کاربزد اقتصاد آسهایشگاّی در تخصیص
هٌابغ باًکی (هَرد هطالؼِ قزاردادّای باًکی)
تبضید زضیبفت1394/6/18 :

تبضید تأییس1395/2/13 :

*

_________________________________________________________________ هحوذًقی ًظزپَر
**
ًاصز الْی
***
سیذهْذی هیزحسیٌی

چکیذُ
اقتصبد آزهبیطگبّی ابساری است کِ هیتَاًذ بسترّبی الزم برای دستیببی بِ ًتیجِّبی قببل اتکب در
زهیٌِّبی هتعذد علن اقتصبد را فراّن آٍرد ٍ بب استفبدُ از آزهَىّبی کٌترلضذُ ،دستبٍردّبی ببارزش،
هقبلِ پیص رٍ در بخص تبییي ادبیبت اقتصبد آزهبیطگبّی از رٍش تَصیفی ٍ تحلیل هحتَا ٍ در صحٌِ
آزهبیطگبُ از آزهَىّبی آزهبیطگبّی بْرُ بردُ ٍ بِ بررسی ایي فرضیِ هیپردازد کِ «اقتصبد آزهبیطگبّی
هیتَاًذ در قبلب هجوَعِای از آزهَىّبی آزهبیطگبّی ترکیب حذاکثرکٌٌذُ سَد ببًک از بیي تسْیالت
قراردادّبی هببدلِای ٍ هطبرکتی را تعییي کٌذ»ً .تیجِّب ًطبى داد ببًک در بستر آزهًَی آزهبیطگبّی هیتَاًذ
بب در ًظرگرفتي تقبضبکٌٌذگبى تسْیالت ،تَرم ٍ رضذ اقتصبدی دٍرُ پیطیي ،زهبى کًٌَی ٍ دٍرُ آیٌذُ
ترکیبی را ضٌبسبیی کٌذ کِ بیطتریي سَدآٍری را در تخصیص هٌببع برای ببًک بِ ارهغبى آٍرد.
ٍاصگاى کلیذی :اقتصبد آزهبیطگبّی ،آزهَىّبی تجربی ،ببًکذاری اسالهی ،تخصیص هٌببع ببًکی.
طبقِبٌذی .G20, G21, Z19 :JEL

Email: nazarpur@mofidu.ac.ir.

* .زا٘كیبض التهبز زا٘كٍبٔ ٜفیس.
** .اؾتبزیبض ٌط ٜٚالتهبز زا٘كٍبٔ ٜفیس.

Email: elahi.n@gmail.com.

*** .وبضقٙبؾی اضقس ّٖ ْٛالتهبزی زا٘كٍبٔ ٜفیس (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
Email: seyedmehi_mirhoseini@yahoo.com.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سال شانسدهم /شماره  / 63پاییس 1395

کنّسیٌِ ٍ هطوئٌی را برای تخصیص بْیٌِ هٌببع ببًکی در پی داضتِ ببضذ.

117

هقذهِ
زض ز٘یبی پیكطفت ٝثب٘ىساضی ٘مف ٕٟٔی زضثبضٚ ٜاؾٌُٝطی ٔبِی ایفب ٔیوٙس  ٚثٖٛٙٝاٖ
ٔٙجٗی لبثُ اٖتٕبز  ٚپطلسضت ،پبؾدٌٛی ٘یبظٞبی ٔبِی فٗبالٖ التهبزی اؾت .اظ َطف
زیٍط چ ٖٛثب٘هٞب ضؾبِت ذٛز ضا زض ربیٍب ٜثٍٙب ٜؾٛزآٚض زض نسض ٞسفٞبی ثّٙسٔست
ذٛز لطاض ٔیزٙٞس؛ ثٙبثطایٗ چٍٍ٘ٛی اضائ ٝتؿٟیالت ثب٘ىی اظ َطف ثب٘ه ثٔ ٝتمبيیبٖ
إٞیت فطاٚا٘ی زاضز .زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی و٘ٛٙی ،ثب٘ىساضی اؾالٔی زض ؾبَٞبی اذیط ٔٛضز
تٛر ٝوبضقٙبؾبٖ ٔبِی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثب تٛر ٝثٌ ٝؿتطـ ثب٘ىساضی اؾالٔی زض
وكٛضٞبی اؾالٔی  ٚغیطاؾالٔی ثطَطفوطزٖ زقٛاضیٞب  ٚوبضا وطزٖ آٖ إٞیت زاضز؛ ظیطا
تهٕیٓٞبی غٍّ حٛظ ٜثب٘ىساضی ٔیتٛا٘س احطٞبی ٔٙفی رجطاٖ٘بپصیطی ضا ثط ثس٘ ٝالتهبز
ٚاضز وٙس؛ ثٙبثطایٗ ثٝوبضٌیطی ضٚـٞبی ٔٙبؾت ترهیم ٔٙبثٕ ثب٘ىی إٞیت فطاٚا٘ی زاضز.
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ثٓ٘ ٝط ٘ٛیؿٙسٌبٖ ،التهبز آظٔبیكٍبٞی لبثّیت ٌطفتٗ تهٕیٓٞبی زضؾت  ٚزؾتوٓ
وٓضیؿه ضا زض ایٗ حیُ ٝزاضز.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمذنقی نظرپور ،ناصر الهی و سیذمهذی میرحسینی

ٕٞبَٖٛض و ٝزض أط تِٛیس وبال ثطای ثٟجٛز ٚيٗیت تِٛیس  ٚثٟطٜٚضی ٖٛأُ تِٛیس،
ثٝوبضٌیطی ضٚـٞبی تِٛیسی رسیس  ٚوبضا إٞیت ثبالیی زاضز ،زض ظٔی ٝٙتِٛیس ّٖٓ ٘یع
اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ٔتفبٚتٔ ،تٙبؾت  ٚوبضا یىی اظ ظیطؾبذتٞبی يطٚضی زضایٗثبضٜ
اؾت ّٖٓ .التهبز ٕٛٞاض ٜزض ثطضؾی ٔتغیطٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝاـ زض رٟبٖ ٞؿتی ،ا٘ؿبٖ ٚ
پیفثیٙی ضفتبضٞبی ٚی اظ ٔحٛضیت ٔ ٚ ٟٓتأحیطٌصاضی ثطذٛضزاض اؾت؛ اظایٗضٔ ٚیتٛاٖ
زضیبفت ثطای ثطضؾی  ٚپیفثیٙی ضفتبض ا٘ؿبٖ زض ّٖٓ التهبز ،ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـٞبی
آظٔبیكٍبٞی  ٚثطٌطفت ٝاظ ز٘یبی ٚالٗی ،أطی غیط لبثُ ا٘ىبض قٕطزٔ ٜیقٛز.

التهبز آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘س ثب تىی ٝثط آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی  ٚوٙتطَقس ٜث ٝتِٛیس
زازٜٞبی لبثُ اؾتٙبز ٘ ٚعزیه ث ٝرطیبٖ ٚالٗی التهبز ثپطزاظز  ٚثؿتطٞبی الظْ ثطای
پیكطفت ّٖٕی ّٕٖ ٚی زض ّٖٓ ضا فطا ٓٞآٚضزٔ .عیتٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی ـ لبثُ
وٙتطَثٛزٖ ٔتغیطٞب ،أىبٖ ثطضؾی فطيیٞٝبی ٘ٓطیٞٝب ٔ ٚیعاٖ نحت  ٚؾمٓ آٟ٘ب ٘ ٚیع
تزسیسپصیطی آظٖٔٞٛب  ... ٚـ ایٗ يطٚضت ضا پسیس ٔیآٚضز ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی
آظٔبیكٍبٞی ثتٛا٘یٓ زؾتبٚضزٞبی ثباضظـ ،وٓٞعیُٕٔ ٚ ٝٙئٙی ثطای وٙتطَ  ٚضفٕ ٞط چٝ
ثٟتط زقٛاضیٞب ٛٔ ٚإ٘ التهبزی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زاقت ٝثبقیٓ.

پػٞٚف پیف ض ٚث ٝثطضؾی ایٗ فطيیٔ ٝیپطزاظز و« ٝالتهبز آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘س زض
لبِت ٔزٕٖٝٛای اظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ،تطویت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه اظ ثیٗ
تؿٟیالت لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ٔ ٚكبضوتی ضا تٗییٗ وٙس» .ث ٝایٗ ٔٛٓٙض چٟبض قی ٜٛاظ
قیٜٞٛبی ترهیم ٔٙبثٕ زض لبِت لطاضزازٞبی ٔطاثح ،ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه اظ لطاضزازٞبی
ٔجبزِٝای ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی ًٔ ٚبضث ٝاظ لطاضزازٞبی ٔكبضوتی َی زٔ ٜطحّ ٝآظٖٔٞٛبی
آظٔبیكٍبٞی  ٚثب حًٛض ؾی زا٘كز ٛزض ٘مف ٔكتطی ثب٘ه ـ ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
آظٔبیكٍبٞی ـ ثط َجك اؾتب٘ساضزٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی زض زا٘كٍبٔ ٜفیس زض اؾفٙس 1392
آظٔ ٖٛقس  ٚوٛقیس ٜقس ثٟتطیٗ تطویت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه ثطای ترهیم ٔٙبثٕ
ثب٘ىی اظ ثیٗ ایٗ زٔ ٜطحّ ٝآظٔبیف قٙبؾبیی قٛزّٖ .ت ا٘تربة ایٗ چٟبض لطاضزاز ،فطاٌیط
 ٚپطوبضثطزثٛزٖ ایٗ لطاضزازٞب زض اُٖبی تؿٟیالت زض ثبظ ٜظٔب٘ی ز ٜؾبَ ٌصقت ٝوكٛض
اؾت و ٝتٛر ٝث ٝایٗ ٔ ٟٓاظ ِحبِ پٛقف ت ٔٛٙافطاز ثطای ضٖبیت اؾتب٘ساضزٞبی
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آظٔبیكٍبٞی إٞیت زاضز.
ٔحتٛا  ٚزض نح ٝٙآظٔبیكٍب ٜاظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ثٟط ٜثطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ پػٞٚف
پیف ض ٚزض نسز پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ پطؾف اؾت و:ٝ
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ؾجس تؿٟیالت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز
ثب٘ه زض لبِت لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ـ ٔطاثح ٚ ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه ـ ٔ ٚكبضوتی ـ
ٔكبضوت ٔس٘ی ًٔ ٚبضث ٝـ ضا اضائ ٝزاز؟

ثٙبثطایٗ زض ازأ ،ٝيٕٗ ثیبٖ ازثیبت ٔٛي ٚ ٔٛپیكی ٝٙتحمیك ثٗٔ ٝطفی التهبز
آظٔبیكٍبٞی ،لّٕط ٚوبضثطزیٔ ،عیتٞب ،اٖتجبض ذبضری ٘تیزٞٝبی آظٔبیكٍبٞی ٚ
تٕٗیٓپصیطی آٟ٘ب زض ز٘یبی ٚالٗی پطزاذت ٝقسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ قیٜٞٛبی ترهیم ٔٙبثٕ زض
لبّٕٖ٘ ٖٛیبت ثب٘ىی ثس ٖٚضثب تجییٗ ٔیقٛز؛ ؾپؽ ث ٝتكطیح آظٔبیف ا٘زبْقس ٜپطزاذتٝ
ذٛاٞس قس  ٚزض پبیبٖ ثب ٔٗطفی تطویت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه زض ترهیم ٔٙبثٕ ثب٘ىی
حبنُ اظ آظٔبیف ،رٕٕثٙسی ٘ ٚتیزٌٝیطی نٛضت ٔیپصیطز.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص ...

ٔمبِ ٝپیف ض ٚزض ثرف تجییٗ ازثیبت التهبز آظٔبیكٍبٞی اظ ضٚـ تٛنیفی  ٚتحّیُ

ادبیات هَضَع ٍ پیشیٌِ تحقیق
اظ ز ْ1930 ٝٞتب أطٚظ ثٝوبضٌیطی التهبز آظٔبیكٍبٞی ض٘ٚس نٗٛزی َی وطز ٜاؾت  ٚثٝ
٘ٓط ٔیضؾس ایٗ ضٚـ تٛا٘ؿت ٝثبقس ثب تِٛیس زازٜٞبی لبثُ اؾتٙبز اٖتٕبز پػٞٚكٍطاٖ
التهبزی ضا رّت وٙس .زض ازأ ٝث ٝثطضؾی ٟٔٓتطیٗ ُٔبِٗٞٝبی زاذّی  ٚذبضری
ا٘زبٌْطفت ٝزضثبض ٜالتهبز آظٔبیكٍبٞی ٘ ٚیع وبضثطز آٖ زض ثب٘ىساضی پطزاذتٔ ٝیقٛز.
٘ٓطپٛض ( ،)1384زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ٖٛٙاٖ «آظٖٔٞٛبی تزطثی زض التهبز  ٚوبضثطز آٖ زض
التهبز اؾالٔی» زض نسز اؾت زض لبِت ضٚـ تٛنیفی ـ تحّیّی ثٗٔ ٝطفی ایٗ قیٚ ٜٛ
وبضثطز آٖ زض التهبز اؾالٔی ثپطزاظز٘ .تیزٞٝبی حبنُ اظ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس زض نٛضتی
و ٝزض ٔحیٍ آظٔبیكٍبٞی ،افطازی اظ ربٔٗ ٝثبٚضٔٙساٖ ثٔ ٝىتت التهبزی اؾالْ ثٝنٛضت
ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطٌعیس ٜق٘ٛس ٟ٘ ٚبزٞبی ثطٌطفت ٝاظ ٔىتت التهبزی ٘یع زض ایٗ ٔحیٍ حبوٓ
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ثبقسٔ ،یتٛاٖ زض رٟت تسٚیٗ ّٖٓ التهبز ث ٝآظٔ ٖٛفطيیٞٝب زض التهبز اؾالٔی پطزاذت
 ٚثٓ٘ ٝطیٞٝبیی زؾت یبفت.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمذنقی نظرپور ،ناصر الهی و سیذمهذی میرحسینی

ٕٞچٙیٗ زضثبضٟٓٔ ٜتطیٗ ُٔبِٗٞٝبی ذبضری ٔیتٛاٖ ث ٝپػٞٚفٞبی ظیط اقبض ٜوطز:
زافٗ ثطي ( )Dufwenberg, 2012زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ٖٛٙاٖ «ثب٘ىساضی زض ثٛتٝ
آظٔبیكبت» لهس زاضز ٘كبٖ زٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛآظٔبیفٞب زض لبِت اؾتب٘ساضزٞبی التهبز
آظٔبیكٍبٞی زض وٙبض زیسٌبٞی ٔبِی ـ ثب٘ىی ثطای ف ٟٓثحطاٖ ٔبِی  ٚثب٘ىی ٔفیس اؾت ٘ ٚیع
آیب آظٔبیكٍبٔ ٜیتٛا٘س پبؾد ٔفیس زضثبض ٜؾیبؾتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٔ ٝب ثسٞس؟ آظٔبیف
َطاحیقس ٜزض پػٞٚف ث ٝایٗ نٛضت اؾت و ٝایٗ ؾبظٚوبض ثب٘ىساضی ثٖٛٙٝاٖ یه ثبظی
ثب ز٘ ٚتیزٔ ٝتفبٚت ث ٝتهٛیط وكیس ٜقس ٜاؾت٘ .تیز ٝذٛة ؤ ٝطزْ پَٞٛبیكبٖ ضا زض
ثب٘ه ٍ٘ٝزاضی ٔیوٙٙس  ٚاربظٔ ٜیزٙٞس و ٝثب ؾٛز ضقس وٙس ٘ ٚتیز ٝثس و ٕٝٞ ٝافطاز
ٞطاؼ زاض٘س  ٚؾپطزٜٞبیكبٖ ضا ذبضد ٔیوٙٙس٘ .تیزٞٝبی حبنُ اظ آظٔبیف ٘كبٖ زاز وٝ
اٌط یه فطز ثتٛا٘س زض ظٔبٖ ثٖ ٝمت ثطٌطزز  ٚثتٛا٘س ٖٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا تغییط زٞس ـ
ؾیبؾت زِٚت ،اؾتب٘ساضزٞبی تؿٟیالتزٞی ،قی ٜٛضتجٝثٙسی اٖتجبضی  ... ٚـ احطٞبی ّٖت ٚ
ِّٔٗٛی ذٛثی زضثبض ٜؾطٔبیٌٝصاضیٞب وكف ٔیوٙس.
پطیٙب ( )Prina, 2013زض پػٞٚف ذٛز تحت ٖٛٙاٖ بانکذاری فقرا از طریق حسابهای

پسانذاز :اؾتٙبزی ثط التهبز آظٔبیكٍبٞی زض نسز یبفتٗ پبؾد ایٗ پطؾف اؾت و ٝآیب

ذب٘ٛازٜٞبی فمیط اٌط زؾتطؾی ث ٝآٟ٘ب زاز ٜقٛز حؿبةٞبی پؽا٘ساظ ضا ثبظ ٔیوٙٙس؟ ٚی زض
آظٔبیف ذٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ؾبظٚوبضٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی ،حؿبةٞبی ثب٘ىی ـ
حؿبةٞبی ثسٞ ٖٚعیٞٝٙبی ٌكبیفٍٝ٘ ،زاضی  ٚثطزاقت ـ  1236ذب٘ٛاز ٜزض ٘ٛظزٔ ٜحّٝ
فمیط ٘پبَ و ٝؾطپطؾتبٖ ذب٘ٛاضٞب ظ٘بٖ ثیٗ 18ـ 55ؾبَ ثٛزٜا٘س ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت.
٘تیزٞٝب ٘كبٖ زاز ذب٘ٛازٜٞبی فمیط اٌط ث ٝحؿبة پؽا٘ساظٞبی ذبل ـ ثسٞ ٖٚعیٞٝٙبی
ٌكبیفٍٝ٘ ،زاضی  ٚثطزاقت ـ زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس ،پؽا٘ساظ ثیكتطی ا٘زبْ ٔیزٙٞس .زض
٘تیز ٝزؾتطؾی ث ٝحؿبةٞبی پؽا٘ساظ ،ؾطٔبیٌٝصاضی آٟ٘ب ضا زض ؾالٔت  ٚآٔٛظـ ٚ
پطٚضـ افعایف ٔیزٞس.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ُٕٔئٗ  ٚوبضا و ٝث ٝتجییٗ ٚيٗیتی ثیٙزبٔس وٝ
٘عزیه ث ٝفًبی ٚالٗی التهبز ثبقس ،وبضثطز التهبز آظٔبیكٍبٞی ثٖٛٙٝاٖ ضٚقی لبثُ اتىب
زض قبذٞٝبی ّٖٓ التهبز ٔب٘ٙس ثب٘ىساضی پصیطفت ٝقس ٜاؾت .ثَٛٝضی و ٝزضایٗثبض ٜثؿیبضی
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اظ وكٛضٞب زؾت ث ٝالساْٞبی رسی ظزٜا٘س  ٚحتی قبٞس ٚرٛز آظٔبیكٍبٜٞبی التهبز زض
ُٕٔئٙب زض پیكجطز ٞسفٞبی التهبزی ٘ ٚیع زض ترٕیٗ وبضایی یب ٖسْ وبضایی ؾیبؾت
التهبزی پیف اظ اٖٕبَ ثط ثس٘ ٝربٔٗٔ ٝیتٛا٘س ثؿیبض احطٌصاض ٚالٕ قٛز.
ثطضؾی ُٔبِٗٞٝبی ا٘زبٌْطفت ٝزض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس ،پػٞٚفٞب زضثبضٗٔ ٜطفی
آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی  ٚوبضثطز آٖ زض التهبز ایطاٖ ثؿیبض ا٘سن  ٚاٍ٘كتقٕبض ثٛز ٜاؾت
ُٔ ٚبِٗٝای زضثبض ٜآظٔ ٖٛآظٔبیكٍبٞی زض ثب٘ىساضی ٔكبٞس٘ ٜكس ٜاؾت .افع ٖٚثط ایٗ اظ
آ٘زب و ٝؾبذتبض ٘ٓبْ ثب٘ىی زض ؾُح رٟبٖ ثط پبی ٝلطاضزازٞبی ضثٛی اؾت ٔ ٚجٙبی اضائٝ
تؿٟیالت ثط اؾبؼ لطو  ٚاٚضاق لطئ ٝیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ُٔبِٗٞٝبیی زضثبض ٜوبضثطز
التهبز آظٔبیكٍبٞی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب زض ُٔبِٗٞٝبی ذبضری ٔكبٞس٘ ٜكسٜ
اؾت؛ پؽ ذأل ُٔبِٗٝای و ٝث ٝز٘جبَ اؾتفبز ٜاظ ٔف ْٟٛالتهبز آظٔبیكٍبٞی زض ترهیم
ٔٙبثٕ ثب٘ىی ثط اؾبؼ لبّٕٖ٘ ٖٛیبت ثب٘ىی ثس ٖٚضثب ثبقسٔ ،كٟٛز اؾت.
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ثطذی زا٘كٍبٜٞبی رٟبٖ ٔب٘ٙس وٕجطیذ ،اؾتٙفٛضزٞ ،بضٚاضز  ٚاضاؾٕٛؼ ّٙٞس ٞؿتیٓ وٝ

اقتصاد آسهایشگاّی
 .1تؼزیف
ٔٙبثٕ ُٔبِٗبتی ٔ ٟٓزضثبض ٜالتهبز آظٔبیكٍبٞی تٗطیفٞبی ٔتٖٛٙی زضثبض ٜایٗ ٔف ْٟٛاضائٝ
زازٜا٘س وٞ ٝط وساْ ث ٝظٚایٞٝبی ایٗ ضٚـ ٔیپطزاظز  ٚایٗ ٌؿتطزٌی تٗطیفٞب ٘كبٖ اظ
پتب٘ؿیُٞبی ثبِم ٜٛآظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی زاضز و ٝزض ظیط ثطذی اظ آٟ٘ب ثیبٖ ٔیقٛز:
 .1التهبز آظٔبیكٍبٞی وـبضثطز ضٚـٞـبی آظٔبیكـٍبٞی ثـطای ُٔبِٗـ ٚ ٝپبؾـدٌـٛیی ثـٝ
پطؾفٞبی التهبزی اؾت (.)kagel & Roth, 1997, p.25
 .2التهبز آظٔبیكٍبٞی ضٚقی اؾت و ٝالتهبز ضا ث ٝآظٔبیكٍبٔ ٜـیآٚضز  ٚثـب پسیسؾـبذتٗ
ٔزٕٖٝٛای قطایٍ تحت وٙتطَ زض ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط ثٔ ٝـب ایـٗ فطنـت ضا ٔـیزٞـس وـٝ
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ثطضؾی وٙیٓ زض قطایُی و ٝوٙتطَپصیطی اظ قطایٍ ٔٛرٛز وٕتط اؾت ،قبٞس چـٔ ٝؿـبئّی
ذٛاٞیٓ ثٛز (.)Roth, 1988, p.5
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 .3التهبز آظٔبیكٍبٞی ٚ ٓٓ٘ ،ا٘ٓجبَی اؾت و ٝزض آٖ زازٜٞب زض ٔحیٍ وٙتطَقـس ٜفـطآٞ
ٔیق٘ٛس (.)Reuben, 2013, p.4
 .4آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ث ٝقىُ وپیثطزاضی ٔحى اظ ٚالٗیت یب آظٖٔٞٛبی ایفبی ٘مف
٘یؿتٙس ثّى ٝایٗ آظٔبیفٞب ثب افطاز ٚالٗی ؾطٚوبض زاض٘س و ٝزض ٔٛلٗیتٞبی ذُیـط ا٘ترـبة
ٔیوٙٙس (.)Korsi, 2009, p.3
 .5آظٔبیفٞبی تزطثی آظٔبیفٞبیی ٞؿتٙس و ٝثٚٝؾیّ ٝپطؾفٞبی التهـبزی اٍ٘یـعٜٞـب ضا
ثیساض ٔیوٙٙس  ٚثطای پبؾدٌٛیی َطاحی ٔیق٘ٛس (.)Kroson & Gatcher, 2010, p.7

ایٗ تٗطیفٞب ثَٛٝض یهپبضچٕٞ ٚ ٝب ٚ ًٙٞزض وٙبض ٔ ٓٞیتٛا٘ٙس التهبز آظٔبیكٍبٞی
ضا ثٝذٛثی ٔٗطفی وٙٙس؛ ثٙبثطایٗ ثطایٙسی ربٕٔ اظ تٗطیفٞبی اضائٝقس ٜزضثبض ٜالتهبز
آظٔبیكٍبٞی ضا ٔیتٛاٖ ثٝنٛضت ظیط ٔٗطفی وطز:
وبضثطز آظٖٔٞٛب  ٚضٚـٞبی (آظٔبیكٍبٞی) ثطای ُٔبِٗ ٝضفتبض پسیسٜٞبی التهـبزی  ٚپبؾـدٌـٛیی
ث ٝؾٛاالت التهبزی اظ َطیك تِٛیس زازٜٞبی لبثُ اؾتٙبز زض قطایٍ وٙتطَ قس ٜآظٔبیكٍبٞی.

 .2قلوزٍ کاربزدی اقتصاد آسهایشگاّی
أطٚظٚ ٜضٚز  ٚوبٔیبثی التهبز آظٔبیكٍبٞی زض ثطضؾی فطيیٞٝبٓ٘ ،طیٞٝب  ٚاضتجبٌٞبی
ٔتمبثُ ثیٗ پسیسٜٞبی التهبزی زض ٔزبٕٔ ّٖٕی پصیطفت ٝقس٘ ٚ ٜتیزٞٝبی ذكٛٙزوٙٙسٜای
ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت (.)kagel & Roth, 1995, p.5
َطاحی  ٚارطای ٔعایسَ ٜیف ٘ٛضی وٕیؿی ٖٛاضتجبَبت فسضاَ زض ایبالت ٔتحسٚ ٜ
َطاحی ٔعایس ٜاِٛٚیتٞبی زؾتطؾی ث ٝضیتٓٞبی ٔٛضز ٘ٓط حُٕ ثبض زض قبتُٞبی فًبیی
اظ ٟٔٓتطیٗ پطٚغٜٞبیی اؾت و ٝث ٝیبضی آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ث ٝحٕط ضؾیس ٜاؾت
(.)Samuelson, 2009, p.5
َطاحی ٔعایس ٜقىبفٞبی ثطذبؾتٗ ٘ ٚكؿتٗ ٛٞاپیٕبٞب زض فطٚزٌبٜٞبی ثعضي قٟطٞبی
قیىبٌ ٚ ٛآتال٘تب َ ٚطاحی  ٚاضظیبثی ثبظاضٞبی ٔطتجٍ ثب ٘یطٚی ثطق زض ایبالت ٔتحس ٜاظ زیٍط
لّٕطٞٚبی وبضثطزی آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی قٕطزٔ ٜیقٛز (.)Korsi, 2009, p.7
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وبضثطزٞبی زیٍط آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ضا ٘یع ٔیتٛاٖ زض آظٔبیفٞبی قٙبذتٝقسٜای
َطاحی آظٔبیف ثطای زِٚتٞبی اؾتطاِیب ٘ ٚیٛظِٙس زضثبضٔ ٜؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝذهٛنیؾبظی،
َطاحی ایٗ آظٖٔٞٛب زض ثبظاض ثٛضؼ و ٝثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثبظاض ثٛضؼ ؾٟبْ آضیع٘ٚب ضا اضتمب زاز ٜاؾت.
َطاحی ثبظاض اِىتط٘ٚیىی ثطای ٔٙبثٕ آثی ایبِت وبِیفٛض٘یبٕٞ ،چٙیٗ تهٕیٓ ث ٝربثٝربیی زا٘كٍبٜ
رٛضد ٔیؿ ٖٛثط ٔجٙبی ٘عزیىی آٖ ثٚ ٝاقٍٙت ٖٛزی ؾی ظٔب٘ی ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾت و ٝاؾٕیت

تٛا٘ؿت ثب ا٘زبْ آظٔ ٖٛآظٔبیكٍبٞی ٔحبؾج ٝوٙس و ٝپسیسؾبذتٗ ٔٛد ثیكتط زض ٔحبفُ ٖٕٔٛی
ؾیبؾی  ٚپبؾدزازٖ لٛیتط ثٔ ٝؿبئُ ؾیبؾی پیف ضٚی زِٚت أطیىب زض ٌط ٚایٗ ا٘تمبَ اؾت
(.)Friedman & Cassar, 2005, p.12

ٕٞچٙیٗ ُٔبِٗٞٝبی نٛضتٌطفت٘ ٝكبٖ زاز و ٝقبٞس وبضثطز التهبز آظٔبیكٍبٞی زض
قبذٞٝبی ّٖٓ التهبز ٔب٘ٙس ثب٘ىساضی ،ثبظاضٞبی ٔبِی ،وبالی ٖٕٔٛیٔ ،بِیبت ،التهبز ضفتبضی،
التهبز ٔحیٍ ظیؿت ،التهبز ذطز  ٚالتهبز ضیبيی قبُٔ ثحجٞبی تئٛضی تهٕیٓ  ٚثٟیٝٙؾبظی،
التهبز والٖ ٔ ٚجبحج التهبز پِٛی ثٛزٜایًٓٔ .بفب وبضثطز التهبز آظٔبیكٍبٞی ثیٗضقتٝای  ٚزیٍط
ّٖٔ ْٛب٘ٙس التهبز  ّْٖٛ ٚارتٕبٖی ،التهبز  ٚضٚاٖقٙبؾی ،التهبز  ٚثبظایبثی ،التهبز  ٚتجّیغبت،
التهبز  ٚثبظاضٞبی زیزیتبِی اظ زیٍط وبضثطزٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی اؾت.
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وٚ ٝض٘ ٖٛاؾٕیت زض ؾُح رٟبٖ ثٔ ٝطحّ ٝارطا زض آٚضز ٜاؾت ٔكبٞس ٜوطز:

 .3هشیتّای آسهَىّای آسهایشگاّی
قابل کٌتزلبَدى هتغیزّا ٍ اهکاى بزرسی فزضیِّای ًظزیِّا
أتیبظ آظٔ ٖٛآظٔبیكٍبٞی ایٗ اؾت و ٝتٕبْ ٔتغیطٞبی وّیسی ضا ٔیتٛاٖ تحت وٙتطَ زض
آٚضز  ٚثب تغییط ٔتغیطٞب ،احطٌصاضی ٖبُٔٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ضٚی پسیسٜٞبی التهبزی ثطضؾی
وطز  ٚایٗ چیعی اؾت و ٝزض ز٘یبی ٚالٗی أىبٖپصیط ٘یؿت .اٌط ثتٛا٘یٓ ایٗ ٚيٗیت ضا
ثٝذٛثی زض آظٔبیكٍبٔ ٜحمك ؾبظیٓ ،زقٛاضیای ضا و ٝزض ثطضؾیٞبی پطؾكٙبٔٝای ٚرٛز
زاضز ،زض التهبز آظٔبیكٍبٞی ٘یؿت؛ ظیطا زض التهبز آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛاٖ فطز ضا زض ٔتٗ
پسیس ٜالتهبزی لطاض زاز ّٕٖ ٚىطز ٚی ضا ثطضؾی وطز؛ زضحبِی و ٝزض ثطضؾی پطؾكٙبٔٝای
فطز ٕ٘یتٛا٘س تهٕیٓ ٚالٗی  ٚویفیت ٔكبضوت ذٛز ضا ثٝذٛثی اضائ ٝوٙس ثّىٚ ٝی فمٍ ثب
حسؼ ٌٕ ٚب٘ی اظ ٚالُّٕٔ ،تٞبی ٔٛضز ٘ٓط ضا ثیبٖ ٔیوٙس.
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٘ىتٝای و ٝزض تسٚیٗ ٘ٓطیٞٝب ٘مف ٖٕس ٜزاض٘س ،فطيیٞٝبی ٔطث ٌٛث ٝآٟ٘بؾت؛
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ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاٌط ایٗ فطيیٞٝب تحمك ٘یبثسٓ٘ ،طی ٝاظ ٔ ٓٞیٌؿّس .زض التهبز آظٔبیكٍبٞی
ٔیتٛا٘یٓ تحمك ایٗ فطيیٞٝب ضا ٘یع ثیبظٔبییٓ  ٚثطضؾیٞب ضا تحت آٖ  ٚثس ٖٚآٖ فطوٞب
ّٖٕی وٙیٓ تب قٙبذت زضؾتی اظ ٔیعاٖ إٞیت آٟ٘ب زاقت ٝثبقیٓ؛ ثطای ٔخبَ ،ثَٛٝض ٖٕسٜ
تحّیُٞبی التهبزی زض ز٘یبی ضلبثت وبُٔ وٕٞ ٝطا ٜثب اَالٖبت وبُٔ ٍٕٗٞ ٚثٛزٖ
وبالؾت نٛضت ٔیپصیطز؛ پسیسؾبذتٗ چٙیٗ ٚيٗی زض ز٘یبی ٚالٗی زقٛاض ٌ ٚبٜ
غیطٕٔىٗ اؾت أب زض التهبز آظٔبیكٍبٞی ثٝضاحتی ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٔٛلٗیتی ضا پسیس آٚضز ٚ
ثب اَالٔضؾب٘ی  ٚتٛظیٕ اَالٖبت یىؿبٖ  ٚوبُٔ ثٔ ٕٝٞ ٝكبضوتوٙٙسٌبٖ زض آظٔٚ ٖٛ
ٍٕٗٞؾبذتٗ وبالٞبی ٔٛضز ٘ٓط ث ٝتحّیُ ٘تیزٞٝبی التهبزی ٔسَٞبی ٔطث ٌٛثپطزاظیٓ
(٘ٓطپٛض ،1384 ،ل.)14
تجذیذپذیزی آسهَىّا
تزسیسپصیطی آظٖٔٞٛب زض آظٔبیكٍب ٜیىی اظ ٚیػٌیٞبی ثطرؿت ٝالتهبز آظٔبیكٍبٞی اؾت؛
ظیطا ٔحممبٖ ثب ثبظتِٛیس ٔكبٞسٜٞب  ٚت ٔٛٙآٟ٘ب  ٚاؾتمالَ آٟ٘ب اظ یىسیٍط زضر ٝإَیٙبٖ
٘تیزٞٝبی آظٖٔٞٛب ضا افعایف زاز ،ٜثط غیطاتفبلیثٛزٖ ٘تیزٞٝبی حبنُ پبفكبضی ٔیٚضظ٘س:
 .1ا٘ساظٌٜیطی  ٚوٙتطَ ٔتغیطٞبی غیط لبثُ ٔكبٞسٔ ٜب٘ٙس ثبٚضٞب  ٚاٖتٕبز (.)Proto, 2013, p.5

 .2آظٔبیفٞبی التهبزی ٔیتٛا٘ٙس ٘ٓطیٞٝبیی ضا آظٔ ٖٛوٙٙس و ٝقطایٍ ا٘ساظٌٜیطی  ٚوٙتطَ
زازٜٞبی ٔیسا٘ی آٟ٘ب ثَٛٝض زلیك لبثُ زؾتطؾی ٘یؿت.
 .3زازٜٞبی آظٔبیكٍبٞی ثب ثٟجـٛز قـطایٍ آظٔـبیف ایـسٜٞـبی ٘ٓـطیٔ ،ـیتٛا٘ـس زض تـسٚیٗ
٘ٓطیٞٝبی رسیس احطٌصاض ٚالٕ قٛزٕٞ .چٙیٗ لبٖسٜٞبی تبظُٔ ٜطحقس ٜضا تٛيیح ٔـیزٞـس ٚ
ٔیتٛا٘س ثب اثسأ آظٔبیفٞبی رسیس وٕه ث ٝتكریم ٘ٓطیٞٝب وٙس (.)Proto, 2013, p.14
 .4آظٔٞ ٖٛبی آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘س ٔحیُی ٔفیس ثطای ا٘ـساظٌٜیـطی زلیـك ٔٗیـبض وـبضایی،
آظٔٛزٖ فطيیٞٝبی ٘ٓطی  ٚضفتبضی ،اضظیبثی ُٖٕوطز ٔمبیؿٝای ٔؤؾؿٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛپسیس
آٚضز (.)Duffy, 2011, p.8

ثب تٛر ٝث ٝثیبٖ ٔعیتٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی زض ٔمبِٞٝبی ٔتٗسز ذبضری ثٓ٘ٝط ٔی-
ضؾس الجبَ ا٘سیكٚٝضاٖ ثٝؾٕت ثٝوبضٌیطی آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ض ٚث ٝافعایف اؾت.

 .4اػتبار خارجی ٍ قذرت تؼوینپذیزی ًتیجِّای آسهایشگاّی
ٌٛآال ( )Gualaزض ؾبَ  ْ2002زض تحمیك ذٛز زضثبض ٜایٙى ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ فٕٟیس زازٜٞبی
ثیبٖ ٔیوٙس:
یه زاز ٜتِٛیسی آظٔبیكٍبٞی ثَٛٝض زاذّی زض نٛضتی ٔٗتجط اؾـت وـ ٝآظٔبیكـٍط ٖبٔـُ
ذّك ٔحه B َٛضا ث٘ A ٝؿجت زٞس  A ٚزض حمیمت ّٖت  Bزض ؾبذتبض آظٔبیكی  Eثبقس.
ٕٞچٙیٗ ٖٛٙاٖ ٔیوٙس ٘تیز ٝآظٔبیكٍبٞی زض نٛضتی اٖتجـبض ذـبضری زاضز وـ٘ ٝـٝتٟٙـب

A

ثبٖج پسیسآٔسٖ  Bزض ؾبذتبض آظٔبیكی  Eثكٛز ثّى A ٝثبٖج پسیسآٔسٖ  Bزض ؾبذتبضٞبی
آظٔبیكی ٘ ... ٚ H ،G ،Fیع قٛز .تٗطیفٞبی زلیكتط اٖتجبض ذبضری ،افع ٖٚثط ایـٗ ٔؿـتّعْ
اضتجبٌ وّٕی قٙبؾبییقس ٜزض یه ؾبذتبض ثیٗ ٞ B ٚ Aؿتٙس و ٝزض زیٍط ظٔیٙـٞٝـبی لبثـُ
ٔمبیؿ ٓٞ ٝحفّ قٛز ).)Kesller & Vesterlund, 2014, p.4

وبٔطِض ( )Camererاؾتسالَ ٔیوٙس وٞ ٝیچ قبٞسی ثط فمساٖ اٖتجبض ذبضری ـ اٖتجبض
ذبضری یٗٙی ایٙى٘ ٝتیزٞٝبی آظٔبیف ث ٝچٔ ٝیعاٖ ث٘ ٝتیزٞٝبی ز٘یبی ٚالٗی تٕٗیٓپصیط
اؾت ـ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ٚرٛز ٘ساضز .افع ٖٚثط ایٗٚ ،ی ٘مبٌ يٗف  ٚلٛت
زازٜٞبی تِٛیسقس ٜزض آظٔبیكٍبٔ ٚ ٜحیٍ ٔیسا٘ی ضا ٔمبیؿ ٝوطز ٚ ٜيطٚضتبً اؾتسالَ ٔیوٙس
و ٝآظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی آؾبٖتط ٕٞب٘ٙسؾبظی ٔیق٘ٛس  ٚاٖتجبض زاذّی  ٚذبضری
ثبالتطی زاض٘س (.)Kesller & Vesterlund, 2014, p.6
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ثٝزؾتآٔس ٜاظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی لبثُ اؾتٙبز ٘ ٚیع لبثُ تٕٗیٓ ث ٝربٔٗٞ ٝؿت یب ٘ٝ

125

ِیؿت ( )Listثیبٖ ٔیوٙس و ٝزازٜٞبی آظٔبیكٍبٞی ثٝزؾتآٔسٔ ٜیتٛا٘ٙس ث ٝز٘یبی
ٚالٗی تٕٗیٓ یبثٙسٚ .ی اقبض ٜزاضز و ٝحتی زض ٔٛاضزی و ٝثبٚض زاضیٓ ٘تیزٞٝبی
آظٔبیكٍبٞی تٕٗیٓپصیطی ا٘سوی زاض٘س ،چٙستب ـ ترٕیٗ آظٔبیكٍبٞی ـ ثٟتط اظ ٞیچ اؾت
(.)List, 2006, pp. 8-10
چبضاْ ( )Charamاؾتسالَ ٔیوٙس و ٝپؽ اظ َطاحی ٘ٓطی ضٚی ٛٞاپیٕبی رسیس زض
آظٔبیكٍبٚ ٜؾیَّ ٝطاحیقسٚ ٜاضز ت ُ٘ٛثبز قس ٚ ٜآظٔٔ ٖٛیقٛز .اٌط ٛٞاپیٕب زض ایٗ
آظٔبیف ؾم٘ ٌٛىٙس ،ثالفبنّ ٝثطای ا٘تمبَ ٔؿبفطاٖ اؾتفبزٕ٘ ٜیقٛز  ٚثَٛٝض َٕٔٗٛ
آظٔبیفٞبی ثیكتطی زض ت ُ٘ٛثبز تحت ٚيٗیت حبز ارطا ذٛاٙٞس قس .افع ٖٚثط ایٗ،
آظٔبیف ِ ثیكتط اظ رّٕ ٝپطٚاظٞبی ٚالٗی ثسٔ ٖٚؿبفط ارطا ذٛاٞس قس؛ پؽ ٔیتٛاٖ ثب تىیٝ
ثط آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ٘تیزٞٝبی لبثُ اؾتٙبز ضا تِٛیس وطز (.)Morgan, 2005, p.5
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تهٛض ُٔبِٗ ٝآظٔبیكٍبٞیای و ٝثَٛٝض وبُٔ ثبظتبثی اظ ٚيٗیت ٔحیٍ ذبضری ٔٛضز
٘ٓط ثبقس ثؿیبض زقٛاض  ٚغیط ٚالٌٕطایب٘ ٝاؾت أب ٔیتٛا٘یٓ ٔسِی ضا پیسا وٙیٓ و ٝثٔ ٝب
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أىبٖ پیفثیٙی ثب وٕتطیٗ ذُب  ٚاذتالف ثب ٔحیٍ ذبضری ضا ثسٞس  ٚچٍٍ٘ٛی ضٚیبضٚیی
ثب تفبٚتٞبی ثیٗ آظٔبیكٍب ٚ ٜقطایٍ ٔیسا٘ی ضا ٘كبٖ زٞس.

قزاردادّای هبادلِای ٍ هشارکتی در قاًَى ػولیات باًکی بذٍى ربا
٘ٓط ث ٝایٙى ٝتٕطوع ٔمبِ ٝپیف ض ٚثط چٟبض لطاضزاز ٔطاثح ،ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیهًٔ ،بضثٚ ٝ
ٔكبضوت ٔس٘ی اؾت؛ ثٙبثطایٗ پؽ اظ اضائ ٝتٗطیف اظ لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ٔ ٚكبضوتی ثٝ
تٛيیح ضارٕ ث ٝلطاضزازٞبی پیفٌفت ٝثؿٙسٔ ٜیقٛز.

تؼزیف قزاردادّای هبادلِای
لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای قبُٔ لطاضزازٞبی ٔطاثح ،ٝفطٚـ الؿبَی ،اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه،
رٗبِ ،ٝلطاضزازٞبی ؾّف ،ذطیس زیٗ  ٚاؾتهٙبٔ اؾت .زض لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ،ثب٘ه زض
ربیٍبٔ ٜؤؾؿ ٝا٘تفبٖی ثط اؾبؼ ٘طخٞبی ؾٛز ٔٗیّٗ ثب ٔتمبيی تؿٟیالت ٚاضز ٔٗبّٔٝ
ٔیقٛز  ٚحبنُ آٖ ،ثسٞی ٔستزاض ٔكتطی اؾت وَ ٝجك ظٔبٖثٙسی ٔكرهی ثبیس
پطزاذت قٛز .ایٗ لطاضزازٞب ٔبٞیت تّٕیىی زاض٘س (ٔٛؾٛیبٖ ،1385 ،ل.)12

قزارداد هزابحِ در آییيًاهِ قاًَى ػولیات باًکی بذٍى ربا
ٔطاثح ٝلطاضزازی اؾت و ٝثٝؾجت آٖ ٖطيٝوٙٙس ،ٜثٟبی تٕبْقس ٜأٛاَ  ٚذسٔبت ضا ثٝ
اَالٔ ٔتمبيی ٔیضؾب٘س؛ ؾپؽ ثب افعٚزٖ ٔجّغ یب زضنسی ايبفی ثٖٛٙٝاٖ ؾٛز ،آٖ ضا
ثٝنٛضت ٘مسی٘ ،ؿی ٝزفٗی یب الؿبَی ،ث ٝالؿبٌ ٔؿبٚی  ٚیب غیطٔؿبٚی زض ؾطضؾیس یب
ؾطضؾیسٞبی ٔٗیّٗ ثٔ ٝتمبيی ٚاٌصاض ٔیوٙس .ثب٘هٞب ٔیتٛا٘ٙس ثٛٓٙٔٝض ضفٕ ٘یبظٞبی
ٚاحسٞبی تِٛیسی ،ذسٔبتی  ٚثبظضٌب٘ی ثطای تٟیٛٔ ٝاز اِٚیِٛ ،ٝاظْ یسوی ،اثعاض وبض،
ٔبقیٗآالت ،تأؾیؿبت ،ظٔیٗ  ٚزیٍط وبالٞب ٘ ٚیبظٞبی ذب٘ٛاضٞب ثطای تٟیٔ ٝؿىٗ ،وبالٞبی
ثبزٚاْ ٔ ٚهطفی  ٚذسٔبت ث ٝؾفبضـ  ٚزضذٛاؾت ٔتمبيی ث ٝتٟی ٚ ٝتّٕه ایٗ أٛاَ ٚ
ذسٔبت ٔجبزضت وطز ،ٜؾپؽ آٖ ضا زض لبِت ٔطاثح ٝثٔ ٝتمبيی ٚاٌصاض ٕ٘بیٙس.

قزارداد اجارُ بِ شزط تولیک در آییيًاهِ قاًَى ػولیات باًکی بذٍى ربا
اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه ٖمس اربضٜای اؾت و ٝزض آٖ قطٌ قٛز ٔؿتأرط زض پبیبٖ ٔست
ٔی تٛا٘ٙس ٔٙحهطاً ثٙب ث ٝزضذٛاؾت وتجی  ٚتٟٗس ٔتمبيیٔ ،جٙی ثط ا٘زبْ اربض ٜثكطٌ
تّٕیه  ٚاؾتفبز ٜذٛز ،أٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیطٔٙم َٛثٛٓٙٔٝض ایزبز تؿٟیالت الظْ رٟت
ٌؿتطـ أٛض ذسٔبتی ـ ٔب٘ٙس ٚاٌصاضی ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی احساثقس ٜـ وكبٚضظی،
نٗٙتی ٗٔ ٚس٘ی ،ثٝنٛضت اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه زض اذتیبض ٔتمبيی تؿٟیالت لطاض ثسٙٞس.

تؼزیف قزاردادّای هشارکتی
لطاضزازٞبی ٔكبضوتی قبُٔ لطاضزازٞبی ًٔبضثٔ ،ٝكبضوت ٔس٘یٔ ،كبضوت حمٛلیٔ ،عاضٖٝ
ٔ ٚؿبلبت اؾت .زض ایٗ قی ،ٜٛثب٘ه ،وُ یب ثركی اظ ؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ فٗبالٖ التهبزی ضا
زض لبِت لطاضزازی ٔكبضوتی تأٔیٗ ٔیوٙس  ٚثب آ٘بٖ زض ؾٛز حبنُ اظ فٗبِیت التهبزی
قطیه ٔیقٛز  ٚثب٘ه زض ربیٍب ٜنبحت ؾطٔبی ٝیب قطیه ؾطٔبیٌٝصاض ُٔ ٚبثك ٔٛاظیٗ
قطٖی  ٚلب٘٘ٛی پیبٔسٞب ٔ ٚربَطٜٞبی فٗبِیت التهبزی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ضا ثٟٖ ٝسٜ
ٔیٌیطز؛ ایٗ لطاضزازٞب ٔبٞیت اش٘ی زاض٘س  ٚثب٘ه ،زض ثطاثط ؾٕٟی اظ ؾٛز ،ثٔ ٝتمبيی
تؿٟیالت ،اشٖ تهطف زض ؾطٔبی ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ٔیزٞس (ٔٛؾٛیبٖ ،1384 ،ل.)7
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اربض ٚ ٜزض نٛضت ُٖٕ ث ٝقطایٍ ٔٙسضد زض لطاضزازٖ ،یٗ ٔؿتأرط ٜضا ٔبِه قٛز .ثب٘هٞب
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قزارداد هضاربِ در آییيًاهِ قاًَى ػولیات باًکی بذٍى ربا
ًٔبضث ،ٝلطاضزازی اؾت و ٝثٝؾجت آٖ یىی اظ َطفیٗ (ٔبِه) ٖٟسٜزاض تأٔیٗ ؾطٔبیٝ
(٘مسی) ٔیقٛز؛ ثب لیس ایٙىَ ٝطف زیٍط (ٖبُٔ) ثب آٖ تزبضت وطز ٚ ٜزض ؾٛز حبنّٝ
قطیه ثبقٙس .ثب٘هٞب ٔیتٛا٘ٙس ثٛٓٙٔٝض پسیسؾبذتٗ تؿٟیالت الظْ رٟت ٌؿتطـ أٛض
ثبظضٌب٘ی ثٖٛٙٝاٖ ٔبِه ،ؾطٔبی٘ ٝمسی (ٔٙبثٕ) الظْ ضا زض اذتیبض ٖبُٔ آٖ اظ قرم حمیمی
یب حمٛلی لطاض زٙٞس .ثب٘هٞب زض اُٖبی ایٗ تؿٟیالت ث ٝتٗب٘ٚیٞبی لب٘٘ٛی اِٛٚیت
ذٛاٙٞس زاز.

قزارداد هشارکت هذًی در آییيًاهِ قاًَى ػولیات باًکی بذٍى ربا
ٔكبضوت ٔس٘ی ٖجبضت اؾت اظ زض آٔیرتٗ ؾٟٓاِكطو٘ ٝمسی یب غیط٘مسی ث ٝاقربل
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حمیمی یب حمٛلی ٔتٗسز ثٝنٛضت ٔكبٔ ثٛٓٙٔٝض ا٘تفبَٔ ،جك لطاضزاز ٔكبضوت ٔس٘ی
ثٚٝؾیّ ٝثب٘هٞب ثٛٓٙٔٝض فطآٞآٚضزٖ تؿٟیالت الظْ ثطای فٗبِیتٞبی تِٛیسی ،ثبظضٌب٘ی ٚ
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ذسٔبتی اضائٔ ٝیقٛز .اقربل حمیمی یب حمٛلی و ٝثرٛاٙٞس ثطای تأؾیؽ یب تٛؾٗٝ
فٗبِیتٞبی تِٛیسی ،ثبظضٌب٘ی ،ذسٔبتی یب ازأ ٝایٌٗ ٝ٘ٛفٗبِیتٞب ثب ثب٘ه ٔكبضوت ٔس٘ی
وٙٙس ،ثبیس اَالٖبتی ٔب٘ٙس ٔٛئ ٔٛكبضوتٔ ،یعاٖ ؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ ،حساوخط ٔست
ٔكبضوت ،پیفثیٙی ذطیسٞ ،عی ٚ ٝٙفطٚـ ،ؾ ٟٓؾٛز پیكٟٙبزی ٔتمبيیٚ ،حیمٝای ضا وٝ
ثطای يٕب٘ت حُؿٗ ارطای وبض ث ٝثب٘ه ٔیؾپبضز ،زض اذتیبض ثب٘ه ثٍصاض٘س.

آسهایش طزاحی شذُ
 .1بازیگران آزمایش؛ ایٗ آظٔبیف زٌ ٚط ٜٚثبظیٍط زاضز:
ثب٘ه زض ربیٍبٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٜالٗی ،ضئیؽ ثب٘ه ضفب ٜقٗجٔ ٝزتٕٕ تزبضی ٌّؿتبٖ تٟطاٖ ،زض
آظٔبیف حبيط ثٛز٘سٚ .ی زض ربیٍب ٜضئیؽ ثب٘ه َطاحیقس ٜزض آظٔبیفَ ،طاح ٚ
تهٕیٌٓیط٘س ٜانّی تطویتٞبی ٔتكىُ اظ لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ ٝپیفٌفت ٝثطای اضائ ٝزض ٞط
ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف ثٔ ٝتمبيیبٖ زضیبفت تؿٟیالت ثٛز٘سٕٞ .چٙیٗ ثطای ثطٌعاضی ٞط چٝ
اؾتب٘ساضزتط آظٔبیف ،ضیبؾت ثب٘ه ثط ٔحیٍ  ٚفًبی َطاحیقس ٜثب٘ه زض آظٔبیف وٙتطَ ٚ
ثبظضؾی زاقتٙس.

متقاضیان تسهیالت بانکی :قبُٔ ؾی ٔتمبيی زضیبفت تؿٟیالت اؾت .ثب تٛر ٝثٝ
ایٙىٞ ٝسف ثب٘ه اضائ ٝؾجس حساوخطوٙٙس ٜؾٛز زض ٞط زٚضٔ( ٜطحّ )ٝاؾت؛ ثٙبثطایٗ ثب٘ه
اذتیبض وبُٔ ثطای ا٘تربة تطویجی اظ ٔتمبيیب٘ی ضا زاضز و ٝزض لبِت ٔكبغُ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثب٘ه
ضا ث ٝایٗ ٞسف ثطؾب٘س .زض ایٗ آظٔبیف ثب٘ه تطویت ظیط ضا اظ ثیٗ ٔتمبيیبٖ ٚالٗی ثب٘ه
ثطای اضائ ٝتؿٟیالت ثطٌعیس  ٚلطاضزازٞبی ٔٛضز ٘ٓط ثطای ٞط قغُ ضا ٔكرم وطز:
رسٔ :1 َٚتمبيیبٖ تؿٟیالت ثب٘ىی ثط اؾبؼ قغُ
مشاغل مورد

پسشک

سازنذه

فروشنذه

نظر بانک

متخصص

ساختمان

پوشاک

تٗساز ٔتمبيیبٖ

3

4

1

صاحبان
وکیل

صنایع و

کارمنذ

تولیذی
2

12

8
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رس :2َٚرسٔ َٚتمبيیبٖ تؿٟیالت ثط اؾبؼ لطاضزازٞب

مورد نظر

پسشک متخصص

بانک
لطاضزاز یب

ٔطاثحٝ

لطاضزازٞبی اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه
لبثُ اضائٝ

ٔكبضوت ٔس٘ی

ساختمان

پوشاک

صنایع و

وکیل

کارمنذ

تولیذی

ًٔبضثٝ

ًٔبضثٝ

ٔطاثحٝ

ٔطاثحٝ

ٔكبضوت

ٔكبضوت

ٔكبضوت

اربض ٜثٝ

ٔس٘ی

ٔس٘ی

ٔس٘ی

قطٌ تّٕیه

ٔطاثحٝ

ثبیس تٛر ٝوطز و ٝا٘تربة ؾٛغ( ٜثبظیٍط) زض التهبز آظٔبیكٍبٞی إٞیت ثبالیی زاضز.
ث ٝایٗ ّٖت وٞ ٝسف ٔب زض التهبز آظٔبیكٍبٞی تِٛیس زازٜٞبی لبثُ اؾتٙبز ثطای وٕه ثٝ
رٟبٖ ٚالٗی  ٚذبضد اظ آظٔبیكٍب ٜاؾت؛ پؽ ثطای ایٙى ٝثتٛا٘یٓ چٙیٗ زازٜٞبیی ـ یٗٙی
زازٜٞبیی و ٝثتٛاٖ ثب اؾتٙبز ث ٝآٟ٘ب ایٗ إَیٙبٖ ذبَط ضا زاقت و ٝثَٛٝض ٔخبَ ،اٌط زض
ربٕٔٗٞ ٝبٖ ض٘ٚسی َی قٛز و ٝزض آظٔبیكٍبَ ٜی قس ٜاؾت ٔب ثٕٞ ٝیٗ زازٜٞب زؾت
ٔییبثیٓ ـ ضا تِٛیس وٙیٓ ،یىی اظ ارعای ٔ ٟٓثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ قطایٍ ؾٛغٜٞب
(ثبظیٍطا٘ی) ٞؿتٙس و ٝزض آظٔبیف ایفبی ٘مف ٔیوٙٙس .زض پطٚغٜٞب  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝبی
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مشاغل

سازنذه

فروشنذه

صاحبان

زا٘كزٛیی ثّٖٝت ٖسْ تٛا٘بیی ٔبِی زا٘كز ٛزض پطزاذت ٞعیٞٝٙبی ثبظیٍطاٖ ـ ٔب٘ٙس
پطزاذت ربیع ٜث ٝثبظیٍطاٖ ،پطزاذت حمٛق ث ٝثبظیٍطاٖ ثّٖٝت حًٛض  ٚفٗبِیت ثبظیٍط
زض آظٔبیف و ٝاظ اضوبٖ انّی ارطای آظٔبیف قٕطز ٔیقٛز ـ ٕٞ ٚچٙیٗ ثّٖٝت ایٙىٝ
ٕ٘یتٛا٘س ؾٛغٜٞبی ٚالٗی ضا ـ ثّٖٝت ٔكغّ ٝوبضی ؾٛغٜٞب ،ؾٗ  ٚؾبَ آٟ٘ب یب ثّٖٝت
ٖسْ تٛا٘بیی رؿٕی ثطای ا٘زبْ آظٔبیفٞبی ٔتٛاِی  ٚظٔبٖثط ـ زض َی چٙس ظٔبٖ ٔتفبٚت ٚ
ؾبٖتٞبی َٛال٘ی تكٛیك ث ٝا٘زبْ آظٔبیف وٙس ،ثٕٞ ٝیٗ ّٖت ٔزجٛض ٔیقٛز اظ
ثبظیٍطا٘ی اؾتفبز ٜوٙس و٘ ٝمف ؾٛغٜٞبی ٚالٗی ضا ث ٝآٟ٘ب ٔٗطفی وٙس ،قطایٍ ؾٛغٛٔ ٜضز
٘ٓط ضا وبُٔ ثطای آٟ٘ب تٛيیح زاز ٜـ ثَٛٝض ٔخبَ تٛيیح زٞس و ٝآٖ ؾٛغ ٜچٛٔ ٝلٗیت
ارتٕبٖی زاضز ،چٔ ٝیعاٖ حطٚت  ٚزضآٔس زاضز  ٚزیٍط ٔٛاضزی و ٝالظْ اؾت ثطای ًٓٞ
٘مف ؾٛغٚ ٜالٗی ،اظ آٖ ثب ذجط قٛز ـ تب ثبظیٍطاٖ ثتٛا٘ٙس ثب وٕتطیٗ ا٘حطاف اظ ٚيٗیت
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ٚالٗی ٚاضز آظٔبیف ق٘ٛس  ٚا٘تربةٞبی ذٛز ضا ا٘زبْ زٙٞس.
ٍ٘بض٘سٌبٖ ٔمبِ ٝث ٝایٗ ٔٛي ٔٛآٌبٞ ٜؿتٙس و ٝثٟتطیٗ قىُ ارطای آظٔبیف زض فًبی
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التهبز آظٔبیكٍبٞی ،ا٘زبْ آظٔبیف ثب ؾٛغٜٞبی ٚالٗی ٔٛرٛز زض ربٔٗ ٝاؾت تب ثتٛا٘یٓ
٘تیز ٝضا ٞط چ ٝزلیكتط ث ٝربٔٗ ٝتٕٗیٓ ثسٞیٓ  ٚتب آ٘زب و ٝأىبٖ زاضز قىبف ثیٗ ٘تیزٞٝبی
آظٔبیكٍبٞی ضا ثب ٘تیزٞٝبی حبنُ اظ ٕٞبٖ ض٘ٚس زض ٚالٗیت ربٔٗ ٝوٓ وٙیٓ أب ثب تٛر ٝثٝ
زقٛاضیٞبی پیفٌفت ،ٝاؾتفبز ٜوبُٔ اظ ؾٛغٜٞبی ٚالٗی زض پبیبٖ٘بٔٝای زا٘كزٛیی ـ ٘ ٝیه
َطح ّٔی یب َطح ؾفبضقی ثب٘هٞب ـ أىبٖپصیط ٘جٛز ٜأب تب آ٘زبیی و ٝأىبٖ زاقت،ٝ
پػٞٚكٍطاٖ وٛقیس٘س ایٗ قىبفٞب ضا ثب ا٘تربة ؾٛغٜٞبیی و٘ ٝعزیهتطیٗ  ٚقجیٝتطیٗ
ٚیػٌیٞب ضا ث ٝقرهی زاقت ٝثبقٙس و ٝلطاض ثٛزٚ ٜاضز آظٔبیف قٛز پٛقف زٙٞس.

 .2شبیِساسی هَقؼیتّای شغلی باسیگزاى در آسهایش
ثطای آٔبز ٜؾبظی ثبظیٍطاٖ آظٔبیف رٟت لطاضٌطفتٗ زض ٔٛلٗیت قغّی ،قرهیتی ٚ
ارتٕبٖی ٔٛضز ٘ٓط ثب٘ه ثب تٛر ٝثٔ ٝكبغُ ثبظیٍطاٖ ،زض اثتسای أط تطویت ٔكبغُ ٔطثٌٛ
ث ٝزضیبفتوٙٙسٌبٖ تؿٟیالت چٟبض لطاضزاز ٔطاثح ،ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیهًٔ ،بضثٚ ٝ
ٔكبضوت ٔس٘ی زض ؾبَ ٔ 1391كرم قس؛ ؾپؽ ثب تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ فطاٚا٘ی ٔكبغّی و ٝزض
آٖ ٔكبغُٔ ،كتطیبٖ ٚالٗی ثب٘ه ث ٝزضیبفت تؿٟیالت اظ ثب٘ه ضفب ٜالساْ وطزٜا٘س  ٚثب

تٙبؾتثٙسی نٛضتٌطفت٘ ٝؿجت ث ٝتٗساز ٚالٗی تؿٟیالتٌیط٘سٌبٖ ایٗ چٟبض لطاضزاز زض
ثب٘ه ضفب ،ٜؾی ثبظیٍط ثب تٛر ٝثٔ ٝكبغُ ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٙبؾت ثب فطاٚا٘ی ٔكبغُ زض ٔزٕٔٛ
زضیبفتوٙٙسٌبٖ تؿٟیالت ٔطتجٍ ثب ایٗ چٟبض لطاضزاز زض ثب٘ه ضفب ٜثطای حًٛض زض آظٔبیف
ثطٌعیس ٜقس٘س.
ٚیػٌی ایٗ ؾی ثبظیٍط ایٗ اؾت وٞ ٝط وساْ اظ ایٗ ثبظیٍطاٖ و ٝاظ ثیٗ زا٘كزٛیبٖ ٚ
قبغالٖ ا٘تربة قسٜا٘سٕ٘ ،بیٙس ٜیىی اظ زضیبفتوٙٙسٌبٖ ٚالٗی تؿٟیالت لطاضزازٞبی
چٟبضٌب٘ٛٔ ٝضز ٘ٓط زض ثب٘ه ضفب ٜقٗج ٝپیفٌفتٞ ٝؿتٙس ٚ ٚیػٌی انّی ایٗ ؾی ثبظیٍط،
٘عزیهثٛزٖ قطایٍ ٚ ٚیػٌیٞبی آٟ٘ب ث ٝقرهیت ارتٕبٖی ،رٙؿیت ٚ ٚيٗیت ٔبِی
تؿٟیالت ٌیط٘سٚ ٜالٗی اؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔ ٚ ٟٓثطای ایٙى ٝارطای آظٔبیف اظ ِحبِ
آٔبزٌی ثبظیٍطاٖ ثطای ٌطفتٗ تهٕیٓٞبی زلیك ،ثٝرب ُٙٔ ٚمی ،اؾتب٘ساضز قٛز ،ؾی ثؿتٝ
ٔٗطفی ٚیػٌیٞبی تؿٟیالتٌیط٘سٌبٖ ٚالٗی آٔبز ٜقس  ٚاظ چٙس ضٚظ پیف اظ ارطای
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آظٔبیف زض اذتیبض ایٗ ؾی ثبظیٍط ا٘تربة قس ٜثطای قطوت زض آظٔبیف لطاض ٌطفت تب
تؿٟیالت ضا زضیبفت وٙٙس ـ ٚاضز آظٔبیف ق٘ٛس .ثطای إَیٙبٖ ثیكتط زض رّؿٞٝبی رساٌب٘ٝ
 ٚثٝنٛضت رٕٗی  ٚفطزی تٕبْ قطایٍ ٚ ٚیػٌیٞبی ٔٛضز ٘یبظ ایٗ ؾی ثبظیٍط ثطضؾی ٚ
ثبظیٍطاٖ اظ ِحبِ تٕبْ ثُٗسٞب تب حس أىبٖ ثطای ٚضٚز ث ٝآظٔبیف آٔبز ٜقس٘س.
ؾی ثبظیٍط ا٘تربةقس ٜثطای حًٛض زض آظٔبیف ثط اؾبؼ ایٗ اِٛٚیت ا٘تربة قس٘س
و ٝثتٛا٘ٙس ٘مف ٔٛلٗیت قغّی ٚاٌصاض قس ٜضا تب آ٘زب و ٝأىبٖ زاضز زض ذٛز ثپصیط٘س  ٚزض
ٚيٗیت ٔٙبؾت َ ٚجیٗی ٘عزیه ث ٝقرم زضیبفتوٙٙس ٜتؿٟیالت  ٚثب اٍ٘یعٚ ٜی ثٝ
زضیبفت تؿٟیالت الساْ وٙٙس  ٚقرهیت فطز زضیبفتوٙٙسٚ ٜالٗی تؿٟیالت ضا ثَٛٝض وبُٔ
زضن وٙٙس .ثطای ضؾیسٖ ثٚ ٝيٗیت ٔٙبؾت ثطای ٚضٚز ث ٝثبظی ،آظٔبیكٍطاٖ ٔطحّٞٝبی
یبزقس ٜضا ثطای ثبظیٍط پسیس آٚضز ٚ ٜثب زض اذتیبض لطاضزازٖ اٍ٘یعٜٞبی ٔبِی  ٚغیطٔبِی ثطای
آٟ٘ب ،قطایٍ ضا ثطای لطاضٌطفتٗ زض ٔٛلٗیت ٔٙبؾت فطا ٓٞوطز٘س.
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ثتٛا٘ٙس ذٛز ضا زض ٔحیٍ  ٚقطایٍ آٖ ٔكتطیبٖ ٚالٗی ـ و ٝلطاض ثٛز ٜزض ز٘یبی ٚالٗی

ً .3کتِّای قابل تَجِ پیش اس تشزیح آسهایش
 .1ثب٘هٞب ثطای زضیبفت ٔزٛظ تأؾیؽ ذٛز ثبیس ؾطٔبی ٝاِٚیٝای ٔٗبزَ چٟبض ٞعاض ٔیّیبضز
ضیبَ زاقت ٝثبقٙس .ؾطٔبی ٝاِٚی ٝقبُٔ پ٘ َٛمس ،ظٔیّٗٔ ،ه ،تأؾیؿبت  ... ٚو ٝتٕبْ ایٗ
ٔٛضزٞبی یبزقس ،ٜآٚضز٘ ٜمسی نبحجبٖ ؾٟبْ ثب٘ه قٕطزٔ ٜیقٛز .ثط َجك لٛا٘یٗ ٔهٛثٝ
زض ثب٘ه ضفب ،ٜثب٘ه ٔیتٛا٘س پٙذ ثطاثط وُ ؾطٔبی ٝاِٚی ٝذٛز ضا ثٖٛٙٝاٖ تؿٟیالت ثٝ
ٔكتطیبٖ اضائ ٝثسٞس؛ ثٙبثطایٗ زض آظٔبیف پیف ض ،ٚثب٘ه ٔیتٛا٘س ثب تٛر ٝث ٝؾطٔبی ٝاِٚیٝ
ذٛز تؿٟیالت ضا زض لبِت لطاضزازٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٔ ٝكتطیبٖ اضائ ٝثسٞس.
 .2ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔیعاٖ اضظـ ضیبِی تؿٟیالت اضائٝقس ٜزض لبِت لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ٝ
ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ تحمیك زض ثب٘ه ضفب ٜقٗج ٝپیفٌفت ٚ ٝثب ِحبِوطزٖ تٙبؾت ٔیبٖ تٗساز
زضیبفتوٙٙسٌبٖ تؿٟیالت زض قٗجٛٔ ٝضز ٘ٓط زض ؾبَ  1391ث٘ ٝؿجت تٗساز ثبظیٍطاٖ
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ٔٗیّٗقس ٜثطای حًٛض زض آظٔبیفٔ ،جّغ چٔ ُٟیّیبضز ضیبَ زض ٞط ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف ثٖٛٙٝاٖ
ؾمف ؾطٔبیٝای اؾت و ٝثب٘ه ثطای اضائ ٝتؿٟیالت زض لبِت ایٗ لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ٝ
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پیفٌفت ٝزض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾت .زض يٕٗ ثب تٛر ٝث ٝزضآٔس ٔكتطیبٖٚ ،يٗیت قغّی  ٚؾبثمٝ
زضیبفت  ٚثبظپطزاذت تؿٟیالت زض ؾبَٞبی ٌصقت ،ٝثب٘ه ؾمفی ٘یع ثطای اضائ ٝتؿٟیالت زض
لبِت لطاضزازٞبی پیفٌفت ٝث٘ ٝؿجت ٞط یه اظ ٔكتطیبٖ زض لبِت قغُقبٖ لطاض زاز ٜاؾت.
 . 4ثطای افعایف زلت  ٚؾطٖت ارطای آظٔبیف ٘ ٚیع ثطای وٙتطَ ٞط چ ٝثیكتط قطایٍ
آظٔبیفٔ ،ست ثبظپطزاذت تؿٟیالت ثطای تٕبْ لطاضزازٞبٔ 36 ،ب ٜزض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت؛
ثٙبثطایٗ آظٔبیف زض زٔ ٜطحّ( ٝز ٜزٚض )ٜوٞ ٝط ٔطحّ ٝیه زٚض ٜظٔب٘ی ٔ 36ب ٝٞقٕطزٜ
ٔیقٛز ،ا٘زبْ ٔیٌیطز.
 .5زض حمیمت ٔٙبثٕ تزٟیعوٙٙس ٜثب٘ه افع ٖٚثط ؾطٔبی ٝاِٚی ،ٝقبُٔ ؾطٔبی ٝذب٘ٛاضٞب،
ثٍٙبٜٞب  ٚزِٚت ٔ ٓٞیتٛا٘س ثبقس  ٚزضیبفتوٙٙسٌبٖ تؿٟیالت افع ٖٚثط ثٍٙبٜٞب ـ قبُٔ
ٔكبغُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛـ ،ذب٘ٛاضٞب  ٚزِٚت ٔ ٓٞیتٛا٘س ثبقس أب ثطای ؾِٟٛت زض ا٘زبْ آظٔبیف،
فطو ضا ثط ایٗ لطاض زازٜایٓ و ٝثب٘ه اظ ؾطٔبی ٝاِٚی ٝذٛزٙٔ ،بثٕ ذٛز ضا تزٟیع ٔیوٙس  ٚثٝ
ثٍٙبٜٞب ـ قبُٔ ٔكبغُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛـ تؿٟیالت اضائٔ ٝیزٞس  ٚؾٛزٞبی حبنُ اظ ٔٗبٔالت
لطاضزازٞب ضا ث ٝنبحجبٖ ؾطٔبی ٝاِٚی ٝثب٘ه (نبحجبٖ ؾٟبْ ثب٘ه و ٝآٚض٘س ٜؾطٔبی٘ ٝمسی
اِٚی ٝثب٘ه ٞؿتٙس) ٔیزٞس.

 .6ثب تٛر ٝثٚ ٝيٗیت حبوٓ ثط ز٘یبی ٚالٗی ـ ُٖٕوطز قٛضای تهٕیٌٓیطی اضائٝ
تؿٟیالت زض ثب٘ه ضفب ٜقٗج ٝپیفٌفت ٝـ ،ؾٞ ٟٓط یه اظ لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ٛٔ ٝضز ٘ٓط
اظ ٔٙبثٕ ثب٘ىی ثَٛٝض ٕٔٗ َٛثٝنٛضت ظیط ترهیم زازٔ ٜیقٛز:
 .1پٙذ زضنس اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه تب ؾمف نس ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ اظ وـُ ٔٙـبثٕ ثـب٘ىی ـ ٞـط
قرم ٚارس قطایٍ ـ؛
 .2ز ٜزضنس ٔطاثح ٝتب ؾمف ٔ 25یّی ٖٛتٔٛبٖ اظ وُ ٔٙبثٕ ثب٘ىی ـ ٞط قرم ٚارس قطایٍ ـ؛
 .3پب٘عز ٜزضنس ًٔبضث ٝثسٔ ٖٚحسٚزیت ضیبِی زض پطزاذت تؿٟیالت ثٔ ٝكتطی  ٚثب تٛرٝ
ث ٝتكریم ثب٘ه  ٚتٛاٖ ٔبِی ٔ ٚیعاٖ اٖتجبض تؿٟیالتٌیط٘س٘ ٜعز ثب٘ـهٔ ،مـساض تؿـٟیالت
تٗییٗ ٔیقٛز؛
 55 .4زضنس ٔكبضوت ٔس٘ی ثسٔ ٖٚحسٚزیت ضیبِی زض پطزاذت تؿٟیالت ثٔ ٝكتطی  ٚثـب
تٛر ٝث ٝتكریم ثب٘ه  ٚتٛاٖ ٔبِی ٔ ٚیـعاٖ اٖتجـبض تؿـٟیالتٌیط٘ـس٘ ٜـعز ثب٘ـهٔ ،مـساض
تؿٟیالت تٗییٗ ٔیقٛز.

لیس ٘ٓبضت قٛضای تهٕیٌٓیطی اضائ ٝتؿٟیالت زض ثب٘ه ضفب ٜزض ربیٍب ٜتهٕیٌٓیط٘سٜ
ثطٖٚظا زض ٘ٓط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔ ،ٟٓثب٘ه زض ٞط زٚض ٜاظ آظٔبیف
ثب تٛر ٝثٚ ٝيٗیت التهبزی پیكیٗ ،حبوٓ  ٚآیٙس ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝقطایٍ ٔتمبيیبٖ ،تطویت
پیفٌفت ٝضا زض رٟت حساوخط تٛا٘بی ی ذٛز ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ذٛز زض زٚضٛٔ ٜضز ٘ٓط
تغییط ٔیزٞس.
ٞ .7ط زٚضٔ( ٜطحّ )ٝاظ آظٔبیف زض ٔستظٔبٖ ٔٗیّٙی ا٘زبْ ٔیپصیطز  ٚحساوخط ظٔب٘ی
ثطای ثطٌعاضی ٚرٛز زاضز.
 .8رٟت پسیسؾبذتٗ اٍ٘یع ٜثطای ثبظیٍطاٖ رٟت ضٖبیت اؾتب٘ساضزٞبی التهبز
آظٔبیكٍبٞی ،ثٔ ٝتمبيیبٖ تؿٟیالت ،ربیع ٜاضظ٘سٜای (ٞسیٔ ٝبِی) پطزاذت قس  ٚاظ
ثبظیٍطا٘ی و ٝثب ٚيٗیت ٔٙبؾتتط ٘ ٚعزیهتطی ٘ؿجت ثٚ ٝالٗیت ربٔٗ ٝث ٝتهٕیٌٓیطی
الساْ وطز٘س ،تمسیط ِٚیػ ٜقس.
ٓ٘ .9ط ث ٝایٙى ،ٝآظٔبیف پیفٌفت ٝثٝز٘جبَ اضائ ٝتؿٟیالت ثب ٘طخٞبی ؾٛز ٚالٗی ثط
اؾبؼ ٖطي ٚ ٝتمبيبی ثبظاض اؾت؛ ثٙبثطایٗ لیس قٛضای تهٕیٌٓیطی اضائ ٝتؿٟیالت ثب٘ه
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أب ثطای فطآٞآٚضزٖ ظٔی ٝٙوبضثطزی ُّٛٔ ٚة  ٚتكىیُ ؾجس حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه،
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ضفب ٜزض ربیٍب ٜتهٕیٌٓیط٘س ٜزؾتٛضی  ٚثطٖٚظا حصف قس ٜاؾت تب ٚيٗیت ُّٔٛة اضائٝ
تؿٟیالت فطا ٓٞقٛز.
 .10ثب تٛر ٝث ٝاَالٖبت ثٝزؾت آٔس ٜاظ ضئیؿبٖ ثب٘هٞب ،ضٚظا٘ ٝثیف اظ پٙزب٘ ٜفط ثطای
زضیبفت تؿٟیالت ث ٝثب٘ه ٔطارٗ ٝوطزٔ ٚ ٜساضن ٔٛضز ٘یبظ ضا تحٛیُ زازٛٔ ٚ ٜضز ثطضؾی
ثب٘ه لطاض ٔیٌیط٘س .ثب اتىب ث ٝایٙى ٝثب٘ه زض ربیٍب ٜثٍٙب ٜتزبضی ا٘حهبضی ـ زض پبضٜای اظ
اٚلبت  ٓٞزض فًبی ا٘حهبض وبُٔ ـ زض ایطاٖ ذسٔبت اضائٔ ٝیزٞس؛ ثٙبثطایٗ ثب٘ه اذتیبض
وبُٔ ثطای ا٘تربة ٔكتطیبٖ رٟت اضائ ٝتؿٟیالت ـ ثٚٝیػ ٜزض لطاضزازٞبی ٔكبضوت ٔس٘ی ٚ
ًٔبضث ٝـ زاضزٕٞ .چٙیٗ ثب زض ٘ٓطٌطفتٗ ایٗ ٔؿئّ ٝو ٝثب٘ه زض ٍٙٞبْ اضائ ٝتؿٟیالت ثٝ
ٔكتطیبٖ ،ث ٝزضآٔس حبثت ٔ ٚبٞب٘ٔ ٝكتطی ،تٛإ٘ٙسی ٚی زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت  ٚاٖتجبض
ٚحیم ٝتؿٟیالتٌیط٘س ٜثؿیبض تٛر ٚ ٝزلت ث ٝذطد ٔیزٞس؛ ثٙبثطایٗ ث ٝایٗ نٛضت احتٕبَ
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ٖسْ ثبظپطزاذت وبُٔ تؿٟیالت اظ ؾٛی ٔكتطیبٖ ث ٝنفط ٘عزیه اؾت؛ ثٙبثطایٗ زض آظٔبیف
پیف ض ،ٚفطو ثط آٖ قس ٜاؾت و٘ ٝطخ ٘ى َٛثطاثط نفط ٔیثبقس.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمذنقی نظرپور ،ناصر الهی و سیذمهذی میرحسینی

ٔ .11حبؾج ٝثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه َجك لطاضزازٞبی ٔطاثح ،ٝاربض ٜث ٝقطٌ
تّٕیهًٔ ،بضث ٝا٘تٓبضیٔ ،كبضوت ٔس٘ی ا٘تٓبضی ث ٝایٗ قطح اؾت:

فطٔ:1 َٛ

)

)

)

(

((

 :وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه زض یه زٚضٔ 36 ٜب.ٝٞ
ٔ :یعاٖ تؿٟیالت پطزاذتی ثب٘ه ثٔ ٝكتطیبٖ ثطاؾبؼ لطاضزاز .c
٘ :طخ ؾٛز ٔبٞب٘ ٝو ٝثٝنٛضت ضٚثٝضٔ ٚحبؾجٔ ٝیقٛز:
٘طخ ؾٛز ٖمس زض ٔطحّٛٔ ٝضز ٘ٓط

 :Nتٗساز الؿبٌ و ٝزض ٔ 36ب ٜثبظپطزاذت ٔیقٛز.
ٔ .12حبؾج ٝثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه َجك لطاضزازٞبی ًٔبضث ٝتحمكیبفتٔ ،ٝكبضوت
ٔس٘ی تحمكیبفت.ٝ
فطٔ:2 َٛ

)

)

)

(

((

 :وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه زض یه زٚضٔ 36 ٜبٝٞ
ٔ :یعاٖ تؿٟیالت پطزاذتی ثب٘ه ثٔ ٝكتطیبٖ زض لطاضزاز ًٔبضث ٝیب ٔكبضوت ٔس٘ی.

٘ :طخ ؾٛز ٔبٞب٘ ٝو ٝثٝنٛضت ظیط ٔحبؾجٔ ٝیقٛز:
ًرخ سَد تحقق یبفتِ عقذ هضبربِ یب هطبرکت هذًی در هرحلِ هَرد ًظر

 :Nتٗساز الؿبٌ و ٝزض ٔ 36ب ٜثبظپطزاذت ٔیقٛز.
ٔ .13مساض پطزاذتی ثب٘ه ث ٝؾٟبْزاضاٖ ذٛز ـ نبحجبٖ ؾطٔبی ٝاِٚی ٝثب٘ه ـ اظ ضاٜ
فطٔ َٛظیط ٔحبؾجٔ ٝیقٛز:
فطٔ:3 َٛ

)

)

)

(

((

 :وُ پطزاذتی ثب٘ه ث ٝؾٟبْزاضاٖ ذٛز زض ٞط ٔطحّ.ٝ
 :Ps Pcؾمف تؿٟیالت لبثُ اضائ ٝزض ٞط ٔطحّ.ٝ
٘ :Js Jcطخ ؾٛز ٔبٞب٘ ٝو ٝثٝنٛضت ظیط ٔحبؾجٔ ٝیقٛز:
هیبًگیي ًرخ سَد پرداختی ببًک بِ سْبم داراى در هرحلِ هَرد ًظر
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 .4تشزیح آسهایش اًجامگزفتِ
ٔكتطیبٖ ثب٘ه ثطای زضیبفت تؿٟیالت ٚاضز ٔحیٍ ثب٘ه ٔیق٘ٛسٔ .حیٍ ؾبیت ضایب٘ٝ
زا٘كٍبٔ ٜفیس لٓ ثٖٛٙٝاٖ قٗجٝای اظ ثب٘ه قجیٝؾبظی قس ٜاؾت؛ ٔب٘ٙس ٚيٗیت و٘ٛٙی زض
ثب٘هٞبی وكٛضٔ ،كتطیبٖ ثطای حًٛض زض پكت ثبرٞٝب ٘ٛثت زضیبفت ٔیوٙٙس .چٟبض ثبرٝ
زض ثب٘ه قجیٝؾبظی قسٚ ٜرٛز زاضز و ٝزض ٞط ثبرَ ٝجك یىی اظ لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ٛٔ ٝضز
٘ٓط ،تؿٟیالت اضائٔ ٝیقٛز .ثب٘ه ثؿتٞٝبی پیكٟٙبزی ذٛز ضا زض ٞط ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف
اضائٔ ٝیزٞسٞ .ط ثؿت ٝپیكٟٙبزی ثب٘ه قبُٔ لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ ٝپیفٌفت ٝثطای ٔكتطیبٖ
ثب ٔكبغُ ٔكرم  ٚؾٛزٞبی حبثت  ٚا٘تٓبضی ثب٘ه اؾت ـ ؾٛز حبثت ثطای لطاضزازٞبی
ٔجبزِٝای  ٚؾٛزٞبی ا٘تٓبضی ثطای لطاضزازٞبی ٔكبضوتی ـ.
پؽ اظ اضائ ٝثؿت ٝپیكٟٙبزی زض ٞط ٔطحّ ،ٝثب٘ه اٖالْ ٔیوٙس ؤ ٝكتطیبٖ ٔیتٛا٘ٙس
تؿٟیالت زضیبفت وٙٙس  ٚآٖ ٔطحّ ٝآغبظ ٔیقٛز ٔ ٚكتطیبٖ زض ٔستظٔبٖ ٔٗیّٙی فطنت
زاض٘س و ٝتؿٟیالت ٔٛضز ٘ٓط ذٛز ضا زض لبِت لطاضزازٞبی اضائٝقس ٜزضیبفت وٙٙس .ؾبٔب٘ٝ
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 :Nتٗساز الؿبٌ و ٝزض ٔ 36ب ٜثبظپطزاذت ٔیقٛز.

٘ٛثتزٞی ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝآٖ ٔكتطی و ٝظٚزتط ث ٝزضیبفت تؿٟیالت الساْ وٙسٛ٘ ،ثت
ظٚزتطی زضیبفت ٔیوٙس ٚ ٚاضز ثبرٛٔ ٝضز ٘ٓط ذٛز ٔیقٛز.
ٕٞعٔبٖ ثب زضیبفت تؿٟیالت ،ضئیؽ ثب٘ه ٌ ٚط ٜٚتحّیٌُطـ ،اَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝتؿٟیالت
زازٜقس ٜضا رٕٕآٚضی وطز ٚ ٜث ٝتزعیٚٝتحّیُ ایٗ اَالٖبت پطزاذت٘ ٚ ٝطخ ؾٛزٞبی ٔٛضز ٘ٓط
ذٛز ثطای لطاضزازٞبی چٟبضٌب٘ ٝپیفٌفت ٝضا ثطای اضائ ٝثؿت ٝپیكٟٙبزی رسیس زض ٔطحّ ٝثٗسی
آٔبزٔ ٜیوٙس .ثب تٛر ٝث ٝؾمف چٟبض ٔیّیبضز تٔٛب٘ی اضائ ٝتؿٟیالت زض ٞط ٔطحّ ،ٝثب ضؾیسٖ
تؿٟیالت زازٜقس ٜث ٝؾمف تؿٟیالت ،ثب٘ه اٖالْ پبیبٖ ٔطحّٔ ٝیوٙس  ٚثبرٞٝبی ثب٘ه ثؿتٝ
قسٔ ٚ ٜحیٍ ثطای اضائ ٝثؿت ٝپیكٟٙبزی رسیس زض ٔطحّ ٝثٗسی آٔبزٔ ٜیقٛز.
ضئیؽ ثب٘ه ٌ ٚط ٜٚتحّیٌُطـ زض فبنّ ٝاؾتطاحت تؿٟیالتٌیط٘سٌبٖ ،ثؿت ٝرسیس
تؿٟیالت ضا ثب ٘طخٞبی ؾٛز رسیس آٔبزٔ ٜیوٙٙس .ایٗ ٌط ٜٚثطای تٗییٗ ٘طخ ؾٛز لطاضزازٞب زض
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ٞط ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف اظ ؾبظٚوبضی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ؾبظٚوبض  ٚتزعیٚٝتحّیُ
اَالٖبت ٔطحّ ٝپیف ـ ثب رٕٕثٙسی ٘ ٚتیزٌٝیطی ـ ٘طخ ؾٛز لطاضزازٞب ضا تٗییٗ  ٚثؿتٝ
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پیكٟٙبزی ٔطحّ ٝثٗس ضا اضائٔ ٝیزٙٞس .ایٗ ؾبظٚوبض قبُٔ ارعای ظیط اؾت:
 .1نرخ دسترسی بانک به پول٘ :طخ زؾتطؾی ثب٘ه ث ٝپ َٛثٔ ٝیبٍ٘یٗ ؾٛز پطزاذتی ثٝ
تٕبْ ؾپطزٜٞبی ثب٘ه اَالق ٔیقٛز .ثٖٝجبضت زیٍط ٘طخ زؾتطؾی ثب٘ه ث ٝپ٘ َٛكبٖ
ٔیزٞس وٚ ٝيٗیت ؾجس تزٟیع ثب٘ه چٍ ٝ٘ٛاؾت .ثؿت ٝتكىیُزٙٞس٘ ٜطخ زؾتطؾی ثب٘ه
ث ٝپ َٛزض ثب٘ه ضفب ٜپیفٌفت ٝثٝنٛضت ظیط اؾت:
پؽا٘ساظ وٛتبٜٔست ثب ؾٛز  7ـ  25زضنس  ٚپؽا٘ساظ ثّٙسٔست ثب ؾٛز  17ـ  23زضنس
ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ؾٛزٞب تجسیُ ٔی قٛز ث٘ ٝطخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛزض آٖ قٗجٛٔ ٝضز ٘ٓط و ٝزض
ثبظٜای ثیٗ زٖ ٚسز لطاض ٔیٌیطز.
ثب تٛر ٝثٔ ٝحبؾجٞٝبی ا٘زبٌْطفت٘ ،ٝطخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛزض ثب٘ه ضفب ٜپیفٌفت ٝزض
ثبظٜای ثیٗ  14ـ  18زضنس لطاض ٔیٌیطز .ثٕٞٝیٗ ّٖت ثطای زٔ ٜطحّ ٝآظٔبیف ٔٛضز ٘ٓط
ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ،زٖ ٜسز تهبزفی ثیٗ  14ـ  18زضنس ثٖٛٙٝاٖ ٘طخ زؾتطؾی ث ٝپَٛ
ثطای ٔطحّٞٝبی زٌٜب٘ ٝثٝزؾت آٚضز ٜقس و ٝثٝنٛضت ظیط اؾت:
ٔطحّ ٝا َٚپب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّ ٝز ْٚپب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّ ٝؾ ْٛپب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّـ ٝچٟـبضْ
ٞیزس ٜزضنسٔ ،طحّ ٝپٙزٓ قب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّ ٝقكٓ پب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّـٞ ٝفـتٓ قـب٘عزٜ
زضنسٔ ،طحّٞ ٝكتٓ ٞیزس ٜزضنسٔ ،طحّ ٟٓ٘ ٝقب٘عز ٜزضنسٔ ،طحّ ٝز ٓٞپب٘عز ٜزضنس.

َجك ضٚاَ ٕٔٗ َٛزض تهٕیٌٓیطی ٞبٞ ،ط چ٘ ٝطخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛثب٘ه ثبالتط ثبقس،
ثب٘ه لطاضزازٞبی ذٛز ضا ثب ٘طخ ؾٛز ثبالتطی ثٔ ٝكتطیبٖ اضائٔ ٝیزٞس تب ثتٛا٘س پبؾدٌٛی
ؾپطزٌٜصاضاٖ ثبقس .ضئیؽ ثب٘ه ٌ ٚط ٜٚتحّیٌُطـ ثب آٌبٞی اظ ٘طخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛزض
ٔطحّٔ ٝكرمقس ٚ ٜزض ٘ٓطٌطفتٗ حبقی ٝؾٛز ٔٙبؾت ٘ؿجت ث٘ ٝطخ زؾتطؾی  ٚثب زض
٘ٓطٌطفتٗ زیٍط ارعای ایٗ ؾبظٚوبض ،ؾٛز لطاضزازٞب ضا ٔٗیّٗ ٔیوٙٙس.
 .2زض ٘ٓطٌطفتٗ ٘طخ ضقس التهبزی زض زٚضٜٞبی ٌصقتٝ؛
 .3پیفثیٙی ٘طخ ضقس التهبزی ٘ ٚطخ ؾٛز پطٚغٜٞب زض زٚض ٜو٘ٛٙی  ٚزٚض ٜثٗسی؛
 .4تحّیُ ضفتبض ٔكتطیبٖ ٘ؿجت ث ٝثؿتٞٝبی پیكٟٙبزی لطاضزازٞب زض ٞط ٔطحّ.ٝ
ثب تٛر ٝث ٝتٛيیحٞبی زازٜقس ،ٜازأ ٝض٘ٚس آظٔبیف تٛيیح زازٔ ٜیقٛز:
ثب قطٔ ٔٚطحّ ٝرسیس ثبرٞٝبی زضیبفت تؿٟیالت ثبظ قسٔ ٚ ٜكتطیبٖ ثٝتطتیت تٛيیح
زازٜقس ٜث ٝزضیبفت تؿٟیالت الساْ وٙٙس.
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٘ىت ٝلبثُ تٛر ٝزض ایٗ لؿٕت ایٗ اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزض لطاضزازٞبی ٔكبضوتی ،ؾٛز
ٔكبضوتوٙٙسٌبٖ تحمك ٔییبثس ،ؾٛز حبنُ اظ لطاضزازٞبی ٔكبضوتی زض پبیبٖ ٞط ٔطحّٝ
ٔكرم ٔیقٛز  ٚثط ایٗ اؾبؼ ٘طخ ؾٛز ّٖیاِحؿبة ایٗ لطاضزازٞب ثطای اٖالْ زض ٔطحّٝ
ثٗسی ٔكرم ٔیقٛز.
ثطای تؿٟیُ زض ارطای آظٔبیف فطو ٔیوٙیٓ زض نٛضتی و ٝؾٛز ّٖیاِحؿبة ثیكتط
اظ ؾٛز پبیبٖ زٚض ٜثبقس ،ثب٘ه اظ ٔٙبثٕ ٔبِىیتی ذٛز ایٗ وؿطی ضا رجطاٖ ٔیوٙس  ٚفمٍ زض
نٛضتی و ٝؾٛز ّٖیاِحؿبة وٕتط اظ ؾٛز پبیبٖ زٚض ٜثبقس ،ؾٛز تحمكیبفت ٝزض ٘ٓط ٌطفتٝ
ٔیقٛز .ؾٛز تحمكیبفتٕٞ ٝبٖ ؾٛز پبیبٖ زٚضٔ ٜیثبقس و ٝتحمك یبفت ٝاؾت.
ثطای تٗییٗ ایٙى ٝآیب ؾٛز تحمكیبفت ٝاظ ؾٛز ّٖیاِحؿبة ثیكتط اؾت یب وٕتط٘ ،یبظ اؾت ایٗ
ٔؿئّ ٝضا زض ٘ٓط ٌطفت و ٝوكٛض زض چٚ ٝيٗیت التهبزی لطاض زاضز .ثطای ایٙى ٝثسا٘یٓ زض ایٗ
زٔ ٜطحّ ٝثطٌعاضی آظٔبیف زض چٚ ٝيٗیت التهبزی لطاض زاضیٓ ثٝنٛضت ظیط ُٖٕ ٔیقٛز:
ضقس  GDPاؾٕی ثبظاضی اظ ؾبَ  1363ـ ٌ 1389طزآٚضی قس  ٚضقس  GDPاؾٕی
ثبظاضی ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘بیٙسٜای اظ ؾٛز پطٚغٜٞب یب ضقس التهبزی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس؛ ؾپؽ اظ ثیٗ
ؾبَٞبی  1363ـ  1389ثَٛٝض تهبزفی  ٚثٚٝؾیّ٘ ٝطْافعاض ثطای ٞط ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف ؾٝ
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ٚالٗی پؽ اظ تحمك ٔكبضوت  ٚوؿط حكاِٛوبِ ٝثب٘ه  ٚؾپؽ تٛظیٕ ؾٛز ثیٗ

ؾبَ ا٘تربة قس ٔ ٚتٛؾٍ ضقس  GDPاؾٕی ثبظاضی زض ایٗ ؾ ٝؾبَ ثٖٛٙٝاٖ ؾٛز
التهبزی یب ؾٛز پطٚغٜٞب زض ٞط ٔطحّ ٝاظ آظٔبیف زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس .ایٗ اٖساز ٔتٙبْط ثب
ؾبَٞبی آیٙس ٜزض ٚالٗیت زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت؛ ثَٛٝض ٔخبَ ،زض ٔطحّ ٝا َٚآظٔبیف ثب
تٛر ٝث ٝزؾتٛضإُِٗ پیفٌفت ،ٝضقس التهبزی  24.1زضنس ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .ؾ ٝؾبَ
تهبزفی ثطای ٔطحّ ٝا َٚؾبَٞبی  1388 ٚ 1387 ،1369ثٛز٘س ؤ ٝتٛؾٍ ضقس GDP

اؾٕی ثبظاضی زض ایٗ ؾ ٝؾبَ ثطاثط ثب  24.1زضنس ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت  ٚآٖ ٖسز ثٖٛٙٝاٖ
ضقس التهبزی ٔطحّ ٝا َٚا٘تربة قس ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ تطتیت چ ٖٛایٗ ؾ ٝؾبَ ٔتٙبْط ثب
ؾبَٞبی لبثُ پیفثیٙی زض آیٙس ٜـ یٗٙی اظ ثٗس اظ ؾبَ  1389و ٝاَالٖبت ٔٛرٛز ٘یؿت،
ؾبَ  1369ضا ٔتٙبْط ثب ؾبَ  ،1390ؾبَ  1387ضا ٔتٙبْط ثب ؾبَ  ،1391ؾبَ  1388ضا
ٔتٙبْط ثب  1392لطاض زازیٓ ـ لطاض زاز ٜقس ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ ّٖت زض ٞط ٔطحّ ٝثبظ ٜا٘تٟبیی
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ؾبَٞب ثطای ٔحبؾج ٝضقس التهبزی ،ؾ ٝؾبَ افعایف ٔییبفت  ٚضقس التهبزی زض زٜ
ٔطحّ ٝثٝنٛضت ظیط ثٝزؾت آٔس ٜاؾت.
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رس :3َٚضقس التهبزی وكٛض ث ٝتفىیه ٔطحّٞٝب
ٔطحّٛٔ ٝضز ٘ٓط

ضقس التهبزی

ثبظ ٜا٘تربثی ثطای ؾ ٝؾبَ تهبزفی

ٔطحّ ٝاَٚ

24.14زضنس

1389-1363

ٔطحّ ٝزْٚ

12.4زضنس

1392-1363

ٔطحّ ٝؾْٛ

17.6زضنس

1395-1363

ٔطحّ ٝچٟبضْ

18.73زضنس

1398-1363

ٔطحّ ٝپٙزٓ

6.6زضنس

1401-1363

ٔطحّ ٝقكٓ

36.19زضنس

1404-1363

ٔطحّٞ ٝفتٓ

20.59زضنس

1407-1363

ٔطحّٞ ٝكتٓ

26.68زضنس

1410-1363

ٔطحّٟٓ٘ ٝ

27.08زضنس

1413-1363

ٔطحّ ٝزٓٞ

20.23زضنس

1417-1363

٘ىت ٟٓٔ ٝزض ایٙزب ایٗ اؾت و ٝضئیؽ ثب٘ه ٌ ٚط ٜٚتحّیٌُطـ اظ ٔیعاٖ ضقس التهبزی
زض ٔطحّٞٝبی پیف ض ٚذجط ٘ساض٘س تب ثتٛا٘ٙس زض فًبی ثَٛ ٝض وبُٔ ٚالٗی ث ٝپیفثیٙی
ٚيٗیت حبَ  ٚآیٙس ٜثپطزاظ٘سٌ .طٞٚی ثٖٛٙٝاٖ ٔٗتٕس آظٔبیكٍطأٖ ،حبؾج ٝضقس التهبزی
زض ٞط ٔطحّ ٝضا ا٘زبْ ٔیزٙٞس  ٚزض پبیبٖ ٞط ٔطحّ ٝث ٝاَالٔ ٖٕٔ ْٛیضؾب٘ٙسٕٞ .چٙیٗ
اٖساز ٔحبؾج ٝقس ٜثطای ضقس التهبزی ،رٟت ٔحبؾج ٝزضیبفتی ٚالٗی ثب٘ه زض ٘ٓط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت؛ یٗٙی  ٓٞثٖٛٙٝاٖ ضقس التهبزی آٖ ٔطحّ ٝقٙبذتٔ ٝیقٛز  ٓٞ ٚثٖٛٙٝاٖ ٘طخ
ؾٛز تحمكیبفت ٝلطاضزازٞبی ٔكبضوتی ـ ٔكبضوت ٔس٘ی ًٔ ٚبضث ٝـ زض ٔحبؾج ٝثبظپطزاذت
ٚالٗی ٔكتطی ث ٝثب٘ه ٔٛٓٙض ٔیقٛز .فطایٙس تٛيیح زازٜقس ٜزض چٙس ٔطحّ ٚ ٝزض ٞط
ٔطحّ ٝثب اضائ ٝثؿت ٝپیكٟٙبزی رسیس ا٘زبْ ٔیٌیطز .زض ازأ ،ٝارعا  ٚزازٜٞبی تِٛیسقسٜ
ٔطاحُ آظٔبیف ث ٝتفىیه ٞط ٔطحّ ٝآٚضز ٜقس ٜاؾت:
رس.4َٚتؿٟیالت لبثُ اضائ ٝث ٝتفىیه ٔكبغُ زض ٔطاحُ ٌ 10ب٘ٝ
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ٔطاحُ
ٔكبغُ
نبحجبٖ
نٙبیٕ ٚ
تِٛیسی
فطٚقٙسٜ
پٛقبن
پعقىبٖ
ٔترهم ٚ
ٚویالٖ
وبضٔٙساٖ
ؾبظ٘سٌبٖ
ؾبذتٕبٖ

Mosh
)(23
Mor
)(17

Mosh
)(25
Mor
)(18

Mosh
)(28
Mor
)(25

Mosh
)(26
Mor
)(23

(Mosh
)24
Mor
)(23

Mosh
)(26
Mor
)(23

Mosh
)(30
Mor
)(26

Mosh
)(30
Mor
)(25

Mosh
)(23
Mor
)(20

Mosh
)(23
Mor
)(23

Moz
)(21
Mosh
)(23
Eja
)(19
Mor
)(17
Mosh
)(23
Mor
)(17

Moz
)(24
Mosh
)(25
Eja
)(21
Mor
)(18
Mosh
)(25
Mor
)(18

Moz
)(26
Mosh
)(28
Eja
)(23
Mor
)(25
Mosh
)(28
Mor
)(25

Moz
)(24
Mosh
)(26
Eja
)(23
Mor
)(23
Mosh
)(26
Mor
)(23

Moz
)(22
Mosh
)(24
Eja
)(21
Mor
)(23
Mosh
)(24
Mor
)(23

Moz
)(25
Mosh
)(26
Eja
)(23
Mor
)(23
Mosh
)(26
Mor
)(23

Moz
)(28
Mosh
)(30
Eja
)(25
Mor
)(26
Mosh
)(30
Mor
)(26

Moz
)(30
Mosh
)(30
Eja
)(25
Mor
)(25
Mosh
)(30
Mor
)(25

Moz
)(20
Mosh
)(23
Eja
)(20
Mor
)(20
Mosh
)(23
Mor
)(20

Moz
)(24
Mosh
)(25
Eja
)(22
Mor
)(23
Mosh
)(25
Mor
)(23

Mosh
)(23

Mosh
)(25

Mosh
)(28

Mosh
)(26

Mosh
)(24

Mosh
)(26

Mosh
)(30

Mosh
)(30

Mosh
)(23

Mosh
)(25

لبثُ تٛر ٝایٙى :ٝاٖساز زاذُ پطا٘تع ٘طخ لطاضزازٞبؾت  ٚتٛيیح وّٕٞٝبی ٔٛرٛز زض
رس َٚثبال ث ٝقطح ظیط اؾت:
 :Moshتؿٟیالت ثط حؿت لطاضزاز ٔكبضوت ٔس٘ی؛
 :Morتؿٟیالت ثطحؿت لطاضزاز ٔطاثحٝ؛
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آظٔبیف

ٔطحّ1ٝ

ٔطحّ2ٝ

ٔطحّ3ٝ

ٔطحّ4ٝ

ٔطحّ5 ٝ

ٔطحّ6 ٝ

ٔطحّ7 ٝ

ٔطحّ8 ٝ

ٔطحّ9 ٝ

ٔطحّ10 ٝ

 :Mozتؿٟیالت ثط حؿت لطاضزاز ًٔبضثٝ؛
 :Ejaتؿٟیالت ثط حؿت لطاضزاز اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه.
رس :5 َٚتؿٟیالت پطزاذتقس ٜثٔ ٝكتطیبٖ زض لبِت لطاضزازٞبی ثب٘ىی زض ٔطحّٞٝبی زٌٜب٘ٝ
ٔطحّٞٝبی آظٔبیف
ٔطحّ1 ٝ

اَالٖبت

ٔطحّ3 ٝ

ٔطحّ2 ٝ

ٔطحّ4 ٝ

ٔطحّ5 ٝ

زؾتٝثٙسیقسٜ
تؿٟیالت پطزاذتقسٜ

424,000,000

ثطاؾبؼ لطاضزاز ٔطاثحٝ

14,000,000

414,000,000

75,000,000

2,190,000,000

تؿٟیالت پطزاذتقسٜ
ثطاؾبؼ لطاضزاز اربض ٜثٝ

95,000,000

--------

60,000,000

--------

قطٌ تّٕیه
تؿٟیالت پطزاذتقسٜ
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ثطاؾبؼ لطاضزاز ًٔبضثٝ

185,000,000

-------

-------

20,000,000

-------

60,000,000

تؿٟیالت پطزاذتقسٜ
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ثطاؾبؼ لطاضزاز ٔكبضوت

3,421,000,000

3,586,000,000

3,781,000,000

3,925,000,000

1,750,000,000

وُتؿٟیالت پطزاذتٝقسٜ

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

ٔس٘ی

ٔطحّٞٝبی آظٔبیف
اَالٖبت

ٔطحّ6 ٝ

ٔطحّ7 ٝ

ٔطحّ8 ٝ

ٔطحّ9 ٝ

ٔطحّ10 ٝ

زؾتٝثٙسیقسٜ
تؿٟیالت پطزاذتقس ٜثطاؾبؼ
لطاضزاز ٔطاثحٝ

86,000,000

1,126,000,000

78,000,000

833,000,000

1,536,000,000

تؿٟیالت پطزاذتقس ٜثطاؾبؼ
لطاضزاز اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه

-----------

------------

365,000,000

------------

-------------

------------

110,000,000

40,000,000

------------

-------------

لطاضزاز ٔكبضوت ٔس٘ی

2,875,000,000

2,764,000,000

3,517,000,000

3,167,000,000

2,464,000,000

وُ تؿٟیالت پطزاذتٝقسٜ

2,961,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

تؿٟیالت پطزاذتقس ٜثطاؾبؼ
لطاضزاز ًٔبضثٝ
تؿٟیالت پطزاذتقس ٜثطاؾبؼ

رس :6َٚثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه پؽ اظ یه زٚضٔ 36 ٜبٝٞ
ٔطحّٞٝبی آظٔبیف
اَالٖبت
زؾتٝثٙسیقسٜ
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه
َجك لطاضزاز ٔطاثحٝ
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه َجك
لطاضزاز اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه
َجك لطاضزاز ًٔبضث( ٝا٘تٓبضی)
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه َجك
لطاضزاز ٔكبضوت ٔس٘ی (ا٘تٓبضی)

ٔطحّ1 ٝ

ٔطحّ2 ٝ

ٔطحّ3 ٝ

ٔطحّ4 ٝ

ٔطحّ5 ٝ

671,333,333

621,000,000

32,666,667

143,750,000

4,197,500,000

134,583,333

------------

400,833,333

----------

----------

41,666,667

-----------

110,000,000

7,246,916,667

8,504,166,667

3,500,000,000

105,000,000

6,556,916,667

-------------

7,470,833,333
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ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه
(تحمكیبفت)ٝ
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ث ٝثب٘ه
َجك لطاضزاز

6,881,911,667

3,705,533,333

5,545,466,667

6,126,270,833

962,500,135

ٔكبضوت ٔس٘ی (تحمكیبفت)ٝ
وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ

7,467,833,333

8,091,833,333

7,722,083,333

8,647,916,667

7,807,500,000

7,808,528,333

4,326,533,333

6,008,300,000

6,270,020,833

5,193,000,140

پطزاذتی ثب٘ه ث ٝؾپطزٌٜصاضاٖ

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

5,333,333,333

ٔیعاٖ ؾٛز/ظیبٖ ثب٘ه اظ ثؿتٝ

2,808,528,333+

270,020,833+

140,333,193-

ثب٘ه (ا٘تٓبضی)
وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه (تحمكیبفت)ٝ

تؿٟیالت اضائٝقسٜ

673,466,667-

1,008,300,000+
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َجك لطاضزاز ًٔبضثٝ

120,700,000

----------

29,333,333

----------

33,000,005

ٔطحّٞٝبی آظٔبیف
اَالٖبت

ٔطحّ6 ٝ

ٔطحّ7 ٝ

ٔطحّ8 ٝ

ٔطحّ9 ٝ

ٔطحّ10 ٝ

زؾتٝثٙسیقسٜ
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه َجك لطاضزاز ٔطاثحٝ

164,833,333

2,439,666,667

162,500,000

1,388,333,333

2,944,000,000

ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه َجك لطاضزاز اربض ٜثٝ

---------

----------

760,416,667

----------

---------

قطٌ تّٕیه
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه َجك لطاضزاز

----------

256,666,667

100,000,000

ًٔبضث(ٝا٘تٓبضی)

----------

----------

ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه َجك لطاضزاز ٔكبضوت
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6,229,166,667

6,910,000,000

8,792,500,000

6,070,083,333

5,133,333,333

ٔس٘ی (ا٘تٓبضی)
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
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ثب٘ه َجك لطاضزاز ًٔبضثٝ

---------

188,741,667

88,933,333

-----------

----------

(تحمكیبفت)ٝ
ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه َجك لطاضزاز
ٔكبضوت ٔس٘ی

8,670,520,833

4,742,563,333

7,819,463,333

7,146,863,333

4,153,893,333

(تحمكیبفت)ٝ
وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه (ا٘تٓبضی)
وُ ثبظپطزاذتی ٔكتطیبٖ ثٝ
ثب٘ه (تحمكیبفت)ٝ
پطزاذتی ثب٘ه ثٝ
ؾپطزٌٜصاضاٖ
ٔیعاٖ ؾٛز/ظیبٖ ثب٘ه اظ
ثؿت ٝتؿٟیالت اضائٝقسٜ

6,394,000,000

9,606,333,333

9,815,416,667

7,458,416,667

8,077,333,333

8,835,354,167

7,370,971,667

8,831,313,333

8,535,196,667

7,097,893,333

5,000,000,000

5,333,333,333

6,000,000,000

5,333,333,333

5,000,000,000

+3,835,354,167

+2,037,638,334

+2,831,313,333

+3,201,863,334

+2,097,893,333

ثب زض ٘ٓطٌطفتٗ ٔزٕ ٔٛزٔ ٜطحّ ٝآظٔبیف ،ثؿت ٝپیكٟٙبزی اضائٝقس ٜزض ٔطحّ ٝقكٓ ثب
تٛر ٝث٘ ٝطخ ضقس التهبزی  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝطخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛثب٘ه ،ثیكتطیٗ ؾٛزآٚضی ضا
ثطای ثب٘ه ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت.

جوغبٌذی ٍ ًتیجِگیزی
التهبز آظٔبیكٍبٞی ٔفٟٔٛی اؾت و ٝثب تىی ٝثط آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی  ٚوٙتطَقسٔ ٜیتٛا٘س
ث ٝتِٛیس زازٜٞبی لبثُ اؾتٙبز ٘ ٚعزیه ث ٝرطیبٖ ٚالٗی التهبز ثپطزاظز  ٚثؿتطٞبی الظْ ثطای
پیكطفت ّٖٕی ّٕٖ ٚی زض ّٖٓ ضا فطا ٓٞآٚضز .تِٛیس زاز ٜلبثُ اؾتٙبز زض التهبز آظٔبیكٍبٞی
٘مُ ٝلٛتی اؾت وٌٛ ٝی ؾجمت ضا اظ زیٍط ٔفْٟٞٛبی ٓٞضز ٜذٛز ضثٛز ٜاؾت.
ٔ .1عیتٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی ـ لبثُ وٙتطَثٛزٖ ٔتغیطٞب ،أىبٖ ثطضؾی فطيیٞٝبی
٘ٓطیٞٝب ٔ ٚیعاٖ نحت  ٚؾمٓ آٟ٘ب ٘ ٚیع تزسیسپصیطی آظٖٔٞٛب  ...ٚـ ایٗ يطٚضت ضا پسیس
ٔیآٚضز و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ثتٛا٘یٓ وبٔیبثیٞبی ٔٙبؾجی ضا وؿت وٙیٓ.
 .2زازٜٞبی آظٔبیكٍبٞی حبنُ اظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘ٙس ثٔ ٝب اربظ ٜزٙٞس
و ٝزضثبض ٜوكف ٔ ٚؿتٙسؾبظی لبٖسٜٞبی پیفثیٙی٘كس ٜرؿتٚر ٛوٙیٓ .اقبض ٜث ٝایٗ ٟٔٓ
ذبِی اظ ُِف ٘یؿت و ٝزازٜٞبی تِٛیسی زض التهبز آظٔبیكٍبٞی تٛا٘ؿت ٝاؾت زض
التهبز ثب ثٝوبضٌیطی ٔفْٟٞٛبی زیٍط ٘تٛا٘ؿت ٝث٘ ٝتیزٞٝبی زلیك  ٚزضذٛض اؾتٙبزی
زضایٗثبض ٜزؾت یبثس.
 .3یىی اظ قبذٞٝبیی ؤ ٝیتٛا٘س اظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی زض پیكجطز ٞسفٞبی ذٛز
ثٟط ٜثجطز ،ثب٘ىساضی اؾت .تهٕیٓٞبیی و ٝزض حٛظ ٜثب٘ىساضی ٌطفتٔ ٝیقٛز إٞیت
ثٝؾعایی زاضز؛ ظیطا یه تهٕیٓ ٔیتٛا٘س احطٞبی ٔٙفی رجطاٖ٘بپصیطی ضا ثط ثس٘ ٝالتهبز
وكٛض ،چ ٝزض ؾُح والٖ  ٚچ ٝزض ؾُح ذطز ٚاضز وٙس .وكٛض ایطاٖ ثٖٛٙٝاٖ یىی اظ
ٔٗسٚز وكٛضٞبی رٟبٖ اؾت و ٝزض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ذٛزّٕٖ ،یبت ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب ضا
ؾطِٛح ٚ ٝاٍِٛی ٔتٗبِی ذٛز لطاض زاز ٜاؾتٓ٘ .بْ ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب ٕٛٞاض ٜیىی اظ
ٔمبنس ذٛز ضا اظ ثیٗثطزٖ ازثیبت ضثب  ٚضثبذٛاضی زض ربٔٗ ٝاؾالٔی لطاض زاز ٚ ٜوٛقیسٜ
اؾت ثب اؾتٙبز ث ٝآیٞٝب  ٚضٚایتٞب  ٚاؾترطاد ٔجب٘ی فمٟی التهبز اؾالٔی  ٚثب٘ىساضی
اؾالٔی اظ ٔٙبثٕ ٔٗتجط ،ضاٞی ٕٛٞاض ضا ثطای ٌطزـ ؾطٔبی ٝزض وكٛض رٟت افعایف تِٛیس ٚ
وبٞف ٞعیٞٝٙب ٔ ٚتأحط اظ ایٗز ٟٓٔ ٚافعایف ضفب ٜربٔٗ ٝاؾالٔی پسیس آٚضز .ثٝوبضٌیطی
آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘س ثبظٚی لبثُ اتىبی ٘ٓبْ ثب٘ىی وكٛض زض ضؾیسٖ ثٝؾٛی
ٞسفٞبی ٖبِی ٝذٛز ثبقس.
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ا٘ساظٌٜیطی  ٚوٙتطَ ٔتغیطٞبی غیطلبثُ ٔكبٞسٔ( ٜب٘ٙس ثبٚضٞب) ٘مف ثٝؾعایی ایفب وٙٙس وٝ
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 .4پػٞٚف پیف ض ٚث ٝثطضؾی ایٗ فطيی ٝپطزاذت و« ٝالتهبز آظٔبیكٍبٞی ٔیتٛا٘س زض
لبِت ٔزٕٖٝٛای اظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی تطویت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه اظ ثیٗ تؿٟیالت
لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ٔ ٚكبضوتی ضا تٗییٗ وٙس» ٘ ٚیع زض پی یبفتٗ پبؾد ایٗ پطؾفٞب ثٛز وٝ
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی ؾجس تؿٟیالت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه
زض لبِت لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای ـ ٔطاثح ٚ ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه ـ ٔ ٚكبضوتی ـ ٔكبضوت
ٔس٘ی ًٔ ٚبضث ٝـ ضا اضائ ٝزاز؟ ٕٞچٙیٗ التهبز آظٔبیكٍبٞی زض چٌ ٝؿتطٜای وبضثطز زاضز ٚ
ٔعیت ثٝوبضٌیطی التهبز آظٔبیكٍبٞی زض چیؿت؟ ث ٝایٗ ٔٛٓٙض چٟبض قی ٜٛاظ قیٜٞٛبی
ترهیم ٔٙبثٕ زض لبِت لطاضزازٞبی ٔطاثح ،ٝاربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه و ٝاظ لطاضزازٞبی ٔجبزِٝای
ٞؿتٙس ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی ًٔ ٚبضث ٝو ٝاظ لطاضزازٞبی ٔكبضوتی ٞؿتٙس َی زٔ ٜطحّٝ
آظٖٔٞٛبی آظٔبیكٍبٞی  ٚثب حًٛض ؾی زا٘كز ٛزض ٘مف ٔكتطی ثب٘ه (ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
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آظٔبیكٍبٞی) َجك اؾتب٘ساضزٞبی التهبز آظٔبیكٍبٞی زض زا٘كٍبٔ ٜفیس زض اؾفٙس ٛٔ 1392ضز
آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت  ٚثٟتطیٗ تطویت حساوخطوٙٙس ٜؾٛز ثب٘ه ثطای ترهیم ٔٙبثٕ ثب٘ىی
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قٙبؾبیی قس .ثب زض ٘ٓطٌطفتٗ ٔزٕ ٔٛزٔ ٜطحّ ٝآظٔبیف ،ثؿت ٝپیكٟٙبزی اضائٝقس ٜزض ٔطحّٝ
قكٓ ثب تٛر ٝث٘ ٝطخ ضقس التهبزی ٘ ٚطخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛثب٘ه ،ثیكتطیٗ ؾٛزآٚضی ضا
ثطای ثب٘ه ثٕٞٝطا ٜزاقت ٝاؾت و ٝرعئیبت آٖ ث ٝقطح ظیط اؾت:
 .1صاحبان صنایع و تولیذیٔ :كبضوت ٔس٘ی ثب ٘طخ ؾٛز  26زضنس (ّٖیاِحؿبة)
ٔطاثح ٝثب ٘طخ ؾٛز حبثت  23زضنس؛
 .2فروشنذه پوشاکًٔ :بضث ٝثب ٘طخ ؾٛز  25زضنس (ّٖیاِحؿبة)؛
ٔكبضوت ٔس٘ی ثب ٘طخ ؾٛز  26زضنس (ّٖیاِحؿبة)
 .3پسشکان متخصص و وکیالن :اربض ٜث ٝقطٌ تّٕیه ثب ٘طخ ؾٛز حبثت  23زضنس؛
ٔطاثح ٝثب ٘طخ ؾٛز حبثت  23زضنس ٔكبضوت ٔس٘ی ثب ٘طخ ؾٛز  26زضنس (ّٖیاِحؿبة)؛
 .4کارمنذانٔ :طاثح ٝثب ٘طخ ؾٛز حبثت  23زضنس؛
 .5سازنذگان ساختمانٔ :كبضوت ٔس٘ی ثب ٘طخ ؾٛز  26زضنس (ّٖیاِحؿبة)؛
٘ .6طخ زؾتطؾی ث ٝپ َٛثب٘ه زض ٔطحّ ٝقكٓ 15 :زضنس؛
٘ .7طخ ضقس التهبزی زض ٔطحّ ٝقكٓ.36.19 :

پؽ ثب ا٘زبْ آظٔبیف ،فطيی ٝپیفٌفت ٝث ٝاحجبت ضؾیس  ٚث ٝپطؾف تحمیك پبؾد زاز ٜقس.
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