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 تسوِ تعالی

 1ٔحٕذ ًٕ٘تی

 ّای التصادی در کطَر ّا ٍ ًاتساهاًی ف ٍ یا کاّص عذم تَاسىدر حذ راُ ًَ

 52/11/1932ًَیس اٍلیِ  پیص

 

 همذهِ

اي  دٚسٜ (،ْ. 1511-1711ٜ.ش. ٚ  881-1111) سٚ٘ك ٚ ضىٜٛ غفٛي ثٝ نبٞش التػبد ايشاٖ پس اص دٚسٜ

ٔب٘ذٌی وطٛس اص دٚسٜ  ٕ٘بيذ. يمت ٚ ٘بٔتٛاصٖ سا تدشثٝ ٔی خبٖ ٔب٘ذٌی ٚ سضذ ٚ تٛسًٝ ثی قٛال٘ی اص يمت

التػبدي اص دٚسٜ پّٟٛي ضتبة ثيطتشي ٞٓ ثٝ  –ٞبي اختٕبيی  لبخبسيٝ سٚ ثٝ سضذ ثٛدٜ ٚ ا٘ٛاو ٘بثسبٔب٘ی

ٞبي سٝ دٞٝ پس اص ا٘مالة ٞٙٛص ٞٓ التػبد ايشاٖ ٘تٛا٘ستٝ ثٝ  سغٓ تالش خٛد ٌشفتٝ است. ٔتأسفب٘ٝ يّی

ٌيش است. اختالف دس  ٞبيی خذي دس ايٗ حٛصٜ ٌشيجبٖ اصٖ دست يبثذ ٚ ٞش سٚص ثب چبِصاي ٔتٛ تٛسًٝ

اختٕبيی دس ٌستشٜ وطٛس ثٝ ٚيژٜ ٔيبٖ ٔشاوض استبٖ ٚ سبيش  –ٔٙذي اص ٔٛاٞت التػبدي  ٞبي ثٟشٜ ضبخع

ي، سيض س داسد وٝ ٘يبص ثٝ ثش٘بٔٝآٔيض دس وطٛ ثبس ٚ تجًيؽ ٘طبٖ اص ٚؾًيتی اسف ٞب ضٟشٞب ٚ سٚستب

ثتٛاٖ چٟشٜ صضت تجًيؽ ٚ داسد تب دس ٔذت صٔب٘ی لبثُ لجَٛ  ٚ يضْ دِٚتی پشتٛاٖ خبٔى ٌزاسي سيبست

 دس وطٛس سا ثٝ چٟشٜ صيجبي تٛسًٝ ٚ سضذي ٔتٛاصٖ تغييش داد.ٞبي التػبدي  ٘بثشاثشي ٚ ٘بثسبٔب٘ی

 

 هْوتزیي هسألِ حاکویت در ادارُ کطَر. 1

ٕشا٘ی خبًٔٝ ٚ دا٘ص اتخبر تػٕيٕبت ٚ ايدبد سبصٚوبسٞبيی ثشاي التػبد سا ثٝ ٔثبثٝ دا٘ص حى اٌش دا٘ص

ٞبي  ٌبٜ ٟٕٔتشيٗ ٔسبئُ ٚ ٘بثسبٔب٘ی ٔٙذي يبدال٘ٝ اص ٔٛاٞت ٚ خيشات دس اختٕبو تًشيف وٙيٓ آٖ ثٟشٜ

ٔٙذي غيشيبدال٘ٝ اص ايٗ ٔٛاٞت ٚ خيشات خٛاٞذ  ٔٛخٛد دس سجه حىٕشا٘ی ٚ حيبت خبًٔٝ ايشا٘ی، ثٟشٜ

 ٚ خيشات يجبستٙذ اص: ثٛد. ايٗ ٔٛاٞت 

                                                           
1
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 ()أٙيت، سالٔت ٚ ...()خػٛغی ٚ يٕٛٔی ٚخذٔبت وبالٞبا٘ٛاو   .1

 (ٞب ٚ ... ٞب ٚ ٔشاتى، خٍُٙ ٔثُ ٘فت، ٌبص، صٔيٗ  ٞبيی وٝ ثطش دس تِٛيذ آٖ ٘مطی ٘ذاسد )ثشٚتا٘فبَ  .1

 )ٕ٘بيٙذٜ لذست خشيذ ٔجتٙی ثش وبس ٚ ٔيثبق حىٛٔت ثب ٔشدْ(پَٛ  .3

 ٚ پشٚسش يٕٛٔی()ثٛيژٜ آٔٛصش يّٓ ٚ فشًٞٙ  .4

 ٞبي حبوٕيتی( )دستشسی ثٝ ٔٙبغت ٚ ٔٛلًيتلذست  .5

6.  ... 

ٔٙذي ٚ دس يه والْ سبص  ثشداسي، خّك، تٛصيى ٚ ثٟشٜ ٔتٙبست ٞش ٔمِٛٝ ثب ٔسأِٝ تِٛيذ، استخشاج، ثٟشٜ

ٞبي حمٛق ٔبِىيت ثيٗ افشاد خبًٔٝ ٔٛاخٝ ٞستيٓ. سبص ٚ وبسٞبي ٔتفبٚت دس ٔجبدِٝ  ٚ وبس ٔجبدِٝ ثستٝ

ٚ يب خبثدبيی ٔٙبغت ٚخٝ تٕبيض  ٞبي حمٛق ٔبِىيت )ثٝ تجى تًشيف ٚ تحذيذ ٔبِىيت( ايٗ ٔٛاٞت ثستٝ

ثبضذ. ا٘ٛاو ثبصاسٞب، دِٚت، ثب٘ه ٔشوضي، ثب٘ىذاسي تدبسي دِٚتی يب  ٔىبتت)ايٓ اص اديبٖ اِٟی ٚ ثطشي( ٔی

بي حمٛق ٔبِىيت ٞشيه اص ٞ ٞبي ثيٗ ٘سّی  ٚ ... ا٘ٛاو سبص ٚ وبسٞبيی ٞستٙذ وٝ ثستٝ خػٛغی، غٙذٚق

 ٌشدد. ٞب تًشيف ٚ ٔجبدِٝ ٔی ايٗ ٔٛاٞت دس چبسچٛة آٖ

تٛا٘ذ اص ٚخٛد ٔستمُ خٛد دس وٙبس سبيش سلجب ٚ اديبٖ حشفی ثض٘ذ  حىٛٔت اسالٔی دس يُٕ ٍٞٙبٔی ٔی

 وٝ ثشخٛسداسي خٛد اص سبص ٚ وبسٞبي ٔتفبٚت اص ايٗ ٔٛاٞت سا دس يه سيستٓ سبصٌبس، حتی دس ٘هش، تجييٗ

 است. اي وٝ دس ايٗ دٚسٜ ثًذ اص ا٘مالة وٕتش ثٝ آٖ پشداختٝ ضذٜ ٕ٘بيذ، ٔسأِٝ

 

 هٌذی جاهعِ اس هَاّة ّای غیزعادالًِ در تْزُ ّا، هظاّز ٍ تثعات حاکویت ًظام آسیة. 5

دس خبًٔٝ ٞستٙذ. ثٝ  ٔٛاٞت ٚ خيشات اص ٔٙذي ٘بيبدال٘ٝ ٔهبٞش ٚ تجًبت ثٟشٜ ٞب، تشيٗ آسيت ٔٛاسد ريُ ٟٔٓ

ٔٙذي اص يه ٔٛٞجت ثٝ ضىُ ٘بيبدال٘ٝ  ٞبي ريُ ثٝ ًٔٙبي ثٟشٜ تٛاٖ ٌفت ٞشيه اص آسيت يجبست ديٍش ٔی

 ثبضذ وٝ ًَّٔٛ سبختبسٞبي ٘بوبسآٔذ ٚ نبِٕب٘ٝ ٞستٙذ: ٔی

 دِٚت ٘بوبسآٔذ ٚ سا٘تی، فسبد التػبدي دِٚت، دِٚتی، التػبد  ... 

  ْٔٙذي اص أىب٘بت ٚ أىبٖ ٌستشٜ ثشاي  التػبدي ثشاي ثٟشٜيذْ ضفبفيت دس سبختبسٞب ٚ ٘هب

 ٞب سٛءاستفبدٜ اص ٔٙبغت ٚ ٔٛلًيت

 ْفؿبي وست ٚ وبس ثسيبس ٘بٔسبيذ ثشاي ٔطبسوت ٔشد 
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  ،ِٔٛذ ٞبي اضتغبَ ٘جٛدٖ غشفٝ ثٝ ثشاي وبس ِّٔٛذ دس التػبد ٚيذْ اٍ٘يضٜ ثيىبسي 

 ٝوبستٗ خٛاثی ٚ ...٘طيٙی،  ٟٔبخشت، سضذ حبضي 

  (: ٔسىٗ، غزا، آٔٛصش ٚ ثٟذاضت ٚ ...)يذْ ثٟشٔٙذي اص حذالُ ٔٛاٞتفمش 

 ٖيذْ أىبٖ تطىيُ خب٘ٛادٜ ثشاي خٛا٘ب 

 آٔيض ستب٘ی ٚ تأٔيٗ اختٕبيی تجًيؽ ٘هبْ ٔبِيبت 

 ٝٞبي ٔتشفيٗ ٞبي فمش ٚ ٞستٝ سضذ ٞست 

 ش فمش، فسبد ٚ تجًيؽيدس يه والْ: سضذ ٚ تىث 

 

ّا ٍ تطخیص دلیك( در چْارچَب  ی) هثتٌی تز کطف علیتارائِ ساسٍکارّای راّثزدی/ کارتزد .9

 التصاد اسالهی ٍ هماٍهتی

 ٞبي ٔٛٞجت ٌيشي يبدال٘ٝ اص تٙهيٓ ٚ تذثيش ثٟشٜ تشيٗ سكح ثبيذ ثشاي اسالٔی دس ساٞجشدي ٘هبْ خٕٟٛسي

ٞبيی ٘سجتبً ٔتفبٚت اص سبصٚوبسٞبي ٔتىی ثٝ  سبصي، ٟ٘بدسبصي ٚ قشاحی سبصٚوبس ثٝ ٘هبْ اِزوش فٛق اسبسی

 ٘هبٔبت ٚ ٔىبتت سليت دست ثض٘ذ. 

 
 

 در کطَر ّای التصادی ّا ٍ ًاتساهاًی کاّص عذم تَاسى اصلی دٍلت در أهَریتًذاس ٍ ها چطن. 4

ثّىٝ ثشيىس تٛسًٝ سا  دا٘يٓ سضذ التػبدي ٕ٘یسا اسٔغبٖ  ٚ پيطشفت تٛسًٝٔب ثٙبثش آ٘چٝ دس ثبال ٌفتٝ ضذ، 

آٚسدٞبي آٖ  وٝ يىی اص سٜ دا٘يٓ اختٕبيی ٔی –تشويجی خبظ اص سبختبسٞب، سبصٚ وبسٞب ٚ ٟ٘بدٞبي التػبدي 

تٛا٘ذ سضذ التػبدي ثبضذ. ثٝ يجبست ديٍش ساٜ اغالح ٚ ثشقشف ٕ٘ٛدٖ ثسيبسي اص ًٔؿالت ٚ ٔطىالت  ٔی

تشتيجبت ٟ٘بدي ٔختّف دس وطٛس ٞست چشا وٝ خٛد يبُٔ تٛسًٝ ٘يبفتٍی اختٕبيی تغييش دس  –التػبدي 

 .ضٛ٘ذ ٔحسٛة ٔی

ٚ ثب تشتيجبت  )ٍ٘بٜ دِٚتی ٚ ايدبد سضذ التػبدي اسٕی ثب پَٛ ٘فت(ًٔتمذيٓ ثب تفىش لذيٓ ثٝ تٛسًٝ

يذْ تٛاٖ اص داْ تجًيؽ ٚ  ٟ٘بدي ٔٛخٛد وٝ خٛد ًَّٔٛ آٖ ٍ٘بٜ ٘بدسست ثٝ ٔسبئُ تٛسًٝ وطٛس است ٕ٘ی

تٛاصٖ سٞبيی يبفت. ثٝ يجبستی ثسيبسي اص ٕٞيٗ تشتيجبت ٟ٘بدي ٚ حمٛلی خٛد دس سكحی ثٙبديٗ يبُٔ 

 ٞب دس وطٛس ٞستٙذ. تجًيؽ ٚ ايدبد يذْ تٛاصٖ
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يّت اغّی سيطٝ ٚ  ٞبي ٔختّف ثٝ خذ ًٔتمذ ٞستيٓ ، ضٛاٞذ ٚ استذالَتبسيخی ٞبي ثشسسی ثشاسبس

 حمٛلی( صيش ثبيذ خستدٛوشد: -ٟبس يبُٔ )ٚ تشتيجبت ٟ٘بدي چ دسثبيذ دس وطٛس سا  ٞب دس يذْ تٛاصٖ

 ٔحٛس است. ٍ٘بٜ دِٚتی ثٝ تٛسًٝ يب فشًٞٙ غبِت ٚ سبسي ثٝ تٛسًٝ وٝ فشٍٞٙی دِٚت 

 ٌشاٖ اداسٜ وشدٖ ٘هبْ اداسي يشيؽ ٚ قٛيُ ٚ ٘بوبسآٔذ وٝ صاييذٜ يبُٔ ٘خست است(

 .وطٛس(

 

 -ٞبي والٖ ٚ ٔختّف التػبدي ٚ يٕذٜ ٘بثسبٔب٘ی آٔيش يؽٞبي تجً ايٗ دٚ يبُٔ ِٛوٛٔٛتيٛٞبي ايدبد اختالف

دس وطٛس ٞستٙذ. سٛخت ٚ ٔبيٝ حيبت ٚ ثمبي ايٗ ٔٛتٛس تخشيت دس وطٛس اص دٚ ٔٙجى تغزيٝ  اختٕبيی

 ٚ يّت أشاؼ التػبدي آٔيض ٞب سا ثٝ يٙٛاٖ يٛأُ سْٛ ٚ چٟبسْ دس ايدبد اختالفبت تجًيؽ ضٛد وٝ آٖ ٔی

 ٕ٘بييٓ: ٔیدس وطٛس تفسيش ٚ تجييٗ 

 ٞبي قجيًی وطٛس ثٛيژٜ ٘فت ٚ ٌبص ٚ ٔىب٘يضْ ٔبِىيت دِٚتی ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ التػبد  ثشٚت

 ّٔی.

 ٞبي خّك ضذٜ. ٔٙذي التػبد ّٔی اص پَٛ ٞبي پِٛی ٚ ٔىب٘يضْ ثٟشٜ سيبست 

 

ايٓ أب اديب ايٗ ٞست وٝ ايٗ يٛأُ  ٕٞٝ يٛأُ ايدبد تجًيؽ سا احػب ٚ ضٙبسبيی وشدٜ وٝ وٙيٓ ٔب اديب ٕ٘ی

ٞبي  ٚ سجت ثشٚص ٘بثسبٔب٘ی ٔٙذي ٔٙبقك اص ٔٛاٞت وطٛس سبص ايدبد تجًيؽ دس ثٟشٜ تشيٗ يٛأُ صٔيٙٝ ثٙيبدي

ُ ٔشتجف سا ثّىٝ اوثش ٔسبي التػبديٞب ٘ٝ ٕٞٝ ٔسبيُ  ٚ اغالح آٖ ٙذستاختٕبيی ٞ -ٔختّف التػبدي

اغالح ٚ ثشقشف خٛاٞذ سبخت )ثٝ صثبٖ ٔذيشيت، ايٗ تجييٗ يه ٔذَ ثيست ٞطتبد است، ثيست دسغذ 

 ٔسبيُ اٌش ثشسسی ٚ اغالح ٌشدد ٞطتبد دسغذ ٔطىالت ٚ ًٔؿالت ثشقشف خٛاٞذ ضذ(.

ٞبيی است  ثٝ ٘ٛيی سٚح حبوٓ ثش ساٞجشدٞب ٚ سيبستچبسچٛة تحّيّی ٚ ٘هشي ثٝ التػبد ايشاٖ ايٗ 

ٞبي ٔختّف التػبدي ٚ  ٘بثسبٔب٘یٚ  آٔيض ٞبي تجًيؽ وٝ دس خػٛظ وبٞص ٚ يب ثشقشف سبختٗ اختالف

ٞبي  دٞب ٚ سيبستشا٘ذاص ٚ ٔأٔٛسيت تشسيٓ ضذٜ دس ٔدٕٛيٝ ساٞج دس وطٛس ثبيذ اتخبر ٌشدد. چطٓ اختٕبيی

دا٘يٓ( وٝ تغييش  ٔی اي سا غيش يّٕی ريُ ٘ٝ سسيذٖ ثٝ يه ٘مكٝ اص لجُ تًييٗ ضذٜ )وٝ تًييٗ چٙيٗ ٘مكٝ

ثبضذ. ثٝ ٘سجتی وٝ  ٞب ٚ ايكبٞبي تجًيؽ آٔيض است ٔی ٞبيی وٝ يٛأُ ثٙيبديٗ ايدبد اختالف سبختبس ٚ سٚيٝ

 يبثذ. ٞب وبٞص ٔی ٌبْ ثٝ ٌبْ ايٗ اغالحبت غٛست پزيشد ًٔتمذيٓ يذْ تٛاصٖ
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 یک سیستن اس هثٌا تا هذل تزای ادارُ التصاد کطَر

 

 ّای التصادی کطَر حذف ًاتساهاًیراّثزدّای کالى در . 2

 

تز اساس  1ّای هحلی در تَلیذ کاالّای عوَهی کار تیي دٍلت هزکشی ٍ دٍلت تاسطزاحی تمسین . 2-1

 ّا حذاکثز ٍاگذاری اهَر سیاستگذاری، ّذایت ٍ ًظارت تِ هٌاطك ٍ استاى

پطتٛا٘ٝ ٘هشي ايٗ ساٞجشد ًٔتمذ است ٞش ٌٛ٘ٝ حىٕشا٘ی ٔتٕشوض دس ٔشوض وطٛس ٔب٘ى سضذ ٚ تٛسًٝ دس 

ٞبي ص٘ذٌی اختٕبيی  سبيش ٔٙبقك وطٛس خٛاٞذ ثٛد ٚ تجًيؽ دس حٛصٜ سيبسی سا ثٝ ٕٞٝ ديٍش سبحت

 اختٕبيی آٖ، اص –ٞبي التػبدي  ٞب ٚ سيبست ٌشي دٞذ. ايٗ ٘ٛو حىٕشا٘ی ٚ تػذي سشايت ٔی

اي  ضٛد. ثٝ دسخٝ ٞبي خٛضبٖ ٚ ثضسي تِٛيذ تجًيؽ دس ٔٛاٞت ٚ ايكبٞب دس وطٛس ٔحسٛة ٔی سشچطٕٝ

ضٛيٓ. دس ايٗ ٘ٛو حىٕشا٘ی  ٞب ٘ضديه ٔی ٌيشيٓ ثٝ وبٞص يذْ تٛاصٖ وٝ اص ايٗ ٘ٛو حىٕشا٘ی فبغّٝ ٔی

                                                           
1
 Public commodity  

ٔجب٘ی 

فّسفی 

ٚ پيص 

 فشؾٟب

ٞب )ثٝ پبسادايٓ

يٙٛاٖ ٔثبَ 

والسيه، ٟ٘بدي، 

ٔبسوسيستی ٚ 

 غيشٜ(

لٛايذ ٚ 

-تٛغيٝ

ٞبي 

 سيبستی

سبصٔبٟ٘ب 

 )ٔدشيبٖ

سيبستٟب

) 

يّٕىشد 

 )٘تبيح(

 اسصيبثی

٘تيدٝ 

 ٔكّٛة

٘تيدٝ 

 ٘بٔكّٛة

تىشاس 

 فشآيٙذ

ثبصثيٙی 

 فشآيٙذ
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ٞبي حىٛٔت ٔشوضي  ٙٝضٛد ٚ ٞش ٔٙكمٝ ثٝ ٘سجتی ٞضي دسآٔذٞبي ٔبِيبتی ٞش ٔٙكمٝ دس ٕٞبٖ ٔٙكمٝ ٞضيٙٝ ٔی

يبثذ.ايٗ ٔطبسوت ٚالًی ٔٙبقك دس  ٞبي ا٘سب٘ی سضذ ٚ ضىٛفبيی ٔی ٕ٘بيذ ٚ ثٝ تذسيح نشفيت سا تأٔيٗ ٔی

 وٙذ. حىٕشا٘ی لكًب ثيص اص ٚؾًيت وٙٛ٘ی حتی ثٝ استمبء ا٘سدبْ ٚ ٚحذت ّٔی وٕه ٔی

سا دس  سا ٔطخع ٚ آٖاي دس وطٛس  ايٗ ساٞجشد ثٝ قٛس اسبسی سيبستٍزاسي ٚ ٔذيشيت تٛسًٝ ٔٙكمٝ

سبصي خٛاٞذ سبخت. اص سٛي ديٍش التػبدي ثب ٔطبسوت  ثبالتشيٗ سكح ٘هبْ سيبستٍزاسي وطٛس ٟ٘بديٙٝ

ٔشدْ ٚ ثخص غيش دِٚتی تب صٔب٘ی وٝ دست ثخص دِٚتی ٚ ضجيٝ آٖ دس ٞش حٛصٜ فًبِيت التػبدي ثب لذست 

ٚش ٔٙبثى قجيًی وطٛس ٚخٛد داسد، خبٖ ٞبي پِٛی ٚ ٔبِی ٔجتٙی ثش دالسٞبي ٘بضی اص فش ٚ حٕبيت سيبست

لبٖٚ اسبسی ٚ تىٕيُ  44ٞبي وّی اغُ  ٘خٛاٞذ ٌشفت. ايٗ ساٞجشد ثٝ ٘ٛيی دس ادأٝ لبٖ٘ٛ اخشاي سيبست

ضٛد. ثٝ يجبست ديٍش دس حبَ حبؾش ٔطبسوت ثخص غيش دِٚتی تب حذٚدي قفيّی  وٙٙذٜ آٖ ٔحسٛة ٔی

ی تػٕيٓ ثٍيشد فًبِيتی داضتٝ ثبضذ حّمٝ ثخص غيش ثخص دِٚتی ٚ ٚاثستٝ ثٝ آٖ ٞست، ٞشخب ثخص دِٚت

ٕ٘بيذ ٚ ايٗ ٕٞبٖ چيضي ٞست وٝ دس ٍ٘بٜ ٔب خٛد ثٝ  ٌيشد ٚ اص ٔٙبثى ثخص دِٚتی استضاق ٔی دِٚتی ضىُ ٔی

 ص٘ذ. اي دأٗ ٔی ٞبي ٔٙكمٝ يذْ تٛاصٖ

ثبضذ.  س ٔیپزيش ٕ٘ٛدٖ ٔٙبقك دس فشآيٙذ تٛسًٝ وطٛ ٌيشي سلبثت اص ديٍش ٔحػٛالت ايٗ ساٞجشد ضىُ

ٕ٘بيذ. ٔذيشيت ٔتٕشوض وطٛس ٚ ٘ٛو  سلبثت ٕٞٛاسٜ ٔيبٖ ثبصيٍشاٖ ٔستمُ ٚ غبحت اختيبس ًٔٙب پيذا ٔی

حىٕشا٘ی حبوٓ دس وطٛس ثٝ ٔب٘ٙذ ا٘حػبسٌشيست وٝ سٚح آٖ ثب ٔفْٟٛ سلبثت ٚ ٔطبسوت ثٝ قٛس وبُٔ 

خٛ  وطٛس ثٝ سٕت سٚح ٔطبسوتثيٍب٘ٝ ٞست.ٞشچٝ سٚح حىٕشا٘ی اص ايٗ ا٘حػبس ثب تمسيٓ وبس ثيٗ ٔٙبقك 

سيبسی ٔٛاخٝ ٞستيٓ وٝ دس ٔحذٚدٜ  -دس غحٙٝ وطٛس حشوت ٕ٘بيذ، ثذيٟی است ثب ٚاحذٞبيی التػبدي

ٌيشي ٞستٙذ ٚ ثذيٟی ٞست دس ايٗ ضشايف ثشاي اثجبت وبسآٔذي  ٔطخع داساي استمالَ ٚ اختيبس تػٕيٓ

ٞب، سلبثت ثشاي خزة ثيطتشيٗ  سائٝ ثٟتشيٗ ثش٘بٔٝٞب ٞستٙذ: سلبثت ثشاي ا خٛد ٘يبص ثٝ دا٘ص ٚ ثٟتشيٗ تدشثٝ

 ٌيشد. ٞب، سلبثت ثشاي خزة وبسآٔذتشيٗ ٘يشٚي ا٘سب٘ی ٚ ... ضىُ ٔی سشٔبيٝ

 
 

ّای عوَهی تِ  تاس طزاحی هکاًیشم اًتمال درآهذّای حاصل اس فزٍش هٌاتع طثیعی ٍ ثزٍت. 2-5

 التصاد هلی

 ٞبي يٕٛٔی دس يه حىٕشا٘ی ٚ ٘هبْ تذثيش اختٕبيی ٚ ثشٚت ٔٙذي يبدال٘ٝ اص ٔٛاٞت، ٔٙبثى اص اِضأبت ثٟشٜ

ٞب ٚ ٚنيفٝ  ثبضذ. ثٝ ٕٞبٖ غٛست وٝ ثب٘ه ٔشوضي ثشاي تحمك ٔأٔٛسيت احػبء دليك ٔمذاس ايٗ ٔٙبثى ٔی
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ٚسصد ٚ آٔبس دليك اخضاي پَٛ ٚ ٘مذيٍٙی سا دس  اغّی خٛد ثٝ وٙتشَ ٚ ٘هبست خشيبٖ خّك پَٛ ٔجبدست ٔی

ٞبي قجيًی دس  حبوٕيت ٚ ٟ٘بدي ٔطخع ثبيذ خشيبٖ دليك ثشداضت اص ٔٙبثى ٚ ثشٚت وطٛس داسد، ثخطی اص

وطٛس سا وٙتشَ ٚ ٘هبست ٕ٘بيذ ٚ حسبة دسآٔذٞبي اص ايٗ ٔٙطأ سا ثٝ دلت ٚ ثٝ خضء ثجت ٚ ؾجف ٕ٘بيذ. 

ٌشي دس ايٗ أش سا ٘خٛاٞٙذ  ٌٛ٘ٝ ٔبِىيت ٚ دخبِت ٚ تػذي ٞيچ دستٍبٜ ٚ ٟ٘بد حىٛٔتی ديٍش حك ٞيچ

ٞب ٚ فسبدٞبي ٌستشدٜ دس وطٛس  اضت)أشي وٝ دس حبَ حبؾش سايح ٚ سبسي ٞست ٚ ٔٙطأ تجًيؽد

ٕ٘بيذ ثٝ ٔب٘ٙذ ٔتِٛی يه ٔٛلٛفٝ وٝ ٞيچ حك  ٞب يُٕ ٔی ثبضذ(. ايٗ ٟ٘بد غشفب ثٝ ٔٙضِٝ ٔتِٛی ايٗ ثشٚت ٔی

اي ٔختّف ديٍش ٞبي ٔٛلٛفٝ ٘ذاسد. دستٍبٜ ٚ اخض وشدٖ داسايی ٔبِىيت ٚ انٟبس ٘هشي دس خػٛظ ٞضيٙٝ

ٌزاسي،  ٞب غشفب ثبيذ ثٝ سٝ ٚنيفٝ سيبست ٌشي ٞبي ٔختّف ٚ تػذي حىٛٔت ٘يض فبسٌ اص ٞشٌٛ٘ٝ ٔبِىيت

ٞذايت ٚ ٘هبست دس حٛصٜ ٔأٔٛسيتی خٛد ثپشداص٘ذ. تبٔيٗ ٔبِی ٘هبْ اداسي وطٛس غشفب اص ٔحُ ا٘ٛاو 

 ٞب ٚ يٛاسؼ ثبيذ ثبضذ. ٔبِيبت

ضٛد.  خست دس فشٚپبضی حىٕشا٘ی ٔتٕشوض دس وطٛس ٔحسٛة ٔیايٗ ساٞجشد ثٝ ٘ٛيی ٔىُٕ ساٞجشد ٘

ضٛد ٚ ثٝ يجبست ديٍش ثيٗ وبسوشد آٖ ثب خٛاست  اص حبوٕيتی وٝ ٔستمُ اص دسآٔذ ٔبِيبتی تأٔيٗ ٔبِی ٔی

تٛاٖ ا٘تهبس وبسآٔذي ٚ دٚسي اص فسبد داضت. ٘هبْ ٔبِيبتی ثٝ ٘ٛيی حبوٕيت سا  ٔشدْ فبغّٝ ٚخٛد داسد ٕ٘ی

تش  ٕ٘بيذ ٚ دس ايٗ ثيٗ ٞش چٝ ايٗ ثذ٘ٝ اخشايی چبثه ثيٗ خكٛـ ٔٛسد ا٘تهبس ٔشدْ ٔی ٔدجٛس ثٝ حشوت

تٛا٘ذ وبسآٔذي خٛد سا ثٝ اثجبت سسب٘ذ ٚ دس ايٗ ضشايف ٞست وٝ چٙيٗ حبوٕيتی ديٍش ثٝ  ثبضذ ثٟتش ٔی

ٙذ. حيبتِ ثي د٘جبَ لجؿٝ ٕٞٝ أٛس دس دست خٛد ٘يست چشاوٝ تٕشوض ثيطتش سا ثب وبسآٔذي خٛد دس تؿبد ٔی

ٚاثستٝ ثٝ دسآٔذ ٔبِيبتی ثٝ وبسآٔذي ٘بضی اص تمسيٓ وبس ّٔی ٚ پبسخٍٛيی ٘بضی اص آٖ ٚاثستٝ ٞست. اص 

وبس حىٕشا٘ی  ضشـ تحمك تمسيٓ ٞبي حىٕشا٘ی اص ٔٙبثى قجيًی ٚ خذادادي وطٛس پيص سٚ استمالَ ٞضيٙٝ ايٗ

ٝ أٛس التػبدي ٚ سيبسی تّمی دس وطٛس ٚ ايدبد ٘طبـ ٚالًی ٘بضی اص احسبس ٔطبسوت ٔشدْ دس ٕٞ

 ٌشدد. ٔی

 

 هٌذی التصاد هلی ٍ هٌاطك اس خذهات پَلی ٍ تاًکی ٍ ارسی تاس طزاحی هکاًیشم تْزُ. 2-9

دٞٙذٜ )پَٛ ٚ ضجٝ پَٛ( اص  ٞبي صٔب٘ی ثب٘ه ٔشوضي آٔبس ٘مذيٍٙی ٚ اخضاي تطىيُ دس ثب٘ه اقاليبت سشي

ٔيّيبسد تٛٔبٖ ثٛدٜ است  51ٔيّيبسد سيبَ يب تمشيجب  518ثجت ضذٜ است. دس ايٗ سبَ ٔمذيٍٙی وطٛس  1351

ٞبي صٔب٘ی يًٙی  ٔيّيبسد سيبَ ضجٝ پَٛ(. ايٗ يذد ثشاي آخشيٗ سبَ ايٗ سشي 315ٔيّيبسد سيبَ پَٛ ٚ  113)
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 347111ٔيّيبسد تٛٔبٖ حدٓ پَٛ ٚ 113671ٞضاس ٚ ضطػذ ٚ ٘ٛد ٚ سٝ ٞضاس تٛٔبٖ )1 461يذد  1391سبَ 

پَٛ( ثجت ضذٜ است. ثٝ يجبستی حدٓ ٘مذيٍٙی دس ايٗ ٔذت حذٚد ٘ٝ ٞضاس ثشاثش ضذٜ ٔيّيبسد تٛٔبٖ ضجٝ 

وٓ ٘مذيٍٙی وطٛس سا ثٝ حذٚد ٞضاس ٚ سا دس ٘هش ثٍيشيٓ وٝ وٓ ٞبي سٝ سبَ اخيش  ٌش سوٛسدص٘یاست ٚ ا

 ذيٍٙی وطٛس دس قَٛ ايٗ ٔذت ثيص اص ثيست ٚ چٟبس ٞضاس ٔيّيبسد تٛٔبٖ سسب٘ذٜ، يًٙی ٘م دٚيست ٞضاس

ٞضاس ثشاثش ضذٜ است )پَٛ ٚ ضجٝ پَٛ خّك ضذٜ تٛسف ٘هبْ پِٛی ٚ ثب٘ىی وطٛس(.تجًيؽ ٚ نّٓ ايٗ ٘هبْ 

ٌشدد وٝ ثب آٔبس تِٛيذ ٘بخبظ  خّك لذست خشيذ ٚ ا٘تمبَ ٔبِىيت ايٗ پَٛ خّك ضذٜ صٔب٘ی لبثُ تٛخٝ ٔی

ٔمبيسٝ ٌشدد: ثش اسبس دس ايٗ دٚ سبَ  1383ٞبي ثبثت سبَ  داخّی )يب ٞضيٙٝ ٘بخبِع داخّی( ثٝ ليٕت

ثٝ ليٕت ثبثت حذٚد غذ ٚ يه ٞضاس  1351ٕٞيٗ پبيٍبٜ آٔبسي ثب٘ه ٔشوضي ٞضيٙٝ ٘بخبِع داخّی دس 

دٚثشاثش ضذٜ ٚ ثٝ يذد دٚيست ٚ دٚ ٞضاس ٔيّيبسد تٛٔبٖ  1391ٔيّيبسد تٛٔبٖ ثٛدٜ وٝ پس اص چُٟ سبَ دس 

 سسيذٜ است.

ٞضاس ثشاثشي ٘مذيٍٙی ثب آٔبس دٚ ثشاثش ضذٜ تِٛيذ  ثيست ٚ چٟبسضٛد آٔبس  قٛس وٝ ٔالحهٝ ٔی ٕٞبٖ

ٞبي  ٘بخبِع داخّی قی ايٗ چُٟ سبَ ثٝ ٞيچ ٚخٝ تٙبست ٘ذاسد. ايٗ يذْ تٙبست ٕٞبٖ ايكبٞب ٚ يب حشٔبٖ

 ضٛد. آٔيض، وٝ دس ايٙدب نّٓ ثيٗ ٞست، تفسيش ٔی تجًيؽ

ٔب٘ى ايكبي ثذٖٚ ٚخبٞت ثٝ يه ٘هبْ پِٛی ٚ ثب٘ىی يبدال٘ٝ وٝ ٔتًٟذ ثٝ حفم لذست خشيذ ٔشدْ ٚ 

تبثذ ٚ اغالح آٖ  غبحجبٖ داسايی غيش پِٛی ٞست، چٙيٗ يبُٔ اسبسی ٚ ثضسي دس ايدبد تجًيؽ سا ثش ٕ٘ی

اي دس  خّٕٝ خطىب٘ذٖ چطٕٝ خبسي ٚ سٚضٗ ايدبد يذْ تٛاصٖ ٔٙكمٝ  پيبٔذٞبي ثسيبسي داسد وٝ اص آٖ

 وطٛس ٞست.
 

 ای هٌطمِّای  ّای کاّص عذم تَاسى سیاست. 6

 

 اصالح ًظام اداری، تطکیالتی حکَهت تا توزکش تز رّایی اس هعضلِ پذیذُ تْزاى. 6-1

ٌيشي دس وطٛس ثٝ سٝ سكح ّٔی، استب٘ی ٚ ٔحّی ثشاي ٕٞٝ  تمسيٓ ٚ تًييٗ سكٛح سيبستٍزاسي ٚ تػٕيٓ

ذ فشاٌيش، ٔيسش خٛاٞذ ثٛد. ثذٖٚ ايٗ سٙ سٌذ هلی حکوزاًی کطَرضؤٖٚ حىٛٔتذاسي ثب تٙهيٓ ٚ تذٚيٗ 

ٞبيی اخشايی ٔب٘ٙذ ٚصاست وطٛس ٚ يب  ٔٙسدٓ، سبصٌبس ثب حىٕشا٘ی اسالٔی صحٕبت پشاوٙذٜ دستٍبٜ

سسذ. ايٗ سٙذ ثٝ ٔب٘ٙذ ٔيثبق حىٛٔت ثب ٔٙبقك ٚ  ٞبي لبثُ تحسيٗ استب٘ذاساٖ ثٝ ٘تيدٝ ٔكّٛة ٕ٘ی تالش

بسات ٔشدْ اص حىٛٔت سا آحبد ٔشدْ اص سٛيی ٚنبيف حبوٕيت دس لجبَ ٔشدْ ٚ اص سٛي چبسچٛة ا٘ته
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سا ٔٙٛـ ثٝ ٔطبسوت ٕٞٝ ٔشدْ ٚ ٔٙبقك ثب پشداخت سٟٓ خٛد اص  ٔطخع ٚ اص سٛيی ديٍش تحمك آٖ

 ٕ٘بيذ. ٞب ٔطخع ٔی ٞبي آٖ ثٝ ضىُ ا٘ٛاو ٔبِيبت ٞضيٙٝ

 

 ّا ٍ هٌاتع طثیعی کطَر هتَلی اهَر ثزٍت ًْادتطکیل صٌذٍق هلی اًفال تِ عٌَاى . 6-5

ستمالَ ٔمبْ پِٛی اص ٔمبْ اخشايی وطٛس ٔٛسد اٞتٕبْ التػبددا٘بٖ ٞست، استمالَ ٔتِٛی ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ا

غيش اص  ثٝ ٞبي اخشايی ثيطتش ثبيذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد. حىٛٔت ٚاثستٝ ٞبي ّٔی اص دستٍبٜ ٔٙبثى ٚ ثشٚت

سيبس داسد، دس آٖ دسآٔذٞبي ٔبِيبتی ٚ ٚاثستٝ ثٝ ٔٙجًی وٝ دس ٔبِىيت داسد اص ٘هبْ ٔشدْ سبالس فبغّٝ ث

ضفبفيت ٚ پبسخٍٛيی ٟ٘بديٙٝ ٘خٛاٞذ ضذ ٚ حبوٕيت ساليك، تجًيؽ ٚ فسبد خضئ اليٙفه آٖ ٔحسٛة 

 ضٛد. ٔی

اِسٛيٝ  ثشي يّی ٔٙذي ٚ سٟٓ ٞبي تبسيخی، ثٟشٜ اِضاْ ٚ ضشـ ٔٛفميت ايٗ غٙذٚق دس اغالح تجًيؽ

٘يضْ ديٍش ٚ ًٔيبس ديٍش دس ايٗ تٛصيى سيبِی آحبد ٔشدْ ٚ ٔٙبقك وطٛس اص ٔٙبثى ايٗ غٙذٚق است. ٞش ٔىب

ٞب ثٝ ٔٙبثى ثب٘ه ٔشوضي ٔزْٔٛ ٚ ًٔبدَ  ا٘ذاصي حىٛٔت آٔيض خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ دست تجًيؽ

ٞب  ا٘ذاصي حىٛٔت ضٛد )تأٔيٗ ٔبِيٝ تٛسٔی(، دست سشلت اص ٔٙبثى يٕٛٔی ثٛيژٜ قجمبت ٔحشْٚ ٔحسٛة ٔی

ا٘ذاصي سايح ثٝ ٔٙبثى ثب٘ه ٔشوضي  خيضتش اص دست تش، ٔفسذٜ آٔيض تجًيؽتش،  ثٝ ٔٙبثى ايٗ غٙذٚق ثبيذ ٔزْٔٛ

ٞب ثب اتىبي خٛد ثٝ ٔٙبثى ٔبِيبتی وٓ وٓ ٘بٌضيش اص تغييش سفتبسٞبي غيش  ًٔشفی ٌشدد. دس ايٗ غٛست دِٚت

پبسخٍٛ ٚ غيش ضفبف خٛد ثٝ سفتبس وبسٌضاسي پبسخٍٛ ثب يّٕىشدٞبي ضفبف ٞستٙذ. ساثكٝ دِٚت ٚ ٔشدْ 

ا٘ذاصي ثٝ حٛصٜ ٔمبْ پِٛی ٚ ٔمبْ  ايٗ ٔسيش دسست ٟ٘بديٙٝ خٛاٞذ ضذ، دِٚت ٚ حىٛٔتی وٝ اخبصٜ دستدس 

 ٞبي يٕٛٔی سا ٘ذاسد. ٘سّی ثشٚت ثيٗ

 

 خلك پَلًاضی اس  تَرم صفز .6-9

سا ٔىب٘يضْ ثبصتٛصيى ثشٚت خبًٔٝ اص قجمٝ  )٘بضی اص خّك پَٛ( اي ٔب تٛسْ ٞبي ٔٙكمٝ اص ٔٙهش يذْ تٛاصٖ

ٕ٘بييٓ. تغييشات فبحص اسصش پَٛ ّٔی ٚ ثبِتجى ٘شخ اسص دس وطٛس  ثٝ قجمٝ غيش ِٔٛذ تفسيش ٚ تجييٗ ٔی ِٔٛذ

ٞبي غيش لبثُ ثبٚس دس يه ضت ٚ اص آٖ سٛ چٝ افشاد ٔحتشْ ٚ داساي وست ٚ  ثسيبسي سا اص ٞيچ ثٝ ثشٚت

اٖ آٖ ٚ ضٙبسبيی ٌشٜٚ ٚ ٌيشي ايٗ نّٓ ٚ ٔيض وبس سا ثٝ خبن ٔزِت ٚ ٘بداسي ٔجتال سبختٝ است. ا٘ذاصٜ
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ٌيشي آٖ ٞش ِحهٝ ٚ صٔب٘ی سا  قجمبت ٔٙتفى ٚ ٔتؿشس يٕال غيش ٕٔىٗ است ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ فبسٌ اص ا٘ذاصٜ

 ايٓ. آٔيض ادأٝ دادٜ ٞبي فبحص ٚ تجًيؽ وٝ دس أخز ايٗ سيبست اص دست ثذٞيٓ ثٝ سيبست ايكبٞب ٚ حشٔبٖ

 

 لی ٍ تاًکی عذالت در دستزسی ٍ استفادُ اس خذهات پَ. 6-4

فشٚضی ٘هبْ ٔذيشيت ضٟشي ٚ  ت اص ٔثبَ تشاوٓثشاي دسن ثٟتش إٞيت تذٚيٗ ايٗ سيبست ٔٙبست اس

استفبدٜ ٕ٘بيٓ: دس يه ٔحّٝ ٚ دس يه وٛچٝ دٚ سبص٘ٙذٜ سبختٕبٖ سا دس ٘هش ثٍيشيذ. وبسٔٙذ  ضٟشسبصي

چ دِيّی ٚ ٚخٝ تشخيحی ٘سجت ثٝ فشد دٞذ ٚ ثٝ ديٍشي ثٝ ٞي ضٟشداسي ثٝ يىی ٔدٛص سبخت ضص قجمٝ ٔی

ثش سٚي ٞٛا )يذْ پشداخت ثشاي  سبخت ي ٔدٛصدٞذ. سٛد ايٗ دٚ ثب ايكب ٔی ٝٔدٛص سبخت سٝ قجم لجّی،

صٔيٗ فشد سبص٘ٙذٜ سبختٕبٖ سٝ قجمٝ تفبٚت خٛاٞذ  ثٝ ا٘ذاصٜ خشيذ يه صٔيٗ ثٝ ٔب٘ٙذتػبحت صٔيٗ(، 

ٞبي ايٗ دٚ اص ٔحُ  وٙيٓ(. ثٝ ٕٞيٗ سبدٌی دسيبفت ٞبي ٔجبدِٝ سا ِحبل ٕ٘ی سبصي ٞضيٙٝ داضت )خٟت سبدٜ

فشٚضی فمف ايتجبس وشدٖ  . ٕٞبٖ قٛس وٝ تشاوٓٚ ثب ٔٙطأ تجًيؽ ثبضذتٛا٘ذ تفبٚتی فبحص  يه فًبِيت ٔی

صٔيٗ ثشاي سبص٘ٙذٜ سبختٕبٖ ضص قجمٝ ٞست، دستشسی ثٝ خذٔبت پِٛی ٚ ثب٘ىی ٘يض ثب تسبٔح ثٝ ٔب٘ٙذ 

تٛا٘ذ ثشاي افشاد ٚ ٔٙبقك ايتجبس  ٕٞيٗ ايتجبس است. ٘هبْ پِٛی ٚ ثب٘ىی ثش ٔجٙبي ٞيچ لذست خشيذي، ٔی

ٕ٘بيذ. دسيبفت چٙيٗ خذٔبتی ثٝ ًٔٙبي ايكبي لبثُ تٛخٝ اص سٛي ايٗ سيستٓ است وٝ اٌش ثٝ  لذست خشيذ

ضٛد. آٔيض فبحص ٔٙدش ٔی ٞبي تجًيؽ سبص ٚ وبس تٛصيًی آٖ تٛخٝ ٘طٛد، ثٝ تفبٚت
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 حذالُ ٘تبيح ا٘تهبسي سيبست ساٞجشد
1-  ٓ ویبس ثیيٗ    ثبصقشاحی تمسیي

ٞییبي  دِٚییت ٔشوییضي ٚ دِٚییت
وبالٞبي يٕٛٔی ٔحّی دس تِٛيذ 

ثش اسبس حذاوثش ٚاٌزاسي أٛس 
سيبستٍزاسي، ٞذايت ٚ ٘هبست 

 ٞب ثٝ ٔٙبقك ٚ استبٖ

 

سبصي  ٟ٘بديٙٝ - تذٚيٗ سٙذ ّٔی حىٕشا٘ی -1

سيبستٍزاسي وبٞص يذْ 

اي دس ٘هبْ والٖ  ٞبي ٔٙكمٝ تٛاصٖ

 سيبستٍزاسي ٚ حىٕشا٘ی وطٛس

تشسيٓ چبسچٛة ٚ  -

اختيبسات ٔذيشيت تٛسًٝ 

 اي ٔٙكمٝ

تحمك ٔطبسوت ٚالًی  أىبٖ -

ثخص غيش دِٚتی دس فشايٙذ 

 اي تٛسًٝ ٔٙكمٝ

پزيش ضذٖ ٔٙبقك دس  سلبثت -

 اي فشآيٙذ تٛسًٝ ٔٙكمٝ

خزة، ٍٟ٘ذاضت ٚ  -

تٛإ٘ٙذسبصي سشٔبيٝ ا٘سب٘ی دس 

 ٔٙبقك

ايدبد ثستشٞبي الصْ خٟت  -

ٔطبسوت ٔؤثش ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ 

 قجمبت ٔختّف دس اداسٜ وطٛس

خزف تٕشوضٌشايی فبحص دس  -

 وطٛسٔذيشيت 

ٞبي ٔحّی ٚ  ٌستشش ٔذيشيت -

 اي ٔٙكمٝ

ثبصقشاحی ٔىب٘يضْ ا٘تمبَ  -1

دسآٔذٞبي حبغُ اص فشٚش 

ٞبي  ٚ ثشٚتٔٙبثى قجيًی 

 يٕٛٔی ثٝ التػبد ّٔی

تطىيُ غٙذٚق ّٔی ا٘فبَ  -1

ثٝ يٙٛاٖ ٟ٘بد ٔتِٛی أٛس 

 ٞب ٚ ٔٙبثى قجيًی وطٛس ثشٚت

ضفبفيت دس ثشداضت اص -

ٞبي قجيًی وطٛس ٚ  سشٔبيٝ

ٞبي آٖ ثٝ ٔٙبقك  ػبظاخت

 ٔختّف

 وبٞص فسبد-

ثشداسي اص  پبسخٍٛيی دس ثٟشٜ-

ٔٙبثى قجيًی دس ساستبي 

 ثشداسي ثٟيٙٝ ٚ پبيذاس ثٟشٜ

 

ثبص قشاحی ٔىب٘يضْ  -3

ٔٙذي التػبد ّٔی ٚ ٔٙبقك  ثٟشٜ

اص خذٔبت پِٛی ٚ ثب٘ىی ٚ 

 اسصي

حزف فسبد ٚ سا٘ت ٘بضی اص - تٛسْ غفش -3

يبثی ثٝ  تالش ثشاي دست

 ٟيالت اسصاٖ ٚ ٔحذٚدتس

تغييش فؿبي التػبدي وطٛس  -

ٌيشي تِٛيذ ّٔی ٚ  ثشاي ضىُ



 

12 
 

 اضتغبَ پبيذاس

سٚ٘ك تِٛيذ ّٔی ثب تمٛيت  -

 غبدسات

 

يذاِت دس دستشسی ٚ  -4

استفبدٜ اص خذٔبت پِٛی ٚ 

 ثب٘ىی

أىبٖ استفبدٜ يبدال٘ٝ ٔٙبقك  -

 اص خذٔبت پِٛی ٚ ثب٘ىی

 وبٞص فبغّٝ ٔٙبقك  -

ٞبي ِٔٛذ  ٌزاسي سشٔبيٝسٚ٘ك -

 دس ٔٙبقك

ٞبي ثٛٔی ٚ  تٛخٝ ثٝ نشفيت -

 ٘سجی ٔٙبقك

 

 

 


