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اؾٙبزي  -وتبثرب٘ٝاي ،ثب ضٚقي تٛنيفي  -تحّيّي تزطثٞٝب  ٚالسأبت وكٛضٞبي ٔرتّف ٚاوبٚي قس ٚ ٜزضٟ٘بيت ثطاي
اٍِٛؾبظي ثٟتط ثطاي پيبزٜؾبظي التهبز ٔمبٔٚتي زض ايطاٖ ايسٜٞبيي عطح قس ٜاؾت .التهبز ٔمبٔٚتي نطفبً يه ثط٘بٔاٝ
وٛتبٔ ٜست  ٚاؾتطاتػي ٔمبثُ تحطيٓ ٘يؿت ،ثّى ٝيه فطآيٙس  ٚضاٞجطز والٖ اؾت؛ ِصا ٔيثبيؿت زض ياه اابضاٛة
٘ظبْٔٙس ثطاي تسٚيٗ ايٗ ضاٞجطز تالـ وطز؛ اؾتفبز ٜاظ تزطثيبت وكٛضٞبي ٔٛفك زض حٛظٔ ٜمبْٚؾبظي التهبز ٔيتٛا٘س
زض قىُ ٌيطي ايٗ ضاٞجطز ٔؤحط ثبقس .ايٗ ٔغبِع٘ ٝكبٖ ٔيزٞس و ٝثؿيبضي اظ وكٛضٞب ثطاي ضؾايسٖ ثا ٝاٞاسا ذاٛز،
السأبت  ٚؾيبؾتٞبيي ضا پيبز ٜوطز ٜا٘س و ٝزض ضاؾتبي ٔمبْٚؾبظي التهبز ٔ ٚؤِفٞٝبي اناّي التهابز ٔمابٔٚتي ثاٛزٜ
اؾت؛ ثٔٛيؾبظي ايٗ تزطثيبت ٔيتٛا٘س ظٔيٝٙؾبظ تحمك ثطذي اظ عٛأُ افعايف ٔمبٔٚت  ٚا٘عغب پاصيطي التهابز اظ
رّٕ ٝضفع ٚاثؿتٍي ثٛزر ٝزِٚت ٘ ٚيبظٞبي اضظي وكٛض ث ٝزضآٔسٞبي ٘فتي ،ترفيف ٔكىُ ثيىابضي ،افاعايف ٘ماف
ٔطزْ زض التهبزٔ ،سيطيت ثٟي ٝٙا٘طغي  ٚايزبز ابضاٛة ثٟي ٝٙثطاي تعبُٔ ثب ؾبيط وكٛضٞب ثبقس.
ٚاغٌبٖ وّيسي :اٍِٛي التهبز ٔمبٔٚتئ ،ؤِفٞٝبي التهبز ٔمبٔٚتي ،تزطثيبت رٟب٘ئ ،مبْٚؾبظي ٘ظبْ التهبزي
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ثطضؾي تزطث ٝوكٛضٞبي ٔرتّف ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝايٗ وكٛضٞب ٞطيه ثٔٝمتضبي قطايظ ،السأبت  ٚؾيبؾتٞابيي ضا
زض پيف ٌطفتٝا٘س ؤ ٝيتٛاٖ اظ آٖٞب ثٔ ٝمبْٚؾبظي ٘ظبْ التهبزي تعجيط وطز .زض ايٗ ٔمبِ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔغبِعبت
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ٚاغٌبٖ وّيسي :ضيؿه ٘مسيٍٙي ،ضيؿه اعتجبضي ،حجبت ثب٘ىي
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 .1همذهِ
ٔمبْٚؾبظي التهبز زض ٔمبثُ قٛنٞاب ،اابِفٞابٛٔ ،ا٘اع  ٚتٟسياسٞب اظ رّٕا ٝالاسأبتي اؾات واٝ
عجيعتبً وكٛضٞب ثب ٞط ابضاٛة ٔسيطيتي  ٚزيسٌب ٜفّؿفي -ارتٕابعي ثا ٝز٘جابَ آٖ ٞؿاتٙس .ثا ٝثيابٖ
زيٍط ٔمبْٚؾبظي التهبز عال ٜٚثط ايٙىأ ٝجٙابي ضٚاياي ٘ ٚمّاي زاضز ،پسياسٜاي عمال٘اي اؾات واٝ
ٕٛٞاض ٜزض وكٛضٞبي رٟبٖ ثب ازثيبت ٔرتّفي ٔغطح ثٛز ٜاؾت (پيغبٔي .)1393 ،ثطاي ايٙىا ٝثتاٛاٖ
السأبت  ٚؾيبؾت ٞبي وكٛضٞبي ٔرتّف زض ضاؾتبي التهبز ٔمبٔٚتي ضا ثطضؾي وطز ،اثتسا ثبياس ثاٝ
تجييٗ ٔف ْٟٛالتهبز ٔمبٔٚتي پطزاذت .ثرف ظيبزي اظ وتت ٔ ٚمبالتي و ٝپيطأ ٖٛالتهابز ٔمابٔٚتي
ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔس ٜاؾت ٔغبِت ضا ثٌٝ٘ٛٝاي قطح ٔيزٞس و ٝالتهبز ٔمبٔٚتي ضاٞجاطزي اؾات واٝ
فمظ ٍٙٞبْ فكبض  ٚيب تٟسيس زقٕٗ ابضٜؾبظ اؾت  ٚثعضي افطاز التهبز ٔمابٔٚتي ضا ناطفبً ثا ٝياه
تعطيفٞبي نٛضت ٌطفت ٝضا قطح زٞيٓ تاب ثتاٛا٘يٓ رٕاعثٙاسي زليماي اظ ٔبٞيات التهابز ٔمابٔٚتي
زاقت ٝثبقيٓ.
فط ًٙٞآوؿفٛضز ( )2011تبةآٚضي يب ٔمبٔٚت ضا ايٌٗ ٝ٘ٛتعطيف وطز ٜاؾت؛ تابةآٚضي،
تٛا٘بيي يه ٔبز ٜيب قايء ثا ٝثطٌكاتٗ ثا ٝقاىُ لجّاي ياب ٕٞابٖ ٔفٟا ْٛوكاف اؾات .زض تعطياف
رب٘ؿت ،ٖٛالتهبز ٔمبٔٚتي يه التهابز فعابَ  ٚپٛياب اؾات ٘ا ٝياه التهابز ٔٙفعاُ  ٚثؿات .ٝالتهابز
ٔمبٔٚتي ثطاي زفع ٔٛا٘ع پيكاطفت  ٚوٛقاف زض ٔؿايط ٟٔآ حطوات  ٚپيكاطفت تعطياف ٔايقاٛز
(رب٘ؿت.)2005 ،ٖٛ
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اؾتطاتػي تحطيٓ تمّيُ ٔيزٙٞس .ثطاي ضؾيسٖ ثأ ٝبٞيات اناّي التهابز ٔمابٔٚتي اثتاسا الظْ ٞؿات

ثطيٌٍّٛي ٛالتهابز ٔمابٔٚتي ضا تاٛاٖ اظ عٟاس ٜثطآٔاسٖ ٔعٙاي واطز ٜاؾات؛ يعٙاي زض تعطياف
1

التهبز ٔمبٔٚتي ضا ٍٟ٘ساقت ؾغح ٔحه َٛزض ٘عزيه ظطفيت پؽ اظ قاٛنٞابي ٚاضز ٜتعطياف

1. Briguglio,2009, p5
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ثطيٌٍّٛي ٛالتهبزي ضا ٔمبٌٛ ْٚيٙس و ٝثتٛا٘س اظ قٛنٞابي ٚاضز قاس ٜثا ٝآٖ ذابضد قاٛز  .زٚاَ
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1

ٔيوٙس  .آيزيٙع التهبز ٔمبٔٚتي ضا تٛاٖ يه التهبز ث ٝوبٞف احتٕبَ عٕيك تط قسٖ ثحطاٖ ٔابِي ٚ
2

يب حسالُ وطزٖ آحبض ثحطاٖ ٔيزا٘س .
اظ زيسٌب ٜؾبيٓ ٔ ٚبضتيٗ التهبز ٔمبٔٚتي ث ٝفطآيٙس ثبظيبثي  ٚثٟجٛز التهبزي ٔطتجظ اؾت؛ ِٚي
ث ٝنٛضت وّي ثط رٙج ٝفطآيٙس ذؿبضت ٚاضز ٜثط التهبز ثعس اظ قاٛنٞابي ٚاضز ٚ ٜلجاُ اظ ٔطحّاٝ
3

ثبظيبثي ٔتٕطوع ٔيق٘ٛس .
التهبز ٔمبٔٚتي ثب التهبز اؾالٔي ثيٍب٘٘ ٝيؿت ،ثّىٔ ٝيتٛاٖ ٌفت يه ٘أ ٛىٕاُ التضابيي
آٖ اؾت و ٝث ٝضطٚضت ظٔبٖ فعّي ٔاب ثابظ ٔايٌاطزز  ٚزض قاطايظ فعّاي تحاطيٓ ضاطٚضت آٖ زٚ
اٙساٖ اؾت (پيت  ٚااليٗ.)2009 ،
تمؿيٓ ٔيق٘ٛس؛ ٌط ٜٚا َٚث ٝثطضؾي واالٖ ٔمبٔٚات التهابزي ٔايپطزاظ٘اس ٌ ٚاط ٜٚزٔ ْٚمبٔٚات
التهبزي ضا زض ؾغح ثبظاضٞبي ٔبِي (ثبظاض پ ٚ َٛؾطٔبي٘ ٚ )ٝيع ؾغح قطوتٞب ثطضؾي ٔيوٙٙس .زض
4

5

ؾغح والٖ (ٌط ٜٚا )َٚعسٜاي اظ پػٞٚكٍطاٖ ٔب٘ٙس والؾٗ ٕٞ ٚىبضاٖ  ،الٖ ٔ ٚيّؿاي -فطتاي ٚ
6

ٌطٚتي ٕٞ ٚىبضاٖ ثٔ ٝغبِع ٝزضثبض ٜايؿتي ٔمبٔٚت التهابزي پطزاذتاٝا٘اس .تعاساز زيٍاطي ٔب٘ٙاس
ثطيٌٍّٛيا )2005( ٛثاا ٝا٘ااساظٌٜياطي تاابةآٚضي التهاابزي پطزاذتاٝا٘ااس .اظ عفايزٚاَ ٕٞ ٚىاابضاٖ
7

( ،)2008آٌيٚٛٞ ٚ ٖٛيت تأحيط ٔمبٔٚت التهابزي ثاط ضقاس التهابزي ٘ ٚياع عٛأاُ تعيايٗوٙٙاسٜ
ٔمبٔٚت التهبزي ضا ثطضؾي وطز٘س .ثطيؿت ٛضاثغٔ ٝيبٖ ٔمبٔٚت  ٚاؾتطاتػيٞابي ٔٙغماٝاي ضا ٔاٛضز
8
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ٔغبِعبت ذبضري نٛضت ٌطفت ٝزض ٔٛضز ٔمبٔٚت التهبزي  ٚتابة آٚضي ثا ٝزٌ ٚاط ٜٚاناّي

1

ؾٙزف لطاض زاز  ،ضٚؾي ٕٞ ٚىبضاٖ ؾبذتبضٞبي التهبزي ّٔي زض ٔٛارا ٝثاب ثحاطاٖٞابي ٔابِي ٚ
] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

1. Duval,2008, p3
2. Aiginger,2009, p.310
3. Simme & Martin,2010,p.29
4. Claessens et al,2009
5. Lane and Milesi-Ferretti,2010
6. Grooti et al,2011
7. Aghion & Howitt,2009
8. Bristow,2010,p.155
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التهبزي ضا ثطضؾي وطزٜا٘س .زض ؾغح ذطز (ٌط ٜٚز )ْٚآ٘چا ٝوأ ٝغبِعابت زض ٔاٛضز ٔمبٔٚات ياب
تبةآٚضي التهبزي زض ؾغح قطوتٞب  ٚنٙبيع التهابزي زض ثطاثاط تىب٘اٞٝابي ذابضري  ٚزاذّاي
2

اؾتِٛ .يِٗ ،يٗ  ٚظي ٔمبٔٚت قطوتٞب زض وؿت ؾاٛز زض ظٔابٖ ثحاطاٖ ثاب٘ىي ضا ؾاٙزيسٜا٘اس.
3

الٚ ٚ ٖٚاِٙؿيب عٛأُ ٔؤحط ثط تبةآٚضي التهبز ضا زض ٌط ٚاعتٕبز ارتٕبعي ث ٝقطوتٞب ٔايزا٘ٙاس.
ٔغبِعبت زاذّي زض ظٔي ٝٙالتهبز ٔمبٔٚتي ثيكتط زضحٛظ ٜتجييٗ ازثيابت ٔٛضأ ٛمبٔٚات التهابزي،
ضطٚضت پطزاذتٗ ثٔ ٝؿئّ ٚ ٝتعييٗ قبذمٞبي التهبز ٔمب ْٚاؾت .التهبز ٔمبٔٚتي يعٙي التهابزي
و ٝتٛا٘بيي ٔمبثّ ٝثب تىب٘ٞٝبي ٚاضز قس ٜثط التهبز ضا زاقت ٝثبقس .اٙيٗ التهبزي ثبيس لبثّيت ا٘عغب
زض ٚضعيتٞبي ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛتٛا٘بيي عجٛض اظ ثحطاٖ ضا زاقت ٝثبقس .زض ا٘سيك ٝالتهبز ٔمبٔٚتي افاعٖٚ
ثط تعبُٔ پٛيب ثب ز٘يابي ذابضد  ٚاؾاتفبز ٜاظ أىب٘ابت تزابضت آظاز ،أٙيات التهابزي وكاٛض حفا
ثّٙسٔست ٔتغيطٞبي والٖ التهبز ذٛاٞس زاقت (ؾيف  ٚضاٞيزٞتي ٔ ٚطقسي.)1394 ،
التهبزي ٔمبٔٚتي ثبيس ثتٛا٘س زض قطايظ زقٛاضي ،تٟسيس  ٚزقٕٙي ثا ٝاٞاسا

ذاٛزـ ثطؾاس.
تفهايّي آٖ

اٞسا

ٔجٙبيي ٘ظبْ التهبز ٔمبٔٚتي زضٚالع ٕٞبٖ ٔىتت التهبزي اؾالْ اؾت  ٚاٞسا

اٞسا

التهبزي ا٘مالة اؾالٔي يعٙي اؾتمالَ التهبزي ،ضفب ٜعٕٔٛي  ٚپيكاطفت اؾات .اظ اياٗ ضٚ

ٔمبٔٚتي يه ٘ؿر ٝاظ ٘ظابْ التهابزي اؾاالْ اؾات (عجاسإِّىي .)1394 ،ثٙابثطايٗ ٔبٞيات التهابز
ٔمبٔٚتي ثبيس التهبزي فعبَ ثبقس (ٔعهٔٛي٘يب.)1391 ،
ثب تٛر ٝث ٝثطضؾي ٞبي ا٘زبْقس ٜتبو ٖٛٙثاطاي ٔمابْٚؾابظي التهابز تعابضيف ظيابزي ناٛضت
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ٔيقٛز ٛ٘ ٚؾبٖٞبي ٔحيظ ثيٗإِّّي التهبزي  ٚتٟسيسٞابي آٖ وٕتاطيٗ تاأحيط ٔٙفاي ضا زض ض٘ٚاس

ٌطفت ٝاؾت ث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝيىي اظ لبثُ اتىابتطيٗ تعابضيف ثا ٝقاطح ظياط اؾاتٔ :مابْٚؾابظي
ثتٛا٘س :اٚال ً،ذغطپصيطي (ضيؿه) التهبزي ذٛز ضا زض ثطاثاط اذاتالَٞاب  ٚتىب٘اٞٝابي آؾايتظ٘ٙاسٜ
1. Rossi et al,2009
2. Levine, Lin and Xie,2016,p99
3. Laeven and Valencia 2012,p.264
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التهبز ثٔ ٝزٕٛع ٝؾيبؾتٞب ،لٛا٘يٗ  ٚتساثيطي ٌفتٔ ٝيقٛز واٞ ٝاط وكاٛضي اترابش ٔايوٙاس واٝ

بررسی تجربیات کشورهاي هختلف در هقاومسازي اقتصاد ...
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ذاٛزـ ثطؾاس؛

حب٘يبً ،ث ٝضقس پبيساضي ثطؾس وٛ٘ ٝؾبٖٞابي ثايٗإِّّاي وٕتاطيٗ تاأحيط ٔٙفاي ضا زض ض٘ٚاس ثّٙسٔاست
ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي زاقت ٝثبقس.
ثطضؾي تزطث ٝوكٛضٞبي ٔٛفك ٔيتٛا٘س ذغبي ا٘تربة ؾيبؾتٞب  ٚثٝوبضٌيطي آٖٞب اظ ؾٛي
ؾيبؾتٌصاضاٖ زاذّي ضا وبٞف زٞس .آقٙبيي ثب تزطث ٝزيٍطاٖ ظٔيٝٙاي ثطاي رّاٌٛيطي اظ تىاطاض
اقتجبٜٞبي زيٍطاٖ  ٚثٝوبضٌيطي ضٚـٞبي نحيح ثب تٛر ٝث ٝأىب٘بت وكٛض ضا فطأ ٓٞيؾابظز .ثاب
اؾتفبز ٜاظ تزابضة وكاٛضٞابي ٔرتّاف ٔايتاٛاٖ اٍِاٛي عّٕيابتي ٔ ٚتٙبؾات ثاب التهابز اياطاٖ ضا
اؾترطاد وطز  ٚث ٝالتهبزي ٔمب ْٚزؾت يبفت.
زض ايٗ ٔمبِ ٝاثتسا ٔفٔ ْٟٛمبْٚؾبظي التهبز تجيايٗ قاس  ٚزض ازأأ ٝفابٞيٓ ٘عزياه ثا ٝالتهابز
وكٛضٞبي ٔرتّف ث ٝتفىيه ٞط ٔؤِف ٝتكطيح ٔيقٛز؛ ثطاي ايٗ وابض ثاطاي ٞاط ٔؤِفا ٝعاال ٜٚثاط
تجييٙي ؤ ٝمبْ ٔعظٓ ضٞجطي (ٔسظّٝاِعبِي) ث ٝعٛٙاٖ اىياس٘ ٜظاطات ؾابيط وبضقٙبؾابٖ اياٗ حاٛظٜ
اضائ ٝزازٜا٘س؛ تعبضيف زيٍطي اظ ٔترههيٗ التهبز ٔمبٔٚتي ثيبٖ قس ٜاؾت .ثاط اياٗ اؾابؼ تزطثاٝ
وكٛضٞبي ٔرتّف رٟبٖ زض ٔٛضز ٞط يه اظ ٔؤِف ٝالتهبز ٔمبٔٚتي تزعيا ٚ ٝتحّياُ قاسٜ؛ ثاب اياٗ
ٞس

وا ٝاظ الاسأبت وكاٛضٞبي ٔرتّاف زؾاتبٚضزٞبي ٔكرهاي ثاطاي عّٕيابتي واطزٖ التهابز

ٔمبٔٚتي زض ايطاٖ اؾترطاد قٛز؛ رٕعثٙسي ٔمبِ ٝثيبٍ٘ط ايٗ زؾت آٚضزٞب اؾت.

 .2هفاّین ًضدیک تِ التصاد هماٍهتی دس ادتیات جْاًی
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ٔمبٔٚتي زض ازثيبت رٟب٘ي ثطضؾي ٔيقٛز  ٚؾپؽ ثط اؾبؼ ٔؤِفٞٝبي يه التهبز ٔماب ،ْٚتزابضة

ثب ٔغبِع ٝازثيبت رٟب٘ي ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيضؾيٓ واٟ٘ ٝبزٞابي ثايٗ إِّّاي ٕٟٔاي ٘ظياط ٔزٕاع رٟاب٘ي

1. Special Report: Building National Resilience to Global Risks 2013, world Economic
Forum
2. The World Bank, World Development Report 2014. Risk and Opportunity: anaging Risk
for Development
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التهاابز  ،ثب٘ااه رٟااب٘ي ٔ ٚزٕااع رٟااب٘ي زاٚٚؼ ضارااع ثااٛٔ ٝضاا ٛالتهاابز ٔماابٔٚتي اظٟاابض٘ظط
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وطزٜا٘س؛ ٌعاضـٞبي ثيٗإِّّي ٘ظيط ٌعاضـ ضلبثتپصيطي رٟب٘ي  2014-2013تٕطوع ذٛز ضا ثاط
ايٗ ٔٛض ٛلطاض زاز ٜا٘س .ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٌعاضـ ٔزٕع رٟب٘ي التهبزٔ 50 ،رابعط ٜرٟاب٘ي ،ثاط
اؾبؼ زيسٌبٔ 1000 ٜترهم اظ ثرفٞبي نٙعت ،زِٚت  ٚزا٘كٍب ٜتزعي ٚ ٝتحّياُ قاس ٜاؾات
(ٌعاضـ ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي).
ثب ثطضؾي ازثيبت ضايذ رٟب٘يٞ ،كت ٔف ْٟٛلطاثت ظيبزي ثب ٔف ْٟٛالتهبز ٔمابٔٚتي زاض٘اس واٝ
زض ازأ ٝث ٝثطضؾي ٔرتهطي اظ ٞطيه ٔيپطزاظيٓ:
 .1-2تابآٍسی التصادی

1

يىي اظ ٔؤِفٞٝبي التهبزٞبي ٘عزيه ث ٝالتهابز ٔمابٔٚتي زض قاطايظ ثحاطاٖ ،التهابزي اؾات واٝ
2

اذص قس ٜاؾت (قعجب٘ي ٘ ٚرّي.)1393 ،
تبةآٚضي التهبزي زض ثيبٖ ثطيٌٍّٛي ٛتب حسي ثٔ ٝيعاٖ اؾتمبٔت التهبز زض ثطاثاط آحابض ٔٙفاي
قٛنٞبي ذبضري اقبض ٜزاضز و ٝزض ايٗ ثيبٖ ٕٔىٗ اؾات ثا ٝعٙاٛاٖ عبٔاُ ٔمبثاُ آؾايتپاصيطي
3

التهبزي ث ٝوبض ضٚز .
زض ذهٛل ٔف ْٟٛتبةآٚضي تعبضيف ٔرتّفي اضائ ٝقاس ٜاؾات .عٕٔٛابً اياٗ تعابضيف حاَٛ
ٔف ْٟٛتبةآٚضي زض اضتجبط ثب ارتٕب ٞؿتٙس؛ ث ٝايٗ ٔعٙب و ٝث ٝاٍٍ٘ٛي ٚاواٙف ياه ارتٕاب زض
ثطاثط ثطذي اظ اتفبلبت ٘بٌٛاض ٔيپطزاظ٘س (قعجب٘ي ٘ ٚرّي.)1393 ،
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تبة آٚضي زاقت ٝثبقسٔ .ف ْٟٛتبة آٚضي اظ ضيك ٝالتيٗ  Resilierثٔ ٝعٙبي تٛا٘بيي ٔزسز ثطذبؾتٗ

ثؿيبضي اظ تعبضيف ٞؿتيقٙبذتي تبةآٚضي ثاب عجابضت تٛا٘ابيي قاطٔ ٚايقاٛز (ثاطاي ٔخابَ
تٛا٘بيي ارتٕب ٞب زض تحُٕ قٛنٞبي ذبضري ٚاضز ٜثط ظيطؾبذتٞبي ارتٕابعي ()Adger,2000

1. Economic Resilience

ٚ .2اغ Resilier ٜثٔ ٝعٙبي تٛا٘بيي ثطذبؾتٗ ٔزسز اؾت.
3. Briguglio,2013
4. Gunderson & folk ,2005
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1

ٔطوع تٛؾع ٝرٟب٘ي  ،زض ٌعاضقي ثب عٛٙاٖ (تبةآٚضي ثبظاضٞبي ٘ٛظٟٛض ٘ؿجت ث ٝقٛنٞابي
2

ذبضري :زض ٔمبثُ ثحطاٖ ٔبِي اذيط)  ،ثب عطاحي  ٚا٘ساظٌٜيطي قبذمٞبي تابةآٚضي التهابزي
ثااطاي  21التهاابز ٘ٛظٟااٛض ،اي اٗ ٘تيزاا ٝحبنااُ قااس ٜاؾاات واا ٝوكااٛضٞبي وااط ٚ ٜفّيپ ايٗ ،زاضاي
تبةآٚضتطيٗ التهبز ٘ؿجت ث ٝثحطاٖٞبي ٔبِي ٞؿتٙس (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي).
 .2-2آسیةپزیشی التصادی

3

ٚاغ ٜآؾيتپصيطي ثطٌطفت ٝاظ ٚاغ ٜالتيٗ ( Vulnerareثٔ ٝعٙبي ٔزطٚح وطزٖ) اؾت و ٝزض ٔعطو
4

آؾيت لطاض ٌطفتٗ  ٚتعِعَ ٘ ٚبپبيساضي ٔعٙي ٔيزٞس  .ثط اؾبؼ ٔغبِعبت ٌيالٔ٘ٛت ،آؾيتپصيطي
التهبزي ثٔ ٝعٙي ضطث ٝزيسٖ (احطپصيطي ٔٙفي) اظ اتفبلابت پايفثيٙاي٘بپاصيط ثا ٝذهاٛل اتفبلابت

زض ٔٛضز آؾيتپصيطي التهبزي ٔعٕٛالً ث ٝز ٚعبُٔ اقبضٔ ٜيقٛز :عاٛأّي واٚ ٝيػٌاي شاتاي
التهبزي يه وكٛض ٔب٘ٙس ثبظاضٞبي وٛاه زاذّاي ٔحؿاٛة ٔايقا٘ٛس  ٚعاٛأّي ٔب٘ٙاس تاٛضْ ٚ
6

وؿطي ثٛزر ٝوٙٔ ٝتذ اظ ؾيبؾتٞبي زِٚت ايٗ وكٛضٞب ٞؿتٙس؛ ثب ايٗ حبَ ثطذاي ٔحممابٖ اياٗ
حٛظ ،ٜآؾيتپصيطي يه وكٛض ضا ٘بقي اظ ٚيػٌيٞبي شاتي التهبز وكٛض ٔب٘ٙاس زضرا ٝالتهابزي
7

ثبال ٔعطفي ٔيوٙٙس.
8

1

ؾبظٔبٖ ٕٞىبضيٞبي التهبزي  ٚتٛؾع ، ٝزض ٌعاضـ اذياط ذاٛز زض ؾابَ  ، 2015ضاطٚضت
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5

التهبزي اؾت .

ٔمبْٚؾبظي التهبز  ٚاضظيبثي آؾيتپصيطيٞبي ثابِم ٜٛضا ٌٛقاعز ٔايوٙاس .ثاطاي اياٗ ٔٙظاٛض70 ،

] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

1. Center for Global Development
2. http://www.cgdev.org/publication/emerging-market-resilience-external-shockstodayversus-pre -global-crisis
3. Economic Vulnerability
4. merriam webster dictionary
5. Guillaumont,1991
6. Briguglio et al ,2009
7. Cordina,2008
8. OECD
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قبذم تبةآٚضي التهبزي زض ثرفٞبي ٔبِي ،غيطٔبِي ،ثبظاض زاضايي  ٚثرف ذبضري ثطاي ثابظٜ
2

ظٔب٘ي  25ؾبِٙٔ ٝتٟي ثٛٔ 2015 ٝضز ضنس  ٚپبيف لطاض زاز ٜاؾت .
نٙسٚق ثيٗإِّّي پ٘ َٛيع ؾبِيبٌ٘ ٝعاضقي ثب اياٗ ٔٛضا ٚ ٛثاب ٌؿاتط ٜقإ َٛرٟاب٘ي ٔٙتكاط
3

ٔيوٙس  ٚپبيساضي ٘ظبْ ٔبِي رٟب٘ي ضا اضظيبثي ٔيوٙس .
 .3-2ضذضکٌٌذگی التصادی

4

التهبز ضسقىٙٙس ٜث ٝالتهبزي ٌفتٔ ٝيقٛز و ٝزض آٖ ٔٙبثع  ٚظطفيتٞب عٛضي تٙظيٓ ٔيق٘ٛس واٝ
5

احتٕبَ ضطث ٝث ٝآٖٞب ث ٝحسالُ ثطؾس ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثتٛاٖ عٛايس ٔخجتي ضا ٘يع ث ٝزؾت آٚضز .
 .4-2استحکام ٍ پیَستگی هتماتل

6

ٔكاابضوت ،تعااب ٚ ٖٚالااساْ ٔتمبثااُ اؾاات واا ٝزض ثطاثااط قاابذم فطزٌطايااي ضلاابثتي زض پاابضازايٓ
ؾطٔبيٝزاضي رطيبٖ غبِت التهبزي اؾت (پيغبٔي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1394 ،
 .5-2هماٍم تَدى هذلّا ٍ ًْادّا

7

ٔمب ْٚثٛزٖ ٔسَ التهبزي ثٔ ٝعٙبي تٛا٘ابيي ٔاسَ زض ٔعتجاط ثابلي ٔب٘اسٖ ثاب زض ٘ظاط ٌاطفتٗ فاطٚو
ٔرتّف اؾت (پيغبٔي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1394 ،
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1. Röhn, O. et al. (2015), “Economic Resilience: A new set of Vulnerability Indicators for
OECD Countries”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1249, OECD
Publishing, Paris.
2. OECD Vulnerability Indicators
3. Global Financial Stability Report, Navigating Monetary Policy Challenges and Managing
Risks, april 2015, International Monetary Fund
4. Economic Anti-fragility
5. Nicolas,2012
6. Economic Solidarity
7. Robustness
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ٔف ْٟٛاؾتحىبْ  ٚپيٛؾتٍي ث ٝز٘جبَ ضيكٝزاض وطزٖ فعبِيتٞبي التهبزي ثب ايزبز پبيٞٝابي ٔحىآ،
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1

التهبز پبيساض انغالحي اؾت و ٝثطاي يبفتٗ اؾتطاتػيٞبي ٔرتّاف ثاٙٔ ٝظاٛض اؾاتفبز ٜاظ ظطفيات
ٔٛرٛز زض ثٟتطيٗ ٔعيتكبٖ ث ٝوبض ٔيضٚز .ايٗ ٔفٔ ْٟٛؿتّعْ يبفتٗ ضاٞي اؾت وٙٔ ٝبثع ٞآ وابضا ٚ
ٔ ٓٞؿئٛال٘ ٝاؾتفبز ٜق٘ٛس  ٓٞ ٚعبيسي ثّٙسٔست زاقت ٝثبقٙس .پبيساضي ثٔ ٝعٙي تغييط ٘ىطزٖ ٘يؿات
يب ثٔ ٝعٙبي ٔسي ٝٙفبضّٝاي وٞ ٝيچ ايع ثسي زض آٖ ضخ ٘سٞس .يه ربٔع ٝپبيساض زض پي ثمب  ٚثٟجاٛز
ٔكرهٞٝبي التهبزئ ،حيغي  ٚارتٕبعي يه ٘بحي ٝاؾت تب اعضبي آٖ ثتٛا٘ٙس ؾبِٓ ،ثٟطٜٚض  ٚثاب
ِصت ث ٝحيبت ذٛز ازأ ٝزٙٞس (ٔحٕسعّيپٛض ،ثيتب).
 .7-2ثثات التصاد کالى

2

حسالُ وٙس  ٚثتٛا٘س ضا ٜضا ثطاي ضقس التهبز ثبحجبت فطا ٓٞآٚضز .حجبت التهبز والٖ ثٔ ٝمساض ظيبزي
ثب وبٞف ٘باعٕيٙب٘ي  ٚپيكجطز ثط٘بٔٝضيعي ثّٙسٔستٛٔ ،رت ضقس التهبزي ٔايقاٛز .ثاطاي تٛضايح
ٔحيظ ثب حجبت التهبزي اظ قبذمٞبيي ٔب٘ٙس تٛضْ٘ ،طخ ثٟط ،ٜثسٞي زِٚتٚ ،ضعيت تطاظ پطزاذات
٘ ٚطخ اضظ اؾتفبزٔ ٜيقٛز (ذّيّي عطالي  ٚضٔضبٖپٛض.)1380 ،
 .8-2التصاد ٍضعیت یکٌَاخت یا ٍضعیت استادگی

3

التهبز ٚضعيت يىٛٙاذت ثيكتط ثطاي التهبز ّٔي ث ٝوبض ٔيضٚزِٚ ،ي ٔيتاٛاٖ آٖ ضا ثاطاي التهابز
يه قٟط يب يه ٘بحي٘ ٝيع ث ٝوبض ثطز؛ ثٙبثطايٗ ث ٝحبِتي و ٝالتهبز ا٘اساظ٘ ٜؿاجتبً حابثتي زاضز ،اعاالق
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التهبز ثبحجبت ث ٝالتهبزي ٌفتٔ ٝيقٛز وا ٝآؾايتپاصيطي ذاٛز ضا زض ثطاثاط قاٛنٞابي ذابضري

ٔيقٛز (پيغبٔي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1394 ،
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1. Economic sustanability
2. Macroeconomics stability
3. Stationary
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 .3ضاخصِّا یا هؤلفِّای یک التصاد هماٍم
ٟٔٓتطيٗ ٔؤِفٞٝبيي ؤ ٝيتٛاٖ اظ ثيب٘بت ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي اؾترطاد وطز عجابضتا٘اس اظ (پيغابٔي،
.)1393
 .1-3التصاد هشدهی ٍ فعال کشدى تخص خصَصی
اظ رّٕٔ ٝؿبئُ وّيسي زض التهبز ٔمبٔٚتي ٘مف ٔطزْ اؾت .التهابز ٔمابٔٚتي التهابزي ٔاطزْثٙيابٖ
اؾت؛ يعٙي التهبز زِٚتي ٘يؿت ثّى ٝالتهبزي اؾت و ٝثب اضاز ٜؾطٔبئ ٝطزْ تحمك پيسا ٔيوٙس .أاب
زِٚتي ٘جٛزٖ ثا ٝاياٗ ٔعٙاب ٘يؿات وا ٝزِٚات زض لجابَ آٖ ٔؿائِٛيتي ٘اساضز ،ثّىا ٝزِٚات ٔؿائِٛيت
ثط٘بٔٝضيعي ،ظٔيٝٙؾبظي ،ظطفيتؾابظي ٘ ٚظابضت ضا زاضز .وابض التهابزي  ٚفعبِيات التهابزي ٔابَ
ثرٛاٙٞس ؾٛءاؾتفبز ٜوٙٙس  ٚزؾت ث ٝفؿابز التهابز ثع٘ٙاس ،رّاٛي آٖٞاب ضا ٔايٌياطز؛ آ٘زابيي واٝ
وؿب٘ي احتيبد ث ٝوٕه زاض٘س ،ث ٝآٖٞب وٕه ٔيوٙس (ٔمابْ ٔعظآ ضٞجاطي ،حاطْ ٔغٟاط ضضاٛي
 .)1393/1/1زض ايٗ ضاؾتب ٔيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝطزٔي قسٖ التهبز يعٙاي ايٙىأ ٝاطزْ ثابظيٍط اناّي
التهبز ثبقٙس .يه ثعس ٔٔ ٟٓطزٔي وطزٖ التهبز زض تهٕيٓؾبظي  ٚتهإيٌٓياطي اؾات (پيغابٔي،
 .)1393زض ازأ ٝتزطث ٝثطذي وكٛضٞب زض ضاؾتبي پطضً٘ وطزٖ ٘مف ٔاطزْ زض التهابز ضا ثطضؾاي
ٔيوٙيٓ.
 .1-1-3آلواى
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ٔطزْ اؾت؛ أب زِٚت ثٝعٛٙاٖ يه ٔؿئ َٛعٕٔٛي ٘ظبضت ٞ ٚسايت ٔيوٙس ،آٖ ربيي وا ٝوؿاب٘ي

اٌط ث ٝؾبثم ٝتبضيري وكٛض إِٓبٖ ٍ٘بٞي ثيب٘ساظيٓ ٔتٛر ٝذٛاٞيٓ قاس وا ٝاياٗ وكاٛض زض ٌصقاتٝ
ذٛز ٔتحُٕ ضطثبت فّذوٙٙسٜاي ثٛز ٜاؾات وا ٝثا ٝعٙاٛاٖ ٕ٘٘ٛأ ٝايتاٛاٖ اظ قىؿات زض ٞاط زٚ
زض حبَ پيكطفت ثٛز ،أب ايٗ پيكطفتٞبي التهبزي  ٕٝٞث ٝپبي نٙبيع  ٚاٞسا

٘ظبٔي ضيرت ٝقس ٚ

اظ ٕٞيٗ ضٛٔ ٚرات تمٛيات قابوّ ٝوّاي التهابز إِٓابٖ ٕ٘ايقاس (نإسي .)1386 ،حابَ ؾاؤاَ

] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107
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ايٙزبؾت ايٗ وكٛض اغٛض تٛا٘ؿت ثعس اظ ٚضع ٚذيٕي و ٝزض آٖ لطاض زاقت ث ٝلاسضت ا َٚاضٚپاب
زض ظٔي ٝٙالتهبزي تجسيُ قٛز؟
-

پایاى التصاد دستَسی ،حشکت تِ سوت سیاست تاصاس اجتواعی

ثعس اظ ر ًٙث٘ ٝظط ٔيضؾيس وكٛض إِٓبٖ ٕٞبٖ ضا ٜالتهابز زؾاتٛضي ذاٛز ضا ازأأ ٝايزٞاس ،أاب
اتفبلبتي و ٝزض ؾبَٞبي لجُ نٛضت ٌطفت ٝثاٛز  ٚقابُٔ ؾإٟيٝثٙاسي ٘ ٚجاٛز وابالي ٔهاطفي ٘ياع
ٔيقس ،ثبعج قس التهبز زؾتٛضي ث ٝنٛضت ٘ٛعي ٔتطؾه رّ ٜٛوٙس (٘يى ٛالجبَ .)1369 ،اظ اياٗ
ض ٚزِٚت إِٓبٖ ؾيبؾت ٔيب٘ٝاي ضا زض ٘ظط ٌطفت  ٚث ٝؾٕت ٘ظبْ ثبظاض ارتٕبعي حطوت واطز اياٗ
٘ظبْ التهبزي ثٔ ٝعٙابي وٙابض ٌصاقاتٗ ضٞجاطي زِٚات اظ تهإيٕبت ٔطثاٛط ثا ٝؾاطٔبيٌٝاصاضي ٚ
قطوتٞب ثٛز .ايٙى ٝأ ٝياعاٖ ٔحها َٛتِٛياس قاٛز ٞ ٚاط فاطز اأ ٝماساض اظ آٖ ضا زضيبفات وٙاس
وٙتطَٞبي قسيس ليٕتي ٘ ٚظبْ ريطٜثٙسي ثٛز ،زيٍط زِٚات زض پطزاذات حماٛق  ٚتطتيجابت ليٕتاي
زذبِت ٔؿتميٕي ٕ٘يوطز (ضحٕب٘ي .)1378 ،ث ٝعجبضت زيٍط ،زض إِٓبٖ ٘ظابْ التهابز ثابظاض حابوٓ
قس  ٚتٟٙب ثطاي لؿٕتي اظ وبالٞب ٛٔ ٚاضز اؾبؾي ٘ظيط شغبَ٘ ،فت  ،فٛالز ،آ٘ ،ٗٞاطخ ثٟاط ٚ ٜأاٛاَ
اربضٜاي تب اٚاؾظ ز 50 ٝٞؾيؿتٓ ٘طخٌصاضي زِٚتاي ثطلاطاض ثاٛز؛ أاب ثاطاي ثيكاتط وبالٞابي زيٍاط
ؾيؿتٓ ٘طخٌصاضي ِغ ٛقس  ٚتعييٗ ليٕت آٖٞب ث ٝثبظاض ٚاٌصاض قس (نٕسي.)1368 ،
-

حشکت تِ سوت سلاتت تا لَاًیي ضذکاستلی
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تهٕيٕبتي اؾت و ٝزض ثبظاض اترابش ٔايقاٛز .ثاطذال

ظٔابٖ زٚضاٖ رٙاً وا ٝزض وكاٛض إِٓابٖ

إِٓبٖ ثطاي ايٙى ٝالتهبز ثبظاض ث ٝثٟيٝٙتطيٗ قىُ ٕٔىٗ وبضايي زاقت ٝثبقس ث ٝؾٕت افعايف ضلبثت
زض ثبظاض حطوت وطز .ضلبثت ثبعج ٌؿتطـ ٘ٛآٚضي زض ٔحه ٚ َٛض٘ٚس تِٛيس ٔيقٛز و ٝزض٘تيزٝ
اؾت .وبضذب٘ٝزاضاٖ وٕٛٞ ٝاض ٜزض تالـ ثٛز٘س و ٝفكبضٞبي ضلبثتي ضا وٓ وٙٙس ،ثبيس ٔغابثك لابٖ٘ٛ
وبضتُ (لب٘ٔ ٖٛجبضظ ٜثب ٔحسٚزيتٞبي ضلبثتي) ٔهٛة  1957الساْ ٔيوطز٘س .اياٗ لاب٘ ٖٛثبضٞاب ثاٝ
ٔٙظٛض تضٕيٗ وبضايي زض ثطاثط اؾتطاتػيٞبي تغييطيبفت ٝوبضتُٞب ،تىٕياُ قاس ٜاؾات .ازاض ٜوبضتاُ
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ث ٝعمال٘ي قسٖ ٔهط

ٔٙبثع ٘يع وٕه ٔيوٙس .ضلبثت عّٙي ثطاي قطوتوٙٙسٌبٖ زض ثبظاض زقٛاض
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فساضاَ زض ثطِيٗ ٘ ٚيع ازاضات وبضتاُ ايابالت ثاط ضعبيات اياٗ لاب٘٘ ٖٛظابضت زاقاتٝا٘اس (ضحٕاب٘ي،
٘ .)104-103:1378ظٓ ضلبثتي ٔ ٚجبضظ ٜثب ا٘حهبضٌطي ضؾٕبً زض ؾبَ  1947اظ عاط

ٔتفمايٗ  ٚثاٝ

ٔٛراات فااطأيٗ ٘ظاابٔي زض إِٓاابٖ غطث اي ثطلااطاض قااس  ٚثااٛٔ ٝراات اياٗ زؾااتٛضات وّيا ٝالااسأبت
ٔحسٚزوٙٙس ٜضلبثت ٔيثبيؿت ٔحسٚز ٔيقس .ايٗ ٔمطضات  10ؾبَ ثعاس ،يعٙاي زض ؾابَ  ،1957ثاٝ
ٚؾيّ ٝلبٕ٘ٛٙٔ ٖٛعيت ٔحسٚز وطزٖ ضلبثت تأييس قس ٌ ٚؿتطـ يبفت  ٚا٘ضٕبْ  ٚاِحبق ثٍٙبٜٞب ثاٝ
يىسيٍط زض نٛضت ِعٛٙٔ ،ْٚط ث ٝاربظ ٜضؾٕي وبضتُٞب ثٛز (نٕسي.)1368 ،
ثٙبثطايٗ ٟٔٓتطيٗ السأبت وكٛض إِٓبٖ ثطاي التهبز ٔطزٔي عجبضتا٘س اظ:
 .1ارطاي ؾيبؾت ٔيب٘ٝاي ثطاي زِٚت  ٚوٙبض ٌصاقتٗ زذبِت زض ؾيؿتٓ ليٕتٌصاضي؛
 .2حطوت ث ٝؾٕت ثبظاض ارتٕبعي ضلبثتي ٔ ٚجبضظ ٜثب ا٘حهبضٌطي؛

 .2-1-3طاپي

ثطضؾي تزبضة وكٛض غاپٗ ،و ٝيىي اظ پيفلطاٚالٖ تٛؾع ٝالتهبزي اؾات٘ ،ياع حابوي اظ ٚراٛز
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ّٕٔٛؾي اظ افعايف ٘مف ٔطزْ زض التهبز اؾت:
-

اصالحات اسضی

ثعاس اظ رٙاً رٟااب٘ي ز ْٚوكاٛض غاپااٗ قىؿات ذااٛضز ٔ ٚعٕاٛالً ازاض ٜآٖ ثاا ٝزؾات اقااغبٍِطاٖ
آٔطيىبيي ث ٝنٛضت غيطٔؿتميٓ ا٘زبْ ٔيقس .زض ؾبَ  1946زض غاپٗ لب٘٘ٛي ث٘ ٝابْ «ايزابز ٔابِىيٗ
وكبٚضظ» تهٛيت قس و ٝعجك ايٗ لب٘ ٖٛاربضٜوٙٙسٌبٖ ظٔيٗ اظ زِٚت ثٔ ٝؿتبرطيٗ ثاب ليٕات پبياٝ
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 .3وٙبض ٌصاقتٗ ضٞجطي زِٚت زض ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚلسضت زازٖ ث ٝالتهبز ثبظاضي.

ؾبَ  ،1945و ٝثؿيبض پبييٗتط اظ تاٛضْ فعايٙاسٜاي وا ٝزض ؾابَٞابي پاؽ اظ رٙاً ٚراٛز زاقات،
ثرف ٔطزٔي آٖ وكٛض ٘يع ثٛز (ٔرجط.)1394 ،
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اًحالل کاستلّا ٍ سایش اتحادیِّای کٌتشلکٌٌذُ

-

اظ ثيٗ ثطزٖ ا٘حهبضات  ٚايزبز فضبي ضلبثتي عال ٜٚثط وبؾتٗ اظ تٕطوع لسضت التهابزي ،حٕبيات
اظ قطوت ٞبي رسيس ث ٝثبظاض ضا ٘يع فطأ ٓٞيوٙس و ٝايٗ الساْ ثبعج ٌؿاتطـ ضلبثات  ٚثابال ضفاتٗ
وبضايي زض وُ التهبز قس (ٔرجط.)1394 ،
سشهایِگزاسی سٍی هٌاتع اًساًی

-

يىي زيٍط اظ السأبت ثؿيبض ٔؤحط ثطاي ٔطزٔي وطزٖ التهابز ،تٛرا ٝثا ٝتطتيجابت ٟ٘ابزي ٔاطتجظ ثاب
ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي  ٚفط ًٙٞوبض  ٚوبضپطؾتي ثطاي آحبز ٔطزْ اؾت .ؾطٔبيٌٝصاضي عظايٓ زض ؾاطٔبيٝ
ا٘ؿب٘ي  ٓٞعّت ٔ ٓٞ ٚعّ َٛتٛؾع ٝالتهبزي ايٗ وكٛض ثٛز ٜاؾات .زضٚالاع ؾيبؾاتٞابي ٘ابظط ثاط
ٔٙبثع ا٘ؿب٘ي ٘مف ٕٟٔي زض افعايف تمبضاب ثاطاي ٘ياطٚي وابض قاس ٕٞ ٚچٙايٗ ٔٛرات قاس لؿإت
سیاست حوایت اص هطاغل کَچک

-

ثٛٔ ٝاظات ؾيبؾتٌصاضيٞبي نٙعتي ثب ٞس

ايزبز اقتغبَ  ٚؾٟيٓ قسٖ الكبض ضاعيف زض التهابز

ارتٕبعي (ٔطزٔي) زض وكٛض غاپٗ ثطاي ٔكبغُ وٛاه ؾيبؾاتٞابي حٕابيتي ٔتعاسزي اظ عاط
زِٚت عطاحي قس (٘ميظاز.)1384 ،ٜ
 .2-3حوایت اص تَلیذ هلی
حٕبيت اظ تِٛيس ّٔي يىي اظ ٔمٞ ِٝٛبي انّي ٔمبْٚؾبظي التهبز اؾتٔ .مبْ ٔعظٓ ضٞجاطي زض اياٗ
ظٔئ ٝٙيفطٔبيٙس« :ثطاي حُ ٔكىُ التهبزي وكٛض ثبياس ضٚي تِٛياس ٔتٕطواع قاسٕٞ .أ ٝؿائِٛيت
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ثيكتطي اظ ٔطزْ زضٌيط التهبز وكٛض غاپٗ ق٘ٛس.

زاض٘س؛ اِجت ٝثعضي ٔؿئِٛيتٞب ؾٍٙيٗتط  ٚثعضي ؾجهتط اؾت .وّياس حاُ ٔكاىالت التهابزي زض
ثيط ٖٚاظ وكٛض ٘يؿت ،ثّى ٝضا ٜحُ ٔؿبئُ زض زاذُ وكٛض اؾت ٕٝٞ .تاالـ وٙٙاس ،اٖقابءا حاُ
اظ ثيب٘بت ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي ٔيتٛاٖ اٙس ضاٞجطز ثطاي حٕبيت اظ تِٛيس ّٔي اؾترطاد وطز:
-

يبزآٚضي اضظـ وبض وطزٖ زض زيٗ ٔجيٗ اؾالْ؛

-

تٕطوع ثط ٚاحسٞبي وٛاه التهبزي؛
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ذٛاٞس قس» (ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي ،ثيب٘بت زض زيساض رٕعي اظ وبضوٙبٖ ؾطاؾط وكاٛض)1394/02/09 ،
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-

ثٟجٛز فضبي وؿتٚوبض؛

-

ضاٜا٘ااساظي نااٙبيع واابضثط ثاا ٝعٙااٛاٖ ضاٞىاابضي ثااطاي پيكااطفت زازٖ ثاا٘ ٝيااطٚي ا٘ؿااب٘ي
غيطٔترهم.
ثطظيُ ،وط ٜرٛٙثي ٔ ٚبِعي اظ رّٕ ٝوكاٛضٞبيي ٞؿاتٙس وا ٝضاٞجاطز ٔكرهاي ثاطاي تمٛيات

تِٛيس ّٔي اتربش وطزٜا٘س:
 .1-2-3تشصیل

وكٛض ثطظيُ ثب رٕعيتي ٘عزيه ثٔ 190 ٝيّي٘ ٖٛفط ثعضيتطيٗ  ٚپطرٕعيتتاطيٗ وكاٛض آٔطيىابي
التيٗ اؾات .اراطاي ؾيبؾاتٞابي ٔرتّاف تٛؾاعٝاي ثبعاج قاس وا ٝاياٗ وكاٛض اظ ياه التهابز
تهٔحهِٛي ٚ ٚاثؿت ٝث ٝنبزضات ل ٚ ٜٟٛوبئٛا ٛزض ؾبَ  1930ث ٝقكٕيٗ التهبز رٟابٖ زض ؾابَ

-

سیاست جایگضیٌی ٍاسدات ٍ حوایت اص تَلیذات داخلی

ربيٍعيٙي ٚاضزات زض ايٗ وكٛض زض زٔ ٚطحّ ٝا٘زبْ قسٔ :طحّ ٝا( َٚاظ ؾبَ  1930تب ؾابَ )1955
و ٝزض ايٗ زٚض ٜعٕستبً اظ وبالٞبي ٔهطفي اؾبؾي تِٛيسقس ٜزض ثطظيُ حٕبيت ٔيقس؛ ٔب٘ٙس نٙبيع
غصايي ،نٙبيع ٘ؿبري ،غصايي ... ٚ؛ ٔطحّ ٝز( ْٚاظ ؾبَ  1955تب ؾبَ  )1968وا ٝتٛرا ٚ ٝحٕبيات
ثيكتط ضٚي نٙبيع ذٛزضٚؾبظي ،نٙبيع زاضٚؾبظي  ٚنٙبيع فٛالز ثٛز (ٔرجط.)1394 ،
-

اصالح ًظام اسصی تشای تَسعِ صادسات ٍ افضایص تَلیذ داخلی
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 2011تجسيُ قٛز.

زض ؾبَ ٘ 1968ظبْ ٘طخ اضظ ٔيرىٛة ذع٘س ٜث ٝعٛٙاٖ ٘ظبْ ٘اطخ اضظ ٔٙبؾات زض ثطاثاط قاٛن ٞابي
1

ٔٛلتي ا٘تربة قس  .زض ٘تيز ٝاٙيٗ ؾيبؾتٞبيي نبزضات وكٛض ثطظيُ ث ٝعٛض اكٍٕيطي افعايف

1. Holanda Barbosa.1998: 12
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 1960ث ٝضلٓ  27زضنس زض ؾبَ  1975ضؾيس  ٚزضٟ٘بيت ايٗ ٔماساض تٛا٘ؿات زض ؾابَ  1987ثا45 ٝ
زضنس نبزضات وُ وكٛض ثطظيُ ثيب٘زبٔس.
-

حفظ ٍضعیت سلاتتی ٍ تشخَسد تا اًحصاس ٍ ساًت

ا ٖٛوكٛض ثطظيُ يه وكٛض ثطذٛضزاض اظ ٔٙابثع عجيعاي اؾات ،تاالـ ثٍٙابٜٞابي ٔرتّاف ثاطاي
اؾتفبز ٜاظ ضا٘تٞبي ٔٙبثع عجيعي ٕٞ ٚچٙيٗ تالـ ثطاي ذبضد قسٖ اظ ٚضعيت ضلبثتي  ٚاؾاتفبز ٜاظ
يبضا٘ٞٝب  ٚضا٘ترٛيي ثبعج ٔيقس و ٝؾيبؾتٞبي ربيٍعيٙي ٚاضزات ثب قىؿت ٔٛارا ٝقاٛز؛ زض
نٛضتي ؤ ٝمبثّ ٝثب فضبي ضا٘ترٛيي  ٚحف ٚضعيت ضلبثتي ٔيتٛا٘س زض رٟت افعايف نبزضات
 ٚحٕبيت اظ ثبظاض ٔٙبؾت ثطاي تِٛيسات زاذّي ثبقس.

عي ز 1968 ٝٞتب ؾبَ  1978و ٝث ٝزِيُ رصة ؾطٔبيٌ ٝصاضيٞبي ٚؾايع ٔ ،تٛؾاظ ضقاس التهابزي
ثطظيُ ث 9 ٝزضنس ضؾيس پبي ٝارتٕبعي  ٚؾيبؾي اٙيٗ ؾيبؾتي ،اتحبز ؾٌٝب٘ٝاي ثٛز و ٝثيٗ ؾاطٔبيٝ
ذبضري ،ثرف ذهٛني زاذّي  ٚثرف زِٚتي قىُ ٌطفت ٝثٛز (ٔرجاط .)1394 ،ؾيبؾات راصة
ؾطٔبي ٝذبضري ٕٞ ٚچٙيٗ ارطاي ؾيبؾتٞبي زيٍطي و ٝث ٝرصة ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ذبضري وٕه
ٔيوطز ثبعج قس و ٝوكٛض ثطظيُ زض ؾبَ  2000ث ٌٝ٘ٛ ٝاكٍٕيطي ثٟجٛز يبثس ٔ ٚكبضوت ثراف
1

ذهٛني  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ذبضري زض التهبز افعايف يبثس .
 .2-2-3کشُ جٌَتی
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-

جزب سشهایِگزاسیّای ٍسیع دس کاالّای سشهایِای ٍ ٍاسطِای

وكٛض وط ٜرٛٙثي اظ ؾبَ  1955قط ٚث ٝتٛؾع ٝوطز  ٚتٛا٘ؿت زض وٕتط اظ ؾي ؾبَ ذٛز ضا اظ فمط
قسيس ث ٝؾغح ظ٘سٌي ٘ؿجتبً ثباليي ثطؾب٘س (ِٚي ثيٍي .)1388 ،السأبت ،ؾيبؾاتٞاب  ٚثط٘بٔاٞٝابيي

1. Inter-American Development Bank.2004
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و ٝوكٛض وط ٜرٛٙثي زض ضاؾتبي ٔؤِف ٝحٕبيت اظ تِٛيس زاذّي تٛر ٝوطز ٜاؾت عجبضتا٘س اظ:
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ساّثشد جایگضیٌی ٍاسدات

-

1

٘رؿتيٗ ثط٘بٔ ٝتٛؾع ٝوكٛض وط ٜرٛٙثي و ٝتٛؾظ ٞيئت ثط٘بٔٝضيعي التهابزي آٖ وكاٛض ،وا ٝزض
ؾبَ  1961تأؾيؽ قس ٜثٛز ،ثط٘بٔٝاي ثٛز و ٝثٛٔ ٝرت آٖ ثتٛاٖ نٙعت ذٛزثؿٙسٜاي پبياٌٝاصاضي
قٛز (تٛفيك  .)1393 ،زض ايٗ ثط٘بٔ ٝثط تٛؾع ٝنٙبيعي اظ رّٕ ٝتِٛيس ثطق ،پباليف ٘فات ذابْ ،تِٛياس
ٔهٛٙعي  ٚؾيٕبٖ تأويس قس ٜثٛزٔ .يتٛاٖ ٌفت زضٚالع ضاٞجطز انّي ايٗ ثط٘بٔ ٝثطاي تٛؾعٝ

اِيب

وكٛض وط ٜضاٞجطز ربيٍعيٙي ٚاضزات ثٛز (ٔرجط.)1394 ،
حشکت تِ سوت استشاتظی تَسعِ صادسات

-

وكٛض وط ٜزض ثط٘بٔٝاي پٙذؾبِ ٝاظ ؾبَ  1971-1961ثط ٘ٛؾبظي ؾبذتبض نٙعتي  ٚربيٍعيٙي ؾطيع
٘ظبٔي وط ٜرٙاٛثي وا ٝزض ؾابَ  1961وٛزتاب واطز ٜثاٛز ثا ٝتٛؾاع ٝثراف ذهاٛل  ٚنابزضات
عطفساضي ٔيوطز .أتيبظاتي و ٝا ٚث ٝقطوتٞبي تِٛيسي ثطاي تٛؾع ٝنبزضات زاز ٜثٛز عجابضتا٘اس
اظ:

2

-

وبٞف اضظـ پّٔ َٛي  ٚتعسيُ ؾٕٟيٝثٙسي ٚاضزات ٔٛاز ذبْ؛

-

ٚاْٞبي اضظاٖليٕت ثب٘ىي؛

-

ٔعبفيتٞبي ٔبِي؛

-

تؿٟيالت ثطاي ٚاضزات ٔٛضز ٘يبظ؛

-

ٔزٛظ ٚاْٞبي ٔٛضز ٘يبظ آ٘بٖ؛

-

تكٛيك نبزضات ثب يبضا٘ٞٝبي ٔؿتميٓ (ربيعٜٞبي نبزضاتي)؛
1. Economic Planning Board

 .2غ٘طاَ پبضن  ٚزيٍط ؾطاٖ ٘ظبٔي ،ث ٝزِيُ ايٙى ٝزض أٛض ؾيبؾي  ٚازاضي تزطث ٝذبني ٘ساقاتٙس ،تاب حاسٚز ظيابزي
ثط٘بٔٝضيعيٞب ضا ث ٝزؾت التهبززا٘بٖ ٞ ٚيئت ثط٘بٔٝضيعي ؾپطز ٜثٛز٘س.
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افعايف ٘طخ ثٟط ٜثطاي تكٛيك ثرف ذهٛني ث ٝپؽا٘ساظ؛
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ٚاضزات زض نٙبيع ٕٟٔي أ ٖٛبقيٗآالت  ٚنٙبيع قيٕيبيي تأويس زاقت .غ٘طاَ پابضن زيىتابتٛض

بررسی تجربیات کشورهاي هختلف در هقاومسازي اقتصاد ...
-

حص

810

ٔبِيبتٞب ٔ ٚحسٚزيتٞبي ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي و ٝلطاض ثٛز زض تِٛيس وابالٞابي

نبزضاتي ث ٝوبض ضٚز .زض ؾبَٞبي  1977تب  1981وط ٜزض ٔٛضز ناٙبيعي وا ٝثتٛا٘ٙاس زض ثابظاض
رٟب٘ي ث ٝضلبثت ثپطزاظ٘س ثط٘بٔٝضيعي وطز  ٚنٙبيع اؾتطاتػيىي ٔخُ نٙبيع فٙبٚضيثط ٚ 1وبض پط
ٟٔبضتثطٔ 2ب٘ٙس نٙبيع اِىتط٘ٚيه تأويس زاقت.
 .3-2-3هالضی

وكٛض ٔبِعي يىي اظ ٔٛفكتطيٗ وكٛضٞبي اؾالٔي زض تحماك ضقاسٞابي ثابال  ٚحضاٛض زض عطناٝ
رٟب٘ي اؾت و ٝثب ثطضؾي السأبت ايٗ وكٛضٟٓٔ ،تطيٗ ؾيبؾتٞبي آٖ زض ضاؾاتبي تمٛيات تِٛياس
ّٔي عجبضتا٘س اظ:
-

جایگضیي کشدى ٍاسدات

تأؾيؽ قس .ثب ازأ ٝايٗ ض٘ٚس زض ؾابَ  1971حاسٚز  90زضناس وبالٞابي ٔهاطفي ٚ ٚاؾاغٝاي زض
زاذُ وكٛض تِٛيس ٔيقس (ٔرجط.)1394 ،
-

تصَیة لاًَى تطَیك سشهایِگزاسی

يىي زيٍط اظ السأبت وكٛض ٔبِعي و ٝزض ؾابَ  1938اتفابق افتابز تهاٛيت لاب٘٘ٛي ثاطاي تكاٛيك
ؾطٔبيٌٝصاضاٖ زاذّي  ٚذبضري ثٛز.
-

تَسعِ صادسات
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ايٗ ثط٘بٔ ٝاظ ٘يٕ ٝز 1960 ْٚارطا قس  ٚزض ضاؾتبي وبٞف ٚاضزات زض ؾابَ  1966وٕؿاي ٖٛتعطفاٝ

ٔبِعي اظ اثتساي ز 70 ٝٞث ٝؾٕت ؾيبؾت ٞبي تٛؾع ٝنبزضات ضٚي ٔيآٚضز .ض٘ٚس نبزضات ض ٚثاٝ
افعايف ثٛز و ٝزض ؾبَ  1986ثط٘بٔ ٝوالٖ نٙعتي ( )IMPثب تأوياس ثاط اؾاتٕطاض ضاٞجاطزي قاسٖ ثاط

1. Technology-intensive
2. Skilled labour-intensive
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اؾبؼ افعايف نبزضات ث ٝارطا زض آٔس.
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حشکت اص تَلیذ کاالّای کاستش تِ سوت کاالّای لاتل عشضِ تِ تاصاس جْاًی

ايٗ الساْ عاال ٜٚثاط تضإيٗ ثماب  ٚضقاس ٚاحاسٞابي وٛااه ٔ ٚتٛؾاظ ،ثبعاج تمٛيات رؿابضت
ثٍٙبٜٞبي وٛاه  ٚثعضي ٔبِعي زض ثبظاضٞبي ثيٗإِّّي قس (عجبؾمّي.)1385 ،
 .3-3هذیشیت هصشف
ٔؤِفٔ ٝسيطيت ٔهط

يىي اظ اضوبٖ التهبز ٔمبٔٚتي اؾتٔ .سيطيت ٔهط

يعٙي ٔهط

ٔتعابزَ

 ٚپطٞيع اظ تجصيط .زؾتٍبٜٞبي زِٚتي ،زؾتٍبٜٞبي غيطزِٚتي ٕٞ ٚچٙيٗ آحبز ٔطزْ ثبيس ث ٝايٗ ٔؿئّٝ
تٛر ٝوٙٙس و ٝايٗ ٔؿئّٚ ٝالعبً رٟبز اؾات؛ أاطٚظ پطٞياع اظ اؾاطا

ٔ ٚالحظا ٝتعابزَ زض ٔهاط

ثس ٖٚقه يه حطوت رٟبزي اؾت .ا٘ؿبٖ ٔيتٛا٘س ازعب وٙس و ٝاياٗ اراط رٟابز فايؾاجيُا ضا
السأبت وكٛض اٍّ٘ؿتبٖ زض ضاؾتبي تمٛيت ٔؤِفٔ ٝسيطيت ٔهط

ٔيپطزاظيٓ تب ثتٛا٘يٓ ث ٝالسأبت

ٔتٙبؾت التهبز وكٛض زؾت يبثيٓ .زِٚت اٍّ٘يؽ ثط٘بٔٞٝبيي ثطاي وابٞف تمبضابي ثاطق زض ؾاغح
ٔهط وٙٙسٌبٖ ذبٍ٘ي  ٚغيطذبٍ٘ي ذٛز ث ٝارطا آٚضز ٜاؾت وٞ ٝس
الااسأبت ثااطاي ٔااسيطيت ٔمااساض ٔهااط

اناّي اياٗ ؾيبؾاتٞاب ٚ

زض اي اٗ وكااٛض ثااٛز ٜاؾاات واا ٝزض ظياط ثاا ٝقااطح آٖٞااب

ٔيپطزاظيٓ.
-

استفادُ اص تشًاهِّای تطَیمی

زض ثرف ٔهط وٙٙسٌبٖ ذبٍ٘ي انّيتطيٗ ثط٘بٔ ٝزِٚت اٍّ٘ؿتبٖ ثطاي وبٞف ٔهط
ثط٘بٔٞٝبي تكٛيمي ظبٞط قس ٜاؾت .ايٗ تكٛيك ثٚ ٝؾيّ ٝاؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ثٍٙٞٝبْ ٔهط

زض لبِات
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زاضز (ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي ،ثيب٘بت زض زيساض ثب وبضٌعاضاٖ ٘ظابْ .)1391/05/03 ،زض ازأا ٝثا ٝثطضؾاي

ا٘طغي

ثٕٞ ٝطأ ٜكرم وطزٖ ٔحسٚزيتٞبي ليٕت ا٘طغي ثطاي ٔهط وٙٙسٌبٖ زاذّي ٔٛرت وابٞف
قطوتٞبي ثطق ا٘زبْ ٔيٌطفت ٟٔٓتطيٗ عبُٔ وبٞف ٔهط

ثطق ثٛز ٜاؾت.

] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

ٔهط

قس ٜاؾت .زض ثرف ٔهط وٙٙسٌبٖ نٙعتي اٍّ٘ؿتبٖ ٘يع ثط٘بٔٞٝبي تكٛيمي وا ٝاظ ؾاٛي

بررسی تجربیات کشورهاي هختلف در هقاومسازي اقتصاد ...
-

812

استاًذاسدساصی

زض اياٗ ٔاٛضز وكااٛض اٍّ٘ؿااتبٖ ثااطاي ٔااسيطيت ٔهااط

ثاا ٝذاابضد وااطزٖ تزٟياعات واآثاابظزٚ ٜ

اؾتب٘ساضزؾبظي پطزاذت .ذطٚد ٚؾبيُ ثطلي وٓثبظز ٜزض لؿإت ٔهاط وٙٙاسٌبٖ زاذّاي ٘ماف
ٔؤحطي زض وبٞف ٔهط
-

ثطق ايٗ وكٛض زاقت ٝاؾت.

استفادُ اص تکٌَلَطی ٍ تجْیضات داًصتٌیاى

فعبِيت ٞبي زض حابَ ا٘زابْ زض ظٔيٙا ٝناطف ٝراٛيي زض ٔهاط

ثاطق وا ٝقابُٔ ٘هات وٙتٛضٞابي

ٛٞقٕٙس  ٚاؾتفبز ٜاظ تزٟيعات ثب ثبظز ٜثبال اؾت ،ثبعج  5/6تاطاٚات ؾابعت ا٘اطغي اِىتطيىاي زض
ؾبَ  2030ذٛاٞس قس .پيفثيٙي قس ٜاؾت و ٝتٟٙب  10زضنس وبٞف ٔهط

ا٘طغي اِىتطيىاي زض

ؾبَ ٛٔ 2030رت نطفٝرٛيي زض ٞعيٞٝٙب ثٔ ٝيعاٖ ٔ 4يّيبضز پ٘ٛاس ذٛاٞاس قاس .عاال ٜٚثاط وابٞف

 .4-3هذیشیت هٌاتع اسصی

ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي ثط ايٗ ٘ىت ٝتأويس زاقتٝا٘اس وا« ٝثاطاي زؾاتيبثي ثا ٝالتهابزي ٔماب ْٚثبياس ٔٙابثع
اضظي ضا زضؾت ٔسيطيت وطز .اقبض ٜقس ث ٝاضظ پبيٝ؛ زض ايٗ ظٔيٙاٞ ٝآ حاط ٞابي ٌ٘ٛابٌ٘ٛي اظ
زِٚت نبزض قس وٚ ٝالعبً زض ضاؾتبي ٔسيطيت ٔٙبثع اضظي ثبيس يه تهٕيٓ لبعع ٌطفت ٝقاٛز ،ضٚي
آٖ تهٕيٓ پبفكبضي قٛز ٔ ٚؿئّ ٝز٘جبَ قٛز .ثٞ ٝط حابَ ٔٙابثع اضظي ثبياس ٔاسيطيت زلياك ثكاٛز»
(ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي.)1391/06/02 ،
ٔسيطيت ٔٙبثع اضظي يعٙي ٔسيطيت زض ٚضٚزي ،ذطٚري ٔ ٚهط
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ٞعيٛٔ ٝٙرت ٔيقٛز ٔ 4.5يّي ٖٛتٗ وطثٗ وٕتط ا٘تكبض يبثس.

ٔماساض اضظ .تمبضابي ٔاطزْ

ث ٝثطضؾي السأبت وكٛض ٔبِعي زض ضاؾتبي تمٛيت ٔؤِفٔ ٝسيطيت ٔٙبثع اضظي ٔيپطزاظيٓ.
عّيضغٓ ٚرٛز ثحطاٖ ٔبِي ؾبَ  1998-1997وكٛض ٔبِعي تٛا٘ؿت ثب السأبت  ٚؾيبؾتٞبيي
ٔؤحط ض٘ٚس وّي ذٛز ضا اظ ٘ظط التهبزي حف وٙاس .عّات اياٗ أاط ضا ٔايتاٛاٖ ثا ٝعاٛض عٕاس ٜزض
ؾيبؾتٞبي ارطاقس ٜزض ايٗ وكٛض ثٝذهٛل تٙظيٓ ثبظاض ٔبِي ز٘جبَ وطز.
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عبُٔ ٔؤحطي زض ثبظاض اضظ ٔ ٚسيطيت آٖ اؾت و ٝثبيس ثس ٖٚؾٛزاٌطي  ٚؾفتٝثبظي ثبقاس .زض ازأاٝ
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ٔمبٔبت ايٗ وكٛض ،ثب ٚرٛز فكبضٞبي نٙسٚق ثيٗإِّّاي پأ َٛجٙاي ثاط آظازؾابظي ثبظاضٞابي
ٔبِي ،ثب السأبت ظيط تٛا٘ؿتٙس ث ٝثبظ تٙظيٓ ثبظاض ٔبِي ثپطزاظ٘س.
-

وبٞف ٘طخ ثٟطٜ؛

-

ايزبز ٔحسٚزيت ثط ذطٚد ؾطٔبيٝ؛

 ٚضع عٛاضو ثط ذطٚد ؾطٔبي.ٝؾيبؾتٌصاضاٖ التهبزي ٔبِعي ثطاي تٛؾع ٝنبزضات ايٗ وكٛض اظ ؾيبؾتٞبي اضظي ٔٙبؾت،
اظ رّٕ ٝتغييط ٘ظبْ ٘طخ اضظ اظ ٔيرىٛة ث٘ ٝظبْ ٘طخ اضظ قاٙبٚض ،اؾاتفبز ٜواطزٜا٘اس٘ .ظابْ ٘اطخ اضظ
قٙبٚض ثب ا٘عىبؼ ٚضعيت رٟب٘ي ٘طخ اضظ  ٚعسْ حجبت زض ٍٙٞبْ وبٞف اضظـ پّٔ َٛاي زض ٔمبثاُ
(ٔرجط.)1394 ،
 .5-3کاّص ٍاتستگی تِ ًفت

وبٞف ٚاثؿتٍي ث٘ ٝفت يىي زيٍط اظ اِعأبت التهبز ٔمبٔٚتي اؾات .اياٗ ٚاثؿاتٍي ٔياطاث قاْٛ
نسؾبِٔ ٝب اؾتٔ .ب اٌط ثتٛا٘يٓ اظ ٕٞيٗ فطنت و ٝأطٚظ ٚرٛز زاضز اؾتفبز ٜوٙايٓ  ٚتاالـ وٙايٓ
٘فت ضا ثب فعبِيتٞبي التهبزي زضآٔسظاي زيٍطي ربيٍعيٗ وٙيٓ ،ثعضيتطيٗ حطوات ٟٔآ ضا زض
ظٔي ٝٙالتهبز ا٘زبْ زازٜايٓ .أطٚظ نٙبيع زا٘فثٙيبٖ اظ رّٕ ٝوبضٞبيي اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ايٗ ذا ضا
تب ٔيعاٖ ظيبزي پط وٙس (ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي .)1391/05/03 ،ثطاي ضؾيسٖ ثا ٝضقاس پبياساض التهابزي
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پَٞٛبي زيٍط  ،فطنت ٔٙبؾجي ضا ثطاي نبزضوٙٙسٌبٖ ايزبز وطز ٛٔ ٚرت افاعايف نابزضات قاس

ثبيس ٚاثؿتٍي ث٘ ٝفت ضا وبٞف زاز ٚ ٜزِٚتي ثٛزٖ التهبز ضا زضٔبٖ وٙيٓ ،وبٞف ٚاثؿاتٍي ثٛزراٝ
ث ٝزضآٔسٞبي ٘فتي  ٚقفبفيت ٔبِي ضا ٔيتٛاٖ عبُٔ اؾبؾي ثاطاي ثٟجاٛز ٚضاعيت التهابزي وكاٛض

ً .1-5-3شٍط

وكٛض ٘طٚغ زض اضٚپبي قٕبِي زاضاي شذبيط ٌؿتطزٜاي اظ ٘فت ٌ ٚبظ عجيعي ٔ ٚاٛاز ٔعاس٘ي ٞؿات.
نٙعت ٘فت يه اٟبضْ اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكٛض ضا تكىيُ ٔيزٞاس وكاٛض ٘اطٚغ اظ 40
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تّمي وطز (عيت ٘يب.)1395 ،
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ؾبَ پيف تبو ٖٛٙيه وكٛض ٘فتي ٔحؿٛة ٔيقٛز وا 25 ٝزض ناس زضآٔاس اياٗ وكاٛض اظ عطياك
التهبز ٘فت تأٔيٗ ٔيقٛز .زضآٔسٞبي ٘فتي زِٚت ٘طٚغ اظ  3عطيك حبنُ ٔيقٛز:
 .1ؾٔ ٟٓبِي ٔؿتميٓ زِٚت؛
 .2ؾٛز ؾٟبْ قطوت اؾتبضت اٚيُ (و ٝايٗ قطوت تٛا٘ؿت ٝثاٛز ٚاضز ثابظاض ثاٛضؼ اٚضاق ثٟابزاض
٘يٛيٛضن قٛز)؛
 .3تعطفٞٝب (ثٟطٔ ٜبِىب٘ٔ ،ٝبِيبت ،حك االضؤ ٚ 1بِيبت وطثٗزياوؿيس) (ويبٖپٛض.)1389 ،
افعايف ليٕت ٘فت زض ؾابَٞابي  1974 ٚ 1973زضآٔاس ظيابزي ثاطاي التهابز ٘اطٚغ زاقات ٚ
زِٚت ايٗ وكٛض ثب پيفثيٙي ض٘ٚس افعايف ليٕت الساْ ث ٝثط٘بٔٞٝبي التهبزي پط ٞعيٙا ٝواطز ،أاب ثاب
ٔحمك ٘كسٖ قطايظ پيفثيٙيقس ٜزض ؾبَ  1977وكٛض ٘طٚغ ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ثاسٞي زض عا َٛتابضيد
اتفبلبت ثبعج قس و ٝوكٛض ٘طٚغ ثب ثط٘بٔٝضيعي  ٚؾيبؾتٌاصاضيٞاب ،ثط٘بٔاٞٝابي ٔٙبؾاجي ضا ثاطاي
رٌّٛيطي اظ ٘ٛؾب٘بت ٔ ٚكىالت ثط٘بٔٝضيعي وٙس ؤ ٝغبِع ٝآٖٞاب ثاطاي ٞاط وكاٛضي وا ٝزاضاي
ٔٙبثع ٘فتي ثبقس تٛنئ ٝيقٛز.
-

تأسیس صٌذٍق هلی ًفت ًشٍط

زض ٔيب٘ ٝزٔ 70 ٝٞيالزي افعايف فعبِيتٞبي ٘فتي ثب افعايف ٔرابضد عٕأٛي ٕٞاطا ٜقاس ٛٔ ٚرات
افعايف قسيس ؾغح ٞعي ٝٙزِٚت زض ٔمبيؿ ٝثب زيٍط قطوبي تزبضي ٘طٚغ قس؛ عال ٜٚثط ايٗ ،وبٞف
قسيس ليٕت ٘فت زض ؾبَ  1986ثبعج تؿطيع زض تكىيُ ٟ٘بزي ث٘ ٝابْ ناٙسٚق ّٔاي ٘فات قاس .زض
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ذٛز ضا تزطث ٝوطز .ثسٞي اؾت و ٝايٗ وكٛض ث 50 ٝزضنس تِٛيس ّٔي ضؾيس (قيطذب٘ي .)1388 ،ايٗ

ؾبَ ٔ 1990يالزي ناٙسٚق ٘فتاي تأؾايؽ قاس  ٚاياٌٗ٘ٛا ٝتهإيٓ ٌطفتا ٝقاس وا ٝذابِم تٕابْ
تأؾيؽ نٙسٚق ّٔي ٘فت ٘طٚغ (نٙسٚق ثبظ٘كؿتٍي و٘ٛٙي) ثبعج قس و ٝزضآٔسٞبي ٘فتي ثٝ
ثٛزر ٝزِٚتي ٚاضز ٘كس ٚ ٜثطاي ٘ؿُٞبي آيٙس٘ ٜطٚغ ،زض وكٛضٞابي زيٍاط ؾاطٔبيٌٝاصاضي قا٘ٛس.
1. Area fee
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زضآٔسٞبي زِٚت اظ ثرف ٘فت ث ٝايٗ نٙسٚق ٔٙتمُ قٛز (ّٞسٖ.)2013 ،
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٘تيز ٝايٌٗ ٝ٘ٛالسأبت اظ ثاطٚظ ثيٕابضي ّٙٞاسي ياب ثا ٝعاٛض وّاي اظ ٘فاطيٗ ٔٙابثع زض وكاٛض ٘اطٚغ
رٌّٛيطي ٔيوطز .ثب ايٗ وبض ٘ ٝتٟٙب ثيٕبضي ّٙٞسي زض وكاٛض ٘اطٚغ قاىُ ٍ٘طفات ،ثّىا ٝؾاطٔبيٝ
عظيٕي زض ايٗ نٙسٚق ا٘جبقت ٝقس ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝاضظـ ٚرٔ ٜٛطثٛط ث ٝنٙسٚق ٘فتاي ٘اطٚغ
زض ؾبَ ٔ 2005يالزي ،حسٚز  78زضنس اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكٛض ضا تكىيُ زاز ٜاؾت ٚ
زض ا٘تٟبي ؾبَ ٔ 2010يالزي اضظـ آٖ ثطاثط ٔ 525يّيبضز ثٛز ٜاؾت (قيطذب٘ي .)1388 ،زِٚت فمظ
ثطاي تأٔيٗ وؿطي ثٛزر ٝغيط٘فتي اظ زضآٔسٞبي نٙسٚق اؾتفبزٔ ٜيوٙس .اياٗ ٘ىتا ٝلبثاُ ٔالحظاٝ
اؾت وٍٙٞ ٝبْ ٔبظاز ثٛزر ٝايٗ ٔبظاز ث ٝناٙسٚق ٚاضياع ٔايقاٛزٚ .را ٜٛناٙسٚق زض اؾاٙبز ٔابِي
ذبضري اظ لجيُ اٚضاق لطض ،ٝاٚضاق ثٟبزاض ،ؾٟبْ قطوت  ٚاؾٙبز ثبظاض ٔبِي ؾطٔبيٌٝصاضي ٔيقٛز.
ث ٝايٗ تطتيت عال ٜٚثط زضآٔسٞبي حبنُ اظ ٘فتي ،ثبظز ٜؾطٔبي ٝحبنُ اظ فعبِيتٞابي ٔابِي ٘ياع ثاٝ
اظ ٔسيطيت زضآٔسٞبي ٘فتي ٘بْ ثطز .تٕبْ ايٗ فعبِيت ث ٝايٗ ذابعط ثاٛز وا ٝآ٘ابٖ ثا٘ ٝفات ثأ ٝخبثاٝ
حطٚت ّٔي ٍ٘بٔ ٜيوطز٘س و ٝثبيس ث٘ ٕٝٞ ٝؿُٞب ا٘تمبَ يبثس؛ آ٘بٖ ثط اياٗ عمياس ٜثٛز٘اس وا ٝزاضاياي
وكٛض ثبيس ث٘ ٝؿُٞبي ثعسي ٔٙتمُ قٛز ٞ ٚط ٘ؿُ ثبيس تٟٙب اظ ؾٛز پ َٛاؾتفبز ٜوٙاس (ناٛفي٘اػاز،
.)1387
 .6-3التصاد داًصتٌیاى

يىي اظ ٔؤِفٞٝبي وّيسي التهبز ٔمبٔٚتي ،زا٘فثٙيبٖ ثٛزٖ آٖ اؾت .ثطضؾيٞبي نٛضت ٌطفت ٝزض
ٔٛضز ٔؤِف ٝالتهبز زا٘فثٙيبٖ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝوكٛضٞبي ٔرتّف قايٜٞٛابي ٔتفابٚتي ضا زض ا٘تمابَ
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عٛٙاٖ زضآٔس نٙسٚق ٔحؿٛة ٔيقٛز (ويبٖپٛض .)1389 ،وكٛض ٘طٚغ ضا ٔيتٛاٖ ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي

التهبز ذٛز ث ٝالتهبز زا٘فثٙيبٖ ز٘جبَ وطزٜا٘س؛ ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثطذاي اظ اياٗ وكاٛضٞاب ؾاطيعتاط اظ
وكٛضٞبي پيكط ٚ ٚثب اٍِٛثطزاضي اظ تزطث ٝآٖٞب ثؿاتطٞابي التهابز زا٘افثٙيابٖ ضا زض وكاٛض ذاٛز
ايزبز وطزٜا٘س« .يىي اظ ثرفٞبي ٕٟٔي ؤ ٝيتٛا٘س التهبز ٔمبٔٚتي ضا پبيساض وٙاس ،قاطوتٞابي
زا٘ف ثٙيبٖ اؾت .التهبز زا٘فثٙيبٖ يىي اظ ثٟتطيٗ ٔظابٞط  ٚيىاي اظ ٔاؤحطتطيٗ ٔؤِفاٞٝابي التهابز
ٔمبٔٚتي اؾت» (ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي.)1391/05/08 ،
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وكٛضٞبي زيٍط زض حطوت ث ٝؾٕت التهبز زا٘فثٙيبٖ ٌبْ ثطزاقتٝا٘اس  ٚثطذاي ٞآ ثا ٝپياطٚي اظ
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ثؿيبضي اظ نبحت٘ظطاٖ التهبز زا٘فثٙيابٖ ضا اياعي قاجي ٝثا ٝا٘ماالة ناٙعتي ثيابٖ واطزٜا٘اس
(پيغبٔي .)1393 ،التهبز زا٘فثٙيبٖ التهبزي اؾت و ٝثط اؾابؼ تِٛياس  ٚتٛظياع  ٚوابضثطز زا٘اف ٚ
اعالعبت قىُ ٌطفت ٚ ٝؾاطٔبيٌٝاصاضي زض زا٘اف  ٚناٙبيع زا٘افپبيأ ،ٝاٛضز تٛرا ٝذابل لاطاض
ٔيٌيطز .التهبز زا٘فثٙيبٖ يعٙي ايٙى ٝثتٛاٖ اظ زا٘ف ،اضظـ ذّك وطز .ثطاي زؾتيبثي ثا ٝالتهابز
زا٘فثٙيبٖ ثبيس قطايظ الظْ ثطاي اثسا ٛ٘ ٚآٚضي فطا ٓٞقٛز تب تٛا٘بيي تجسيُ ايسٜٞب ثٔ ٝحهاٛالت
اظ عطيك ؾطٔبيٌٝاصاضي ثا ٝتِٛياس ٔحهاٛالت رسياس ٔٙزاط قاٛز .ثاب تٛرا ٝثا ٝؾابذتبض التهابزي
وكٛضٔبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝطاحُ تٛؾاع ٝياه وكاٛض ،زض اياٗ لؿإت اظ تحمياك ثا ٝثطضؾاي
تزبضة وكٛضٞبي ٙٞس  ٚايٗ زض ظٔي ٝٙحطوت ث ٝؾٕت التهبز زا٘فثٙيبٖ ٔيپطزاظيٓ.
ٌّ .1-6-3ذ

تٛؾع ٝحٛظٜٞبي التهبزي -ارتٕبعي عي وطز ٜاؾت؛ ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثطاي ؾبَٞبي آتي ايٗ وكاٛض
ض٘ٚس ضٚثٝضقسي پيفثيٙي وطزٜا٘س .ضقس التهبزي وكٛض ٙٞس ثيٗ ؾبَٞبي  1993تاب  1997پاؽ اظ
انالحبت آيٙسٍٜ٘طا٘ ٝؾبَ  ،1991ث ٝضقاسي  6/7زضناسي ضؾايس .وكاٛض ٙٞاس زض ثايٗ ؾابَٞابي
 2003تب  2007ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ثٔ ٝيعاٖ ضقس  8زضنسي ث ٝنٛضت ؾبال٘ ٝضؾيسٙٞ .اس زض وٙابض اياٗ
ضقسٞبي اكٍٕيط زض زٚضٜٞبي پؽ اظ انالحبت آيٙسٍٜ٘طا٘اٝاي وا ٝزض ؾابَ  1991ا٘زابْ زاز٘اس
تزطثٛٔ ٝفمي ضا زض تٛؾع ٝالتهابزي  ٚتحا َٛاظ التهابز ٔٙجاع ثٙيابز ثا ٝالتهابز زا٘افثٙيابٖ (التهابز
اعالعبت ثٙيبٖ) زاقت ٝاؾت.
-
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زض ز ٚز ٝٞاذيط وكٛض ٙٞس ث ٝعٛٙاٖ يىي اظ التهبزٞبي ثعضي رٟبٌٖ ،بْٞبي ثعضٌاي زض ضقاس ٚ

تغییش سیستن آهَصضی

ؾبَ  2002انالحبت اؾبؾي زض آٔٛظـ ايٗ وكٛض نٛضت ٌطفتٙٞ .س زض وٙابض إٞيات زازٖ ثاٝ
آٔٛظـٞبي اِٚي ٝثطاي  ،ٕٝٞتٛرٚ ٝيػٜاي ث ٝآٔٛظـ عبِي  ٚآٔٛظـ ٘يطٞٚابي وابضآظٔٛز ٜواطزٜ
اؾت .ث ٝعٛض وّي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝؾيؿتٓ آٔٛظقي ٙٞس اظ ؾغح پبي ٝتب ؾغح زا٘كٍب ،ٜثاط اؾابؼ
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زض ؾبَ  2001ثط٘بّٔٔ ٝي ثطاي آٔٛظـ اثتسايي ٌٕٝٞيط يب فطاٌيط تسٚيٗ قس  ٚث ٝز٘جبَ ايٗ تغييط زض
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ذّك ذالليتٌ ،ؿتطـ يبزٌيطي ٔبزاْاِعٕط  ٚافعايف ٘ماف زا٘اف زض تٕابْ أاط ظ٘اسٌي حطوات
وطز ٜاؾت.
-

سیستن ًَآٍسی ًظام دس ٌّذ

ؾيؿتٓ ٘ٛآٚضي زض ٙٞس ث ٝؾٕت ٌؿتطـ قيٜٞٛبي ٔسضٖ  ٚوبضوطزٞبي وبضا ٔيبٖ قٕبض ظيابزي اظ
اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٔتٕطوع قس ٜاؾت .ايٗ ؾيؿتٓ زض ٞاط ز ٚظٔيٙا ٝزا٘اف ذابضري  ٚزاذّاي ثا ٝوابض
ٌطفتٔ ٝيقٛز .وكٛض ٙٞس ثط ضٚي تمٛيت ٘ٛآٚضي  ٚا٘زبْ تالـٞابي ٌؿاتطز ٜثاٙٔ ٝظاٛض افاعايف
ثٟطٜٚضي ثرفٞبي وكبٚضظي ،نٙعت  ٚذسٔبت تٕطواع واطز ٜاؾات وا ٝثبعاج قاس ٜلاسْٞابي
اؾتٛاضي ضا زض تمٛيت ظيطؾبذتٞبي تحميك  ٚتٛؾع ،ٝتٛؾعٛ٘ ٝآٚضيٞبي فٙبٚضا٘ ٚ ٝانالح افىابض
رٕعي ٙٞسيٞب ث ٝؾٕت ذّك ثٟتط  ٚاؾتفبز ٜثٟتط اظ زا٘ف ثطزاقات ٝقاٛز .زض اياٗ وكاٛض عاال ٜٚثاط
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝحسٚز نس قطوت اٙسّٔيتي ٔطاوع تحميك  ٚتٛؾع ٝذاٛز ضا زض اياٗ وكاٛض تأؾايؽ
وطزٜا٘س و ٝايٗ أط ٔٛرت تعٕيك فٙبٚضي  ٚلبثّيتٞبي ٘ٛآٚضي ٔيبٖ قطوتٞبي ٙٞسي قس ٜاؾت
(عظيٕي  ٚثطذٛضزاضي.)1389 ،
-

سیاستّای حوایتی دٍلت ٌّذ

زِٚت وكٛض ٙٞس عال ٜٚثط ؾيبؾاتٞابيي وا ٝزض ثرافٞابي آٔٛظقاي ٘ ٚاٛآٚضي زاقات ٝاؾات ثاب
آٌاابٞي ثيكااتطي ثاا ٝحٕبياات اظ نااٙبيع فٙاابٚضي اعالعاابت  ٚذااسٔبت ٘ااطْافااعاضي ٔاايپااطزاظز.
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ٍ٘طـ زض٘ٚي زض ظٔيٞ ٝٙعيٞٝٙبي تحميك  ٚتٛؾعٍ٘ ،ٝبٞي رٟب٘ي ث ٝايٗ حٛظ ٜنٛضت ٌطفت ٝاؾت؛

ؾيبؾتٌصاضاٖ ٙٞسي آٌبٞي عٕيمي اظ ابِفٞب  ٚفطنتٞبيي و ٝايٗ وكٛض زض اياٗ حاٛظ ٜزاضز
پيسا وطزٜا٘س.
فٙبٚضي پيكطفت ٝزاقت ٝاؾتٔ .يعاٖ زضآٔس نٙبيع ٘طْافعاضي  ٚذسٔبتي وكاٛض ٙٞاس زض زٚض-2005 ٜ
 2004ث ٝؾغح ٔ 20/5يّيبضز زالض ضؾيس و ٝتٟٙب ٔ 4/2يّيبضز زالض آٖ اظ ثبظاضٞبي زاذّي ثٛز ٜاؾت.
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پيكطفت عٕس ٜناٙعت فٙابٚضي اعالعابت زض ٙٞاس٘ ،ماف ٕٟٔاي زض نابزضات ٔحهاٛالت ثاب
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 .2-6-3چیي

زض اٚاؾظ ز 1990 ٝٞؾيبؾت تٛؾع ٝايٗ ث ٝؾٕت عّٓ  ٚفٙبٚضي  ٚآٔٛظـ ؾٛق زازٔ ٜيقٛز  ٚثٝ

ٕٞيٗ زِيُ ؾطٔبيٌٝصاضي عٕسٜاي زض ظٔي ٝٙؾبذتبض اعالعبتي زض ايٗ وكٛض ا٘زبْ قس ٜاؾت.
-

فٌاٍسی دس خذهت یادگیشی هلی

ثاٝوابضٌيطي اعالعاابت ٌؿاتطزٛٔ ٜراات تغيياطات اؾبؾاي زض ؾيؿااتٓ آٔاٛظـ اايٗ قاس ٜاؾاات؛
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝاوخط ذسٔبت آٔٛظقي زض ايٗ وكٛض ثاط ٔجٙابي فٙابٚضيٞابي رسياس  ٚوابضا ناٛضت
ٔيٌيطز.
-

صیشتٌای سیستن اطالعات ٍ استثاطات

ؾبذتبض اعالعبتي  ٚپٛيب  ٚقجىٞٝبي اضتجبعي  ٚزؾتٍبٜٞبي ضاٞجاطزي ٚاثؿاتٔ ٝايزا٘ٙاس وا ٝأىابٖ
زؾتطؾي ٌؿتطز ٜث ٝاعالعبت  ٚاضتجبعبت ضا فطا ٓٞوٙٙس .زض ايٗ ضاؾتب ،زِٚات اايٗ ٔتعٟاس ٚالعاي
ثطاي ايزبز ظيطؾبذتٞبي اعالعبتي  ٚذّك اضتجبعبت ثطاي  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ ثٛز ٜاؾت .زِٚات اايٗ
ثطاي تٛؾع ٝثركي اعالعبت ايٗ وكٛض ٘مك ٝضا 15 ٜؾبِٝاي ضا تسٚيٗ وطز ٜاؾت.
 .4ضشایط ٍ عولکشد فعلی التصاد ایشاى
زض ايٗ لؿٕت اظ تحميك ث ٝثطضؾي قطايظ  ٚعّٕىطز فعّي التهبز ايطاٖ پطزاذت ٝقاس ٜاؾات .ؾاپؽ
زض رٕعثٙسي ثط اؾبؼ ٞط يه اظ ٔؤِفٞٝاب  ٚتزابضة وكاٛضٞابي ٔرتّاف وا ٝزض اياٗ تحمياك ثاٝ
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ثيكتط ؾيبؾتٌصاضاٖ ايٙي تٛا٘بيي ايٗ وكٛض ثاطاي ضؾايسٖ ثا ٝالتهابزي زا٘افثٙيابز ضا زض زاقاتٗ

تفىيه ثطضؾي قسٜا٘س ،پيكٟٙبزٞبيي ثطاي ثٟجٛز عّٕىطز التهابزي ٔ ٚمابْٚؾابظي التهابز وكاٛض
التهبز ايطاٖ اظ ؾبَ  1389زض ٔعطو زٚض رسيسي اظ قٛنٞبي تحطيٕي ثطٖٚظا ،آٌبٞب٘اٚ ٝ
ٛٞقٕٙس ث٘ ٝبْ تحطيٓ لطاض ٌطفت ٝاؾت؛ ثاط ٔجٙابي اؾاتسالَ ٔٙغماي  ٚثاط اؾابؼ اظٟابضات ٔمبٔابت
تحطيٓوٙٙسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ التهبززا٘بٖ زاذّي ،عٕاستبً ٘مابط آؾايتپاصيط التهابز اياطاٖ تحات ٞزٕاٝ
تحطيٓٞب لطاض ٌطفت ٝاؾت؛ عجك ايٗ اؾتسالَ  ٚثط اؾبؼ حمبيك آقاىبضقاسٔ ،ٜمابْٚؾابظي التهابز
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ايطاٖ ثيبٖ قس ٜاؾت.
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ايطاٖ  ٚضفع آؾيتپصيطيٞب زض ٔمبْ ٘ظط ،آؾبٖتط قس ٚ ٜزض اياٗ ٔيابٖ ،زاقاتٗ عاعْ  ٚاضاز ٜراسي
قطط الظْ  ٚوبفي اؾت (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي).
 .1-4ضٌاسایی هْنتشیي تْذیذّا یا هجاسی آسیةپزیشی فعلی التصاد ایشاى
عجك تعطيفي و ٝاثتسا اظ التهبز ٔمابٔٚتي اضائا ٝقاس ،الظْ اؾات تٟسياس ٔ ٚرابعطاتي ضا وا ٝالتهابز
وكٛض زض حبَ حبضط ثب آٖٞاب ٔٛارا ٝاؾات ياب ايٙىا ٝاحتٕابالً زض آيٙاس ٜثاب آٖ ٔٛارأ ٝايقاٛز ضا
قٙبؾبيي وٙيٓ؛ ثٙبثطايٗ تالـ ذٛاٞيٓ وطز ؤ ٝزبضي آؾيتپصيطي التهبز ايطاٖ ضا وٙىبـ واطزٜ
 ٚزض ازأ ٝضاٞىبضٞبي ٔمبْٚؾبظي اضائ ٝق٘ٛس .او ٖٛٙثٟٓٔ ٝتطيٗ تٟسيسٞب ٔ ٚزبضي آؾيتپاصيطي
ذٛاٞيٓ پطزاذت:

ثٙيبزيتطيٗ عبُٔ ضعف ٞبي ؾبذتبضي  ٚث ٝتجع آؾيت پصيطي التهبز ايطاٖ ٚاثؿاتٍي زِٚات  ٚتاطاظ
اضظي وكٛض ث ٝفطٚـ ٘فت اؾت؛ ٕٞيٗ عبُٔ اؾت و ٝثبعج ثٟاطٜٚضي پابييٗ ،اقاتغبَ غيطِٔٛاس ٚ
زِٚتي ،ضٚاد ٌ ٚؿتطـ ٚاضزات وبالٞبي ٔهاطفي  ٚثا ٝتجاع تضاعيف تِٛياس زاذّاي ،ضٚاد تٛظياع
ضا٘ت  ٚقي ٛفؿبزٚ ،اثؿتٍي ثبظاض اضظ زاذّي ث ٝزالضٞبي ٘فتي  ٚآؾيتپاصيطي اياٗ حاٛظ ٜثا ٝتجاع
قٛنٞبي ذبضري زض التهبز ايطاٖ قس ٜاؾت (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي).
-

تشسسی سًٍذ هٌاتع حاصل اص فشٍش ًفت ٍ فشاٍسدُّای ًفتی دس تَدجِ سال 1399

٘حٚ ٜٛضٚز ٔٙبثع حبنُ اظ ٘فت زض اٟبض ز ٝٞاذيط زض وكٛض ثٌٝ٘ٛٝاي اؾت و ٝليٕت ٘فت ،ليٕت
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ٍ .1-1-4اتستگی تَدجِ دٍلت ٍ ًیاصّای اسصی کطَس تِ دسآهذّای ًفتی

اضظ  ٚحتي ٔمساض نبزضات ٘فت ضا ث ٝعٛأّي احطٌصاض زض تٙظيٓ ثٛزر ٝوكٛض تجسيُ وطز ٜاؾات زض
حبِي ؤ ٝتغيطي ٔب٘ٙس ليٕت ٘فت ،يه ٔتغيط ثط ٖٚظا ثٛز ٚ ٜذبضد اظ اضاز ٜوكٛض تعيايٗ ٔايقاٛز.
] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

ايٗ ٔٛض٘ ٛكبٖزٙٞسِ ٜع ْٚانالح ٘ح ٜٛاضتجبط ٔٙبثع حبنُ اظ ٘فت  ٚثٛزر ٝزض وكٛض اؾت.
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جذول  .1جمع استفاده از منابع نفت در بودجه در مقایسه با کل منابع بودجه عمومی در سالهای مختلف
(اعذاد به میلیارد ریال)
عنوان

6731

6733

6731

6731

6711

6716

6711

6717

6711

26018

23178/33

44560/6

73364/05

84577/4

158814/1

179582/9

218390/9

322693/8

جمع
استفاده از
منابع در
بودجه
منابع
بودجه

65726/6

65369/43

94962/1

107875/7

142903/3

234959/3

376899/9

503934/9

487408/8

عمومی

عنوان

6711

6711

6713

6711

6711

6711

6716

6711

6717

منابع در

403112/9

398836/4

603326/2

503525/2

526532/6

734274/6

425526/5

638197/2

628837

بودجه
منابع
بودجه

579549/3

649260/8

874309/1

895307

942269/6

1292731

1064421

1505570

1778244

عمومی

ٔأذصٌ :عاضـ «ثطضؾي اليح ٝثٛزر ٝوُ وكٛضٙٔ ،بثع ثٛزر ، »ٝزفتاط ٔغبِعابت ثط٘بٔا ٚ ٝثٛزرأ ٝطواع پاػٞٚفٞابي
ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي ،قٕبضٔ ٜؿّؿُ .11383

زض رس )1( َٚؾبثم ٝاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثع ٘فت زض ثٛزر ٝضا ٔكبٞسٔ ٜايوٙايٓ .ثطضؾاي زلياك اضلابْ
رس٘ َٚكبٖ ٔيزٞس ضلٓ ضيبِي ٔٙبثع ٘فت زض ثٛزر ٝوكٛض عٕٔٛبً نعٛزي ثٛز ٜاؾت.
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جمع
استفاده از

زض رس )2( َٚرسيستطيٗ آٔبض زضآٔسٞبي ٘فتي ٔٙغجك ثط ثٛزر ٝؾبَ  1399ثطضؾي قس ٜاؾت؛
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض رسٔ َٚكرم اؾت  ٚثط اؾبؼ فطٚو زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜزض اليح ٝثٛزر ٝؾابَ
ليٕت  50زالضي ٘فت ذبْ  ٚؾ 36 ٟٓزضنسي نٙسٚق تٛؾعّٔ ٝي) ،زضآٔس اضظي ؾ ٟٓزِٚات (ثاب
احتؿبة ؾٙٔ ٟٓبعك ٘فتذيع) حسٚز ٔ 11يّيبضز زالض ذٛاٞس ثٛز .ثٝعال ٜٚزِٚت  16زضنس اظ ؾٟٓ
نٙسٚق ضا اؾتمطاو وطز ٜاؾات (ٔعابزَ ٔ 3/56يّيابضز زالض) .ثاب تٛرا ٝثا ٝؾيبؾاتٞابي حٕابيتي

] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

( 1399نبزضات ٔ 1يّي ٖٛثكى ٝزض ضٚظ ٘فت ٔ ٚيعب٘بت ،ذبِم نبزضات ٌبظ ٔ 4يّيابضزي زالضي،
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اعالٔئ 10/5 ،يّيبضز زالض آٖ ثب ٘طخ  4200تٔٛب٘ي ٚاٌصاض ذٛاٞس قاس ٔ ٚابثمي ٘ياع ثاب ٘اطخ 8500
تٔٛب٘ي ٚاٌصاض ٔيقٛزٔ .زٕٙٔ ٛبثع حبنُ اظ ايٗ ٔحُ ٞ 788عاض ٔيّيبضز ضيبَ ثطآٚضز قس ٜاؾات
(ٌعاضـ ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي).
جذول  .2درآمذهای حاصل از فروش نفت و سهم دولت ،صنذوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز (طبك
فروض الیحه) ،اعذاد به میلیون دالر /هسار میلیارد ریال

سهم دولت

صادرات نفت و
میعانات

18250

548

8486

2920

خالص
صادرات گاز

4000

120

1860

640

جمع صادرات
نفت ،میعانات
و خالص
صادرات گاز
(دالر)

22250

668

مجموع نفت ،میعانات و خالص
صادرات گاز (هسار میلیارد ریال)
مجموع هسار میلیارد ریال

10346

485

استقراض از
صنذوق توسعه
ملی

سهم صنذوق
توسعه ملی

3650

2646

800

580

3560

4450

3226

303
788

ٔأذصٌ :عاضـ «ثطضؾي اليح ٝثٛزر ٝوُ وكٛضٙٔ ،بثع ثٛزر ، »ٝزفتاط ٔغبِعابت ثط٘بٔا ٚ ٝثٛزرأ ٝطواع پاػٞٚفٞابي
ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي ،قٕبضٔ ٜؿّؿُ .11383
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عنوان

کل منابع
(میلیون دالر)

سهم مناطك
نفتخیس و
کمتر
توسعهیافته

سهم شرکت
ملی نفت یا
گاز

حُ ٔكىُ ٚاثؿتٍي ثٛزر ٝزِٚت ث ٝزضآٔسٞبي ٘فتي ،ثا ٝعٙاٛاٖ يىاي اظ ٟٔآتاطيٗ ٔزابضي
ثطاي اؾترطاد ضاٞجطزٞب ثبقس.
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آؾيتپصيطي اؾت و ٝتزطث ٝوكٛضٞبي ٔٛفك زض ايٗ ٔمبِ ٝثطضؾي قس ٔ ٚيتٛا٘اس اٍِاٛي ٔٙبؾاجي
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 .2-1-4ضشٍست اصالح تَدجِ دٍلت (هٌاتع دسآهذی جذیذً ،ظام هالیاتی ٍ افضایص
کاسایی هصاسف تَدجِ)

زض ثرف ٔٙبثع زضآٔسي زِٚت  ٚثب ضٚيىطز ٔمبْٚؾبظي آٖ ٔٛاضزي اظ لجيُ تغييط ٘حاٚ ٜٛضٚز ٔٙابثع
حبنُ اظ نبزضات ٘فت ث ٝثٛزر ٚ ٝيب حتي ذبضد وطزٖ اضظ ٘فتي اظ ثٛزر ،ٝوكف ٔٙبثع زضآٔاسي
رسيس  ٚانالح ٘ظبْ ٔبِيبتي ٔغطح اؾت .زض ؾبَٞبي اذيط ث ٝزِيُ تحطيٓٞب ٔ ٚكىالت زِٚات زض
تأٔيٗ وؿطي ثٛزر ٝذٛز تاب حاس ظيابزي ٍ٘ابٜٞاب ضا ثا ٝؾإت تغيياط ٘حاٚ ٜٛضٚز ٔٙابثع حبناُ اظ
نبزضات ٘فت ث ٝثٛزرٔ ٝعغٛ

واطز ٜاؾات؛ اظ آ٘زاب وا ٝاياٗ ٌاعاضـ زض ٔمابْ ٚضٚز رعئاي ثاٝ

ٔغبِت ٘يؿتِ ،صا نطفبً ث ٝثيبٖ ٔؿئّٔ ٝيپطزاظز.
ً .3-1-4شخ تاالی تیکاسی ٍ عذم تحمك التصاد هشدم تٌیاى

ٔتِٛي ؾيبؾتٌصاضي وكٛض لطاض ٌيطز .آٔبضٞب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض ؾابَٞابي ٌصقات ٝثا ٝناٛضت
ٔيبٍ٘يٗ ٔ 25/2يّي٘ ٖٛفط رٕعيت ثيىبض زض وكٛض ٚرٛز زاقت٘ ٚ ٝطخ ثيىابضي زض ياه فهاُ ثطاثاط
 10/5زضنس ثٛز ٜاؾت زض ٔٛضز رٛا٘بٖ ٘يع رٕعيت ثيىبض ث ٝنٛضت ٔتٛؾظ زض ؾابَٞابي ٌصقاتٝ
ثطاثط ثب ٞ 760/6عاض ٘فط ٘ ٚطخ ثيىبضي  25/7زضنس ثٛز ٜاؾت (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ).
ٍ .4-1-4اتستگی تِ اسصّای خاسجی دس هثادالت تجاسی

اظ آ٘زب و ٝپطتفٛي ثب٘ه ٔطواعي ٔتكاىُ اظ زالض  ٚياٛض ٚاؾاتٔ ،حاسٚزيتٞابي ٚضاعقاس ٜزض
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اقتغبَ ( ٚثيىبضي) يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٔتغيطٞبي التهبزي اؾت و ٝالظْ اؾت ٔاٛضز تٛرأ ٝؿائٛالٖ

زؾتطؾاي اياطاٖ ثاٙٔ ٝابثع اضظي حبناُ اظ نابزضات ٘فتائ ،حاسٚزيت ٘ماُ  ٚا٘تمابَ اضظ ،تحاطيٓ
ؾٛئيفت  ٚايزبز ٕٔٛٙعيت زض ايزبز اضتجبعبت ٔبِي  ٚثيٗإِّّي ،تحطيٓ  ٚايزبز ؾمف ذطيس ٘فات
ؾبَ  1390ث ٝثعس ،ثبعج ثطٚظ قٛن اضظي ث ٝوكٛض قس  ٚتجعبت ؾٍٙيٙي ثٕٞ ٝطا ٜزاقت (ٌعاضـ
ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ).
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ايطاٖ تٛؾظ ٔكتطيبٖ ذبضري  ٚايزبز ٔحسٚزيت زض زضآٔاسٞبي اضظي حبناُ اظ آٖ ،اظ ٘يٕا ٝزْٚ
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 .5-1-4تاال تَدى ضذت اًشطی ٍ عذم هصشف تْیٌِ اًشطی

قست ا٘طغي قبذهي اظ ٘بوبضآٔسي التهبز يه وكٛض اؾت و ٝث ٝعٛٙاٖ ٚاحاس ا٘اطغي ثاطاي ٞاط
ٚاحس تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ٔحبؾجٔ ٝيقٛز .قست ا٘طغي زض ؾبَ  2011ثطاي وكٛض ايطاٖ ثٔ ٝيعاٖ
 39525ثي تي ي ٛث ٝاظاي يه زالض تِٛياس ٘بذابِم زاذّاي ثاٛز ٜاؾات .1عاال ٜٚثاط اياٗ ثاب ٚراٛز
تالـٞبي رٟب٘ي ثطاي وبٞف قست ٔهط

ا٘طغي زض زٞٝٞبي اذيط قست ا٘طغي زض التهبز ايطاٖ

ٕٛٞاض ٜض ٚث ٝافعايف ثٛز ٜاؾت (فطدظاز ،ٜظوطيب .)1394 ،اظ ايٗ ضٔ ،ٚهط

ثبالي ا٘طغي زض وٙبض

ثٟطٜٚضي ٘ؿجتبً پبييٗ ٚاحسٞبي تِٛيس ا٘طغي (ث ٝعٛض ذبل ٘يطٌٚبٜٞبي ثاطق) يىاي اظ اابِفٞابي
اؾبؾي التهبز ايطاٖ تّمي ٔيقٛز .ثبال ثٛزٖ قست ا٘طغي ضٕٗ ايٙىٛٔ ٝرت اتال

ٔٙبثع ،آِٛزٌي

ٔحيظ ظيؿت ٔ ٚحسٚز قسٖ تٛاٖ تِٛيس ٚاحسٞبي تِٛيسي ٔيقٛز  ٚاظ ايٗ احطات ٔحسٚزوٙٙاسٜاي
عطضٙٔ ٝبثع ا٘طغي ضا ٔحسٚز ٔيوٙٙس ٘يع وبٞف ٔيزٞس.
 .2-4الذاهات اًجام ضذُ دس التصاد ایشاى تشای تْثَد التصاد هماٍهتی
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝالسأبت ٔتعسزي زض ؾبَٞابي اذياط ثاطاي ثٟجاٛز التهابز ٔمابٔٚتي  ٚافاعايف
ا٘عغب پصيطي التهبز ايطاٖ ا٘زبْ قس ٜاؾت اظ آٖ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝالسأبت  ٚثط٘بٔٞٝابي زثيطذب٘اٝ
ؾتبز فطٔب٘سٞي التهبز ٔمبٔٚتي زض حٛظٜٞبي ٔرتّف اقبض ٜوطز .زض ايٗ ضاؾتب تابو ٖٛٙثط٘بٔاٞٝابيي
اظ رّٕ ٝثط٘بّٔٔ ٝي اضتمبي ثٟاطٜٚضي ،ثط٘بٔأّ ٝاي پيكاجطز ثاطٌ ٖٚطاياي التهابز (تٛؾاع ٝنابزضات
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ثط ضقس التهبزي وكٛض زاضز؛ ا٘عغب پصيطي  ٚتٛاٖ ٚاوٙف التهابز ضا زض ٔمبثاُ قاٛن ٞابيي واٝ

غيط٘فتي) ،ثط٘بّٔٔ ٝي اضتمبي تٛاٖ تِٛيس ّٔي (زضٖٚظايي التهبز) ،ثط٘بّٔٔ ٝي ثطلطاضي ا٘ضاجبط ٔابِي
زض ثرف عٕٔٛي  ٚلغع ٚاثؿتٍي ثٛزر ٝث٘ ٝفت ،ثط٘بّٔٔ ٝاي تٛؾاع ٝظطفيات تِٛياس ٘فات ٌ ٚابظ ٚ

ايطاٖ.

] [ DOI: 10.52547/qjfep.8.30.107

 .1ثٟطٜٚضي  ٚقست ا٘طغي زض ايطاٖ  ٚرٟبٖ ،ازاض ٜثطضؾيٞب  ٚؾيبؾتٞبي التهبزي ثب٘ه ٔطوعي رٕٟٛضي اؾالٔي
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تىٕيُ ظ٘زيط ٜپابييٗزؾاتي  ٚتٛؾاع ٝثابظاض ،ثط٘بٔأّ ٝاي تٛؾاع ٝالتهابز زا٘افثٙيابٖ  ٚثط٘بٔأّ ٝاي
ٌفتٕبٖؾبظي  ٚفطًٙٞؾبظي التهبز ٔمبٔٚتي اقبض ٜوطز.1
ٕٞچٙيٗ زض عي ؾبَٞبي ٌصقت ٝؾتبز زثيطذب٘ ٝفطٔب٘اسٞي التهابز ٔمابٔٚتي وا ٝشياُ ٔعب٘ٚات
التهبزي ٕٞ ٚبٍٙٞي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٝثٛزر ٝوكٛض ؾبظٔبٖزٞي قس ٜاؾت ،ثب ٞس
 ٚثٟجٛز قبذمٞبي ٔمبٔٚت التهبزي  ٚزؾتيبثي ث ٝاٞسا

تأٔيٗ ضقس پٛياب

ؾٙس اكٓا٘ساظ ثيؿتؾبِ ،ٝؾيبؾتٞابي

وّي التهبز ٔمبٔٚتي ثب ضٚيىطز رٟبزي ،ا٘عغب پصيط ،فطناتؾابظِٛٔ ،اس ،زض ٖٚظا  ٚپيكاط ٚضا زض
لبِت  24ثٙس اثالغ واطز ٜاؾات (ٌاعاضـ ٔعب٘ٚات التهابزي ٕٞ ٚابٍٙٞي ؾابظٔبٖ ثط٘بٔا ٚ ٝثٛزراٝ
وكٛض).

 .5جوعتٌذی ٍ ًتیجِگیشی

زضٚالع يه فطآيٙس  ٚضاٞجطز والٖ اؾت ،ثٙابثطايٗ ثبياس زض اابضاٛثي ٘ظابْ ٔٙاس ثاطاي تاسٚيٗ اياٗ
ضاٞجطز تالـ وطزٔ .مبْٚؾبظي التهبز پسيسٜاي عمال٘ي اؾت وٕٞ ٝاٛاض ٜزض وكاٛضٞابي رٟابٖ ثاب
ازثيبت ٔرتّفي ٔغطح ثٛز ٜاؾات .آقاٙبيي ثاب تزطثا ٝزيٍاطاٖ ظٔيٙاٝاي ثاطاي رّاٌٛيطي اظ تىاطاض
اقتجبٜٞبي زيٍطاٖ  ٚثٝوبضٌيطي ضٚـٞبي نحيح ثب تٛر ٝث ٝأىب٘بت وكٛض ضا فطأ ٓٞيؾابظز .ثاب
اؾتفبز ٜاظ تزابضة وكاٛضٞابي ٔرتّاف ٔايتاٛاٖ اٍِاٛي عّٕيابتي ٔ ٚتٙبؾات ثاب التهابز اياطاٖ ضا
اؾترطاد وطز  ٚث ٝالتهبزي ٔمب ْٚزؾت يبفت و ٝزض ثطاثط ا٘ٛا قٛنٞب ٔمبٔٚت ذٛاٞس وطز.

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-09

ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝالتهبز ٔمبٔٚتي نطفبً ثط٘بٔٝاي وٛتبٜٔست اؾت  ٚاؾتطاتػي ٔمبثُ تحاطيٓ ٘يؿات ٚ

زض ايٗ ٔمبِٔ ٝؤِفٞٝبي ٔؿترطد اظ ثيب٘بت ٔمبْ ٔعظٓ ضٞجطي ث ٝعٛٙاٖ ٔجٙبي وبض لطاض ٌطفت ٚ
زض ايٗ ضاؾتب تزطث ٝثطذي اظ وكٛضٞب زض ضاؾتبي ٞط يه اظ ايٗ ٔؤِفٞٝب ثطضؾي قس ٜاؾت:
إِٓبٖ زض ايٗ ثرف ٔيتٛاٖ زؾت آٚضزٞبي ظيط ضا ثطاي اٍِٛؾبظي التهبز ٔمبٔٚتي زض اياطاٖ
ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز؛ اظ رّٕ ٝوٓ وطزٖ ٘مف زِٚت زض تهٕيٕبت ٔطثٛط ث ٝؾطٔبيٌٝاصاضي ٚ
ٔ .1عب٘ٚت التهبزي ٕٞ ٚبٍٙٞي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزر ٝوكٛض.
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هشدهی کشدى التصاد ٍ فعال کشدى تخص خصَصی :ثب ثطضؾي تزطثيابت وكاٛضٞابي غاپاٗ ٚ
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قطوتٞب ،حطوت ث ٝؾٕت ضلبثت ثيكتط زض ثبظاضٞبي ٔرتّفٔ ،حاسٚز واطزٖ ا٘حهابضٌطاٖ،
ثٟجااٛز ٘ظاابْ ثاابظتٛظيع زضآٔااس ،ؾيبؾاات حٕبي ات ثااط ٔكاابغُ وٛاااه  ٚؾااطٔبيٌٝااصاضي زض
ؾطٔبيٞٝبي ا٘ؿب٘ي.
-

حوایت اص تَلیذ هلی :تزطثيبت ؾ ٝوكٛض ثطظيُ ،وط ٜرٛٙثي ٔ ٚبِعي حبوي اظ آٖ اؾت واٝ
ؾيبؾت ربيٍعيٙي ٚاضزات  ٚحٕبيت اظ تِٛيس زاذّي زض ٔٛاضزي و ٝناٙعت تاٛاٖ ضلبثات ثاب
وكٛضٞبي زيٍط ضا زض عطن ٝثيٗإِّّي پياسا ذٛاٞاس وٙاس ،اناالح ٘ظابْ اضظي ثاطاي تٛؾاعٝ
نبزضات  ٚافعايف تِٛيس زاذّي ،رصة ؾطٔبيٌٝاصاضي زض وبالٞابي ؾاطٔبيٝاي ٚ ٚاؾاغٝاي،
حطوت ث ٝؾٕت اؾاتطاتػي تٛؾاع ٝنابزضات  ٚحطوات اظ تِٛياس وبالٞابي وابضثط ثا ٝؾإت
وبالٞبي لبثُ عطض ٝث ٝثبظاض رٟب٘ي ،اظ رّٕٟٓٔ ٝتطيٗ السأبت ايٗ ؾ ٝوكٛض ثٛز ٜاؾت.
ٔسيطيت ناٙعت ثاطق ذاٛيف ا٘زابْ زاز ٜثاٛز ٔايتاٛاٖ الاسأبت آٖٞاب اظ رّٕا ٝاؾاتفبز ٜاظ
ثط٘بٔٞٝبي تكاٛيمي ثاطاي ٔهاط

ثٟيٙا ،ٝضعبيات اؾتب٘ساضزؾابظي  ٚاؾاتفبز ٜاظ تىِٛٙاٛغي ٚ

تزٟيعات زا٘فثٙيبٖ ضا ٔس ٘ظط لطاض زاز.
-

هذیشیت هٌاتع اسصی :تزطثيبت وكٛض ٔبِعي ٘كبٖ ٔيزٞس ارطاي ؾيبؾاتٞابي اضظي ٔٙبؾات
زض تٛؾع ٝنبزضات ٔ ٚسيطيت ٚاضزات ،ايزابز ٔحاسٚزيت زض ذابضد قاسٖ ؾاطٔبي ٚ ٝتٙظايٓ
ثبظاضٞبي ٔبِي ٔيتٛا٘س ظٔيٝٙؾبظ تٛؾع ٝايٗ وكٛض ثبقس.

-

کاّص ٍاتستگی تِ صٌعت ًفت :ايزبز نٙسٚق ّٔي ٘فت زض ٘طٚغ ،ؾطٔبيٌٝاصاضي زضآٔاسٞبي
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هذیشیت هصشف :ثب تٛر ٝث ٝتزطثيبت وكٛض اٍّ٘ؿاتبٖ  ٚؾيبؾاتٞابيي وا ٝاياٗ وكاٛض ثاطاي

٘فتي ث ٝربي ٚاضز قسٖ آٖٞب زض ثٛزر ٝزِٚتي اظ رّٕ ٝزضؼٞابيي اؾات وا ٝاظ تزطثا٘ ٝاطٚغ
ٔيتٛاٖ آٔٛذت.
قبُٔ تغييط ؾيؿتٓٞبي آٔٛظقي ،ايزبز ؾيؿتٓٞبي ٘ٛآٚضي ،اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي  ٚتىِٛٛٙغٞبي
ثطتط ،إٞيت زازٖ  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ضٚي فعبِيتٞبي تحميك  ٚتٛؾع ٚ ٝايزبز ظيطؾابذتٞابي
اعالعبتي  ٚقجىٞٝبي اضتجبعي ٔيقٛز.
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التصاد داًصتٌیاى :ؾيبؾتٞب  ٚالسأبت وكٛضٞبي ٙٞس  ٚايٗ زض اضتجبط ثب التهبز زا٘فثٙيابٖ
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ثطضؾي  ٚتحّيُ زضؾت ايٗ ؾيبؾت ٞب زض ا٘تربة اٍِٛي ٔٙبؾت التهابز ٔمابٔٚتي ٔتٙبؾات ثاب
قطايظ ايطاٖ ٔيتٛا٘س ٔؿيط پيكطفت التهابز ضا ؾاطعت ثجركاسٔ .ؿإّبً زض عطاحاي اٍِاٛي التهابز
ٔمبٔٚتي ٔي ثبيؿت يه زيسٌب ٜثٔٛي  ٚاؾالٔي اترابش قاٛز وا ٝزاضاي ٔجاب٘ي ٔكارم  ٚاناٚ َٛ
ابضاٛة ٞبي پصيطفت ٝقس ٜاظ ٔٙظط اؾالٔي -ايطا٘اي ثبقاس .اِجتا ٝزض اياٗ ضأ ٜايتاٛاٖ اظ تزطثيابت
وكٛضٞبي ٔربِف زض ارطا وٕه ٌطفتٞ .س

ايٗ ٔمبِ ٝضنس ثطذي اظ تزطثيبت ضخ زاز ٜزض ايٗ

حٛظ ٜثٛز؛ و ٝاِجت ٝثطاي پصيطـ  ٚربيابثي آٖٞاب زض اٍِاٛي التهابز ٔمابٔٚتي ا٘زابْ پاصيطـٞابي
رسيتط ضطٚضي اؾت.

آجیلیّ ،ادی (« .)1392التهبز ٔمبٔٚتي زض ٘ظبْ التهبز ؾيبؾي رٟب٘ي»٘ .كطي ٝعّ ْٛؾيبؾاي .زٚضٜ
 .9قٕبض .24 ٜنم .87-105

اسددذی ،عل دی (٘« .)1393ظاابْ التهاابز اؾااالٔي اٍِااٛيي وبٔااُ ثااطاي التهاابز ٔماابٔٚتي» .فهااّٙبٔٝ
ؾيبؾتٞبي ضاٞجطزي  ٚوالٖ .زٚض .2 ٜقٕبض .5 ٜنم .25-39
اهیٌی ،اضشف (ٔ« .)1389سَ ٔبِعيبي  ٚپيكطفت»ٞ .فت٘ٝبٔ ٝپٍب ٜحٛظ .ٜقٕبض.280 ٜ
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هٌاتع

ایواًیساد ،هشتضی (ٔ« .)1376سيطيت تٛؾع ٝزض ٔبِعي»ٔ .زّ ٝتسثيط .قٕبض .79 ٜنم .84-89
تَسلی ،هحوَد ( .)1374تٛؾع ٝالتهبزي غاپٗ ثاب تأوياس ثاط آٔاٛظـ ٘ياطٚي ا٘ؿاب٘ي٘ .كاط ٔؤؾؿاٝ

سحواًی ،علی ( .)1378إِٓبٖ .تٟطاٖٚ :ظاضت أٛض ذبضر.ٝ
حمیمی ،ایواى ( .)1384تٛؾع ٝالتهبزي غاپٗ  ٚعٛأُ وّيسي آٖ .تٟطاٖ٘ :كط ضاٞجطز يبؼ.
سالکی ،حسیي (« .)1366تٛؾع ٝالتهبزي غاپٗ  ٚعٛأُ وّيسي آٖ»٘ .كطي ٝحؿبثساض .قٕبض.35 ٜ
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ٔغبِعبت  ٚپػٞٚفٞبي ثبظضٌب٘ي.
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سیف ،الِهشاد؛ هشضذی ،تٌْام ٍ هجتثی ساعی دّمی ( .)1394التهبز ٔمبٔٚتي  ٚثب٘ىساضي ٔمابٔٚتي:
ٔفبٞيٓ ،تزبضة  ٚقبذمٞب٘ .كط زا٘كٍب ٜعبِي زفب .
سیفلَ ،سجاد (ٔ« .)1393فْٟٛقٙبؾي التهبز ٔمبٔٚتي»ٔ .زّٔ ٝعطفت التهابزي .زٚض .5 ٜقإبض.10 ٜ
نم .151-173
ضیشخاًی ،هحوذعلی؛ تشاسی ،اتارس ٍ حسیي پَصش ضیشلضی (« .)1388تئٛضي ٘فطيٗ ٔٙابثع ياب ٘حاٜٛ
ٔسيطيت ٔٙبثع ٘فتئ .غبِعٛٔ ٝضزئ :مبيؿا ٝاياطاٖ ٘ ٚاطٚغ» .فهاّٙبٔ ٝؾيبؾات .زٚض .40 ٜقإبض.2 ٜ
نم .115-134
ضیشصادی ،سضا (« .)1390زِٚت  ٚتٛؾع ٝؾيبؾي زض ٔبِعي»ٔ .زّٔ ٝغبِعبت ؾيبؾي .زٚض .3 ٜقٕبضٜ
 .9نم .153-180
صوذیّ ،ادی ( .)1368اٍٍ٘ٛي ثبظؾبظي التهبز إِٓبٖ فسضاَ پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي ز .ْٚتٟاطاٖ:

صَفیًظاد ،هجیذ ( .)1387اٞسا

 ٚتزطثيبت ثٛزر٘ ٝفت ٘طٚغ٘ .كط تبظٜٞبي ا٘طغي ،قٕبض.2 ٜ

عثاسملی ،سضا ( .)1385تح ٚ َٛتٛؾع ٝزض ٔبِعي .تٟطاٖ :زفتط ثبظضٌب٘ي آؾيب اليب٘ٛؾي.ٝ
عثذالولکی ،حجتاهلل ( .)1393التهبز ٔمبٔٚتي زضآٔسي ثط ٔجب٘ي ،ؾيبؾتٞب  ٚثط٘بٔ ٝعُٕ .تٟاطاٖ:
٘كط ثؿيذ زا٘كزٛيي زا٘كٍب ٜأبْ نبزق ( ).
فطاسی ،هجیذ ٍ جَاد پَسغفاس (« .)1393ثطضؾي  ٚتجييٗ اٍِٛي التهبز ٔمابٔٚتي زض التهابز اياطاٖ».
ٔزّاا ٝالتهاابزي (زٔٚبٙٞبٔاا ٝثطضؾااي ٔؿاابئُ  ٚؾيبؾااتٞاابي التهاابزي .زٚض .14 ٜقاإبض.6 ٚ 5 ٜ
نم.29-40
هخثش ،هحوذ ( .)1394ضٞيبفتي ث ٝتٛؾع ٝالتهبزي تٛأْ ثب عساِت .تٟاطاٖ٘ :كاط زا٘كاٍب ٜأابْ نابزق
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ا٘تكبضات زا٘كٍب .ٜؾّؿٌّ ٝعاضـٞبي تحميمبتي.

( ).

ٔبِعي ،تطويٙٞ ٚ ٝس) .تٟطأٖ :ؤؾؿٔ ٝغبِعبت  ٚپػٞٚفٞبي ثبظضٌب٘ي.
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ٍلیتیگی ،حسي ( .)1388ثؿت ٝؾيبؾتي تٛؾع ٝنبزضات ٔٙترجي اظ وكٛض ٞبي ٔٛفاك (واط ٜرٙاٛثي،
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