصذ 30/8

 بخص خذهات            دسصذ 21/4

 بخص هسکي ٍ ساختواى         دسصذ 24

 بخص باصسگاًی                دسصذ 18/4

 کطاٍسصی  خصب                 دسصذ  4/4

 بخص صادسات         دسصذ 1 



  هثلؾ هتثَع، تاًي ػاهليت تا 1391 ػال دس هٌتـشُ هـاسًت اٍسام تاتت

  تا هؼادل اهش ايي ًِ هي تاؿذ دسگيش تاًي هٌاتغ اص سيال هيلياسد 11س451

 .تاؿذ هي هحؼَب تَليذي ّاي عشح تِ تؼْيالت پشداخت

28 

میلیاسد سیال ـ دسصذ

ًاضشسدیف
هیضاى اٍساق 

هٌتطشُ

هیضاى کل  فشٍش 

سفتِ

 اٍساق هطاسکت 

 ُ باصخشیذ ضذ

فشٍش ًشفتِ

دسصذ اٍساق باصخشیذ 

ُ فشٍش ًشفتِ اص  ضذ

کل باًک

هٌابع دسگیش 

باًک

8508507175.50عتیك ضُشداسی تبشیض1

5,0005,0001,0648.2152ضُشداسی مطُذ2

100100640.5میاسمیاس ضُشداسی تبشیض - مشحلٍ ايل3

9009007265.6میاسمیاس ضُشداسی تبشیض - مشحلٍ ديم4

7037032602.0133تًسعٍ آب ي ویشي - مشحلٍ ايل5

4,7024,7021,82914.21,594تًسعٍ آب ي ویشي - مشحلٍ ديم6

12,00012,0006,84953.08,141ساصمان تًسعٍ بشق7

2,0002,0007395.7767طشح سیمش8ٌ

5,0001,8266174.8617ايساق مطاسوت باوه مشوضی )مشحلٍ ايل ي ديم(9

5,000886470.447ايساق مطاسوت باوه مشوضی) مشحلٍ سًم(10

36,25528,96612,912100.011,451 جمع

0
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 تخؾ ػَم

 چالؾ ّا ٍ هحذٍديت ّاي تاهيي هالي



30 

 چالؾ ّا ٍ هحذٍديت ّاي تاهيي هالي دس ًـَس

چالشَايمربًطبٍباوكَا

درحًزٌتجُيسمىابع

درحًزٌتخصيصمىابع

چالشَايمربًطبٍياحذَايتًليذي

دروظامتاميهمالي

خارجازوظامتاميهمالي

ماليازطريقطراحيابسارَايوًيهتاميه



 
   
  

 

چالؾ  تاًي ّا دس 

 حَصُ تجْيض هٌاتغ

ػذم تٌاػة ًشخ ػَد  

 ػپشدّا تا ًشخ تَسم 

تحشين ٍ ػذم  

دػتشػي تِ هٌاتغ 

 خاسجي

ًوثَد اتضاسّاي ًَيي 

 تاهيي هالي

ػپشدُ هاًًَي  

تاًي ّا ًضد تاًي 

 هشًضي  
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 هغالثات ؿيش جاسي 

 ًشخ ػَد تؼْيالت 

 ػشهايِ ًا ًاكي تاًي ّاي دٍلتي 

 هاًَى حثت  34هـٌالت هشتَط تِ اكالح هادُ 
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 يجًدتكاليفقاوًويباوكَايديلتي

 بذَيديلتبٍباوكَا

 عذمحمايتَايقاوًوي

ٍايباوكَايديلتي  محذيديتَايبًدج

ٍگاوٍدروظامباوكي  33 چالشاجراييشذنعقًدس
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 چالؾ  ّاي تاهيي هالي ٍاحذّاي تَليذي

 (خاسج اص ػيؼتن تاًٌي)

 هـٌالت دس ًظام تاهيي هالي هـٌالت خاسج اص ًظام تاهيي هالي
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 هـٌالت دس ًظام تاهيي هالي

ػذم اهٌاى اًتـاس اٍسام تْاداس 

 تشاي ؿشًت ّاي ًَچي ٍ هتَػظ

ِ گزاسي   ًوثَد كٌذٍم ّاي ػشهاي

 تخللي
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هـٌالت خاسج اص ًظام تاهيي  

 هالي

تذّي دٍلت تِ تخؾ 

 خلَكي

پشتاصدُ تَدى 

 تاصاسّاي  ؿيش هَلذ
 تاال تَدى ًشخ تَسم



 هالي اص عشين عشاحي اتضاسّاي ًَيي تاهيي 

ُ ّاي اص يٌي ػٌَاى تِ كٌَى اٍسام اًتـاس•   تخؾ دس هالي تاهيي سا

 .اػت تَليذ

 تيي الوللي، هٌاتغ تِ دػتشػي هحذٍديت ٍ تحشين  ؿشايظ دس•

 .اػت ضشٍسي اٍسام اًتـاسايي

  هؼظن هوام تَػظ ًِ ػالي دس اهتلادي ًالى اّذاف تحون تشاي•

 ٍتٌاسگيشي عشاحي اػت « اهتلادي حواػِ» ؿؼاس تِ هضيي سّثشي

 .ضشٍسيؼت جذيذ هالي اتضاسّاي

ِ گزاساى ًضد الصم جزاتيت اص تايذ اٍسام ايي ًشخ•   تشخَسداس ػشهاي

 .تاؿذ

 
37 



 
تجشتيات ًـَسّاي اػالهي دس تٌاسگيشي اٍسام تْاداس  

 تشاي حوايت اص تخؾ تَليذ( كٌَى)اػالهي
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 هالضي

79% 

  GCCًـَس ّاي 

15% 

 ػايش

6% 
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 هشاتحِ

58% 

 اجاسُ

22% 

 تيغ حوي ػاجل

 (تيغ ًؼيِ)

9% 

 ًٍالت

5% 

 هـاسًت

4% 

 ػايش

2% 
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میلیًن دالس

2009201020112012شرحردیف
سهم درصد 

در سال 2012

3,92113,88214,82031,91079.47مبلزی1

075004,0009.96قطر2

0001,5003.74ترکي3ٍ

2,9319131,0001,0002.49امبرات متحدٌ عربي4

01751,3267271.81بحريه5

1935001,0002670.66عربستبن سعًدی6

0002610.65سىگبپًر7

0002440.61بريوئي8

2182651,4741580.39اوديوزی9

096878100.00پبکستبن10

2,9310000.00آمريکب11

00686880.22سبير12

10,19417,45321,08740,155100.00 جمع

www.zawya.com:مىبع *

ٍ گضاسش اوتطاس صىًن اص سًی آن وطًس است. جٍ: عذد صفش وطاوگش عذم اسائ * ًت

ُ تَسط ّش کطَس طی سال ّای 2012-2099 صکَک هٌتطش ضذ



تجشتيات  ايشاى دس تٌاسگيشي اٍسام  
 (كٌَى)تْاداساػالهي
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اٍسام تلَية ؿذُ 

دس ًويتِ كوْي 

 ػاصهاى تَسع

اٍسام 

اٍسام  اجاسُ

 هشاتحِ

اٍسام 

 هضاستِ

اٍسام 

اٍسام  هضاسػِ

 هؼاهات     

اٍسام 

 جؼالِ

اٍسام 

 سٌّي

اٍسام 

 اػتلٌاع
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ِ گاًِ  ػولياتي ًوَدى اٍسام ػ

تلَية دػتَسالؼول ّاي 

اجشايي ٍ حؼاتذاسي  

ِ گاًِ ٍ اتالؽ آى  ػوَد ػ

 تِ تاًي ّا

اضاكِ ًشدى ػِ ػوذ 

اػالهي اػتلٌاع، هشاتحِ 

ٍ خشيذ ديي تِ هاًَى 

 ػوليات تاًٌي تذٍى ستا

تاًيذ تاًي هشًضي تش 

لضٍم اػتلادُ اص  

 اتضاسّاي جذيذ هالي
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اهذاهات الصم 

تشاي ػشضِ 

اٍسام ػلق ًلتي

ُ ػاصي  پياد

ِ گاًِ ػوَد ػ

 تِ ًاسگيشي

 اٍسام اجاسُ 
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 تخؾ چْاسم
 ًتيجِ گيشي  ٍ اسائِ پيـٌْادّا
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ِ گيشي  ًتيج
 

ّاي ًـَس تيؾ اص ظشكيت   تاًي 1386- 1391ّاي  عي ػال

ُ اًذتؼْيالت ، هٌاتغ خَد  .اػغا ًشد

ايي اهش هَجة اػتلادُ تاًي ّا اص هٌاتغ تاًي هشًضي ؿذُ ٍ 

 اػتؿذُ حجن ًوذيٌگي جاهؼِ  كضايؾا

سؿذ ًوذيٌگي كشاتش اص سؿذ تَليذ ًاخالق داخلي  دس ايي ػال ّا 

(GDP) تَدُ اػت. 

ًِ اكضايؾ  داؿتِ سًٍذ كؼَدي  (GDP)دٍسُ ًؼثت ًوذيٌگي تِ ايي دس 

 . اػت داؿتِ دسپياكضايؾ تَسم سا  ،ايي ًؼثت
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ِ گيشي   (اداهِ)ًتيج
دسكذ  59/7تِ عَس هتَػظ عي ايي دٍسُ  

(GDP ) ًـَس اص عشين اػغاي تؼْيالت ػيؼتن

 .  اػت تاًٌي تأهيي ؿذُ

تَصيغ تخـي تخليق  دس تخؾ كٌؼت ٍ هؼذى   

 .، تيـتشيي ػْن سا داؿتِ اػتهٌاتغ ػيؼتن تاًٌي

ٍسٍد گؼتشدُ ًيشٍي اًؼاًي تِ ، تحشين ّاي تيي الوللي

ًِ ًـاى هي دّذتاصاسًاس ًٍوثَد ظشكيت ّاي ؿـلي 

ِ گزاسي ّاي كؼلي  . ًيؼت ًاكي حجن ػشهاي
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ِ گيشي   (اداهِ)ًتيج
 

چالؾ ّاي تاهيي هالي 

 دس ًـَس

چالشَايياحذَايتًليذي

مشكالتخارجاز

وظامتاميهمالي

دروظام مشكالت

تاميهمالي

چالشَايباوكَا

درحًزٌ

تخصيصمىابع

درحًزٌ

تجُيسمىابع
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  تلٌِ ًثَدُ ًوذيٌگي ًوثَد جاهؼِ اكلي هـٌل ايي ًِ تِ ػٌايت تا                         

  جزب تشاي هٌاػة هالي تاهيي اتضاسّاي ٍجَد ػذم اكلي هـٌل

  اػت، هَلذ ٍ حويوي اهتلادي كؼاليت ّاي ػوت تِ آى ّذايت ٍ ًوذيٌگي

ِ سيضي تا لزا   هاًَى اجشاي دس هْوي گام ّاي هي تَاى هٌاػة تشًاه

  تاهيي تِ هشتَط هـٌالت اص تؼياسي سكغ ّوچٌيي ٍ ستا تذٍى تاًٌذاسي

ُ ّاي هالي  .تشداؿت  اهتلادي تٌگا
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 تْثَد تَاى اػتثاسدّي آًْا؛تشاي ّاي دٍلتي  تاًياكضايؾ ػشهايِ 

تلَية هَاًيي ٍ هوشسات الصم اص ػَي ًْادّا ٍ ػاصهاى ّاي ريشتظ چَى دٍلت، هجلغ، 

 ػاصهاى تَسع ٍ اٍسام تْاداس ٍ تاًي هشًضي تشاي اًتـاس اٍسام تْاداس اػالهي؛

تاصًگشي دس دػتَسالؼول ّاي ًًٌَي اًتـاس اٍسام تْاداس ٍ دس ًٌاس آى اًجام هغالؼات 

 ٍيظُ دس هَسد اًَاع اٍسام تْاداس اػالهي ٍ تجشتِ ػايش ًـَسّا؛

تؼتشػاصي تشاي حضَس پشسًگ تش ؿشًت ّاي تاهيي ػشهايِ  تِ هٌظَس تَػؼِ ٍ تؼوين  

 اًتـاس اًَاع اٍسام تْاداس اػالهي؛
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هشاتحِ، اػتلٌاع ٍ )اًجام تثليـات ٍ هؼشكي ػوَد جذيذ ػِ گاًِ

ِ گزاساى ؛ػتِ هذيشاى، ًاسؿٌاػاى تاًٌي ٍ ( خشيذ ديي  شهاي

تجذيذ ًظش دس هاًَى ػوليات تاًٌي تذٍى ستا، هاًَى پَلي ًـَس ٍ ّوچٌيي دس 

 ّاي اجشايي هشتَط تِ ًظام تاهيي هالي؛ ّا ٍ دػتَسالؼول ًاهِ هوشسات، آئيي

اتخار توْيذات هٌاػة ٍ تاصًگشي دس هَاًيي تِ هٌظَس تؼْيل كشآيٌذ 

 ٍكَل هغالثات ؿيش جاسي تاًي ّا؛

تؼشيغ دس ايجاد تاًي جاهغ اعالػات هـتشياى دس تاًي ّا تشاي 

 اػتثاسي؛  ًاّؾ سيؼي
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 توَيت جايگاُ  كٌؼت تيوِ دس ساػتاي تأهيي اهٌيت كؼاليت ّاي اهتلادي؛

 اػتلادُ اص ظشكيت ّاي كٌذٍم تَػؼِ هلي؛

اكضايؾ جزاتيت اٍسام تْاداس هٌتـش ؿذُ اص جولِ اٍسام هـاسًت كؼلي تِ 

  هٌظَس تشؿية ػشهايِ گزاساى تِ خشيذ آًْا؛

هزاًشُ تا تاًي تَػؼِ اػالهي ٍ هؤػؼات هـاتِ تشاي تاهيي هٌاتغ هالي ٍ 

 تجشتيات آًْا دس ايي خلَف؛ يتٌاسگيش
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