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 راهکار ارائه و تحرین زهان در ایران بانکی نظام هایچالش هدیریت
 

 صدیقه قرهسی

 ایزاى ،شْز خویٌی ،شْز خویٌی ٍاحذ ، داًشگبُ آساد اسالهی،اسالهی کذاریداًشجَی ثبً

 

 چکیده

 2112 سبل اس کِ ای هسئلِ. است ثبًکی ٍ ارسی ّبی سیستنثز  غزة سَی اس ایزاى تحزین هسئلِ ثزرسی هقبلِ، ایي اصلی ّذف

 ػلیِ الوللی ثیي سبثقة ثی ٍ گستزدُ ّبی تحزین ثزقزاری. ثَد شذُ تجذیل غزة ٍ ایزاى هیبى اسبسی چبلشی ثِ سَ ایي ثِ

 ّبی جذیچبلش ثب را دٍلت اقتصبدی ثبسٍی هٌشلة ثِ کشَر ثبًکی ًظبم اسجولِ هختلف ّبی ثخشایزاى،  اسالهی جوَْری

 ادثیبت تحقیق. ثبشذ ّب اٍلَیت ثب درًظزگزفتي ٍ هذثزاًِ فؼبل، ثبیذ ّب چبلش ایي ثزاثز در ثبًکی ًظبم پبسخ. است کزدُ هَاجِ

 قطغ ثب سیزا است گذاشتِ هٌفی اثز ّب ثبًک سَدآٍری ثز سَئیفت، سبسهبى ّوکبری قطغ ٍ هزکشی ثبًک تحزین کِ دّذ هی ًشبى

 ثِ ًفتی درآهذّبی ٍرٍد جزیبى قطغ ثب دیگز طزف اس ٍ یبفتِ افشایش ّب ثبًک ثزای ٍجَُ اًتقبل الوللی ثیي ّبی ّشیٌِ سَئیفت،

 طَر ثِ را ّب ثبًک تسْیالت تقبضبی ٍ هٌبثغ تجْیش جٌجِ دٍ اس کِ گزدیذُ حبکن کشَر در تَرهی رکَد ٍضؼیت کشَر،

 درهجوَع ٍ ّب ثبًک ثز اثزگذاری حیطِ. است شذُ ّب آى سَدآٍری ثز هٌفی تأثیز هَجت ٍ دادُ قزار تأثیز تحت غیزهستقین

 ٍ شذُ تلقی دٍلت ثبًکذار ػٌَاى ثِ هزکشی ثبًک ایزاى، در. ثبشذ هزتجط اقتصبد در هزکشی ثبًک ثِ ًقش تَاًذ هی کشَر، اقتصبد

 ریبل ثِ هزکشی ثبًک داخل در کشَر ارسی درآهذ توبم ًوًَِ، ػٌَاى ثِ. اًذاسد هی جزیبى ثِ یب دادُ اًجبم را آى تجبری کبرّبی

 حیطِ در تٌْب هزکشی ثبًک اگز. ثبشذ کشَر پَلی ثخش گذار قبًَى ٍ ًبظز هقبم ثبیذ هزکشی ثبًک ٍاقؼیت در اهب؛ شَد هی یلتجذ

 هَرد هزکشی ثبًک اخیز ّبی سبل طی چٌبًچِ. داشت ًخَاّذ ٍجَد آى تحزین اهکبى ًوبیذ، حزکت پَلی ّبی سیبست اػوبل

 ٍظبیف حَسُ در ثبسًگزی لشٍم ثٌبثزایي؛ ثبشذ کوتز تَاًست هی کشَر اقتصبد ٍ ثبًکی ًظبم ثز تحزین اثزات ،شذ ًوی ٍاقغ تحزین

 .شَد هیاحسبس  هزکشی ثبًک
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