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های نامناسب در تخصر  اعتباارات اسات را    ها و سراست داری سانک سانت ، سنگاه
هاا ساه جاای اینتاه تیاهرالت را در اختراار        ساناک تایرد کارد. ساه عباارت دیگار     

داری  هاا ساه سامت سنگااه     ها و هلادینگ  تولردکنندگان قرار دهند، سا تشتر  شرکت
ها سه عناوان سنگااه    ا سه این سمت سردند. سانکاز مناسع خود ر زیادی رفتند و سخش

ساییت مناسع مال  را جذب و رسالت تأمرن مال  را ساه عهاده سگررناد اماا      مال  م 
داری  هاا ساه سامت شارکت     ساناک ه شع  در نظارت و نبود شفافرت ساعاث شاد  

   .سدردازند
ها  کتقویت سان و اقتصادی ریزی رشد اقتصادی سای در گرو سرنامه سه دستراس  -

هاای   ها سایاد سراسات   و مؤسیات مال  سرای تأمرن مال  سهتر اقتصاد است و دولت
سرای رفع مشتالت سریتم سانت  اتخاذ کناد. ساا     تری های دقرق تر و نظارت مناسب

رسد سهبود نظام  توجه سه تأثرر سایی تأمرن مال  در رشد اقتصادی کشور، سه نظر م 
های سخش  در تخصر  مناسع مال  قادم    ولویتتأمرن مال  کشور و پرداختن سه ا

راهبردی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است و آثار زیر را سر نقاط قوت 
 ها و تهدیدها خواهد گذاشت: و شع  و فرصت

 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش

راهبرد تأمرن مال  ساعث پوشش دادن مهمترین نقطه شع  رشد اقتصاادی کشاور   
های اقتصاد را حا  خواهاد کارد. اصاالح      ل  سیراری از سخششده و مشتالت ما

هاای   ها ساه سخاش   آن های تخصر  تیهرالت و اعتبارات سانت  و هدایت  سراست
ساعث تقویت صانایع نوپاا شاده و     -ذکر شد 1که در نتای  جدول -کلردی کشور 
ای در کالبد تولرد داخل  کشاور خواهاد دمراد. ساالتبع ایان امار روناق         حرات تازه

تواند سازوی  سرای سهتار کاردن رواساط ایاران ساا       تجارت را هم سه همراه دارد و م 
 کشورهای خارج  ساشد.

که سا رونق گرفتن صانایع داخلا     نتته دیگری که ساید سه آن توجه داشت این
هاای پتروشارم ، یتا  از مهمتارین تهدیادهای       مث  محصویت غذای  و فرآورده
رود و دیگار   ان سه فروش نفت خام هم از سارن ما   رشد یعن  واسیتگ  اقتصاد ایر

 های کشور در جهت سایسردن رشد اقتصادی فعال خواهند شد. مناسع و ظرفرت


