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یکی اس اّذاف دٍلت در ّز جاهؼِای تخػیع تْیٌِ هٌاتغ است کِ لیوتّا ٍ ًَع تاسارّا ًمص اساسیی در
آى دارًذً .اکارایی در ًحَُ تخػیع هٌاتغ کِ ػوذتاً تِ هطکالت سیستن لیوتگذاری تزهیگزدد ،هٌجز تیِ
اتالف هٌاتغ هیضَد .فزآٍردُّای ًفتی اس جولِ تٌشیي اس ایي لاػذُ هستثٌی ًیستٌذ؛ لیوت پاییي ایي هٌاتغ ٍ
یاراًِّای پٌْاى آى ،ػال ٍُ تز اًحزاف هػزف ٍ اتالف هٌاتغ ،سثة گستزش لاچاق ًیش هیضَد کِ در ایزاى تِ
دلیل ٍجَد ضکاف لیوتی تیي تٌشیي داخل کطَر ٍ کطَرّای ّوسایِ ،اًگیشُ لاچاق دٍچٌیذاى اسیت .لیذا
هطالؼِ حاضز در راستای اغالح لیوت تٌشیي ،تْیٌِ ساسی هػزف آى ٍ ًحَُ تخػییع یاراًیِ آى در کطیَر
اًجام ضذ .هحاسثات اًجامضذُ در ایي تحمیك ًطاى هیدّیذ ییی سیا ّیای  6941- 6941هثلی 624،921
هیلیارد تَهاى تَدُ است .در اًتْا تا تَجِ تِ ضزایط التػادی  -اجتواػی ایزاى ،تجزتیات هَجَد در خػَظ
تغییزات لیوت اًزصی ٍ لاًَى ّذفوٌذی یاراًِّا در ایزاى ٍ تجزتیات حاغل اس اغالح لیوتیی ٍ پزداخیت
تیي الطار جاهؼِ در تاسُ سهاًی  6944- 6019یزح ٍ پیطٌْاد ضذً .تایج ًطاى هیدّذ کِ اٍالً ،اغیالح لیوتیی
تایذ در راستای کاّص یاراًِ پٌْاى ٍ در لالة افشایص تذریجی لیوتّا تاضذ؛ ثاًیاً ،یاراًیِّیای حاغیلِ تیِ
گًَِای پزداخت ضًَذ کِ کوتزیي کاّص لذرت خزیذ خاًَار را تِ دًثا داضتِ تاضٌذ؛ ثالثاً ،اغالح لیوت
تٌشیي هستلشم ایجاد پیصسهیٌِّایی است کِ السم است تِ غَرت جذاگاًِ ٍ جذی تِ آى پزداختِ ضَد.
ٍاصگاى کلیذی 5تٌشیي ،یاراًِ پٌْاى ،لذرت خزیذ
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 .6همذهِ
یبساٛه١٠هب اص اثضاس١هبی ٗ٢هٖ ح٘هبیت دٓٝه ١هب ١ؼهتٜذ ًه ٠ثهشای ح٘بیه
تٓٞیذًٜٜذُب ٝ ٙكبدسًٜٜذُب ٙپشداخ

ٗ ؿٞد .ثًٞ ٠س ًٔ

اص ٗلهشفًٜٜهذُبٙ

یبساً٘ ٠ٛي١هبی دٓٝته اػه

ًه٠

اٝالً ٗلشفًٜٜذُب ٙسا هبدس ث ٠خشیذاسی ًبال١ب  ٝخذٗبت دس هی٘ ١بی پهبییٚتهش اص هی٘ه ١هبی
ثبصاس ٗ ًٜذ  ٝثبٛیبً دسآٗذ تٓٞیذًٜٜذُب ٙسا دس ٗوبیؼه ٠ثهب حبٓه
(١ضی١٠ٜبی تٓٞیذ سا ًب١ؾ ٗ د١ذ) .پشداخ

یبسا١٠ٛب دس خ٢

ثهذٗ ٙٝذاخٔه ٠اكهضایؾ ٗه د١هذ
ا١ذاك اػ

ًه٢ٗ ٠هٖتهشی ٚآ١ٙهب

ػجبستاٛذ اصً٘ :ي ث ٠كؼبٓی ١بی ً ٠دس ٗؼشم ثبصدٛ ٟؼج

ثٗ ٠ویبع كضایٜهذ ٟههشاس داسٛهذ؛ ٗبٜٛهذ

ً٘ي ث ٠كؼبٓی ١بی ً ٠آثبس ػشسیض ٗثج

داسٛذ  ٝث٢جٞد تٞصیغ دسآٗذ ً٘ ٝي

ًبال١بی ػ٘ٗٞ

ثُ ٠ش١ٟٝبی ١ذف (یبسا ٠ٛؿیشٗؼتویٖ پشداخ

یبسا ٠ٛثً ٠بال١بی اػبػ ).

اص ٖٗ٢تشی ٚا١ذاف د١ ٓٝب ثٝ٠یظ ٟدس ًـٞس١بی دسحبّتٞػؼ ٠خُٔٞیشی اص ُؼتشؽ كوهش ٝ
ثحشا١ٙبی اخت٘بػ  ٝتالؽ ثشای ثشهشاسی ػذآ
اهتلبدی اػ ؛ اٗب ثبیذ تٞخ ٠داؿ
ثبالتش ٛیؼ

حت ث ٠ث٢بی اص دػ

ً ٠كشف پشداخ

 ٝكوي ِٜ١بٗ ٗ تٞاٛ ٙؼج

یبسا ٠ٛه٘بٛ

سكت ٚثخـه اص ًهبسای
دػتیبث ثه ٠سكهب ٟاخت٘هبػ

ث ٠اثشثخـ یبسا١٠ٛب دس اهتلبد اً٘یٜب ٙیبك

ً ٠ای ٚاثضاس

ح٘بیت ثًٞ ٠س ١ذكٜ٘ذ اػتلبد ٟؿٛٞذ.
اٞٛاع یبسا ٠ٛثش اػبع اٛؼٌبع یب ػذٕ اٛؼٌبع ١ضی١٠ٜبی آ ٙدس ثٞدخ ٠ػجبستاٛذ اص :یبسا ٠ٛپ٢ٜهبٙ
 ٝیبسا ٠ٛآؿٌبسًٔ .ی ٠یبسا١٠ٛبی ً ٠خض١ ٝضی١٠ٜبی دٓٝ

ث ٠حؼبة ٗ آیذ ً٘ ٝي١بی ثالػٞم

ٛبٗیذ ٗ ٟؿٛٞذ یبسا ٠ٛآؿٌبس ١ؼتٜذ؛ ثٜبثشای ٠٘١ ٚیبسا١٠ٛبی ٗؼتویٖ  ٝؿیشٗؼتویٖ ٛیض یبسا ٠ٛآؿٌبس
ٛبٕ داسٛذُ .بً ١بال یب خذٗت اص ػٞی دٓٝ
حؼبة١بی پشداخ

ح٘بی

ٗه ؿهٞد اٗهب ١ضیٜه١٠هبی ایه ٚح٘بیه

دس

یبساٜٗ ٠ٛؼٌغ  ٘ٛؿٞد؛ دس ای ٚحبٓ یبسا ٠ٛپ٢ٜبٛ ٙبٗیذ ٗ ٟؿٞد .تلبٝت آ ٙثب

یبسا ٠ٛؿیشٗؼتویٖ دس ای ٚاػ

ً ٠یبسا ٠ٛؿیشٗؼتویٖ هبثْ ٗحبػج ٠اػ

 ٝدس حؼبة١بی ٗهبٓ ظهب١ش

صیبًٙشد ػ٘ٔیبت ث ٠حؼبة  ٘ٛآیذ ثٌٔٞٛ ٠ػ اٗتیبص اص ًشف دٓٝ

ٗحؼٞة ٗ ؿهٞد .ایهٛ ٚهٞع

یبسا ٠ٛدس اهتلبد ایشا ٙث٠خلٞف اص صٗب ٠ً ٛتلبٝت صیبدی ثیٛ ٚشخ اسص سػ٘ ثب هی٘
ایدبد ؿذ اثؼبد ُؼتشدٟای یبك .

ٝاهؼ آٙ
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دس پظ١ٝؾ حبهش اثتذا تؼبسیق ٗشثً ٠ًٞشح ؿذٟ؛ ػهسغ تدهبسة ػهبیش ًـهٞس١ب دس ساثٌه ٠ثهب
هی٘ ُزاسی ػٞخ

١ ٝذكٜ٘ذی یبسا ٠ٛثیب ٙؿذٟ؛  ٝدس٢ٛبی

هی٘

پغ اص تحٔیْ ٝهؼی

ثٜهضیٝ ٚ

یبسا١٠ٛبی پشداخت دس ایشاٗ ٙذّ١بی ػبصُبس ثب اهتلبد ایهشا ٙثهٜٗ ٠ظهٞس هی٘ه ُهزاسی ثٜهضی ٚدس
ػبّ١بی آت  ٝثبص تٞصیغ یبسا١٠ٛبی حبكٔ ٠اسائ ٠ؿذ ٟاػ .
 .1پیطیٌِ تحمیك
ٞ١ح  ٝػی )1995( 1َٜدس ٗوبٓ٠ای ثب ػٜٞا« ٙاكضایؾ هی٘ه
تدشث ٠اكضایؾ هی٘

اٛهشطی دس ًـهٞس١بی دسحهبّتٞػهؼ»٠

كشآٝسد١ٟبی ٛلت  ٝثشم دس ؿؾ ًـٞس ٗبٓضی ؿٜب صی٘جبثً٘ٔ ٟٞجیب اٛذٛٝضی

 ٝتشًی ٠دس د 80 ٠١سا ثش ثخؾ كٜؼ

خبٞٛاس١ب ٗ ٝتـیش١بی ًال ٙاهتلبد ٌٗبٓؼً ٠هشدٟاٛهذٛ .تهبیح

ٛـب ٙداد ً ٠دس ثیـتش ًـٞس١ب آِٞی ٗلشف اٛشطی ث ٠ػ٘

خبٛـی ٜػٞخ

تـییهش ًهشد ٟاػه .

ثٝ٠یظ ٟدس ٗبٓضی اٛذٛٝضی  ٝتشًی ٠اكضایؾ هی٘ ١بی داخٔ حبٗهْ١هبی اٛهشطی ٗٞخهت خبٛـهیٜ
آٌتشیؼیت ٠ؿذ ٟاػ ١ .شچٜذ هؼ٘ت اص ای ٚخبث٠خبی ث ٠ػه٘
ػشه ٠آ ٙاػ  .دس ًٔ٘جیب اكضایؾ هی٘
ًْ حشً

خبٛـی ٜث ٠ػ٘

ثهشم ثه ٠دٓیهْ دػتشػه آػهب ٙثه٠

آٌتشیؼیت ٠خبٛـیُ ٜبص ًجیؼ سا دس پ داؿت ٠اػه  .دس

ٜٗبثغ اٛشطی داخٔ دس ایً ٚـٞس١ب اػ  .دس اٛذٛٝضی خبٛـی ٜثهیٚ

ٛیشٝی ًبس  ٝاٛشطی ٛیض ٗـب١ذ ٗ ٟؿٞد .اص ػهٞی دیِهش ثهب ٝخهٞد اكهضایؾ هی٘ه

اٛهشطی دس ٘١ه٠

ًـٞس١ب ٛشخ سؿذ تٓٞیذات كٜؼت ثؼذ اص اكالحبت ثبالتش اص هجْ اص اكالحبت (ث ٠اػتثٜبی تشًیه)٠
ثٞد ٟاػ .

خٜؼ ٝ ٚتبس )2002( 2دس ٗوبٓ٠ای ثب ػٜٞا« ٙتدبست ٛهشخ اسص  ٝػیبػه ١هبی اٛهشطی دس ایهشا»ٙ
ػیبػ ١بی تدبسی اكضایؾ ٛشخ اسص  ٝػیبػ ١بی اٛشطی ایهشا ٙسا دس یهي ٗهذّ تؼهبدّ ػ٘هٗٞ
ثشسػ ًشدٛذ  ٝث ٠ایٛ ٚتید ٠سػیذٛذ ً ٠اكالح اخالّ دس ای ٚػ ٠ثبصاس ٜٗبكغ ثضسُ ث٘١ ٠شا ٟداسد
 ٝایٜٗ ٚبكغ دسآٗذ ٗلشفًٜٜهذُب ٙسا  50دسكهذ اكهضایؾ ٗه د١هذ 7 .دسكهذ ایهٜٗ ٚهبكغ دس اثهش
اٛشطی ث ٠دػ ٗ آیذ .ث٠ػال ٟٝاتخبر ػیبػ ١بی ٜٗبػت ١ذكٜ٘ذ ًشد ٙیبساً ٠ٛبال١ب ٗ تٞاٛذ آثبس
ٜٗل اكالح هی٘ ١ب سا ثش كوشا ًب١ؾ د١ذ .دس كٞست ً ٠اُهش ٜٗهبكغ ثه٠دػه آٗهذ ٟثه ٠كهٞست
)1. Hope and Singh (1995
)2. Jensen and Tarr (2002
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پشداخ ١بی ٗؼتویٖ دسآٗذی دس اختیبس  ٠٘١خبٞٛاس١ب (٠ٛت٢ٜب خبٞٛاس١هبی كویهش) ههشاس ُیهشد تهثثیش
ثضسُ ثش اكضایؾ دسآٗذ خبٞٛاس١بی كویهش دس ٗوبیؼه ٠ثهب ٝههغ كؼٔه داسد  ٝكویشتهشی ٚخبٞٛاس١هبی
سٝػتبی  ٝؿ٢شی ث ٠تشتیت  140 ٝ 290دسكذ ثش دسآٗذؿب ٙاكضٝد ٗ ٟؿٞد.

ساصی ٝ ٜكجٞسی دیٔ٘ ( )1388دس تحویو ثب ٗٞهٞع «ثشسػه اثهشات اخهشای ًهشح ١ذكٜ٘هذ
ًشد ٙیبسا١٠ٛب ثش ٗلشف ثٜضی »ٚث ٠ثشسػ ایٞٗ ٚهٞع دس ایشا ٙپشداختٜذ .دس تحوین اثش تـییش هی٘
ثٜضی ٚثش ٗلشف آ ً ٙدٝس 1387-1350 ٟدس ایشا ٙثهب اػهتلبد ٟاص سٝؽ خهٞد سُشػهی ٙٞثهشداسی
ثشسػ ؿذٛ .تبیح ث٠دػ آٗذ ٟاص تٞاثغ ًٜؾ ٝ ٝاًٜؾ ٛـب ٗ ٙد١ذ ًٗ ٠لشف ثٜضی ٚثش اثش تـییهش
هی٘

ای ٚكشآٝسد ٟاثتذا ث ٠كٞست ثؼیبس هؼیل ًهب١ؾ یبكته ٝ ٠دس ٗهذتصٗهبًٞ ٙتهب ١اكهضایؾ

خٞا١ذ یبك  .ػال ٟٝثش آٗ ٙتـیش١بی تؼذاد خٞدس ٝ ٝتٓٞیذ ٛبخبٓق داخٔ ثذٛ ٙٝل

اثش ٗثجت ثهش

ٗلشف ثٜضی ٚدس ایشا ٙخٞاٜ١ذ داؿ .

ػضیضی ٌ٘١ ٝبسا )1391( ٙث ٠تحٔیٔ ثب ٗٞهٞع «آثبس تٞسٗ اكالح هی٘
دس ٗجحث ١ذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب ثب سٝیٌشد ٗذیشی

حبٗهْ١هبی اٛهشطی

اهتلبد» ث ٠ثشسػ ایٞٗ ٚهٞع دس ایهشا ٙپشداختٜهذ.

دس ایٗ ٚوبٓ ٠ثب ٌٗبٓؼ ٠ادثیبت ٗٞههٞع ٗتـیش١هبی ایهٞٗ ٚههٞع ؿٜبػهبی ؿهذٛذ  ٝدس هبٓهت سٝؽ
پٞیبی ؿٜبػ ػیؼت٘ ث ٠ثشسػ اثشات تٞسٗ ٛبؿ اص حزف یبسا ٠ٛحبْٗ١هبی اٛهشطی ٗه پهشداصد.
ٛتبیح ای ٚثشسػ ٛـب ٗ ٙد١ذ ً ٠حزف یبسا ٠ٛحبْٗ١بی اٛهشطی ٗه تٞاٛهذ ثبػهث ایدهبد تهٞسٕ دس
خبٗؼ ٠ؿٞد ً ٠ثب اسائ ٠یي ثشٛبٗ٠سیضی دهین ٗ ٝذیشی
 ٠٘١اخضا ثب یٌذیِش استجبى هبئْ اػ

پٞیب ثب دیذ خبٗغ  ٝػیؼت٘ ً ٠دس آ ٙثشای

ٗ تٞا ٙاثضاسی ثشای ٗؼئٓٞی ٚدٓٝت ایدبد ًشد تب ثتٞاٜٛهذ ثهب

ث٢شُٟیشی اص ای ٚاثضاس  ٝسٝؽ اكن ثشٛبٗ٠ای ٜٗظ٘ ثشای اٗش یبسا١٠ٛب دس ٗجحث هی٘ه ١هبی حبٗهْ-
١بی اٛشطی ایدبد ًٜٜذ تب ثبصخٞسد١بی ٜٗل ٗ ٝخشث ٘١بٜٛذ تٞسٕ سا ث ٠حذاهْ ثشػبٜٛذ.

اػالٗ ٌ٘١ ٝبسا )1392( ٙدس تحویو ثب ٗٞهٞع «تثثیش اكهالح هی٘ه

حبٗهْ١هبی اٛهشطی ثهش

ثخؾ١بی ٗختٔق اهتلبدی ثهب اػهتلبد ٟاص خهذ ّٝداد -ٟػهتبٛذ »ٟایهٞٗ ٚههٞع سا دس ایهشا ٙثشسػه
هی٘

حبْٗ١بی اٛشطی دس هبٓت د ٝػٜبسی ٝ ٞدس دٗ ٝشحٔ( ٠اثشات ٗؼتویٖ  ٝؿیشٗؼتویٖ) ثهش ثخهؾ-

١بی ٗختٔق اهتلبدی ایشاٗ ٙحبػج ٠ؿهذً .جهن ٗحبػهجبت كهٞست ُشكته ٠دس ٗهٞسد ٛتهبیح اػ٘هبّ
ػٜبسی ٞا( ّٝهی٘

ٗلٞة حبْٗ١بی اٛشطی دس ػبّ  ٝ )1390اكضایؾ هی٘

دس ٗشحٔ ٠ا( ّٝاثهشات
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ٗؼتویٖ) ثبیذ ُل

ً ٠ثب اكضایؾ هی٘

دسكذ اكضایؾ هی٘
اكضایؾ هی٘

حبْٗ١بی اٛشطی دس ای ٚػهٜبسی ٞكهٜؼ
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آخهش ثهب ثیـهتشیٚ

ٗحل ّٞیؼ 138 ٜدسكذ دس ستج ٠ا ّٝثیـتشی ٚتثثیشپزیشی ثخهؾ ػهی٘ب ٙثهب

 86دسكذ دس ستج ٠د ٝ ٕٝكٜؼ

خذٗبت حْ٘ٛٝوْ اٛجبس اداسی  ٝاستجبًبت ثب تـییهش

هی٘ت ثشاثش  65دسكذ دس ستج ٠ػ ٕٞایٗ ٚؼیبس اثشُزاسی هشاس داسٛذ؛ ٘١چٜی ٚثیـتشیٗ ٚیضا ٙاكضایؾ
هی٘

ٗحلٞالت ثخؾ١بی ٗختٔق دس ػٜبسی ٞد( ٕٝهی٘

ثش اػبع پیؾثیٜه ٗؤػؼه ٠ثهیٚآ٘ٔٔه

اٛشطی) ث ٠تشتیت ٗشثٞى ث ٠كٜبیغ آخش ػی٘بً ٝ ٙبؿ  ٝػشاٗیي ثب اكهضایؾ ٗؼهبدّ 81 ٝ 74 68
دسكذ هشاس داسٛذ.
ً .9حَُ پزداخت یاراًِ در کطَرّای هختلف جْاى
یبساٛ ٠ٛوذی  ٝؿیشٛوذی دس ًـٞس١بی ٗختٔق اػهٖ اص تٞػهؼ٠یبكته ٝ ٠دسحهبّتٞػهؼ ٠تدشثه٠

پشداخ
ؿذ ٟاػ

ٞ٘١ ٝاس ٟثب ٗخبٓلبٞٗ ٝ ٙاكوب٘١ ٛشا ٟثٞد ٟاػ  .دس اداٗ ٠سٛٝذ پشداخ

یبسا ٠ٛدس چٜذیٚ

ًـٞس سا ثشسػ ٗ ًٜیٖ.
 .6-9اًگلیس

پشداخ

یبسا ٠ٛدس أِٛیغ اص ػهٞی چٜهذ ػهبصٗبٗ ٙختٔهق دٓٝته ػهبصٗبٙد١ه  ٝتٞصیهغ ٗه ؿهٞد.

أِٛیغ ػبٓیبٗ 6 ٠ٛیٔیبسد پٛٞذ ث ٠ػٜٞا ٙیبسا ٠ٛثٝ٠یظ ٟثشای ؿشً ١هبی خلٞكه ثه ٠ؿهٌْ ٝإ١هبی
ًٖث٢شً٘ ٟي ١بی ثالػٞم ٗ ٝؼبكی

اص ٗبٓیبت ١ضیًٜ ٗ ٠ٜذ .اًثش یبساٛه١٠هب دس أِٛهیغ ثهً ٠هٞس

ٝیظ ٟث ٠كٜبیغ تٓٞیذی ً ٝؼتًٝبس١بی اؿتـبّصا اختلبف داد ٗ ٟؿٛٞذ .دٓٝ
حْ٘ٛٝوْ آٗٞصؽ  ٝث٢ذاؿ
دٓٝ

أِٛیغ دس ثخهؾ

ثٝ٠یظ ٟثشای خشدػبال ٝ ٙػبٜٓ٘ذاٛ ٙیهض یبساٛه ٠دس ٛظهش ُشكته ٠اػه .

أِٛیغ ٗ 550یٔی ٙٞپٛٞذ دس ػبّ یبسا ٠ٛثشای تٞػؼ ٠تٓٞیذ ػٞخ ١هبی صیؼهت  ٝاٛهشطی١هبی

تدذیذؿٛٞذ ٟدس ٛظش ُشكت ٠اػ ٘١ .چٜی ٚثهشای تـهٞین ًـهبٝسصا ٝ ٙداٗهذاساٛ ٙیهض یبساٛه١٠هبی دس
هبٓت ٝإ ١بی ثالػٞم ٢ٛ ٝبد١بی اسصاٙهی٘

ث ٠آ١ٙب تخلیق داد ٟاػ  .دس ثخؾ حْ٘ٛٝوْ ٛیهض

ثشای ً٘ي ث ٠توٞی

ٛظبٕ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ ٗٞایً ٚـٞس اختلبف ٗ د١ذ٘١ .هٗ ٠هشدٕ دس أِٛهیغ

ثًٞ ٠س ٗؼتویٖ  ٝیٌؼب ٙتح

پٞؿؾ یبسا١٠ٛبی دٓٝت ٛیؼتٜذ؛ ثخؾ١هبی اص خبٗؼه ٠اص خ٘ٔه ٠اكهشاد

ٗؼ ٝ ٚثبصٛـؼت ٠ثیٌبساٗ ٙؼٔٞالٛ ٝ ٙبتٞاٛب ٙخؼ٘  ٝحته ثشخه اص ٗ٢هبخشا ٙاص اٌٗبٛهبت دٓٝته
صیبدی دس هبٓت یبسا ٠ٛث٢شٜٟٗذ ٗ ؿٛٞذ .هٞاٛیٗ ٚشثٞى ث ٠یبسا ٠ٛدس ٜٗهبًن ٗختٔهق أِٛهیغ اص خ٘ٔه٠
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اػٌبتٜٔذ ایشٜٓذ ؿ٘بٓ ٓٝ ٝض ٗتلبٝت اػ

 ٝثش اػبع ؿهشایي خهبف ایهٜٗ ٚهبًن ١هذفُهزاسی ٝ

تٞصیغ ٗ ؿٞد.

 .1-9هالشی

ٗبٓضی ث ٠ػٜٞا ٙیٌ اص ًـٞس١بی ً ٠ثیـتشی ٚیبسا ٠ٛسا ثٗ ٠شدٕ پشداخ
اخشای ًشح تح ّٞاهتلبدی پشداخ

ٗه ًٜهذ اص ػهبّ  2008ثهب

یبسا ٠ٛثشخ اص ًبال١ب  ٝخذٗبت سا حزف یب ١ذكٜ٘ذ ًهشدٝ ٟ

ث ٠چٜذ د١ي ًٖدسآٗذ خبٗؼ ٠ثخـ اص یبسا١ ٠ٛب سا ث ٠كٞست ٛوذی پشداخ

ًشد ٟاػ ٗ .بٓضی ث٠

ػٜههٞا ٙیٌهه اص ٗ٢ههٖتههشیً ٚـههٞس١بی آػههیبی دس چٜههذ ػههبّ ُزؿههت ٠تٞاٛؼههت ٠اص ًشیههن اخههشای
١ذكٜ٘ذػبصی یبسا١ ٠ٛب اهتلبد خٞد سا اص ثبس ػِٜیً ٚؼشی ثٞدخ ٝ ٠ثذ ١ثش١بٛذ .دس دٝسًٞ ٟتهب١
پغ اص ١ذكٜ٘ذ ؿذ ٙیبسا١٠ٛب دس ٗبٓضی هذست خشیذ ٗؼٌ ٚدس ثهی ٚاهـهبس ٗختٔهق ٗهشدٕ خلٞكهبً
د١ي ١بی ٗیب ٝ ٛپبیی ٚخبٗؼه ٠اكهضایؾ پیهذا ًهشد  ٝدٓٝه
ٗؼٌ ٛٞاسصاٙهی٘

ٝاحهذ١بی

ایهً ٚـهٞس ١هٖ ثهب ػهبخ

ً٘ ٝي ث ٠ثبٛي١ب ثشای اسائ ٠تؼ٢یالت خشیذ ٗؼًٌ٘ ٚي ثضسُ ثه ٠سٛٝهن

ثبصاس ٗؼًٌ ٚشد ٟاػ ٗ .ؼئٞال ٙدٓٝت دس ٗبٓضی اخشای ًشح ١ذكٜ٘ذی یبسا ٠ٛدس ایً ٚـٞس سا ت٢ٜب
ساٛ ٟدبت اص ثذ١ ١بی ػِٜی ٝ ٚدسٛتیدٝ ٠سؿٌؼهتِ دس ػهبّ١هبی آیٜهذ ٟداٛؼهت ٝ ٠اػهالٕ ًشدٛهذ
دٓٝ

تٞاٛؼت ٠ثخؾ ثضسُ اص ًؼشی ثٞدخ ٠خٞد سا خجشاًٜ ٙذً .شح حزف یبسا ٠ٛػٞخ

١هٖ دس

ٗبٓضی ث ٠اخشا ُزاؿت ٠ؿذ ٟاػ ١ .شچٜذ ایٞٗ ٚهٞع ٝاًٜؾ١بی تٜذی دس خبٗؼ ٠ث ٠دٛجهبّ داؿهتٝ ٠
ایً ٚـٞس سا ثب ٞٛػ چبٓؾ خذی سٝث٠س ٝػبخ

 ٝثحث١بی كشاٝا ٛثش ػش ٛح ٟٞخجشا١ ٙضی١٠ٜهبی

ٛبؿ اص اخشای ایً ٚشح ثٝ ٠خٞد آٗذ.

 .9-9چیي

ًـٞس چی ٚثب خ٘ؼیت ثیؾ اص یي ٗیٔیبسد ٛلش داسای ٜٗهبثغ ؿٜه صیشصٗیٜه ثهشای تهثٗی ٚحبٗهْ١هبی
اٛشطی ٗلشك خٞد دس دٝسا ٙخذیذ ثشٛبٗ١٠بی اهتلبدی ٗذ ٛٝسا ثهشای ٝسٝد ثه ٠ػهبصٗب ٙتدهبست
ٛلت دس آػیب ًشح حزف یبسا ٠ٛػٞخ

سا ث ٠اخشا ُزاؿ

اكضایؾ  10دسكذی ٗٞاخ ٠ؿذ .ثهب تٞخه ٠ثه ٠ثهبال سكهت ٚهی٘ه
اكضایؾ توبهب دس ثبصاس١بی خ٢بٛ

 ٝثٞٗ ٠خت آ ٙث٢بی ُبصٝییْ ُ ٝبص ثهب
ٛله

دس ػهبّ١هبی  2003تهب ٝ 2008

چی ٚدس ػبّ ٗ 2009یالدی ث٢بی خشدٟكشٝؿه ٛله

ث٢بی ایٗ ٚحل ّٞدس ثبصاس١بی خ٢بٛ

خهٞد سا ثهب

تٜظیٖ ًشد .ای ٚسٝیٌشد ث ٠ث٢هشٟٝسی دس ٗلهشف اٛهشطی دس
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خ٢ب (WTO) ٛتذاسى دیذ ٟاػ  .دٓٝ

ً٘ٛٞیؼت چی ٚثب تٞخ ٠ث ٠تحهٞالت ثهبصاس كهشآٝسد١ٟهبی

تزرسی اثز هتغیزّای تَسؼِای تز درآهذّای هالیاتی...

صٗب١ٙبی اٝج هی٘
خ٢ب ٙاػ

ً٘ي كشاٝا ٛث ٠اهتلبد ایً ٚـٞس ًهشد .چهیً ٚه ٠ػهٗٞی ٚههذست اهتلهبدی

ٞ٘١اس ٟاص یبسا١٠ٛب ث ٠ػٜٞا ٙا١شٗ ثشای ًٜتشّ ثبصاس اػتلبدً ٟشد ٟاػ  .ػیبػ

چی ٚثشای ث ٠دػ

دٓٝه

ُهشكتٛ ٚهجن ثهبصاس داخٔه خهٞد اػهتلبد ٟتٞأٗهب ٙاص یبساٛهٗ ٝ ٠بٓیهبت دس ثخهؾ

ًـبٝسصی اػ  .ثشخ اص كبحتٛظشا ٙدس حٞص ٟاهتلبد چیٗ ٚؼتوذٛذ؛ دٓٝ
ٗ ٝلشف ٗی ٝ ٟٞثخـ اص ٗٞاد ؿزای
ٗشؽ ٗ ٝب ١سا آصاد ُزاؿ
ُٞؿ

00

ثب داد ٙیبسا ٠ٛث ٠تٓٞیذ

ث٢بی آ١ٙب سا پهبیی ٚآٝسد .اص ػهٞی دیِهش تٓٞیهذ ٗ ٝلهشف

تب هب ٙٞٛػشه ٝ ٠توبههب ٛهشخ آ ٙسا تؼیهیًٜ ٚهذ .دس ٘١هی ٚحهبّ ثهشای

هشٗض ٗبٓیبت تؼییً ٚشد .ث ٠ای ٚتشتیت چی١ ٜب تٓٞیذ ٗ ٝلشف ٗشؽ ٗ ٝهب ١سا ثه ٠ثهبصاس آصاد
سا تـهٞین

ػسشدٛذ اٗب تٓٞیذ ٗ ٝلشف ٗی ٝ ٟٞػجضی ً١ ٠ضی ٠ٜاخت٘بػ آ ٝ ًٖ ٙػٞد آ ٙصیبد اػ
ًشد( .ٙپشٗ.)1384 ٠
 .0-9اًذًٍشی

دٓٝ

اٛذٛٝضی اص اختلبف یبساٗ ٠ٛؼتویٖ ث ٠كشآٝسد١ٟبی ٛلت ثشای ح٘بیه

اص اهـهبس ًهٖدسآٗهذ ٝ

خبٞٛاس١بی كویش اػتلبدًٜ ٗ ٟذ .دسٛتید ٠كشآٝسد١ ٟبی ٛلت دس اٛذٛٝضی ً٘تشی ٚهی٘

سا دس ٗوبیؼه٠

ثب ًـٞس١بی آػیبی خٜٞة ؿشه داسد .ای ٚیبساٛه١٠هب ثهیؾ اص  10دسكهذ ثٞدخه ٠دٓٝه

سا ثه ٠خهٞد

اختلبف داد ٝ ٟػجت صیب١ٙبی اهتلبدی صیؼ ٗحیٌ  ٝاخت٘بػ ؿذ ٟاػ  .دس ػبّ١بی -2005
 2000دٓٝ

اٛذٛٝضی ٗ 36یٔیبسد دالس كشف یبسا١٠ٛبی ٛلته ًهشد ٟاػه  .ههٜ٘بً اسصؽ دسآٗهذ١بی

اسصی اصدػ سكت ٠ث ٠ػجت ًب١ؾ كبدسات ٗ 16یٔیبسد دالس ثهٞد ٟاػه ٘١ .چٜهی ٚدٓٝه
یي ػیؼتٖ ػ٘٢ی ٠ثٜذی پیـ٢ٜبد ًشد ً ٠ثٞٗ ٠خت آًٞ ٙپ١ٚبی ثٜضیٛ ٝ ٚله

اٛهذٛٝضی

ػهلیذ ثبیهذ ثه ٠اكهشاد

ٝاخذ ؿشایي ٗ ٝبٌٓب ٙخٞدس١ٝب تخلیق داد ٟؿٞد .داؿتًٞ ٚپ ٚای ٚحن سا ث ٠اكهشاد ٗه د١هذ ًه٠
ٛل

ػلیذ  ٝثٜضی ٚسا ث ٠هی٘

یبسا٠ٛای خشیذاسی ًٜٜذ؛ آجته ٠ؿهبیذ ایه ٚپیـه٢ٜبد دس ػ٘هْ ثه٠خهٞث

ًبسثشد ٛذاؿت ٠ثبؿذ (پشٗ.)1384 ٠

ًـههٞس ثٔـبسػههتب ٙهجههْ اص ایدههبد اكههالحبت اهتلههبدی ثههشای ح٘بی ه
تٓٞیذًٜٜذُب ٙاص ثخؾ اٛشطی ث٠ؿذت ح٘بی

اص خبٞٛاس١ههبی ًههٖدسآٗ هذ ٝ

ٗ ًشد .ثب ؿشٝع ثشٛبٗ١٠بی آصادػبصی اهتلهبدی ثه٠

ٜٗظٞس ًب١ؾ ثذ١ ١بی ػ٘ ٝ ٗٞاكضایؾ ػشٗبیُ٠زاسی ح٘بی ١ب دس ای ٚثخؾ ًهب١ؾ یبكه

ٝ

اً ٜٙٞخبٞٛاس١ب ت٢ٜب اػتلبدًٜٜٟذُبٜٗ ٙبكغ حبكْ اص یبسا١٠ٛبی اٛشطی ١ؼتٜذ١ .ضیٜه١٠هبی یبساٛه١٠هبی

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-10

 .0-9تلغارستاى

هجلِ التػادی سا ًَسدّن ضوارُّای 61 ٍ 66

01

ثشم ٗلشك خبٞٛاس١ب اص ٗلشفًٜٜذُب ٙؿیشخبٞٛاسی تثٗی ٗ ٚؿٞد؛ دس كٞست ً ٠یبسا ٠ٛخهذٗبت
ُشٗبی ٛبحی ٠اص ٗحْ ثٞدخ ٠دٓٝ

تهثٗی ٚخٞا١هذ ؿهذ .دس ٗهٞسد هی٘ه ١هبی ُهبص ًجیؼه ٗلهشك

خبٞٛاس١ب ٛیض ت٢ٜب یي هی٘

ثشای  ٠٘١خبٞٛاس١ب ٝخٞد داسد  ٝیبساٛه ٠آٛ ٙیهض اص ػهبیش ٗـهتشیب ٙتهثٗیٚ

ٗ ؿٞد؛ اٗب ؿبیب ٙتٞخ ٠اػ

ً ٠خبٞٛاس١بی ً ٠ثُ ٠بص ًجیؼه دػتشػه داسٛهذ تؼذادؿهب ٙاٛهذى

اػ  .ػٔ

ای ٚاٗش اخالّ دس هی٘

ثشم ٗ ٝحذٝدی

تٞػؼ ٠ػیؼتٖ ُهبص دس ثٔـبسػهتب ٙاػه  .آجته٠

پیـشك ١بی ٗ ٘٢دس اكالح اٛشطی اص خ٘ٔ ٠تؼذیْ هی٘
ً٘ 2002یؼی ٙٞتٜظیٖ اٛشطی دٓٝ
هی٘

ثشم كٞست ُشكت ٠اػ  .دس اٝاػي ػهبّ

خذا ّٝتؼشك ٠ثشم سا ًٞسی تـییهش داد ًه ٠دس دٝس2002-2004 ٟ

ثشم ٗلشك خبٞٛاس١ب ٗؼبدّ هی٘

ت٘بٕؿذ ٟآ ٙثبؿذ.

كشآیٜذ اكالح یبسا١٠ٛبی اٛشطی دس ثٔـبسػتب ٙثؼیبس ٗهؤثش ثهٞد  ٝاص ػهبّ  1998ػه ٖ٢یبساٛه١٠هب اص
تٓٞیذ ٛبخبٓق داخٔ سٛٝذ ًب١ـ داؿهت ٝ ٠اص  2.5دسكهذ ثه 0.7 ٠دسكهذ دس ػهبّ  2000سػهیذ .دس
ػبّ١بی  2002 ٝ 2001ػ ٖ٢یبسا١٠ٛب اص تٓٞیذ ٛبخبٓق داخٔه ثه 0.4 ٠دسكهذ ًهب١ؾ یبكه

(پشٗه٠

.)1384
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١ذكٜ٘ذػبصی یبسا ٠ٛاٛشطی دس ٓ٢ؼتب ٙثخـه اص ثشٛبٗه ٠اكهالحبت اهتلهبدی پهغ اص كشٝپبؿه ٛظهبٕ
ػٞػیبٓیؼت سا تـٌیْ ٗ داد ًٞٗ ٠كنتشی ٚثشٛبٗ ٠دس ُشً ٟٝـٞس١بی ثٔهٞى ؿهشم ثهٞد .ثهش اػهبع
ثؼتٗ ٠زًٞس پشداخ
ؿذیذ هشاس ُشك

یبسا ٠ٛكٜبیغ ث ٠سٝؽ ؿٞىدسٗب ٛهٌغ ؿذ .اٛوجبى ٗبٓ دٓٝ

تح

سؿذ تٞسٗ دػت٘ضد١ب ٗتٞهق ٛ ٝهشخ ث٢هش ٟاكهضایؾ یبكه  .ثهب ح٘بیه

ًٜتشّ
كهٜذٝم

ثی ٚآ٘ٔٔ پ ّٞپ ٔٗ ّٞتوؼیق ؿذ  ٝثشٛبٗ ٠خلٞك ػبصی ث٘١ ٠شا ٟآصادػبصی هی٘ ١ب اخشا ؿذ.
٘١چٜی ٚهٞاٛی ٚتدبست خبسخ ثٜٗ ٠ظٞس تؼ٢یْ كبدسات  ٝخزة ػشٗبیُ٠هزاسی خهبسخ اكهالح
ؿذ .آثبس ًٞتبٟٗذت حبكْ اص اخشای ثشٛبٗ ٠كٞم ًب١ؾ  24دسكذی تٓٞیذات كٜؼت  ٝسؿهذ 15.7
ػبّ  1992ث 35 ٠دسكذ ًب١ؾ یبك  .ثب توٞی

ثخؾ خلٞكه

ثه٠تهذسیح آثهبس آٝیه ٠سكهغ  ٝایهٚ

ثخؾ ثٞٗ ٠تٞس ٗحشى اهتلبد تجذیْ ؿذ  ٝثب ایدبد پبٛلذ ١ضاس كشك

ؿـٔ تٞػهي ایه ٚثخهؾ دس

ػبّ ٛ 1992شخ ثیٌبسی ًـٞس ًب١ؾ هبثْتٞخ ٢یبك  .ثش اػبع ٛتبیح ٌٗبٓؼه٠ای دس ٗهٞسد ٜٗهبكغ ٝ
صیب١ ٙبی اكضایؾ هی٘

اٛشطی ثش خبٞٛاس١ب دس ٓ٢ؼتبٗ ٙیضا ٙسكب ٟاصدػ سكته ٠ثهب ًـهؾ١هبی هی٘ته
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دسكذی ثیٌبسی ثٞد .دس ٗوبثْ ٛشخ تٞسٕ ً ٠دس اٝاخهش ػهبّ  1989ثه 2000 ٠دسكهذ سػهیذ ٟثهٞد دس
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استجبى داؿت ٝ ٠دس اثش اكضایؾ هی٘
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حبْٗ١بی اٛشطی خبٞٛاس١هبی پشدسآٗهذ سكهب ٟثیـهتشی اص دػه

ٗ دٜ١ذ (ٝصاست سكب.)1387 ٟ
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تشًی ٠دس ػبّ  2001دس یي ثؼت ٠ػیبػت ًال ٙؿبْٗٗ :ؼشك ٛظبٕ ٛشخ اسص ؿهٜبٝس ًهب١ؾ ًؼهشی
 ٝاػتوالّ ثبٛي ٗشًضی ثشٛبٗ ٠اكالح ثبصاس١بی ٗبٓ

ثٞدخ ٠دٓٝ

ٗخبثشات  ٝاٛشطی ثهب پـهتیجبٛ

٠٘١خبٛج ٠كٜذٝم ثیٚآ٘ٔٔ پ ٝ (IMF) ّٞثبٛي خ٢ب ٛثه ٠سٝؽ خلٞكه ػهبصی ٢ٛهبد١هبی ػ٘هذٟ
دٓٝت اػالٕ ًشد .ثشٛبٗ ٠خلٞك ػبصی ثبصاس اٛشطی ثب آصادػبصی آؿبص ؿذ .دس ای ٚساثٌ ٠هب ٙٞٛثبصاس
ثشم دس ػبّ  2001ث ٠تلٞیت ٗدٔغ سػیذ  ٝثش اػبع آ٢ٛ ٙبد ت٢یٗ ٠وشسات ٗشثٞى ثه ٠ثهبصاس اٛهشطی
تثػیغ ؿذ .دس ػبّ ٗ 2004یالدی ٗدٔغ تشًیً ٠شح سا ث ٠تلٞیت سػبٛذ ً ً ٠آ١ ٙضی١٠ٜهبی
تٓٞیذ ٛل
ٛل

داخْ آً ٙـٞس اكالح  ٝهی٘

دٓٝت

ثشای ٗلشفًٜٜذ ٟآصاد ؿذ  ٝدس ؿهشً ١هبی پهبالیؾ

ث ٠ثخؾ خلٞك ٝاُزاس ؿذ .ثشٛبٗه ٠خلٞكه ػهبصی ؿهشً ١هبی پهبالیؾ ٛله

 2005آؿبص  ٝتبً ٜٙٞدس خشیب ٙاػ  .ثشای ٗثبّ  31/5دسكذ اص ؿشً
دسكذ ٛل

پبالیؾ ٛل

اص

تشًیهً ٠ه80 ٠

ایً ٚـٞس دس آ ٙپبالیؾ ٗ ؿهذ دس ػهبّ  2007ثه ٠ػهشٗبیُ٠هزاسا ٙثخهؾ خلٞكه

كشٝخت ٠ؿذ (ٝصاست سكب.)1387 ٟ
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اص ػبّ  1973تب  1996یبسا١ ٠ٛبی ٗلشك ػ٘ٗ ٗٞهٞاد ؿهزای ثه ٠ػٜهٞا ٙیٌه اص ٗحٞس١هبی اكهٔ
ػیؼتٖ ح٘بی

اخت٘بػ آدضایش ث ٠ؿ٘بس ٗ آٗذ .یبسا١٠ٛب دس ایً ٚـٞس ث ٠د ٝؿٌْ آؿٌبس (اص ًشین

اٛؼٌبع ٗؼتویٖ دس ثٞدخ ٝ )٠ه٘( ٜاص ًشین ٛشخ١بی اسص تشخیح  ٝهی٘ ١بی ثبث

 ٝحبؿی١٠هبی

ػٞد) ثٞدٛذ .ؿالت ؿیش  ٝؿٌش ػ٘هذٟتهشیً ٚبال١هبی یبساٛه٠ای ثهٞد ٝ ٟثه ٠تشتیهت  35دسكهذ 38
دسكذ  18 ٝدسكذ اص ٜٗبثغ یبسا٠ٛای سا ث ٠خٞد اختلبف ٗ دادٛذ.

ٗخبسج ًْ دٓٝ

سا تـٌیْ ٗ داد .ای١ ٚضی١٠ٜبی ثبال  ٝكضایٜذ ٟثیبًٜٜٙذ ٟپٞؿؾ ِ٘١ب ٝ ٛدسخه٠

ثبالی یبسا١ ٠ٛش ًبال ثٞد ثًٞ ٠سی ً 50 ٠دسكذ اسصؽ ُٜذٕ  ٝث ٠تشتیت یي ػ ٝ ٕٞد ٝػ ٕٞاسصؽ
آسد ٛ ٝب ٙث ٠كٞست یبسا ٠ٛپشداخ

ٗ ؿذ.
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دس ػبّ  1991یبساٛهٗ ٠هٞاد ؿهزای دس ًـهٞس آدضایهش ٛضدیهي ثه 5 ٠دسكهذ  17 ٝ GDPدسكهذ

هجلِ التػادی سا ًَسدّن ضوارُّای 61 ٍ 66
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اص ًشف دیِش ١ذفُیشی یبسا١ ٠ٛبی ٗٞاد ؿزای ث ٠ػ٘
دس ػبّ ُ 1991ش١ٟٝبی پبیی ٚدسآٗذی ٛؼج

كوشا ثؼیبس هؼیق ثٞد؛ ثًٞ ٠سی ًه٠

ثُ ٠ش١ٟٝبی ثهبالی دسآٗهذی یبساٛهً٘ ٠تهشی دسیبكه

ًشدٛذ .ثٝ٠یظ ٟد١ي ا ّٝدسآٗذی  6دسكذ ًْ ٗخبسج كشف ؿهذ ٟثهش یبساٛه١٠هبی ٗهٞاد ؿهزای سا
دسیبك

ًشدٛذ؛ دس حبٓ ً ٠د ٝد١ي ثشٝتٜ٘ذ  16دسكذ دسیبك

ثٞد ٟاػ  .ثًٞ ٠س ٗـبث ٠پبییٚتشی ٚپٜدي خ٘ؼیه

داؿت٠اٛذ ً ٠توشیجبً ػ ٠ثشاثش ثیـهتش

ت٢ٜهب  13دسكهذ یبساٛه١٠هب سا دسیبكه

داؿهت٠اٛهذ

دسكٞست ً ٠د ٝپٜدي ثبالی ثیؾ اص ٛی٘ اص پشداخ ١بی یبسا٠ٛای سا ث ٠خٞد اختلبف دادٟاٛذ.
ػٔ سؿٖ ١ذفُیشی ٛبٜٗبػت كوشا ثش اػبع ثبس ٌٗٔن یبسا١٠ٛب ثًٞ ٠س ٛؼج ٗٞكنتش ثٞدٟاٛهذ .ثه٠
ًٞسی ًٛ ٠ؼج

ٗخبسج ػشاً ٠ٛبال١بی یبسا٠ٛای ثً ٠هْ ٗخهبسج ٗلهشك ثهشای كویشتهشی ٚد١هي اص

ثشٝتٜ٘ذتشی ٚد١ي ثیـتش ثٞد ٟاػ  .ای ٚاٗش حبً اص آ ٙاػ

ً ٠یبسا١٠ٛهب ُهش١ٟٝهبی ١هذف سا اص

ًشین ٗـ٘ ّٞیبساً ٠ٛشد ٙػ ٖ٢ثیـتشی اص ٗلشف آ١ٙب ٜٗتلغ ًشد ٟاػ  .ثًٞ ٠س ٗتٞػي حذٝد 27
دسكذ اص ًْ ٗخبسج د١ي ا ّٝدسآٗذی سا ًبال١بی یبسا٠ٛای تـٌیْ ٗ داد؛ دس حبٓ ً ٠ای ٚسههٖ
ثشای د١ي ثبالی ً٘تش اص  2دسكذ ثٞد (ٝصاست سكب.)1387 ٟ
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ثشٛبٗ ٠یبساٞٗ ٠ٛاد ؿزای ٗلش اص صٗب ٙخ َٜخ٢ب ٛد ٕٝؿشٝع ؿذ .ای ٚثشٛبٗ ٠دس اثتذا ثش ػ٘٢ی٠ثٜذی
ػختِیشاً ٠ٛبال١ب ثب تو٘ی ٚهبثٔی

دػتشػه ثه ٠آ١ٙهب دس ػهٌ هی٘ه ١هبی پهبییٚتهش ثهشای ت٘هبٗ

ٗلشفًٜٜذُب ٙتثًیذ داؿ  .دس ػبّ  1941یبسا١٠ٛبی ػ٘ ٗٞؿهبْٗ سٝؿه ٚؿهٌش چهبی ٛ ٝله
ػلیذ ثٞد اٗب دس ً ّٞصٗب ٙك٢شػ

ًبال١بی یبسا٠ٛای اكضایؾ یبك

 ٝدس ػبّ  1980ث 18 ٠هٖٔ ًهبال

سػیذً .بال١بی یبسا ٠ٛای اص ًشین ػ٘٢یٗ ٠ب١ب ٠ٛث ٠خبٞٛاس١بی ً ٠داسای ًهبست١هبی ػه٘٢ی ٠ثٞدٛهذ
تٞصیغ ٗ ؿذ  ٝثًٞ ٠س ٗؤثش ػ٘ٗ ٕٞشدٕ سا تح

پٞؿؾ ههشاس ٗه داد .ػٔه سؿهٖ پٞؿهؾ ِ٘١هبٛ

١ضی ٠ٜثشٛبٗ ٠یبسا ٠ٛدس ً ّٞد١٠١بی  1960 ٝ 1950اٛذى ثٞد .سٛٝذ كضایٜذ١ ٟضی١٠ٜبی ٗبٓ یبساٛه ٠تهب
اص آ ٙػبّ ث ٠ثؼذ ای ٚسٛٝذ آً َٜ١ب١ـه ثه ٠خهٞد ُشكته ٠اػه  .ثهب اٝجُیهشی ١ضیٜه١٠هبی ٗهبٓ
یبسا١ ٠ٛب ایدبد ػذٕ تؼبدّ ١بی ًال ٙاهتلبدی  ٝتـهذیذ ثهذ١ ١هبی خهبسخ دس ػهبّ ً 1977ـهٞس
ٗلش ثب ح٘بی
یيثبس ٟهی٘

كٜذٝم ثی ٚآ٘ٔٔ پ ّٞث ٠اكهالح ٛظهبٕ یبساٛه١٠هب اههذإ ًهشد .ایه ٚاههذإ ثهب اكهضایؾ
ًبال١بی یبسا٠ٛای ؿشٝع ؿذ .ػٔ سؿٖ تذاثیش اٛذیـیذ ٟؿذ ٟث ٠ػٔ

تجؼبت اخت٘هبػ
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آخش د 70 ٠١تذا ٕٝیبك

 ٝدس ػبّ ٛ 1980ؼج ای١ ٚضی١٠ٜب ثٗ ًْ ٠خبسج دٓٝ

ث ٠اٝج خٞد سػیذ.

04
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ای ٚثشٛبٗٗ ٠تٞهق ؿذ؛ ٓزا ایً ٚـٞس ثٛ٠بچبس ث ٠اكالح تذسید ٛظهبٕ یبساٛه ٠دس ًه ّٞد١ه 1980 ٠ثه٠
ؿشح اهذاٗبت ٗوبثْ سٝی آٝسدً :ب١ؾ تؼذاد ًبست١بی ػ٘٢ی٠ای  ٝاختلبف ایً ٚبست١هب ثهشای
ثشخ خبٞٛاس١بی ًبٗالً ٗؼتحن؛ ًب١ؾ تؼذاد ًبال١بی یبسا٠ٛای اص  18هٖٔ ث 4 ٠هٔهٖ؛ ًهب١ؾ ٗیهضاٙ
ًبال١بی دس دػتشع  ٝاكضایؾ هی٘

ًبال١بی یبسا٠ٛای.

دس ساػتبی اػ٘بّ ای ٚػیبػ ١ب دس ػبّ  1992ػ ٖ٢خ٘ؼی
یبك

 ٝای ٚسٛٝذ ٛض ٓٝثؼذ١ب ٛیض تذا ٕٝیبك  .دٓٝ

تح

پٞؿؾ ث 86 ٠دسكذ ًهب١ؾ

ثشٛبٗ١٠بی یبسا٠ٛای سا اص ًشیهن ٝههغ یبساٛه ٠ثهش

ٗحلٞالت ػ٘ذ ٟؿزای اكالح ًشد؛ ثً ٠هٞسی ًه ٠دس ػهبّ  60 1995دسكهذ اص ١ضیٜه١٠هبی ًهْ
ثشٛبٗ ٠ث ٠یبسا ٠ٛآسد ُٜذٕ  ٝثشٛح  40 ٝدسكذ ٗبثو ث ٠یبسا ٠ٛؿٌش  ٝسٝؿ ٚاختلهبف یبكه  .اٗهشٝصٟ
آسد ُٜذٕ  ٝثشٛح دس هی٘ ١بی ثبث

 ٝثهشای ت٘هبٗ ٗلهشی١هب ثهذٗ ٙٝحهذٝدی ١هبی ٗوهذاسی دس

دػتشع اػ ؛ اٗب ؿٌش  ٝسٝؿٗ ٚـشٝى ث ٠ػ٘٢ی١٠بی ٗب١ب ٠ٛثٞد ٝ ٟاص ًشین ًهبست١هبی ػه٘٢ی٠ای
تٞصیغ ٗ ؿٛٞذً .بال١بی ػ٘٢ی٠ثٜذیؿذ ٟاص ًشین ًتبثچ١٠هبی ػه٘٢ی٠ثٜهذی ػشههٗ ٠ه ؿهٛٞذ  ٝدس
ػٌ ػ٘٢ی١٠بی ثبث

ٗب١ب ٠ٛثب ١ضی١٠ٜبی پبییٚتش دس كشٝؿِب١ٟبی خبف ث ٠كشٝؽ ٗ سػٜذ (ٝصاست

سكب.)1387 ٟ
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دٓٝ

تٛٞغ دس ػبّ  1970پشداخ

ًٜٜذُب ٙثٝ٠یظ ٟكوشا  ٝثجبت هی٘

یبساٞٗ ٠ٛاد ؿزای سا ثهشای ح٘بیه

اص ههذست خشیهذ ٗلهشف-

ایً ٚبال١ب ؿشٝع ًشد .ایً ٚبال١ب ؿبْٗ ؿالت سٝؿه ٚآؿهسضی

ؿٌش  ٝؿیش ثٞدٛذ ً ٠ثًٞ ٠س ٛبٗحهذٝد ثهشای ت٘هبٕ ٗلهشفًٜٜهذُب ٝ ٙصیهش هی٘ه ١هبی ثهبصاس اسائه٠
ٗ ه ؿههذٛذ .ثههبصاس ُٜههذٕ ًـههٞس تههٛٞغ دس اٛحلههبس ٝاسدًٜٜههذُب ٙثههٞد  ٝد ٓٝه

ثههشای ح٘بی ه

اص

تٓٞیذًٜٜههذُب ٙداخٔه ُٜههذٕ ثههب اػ٘ههبّ هی٘ ه ١ههبی توهه٘ی ٝ ٜتوهه٘ی ٚحبؿههی ٠ػههٞد ثههشای آ ٙثهه٠
تٓٞیذًٜٜذُب ٙیبسا ٠ٛپشداخ

ٗ ًشد .ایٛ ٚهٞع پشداخه

یبساٛه ٠ثهبس ٗهبٓ ػهِٜی ٜثهش دٝؽ دٓٝه

 GDPث ٠یبسا١ ٠ٛبی پشداخت اختلبف یبكت ٠ثهٞدٓٝ .ه ػٔه سؿهٖ ثهبس ٗهبٓ ثؼهیبس ػهِٜی ٚایهُٛٞٚه٠
یبسا١ ٠ٛب دس ١ذفُیشی ث ٠ػ٘

ُش١ٟٝبی كویش ًٖ ٝدسآٗذ هؼیق ػْ٘ ًشد ٟثٞد .ثهً ٠هٞسی ًه٠

ثشحؼت اسصؽ ٌٗٔن یبسا ٠ٛیبسا١ ٠ٛبی ؿزای دس ًْ ثٗ ٠یضا ٙاٛذً ث ٠ػ٘

كوشا ١ذفُیشی ؿذٟ
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ثٞد .دس ػبّ  1990كویشتشی ٚپٜدي  17دسكذ ًْ یبسا١٠ٛب سا دس ٗوبیؼ ٠ثب  20دسكذ یهب ثیـهتش ػهبیش
ُش١ٟٝبی ثبالی دسآٗذی دسیبك

ًشد ٟثٞد.

١شچٜذ تحٔیْ كٞم ثیبًٜ ٗ ٙذ ً ٠تح
ُیشی ؿذ ٟاػ

یبسا١٠ٛبی ؿزای ث ٠ػه٘

ؿشایي ٛؼج

كوهشا ١هذف-

اٗب دس ػْ٘ اهذاٗبت اكالح ٗتؼذدی ٛیض ثشای ًب١ؾ ١ضی١٠ٜب  ٝهٌغ تشاٝؽ١ب ث٠

ثشٝتٜ٘ذاٗ ٙؼشك ؿذٟاٛذ .آٝی ٚتالؽ١بی اكهالح اص ًشیهن اكهضایؾ تهذسید هی٘ه ١هب كهٞست
پزیشك

ًٜٗ ٠دش ثٗ ٠خبٓل

تثثیش هشاس داد  ٝدٓٝ

ًشكذاساٛ ٝ ٙبسهبیت ١بی ؿذ .ای ٚاٗش ٗشحٔ ٠ثؼهذی اكهالح سا تحه

ثشای ث٢جٞد اثش تٞصیؼ یبسا١٠ٛب ٗدجٞس ؿذ دس ػیؼتٖ١بی خٞد ١ذفُیهشی سا

اتخبر ًٜذ .ثذی ٚكٞست ً ٠یبسا ٠ٛثیـتش ثً ٠بال١بی پؼ

ً ٠كوشا ثیـتش ٗلشف ٗ ًٜٜهذ اػٌهب ؿهذ؛

ث ٠ػجبست دیِش یبسا ٠ٛتٓٞیذات ً ٠ؿبٓجبً تٞػي اؿٜیب ٗلشف ٗ ؿذٛذ حزف ؿذ  ٓٝث ٠ػبیش ًبال١ب
ً ٠اص ٛظش ًیلی

پبییٚتش ثٞدٛذ  ٝتٞػي كوشا ٗلشف ٗ ؿهذٛذ یبساٛه ٠اػٌهب ٗه ؿهذ (ٝصاست سكهبٟ

 .)1387یٌ اص ٗٞكنتشی ٚتالؽ١ب دس اٛتوبّ اص یبسا ٠ٛػ٘ ٗٞثٗ ٠حلهٞالت خٞد١ذكٜ٘هذ دس تهٛٞغ
ٗیب ٙػبّ١بی  1985تب  1993اٛدبٕ ؿذ ٟاػ  .دٓٝ

تٛٞغ دس ای ٚدٝس ٟثشٛبٗ ٠یبسا٠ٛای اػ٘هبّ ًهشد

ً١ ٠ضی ٠ٜآ ٙاص  4دسكذ تٓٞیذ ٛبخبٓق داخٔ ثٛ ٠لق ًب١ؾ یبك ٖ١ .صٗهب ٙػه ٖ٢ثیؼهتي پهبییٚ
دسآٗذ  2.6ثشاثش ؿذ١ .شچٜذ تدشث ٠تٛٞغ اٌٗب١ ٙذكٜ٘ذػبصی یبسا ٠ٛسا اص ًشین اٛتخبة ٗحلهٞالت
ٛـب ٗ ٙد١ذ اٗب دس ػی ٚحبّ پبسٟای اص ٗحذٝدی ١بی ثشٛبٗ ٠خٞد١ذكٜ٘ذی سا ٛیض آؿٌبس ٗ ػبصد.
ٛخؼ

چٜبٛچٗ ٠حلٞالت یبسا٠ٛای ؿبْٗ چ٢بس ٗحل ٓٞثبؿهذ ًه ٠ثیـهتش ثهٝ ٠ػهیٔ ٠كوهشا ٗلهشف

ٗ ؿٞد ػ ٖ٢د ٝد١ي پبیی ٚدسآٗذ ٗ تٞاٛؼ

ثٗ ٠یضا 25 ٙدسكذ اكضایؾ یبثذ .د ٕٝحته ث٢تهشیٚ

ًبال١بی خٞد ١ذكٜ٘ذ ٜٗبكغ سا ػبیذ  40دسكذ كویشتشی ٚخ٘ؼی

ٗ ػبصد .دس حهبٓ ًهٞٗ ٠كهنتهشیٚ

ثشٛبٗ ٠اٛتوبٓ اص ًشین آصٗٝ ٙٞػغ ٗ تٞاٛذ  80دسكهذ ٜٗهبكغ سا ػبیهذ  40دسكهذ كویشتهشی ٚخ٘ؼیه
ًٜذ .ػ ٕٞاص آٛدب ًً ٠بال١هبی خٞد١ذكٜ٘هذ ت٢ٜهب ثخهؾ ًهٞچٌ اص ثٞدخه ٠خبٞٛاس١هبی كویهش سا
تـٌیْ ٗ د١ذ اٛتوبّ دسآٗذی ٗحذٝدی سا ٗیؼش ٗ ػبصد (ٛدل

.)1387

ثشصیْ ثضسٍ تشی ٚاهتلبد آٗشیٌبی التی١ ٝ ٚلت٘هی ٚاهتلهبد ثهضسٍ خ٢هب ٙاػه  .ػیؼهتٖ پشداخه
یبسا ٠ٛثٛ ٠یبصٜٗذا ٙدس ًـٞس ثشصیْ ث ٠ثٔؼهب ك٘یٔیهب ) (Bolsa Familiaیهب یبساٛه ٠خهبٞٛاس ٗؼهشٝف اػه .
ثخؾ ػ٘ذ ٟای ٚیبساٛ ٠ٛوذی اص ٗحْ دسآٗذ١بی ٛلت ثشصیْ تثٗی ٗ ٚؿٞد .ثش اػهبع ههٞاٛی ٚثشصیهْ
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 75دسكذ اص دسآٗذ١بی ٛلت ایً ٚـهٞس ثبیهذ كهشف آٗهٞصؽ  25 ٝدسكهذ آ ٙكهشف ث٢ذاؿه

ٝ

دسٗب ٙؿٞد .ثش اػبع آٗبس اػالٕؿذ ٟثشصیْ تب ػبّ  2013ثیؾ اص ٗ 13یٔی ٙٞخبٞٛاس ثشصیٔ ٗؼبدّ 52
ٗیٔیٛ ٙٞلش اص خ٘ؼی

ٗ 200یٔی ٛٞثشصیهْ یؼٜه  26دسكهذ اص خ٘ؼیه

ػیؼتٖ یبسا ٠ٛخبٞٛاس ایً ٚـٞس یبساٛ ٠ٛوذی دسیبك

ایهً ٚـهٞس دس چهبسچٞة

ٗ ًشدٛذ .ث ٠ی٘ ٚاخهشای ًهشح پشداخه

یبساٛه٠

ٛوذی ثشصیْ اً ٜٙٞیٌ اص پشؿتبةتشیٛ ٚشخ ١بی سؿذ ًجوٗ ٠تٞػي دس خ٢ب ٙسا داسد .ثب اخشای ایٚ
ًشح ثشصیْ كوش ٌٗٔن سا  89دسكذ ًب١ؾ داد ٟاػه

ٗ 36 ٝیٔیه ٙٞخهبٞٛاس سا اص كوهش ٌٗٔهن خهبسج

ًشد ٟاػ  .ثش اػبع ػیؼتٖ یبسا ٠ٛخبٞٛاس ثشصیْ یبساٛ ٠ٛوذی ث ٠خبٞٛاد١ٟبی تؼٔن ٗه ُیهشد ًه ٠دس
كوش یب كوش ٌٗٔن ١ؼتٜذ؛  ٝخبٞٛاس١بی ایً ٚـٞس ثشای ١ش كشصٛذ ٗب١ب 30 ٠ٛدالس دسیبك

ٗ ًٜٜذ .ایهٚ

سهٖ ١شػبّ ث٠سٝص ٗ ؿٞد .ای ٚیؼ ٜخبٞٛاد١ٟبی ً ٠ػشا ٠ٛدسآٗذ آ١ٙب دس ػهبّ ً٘ 2005تهش اص 90
دالس دس ٗب ٟثبؿذ خبٞٛاد١ٟبی ً ٠كشصٛذی ثب ً٘تش اص  15ػبّ داسٛذ ٛ ٝیض خبٞٛاد١ٟبی ًه ٠یهي صٙ
ثبسداس دس آ ٙاػ  .دس ػبّ  2008ػ ٚكشصٛذا ٠ً ٛؿبْٗ دسیبك

یبسا ٗ ٠ٛؿٛٞذ ث 17 ٠ػبّ اكهضایؾ

یبك  .ثش اػبع اػالٕ ٝصاست اهتلبد ثشصیْ دس ػبّ  2014ثیؾ اص یي ٗیٔی١ ٝ ٙٞلتلذ ١ضاس ٛلهش اص
ؿ٘ ّٞدسیبك

یبساٛ ٠ٛوذی خبسج ؿذٛذ  ٝچ ٙٞػٜـب ٙاص  17ػبّ ثیـتش ؿذ  ٝدیِهش ثبیهذ ٝاسد ثهبصاس

ًبس ٗ ؿذٛذ .ثش اػبع هب ٙٞٛؿشایي ٗبٓ دسیبك

یبسا١ ٠ٛش د ٝػبّ یي ثبس ثش اػهبع ٛهشخ تهٞسٕ ٝ

آٗبس اهتلبدی ثشٝص ٗ ؿٞد .ػال ٟٝثش ؿشایي ٗبٓ رًش ؿذ ٟخبٞٛاس١بی ً ٠یبسا ٠ٛدسیبك
ثبیذ ؿشایي اهتلبدی  ٝث٢ذاؿت ٗـخقؿذ ٟتٞػي دٓٝه

سا سػبیه

ًٜٜهذ .اصخ٘ٔه ٠ایه ٚؿهشایي

اخجبس ث ٠آٗٞصؽ كشصٛذا ٙصیش  17ػبّ ٗشاخؼ ٠ثٗ ٠شاًض دسٗب ٝ ٛسػبی
تٞػي دٓٝ

ٗ ًٜٜذ

ؿشایي تـزی٠ای تؼییٚؿهذٟ

اصخ٘ٔٝ ٠اًؼیٜبػی ٙٞاخجبسی اػ  .خبٞٛاس١بی ًه ٠كشصٛذاٛـهب ٙتحلهیْ ٌٜٜٛهذ یهب ثه٠

كٞست ٗشتت ٗشاخؼ ٠ثٗ ٠شاًهض دسٗهبٛ ٛذاؿهت ٠ثبؿهٜذ یهب ٝاًؼیٜبػهی ٙٞسا اٛدهبٕ ٛذٜ١هذ اص ؿهّ٘ٞ
دسیبك

یبسا ٠ٛخبسج ٗ ؿٛٞذ .تثًیذ ثش صٛب ٝ ٙای ٠ٌٜتب آٛدب ً ٌٚ٘ٗ ٠اػ

تؼٔن ٗ ُیشد اص اكٔ تشی ٚخٜج١ ٠بی ٛظبٕ پشداخ

یبسا ٠ٛثه ٠صٛهب ٙخهبٞٛادٟ

یبساٛ ٠ٛوذی دس ثشصیْ اػ  .دس ای ٚهب ٙٞٛتثًیذ

١ضی ٠ٜؿٞد یبسا ٠ٛدٓٝ

ث ٠صٛب ٙخبٞٛاد ٟتؼٔن ٗ ُیشد .ای ٚیبسا ٠ٛثً ٠بست اػتجبسی ثب ٌٛػشپشػتبٙ

تشخیحبً ص ٙخبٞٛاس ٝاسیض ٗ ؿٞد .اص آٛدب ًه١ ٠هذف ٛظهبٕ پشداخه
ٝهؼی

آٗٞصؽ  ٝث٢ذاؿ

اػ

یبساٛهٛ ٠وهذی دس ثشصیهْ ث٢جهٞد

ت٢یًٜٜ٠ذُب ٙایً ٚشح ٗ ُٞیٜذ ً ٠صٛهب ٙثیـهتش اص ٗهشدا ٙثهشای
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آٗٞصؽ  ٝث٢ذاؿ

كشصٛذا ٙپ ّٞخشج ٗ ًٜٜذ .ث٘١ ٠هی ٚخهبًش ث٢تهش اػه

ٗؼتویٖ ث ٠ػو ٞص ٙخبٞٛاد ٟتؼٔن ثِیشد .دٓٝ
ٗؼیـ

ثشصیْ ثب ایً ٚهبس ٗه خٞا١هذ تله٘یُٖیهشی دسثهبسٟ

ُ ٝشداٛذ ٙاهتلبد خبٞٛاس ث ٠ػ٢ذ ٟصٛب ٙثبؿذ .دس ثشصیْ اًٜه ٙٞؿه٘بس خبٞٛاس١هبی ًه ٠صٛهبٙ

ػشپشػت آ١ٙب سا ث ٠ػ٢ذ داسٛذ س ٝث ٠اكضایؾ اػ  .آجتٝ ٠ههؼی
خبٗ ٝ ِٛذیشی

دس ػشك ٠اخت٘بػ ثٛ ٠ؼج

یٌ اص ثبالتشیٛ ٚشخ١بی خـٛٞ

صٛهب ٙدس ثشصیهْ اص ٛظهش خـهٛٞ

ؿبخق١بی خ٢بٝ ٛهؼی

ٛبٜٗبػهج اػه  .ثشصیهْ

خب ِٛسا دس خ٢هب ٙداسد٘١ .چٜهی ٚآٗهبس ٛـهبٗ ٙه د١هذ ت٢ٜهب 28

دسكذ اص صٛب ٙثشصیٔ ٗ ُٞیٜذ اص احتشإ ٜٗ ٝضٓ

اخت٘بػ ثشخٞسداسٛذ .آٗبس١ب ٛـب ٙداد ٟاػ

اخشای ثشٛبٗ ٠یبساٛ ٠ٛوذی خبٞٛاس ثبػث ث٢جٞد ٝهؼی
ٗیضا ٙیبساٛ ٠ٛوذی ً ٠دس ای ٚػیؼتٖ پشداخ
اػ

ًه ٠ایه ٚیبساٛه ٠ثهً٠هٞس

ً٠

اخت٘بػ صٛب ٙدس ثشصیْ ؿهذ ٟاػه  .اُهش چه٠

ٗ ؿٞد ت٢ٜب یي ػ ٕٞحذاهْ حوٞم ٗب١بٛه ٠دس ثشصیهْ

اٗب ٘١یٗ ٚیضا ٙپ ّٞثبػث اكضایؾ هذست صٛب ٙدس ایً ٚـٞس آٗشیٌبی التی ٚؿذ ٟاػه ٛ .ظهبٕ

پشداخ

یبساٛ ٠ٛوذی دس ثشصیْ دس ػبّ١بی اخیش ٞ٘١اسٜٗ ٟتوهذا ٙخهذی داؿهت ٠اػه ٗ .خبٓلهب ٙایهٚ

ًشح ٗ ُٞیٜذ خبٞٛاس١ب پ ّٞیبسا ٠ٛسا خشج ٗٞاسد ؿیشهشٝسی ٗ ًٜٜذ .آ١ٙهب ٘١چٜهیٗ ٚه ُٞیٜهذ
ً ٠ثب ای ٚپ ّٞدیِش اِٛیضٟای ثشای خؼ ٝخٞی ؿـْ ٗ ٘ٛبٛذ  ٝثبصاس ًبس آػیت ٗ ثیٜهذٗ .خبٓلهبٙ
ٗ ُٞیٜذ ً ٠ایً ٚشح اػتیبدآٝس اػ
ثبٛي خ٢بٛ

 ٝثبػث ٝاثؼتِ ٗ ؿٞد اٗب ثب اٛتـبس ُهضاسؽ١هبی اسصیهبث

ٝهت ٗؼٔ ٕٞؿذ ً ٠كٞایذ ایً ٚشح ثشای اهتلبد ثشصیْ صیبد ثٞد ٟاص داٜٗٗ ٠ٜتوهذا١ ٙهٖ

ًٖ ؿذ .ثش اػبع ُضاسؽ ثبٛهي خ٢هب ٝ ٛكهٜذٝم ثهیٚآ٘ٔٔه پهٝ ّٞههؼی

دسآٗهذ خبٞٛاس١هبی

ثشصیٔ  25دسكذ ث٢جٞد یبكت ٠اػ ٛ .شخ كوش دس ثشصیْ هجْ اص اخشای ای ٚثشٛبٗٛ ٠ضدیي  10دسكذ ثٞد
 ٝاً ٜٙٞثٛ ٠ضدیي  5دسكذ سػیذ ٝ ٟػیؼتٖ پشداخ

یبسا ٠ٛثشصیْ ث ٠ػٜٞا ٙثضسٍتشیٞٗ ٝ ٚكنتشیٚ

ػیؼتٖ یبسا ٠ٛدس خ٢ب ٙاػالٕ ؿذ ٟاػ .
 .0جایگاُ ایزاى در پزداخت اًزصی یاراًِ در تیي کطَرّای جْاى

پشداخ  .دس ایُ ٚضاسؽ یبسا١٠ٛبی پشداخت د١ ٓٝب ث ٠چ٢بس دػت ٠اص حبْٗ١بی اٛشطی ثشآٝسد ؿذٟ
اػ ٛ :ل

ٗ ٝـتوبت آ ٙصؿبّػُ َٜبص ًجیؼ  ٝثهشم .پیبٗهذ١بی ٗلهشف یبساٛه ٠اٛهشطی دس ایهٚ

ُضاسؽ ً ٠دس٢ٛبی

دٓٝ

ٗ ؿٛٞذُ :شٗبیؾ خ٢بٛ

ثبیذ ١ضی١٠ٜبی ثشای سكهغ آ١ٙهب دس ٛظهش ثِیهشد ثه ٠ؿهؾ دػهت ٠توؼهیٖ
آٓٞدُ ٞ١ای ٗحٔ

تشاًٖ  ٝتشاكیي تلبدف١ب آػیت ث ٠خبد١ٟهب ٝ
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ٗیهضا١ ٙضیٜه١٠هبی

 ٝخبٗؼٛ ٠بؿ اص آٓٞدُ ٞ١ا ث٠ػٜٞا١ ٙضی ٠ٜدس ٛظش ُشكت ٠ؿذ ٟاػ ) .ثب اهبك٠

ؿذ ٙسهٖ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙث ٠یبسا ٠ٛآؿٌبس سهٖ یبساٛهً ٠هْ یهب یبساٛهٝ ٠اهؼه ثه ٠دػه

ٗه آیهذ .دس ایهٚ

ُضاسؽ ایشا ٙثضسٍتشی ٚتشٝیحًٜٜذٗ ٟلشف اٛشطی ٗؼشك ؿذ ٝ ٟدس ػهبّ  2015ایهشا ٙثهب 62.32
ًهشد ٟاػه .

ٗیٔیبسد دالس ثیـتشیٗ ٚیضا ٙیبسا ٠ٛآؿٌبس اٛشطی سا دس ثیً ٚـٞس١بی ٗختٔهق پشداخه

پغ اص ایشاً ٙـٞس١بی سٝػی ٠ػشثؼتب ٙػؼٞدی ٛٝضٝئال ٗلش  ٝایبالت ٗتحذ ٟآٗشیٌب هشاس داسٛذ.
تلبٝت ٗیضا ٙیبسا ٠ٛپشداخت ایشا ٙدس ٗوبیؼ ٠ثب ػبیش ًـٞس١ب  ٖ١ثؼیبس ٗؼٜبداس اػ  .ث ٠ػٜهٞاٗ ٙثهبّ
سٝػی ٠ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙدٗٝیً ٚـٞس ای ٚك٢شػ
ػٞخ

ً٘تشی پشداخ

ث ٠ؿ٘بس ٗ سٝد دس ٗوبیؼ ٠ثهب ایهشا 32 ٙدسكهذ یبساٛه٠

ٗ ًٜذ .ػ ٖ٢یبسا ٠ٛپشداخت ایشا ٙاص  GDPدس ػهبّ  2015ثشاثهش ثهب 14.94

دسكذ ثٞد ٟاػ  .ػال ٟٝثش آ ٠ٌٛایٛ ٚؼج
ثبػث ؿذ ٟتب ایشا ٙدس ك٢شػ

ثب ًب١ؾ سهٖ  20.76دسكذی ػبّ  2013ث٠دػ آٗذٝ ٟ

ًـٞس١ب دػ ًٖ خبیِب١ؾ یي پٔ ٠ث٢جٞد یبثذ ٛ ٝؼج

ثخؾ ً٘تشی اص اهتلبد خٞد سا كشف یبساًٜ ٠ٛذً .ب١ؾ ػ ٖ٢یبساٛه ٠ػهٞخ
ٗ تٞاٛ ٙبؿ اص ػ ٠ػبْٗ ١هٖصٗهب ٙداٛؼه ٛ .خؼه
ػٞخ ١بی ٗبٜٛذ ثٜضیُ ٝ ٚبصٝییْ ًب١ؾ یبك
ٛؼج داؿ

ث ٠صی٘جبثٟٞ

ایهشا ٙاصGDP

آ ٙسا

آٌٛه ٠اص ػهبّ  2013ثه ٠ثؼهذ ١ضیٜه ٠ت٘هبٕؿهذٟ
هی٘

دس ًـٞس تيهی٘ت ؿذ  ٝاكضایؾ

ػٞخ

ٖ١ ٝصٗب ٙثب آ١ٙب سؿذ اهتلبدی  ٖ١ثبػث اكضایؾ تٓٞیذ ٛبخبٓق داخٔه ایهشا ٙؿهذ .اص

ٛظش یبسا ٠ٛاٛهشطی ػهشاً ٠ٛـهٞس١بی ػشثه حبؿهی ٠خٔهیح كهبسع ١ؼهتٜذ ًه ٠دس ثهبالی خهذ ّٝههشاس
ُشكت ٠اٛذ .هٌش ثحشی ٚاٗبسات ٗتحذ ٟػشثه

ػشثؼهتب ٙػهؼٞدی تشًٜ٘ؼهتبًٞ ٝ ٙیه

١ؼتٜذ ً ٠ث ٠اصای ١ش ؿ٢شٛٝذ خٞد ٗیضا ٙیبسا ٠ٛاٛشطی ثیـتشی ٛؼج
اص ایشا ٙسد١ ٟلت٘ ً ٖ١ـٞس ٛٝهضٝئال ههشاس ُشكته ٠اػه
صیشصٗیٛ ٜل

ث ٠ایشا ٙپشداخ

ًـهٞس١بی
ٗ ًٜٜهذ .پهغ

ًهِ٘١ ٠ه ًـهٞس١بی ٝاثؼهت ٠ثهٜٗ ٠هبثغ

ُ ٝبص ١ؼهتٜذ  ٝاخهبص ٟدادٟاٛهذ تهب ٜٗهبكغ ٛبؿه اص ایه ٚثهشٝت١هبی ثهبدآٝسدٛ ٟلهیت

ؿ٢شٛٝذا ٙآ١ٙب ؿٞد؛ اٗب دٌٛ ٝت ٠خبٓت تٞخٝ ٠خٞد داسدٛ .خؼ

( 1544دالس دس ٗوبثهْ  789دالس)؛ اٗهب

٘١ی ٚسهٖ دس ػبّ  2013ثشای هٌش ثشاثش ثهب  3340دالس دس ٗوبثهْ  990دالس ایهشا ٙثهٞد ٟاػه  .ثخهؾ
هبثْ تٞخ ٢اص ایً ٚب١ؾ ٛبؿ اص اك

هی٘

ٛل

دس ثبصاس١بی خ٢ب ٛثٞد ٟاػ

ٛض ٓٝتش یبسا ٠ٛاٛشطی دس هٌش ٛـب ٗ ٙد١هذ ًه ٠آ١ٙهب حشًه

ػهشیغتهشی ثه ٠ػه٘

اٗب ثبص  ٖ١سٛٝهذ
ٝاهؼه ًهشدٙ
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هی٘ ١بی اٛشطی داؿت٠اٛذ .ثب دس ٛظش ُشكتٗ ٚؤٓل ٠پیبٗهذ١بی ٗلهشف اٛهشطی (تخلیهق١هبی ٗبٓیهبت
اٛشطی)  ٝدػت٠ثٜذی ًـٞس١ب ثش اػبع ؿبخق یبسا ٠ٛاٛهشطی ٝاهؼه (یبساٛه ٠آؿهٌبس ثه ٠اههبك ٠یبساٛه٠
پ٢ٜب )ٙایشا ٙاص كذس ًـٞس١بی پشداخ ًٜٜذٗ ٟبٓیبت پبییٚتش ٗه آیهذ .ایهٞٗ ٚههٞع ثهٗ ٠ؼٜهبی آٙ
ً ٠ثب ٝخٞد ستجه١ ٠ـهتٖ ایهشا ٙدس تٓٞیهذ ُبص١هبی ُٔخبٛه٠ای ًـهٞس١بی دیِهشی ١ؼهتٜذ ًه٠

اػ

پیبٗذ١بی ؿذیذتشی ٛبؿ اص ٗلشف ثیؾ اص حذ اٛشطی سا تح٘هْ ٗه ًٜٜهذ .دس ایه ٚك٢شػه

چهیٚ

آٗشیٌب سٝػیٜ١ ٠ذ  ٝطاپ ٚثبالتش اص ایشا ٙهشاس ُشكت٠اٛذ ًٛ ٠ـب ٗ ٙد١ذ تخلیق١بی ٗبٓیبت اٛهشطی
آ١ٙب ث ٠ؿذت ثبالتش اص ایشا ٙثٞد ٠ً ٟتٞاٛؼتٗ ٠یضا ٙثبالی یبسا١٠ٛبی آؿٌبس ایشا ٙسا خجشاًٜٜ ٙذ .ایهٚ
داسد ً ٠سهٖ یبسا ٠ٛاٛشطی ٝاهؼ آ ٙثٗ 2272 ٠یٔیبسد دالس ثهیؾ

ٗٞهٞع ثٝ٠یظ ٟدس ٗٞسد چی ٚكح

اص پٜح ثشاثش  GDPایشا ٗ ٙسػذ .ای ٚسهٖ ثشای ایشاٗ 108 ٙیٔیهبسد دالس اػه ؛ ١شچٜهذ تلهبٝت ٗیهضاٙ
خ٘ؼی

سا  ٘ٛتٞاٛ ٙبدیذُ ٟشك .

ّ .0ذفوٌذی یاراًِّا در ایزاى
دس ایشا ً ٙػبّ١بی ٗت٘بدی ثٝ٠یظ ٟد ٠١اخیش ػیبػ

پشداخ

ثخـ اص ث٢بی ًبال١ب  ٝخذٗبت اػبػ ٘١ ٝچٜیًٜ ٚتشّ هی٘
اص اهـبس آػیتپزیش تٞصیغ ػبدال ٠ٛدسآٗذ تثجی
دس ػبّ١بی اخیش سؿذ خ٘ؼی

یبساٛه ٠دس هبٓهت پشداخه

ٗؼهتویٖ

حبْٗ١بی اٛشطی ثب ١ذف ح٘بی

هی٘ ١ب  ٝح٘بی

اص تٓٞیذ اػ٘بّ ؿذ ٟاػ

اٗهب

ُؼتشؽ ًبال١ب  ٝخذٗبت ٗـ٘ ّٞیبسا ٠ٛاكضایؾ ٗلشف  ٝهبچبم

آ١ٙب ث ٠دٓیْ ثبال ثٞد ٙكبكٔ ٠هی٘

داخٔ ثب هی٘

یبسا١٠ٛب ث٠ؿذت اكضایؾ یبثذ ثًٞ ٠سی ًٛ ٠ؼج

خبسخ ًبال١ب ٗٞخت ؿذ تهب حدهٖ پشداخه
یبسا١٠ٛب ثه ٠تٓٞیهذ ٛبخهبٓق داخٔه

ثه ٠حهذٝد 30

دسكذ سػیذ ٟاػ ٌٗ .بٓؼبت دس ای ٚصٗیٛ ٠ٜـب ٗ ٙد١ذ ثب ٝخهٞد ا١هذاف ٗهٞسد پیِیهشی دٓٝه
٘١چٜی ٚاختلبف حدٖ ػظی٘ اص ٜٗبثغ ًـٞس ثهشای پشداخه

ٝ

یبساٛه ٠دس اؿهٌبّ ٗختٔهق ٗیهضاٙ

دػتیبث ث ٠ا١ذاف ٛبچیض ثٞد ٝ ٟتٜبػج ثب حدٖ ٜٗبثغ ٗلشف ؿذٛ ٟذاسد .ؿی ٟٞپشداخ

یبسا١٠ٛب دس

اػشاف ث ػذآت دس ثشخٞسداسی ُش١ٟٝبی دسآٗذی آػیتپزیش خبٗؼ ٠ؿذ ٠ً ٟػ٘ ٕٞاهتلبدداٛبٙ
ٛیض ثش تـییش آٛ ٙظش ٗٞاكن داسٛذ.

دس ساػتبی دػتیبث ث ٠ا١ذاف ػٜذ چـٖاٛذاص ثیؼ ػبٓ ٝ ٠اكضایؾ سؿهذ اهتلهبدی ًـهٞس  ٝثهب
تٞخ ٠ثٗ ٠ـٌالت ٛظبٕ ً ٜٛٞپشداخ

یبسا١٠ٛب ثبصِٛشی دس صٗی ٠ٜؿی ٟٞپشداخ

یبسا١٠ٛب ٗٞهٞػ
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تذا ٕٝسٛٝهذ ٗٞخهٞد ًـهٞس سا ثهٝ ٠اسدًٜٜهذ ٟخهبٓق

اٛشطی ٗجذّ ٗ ًٜذ  ٝدػتیبث ث ٠ا١ذاف ػٜذ چـٖاٛذاص سا ٛبٌٗ٘ ٚخٞا١ذ ػبخ  .ثهش ایه ٚاػهبع
١ذكٜ٘ذ ًشد ٙیبسا١٠ٛب اص اكالحبت اػبػ ٗٞسدٛیبص ثهشای دػهتیبث ثه ٠ا١هذاف ٗهزًٞس اػه

ًه٠

ٗضایبی ٗبٜٛذ اكضایؾ ًبسای اهتلبدی ًب١ؾ اتالف ٜٗبثغ اٛشطی اكالح ػبختبس تٓٞیذ دس ساػتبی
ثً٠بسُیشی كٜبٝسی ثب ؿذت اٛشطی پبییًٜ ٚتشّ سؿذ ٗلشف داخٔ
ؿشً ١بی دٓٝت

ًب١ؾ كؼبد اهتلبدی  ٝساٛ

ث٢جٞد ؿلبكی

ٗبٓ دٓٝ

ٝ

ٛبؿ اص یبسا١٠ٛهبی ؿیش١ذكٜ٘هذ استوهبی ػهذآ

اخت٘هبػ (اص ًشیهن ًهب١ؾ ؿهٌبف ثهیُ ٚهش١ٟٝهبی ٗختٔهق دسآٗهذی)  ٝث٢جهٞد ؿهبخق١هبی
صیؼ ٗحیٌ ث ٠دٓیْ كشك٠خٞی دس ٗلشف اٛشطی١بی كؼیٔ سا دس پ خٞا١ذ داؿ .
 .6-0لاًَى ّذفوٌذی یاراًِّا

دس ػبّ  1388هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب دس هبٓت ٗ 16هبد 16 ٝ ٟتجلهش ٟثه ٠تلهٞیت ٗدٔهغ ؿهٞسای
اػالٗ ٝه

سػیذ  ٝدس ػبّ  ٝ 1389دس ساػتبی ثشٛبٗ ٠پٜدٖ تٞػؼ ٝ ٠ثهش اػهبع ههب١ ٙٞٛذكٜ٘هذی

یبسا١٠ٛب دس ًـٞس دٓٝ

ٗٞظق ث ٠اخشای هٞاٛی ٜدس ساػهتبی اكهالح هی٘ه

حبٗهْ١هبی اٛهشطی اص

خ٘ٔ ٠ثٜضی ٚؿذ.
دس ساػتبی اخشای هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب دٓٝ

 ٖ٢ٛدس ػبّ  1389هی٘

آة ٛ ٝب ٙاكضایؾ داد ٗ ٝوشس ؿذ اص ٗحْ دسآٗذ١بی دٓٝ
١ش ؿخق ٗب١بٗ ٠ٛجٔؾ  40.500تٗٞب ٙث ٠حؼبة ػشپشػ

حبٗهْ١هبی اٛهشطی

ٛبؿ اص اخشای ههبٗ ٙٞٛهزًٞس ثه ٠اصای
خبٞٛاس ٝاسیض ؿٞد.

ًشح ٗضثٞس ثب چبٓؾ١بی دس حیٌ١٠بی ٗختٔق اص خ٘ٔٗ ٠دشیبٗ ٙیضا ٙتحوهن ا١هذاف صٗهبٙ
اخشای ًشح ػٞاْٗ  ٝصٗی١٠ٜبی كشاًٜٜٖ١ذ ٟاخشای ًشح ٗیضا ٙآٗبدُ اهتلبد ٗیضا١ ٙهٖخهٞاٛ
تٞصیغ ًبال١ب ثش اػبع هی٘

ت٘بٕؿذ ٟثب ٝخ ٟٞپشداخت ثه ٠ػٜهٞا ٙیبساٛه١٠هب پیبٗهذ١بی اهتلهبدی ٝ

اخت٘بػ ًشح چِٗ ٝ ِٛٞیضاٛ ٙظبست ًٜ ٝتشّ اكضایؾ هی٘ ١ب هجْ  ٝثؼذ اص اخشای ًشح ساثٌ٠
دس ٗحیي١بی ًبسی اػٖ اص تٓٞیذی خذٗبت

تٞصیؼ ٗ ٝلشك ٗٞاخ ٠ؿذ.

ٗتثػلب ٠ٛثخؾ ػ٘ذٟای اص یبساٗ ٠ٛؼتویٖ ثخؾ تٓٞیذ پشداخ

ٛـذ  ٝآثبس آ ٙدس اهتلبد ًٜهٛٞ

ٗتجٔٞس اػ ؛ اص خ٘ٔ ٠اكضایؾ ٗلشف ث سٝی ٠ً ٠تجؼبت آ ٙدس ًبال١بی اػبػ ث ٠كٞست هبیؼبت
ثبال  ٝدس حبْٗ١بی اٛشطی ث ٠كٞست ثبال ثٞد ٙؿذت اٛهشطی ٘ٛبیهب ٙاػه ٘١ .چٜهی ٚثشخهٞسداسی
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ٗحلٞالت  ٝتوبهبی ًْ اهتلبد اؿتـبّ  ٝثیٌبسی  ٝدس٢ٛبی

ٗیضا ٙتٌبثن كش َٜ١حبًٖ
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تجؼینآٗیض اهـبس ؿ ٜاص یبسا ٠ٛحبْٗ١بی اٛشطی ثٝ ٠خٞد آٗذ ٙثبصاس١بی ٗٞاصی  ٝهبچبم ًب١ؾ
سؿذ اهتلبدی تحشیق هی٘ ١ب اكضایؾ ؿذیذ ٝاسدات حبْٗ١بی اٛشطی ٝ ٝاثؼتِ اهتلبد ثٛ ٠ل
اص دیِش تجؼبت آ ٙث ٠ؿ٘بس ٗ آیذ .ثًٞ ٠س خبف ِٛب ١ث ٠سٛٝذ پشداخ

یبسا ٠ٛاٛشطی ٗحبػج٠ؿذٟ

دس تشاصٛبٗ١٠بی اٛشطی ایشاٛ ٙـب ٗ ٙد١ذ حدٖ یبسا١٠ٛبی ثخؾ اٛشطی دس ػبّ١بی  1379-1387اص
حذٝد ١ 12ضاس ٗیٔیبسد تٗٞب ٙث ٠سه٘ ٗؼبدّ ١ 45ضاس ٗیٔیبسد تٗٞب ٙسػیذ ٟاػ  .آجته ٠ثهب تٞخه ٠ثه٠
هشاس ُشكت ٚهی٘ ١بی ثیٚآ٘ٔٔ حبْٗ١بی اٛشطی دس ٗحبػجٗ ٠یضا ٙیبسا ٠ٛاٛشطی دس تشاصٛبٗ ٠اٛهشطی
ٗ تٞاُ ٙل

ثخؾ ػ٘ذٟای اص ای ٚاكضایؾ ث ٠سؿذ هی٘

ٛل

دس ػبّ١بی  1387 ٝ 1386ثهبصٗ -

ُشدد .صٗبٜٞ١ ٠ً ٛص یبسا١٠ٛب ١ذكٜ٘ذ ٛـذ ٟثٞد ٗیضا ٙیبسا ٠ٛتؼٔهن ُشكته ٠ثه ٠ثخهؾ١هبی ٗختٔهق
اهتلبد ًـٞس اص ٗحْ حبْٗ١بی اٛشطی ثؼیبس ً٘تش اص یبسا١ ٠ٛذكٜ٘ذ ؿذ ٟدس ػبّ  1390ثٞد ٟاػه .
آجت ٠ثبیذ دس ٛظش داؿ

ثب اػتٜبد ث ٠آٗبس اسائ ٠ؿذ ٟاص ػٞی ٗذیشا ٙدٓٝت ٜٞ١ص ثخـ اص حبْٗ١هبی

ثب هی٘ ١بی تشخیح  ٝیبسا٠ٛای دس اختیبس ٗلشفًٜٜذُبٗ ٛبٜٛذ ثخؾ خب ٝ ِٛحْ٘ٛٝوْ ههشاس
ٗ ُیشد؛ ثٜبثشای ٗ ٚتٞاُ ٙل

اُش ثخٞا١یٖ اسهبٕ ٢ٛبی یبسا ٠ٛاٛشطی سا ثب احتؼبة یبسا١٠ٛهبی ًه٠

ٜٞ١ص ١ذكٜ٘ذ ٛـذٟاٛذ ٗٞسد ٗحبػج ٠هشاس د١یٖ ٗ تٞاُ ٙل

دػهتبٝسد ١ذكٜ٘ذػهبصی یبساٛه١٠هب دس

ٛخؼتی ٚػبّ اخشای ای ٚهب ٙٞٛاكضایؾ ٗیضا ٙیبسا١٠ٛب ثٞد ٟاػ

 ٝای ٚثشخالف ١هذف ههب ٙٞٛیؼٜه

اكضایؾ ث٢شٟٝسی حبْٗ١بی اٛشطی اػ (تشاصٛبٗ ٠اٛشطی  .)1390اص ػٞی دیِش اتلبه ً ٠دس ٗٞسد
تشًیت یبسا ٠ٛپشداخت اكتبد ٟثؼیبس ٗتثثشًٜٜذ ٟاػ ِٛ .ب ١ث ٠ػ ٖ٢ثخؾ١بی ٗختٔق ٛـب ٗ ٙد١ذ
ً ً ٠ػبّ١بی ٗ 1379-1387یضا ٙیبسا ٠ٛاٛشطی پشداخت ث ٠ثخؾ خب ِٛت٢ٜب  23تب  25دسكهذ اص
ًْ یبسا ٠ٛثٞد ٟاػ ؛ ث ٠ػجبست ثخؾ خب ٠ً ِٛث ٠ػٜٞا ٙثخؾ ؿیشٗٓٞذ ؿٜبخت ٗ ٠ؿذ دس ؿشایي
ؿیش١ذكٜ٘ذ یبسا ٠ٛت٢ٜب دس  25دسكذ ًْ یبسا ٠ٛاٛشطی ػ٢یٖ ثٞد ٟاػ

پشداخ

ثٞدخ ٠ػبّ  1390ای ٚػ ٖ٢ثب تٞخ ٠ث ٠پشداخ

اٗب ثش اػهبع ههبٙٞٛ

یبساٛ ٠ٛوذی ث 74 ٠دسكذ اكضایؾ یبكت ٠اػ ؛ یؼٜه

حت اُش تلٞس ؿٞد د ٓٝاكضایؾ هی٘ ١ب سا ً ؿؾٗب ٠١ا١ ّٝذكٜ٘ذػبصی حذٝد  50دسكذ اص
اػ

ٗ تٞاُ ٙل

.)1392

ً ٠ػ ٖ٢ثخؾ خب ِٛاص ٛی٘ ٠ا ّٝیبسا ٠ٛاٛشطی ث 3.2 ٠سػیذ ٟاػ

(اح٘ذصادٟ
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ثب ؿیج ثؼهیبس تٜهذی اكهضایؾ یبكته٠

ثٞد ٟاػ

اٗب ثخؾ دیِشی اص ػیش تٜذ

اكضایؾ ١ضی١٠ٜب ثٝ٠یظ ٟدس ػبّ١بی  1390 ٝ 1389ث١ ٠ضی١٠ٜبی ثبصٗ ُشدد ً ٠دٓٝ

ثبث

اخشای

هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذػبصی یبسا١٠ٛب ٗتوجْ ؿذ ٟاػ  .ث ٠ػجبست ػبدٟتش ٗالحظ ٗ ٠ؿٞد ً ٠دس ٛخؼتیُ ٚبٕ
اخشای هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذػبصی یبسا١٠ٛب اص یي ػ ٞیبسا ٠ٛپشداخت ثذ ٙٝآ ٠ٌٛاتلبم خبك دس ػشكه٠
ث٢شٟٝسی اتلبم اكتبد ٟثبؿذ سؿذ یبكتٛ ٝ ٠ؼج
ٗٓٞذ ثبؿذ ث ٠ػ٘

تٞصیغ یبسا١٠ٛبی اٛشطی ث٠خبی آ ٠ٌٛثٛ ٠لغ ثخؾ١بی

اػتلبدٗ ٟلشك ػٞم یبكت ٠اػ

 ٝدس٢ٛبی

١ضی١٠ٜبی خبسی دٓٝ

ً ٠یٌ اص

دالیْ ًؼشی ثٞدخ ٝ ٠سؿذ تٞسٕ ؿٜبخت ٗ ٠ؿٞد ٛیض اكضایؾ یبكت ٠اػ .

 .1-1هطکالت کلی ًظام کًٌَی پزداخت یاراًِ حاهلّای اًزصی

پشداخ

یبسا١٠ٛبی آؿٌبس  ٝپ٢ٜب ٙاٛشطی دس اهتلبد ایشا ٙثب ا١هذاف خبكه كهٞست ٗه ُیهشد .ثهش

اػبع ٛظبٕ ً ٜٛٞپشداخ

یبسا١٠ٛب ث ٠ػٜٞا ٙیبسا١٠ٛبی آؿٌبس ٗب١بٗ ٠ٛجٔؾ ١ 45ضاس تٗٞهب ٙثه ٠اصای

١ش ؿخق ٛ ٝیض پغ اص ػ٘٢ی٠ثٜذی  ٝاكضایؾ هی٘ه

ثٜهضی ٚدس آثهبٗ ٙهب ٟػهبّ  1398ثهٗ 18 ٠یٔیهٙٞ

خبٞٛاس ایشا ٛث ٠اصای تؼذاد ٛلشات ٗجبٓـ ثی 55 ٚتب ١ 205ضاس تٗٞب ٙث ٠كٞست ٗب١یبٛه ٠ثه ٠حؼهبة
ػشپشػ

خبٞٛاس ثب ١ذف ًب١ؾ ؿٌبف دسآٗذی پشداخ

ٗ ؿٞد.

یبسا١٠ٛبی پ٢ٜب ٙدس هبٓت هی٘ ُزاسی دػتٞسی حبْٗ١بی اٛشطی ثب ٗـٌالت اػبػ ث ٠ؿهشح
ریْ ٗٞاخ ٠اػ :


پزداخت ّوگاًی ٍ کاّص اثزتخطی یاراًِّا

یٌ اص ٗـٌالت ٗٛ ٖ٢ظبٕ ً ٜٛٞپشداخ

یبسا ٠ٛاستجبى ٗؼتویٖ ث٢شٜٟٗذی اص یبسا١٠ٛب ثب ٗیهضاٙ

ٗلشف اػ  .ث ٠ایٗ ٚلُ ٠ً ٕٞ٢ش١ٟٝبی پشٗلشف ثیـتش اص یبسا ٠ٛثشخٞسداس ٗ ؿٛٞذ.


تْزٍُری پاییي اًزصی

پبیی ٚثٞد ٙهی٘

اٛشطی ٜٗدش ث ٠اػتلبد ٟاص كٜبٝسی١بی اٛهشطیثهش  ٝثٜهبثشایً ٚهب١ؾ ث٢هشٟٝسی

داخٔ ثٛ ٠شخ سؿذ ٗلهشف اٛهشطی حبكهْ ٗه ؿهٞد دٓیٔه ثهش ایهٗ ٚهذػب اػه  .یٌه دیِهش اص
ؿبخق١بی ًال ٙاهتلبد اٛشطی ؿذت اٛشطی اػ

ً ٠اص توؼیٖ ٗلهشف ٢ٛهبی اٛهشطی ثهش تٓٞیهذ
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ٛبخبٓق داخٔ ث ٠دػ

ٗ آیذ ٛ ٝـبٙدٜ١ذٗ ٟیضا ٙاٛشطی ٗٞسد اػتلبد ٟدس تٓٞیهذ ٗوهذاس ٗؼیٜه اص

ًبال١ب  ٝخذٗبت اػ  .ؿبخق ؿذت اٛشطی دس ایشاٛ ٙؼج


ث ٠ثؼیبسی اص ًـٞس١ب ثبالتش اػ .

افشایص هػزف ٍ فطار تز تَدجِ دٍلت درًتیجِ ضکاف تیي لیوتّای داخلیی ٍ خیارجی
حاهلّای اًزصی

هی٘ ُزاسی دػتٞسی  ٝؿیشٝاهؼ حبْٗ١بی اٛشطی ٜٗدش ث ٠اكضایؾ ؿذیذ ٗلشف ٗ ؿٞد .ثب
تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜتٓٞیذات داخٔ تثٗیًٜٜٚذٗ ٟیضاٗ ٙلشف ٛیؼ
ًشین ٝاسدات تثٗی ٗ ٚؿٞد .پشداخه
خبسخ


ثٜهبثشای ٚثخـه اص ٛیهبص ػهٞخت اص

یبساٛه ٠ثهشای خجهشا ٙاخهتالف ثهبالی هی٘ه ١هبی داخٔه ٝ
سا ٗ ثٔؼذ (تـٌیٌ٘١ ٝ ٜبسا.)1388 ٙ

١شػبٓ ٠ثخـ اص ٜٗبثغ ٗبٓ دٓٝ

ػذم رضذ فٌاٍری ٍ افشایص ّذر رفت هٌاتغ

پشداخ

اٛشطی اسصا ٙهی٘

ٗٞاسد دیِش ٗبٛغ حشً
ٗٞهٞع ١ذس سك

ثٝ ٠احذ١بی تٓٞیذی ٘١شا ٟثهب ٗهذیشی

ث ٠ػ٘

ٛبٜٗبػهت ٛبًهبسای ١هب ٝ

اثذاع تٞاٜ٘ٛذػبصی ٞٛ ٝآٝسی ثِٜب١ٟب  ٝتـییش كٜبٝسی ؿذ ٝ ٟایٚ

ٜٗبثغ اص خ٘ٔ ٠اٛشطی سا تـذیذ ٗ ًٜذ.

ػال ٟٝثش ٗـٌالت یبدؿذ ٟثشخ اص ٗـٌالت دیِش ٛظبٕ ًٜه ٛٞپشداخه

یبساٛه ٠حبٗهْ١هبی

اٛشطی ث ٠ای ٚؿشح اػ :
 اٛحشاف دس ػشٗبیُ٠زاسی١ب ث ٠دٓیْ ػالٗ دٛ ١بدسػ
 اكضایؾ ٗوبٗٝ
 اكضایؾ ١ذس سك

ث ٠ثبصاس؛

دس ثشاثش تـییش ٗ ٝـٌْتش ؿذ ٙاكالح ٛظبٕ پشداخ

یبسا٠ٛ؛

ٜٗبثغ  ٝتـذیذ تخشیت ٗحیيصیؼ .

 .9-1اغالح لیوت تٌشیي در سا 6943

ٛ ٝیهض اكهضایؾ ؿهذیذ  ٝیهيثهبسٛ ٟهشخ اسص دس ػهبّ 1397

اٛشطی اسصا ٙحزف ًبست١بی ػٞخ
اِٛیض ٟهبچبم ثٜضی ٚسا تـذیذ ًشد  ٝدٓٝ
ثٜضی ٚكٞة خٔیحكبسع ثش آ ٙداؿ

دٝاصد ٖ١سا ثب تٞخ ٠ث ٠ایدبد كبكٔ ٠هی٘ت ؿذیذ ثب هی٘ه

تب دس آثبٗ ٙب ٟػبّ خبسی ًشح ػ٘٢ی٠ثٜهذی ثٜهضی ٚسا دس هبٓهت

ٗبثو ثٜضی ٚثب ٛشخ آصاد ثب هی٘

 3000تٗٞب ٙسا اخشا  ٝاػالٕ ًشد دسآٗهذ حبكهْ اص اكهالح هی٘ه

ثٜضی ٚدس هبٓت یبسا١٠ٛبی ٛوذی ثٗ 18 ٠یٔی ٙٞخبٞٛاس ایشاٗ( ٛؼبدّ ٗ 60یٔیهٛ ٙٞلهش) پشداخه
ؿذ.

خٞا١هذ
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ٗوبدیش ٗتلبٝت ثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای ثشای اٞٛاع خٞدس١ٝبی ؿخله  ٝػ٘ه ٗٞثهب هی٘ه

 1500تٗٞهبٝ ٙ
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تزرسی اثز هتغیزّای تَسؼِای تز درآهذّای هالیاتی...

 .2یاراًِّای پٌْاى تٌشیي
 .6-2هػزف تٌشیي هَتَر

6

٘١ب ٠ً ٠ُٛٞٙپیؾتش رًش ؿذ ١ضی١٠ٜهبی حبكهْ اص یبساٛه ٠پ٢ٜهب ٙدس حؼهبة١هبی پشداخه

یبساٛه٠

ٜٗؼٌغ  ٘ٛؿٞد  ٝثشآٝسد ٗـخل اص آٝ ٙخٞد ٛذاسد؛ اٗب ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜثبس ٗهبٓ آ ٙثه ٠دٓٝه
ٝاسد ٗ ؿٞد دس ای ٚثخؾ ثش اػبع اًالػبت سػ٘ ٗٞخٞد ث ٠ثشآٝسد حدٖ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت
ثٜضی ٗ ٚپشداصیٖ .ای ٚثشآٝسد ث ٠دٓیْ تلبٝت حدٖ  ٝهی٘

اثتذا ث ٠تلٌیي ثهشای ثٜهضیٗ ٚؼ٘هٝ ٓٞ

ػٞپش اٛدبٕ  ٝػسغ تد٘یغ ؿذ ٟاػه  .ثهش اػهبع آٗبس١هبی سػه٘ ٗٞخهٞد ٗیهضا ٙتٓٞیهذ ٗلهشف
ٝاسدات  ٝكبدسات ثٜضیٞٗ ٚتٞس ث ٠ؿشح خذ ّٝریْ اػ .2
جذٍ  .6هیشاى تَلیذ ،هػزفٍ ،اردات ٍ غادرات تٌشیي هَتَر (هیلیارد لیتز در سا )
ػبّ

ٗیضا ٙتٓٞیذ

ٗیضاٗ ٙلشف

ٗیضاٝ ٙاسدات

ٗیضا ٙكبدسات

1390

17.28

21.91

1.8

0

1391

19.8

23.33

0.55

0.44

1392

22

25

1.34

0.245

1393

22.19

25.43

1.69

0.307

1394

20.93

25.96

3.6

0

1395

20.65

27.38

4.43

0

1396

29.9

34.31

4.41

.

ٗثخزٝ :صاست ٛل  ٝؿشً

ٗٔ پخؾ كشآٝسد١ٟبی ٛلت ایشاٙ

خذ ّٝكٞم ٛـب ٗ ٙد١ذ:
ٗ یضا ٙتٓٞیذ ثٜضی ٚدس ًـٞس ثی ٚػبّ١بی  1390-1393اكضایؾ دس ػهبّ١هبی 1395 ٝ 1394
ًب١ؾ  ٝدس ػبّ ٗ 1396دذداً اكضایؾ یبكت ٠اػ ؛
ٗ یضا ٙتٓٞیذ ثٜضی ٚدس ػبّ ٛ 1396ؼج

ث ٠ػبّ ٗ 1390ؼبدّ  73دسكذ سؿذ داؿت ٠اػ ؛

ٗیضاٗ ٙلشف ثٜضی ٚدس ػبّ ٛ 1396ؼج

ث ٠ػبّ ٗ 1390ؼبدّ  56دسكذ سؿذ داؿت ٠اػ ؛

ٜٗ .1ظٞس اص ثٜضیٞٗ ٚتٞس ثٜضیٗ ٚؼ٘ ٝ ٓٞػٞپش اػ .
 .2ث ٠دٓیْ ای ٠ٌٜخذیذتشی ٚآٗبس سػ٘ ٜٗتـشؿذٗ ٟشثٞى ث ٠ػبّ  1396ثٞد ٟثبص ٟصٗبٞٗ ٛسد ثشسػ  1390تب  1396اػ .
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ٝ اسدات ثٜضی ٚدس ػبّ ٛ 1391ؼج

ث ٠ػبّ ً 1390ب١ؾ دس اداٗ ٠ثبص ٟصٗب1392-1395 ٛ

اكضایؾ  ٝدس ػبّ  1396اٛذً ًب١ؾ یبكت ٠اػ ؛
 حدٖ ٝاسدات ثٜضی ٚدس ػبّ ٛ 1396ؼهج

ثه ٠ػهبّ ٗ 1390ؼهبدّ  145دسكهذ سؿهذ داؿهت٠

اػ ؛
 كبدسات ثٜضی ٚثؼیبس خضئ ثٞد ٝ ٟدس ػبّ١بی  1394 ٝ 1390تهب  1396كهبدسات كهٞست
ِٛشكت ٠اػ .
 .1-2یاراًِّای پٌْاى تٌشیي هؼوَلی

١هش ٓیتهش ثٜهضی ٚكهٞة خٔهیح كهبسع ٗؼهبدّ 50

ثشای ثشآٝسد یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثٜضی ٚدس ٗشحٔ ٠ا ّٝهی٘
ػٜ

دس ٛظش ُشكت ٠ؿذ ٝ ٟثش اػبع ٛشخ دالس ث ٠تٗٞب ٙتجذیْ ؿهذ ٟاػه  .دس ٗشحٔه ٠د ٕٝاص تلهبٝت

هی٘

دس ١ش ٓیتش ٗحبػج ٠ؿهذ ٟاػه .

داخٔ

ثٜضی ٚكٞة خٔیح كبسع  ٝهی٘

ػ ٖ٢پشداخت دٓٝ

دس ٗشحٔ ٠ػ ٕٞاص حبكْهشة ػ ٖ٢پشداخت دٓٝ
یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت دٓٝ

دس آ ٙهی٘

ث ٠دػ

دس ٗیضا ٙثٜضی ٚػشه٠ؿذ ٟدس ١ش هی٘

آٗذ ٟاػ

ٗیهضاٙ

 ٝدس ٗشحٔ ٠چ٢بسٕ اص خ٘غ یبسا١٠ٛهبی

پ٢ٜبٗ ٙشحٔ ٠هجْ ٗد٘ٞع یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت ثٜضی ٚدس ًْ ػبّ ٗحبػج ٠ؿذ ٟاػ .
جذٍ  .1همادیز تٌشیي هؼوَلی ػزضِضذُ ٍ یاراًِ پٌْاى پزداختی دٍلت
ػبّ

ٗوبدیش ثٜضیٚ

هی٘

ػشه٠ؿذٟ

(تٗٞب)ٙ

(١ضاس ٓیتش دس ػبّ)
1390

ٛشخ دالس

هی٘ ١ش ٓیتش ثٜضیٚ

ػ ٖ٢پشداخت دٓٝ

آصاد

كٞة خٔیح كبسع

ث ٠اصای ١ش ٓیتش

(تٗٞب)ٙ

(تٗٞب)ٙ

(تٗٞب)ٙ

(ٗیٔیبسد تٗٞب)ٙ

1800

900

800

290
8.300
802

362.317

100

16.600.574

400

500

4.007.749

700

200

ٗد٘ٞع
1391

پشداخت دٓٝ

9.392
3650

1825

66.253

100

23.990

16.834.931

400

1425

5.969

5.305.468

700

1125

31.102
17.073.893

400

6.673.242

700

3600

1800

1400

23.903

1100

7.341
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1.143

ٗد٘ٞع
1392

ٗوذاس یبسا ٠ٛپ٢ٜبٙ
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ٗد٘ٞع

26

31.244

1393

3550

1775

1375

4.055

2.949.423

400

14.242

13.248.552

700

1075

6.100

7.871.241

1000

775

24.397

ٗد٘ٞع
4.452.647

700

1394

20.357.742

1000

3600

1800

1100

4.898

800

16.286
21.184

ٗد٘ٞع
1395

26.121.837

1000

3750

1875

875

22.857

1396

28.405.000

1000

4250

2125

1125

31.956

خ٘غ ًْ
ٗثخز :ؿشً

172.132
ٗٔ پخؾ كشآٝسد١ٟبی ٛلت ایشاٙ

خذ ّٝكٞم ٛـب ٗ ٙد١ذ:
ً ه ػههبّ١ههبی  1390تههب  1396دس اهتلههبد ایههشاٗ 162 132 ٙیٔیههبسد تٗٞههب ٙیبساٛهه ٠پ٢ٜههب ٙثٜههضیٚ
پشداخ

ؿذ ٟاػ ؛

 دس  ٖ١ 1391صٗب ٙثب اػ٘بّ تحشیٖ١بی اهتلبدی چٜذخبٛج ٝ ٠ایدبد ؿٞى اسصی  ٝد ٝثشاثش ؿهذٙ
ٛشخ اسص ٗجٔؾ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙدٓٝ
ٛؼج

ث ٠ثٜضیٗ ٚؼ٘ ٓٞث ٠كٞست چـهِ٘یشی اكهضایؾ یبكته ٠اػه

ث ٠ػبّ  1390حذٝداً  3.3ثشاثش ؿذ ٟاػ  .الصٕ ث ٠رًش اػه

ٝ

دس ػهبّ  1391ثٜهضی100 ٚ

تٗٞب ٛحزف ؿذٗ ٝ ٟیضا ٙرًش ؿذ ٟدس خذٗ ّٝبٛذٗ ٟلشف ٛـذ ٟػبّ هجْ ثٞد ٟاػ 1؛
 دس ػبّ ٛ 1392یض ٗجٔؾ یبسا١٠ٛبی پشداخت ث ٠دٓیْ اكضایؾ ٗلشف ثٜضی ٚاكضایؾ داؿت ٠اػ ؛
 دس ػبّ  1393ثب تثجی

ٛشخ اسص پشداخ ١ب پ٢ٜب ٙدٓٝ

ث ٠كٞست هبثهْ تهٞخً ٢هب١ؾ یبكته٠

اػ  .دس ای ٚػبّ ثٜضی 1000 ٚتٗٞب ٛث ٠ػجذ ٗلشك اهبك ٠ؿذٛ ٠ً ٟؼج
خٔیح كبسع ًب١ؾ یبكت ٠اػ ؛ ٗوبكب ٛشخ اسص دس ای ٚػبّ تثجی

 .1دس ػبّ ٗ 1390بٛذ ٟثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای ثذٗ ٙٝحذٝدی ث ٠ػبّ ثؼذ ٜٗتوْ ؿذ ٟاػ .

داخٔ ثب هی٘ه

كهٞة

ؿهذ ٟاػه ٘١ .چٜهی ٚثٜهضیٚ
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هجٔ ( 700تٗٞب )ٙسؿذ  45دسكذی سا ٛـب ٗ ٙد١ذ ٓ ٝزا تلبٝت هی٘
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 400تٗٞب ٠ً ٛثیـتشی ٚتلبٝت هی٘

سا داؿتٓ ٝ ٠هزا اص ثیـهتشی ٚیبساٛه ٠پ٢ٜهب ٙثشخهٞسداس ثهٞدٟ

توشیجبً حزف ؿذ ٝ ٟدس حذ ٗبٛذ ٟهجٔ ثٞد ٟاػ ؛
 دس ػبّ ٛ 1394یض ٛشخ اسص تثجی

ؿذ ٝ ٟثٜضی 700 ٚتٗٞبٛ ٛیض حهزف  ٝكهشكبً ٗبٛهذ ٟهجٔه ثهٞدٟ

اػ ٓ .زا حدٖ ثٜضیٗ ٚلشك  700تٗٞب ٛث 1000 ٠تٗٞب ٙاهبك ٠ؿذٗ ٝ ٟد٘هٞع یبساٛه ٠پ٢ٜهب ٙسا
ٛؼج

ث ٠ػبّ ً 1393ب١ؾ داد ٟاػ ؛

 دس ػبّ  1395ثب ثٜضی ٚتي ٛشخ ؿذ 1000( ٟتٗٞب ٝ )ٙػبیش ٛشخ١بی پبییٚتش ًهبٗالً حهزف ٝ
ػجت ًب١ؾ حدٖ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت ؿذ ٟاػ  .دس ػی ٚحبّ ٛشخ اسص اٛذً اكهضایؾ یبكته٠
( 150تٗٞبٙ؛  4دسكذ) ً ٠دسٗد٘ٞع ٗیضا ٙیبسا ٠ٛپشداخت سا اكضایؾ داد ٟاػ ؛
 دس ػبّ  1396ثٜضی٘١ ٚچٜب ٙتيٛشخ ثهٞد 1000( ٟتٗٞهب )ٙاٗهب ٛهشخ اسص  500تٗٞهب ٙاكهضایؾ
ثه٠

یبكتٛ ٝ ٠ؼج

ث ٠ػبّ هجْ سؿذ ثیـتشی داؿت 13( ٠دسكذ سؿذ ٛشخ اسص دس ػهبّ ٛ 1396ؼهج

 )1395اػ

 ٝدس ًٜبس اكضایؾ ٗلشف ثٜضی ٚػجت اكضایؾ هبثْ تٞخ ٠یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثٗ ٠یهضا40 ٙ

دسكذ ؿذ ٝ ٟثٗ ٠جٔؾ ٗ 31 956یٔیبسد تٗٞب ٙسػیذ ٝ ٟاص  ٠٘١ػبّ١هبی هجهْ (حته ػهبّ )1391
ثیـتش ثٞد ٟاػ .
جذٍ  .9همادیز تٌشیي سَپز ػزضِ ضذُ ٍ یاراًِ پٌْاى پزداختی دٍلت

ػبّ

1390

ٗوبدیش ثٜضی ٚػشه٠ؿذٟ

هی٘

(١ضاس ٓیتش دس ػبّ)

(تٗٞب)ٙ

66.333

150

ٛشخ دالس
آصاد
(تٗٞب)ٙ
1800

هی٘ ١ش ٓیتش
ثٜضی ٚكٞة خٔیح
كبسع
(تٗٞب)ٙ
900

ػ ٖ٢پشداخت دٓٝ
ث ٠اصای ١ش ٓیتش
(تٗٞب)ٙ

دٓٝ
(ٗیٔیبسد تٗٞب)ٙ

750

559.271

500

400

224

251.704

800

100

25
299

11.464

150

1.003

757.299

500

1325

269

262.856

800

1025

1291
851.682

500

3600

1800

1300

1.107
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3650

1825

1675
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ٗد٘ٞع
1392

پ٢ٜب ٙپشداخت

50

ٗد٘ٞع
1391

ٗوذاس یبسا٠ٛ
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800

367.239

29

367

1000

1474

ٗد٘ٞع
1393

3550

1775

1275

314

246.480

500

622

637.881

800

975

302

447.127

1100

675

1238

ٗد٘ٞع
1394

3600

1800

1000

154

154.067

800

77

110.267

1100

700

505

841.562

1200

600

736

ٗد٘ٞع
1395

1.210.633

1200

3750

1875

675

817

1396

1.495.000

1200

4250

2125

925

1.383

خ٘غ ًْ
ٗثخز :ؿشً

7238
ٗٔ پخؾ كشآٝسد١ٟبی ٛلت ایشاٙ

خذ ّٝكٞم ٛـب ٗ ٙد١ذ:
 سٛٝذ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت دٓٝ
هؼ٘

ثشای ثٜهضی ٚػهٞپش ثه ٠دٓیهْ ػٞاٗهْ اهتلهبدی رًشؿهذ ٟدس

هجْ ٗـبث ٠ثٜضیٗ ٚؼ٘ ٓٞثٞد ٝ ٟث ٠كٞست اخ٘بٓ ث ٠ؿشح ریْ اػ :

 دس ػبّ ٗ 1391جٔؾ یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙدٓٝ

ثشای ثٜضی ٚػٞپش ث ٠كٞست چـِ٘یشی اكضایؾ ٛ ٝؼج

ث ٠ػبّ هجْ حذٝداً  4.3ثشاثش ؿذ ٟاػ ؛
 دس ػبّ ٛ 1392یض ٗجٔؾ یبسا١٠ٛبی پشداخت سٛٝذی كؼٞدی داؿت ٠اػ ؛
 دس ػبّ  1393ثب تثجی

ٛشخ اسص پشداخ ١ب پ٢ٜب ٙدٓٝ

ث ٠كٞست هبثْ تٞخً ٢ب١ؾ یبكته٠

 ٝای ٚسٛٝذ ًب١ـ دس ػبّ ٛ 1394یض اداٗ ٠داؿت ٠اػ ؛
اكضایؾ یبكت ٠اػ .
الصٕ ث ٠رًش اػ
دٓٝ

ثٜٗ ٠ظٞس تثجی

ٗجبٓؾ ٗحبػج٠ؿذ ٟثشای یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثٜضی ٚثهذ ٙٝدس ٛظهش ُهشكت ٚیبساٛه ٠اسصی
ٛشخ اسص اػ  .ث ٠ػویذ ٟاهتلبدداٛب ٙدس ثهبص ٟصٗهبُ ٛهضاسؽ دٓٝه

ػشًٞة ٛشخ اسصی سا اخشا ٗ ًشد ٓزا ٛشخ دالس آصاد ٗؼبدّ اسصؽ ٝاهؼ آٛ ٙیؼ .

ػیبػه
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 دس ػبّ  1395ثب اكضایؾ اٛذى ٛشخ اسص یبساٛه١ ٠هبی پشداخته دٓٝه

ٛؼهج

ثه ٠ػهبّ اٛهذً
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جذٍ  .0هجوَع همادیز تٌشیي هؼوَلی ٍ سَپز ػزضِضذُ ٍ یاراًِ پٌْاى پزداختی دٍلت
ٗوبدیش ثٜضی ٚػشه٠ؿذٟ

ػبّ

(١ضاس ٓیتش دس ػبّ)

1391

1392

1393

1394

1395

1396

20.970.640

ػٞپش

877.308

299

ٗد٘ٞع

21.847.948

9.691

ٗؼ٘ٓٞ

22.206.652

31.102

ػٞپش

1.031.619

1.291

ٗد٘ٞع

23.238.271

32.393

ٗؼ٘ٓٞ

23.747.135

31.244

ػٞپش

1.218.921

1.474

ٗد٘ٞع

24.966.056

32.718

ٗؼ٘ٓٞ

24.069.216

24.397

ػٞپش

1.331.488

1.238

ٗد٘ٞع

25.400.704

25.635

ٗؼ٘ٓٞ

24.810.389

21.184

ػٞپش

1.105.896

736

ٗد٘ٞع

25.916.285

21.920

ٗؼ٘ٓٞ

26.121.837

22.857

ػٞپش

1.210.633

817

ٗد٘ٞع

27.332.470

23.674

ٗؼ٘ٓٞ

28.405.000

31.956

ػٞپش

1.495.000

1.383

ٗد٘ٞع

29.900.000

33.339

ٗثخز :ؿشً

1.516.911.734
ٗٔ پخؾ كشآٝسد١ ٟبی ٛلت ایشاٙ

179.370
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خ٘غ ًْ

(ٗیٔیبسد تٗٞب)ٙ
9.392

ٗؼ٘ٓٞ
1390

ٗوذاس یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙپشداخت دٓٝ
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ارقام بر حسب میلیارد

32718

33339

23674

21920

32393

25635
9691

1396

1394

1395

1393

1391

1392

1390

ًوَدار  .1همادیز یاراًِ پٌْاى تٌشیي در تاسُ سهاًی 6941-6941

ثشسػ خذٞ٘ٛ ٝ ّٝداس كٞم ٛـب ٗ ٙد١ذ دٓٝ

ػبالٗ ٠ٛجبٓؾ ًالٛه سا كهشف پشداخه

یبساٛه٠

ثٜضیً ٚشد ٝ ٟثب اػ٘بّ تحشیٖ١ب  ٝاكضایؾ ٛشخ دالس آصاد ایٗ ٚجهبٓؾ ثه ٠كهٞست چـهِ٘یشی اكهضایؾ
یبكت ٠اػ  .ثب اػ٘بّ ػیبػ

تثجی

ٛشخ اسص ُشچٗ ٠جبٓؾ یبسا١٠ٛب ًب١ؾ یبك

ثؼیبس صیبد  ٝكـبس كشاٝا ٛسا ثش ٜٗبثغ دسآٗذی دٓٝه
ٝاهؼ ً ٠ث ٠ػٔٔ چ ٙٞتثجی

اٗب ٘١چٜب ٙایٗ ٚجهبٓؾ

ٝاسد ًهشد ٟاػه ٘١ .چٜهی ٚاٛحهشاف اص هی٘ه

ٛشخ اسص  ٝهی٘ ُزاسی ثٜضی ٚثهذٌٜٗ ٙٝهن اهتلهبدی سخ داد ٟاػه

ٗلشف ثٜضیٝ ٝ ٚاسدات آ ٙدس ًه ّٞاكهضایؾ كهٞمآؼهبدٟای داد ٟاػه ؛ ٘١هبًٙهٞس ًه ٠دس خهذّٝ
(ٗ)1ـب١ذ ٗ ٟؿٞد دس ػبّ ٛ 1396ؼج

ث ٠ػبّ ٗ 1390ؼبدّ  145دسكذ ٗ ٝلهشف آ 56 ٙدسكهذ

اكضایؾ یبكت ٠اػ  .اص ًشك ث ٠دٓیْ اختالف ؿذیذ هی٘
دس ػبّ١بی اخیش  ٝثب اكضایؾ هی٘

ثٜضی ٚدس ایشاً ٝ ٙـٞس١بی ٘١ؼبی ٠ثٝ٠یظٟ

یيثبس ٟاسص هبچبم ػٞخ

ٜٗظٞس تخلیق ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ دسآٗذی دٓٝ

اكالح هی٘

ث٠ؿذت ُؼتشؽ یبكت ٠اػ ؛ ٓهزا ثه٠

حبْٗ١بی اٛشطی اص خ٘ٔ ٠ثٜهضی ٚدس ایهشاٙ

خض هشٝسیبت اكالحبت اهتلبدی ٗحؼٞة ٗ ؿٞد.
 .3اغالح لیوت تٌشیي
اُشچ ٠حشً

ث ٠ػٞی هی٘ ١بی ٝاهؼه (ؿیشدػهتٞسی) دس ثهبصاس اٛهشطی ثه ٠ث٢جهٞد ًهبسای ٜٗدهش

اهتلبدی (خبٞٛاس١ب  ٝثِٜب١ٟب) اػ .
تدشث ٠خ٢بٛ ٛـب ٗ ٙد١ذ ً ٠آثبس اكضایؾ هی٘

اٛشطی دس ثٜٔذٗذت ًٞ ٝتهبٟٗهذت ٗتلهبٝت

اػ  .اص آٛدبی ً ٠تـییشات كٜهبٝسی كشآیٜهذی صٗهبٙثهش اػه

دس ًٞتهبٟٗهذت ًهب١ؾ دس ػهٌ

تٓٞیذات  ٝسكب ٟخبٞٛاس١ب ثیـتش اص ثٜٔذٗذت خٞا١ذ ثٞد .اثش اكهضایؾ هی٘ه

اٛهشطی دس ًٞتهبٟٗهذت
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ًب١ؾ تٓٞیذ  ٝاؿتـبّ اػ ١ .شچٜذ تـییشات كٜبٝسی دس ثٜٔذٗذت ٌٗ٘ ٚاػ
ٜٗدش ؿٞد  ٝای ٚكشآیٜذ ٌٗ٘ ٚاػ
ُشچ ٠اكالح هی٘

ػٞخ

ث ٠ث٢جٞد ػٌ سكهبٟ

تب  15ػبّ ث ًّٞ ٠اٛدبٗذ.
دس ایشا ٙخض ٝهشٝسیبت اكالحبت اهتلبدی ٗحؼٞة ٗ ؿٞد اٗب

ٛح ٟٞاخشای ایً ٚشح ثب اٛتوبدات ث ٠ؿشح ریْ ٗٞاخ ٠اػ :


ٛبٜٗبػت ثٞد ٙصٗب ٙاخشای ًشح ثب تٞخه ٠ثه ٠ؿهشایي ٛهبٌٗٔٞة اهتلهبدی ًـهٞس تحه
تحشیٖ١بی ٛلت

تهثثیش

ثب ٝ ٌٛتدبست ٛ ٝیض ٛشخ تٞسٕ ثبال؛

 ػذٕ اًالعسػب ٛهجٔ  ٝایدبد ؿٞى سٝا ٛدس خبٗؼ٠؛
 ایدبد ؿٞى هی٘ت ٗدذد ثٝ٠یظ ٟدس حٞص ٟحْ٘ٛٝوْ ً ٝبال١بی اػبػ ؛
ٛ بٜٗبػت ثٞدٗ ٙوبدیش ػ٘٢ی١٠بی تخلیل ثب ٗوبدیش ٝاهؼ ٗلشف؛
 ایدبد ٛبسههبیت  ٝاػتشاههبت ُؼهتشد ٟثهٝ٠یهظ ٟدس ثهی ٚاهـهبس ًهٖثوهبػ
یيثبس 200 ٟدسكذی هی٘

ثٜضی ٝ ٚثبث

دسٛتیده ٠اكهضایؾ

ثٞد ٙػٌٞح دسآٗذی.

 .4پیصًیاسّای اغالح لیوت تٌشیي
پیؾٛیبص١ب  ٝثؼتش١بی اكالح هی٘
ػجبست تـییش هی٘

ثٜضی ٚث ٠دُ ٝش« ًٔ ٟٝدسآٗذ١ب» « ٝػبیش» توؼیٖ ٗه ؿهٛٞذ .ثه٠

ثٜضی ٚاص یيػٗ ٞؼتوی٘بً ثش دسآٗذ١ب  ٝهذست خشیذ خبٞٛاس تهثثیش ٗه ُهزاسد ًه٠

ثبیذ اص ًشف ػیبػ ُزاس ث ٠آ ٙتٞخ ٠ؿٞد  ٝاص ػ ٞی دیِهش ٛیبصٜٗهذ ایدهبد ثؼهتش١بی اػه
ا١ذاف ٗذ ٛظش ػیبػ ُزاس دػ

تهب ثه٠

یبثذ .ػذٕ تٞخ ٠ث ٠پیؾٛیبص١ب  ٝایدبد ثؼتش١ب ػجت ػهذٕ دػهتیبث

ث ٠ا١ذاف ٗٞسد ٛظش هبُٙٞٛزاس  ٝایدبد تٜؾ١بی اخت٘بػ ٗ ؿٞد.
 ث٢جٞد استوب ُ ٝؼتشؽ ػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ ٗٞ؛
 ث٢جٞد ًیلی

 ٝاػتبٛذاسد خٞدس١ٝبی ٗٞخٞد دس ػٌ خبٗؼ٠؛

 ایدبد ثبٛي اًالػبت داد١ٟبی اهتلبدی خبٞٛاس؛
 خٔت اػت٘بد ػ٘ ٗٞ؛
 اٛتخبة صٗبٜٗ ٙبػت ثشای اخشای ًشح ثًٞ ٠سی ً ٠كـبس١بی اهتلبدی -اخت٘بػ  ٝتٜؾ١بی
ػیبػ دس پبییٚتشی ٚػٌ خٞد ثبؿذ؛
 اًالعسػبٌٞٔٗ ٛة هجْ اص اخشای ًشح؛
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ٗ ـبسً
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تـییش تذسید هی٘ ١ب؛

 اكالح ًشح تشاكیي.
یٌ اص ا١ذاف دٓٝ
ا٘١ی

اػ

دس اكضایؾ هی٘

ثٜضی ٚخُٔٞیشی اص هبچبم ایً ٚبال اػ  .ایٌٛ ٚت ٠حبئض

ً ٠ثخـ اص هبچبم ثٜضی ٚدس ًـٞس ایشا ٙث ٠كٞست ػبصٗبٙیبكته ٠كهٞست ٗه ُیهشد ٝ

اكضایؾ هی٘ ١بی ػبّ خهبسی ( )1398تهثثیش چٜهذا ٛثهش ایه ٚثخهؾ اص هبچهبم ٛهذاسد .ؿهٌُْیهشی
ؿجٌ١٠بی هبچبم ػبصٗبٙیبكت ٠دس ٗٞاسدی ٗبٜٛذ هبچبم كشآٝسد١ٟبی ٛلته یبساٛه٠ای یهب ػه٘٢ی٠ثٜهذی
ؿذٗ ٟـب١ذ ٗ ٟؿٞد.
هبچبم ػبصٗبٙیبكت ٠داسای ایٝ ٚیظُ ١ب اػ :
ً شاح  ٝثشٛبٗ٠سیضی ثشای استٌبة خشٕ هبچبم؛
١ ذای

ُش ١ٝكشآیٜذ سكتبس ٗدشٗب ٠ٛتٞػي یي یب چٜذ ٛلش؛

 اٛؼدبٕ دس ٝ ٛٝثیشُ ٛٝشٗ ٟٝدشٗب٠ٛ؛
 اػوبی ُش ٟٝػ ٠یب ثیـتش اص ػٛ ٠لش ثبؿذ؛
١ ذف تـٌیْ ُشٗ ٟٝوذٗب یب ٗتؼبهجب استٌبة هبچبم ثبؿذ.
ث ٠ای ٚتشتیت ١ش خشٕ هبچبه ً ٠داسای ٝیظُه ١هبی ٗهزًٞس ثبؿهذ دس كهالحی
دادػشا  ٝدادُب ٟاٛوالة اػ

سػهیذُ

(ثیبثبٌ٘١ ٝ ٛبسا.)1396 ٙ

ایُ ٚش١ٟٝب اص ؿِشد١بی ٞٛیُٛٞ ٝ ٚبُ ٛٞثشای تؼ٢یْ هبچبم اػهتلبدٗ ٟه ًٜٜهذ ًهِ٘١ ٠ه
ُٞیبی آ ٙاػ

ً ٠ت٢ٜب استٌبة ای ٚخشٕ ثه ٠ؿهٌْ ُش١ٝه

ٗٞخجبت پیبدٟػبصی ای ٚؿِشد١ب  ٝػٓٞ٢

ؿهجٌ٠ای  ٝػهبصٗبٙیبكتهٗ ٠ه تٞاٛهذ

اخشای آ١ٙهب دس ػ٘هْ سا كهشا ٖ١ػهبصد ٗهٞاسدی ٗبٜٛهذ

خبػبصی ٗخبصٝ ٙیظٞٗ ٟاد ٛلت هبچبم دس ًـت ١ب ٓ ٝهٜح١هبی ًه ٠دس ػهٞاحْ خٔهیح كهبسع تهشدد
ٗ ًٜٜذ ٛ ٝیض ًٓ٠ٓٞـ ٗخلٞف ثهشای اٛتوهبّ ٗهٞاد ػهٞخت هبچهبم ٗثهْ ُبصٝییهْ اص خـهٌ ثه٠
ػٞاحْ ٝ 1ؿیش ٟاص ای ٚدػ

اػ .

اػ

ً ٠ثب ثشٛبٗ٠سیضی ١ ٝذای ُش ٝ ١ٝتوؼیٖ ًبس تٞػي یي ُشٛ ٟٝؼجتبً ٜٗؼدٖ ٗتـٌْ اص ػٛ ٠لش یب ثیـتش ً ٠ثشای استٌهبة

خشٕ هبچبم تـٌیْ یب پغ اص تـٌیْ ١ذف آ ٙثشای استٌبة خشٕ هبچبم ٜٗحشف ؿذ ٟاػ

كٞست ٗ ُیشد.
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 .61هذ ّای پیطٌْادی
اسصا ٙثٞد ٙهی٘
هی٘

حبْٗ١بی اٛشطی ه٘ ٚایدبد اٛحشاف ٗ ٝبصاد ٗلشف اٛشطی ث ٠دٓیْ پبیی ٚثهٞدٙ

داخٔ ٛؼج

خ٢بً ٝ ٛـٞس١بی ٘١ؼبی ٠اِٛیضً ٟبك ثشای هبچبم ایهٗ ٚحلهٞالت

ث ٠هی٘

سا ایدبد ٗ ًٜذ .دس حبّ حبهش دس ایهشاٛ ٙهشخ ثٜهضی ٚػه٘٢ی٠ای  1500تٗٞهب ٝ ٙآصاد  3000تٗٞهبٝ ٙ
ٛشخ دالس ثیؾ اص  14000تٗٞب ٙاػ ؛ ثٜبثشای ٚهی٘
١ضاس تٗٞب ٙاػ

ً ٠كبكٔ ٠هی٘ت چـِ٘یشی ثب هی٘

١ش ٓیتش ثٜضی ٚكٞة خٔیح كهبسع ثیـهتش اص 7000
داخٔ داسد ٞٗ ٝخت ٗ ؿٞد هبچبم ثٜهضی ٚاص

ٗجذأ ایشا ٙثً ٠ـٞس١بی ٘١ؼبی٘١ ٠چٜب ٙػٞد ثؼیبس هبثْ تٞخ ٢داؿت ٠ثبؿذ.
پذیذ ٟهبچبم  ٝسؿذ احت٘بٓ هی٘
ثشٛبٗٗ ٠ذ ٛٝثشای اكالح هی٘

اسص ثب تٞخ ٠ث ٠تٞسٕ ٗٞخٞد حبً اص آ ٙاػ

ًه ٠چٜبٛچه٠

ثٜضی ٚداخْ ًـٞس ًشاحه ٛـهٞد ؿهٞى هی٘ته آته  ٝثه ثجهبت

اهتلبدی  ٝآػیت١بی ٛبؿ اص آ ٙاختٜبةٛبپزیش خٞا١ذ ثٞد .ه٘ ٚای ٠ٌٜدس د١ه ٠اخیهش تدشثیهبت اص
تـییشات هی٘

اٛشطی  ٝتٞصیغ یبسا١٠ٛبی ًـٞس  ٝداٛؾ آٝ ٙخٞد داسد؛ ٓزا ثهٜٗ ٠ظهٞس خٔهُٞیشی اص

ؿٞى هی٘ت  ٝث ٠خٌش اكتبد ٙاٜٗی

خبٗؼٛ ٝ ٠یض ثشای خُٔٞیشی اص اكضایؾ ؿٌبف ًجوبت  ٝكـبس ثش

اهـبس هؼیق ًٖ ٝدسآٗذ دس ایُ ٚضاسؽ ػٜبسی١ٞبی دس ساػتبی اكهالح تهذسید هی٘ه

ثٜهضیٝ ٚ

ٛح ٟٞتٞصیغ یبسا١٠ٛبی ٗشث ٠ًٞثشای ػبّ١هبی  1399تهب  1403ثه ٠ؿهشح ریهْ پیـه٢ٜبد ٗه ؿهٞد .1دس
خلٞف ١ش ػٜبسیٖ٢ٗ ٞتشیٗ ٚضایب ٗ ٝؼبیت احت٘بٓ ٛیض اسائ ٠ؿذ ٟاػ .
 .6-61سٌاریَی اٍ

ً ػبّ١بی  1399تب :1403
 ث١ ٠ش خٞدس ٝؿخل
پشداخ
 هی٘

ؿٞد.
ثٜضی ٚآصاد (ٗبصاد ثش ٓ 100یتش) ث ٠كهٞست اكهضایؾ ػهبال 20 ٠ٛدسكهذ تلهبٝت هی٘ه
كٞة خٔیح كبسع ث ٠ؿٌْ ریْ ٗحبػج ٠ؿٞد:

ثٜضی ٚدس داخْ

 .1ث ٠دٓیْ ٞٛػبٛبت صیبد ٗٞخٞد دس اهتلبد ایشا ٙػوق ثشٛبٗ٠سیضی دس ای ٚخلٞف حذاًثش پٜح ػبّ تٞكی ٗ ٠ؿهٞد  ٝدس ػهبّ
آخش ( )1403ثب تٞخ ٠ث ٠ؿشایي ٛ ٝتبیح حبكٔ ٠تل٘ی٘بت ٜٗبػج اتخبر ٗ ؿٞد.
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ثٜضی ٚآصاد ثب هی٘
 :Pهی٘

ٗب١بٓ 100 ٠ٛیتش دس ٗب ٟثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای ثب هی٘

١هش ٓیتهش  1500تٗٞهبٙ

تزرسی اثز هتغیزّای تَسؼِای تز درآهذّای هالیاتی...

ای ٚهی٘

ثشای ػبّ ( 1398یؼٜ

 :Bهی٘

كٞة خٔیح كبسع ثٜضیٚ

ای ٚهی٘

ثش اػبع ٗتٞػي هی٘

)P0

24

 3000تٗٞب ٙاػ .

كٞة خٔیح كبسع ثٜضی ٚدس  20سٝص پبیهب ٙاػهلٜذ ػهبّ هجهْ ثهشای

ػبّ ثؼذ تؼیی ٗ ٚؿٞد.

) :P1= P0 + %20(B1-P0هی٘

دس ػبّ اّٝ

) :P2= P1 + %20(B2-P1هی٘

دس ػبّ دٕٝ

) :P3= P2 + %20(B3-P2هی٘

دس ػبّ ػٕٞ

) :P4= P3 + %20(B4-P3هی٘

دس ػبّ چ٢بسٕ

) :P5= P4 + %20(B5-P4هی٘

دس ػبّ پٜدٖ

اٛذیغ١ب ثش اػبع ػبّ اص  )0;( 1398تب ػبّ  )5;( 1403هشاس داد ٟؿذ ٟاػ .
ثب كشم ای ٠ٌٜهی٘

كٞة خٔیح كبسع ثشای یي ٓیتش ثٜضی 50 ٚػٜ

حالت اٍ  5دس كٞست ً ٠دس  5ػبّ ٗٞسد ٛظش هی٘

ثبؿذ؛

دالس  14000تٗٞب ٙثبؿذ هی٘

ػٜبسی ٞدس ػبّ  1403حذٝداً  5700تٗٞب ٙخٞا١ذ ثٞد؛ ثذی ٚتشتیت تلبٝت هی٘

ثٜضی ٚثب ایهٚ

داخٔ  ٝخهبسخ

اص  133دسكذ ث 23 ٠دسكذ ًب١ؾ خٞا١ذ یبك .
جذٍ  .0لیوت تٌشیي تا فزؼ ثثات ًزخ ارس
ػبّ

هی٘ كٞة (تٗٞب)ٙ

1398
1399
1400
1401
1402
1403

7000
7000
7000
7000
7000
7000

هی٘

دالس (تٗٞب)ٙ

هی٘ ثٜضیٚ

تلبٝت هی٘

(تٗٞب)ٙ

(دسكذ)

3000
3800
4440
4952
5362
5689

1333
842
577
414
306
23

14000
14000
14000
14000
14000
14000

حالت دٍم 5دس كٞست ًه ٠دس  5ػهبّ ٗهٞسد ٛظهش هی٘ه
اكضایؾ یبثذ هی٘
تلبٝت هی٘

دالس ٗتـیهش ثهٞد ٝ ٟػهبال 1000 ٠ٛتٗٞهبٙ

ثٜضی ٚثب ای ٚػٜبسی ٞدس ػبّ  1403حذٝداً  6500تٗٞب ٙخٞا١ذ ثٞد؛ ثذی ٚتشتیهت

اص  133دسكذ ث 46 ٠دسكذ ًب١ؾ خٞا١ذ یبك .
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جذٍ  .1لیوت تٌشیي تا فزؼ ػذم ثثات ًزخ ارس
ػبّ

هی٘ كٞة (تٗٞب)ٙ

1398
1399
1400
1401
1402
1403

7000
7500
8000
8500
9000
9500

هی٘

دالس (تٗٞب)ٙ

تلبٝت هی٘

هی٘ ثٜضیٚ
(تٗٞب)ٙ

(دسكذ)

3000
3800
4540
5232
5886
6508

1333
974
762
625
529
460

14000
15000
16000
17000
18000
19000

ٗثخزٗ :حبػجبت پظ١ٝؾ

هشایا5

 هی٘

ثٜضی ٚثش اػبع ػٞاْٗ اكٔ تثثیشُزاس اكضایؾ ٗ یبثذ؛

 اكضایؾ هی٘

ثٜضی ٚدس ١شػبّ ٛؼج

ث ٠ػبّ هجْ ثب ؿیت ٗالیٖ خٞا١ذ ثٞد؛

 اِٛیض ٟهبچبم سا ثٗ ٠شٝس ًب١ؾ ٗ د١ذ؛
 هی٘ ُزاسی ثش اػبع ٌٜٗن اهتلبدی تلحی ٗ ؿٞد.
هؼایة5

 ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜدسآٗذ دس ایشا ٙسیبٓ پشداخ
ٗثْ ثٜضی ٚثش اػبع هی٘

ٗ ؿٞد تٜظهیٖ هی٘ه

ًهبالی اػهتشاتظیٌ

خ٢بٛ ٝ ٛشخ اسص ػجت ًب١ؾ هذست خشیذ  ٝكـبس اهتلبدی ثهش

خبٞٛاس١ب ٗ ؿٞد (الصٕ اػ

ت٘٢یذات ثشای آ ٙػٜدیذ ٟؿٞد)؛

 دس كٞست اداٗ ٠تحشیٖ١ب ٛشخ اسص ٞٛػبٛبت س ٝث ٠ثبالی صیهبدی خٞا١هذ داؿه
كٞست هی٘

 ٝدس ایهٚ

ثٜضی ٚثیـتش اكضایؾ یبكتٞٛ ٝ ٠ػب ٛخٞا١ذ ثٞد.

 .1-61سٌاریَی دٍم

ث١ ٠ش خٞدس ٝؿخل


ٓ 250یتش ثٜضی ٚدس ٗب ٟث ٠ؿٌْ ریْ پشداخ

ٓ 100یتش دس ٗب ٟثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای ثب هی٘

ٓ 100 یتش دس ٗب ٟثب هی٘

 3000تٗٞبٙ؛

١ش ٓیتش  1500تٗٞبٙ؛

ؿٞد:
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 4500تٗٞب ٙػشه ٠ؿٞد.

خٞدس١ٝبی ؿخل ً ٠ثیؾ اص ٓ 250یتش ثٜضی ٚدس ٗبٗ ٟلشف ٗ ًٜٜذ پشٗلشف تـخیق دادٟ
ؿذٗ ٝ ٟبثو ثٜضی ٚخٞد سا ثب ٛشخ ٗؼبدّ ثٜضی ٚكٞة خٔیح كبسع (١ش ٓیتش حذٝداً  7000تٗٞب )ٙت٢ی٠
ًٜٜذ.
اص ػبّ  1400تب :1403
ػبال 500 ٠ٛتٗٞب( ٙتب ػوق هی٘
ثذی ٚتشتیت هی٘

كٞة خٔیح كبسع) ث١ ٠ش یي اص ػٛ ٠شخ كٞم اهبك ٠ؿٞد.

ثٜضی ٚث ٠ؿشح خذ ّٝریْ خٞا١ذ ثٞد:
خذ .7 ّٝهی٘ ثٜضی ٚدس ػٜبسی ٞد( ٕٝتٗٞب)ٙ

تٌشیي

1-611

616 -111

116-101

هاساد تز

(ٓیتش)

(ٓیتش)

(ٓیتش)

ٓ( 101یتش)

سا
1399

1500

3000

4500

7000

1400

2000

3500

5000

هی٘ كٞة

1401

2500

4000

5500

هی٘ كٞة

1402

3000

4500

6000

هی٘ كٞة

1403

3500

5000

6500

هی٘ كٞة

ٗثخزٗ :حبػجبت دهین

هشایا5

-

ایً ٚشح ػ٘ٔیبت ثٞد ٝ ٟاخشای آ ٙػبد ٟاػ

 ٝدٓٝ

تٞا ٝ ٙصیشػبخ ١بی الصٕ ثشای

اخشای آ ٙسا دس ؿشایي تحشی٘ كؼٔ داسد؛
-

اص هبچبم ػ٘ذ ٟثٜضی ٚخُٔٞیشی ٗ ؿٞد؛ صیشا ٛشخ ثٜضی ٚآصاد (ٗبصاد ثش ٓ 250یتش) ثشاثش ٛشخ
ثٜضی ٚدس
ًـٞس١بی ٘١ؼبی ٗ ٠ؿٞد؛

-

یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثٜضی ٚث ٠كٞست ١ذكٜ٘ذی ثی ٚاهـبس خبٗؼ ٠تٞصیغ ٗ ؿٞد  ٝاؿخبف
پشٗلشف ١ضی١٠ٜبی پ٢ٜب ٝ ٙآؿٌبس ٗلشف ػٞخ

كؼیٔ سا ؿخلبً پشداخ

ٗ ًٜٜذ؛
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-

خٞدس١ٝبی ؿخل دس حْ٘ٛٝوْ ػً٘ ٗٞب١ؾ ٗ یبثذ ٓ ٝزا ساٜٛذُب ٙثشای

ٗـبسً

ٛبچبس ثٝ ٠سٝد سػ٘ ث ٠ای ٚكٜق خٞاٜ١ذ ثٞد ٓ ٝزا حْ٘ٛٝوْ ػ٘ٗٞ

اداٗ ٠كؼبٓی

ػبصٗبٙیبكت٠تش خٞا١ذ ثٞد.
هؼایة5

-

خٞدس١ٝبی ؿخل ٗؼتٔ٢ي ً ٠دس ػٌ ؿ٢ش١ب دس حبّ تشدد ١ؼتٜذ ثٜضی ٚصیبدی
ٗلشف ٗ ًٜٜذ ً ٠ثب اخشای ایً ٚشح ٌٗ٘ ٚاػ

ٗتوشس ؿٛٞذ ٗ ٝدجٞس ثٗ ٠لشف ثٜضیٚ

١ 7ضاس تٗٞب ٗ ٛؿٛٞذ (١شچٜذ ایٞٗ ٚسد ٗ تٞاٛذ ػجت اص سد ٟخبسج ؿذ ٙخٞدس١ٝبی
كشػٞد ٟؿٞد)؛
-

اكضایؾ ػبال 500 ٠ٛتٗٞب ٙث ٠هی٘
خبسی ثب ٛبسهبیت ٗ ٝوبٗٝ
ػبّ هی٘

-

ثٜضی ٚثبث

١ش ٓیتش ثٜضی ٚثب تٞخ ٠ث ٠اكضایؾ  200دسكذی دس ػبّ

ٗشدٕ ٗٞاخ ٠خٞا١ذ ؿذ؛ چٗ ٙٞشدٕ اٛتظبس داسٛذ حذاهْ چٜذ

ث٘بٛذ؛

اخشای ایً ٚشح  ٝاكضایؾ ػبال ٠ٛث ٠ػٜٞا ٙدػتبٝیضی ثشای ساٜٛذُب ٙدػت٘بی ٠اٛتظبس
اكضایؾ ًشای ٠خٞدس١ٝبی (ثخؾ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ ) ٗٞخٞا١ذ ؿذ.

 .9-61سٌاریَی سَم

ثشای ١ش ًذ ٗٔ ػ٘٢ی ٠ػٞخت ٗؼبدّ ٓ 30یتش دس ٗب ٟث ٠هی٘

 1500تٗٞب ٙدس ٛظش ُشكت ٠ؿٞد ٝ

اٌٗب ٛكشا ٖ١ؿٞد تب ًؼب ٠ً ٛاص خٞدس ٝاػتلبدًٜٜ ٘ٛ ٟذ یب خٞدس ٝؿخل ٛذاسٛذ ػ٘٢ی٠
ػٞختـب ٙسا دس ثبصاس سػ٘ ً ٠دٓٝ
 1403هی٘

تـٌیْ خٞا١ذ ًشد ث ٠كشٝؽ ثشػبٜٛذ 5 ً .ػبّ  1399تب

ثٜضی ٚآصاد ػبال 500 ٠ٛتٗٞب ٝ ٙهی٘

ثٜضی ٚیبسا٠ٛای ػبال 250 ٠ٛتٗٞب ٙتب ػوق كٞة

خٔیح كبسع اكضایؾ یبثذ.
خذ .8 ّٝهی٘ ثٜضی ٚدس ػٜبسیٞی ػٕٞ

سا

ٗثخزٗ :حبػجبت دهین

هشایا5

(تَهاى)

(تَهاى)

(درغذ)

1500
1750
2000
2250
2500
2750

3000
3500
4000
4500
5000
5500

100
100
100
100
100
100

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-10

1398
1399
1400
1401
1402
1403

لیوت تٌشیي سْویِای

لیوت تٌشیي آساد

تفاٍت لیوت
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ثٜضیً ٚبالی یبسا٠ٛای اػ
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 ٝدس حبّ حبهش ای ٚیبسا ٠ٛكشكبً ؿبْٗ حبّ ًؼب ٗ ٛؿٞد

ًٗ ٠بٓي خٞدس١ ٝؼتٜذ .دس ای ٚػٜبسی ٞیبسا١٠ٛبی پ٢ٜب ٝ ٙآؿٌبس پشداخت دٓٝ

ثبث

ثٜضی ٚثیًٔ ٚی ٠اهـبس خبٗؼ ٠تٞصیغ ٗ ؿٞد ً ٝؼب ٠ً ٛخٞدس ٝؿخل ٛذاسٛذ ٛیض اص ایٚ
یبسا١٠ٛب ث٢شٜٟٗذ ٗ ؿٛٞذ .ث ٠ػجبست ػذآ
-

ػٜبسی ٝ ٞاخشای آ ٙػبد ٟاػ ؛
ثٜضی ٚتب  5ػبّ آیٜذٗ ٟـخق اػ

هی٘

حبكْ اص تـییش «ٛبُ٢بٛ« ٝ » ٛبٗؼٔ »ٕٞهی٘
-

اكو دس ای ٚػٜبسی ٞاخشا ٗ ؿٞد؛

ثب ػٜبی

ً ٠ایٞٗ ٚهٞع ٗبٛغ ایدبد ؿٞى اهتلبدی
ثٜضی ٗ ٚؿٞد؛

ثً ٠ب١ؾ ػ٘٢ی ٠ثٜضی ٚاص ٓ 60یتش ثٓ 30 ٠یتش هی٘

ثٜضی ٚث ٠ػ٘ تيٛشخ ؿذٙ

پیؾ ٗ سٝد؛
-

هی٘

ثٜضی ٚآصاد  ٝیبسا٠ٛای ٖ١صٗب ٙاكضایؾ ٗ یبثذ.

هؼایة5
-

حدٖ ثبالی اص ثٜضی ٚیبسا٠ٛای دس اهتلبد تٞصیغ خٞا١ذ ؿذ ٗ ٝیضا ٙیبسا ٠ٛپشداخت دٓٝ
اكضایؾ ٗ یبثذ.

خذ ّٝصیش حدٖ یبسا ٠ٛثٜضی ٚثش اػبع ای ٚػٜبسی ٞسا ٛـب ٗ ٙد١ذ:
خذ.9 ّٝهی٘ ثٜضی ٚثش اػبع ػٜبسی ٞػٕٞ

جوؼیت کطَر

حجن تٌشیي یاراًِای

لیوت تٌشیي

ارسش تٌشیي یاراًِای

لیوت تٌشیي آساد

سا

(ٛلش)

(ٓیتش)

(تٗٞب)ٙ

(ٗیٔیبسد تٗٞب)ٙ

(تٗٞب)ٙ

1399

88311869

31792272840

1750

55636

3500

1400

93610581

33699809160

2000

67400

4000

1401

99227216

35721797760

2250

80374

4500

1402

105180849

37865105640

2500

94663

5000

1403

111491700

40137012000

2750

110377

5500

هجوَع

-

624160442011

-

013001

-

دس ً ّٞػبّ١بی ٗ 1399-1403یبِٛی ٚخ٘ؼی

ػبالً ٠ٛـٞس ٗ 99 564 443یٔیٛ ٙٞلش خٞا١ذ ثٞد.

ٗد٘ٞع ثٜضی ٚتٞصیؼ دس ً ّٞػبّ١بی ٗضثٞس ٗؼبدّ ٓ 179 215 997 400یتش ثشآٝسد ٗ ؿٞدً٠
دسٗد٘ٞع اسصؽ ای ٚحدٖ ثٜضی ٚثشاثش ثب ٗ 408 405یٔیبسد تٗٞب ٙخٞا١ذ ثٞد.
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 .0-61سٌاریَی چْارم

دس ایٗ ٚذّ پیـ٢ٜبد ٗ ؿٞد هی٘

ثٜضی ٚآصاد  ٝػ٘٢ی٠ای ( ٝػبیش حبْٗ١بی اٛشطی ث٠اػتثٜبی

ُبصٝییْ ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠تثثیش صیبد حْ٘ٛٝوْ ثش اهتلبد ًـٞس ثبیذ دسكذ ً٘تشی اكضایؾ یبثذ)
ػبال ٠ٛثٛ ٠ؼج

ٛشخ تٞسٕ  ٝاكضایؾ دػت٘ضد١ب اكضایؾ یبثذ تب اص ایدبد ؿٞى هی٘ت خُٔٞیشی ؿٞد.

هشایا5
-

ثٜضی ٚثٛ ٠ؼج

ثٛ ٠ظش ٗ سػذ اكضایؾ هی٘

ٛشخ تٞسٕ ٗ ٝتٜبػت ثب اكضایؾ دسآٗذ١ب سٝؽ

ػبدال٠ٛای ثبؿذ.
هؼایة5
-

اكضایؾ هی٘
ثش هی٘

-

ثٜضی ٚث ٠اٛذاص ٟتٞسٕ ثبػث تٞسٕ ٗدذد خٞا١ذ ؿذ؛ صیشا ػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ

ًبال١ب  ٝخذٗبت ٗؤثش اػ ؛

دس ایشا ٙادساى تٞسٕ ثبالتش اص ٛشخ تٞسٕ اػالٗ اػ

ٓزا اكضایؾ ػبال ٠ٛهی٘

ثٜضی ٚثب

ٛشخ تٞسٕ ثبس سٝا ٛثشای خبٗؼ ٠داسد.
 .0-61سٌاریَی پٌجن

دس ای ٚػٜبسی ٞپیـ٢ٜبد ٗ ؿٞد ً ٠هی٘

ثٜضی ٚدس  5ػبّ ٗٞسد ثشسػ (ػبّ١بی  1399تب )1403

تـییشی ٛذاؿت ٠ثبؿذ؛ صیشا دس حبّ حبهش اهتلبد ایشا ٙدچبس سًٞد اػ

 ٝتثجی

هی٘

ثٜضی ٚه٘ٚ

خُٔٞیشی اص ػ٘ینتش ؿذ ٙسًٞد اهتلبدی صٗب ٛسا ثشای ٗ٢یب ًشد ٙصیشػبخ ١ب  ٝث٢جٞد حْ٘-
ٛٝوْ ػ٘ ٗٞاختلبف د١ذ  ٝپغ اص آ ٙهی٘

ثٜضی ٚاكضایؾ یبثذ .ػْٔ ای ٚپیـ٢ٜبد ث ٠ؿشح ریْ

اػ :
-

دس ػبّ  1398هی٘

ثٜضی ٚآصاد  200دسكذ  ٝهی٘

ثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای  50دسكذ اكضایؾ

یبكتٞٗ ٠ً ٠خت ًب١ؾ هذست خشیذ خبٞٛاس ؿذ ٟاػ ؛ ٓزا دس ؿشایي سًٞد تٞسٗ كؼٔ
ٝاسد آٝسد ٙكـبس اهتلبدی ثیـتش ث ٠خبٞٛاس١ب ٌٜٗو ٛیؼ ؛
-

اكالح هی٘

ثٜضیٛ ٚیبصٜٗذ ٝخٞد صیشػبخ ١بی دس ثخؾ حْ٘ٛٝوْ اػ

ً ٠دس حبّ

حبهش ٗ٢یب ٛیؼ ؛
هی٘ ١بی داخٔ  ٝهی٘

ثٜضی ٚدس ًـٞس١بی ٘١ؼبی ٠اػ  .دس حبٓ ًُ ٠لت ٗ ٠ؿٞد

ثخـ اص هبچبم ثٜضی ٚث ٠كٞست ػبصٗبٙیبكت ٝ ٠ثب ا١ذاف ؿیشاهتلبدی كٞست ٗ پزیشد ٝ
ٓزا ثشخ ثشسػ ١ب ٛـب ٙداد ٠ً ٟاكضایؾ هی٘
داسد.

ثٜضی ٚدس ًـٞس ایشا ٙتثثیش ً٘ ثش هبچبم
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 .1-61سایز سْویِّا

ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜآٗبسی اص ٗیضاٗ ٙلشف ثٜضی ٚیبسا٠ٛای خٞدس١ٝبی ٗٞسد اػتلبد ٟدس حْ٘ٛٝوْ
ػ٘( ٗٞاص صٗب ٙاخشای هی٘
ٛظش هی٘

ٗ ٝیضا ٙػ٘٢ی ٠ثٜضی ٚخٞدس١ٝبی ٗٞسد اػتلبد ٟدس حْ٘ٛٝوْ ػ٘ٛ ٝ ٗٞیض آٗٞصؿِب-ٟ

١بی تؼٔیٖ ساٜٛذُ
ً ٠هی٘
هی٘

خذیذ؛  26آثب )ٙدس دػتشع ٛیؼ

دس ١ش ػٜبسی ً ٞػبّ١بی ٗٞسد

آٗجٞالٛغ ١ب  ٝؿیش ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠یضاٗ ٙلشف ػبّ هجْ ث٠ُٛٞ٠ای تؼیی ٚؿٞد

ثٜضی ٚػبالٛ ٠ٛؼج

ث ٠هی٘

پبی ٠ثشای ٗحبػج٠

ػبّ هجْ  20دسكذ اكضایؾ یبثذ .هی٘

ػبّ اٗ )1399( ّٝجٔؾ ( 1500ثشای ػبّ  )1398دس ٛظش ُشكت ٠ؿٞد.

ثشای تـییش هی٘

ُبصٝییْ ٛیض ثب دس ٛظش ُشكت ٚاثشات تٞسٗ ُؼتشد ٟآ ٙثشٛبٗ٠سیضی كٞست ُیشد
ث ٠تـییشات اهتلبدی ًـٞس دس  5ػبّ ٗٞسد ٛظش  ٝتدشثیبت حبكْ اص

 ٝثؼذ اص  1403ثب ػٜبی

اخشای ػٜبسیٞی ٜٗتخت الصٕ اػ

سٝؽ هی٘ ُزاسی خذیذی ًشاح  ٝاخشا ؿٞد.

هشایا5
-

هذست خشیذ خبٞٛاس اص ًشین ثٜضیً ٚب١ؾ (ٗدذدی)  ٘ٛیبثذ ٛ ٝبسهبیت ػ٘ ٗٞدس پ
ٛخٞا١ذ داؿ ؛

-

دس ایٗ ٚذت صیشػبخ ١ب ٗ٢یب  ٝػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ ٗٞث٢جٞد ٗ یبثذ؛

-

ٛشخ تٞسٕ اص ًبٛبّ ثٜضی ٚاكضایؾ ٛخٞا١ذ یبك .

هؼایة5
-

دس كٞست ثبال ثٞد ٙتٞسٕ دس  5ػبّ ٗٞسد ثشسػ ٘١ ٝچٜی ٚاكضایؾ هبثْ تٞخ( ٠احت٘بٓ )
ٛشخ اسص پغ اص پبیب ٙدٝسٞٗ ٟسد ٛظش دس ػبّ  1404تـییش هی٘
«ؿتبثب »ٙخٞا١ذ ثٞد  ٝؿٞى هی٘ت ٌٗ٘ ٚاػ

ثٜضیٛ« ٚبُ٢بٝ » ٛ

ثؼیبس ثبال ثبؿذ ٛ ٝیبص ثبؿذ دكؼتبً هی٘

ثٜضی ٚچٜذی ٚثشاثش ؿٞد ًٞٗ ٠خت ٞٛػبٛبت اهتلبدی ٛ ٝبسهبیت ؿذیذ ٗشدٕ خٞا١ذ ؿذ؛
-

(ثب اِٛیضً ٟؼت ػٞد) ث ٠ػٔ

هبچبم ػٞخ

ثبال سكت ٚهی٘

اسص  ٝث اسصؽ ؿذ ٙپّٞ

ٗٔ  ٝدسٛتید ٠اكضایؾ ؿٌبف ثبالی هی٘ت ثب ًـٞس١بی ٘١ؼبی ٠ث٠ؿذت اكضایؾ ٗ یبثذ؛
-

ث ٠ػٔ

حدٖ ثبالی پشداخ یبسا ٠ٛثٜضی ٚدٓٝ

-

ث ٠ػٔ

اػتلبد ٟد١ي١بی ثبالی دسآٗذی اص یبسا ٠ٛثٜضی ٚؿٌبف ًجوبت اكضایؾ ٗ یبثذ؛

-

ث ٠ػٔ

پبیی ٚثٜضی ٚاػتلبد ٟاص ػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ ػً٘ ٗٞب١ؾ ٗ ٝلشف ثٜضیٚ

اكضایؾ ٗ یبثذ؛
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-

ث ٠ػٔ

پبیی ٚثٜضیٗ ٚشدٕ اص ٗبؿی١ٚبی پشٗلشف  ٝپشهذست  ٝثب حدٖ ٗٞتٞس ثبال

هی٘

اػتلبد ٟخٞاٜ١ذ ًشد  ٝاِٛیض ٟتٓٞیذ ٝ ٝاسدات خٞدس١ٝبی ًٖٗلشف  ٝثٜضیٗ ٚشؿٞة
ًب١ؾ ٗ یبثذ.
ً .66حَُ تَسیغ یاراًِّای حاغل اس تغییز لیوت تٌشیي
دس خلٞف ٛح ٟٞتٞصیغ دسآٗذ حبكْ اص اكضایؾ هی٘
-

 50دسكذ دسآٗذ١بی دٓٝ

ثٜضی ٚسٝؽ١بی ریْ پیـ٢ٜبد ٗ ؿٞد:

اص ٗحْ اكالح هی٘

پٞؿؾ ٢ٛبد١بی ح٘بیت پشداخ

ثٜضی ٚث ٠خبٞٛاس١بی ٛیبصٜٗذ تح

ؿٞد  50 ٝدسكذ ثبه ٗبٛذ ٟدسآٗذ١بی دٓٝ

ػشٗبیُ٠زاسی١بی خذیذ دس حٞص١ٟبی ٗختٔق اٗٞس ػ٘شاٛ
ػٌ ث٢ذاؿ
-

 ٝصیشػبخ ١ب استوبی

 ٝتد٢یض ٞٛ ٝػبصی ٗذاسع ؿٞد؛

ٗجٔـ ٗؼبٝی ثًٔ ٠ی ٠یبسا٠ٛثِیشاٞٗ ٙخٞد پشداخ

ؿٞد .دسآٗذ حبكٔ ٠ثًٞ ٠س ٗؼبٝی ثیٚ

خبٞٛاس١ب ث٠ُٛٞ٠ای تٞصیغ ؿٞد ً ٠حی ٚخشیذ ثٜضی ٝ ٚاهالٕ خٞساً

ث ٠ػٜٞا ٙتخلیق ث٠

حؼبة ػشهًٜٜ٠ذٜٗ ٟتوْ ؿٞد  ٝثذی ٚتشتیت خبٞٛاس١ب اهالٕ ٗضثٞس سا ثب هی٘
دسیبك

كشف

پبییٚتشی

ٗ ًٜٜذ؛

-

دسآٗذ حبكٔ ٠ث ٠كٞست یبساٛ ٠ٛوذی ثیٗ ٚبٌٓب ٙخٞدس١ٝب تٞصیغ ؿٞد؛

-

دسآٗذ حبكٔ ٠ثیٗ ٚبٌٓب ٙخٞدٝس تٞصیغ ؿذ ٝ ٟث ٠كٞست ٗبث٠آتلبٝت حی ٚپشداخ

هی٘

ثٜضی ٚث ٠حؼبة خبیِب ٟػٞخ ٜٗتوْ ؿٞد؛
-

دسآٗذ حبكٔ ٠كشكبً دس ساػتبی ث٢ذاؿ

ػ٘ٗٞ

ػالٗ

تـزی٠ای (تٞصیغ اهالٗ ٗبٜٛذ

ؿیش ١ٌْ٘ٗ ٝبی ؿزای دس ٗذاسع)  ٝآٗٞصؽ (پبی ٝ ٠حشك٠ای) كشف ؿٞد؛
-

سا ٟدیِش ثشای ثبصتٞصیغ دسآٗذ حبكْ اص یبسا ٠ٛػٞخ

ؿٜبػبی اهـبس هؼیق خبٗؼٝ ٠

تحٞیْ اهالٕ هشٝسی  ٝحیبت خٞساً ث ٠كٞست ًٞپ ٜاػ ؛
-

دسآٗذ حبكٔ ٠كشكبً خ٢

ث٢جٞد استوب ُ ٝؼتشؽ ػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ٞٗ ٗٞسد اػتلبدٟ

هشاس ُیشد.
ً .61تیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
حبْٗ١بی اٛشطی ث٠ُٛٞ٠ای اػ

ً٠ٛ ٠ت٢ٜب ٛتٞاٛؼتٜٗ ٠دش ث ٠تخلیق ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ ؿٞد ثٌٔ٠

هی٘

اتالف ٜٗبثغ سا دس پ داؿت ٠اػ  .دٓٝ

ػبالٗ ٠ٛجبٓؾ صیبدی یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙث ٠ثٜضی ٚاختلبف ٗ د١ذ ٝ

ث ٠دٓیْ ٝخٞد ؿٌبف ثبالی هی٘

ثی ٚایشاً ٝ ٙـٞس١بی ٘١ؼبیٗ ٠وبدیش هبثْ تٞخ ٢ثٜضی ٚث٠

كٞست هبچبم اص ٗشص١ب خبسج ٗ ؿٞد٘١ .چٜی ٚػیبػ ١بی ثبصتٞصیؼ ثشای ًب١ؾ ؿٌبف ًجوبت
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ٗٞهٞع دس ُضاسؽ كؼٔ ث ٠ثشسػ

تٓٞیذ ٗ ٝلشف ثٜضی ٚدس ایشا ٙپشداخت ٠ؿذ ٝ ٟیبسا١٠ٛبی پ٢ٜب ٙپشداخت ث ٠آٗ ٙحبػج ٠ؿذٟ

اػ ٘١ .چٜی ٚتدبسة ػبیش ًـٞس١ب ؿبْٗ أِٛیغ ٗبٓضی چی ٚاٛذٛٝضی ثٔـبسػتب٢ٓ ٙؼتبٙ
تشًی ٠آدضایش ٗلش تٛٞغ ی٘ ٝ ٚػشثؼتب ٙدس خلٞف پشداخ
حبكٔ ٠حبً اص آ ٙاػ

ًٛ ٠ح ٟٞهی٘ ُزاسی د١ ٓٝب  ٝتٞصیغ یبسا١٠ٛب ٗتلبٝت ثٞد ٟاٗب ثشخ

تدشثیبت ٛ ٝتبیح حبكٔ ٠دس ثیً ٚـٞس١ب ػ٘ٗٞی
-

یبسا١٠ٛب ١ذكٜ٘ذ پشداخ

داؿت ٠ً ٠ؿبْٗ ٗٞاسد ریْ اػ :

ؿذ ٟاػ  .ای١ ٚذكٜ٘ذی سا ٗ تٞا ٙاص ػٜٗ ٠ظش ًبال  ٝخذٗبت

یبسا٠ٛای ُش١ٟٝبی ١ذف ٞٛ ٝع پشداخ
-

پشداخ

یبسا١٠ٛب ثشسػ ؿذ ًٛ ٠تبیح

یبسا ٠ٛػ٘ٗٞی

یبساٗ ٠ٛـب١ذً ٟشد؛

ٛذاؿت ٝ ٠ثشای ًْ خ٘ؼی

ًـٞس دس ٛظش ُشكتٛ ٠ـذ ٟاػ

ٝ

ًـٞس١بی ٗٞكن ه٘ ٚتؼشیق ُش١ٟٝبی ١ذكٜ٘ذ ؿشایٌ سا ثشای خشج ًشد ٙآ ٙدس ٛظش
ُشكت٠اٛذ؛
-

دس ٗٞاسدی ً ٠ػٌ پشداخ
ثٞد ٟاػ

یبسا ٠ٛاص حیث ًبال  ٝخذٗبت  ٝیب ُش١ٟٝبی ١ذف «ٝػیغ»

ٜٗدش ث ٠ایدبد ثبس ٗبٓ ػِٜی ٝ ٚكضایٜذ ٟدس ً ّٞصٗب ٙؿذٓ ٝ ٟزا دس ًٔیٞٗ ٠اسد

اكالحبت اػبػ دس ػیؼتٖ پشداخ

یبسا١٠ٛب سخ داد ٝ ٟػٌ پٞؿؾ یبسا٠ٛای ث٠ؿذت

ًب١ؾ داد ٟؿذ ٟاػ ؛
-

دس د١٠١بی هجْ ًـٞس١ب آصٗ ٝ ٙٞخٌب١بی دس صٗیٛ ٠ٜح ٟٞپشداخ

یبسا١٠ٛب  ٝسٝؽ

هی٘ ُزاسی داؿت ٠اٛذ اٗب دس حبّ حبهش یي ٗٞهٞع حْ ؿذ ٟدس اهتلبد ًـٞس١ب اػ
ٛ ٝح ٟٞپشداخ
-

ٗـخق ١ ٝذكٜ٘ذی ثشای آٝ ٙخٞد داسد؛

دس ثشٛبٗ١٠بی پشداخ

«ُؼتشد »ٟیبسا ٠ٛدس ًـٞس١ب ث٢شٟثٜذی اهـبس هؼیق خبٗؼ ٠ث ٠حذ

ًبك ٛجٞدٓ ٟزا اص ػٞاْٗ خذی تـییش ثشٛبٗ١٠ب دس ً ّٞصٗب ٙثٞد ٟاػ ؛
-

پشداخ

یبسا ٠ٛثبال دس اهتلبد ٜٗدش ثً ٠ؼشی ثٞدخ ٠اٛحشاف دس ٜٗبثغ ًـٞس  ٝتحشیي

د١ ٓٝب ث ٠چبح پٓ ٝ ّٞزا اكضایؾ احت٘بّ تٞسٕ ثبالتش  ٝؿٞى اهتلبدی ؿذ ٟاػ .
دس اداٗ ٠خبیِب ٟایشا ٙدس ثیً ٚـٞس١بی خ٢ب ٙاص ٜٗظش پشداخ

اٛشطی ثشسػ ؿذٛ ٠ً ٟـب ٗ ٙد١ذ

خ٢بٗ ٙؼشك ؿذ ٟاػ ٘١ .چٜی ٚسٝؽ١بی ١ذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب  ٝهی٘ ُزاسی ثٜضی ٚدس ایشاً ٙ
د ٝد ٠١اخیش تـشی ؿذ ٟاػ  .ثًٞ ٠س خبف  ٝثشٗجٜبی هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب (ٗلٞة ػبّ
 )1388دٓٝ

ث ٠ػ٘٢ی٠ثٜذی  ٝاكضایؾ هی٘

ثٜضی ٝ ٚپشداخ

دسآٗذ١بی حبكْ اص آ ٙثًٔ ٠ی٠
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اهـبس خبٗؼ ٠اهذإ ًشد؛ اٗب اخشای هبٗ ٙٞٛضثٞس ٜٗدش ث ٠تحون ا١ذاف ٗٞسد ٛظش اص خً٘ٔ ٠ب١ؾ
ٗلشف خُٔٞیشی اص هبچبم ٛ ٝیض ًب١ؾ ؿٌبف ًجوبت ٛـذ.
دس اداُٗ ٠ضاسؽ یبسا١ ٠ٛبی پ٢ٜب ٙپشداخت

دٓٝ

ث ٠ثٜضی ٚثشآٝسد ؿذ ٟاػ  .ثش اػبع ایٚ

ٗحبػجبت ً ػبّ١بی ٗ 1390-1396جٔؾ ٗ 172 132یٔیبسد تٗٞب ٙیبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثشای ثٜضیٗ ٚؼ٘ٓٞ
ٗ 7 238یٔیبسد تٗٞب ٙیبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثشای ثٜضی ٚػٞپش  ٝدسٗد٘ٞع ٗجٔؾ ٗ 179 370یٔیبسد تٗٞب ٙیبسا٠ٛ
پ٢ٜب ٙثشای ػٞخ

ثٜضی ٚپشداخ

ؿذ ٟاػ  .دس ً ّٞدٝسٞٗ ٟسد ثشسػ ػٞاْٗ اثشُزاس دس اكضایؾ

یبسا ٠ٛپ٢ٜب ٙثٜضی ٚؿبْٗ اػ٘بّ تحشیٖ١بی اهتلبدی چٜذخبٛج ٠ایدبد ؿٞى اسصی (د ٝثشاثش ؿذٙ
ٛشخ اسص)  ٝاكضایؾ ٗلشف ثٜضی ٚثٞد ٟاػ .
ث٠ػالٛ ٟٝتبیح حبكٔ ٠اص ای ٚتحوین ٛـب ٗ ٙد١ذ اكالح ؿی ٟٞهی٘ ُزاسی ثٜضی ٝ ٚث٢جٞد ٛحٟٞ
تٞصیغ یبسا١٠ٛب ٗؼتٔضٕ ایدبد صٗی١٠ٜب  ٝصیشػبخ ١بی اص خ٘ٔ :٠ث٢جٞد استوب ُ ٝؼتشؽ ػیؼتٖ حْ٘-
ٛٝوْ ػ٘ٗٞ

ث٢جٞد ًیلی

 ٝاػتبٛذاسد خٞدس١ٝبی ٗٞخٞد دس ػٌ خبٗؼ ٠ایدبد ثبٛي اًالػبت

داد١ ٟبی اهتلبدی خبٞٛاس خٔت اػت٘بد ػ٘ٗٞ

اٛتخبة صٗبٜٗ ٙبػت ثشای اخشای ًشح ٗـبسً

دادٛ ٙخجِب ٙدس تل٘یُٖیشی١بی ػٌ ًال ٝ ٙؿیش ٟاػ .
دس٢ٛبی

ثب دس ٛظش ُشكت ٚؿشایي اهتلبد ایشا ٙتدبسة ٗٞخٞد دس صٗی١ ٠ٜذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب دس ایشاٙ

 ٝتدبسة ػبیش ًـٞس١ب دس ای ٚصٗی ٠ٜپٜح ػٜبسی ٞثٜٗ ٠ظٞس اكالح هی٘

ثٜضی ٚدس ایشا ٙدس ثبصٟ

صٗب٘١ 1399-1403 ٛشا ٟثب ٗؼبیت ٗ ٝضایبی ١شیي پیـ٢ٜبد ؿذ ٠ً ٟدس ریْ ث ٠كٞست اخ٘بٓ ث٠
آ١ٙب اؿبس ٗ ٟؿٞد:
-

دس ػٜبسی ٞا ّٝپیـ٢ٜبد ؿذ ٟث١ ٠ش خٞدس ٝؿخل
ثب هی٘

١ش ٓیتش  1500تٗٞب ٙپشداخ

ٗب١بٓ 100 ٠ٛیتش دس ٗب ٟثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای

ؿٞد  ٝهی٘

كٞست اكضایؾ ػبال 20 ٠ٛدسكذ تلبٝت هی٘

ثٜضی ٚآصاد (ٗبصاد ثش ٓ 100یتش) ث٠

ثٜضی ٚآصاد ثب هی٘

كٞة خٔیح كبسع

تؼیی ٚؿٞد؛
-

دس ػٜبسی ٞد ٕٝپیـ٢ٜبد ؿذ ٟث١ ٠ش خٞدس ٝؿخل
ٓیتش دس ٗب ٟثٜضی ٚػ٘٢ی٠ای ثب هی٘

١ش ٓیتش  1500تٗٞبٓ 100 ٙیتش دس ٗب ٟثب هی٘

3000

 4500تٗٞب ٙػشه ٠ؿٞد .خٞدس١ٝبی ؿخل ً ٠ثیؾ اص

ٓ 250یتش ثٜضی ٚدس ٗبٗ ٟلشف ٗ ًٜٜذ پشٗلشف تـخیق داد ٟؿذٗ ٝ ٟبثو ثٜضی ٚخٞد سا
ثب ٛشخ ٗؼبدّ ثٜضی ٚكٞة خٔیح كبسع (١ش ٓیتش حذٝداً  7000تٗٞب )ٙت٢یًٜٜ ٠ذ .اص ػبّ
 1400تب  1403ػبال 500 ٠ٛتٗٞب( ٙتب ػوق هی٘
ٛشخ كٞم اهبك ٠ؿٞد؛

كٞة خٔیح كبسع) ث١ ٠ش یي اص ػ٠
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دس ػٜبسی ٞػ ٕٞپیـ٢ٜبد ؿذ ٟثشای ١ش ًذ ٗٔ ػ٘٢ی ٠ػٞخت ٗؼبدّ ٓ 30یتش دس ٗب ٟث٠
هی٘

 1500تٗٞب ٙدس ٛظش ُشكت ٠ؿٞد  ٝاٌٗب ٛكشا ٖ١ؿٞد تب ًؼب ٠ً ٛاص خٞدسٝ

اػتلبدًٜٜ ٘ٛ ٟذ یب خٞدس ٝؿخل ٛذاسٛذ ػ٘٢ی ٠ػٞختـب ٙسا دس ثبصاس سػ٘ ً ٠دٓٝ
تـٌیْ خٞا١ذ ًشد ث ٠كشٝؽ ثشػبٜٛذ 5 ً .ػبّ  1399تب  1403هی٘
 500تٗٞب ٝ ٙهی٘

ثٜضی ٚآصاد ػبال٠ٛ

ثٜضی ٚیبسا٠ٛای ػبال 250 ٠ٛتٗٞب ٙتب ػوق كٞة خٔیح كبسع اكضایؾ

یبثذ؛
-

دس ػٜبسی ٞچ٢بسٕ پیـ٢ٜبد ؿذ ٟهی٘

ثٜضی ٚآصاد  ٝػ٘٢ی٠ای ( ٝػبیش حبْٗ١بی اٛشطی ث٠

اػتثٜبی ُبصٝییْ ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠تثثیش صیبد حْ٘ٛٝوْ ثش اهتلبد ًـٞس ثبیذ دسكذ ً٘تشی
اكضایؾ یبثذ) ػبال ٠ٛثٛ ٠ؼج

ٛشخ تٞسٕ  ٝاكضایؾ دػت٘ضد١ب اكضایؾ یبثذ تب اص ایدبد ؿٞى

هی٘ت خُٔٞیشی ؿٞد؛
-

دس ػٜبسی ٞپٜدٖ پیـ٢ٜبد ؿذ ٠ً ٟهی٘

ثٜضی ٚدس  5ػبّ ٗٞسد ثشسػ (ػبّ١بی  1399تب

 )1403تـییشی ٛذاؿت ٠ثبؿذ؛ صیشا دس حبّ حبهش اهتلبد ایشا ٙدچبس سًٞد اػ
هی٘

 ٝتثجی

ثٜضی ٚه٘ ٚخُٔٞیشی اص ػ٘ینتش ؿذ ٙسًٞد اهتلبدی صٗبٞٗ ٙسد ٛظش ثشای ٗ٢یب

ًشد ٙصیشػبخ ١ب  ٝث٢جٞد حْ٘ٛٝوْ ػ٘ ٗٞسا ایدبد ٗ ًٜذ  ٝپغ اص آ ٗ ٙتٞا ٙهی٘
ثٜضی ٚاكضایؾ داد.
ثب ثشسػ ٗؼبیت ٗ ٝضایبی ػٜبسی١ٞب ثب تٞخ ٠ث ٠كشا ٖ١ثٞد ٙؿشایي ػ٘ٔیبت
ػذٕ ایدبد ؿٞى اهتلبدی ٛ ٝیض ح٘بی
اٞٓٝی

اكضایؾ سٛٝذ تذسید ٝ

اص اهـبس ًٖدسآٗذ اخشای د ٝػٜبسی ٞا ٝ ّٝد ٕٝدس

هشاس داسٛذ.

٘١چٜی ٚدس ایُ ٚضاسؽ ١ل

پیـ٢ٜبد دس ساثٌ ٠ثب تٞصیغ دسآٗذ حبكْ اص اكالح هی٘

ؿذ ٠ً ٟثٛ ٠ظش ٗ سػذ كشف دسآٗذ١بی حبكْ اص اكضایؾ هی٘
ػ٘ٗٞ

ػالٗ

ثٜضی ٚاسائ٠

ثٜضی ٚدس صٗی ٠ٜاستوبی ث٢ذاؿ

تـزی٠ای (تٞصیغ اهالٗ ٗبٜٛذ ؿیش ١ٌْ٘ٗ ٝبی ؿزای دس ٗذاسع) آٗٞصؽ (پبیٝ ٠

حشك٠ای)  ٝث٢جٞد ُ ٝؼتشؽ ػیؼتٖ حْ٘ٛٝوْ ػ٘ٗٞ

ثبالتشی ٚػشسیض اهتلبدی  ٝاثشات تٞػؼ٠ای

سا داؿت ٠ثبؿذ.
-

آٗبسٛبٗٗ ٠لشف كشآٝسد١ٟبی اٛشطیصا ؿشً

-

اسالهی اًذارگلی ،هجیذ؛ غادلی ،حسیي ٍ هحوذ هحوذی خثاساى (« .)1392تثثیش اكالح
هی٘

ٗٔ پخؾ كشآٝسد١ٟبی ٛلت ایشا.ٙ

حبْٗ١بی اٛشطی ثش ثخؾ١بی ٗختٔق اهتلبدی ثب اػتلبد ٟاص خذ ّٝداد -ٟػتبٛذ.»ٟ

كلٜٔبٗ ٠پظ١ٝؾ١بی اهتلبدی (سؿذ  ٝتٞػؼ ٠پبیذاس).دٝس .13 ٟؿ٘بس .2 ٟكق .85-106
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-

احوذی ،هْذی (« .)1388ثشسػ

اثؼبد  ٝپیبٗذ١بی اخشای

١ذكٜ٘ذ ًشد ٙیبسا١٠ٛب».

ٗبٜ١بٗ١ ٠ذای  .دٝس .9 ٟؿ٘بس .98 ٟكق .59-70
-

احوذسادُ ،الدى (« .)1392ثشسػ اثشات سكب ١حزف ػ ٠د١ي دسآٗذی» .پبیبٛٙبٗ٠
ًبسؿٜبػ اسؿذ .داٛـٌذ ٟاهتلبد .داٛـِب ٟت٢شا.ٙ

-

تیاتاًی ،غالهحسیي ٍ هجتثی ستَدُ گٌذضویي (« .)1396ثشسػ ػبصٗبٙیبكتِ هبچبم ًبال
 ٝاسص دس ٗشص١بی خٜٞث ایشا .»ٙپظ١ٝؾٛبٌٗٗ ٠بٓؼبت ٗشصی .ػبّ  .5ؿ٘بس .4 ٟكق -62
.29

-

پزهِ ،سٍارُ (« .)1384ثشسػ یبسا ٠ٛاٛشطی  ٝآثبس اٛشطی هی٘

هی٘ ١ب دس ایشا .»ٙكلٜٔبٗ ٠پظ١ٝـٜبٗ ٠ثبصسُبٛ
-

تـٌیٜ

حبْٗ١بی اٛشطی ثش ػٌٞح

ؿ٘بس.34 ٟ

اح٘ذ ث٢ش ٟػشیبٗ ٝ ٛح٘ذ كجٞسی دیٔ٘ (ٗ .)1388بٜ١بٗ ٠ثشسػ ٗؼبئْ ٝ

ػیبػ ١بی اهتلبدی ٝیظٟٛبٗ١ ٠ذكٜ٘ذػبصی یبسا١٠ٛب .دٝس .9 ٟؿ٘بس .101 ٟكق -148
.117
-

جثل ػاهلی ،فزخٌذُ ٍ یشداى گَدرسی فزاّاًی (« .)1393تثثیش اكالح یبسا ٠ٛثش ٗلشف
حبْٗ١بی اٛشطی دس ایشا .ٙكلٜٔبٗ ٠ػٔ٘  -پظ١ٝـ  .دٝس .2 ٟؿ٘بس .81 ٟكق .69-89

-

داٍٍدی ،آسادُ ٍ یکتا اضزفی (ٗ .)1388دٔ ٠اهتلبدیٗ .بٜ١بٗٗ ٠ؼبئْ  ٝػیبػ ١بی
اهتلبدی .ؿ٘بس.101 ٟ

-

راسیٌی ،اتزاّین ػلی ٍ هحوذحسي غثَری دیلوی (« .)1388ثشسػ اثشات اخشای ًشح
١ذكٜ٘ذ ًشد ٙیبسا١٠ٛب ثش ٗلشف ثٜضی ٚدس ایشا .»ٙكلٜٔبٗٗ ٠ذٓؼبصی اهتلبدی .دٝس.3 ٟ
ؿ٘بس .2 ٟكق .123-152

-

رٍسًاهِ دًیای التػاد ( .)1393ؿ٘بس.3182 ٟ

-

ػشیشی ،هْطیذ؛ کاظوی ،ضْاب ٍ یاّزُ ػلی حیذری تیَکی (« .)1391تحٔیْ آثبس
تٞسٗ اكالح هی٘

حبْٗ١بی اٛشطی دس ٗجحث ١ذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب ثب سٝیٌشد ٗذیشی

اهتلبد» .آٝیًٜ ٚلشاٛغ ثیٚآ٘ٔٔ ٛل

ًجفی ،تْاءالذیي (« .)1387دسع١بی اص تدشثیبت خ٢ب ٛثشای اكالح یبسا ٠ٛؿزا دس

ایشا .»ٙدثیشخبٗ ٠ٛد٘غ تـخیق ٗلٔح

ٛظبُٕ .ضاسؽ ػٔ٘ ً .ذ .8721-01

-

ٍسارت رفاُ (١ .)1387ذكٜ٘ذػبصی یبسا١٠ٛب تدشثً ٠ـٞس١ب.

-

هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛبٗ .شًض پظ١ٝؾ١بی ٗدٔغ ؿٞسای اػالٗ .
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