
7/21/2013 

1 

 ثسن اهلل الزحوي الزحین
 

 
 

 سیبستْبی ارسی، تجبرت ذبرجی ٍ ػولىزز التػبزی زر ایزاى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوتز هحوس ًْبًٍسیبى
  رئیس اتبق ثبسرگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایزاى
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 ارسی هٌبست سیبستْبی اًتربة اّویت
 

  کٌتشل ٍ التػادی سضذ تجاسی، تشاص ٍضعیت تْثَد اّذاف تِ دستیاتی
 اسصی ٍ پَلی هالی، سیاستْای اص ای هجوَعِ اجشای هستلضم تَسم

 تْیٌِ ًشخ تعییي هیاى ایي دس کِ است ّواٌّگ حال عیي دس ٍ هٌاسة
  حال دس کطَسّای دس هخػَغاً اسصی هٌاسة سیاستْای اجشای ٍ اسص

 .است تشخَسداس خاغی اّویت اص تَسعِ

 ّستٌس هؤثز ارسی سیبست اًتربة زر وِ هسبئلی
 
 

 هسئَالى ٍ سیبستگذاراى التػبزی اّساف -1

 التػبز سبذتبری ٍ ثٌیبزی ّبی ٍیضگی ٍ ضزایظ -2

 (ٍارزات ٍ غبزرات ٍضؼیت) تجبری تزاس -3

 ضبثغِ ػٌَاى ثِ) اجتوبػی رفبُ ثز ارسی سیبست تبثیز اس ارسیبثی -4

 (ارس ًزخ تؼییي ثْیٌگی
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 التػبزی ػولىزز ثز ارس ًزخ تبثیز
 
 

 ثبسرگبًی تزاس -1
  ٍ هی اًجاهذ کطَس تجاسی تشاص تْثَد تِ ٍاسدات، کاّص ٍ غادسات افضایص عشیك اص اسص ٍالعی ًشخ افضایص

 ضذ خَاّذ هٌجش تجاسی تشاص تضعیف تِ اسص ٍالعی ًشخ کاّص هماتل دس
 

 اضتغبل ٍ تَلیس -2
 ًَتِ تِ اهش ایي ٍ ضذُ تشخَسداس تیطتشی پزیشی سلاتت لذست اص غادسات ضَد هی سثة پَل اسصش کاّص

 ضذى گشاًتش ضشایغی، چٌیي دس ایي تش عالٍُ .گشدد هٌجش تَلیذ افضایص تِ تکاثشی تاثیشات عشیك اص ٍ خَد
 .دّذ هی افضایص سا تَلیذ ًیض ٍاسدات جاسی تِ داخلی کاالّای جایگضیٌی ًْایت دس ٍ ٍاسدات

 
 تَرم -3

 تِ هلی تَلیذ ٍاتستگی هیضاى ٍ ٍاسدات هاّیت تِ صیادی تستگی داخلی، تَسم تش اسص ًشخ افضایص تاثیش
 اص استفادُ ضَد هی تَغیِ کِ است خاعش ّویي تِ لزا .داسد ای سشهایِ ٍ ای ٍاسغِ کاالّای ٍاسدات
 تا است، ٍاسدات تِ ٍاتستِ ضذت تِ ساختاسی ًظش اص هلی تَلیذ کِ هَاسدی دس هلی پَل اسصش تٌضل سیاست
 .گیشد غَست احتیاط

 

 سیبستْبی ارسی ٍ راثغِ هجبزلِ زر التػبز ایزاى

اگش ساتغِ هثادلِ سا تِ غَست ًسثت ضاخع لیوت کاالّای غادساتی تِ ضاخع لیوت 
کاالّای ٍاسداتی دس ًظش تگیشین تش اساس آهاسّای هَجَد دس عَل یک دِّ اخیش ًسثت  

 .فَق تیص اص دٍ تشاتش ضذُ است
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 ًزخ تَرم زر ایزاى ثب سبیز ًمبط هرتلف جْبىاذتالف 

 

 تفبٍت ًزخ تَرم ایزاى ٍ جْبى
 تفبٍت ًزخ تَرم ایزاى ٍ التػبزّبی ًَظَْر
 تفبٍت ًزخ تَرم ایزاى ٍ وطَرّبی تَسؼِ یبفتِ
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 زرغس 9/5 سبالًِ هتَسظ عَر ثِ ایزاى غبزراتی وبالّبی گذضتِ زِّ عَل زر -2

 ایي ػوسُ وِ اًس ثَزُ رٍ رٍثِ لیوت افشایص ثب جْبًی لیوت هتَسظ اس ثیطتز

  .گززز ثزهی زاذلی تَرم اس ًبضی تَلیس ّبی ّشیٌِ افشایص ثِ لیوت افشایص

 زرغس 15 هتَسظ عَر ثِ هػزفی وبالّبی لیوت ضبذع 1380-89 زٍرُ عی  -1
 ثزاثز غبزراتی وبالّبی لیوت ضبذع ثزای رضس ًزخ ایي ٍ زاضتِ رضس سبل زر

 است ثَزُ زرغس 13/5

   .گیشد لشاس تَجِ هَسد سیاستی گضیٌِ یک عٌَاى تِ تَاًذ هی آى کٌتشل ٍ هجبزلِ ًزخ هتغیش اس استفادُ
  ٍ پَلی سیبستْبی تٌظین اص عثاستٌذ داد لشاس استفادُ هَسد تَاى هی صهیٌِ ایي دس کِ استشاتژیْایی

 رلبثت لسرت تمَیت ٍ وبر ٍ وست فضبی ثْجَز زٍلت، هبلی اًضجبط غحیح، هبلی
 .ٍری ثْزُ افشایص عزیك اس هلی التػبز پذیزی

 سیبست وٌبر زر جْبًی لیوتْبی ثِ ًسجت زاذل زر لیوتْب افشایص ثیطتز سزػت پیبهس
 :اس ػجبرتٌس ارس ًزخ تثجیت

 
 غادسات کاّص ًتیجِ دس ٍ هثادلِ ساتغِ افضایص -1
 التػاد پزیشی سلاتت لذست کاّص -2
 داخلی کٌٌذُ هػشف تشای ٍاسداتی کاالّای ضذى اسصاًتش -3
 اضتغال ٍ گزاسی سشهایِ کاّص هلی، تَلیذ تضعیف ٍاسدات، افضایص -4



7/21/2013 

5 

 ارس ًزخ تػٌؼی تمَیت ثزای تالش
 

 ضذُ سیاستگزاساى تیي دس اسص ًشخ تِ ًسثت خاظ تفکش ًَعی حاکویت تاعث غیشالتػادی هعیاسّای -1

 .است

  ٍجَد تِ سا هٌاتع تْیٌِ تخػیع عذم هَجثات اخیش سالْای عَل دس اسص ًشخ غیشٍالعی گزاسی لیوت -2

 .است آٍسدُ

 هالی ٍ پَلی اًثساط سیاستْای اص ًاضی تَسم اص است ًتَاًستِ اسص ًشخ تػٌعی تمَیت سیاست -3

 .ًوایذ جلَگیشی

  سیاستْای سایش اعوال اص ًاضی ّای ًاکاساهذی تشای پَضطی عٌَاى تِ ّوَاسُ اسصی سیاستْای -4

 .اًذ گشفتِ لشاس استفادُ هَسد التػادی

 .تَد ًخَاٌّذ تشخَسداس ثثات اص ًفتی دسآهذّای تِ ٍاتستگی علت تِ اسص ًشخ کٌتشل سیاستْای-5
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 سبل
ًِ هبِّ 
1389 

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 

 29561 38199 43085 49987 58240 70199 66598 49327 (زالر هیلیَى) وبال ٍارزات

 6636 7537 10546 11525 13162 14670 17709 16123 (زالر هیلیَى) غیزًفتی غبزرات

 -22925 -29662 -32539 -38462 -45078 -55529 -48889 -33204 (گبس ٍ ًفت ثسٍى) ثبسرگبًی تزاس

 -%77/6 -%77/6 -%70/6 -%76/9 -%77/4 -%79/1 -%73/4 -%67/3 وبالّب غبزرات ثِ ثبسرگبًی تزاس ًسجت

 -4535 -5011 -5379 -6212 -8429 -9876 -11070 -9940 (زالر هیلیَى) ذسهبت تزاس

 (1382-89)ٍضؼت تجبرت ذبرجی وبالیی زر ایزاى 

  تِ سٍ ٍ هٌفی ّوَاسُ (گاص ٍ ًفت غادسات احتساب تذٍى) تاصسگاًی تشاص 1387 تا 1382 سالْای عَل دس
 اسصش دسغذ 76 هعادل (هٌفی) تاصسگاًی تشاص سالْا ایي دس هتَسظ عَس تِ ٍ (1388 سال تجض ) افضایص
   .است تَدُ کاال ٍاسدات

 وبّص ًزخ ٍالؼی ارس ٍ وسزی تزاس ثبسرگبًی

  تاالی حجن تِ ایشاى التػاد ٍاتستگی ّوَاسُ هلی پَل اسصش کاّص سیاست هٌتمذاى اص تسیاسی
 اص ًکتِ دٍ رکش صهیٌِ ایي دس کِ آٍسًذ هی هیاى تِ سخي ایسشهایِ ٍ ایٍاسغِ کاالّای ٍاسدات
 :است تشخَسداس خاغی اّویت

 
  ای ٍاسغِ وبالّبی گزٍُ زر ذبظ وبالی یه ثٌسی زستِ غزف ثِ ایٌىِ اٍل -1

 ثَز تفبٍت ثی آى ٍارزات ثِ ًسجت تَاى ًوی
 
 

 ًَع وبال
 (ارسش ثز حست هیلیَى زالر)

1388 1387 1386 
1385 

 زرغس ارسش زرغس ارسش زرغس ارسش زرغس ارسش

 17/69 7383 16/43 7959 17/37 9734 15/81 8781 ایسزهبیِ وبالّبی

 67/85 28308 70/75 34296/4 71 39790 70/21 38813 ایٍاسغِ وبالّبی

 14/46 6032 12/82 6210/4 11/63 6518 13/91 7693 هػزفی وبالّبی

 100 41723 100 48438/8 100 56042 100 55287 جوغ

 (ایای ٍ سزهبیِهػزفی، ٍاسغِ)تزویت وبالّبی ٍارزاتی ایزاى ثز حست ًَع آى 
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 سْن هػزفی ایسْن ٍاسغِ ایسْن سزهبیِ ًبم وبال وس تؼزفِ

 %10 %90 %0 گٌسم هرلَط آرز یب  گٌسم آرز 11010000

 %0 %100 %0 ثبهجَ 14011000

 %0 %100 %0 ثىز سیتَى رٍغي 15091000

 %0 %100 %0 ثبرٍت 36010000

 %0 %100 %0 آهبزُ هحػَل  غَرت ثِ گٌسسزاّب 38084010

 %50 %0 %50 جشءجشء غَرت ثِ حتی الوؼبرفئزُ ٍزا لغبت فزٌّگ 49019100

 %01 %100 %0 رًگبرًگ ثبًد تبرٍپَزی سبزُ پبرچِ 55133100

 %0 %100 %0 ًشىسًگ فَال اس هفتَل 72230000

 %10 %0 %90 زستی ارُ 82021000

 %0 %100 %0 ٍفَالزی چسًی ضیزآالت ٍلغؼبت اجشاء 84819030

 %0 %20 %80 ثبعزی ضبرصر 85044020

 %30 %0 %70 ػىبسی  زٍرثیي 90065200

 تفىیه ارسضی چٌس ًوًَِ اس وبالّبی ٍارزاتی ثز حست ًَع ٍ هبّیت وبال

  هػزفی، عجمبت زر ٍارزاتی وبالّبی ثٌسی زستِ ثِ ًسجت ایٌىِ زٍم - 2
   ٍجَز سیبزی ّبی سؤال ػالهت ایسزهبیِ ٍ ایٍاسغِ

 

 ثٌسی جوغ
 

 .است ضسُ هجبزلِ راثغِ افشایص ثبػث ارسی سیبستْبی گذضتِ سبلیبى عَل زر -1

 .زارز فبغلِ آى ثْیٌِ همسار اس سیبزی حسی تب ٍالؼی ارس ًزخ -2

 .وٌس جلَگیزی تَرم اس است ًتَاًستِ ارس ًزخ تػٌؼی تمَیت سیبست -3

  ثبلمَُ ثجبتی ثی اس ًفتی زرآهسّبی ثِ ٍاثستگی ػلت ثِ وًٌَی ارسی ّبی سیبست -4

 .ثزذَرزارًس

 ضبثغِ ػٌَاى ثِ) اجتوبػی پبیسار رفبُ ثبیس ثز ارسی سیبست تبثیز اس ارسیبثی زر  -5

 .ضَز تبویس (ارس ًزخ تؼییي ثْیٌگی

 لزار سیبستگذار تَجِ هَرز ارس ًزخ اغالح وٌبر زر تَاًس هی هجبزلِ راثغِ هتغیز وٌتزل -6

 .گیزز

  ٍالؼی ًزخ ثْجَز هبًٌس اضتغبل ٍ تَلیس هحزن سیبستْبی التػبز، روَزی ضزایظ زر -7

 .زارًس ارجحیت اًمجبضی سیبستْبی سبیز ثز ارس
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 ثبتطىز اس حضبر هحتزم


