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 :مقدمه

سیبستگذاری ٍ ًظبرت اس جولِ هْوتزیي ٍظبیف ضَراّبی اسالهی ضْز ثَدُ وِ ًمطی ولیذی در 

تَسؼِ ّوِ جبًجِ ٍ پبیذار ضْزّب را ایفب هی وٌذ وِ دستیبثی ثِ آى،  ًیبسهٌذ ارتجبؼی وبرآ، پَیب ٍ 

 . ًظبهٌذ ضْزداری ّب ثِ ػٌَاى هجزی ایي تصویوبت، ثب ضَراّبست

 ثب ّذف ثْجَد ایي ارتجبغ، ثِ دستَر ضْزدار هحتزم جٌبة آلبی            1390در اٍاسػ سبل 

ِ  ثزرسی، تذٍیي،  ِ ریشی ٍ تَسؼِ تطىیل ضذ وِ ٍظیف هٌْذس وتبًجبف ثخطی در هؼبًٍت ثزًبه

ارسبل، پیگیزی تصَیت لَایح ٍ دیگز هسبیل هزتجػ ثیي ضَرای اسالهی ضْز ٍ ضْزداری را 

ُ دار    هیجبضذ اس جولِ هشایبی اصالح ٍ  ثْجَد فزایٌذ یبدضذُ، هستٌذسبسی لَایح ٍ هصَثبت . ػْذ

در لبلت فبیل الىتزًٍیىی ٍ وتبة ثَدُ وِ اوٌَى جلذ اٍل آى هزثَغ ثِ هستٌذات لَایح ٍ هصَثبت 

 . ، پیص رٍی ضوبست1390سبل 

 

 ابراهیم نوشادی                                                                                                       

                                                                                                           معاون برنامه ریزی و توسعه
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