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 چكيذُ
 يا ًاسآهذي ًِ هي سٍد ضواس تِ ًطَسي ّش اهتػاد اسًاى اص يٌي تاًٌي ًظام    

 ًطَس آى اهتػاد ػولٌشد سٍي ؿيشهستوين ٍ هستوين عَس تِ هي تَاًذ آى ًاًاسآهذي
   .تاضذ اثشگزاس

ِ سيضي اّذاف تِ ًيل دس سا تاًي  ّا ًِ هْوي هتـيشّاي اص يٌي   سايش اص تيص ضذُ تشًاه
 هالي تأهيي تِ هادس سا تاًي  ّا آى حجن ًِ است هٌاتؼي هي دّذ، هشاس تأثيش تحت هتـيشّا

 ػٌايت تا .هي اكضايذ ًيض آى  ّا ػولٌشد تخطي اثش تش عشين ايي اص ٍ هي ًوايذ تيطتش ٍ تْتش
 دست دس هٌاتغ ايي اص تَجْي هاتل تخص هتأسلاًِ تاًي  ّا، هٌاتغ هَجَد ٍضؼيت تِ

  ًِ آًچٌاى ًتَاًذ تاًٌي ًظام ضذُ هَجة ٍ است ضذُ اًثاضتِ ًالى ٍ خشد تذٌّاساى
   .ًوايذ ػول هلي تَليذ اص حوايت دس خَد ٍظايق تِ است ضايستِ

  ٍ هَاًيي هَاسد ايي هْوتشيي اص يٌي ًِ داسد هختللي داليل تاًي  ّا ؿيشجاسي هغالثات 
  تاًي  ّا هٌاتغ هختلق تٌاليق لحاػ اص ّن ٍ تٌاهض ٍ تؼذد لحاػ اص ّن ًِ است هوشساتي

 گزاس اثش ًيض ؿيشجاسي هغالثات حجن تش گًَاگَى داليل تِ ٍ دادُ هشاس تأثيش تحت سا
ُ اًذ   .تَد

  اص حوايت ساستاي دس تاًٌْا تَاى اكضايص تِ ًوي ٍ ًاًاسآهذ هَاًيي اغالح ساستا ايي دس 
 .است ضشٍسي هلي تَليذ

 



 هقذهِ -1
 ٍ هٌاتغ گشدش ًحَُ داسًذ، ًاس ٍ سش ٍجَُ گشدش تا ًِ اهتػادي ّاي سيستن دس 

 ايي .تاضذ آى اجشايي ضْاي سٍ ًاسايي ٍ سيستن سالهتي تياًگش هي تَاًذ هػاسف
 تشخَسداس صيادي اّويت اص اػتثاسي ٍ هالي هؤسسات ٍ تاًٌْا دس خػَظ تِ هغلة

 ضذُ جزب هٌاتغ هػشف چگًَگي هالي، هٌاتغ تجْيض ٍ تأهيي هٌظَس تذيي .تاضذ هي
  .است تشخَسداس اي ٍيژُ اّويت اص آًْا هجذد تاصگطت ًحَُ ٍ
 آى تا اػتثاسي ٍ هالي هؤسسات ٍ ّا تاًي اهشٍصُ ًِ اساسي هطٌالت اص يٌي 

  هطٌالت اص يٌي هطٌل ايي .آًْاست ًطذُ ؿيشجاسي هغالثات هطٌل ّستٌذ، هَاجِ
 .است گشيثاى تِ دست آى تا ًِ هي ضَد هحسَب ًطَس تاًٌي سيستن اساسي

 ٍ هَاًيي هَاسد ايي هْوتشيي اص يٌي ًِ داسد هختللي داليل تاًي  ّا ؿيشجاسي هغالثات 
 هٌاتغ هختلق تٌاليق لحاػ اص ّن ٍ تٌاهض ٍ تؼذد لحاػ اص ّن ًِ است هوشساتي
 ًيض ؿيشجاسي هغالثات حجن تش گًَاگَى داليل تِ ٍ دادُ هشاس تأثيش تحت سا تاًي  ّا

ُ اًذ گزاس اثش ِ  ّاي ٍ هوشسات هَاًيي، ًِ ّواًغَس .تَد  حجن هي تَاًذ هٌاسة تخطٌاه
 ٍ ساًت آٍس هتٌاهض، ٍ هتؼذد هوشسات ٍ هَاًيي دّذ، ًاّص سا ؿيشجاسي هغالثات

 .ًوايذ كشاّن سا هغالثات ايي اكضايص صهيٌِ هي تَاًذ ًيض تٌليلي

 



 هقذهِ -1
  دس اٍل، تخص دس ؿيشجاسي هغالثات ًظشي هثاًي تشسسي ضوي هوالِ ايي دس 

 دس ؿيشجاسي هغالثات ٍضؼيت ٍ تشسسي هلي تَليذ دس ّا تاًي ًوص دٍم تخص
 سَم، تخص دس .هي گيشد هشاس هوايسِ هَسد تغثيوي غَست تِ جْاى ٍ ايشاى
ِ  ّاي ٍ داليل  تحليل ػام عَس تِ ايشاى دس ؿيشجاسي هغالثات سضذ ٍ تشٍص سيط

 ؿيشجاسي هغالثات سضذ تش هوشسات ٍ هَاًيي اثشگزاسي چْاسم تخص دس ٍ هي ضَد
 ضوي ًيض خاتوِ دس .هي گيشد هشاس تحليل هَسد تشًٍضا ػاهل يي ػٌَاى تِ تاًي  ّا
  هَكن، ًطَسّاي اص تشخي دس ؿيشجاسي هغالثات تَدى پاييي داليل تشسسي

 ٍ هَاًيي جٌثِ اص ايشاى دس تاًي  ّا ؿيشجاسي هغالثات ًاّص تشاي ساٌّاسّايي
  .هي ضَد اسائِ هوشسات
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 غيرجاري هطالبات ادبيات ٍ هفَْم -2
 پذيذُ هلَْم تطشيح خػَظ دس هتلاٍت تشداضت ًَع دٍ اهتػادي ادتيات دس   

 تشًٍضا ػَاهل سٍي اٍل دستِ .است گشكتِ ضٌل صهاى عَل دس ؿيشجاسي هغالثات
 دس سا تذٌّاساى تَاًايي ًِ اًذ ضذُ هتوشًض اهتػادي احَال ٍ اٍضاع ًظيش

 تايذ داسًذ اػتواد دٍم گشٍُ حاليٌِ دس دّذ؛ هي هشاس تأثيش تحت تذّي تاصپشداخت
 .ًشد جستجَ تاًٌي دسٍى ػَاهل داخل دس سا ؿيشجاسي هغالثات ًسثت سضذ ػلت

 دي ٍ تشگش عَسيٌِ تِ ًٌٌذ هي تأييذ سا تشداضت ًَع دٍ ّش تجشتي هغالؼات 
 تذ ضشايظ هتحذُ، اياالت تجاسي ّاي تاًي ٍضؼيت هغالؼِ دس (1997)ياًگ

 هجوَع دس ايطاى .اًذ ياكتِ ؿيشجاسي هغالثات اكضايص اغلي ػلت سا اهتػادي
 .اًذ ًشدُ هؼشكي هٌاتغ ًادسست هذيشيت ًاسايي ّضيٌِ ػٌَاى تِ سا ضشايغي چٌيي

 ًِ ّايي تاًي دسياكتٌذ خَد هغالؼِ دس (2002) ساٍسيٌا ٍ ساالس هواتل دس  
 اػتثاسدّي هاصاد تا تپزيشًذ،  سا تااليي سيسي تسْيالت اػغاي دس ًٌٌذ هي تالش

 خَاٌّذ هغالثات ضذى ؿيشجاسي دليل تِ سا تااليي ّاي صياى ٍ ضذُ هَاجِ
 .پزيشكت
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 غيرجاري هطالبات ادبيات ٍ هفَْم -2
 خغشپزيشي ٍ است اهتػاد دس تاًٌذاسي ادتيات اص جضيي تاًٌي ؿيشجاسي هغالثات 

  است، هطَْس هؼَم هغالثات تِ ايشاى تاًٌي ادتيات دس ًِ ؿيشجاسي هغالثات
ِ ي  ٍ پَلي ًاظش هوام ّاي دًيا، ًطَسّاي دس .است اػتثاسي سيسي تشٍص ًتيج

ِ ّاي تش ًاظش ُ اي حساسيت هالي، هؤسس  داضتِ تاًي ّا ؿيشجاسي هغالثات تش ٍيژ
 سٍد، تاالتش هتؼاسف حذ اص تاًي ّا تسْيالت ًل تِ ؿيشجاسي هغالثات ًسثت اگش ٍ

 اص ًن تش ٍ هتؼاسف حذ دس سا ضذُ ياد ًسثت ًِ هي ًٌٌذ تالش ٍ دادُ ًطاى ٍاًٌص
 ًتيجِ دس ٍ تاًي ّا ٍسضٌستگي هَجة ًسثت ايي اكضايص ًِ چشا .داسًذ ًگِ آى

 سشهايِ ًلايت دستَسالؼول ّاي ايٌٌِ ػليشؿن .ضذ خَاّذ اهتػاد دس تحشاى ايجاد
 ػٌَاى تِ سا ؿيشجاسي هغالثات ٍضؼيت حذٍدي تا 2 تال ٍ 1 تال ًويتِ

  ًسثت تشاي استاًذاسدي ًػاب حذ اها هي ًٌذ، هطخع سيسي داساي داسايي ّاي
 ساختاس تِ تَجِ تا ًطَسّا ٍ ًذاسد ٍجَد تسْيالت ًل تِ ؿيشجاسي هغالثات

ِ اي تِ سا ضذُ ياد ًسثت ًِ هي ًوايٌذ سؼي خَد تاًٌي ٍ اهتػادي ًظام  گًَ
 .ًطَد تاًٌي ًظام ٍ تاًي ّا هتَجِ تَجْي هاتل سيسي ًِ ًٌٌذ ًٌتشل
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 غيرجاري هطالبات ادبيات ٍ هفَْم -2
ِ تٌذي جذيذ دستَسالؼول اجشاي تا ًيض ايشاى دس  الضام ٍ تاًٌي ًظام دس داسايي ّا عثو

 اجشاي ٍ ؿيشجاسي هغالثات ًوَدى ضلاف خػَظ دس تاًي ّا تِ هشًضي تاًي
ِ تٌذي  هغالثات هَضَع ؿيشجاسي، هغالثات تشاي رخايش اخز ٍ ضذُ ياد عثو
 ٍيژُ تِ ٍ گشكت هشاس تحليل ٍ تجضيِ هَسد هختلق هحاكل دس تاًي ّا ؿيشجاسي

  ًشدًذ، ضلاف سا خَد ؿيشجاسي هغالثات تاًي ّا ًِ 1387 ٍ 1386 سال ّاي دس
 ًطَس تاًٌي ًظام دس ؿيشجاسي هغالثات هثلي اسهام تِ ًسثت تَجْي هاتل سضذ

 ٍ َّضياس هغالثات ايي ًٌتشل تِ ًسثت سا هسؤٍل هوام ّاي ًِ ضذ هالحظِ
 تاًي دستَسالؼول اساس تش ؿيشجاسي ّاي داسايي تٌذي عثوِ .ًوَد حساس
  :است تَدُ ريل ضشح تِ هشًضي

 

 گزضتِ سشسسيذ عثوِ -الق  

 هؼَم عثوِ -ب  

 الَغَل هطٌَى عثوِ-ج  
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 ايراى اقتصاد در باًكي ًظام جايگاُ بررسي -3
 اّذاف برًاهِ پٌجن تَسعِ جْت تأهيي هالي -1-3

تأهيي هالي هَسد ًياص تشاي تحون اّدذاف سضدذ اهتػدادي دس تشًاهدِ     تخص  اييدس 
 8ًطداى هدي دّدذ ًدِ جْدت تحودن سضدذ        ( 1)جذٍل .  پٌجن تَسؼِ تشسسي هي ضَد

دسغذي پيص تيٌي ضذُ تَسظ هاًَى تشًاهدِ پدٌجن ٍ تحودن سضدذ تْدشُ ٍسي تايدذ       
هيلياسد دالس تأهيي هالي غَست گيشد تا عي تشًاهِ هيضاى ايي تأهيي هدالي  300ساالًِ 

 1/6تدشاي تحودن سضدذ تْدشُ ٍسي       ػثداستي تدِ  . هيلياسد تَهداى تدالؾ گدشدد   1500تِ 
 .هيلياسد دالس تأهيي هالي الصم است 300دسغذي ساالًِ 

                                1                                                                - 

             

    8       

       

)    (                                6/1 

 )           (                       300 

)           (                           1500 
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 ًقص باًك ّا در تأهيي سرهايِ براي اقتصاد ايراى  -2-3
تػَيش ٍاضحي اص ًوص ًظام تاًٌي دس  تأهيي سشهايِ تشاي اهتػداد ايدشاى سا تدِ    ( 2)جذٍل 

دسغدذ اص   46تدِ عدَس هتَسدظ سدالياًِ حدذٍد       1391-1386عي سال ّداي  . تػَيش هي ًطذ
تِ تؼذ ػليشؿن  1389اهتػاد ايشاى تَسظ ًظام تاًٌي تأهيي هالي ضذُ است؛ تِ عَسيٌِ اص سال 

ايدي سًٍدذ   . دسغدذ اكدضايص ياكتدِ اسدت     50تواهي كطاسّاي هَجَد سْن هدزًَس تدِ تديص اص    
ٍاهؼيت ايي اسدت  . پشسًگ تش ضذُ است 1391خػَغاً تا ًاّص تَدجِ ػوشاًي دٍلت دس سال 

 .ًِ آهاس هَجَد ًطاى دٌّذُ تاًي هحَس تَدى اهتػاد ايشاى هي تاضذ
     2                                                          - /           ()     

    1386 1387 1388 1389 1390* 1391**           

                   
    67/1 61/1 02/3 76/2 3/4 6/3 

1/3 
    4/2 7/2 2/4 5/2 7/3 5/3 

             
    14 22 20 32 5/33 2/16 

6/25 
    4/20 1/38 9/27 6/28 8/28 7/15 

             
    44 20 29 51 6/52 2/54 

2/46 
    2/64 7/34 5/40 5/45 3/45 4/52 

             
    9/8 1/14 6/19 3/26 8/25 4/29 

5/22 
    13 5/24 4/27 4/23 2/22 4/28 

                   57/68 71/57 62/71 06/112 2/116 4/103  

 



 تسْيالت اعطايي باًك ّا بِ بخص ّاي هختلف اقتصادي -3-3

 تأهيي دس ّا آى ًوص تشسسي اهتػاد، ًل سشهايِ تأهيي دس ّا تاًي ًوص تش ػالٍُ 
 تا هَجَد هوشسات ٍ هَاًيي تا آى ّواٌّگي ٍ اهتػادي ّاي تخص سشهايِ ٍ هٌاتغ

 .تاضذ هي اّويت
 تش پاييي ّوَاسُ ّا تاًي ػولٌشد غادسات  ٍ هؼذى ٍ غٌؼت ًطاٍسصي، ّاي تخص دس 

 .است تَدُ جاسي هوشسات ٍ هَاًيي دس تاًٌي تسْيالت اص ّا تخص ايي هػَب سْن  اص
 تَسؼِ چْاسم تشًاهِ هاًَى (10) هادُ دس ًطاٍسصي تخص سْن ًوًَِ ػٌَاى تِ

 ّاي سال ًظاستي -سياستي تستِ (7) هادُ ٍ 1388-1384 ّاي سال عي اهتػادي
  1390 ًظاستي -سياستي تستِ (7) هادُ  اساس تش ّوچٌيي دسغذ، 25 هؼادل 1389
  حذٍد هزًَس دٍسُ عي ّا تاًي ػولٌشد هتَسظ اها است، ضذُ تؼييي دسغذ 20 هؼادل

 .است تَدُ دسغذ 13
 ٍ هسٌي ٍ ساختواى ّاي تخص تِ تسْيالت اػغاي دس ّا تاًي ػولٌشد عشكي اص 

 دس تاًٌي تسْيالت اص ّا تخص ايي هػَب سْن اص تاالتش ّوَاسُ خذهات ٍ تاصسگاًي
 تِ اػغايي تسْيالت سْن هتَسظ ًوًَِ ػٌَاى تِ .است تَدُ جاسي هوشسات ٍ هَاًيي
 هػَب  سْن اص تيطتش تسياس ًِ است تَدُ دسغذ 34 حذٍد خذهات ٍ تاصسگاًي تخص

   .است جاسي هوشسات ٍ هَاًيي دس تاًٌي تسْيالت اص تخص ايي
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         25 25 25 20 

13.9 12.8 
            13.1 12.6 10.7 10.8 

            
         33 35 37 37 

17.7 28.7 
    28.2 29.2 28.9 27.0 

               
         20 20 20 25 

34.4 22 
           22.0 22.4 23.5 28.0 

                 
         15 12 10 8 
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 هختلف ّاي بخص افسٍدُ ارزش در ّا باًك ًقص -4-3

 دس دسغذ 65 حذٍد اص ًطاٍسصي تخص اكضٍدُ اسصش دس ّا تاًي تسْيالت سْن 
 تشاي سْن ايي .است سسيذُ 1390 سال پاياى دس دسغذ 83 حذٍد تِ 1386 سال

 دسغذ 129 حذٍد تِ دسغذ 107 حذٍد اص هزًَس دٍسُ عي هؼذى ٍ غٌؼت تخص
 ٍ تاصسگاًي تخص اكضٍدُ اسصش دس ّا تاًي اػغايي تسْيالت سْن .است ضذُ تالؾ

  دس دسغذ 309 حذٍد اص هسٌي ٍ ساختواى سْن اها است هاًذُ ثاتت توشيثاً خذهات
 آى گَياي اسهام .است ياكتِ ًاّص 1390 سال دس دسغذ 221 حذٍد تِ 1386 سال
 تَليذي تخص ّاي تِ پشداختي تسْيالت توَيت دس تاًٌي سيستن ًوص ًِ است

ُ است تيطتش ًطاٍسصي ٍ غٌؼت  تَليذي تخص ّاي سوت تِ تيطتشي هٌاتغ ٍ ضذ
ُ است دادُ سَم   خذهات ٍ تاصسگاًي ٍ هسٌي ٍ ساختواى تخص ّاي عشكي اص .ضذ

ُ اي تخص سْن، هاًذى ثاتت يا ًاّص ػليشؿن ًيض  سا خَد اكضٍدُ اسصش اص ػوذ
 .ّستٌذ تاًٌي ًظام هذيَى

ٍ هؼذى غٌؼت ّاي تخص دس اكضٍدُ اسصش تِ اػغايي تسْيالت ًسثت ايٌٌِ جالة    
 تياًگش ًِ است تَدُ دسغذ 100 اص تاالتش ّوَاسُ هسٌي ٍ ساختواى ّوچٌيي ٍ

 .است تخص ّا سايش تا هوايسِ دس تاًٌي ًظام تِ تخص ّا ايي تيطتش ٍاتستگي
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سًٍذ تسْيالت اػغايي تِ دٍ تخص ًطاٍسصي ٍ تِ ػٌَاى ًوًَِ ًيض ( 2)ٍ ( 1)ًوَداسّاي 
چٌاًچِ هالحظِ هدي ضدَد اٍالً دس ّدش دٍ ًودَداس     . ساختواى ٍ هسٌي سا تِ تػَيش هي ًطذ

تِ ػثاستي ديگش اكدضايص تسدْيالت تداًٌي دس    . سًٍذ دٍ هتـيش هزًَس ّوسَ ٍ ّن جْت است
ِ اسدت    . اكضايص اسصش اكضٍدُ تخص ّاي ًطاٍسصي ٍ ساختواى ٍ هسٌي ًوص هثثتدي داضدت

ثاًيًا ضٌاف تيي تسْيالت اػغدايي ٍ اسصش اكدضٍدُ تخدص سداختواى ٍ هسدٌي عدي صهداى        
اكضايص ياكتِ است ًِ هي تَاًذ تياًگش ايي ٍاهؼيت تاضذ ًِ ػليشؿن اكضايص تسْيالت تِ ايدي  

ِ است  .تخص، اسصش اكضٍدُ تخص هزًَس سضذ هاتل تَجْي ًذاضت
ٍضؼيت دس تخص غٌؼت ٍ هؼذى تش ػٌس تخص ساختواى ٍ هسٌي تَدُ ٍ سًٍذ اسصش 

سضدذ  ، 1390ٍ  1389اكضٍدُ ايي تخص ػليشؿن ًاّص سًٍذ سضذ تسدْيالت تديي سدال ّداي     
 .تسْيالت تيص اص سضذ اسصش اكضٍدُ تخص هزًَس تَدُ است
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 بررسي رًٍذ هطالبات غيرجاري باًك ّا در ايراى ٍ جْاى -4
 

  تيي دس هيالدي 2011 سال دس تاًي ّا جاسي ؿيش هغالثات ٍضؼيت تغثيوي تشسسي 
ِ ًاسگيشي ػليشؿن ًِ هي دّذ ًطاى جْاى ًطَس 105  دس ؿيشستَي تاًٌذاسي ت

 هغالثات ًسثت هتَسظ ًوًَِ تشاي .ًيست هٌاسة چٌذاى ًطَسهاى ستثِ ايشاى،
 ًسثت تا ًِ تَدُ دسغذ 7 حذٍد 2011 سال دس (ًطَس 105) دًيا دس ؿيشجاسي

 .داسد صيادي كاغلِ ايشاى دسغذي 15/1
  ستثِ دس ًطَس 105 تيي اص دًيا ؿيشجاسي هغالثات ًسثت دس ايشاى ايشاًي تاًي ّاي 

ِ اًذ هشاس 27 ستثِ دس تشسسي هَسد ًطَس 30 تيي دس ٍ  94  7 تيي دس ّوچٌيي .گشكت
 داسًذ هشاس 6 جايگاُ دس ًلت غادسًٌٌذُ ًطَس

 دس هٌاتغ لحاػ اص ًطَس تاًٌي ًظام دسياكت هي تَاى كَم الزًش هغالة تِ ػٌايت تا 
 كَسي حل ًياصهٌذ ٍ ًثَدُ هٌاسثي ٍضؼيت دس دًيا ًطَسّاي سايش تا هوايسِ
 .است ؿيشجاسي هغالثات هؼضل
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 بررسي داليل هطالبات غيرجاري ًظام باًكي در ايراى -5
 با تأكيذ بر حَزُ قَاًيي ٍ هقررات 

 
 ٍ دسٍى ساصهاًي ػَاهل تِ تاًي ّا ؿيشجاسي هغالثات اكضايص ٍ تشٍص 

 ػَاهل هْوتشيي اص يٌي .داسد استثاط هتٌَػي ٍ هختلق تشٍى ساصهاًي
 هوشساتي ٍ هَاًيي ّست، ٍ تَدُ اثشتخص ٍ هَثش صهيٌِ ايي دس ًِ تشٍى ساصهاًي

 (6) جذٍل ساستا ايي دس .هي ضَد اتالؽ ٍيا ٍضغ هختلق هشاجغ تَسظ ًِ است
ِ اي  ٍ ًٌتشل اكضايص، دس ًِ سا حاضش هوشسات ٍ هَاًيي هلاد هْوتشيي اص خالغ

 تِ هشتَط ساٌّاسّاي .هي ًطذ تػَيش تِ سا ّستٌذ هَثش ؿيشجاسي هغالثات ًاّص
ُ است اسايِ هزًَ جذٍل آخش ستَى دس ًيض هاًًَي هلاد  .ضذ
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ِ گيري ٍ بحث -6   ًتيج
 

 تا اػتثاسي ٍ هالي هؤسسات ٍ ّا تاًي اهشٍصُ ًِ اساسي هطٌالت اص يٌي (1-6 
  آًْاست،ّويي ًطذُ ٍغَل تسْيالت ٍ هؼَم هغالثات هطٌل ّستٌذ، هَاجِ آى
ِ  ّاي اص اهش  تِ است ضايستِ ًِ آًچٌاى ًتَاًذ تاًٌي ًظام ضذُ هَجة هختلق جٌث

 ًوايذ ػول هلي تَليذ اص حوايت دس خَد ٍظايق

ِ  ّاي ٍ هوشسات هَاًيي، ًِ ّواًغَس (2-6    هغالثات حجن هي تَاًذ هٌاسة تخطٌاه
  تٌليلي ٍ ساًت آٍس هتٌاهض، ٍ هتؼذد هوشسات ٍ هَاًيي دّذ، ًاّص سا ؿيشجاسي

 .ًوايذ كشاّن سا هغالثات ايي اكضايص صهيٌِ هي تَاًذ ًيض
 ٍ پٌجن تشًاهِ هاًَى تَسظ ضذُ تيٌي پيص دسغذي 8 سضذ تحون جْت (4-6 

 تا گيشد غَست هالي تأهيي دالس هيلياسد 240 ساالًِ تايذ ٍسي تْشُ سضذ تحون
 تشاي ّوچٌيي .گشدد تالؾ تَهاى هيلياسد 1200 تِ هالي تأهيي ايي هيضاى تشًاهِ عي

 الصم هالي تأهيي دالس هيلياسد 300 ساالًِ ًيض دسغذي 6/1 ٍسي تْشُ سضذ تحون
 .است
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 گيري ًتيجِ ٍ بحث -6
 

 اص دسغذ 46 حذٍد سالياًِ هتَسظ عَس تِ 1391-1386 ّاي سال عي (5-6 
  دٌّذُ ًطاى هَجَد آهاس ٍ است ضذُ هالي تأهيي تاًٌي ًظام تَسظ ايشاى اهتػاد

 .تاضذ هي ايشاى اهتػاد تَدى هحَس تاًي
 ّا تاًي ػولٌشد غادسات  ٍ هؼذى ٍ غٌؼت ًطاٍسصي، ّاي تخص دس (6-6 

 ٍ هَاًيي دس تاًٌي تسْيالت اص ّا تخص ايي هػَب سْن  اص تش پاييي ّوَاسُ
 ٍ هسٌي ٍ ساختواى ّاي تخص تِ تسْيالت اػغاي .است تَدُ جاسي هوشسات

 تاًٌي تسْيالت اص ّا تخص ايي هػَب سْن اص تاالتش ّوَاسُ خذهات ٍ تاصسگاًي
 .است تَدُ جاسي هوشسات ٍ هَاًيي دس

 تِ پشداختي تسْيالت توَيت دس تاًٌي سيستن ًوص ًِ است آى گَياي آهاس (7-6  
ُ است تيطتش ًطاٍسصي ٍ غٌؼت تَليذي تخص ّاي   سوت تِ تيطتشي هٌاتغ ٍ ضذ
ُ است دادُ سَم تَليذي تخص ّاي  ٍ هسٌي ٍ ساختواى تخص ّاي عشكي اص .ضذ
ُ اي تخص سْن، هاًذى ثاتت يا ًاّص ػليشؿن ًيض خذهات ٍ تاصسگاًي  اسصش اص ػوذ

 .ّستٌذ تاًٌي ًظام هذيَى سا خَد اكضٍدُ
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 گيري ًتيجِ ٍ بحث -6
 

 تِ 1385 سال دس دسغذ 10 حذٍد اص ّا تاًي ؿيشجاسي هغالثات ًسثت (8-6 
  5 حذاهل اكضايص تياًگش ًِ است ياكتِ اكضايص 1390 سال دس دسغذ 15 حذٍد

 هغالثات ًسثت هتَسظ .است تشسسي هَسد دٍسُ عي هغالثات ايي دسغذي
 ًسثت تا ًِ تَدُ دسغذ 7 حذٍد 2011 سال دس (ًطَس 105) دًيا دس ؿيشجاسي

 .داسد صيادي كاغلِ ايشاى دسغذي 15/1
  اثشتخص ٍ هَثش صهيٌِ ايي دس ًِ تشٍى ساصهاًي ػَاهل هْوتشيي اص يٌي (9-6 

 اتالؽ ٍيا ٍضغ هختلق هشاجغ تَسظ ًِ است هوشساتي ٍ هَاًيي ّست، ٍ تَدُ
 .هي ضَد

 تشاي هاًؼي ًِ تسا تاًٌْا هالي هٌاتغ ضذى تلًَِ است تش هْن ًِ ًچِآ (10-6 
 ايجاد دس هختللي  هاًًَي هَاد ٍ است ضذُ اهتػادي ّاي تخص تيطتش هالي تاهي

 .ّستٌذ سْين چالص ايي
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 پيشٌْادّا -7
  تَاًذ هي آيٌذ هي حساب تِ هْوتش ًِ صيش هَاسد جولِ اص هوشسات ٍ هَاًيي تاصًگشي

 :ًوايذ كشاّن تَليذ اص حوايت جْت دس تاًٌْا تشاي تشي هٌاسة كضاي
 ... تسْيالت سَد ًشخ هٌغوي ًشدى هاًَى- ٍاحذُ هادُ (1) تثػشُ (1-7 

 هجلس 1386 سال هػَب... ٍ تاًٌي تسْيالت اػغاي تسْيل هاًَى (1) هادُ (2-7 

ِ تٌذي دستَس الؼول (2) هادُ (3-7    ضواسُ تِ اػتثاسي هَسسات داسايي ّاي عثو
 05/12/1385 هَسخ 2823/هة

 ضَساي 1359 سال هػَب تاًٌي تذٌّاساى خشٍج هوٌَػيت هاًًَي اليحِ (4-7 
 اًوالب

 ضواسُ تخطٌاهِ هَضَع ًالى تؼْذات ٍ تسْيالت آييي ًاهِ (6) هادُ (5-7 
 هشًضي تاًي 10/05/1391 هَسخ 122342/91

 ضواسُ تخطٌاهِ هَضَع ًالى تؼْذات ٍ تسْيالت آييي ًاهِ (14) هادُ (6-7 
 هشًضي تاًي 10/05/1391 هَسخ 122342/91
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 پيشٌْادّا -7
 

 ضشايظ دس اهتػادي هختلق ّاي تخص تِ تسْيالت اػغاي تشاي  سْن تؼييي (7-7
 ّاي ضواًت ٍ ضَاتظ تؼييي آى اص هْوتش اها . سسذ هي ًظش تِ ضشٍسي جاسي

 ٍ جشيوِ هتخلق تاًٌْاي ًِ ًحَي تِ ّاست سْن ايي سػايت تشاي اجشايي
 .گشدًذ تطَين ًٌٌذُ ػول تاًٌْاي
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