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:عىًان مقالٍ  

ًمص لیوت ًفت خبم دس تؼییي سیبست هبلی  
ثب  ) دس وطَسّبی هٌتخت غبدسوٌٌذُ ًفت 

 (تبویذ ثش ایشاى



 وًیسىذگان

 دوتش داٍٍد داًص رؼفشی
 اثَالفضل پشٍیضی



:مقذمٍ -1  

ٍاثستگی هبلی دٍلت ثِ ثخص ًفت ٍ ضؼف اخز هبلیبت 
دس وطَسّبی غبدسوٌٌذُ ًفت خبم ثبػج گشدیذُ  

هذیشیت هبلی دٍلتْب دس ایي وطَسّب ثؼٌَاى یه چبلص 
 .اسبسی هغشح گشدد

 



:چالش ايل  

  هیجبضذ پشًَسبى ٍ ثیٌیپیص غیشلبثل ًفت لیوت سیىلْبی
 دٍلت آیٌذُ دسآهذّبی دس ًباعویٌبًی ثبػج هسئلِ ایي ٍ

 غبدس وطَسّبی دس دٍلتْب ثَدرِ وِ آًزبیی اص ٍ ضَد هی
 داسد ًفتی دسآهذّبی ثِ صیبدی ٍاثستگی ًفت وٌٌذُ

 هی دٍلت ثَدرِ دس ًَسبى ثبػج  ًفتی دسآهذّبی ًَسبًبت
 ضَد



:چالش ديم  

 دس ًفت لیوتْبی دس افضایطی سًٍذ یه دیگش عشف اص
 سٍی فطبس وبّص ثبػج وطَسّب ایي دس هتوبدی سبلْبی

 ّضیٌِ افضایص ٍ هبلی هالحظبت وبّص ٍ دٍلت هبلی ثخص
 سٍی هْوی تبحیشات هیتَاًذ ٍیظگیْبی ایي ضَد، هی ّب

 .ثبضذ داضتِ التػبدی حجبت ٍ والى التػبد ّبی ضبخع
 



:چالش سًم  
اهب هسئلِ هْن دیگش ًحَُ ی تخػیع دسآهذّبی دٍلت ٍ تشویت  
ّضیٌِ ّبی آى ٍ ثِ ٍیظُ ًحَُ ّضیٌِ وشدى دسآهذّبی اضبفی دس  

 .دٍسُ ّبی افضایص لیوت ًفت هی ثبضذ
یه افضایص هالین دسآهذّبی ًفتی ػوذتب ثِ ّضیٌِ ّبی ػوشاًی،  

ّبی داخل  سشهبیِ گزاسی ٍ تبهیي ًیبص هٌبثغ اسصی هَسد ًیبص ثٌگبُ
 ضَد GDPاختػبظ هی یبثذ، وِ هی تَاًذ ثبػج افضایص 

دسحبلی وِ افضایص ثیص اص حذ دسآهذّبی دٍلتی احتوبال غشف 
افضایص ّضیٌِ ّبی ربسی هبًٌذ حمَق ٍ دستوضدّب، سَثسیذّب وِ 

 .ایي اهش هی تَاًذ تؼْذات دایوی ٍ پبیذاسی سا ایزبد وٌذ



:وتایج حاصل اس بزرسی چالش َا  

  ٍ ًفت لیوت ضَوْبی ثِ دٍلت ّبی ّضیٌِ الؼولػىس دسن
  اّویت یبدآٍس التػبدی سیبستگزاس ثِ تَاًذ هی ًفت ًَسبًبت
  ًفت ػَایذات اص حبغل گزاسی سشهبیِ گستشش ٍ سبصی رخیشُ

  دس هَفمیت ثبػج دسست سیبستگزاسی غَست دس وِ ضَد هی
 .ضَد هی دسآهذی ًَسبًبت لجبل دس دٍلت ّبی ّضیٌِ وٌتشل



:َذف اصلی مقالٍ  
oلیوت تغییشات چَلگی ٍ ًَسبًبت ٍ ضَوْب احش داسد سؼی هغبلؼِ ایي  

 غبدسوٌٌذُ هٌتخت وطَس 5 دس دٍلت ّبی ّضیٌِ هتغیش ثشٍی سا ًفت
   .ًوبیٌذ ثشسسی ًٍضٍئال ًشٍط، ػشثستبى، ایشاى، رولِ اص ًفت
دٍلت اًذاصُ ٍ سبیض افضایص ثبػج هذت وَتبُ دس ًفت لیوت افضایص 

  .گشدد ًوی
افضایص رْت دس هبلی هالحظبت افضایص ثبػج ًفت لیوت ًَسبًبت 

  چَلگی ٍ گشدد هی ًفت غبدسوٌٌذُ وطَسّبی دس دٍلت ّبی ّضیٌِ
  هی دٍلت سبیض ٍ اًذاصُ ثشٍی هخجت احش ثبػج ًفت لیوت تغییشات

 .گشدد

 



:ادبیات وظزی-2  
  ثشای وِ است التػبدی هؼیي ّذفْبی داسای التػبدی ًظبم ٍ وطَس دس

 التػبدی ًظبهْبی هخبل ػٌَاى ثِ .وٌذ هی تالش آًْب ثِ سسیذى
 ّذفْبی ثِ دستیبثی دسغذد هب وطَس رولِ اص ٍ تَسؼِ ثِ سٍ وطَسّبی

 دس .ثبضٌذ هی ربهؼِ سفبُ ٍ اضتغبل افضایص ٍ التػبدی تَسؼِ ٍ سضذ
 اضتغبل تبهیي دس دٍلتْب اغلت ّذف ًیض پیطشفتِ غٌؼتی وطَسسّبی

  اػتجبسپَل ٍ لیوتْب حجبت حفظ ثب ّوشاُ تب است تَسم ثب هجبسصُ ٍ وبهل
  هَارؼِ دسآهذ ون گشٍّْبی ٍ ثیىبساى اػتشاؼ ثب خَد دسوطَس هلی،

  التػبد دس دٍلت دخبلت اضىبل هْوتشیي اص هبلی سیبستْبی ٍ .ًطًَذ
  سا التػبد هَرَد ٍضؼیت دٍلت وِ صهبًی .سًٍذ هی ضوبس ثِ والى

  هَرَد ٍضؼیت ثْجَد هغلَة، ٍضؼیت ثِ سسیذى ثشای ٍ ًذاًذ هغلَة
 گیشد هی دسپیص سا هؼیٌی ساُ ضذُ تؼییي ّذف یب ٍ

 



:تعزیف سیاست مالی   
  ّضیٌِ دس تغییش ًظیش اثضاسّبیی عشیك اص وِ گَیٌذ هی سیبستی ثِ

  ًبیل التػبدی هؼیي اّذاف ثِ وٌذ هی سؼی هبلیبت ٍ دٍلتی ّبی
  ًظیش الذاهبتی ضبهل هبلی سیبست ضذ تؼشیف وِ لشاسی ثِ .گشدد
 هبلیبت دس تغییش دٍلت، ػوشاًی ٍ ربسی ّبی ّضیٌِ دس تغییش

 پشداختْبی دس تغییش غیشهستمین، هبلیبت دس تغییش هستمین،
 .ثبضذ هی ثالػَؼ ووىْبی ٍ اًتمبلی

 



:کارکزد سیاست مالی  
  .سٍد هی ضوبس ثِ  التػبدی تخجیت فشآیٌذ اص رضئی هبلی سیبست
  ٍ هبلی ًْبدّبی ووه ثِ ٍ خَدوبس ثػَست صهبًی التػبدی تخجیت
 غَست دسایي وِ وٌذ هی ػول التػبدی ًظبم دس هَرَد هبلیبتی
  تخجیت . ًبهٌذ هی  خَدوبس ّبی وٌٌذُ تخجیت سا ًْبدّب ایٌگًَِ

  ٍصیشاى ّیئت هػَثبت ٍ لبًًَی لَایح اصعشیك دیگش صهبًی التػبدی
  ثِ تػَیت ثشای وِ ثَدرِ دسلَایح ػوذُ ثغَس وِ ، ضَدهی اًزبم

   ثبضذ هی هٌؼىس ضَد هی تمذین هزلس



:وقش سیاست مالی در اقتصاد  
 سیبست هبلی ٍ سضذ التػبدی -1
 سیبست هبلی ٍ سشهبیِ گزاسی -2
 سیبست هبلی ٍ اضتغبل -3
 



:سیاست مالی ي رشذ اقتصادی -1  
هخبسد التػبدی ، اثضاسی است وِ دٍلت اص عشیك آى هی تَاًذ ثش  

دس ثشسسی ًحَُ تأحیشگزاسی ایي اثضاس  .سضذ التػبدی تأحیش گزاسد
سیبستی ثش سضذ التػبدی دس ٍّلِ اٍل ثبیذ تَرِ ًوَد وِ تأهیي  

هبلی ّش سغحی اص هخبسد دٍلت، چِ اص عشیك هبلیبت گیشی ٍ یب اص  
عشیك استمشاؼ ثخص دٍلتی، هٌزش ثِ رزة هٌبثغ حمیمی ثیطتش  
تَسظ ثخص ػوَهی ضذُ ٍ اص دیذگبُ تخػیػی هٌزش ثِ ثشٍص احش  

 . ربًطیٌی رجشی هی گشدد

حبل دس ایٌىِ تأحیش ربًطیٌی ایزبد ضذُ تب چِ حذ هی تَاًذ هخجت  
 :ٍ یب هٌفی ثبضذ، دٍ حبلت هتػَس است

 



 :حبلت اٍل؛ ٍرَد احشات خبسری هخجت هتٌبظش ثب ربًطیٌی ایزبد ضذُ
اگش هخبسد ثخص دٍلتی هٌزش ثِ افضایص ثْشُ ٍسی ثخص خػَغی  
گشدد، آًگبُ تحت ضشایغی وِ هٌفؼت ارتوبػی ایي هسبلِ اص ّضیٌِ  

فشغت ون ضذى هٌبثغ دس اختیبس ثخص خػَغی ثیطتش ثبضذ، هی تَاى  
گفت وِ هخبسد ثخص دٍلتی تأحیش هخجتی ثش سضذ التػبدی ثش ربی هی  

 .گزاسد

حبلت دٍم؛ ػذم ٍرَد احشات خبسری هخجت دس ًتیزِ ربًطیٌی ایزبد  
 ضذُ

اگش هخبسد ثخص دٍلتی تٌْب دس لبلت هخبسد هػشفی ٍ غیشهَلذ غَست 
پزیشد، آًگبُ ثب تَرِ ثِ پبییي تش ثَدى وبسآیی ثخص ػوَهی ًسجت ثِ  

ثخص خػَغی هی تَاى گفت وِ سغح تَلیذ ثِ ربی افضایص، وبّص 
 .ًیض خَاّذ داضت

 



:سیاست مالی ي سزمایٍ گذاری -2  
  سا خَد هخبسد ٍ وٌذ ارشا سا اًجسبعی هبلی سیبست دٍلت اگش

  هبًٌذ ، ثٌبیی صیش ٍ ػوَهی اهَس ثِ هشثَط هخبسد الجتِ دّذ افضایص
  فشاّن ثؼلت غیشُ ٍ پلْب ٍ سذّب احذاث استجبعی، ضجىِ گستشش

  دس گزاسی سشهبیِ افضایص ثبػج التػبدی سبختْبی صیش آٍسدى
  اهَس دس دٍلت هخبسد افضایص اهب . ضذ خَاّذ خػَغی ثخص

  خػَغی ثخص ثب وِ اهَسی ولی عَس ثِ ٍ دفبػی ٍ ارتوبػی
 دٍلت اگش ٍ ضًَذ هی گزاسی سشهبیِ وبّص هَرت ًجبضذ، هَاصی

 وٌذ اػوبل دسآهذّبیص وبًبل اص سا خَد هبلی ّبی سیبست ثخَاّذ
 وِ وٌذ هی ارشا سا اًجسبعی هبلی سیبست ، ّب هبلیبت وبّص ثب

  لٌجشی ).ضَد هی خػَغی ثخص دس گزاسی سشهبیِ افضایص هَرت
 (1386 سضبیی خًَذاثی، ،
 



:سیاست مالی ي اشتغال -3  
  اص هَحش استفبدُ ثشای الصم تطىیالتی سبختبس وِ وطَسّبیی دس

  ثِ تَسل است، ًیبفتِ وبفی تَسؼِ ، التػبدی ّبی فؼبلیت سبیش
 ػوذُ ساُ تٌْب دٍلت، ّبی ّضیٌِ اص استفبدُ رولِ اص هبلی سیبست

 وِ چٌذ ّش .آیذ هی حسبة ثِ التػبدی حجبت ٍ تَسؼِ ثِ ًیل ثشای
  تَاى ، اداسی ّبی ًبسسبیی ٍ خبسری ّبی ضَن ،سیبسی فطبس
  .است ًوَدُ تضؼیف سیبست ایي اص استفبدُ ثشای سا ّب دٍلت

  هَاسد اص ثسیبسی دس هبلی سیبست وِ است ضذُ هالحظِ ّوچٌیي
 افتبدُ دٍسُ التػبد وٌٌذُ تخجت ػبهل ػٌَاى ثِ خَد اغلی ّذف اص
  خَد ثِ ای ػوذُ تخجتی ضذ ًمص ، هتؼذدی ثسیبس هَاسد دس ٍ

 است وشدُ ووه تؼبدل ػذم تطذیذ ثِ ٍ است گشفتِ



:اوًاع فعالیتُای ديلت   
  دٍ ثِ هی تَاى سا دٍلت فؼبلیت ّبی ولی،  ثٌذی دستِ یه دس

ِ ای، صیشثخص ِ ای ثَدر   ٍ (لَاًیي تٌظین ٍ سیبست ّب) غیشثَدر
  آحبس تحلیل ثِ تٌْب ضذُ، اًزبم هغبلؼبت اوخش دس .وشد تمسین

ِ ای   دس اهب .است ضذُ پشداختِ التػبدی سضذ ثش دٍلت فؼبلیت ثَدر
ِ ای فؼبلیت ّبی ًمص وِ تَسؼِ حبل دس وطَسّبی   ٍ غیشثَدر

 فؼبلیت ّبی تبحیش ًوی تَاى است، ثبال آًْب دس دٍلت تػذی ّبی
ِ ای ًمص ثِ ٍ هحذٍد سا التػبدی سضذ ثش دٍلت   ثشای .وشد ثَدر
  (ًفت ٍیظُ ثِ) عجیؼی هٌبثغ داسای وطَسّبی ثِ هی تَاى هخبل،
  .وشد اضبسُ

 



:وقش بًدجٍ ای ديلت    
یىی اص هْن تشیي هىبًیضم ّبی تٌظین گشدش هبلی دس التػبد دس  
همبثل گشدش تَلیذ ٍ فؼبلیت ّبی ٍالؼی، اّشم هذیشیت ثَدرِ  

ِ ای هی تَاًٌذ  . است دٍلت ّب ثب تٌظین رشیبى هٌبثغ ٍ هػبسف ثَدر
 . ثش گشدش هبلی دس ول التػبد احش ثگزاسًذ

( ًفت، گبص، هؼبدى ٍ غیشُ)دس وطَسّبیی وِ اص هَاّت عجیؼی 
ثشخَسداس ّستٌذ، دسآهذ حبغل اص ایي هٌبثغ رضء ثضسگی اص  

اگشچِ دسآهذّبی اغل اص  . دسآهذّبی دٍلت سا تطىیل هی دّذ
فشٍش داسایی ثش سغح التػبد احش هخجت هی گزاسد، اهب اگش ثب  

هذیشیت غحیح اص ایي دسآهذ استفبدُ ًطَد دس ثلٌذهذت سضذ 
و کارآیی  ایي دسآهذّب ثش سبختبس . التػبدی سا وبّص خَاّذ داد

 .  تصمیم گیری عمىمی تاثیر به سزایی دارنذ

 



:وقش غیزبًدجٍ ای ديلت  
 التػبد ػولىشد ثش ًیض همشسات ٍ لَاًیي ٍ سیبست ّب هزشای اص دٍلت ّب

  همشسات ٍ لَاًیي ٍ سیبست ّب احشگزاسی ولی ًگبّی دس .هی گزاسًذ احش
  اص گستشُ ای ثلىِ ًوی ضَد، هحذٍد سیبستگزاسًظش هَسد هتغیشثش تٌْب

  احش دٍلت سیبست ّبی اص والى ٍ خشد اثؼبد دس التػبدی هتغیشّبی
  وطَسّبی دس .است دضَاس ثسیبس آحبس ایي توبم اسصیبثی وِ هی پزیشد
  .هی گیشد خَد ثِ دیگشی سًٍذ همشسات ٍضغ عجیؼی، هٌبثغ اص ثشخَسداس

  ایزبد ثذٍى ًفت غبدسات اص حبغل دسآهذ ًفتی وطَسّبی دس هخبل، ثشای
  دٍلتی ثخص ثِ الصم ًْبدّبی ٍ ارتوبػی التػبدی، صیشسبخت ّبی

  ثِ ثیطتشی سشػت ثب التػبد وِ هی ضَد هَرت اهش ایي .هی ضَد تضسیك
  اثؼبد هحذٍد وٌٌذُ همشسات ثشلشاسی ٍ  سٍد پیص ضذى دٍلتی سوت

 .وٌذ پیذا ٍسیغ تشی



تأثیز قیمت وفت بز اقتصاد کشًرَای صادرکىىذٌ  
:وفت اس طزیق اثز بز مخارج ديلت  

  تأحیش آى هخبسد ٍ دٍلت ثَدرِ ثش هستمین عَس ثِ ًفت، لیوت ّبى ًَسبى
  وبًبل، ایي اص التػبدی سضذ ثش ًفت لیوت احش ثشسسى هٌظَس ثِ .گزاسًذ هى
  اػتمبد ثِ .پشداخت التػبدی سضذ ثش دٍلت هخبسد احش ثشسسی ثِ ثبیذ

 سضذ ثش هٌفی یب هخجت احش تَاًذ هی دٍلت هخبسد هختلف، التػبدداًبى
 ثخص ٍسی ثْشُ افضایص هَرت دٍلتی، هخبسد اگش .ثبضذ داضتِ التػبدى
  اص هسألِ ایي ارتوبػی هٌفؼت وِ ضشایغی تحت آًگبُ ضَد، خػَغی

  هی ثبضذ، ثیطتش خػَغی ثخص اختیبس دس هٌبثغ ضذى ون فشغت ّضیٌِ
  هی التػبدی سضذ ثش هخجتی تأحیش دٍلتی، ثخص هخبسد وِ گفت تَاى

  .گزاسد



  ٍ هػشفی هخبسد لبلت دس فمظ دٍلتی، ثخص اگشهخبسد ٍلی
  ػوَهی ثخص وبسایى ثَدى ووتش ثِ تَرِ ثب آًگبُ ثبضذ، غیشهَلذ

  ًیض وبّص تَلیذ سغح وِ گفت تَاى هی خػَغی ثخص ثِ ًسجت
  ثیطتش دٍلت، هخبسد وِ لذس ّش دیگش، ػجبست ثِ .یبفت خَاّذ
  افضایص ثیطتش التػبدی سضذ ثبضذ، خػَغی ثخص هخبسد هىول

  بخش خارج جانشین بیشتر دولتي مخارج قذر ّش ٍ یبثذ هی

 شىد خصىصي



 سیاست مالی در کشًرَای صادرکىىذٌ وفت
سیبست هبلی دس تؼذاد ووی اص وطَسّبی تَلیذ وٌٌذُ ثشٍی  

هفبّین ثلٌذهذت ٍ پبیذاسی توشوض داسد ٍ ّذف سیبست هبلی  
ثلٌذهذت آهبدُ وشدى التػبد ثشای صهبًْبیی ثؼذ اص وبّص رخبیش  

ثغَس هخبل وطَسّبی تَلیذ وٌٌذُ ًفت ًطبى دادًذ  . ًفتی هی ثبضذ
وِ هالحظبت ثیطتشی دس پبسخ ثِ ضَوْبی هخجت ًفت ثؼذ اص یه  

 .داسًذ 2000دٍسُ اص پبییي ثَدى لیوت ٍالؼی ًفت اص سبل 
 



حذ ًْبیی استفبدُ اص ضَوْبی هخجت ًفت ثذیي ضىل هی ثبضذ وِ 
ّوِ دسآهذّبی ًفتی دس لبلت داسایی ّبی هبلی رخیشُ هی ضَد ٍ  

اگش ایي  . فمظ ثبصدّی ایي داسایی ّب غشف ّضیٌِ دٍلت هی ضَد
سیبست دًجبل ضَد ثب ٍلَع یه ضَن هخجت ًفت ّیچگًَِ 

تغییشی دس ّضیٌِ ّبی ربسی حبغل ًوی ضَد، اگش چِ یه ساثغِ  
ثلٌذهذت ثیي لیوت ّبی ًفت ٍ سغَح ّضیٌِ ّبی دٍلت هی  

 .  ثبضذ

 



  هی GDP ٍ دٍلت دسآهذّبی افضایص ثبػج ًفت هخجت ضَن یه
  دسآهذ ایي اص هیضاى چِ وٌذ اًتخبة ثبیست هی سپس دٍلت ٍ ضَد

  ایي احش ٍ ضَد اًذاص پس ثبیذ ًفت لیوت افضایص ثَسیلِ ضذُ تَلیذ
  هی هٌؼىس GDP ثِ دٍلت ّبی ّضیٌِ ًسجت دس اًتخبة

 دسآهذّبی وبّص ٍ ًفت هٌفی ضَن یه ٍلَع ثب ّوچٌیي.ضَد
 سؼی دٍلتْب ثلىِ یبثذ ًوی وبّص سشػت ثِ دٍلت ّبی ّضیٌِ ًفتی

 .ًوبیٌذهی ػوَهی ثخص اضتغبل ٍ ارتوبػی ّبی ّضیٌِ حفظ دس
  صیبدی ٍاثستگی ًفت ثخص ثِ ًفت وٌٌذُ تَلیذ وطَسّبی التػبد

  هخجت ّبی ضَن اص حبغل ًفت لیوت افضایص ثیطتش ثغَسیىِ داسد
  وِ وطَسّبیی دس احش ایي ثؼالٍُ ضَد هی ربسی ّبی ّضیٌِ غشف
  هی ثیطتش ثبضذ ثبالتشی ًسجت GDP ثِ ًسجت دٍلت ّبی ّضیٌِ
   .ثبضذ



:تبیه مذل-3  
  تغییشات چَلگی ٍاسیبًس، ، ًفت لیوت ضَوْبی ثشسسی رْت
  هٌتخت وطَسّبی دس دٍلت ّبی ّضیٌِ سضذ ثشٍی ًفت لیوت
  دس وِ . ضذُ استفبدُ سٌزی التػبد هذل اصیه ًفت وٌٌذُ غبدس

  هی هَحش دٍلت ّبی ّضیٌِ سضذ ثشٍی هتغیش دستِ 2 هذل ایي
 غیش ثخص سضذ ثشٍی وِ هتغیشّبیی اص یىسشی : اٍل گشٍُ ثبضذ
  اص هذل ایي دس وِ ضذُ استفبدُ ثبضذ هی گزاس تبحیش خػَغی ًفتی

 گشٍُ التػبد ثَدى ثبص دسرِ تَسم، حبثت، گزاسی سشهبیِ هتغیشّبی
   .ًفت لیوت هتغیشّبی ضبهل وِ ًفت لیوت هتغیشّبی دٍم

 



 :  که در نهایت مذل اقتصاد سنجی ما به شکل ریل خىاهذ بىد 

 



:وتایج مذل-4  
 .داسد دٍلت ّبی ّضیٌِ سضذ ثشٍی هٌفی ٍ وبسا احش داسای تَسم -1
 .داسد دٍلت ّبی ّضیٌِ سضذ ثشٍی هخجت ٍ وبسا احش تحبست ثبصثَدى -2
 ثبضذ هی هؼٌی ثذیي ثبضذ هی هٌفی داسایضشیت ًیض ًفت ضَن -3

  ًسجت وبّص ثبػج خبم ًفت لیوت هخجت ضَن یه ایزبد ثب وِ
  ًوی هؼٌی ثذیي ایي ثبضذ هی دٍلت اًذاصُ ثب دٍلت ربسی ّبی ّضیٌِ
 ّبی ّضیٌِ هغلك سغح وبّص ثِ هٌزش ًفتی ثبالی دسآهذّبی ثبضذ
 اضبفی دسآهذ اص ثخطی ثبضذ هی هؼٌی ثذیي ثلىِ ضَد هی دٍلت

 وبّص یب ٍ دٍلت ثَدرِ ثْجَد غشف ًفت لیوت افضایص اص حبغل
 ضَد هی دٍلت ثَدرِ وسشی



ًَسبًبت لیوت ًفت داسای ضشیت هٌفی هی ثبضذ پس تغییشات ٍ .-4
ًَسبًبت لیوت ًفت ثبػج احش هٌفی سٍی ّضیٌِ ّبی ربسی دٍلتْب 

داسد وِ ایي هغلت گَیب افضایص هالحظبت وطَسّبی ًفتی دس ثشخَسد  
ثبضذ وِ ثِ سشػت الذام ثِ ثب ًَسبًبت ٍ افضایص لیوت ّبی ًفت هی

 .  ّب ًوی ًوبیٌذافضایص ّضیٌِ
چَلگی تغییشات لیوت ًفت داسای ضشیت  هٌفی هیجبضذ ایي ثذاى  -5

هؼٌی است دٍلتْب دس هَارِ ثب چَلگی تغییشات لیوت ًفت اًتظبسات  
هخجت داسًذ یؼٌی اًتظبس داسًذ سًٍذ لیوتی ًفت غؼَدی ثبضذ ٍ ثذیي 
خبعش ًسجت ثِ ّضیٌِ ّبی دٍلت افضایص هی یبثذ الجتِ ًتبیذ فَق دس  

 .وَتبُ هذت هی ثبضذ 



:ي پیشىُاداتوتایج -5  
 عشیك اص ًفتی دسآهذّبی ثِ دٍلتْب ثَدرِ ٍاثستگی وبّص

 ًَسبًبت اص رلَگیشی رْت هبلیبتی پبیِ ٍ هبلیبتی ًظبم گستشش
 ًفتی وطَسّبی دٍلتْبی ثَدرِ دس ًفت لیوت

 حسبثْبی یب هلی تَسؼِ ّبی غٌذٍق هطخع ػولىشد ٍ ضفبفیت
 اسصی رخیشُ

  دس ًفتی دسآهذّبی گزاسی سشهبیِ اص حبغل ثبصدُ اص استفبدُ
 وطَسّب ایي دٍلت ثَدرِ

  ثشای اسبسی ٍ اغلی حل ساُ اص یىی ًیض غبدسات سبصی هتٌَع
  هی ًفت ثِ ٍاثستگی اص ًبضی التػبدی ضَوْبی ٍ هطىالت وبّص

 .ثبضذ

 

 



:وتایج ي پیشىُادات  
  هیبى عجیؼی هٌبثغ فشٍش اص حبغل دسآهذّبی هستمین تَصیغ
 ضْشًٍذاى اص هبلیبت اخز ٍ هشدم

  اص ًفت لیوت سبصی ایوي رْت هطتمِ اثضاسّبی اص استفبدُ
 وِ یبثذ هی اعویٌبى دٍلت سٍش ایي اص استفبدُ ثب وِ ًَسبًبت
 اًزبم ٍ دٍلت ّبی سیبست ثش تبحیشی آیٌذُ دس لیوت وبّص

 .گزاضت ًخَاّذ ارتوبػی تؼْذات
 التػبد دس دٍلت ًمص اهش ایي ثب  وِ  خػَغی ثخص ًمص افضایص

  اتفبق خػَغی ثخص عشیك اص التػبدی سضذ افضایص ػوذُ ٍ ووتش
 .افتذ هی

 


