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 پیطگفتار 

تفنیـ ٔ تضهیم ٍضیش ایٍ آيبؿْب  ،ی آيبؿْبی التَبػیْبی يٓى َظبو آيبؿی کيٕؿ ػؿ صٕفِْب ٔ چبنویکی اف ػغؼغّ
ْبی التَبػی کيٕؿ ثبىؼ. ػؿ ایٍ يیبٌ َـط ثیکبؿی ٔ َـط ٔ ٔالؼیت ضهیهی ثبیؼ يجتُی ثـ إٍلای کّ ْـ تامت ثّ گَّٕ

گؾاؿاٌ التَبػی ثٕػِ ٔ ْى َظـاٌ ٔ میبمتًْٕاؿِ يٕؿػ تٕرّ ٍبصت ،ػیػُٕاٌ ػٔ يتغیـ يٓى کالٌ التَبؿىؼ التَبػی ثّ
ْبی گیـَؼ. َظـ ثّ ایُکّ ثـ يجُبی َظـیٍّٕؿت ينتمم ٔ ْى ػؿ اؿتجبط ثب یکؼیگـ يٕؿػ تضهیم ٔ تفنیـ لـاؿ يیّ ث

ػؿ ثـعی تَبػ ایـاٌ يیبٌ َـط ثیکبؿی ٔ ؿىؼ التَبػی ؿاثغّ ػکل ٔرٕػ ػاؿػ ايب آيبؿ ٔ اعالػبت ٔالؼی ال ،التَبػی

مؼی  ،ْبی ثؼضبً َبػؿمتثب تضهیمٔ ثـعی تفنیـْب  ْبػؿ ؿمبَّ گبْیػْؼ، ای ػیگـ َيبٌ يیگَّٕایٍ ؿاثغّ ؿا ثّ ْب  ػٔؿِ
ثب ٔاکبٔی آيبؿْبی َـط ثیکبؿی  گقاؿهایٍ ؼیى تب ػؿ اف ایٍ ؿٔ ثـ آٌ ى ،ىٕػآيبؿْبی يٕرٕػ يی ثـػٌ ٍضت ػؿ فیـ مؤال

ی يضبمجّ ٔ تفنیـ ينتمم ْـ کؼاو اف ایٍ آيبؿْب، ؿاثغّ ثیٍ ایٍ ػٔ يتغیـ ثـ ٔ ؿىؼ التَبػی ضًٍ تجییٍ ارقا، َضِٕ
 . گیـػثـؿمی لـاؿ يٕؿػ  لتَبػی ٔ ٔالؼیبت التَبػ ایـاٌْبی اامبك َظـیّ

ی اف ػٔ يُظـ ػـضّ ٔ تمبضبی َیـٔی کبؿ يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ َـط ثیکبؿ ای چـعّ ضؼػالیم ٔرٕػ ؿَٔؼ  صبضـ گقاؿه ػؿ
ربیی َیـٔی کبؿ، ٔرٕػ احـ کبؿگـاٌ اضبفی ْبی تؼؼیم ٔ ربثّگـفتّ امت. ػؿ ثغو ػـضّ َیـٔی کبؿ يٕاؿػی اف لجیم ْقیُّ

ثـؿمی لـاؿ )حبَٕیّ(، احـات ربَيیُی ٔ ػؿآيؼی ػـضّ َیـٔی کبؿ ٔ تـکیت رًؼیت ىبغالٌ ثّ نضبػ ٔضؼیت ىغهی يٕؿػ 

اَؼ. ػؿ مًت تمبضبی َیـٔی کبؿ ٔ تبثغ تٕنیؼ ضًٍ ثـؿمی تفَیهی ارقای َـط ؿىؼ التَبػی، مٓى َیـٔی کبؿ ٔ گـفتّ
 مـيبیّ اف ؿىؼ التَبػی ٔ ًْچُیٍ تأحیـ َفت ثـ ؿىؼ التَبػی يٕؿػ ثـؿمی ٔ تضهیم لـاؿ گـفتّ امت.

عوبَى َوؼا ، ی فَوهیْب، گوـِٔ صنوبةگوـِٔ آيبؿْوبی َیوـٔی کوبؿ ،الفو امت اف فصًبت ًْکبؿاٌ عوٕػ ػؿ يـکوق آيوبؿ ایوـاٌ
اَوؼ، کًوبل ی ایُزوبة ثٕػِػُْوؼِیبؿیؿضبیی کّ ػؿ تٓیّ ایوٍ گوقاؿه َژاػ ٔ امؼؼ انّيٓؼی صنیُیمیؼ آلبیبٌ  ٔ يَغفٕی

 ثبىى. تيکـ ٔ لؼؿػاَی ؿا ػاىتّ

 ًَبیؼ. یبؿیتضهیم آيبؿْبی التَبػی گـاٌ ػؿ تفنیـ ٔ َظـاٌ ٔ تضهیمايیؼ امت َتبیذ ایٍ گقاؿه ثتٕاَؼ ثّ ٍبصت

 جواد حسیه زاده                 
 معاون رئیس سازمان ربانهم و بودهج

نمرکز آمار اریا رئیسو                                  



  



 ۹  ػالیم ٔ ىٕاْؼ مبفگبؿی آيبؿْبی اىتغبل ٔ ؿىؼ التَبػی ایـاٌ

 يقذيّ -۱
يٕؿػ تٕرّ اْؼاف میبمتی  ػُٕاٌثّتـیٍ يتغیـْبی کالٌ التَبػی ثٕػِ کّ ًْٕاؿِ  َـط ؿىؼ التَبػی ٔ َـط ثیکبؿی اف يٓى

ثـلـاؿ ؿاثغّ ػکل ؿٔػ ثیٍ ایٍ ػٔ يتغیـ  ْبی التَبػی اَتظبؿ يی ثٕػِ امت. عجك َظـیّاؿاٌ ؾثـَبيّ ؿیقاٌ ٔ میبمتگ
، تمبضب ثـای َیـٔی کبؿ امتافقایو تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ٔالؼی ؿىؼ التَبػی يخجت کّ ثّ يؼُبی  ػؿ ٍٕؿتثبىؼ یؼُی 

 .ٔ ثبنؼکل َـط ثیکبؿی کبْو یبثؼ ،افقایو یبفتّ ٔ ثب افقایو اىتغبل

ثّ  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹۱٫۱مبنّ ٔ ثیيتـ اف  ۹۱ػبت عـس َیـٔی کبؿ يـکق آيبؿ ایـاٌ، َـط ثیکبؿی رًؼیت عجك اعال
 ػاىتّ امت.  ٔاصؼی ۹٫۱کبْو  ۹۹۱۱َنجت ثّ مبل  ۹۹۱۱َـط ثیکبؿی ػؿ مبل  ػؿٍؼ کبْو یبفتّ امت، یؼُی ۹۱٫۱

ػؿٍؼ ٔ ؿىؼ التَبػی  -۱/۱ؿلى يؼبػل  ۹۹۱۱ی يهی يـکق آيبؿ ایـاٌ َـط ؿىؼ التَبػی مبل ْبصنبةعجك اعالػبت 
 ػؿٍؼ ثٕػِ امت.  -۶/۱ثؼٌٔ َفت ؿلى 

ىبْؼ کبْو َـط ثیکبؿی َیق  ۹۹۱۱ؿغى ؿىؼ التَبػی يُفی ػؿ مبل  ػهی ،ثـ امبك آعـیٍ آيبؿ ٔ اعالػبت ایٍثُبثـ
ىبْؼ  اَتظبؿ يی ؿفتؿىؼ التَبػی ػکل یکؼیگـ ثٕػِ ٔ ْبی التَبػی ؿاثغّ َـط ثیکبؿی ٔ  کّ عجك يؼل ْنتیى ػؿ صبنی

 ػالیم ایٍ يٕضٕع ثـؿمی ىٕػ. ىٕػيیػؿ ایٍ گقاؿه تاله . ثٕػیى افقایو َـط ثیکبؿی يی

يفبْیى  ،. ػؿ ثغو ػٔوىٕػيی. ػؿ اثتؼا َکبت ػًٕيی َظبو آيبؿْبی ؿمًی کيٕؿ ثیبٌ امتایٍ گقاؿه ىبيم پُذ ثغو 
ی يهی ٔ ْبصنبةًْیٍ َکبت ثـای ييبثّ  ،گیـػ. ػؿ اػايّ يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يی عـس َیـٔی کبؿـیٍ َتبیذ ٔ آعثبفاؿ کبؿ 

ػٔ يتغیـ ی اؿتجبط ایٍ ٔ َضِٕ. ػؿ ثغو چٓبؿو پل اف ثـؿمی ؿاثغّ ایٍ ػٔ يتغیـ، ػالیم ىٕػيیَـط ؿىؼ التَبػی اؿائّ 
ْبی میبمتی اؿائّ  گیـی ٔ تٍٕیّ ػ ٔ ػؿ اَتٓب َتیزّگیـ آيبؿْبی يٕرٕػ ثّ تفَیم يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يیَیق ثب امتفبػِ اف 

 عٕاْؼ ىؼ.

 َکات ػًٕيی َظاو آيارْای رسًی کطٕر -۲
عـفی، اعالق گبَّ آيبؿْبی ؿمًی ثّ ٔیژِ ثی۹۱امبك إٍل ثُیبػیٍ  کيٕؿْب ثـ یًّْتٕنیؼ ٔ اَتيبؿ آيبؿْبی ؿمًی ػؿ  -1

گیـػ تب ضًٍ امتفبػِ اف آعـیٍ ػمتبٔؿػْبی ٍٕؿت يی انًههیثیٍای، يضـيبَگی اعالػبت فـػی ٔ امتبَؼاؿػْبی صـفّ
ْبی آيبؿی فـایُؼْبی اَزبو فؼبنیت ثُبثـایٍفـاْى ىٕػ.  انًههیثیٍْبی لبثم لجٕل ػاَو ٔ تزـثّ ثيـی، ايکبٌ يمبینّ

 فبؿؽ اف تًبیالت میبمی ٔ رُبصی امت.
تجییٍ ثٓتـ  يُظٕؿیٍ آيبؿْبی ؿمًی امت، ٔ ایٍ َٕىتبؿ ثّپیيگیـی اف تفنیـ غهظ ٔ امتفبػِ َبػؿمت، اف إٍل ثُیبػ -2

 ْبی غهظ اؿایّ ىؼِ امت.گیـیؿفغ ىجٓبت َبىی اف تفنیـ ٔ َتیزّ يٕضٕع ٔ
اَزبو  امتفبػِ اف آيبؿْبی حجتی ٔ امت کّ ثبْبی يهی ٔ صنبةيـکق آيبؿ ایـاٌ يـرغ ؿمًی تٕنیؼ آيبؿْبی َیـٔی کبؿ  -3

ثب ؿػبیت آعـیٍ امتبَؼاؿػْبی  مبالَّ ْبی مغضی( ثّ ٍٕؿت فَهی ٔی )َّ َظـمُزیای ٔ تغََْبی صـفّآيبؿگیـی
پـػافػ ٔ کيٕؿ يیٔ ثغو ٔالؼی التَبػ ٍٕؿت ربيغ ثّ مُزو ٔضؼیت فؼبنیت، اىتغبل ٔ ثیکبؿی  ثّ انًههیثیٍ

 ًَبیؼ.اؿایّ يی يغتهف ثبفاؿ کبال ٔ عؼيبت ٔ ثبفاؿ کبؿ ؿااثؼبػ   تَٕیـ کبيهی اف ًّْ
ای صبکًیتی امت کّ إٍل ٔ يُغك صبکى ثـ آٌ يجتُی ثـ تئٕؿی کبالْب ٔ تٕنیؼ ٔ اَتيبؿ آيبؿْبی ؿمًی کيٕؿ يمٕنّ -4

يزًٕػّ  ثُبثـایٍ(، Private goods) ( امت، َّ تئٕؿی کبالْب ٔ عؼيبت عٍَٕیPublic goodsعؼيبت ػًٕيی )
ٔ تمنیى کبؿ يهی، تٕمظ یک َٓبػ صبکًیتی ثّ تٕنیؼ )ثب  اػتجبؿات الفو اف يُبثغ ٔ ثٕػرّ ػًٕيی کيٕؿ تأيیٍصبکًیت ثب 

ًَبیؼ. ثّ ًْیٍ ػنیم ثغو عٍَٕی تًبیم ٔ ْب الؼاو يیْبی َنجتبً مُگیٍ( ٔ ػـضّ )تمـیجبً ثؼٌٔ ْقیُّ( آٌْقیُّ
ِٔ ثـ آٌ کّ ػؿ ؿا َؼاؿػ. ػال انًههیثیٍتٕاَبیی ثـای تٕنیؼ ٔ ػـضّ ينتًـ آيبؿ ٔ اعالػبت ربيغ ٔ يجتُی ثـ امتبَؼاؿػْبی 

ؿیقی، پبیو ٔ َظبؿت ثـ تٕمؼّ، ثنیبؿ فـاتـ ؿفتّ ٔ ْبی اعیـ يمٕنّ آيبؿ ٔ اعالػبت ؿمًی کيٕؿ اف اثقاؿْبی ثـَبيّػّْ



 ػالیم ٔ ىٕاْؼ مبفگبؿی آيبؿْبی اىتغبل ٔ ؿىؼ التَبػی ایـاٌ  2

ًَبیؼ ٔ ْـگَّٕ عؼىّ ثّ ایٍ ( َمو ثنیبؿ يًٓی ػؿ فـایُؼ تٕمؼّ ایفب يیSocial capitalػُٕاٌ مـيبیّ ارتًبػی )ثّ
 .ىٕػيیالتَبػی، ارتًبػی ٔ فـُْگی کيٕؿْب يضنٕة  یَبپؾیـی ثّ فـایُؼ تٕمؼّنغًّ رجـاٌ ،ی ارتًبػیمـيبیّ

( ٍٕؿت ۹ رؼٔل) GSBPMفـایُؼ تٕنیؼ ٔ اَتيبؿ آيبؿْبی ؿمًی کيٕؿْب ثب امتفبػِ اف ىکم ثٕيی ىؼِ يؼل  -5
گبَّ )تؼییٍ  ۱تغََی يـاصم ثب ؿػبیت کبيم يجبَی ػهًی، فُی ٔ ىؼِ  گیـػ ٔ ثّ ایٍ تـتیت ْـ ػؼػ ٔ ؿلى يُتيـيی

گبَّ ایٍ يؼل ٔ کُتـل ۴۴يـاصم  ٔؿمبَی ٔ اؿفیبثی( آٔؿی، پـػافه، تضهیم، اَتيبؿ، اعالعَیبفْب، عـاصی، مبعت، رًغ
ای امت کّ ػؿ ػًم اؿایّ تٕنیؼات ثب کیفیت ٔ اَزبو ایٍ يـاصم ثّ گَّٕ ی. مبفيبَؼْی ارـایی، َضِٕىٕػيیکیفیت اَزبو 
 .ىٕػيیٔ يهی تضًیٍ  انًههیثیٍؼاؿػْبی ؿػبیت امتبَ

 (GSBPMبؿ آيبؿی )کنت ٔ کارقای يؼل ػًٕيی  -۱ جذٔل

 ارسیابی -۸
اَتطار ٔ  -۷

 رساَیاطالع
 طزادی -۲ ساخت -۳ آٔریجًغ -۴ پزداسش -۵ تذهیم -۶

تؼییٍ  -۱
 َیاسْا

آٔؿی رًغ -۹
اعالػبت ثـای 

 اؿفیبثی

مبفی ثُٓگبو -۹
 ْبی عـٔریمینتى

آيبػِ کـػٌ  -۹
َٕیل پیو

 ْبعـٔری
 ْبتزًیغ ػاػِ -۹

مبعت  -۹
چبؿچٕة ٔ 

 اَتغبة ًََّٕ

مبعت اثقاؿ  -۹
 ْبآٔؿی ػاػِرًغ

عـاصی  -۹
 ْبعـٔری

ىُبمبیی  -۹
 َیبفْب

اَزبو  -۱
 اؿفیبثی

تٕنیؼ يضَٕالت  -۱
اَتيبؿاتی ٔ 

 ؿمبَیاعالع

 تأییؼ -۱
 ْبعـٔری

ثُؼی ٔ عجمّ -۱
 کؼگؾاؿی

تُظیى تٓیّ ٔ  -۱
 آٔؿیثـَبيّ رًغ

مبعت یب اؿتمبء  -۱
 پـػافه ْبیيؤنفّ

تٍٕیف  -۱
 يتغیـْب

ييبٔؿِ ٔ  -۱
 َٓبیی تأییؼ

ایزبػ  -۹
َبيّ ػؿ تفبْى

 ثـَبيّ الؼاو

يؼیـیت َيـ  -۹
 يضَٕالت

تفنیـ ٔ  -۹
 ْبتٕضیش عـٔری

ثبفثیُی ٔ  -۹
 اػتجبؿمُزی

ارـای  -۹
 آٔؿیرًغ

مبعت یب اؿتمبء  -۹
اَتيبؿ ٔ ْبی نفّؤي

 ؿمبَیاعالع

عـاصی اثقاؿ  -۹
ْبی ٔ ؿٔه

 ْبآٔؿی ػاػِرًغ

تؼییٍ  -۹
 ْبعـٔری

 

اؿتمبء يضَٕالت  -۴
اَيتبؿاتی ٔ 

 ؿمبَیاعالع

ثّ کبؿگیـی  -۴
 کُتـل افيبمبفی

 اػیت ٔ ربَٓی -۴
کـػٌ َٓبیی -۴

 آٔؿیرًغ
 تُظیى رـیبٌ کبؿ -۴

عـاصی  -۴
 چبؿچٕة ٔ ًََّٕ

ىُبمبیی  -۴
 يفبْیى

 
يؼیـیت پيتیجبَی  -۱

 اف کبؿثـ
َٓبیی کـػٌ  -۱

 ْبعـٔری

امتغـاد  -۱
يتغیـْب ٔ ٔاصؼْبی 

 آيبؿی رؼیؼ
 

آفيبیو مینتى  -۱
 تٕنیؼ

عـاصی  -۱
پـػافه ٔ 

ْبی تضهیم
 آيبؿی

ثـؿمی ػؿ  -۱
ػمتـك ثٕػٌ 

 ػاػِ ْب

   
 يضبمجّ ٔفَٓب -۶

 
ْبی فـایُؼآفيبیو  -۶

 کنت ٔ کبؿ آيبؿی

عـاصی  -۶
ٔ  مینتى تٕنیؼ

 رـیبٌ کبؿ

تٓیّ عـس  -۶
تٕریٓی کنت ٔ 

 کبؿ

   
 يضبمجّ يزًٕع -۱

 
َٓبیی کـػٌ مینتى  -۱

   تٕنیؼ

   
َٓبیی کـػٌ  -۱

     ْبی ػاػِفبیم

گیـی ػبنًبَّ یب ثبیؼ يجتُی ثـ آيبؿْبی ؿمًی کيٕؿ ثبىؼ ٔ یب فـایُؼ عـاصی، تٕنیؼ، ْـ گَّٕ تضهیم آيبؿی ٔ َتیزّ -6
ػُٕاٌ ػثیـعبَّ ىٕؿای ػبنی آيبؿ کيٕؿ ثـمؼ تب ثب امتفبػِ اف يـکق آيبؿ ایـاٌ ثّ تأییؼپـػافه ٔ اَتيبؿ آٌ ثّ 

 ظٓبؿَظـ لـاؿ گیـػ.ْبی لبثم اػتًبػ، ثتٕاَؼ يجُبی لضبٔت ٔ اػاػِ
ْب ؿیقیگؾاؿی، ثـَبيّثـای میبمت ثب کیفیت  (aggregated)آيبؿْبی تزًیؼی ْب ٔتٕنیؼ ػاػِ ی،يـاکق آيبؿْؼف  -7

ْب ٔ آيبؿ ْبی تغََی امت ٔ ثّ ْیچ ٔرّ ػاػِْب ٔ تفکیک ثُؼیٔ اؿفیبثی ػًهکـػ ػؿ مغٕس کالٌ ثـصنت عجمّ
ْب ٔ ؿیقیثـای ثـَبيّ يـاکق آيبؿیآٔؿی ىؼِ تٕمظ ٔ اعالػبت فـػی )اػى اف اىغبً صمیمی ٔ صمٕلی( رًغ

ْبی ارـایی تغََی يتٕنی اؿایّ عؼيبت ثّ )کّ ٔظیفّ ٔ اعتیبؿ ينئٕنیت ػمتگبِ ْبی يـثٕط ثّ افـاػگیـیتًَیى
ْب ٔ اعالػبت تـ اف آٌ، ػاػِگیـَؼ ٔ يٓىٔ ػیگـ ايٕؿ صبکًیتی امت( ػؿ اعتیبؿ ْیچ َٓبػ ػیگـی لـاؿ ًَیيـػو 

ٍؼ ػؿ ٍؼ يضـيبَّ امت ٔ فمظ ػؿ  يـاکق آيبؿیآٔؿی ىؼِ تٕمظ فـػی )اىغبً صمیمی ٔ صمٕلی( رًغ
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 ی ػؿ مغٕس يغتهف رغـافیبییی التَبػی ٔ ارتًبػی ٔ فـُْگی تزًیؼْبىبعٌيضبمجبت آيبؿی ٔ تٓیّ ٔ اؿایّ 
ی گیـَؼ. ثّ ػجبؿت ػیگـ فهنفّای/ آثبػی( يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يیای/ امتبَی/ ىٓـمتبَی/ يضهی/ يضهّ)يهی/ يُغمّ

ْب ٔ آيبؿْبی فـػی َینت، اگـچّ ػَیب ثّ ْیچ ٔرّ تٕنیؼ ٔ اؿایّ ػاػِی ػؿ ًّْ يـاکق آيبؿیٔرٕػی ٔ يأيٕؿیت 
ْب ٔ آيبؿْبی فـػی کالٌ تزًیؼی ػؿ مغٕس يغتهف رغـافیبیی لغؼبً ثبیؼ ایٍ يـاکق ثّ ػاػِثـای ؿمیؼٌ ثّ آيبؿْبی 

ْب    لبثم اػتًبػ ثغو عٍَٕی ٔ ػٔنتی ػمتـمی ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ػؿ لٕاَیٍ ٔ يمـؿات ربؿی کيٕؿ ایٍ ػمتـمی
 صبکى ىٕػ. کيٕؿ  ْبی ارـاییثّ يـکق آيبؿ ایـاٌ ػؿ کم ػمتگبِ  پبمغگٕیی . نؾا الفو امتتضًیٍ ىَٕؼ

ی کالٌ التَبػی اف لجیم ؿىؼ التَبػی، تٕؿو ٔ ثیکبؿی ْبىبعًٌْبُْگی ٔ اَنزبو ثیٍ يزًٕػّ ًَبگـْب ٔ  -8
ْبی آيبؿگیـی امت ی يجبَی تئٕؿی، کبؿثـػی ٔ يضبمجبتی ایٍ يتغیـْب ٔ عـسیينتهقو ىُبعت مینتًبتیک ٔ پٕیب

ْبی َبػؿمت ْب ٔ امتفبػِْب ٔ رهٕگیـی اف تضهیمٔ تجییٍ اؿتجبعبت يتمبثم ثیٍ يتغیـْب، تفنیـ، تيـیش ٍضیش آٌ
 .يـاکق آيبؿی امتْبی اف ػیگـ فؼبنیت

 

 باسار کار -۳
تؼبؿیف ٔ يفبْیى ثبفاؿ کبؿ، آعـیٍ َتبیذ عـس َیـٔی کبؿ يـکق آيبؿ ایـاٌ اؿائّ ىؼِ ٔ مپل َکبت  ػؿ ایٍ ثغو ثؼؼ اف

 گیـػ. ْب ٔ اعالػبت آيبؿی ثبفاؿ کبؿ يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يی اعتَبٍی ثبفاؿ کبؿ ػؿ ؿامتبی تفنیـ ٍضیش ػاػِ

 باسار کار تؼاریف ٔ يفاْیى -۳-۱

 يُظٕؿ کنت ػؿآيؼ ٔ ثب ْؼف تٕنیؼ کبال یب عؼيت ثبىؼ.کّ ثّْبی التَبػی  آٌ ػمتّ اف فؼبنیت کار:
 ىَٕؼ. مبنّ ٔ ثیيتـ يی ۹۱رًؼیت  ىبيمآٌ ثغو اف رًؼیت کيٕؿ کّ  جًؼیت در سٍ کار:

ىَٕؼ کّ ایٍ رًؼیت  ثّ اَزبو کبؿ ْنتُؼ ؿا ىبيم يی «يبیم»ٔ  «لبػؿ»آٌ ثغو اف رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ کّ  جًؼیت فؼال:
 ثبىُؼ. کّ یب ىبغم ٔ یب ثیکبؿ ثّ ػجبؿت ػیگـ رًؼیت فؼبل، رًؼیتی امت امت «بؿػـضّ َیـٔی ک»ًْبٌ 

 + جًؼیت ضاغم = جًؼیت فؼال ر سٍ کار = جًؼیت بیکار جًؼیت د –جًؼیت غیز فؼال 

 ْبی يضَم، اَؼ ٔ ػؿ یکی اف گـِٔ آٌ ثغو اف رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ کّ ثُب ثّ ػالیهی ىبغم ٔ ثیکبؿ َجٕػِ جًؼیت غیز فؼال:
 ىَٕؼ. ثُؼی يی ػاؿ ٔ ػاؿای ػؿآيؼ ثؼٌٔ کبؿ عجمّ عبَّ ثبفَينتّ،

 جًؼیت در سٍ کار = جًؼیت غیز فؼال –جًؼیت در سٍ کار = جًؼیت فؼال  –جًؼیت ضاغم –جًؼیت بیکار 

 ىٕػ.ْفتّ يـرغ َبيیؼِ يی کّ تمٕیًی )ىُجّ تب رًؼّ( يبِ يیبَی ْـ فَم امت ی ػٔيیٍ ٔ مٕيیٍ ْفتّ ْفتّ يزجغ:
یب ثّ ػالیهی ثّ عٕؿ يٕلت کبؿىبٌ ؿا تـک کـػِ  اَؼ افـاػی کّ ػؿ عٕل ْفتّ يـرغ، صؼالم یک مبػت کبؿ کـػِ ضاغم:
 ثبىُؼ.

ىٕػ كّ ثب ػؿيبفت يقػ ٔ صمٕق)َمؼي يب غيـَمؼي( ثـاي افـاػ يب يؤمنبت  ثّ كني اعالق يي  بگيز: کارکٍ يشد ٔ دقٕق
 كُؼ.  ػًٕيی ٔ عٍَٕي كبؿ يي

ْبي ىغهي عٕػ صؼالم يك َفـ يقػ ٔ صمٕق ثگيـ ػؿ امتغؼاو  ىٕػ كّ ثـاي اَزبو فؼبنيت كني اعالق يي ثّ كارفزيا:
 .ػاىتّ ثبىؼ

ثگيـي ػؿ امتغؼاو َؼاىتّ ثبىؼ  ْبي ىغهي عٕػ يقػ ٔ صمٕق ىٕػ كّ ثـاي اَزبو فؼبنيت ثّ كني اعالق يي كاركٍ يستقم:
 گيـػ. ٔ عٕػ َيق يقػ ٔ صمٕق ًَي

فـػي كّ ػؿ كنت ٔ كبؿ يكي اف اػضبي عبَٕاؿ عٕػ كّ ثب ٔي َنجت عٕييبَٔؼي َيق ػاؿػ، كبؿ  بذٌٔ يشد:كاركٍ فاييهي 
  آیؼ.كُؼ، كبؿكٍ فبييهي ثؼٌٔ يقػ ثّ صنبة يی كُؼ ٔ اف ايٍ ثبثت يقػ ٔ صمٕق ػؿيبفت ًَي يي
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 اَؼ. َجٕػِ ٔ کبؿ َکـػِافـاػی کّ فؼبالَّ ػؿ رنتزٕی کبؿ ثٕػِ ٔنی ػؿ ْفتّ يـرغ ػاؿای ىغهی  بیکار:

اف رًؼیت گٕیُؼ ثّ ػجبؿت ػیگـ آٌ َنجت  يی« َـط ثیکبؿی»َنجت رًؼیت ثیکبؿ ثّ رًؼیت فؼبل ؿا  َزر بیکاری:
 َبو ػاؿػ. «َـط ثیکبؿی»اَؼ  فؼبل کّ ثیکبؿ ثٕػِ

َـط ثیکبؿی   
رًؼیت ثیکبؿ
تیرًؼ فؼبل

 ۹۱۱ 

َنجت اف رًؼیت فؼبل گٕیُؼ. ثّ ػجبؿت ػیگـ آٌ  َنجت رًؼیت ىبغم ثّ رًؼیت فؼبل ؿا َـط اىتغبل يی َزر اضتغال:
 اَؼ َـط اىتغبل َبو ػاؿػ. کّ ىبغم ثٕػِ

   َـط اىتغبل
رًؼیت ىبغم
تیرًؼ فؼبل

 ۹۱۱  ۹  َـط ثیکبؿی 

ػجبؿت ػیگـ آٌ َنجت اف گٕیُؼ ثّ  َنجت رًؼیت ىبغم ثّ رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ ؿا َنجت اىتغبل يی َسبت اضتغال:
 اَؼ َنجت اىتغبل َبو ػاؿػ. رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ کّ ىبغم ثٕػِ

   َنجت اىتغبل
رًؼیت ىبغم

تیرًؼ ػؿ مٍ کبؿ
 ۹۱۱  

 گٕیُؼ. يی یب َـط فؼبنیت َنجت رًؼیت فؼبل ثّ رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ ؿا َـط ييبؿکت َزر يطارکت:

َـط ييبؿکت   
رًؼیت فؼبل

تیرًؼ ػؿ مٍ کبؿ
 ۹۱۱ 

بؿ یب کيـرغ، صبضـ ػؿ مـ   ّ ػؿ ْفتّکافـاػ ػاؿای اىتغبل َبلٌ فيبَی ىبيم تًبو ىبغالَی امت  َاقص سياَی:اضتغال 
تـ، لـاؿ ػاىتٍ ػؿ بؿ ثیوکبؿ ثب مبػت کـػٌ کبؿی، پیؼا َکٕػ کػالیم التَبػی َظیـ ؿبؿ ثٕػِ، ثّ کغبیت يٕلت اف يضم 

 اَؼ.يـرغ ثٕػِ  بؿ اضبفی ػؿ ْفتّکـػِ ٔ عٕاْبٌ ٔ آيبػِ ثـای اَزبو کبؿ کمبػت  ۴۴تـ اف ىک...  بؿی ٔک فَم غیـ
ّ ػؿ کاَؼ، تؼؼاػ مبػتی امت بؿ ؿفتّکيـرغ مـ   ّ ػؿ عٕل ْفتّکبؿ ٔالؼی، ثـای افـاػی کمبػت  ساػت کار اَجاو ضذِ:

 ٍفـ امت.اَؼ، بؿ ثٕػِکعٕؿ يٕلت غبیت اف ّ ثّکاَؼ ٔ ثـای افـاػی ـػِکبؿ کٕؿ کيؾ  یعٕل ْفتّ
يـرغ، يؼت فيبٌ اَتظبؿ   بؿی فـػ ػؿ ْفتّک مبػبت اضبفّ :ضٕديیی ساػت کار ٔاقؼی يُظٕر يٕاردی کّ در يذاسبّ

 .پـػاعت يقػ يـثٕط تضًیٍ ىؼِ امت ىؼِ ّ ثـصنت لـاؿػاػ يُؼمؼکيـرغ   بؿ ػؿ ْفتّکمبفی يضم ٔ نٕافو ثـای آيبػِ
يؼت فيبٌ امتفبػِ ىؼِ ثـای يـعَی ٔ ًْچُیٍ  :ضٕدًیيُظٕر َی ساػت کار ٔاقؼی يٕاردی کّ در يذاسبّ

 بؿکَٕت ٔ يضم کيـرغ ٔ يؼت فيبٌ ؿفت ٔ آيؼ ثیٍ يضم م  تؼغیالت ػؿ ْفتّ
تؼؼاػ ىغم ْبی يؼبػل تًبو ٔلت امت کّ ثّ ٍٕؿت کم مبػبت کبؿ ٔالؼب اَزبو ىؼِ تٕمظ اضتغال يؼادل تًاو ٔقت: 

 .تؼؼاػ مبػبت کبؿ ٔالؼب اَزبو ىؼِ ػؿ ييبغم تًبو ٔلت تؼـیف يی ىٕػًّْ افـاػ ىبغم تمنیى ثـ يیبَگیٍ 
 

 ۱۳۹۸ار يزکش آيار ایزاٌ در سال َتایج طزح آيارگیزی َیزٔی ک-۳-۲

افقایو ػاىتّ  ۹۹۱۱َفـ َنجت ثّ مبل  ۶۶۴۱۱۱، ۹۹۱۱ایٍ ىبعٌ ػؿ مبل  :زسانّ ٔ بیطت ۱۵ار کجًؼیت در سٍ 
 امت. 

 َفـ افقایو ػاىتّ امت.  ۱۱۱۱۱تؼؼاػ  ۹۹۱۱َنجت ثّ مبل  ۹۹۱۱رًؼیت فؼبل ػؿ مبل جًؼیت فؼال: 
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َفـ ثّ رًؼیت ىبغالٌ کيٕؿ اضبفّ ىؼِ امت. اف  ۴۱۱۱۶۴تؼؼاػ  ۹۹۱۱َنجت ثّ مبل  ۹۹۱۱ػؿ مبل  جًؼیت ضاغم:
 ۱۹َفـ( ثّ ىبغالٌ ثغو ٍُؼت ٔ  ۹۴۱۱۱۱ػؿٍؼ ) ۹۹َفـ( ثّ ىبغالٌ ثغو کيبٔؿفی،  ۱۹۱۱۶ػؿٍؼ ) ۹۱ایٍ تؼؼاػ 

 اَؼ.  َفـ( ثّ ىبغالٌ ثغو عؼيبت اضبفّ ىؼِ ۱۹۱۱۹۶ػؿٍؼ )
 ۴۱۱۱۶۴َتبیذ عـس ثیبَگـ ایٍ امت کّ افقایو اىتغبل ػؿ يُبعك ىٓـی ٔ ؿٔمتبیی يتٕافٌ َجٕػِ امت ثّ عٕؿی کّ اف 

َفـ اف  ۹۱۱۱۹ىؼِ امت ٔ  اضبفَّفـ ثّ ىبغالٌ يُبعك ىٓـی  ۴۴۱۹۶۱، ۹۹۱۱َفـ رًؼیت ىبغم اضبفّ ىؼِ ػؿ مبل 
 ىؼِ امت.  کبمتّىبغالٌ يُبعك ؿٔمتبیی 

َفـ کبْو ػاىتّ امت. اف ایٍ يیقاٌ  ۴۱۴۹۱۱رًؼیت ثیکبؿ کيٕؿ  ۹۹۱۱َنجت ثّ مبل  ۹۹۱۱مبل ػؿ جًؼیت بیکار: 
 َفـ ثٕػِ امت.  ۱۱۱۱۹َفـ ٔ مٓى رًؼیت ثیکبؿ فَبٌ  ۹۱۶۶۱۱بْو مٓى رًؼیت ثیکبؿ يـػاٌ ک

یکبؿی ػاىتّ ٔ ثبػج ىؼِ امت َـط ث کبْوَفـ  ۶۶۱۹۹انتضَیالٌ آيٕفه ػبنی  ػؿ ایٍ يیبٌ رًؼیت ثیکبؿ فبؿؽ
 کبْو یبثؼ.  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹۶٫۱ثّ  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹۱٫۹انتضَیالٌ آيٕفه ػبنی اف  فبؿؽ

ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹۱٫۱ٔاصؼ کبْو ػاىتّ امت ٔ اف  ۹٫۱، ۹۹۱۱َـط ثیکبؿی َنجت ثّ مبل  ۹۹۱۱ػؿ مبل  َزر بیکاری:
 بْو یبفتّ امت. ک ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹۱٫۱ثّ  ۹۹۱۱

ثّ  ۹۹۱۱کّ ػؿ مبل  َفـ ثٕػِ امت ػؿ صبنی ۱۱۱۱۱۴۱رًؼیت ػاؿای اىتغبل َبلٌ  ۹۹۱۱مبل ػؿ  اضتغال َاقص:
َفـ  ۹۱۴۱۱۱تؼؼاػ رًؼیت ػاؿای اىتغبل َبلٌ  ۹۹۱۱ثّ  ۹۹۱۱َفـ کبْو یبفتّ امت. یؼُی اف مبل  ۱۴۱۱۱۶۹

  کبْو ػاىتّ امت.
 ؿمیؼِ امت. ۹۹۱۱ػؿ مبل  ۹/۴۴ثّ  ػؿٍؼی ۴/۱ثٕػِ کّ ثب کبْو  ۱/۴۴َـط ييبؿکت  ۹۹۱۱ػؿ مبل  َزر يطارکت:

ؿمیؼِ  ۹۹۱۱ػؿ مبل  ۴/۹۱ػؿٍؼی ثّ  ۹/۱ثٕػِ کّ ثب افقایو   ۹/۹۱َـط ييبؿکت ۹۹۱۱ػؿ مبل  َسبت اضتغال:
 امت.

% کم  ۱/۹۱َفـ ) ۱۱۱۹۱۱۱َفـ، کم رًؼیت يغهمبً ثیکبؿ کيٕؿ  ۱۱۹۶۱۹۱۱کم رًؼیت فؼبل التَبػی کيٕؿ 
ثُؼی % کم رًؼیت فؼبل کيٕؿ( امت کّ عجك ػمتّ ۹/۱۱َفـ )  ۱۴۱۱۹۱۹۱رًؼیت فؼبل( ٔ کم رًؼیت ىبغم کيٕؿ 

 :  امتانؾکـ، آيبؿ يـثٕط ثّ ْـ یک اف ثُؼْب ثّ ىـس فیـ فٕق

 اف کم ىبغهیٍ(  ۴/۹۶۳ْقاؿ َفـ ) ۱۱۴۴افـاػ ػاؿای اىتغبل کًتـ اف تًبو ٔلت:  -۹

 % ىبغهیٍ کًتـ اف تًبو ٔلت( ۱/۹۱َفـ ) تمـیجبً ْقاؿ ۱۱۱۱(افـاػ آيبػِ کبؿ ثیيتـ ۹-۹

اَؼ ٔ آيبػِ کبؿ ثیيتـ ْنتُؼ. ، کًتـ اف تًبو ٔلت کبؿ کـػِ«ػالیم التَبػی»رًؼیت ػاؿای اىتغبل َبلٌ: افـاػی کّ ثّ 
 ٔلت( % ىبغهیٍ کًتـ اف تًبو ۱/۱۱ْقاؿ َفـ ) ۱۴۱۱

 ٔلت( % ىبغهیٍ کًتـ اف تًبو ۹/۶۱ْقاؿ َفـ )۱۱۱۴( افـاػی کّ آيبػِ کبؿ ثیيتـ َینتُؼ ٔ مبیـ يٕاؿػ: ۹-۱

 % اف کم ىبغهیٍ(  ۴/۶۱) ْقاؿ َفـ ۹۴۶۶۹افـاػ ػاؿای اىتغبل تًبو ٔلت ٔ ػاؿای ىیفت اضبفی ٔ اضبفّ کبؿ:  -۱
 ػؿٍؼ اف کم ىبغهیٍ( ۱/۹ْقاؿ َفـ )  ۱۶۱غبیجیٍ يٕلت:  -۹
 َزر بیکاری جٕاَاٌ:   -۴

 ػؿٍؼ  ۱/۱۶مبنّ ) تؼـیف امتبَؼاؿػ رٓبَی(:  ۹۱ -۱۴مٍ -۴-۹

 ػؿٍؼ  ۱/۹۱ف ىٕؿای يهی رٕاَبٌ(: مبنّ ) تؼـی ۹۱-۹۱ مٍ-۴-۲
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 ۱(LFS)َکات اختصاصی طزح آيارگیزی َیزٔی کار -۳-۳

ْبی آيبؿی کيٕؿ امت کّ ثـ امبك آعـیٍ تـیٍ عـستـیٍ ٔ صنبكاف يٓى «عـس آيبؿگیـی َیـٔی کبؿ» -۹
عـاصی ٔ ارـا ىؼِ امت ٔ ػؿ صبل صبضـ لـیت ثّ اتفبق تًبيی  انًههیثیٍْبی ثُؼیامتبَؼاؿػْب، تؼبؿیف ٔ عجمّ

ْب ٔ امتبَؼاؿػْبی عـاصی، ارـا، امتغـاد ٔ اَتيبؿ امتفبػِ ثُؼیکيٕؿْبی ػَیب اف ًْیٍ تؼبؿیف ٔ عجمّ
 ػاؿَؼ. انًههیثیٍلبثهیت يمبینّ  یىؼِ ًَبیُؼ ٔ آيبؿْبی صبٍميی

ت غیـ يؼًٕل ؿا َبىی اف يبْیت ٔ ٔیژگی ثبفاؿ کبؿ کيٕؿ ػاَنت ٔ ػؿ تضهیم َتبیذ عـس َیـٔی کبؿ ثبیؼ َٕمبَب -۱
 ایٍ َٕمبَبت َتیزّ عغبْبی غیـ لبثم کُتـل ػؿ آيبؿگیـی َینتُؼ. 

، یکی اف «کيٕؿ GDPىؼِ ػؿ  صزى َیـٔی کبؿ امتفبػِ»َبپؾیـ التَبػػاَبٌ کالٌ ثّ  ثب تٕرّ ثّ َیبف ارتُبة -۹
)ٍـف َظـ اف  «صزى کبؿ اَزبو ىؼِ»، ثبیؼ يضبمجّ ٔ ثـآٔؿػ «کبؿعـس آيبؿگیـی َیـٔی »تـیٍ اْؼاف اٍهی

یکی اف  ثُبثـایٍينبئم ارتًبػی، يؼیيتی، التَبػی ٔ ؿفبِ( ػؿ کم التَبػ ٔ مغٕس يغتهف رغـافیبیی ثبىؼ. 
ىؼِ تٕمظ ْـ فـػ ىبغم ػؿ ْفتّ  تؼؼاػ مبػبت کبؿ اَزبو «عـس آيبؿگیـی َیـٔی کبؿ»ْبی تـیٍ پـمويٓى

امت. کّ ثب يضبمجّ يزًٕع تؼؼاػ مبػت کبؿ ٔالؼی اَزبو ىؼِ تٕمظ ًّْ افـاػ فؼبل يُؼؿد ػؿ فٓـمت يـرغ" 
آیؼ. ثـؿمی ٔ تکًیم ثّ ػمت يی «صزى کبؿ اَزبو ىؼِ ثـصنت مبػت کبؿ»ًََّٕ ٔ تؼًیى آٌ ثّ ربيؼّ آيبؿی، 

ثـؿمی ػؿ ایـاٌ ٔ ًْچُیٍ ی يٕؿػ ْبمبل یػؿ ًّْ «عـس آيبؿگیـی َیـٔی کبؿ»اػؼاػ ٔ اؿلبو صبٍم اف 
ثـآٔؿػ صزى کبؿ اَزبو ىؼِ ثـصنت »يـرغ آيبؿی َنجت  یکّ ػؿ عٕل ْفتّ ػْؼيیکيٕؿْبی ػیگـ َيبٌ 

)اػى اف افـاػ صؼالم یک مبػت کبؿ کـػِ تب افـاػ ثب ْـ يیقاٌ کبؿ يٕظفی  «تؼؼاػ ىبغهیٍ»ػؿ التَبػ ثـ  «مبػت
مبػت کبؿ ػؿ ْفتّ( امت ٔ يؼُی  ۴۴تبَؼاؿػ ْفتگی لبٌَٕ کبؿ )یؼُی کبؿی(، تمـیجبً ثـاثـ ًْبٌ ػؼػ امٔ اضبفّ

َظـ ػلیك ٔ ػهًی آٌ ایٍ امت کّ ػؿ عٕل ْفتّ يـرغ، يتٕمظ يیقاٌ کبؿ اَزبو ىؼِ تٕمظ کهیّ ىبغهیٍ )ٍـف
ٔ  امت اف صزى کبؿ اَزبو ىؼِ تٕمظ ْـ یک اف افـاػ( تمـیجبً ثـاثـ ثب ًْبٌ يیقاٌ مبػت کبؿ امتبَؼاؿػ لبٌَٕ کبؿ

ٔلت ٔ یب ثیيتـ  ٔلت ٔ یب َیـٔی کبؿ تًبو  اػى اف َیـْٔبی کبؿ کًتـ اف تًبو ایٍ ثؼاٌ يفٕٓو امت کّ کم ىبغهیٍ
اَؼ ٔ ػؿ ٔالغ يؼبػل َیـٔی کبؿ، مبػت ػؿ ْفتّ کبؿ کـػِ ۴۴کبؿ(، ثّ عٕؿ يتٕمظ   ٔلت )ػاؿای اضبفّ اف تًبو

گیـی اف افـاػ ثٓـِ کبؿی افـاػ ػاؿای اضبفّ کبؿ، يیقاٌ کىاضبفّٔ ُُؼ ککبؿ يی (full- time) ۱ٔلت ىبغم تًبو
 ،ٔرّ ثّ ایٍ يؼُی َینت کّ ىبغهیٍ . ثؼیٓی امت ایٍ َتیزّ ثّ ْیچای اىتغبل َبلٌ ؿا پٕىو ػاػِ امتػاؿ

يـف  ثُبثـایًٍَبیُؼ. افـاػ ػاؿای اىتغبل َبلٌ ؿا تًبو ٔلت صنبة يی آيبؿیيـاکق ْنتُؼ ٔ  «ٔلت تًبو»ًْگی 
لبٌَٕ کبؿ امت  «مبػت کبؿ ػؿ ْفتّ ۴۴» (، ًْبٌ part-timeٔلت) ( ٔ پبؿfull-timeِٔلت ) ثیٍ اىتغبل تًبو

ٔ فمؼاٌ کبؿ ) ثیکبؿی( تؼییٍ ىؼِ   ٔلت ثٕػٌ( َّ ىبغم تًبوػُٕاٌ يـف ثیٍ کبؿ کـػٌ )ٔ يؼیبؿ یک مبػت کبؿ ثّ
، َّ ىٕػيیغم ْى ػؿ يضبمجّ صزى کبؿ نضبػ امت کّ صتی یک مبػت کبؿ یک َفـ ىب ٍ ٍٕؿتامت ٔ ػؿ ای

کّ ػؿ  ىٕػيیييبْؼِ  ۱. ػؿ رؼٔل ىٕػٔلت يضنٕة  ىبغم تًبو کُؼ، ایٍ کّ کنی کّ یک مبػت کبؿ يی
ی يغتهف يیبَگیٍ مبػت کبؿی ىبغالٌ کّ اف تمنیى يزًٕع مبػت کبؿی ثـ رًؼیت ىبغالٌ ػؿ ْـ مبل ْبمبل

 .مبػت ثٕػِ امت ۴۴ ػیک امت ٔ يیبَگیٍ کم ػّْ َیقََٕی َقآیؼ، ثّ ػؼػ مبػت کبؿ لب ػمت يیّ ث

 

 

 

                                                           
1 labour force survey     

 امت.امتفبػِ ىؼِ « اىتغبل يؼبػل تًبو ٔلت»( اف ٔاژِ SNAػؿ ؿاًُْبی ثیٍ انًههی مینتى صنبثٓبی يهی ) ۱
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 ۹۹۱۱تب  ۹۹۱۱مبنّ ٔ ثیيتـ اف مبل  ۹۱مـی فيبَی يزًٕع مبػت کبؿی ىبغالٌ گـِٔ مُی  -۲جذٔل 

يیاَگیٍ ساػت کاری 
 )ساػت( ضاغالٌ

 جًؼیت ضاغالٌ 
 )َفز(

 يجًٕع ساػت کاری ضاغالٌ 
 )ساػت(

 سال  

 ۺ۱۳۹  ۱۹۱,۹۱۱,۱۴۶  ۱۱۴۱۹۱۶۱  ۴۱٫۱
۴۱٫۱  ۱۱۱۹۶۹۹۴  ۱۱۱,۶۱۶,۱۹۶  ۱۳۹۱ 
۴۴٫۶  ۱۹۱۱۶۹۹۴  ۱۴۱,۱۱۱,۱۹۴  ۱۳۹۲ 
۴۹٫۱  ۱۹۱۴۱۹۱۱  ۱۹۱,۱۱۱,۱۱۱  ۱۳۹۳ 
۴۴٫۶  ۱۹۱۱۹۹۱۹  ۱۱۱,۱۱۹,۱۱۱  ۱۳۹۴ 
۴۱٫۶  ۱۱۱۱۴۱۱۶  ۱۶۱,۹۱۱,۱۶۱  ۱۳۹۵ 
۴۴٫۹  ۱۹۱۱۱۹۱۹  ۹,۱۱۶,۹۱۱,۴۹۱  ۱۳۹۶ 
۴۱٫۱  ۱۹۱۹۹۱۱۱  ۹,۱۹۱,۱۱۱,۱۱۱  ۱۳۹۷ 
۴۴٫۱   ۱۴۱۱۹۱۹۱  ۹,۱۱۱,۱۹۱,۶۹۹  ۱۳۹۸ 
 ۱۳۹۸تا  ۺ۱۳۹يیاَگیٍ دٔرِ    ۱۱۱,۹۱۱,۹۹۱   ۱۱,۹۹۶,۱۱۱  ۴۴٫۱

 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:
 

تٕفیك  یکبْو َـط ثیکبؿی یب صتی تؼؼاػ يغهك ثیکبؿاٌ، ػؿ ٍٕؿت افقایو َـط ييبؿکت التَبػی َيبَّ -۴
ْب امت ٔ کبْو یب حجبت َـط ثیکبؿی ثب ٔرٕػ کبْو َـط ييبؿکت التَبػی تٕفیك ػؿ ثبفاؿ کبؿ میبمت

 . ىٕػًیيضنٕة َ

                                                               ؿاثغّ يضبمجّ تؼؼاػ ىبغهیٍ: 
Et=  در سٍ کار = َزر اضتغال (* َزر يطارکت *جًؼیت۱-) َزر بیکاری  * جًؼیت فؼال  = Pt (ft)(۱-ut) 
  

   t  :Etلتؼؼاػ ىبغهیٍ ػؿ مب -
   t  :Ptرًؼیت ػؿ مٍ کبؿ ػؿ مبل  -
   : tَـط ثیکبؿی ػؿ مبل  -

  

  
   

  Ft  :tتؼؼاػ رًؼیت فؼبل التَبػی ػؿ مبل -
     t:لَـط ييبؿکت ػؿ مب -

     

  
 

 =t  Utتؼؼاػ ثیکبؿاٌ ػؿ مبل -
 عٕاْیى ػاىت : Etثب یک فيبٌ ثّ ػمت ثـػٌ 

 Et-۱=Pt-۱ (ft-۱)(۱-ut-۱) 
 t :gEtؿىؼ َنجی تؼؼاػ ىبغهیٍ ػؿ مبل 

    
  

 
  ۹

  
  

 
  ۹

  
  

 
  ۹

  
۹    

۹     ۹
  

َـط  ؿىؼ َنجی»ٔ  «ؿىؼ َنجی رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ»(، ىبعَی امت کّ ًْقيبٌ ثب gEtیؼُی ؿىؼ َنجی تؼؼاػ ىبغهیٍ) 
ػُٕاٌ ، ایٍ ىبعٌ ثّ تُٓبیی ٔ ثّثُبثـایٍؿاثغّ يؼکٕك ػاؿػ،  «ؿىؼ َنجی َـط ثیکبؿی»ؿاثغّ ينتمیى ٔ ثب  «ييبؿکت

ػُٕاٌ ؼ ثّتٕاَيیيتغیـْبی رًؼیت ػؿ مٍ کبؿ، َـط فؼبنیت، َـط ثیکبؿی ؿا ػؿ ثـػاىتّ ٔ  «تغییـات َنجی»يتغیـ ينهظ 
 لـاؿ گیـػ.يؼیبؿ اؿفیبثی ثٓتـی يٕؿػ امتفبػِ 
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ؿاثغّ  تمنیىاف  کُؼ، چٌٕ َنجت اىتغبل َیق ٍؼق يی «َنجت اىتغبل» يٕاؿػی کّ ػؿ فٕق گفتّ ىؼ ثـای ىبعٌ

 تٕاَبییثّ  يؼًٕالًآیؼ. ىبعٌ َنجت اىتغبل  ػمت يی( ثPtّ)ؿ ثبال)ؿاثغّ يضبمجّ تؼؼاػ ىبغهیٍ( ثـ رًؼیت ػؿ مٍ کب
ٔ اگـ لـاؿ ثبىؼ فمظ ثب یک ىبعٌ ٔضؼیت اىتغبل ػؿ  اؿتجبط ػاؿػایزبػ ىغم ثـای ىٓـَٔؼاٌ کيٕؿ یک التَبػ ثـای 

 ثبىؼ. «َنجت اىتغبل»ؼ تٕاَيیثبفاؿ کبؿ ؿا تٕضیش ػْیى، ثٓتـیٍ ىبعٌ 

يقػ، ، يٕلتی، يٕؿػی یب فـػ ثؼٌٔ ٔلتپبؿِٔلت،  )تًبو إَاع يغتهف اىتغبلٔرٕػ َبپؾیـ قثب تٕرّ ثّ ٔالؼیت گـی -۱
فیبػ  َنجتبًَٕمبَبت ًْچُیٍ يؼت( ٔ ؼيؼت، ثهُ يؼت، يیبٌ ؿمًی ٔ ...( ٔ لـاؿػاػْبی کبؿ)کٕتبِ ؿمًی ٔ غیـ

ثبفاؿ کبال ٔ عؼيبت ٔ ثّ تجغ آٌ ثبفاؿ کبؿ، تؼییٍ يؼیبؿ ٔ يـف ييغَی ثـای تؼییٍ ٔضؼیت اىتغبل ٔ ثیکبؿی 
 افـاػ فؼبل التَبػی اًْیت ثنیبؿ صیبتی ػاؿػ. 

التَبػی کنی امت کّ عجك تؼـیف کبؿ ػؿ تٕنیؼ کبال ٔ عؼيبت ييبؿکت ػاىتّ)ىبغم( ٔ یب اف لبثهیت فـػ فؼبل  -۶
يُظٕؿ کنت ػؿآيؼ ٔ رٕیبی کبؿ امت )یؼُی ييبؿکت ثـعٕؿػاؿ ثبىُؼ)ثیکبؿ( کّ آيبػگی اَزبو کبؿ ؿا ػاؿػ ٔ ثّ

کبؿ کّ ْیچ الؼايبت ييغَی يُظٕؿ رنتزٕی ىغم اَزبو ػاػِ امت( ٔ افـاػ ػؿ آؿفٔی الؼايبت ييغَی ثّ
 ىَٕؼ. فؼبل يضنٕة يی ػَجبل کبؿ ٔ کنت ػؿآيؼ َینتُؼ، غیـػُْؼ ٔ یب ثّاَزبو ًَی

ثیکبؿ، فـػ فؼبنی امت کّ ػؿ ػیٍ آيبػگی ٔ رٕیبی کبؿ ثٕػٌ، کبيالً فبلؼ کبؿ امت یؼُی َتٕاَنتّ امت صتی یک  -۱
ؿ ػؿ آیُؼِ ٔ یب اَتظبؿ ثبفگيت ثّ ىغم لجهی، رٕیبی کبؿ مبػت ْى کبؿ کُؼ. ًْچُیٍ افـاػی کّ ثّ ػنیم آغبف ثّ کب

 ىَٕؼ. َجٕػِ ٔنی فبلؼ کبؿ ٔ آيبػِ ثـای کبؿ ثبىُؼ ْى، ثیکبؿ يضنٕة يی
تُٕع ثنیبؿ فیبػی ػاؿَؼ ٔ يًکٍ امت اف یک مبػت تب ثیيتـ اف يیقاٌ امتبَؼاؿػ لبٌَٕ کبؿ )يخالً ػؿ  ىبغم افـاػ -۱

 ثُبثـایٍ .ـف َظـ اف ؿفبِ التَبػی ٔ يؼیيت()ٍ ؿی ىؼیؼ ػاىتّ ثبىُؼکبمبػت ػؿ ْفتّ( اضبفّ ۴۴ایـاٌ 
 ىَٕؼ:ػمتّ تمنیى يی ۹ثّ  ىبغالٌ

ىبغهیُی کّ ػؿ ْفتّ يـرغ کًتـ اف امتبَؼاؿػ لبٌَٕ کبؿ، کبؿ  تًبو افزاد دارای اضتغال کًتز اس تًاو ٔقت: -۹
 ىَٕؼ. ػمتّ تمنیى يی ۱کُُؼ کّ عٕػ ایٍ افـاػ ثّ يی

 افزادی کّ آيادِ کار بیطتز ْستُذ.انف( 
 ۹لٌ(.اَؼ ٔ آيبػِ کبؿ ثیيتـ ْنتُؼ )اىتغبل َبکًتـ اف تًبو ٔلت کبؿ کـػِ ،افـاػی کّ ثّ ػالیم التَبػی          
 اَؼ ٔ آيبػِ کبؿ ثیيتـ ْنتُؼ.افـاػی کّ ثّ ػالیم غیـالتَبػی کًتـ اف تًبو ٔلت کبؿ کـػِ          

 کّ آيبػِ کبؿ ثیيتـ َینتُؼ ٔ مبیـ يٕاؿػ . یافـاػ ( ة
ىبغهیُی ْنتُؼ کّ ثّ يیقاٌ امتبَؼاؿػ لبٌَٕ  یا اضافّ کار: (full time)افزاد دارای اضتغال تًاو ٔقت  -۱

 کُُؼ.کبؿ یب ثیيتـ اف آٌ کبؿ يی
ٌ ٔ ثگیـاتـک يٕلت کبؿ ػؿ ْفتّ يـرغ ثب ػاىتٍ پیَٕؼ ؿمًی ىغهی، ثـای يقػ ٔ صمٕق غایبیٍ يٕقت: -۹

 ىَٕؼ.ػُٕاٌ غبئجیٍ يٕلت تهمی يیتؼأو کنت ٔ کبؿ ثـای عٕػ اىتغبالٌ، ثّ

انؾکـ ٔ َـط ثیکبؿی ْبی فٕقتفکیکتفکیک ثیکبؿ ٔ ىبغم ٔ ثالفبٍهّ ىبغهیٍ ثّکبؿ ثبیؼ ثّی َیـٔیْبىبعٌآيبؿْب ٔ 
  یؼ ٔ تفنیـ َبػؿمتی ثبلی ًَبَؼ. رٕاَبٌ اؿائّ گـػَؼ، تب ربی ْیچ ىجّٓ ٔ تـػ

اعالػبت آيبؿی يٕؿػ َیبف تضهیم  ای عـاصی ىؼِ امت کّثّ گَّٕ يـکق آيبؿ ایـاٌ «عـس آيبؿگیـی َیـٔی کبؿ» -۱
 :ُؼکگؾاؿی التَبػی )َّ يؼیيت ىبغهیٍ ٔ ثیکبؿاٌ( ثّ ىـس فیـ ؿا فـاْى يیؿیقی ٔ میبمتثبفاؿ کبؿ ٔ ثـَبيّ

 مبعتبؿ مُی، رُنیتی، تضَیالت ٔ تٕفیغ امتبَی َیـٔی کبؿ  .۹
  (ISCE)( ٔ ٔضغ ىغهی ISCO، ييبغم )ISICْبی فؼبنیت  مبعتبؿ ىبغهیٍ ثـصنت ؿىتّ .۱

                                                           
 ق ْنتُؼ.یيتـ َیكبؿ ث یبی، رٕیت ػالِٔ ثـ آيبػگیاف رًؼ يیبٌ ؽكـ امت كّ ثغیىب ۹
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، (full time)ت ، اىتغبل تًبو ٔل (part time)ٔلتپبؿِصزى کبؿ اَزبو ىؼِ  مبعتبؿ ىبغهیٍ ثـ صنت .۹
 (over time)ٔلت ػاؿای اضبفّ کبؿ  ييبغهیٍ تًبو

 ػهم اىتغبل َبلٌ  .۴
 يغهكػهم ػؼو تًبیم ثّ کبؿ ثیکبؿاٌ  .۱
 ػهم ػؼو تًبیم ثّ افقایو صزى کبؿ  .۶
 ػهم کبؿ کًتـ اف صؼ يؼًٕل ىبغهیٍ  .۱
 ػهم رنتزٕی ىغم ػیگـ تٕمظ ىبغهیٍ  .۱
 ػهم تـک ىغم ثیکبؿاٌ لجالً ىبغم .۱

 ػهم ػؼو آيبػگی ثـای ىـٔع کبؿ رؼیؼ .۹۱
 ىبغم ػهم ػؼو رنتزٕی کبؿ تٕمظ رًؼیت غیـ .۹۹
 ْبی ػًؼِ فؼبنیت ثیکبؿاٌ لجالً ىبغم گـِٔ .۹۱

 

 تٕنیذ َاخانص داخهی ٔ رضذ اقتصادی -۴
يـکق  ی يهی فَهیْبصنبةْبی يضبمجّ آٌ، آعـیٍ َتبیذ  ٔ ؿٔه ی يهیْبصنبةتؼبؿیف ٔ يفبْیى  ػؿ ایٍ ثغو ثؼؼ اف

َکبت اعتَبٍی ػؿ عًَٕ تفنیـ ٍضیش ًْچُیٍ  ْبی التَبػی ٔ ارقای تمبضبی َٓبیی ٔ ثغو تفکیکثّ آيبؿ ایـاٌ
 .ىٕػيیی اؿائّ ی يهی فَهْبصنبةَتبیذ 

 

 تؼاریف ٔ يفاْیى -۴-۱

ْب ٔ رؼأل کالٌ  ، تـافَبيّْب صنبةيُنزى، مبفگبؿ ٔ یکپبؿچّ اف یک يزًٕػّ  :4(SNA) ی يهیْا دسابسیستى 
، تيکیم ىؼِ انًههی ثیٍػاؿی تٕافك ىؼِ ػؿ مغش  ْب ٔ لٕاػؼ صنبة ثُؼی يفبْیى، عجمّ التَبػی ثـ امبك تؼبؿیف ٔ

ْبی فيبَی يؼیٍ ٔ  ْبی التَبػی ثـای ػٔؿِ کّ ػؿ آٌ ػاػِ چٕة صنبثؼاؿی ربيؼی اؿائّ ىؼِچبؿ امت. ػؿ ایٍ مینتى
ْبی التَبػی يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ  ْب ٔ تًَیى گیـی ْب، تزقیّ ٔ تضهیم گؾاؿی کّ ثـای میبمت ىٕػ يیيتٕانی ػؿ لبنجی تُظیى 

 .گیـػ يی
 بی التَبػیْ تٕنیؼ ىؼِ صبٍم اف فؼبنیت َٓبیی کبالْب ٔ عؼيبتيزًٕع رجـی اؿفه  :5(GDP) داخهیتٕنیذ َاخانص 

 یک کيٕؿ ػؿ یک ػٔؿِ فيبَی يؼیٍ امت.

 .تغییـ اؿفه صمیمی تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ػؿ یک ػٔؿِ فيبَی ييغٌ َنجت ثّ ػٔؿِ فيبَی لجم امت رضذ اقتصادی:
 .متبَؼِ يُٓبی يَـف ٔامغّ آٌ فؼبنیت امتاؿفه افقٔػِ َبعبنٌ ْـ فؼبنیت التَبػی ثـاثـ ثب اؿفه  ارسش افشٔدِ:

کبالْب ٔ عؼيبتی ْنتُؼ کّ ػؿ یک ٔاصؼ تٕنیؼی یب عؼيبتی تٕنیؼ ىؼِ ٔ يٕؿػ امتفبػِ ػیگـاٌ لـاؿ يیگیـَؼ. ثغٕؿ  ستاَذِ:
 کهی متبَؼِ ثّ مّ ػمتّ ثبفاؿی، تٕنیؼ ىؼِ ثـای عٕػ يَـفی َٓبیی ٔ غیـ ثبفاؿی تمنیى يی ىٕػ.

اؿفه کبالْب ٔ عؼيبتی کّ ثّ ٍٕؿت ػاػِ ْب ػؿ یک فـایُؼ تٕنیؼ، تغییـ ىکم ػاػِ یب يَـف يی ىَٕؼ ثّ  يصزف ٔاسطّ:
 امتخُبی يَـف ػاؿایی ْبی حبثت کّ ثّ ػُٕاٌ يَـف مـيبیّ حبثت حجت يی ىٕػ.

                                                           
4 System of National Accounts 
5 Gross Domestic Product 
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 ی يهیْادسابْای يذاسبّ  رٔش -۴-۲

کّ ربيؼّ چّ يیقاٌ امتغبػت عـد کـػٌ ػاؿػ. تٕنیؼ ثیيتـ يُزـ ثّ  ػْؼيیثیيتـ ثبىؼ َيبٌ ػؿ یک التَبػ ْـچّ تٕنیؼ 
 کّ یکی اف يؼیبؿْبی يٓى افقایو ؿفبِ ربيؼّ امت.  ىٕػيی)فـػی ٔ رًؼی( ثبالتـ ٔ اىتغبل ثیيتـ  يَـف

 :امتْبی اٍهی يضبمجّ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ثّ ٍٕؿت فیـ  ؿٔه

 یب اؿفه افقٔػِ ؿٔه تٕنیؼ 
 ُّیب يغبؿد ؿٔه ْقی 
 ؿٔه ػؿآيؼ 

تٕنیؼ  يضبمجّی ؼِ امت، ثـاػؿ يـکق آيبؿ ایـاٌ، اف ؿٔه تٕنیؼ ٔ ْقیُّ کّ يـتجظ ثب يضَٕالت تٕنیؼ ىؼِ ٔ يَـف ى
اؿایّ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی  يضبمجّتٕنیؼ ثـای ٔ . ػؿ فیـ ثّ اعتَبؿ مّ ؿٔه ػؿآيؼ، ْقیُّ ىٕػ يیامتفبػِ َبعبنٌ ػاعهی 

 :ىٕػ يی

 ؿفه افقٔػِ َبعبنٌ ْـ فؼبنیت التَبػی ثـاثـ ثب اؿفه متبَؼِ يُٓبی يَـف ٔامغّ آٌ فؼبنیت امت: ا

 ستاَذِ = ارسش افشٔدِ َاخانص –يصزف ٔاسطّ 

تٕنیؼ کُُؼگبٌ يمیى آٌ کيٕؿ  تًبویک کيٕؿ ثـاثـ ثب صبٍم رًغ اؿفه افقٔػِ َبعبنٌ  (GDPضَٕل َبعبنٌ ػاعهی )ي
اگـ رًغ  ثُبثـایٍْب ٔرٕػ َؼاؿػ( امت.  يُٓبی ْـ َٕع یبؿاَّ ثـ يضَٕل کّ ػؿ اؿفه متبَؼِ آٌ ػالِٔ ْـ َٕع يبنیبتّ )ث

یب يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثـاثـ ثب اؿفه ًّْ  GDP ْبی التَبػی ؿا ػاىتّ ثبىیى، متبَؼِ ٔ رًغ يَـف ٔامغّ فؼبنیت
ػؿ فـایُؼ تٕنیؼ عی ًْبٌ ػٔؿِ ثؼالِٔ يبنیبت  کبالْب ٔ عؼيبت تٕنیؼ ىؼِ ػؿ یک ػٔؿِ يُٓبی کبالْب ٔ عؼيبت يَـف ىؼِ

 ػمت ثّاف ؿاثغّ فیـ   GDP . ػؿ ایَُٕؿتىٕػ يیَبيیؼِ  رٔش تٕنیذ يؼًٕالً GDP يُٓبی یبؿاَّ امت. ایٍ ؿٔه يضبمجّ
  آیؼ يی

 )بّ رٔش تٕنیذ( يذصٕل َاخانص داخهی = ستاَذِ -+ يصزف ٔاسطّ  ْا يانیات -ْا  یاراَّ

 :ىٕػ يیثب ربیگقیٍ کـػٌ تنبٔی أل ػؿ تنبٔی ػٔو، تنبٔی فیـ صبٍم 

 )بّ رٔش تٕنیذ( يذصٕل َاخانص داخهی= + ارسش افشٔدِ َاخانص  ْا يانیات –ْا  یاراَّ

کبالْب ٔ عؼيبتی ػؿ َظـ گـفت کّ ثـای يَبؿف َٓبئی يغتهف ػاعهی یب ثـای  تًبواؿفه  تٕاٌ يیؿا  GDP ف َگبْی ػیگـا
اف  GDP . ػؿ ایٍ ٍٕؿتىٕػ يی، ؿٔه ْقیُّ َبيیؼِ GDPی  ٍبػؿات ػؿ ػمتـك لـاؿ يی گیـَؼ. ایٍ ؿٔه يضبمجّ

 :آیؼ يی ػمت ثّؿاثغّ فیـ 

 )بّ رٔش يخارج( داخهیصادرات + تطکیم سزيایّ َاخانص + يصزف َٓائی =يذصٕل َاخانص  –ٔاردات 

ایزبػ ػؿايؼ  ْبی يَـف ىؼِ ػؿ فـایُؼ تٕنیؼ ثهکّ ثـای ٍبصجبٌ مـيبیّ ٔ ػٔنت َیق فـایُؼ تٕنیؼ َّ تُٓب ثـای ٍبصجبٌ َٓبػِ
اف عـیك يزًٕع رجـاٌ  تٕاٌ يیؿا   GDPؿٔ، کُؼ. اؿفه ایٍ ػؿايؼْب ثـاثـ ثب يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی امت. اف ایٍ يی

، ؿٔه GDPْب ٔ يبفاػ ػًهیبتی َبعبنٌ َیق يضبمجّ کـػ. ایٍ ؿٔه يضبمجّ  ْب يُٓبی یبؿاَّ بنیبتعؼيبت کبؿکُبٌ، ي
 :آیؼ يی ػمت ثّاف ؿاثغّ فیـ  GDP ٍٕؿت . ػؿ ایٍىٕػ يیػؿايؼ َبيیؼِ 

 )بّ رٔش درآيذ( =يذصٕل َاخانص داخهی ْا + جبزاٌ خذيات کارکُاٌ يانیات –ْا  یاراَّ + ياساد ػًهیاتی َاخانص
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 ٔ َکات اختصاصی، يُابغ دادِ ای ۱۳۹۸در سال  ْای يهیایج دسابَت -۴-۳

 ی يهی بّ رٔش تٕنیذْادساب -۴-۳-۱

 ػؿ يضبمجبت فَهی اؿفه افقٔػِ ایٍ گـِٔ  ثـ امبكىبيم ػٔ ثغو کيبٔؿفی ٔ يبْیگیـی امت.  گزِٔ کطأرسی
ی کيبٔؿفی ٔ يبْیگیـی ػؿ ْب ثغوفیـ. ػؿٍؼ ؿىؼ ػاىتّ امت ۹٫۶ ػؿٍؼ ٔ ػؿ فَم فينتبٌ ۹ثّ يیقاٌ  ۹۹۱۱ مبل

 اَؼ. ػؿٍؼ ػاىتّ -۱٫۱ٔ  ۹٫۴ثّ تـتیت ؿىؼی ثـاثـ  ۹۹۱۱مبل 
 ثّ مّ فؼبنیت فؿاػت ٔ ثبغؼاؿی، ػايؼاؿی ٔ رُگهؼاؿی تفکیک ىؼِ امت ٔ يضبمجبت فَهی ثـای  بخص کطأرسی

یبثوؼ. يضبموجبت اَزوبو یوغ ٔ اَتيوبؿ يیْب ثّ عٕؿ يزقا اَزبو ىؼِ ٔ ػؿ َٓبیت ػؿ مغش ثغو کيبٔؿفی تزًْـ یک اف آٌ
 ٔ يموؼاؿ تٕنیوؼ يضَوٕالت کيوبٔؿفی عوـس آيوبؿگیـی اف لیًوت ثـ امبكْبی فؿاػت، ثبغؼاؿی ٔ ػايؼاؿی ىؼِ ػؿ فؼبنیت

 تفکیکثوّ. ًْچُیٍ اعالػبت فَهی ٔفاؿت رٓبػ کيوبٔؿفی ىٕػيیٍٕؿت فَهی اَزبو کّ تٕمظ يـکق آيبؿ ایـاٌ ثّامت 
ْوبی  اؿفه افقٔػِ فؼبنیت ۹۹۱۱ػؿ مبل  .ىٕػيیْبی الفو ػؿیبفت اَزبو ثـؿمی يُظٕؿثّيضَٕالت فؿاػی، ثبغی ٔ ػايی 

اَؼ. ىوـایظ يُبموت آة  ػؿٍؼ افقایو یبفتّ ۱٫۱ٔ  ۹٫۹، ۴٫۹ػاؿی ثّ تـتیت ثّ يیقاٌ  فؿاػت ٔ ثبغؼاؿی، ػايؼاؿی ٔ رُگم
اؿفه افقٔػِ ایٍ ثغو تُٓب ػؿ  .امت ۹۹۱۱ؼ ثبالی ثغو کيبٔؿفی ػؿ مبل ْب ػنیم اٍهی ؿى ٔ ْٕایی ٔ افقایو ثبؿَؼگی

 ْبی رُٕثی کيٕؿ ؿىؼ يُفی ؿا حجت ًَٕػِ امت.ػنیم ربؿی ىؼٌ میم ػؿ امتبٌّ فَم پبییق ث
 

 
 (          )ػؿٍؼ(۹۹۱۱=۹۱۱) ۹۹۱۱-۱۱ی ْبمبلؿىؼ ىبعٌ يمؼاؿ تٕنیؼ يضَٕالت کيبٔؿفی ػؿ فَٕل يغتهف  -۳جذٔل

 ضزح  يذصٕالت کطأرسی  سراػت  باغذاری  دايذاری

        فصم أل 
        فصم دٔو 
        فصم سٕو 

        فصم چٓارو 
        ۱۳۹۷سال  
        فصم أل 
        فصم دٔو 
        فصم سٕو 
        فصم چٓارو 
        ۱۳۹۸سال  

 

 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:
 

o ْوبیػؿ آة  آثقیوبٌ  ٔ ٍویؼ موبیـإَاع  ٔ موبیـ آثقیوبٌ  ٔ تکخیـ يبْی  ، پـٔؿهيبْیگیـی  ىبيم ياْیگیزی  بخص  
  ْبیٔ ىوـکت  ٍیبػی  تؼبَٔی  ْبی، ىـکتىیالت  تٕمظ ىـکت  ٔ ٍُؼتی  مُتی  ٍٕؿتٔ آفاػ ثّ  ٔ مبصهی  ػاعهی

ٔ موبیـ   ٔ تکخیوـ يوبْی  ٍویؼ ٔ پوـٔؿه  ثوّ  يـثٕط  عؼيبت  ٔ َیق اَزبو  ٍیبػی  ينتمم  ٔ ىُبٔؿْبی  ٍیؼ ٍُؼتی
ٍووٕؿت حجتووی اف ٔفاؿت رٓووبػ کيووبٔؿفی ػؿیبفووت ٔ ػؿ امووت. اعالػووبت فَووهی يـثووٕط ثووّ ایووٍ ثغووو ثّ  آثقیووبٌ

کوبْو  ػؿٍوؼ ۱٫۱ ثّ يیوقاٌ ۹۹۱۱گیـػ. اؿفه افقٔػِ ایٍ ثغو ػؿ مبل  يضبمجبت فَهی يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يی
 ػؿٍؼ ؿا حجت ًَٕػِ امت. -۴/۱ؿىؼ یبفتّ امت. ایٍ ثغو ػؿفَم فينتبٌ 

 ٌتوأيیٍی امتغـاد َفت عبو ٔ گبف عجیؼی، امتغـاد مبیـ يؼبػٌ، ٍوُؼت، ْبثغوىبيم فیـ  گزِٔ صُایغ ٔ يؼاد 
 ثبىؼ. آة، ثـق ٔ گبف عجیؼی ٔ مبعتًبٌ يی
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o  ِاف آيبؿْبی حجتی ٔفاؿت َفت امتفبػِ ىؼِ  فؼانیت استخزاج َفت خاو ٔ گاس طبیؼیثـای يضبمجّ اؿفه افقٔػ

ًْچُبٌ ثّ ؿَٔوؼ  ۹۹۱۱ ؿىؼ اؿفه افقٔػِ ثغو امتغـاد َفت عبو ٔ گبف عجیؼی مبل ػْؼيیامت. َتبیذ َيبٌ 
ًْقيوبٌ ثوب اروـای  ۱۱ػؿٍؼ اػايّ ػاػِ امت. ؿىؼ يُفی ایوٍ ثغوو اف پوبییق موبل  ۹۱کبْيی عٕػ يؼبػل يُفی 

ؿىؼ ایٍ ثغو َنجت ثّ يؼت ييبثّ موبل لجوم يُفوی  ۱۱ٌ ىـٔع ىؼ. ػؿ پبییق ی عًَبَّ ػهیّ کيٕؿيبْبتضـیى
َیوق  ۱۱ػؿٍوؼ ؿمویؼ. ػؿ ثٓوبؿ موبل  ۱۶ثب اَؼکی ثٓجٕػ ثّ يُفوی  ۱۱ػؿٍؼ کبْو یبفت ٔ ػؿ فينتبٌ مبل ۱/۹۹

ثیيتـیٍ کبْو ػؿ ؿىؼ ایٍ ثغو َنوجت ثوّ  ۱۱ػؿٍؼ ؿمیؼ. ػؿ تبثنتبٌ  ۴۹تـ ىؼ ٔ ثّ يُفی  ؿَٔؼ ؿىؼ کبْيی
ثوٕػِ، ػؿ پوبییق  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ييبْؼ ىؼ. اف آَزبکّ ىـٔع ؿَٔوؼ کبْيوی اف پوبییق  ۴۱لجم يؼبػل يُفی  ْبیَمف

ْوبی لجوم يؼوبػل يُفوی ؿىؼ اؿفه افقٔػِ ثغو امتغـاد َفت عبو ٔ گبف عجیؼی ثب یک ثٓجٕػ َنجت ثّ ػٔؿِ ۱۱
لبثم يالصظّ ای ثـ ؿىؼ يُفوی يضَوٕل  تأحیـػؿٍؼ ثٕػِ امت، اگـچّ ایٍ ثغو ًْچُبٌ ثب ؿىؼ يُفی عٕػ ۹/۹۱

ؿَٔؼ کبْيی ایٍ ثغو ػٔثوبؿِ ىوؼت گـفوت ٔ ثوّ  ۹۹۱۱َبعبنٌ ػاعهی )ثب َفت( ػاىتّ امت. ػؿ فينتبٌ مبل 
 ؿمیؼ.۱/۱۶يُفی 

، ػؿ ػْوؼيیی يغتهوف َيوبٌ ْبموبلافقٔػِ ثغو امتغـاد َفوت عوبو ٔ گوبف عجیؼوی عوی ـ امت، ثـؿمی اؿفهکالفو ثّ ؽ
ثیيوتـ ثبىوؼ )يبَُوؼ ػٔؿاٌ أد ٍوبػؿات َفتوی ػؿ موبل  ْبثغوو َفت َنجت ثّ يیبَگیٍ ؿىؼ مبیـ ّ ؿىؼ ثغکفَٕنی 
پل اف ارـایی ىؼٌ ثـربو(، ؿىؼ يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثب َفت َنجت ثّ يضَوٕل َبعوبنٌ ػاعهوی ثوؼٌٔ َفوت  ۹۹۱۱

تب فَم  ۹۹۱۱ی اف فَم پبییق مبل ؿىؼ يُفی لبثم تٕرّ ثغو امتغـاد َفت عبو ٔ گبف عجیؼ ثُبثـایٍثیيتـ عٕاْؼ ثٕػ. 
ثوـ بْو ؿىؼ يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثب َفت َنجت ثّ يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثؼٌٔ َفوت ىوؼِ اموت. کربؿی، يُزـ ثّ 

ٔاصوؼ ػؿ  -۱/۶ػؿٍؼ ؿىؼ ػاىتّ، کّ صوؼٔػ  -۹۱ؿىؼی   ۹۹۱۱َتبیذ ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی ػؿ مبل   امبك
 ييبؿکت ػاىتّ امت. ۹۹۱۱هی ػؿ مبل ٔاصؼی يضَٕل َبعبنٌ ػاع -۱ؿىؼ 
o  ُُِؼِ ٔ يمؼاؿ تٕنیؼ ثغو کآيبؿگیـی اف لیًت تٕنیؼ»اف َتبیذ عـس  فؼانیت سایز يؼادٌػؿ يضبمجبت اؿفه افقٔػ

ىوبعٌ يموؼاؿ »ٔ ثـ امبك آٌ  امتفبػِ ىؼِ امت ىٕػيیق آيبؿ ایـاٌ ثّ ٍٕؿت فَهی ارـا کّ تٕمظ يـک «يؼؼٌ
ْبی ثیيوتـ، اعالػوبت اَزبو ثـؿموی يُظٕؿثّيضبمجّ ىؼِ امت. ًْچُیٍ  ISICػؿ مغش کؼْبی ػٔ ؿلًی « تٕنیؼ

گیوـػ. فَهی يمؼاؿ تٕنیؼ يضَٕالت يؼؼَی ػؿیبفتی اف ٔفاؿت ٍُؼت، يؼؼٌ ٔتزبؿت َیوق يوٕؿػ اموتفبػِ لوـاؿ يی
ػؿٍوؼ ثوٕػِ ٔ اؿفه افوقٔػِ ایوٍ  -۹/۱ی يمؼاؿ يضبمجّ ىؼِ، بْىبعٌثـ امبك  ۹۹۱۱ؿىؼ ایٍ ثغو ػؿ مبل 

بْو ؿىوؼ ایوٍ کوتوـیٍ ػنیوم  کبْو یبفتّ امت. ػًؼِػؿٍؼ -۱/۱ثّ يیقاٌ  ۹۹۱۱فؼبنیت ػؿ فَم فينتبٌ مبل 
 ْبی فهقی ثّ ٔیژِ مُگ آٍْ ثـىًـػ.  بْو تٕنیؼ مُگک تٕاٌيیثغو ؿا 

o  کو «ُُؼِ ٔ يموؼاؿ تٕنیوؼ يضَوٕالت ٍوُؼتیکلیًت تٕنیؼآيبؿگیـی اف »اف َتبیذ عـسبخص صُؼت ػؿ يضبمجبت ّ
ْبی اَزوبو ثـؿموی يُظٕؿثوّاموت. ًْچُویٍ ، اموتفبػِ ىؼِىوٕػيیق آيبؿ ایـاٌ ثّ ٍوٕؿت فَوهی اروـا کتٕمظ يـ

ْوبی يٓوى بؿگبِکثیيتـ اف يمؼاؿ تٕنیؼ يضَٕالت يُتغت ٍُؼتی، ػؿیبفتی اف ٔفاؿت ًٍت ٔ يموبػیـ تٕنیوؼ ثـعوی 
مبفيبٌ ثٕؿك أؿاق ثٓوبػاؿ ٔ ًْچُویٍ گوقاؿه عوـس ىوبعٌ يوؼیـاٌ عـیوؼ ػؿ ثغوو ٍوُؼت يٕرٕػ ػؿ مبیت 

(PMI )6 ِامت. َیق امتفبػِ ىؼ 
ػؿٍؼ ثٕػِ امت. ثـ امبك َتبیذ، ؿىؼ  -۱/۹ی يمؼاؿ يضبمجّ ىؼِ ْبىبعٌثـ امبك  ۹۹۱۱ؿىؼ ثغو ٍُؼت ػؿ مبل 

ثوٕػِ ٔ ػؿ عوی ایوٍ ػٔؿِ اف ىوؼت کبْيوی  -۶/۱ٔ  -۱/۹ ،-۱ػؿ عی فَٕل ثٓبؿ تب پبییق مبل يؾکٕؿ ثّ تـتیت ایٍ ثغو 
 ؿمیؼِ امت.  ۴/۱ػؿ فَم فينتبٌ ؿىؼ ایٍ ثغو، يخجت ىؼِ ٔ ثّ  ػؿ َٓبیتثٕػٌ آٌ کبمتّ ىؼِ ٔ 

ْوبیی کوّ ثیيوتـیٍ موٓى ؿا ػؿ اؿفه افوقٔػِ ، فؼبنیت۹۹۱۱، ػؿ فَوم فينوتبٌ موبل ۴عجك َتبیذ لبثم ييبْؼِ ػؿ رؼٔل
ْبی صبٍوم اف تَوفیّ َفوت ٔ فـآٔؿػِ  مبعت کک،  ثغو ٍُؼت ػاؿَؼ َظیـ مبعت يضَٕالت غؾایی ٔ إَاع آىبيیؼَی،

ْبی غیـ فهقی، مبعت فهقات امبمی ای، مبعت يٕاػ ىیًیبیی ٔ يضَٕالت ىیًیبیی، مبعت مبیـکبَیْبی ْنتّمٕعت
                                                           

شوً  ي   رگاوی ایران مىتشر میَای ومًوٍ استخراج ي ايایل َر ماٌ تًسط اتاق باز مقیاسی است کٍ با تکمیل سؤاالت مشخص از سًی بىگاٌ (PMI) شاخص مدیران خرید 6

 . َد يکارَای مًر  بررسی را وشان می ريوك، رکً  یا ثبات کسب
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بیم َمهیّ يٕتٕؿی، تـیهـ ٔ َیى تـیهـ، ػاؿای ؿىؼ يخجت َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم يی ثبىُؼ کّ يُزوـ ثوّ ٔ مبعت ٔم
 ىؼِ اَؼ.۹۹۱۱فَم فينتبٌ مبل ػؿ ؿىؼ يخجت ایٍ ثغو 
ؿىؼ ىبعٌ يمؼاؿ  ۹۹۱۱فَم پبییق مبل  تب ۹۹۱۱ی ْبمبلػؿ تًبو فَٕل  ىٕػيی، ييبْؼِ ۴ًْبَغٕؿ کّ ػؿ رؼٔل 

يخجت ىؼِ  ۹۹۱۱ْـ فَم َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم يُفی ثٕػِ ٔ َٓبیتبً ػؿ فَم فينتبٌ مبل  ثغو ٍُؼت ػؿ
 امت.

  اموتآة  توأيیٍ ثـق، تٕفیغ گبف عجیؼوی ٔ تأيیٍایٍ ثغو ىبيم مّ فؼبنیت  بزق، آب ٔ گاس طبیؼی تأيیٍبخص .
ثّ عٕؿ ينتمم اَزوبو ىوؼِ ٔ ػؿ َٓبیوت ػؿ موغش ثغوو تزًیوغ ٔ اَتيوبؿ  ْبيضبمجبت فَهی ثـای ْـ یک اف ایٍ فؼبنیت

ػؿٍؼ کوبْو یبفتوّ ۱/۹۱ػؿٍؼ افقایو ٔ ػؿ فَم فينتبٌ  ۶/۹ثّ يیقاٌ  ۹۹۱۱یبثؼ. اؿفه افقٔػِ ایٍ ثغو ػؿ مبل يی
رؼٔل ىـس اف ایٍ ثغو ثّ  ۹۹۱۱ٔ  ۹۹۱۱ی ْبمبلثـق ٔ تٕفیغ گبف عجیؼی ػؿ  تأيیٍآة،  تأيیٍامت. مٓى مّ فؼبنیت 

 .امت ۴
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 (          )ػؿٍؼ(۹۹۱۱=۹۱۱) ۹۹۱۱-۱۱ْبی ؿىؼ ىبعٌ يمؼاؿ ثغو ٍُؼت ػؿ فَٕل يغتهف مبل -۴ جذٔل

فَم َاو فؼانیت
أل 

فَم   
ػٔو

  
فَم مٕو

  
فَم چٓبؿو

مبل   
۱۱

  
فَم أل

فَم  
ػٔو 

  
فَم مٕو

فَم   
چٓبؿو

مبل   
۱۱

صُؼتبخص کم 

 َٕاع آىبيیؼَیمبعت يضَٕالت غؾایی ٔ ا

مبعت يضَٕالت اف تٕتٌٕ ٔ تُجبکٕ

مبعت يُنٕربت

مبعت پٕىبک، ػًم آٔؿی ٔ ؿَگ کـػٌ عق

ػثبغی ٔ پـػاعت چـو ٔ مبیـ يضَٕالت چـيی

مبعت چٕة ٔ يضَٕالت چٕثی

مبعت کبغؾ ٔ يضَٕالت کبغؾی

ْبی ضجظ ىؼِچبپ ٔ تکخیـ ؿمبَّاَتيبؿ، 

ْبی صبٍم اف تَوفیّ َفوت ٔ مبعت کک، فـآٔؿػِ
ایْبی ْنتّمٕعت































مبعت يٕاػ ىیًیبیی ٔ يضَٕالت ىیًیبیی

مبعت يضَٕالت اف المتیک ٔ پالمتیک

مبعت مبیـ يضَٕالت کبَی غیـ فهقی

مبعت فهقات امبمی

 آالتيبىویٍمبعت يضَٕالت فهقی فبثـیکی ثزق 
ٔ تزٓیقات































ثُؼی َيؼِ ػؿ  آالت ٔ تزٓیقات عجمّ مبعت يبىیٍ
ربی ػیگـ































ػفتووووـی، صنووووبثؼاؿی ٔ  آالتيبىوووویٍمووووبعت 
يضبمجبتی































ثُوؼی ْبی ثـلی عجمّٔ ػمتگبِ آالتيبىیٍمبعت 
َيؼِ ػؿ ربی ػیگـ































ْب ٔ ٔمووبیم مووبعت ؿاػیووٕ ٔ تهٕیقیووٌٕ، ػمووتگبِ
اؿتجبعی































مبعت اثقاؿ پقىکی، اثوقاؿ اپتیکوی، اثوقاؿ ػلیوك ٔ 
إَاع مبػت































تـیهـ  مبعت ٔمبیم َمهیّ يٕتٕؿی، تـیهـ ٔ َیى

مبعت مبیـ تزٓیقات صًم ٔ َمم 

ثُوؼی َيوؼِ ػؿ  مبعت يجهًوبٌ ٔ يَوُٕػبت عجموّ
ربی ػیگـ































 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:

  ثـق، آة ٔ گبف عجیؼی )ػؿٍؼ( تأيیٍافقٔػِ ثغو  ْب ػؿ اؿفهمٓى فؼبنیت -۱رؼٔل 
۱۳۹۷سال   ضزح ۱۳۹۸سال     

  آة تأيیٍفؼبنیت 

  ثـق تأيیٍفؼبنیت 

  فؼبنیت تٕفیغ گبف عجیؼی

 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:         
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تفکیک ىٓـی ٔ ؿٔمتبیی کّ ثّ ٍوٕؿت ػؿ يضبمجبت ایٍ فؼبنیت اف اعالػبت حجتی يمؼاؿ فـٔه آة ثّ آب تأيیٍفؼانیت 
افوقٔػِ ایوٍ فؼبنیوت ػؿ موبل  ، امتفبػِ ىوؼِ اموت. َوـط ؿىوؼ اؿفهىٕػيیفَهی اف ىـکت آة ٔ فبضالة کيٕؿ ػؿیبفت 

، ۱. ؿىؼ اؿفه افقٔػِ ایٍ فؼبنیت ػؿ فَٕل ثٓبؿ، تبثنوتبٌ، پوبییق ٔ فينوتبٌ ثوّ تـتیوت ؼ امتػؿٍ ۹/۱ثّ يیقاٌ  ۹۹۱۱
 گیـی ػاىتّ امت. ػؿٍؼ ثٕػِ ؿىؼ ػاىتّ امت. کّ ػؿ فَم فينتبٌ افقایو چيى ۹۴ٔ  -۱/۶، -۱

فؼبنیوت اف  ٔفاؿت َیـٔ امتفبػِ ىؼِ اموت. اعالػوبت ایوٍ یت اف اعالػبت حجتیػؿ يضبمجبت ایٍ فؼبن بزق تأيیٍفؼانیت 
ػؿٍؼ تيکیم ىؼِ امت. اؿفه افوقٔػِ ایوٍ فؼبنیوت ػؿ  ۱ٔ  ۱۹ػٔ لنًت فـٔه ػاعهی ٔ ٍبػؿات ثـق ثب مٓى ثّ تـتیت 

 یبفتّ امت.  ؿىؼػؿٍؼ  ۱/۶ ،۹۹۱۱ مبل
. ایوٍ فؼبنیوت ىوبيم ىوٕػيیٍوٕؿت حجتوی اف ٔفاؿت َفوت ػؿیبفوت اعالػوبت ایوٍ فؼبنیوت ثّ فؼانیت تٕسیغ گاس طبیؼی

. مٓى اروقای اؿفه افوقٔػِ امتيَـف ػاعهی ٔ ٍبػؿات گبف عجیؼی، فـٔه ػاعهی ٔ ٍبػؿات يبیؼبت ٔ يیؼبَبت گبفی 
 :امت ۶رؼٔل اف فؼبنیت تٕفیغ گبف عجیؼی ثّ ىـس  ۹۹۱۱ٔ  ۹۹۱۱ثّ لیًت حبثت ػؿ ػٔ مبل 

 

 (گبف عجیؼی )ػؿٍؼ يضبمجبت فؼبنیت تٕفیغ ْبی يٕؿػ امتفبػِ ػؿمٓى کًیت -۶ جذٔل
۱۳۹۷سال   ضزح ۱۳۹۸سال     

  يَـف ػاعهی گبف عجیؼی

  ٍبػؿات گبف عجیؼی

  ٍبػؿات يیؼبَبت گبفی

  فـٔه ػاعهی يیؼبَبت گبفی

 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:

ػؿٍؼ افقایو  ۱/۱ثّ يیقاٌ ثّ عٕؿ َنجی ٔ فَم فينتبٌ ثّ تـتیت  ۹۹۱۱اؿفه افقٔػِ فؼبنیت تٕفیغ گبف عجیؼی ػؿ مبل 
ػؿٍوؼ ػؿ  ۱۹ػؿٍؼ کبْو یبفتّ امت. مٓى ٍبػؿات يیؼبَبت گبفی اف اؿفه افقٔػِ فؼبنیت تٕفیغ گبف عجیؼوی اف  ۱/۹۹ٔ 

ػؿٍوؼ ػؿ موبل  ۹۱ؿمیؼِ امت، ػؿ يمبثم موٓى فوـٔه ػاعهوی يیؼبَوبت گوبفی اف  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۱ثّ  ۹۹۱۱مبل 
ـ امت کبْو اؿفه افقٔػِ ایٍ ؿىتّ فؼبنیوت ػؿ فَوم کافقایو یبفتّ امت. الفو ثّ ؽ ۹۹۱۱مبل  ػؿٍؼ ػؿ ۴۱ثّ  ۹۹۱۱

ػؿٍؼی يَبؿف ػاعهی گبف عجیؼی ػؿ ایٍ فَم ثبف  ۹۱فينتبٌ ثّ ػهت کبْو ٍبػؿات يیؼبَبت گبفی ٔ ًْچُیٍ کبْو 
 گـػػ. يی
 ٌؼ ىوبيم تٕاَويیْب . موبیـ موبعتًبٌْب اموتٔ مبیـ مبعتًبٌ  َٕیکين  ْبیمبعتًبٌ  ىبيم اصؼاث بخص ساختًا

، ، روبػِ، پومموؼ، تَٕوم  اف لجیوم  فیـثُوبیی  ْبیٔ موبعتًبٌ  ، تزوبؿی، ٔؿفىوی، ثٓؼاىوتی، آيٕفىویٍوُؼتی  ْبیمبعتًبٌ
 ، يتـٔ ٔ ... ثبىؼ.، فـٔػگبِآٍْؿاِ

ؿ، اعالػوبت موبػت کوبؿ َیوـٔی کوبؿ ىوبغم ػؿ ثغوو موبعتًبٌ، ػاؿی کوم کيوٕ ثـای ثـآٔؿػ ایٍ ثغو اف اعالػبت عقاَوّ
 . ىٕػيیْبی مبعتًبَی ٔ مبیـ اعالػبت ػؿػمتـك امتفبػِ  ينبصت فیـثُب، پـٔاَّ

افقایيی ثٕػِ ٔ ایوٍ ؿَٔوؼ توب َوّ يبْوّ َغنوت موبل روبؿی  ۹۹۱۱تغییـات اؿفه افقٔػِ ایٍ ثغو اف فَم فينتبٌ مبل 
ػاىوتّ ٔ  ۹۹۱۱فَوم فينوتبٌ ػًهکوـػ ضوؼیفی ػؿ يمبینوّ ثوب فَوٕل گؾىوتّ موبل  اػايّ یبفتّ امت. ثغو مبعتًبٌ ػؿ

ْوبی  َموو يوؤحـی ػؿ کوبْو فؼبنیوت -COVID ۹۱ ػؿٍوؼی ؿا حجوت ًَوٕػِ اموت. اصتًوبالً ىویٕع ٔیوـٔك ۶/۱کبْو 
ثوّ  ۹۹۱۱مبعتًبَی ٔ کبْو اؿفه افقٔػِ ایٍ ثغو ػؿ فَم فينتبٌ ػاىتّ امت. اؿفه افقٔػِ ثغو مبعتًبٌ ػؿ مبل 

 ػؿٍؼ افقایو یبفتّ امت.  ۹/۶يیقاٌ 
 ْتووم ٔ ؿمووتٕؿاٌ، صًووم ٔ َمووم ٔ اؿتجبعووبت، فـٔىوویعـػِفـٔىووی ٔ ی ػًؼِْووبثغوىووبيم فیووـ  گررزِٔ خررذيات ،

 بؿی ٔ مبیـ عؼيبت امت. کينتغالت، ايٕؿ ػًٕيی، آيٕفه، ثٓؼاىت ٔ يؼػ ًّ،ی يبنی ٔ ثیْبفؼبنیت
موٕ موتبَؼِ  کّ اف یوکوعٕؿی بال اموت. ثوّکوصهمّ ٔاٍم ثیٍ ػـضّ ٔ تمبضبی ثبفاؿ  فزٔضیخزدِٔ  فزٔضیػًذِخذيات 

فـٔىی ػؿ ثبفاؿ ػـضوّ ىوؼِ ٔ افموٕی  فـٔىی ٔ عـػِ بَبل ػًؼِکيبٔؿفی، يبْیگیـی اف کی يغتهف يبَُؼ ٍُؼت، ْبثغو
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بَوبل کىوَٕؼ اف يی توأيیٍاعوم ّ ثوّ ٔاموغّ ٔاؿػات یوب تٕنیوؼ ػکوْبی التَوبػی ٔ عوبَٕاؿ بالْبی يٕؿػ َیبف فؼبنیتکػیگـ، 
مٕ يتوأحـ اف کّ متبَؼِ ایٍ ثغو اف یکاَتظبؿ ثـ ایٍ امت  ثُبثـایٍگیـػ. ػؿ اعتیبؿ آَٓب لـاؿ يی فـٔىیعـػِٔ  فـٔىیػًؼِ

ی تٕنیؼی ٔ تزبؿت عبؿری ٔ افمٕی ػیگـ يتأحـ اف ػاػ ٔ موتؼ کبالْوب ٔ عوؼيبت )ػًوٕيی ٔ عٍَٕوی( ػؿ ْبثغومتبَؼِ 
 ُؼ.ک بْو ایزبػ ىؼِ ػؿ ؿىؼ ایٍ ثغو ؿا تٕریّ يیکّ کبالیی ثبىؼ کْبی يُتغت  گـِٔ
 ًّتًبيی يضبمجبت ایٍ ک ثٕػِيبنی   ْبیگـی، ثیًّ ٔ مبیـ ٔامغّکْبی ثبَىبيم فؼبنیت بخص خذيات يانی ٔ بی ّ

. تغییوـات اؿفه ىوٕػيیْبی يـثٕعّ ثّ ٍٕؿت يزقا اَزبو  ْب ثب امتفبػِ اف اعالػبت حجتی ػؿیبفت ىؼِ اف مبفيبٌفؼبنیت
 امت. ػؿٍؼ کبْيی ثٕػِ  ۹/۱، ثّ يیقاٌ ۹۹۱۱افقٔػِ ثغو يؾکٕؿ ػؿ مبل 

گیوـػ. ىوبعٌ يٕؿ ؿا ػؿ ثوـ يیک  ٔ اػتجبؿی  يبنی  ٔ يؤمنبت  ٔ تغََی  تزبؿی  ْبیک، ثبَقیکيـ  ک، ثبَفؼانیت باَک
ْب( ٔ انتفبٔت مٕػ ػؿیبفتی اف تنٓیالت ٔ موٕػ پـػاعتوی ثوّ موپـػِ)يبثّ ۱ىبيم فیقیىکًکی اؿفه افقٔػِ فؼبنیت يؾکٕؿ، 

ىَٕؼ. فؼبنیت ی يهی مبالَّ ػؿ لبنت یک ىبعٌ ٔاصؼ تـکیت يیْبصنبةکّ ثب امتفبػِ اف اعالػبت  امتمبیـ کبؿيقػْب 
کّ ثّ ػنیم ؿىؼ يُفوی  ثٕػِثـعٕؿػاؿ  -۴/۹۱اف ؿىؼ  ۹۹۱۱يؾکٕؿ ثب ثیيتـیٍ مٓى ػؿ ثغو عؼيبت يبنی ٔ ثیًّ، ػؿ مبل 

 .امت ۹۹۱۱ْـ ػٔ رقء فیقیى ٔ مبیـ کبؿيقػْب ػؿ مبل 
ْب امت. ىوبعٌ کًکوی ایوٍ فؼبنیوت ثوـ اموبك بیی ػًـ ٔ مبیـ ثیًّکی اتی ػًـ ٔ ثیًّی ثیًّػؿ ثـگیـَؼِ بیًّ  فؼانیت

ػؿٍوؼ ؿىوؼ  ۹۱، ۹۹۱۱امت. فؼبنیوت يوؾکٕؿ ػؿ موبل قی يضبمجّ ىؼِکت ثیًّ يـکاعالػبت تفَیهی ػؿیبفت ىؼِ اف ىـ
 امت. ػاىتّ 

  ْبیتک، ىووـثووٕؿك  بؿگقاؿاٌکووثٓووبػاؿ،   أؿاق  ثٕؿكفؼبنیووت مووبفيبٌ  ىووبيم ْررای يررانیگزی فؼانیررت سررایز ٔاسررطّ
بنیوت اف، اعالػوبت تؼوؼاػ ْبی اربؿِ ػاؿی يبنی )نیقیُگ( ٔ ...امت. ػؿ يضبمجّ ایٍ فؼتک، ىـکثبَ، پنتگؾاؿیمـيبیّ

 ، ؿىؼ يخجت ػاىتّ امت.  ۹۹۱۱ّ ػؿ مبل ک ثٕػمٓبو يؼبيهّ ىؼِ ٔ اؿفه ربؿی ثبفاؿ مٓبو امتفبػِ ىؼِ 
 ای، آثوی،  ای، نٕنوّ ْبی صًم ٔ َمم ؿیهی، روبػِایٍ ثغو ىبيم فؼبنیت بخص دًم ٔ َقم، اَبارداری ٔ ارتباطات

ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ایوٍ ثغوو  ۱/۱ؿىؼ يخجت  ۹۹۱۱کّ ػؿ مبل  ثٕػِات ْٕایی، پيتیجبَی ٔ اَجبؿػاؿی ٔ پنت ٔ يغبثـ
ػؿٍؼی ػاىتّ اموت، ايوب  ۱/۹ٔ  ۹/۱، ۱ ػؿٍؼ ٔ ػؿ فَٕل ثٓبؿ، تبثنتبٌ ٔ پبییق ثّ تـتیت ؿىؼ يخجت ۱، ۹۹۱۱ػؿ مبل 

رق فؼبنیت پنت ّ ْب ثّ تًبيی فؼبنیتکیعٕؿثّبْو ػاىتّ کػؿٍؼ َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم  ۹/۱ػؿ فَم فينتبٌ 
 ٔ يغبثـات ػاؿای ؿىؼ يُفی ثٕػِ امت. 

افقٔػِ ایٍ ثغو، ػؿ فَوم فينوتبٌ ثوّ ای ٔ فؼبنیت پنت ٔ يغبثـات ثب ثیيتـیٍ مٓى ػؿ اؿفهفؼبنیت صًم ٔ َمم ربػِ
ای ٔ يُفوی ثوٕػٌ موبیـ  ٔنوی ثوّ ػنیوم موٓى ثوبالتـ صًوم ٔ َموم روبػِ ْنوتُؼػؿٍوؼی ثـعوٕؿػاؿ  ۱ٔ  -۱/۱تـتیت اف ؿىوؼ 

ْوبی صًوم ٔ َموم کوّ موٓى کًتوـی ػؿ ْبی ایٍ ثغو ؿىؼ گـِٔ ػؿ فَم آعـ مبل، يُفی ىؼِ امت. موبیـ فؼبنیتؼبنیتف
ای، آثی، ْٕایی ٔ پيتیجبَی ٔ اَجبؿػاؿی ثّ تـتیت اف ؿىؼ يُفوی افقٔػِ ایٍ ثغو ػاؿَؼ؛ ىبيم صًم ٔ َمم ؿیهی، نٕنّاؿفه

ػهوت کوبْو -COVID ۹۱ ىویٕع ٔیوـٔك . اصتًبالًْنتُؼػؿٍؼی ثـعٕؿػاؿ  -۶/۱۱ٔ  -۶/۹۱، -۱۱/۴، -۱/۱ ،-۱/۱
 . امتَنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم  ۱۱اؿفه افقٔػِ ثغو صًم ٔ َمم ػؿ فَم فينتبٌ مبل 

يیقاٌ ػؿآيؼ صبٍم اف  ىٕػيیکّ ثـ امبك اعالػبت حجتی ػؿیبفتی اف ؿاِ آٍْ د.ا.ا يضبمجّ  فؼانیت دًم ٔ َقم ریهیػؿ 
 بْو ػاىتّ امت کّ يُزـ ثّ ؿىؼ يُفی ػؿ ایٍ فؼبنیت ىؼِ امت.کصًم ينبفـ ٔ ثبؿ 

َیق ػؿآيؼ صبٍم اف ربثّ ربیی ينبفـ اف کبْو لبثم تٕرٓی ثـعٕؿػاؿ ثوٕػِ اموت. اگـچوّ  ای فؼانیت دًم ٔ َقم جادِػؿ 
يخجت ثٕػِ ٔنی ثّ ػنیوم ؿىوؼ  ۱۱، ػؿ فَم فينتبٌ مبل ػىٕيیػؿآيؼ صبٍم اف صًم ثبؿ کّ اف مبفيبٌ ؿاْؼاؿی ػؿیبفت 

َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل  ۱۱يُفی لبثم تٕرّ ػؿآيؼ صبٍم اف ربثّ ربیی ينبفـ، ؿىؼ ایٍ فؼبنیت ػؿفَم فينتبٌ مبل 
 لجم يُفی ىؼِ امت. 

  

                                                           
7 Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) 
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 )ػؿٍؼ(   ؿىؼ ثغو صًم ٔ َمم، اَجبؿػاؿی ٔ اؿتجبعبت َنجت ثّ ػٔؿِ ييبثّ مبل لجم         -۷جذٔل 
فصم  فصم سٕو فصم دٔو فصم أل سال   سٓى سال  ضزح

چٓارو
سال  

۹۸ 
 صًم ٔ َمم، اَجبؿػاؿی ٔ اؿتجبعبت

/۱ صًم ٔ َمم ؿیهی         
/ایصًم ٔ َمم ربػِ         

ایصًم ٔ َمم نٕنّ
/صًم ٔ َمم آثی

/صًم ٔ َمم ْٕایی
عؼيبت پيتیجبَی ٔ اَجبؿػاؿی       

پنت ٔ يغبثـات

 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:

، يموؼاؿ َفوت عوبو ٔ ىوٕػيیکّ ثـ امبك اعالػبت حجتی ػؿیبفتی اف ٔفاؿت َفت يضبموجّ  ای فؼانیت دًم ٔ َقم نٕنّػؿ 
 فـآٔؿػِ ْبی َفتی صًم ىؼِ کبْو یبفتّ امت کّ ؿىؼ يُفی ثـای ایٍ فؼبنیت ؿا ثّ ًْـاِ ػاىتّ امت.

ثُوبػؿ کيوٕؿ تٕموظ ىوُبٔؿْبی ثوبالتـ افؼانیت دًم ٔ َقم آبیػؿ  ف ْوقاؿ توٍ ثوـ اموبك ، يمؼاؿ تغهیّ ٔ ثوبؿگیـی کوبال ػؿ 
 اعالػبت حجتی ػؿیبفتی اف مبفيبٌ کيتیـاَی د.ا.ا کبْيی ثٕػِ کّ يُزـ ثّ ؿىؼ يُفی ػؿ ایٍ فؼبنیت ىؼِ امت.

، تؼؼاػ ينوبفـ ربثوّ روب ىٕػيیاعالػبت حجتی مبفيبٌ ْٕاپیًبیی يضبمجّ  ثـ امبكَیق کّ  فؼانیت دًم ٔ َقم ْٕاییػؿ 
 بْو ػاىتّ امت ٔ ؿىؼ يُفی ؿا ػؿ پی ػاىتّ امت. ک هیانًهثیٍىؼِ ػؿ پـٔافْبی ػاعهی ٔ 

ػؿآيؼ صبٍم اف يکبنًبت ٔ يـمٕالت پنتی افقایو یبفتّ کّ افقایو ػؿآيؼ  فؼانیت پست ٔ يخابزاتَتبیذ، ػؿ  ثـ امبك
 صبٍم اف يکبنًبت ثّ ػنیم امتفبػِ ثیيتـ عبَٕاؿْب اف ایُتـَت ٔ افقایو يکبنًبت ػاعم يُقل ثٕػِ امت. 

o  آيررٕسش، اجتًرراػی اجبرراری تررأيیٍ؛ ی ايررٕر ػًررٕيی ٔ دفرراعادارِی ْووبثغوافووقٔػِ يضبمووجّ اؿفهثووـای ،
 امت.اف اعالػبت يٕرٕػ ػؿ لٕاَیٍ ثٕػرّ مُٕاتی ٔ ػًهکـػ ثٕػرّ فَهی امتفبػِ ىؼِ يذدکاری اجتًاػی

o ّيسررتغالتخررذيات ، ْتررم ٔ رسررتٕراٌْووبی عووؼيبتی اف رًهووّ  يُظٕؿ يضبمووجّ اؿفه افووقٔػِ ثـعووی فؼبنیووتثوو ،
ٔ اعالػوبت حجتوی اف َتبیذ فَهی عـس ْقیُّ ٔ ػؿآيؼ عبَٕاؿ  سایز خذياتٔ  يزبٕط بّ ساليت اَساٌ خذيات
 امت کّ ثّ تفَیم ػؿ ثغو ثؼؼ تٕضیش ػاػِ عٕاْؼ ىؼ.امتفبػِ ىؼِ يٕرٕػ 

 ی يهی بّ رٔش يخارجْادساب -۴-۳-۲

، ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿْبی کيٕؿ ثّ لیًت حبثت ثب ؿَٔؼ ۱۱ػؿ فَم فينتبٌ مبل : ْشیُّ يصزف َٓایی خإَار
فَم ثٓبؿ، اَؼکی ثٓجٕػ ؿا َيبٌ  غٍَٕبًي ۱۱ثٕػِ امت کّ َنجت ثّ ػیگـ فَٕل مبل يٕارّ ػؿٍؼ   -۱/۹کبْيی، 

ّ کاؽػبٌ ػاىت  تٕاٌيی َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم ۱۱ٌ . انجتّ ثب ٔرٕػ ثٓجٕػ يَـف عبَٕاؿ ػؿ فَم فينتبػْؼيی
بْو يَـف َٓبیی صمیمی کبالْب ٔ عؼيبت يَـفی، يُزـ ثّ کًْچُبٌ احـات تٕؿيی اف عـیك افقایو ىبعٌ ثٓبی 

 اف ؿىؼ يَـف عبَٕاؿ ثّ لیًت امًی پیيی گـفتّ امت. ْبلیًتٔ ؿىؼ يتٕمظ  ىؼِعبَٕاؿ 

ّ ثیيتـیٍ مٓى اف ایٍ کوبْو يـثوٕط ثوّ کػؿٍؼ امت  -۴/۱يؼبػل  ۱۱ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ثّ لیًت حبثت ػؿ مبل 
ػٔ ػنیم ثـای کبْو  ۱۱امت. ثب ثـؿمی يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ مبل  ۱۱ بْو ىؼیؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ فَم ثٓبؿک

 لبثم يالصظّ امت: ۱۱مّ فَم تبثنتبٌ، پبییق ٔ فينتبٌ  ، َنجت ث۱۱ّثیيتـ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ فَم ثٓبؿ 
  ػؿٍؼ ۱/۹ؿلًی يخجت ٔ يؼبػل  ۱۱آَکّ ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ فَم ثٓبؿ مبل گؾىتّ یؼُی ثٓبؿ مبل أل

ثوّ لیًوت صمیموی ىوـٔع  امت، ثؼیٍ عبعـ کّ ػؿ ایٍ فَم َـط تٕؿو تک ؿلًی ثٕػِ ٔ ُْٕف ؿَٔؼ کبْيی يَوـف عوبَٕاؿ 
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افقایيی َجٕػ ٔ ىتبة تٕؿيی حبثتی  ۱۱ْب ػؿ ثٓبؿ ًتىٕػ ؿَٔؼ افقایو لی َيؼِ ثٕػ. ًْبَگَّٕ کّ ػؿ ًَٕػاؿ ؽیم ييبْؼِ يی

 .ىٕػيیآغبف  ۱۱ىٕػ. ایٍ ىتبة تٕؿيی اف تبثنتبٌ  ػیؼِ يی ۱۱ػؿ مّ يبّْ ثٓبؿ 
 يبِ يُتٓی ثّ ْـ يبِ ۹۱کيٕؿ ػؿ  کميَـف کُُؼِ عبَٕاؿْبی َـط تٕؿو  -۱ضکم 

 
 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:

  ثوّ لیًوت صمیموی يُفوی ىوؼِ ۱۱آَکّ ثب ىؼت گـفتٍ ىتبة تٕؿيی اف تبثنتبٌ دٔو ، ؿىؼ يَـف َٓوبیی عوبَٕاؿ 
ثوب تيوؼیؼ احوـات  ۱۱ثوٕػِ ٔ ػؿ پوبییق  ۱۱امت. پل َمغّ ىـٔع کبْو يَـف عبَٕاؿ، اففَوم تبثنوتبٌ موبل 

لبثم ييوبْؼِ اموت،  ۹ ىکمتٕؿيی کّ ثّ ٍٕؿت افقایو ىیت يُضُی تغییـات ىبعٌ لیًت يَـف کُُؼِ ػؿ 
يَـف عبَٕاؿ ثّ لیًت صمیمی افت ىؼیؼی ػاىوتّ ثبىوؼ ایوٍ افقایيوی ثوٕػٌ ىویت يُضُوی تغییوـات  ىؼمجت 

لبثم يالصظّ امت ٔ پل اف آٌ ثب کبْو ىیت يُضُی،  ۱۱کُُؼِ تب يبِ ػٔو تبثنتبٌ مبل  ىبعٌ لیًت يَـف
ػؿ فَوم پوبییق ٔ  ىوٕػيیّ ػؿ ًَوٕػاؿ ييوبْؼِ َتیزّ گـفت کّ ىتبة تٕؿيی کًتـ ىؼِ امت. ًْبَگَّٕ کو تٕاٌيی

ىتبة تٕؿيی کبْو یبفتّ کّ َتیزّ ایٍ تغییـات، مجت ىؼِ ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿثّ لیًت  ۱۱ فينتبٌ مبل
ثٓجٕػ ػاىتّ ٔ ػؼػ يُفوی کًتوـی ؿا َيوبٌ  ۱۱ؿ َنجت ثّ فَم ثٓب ۱۱ٌ صمیمی ػؿ فَم تبثنتبٌ، پبییق ٔ فينتب

 ػْؼ. 
  ػؿٍوؼی ىوبعٌ ثٓوبی  ۴/۹۱ػْؼ ثب تٕروّ ثوّ ؿىوؼ ثّ لیًت حبثت َيبٌ يی خٕراکی خإَارْای ْشیُّثـؿمی

ؿموؼ کوّ  ػؿٍوؼ يوی -۱/۹ْب، ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ اف ایٍ گوـِٔ ثوّ  کبالْب ٔ عؼيبت يَـفی ػؿ گـِٔ عٕؿاکی
ْوبی آٌ، ىویـ ٔ  موّ گوـِٔ غوالت، َوبٌ، آؿػ، ؿىوتّ ٔ فوـأؿػِ ْبی عٕؿاکی عبَٕاؿ، يـثٕط ثّثیيتـیٍ ؿىؼ ْقیُّ

ْبی يَوـفی عوبَٕاؿ اف ثوب ٔروٕػ افوقایو ْقیُوّ گرزِٔ دخاَیراتْوب ٔ عيوکجبؿ اموت. ػؿ  ْبی آٌ ٔ يیِٕ فـأؿػِ
ػؿٍوؼ، ؿىوؼ ایوٍ  ۴/۹۱ػعبَیبت، ٔ ثب تٕرّ ثّ افقایو ىبعٌ ثٓبی کبالْب ٔ عؼيبت يَـفی ػعبَیبت يؼوبػل 

 ت. ػؿٍؼ ام -۴ْبی يَـف َٓبیی عبَٕاؿ يؼبػل  گـِٔ اف ْقیُّ
 ْبی غیـ عٕؿاکی ٔ عؼيبت، ثّ رق گـِٔ ينوکٍ، آة ْبی حبثت ػؿ گـِٔ ْقیُّؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ثّ لیًت

 ْب يُفی ثٕػِ امت.  ٔ مٕعت ٔ گـِٔ اؿتجبعبت، ػؿ مبیـ گـِٔ
  ِٔػؿٍوؼی ىوبعٌ ثٓوبی کبالْوب ٔ عوؼيبت يَوـفی  ۶/۹۹، ثب تٕروّ ثوّ ؿىوؼ ْای پٕضاک ٔ کفصْشیُّػؿ گـ

 ػؿٍؼ يی ؿمؼ. -۱/۴۹ْب ثّ ، ؿىؼ ایٍ ْقیُّپٕىبک ٔ کفو
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 يـکق آيبؿ ایـاٌ. يأخذ:

ّ ثوب تٕروّ ثوّ کوػؿٍؼ امت  -۶/۹۱ يؼبػلگزِٔ يبهًاٌ، تجٓیشات خإَار ٔ تؼًیزات آَٓا ؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ 
 بال ٔ عؼيبت ػؿ ایٍ گـِٔ، ػٔؿ اف اَتظبؿ َینت. کػؿٍؼی ىبعٌ ثٓبی ۱/۱۱ی عبَٕاؿ ػؿ يبِ آعـ ٔ ؿىؼ ْبْقیُّکبْو 

ػؿٍوؼی ىوبعٌ ثٓوبی ۱/۱۱ػؿٍؼ امت کّ ثب تٕرّ ثوّ ؿىوؼ  دِيُفی يؼبػل  بٓذاضت گزِٔؿىؼ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ػؿ 
ـَٔوب کبالْب ٔ عؼيبت ػؿ ایٍ گـِٔ صبٍم ىؼِ اموت. الفو ثوّ ؽکوـ اموت ىوـایظ پویو آيوؼِ ػؿ عَوًٕ ىویٕع ٔیوـٔك ک

ثّ ٔیژِ يـارؼبت ثّ ثیًبؿمتبٌ ْقیُّ ای اف  فیوـا ثغوو ػًوؼِْبی عٍَٕی ؿا ثّ ىؼت کبْو ػاػ،  ْبی ثیًبؿمتبَی عبَٕاؿ 
ْبی ػٔنتووی ثووّ عبَٕاؿْووب اؿائووّ ىووؼِ امووت. ًْچُوویٍ ثووّ ػنیووم کووبْو َبگٓووبَی يـارؼووبت ثووّ ایووٍ عووؼيبت ػؿ ثیًبؿمووتبٌ

اَوؼ کوّ صکبیوت اف کوبْو ْب ػؿ يؼـُ ييکالت يوبنی لوـاؿ گـفتّ گَّٕ ثیًبؿمتبٌ ْبی عٍَٕی، ثنیبؿی اف ایٍثیًبؿمتبٌ
ی عووبَٕاؿ ػؿ ایووٍ گووـِٔ يتووأحـ اف ػٔ ػبيووم ْبْقیُووّگفووت ؿىووؼ پووبییٍ  تووٕاٌيیػاؿػ. ْبی ثٓؼاىووت ٔ ػؿيووبٌ عووبَٕاؿ ْقیُووّ

ْبی ػؿيوبَی اف عوـف عوبَٕاؿ عیـ اَؼاعتٍ يـالجتأْبی َبىی اف کـَٔب ٔ ًْچُیٍ ثّ تْبی ػٔنت ثـای کبْو ْقیُّصًبیت
 بٌ ٔ ... امت.کٕػکٌٕ نیُبمیکْبی فیجبیی، ٔاْبی تيغیَی ؿٔتیٍ، ػًمْبی ػَؼاَپقىکی، تنتيبَُؼ ْقیُّ

ثوب کػؿٍؼی ىبعٌ ثٓبی  ۱/۴۱ثب تٕرّ ثّ ؿىؼ  گزِٔ دًم ٔ َقمػؿ  بال ٔ عوؼيبت صًوم ٔ َموم، يَوـف َٓوبیی عوبَٕاؿ 
 ػؿٍؼی يٕارّ ىؼ.  -۴۱/۱ؿىؼ يُفی 

بالْوب ٔ عوؼيبت کػؿٍوؼی ىوبعٌ ثٓوبی  ۴/۱۱، ثب تٕرّ ثّ ىوـایظ عوبً پویو آيوؼِ ٔ ؿىوؼ گزِٔ تفزیخ ٔ فزُْگػؿ 
 ػؿٍؼ ؿمیؼِ امت.  -۹/۹۱يَـفی تفـیش ٔ فـُْگ، ؿلى ؿىؼ ثّ 

ْوبی ثٓؼاىوتی اف  ی عبَٕاؿ ثب تٕرّ ثّ ؿػبیوتْبْقیُّ، کبْو االاْا ٔ خذيات يتفزقّکگزِٔ ْای ْتم ٔ رستٕراٌ ٔ ػؿ 
 -۹/۹ػؿٍوؼی ٔ  -۱/۱۱تضت ىـایظ عبً ثٕرٕػ آيؼِ اف مٕی ػیگوـ، ؿىوؼْبی  ْبؿمتٕؿأٌ  ْبْتمیک مٕ ٔ تؼغیهی 

گوـِٔ  ػؿٍوؼ ٔ ۱۱بالٔ عؼيبت  گـِٔ ْتم ٔ ؿموتٕؿاٌ کػؿٍؼی يَـف عبَٕاؿ ؿا ثّ ػَجبل ػاىتّ امت. ؿىؼ ىبعٌ ثٓبی 
 ػؿٍؼ امت. ۱/۱۴ بالْب ٔ عؼيبتک

ػؿٍوؼ ٔ  ۴/۹۱، يَـف َٓبیی عبَٕاؿ ؿىؼی يخجت ثّ تـتیت يؼبػل گزِٔ ارتباطاتٔ َیق  ٍ، آب ٔ سٕختکگزِٔ يسػؿ 
ػؿٍوؼی اؿتجبعوبت ۶/۹ٍ ٔ کبال ٔ عؼيبت ينکػؿٍؼی ىبعٌ ثٓبی  ۴/۱۱ّ ثب تٕرّ ثّ ؿىؼ کـػِ کػؿٍؼ ؿا تزـثّ ۴/۹۱

ثّ ٔلٕع پیٕمتّ امت. الفو ثّ ؽکـ امت ثیيتـ ْقیُّ عبَٕاؿ ػؿ ثغو ينکٍ يـثٕط ثوّ ثوـآٔؿػ اروبؿِ ٔاصوؼْبی ينوکَٕی 

 ؿىؼ ارقای ْقیُّ يَـف َٓبیی عبَٕاؿ َنجت ثّ ػٔؿِ ييبثّ مبل لجم                            )ػؿٍؼ( - ۸جذٔل 

کم ْقیُّ عبَٕاؿ
 ۹۹۱۱مبل  ۱۱فينتبٌ  
 ثّ لیًت حبثت ثّ لیًت ربؿی  ثّ لیًت حبثت ثّ لیًت ربؿی 
  -

 - عٕؿاکی ٔ َٕىیؼَی 
 - ػعبَیبت 

 --  پٕىبک ٔ کفو 
 ينکٍ ، آة ٔ مٕعت 

 - يجهًبٌ ، تزٓیـات عبَٕاؿ ٔ تؼًیـات آَٓب 
 - ثٓؼاىت 

 --  صًم ٔ َمم 
 اؿتجبعبت 

 --  تفـیش ٔ فـُْگ 
 --  ْتم ٔ ؿمتٕؿاٌ 

 - کبالْب ٔ عؼيبت يتفـلّ 
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یُّ عبَٕاؿ ػؿ ایوٍ ثغوو ثوّ عوٕؿ لبثوم يالصظوّ ای افقایو ْق ػْؼيیىغَی امت. ثـؿمی عبَٕاؿ ػؿ ایٍ عًَٕ َيبٌ 

يتأحـ اف افقایو ثـآٔؿػ لیًت ينکٍ امت، َّ افقایو تؼؼاػ عبَٕاؿْبی ػاؿای ٔاصؼ ينکَٕی ىغَی ٔ اروبؿی. ًْچُویٍ 
 جبت َنجی لیًت ػؿ ایٍ گـِٔ امت. گفت افقایو يَـف عبَٕاؿ ػؿ ثغو اؿتجبعبت َبىی اف ح تٕاٌيی

 توأيیٍْوبی ايٕؿػًوٕيی، ػفوبع ٔ ثـای يضبمجّ يَـف َٓبیی ػٔنت اف اؿفه افوقٔػِ فؼبنیت :ْشیُّ يصزف َٓایی دٔنت
 ۱/۹يؼوبػل يُفوی  ۹۹۱۱ارتًبػی ٔ آيٕفه ػٔنتی امتفبػِ ىؼِ امت. الفو ثّ ؽکـ امت ؿىؼ يَـف َٓبیی ػٔنت ػؿ مبل 

 ػؿٍؼ امت. 
ثّ ػٔ روقء تيوکیم موـيبیّ اف يضوم تٕنیوؼات ػاعهوی ٔ تيوکیم موـيبیّ اف يضوم ٔاؿػات  آالت زيایّ در ياضیٍتطکیم س

توی ثـگـفتوّ اف آالت ٔ تزٓیقات ثّ ًْوـاِ اؿفه کبالْوبی موـيبیّ ٔاؿػا. ثـ ایٍ امبك متبَؼِ مبعت يبىیٍىٕػيیتفکیک 
تٕرّ ثّ ٔلفوّ ثویٍ تٕنیوؼات ػاعهوی کّ ثب  گیـػيیيجُبی يضبمجبت ایٍ ثغو لـاؿ  ،رًٕٓؿی اماليی ایـاٌاعالػبت گًـک 

ای ثب تيکیم مـيبیّ َبىی اف ایٍ کبالْب، ػؿ يضبمجّ ْوـ ػٔ روقء اعالػوبت  ٔ ًْچُیٍ ٔاؿػات کبالْبی مـيبیّ آالتيبىیٍ
 . ىٕػيیػعیم ثٕػِ امت ٔ ػؿ يضبمجبت، يیبَگیٍ يتضـک ایٍ ػٔ رقء نضبػ  فَٕل گؾىتّ
ػؿٍؼ ثٕػِ امت ٔ ػؿ فَٕل ثٓبؿ، تبثنتبٌ، پوبییق ٔ فينوتبٌ -۱/۹۹، ۹۹۱۱ػؿ مبل  آالتيبىیٍیم مـيبیّ کَـط ؿىؼ تي

تيوکیم  ثٕػٌػاىتّ امت. ثـ امبك َتبیذ، ػهی ؿغى کبْيی ۹/۴ ٔ ۱/۱ٔ  ۱/۹۴، ۴/۹۱، ثّ تـتیت ؿىؼ يُفی ۹۹۱۱ مبل
ؼ ثٓجٕػ ػؿ ٔضوؼیت تٕاَیياف ؿَٔؼ افت آٌ کبمتّ ىؼِ امت کّ یک ػنیم آٌ ايب  ۹۹۱۱مـيبیّ ػؿ عی فَٕل يغتهف مبل 

 ٔ تزٓیقات عی فَٕل يغتهف ایٍ مبل ثبىؼ.  آالتيبىیٍتٕنیؼ ػاعهی 
ٔ تزٓیقات، ؿىؼ يُفی ثبالی يیوبَگیٍ يتضوـک اؿفه  آالتيبىیٍثب ٔرٕػ ؿىؼ تٕنیؼ ػاعهی  ۹۹۱۱ػؿ فَم فينتبٌ مبل 

 ػؿٍؼی ػؿ ایٍ ثغو َنجت ثّ فَم ييبثّ مبل لجم ىؼِ امت.  ۹/۴بالْبی مـيبیّ ثبػج کبْو کٔاؿػات 
تيوکیم موـيبیّ ػؿ موبعتًبٌ ٔ موتبَؼِ ثغوو موبعتًبٌ،  لبثوم تٕروّثب تٕرّ ثّ ًْجنتگی  تطکیم سزيایّ در ساختًاٌ

یگـ گؾاؿی مبعتًبٌ ػؿ ؿٔه يغبؿد ثب یکؼؿٔػ ؿىؼ اؿفه افقٔػِ فؼبنیت مبعتًبٌ ػؿ ؿٔه تٕنیؼ ٔ ؿىؼ مـيبیّاَتظبؿ يی
 اَغجبق ػاىتّ ثبىؼ.

 ۹۹۱۱. ػؿ مبل ىٕػيیيضبمجّ  ًٕٓؿی اماليی ایـاٌتفبػِ اف اعالػبت حجتی گًـک رثب ام ارسش صادرات ٔ ٔاردات کاال
ػؿٍوؼ کوبْو ۱/۹۱ ٔ اؿفه ٔاؿػات کبال ثّ لیًوت حبثوتؿىؼ ػؿٍؼ  ۱/۹اؿفه ٍبؿػات کبالْبی غیـَفتی ثّ لیًت حبثت 

ػؿٍوؼ  ۱/۹۱ٔ ۶/۱۹یبفتّ امت. ػؿ فَم فينتبٌ َیق اؿفه ٍبػؿات غیـَفتی ٔ ٔاؿػات کوبال ثوّ لیًوت حبثوت ثوّ تـتیوت 
ػاىوتّ اموت، ثغيوی  ۹۹۱۱کبْو یبفتّ امت. ٍبػؿات کبال ػؿ فَم فينتبٌ ثؼتـیٍ ػًهکـػ ؿا ثیٍ فَٕل يغتهف مبل 

 گـػػ.يی ثـاؿتجبعی کيٕؿ ثب مبیـ کيٕؿْب  ثنتّ ىؼٌ يـفْبی ٔ -۹۱COVIDك اف ایٍ کبْو ثّ ىیٕع ٔیـٔ

 ٔ رضذ اقتصادی در اقتصاد ایزاٌ اضتغال آيارْای ساسگاریدالیم  -۵
َـط يی ىٕػ، ثـای َیـٔی کبؿ  کبْو تمبضبکّ يُزـ ثّ اَتظبؿ ػاؿیى ثب کبْو تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی،  يؼًٕالً -۹

َـط ثیکبؿی ثّ يیقاٌ یک ػؿٍؼ  ،ػؿٍؼ ؿىؼ التَبػی ۱٫۱ثیکبؿی افقایو یبثؼ. عجك لبٌَٕ أکبٌ ثّ افای ْـ 
ػاؿػ  ٔرٕػ لتَبػی ٔ َـط ثیکبؿی ؿاثغّ يؼکٕك)ٔ ثبنؼکل( ثـ امبك ایٍ لبٌَٕ، ثیٍ ؿىؼ ا یبثؼ يیکبْو 

 ٔنی آیب ایٍ لبٌَٕ ػؿ التَبػ ایـاٌ ثـلـاؿ امت؟ 

کُؼ ٔ َيبٌ  يی تأییؼثیٍ َـط ثیکبؿی ٔ ؿىؼ التَبػی ػؿ التَبػ ایـاٌ ؿا ثهُؼيؼت ىؼِ ٔرٕػ ؿاثغّ يُفی يغبنؼبت اَزبو 
ای کّ ػؿ  ثّ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ثـلـاؿ امت. َکتّ يٕرٕػی مـيبیّای اف  عـفّ ؿاثغّ ػهی یک کٕتبِ يؼتکّ ػؿ  ػْؼيی

 .امت، تفکیک تضهیم کٕتبِ يؼت ٔ ثهُؼيؼت ثٕػِتضهیم ؿٔاثظ ثبفاؿ کبؿ ٔ ؿىؼ التَبػی صبئق اًْیت 
 ىؼِ امت. َيبٌ ػاػِ ۹۹۱۹-۱۱ی ْبمبلَـط ثیکبؿی ٔ َـط ؿىؼ التَبػی )ثب َفت ٔ ثؼٌٔ َفت( ثـای  ۱ىکم ػؿ 

 



 11   ػالیم ٔ ىٕاْؼ مبفگبؿی آيبؿْبی اىتغبل ٔ ؿىؼ التَبػی ایـاٌ

 

 
 ۹۹۱۹-۹۹۱۱ْبی َـط ثیکبؿی ٔ َـط ؿىؼ التَبػی )ثب َفت ٔ ثؼٌٔ َفت( ثـای مبل  -۲ ضکم

ثبفِ فيبَی  ىٕػيیييبْؼِ  ۱ىکم ًْبَغٕؿ کّ ػؿ  ؿاثغّ يؼُبػاؿی ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ َـط ثیکبؿی ، مبل اعیـ ۱ػؿ 
  َـط ثیکبؿی ٔاکُيی ثّ ایٍ َٕمبَبت َؼاىتّ امت. ،ؿغى ٔرٕػ َٕمبَبت فیبػ ػؿ َـط ؿىؼ التَبػی ٔرٕػ َؼاؿػ ٔ ػهی

یبثؼ ٔ ثب ٔلٕع ؿکٕػ،  اىتغبل افقایو یبفتّ ٔ ثیکبؿی کبْو ، ؿىؼ التَبػی ؿَٔك ٔ اَتظبؿ ثـ ایٍ امت کّ ػؿ فيبٌ يؼًٕالً
ی اعیـ ایٍ ؿاثغّ ْبمبلْبی َـط ثیکبؿی ٔ ؿىؼ التَبػی ػؿ  اىتغبل ػؿ کيٕؿ کبْو یبفتّ ٔ ثیکبؿی افقایو یبثؼ کّ ػاػِ

ػالیم اف ػٔ فأیّ اثتؼا  گیـػ. ثـای ایٍ يٓى کُؼ. ػؿ اػايّ ایٍ گقاؿه ػالیم ایٍ يٕضٕع يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يی ًَی تأییؼؿا 
 گیـػ.   ػـضّ ٔ تمبضبی ثبفاؿ کبؿ يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يی

  بزرسی سًت ػزضّ باسار کار -۵-۱

يؼاو ثیٍ رًؼیت فؼبل ٔ غیـ  ؿ،ُکّ صزى فیبػی اف رًؼیت ػؿ مٍ کبػؿ ىـایظ فؼهی ثبفاؿ کبؿ ایـاٌ ثب تٕرّ ثّ ای -۲
ثب َـط  يمبینّ اىتغبل ٔ یب َـط ييبؿکت التَبػی ػؿؿمؼ َنجت  فؼبل ػؿ صبل ربثزبیی امت؛ ثّ َظـ يی

  ی ثٓتـی ثـای تضهیم ؿىؼ التَبػی ثبىُؼ.ْب ىبعٌ ،ثیکبؿی
ىغهی ىبغالٌ کيٕؿ  تـکیت ٔضؼیت ،يتفبٔت َـط ثیکبؿی ثّ َٕمبَبت التَبػی اف ػالیم ٔاکُو ثؼضبً یکی -۹

ػؿٍؼ کبؿکٍ  ۹6٫۱ػؿٍؼ کبؿفـيب،  ۹٫۱ثگیـ،  ػؿٍؼ يقػ ٔ صمٕق 45٫6ای کّ اف کم ىبغهیٍ کيٕؿ  . ثّ گَّٕامت
تـکیت ٔضؼیت ىغهی ثـای ثـعی اف کيٕؿْب  ۱ػؿ رؼٔل  .ػؿٍؼ کبؿکٍ فبيیهی ثؼٌٔ يقػ ْنتُؼ 5٫۱ينتمم، 

 آٔؿػِ ىؼِ امت.

 تـکیت ٔضؼیت ىغهی رًؼیت ىبغالٌ کيٕؿْبی يُتغت -۹جذٔل 
 ایـاٌ  تـکیّ  کـِ رُٕثی  امتـانیب  کبَبػا  فـاَنّ  آنًبٌ  آيـیکب  ىـس
 ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  ۹۱۱٫۱  کم

ثگیـ صمٕقيقػ ٔ    ۱۹٫۱  ۱۱٫5  ۱۱٫۱  ۱5٫۱  ۱۹٫5  ۱4٫۹  6۱٫4  45٫6 
 ۹٫۱  5٫4  4٫6  6٫۱  5٫5  5٫۹  5٫۹  ۱٫۱  کبؿفـيب

 ۹6٫۱  ۹6٫۱  ۹5٫۱  ۹۱٫5  ۹۱٫۱  ۱٫6  4٫۹  6٫۱  کبؿکٍ ينتمم
فبيیهی ثؼٌٔ يقػکبؿکٍ    ۱٫۹  ۱٫۹  ۱٫۹  ۱٫۹  ۱٫۱  5٫۱  ۹۱٫۹  5٫۱ 

 ۱٫۱  ۱٫۱  ۱٫5  ۱٫۱  ۱٫۱  ۱٫۱  ۱٫۱  ۱٫۱  کبؿکُبٌ عجمّ ثُؼی َيؼِ ػؿ ربی ػیگـ
 . يـاکق آيبؿی کيٕؿْبی يُتغت يأخذ:
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 ػالیم ٔ ىٕاْؼ مبفگبؿی آيبؿْبی اىتغبل ٔ ؿىؼ التَبػی ایـاٌ  22
ػؿٍؼ ٔ ایـاٌ کًتـیٍ آيـیکب ثیيتـیٍ ػؿ ثیٍ کيٕؿْبی اىبؿِ ىؼِ، کيٕؿ ىٕػ  یييبْؼِ ي ۱ ًْبَغٕؿ کّ ػؿ رؼٔل

ایٍ ػٔ گـِٔ اف َـط ثیکبؿی ؿٔػ  اَتظبؿ يی ثُبثـایٍ. اَؼ ثٕػِثیٍ رًؼیت ىبغالٌ ؿا ػاؿا ػؿ  ثگیـ صمٕقکبؿکُبٌ يقػ ٔ 
ػُٕاٌ يخبل ثب ىـٔع اپیؼيی کـَٔب، التَبػ ّ ث ػاىتّ ثبىؼ. يتفبٔتیػؿ يمبثم ثب ىـایظ ؿکٕػ ٔ ؿَٔك َٕمبَبت کيٕؿْب 

ثیيتـ کيٕؿْبی ػَیب ٔاؿػ ؿکٕػ ىؼِ ٔ ؿىؼ التَبػی کبْو چيًگیـی ػاىت ايب ٔاکُو َـط ثیکبؿی ثّ ایٍ ٔضؼیت ػؿ 
َـط ثیکبؿی ایٍ کيٕؿْب لجم ٔ ثؼؼ اف ىیٕع کـَٔب )ؿکٕػ  ۹ىکم ٔ  ۹۱. ػؿ رؼٔل امتکيٕؿْبی يغتهف يتفبٔت 

 ِ ىؼِ امت.التَبػی( َيبٌ ػاػ

)ػؿٍؼ( ـط ثیکبؿی کيٕؿْبی يُتغت لجم ٔ ثؼؼ اف ىیٕع کـَٔبَ -ۺ۱جذٔل   
 َـط ثیکبؿی ثٓبؿ)ثؼؼ اف ىیٕع کـَٔب(  َـط ثیکبؿی فينتبٌ )لجم اف ىیٕع کـَٔب(  ضزح

 ۹۹٫۹  ۹٫4  آيـیکب

 ۹۹  4٫4  کبَبػا

 ۱٫۱  ۱  فـاَنّ

 ۹٫۱  ۹٫5  آنًبٌ

 6٫5  4٫۹  امتـانیب

 ۹٫۱  ۹٫۹  کـِ رُٕثی

 ۹۱٫۱  ۹۹٫۱  تـکیّ

 ۱٫۱  ۹۱٫6  ایـاٌ

 . يـاکق آيبؿی کيٕؿْبی يُتغت يأخذ:

 )ػؿٍؼ( َـط ثیکبؿی کيٕؿْبی يُتغت لجم ٔ ثؼؼ اف ىیٕع کـَٔب -۳ضکم 

 

ىٕػ کيٕؿْبیی يبَُؼ آيـیکب، کبَبػا، امتـانیب، کـِ رُٕثی، فـاَنّ ٔ آنًبٌ  ييبْؼِ يی ۹۱ٔ رؼٔل  ۹ػؿ ىکم ًْبَغٕؿ کّ 
ثیکبؿی يٕارّ َـط ْنتُؼ ثؼؼ اف ؿکٕػ َبىی اف ىیٕع کـَٔب ثب افقایو  ثگیـ صمٕقکّ ػؿٍؼ ثیيتـی اف ىبغالٌ آَٓب يقػ ٔ 
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 ایـاٌ تـکیّ کـِ رُٕثی آنًبٌ فـاَنّ امتـانیب کبَبػا آيـیکب

 ثؼؼ اف ىیٕع کـَٔب لجم اف ىیٕع کـَٔب
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ثب کبْو َـط  امتاف کيٕؿْبی يؾکٕؿ  کًتـ ثگیـ صمٕقاَؼ ٔ کيٕؿْبیی يبَُؼ تـکیّ ٔ ایـاٌ کّ ػؿٍؼ ىبغالٌ يقػ ٔ  ثٕػِ
 اَؼ.  ثیکبؿی يٕارّ ثٕػِ

ؿا    A ٔ Bتـ ثیبٌ ىٕػ؛ ػٔ التَبػ فـضی ينئهّ ؿٔىٍ ،يٕؿػیىٕػ ثب ؽکـ یک يخبل ثـای تٕضیش يٕضٕع فٕق تاله يی
ثگیـ اف يزًٕع ىبغهیٍ ػؿ ایٍ  تـی ثٕػِ ٔ مٓى کبؿکُبٌ يقػ ٔ صمٕقػاؿای ثبفاؿ کبؿ يتيکم  Aىٕیى. التَبػيتَٕؿ يی

ىـایظ  ثب ،کيٕؿاگـ ْـ ػٔ کًتـ امت. صبل  ،قثٕؿ ثّ َنجتمٓى کبؿکُبٌ ي Bبػ ثنیبؿ ثبالمت ٔ ػؿ يمبثم ػؿ التَبػ التَ
ٔ  «يبؿکتَـط ي» ،«َـط ثیکبؿی» ثبفاؿ کبؿ یؼُیی تغییـات مّ ىبعٌ ػًؼِعٕاْیى يیٕػی يٕارّ ىَٕؼ ؿک ييبثّ

 .ؿا ثـؿمی ًَبییى التَبػ يفـُٔ ػٔ ػؿ «َنجت اىتغبل»
 عبؿدغم عٕػ غبنجبً اف ثبفاؿ کبؿ افـاػ صتی ػؿ ٍٕؿت اف ػمت ػاػٌ ى ،يکم ثبفاؿ کبؿثّ ػنیم مبعتبؿ يت  Aالتَبػػؿ 

ْبی ّ يیٍ ارتًبػی ٔ ثیًتأْبی يؼًٕالً ثّ ػنیم مینتى)َيؼِ ٔ ثّ صبنت ثیکبؿ ػؿ رنتزٕی کبؿ تجؼیم عٕاُْؼ ىؼ 
ّ ػنیم )ثٔ ػؼو تغییـ رًؼیت فؼبل  (ثیکبؿثّ ىبغم  رًؼیتتجؼیم ثغيی اف )ػنیم افقایو تؼؼاػ ثیکبؿ  یٍا(. ثُبثـثیکبؿی

ثؼٌٔ تغییـ ثبلی  تمـیجبً  «َـط ييبؿکت التَبػی»یبثؼ ٔ ػؿ ایٍ التَبػ افقایو يی «ثیکبؿی َـط» (ػؼو عـٔد اف ثبفاؿ کبؿ
 ىٕػ.ثب کبْو يٕارّ يی «اىتغبل َنجت»ايب ٔ يبَؼ يی

فؼبل  ىبغم ٔ ثیکبؿ ثّ رًؼیت غیـ تًؼیرثغيی اف  ػْؼ ٔ يؼًٕالً یيط اتفبق يتفبٔتی ػؿ صبنت ؿکٕػ ؿ Bػؿ التَبػ 
ْبیی ْى يُبفؼی ثـای افـاػ يقثٕؿ َؼاىتّ ٔ ىبیؼ ييًٕل ْقیُّ ،ىَٕؼ چـا کّ يبَؼٌ ػؿ ٔضؼیت ػؿ رنتزٕی کبؿ تجؼیم يی

ؿکٕػ يٕرٕػ( ايب ثـعالف )يٕارّ ىٕػ ْى ػؿ چُیٍ ىـایغی صتی يًکٍ امت َـط ثیکبؿی ثب کبْو  ثُبثـایٍ. ؼَثيٕ
ييبؿکت  َـطؼ ایٍ کبْو يؼًٕالً ػؿ َىْٕـ ػٔ ثب کبْو يٕارّ يی «َنجت اىتغبل» ٔ «ييبؿکت َـط»ْبی  ىبعٌ

 .ثیيتـ اف َنجت اىتغبل عٕاْؼ ثٕػ
یم ثٓتـی ؿا هتٕاَؼ تض يی «َنجت اىتغبل»ق ثـػاىت کـػ ایٍ امت کّ ىبعٌ فٕل خبتٕاٌ اف يَتیزّ ػیگـی ْى کّ يی

ؿکٕػ ثبػج کبْو  ،التَبػ گـفتّ امت ٔ ػؿ ْـ ػٔ التَبػ فٕق ػٔحیـ کًتـی اف ٔضؼیت ىغهی أػمت ػْؼ چٌٕ تّ ث
 .کیؼ ىؼِ امتأْى ت ۱ ثُؼىٕػ کّ ایٍ َتیزّ ػؿ يی «َنجت اىتغبل»

ى ثـ کْبی ارتًبػی ٔ التَبػی صب ثّ ٔیژگی تٕاٌ يیُؼ. اف ػالیم آٌ ک ثب حجبتی پیـٔی ًَی اف لٕاػؼ بؿ ایـاٌکثبفاؿ  -5
التَبػی )اف رًهّ ثبفاؿ ثٕؿك، ثبفاؿ  مبعتبؿ مُی رًؼیت ٔ َٕمبَبت فیبػ، ایـاَیبؿ کربيؼّ ایـاٌ اف رًهّ فـُْگ 

َیق ثب ػؿ ایـاٌ بؿ ؿا کی ثبفاؿ ْب ىبعٌپؾیـی  ثیُی پیوـػ. ایٍ ينبئم کٍ، َـط اؿف ٔ...( اىبؿِ کعال، ثبفاؿ ين
 ۹۱ْقاؿ َفـی رًؼیت  ۶۱۹ؿغى افقایو  ػهی ۹۹۱۱ثّ ػُٕاٌ يخبل، ػؿ فَم فينتبٌ ـػِ امت. کم يٕارّ کيي

ٔ ایٍ افـاػ  ْقاؿ َفـ کبْو ػاىتّ ۴۹۱مبنّ ٔ ثیيتـ ػؿ مٍ کبؿ، ىبْؼ ایٍ يٕضٕع ْنتیى کّ رًؼیت فؼبل کيٕؿ 
ثّ  ۹۹۱۱ ٌَنجت ثّ فينتب ۹۹۱۱ ت ػؿ فينتبٌکبْو َـط ييبؿکاَؼ. ایٍ ايـ يُزـ ثّ  بؿ عبؿد ىؼِکاف ثبفاؿ 

ْقاؿ َفـ ثّ  ۱۴۱صؼٔػ  ۹۹۱۱ّ ػؿ مّ مبل يُتٓی ثّ فينتبٌ کػؿٍؼ ىؼِ امت. ایٍ ػؿ صبنی امت  ۹/۹اَؼافِ 
ْبی آٌ فیبػ ػیؼِ ىؼِ  ّ انجتّ ػؿ التَبػ ایـاٌ ًََّٕک. نؾا ػؿ ثؼضی يٕاؿػ )۱يٕؿ افقٔػِ ىؼِ امتکرًؼیت فؼبل 

بؿ کی ثبفاؿ ْب ىبعٌثـ ْبی التَبػی، ارتًبػی ٔ فـُْگی  نفّؤٕػ یب ؿَٔك التَبػی مبیـ يکامت( ثیيتـ اف مٓى ؿ
 اَؼ. احـ گؾاىتّ

ٔ مبیـ  ۹۹۱۱عجك اعالػبت عـس پبیو يضیظ کنت ٔ کبؿ يـکق پژْٔو ْبی يزهل ىٕؿای اماليی ػؿ مبل  -4
یکی اف ييکالت اٍهی ثبفاؿ کبؿ ایـاٌ کّ ًْٕاؿِ اف مٕی  ثـؿمی ْبیی کّ ػؿ عًَٕ آفاػی التَبػی ٍٕؿت گـفتّ، 

 ىؼِ امت، يضؼٔػیت لبٌَٕ کبؿ ػؿ تؼؼیم ٔ ربثزبیی َیـٔی کبؿ ثٕػِ امت. تهمیفؼبالٌ التَبػی َبيغهٕة 
کُُؼ ثب کبْو  ثّ ربی کبْو تؼؼاػ کبؿکُبٌ عٕػ مؼی يیی التَبػی ْب ثُگبِثنیبؿی اف  ،ػؿ ىـایظ ؿکٕػی ثُبثـایٍ
ثب تٕرّ ثّ ٔضؼیت  ينئهّتب صؼ يًکٍ تؼؼیم َیـٔی اَنبَی ؿا ثّ تؼٕیك ثیبَؼافَؼ. ایٍ یب کبْو مبػت کبؿ ػمتًقػ 

                                                           
 یاف احـگوؾاؿ یتٕاَوؼ َبىو یًَوـات ییوٍ تغیوـػ ایوگیْـ فَم ٍوٕؿت ي یبَیـاٌ ػؿ يبِ يیكبؿ يـكق آيبؿ ا یـٔیعـس َ یـیُكّ ًََّٕ گی. ثب تٕرّ ثّ ا ۱
 ثبىؼ.  ۹۱ؼ یـٔك كٕٔیٔ
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 کّ ثغو اػظى َیـٔی کبؿ عٍَٕبً . ىٕػ يیػؿ ىـایظ ؿکٕػی اف مٕی َیـٔی کبؿ َیق پؾیـفتّ  عٍَٕبًيؼیيت عبَٕاؿْب 

 . امتکيو ػؿآيؼی ػـضّ کبؿ ثـای يـػاٌ يخجت  يغبنؼبت َيبٌ يی ػْؼ کّ ػُْؼ ٔ کيٕؿ ؿا يـػاٌ تيکیم يی
لبثم  ثّ عٕؿبؿ ایـاٌ کّ ثبفاؿ کی اف آٌ امت کبؿی ػؿ فَٕل يغتهف صبکت التَبػی ٔ َـط ثیکَٕمبَبت َـط ييبؿ -6

فَم، ىؼت  کؿيضبٌ ثب ایبو ی کفَهی لـاؿ ػاؿػ. ػٕايهی يبَُؼ تمبؿٌ يبِ يجبؿ َٕمبَبت تأحیـای تضت  يالصظّ
نبنی ٔ يٕاؿػی اف ایٍ لجیم َٕمبَبت فَهی ؿا کْب، عي مـيب یب گـيب، فيبٌ ىـٔع مـيب یب گـيب، يیقاٌ ثبؿه

 ػُْؼ. بْو یب افقایو يیک
ثبیؼ َیق التَبػی، ارتًبػی ٔ فـُْگی عبؿد اف ثبفاؿ کبؿ اف لجیم يٕاؿػ ؽیم  ػٕايم ،بؿکػؿ تضهیم آيبؿْبی َیـٔی  -۱

 يٕؿػ تٕرّ لـاؿ گیـَؼ:
 َٕمبَبت ثبفاؿ ثٕؿك )مـيبیّ( -
 يؼت ٔ ثهُؼيؼت ٕتبِکافقایو َمؼیُگی ػؿ  تأحیـ -
 بؿکٕػ التَبػی ثـ ثبفاؿ کٔ اؿتجبط ىـایظ ؿ تأحیـ -
 ایْبی فُی ٔ صـفّآيٕفه تأحیـ -
 ْبی پیبپینبنیکاحـات عي -
 ْبی اَتمبنی ثّ عبَٕاؿ احـات یبؿاَّ ْب ٔ پـػاعت -
 فـٔىیی تمـیجب اىجبع ىؼِ يبَُؼ آيٕفه، صًم ٔ َمم ينبفـ ٔ عـػِْبثغواحـات  -
 ػؿ يمبثم ٔاؿػات ْبثُگبِپؾیـی تٕاٌ ؿلبثت -
 مٓى افقایو ٍبػؿات ثـ اىتغبل -
 بؿ کيؼت ثـ ثبفاؿ  ثبفػِ ٔ ثهُؼ ْبی فٔػَمو عـس -
 يٕؿکی ػًـاَی بْو ثٕػرّکافقایو ٔ  -
 بؿکمبفی ػٔنت ثـ ثبفاؿ کٕچک تأحیـ -
 يٕؿْبی ًْنبیّکبؿ ثّ ک  يٓبرـت َیـٔی -
 بؿ کبت يبنی ثـ ثبفاؿ يؤمنافقایو  تأحیـ -
 آٌ ثـ ىغم ػٔو تأحیـبْو لؼؿت التَبػی عبَٕاؿ ٔ ک -
 بؿکثبفَينتگی پیو اف يٕػؼ ثـ ثبفاؿ  تأحیـ -
 بؿ فَبٌکتمبضبی  -
 بؿکٔؿی ٔ ثبفاؿ ثٓـِ -
 افقایو مغش تضَیالت رٕاَبٌ -
 ٍ فبيیهی ثؼٌٔ يقػکبؿکىبغهیٍ  -
 اىتغبل َبلٌ -
 مبعتبؿ مُی رًؼیت کيٕؿ ٔ تضٕالت آٌ -

پبمظ ىٕػ،  ایزبػ يی َیـٔی کبؿی فَؼگی  کّ ػؿ عٕل چـعّ ْبیی َیـٔی کبؿ َّ تُٓب ثّ تغییـات ػؿ فـٍت  ػـضّ -۱
 ۱ْبی تزبؿی ْبی التَبػی کّ اف چـعّ ثـای امتفبػِ اف يقایبی تغییـات فـٍت امتيًکٍ  َیـٔی کبؿ ، ثهکّػْؼ يی

عٕػ ؿ افـاػ ثـای رجـاٌ کبْو ػؿايؼ اػضبی عبَٕا ىٕػ يیکبؿ عٕػ ؿا تُظیى کُؼ. آیب ؿکٕػ ثبػج  ّػـض ىٕػ يیَبىی 
ّ یبفتٍ ىغم ػؿ یک ثبفاؿ ؿکٕػی اَؼ ٔاؿػ ثبفاؿ کبؿ ىَٕؼ؟ یب آیب افـاػ ثیکبؿ ايیؼ عٕػ ث کّ ىغم عٕػ ؿا اف ػمت ػاػِ

 ىَٕؼ؟ ؿا اف ػمت ػاػِ ٔ ًْگی اف َیـٔی کبؿ عبؿد يی
                                                           

کُوؼ. یوک چـعوّ تزوبؿی چـعّ تزبؿی ثّ َٕمبَبتی ػؿ فؼبنیت التَبػی گفتّ يی ىٕػ کّ یک التَبػ ػؿ عٕل ثوبفِ فيوبَی عبٍوی آٌ ؿا تزـثوّ يی ۱
ْو ای ثّ ایٍ يؼُبمت کّ ایٍ احـ ػؿ ػٔؿاٌ ؿَٔك افقایو یبفتّ ٔ ػؿ ؿکوٕػ کوبىٕػ. احـ يٕافك چـعّْبی ؿَٔك یب ؿکٕػ تؼـیف يیإٍالً ثـ امبك ثبفِ

 یبثؼ. یبفتّ ٔ ػؿ ؿکٕػ افقایو يیای َیق ثّ يؼُی آٌ امت کّ ایٍ احـ ػؿ ػٔؿاٌ ؿَٔك کبْویبثؼ ٔ احـ ضؼ چـعّيی
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 ثـ کُؼ. يی فـاْى ؿا کبؿ َیـٔی ييبؿکت َـط ٔ تزبؿی ْبی چـعّ  ؿاثغّ تضهیم ثـای یيکبَینً ۹۱«حبَٕیّ کبؿگـاٌ احـ»
 یب رٕاٌ افـاػ )يبَُؼ ْنتُؼ کبؿ َیـٔی اف عبؿد صبضـ صبل ػؿ کّ حبَٕیّ کبؿگـاٌ ثّ يٕمٕو افـاػ فـضیّ، ایٍ امبك

 ؿکٕػی، ىـایظ ػهت ثّ ٔی ػمتًقػ کبْو یب عبَٕاؿ اٍهی آٔؿ َبٌ ىؼٌ ثیکبؿ ػهت ثّ ػاؿَؼ( کٕچک فـفَؼاٌ کّ يبػؿاَی
 یبفتٍ ثـای کبْو ایٍ رجـاٌ ـایث حبَٕیّ کبؿگـاٌ ٔ یبفتّ کبْو عبَٕاؿ ػؿايؼ َتیزّ، ػؿ گیـَؼ. يی لـاؿ ؿکٕػ تأحیـ تضت
 حبَٕیّ کبؿگـاٌ التَبػی ييبؿکت َـط کّ کُؼ يی ثیبٌ ضًُی ٍٕؿت ثّ حبَٕیّ کبؿگـاٌ احـ ثُبثـایٍ کُُؼ. يی تاله ىغم

 ؿَٔك ػٔؿاٌ ػؿ ٔ یبفتّ افقایو ؿکٕػ ػٔؿاٌ ػؿ ٔ کُؼ( يی صـکت تزبؿی ی چـعّ يغبنف ينیـی )ػؿ ػاؿػ۹۹ضؼچـعّ ؿَٔؼی
 ىٕػ. يی ييبؿکت َـط افقایو ثبػج ؿکٕػ ػٔؿاٌ ػؿ احـ ایٍ ػیگـ ػجبؿت ثّ یبثؼ. يی کبْو
 ػاػِ تٕضیش ۹۱«نـػنػ رٕیُؼگبٌ» احـ تٕمظ ؼتٕاَ يی چُیٍ ْى کبؿ َیـٔی ييبؿکت َـط ٔ تزبؿی ْبی چـعّ ثیٍ اؿتجبط
 ٔ یبثُؼ يی غیـيًکٍ تمـیجبً ؿا ىغم یبفتٍ ثیکبؿ افـاػ اف ثنیبؿی ؿکٕػ ػٔؿاٌ ػؿ کّ ػْؼ يی تٕضیش نـػػن کبؿگـاٌ احـ ىٕػ.

 تًَیى ،حًـ ثی ىغهی رنتزٕی ْبی فؼبنیت ثب يـتجظ ْبی ْقیُّ تضًم ربی ثّ کبؿگـاٌ ایٍ ىَٕؼ. يی يَُـف ثُبثـایٍ
 ای ػٔؿِ ؿَٔؼ کبؿ َیـٔی ييبؿکت َـط ،ػننـػ رٕیُؼگبٌ احـ ی َتیزّ َٕؼ.ى عبؿد کبؿ َیـٔی ٔ یؿکٕػ ثبفاؿ اف کّ گیـَؼ يی
 احـ ایٍ ػیگـ ػجبؿت ثّ یبثؼ. يی افقایو ؿَٔك فيبٌ ػؿ ٔ یبفتّ کبْو ؿکٕػ فيبٌ ػؿ ٔ ػاؿػ تزبؿی( ی چـعّ ثب رٓت )ْى

 ىٕػ. يی ؿکٕػ فيبٌ ػؿ ييبؿکت َـط کبْو ثبػج
 احـ کؼاو کّ امت ایٍ يٓى پـمو ،ثُبثـایٍ کـػ. عٕاْؼ تٕنیؼ ؿا نـػػن رٕیُؼگبٌ یب حبَٕیّ کبؿگـاٌ احـ ػٔ ْـ تزبؿی ی چـعّ

 کبؿ َیـٔی اف عبً گـْٔی ييبؿکت َـط ثنتگی ْى ثـأؿػ ثب يؼًٕالً پـمو کُؼ؟ایٍ يی غهجّ یگـیػ ثـ تزـثی ٍٕؿت ثّ
 غهجّ اضبفّ کبؿگـاٌ احـ کّ ٍٕؿتی ػؿ .ىٕػ يی ػاػِ پبمظ التَبػی، فؼبنیت کم ی عالٍّ يؼیبؿ ػُٕاٌ ثّ کم، ثیکبؿی َـط ثب

 تـغیت کبؿ ثبفاؿ ثّ ٔؿٔػ ثّ ؿا تـی ثیو افـاػ ،التَبػی ثؼ ٔضؼیت کّ ػهت ایٍ ثّ ثٕػ عٕاْؼ يخجت ًْجنتگی کُؼ،
 ،التَبػ ػؿ ثبال ثیکبؿی َـط فیـا ثٕػ، عٕاْؼ يُفی ثنتگی ْى ثبىؼ، غبنت ػننـػ رٕیُؼگبٌ احـ کّ ٍٕؿتی ػؿ کُؼ. يی

  .۹۹ ىَٕؼ. عبؿد کبؿ ثبفاؿ اف ٔ ػُْؼ پبیبٌ ىغم یبفتٍ ثّ کّ کُؼ يی يتمبػؼ ؿا افـاػ اف ثنیبؿی
یکی ػیگـ اف ػالیم ػؼو ٔرٕػ ؿاثغّ يُفی یک ثّ یک ثیٍ َـط ؿىؼ التَبػی ٔ ثیکبؿی، ٔرٕػ ػٔ احـ يتفبٔت ؿىؼ  -۱

ثـ َـط ييبؿکت  «ربَيیُی»ٔ  «ػؿآيؼی». ثّ ػجبؿت ػیگـ َـط ؿىؼ التَبػی ػٔ احـ امتالتَبػی ثـ َـط ثیکبؿی 
ؿا ثّ  فـاغتگیـػ  ػؿآيؼی ثّ ایٍ يؼُی امت کّ ثب افقایو ػؿآيؼ، عبَٕاؿ تًَیى يییزّ َـط ثیکبؿی ػاؿػ. احـ ٔ ػؿ َت

َـط ييبؿکت ٔ  کبْويُزـ ثّ  ،ؿَٔك ایزبػ حـربی ثغيی اف مبػبت کبؿ ربیگقیٍ کُؼ ٔ نؾا افقایو ػؿآيؼ ػؿ ا
َیق ثّ ایٍ يؼُی امت کّ ثب افقایو ػؿآيؼ  ربَيیُی ٔ احـ ای ػاؿػ احـ ضؼ چـعّ ثُبثـایٍ ىٕػيیَـط ثیکبؿی  افقایو

افقایو یبفتّ امت  فـاغتکُؼ چـا کّ ْقیُّ فـٍت  یب ػمتًقػ مبػتی، َیـٔی کبؿ تًَیى ثّ افقایو ػـضّ عٕػ يی
 ای ػاؿػ ٕافك چـعّٔ احـ ي ىٕػيیَـط ثیکبؿی  کبْوَـط ييبؿکت ٔ ػؿ َتیزّ  افقایويُزـ ثّ ؿَٔك ىـایظ نؾا 

 َـط ؿىؼ التَبػی ثـ َـط ثیکبؿی ؿا ييغٌ عٕاْؼ ًَٕػ. تأحیـیُؼ ایٍ ػٔ احـ چگَٕگی اثـ ثُبثـایٍ
 ثـػْؼ َـط ؿىؼ التَبػی  احـات یبػ ىؼِ ػؿ مغٕؿ ثبال ثّ عٕؿ عالٍّ يغـس ىؼِ امت ٔ َيبٌ يی ۹۹ػؿ رؼٔل  -۹۱

گؾاؿ امت ثُبثـایٍ ثـای ایُکّ تضهیم ػؿمتی اف ػـضّ َیـٔی ْبی يغتهفی احـ  َـط ثیکبؿی یب َـط ييبؿکت اف کبَبل
کبؿ ػاىتّ ثبىیى الفو امت ػؿ عًَٕ غبنت ثٕػٌ ْـ یک اف احـات یبػ ىؼِ ٔ ػؿ َٓبیت احـ عبنٌ آَٓب ثـؿمی ٔ 

 تضهیم ثّ ػًم آٔؿػ.
 

                                                           
10 Added worker effect 
11 countercyclical trend 
12 discouraged worker effect  
13 Jacob Mincer, “Labor Force Participation and Unemployment: A Review of Recent Evidence,” 
 in R. A. Gordon and M. S. Gordon, editors, Prosperity and Unemployment, New York: Wiley, 1966,pp. 73–112; 
and Shelly Lundberg, “The Added Worker Effect,” Journal of Labor Economics 3 (January 1985): 11-37 
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 ْبی تزبؿی ٔ ػـضّ َیـٔی کبؿ ؿاثغّ ثیٍ چـعّ - ۱۱جذٔل 

 تفسیز اثز اثز در چزخّ تجاری َٕع احـ

 ایّ ضؼ چـع اثز کارگزاٌ ثإَیّ
ػُٕاٌ َیـٔی کبؿ رؼیؼ ثّ ثبفاؿ کبؿ ثـای رجـاٌ  ٔؿٔػ اػضبی ػیگـ عبَٕاؿ ثّ

 کبْو ؿط ػاػِ ػؿ ػؿآيؼ عبَٕاؿ ػؿ احـ ؿکٕػ )ٔ ثبنؼکل ػؿ ؿَٔك(

 ایّ چـعيٕافك  جٕیُذگاٌ دنسزداثز 
ؼبل ثّ ف رًؼیت غیـثّ رٕیبی کبؿ اف ثبفاؿ کبؿ ٔ پیٕمتٍ عـٔد ثیکبؿاٌ 

 ػنیم ػننـػىؼٌ اف یبفتٍ کبؿ )ٔ ثبنؼکل ػؿ ؿَٔك(

 ایّ چـعضؼ  اثز درآيذی
 فـاغتکبْو مبػبت کبؿ َیـٔی کبؿ ػؿ فيبٌ ؿَٔك ثّ ػنیم ربیگقیٍ کـػٌ 

 ثّ ربی ثغيی اف مبػت کبؿ )ٔ ثبنؼکل ػؿ ؿکٕػ(

 ایّ چـعيٕافك  اثز جاَطیُی
افقایو مبػبت کبؿ َیـٔی کبؿ ػؿ فيبٌ ؿَٔك ثّ ػنیم افقایو ایزبػ ىؼِ ػؿ 

 )ٔ ثبنؼکل ػؿ ؿکٕػ( فـاغتػمتًقػ ٔ ثبال ؿفتٍ ْقیُّ فـٍت 

 

 بزرسی سًت تقاضای باسار کار -۲-۵

ػٕايم احـگؾاؿ ػؿ تبثغ تٕنیؼ ٔ ؿىؼ التَبػی يتُٕع ْنتُؼ. ایٍ ػٕايم ىبيم َیـٔی کبؿ، يٕرٕػی مـيبیّ،  -۹۹
. مبیـ ػٕايم ْنتُؼٔؿی ػٕايم تٕنیؼ، مـيبیّ اَنبَی، ييبؿکت َیـٔی کبؿ، مبػبت کبؿ َیـٔی کبؿ ٔ ...  اَـژی، ثٓـِ

 حـ ثـ آٌ امت کّ ثـ تٕنیؼ ٔ ؿىؼ التَبػی احـگؾاؿَؼ. ؤعبؿد اف تبثغ تٕنیؼ َیق ىبيم يضیظ کنت ٔ کبؿ ٔ ػٕايم ي
ؿىؼ التَبػی ثّ يٕرٕػی مـيبیّ ٔ مٓى اَؼک مبیـ ػٕايم ْبی ثـرنتّ التَبػ ایـاٌ ٔاثنتگی فیبػ  اف ييغَّ -۹۱

  .امتؿغى يبفاػ ػـضّ َیـٔی کبؿ  تٕنیؼ اف رًهّ َیـٔی کبؿ ػؿ ؿىؼ التَبػی ػهی
ثبفِ فيبَی  ۹5ٔؿی آمیبیی مبفيبٌ ثٓـِ ۱۱۹۱عجك گقاؿه مبل   ۱۶يتٕمظ صؼٔػ  عٕؿثّ ۹۱۱۱-۱۱۹۶ی ْبمبلػؿ 

 تأيیٍػؿٍؼ اف يضم َیـٔی کبؿ  ۹۱گؾاؿی( ٔ  )مـيبیّ مـيبیّ ٔ تغییـات آٌ ػؿٍؼ ؿىؼ التَبػ ایـاٌ اف يضم يٕرٕػی
ػؿٍؼ ػؿ ؿىؼ التَبػی َمو ػاىتّ امت ٔ ثّ ًْیٍ اَؼافِ ْى  ۹۱ػجبؿت ػیگـ َیـٔی کبؿ فمظ ثّ اَؼافِ ّ ىؼِ امت. ث

ثیو اف ْـ يتغیـ ػیگـ، ثب  َـط ؿىؼ التَبػیاَتظبؿ ثـلـاؿی اؿتجبط ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ َـط ثیکبؿی ؿا ػاىت.  تٕاٌيی
ًْبَغٕؿ کّ ػؿ رؼٔل ْبی ْى رٓتی ػاؿػ. مـيبیّ گؾاؿی ٔ ثّ عًَٕ مـيبیّ گؾاؿی ػؿ يبىیٍ آالت ٔ تزٓیقات صـکت

يؼت( ثـ ؿىؼ  يؼت ٔ ْى ثهُؼ ، احـ ينتمیى )ْى کٕتبِآالتيبىیٍگؾاؿی ػؿ  مـيبیّ ىٕػيیْى ييبْؼِ  ۴ٔ ىکم  ۹۱
ثّ مًت ؿىؼ التَبػی ثٕػِ امت ٔ  آالتيبىیٍٔ ؿاثغّ ػهیت اف عـف تيکیم مـيبیّ ػؿ  التَبػی ػؿ کيٕؿ ػاىتّ امت

ٔ تزٓیقات يٕؿػ  آالتيبىیٍکُُؼ الفو ثّ ؽکـ امت مٓى فیبػی اف  ْى ػؿ مغش ٔ ْى ػؿ تغییـات، ْى رٓت ثب ْى صـکت يی
فیبػی ؿا  تأحیـٔ احـات تغییـ َـط اؿف ٔ ؿٔاثظ عبؿری  ىٕػيی تأيیٍامتفبػِ ػؿ ٍُبیغ يغتهف ػؿ کيٕؿ اف يضم ٔاؿػات 

 گؾاؿػ.  ؿىؼ التَبػی کيٕؿ يی ثـ
گؾاؿی ػؿ تزٓیقات يُبفغ فیبػی ؿا ََیت  مـيبیّ ،ْبی اعیـ ثب تٕرّ ثّ َـط تٕؿو ثبال ػؿ التَبػ ایـاٌ ػؿ ػّْ -۹۹

ٕػ ؿا ثـ ؿٔی رؾة مـيبیّ تًـکق عثغيی اف ْبی التَبػی ْبی التَبػی کـػِ امت ٔ ثُبثـایٍ ثُگبِثُگبِ
  .اَؼ گؾاىتّ

 
 
 
 
 

                                                           
14   . Asian Productivity Organization, APO Productivity Databook 2018 
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 آالتگؾاؿی ػؿ يبىیٍی َـط ؿىؼ التَبػی ٔ مـيبیّؿاثغّ -۱۲جذٔل 
 آالتجٓت تغییزات سزيایّ گذاری در ياضیٍ  آالتسزيایّ گذاری در ياضیٍ  جٓت تغییزات رضذ اقتصادی  رضذ اقتصادی  سال

 کبْيی  -۱۱٫۱  کبْيی  -۱٫۹  تضـیى  ۹۹۱۹
 افقایيی  ۱٫۶  افقایيی  ۱٫۱    ۹۹۱۱
 افقایيی  ۱۹٫۴  افقایيی  ۱٫۴    ۹۹۱۹
 کبْيی  -۹۱٫۱  کبْيی  -۱٫۱    ۹۹۱۴
 افقایيی  ۹۱٫۶  افقایيی  ۹۴٫۱  ثـربو  ۹۹۱۱
 کبْيی  ۴٫۱  کبْيی  ۴٫۹    ۹۹۱۶
 کبْيی  -۶٫۱  کبْيی  -۴٫۱  تضـیى  ۹۹۱۱
 کبْيی  -۹۹٫۱  کبْيی  -۱٫۱  تيؼیؼ تضـیى  ۹۹۱۱

 يـکق آيبؿ ایـاٌ. يأخذ:
 

 آالتگؾاؿی ػؿ يبىیٍی َـط ؿىؼ التَبػی ٔ مـيبیّؿاثغّ -۴ضکم             

 
 

يٕضٕع مٓى پبییٍ َیـٔی کبؿ ػؿ ؿىؼ التَبػی اف ایٍ رٓت ثـای التَبػ ایـاٌ صبئق اًْیت فـأاٌ امت کّ ثبفاؿ 
ثبف ىؼِ ٔ  ۹۹۱۱مت کّ اف أایم ػّْ ثّ ؿٔ ا ای ؿٔ ٔ فـٍت ٔیژِ ۹4کبؿ ایـاٌ ػؿ ىـایظ فؼهی ثب پُزـِ رًؼیتی

يٕرٕػی اؿفىًُؼی ثّ نضبػ َیـٔی کبؿ رٕاٌ تضَیم کـػِ ػؿ اعتیبؿ ثبفاؿ کبؿ لـاؿ ػاػِ ٔ الفو امت صزى التَبػ 
  ٔ مٕػ رًؼیتی ثیيتـی ََیت کيٕؿ ػؿ ایٍ ػٔؿِ ثيٕػ. ِـػثکيٕؿ ثٓـِ ثیيتـی ؿا اف ایٍ فـٍت ایزبػ ىؼِ 

)ثب ایزبػ َٕمبَبت ىؼیؼ ػؿ ؿىؼ التَبػی( ی تضـیى ْبمبلَيبٌ ػاػِ امت کّ ػؿ  انًههیثیٍی ْبتضـیىتزـثّ  -۹۴
َیق ىبْؼ  ۹۹۱۹ْبی مبل  . ًََّٕ آٌ ؿا ػؿ تضـیىىٕػيیؿاثغّ يُغمی ؿىؼ التَبػی ٔ َـط ثیکبؿی ثّ کهی لغغ 

ػؿ مبل نغٕ تضـیى یب ثـربو َیق ؿاثغّ يُغمی ثیٍ ػٔ ىبعٌ يؾکٕؿ ثبف ْى لغغ  ىٕػيیثٕػیى. ػالِٔ ثـ آٌ ييبْؼِ 
  ىؼِ امت.

 
 
 
 
 

 

                                                           
ایٍ فـٍت ثـای التَبػ  .مبل( صضٕؿ ػاؿَؼ ۶۴تب  ۹۱ای امت کّ ثیيتـ اف ػٔ مٕو رًؼیت ػؿ مُیٍ كبؿ ٔ فؼبنیت )پُزـِ رًؼیتی ػٔؿِ.  ۹4

 اػايّ عٕاْؼ ػاىت.  ۹۴۹۱ىـٔع ىؼِ ٔ أاعـ ػّْ  ۹۹۱۱ایـاٌ اف أایم ػّْ 
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 ؿاثغّ َـط ؿىؼ التَبػی ٔ تغییـات َـط ثیکبؿی -۱۷جذٔل 

 رضذ اقتصادی  تغییزات َزر بیکاری   ٔضؼیت
 -۹/۱  ( کبْو َـط ثیکبؿی-۱٫۱)  تضـیى  ۹۹۱۱َنجت ثّ  ۹۹۱۹
 ۹۴  ( افقایو َـط ثیکبؿی۹/۹)  ثـربو  ۹۹۱۴َنجت ثّ  ۹۹۱۱

 -۱/۱  ( کبْو َـط ثیکبؿی-۹٫۴)  تضـیى  ۹۹۱۱َنجت  ۹۹۱۱
 يـکق آيبؿ ایـاٌ. خذ:أي

 
يُبثغ غیـ َفتی ػؿ تزٓیق  گؾاؿی ٔ َمو کًـَگ اثنتگی فیبػ ؿىؼ التَبػی ثّ يٕرٕػی مـيبیّ ٔ مـيبیّٔ -۹۱

ؿىؼ التَبػی ثّ ػؿآيؼْبی َفتی ىؼِ امت. آيبؿ ٔ اؿلبو ثیبَگـ گؾاؿی ػؿ التَبػ ایـاٌ يٕرت ٔاثنتگی فیبػ  مـيبیّ
 . ىٕػيیگؾاؿی ٔ ؿىؼ التَبػی  ایٍ امت کّ َٕمبَبت ػؿ ػؿآيؼْبی َفتی ثّ مـػت يُزـ ثّ َٕمبَبت ػؿ مـيبیّ

ثنیبؿ پبییٍ امت ٔ ثب کبْو یب افقایو ٍبػؿات ٔ فـٔه َفت  آٌثٕػِ ٔ مٓى َیـٔی کبؿ ػؿ  ثـمـيبیّثغو َفت ثغو 
. عجك اعالػبت عـس َیـٔی کبؿ يـکق آيبؿ ایـاٌ ثغو ىٕػًیعبو ٔ گبف عجیؼی، تغییـ يضنٕمی ػؿ َیـٔی کبؿ ایزبػ َ
ثّ  کًتـ اف یک ػؿٍؼ ىبغهیٍ کيٕؿ ؿا ۹۹۱۱ػؿ مبل  ىٕػيیيؼؼٌ کّ ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی ؿا َیق ىبيم 

، مٓى ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف ۹۹۱۱ػؿٍؼی مبل  ۱ّ اف ؿىؼ التَبػی يُفی کعٕػ اعتَبً ػاػِ امت ػؿ ٍٕؿتی 
 ٔاصؼ ثٕػِ امت.  ۱/۱ فمظ يٕؿکی التَبػ ْبثغؤاصؼ ثٕػِ ٔ مٓى مبیـ  ۱/۶عجیؼی 

گؾاؿػ یکی احـ ينتمیى آٌ ثـ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی اف  َفت ػؿ التَبػ ایـاٌ اف ػٔ کبَبل يتفبٔت ثـ ؿىؼ التَبػی احـ يی
کبَبل اؿفه افقٔػِ ثغو َفت ٔ ػیگـی احـ غیـ ينتمیى آٌ ثـ مبیـ ارقای تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی اف کبَبل احـ ػؿآيؼْبی 

 .امتفیبػ  ثب َگبْی ثّ آيبؿ ٔ اؿلبو ؿىؼ التَبػی ثؼٌٔ َفت، احـ غیـ ينتمیى ثغو َفت ثـ ؿىؼ التَبػی ثنیبؿَفتی امت. 
ی ٔضغ ْب مبلػؿ  تمیى ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػیی يهی ثیبَگـ ایٍ امت کّ احـ ينْب صنبةآيبؿ ٔ اؿلبو  -۹6

ٍٕؿت احـ يُفی ػؿ ؿىؼ التَبػی ٔ پبییٍ افتبػٌ اف ينیـ ؿىؼ ثهُؼيؼت  ثّ َفتتٕنیؼ  ارجبؿیعبعـ کبْو ّ تضـیى ث
ٍٕؿت احـ يخجت ػؿ ؿىؼ  ْبی عبنی َبىی اف ٔضغ تضـیى ثّ امغّ پـىؼٌ ظـفیتّ ٔی ؿفغ تضـیى ثْب مبلٔ ػؿ 

ی التَبػی، ثّ ْب ثغوْبی عبنی  ثـػاؿی اف ظـفیت . ایٍ احـ پبیؼاؿ َینت ٔ پل اف ثٓـِىٕػ يیالتَبػی ػیؼِ 
ْـ چُؼ يًکٍ امت مٓى آٌ ػؿ  ْب مبل. ػؿ ثمیّ گـػػ یلتَبػ ثّ ؿَٔؼ ثهُؼيؼت عٕػ ثبف ئ ا ىٕػ يیمـػت تغهیّ 

ٔنی احـ ينتمیى چُؼاَی ػؿ ایزبػ ؿىؼ التَبػی َؼاىتّ امت فیـا کّ  ۹6َبعبنٌ ػاعهی کى ٔ ثیو ثبال ثبىؼ تٕنیؼ
ْبی ثغو َفت َیبفيُؼ  ؿیقی ْؼفًُؼ رٓت گنتـه ظـفیت تغییـ ػؿ تٕنیؼ ٔ امتغـاد َفت اف عـیك ثـَبيّ

 ْبی ایٍ ثغو امت کّ ػؿ کٕتبِ يؼت يینـ َینت.  ػؿ فیـمبعت فیبػ ْبی گؾاؿی مـيبیّ

ًَبیو ػاػِ ىؼِ امت. ييبْؼِ  ثب ػؼػ ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی ػؿ ؿىؼ التَبػی ()مٓى  ييبؿکت ۱ػؿ ىکم 
ثبفِ فيبَی مبل يی )ٔضغ  ۹۹۱۹ْبی  ثّ غیـ اف مبل ۹۹۱۹-۱۱ْبی  ىٕػ کّ احـ ينتمیى ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی ػؿ 

ثمیّ  ْبی ثیٍ )تيؼیؼ تضـیى ۹۹۱۱ ٔ ۹۹۱۱انًههی(  ْبی ثیٍ )ثـربو ٔ نغٕ تضـیى۹۹۱۱انًههی(،  ْبی ثیٍ تضـیى انًههی( ػؿ 
ثّ ثغو  ٔاصؼ آٌ ينتمیًبً -۱/۶ػؿٍؼی  -۱/۱َیق اف ؿىؼ التَبػی  ۹۹۱۱ْب َقػیک ثّ ٍفـ ثٕػِ امت. ػؿ مبل  مبل

 گـػػ.  َبػ ثـ يیٔاصؼ آٌ ثّ مبیـ ثغو ْبی الت -۱/۱َفت ٔ 

                                                           
يهی يتٕمظ مٓى اؿفه افقٔػِ ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی اف تٕنیؼ َبعوبنٌ ػاعهوی کيوٕؿ ثوّ ْبی  . عجك اعالػبت صنبة ۹6

 ػؿٍؼ ثٕػِ امت. ۹۱صؼٔػ  ۹۹۱۱-۹۹۱۱ْبی ربؿی ػؿ ثبفِ فيبَی  لیًت



 19   ػالیم ٔ ىٕاْؼ مبفگبؿی آيبؿْبی اىتغبل ٔ ؿىؼ التَبػی ایـاٌ

 

 ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی )ٔاصؼ( )مٓى ػؿ ؿىؼ( ييبؿکت -۵ضکم 

 
 يـکق آيبؿ ایـاٌ.  يأخذ:

 
ی اعیـ اف ْب مبلعی کّ  ػْؼ يیثغو َفت َیق َتبیذ عـس َیـٔی کبؿ يـکق آيبؿ ایـاٌ َيبٌ  اىتغبلػؿ عًَٕ  -۹۱

ٍؼ َفت ٔ گبف عجیؼی کًتـ اف یک ػؿًْٕاؿِ ىبغالٌ ثغو يؼؼٌ ىبيم ثغو امتغـاد  ۹۹۱۱رًهّ ػؿ مبل 
ػی ػاؿػ؛ ؿىؼ صتی فيبَی کّ ثغو َفت احـ ينتمیى يخجتی ػؿ ؿىؼ التَب ثُبثـایٍ. اَؼىبغالٌ کيٕؿ ؿا تيکیم ػاػِ 

 امت.  ػاىتّ ثـ ؿىؼ اىتغبل کًیایزبػ ىؼِ 
ػٕايم  ثّ ٔامغّکّ یی ْب مبلْبی گؾىتّ احـ ينتمیى ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی ثّ غیـ اف  عٕؿ کهی ػؿ ػّْ ثّ -۹۱

َبچیق ثٕػِ امت. ػؿ  ْب مبلثیـَٔی اف رًهّ ثـربو ٔ تضـیى، َٕمبَبت يخجت ٔ يُفی ػؿ ؿىؼ ایزبػ کـػِ امت ػؿ ثمیّ 
َیق احـ ينتمیى آٌ اف عـیك کبْو اؿفه افقٔػِ ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی عٕػ ؿا ػؿ ؿىؼ  ۹۹۱۱مبل 

 ۱۱ػؿٍؼ مبل  ۱اىتغبنقای کيٕؿ َمو چُؼاَی ػؿ ؿىؼ يُفی ی ْب ثغوالتَبػی َيبٌ ػاػِ امت. ٔ مبیـ 
 آٌ اَتظبؿ افقایو َـط ثیکبؿی ؿا ػاىت.  ی ٔامغّّ اَؼ کّ ث َؼاىتّ

ی التَبػی اف رًهّ ثغو ْب ثغوؿٔی مبیـ  َفت ثـ مًت ػـضّ التَبػ احـی امت کّ ثـ ينتمیىاحـ غیـ   -۹۱
ٍُؼت، عؼيبت ٔ صتی کيبٔؿفی ػاؿػ. احـ غیـ ينتمیى َفت ثـ مًت تمبضبی التَبػ احـی امت کّ ثـ ؿٔی يغبؿد 

َـفی ثغو عٍَٕی ٔ ْبی ي ای )ػًـاَی(، تيکیم مـيبیّ، ْقیُّ ْبی مـيبیّ تًهک ػاؿایی عٍَٕبًػٔنت 
ی التَبػی ٔ ٔاثنتگی ْب ثغوثظ پنیٍ لٕی َفت ثب مبیـ گؾاؿػ. ثّ ػهت ٔرٕػ ؿٔا کبالْب ٔ عؼيبت يی ٍبػؿات

ينتمیى ثغو َفت ثـ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ٔ ؿىؼ  فیبػ ػـضّ ٔ تمبضبی التَبػ ثّ ػؿآيؼْبی َفتی، احـگؾاؿی غیـ
ينتمیى َفت ثـ  . ثـای ؿػیبثی احـ غیـ۹۱ؿمؼ التَبػی اف احـگؾاؿی ينتمیى آٌ صؼالم ػؿ ثهُؼيؼت ثیيتـ ثّ َظـ يی

 ثّ ٔامغّی التَبػی لجم ٔ ثؼؼ اف یک ػٔؿِ َٕمبَبت ػؿآيؼْبی َفتی ْب ثغوالتَبػ اف تضهیم ؿىؼ  ی ػـضّ مًت
 کُیى.  ٔضغ ٔ یب ؿفغ تضـیى امتفبػِ يی

 ،انًههی ثّ ٔامغّ تٕافك ثـربو ْبی ثیٍ ثؼؼ اف ؿفغ تضـیى ۹۹۱۱ىٕػ ػؿ مبل  ييبْؼِ يی ۹۹ثـ امبك اعالػبت رؼٔل 
ػؿٍؼی ؿا تزـثّ کـػِ امت. ایٍ ينئهّ ثبػج ىؼِ کّ ػؿ کُبؿ افقایو ؿىؼ  ۹۶ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی ؿىؼ 

افقایو یبثؼ  ۹۹۱۱ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۱/۱ثّ  ۹۹۱۴ػؿٍؼ ػؿ مبل  -۱/۱التَبػی ثب َفت، ؿىؼ التَبػی ثؼٌٔ َفت َیق اف 
ْبی التَبػ  لٕی ثغو َفت ٔ ػؿآيؼْبی َفتی ثب مبیـ ثغؤامغّ پیَٕؼْبی پنیٍ ّ ٔاصؼ اعتالف(. ایٍ ينئهّ ث ۴/۱)

                                                           
 عبنٌ ػاعهی،ْبی يهی ثب تٕرّ ثّ احـ غیـ ينتمیى لبثم تٕرّ ثغو َفت ثـ مًت ػـضّ ٔ تمبضب ٔ ثّ تجغ آٌ ثـ تٕنیؼ َبصنبة ػؿ تضهیم ۹۱

 .َینتَفت ػؿ ؿىؼ التَبػی  يؼُی عبؿد کـػٌ کبيم احـثّ« ؿىؼ ثؼٌٔ َفت»ٔ « ؿىؼ ثب َفت»تفکیک ؿىؼ التَبػی ثّ 

.
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ػؿٍؼی ثغو امتغـاد  ۹۶ىٕػ ػؿ کُبؿ ؿىؼ  عٍَٕبً ثغو ٍُؼت ٔ عؼيبت اتفبق افتبػِ امت. ًْبَغٕؿ کّ ييبْؼِ يی

، ٔ ؿىؼ گـِٔ ٍُبیغ ٔ يؼبػٌ ثؼٌٔ َفت اف ۱/۴ثّ  -۱/۹ؿىؼ ثغو عؼيبت اف   ،۱۱ثّ  ۱۴َفت ٔ گبف عجیؼی اف مبل 
 ۱۱ػؿٍؼی ػاىتّ امت، ػؿ مبل  ۴/۱ؿىؼ  ۱۴ػؿٍؼ تغییـ کـػِ امت. ثغو کيبٔؿفی َیق کّ ػؿ مبل  ۶/۹۶ثّ  -۱/۱

  .ػؿٍؼی ؿا تزـثّ کـػِ امت ۶/۴ؿىؼ 

 )ػؿٍؼ( ۹۹۱۴-۹۹۱۱ْبی التَبػی  تفکیک ثغو ؿىؼ يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثّ -۱۳جذٔل 

 دٔرِ
 

 خذيات
 

 کطأرسی
گزِٔ صُایغ ٔ يؼادٌ  

 بذٌٔ َفت
استخزاج َفت ٔ  

 گاس طبیؼی
رضذ اقتصادی بذٌٔ  

 َفت
رضذ اقتصادی  

 با َفت
۱۳۹۴  ۱/۹-  ۴/۱  ۱/۱-  ۱/۱-  ۱/۱-  ۱/۱- 
۱۳۹۵ 

)ثـربو ٔ ؿفغ 
 تضـیى(

 
۱/۴ 

 

۶/۴ 
 

۶/۹۶ 
 

۱/۹۶ 
 

۱/۱ 
 

۱/۹۴ 

 يـکق آيبؿ ایـاٌ. خذ:أي
 

 
 )ػؿٍؼ( ۹۹۱۶-۹۹۱۱ْبی التَبػی  تفکیک ثغو ؿىؼ يضَٕل َبعبنٌ ػاعهی ثّ -۱۴جذٔل 

 دٔرِ
 

 خذيات
 

 کطأرسی
گزِٔ صُایغ ٔ يؼادٌ بذٌٔ  

 َفت
استخزاج َفت ٔ گاس  

 طبیؼی
اقتصادی بذٌٔ رضذ  

 َفت
رضذ اقتصادی با  

 َفت
۱۳۹۶  ۹/۱  ۹/۹  ۱/۱  ۱/۹  ۹/۱  ۹/۴ 
۱۳۹۷ 

 )ٔضغ تذزیى(
 

۹/۹ 
 

۱/۹- 
 

۱/۱- 
 

۹/۹۴- 
 

۹/۹- 
 

۱/۴- 

 عؾ: يـکق آيبؿ ایـاٌ.أي

اؿفه افقٔػِ  ،۹۹۱۱ػؿ مبل  انًههی ثیٍی ْب تضـیىامت ثؼؼ اف ثـگيت  لبثم ييبْؼِ ۹۴عٕؿ کّ اف اعالػبت رؼٔل  ًْبٌ
ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ایٍ ينئهّ ثبػج ىؼِ امت کّ ػؿ  ۹/۹۴کبْو  ۱۶ثغو امتغـاد َفت ٔ گبف عجیؼی َنجت ثّ مبل

ػؿٍؼ ػؿ  -۹/۹ثّ  ۱۶ػؿٍؼ ػؿ مبل  ۹/۱کُبؿ ؿىؼ يُفی تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی ثب َفت، ؿىؼ التَبػی ثؼٌٔ َفت َیق اف 
 ۱۱ثّ  ۱۶ی التَبػی َیق ىبْؼ ایٍ يٕضٕع ْنتیى کّ اف مبل ْب ثغؤاصؼ اعتالف(. ػؿ  ۴/۶کبْو یبثؼ ) ۱۱مبل 
ٔ ثغو ٍُبیغ ٔ يؼبػٌ ثؼٌٔ َفت اف  -۱/۹ثّ  ۹/۹، ثغو کيبٔؿفی اف ۹/۹ثّ  ۹/۱اؿفه افقٔػِ ثغو عؼيبت اف  ؿىؼ

 ػؿٍؼ کبْو یبفتّ امت.  -۱/۱ثّ  ۱/۱
اف تضهیم ًْجنتگی ؿىؼ ارقای تمبضبی  تٕاٌ يیينتمیى َفت ثـ مًت تمبضبی التَبػ َیق  احـ غیـ عًَٕػؿ  -۱۱

ی يهی ثیبَگـ کبْو ىؼیؼ ارقای تمبضبی َٓبیی ْب صنبةَٓبیی ٔ ؿىؼ ػؿآيؼْبی َفتی امتفبػِ کـػ. آيبؿ ٔ اؿلبو 
احـ آٌ َیق  ثُبثـایٍی َفتی ػاؿػ. ْب تضـیىْقیُّ يَـف َٓبیی عٍَٕی ػلیمبً ثؼؼ اف ٔضغ  گؾاؿی ٔ مـيبیّ عًَّٕ ث

  .ىٕػ يیالتَبػی يُتمم ثّ مـػت ثّ ؿىؼ 
ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ػؿ  -۴/۱ْقیُّ يَـف َٓبیی عٍَٕی ؿىؼ  ۹۹۱۱ػؿ مبل  ىٕػ کّييبْؼِ يی ۱ٔ  ۶ْبی ػؿ ىکم

 ٔاصؼ ثٕػِ امت.  -۴/۱ػؿٍؼی  -۱/۱ایٍ مبل مٓى ْقیُّ يَـف َٓبیی عٍَٕی اف ؿىؼ التَبػی 
ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ػؿ ایٍ مبل مٓى ْقیُّ يَـف َٓبیی ػٔنت  -۱/۹ؿىؼ  ۹۹۱۱ْقیُّ يَـف َٓبیی ػٔنت ػؿ مبل  -

 ٔاصؼ ثٕػِ امت.  -۴/۱ػؿٍؼی  -۱/۱اف ؿىؼ التَبػی 
ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ػؿ ایٍ مبل مٓى تيکیم مـيبیّ حبثت  -۴/۹ؿىؼ  ۹۹۱۱تيکیم مـيبیّ حبثت َبعبنٌ ػؿ مبل  -

 ٔاصؼ ثٕػِ امت.  -۶/۱ػؿٍؼی  -۱/۱ؼ التَبػی َبعبنٌ اف ؿى
ػؿٍؼی ػاىتّ امت. ػؿ ایٍ مبل مٓى ٍبػؿات ٔ ٔاؿػات اف ؿىؼ  -۱/۹۱ؿىؼ  ۹۹۱۱عبنٌ ٍبػؿات ػؿ مبل  -

 ٔاصؼ ثٕػِ امت.  -۱/۹ٔ  -۱/۴ػؿٍؼی ثّ تـتیت  -۱/۱التَبػی 
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. ػؿ ثهُؼيؼت احـ غیـ ينتمیى امتکهی ػؿ التَبػ ایـاٌ احـگؾاؿی ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی ثنیبؿ فیبػ  عٕؿثّ -۱۹
کّ ثب  ثغو َفت )اف کبَبل ػؿآيؼْبی َفتی( ػؿ ؿىؼ التَبػی ثبالمت ٔ ػؿ ىـایظ ٔضغ تضـیى ٔ یب ثـػاىتٍ تضـیى

بل ؿىؼ اؿفه افقٔػِ ثغو َفت( ثـ ؿىؼ گؾاؿی ينتمیى آٌ )اف کبَـکبْو يمؼاؿی تٕنیؼ َفت يٕارّ ْنتیى اح
ًْجنتگی ؿىؼ التَبػی ٔ ؿىؼ ػؿآيؼْبی َفتی ػؿ  التَبػی ثبالمت. آيبؿ ٔ اعالػبت ثیبَگـ ایٍ امت کّ ضـیت

ثـ ثٕػٌ ثغو َفت ٔ حجبت اىتغبل ایٍ ثغو ػؿ عٕل  ؿمؼ. ثب تٕرّ ثّ مـيبیّ ػؿٍؼ يی ۱۱ىـایظ تضـیًی ثّ صؼٔػ 
 . امتثیُی ٔ يُغمی  فيبٌ، لغغ اؿتجبط ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ َـط ثیکبؿی صؼالم ػؿ فيبٌ تضـیى لبثم پیو

 
 ۹۹۱۱ػؿ مبل  یْقيُّ َٓبي یارقا ؿىؼ -۶ضکم 

 
  يـکق آيبؿ ایـاٌ.خذ: أي

 
 )ٔاصؼ(     ۹۹۱۱ييبؿکت ارقای ْقیُّ َٓبیی ػؿ ؿىؼ التَبػی مبل  -۷ضکم 

 
  يـکق آيبؿ ایـاٌ.خذ: أي

 
ثـ امت کّ یب يبنکیت آَٓب ػؿ  ی ثقؿگ ٔ مـيبیّْبثُگبِػؿ التَبػ ایـاٌ ثبؿ اٍهی تٕنیؼ ٔ ؿىؼ التَبػی ثـ ػٓؼِ  -۱۱

مبفی آَٓب ػاؿػ. ثب تٕرّ ثّ ایُکّ تبثغ ْؼف ثُگبِ  ػؿ يؼیـیت ٔ تًَیى يًٓیاعتیبؿ ػٔنت امت ٔ یب ػٔنت َمو 
کخـ مٕػ  اَتظبؿ ػاىت کّ ػؿ ىـایظ ؿکٕػی کّ ىبْؼ  تٕاٌيی، امتثب تبثغ ْؼف ػٔنت يتفبٔت  ثٕػِالتَبػی کّ صؼا

 يؼت ىبْؼ عـٔد َیـٔی کبؿ اف ثبفاؿ َجبىیى.  کبْو ؿىؼ التَبػی ْنتیى صؼالم ػؿ کٕتبِ
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ْشيُّ يصزف َٓايي  
 خصٕصي

 ٔاردات كاال ٔ خذيات   صادرات كاال ٔ خذيات   تطكيم سزيايّ ثابت َاخانص   ْشيُّ يصزف َٓايي دٔنت  
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کّ ثبؿ اٍهی تٕنیؼ ٔ  . ػؿ صبنیامتی عـػ ٔ کٕچک ْبثُگبِىتغبل ػؿ کيٕؿ ثـ ػٓؼِ ػؿ التَبػ ایـاٌ ثبؿ اٍهی ا -۱۹

تب صؼ فیبػی اؿتجبط ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ ؿىؼ  ثُبثـایٍ. امت ثـ مـيبیّی ثقؿگ ٔ ْبثُگبِؿىؼ التَبػی ثـ ػٓؼِ 
اف  ۹۹۱۱ػؿ مبل  ایـاٌ آيبؿگیـی اف َیـٔی کبؿ يـکق آيبؿَتبیذ عـس . عجك ىٕػيیاىتغبل اف ایٍ کبَبل لغغ 

ْبی  ػؿ ثُگبِ ػؿٍؼ( ۱۱ )َفـ يیهیٌٕ  ۹۱٫۶ )ثؼٌٔ اصتنبة ىبغهیٍ ثغو ػًٕيی( يیهیٌٕ َفـ ىبغم ۱۱٫۶يزًٕع 
کّ ثیو اف  ػؿ صبنیػاػِ ىؼِ امت.  َيبٌ ۹۱اعالػبت ػؿ رؼٔل کّ ایٍ  اَؼ. َفـ( ىبغم ثٕػِ ۴تب  ۹ثنیبؿ کٕچک )

ػؿ ىـایظ تضـیًی امت  عٍَٕبًپؾیـ التَبػ ایـاٌ  ْبی َٕمبٌ یکی اف ثغواؿفه افقٔػِ گـِٔ ٍُؼت کّ  ػؿٍؼ ۱۱
 . ىٕػيیْبی ثقؿگ ایزبػ  ػؿ کبؿگبِ

 
 يیهیٌٕ َفـ_ )ثّ رق ثغو ػًٕيی(كبؿكُبٌ يضم كبؿ  ثـصنت تؼؼاػ مبنّ ٔ ثييتـ۹۱ ىبغالٌ -۱۵جذٔل  

 تؼذادكاركُاٌ يذم كار 







 رًغ

 َفـ 5تب  ۹

 َفـ ۱تب  4

 َفـ ۹۱تب  ۹۱

 َفـ 5۱تب  ۱۱

 َفـ ٔ ثييتـ 4۱

 اظٓبؿَيؼِ
 

ب ثب اتکب ثّ يُبثغ ػؿ اعتیبؿ ْْبی مبالَّ ييغَی ثـای ایزبػ اىتغبل ػاؿَؼ. ایٍ ثـَبيّ ثـَبيّ يؼًٕالًْب  ػٔنت -۱۴
ِ ٔنی احـ يُزـ ىؼ فایی ّ اىتغبلْب يًکٍ امت ث ىَٕؼ. ایٍ ثـَبيّ ْبی يـتجظ، ارـایی يی ػمتگبِ ػٔنت ٔ يؼیـیت

 ی ثؼؼ ػؿ تٕنیؼ َيبٌ ػْؼ. ْبمبلثبىؼ ٔ یب احـ عٕػ ؿا ػؿ  کًتـآٌ ثـ ؿىؼ التَبػی 
فـاگیـ یؼُی اىتغبل پـػاعت تنٓیالت اىتغبل ؿٔمتبیی، ارـای عـس اىتغبل فـاگیـ ػؿ لبنت مّ يضٕؿ ثـَبيّ اىتغبل 

صًبیتی )تأيیٍ يبنی عـػ، ييبغم عبَگی ٔ اىتغبل َٓبػْبی صًبیتی(، يؼاعالت میبمی )مبيبَؼْی اػقاو َیـٔی کبؿ، 
کبؿ ػؿ صٕفِ  ْٔبی کنت ػؿٍؼ رؾة(، اىتغبل ؿمتّ ۱۱ْبی ثیًّ کبؿفـيبیی، کبؿٔؿفی ثب اصتنبة آيٕفی، ييٕقيٓبؿت

ْبی کبؿفـيبیی ٔ یبؿاَّ ػمتًقػ، تٕمؼّ انتضَیالٌ ػاَيگبْی، ييٕق تغبل فبؿؽْبی کبؿٔؿفی ٔیژِ اىارـای عـس
ْب، ييبغم عـػ، ييبغم اليبؿ تضت صًبیت َٓبػْبی صًبیتی ٔ کبؿاَّ اىتغبل رٕاَبٌ )کبد( اف رًهّ آپامتبؿت

 .اػايّ یبثؼ ۱۱ثٕػ کّ لـاؿ ىؼ ػؿ مبل  ۱۱ْبی يٓى ػٔنت ػؿ ایزبػ اىتغبل ػؿ مبل ثـَبيّ
ػاَیى کّ ؿىؼ  ْبی فؼبل ػٔنت ثبىؼ ٔنی يی يـثٕط ثّ میبمت ۹۹۱۱يًکٍ امت ثغيی اف اىتغبل ایزبػ ىؼِ ػؿ مبل 

 ػٕايم ثیـَٔی ٔ عبؿد اف کُتـل ػٔنت اتفبق افتبػِ امت.  تأحیـتضت  ۹۹۱۱يُفی ایزبػ ىؼِ ػؿ مبل 
 

 )ػؿٍؼ(          ۹۹۱۱ْبی التَبػی ػؿ مبل  تفکیک ثغو منبت اػتجبؿی ثّؤْب ٔ ي پـػاعتی ثبَک تنٓیالتَـط ؿىؼ  -۱۶جذٔل 
 ْبی التَبػی کم ثغو  ثبفؿگبَی،عؼيبت ٔ يتفـلّ  ينکٍ ٔ مبعتًبٌ  ٍُؼت ٔ يؼؼٌ کيبٔؿفی

 
 ثبَک يـکقی رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ. ياخذ:
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  کُُؼِ تٕاٌ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی مـاَّ ؿا ثـ صنت ػٕايم تؼییٍ ؿىؼ التَبػی ٔ َیـٔی کبؿ يی ؿاثغّ يٕؿػػؿ  -۱4
رًؼیت کيٕؿ،  pثیبَگـ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی،  Yَیـٔی کبؿ تٕضیش ػاػ. ػؿ ایٍ ؿامتب چُبَچّ ػؿ التَبػ یک کيٕؿ، 

E  ٔ رًؼیت فؼبلL تٕاٌ ؿاثغّ فیـ ؿا ثیبٌ ًَٕػ ثّ عٕؿی کّ  َیق رًؼیت ىبغم ثبىؼ يی








L

Y َِیـٔی  ٔؿی ثٓـ

کبؿ، 
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Y  ،َّتٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی مـا
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E  ٔ َـط ييبؿکت
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L  .َـط اىتغبل امت 
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ؿىؼ تٕنیؼ َبعبنٌ ػاعهی مـاَّ   کُُؼِ ؿاثغّ فیـ کّ ثیبٌ اگـ اف عـفیٍ ؿاثغّ فٕق نگبؿیتى گـفتّ ٔ ييتك آٌ يضبمجّ ىٕػ،
 َیـٔی کبؿ امت ثیبٌ يی ىٕػ: ی کُُؼِ ثـ صنت ػٕايم تؼییٍ

 رضذ َزر يطارکت+ رضذ َزر اضتغال + رضذ بٓزِ ٔری َیزٔی کار = رضذ تٕنیذ َاخانص داخهی سزاَّ

 ـ امت.تأحٔؿی َیـٔی کبؿ َیق يِ ثٓـ اىتغبل افتٕاٌ َتیزّ گـفت َـط ؿىؼ التَبػی ػالِٔ ثـ ؿىؼ  یي ثُبثـایٍ

 . امتکبؿ  ٔؿی ػٕايم تٕنیؼ اف رًهّ َیـٔی ْبی اٍهی التَبػ ایـاٌ پبییٍ ثٕػٌ مغش ٔ ؿىؼ ثٓـِ یکی اف ييغَّ

بؿ ثّ کٔاصؼ َیـٔی  کّ ثب اضبفّ ىؼٌ یک ىٕػيیهّ ئيُزـ ثّ ایٍ ين بؿ ػؿ التَبػ ایـاٌکٔؿی َیـٔی ِ پبییٍ ثٕػٌ ثٓـ
کّ  ىٕػيیيُزـ ثّ ایٍ  ينئهّایزبػ ىٕػ. ایٍ  ٔؿی ثبالی ثب ثٓـِثب کيٕؿْب يمبینّاىتغبل کيٕؿ، اضبفّ تٕنیؼ کًتـی ػؿ 

ؿَگ  ثبىؼ. ایٍ يٕضٕع اؿتجبط ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ اىتغبل ؿا تب صؼٔػی کى  ػؿ ؿىؼ التَبػی پبییٍ بؿکگؾاؿی َیـٔی  احـ
يٕؿی اؿتجبط ثیٍ ؿىؼ التَبػی ٔ ؿىؼ اىتغبل ػؿ التَبػ ایـاٌ ثغبعـ پبییٍ ثٕػٌ کْبی ثیٍ  ػؿ يمبینّ ثُبثـایٍکُؼ.  يی
 .ىٕػيیبؿ َیق تضؼیف کٔؿی ػٕايم تٕنیؼ اف رًهّ َیـٔی  ثٓـِ
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 بُذیجًغ
ىٕػ صؼٔػی تأییؼ يیعٕؿ کهی ثـلـاؿی ؿاثغّ ػکل ثیٍ َـط ثیکبؿی ٔ ؿىؼ التَبػی ػؿ التَبػ ایـاٌ ػؿ ثهُؼيؼت تب ثّ

ْبی التَبػی ثنیبؿ کى امت. کّ عجك َتبیذ گقاؿه پؾیـی ثبفاؿ کبؿ ایـاٌ ػؿ يٕارّٓ ثب ىٕک يؼت اَؼغبفٔنی ػؿ کٕتبِ
 اف ػٔ يُظـ ػـضّ ٔ تمبضبی َیـٔی کبؿ ؽکـ ًَٕػ: تٕاٌيیصبضـ ػالیم ایٍ يٕضٕع ؿا 

 سًت ػزضّ َیزٔی کار 
o  ؾیـی ثبفاؿ کبؿ ػؿ يٕارّٓ ثب َٕمبَبت التَبػی ىؼِ امت پ اَؼغبف کبْو ایـاٌ يٕرتثبال ثٕػٌ ْقیُّ تؼؼیم َیـٔی کبؿ

ْبی التَبػی ػؿ ىـایظ ؿکٕػ ثّ ربی کبْو تؼؼاػ کبؿکُبٌ، ثب کبْو ػمتًقػ ٔ مبػبت  کّ ثنیبؿی اف ثُگبِ ایثّ گَّٕ
 ػُْؼ. کبؿ ثّ ىـایظ ؿکٕػ ٔاکُو َيبٌ يی

o  ُؼ ايب ػؿ ىـایظ ؿکٕػ ثّ ػنیم کى ىؼٌ ْنتعبؿد اف َیـٔی کبؿ  ،ؿ ىـایظ يؼًٕلػ، ایٍ افـاػ کبؿگـاٌ حبَٕیّٔرٕػ احـ
احـ ضؼ ایزبػ ثبػج ٔ ىَٕؼ  ٔاؿػ ثبفاؿ کبؿ يی، هت کبْو ػمتًقػ ٔ مبػبت کبؿی ٔی()ثّ ػ ؿآٔؿ اٍهی عبَٕا ػؿآيؼ َبٌ

ْبی تزبؿی ٔ َـط ييبؿکت َیـٔی کبؿ ْى چُیٍ ىٕػ. اؿتجبط ثیٍ چـعّ َـط ثیکبؿی ٔ َـط ييبؿکت يیػؿ ای  چـعّ
ػْؼ کّ ػؿ ػٔؿاٌ ؿکٕػ ثنیبؿی اف تٕضیش يی رٕیُؼگبٌ ػننـػتٕضیش ػاػِ ىٕػ. احـ  رٕیُؼگبٌ ػننـػتٕاَؼ تٕمظ احـ يی

ْبی اٌ ثّ ربی تضًم ْقیُّىَٕؼ. ایٍ کبؿگـيَُـف يی ثُبثـایٍیبثُؼ ٔ يًکٍ يی غیـ تمـیجبًافـاػ ثیکبؿ یبفتٍ ىغم ؿا 
َـط ييبؿکت َیـٔی کبؿ  َتیزّػؿ گیـَؼ کّ اف ثبفاؿ کبؿ عبؿد ىَٕؼ. ، تًَیى يیْبی رنتزٕی ىغهیيـتجظ ثب فؼبنیت

 یبثؼ.یبفتّ ٔ ػؿ فيبٌ ؿَٔك افقایو يی ٔ ػؿ فيبٌ ؿکٕػ کبْو عٕاْؼ ػاىتتزبؿی  ْبی رٓت ثب چـعّْىؿَٔؼ 
o ّػؿ ثُبثـایٍؿا تٕنیؼ عٕاْؼ کـػ. )يٕافك چـعّ( مـػ رٕیُؼگبٌ ػل (ضؼ چـعّ) حبَٕیّی تزبؿی ْـ ػٔ احـ کبؿگـاٌ ْب چـع ،

ٔ  کُؼيیتـی ؿا ثّ ٔؿٔػ ثّ ثبفاؿ کبؿ تـغیت افـاػ ثیو ،التَبػ یؿکٕػغهجّ کُؼ، ٔضؼیت  حبَٕیّ کّ احـ کبؿگـإٌٍؿتی
 رٕیُؼگبٌ ػننـػکّ احـ ػؿ ٍٕؿتیآیُؼ.  آٔؿ اٍهی يی يؼیيت عبَٕاؿ ثّ کًک َبٌيیٍ أایٍ افـاػ، افـاػی ْنتُؼ کّ ػؿ ت

کُؼ کّ ثّ یبفتٍ ىغم پبیبٌ ػُْؼ ٔ اف ثبفاؿ کبؿ ثنیبؿی اف افـاػ ؿا يتمبػؼ يی ،غبنت ثبىؼ، َـط ثیکبؿی ثبال ػؿ التَبػ
ؿػ ٔ ثبیؼ ثّ عبنٌ ایٍ ػٔ احـ تٕرّ ٔرٕػ َؼا ثبفاؿپل ؿاثغّ يُفی یک ثّ یک ثیٍ َـط ؿىؼ التَبػی ٔ  .عبؿد ىَٕؼ

 ىٕػ.
o بٔت ؿىؼ یکی ػیگـ اف ػالیم ػؼو ٔرٕػ ؿاثغّ يُفی یک ثّ یک ثیٍ َـط ؿىؼ التَبػی ٔ ثیکبؿی، ٔرٕػ ػٔ احـ يتف

. ثّ ػجبؿت ػیگـ َـط ؿىؼ التَبػی ػٔ احـ ػؿآيؼی ٔ ربَيیُی ثـ َـط ييبؿکت ٔ ػؿ امتالتَبػی ثـ َـط ثیکبؿی 
ىٕػ ٔ َتیزّ َـط ثیکبؿی ػاؿػ. احـ ربَيیُی َـط ؿىؼ التَبػی يُزـ ثّ افقایو َـط ييبؿکت ٔ کبْو َـط ثیکبؿی يی

ثـآیُؼ ایٍ ػٔ احـ چگَٕگی  یٍثُبثـاىٕػ احـ ػؿآيؼی يُزـ ثّ کبْو َـط ييبؿکت ٔ ػؿ َتیزّ افقایو َـط ثیکبؿی يی
 تأحیـ َـط ؿىؼ التَبػی ثـ َـط ثیکبؿی ؿا ييغٌ عٕاْؼ ًَٕػ.

o ثّ امتتـکیت ٔضؼیت ىغهی ىبغالٌ کيٕؿ  ،یکی ػیگـ اف ػالیم ٔاکُو يتفبٔت َـط ثیکبؿی ثّ َٕمبَبت التَبػی .
ينتمم،  کبؿکٍ ىبغهیٍ کبؿفـيب ٔ مٓىػٌ ثٕ ثیيتـثگیـ اف کم ىبغهیٍ ٔ  افـاػ يقػ ٔ صمٕق مٓىثٕػٌ  کًتـثب  کّ ای گَّٕ

 .   ػاىتْبی تزبؿی عٕاْؼ  ضؼ چـعّاحـ تغییـات َـط ثیکبؿی غبنجبً
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 سًت تقاضای َیزٔی کار 
o َّاف ْبی ثـرنتّ التَبػ ایـاٌ ٔاثنتگی فیبػ ؿىؼ التَبػی ثّ يٕرٕػی مـيبیّ ٔ مٓى اَؼک مبیـ ػٕايم تٕنیؼ اف ييغ

، ؿاثغّ َـط ػؿ ؿىؼ التَبػی َیـٔی کبؿػبيم ى پبییٍ ثّ ػنیم مٓ ثُبثـایٍ امت.ی رًهّ َیـٔی کبؿ ػؿ ؿىؼ التَبػ
 .امت ضؼیفػؿ ایـاٌ  ،ؿىؼ التَبػی ػؿثیکبؿی 

o  ػؿ التَبػ ایـاٌ احـ ينتمیى ٔ غیـ ينتمیى َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی ثنیبؿ ثبالمت. ػؿ ثهُؼيؼت احـ غیـ ينتمیى ػؿآيؼْبی
ينتمیى َفت اف کبَبل اؿفه  ضـیًی ٔ یب نغٕ تضـیى، احـيؼت ٔ ىـایظ عبً تکٕتبِ َفتی ػؿ ؿىؼ التَبػی ثبالمت ٔ ػؿ

اىتغبل   ْبیظـفیت یی اَؼک ثغو َفت ٔ حجبتفااىتغبلافقٔػِ ثغو َفت ػؿ ؿىؼ التَبػی ثنیبؿ ثبالمت. ثب تٕرّ ثّ 
 ىٕػ. ٔ ثیکبؿی لغغ يیآٌ ػؿ عی مبنیبٌ يتًبػی، اؿتجبط ؿىؼ التَبػی عٍَٕبً ػؿ ىـایظ تضـیًی ثب اىتغبل 

o  ،ٔاثنتگی فیبػ  ىٕػ ثب تٕرّ ثّمـيبیّ يٕارّ يی تيکیمالتَبػ ایـاٌ ثب کبْو ىؼیؼ ػؿ ػٔؿاٌ کبْو ػؿآيؼْبی َفتی
بَگَّٕ کّ اىبؿِ ىؼ ٍٕؿتی کّ ًْػؿ یبثؼ. کبْو يی َیقؿىؼ التَبػی ػؿ ایٍ ػٔؿاٌ ؿىؼ التَبػی ثّ يٕرٕػی مـيبیّ، 

ثـای رجـاٌ کبْو يٕرٕػی مـيبیّ ثـ تبثغ تٕنیؼ، اف َیـٔی کبؿ  کبْو لـاؿ َگـفتّ ٔ ثؼضبًحیـ ایٍ أاىتغبل تضت ت
 . ىٕػيیثیيتـی ْى امتفبػِ 

o ْبی ثـربو ٔ تضـیى، ؿاثغّ يُغمی ثیٍ َـط ثیکبؿی ػؿ ػؿ عی مبنیبٌ اعیـ ثّ رق ػؿ مبل ػْؼ کّ ثـؿمی آيبؿْب َيبٌ يی
ْبی ؿاثغّ ػؿ مبلایٍ  ،فیبػ ثغو َفت َموانًههی ٔ ْبی ثیٍی تضـیىٔامغّثّ ؿىؼ التَبػی ثـلـاؿ ثٕػِ امت. ايب

اف  ۹۹۱۱ٔ  ۹۹۱۱ْبی مبل ضـیىلغغ ىؼِ امت. ػؿ ٍٕؿت ثبفمبفی ؿىؼ التَبػی ٔ عـٔد احـات ت ثـربو ٔ تضـیى
.لتَبػی ٔرٕػ ػاؿػ ثـ عٕاْیى گيتؿىؼ التَبػی ثّ انگٕی ثهُؼيؼت کّ ػؿ آٌ ؿاثغّ ػکل ثیٍ َـط ثیکبؿی ٔ ؿىؼ ا



 

 




