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طٛـبٖ اـعایف ٘طخ اضظ اظ زٚ ؾبَ پیف زٚثبضٜ زض ایطاٖ آؼبظ قسٜ 

پب قسٜ ثٛز ٚ ظیبٖ  ثٝ 1392اؾت. آذطیٗ ثبض ایٗ طٛـبٖ زض ؾبَ  

ٍٞٙفتی ضا ثطای نٙعت ثیٕٝ، ثٝ ٚیػٜ زض زٚ ضقتٝ حبِج ٚ زضٔبٖ 

ترط     ثٝ ٕٞطاٜ آٚضزٜ ثٛز. أب ایٗ ثبض طٛـبٖ قسیستط اؾت، طٛال٘ی 

 تطی زاضز.  اؾت ٚ احطات پیچیسٜ

زضنس ضقرس، ورٝ        36حك ثیٕٝ تِٛیسی وكٛض ثب  1398زض ؾبَ 

ٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ ضؾیرسٜ   59ثیكتط ٘بقی اظ تٛضْ ثٛزٜ، ثٝ حسٚز 

اؾت. ضقس زیٝ زض ٔمبیؿٝ ثب تٛضْ چٙساٖ ظیبز ٘جٛزٜ اؾت، ؾرٟرٓ    

ٞبی ٌصقرترٝ اظ پرٛضترفرٛ           ٞبی اتٛٔٛثیُ ثطذالؾ ضٚ٘س ؾبَ ثیٕٝ

زضنرس     115اـعایف یبـتٝ، ضطیت تطویجی ثرف ذهٛنی ثرٝ      

ٌصاضی ٘یع ثٝ یٕٗ ضقس ذرٛة ثرٛضؼ      ضؾیسٜ، زضآٔسٞبی ؾطٔبیٝ

اـعایف زاقتٝ ٚ زض ٟ٘بیت ؾٛز ذبِم ثرف ذهٛنی ثرب ضقرس       

ٔیرّریربضز ترٛٔربٖ         2560زضنسی ٘ؿجت ثٝ ؾبَ پیف، ثٝ  125

ٔرٙربثر     «ٌصاضی اظ ٔحُ  ضؾیسٜ اؾت. اِجتٝ اٌط زضآٔسٞبی ؾطٔبیٝ

 قس! زضنس اظ ایٗ ؾٛز ٘بپسیس ٔی 90ٚرٛز ٘ساقت،  »ای ؼیطثیٕٝ

طٛـبٖ اٌطچٝ تمبضبی ٚالعی ثیٕٝ ضا ٔحسٚز وطزٜ ٚ تحت ـكربض  

ٞب ضا اـعایف ٘سازٜ ٚ آ٘رزرب    ٌصاقتٝ اؾت، أب ٞٙٛظ چٙساٖ ٞعیٙٝ

ٝ    وٝ ثیٕٝ ا٘رس، زضآٔرسٞربی         ٌطاٖ ٘یع ؾٛزؾبظی ذٛثی ٘رساقرتر

ٞبی ؾٟبٔساضاٖ ثٝ وٕه ٔرسیرطاٖ    ٌصاضی اظ ٔحُ زاضایی ؾطٔبیٝ

 ٝ ٞربی حربِرج ٚ زضٔربٖ            آٔسٜ اؾت تب ؾٛز قٙبؾبیی قٛز. ثیٕ

ؾربظ٘رس. أرب        زٜ ٞؿتٙس، یب ؾٛز ثؿیبض وٕی ٔی ٕٞچٙبٖ یب ظیبٖ

ٌرط ورٕری       ٍ٘طا٘ی انّی آ٘زبؾت وٝ اٌط رطیبٖ ٔبِی یه ثیٕٝ

ٌصاضی  زؾترٛـ تؽییط قٛز ٚ ٔزجٛض قٛز ٔٙبثعی وٝ ثٝ ؾطٔبیٝ

ٌصاضی ضا اظ زؾرت         اذتهبل زازٜ ضا ٘مس وٙس ٚ زضآٔس ؾطٔبیٝ

قٛز؟ پؽ اظ ترّیٝ وبُٔ احرط     ثسٞس، ثب چٝ ؾط٘ٛقتی ٔٛارٝ ٔی

اـعایف ٘طخ اضظ ثط ؾجس ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذرب٘رٛاض ٚ زض پری آٖ             

ٞبی  وبٞف زضآٔس ؾطا٘ٝ زض وكٛض، چطٛض لطاض اؾت ثٝ ضقس ؾبَ

آیٙسٜ ثیب٘رسیكریرٓ؟ اظ      

ؾٛی زیٍط ٍٞٙبٔی وٝ 

احررطات ٔررٛد رررسیررس     

اـعایف لیٕت زالض ثرٝ    

ورربالٞررب، ٘ررطخ زیررٝ،      

ٞبی زضٔبٖ ٚ ...        ٞعیٙٝ

ثطؾس، چٝ تبحیرطی ثرط     

ای ذٛاٞس زاقت؟ چطٛض ٔكتطیربٖ ضا     ٞبی ثیٕٝ ؾٛزآٚضی ضقتٝ

لب٘  وٙیٓ وٝ زض ایٗ قطایط ثیٕٝ ظ٘سٌی ثرط٘س؟ زض پبؾرد ثرٝ     

ٚوربضٞربیری ورٝ          ٞب ثبیس یبزآٚض قس وٝ قبیرس وؿرت     ایٗ ؾٛاَ

ـطٚقٙس ایٗ ضٚظٞب اٚضرب  ذرٛثری       ٔحهٛالت ذٛز ضا زالضی ٔی

ٌطاٖ قطایط، آ٘مسضٞب ٞٓ آؾبٖ ٘یؿت. حتی   زاض٘س، أب ثطای ثیٕٝ

 ٞبی ٔبِی ثب ؾیّی ؾطخ قٛز. اٌط نٛضت نٛضت

قطوت ٔكبٚض ٔسیطیت آضیب٘ب زض ایٗ ٌعاضـ، ثب ٔطٚضی ثط ٚضرعریرت    

یبی نٙعت ثیرٕرٝ   1398نٙعت زض ؾبَ  ، زض پی آٖ اؾت وٝ رؽطـا

ضا زض ایٗ طٛـبٖ پیسا وٙس، ٔؿیطی وٝ طی وطزٜ اؾت ضا ٔطٚض وٙرس  

 ضٚی آٖ زاقتٝ ثبقس.   ٍ٘بٞی ثٝ ٔؿیط پیفِ ٚ  زض پبیبٖ ٘یٓ

ثب ٞسؾ ٘یُ یٝ ایٗ ٟٔٓ، ایٗ ٌعاضـ زض قف ثرف تٙظیرٓ قرسٜ     

َ  تب ؾْٛ، ضقس نٙعت، زٌطٌرٛ٘ری پرٛضترفرٛ ٚ            اؾت. زض ثرف ٚا

     ٓ س قس ٚ زض ثرف چٟربضْ ٔرٟر ترطیرٗ      ؾٛزآٚضی آٖ ثطضؾی ذٛٞا

ٕٙسی ٔؿبئّی وٝ نٙعت ثیٕٝ ٔی س ثٝ وٕه آٖ تٛ٘ا ٞبی ذٛز ضا    تٛ٘ا

ف ٚ طٛـبٖ ٚ زض زٚضاٖ قىٛـبیی ٞب ٚ    قىٛـب وٙس، چٙبٖ وٝ زض آضٔا

س ؾٛزؾبظ ٚ ثبِٙسٜ ثٕب٘س ٔٛضز ثحج لطاض ٌطـتٝ ثحطاٖ س. زض     ٞب، ثتٛ٘ا ٘ا

ٞبی ؾطثبض نرٙرعرت، ٔرٛضرٛ          ثرف پٙزٓ ضٕٗ تٕطوع ثط ٞعیٙٝ

ٞب ثطضؾی ٚ زض پبیبٖ ٘یرع ثرب اؾرترفربزٜ اظ             تّٕیه ٚ ازؼبْ قطوت

س.   ثٙسی قسٜ ٔجبحج ططح قسٜ رٕ ، SWOTچبضچٛة   ٘ا

یس وٝ ٔؿتٙس پیفِ  ضٚ ٔٛحط ثبقس ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ٔا

 آغاص ػخي

 
بعضی چیضّا سا دس آساهؾ »

گیشین، بعضی چیضّاا   یاد هی
 »سا دس طَفاى

 ًَیغ آهشیکایی ٍیال کاتش، سهاى
 91۸9 – 91۹۸   
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حك ثیٕٝ تِٛیسی زض ثبظاض ثیٕٝ ایطاٖ ورٝ  

ٔریرّریربضز       600حرسٚز     1380زض ؾبَ  

تٛٔبٖ ثٛز ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘طخ ضقرس ؾربال٘رٝ       

 100ؾبَ ثریرف اظ        18زضنس، طی  29

 59ثرٝ     1398ثطاثط قسٜ اؾت ٚ زض ؾبَ 

 ٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ ضؾیسٜ اؾت. 

زضنسی ؾبِیب٘ٝ، ٔب٘ٙس ضقرس   29أب ضقس 

ثؿیبضی اظ اضلربْ ضیربِری زض وكرٛض ٔرب،            

ثیكتط اظ آٖ وٝ ٔتأحرط اظ ضقرس ٚالرعری            

التهبز ثبقس، تحت تأحیط تٛضْ ثٛزٜ اؾت.   

اٌط احط تٛضْ ضا )ثط اؾبؼ قبذم ثرٟربی      

وٙٙسٜ( اظ اضلبْ ٔٛضز٘ظط وٓ وٙیٓ،   ٔهطؾ

حك ثیٕٝ تِٛیسی زض ایٗ زٚضٜ ٔیبٍ٘ریرٗ   

زضنسی زاقتٝ    9٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ ٚالعی 

ثطاثط قسٜ اؾت   4/ 8ؾبِٝ  18ٚ طی زٚضٜ 

 (.1)قىُ 

زضنسی حك ثیٕرٝ      9ضقس ؾبال٘ٝ ٚالعی 

تِٛیسی، ثؿیبض ثیف اظ ضقس الرترهربزی       

اؾت ٚ ثبعج اـعایف ضطیت ٘فٛش ثیرٕرٝ      

)٘ؿجت حك ثیٕٝ تِٛریرسی ثرٝ ترِٛریرس           

(.  2٘بذبِم زاذّی( قسٜ اؾت )قرىرُ           

ٞبی ضطیت ٘فٛش ثیٕٝ ثیكتط ٔتبحط   ٘ٛؾبٖ

اظ تؽییرطات ٘رطخ اضظ اؾرت ورٝ ثربعرج              

اـعایف ٘بٌٟب٘ی تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ثرٝ   

ضیبَ قسٜ اؾت ٚ تب ظٔب٘ی وٝ ٘طخ ثیٕرٝ     

٘یع ایٗ اـعایف ضا تزطثٝ ورٙرس، قربٞرس           

 ایٓ. وبٞف ضطیت ٘فٛش ثیٕٝ ثٛزٜ

   ٖ زٞرٙرسٜ ؾرٟرٓ        ضطیت ٘فٛش ثیٕٝ ٘كرب

نٙعت ثیٕٝ اظ تِٛیس ٘بذربِرم زاذرّری        

 . حق بیوِ تَلیذی باصاس ایشاى 9ؿکل 

 سؿذ صٌعت بیوِ 
٘یؿت ٚ آ٘چٝ ثطای ٔحبؾجٝ ؾٟٓ ثیٕٝ اظ 

ٌیرطز    تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ٔس ٘ظط لطاض ٔی

ای اؾت وٝ زض نٙعت ثیٕٝ    اضظـ اـعٚزٜ

قٛز. اضظـ اـعٚزٜ نٙعت ثطاثرط    تِٛیس ٔی

اؾت ثب رجطاٖ ذسٔبت عرٛأرُ ترِٛریرس        

ٞبی ثیٕٝ، اربضٜ  )حمٛق وبضٔٙساٖ قطوت 

ٞب، وبضٔرعز وربضٌرعاضاٖ، ؾرٛز         ؾبذتٕبٖ

ٞب ٚ ...(. ایٗ اضظـ   ؾٟبٔساضاٖ ایٗ قطوت

ٞرعاض    8حرسٚز     1396اـعٚزٜ زض ؾربَ      

ٔیّیبضز تٛٔبٖ ثٛزٜ اؾرت. اضظـ اـرعٚزٜ       

ٞربی حربثرت طری         نٙعت ثیٕٝ ثٝ لیٕت 

ؾبال٘ٝ ثٝ طرٛض    1380-96ؾبِٝ  16زٚضٜ 

زضنس ضقس وطزٜ اؾت وٝ    3/12ٔتٛؾط 

 3/ 4ثیف اظ ٘طخ ٔتٛؾط ضقس التهربزی    

زضنسی زض ٕٞیرٗ زٚضٜ ثرٛزٜ اؾرت. اظ          

ٕٞیٗ ضٚ، ؾٟٓ ثیٕٝ اظ التهبز طی ایرٗ     

9۹9

1۹
1 1 

99 
9 9 99 

9 1" 9 ۸"
9 1"

  9"
   "

  9"   ۹"

9919 991 9919 991۹ 991 991 991۸

#د س$حق بیوِ ػشاًِ   شی  ً َر 

 .  حق بیوِ ػشاًِ ٍ  شی  ً َر بیوِ دس ایشاى ؿکل 

   

 1

9 

991 9911

حق بیوِ تَلیذی اػوی حق بیوِ تَلیذی ٍا عی

دسصذ  1 
ًش  سؿذ هشک  ػا ًِ

#بشابش 9 $9

دسصذ  1
ًش  سؿذ هشک  ػا ًِ

#بشابش 1 $۹

 1398ٞبی آٔبضی نٙعت ثیٕٝ؛ آٔبض اِٚیٝ ثیٕٝ ٔطوعی زض ؾبَ  ٔٙبث : ؾبِٙبٔٝ

 ٞبی آٔبضی نٙعت ثیٕٝ ٔٙج : ؾبِٙبٔٝ
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زٚضٜ ضٚ٘سی اـعایكی زاقتٝ اؾت )قىرُ   

3.) 

قٛز،   زیسٜ ٔی 1ٌٛ٘ٝ وٝ زض رسَٚ  ٕٞبٖ

ضطیت ٘فٛش ثیٕٝ زض ایطاٖ زض ٔمبیؿٝ ثرب     

ای ٘ظیط آٔطیىب ثؿیربض   یبـتٝ التهبز تٛؾعٝ

ٞربی    وٓ اؾت. ثٝ عجبضت زیرٍرط ضیؿره     

ظیبزی زض التهبز ایرطاٖ ٚررٛز زاضز ورٝ       

ٞب ٞٓ قربٔرُ      قٛز. ایٗ ضیؿه  ثیٕٝ ٕ٘ی

ٞرربیرری اؾررت وررٝ ٔررتررٛرررٝ          ضیؿرره

ٞربی حرٛظٜ      ٞبؾت ٚ ٞرٓ ضیؿره    زاضایی

 3ٞبی اقربل. ٘تیزٝ ایٗ أط ؾٟٓ   ثیٕٝ

زضنسی نٙعت ثیٕٝ اظ التهبز آٔطیىب زض 

ٔمبثُ ؾٟٓ ٘یٓ زضنسی نٙعت ثیٕرٝ اظ    

 التهبز ایطاٖ اؾت. 

٘یبـتٝ ثٛزٖ  ایٗ ٚضعیت حىبیت اظ تٛؾعٝ

ثرف ٔبِی ثٝ طٛض عبْ ٚ نٙعت ثیٕٝ ثٝ    

طٛض ذبل زض ایطاٖ زاضز. ٘ىتٝ ٟٔٓ زیٍط   

اـعٚزٜ ثیٕٝ ثرٝ   ایٗ اؾت وٝ ٘ؿجت اضظـ

زضنس ٚ    26حك ثیٕٝ تِٛیسی زض آٔطیىب  

زضنس اؾت. ثٝ عجبضت زیٍط     20زض ایطاٖ 

تطی اظ حك ثریرٕرٝ      زض ایطاٖ ثرف ثعضي

قرٛز    تِٛیسی نطؾ پطزاذت ذؿبضت ٔی

ترطی اظ آٖ ثرٝ عرٛأرُ            ٚ ثرف وٛچه 

ضؾس. چٙیٗ قطایطی، ثب ترٛررٝ      تِٛیس ٔی

ثٝ ایٗ وٝ زٚ ضقتٝ ثیٕٝ قرم حبِرج ٚ     

         ٖ زٜ   زضٔبٖ ثب ؾٟٓ ثبال زض پرٛضترفرٛ ظیرب

زٞرٙرس،     ٞؿتٙس ٚ یب ؾٛز چٙسا٘ی ٘رٕری       

 چٙساٖ زٚض اظ ا٘تظبض ٘یؿت.

 دس ایشاى  GDP. افضایؾ ػْن فعالیت بیوِ اص9ؿکل 
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 ِ ِ تَلیذی ب GDPًؼ ت حق بیو

ُ صٌعت  ػْن اسصؽ افضٍد
ِ اص  GDPبیو

ِ ب ُ بیو ِ ًؼ ت اسصؽ افضٍد
ِ تَلیذی حق بیو
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 . هقایؼِ ً َر بیوِ دس ا تصاد ایشاى ٍ آهشیکا9جذٍل 

 ِ ِ تَلیذی ب GDPًؼ ت حق بیو

ُ صٌعت  ػْن اسصؽ افضٍد
ِ اص  GDPبیو

ِ ب ُ بیو ِ ًؼ ت اسصؽ افضٍد
ِ تَلیذی حق بیو
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 ِ ِ تَلیذی ب GDPًؼ ت حق بیو

ُ صٌعت  ػْن اسصؽ افضٍد
ِ اص  GDPبیو

ِ ب ُ بیو ِ ًؼ ت اسصؽ افضٍد
ِ تَلیذی حق بیو
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   "   "

 (، ٔطوع آٔبض ایطا1392ٖ-1370ٞبی ّٔی ایطاٖ ) ٔٙبث : حؿبة

 . تعذاد ؿاغالى کـَس ۹ؿکل 
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سؿذ تعذاد ؿاغلیي هحش  سؿذ 
.صٌعت بیوِ اػت

 ٔٙج : ٔطوع آٔبض ایطاٖ
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سؿذ هحصَل ًاخال  داخلی  سؿذ هحصَل ًاخال  داخلی بذٍى ً ت 

ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ضقس نٙعت ثریرٕرٝ    

ثؿیبض ٔتبحط اظ ٔتؽیطٞربی الرترهربزی ٚ          

ارتٕبعی ورالٖ رربٔرعرٝ اؾرت. ایرطاٖ             

ای زض    رٕعیتی رٛاٖ ٚ رٕعیت ثبِرمرٜٛ     

ؾٙیٗ ـعبِیت زاضز. ایٗ ٚضرعریرت ضٚی        

تٛرٟی ثرطای   تٛا٘س پتب٘ؿیُ لبثُ وبؼص ٔی

  ٝ ٞربی    نٙعت ثیٕٝ وكٛض ٚ ثٝ ٚیػٜ ثیرٕر

 اقربل ثبقس.  

 . ًش  سؿذ ا تصادی ایشاى ؿکل 

 1398أب ٚالعیت ٔتفبٚت اؾت. زض ؾبَ   

 15زضنس اظ رٕرعریرت ثربالی         44تٟٙب 

زضنس   18ؾبَ وكٛض ـعبَ ثٛزٜ ٚ حسٚز 

ؾبَ ٘یع ثیىربض      18-35اظ رٕعیت ـعبَ 

ا٘س )ٔطوع آٔبض ایطاٖ(. اظ ؾٛی زیٍرط       ثٛزٜ

٘طخ ٔكبضوت زض ٔیبٖ ظ٘بٖ ثؿیبض پبییرٗ   

زضنس ظ٘بٖ رٛاٖ ـعبَ   30اؾت ٚ حسٚز 

   ٝ ا٘رس قرؽرّری        اظ ٘ظط التهبزی، ٘تٛا٘ؿتر

ثیبثٙس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اؾت وٝ ثب ٚررٛز        

ٚضعیت ٔٙبؾت ٞطْ رٕعیرتری، ترعرساز      

ا٘رس    قبؼالٖ آ٘چٙبٖ وٝ ثبیس ضقس ٘رىرطزٜ  

 (.  4)قىُ 

٘ىتٝ زیٍط ضقرس الرترهربزی اؾرت. زض             

ٓ       ؾبَ ٞرب ٚ ضورٛز       ٞبی ٌصقترٝ ترحرطیر

التهبزی قطایط ثؽط٘زی ضا ثطای التهربز   

ا٘س. تٛضْ ٘ریرع اٌرطچرٝ        وكٛض ایزبز وطزٜ

ثبعج ضقس ظبٞطی ٚ اؾٕری پرٛضترفرٛی        

قٛز، أب زض ٚال  لسضت ذطیس ضا     ثیٕٝ ٔی

وبٞف زازٜ ٚ ثیٕٝ ٚ زاقتٗ اطٕریرٙربٖ      

ورٙرس،     ذبطط ضا ثٝ وبالیی ِٛوؽ ثسَ ٔی 

ٞبی وٛچره ٘ربترٛاٖ اظ         ثؿیبضی اظ ثٍٙبٜ

قٛ٘س ٚ زض ٔزٕٛ     پطزاذت حك ثیٕٝ ٔی

ٌیطز. ثبیرس      ثبظاض ثیٕٝ تحت ـكبض لطاض ٔی 

یبزآٚض قرس ثرب ترٛررٝ ثرٝ ایرٗ ورٝ زض                 

٘ررطخ ضقررس    1398ٚ    1397ٞرربی    ؾرربَ

التهبزی ٔٙفی ثٛزٜ اؾت، ایٗ ضوٛز احرط    

ذٛز ضا ثط ضٚی نٙعت ثیٕٝ ٘یع زاقرترٝ        

 (.5اؾت)قىُ 

 ٔٙبث : نٙسٚق ثیٗ إِّّی پَٛ؛ ٔطوع آٔبض ایطاٖ
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 دگشگًَی پَست َی بیوِ 
ٞبی ٌصقتٝ،  ٘كطیٝ ٔعتجط ؾیٍٕب زض ؾبَ

رٛا٘ی رٕعیت ٚ ضقس طجمٝ ٔتٛؾرط زض   

زا٘ؿت   وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ٝ ضا عبّٔی ٔی  

تٛا٘رس ضقرس زضذكرب٘ری ضا ثرطای             وٝ ٔی

ٞبی ظ٘سٌی ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثربقرس.      ثیٕٝ

أب ثب قیٛ  ٚیطٚؼ وطٚ٘ب، زیٍط چرٙریرٗ     

ٔست، زض   وٓ زض وٛتبِٜ  ای زؾت ثیٙی ذٛـ

تطیرٗ قرٕربضٜ ایرٗ ٘كرطیرٝ زیرسٜ               تبظٜ

زضنرسی    5قٛز. ایٗ ٘كطیٝ وبٞكی   ٕ٘ی

ٞبی ٚالعی ثیٕٝ ظ٘رسٌری      ضا زض حك ثیٕٝ

زض ذبٚضٔیب٘ٝ ٚ آـرطیرمرب         2020زض ؾبَ 

وٙس، ِٚی أیسٚاض اؾت ورٝ    ثیٙی ٔی پیف

زضنسی زض ایرٗ      3ضقس    2021زض ؾبَ 

 ٞب ٔحمك قٛز.  ثیٕٝ

ٞبی ؼیطظ٘سٌی ٘یع ثب     ضقس حك ثیٕٝ زض ثیٕٝ

رف              ف لیرٕرت ٘رفرت ٚ ورٞب تٛرٝ ٝث وٞب

ثیٙری    تٛضیؿٓ ٚضعیت ٘بٔٙبؾجی زاضز ٚ پیف

زضنرسی زض     2ؾیٍٕب ایٗ اؾت وٝ وبٞف      

ٚالعی زض ؾربَ      2ٚ ضقرس      2020حك ثیٕٝ 

 .  ضا قبٞس ثبقیٓ 2021زضنسی زض ؾبَ 

ٔست ضقرس    ثطای زضن ثٟتط ضٚ٘سٞبی ٔیبٖ

ای زض ایطاٖ، ٔیبٍ٘یٗ ٘رطخ     ٞبی ثیٕٝ ضقتٝ

ٝ   ضقس ؾبال٘ٝ ضقتٝ ای طری زٚضٜ      ٞبی ثیٕ

ایرٓ.    ٘كبٖ زازٜ   6ضا زض قىُ  1393 –98

 ظ:تطیٗ ٘ىبت ایٗ ٕ٘ٛزاض عجبضت اؾت ا ٟٔٓ

          ُضقس ذٛة ثیٕٝ ظ٘سٌی ثرٝ زِریر

ٝ     تٛؾعٝ ٞرب زض     ٘یبـتٝ ثٛزٖ ایٗ ثیٕر

ایطاٖ، رٛاٖ ثٛزٖ رٕعیت ٚ تٕطوع    

 ٞبی ثیٕٝ ثط ایٗ ضقتٝ. قطوت

        ُضقس ذٛة ثیٕٝ زضٔربٖ ثرٝ زِریر

رٛاٖ ثٛزٖ رٕعیت، ضقرس ترعرساز         

قبؼالٖ ٚ ضقس طجمٝ ٔرترٛؾرط. زض      

ترعررساز اـرطاز ترحررت        1397ؾربَ   

زضنرس اـرعایرف       17پٛقف زضٔبٖ 

 زاقتٝ اؾت.

       ٝضقس وٓ زض ثیٕٝ حٛازث )اظ رّٕر

زضنررسی تررعررساز      27ورربٞررف    

 (.1397قسٌبٖ زض ؾبَ  ثیٕٝ

   ُضقس وٓ ثیٕٝ قرم حبِج ثٝ زِیر

ؾطوٛة لیٕت، اقجب  ثٛزٖ ـرطٚـ    

ثٝ زِیُ ارجبضی ثٛزٖ ثیٕٝ ثب ٚرٛز   

 ضقس تعساز ذٛزضٚٞب.

     ضقس ذٛة ثیٕٝ ثس٘ٝ، ثٝ زِیُ ضقس

 7ثٝ اظای ٞرط      1393تٛضْ. زض ؾبَ 

ٝ  ثیٕٝ ٘بٔرٝ ثرس٘رٝ       ٘بٔٝ حبِج یه ثیٕ

زض   1397قس ِٚی زض ؾبَ  نبزض ٔی

٘ربٔرٝ حربِرج یره         ثیٕٝ 6ٔمبثُ ٞط 

٘بٔٝ ثس٘رٝ نربزض قرسٜ اؾرت.            ثیٕٝ

ٞبی تحت پٛقف ثیٕٝ ثس٘ٝ  اتٛٔجیُ

زضنرس    14ثرٝ       13زض ایٗ زٚضٜ اظ  

 ضؾیسٜ اؾت.

     ٝٔحسٚزیت ضقس ثیٕٝ ٔؿئِٛیرت ثر

زِیُ رب ٔب٘سٖ ٘رطخ زیرٝ اظ ضقرس           

ضقس   1398ٚ   1397تٛضْ )زض ؾبَ  

 17زضنرس ٚ      10زیٝ، ثٝ ترطتریرت      

 زضنس ثٛزٜ اؾت(.

 ٕٝٞربی ٔرٟرٙرسؾری،        ضقس ذٛة ثی

ؾٛظی، ٘فت ٚ ا٘طغی، ثٝ زِیرُ      آتف

ٞربی    ٞب ٚ پرطٚغٜ     تٛضْ اضظـ زاضایی  

ٞبی ٌصقتٝ ثب     نٙبی  ثعضي زض ؾبَ

 ٚرٛز ضوٛز عٕٛٔی.

     ٝ ٞربی    ضقس ٘ؿجتب ٔٙبؾت زض ثریرٕر

 حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ زالیُ تٛضٔی.

 42طی ایٗ زٚضٜ ؾٟٓ ثیٕٝ حبِج اظ پٛتفٛ اظ   

زضنس وبٞف یبـتٝ اؾرت ٚ زض     35زضنس ٝث 

ٚ   15ثرٝ     10٘مطٝ ٔمبُث ؾٟٓ ظ٘رسٌری اظ        

رعایرف       23ثرٝ    20ؾٟٓ زضٔبٖ اظ  زضنرس ـا

 (.7یبـتٝ اؾت )قىُ 
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9919  11سؿذ هتَػ  دس دٍسُ  ػالِ  سؿذ هتَػ  صٌعت طی دٍسُ 

 9919 - 11ای طی دٍسُ  ّای بیوِ . هتَػ  ًش  سؿذ هشک  ػالیاًِ سؿتِ ؿکل 

 ثیٕٝ ٔطوعی 98ٞبی آٔبضی ثیٕٝ؛ آٔبض اِٚیٝ ؾبَ  ٔٙبث : ؾبِٙبٔٝ
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دسهاى صًذگی  حَاد  ؿخ   ال  ٍ 
هاصاد

حَاد  ساًٌذُ  بذًِ اتَه یل  هؼ َلیت آتؾ ػَصی

حق بیوِ عایذ ؿذُ تعذاد بیوِ ًاهِ صادسُ

 9911- 1۸ًاهِ صادسُ  . هتَػ  ًش  سؿذ هشک  ػا ًِ حق بیوِ عایذ ؿذُ ٍ تعذاد بیو1ِؿکل 

 . دگشگًَی پَست َی باصاس بیوِ کـَس۸ؿکل 

ٓ، ضقس حك ثیٕٝ ثیرف      پیف  تط یبزآٚض قسی

ٚالعی نٙعت ثریرٕرٝ     اظ آٖ وٝ ٔتأحط اظ ضقس 

بثرطایرٗ ثرطضؾری        ثبقس ٔتأحط اظ تٛضْ اؾت. ٙث

ٞربی   ٞب، ٝث ٚیػٜ زض ضقتٝ ٘بٔٝ ضقس تعساز ثیٕٝ

رترطی اظ     ٔجتٙی ثط لطاضزازٞبی ذطز، زضن ٟث

ٚالعی ثبظاض ٝث ٔب ثسٞس.    ٌٛ٘ٝ ورٝ     ٕٞبٖضقس 

قٛز ضقس ثبالی تعساز  زیسٜ ٔی 8زض قىُ 

تٛا٘س ثٝ    ٞبی نبزضٜ زضٔبٖ وٝ ٔی ٘بٔٝ ثیٕٝ

ٞربی   ضٚاد ثیٕٝ زضٔبٖ تىٕیّی زض ؾبظٔبٖ

 ُ تٛررٝ اؾرت. زض        وٛچه تعجیط قٛز، لبث

ٞبی ظ٘سٌی ٞٓ ضقس زضذكبٖ تعرساز   ثیٕٝ

ٞب   ٞب ٔتأحط اظ تٕطوع ثطذی قطوت ٘بٔٝ ثیٕٝ

ٞبی ظ٘سٌی طی ایرٗ زٚضٜ      ثط تٛؾعٝ ثیٕٝ

ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙیٗ ٔكررم اؾرت ورٝ       

ٝ    تعساز ثیٕٝ ٞربی اترٛٔرجریرُ ضقرس           ٘ربٔر

 .ا٘س ٔحسٚزی زاقتٝ

ٞٓ ازأٝ    1398أب آیب ایٗ ضٚیٝ زض ؾبَ  

ضقرس    9زاقتٝ اؾت؟ ٘ٝ چٙساٖ. قىرُ        

ٝ  حك ثیٕٝ تِٛیسی ضقتٝ ای زض    ٞبی ثیٕر

 زٞس: ضا ٕ٘بیف ٔی 1398ؾبَ 

  َتمطیرجرب یره ؾرْٛ         1397زض ؾب

پٛضتفٛی ثیٕٝ زضٔربٖ وكرٛض ٘رعز         

حرك    1398ثیٕٝ زی ثٛز. زض ؾبَ     

 15ثیٕٝ نبزضٜ زی زض زضٔبٖ تٟٙرب   

زٞرٙرسٜ    زضنس ضقس زاقت وٝ ٘كبٖ

اـعایف ا٘سن ٘طخ ثٛزٜ اؾرت. ایرٗ       

ٔؿأِٝ ٔٛرت وبٞف ضقرس ثریرٕرٝ       

زضٔبٖ زض وُ نٙعت ٚ حتی وٙتطَ   

 ٔتٛؾط ضقس نٙعت قسٜ اؾت.

 ٕٝٞبی  قطایط تٛضٔی اٍ٘یعٜ ذطیس ثی

ظ٘سٌی ضا وبٞف زازٜ اؾت ٚ ٕٞیٗ    

      ٝ ٞربی    أط ثبعج وٙسی ضقرس ثریرٕر

 قسٜ اؾت. 1398ظ٘سٌی زض ؾبَ 

    زض ثیٕٝ حٛازث حك ثیٕٝ تِٛریرسی

 وبٞف یبـتٝ اؾت.

  32ضقس     ٓ ٝ، ٔرٟر ترطیرٗ     زضنسی تعطـ

ٜ اؾت. ز ٝ قرم حبِج ٛث ُ ضقس ثیٕ  زِی

    زض ثیٕٝ ثس٘ٝ، ضقس لیٕت ذٛزضٚٞرب

 56تطیرٗ تربحریرط ضا زض ضقرس              ٟٔٓ

 زضنسی ایٗ ضقتٝ زاقتٝ اؾت.

 1397ٔٙبث : ؾبِٙبٔٝ آٔبضی نٙعت ثیٕٝ؛ 
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دسهاى
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د س     9ػشاًِ حق بیوِ صًذگی دس ایشاى حاذٍد     91  دس ػال 
بَدُ اػت.  هطابق گضاسؽ ًـشیِ ػیگواا دس ّاوااى ػاال ایاي               
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اػوی صٌعت
9911دس ػال 

 9911. سؿذ اػوی حق بیوِ تَلیذی دس ػال 1ؿکل 
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 ّای صًذگی اص پَست َی باصاس بیوِ کـَس . ػْن بیو99ِؿکل 
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جْاى باصاسّای 
پیـشفتِ 
آػیایی

باصاسّای دس 
حال تَػعِ 
آػیایی

اهاسات ایشاى تشکیِ کَیت عشبؼتاى  طش
ػعَدی

 91  ّای صًذگی اص پَست َ دس جْاى، آػیا ٍ کـَسّای هٌطقِ،  . ػْن بیوِ 9ؿکل 

 ٕٝٞبی أٛاَ ضقس لبثُ تٛررٝ      زض ثی

تطیٗ زِیُ ضقس    ٞب ٟٔٓ اضظـ زاضایی

 حك ثیٕٝ ثٛزٜ اؾت.

ٚ٘س ضقس حك ثیٕٝ ٞبی ظ٘سٌی زض ایطٖا اظ    ض

٘ىبت ٟٔٓ زض تؽییط تطویرت پرٛضترفرٛ زض           

ٞبی اذیط اؾت. ثیٕٝ ظ٘سٌی زض ایرطٖا    ؾبَ

یبـتٍری ثؿریربض       زض ٔمبیؿٝ ثب رٟبٖ تٛؾعٝ

تظبض ٔی ضٚز وٝ ثرٝ     وٕی زاضز ٚ اظ ایٗ ضٚ ٘ا

ٔطٚض ذٛز ضا ٝث اعساز ٚ اضلبْ رٟب٘ی ٘عزیه   

ٝ   2019وٙس. زض ؾبَ  ٞربی    زض رٟبٖ ثیرٕر

ِٛریرسی        46ظ٘سٌی  زضنس اظ حك ثیٕرٝ تر

رس. ایرٗ       ٞبی تزبضی ضا تكىیرُ زازٜ   ثیٕٝ ٘ا

ٞبی پیكطـترٝ آؾریرب ٚ           عسز حتی زض ثبظاض

ؾیٝ ٚ ثربظاضٞربی زض حربَ ترٛؾرعرٝ           الیبٛ٘

آؾیبیی، ثبالتط ٚ زض ایطٖا ٚ ؾبیط وكٛضٞبی    

سن اؾت )قىُ  (. ؾطاٝ٘ حرك    10ٔٙطمٝ ٘ا

ثیٕٝ ظ٘سٌی ایٗ اذتالؾ ضا حتی ٝث قىرُ    

بیف ٔی ٚاضح زٞس؛ زض حربِری ورٝ        تطی ٕ٘

ربضات   379ایٗ ؾطاٝ٘ زض رٟبٖ  زالض ٚ زض ٔا

ی ٝث طٛض     272 زالض اؾت، زض ایطٖا ٞط ایط٘ا

زالض ثیٕرٝ   24تٟٙب  2019ٔتٛؾط زض ؾبَ 

 .تظ٘سٌی ذطیساضی وطزٜ اؾ

ٞبی ٌصقرترٝ ؾرٟرٓ        زض ایطٖا ٘یع زض ؾبَ

عایرف   ثیٕٝ ٞبی ظ٘سٌی اظ پٛضتفٛ زض حبَ ـا

زٜ ٚ اظ حسٚز  ٝث   1387زضنس زض ؾبَ   5ٛث

ضؾریرسٜ     1398زضنس زض ؾبَ     15حسٚز 

ط ـطو وٙیٓ وٝ ایطٖا     11 اؾت )قىُ   (. ٌا

ٖ، ثبظاضٞبی تٛؾعرٝ     ٘یع ٔؿیطی ٔكبٝث رٟب

تٝ قطق آؾیب ٚ یرب ثربظاضٞربی زض حربَ            یـب

وٙرس،    تٛؾعٝ آؾیبیی ٘ظیط چیٗ ضا طی ٔی 

تظبض زاقت وٝ قطوت پؽ ٔی ٖٛا ٘ا ٞبیری   ت

ٌبز ٚ وبضآـرطیرٗ ورٝ زض حربَ            ٘ظیط پبؾبض

ٞبی ظ٘سٌری     حبضط تٕطوع ثیكتطی ثط ثیٕٝ

زاض٘س، زض آیٙسٜ ؾٟٓ ثیكتطی اظ ثبظاض ثیٕرٝ   

 1398ٔٙج : آٔبض اِٚیٝ ثیٕٝ ٔطوعی زض ؾبَ 

 1398ٔٙج : آٔبض اِٚیٝ ثیٕٝ ٔطوعی زض ؾبَ 

 ٔٙج : ٘كطیٝ ؾیٍٕب
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 ػَدآٍسی 
ٞربی ثریرٕرٝ       قٛز، قطوت زیسٜ ٔی 12طٛض وٝ زض قىُ  ٕٞبٖ

، زضآٔس حك ثیٕٝ ؾرٟرٓ ٘رٍرٟرساضی       1398ذهٛنی زض ؾبَ 

ٞربی    ا٘س ٚ ثطای رجطاٖ ذؿربضت  ٔیّیبضز تٛٔب٘ی زاقتٝ 23213

ا٘رس. ثرٝ ایرٗ         ٔیّیبضز تٛٔبٖ ٞعیٙٝ ذؿربضت زازٜ    18647آٖ، 

 80ٞبی ثیٕٝ ذهٛنی ثبِػ ثرط    تطتیت، ضطیت ذؿبضت قطوت

 ٝ ٞبی نٙعت ثیٕرٝ     زضنس ثٛزٜ اؾت. ٞعیٙٝ ذؿبضت تٟٙب ٞعیٙ

ٞبیی ٔرخرُ وربضٔرعز، ؾرٟرٓ          ٞبی ثیٕٝ ٞعیٙٝ ٘یؿت ٚ قطوت

ٝ          نٙسٚق ٞربی ازاضی     ٞب ٚ ٞعیٙٝ ٔكبضوت زض ٔٙبـ  ٚ ٞرعیرٙر

ٞب، ضطیت ترطوریرجری         عٕٛٔی ٘یع زاض٘س. ثب احتؿبة ایٗ ٞعیٙٝ

زضنس ضؾریرسٜ اؾرت. ثرٝ          115ٞبی ثیٕٝ ذهٛنی ثٝ  قطوت

تٛٔبٖ حك ثیٕٝ عبیس قسٜ ؾٟرٓ    100عجبضت زیٍط ثٝ اظای ٞط 

تٛٔبٖ ٞعیٙٝ )قبُٔ ذربِرم       115ٞبی ثیٕٝ  ٍٟ٘ساضی، قطوت

 ٝ ٞربی ازاضی ٚ عرٕرٛٔری ٚ ...(                وبضٔعز، ٞعیٙٝ ذؿبضت، ٞعیٙر

ٖ   115ا٘س. أب ضطیت تطویجی  پطزاذتٝ زٜ   زضنسی ثٝ ٔعٙبی ظیب

ٞبی ثیٕٝ زٚ ٔرٙرجر  زضآٔرس        ثٛزٖ نٙعت ثیٕٝ ٘یؿت. قطوت 

 وٙس. زیٍط ٘یع زاض٘س وٝ رجطاٖ ایٗ اضبـٝ ٞعیٙٝ ضا ٔی

   ای  گذاری اس محل منابع بیمه درآمد )مشزوع( سزمایه .

وٙٙرس    ٌصاضی ٔی   ٞبی ثیٕٝ حك ثیٕٝ زضیبـتی ضا ؾطٔبیٝ قطوت

ٞبی ثیٕرٝ   ، قطوت1398وٙٙس. زض ؾبَ   ٚ اظ آٖ ؾٛز وؿت ٔی

تٛٔبٖ حك ثیٕٝ عبیس قسٜ ؾٟرٓ ٘رٍرٟرساضی        100ثٝ اظای ٞط 

ٝ  16ثبِػ ثط  ٌصاضی ایٗ ٔرٙربثر ، ؾرٛز وؿرت             تٛٔبٖ اظ ؾطٔبی

س )ؾٛز  وطزٜ (. ایرٗ ؾرٛز       12ٔیّیبضز تٛٔب٘ی زض قىُ   3765٘ا

ورٙرس ٚ      زضنسی ضطیت تطویجی ضا رجطاٖ ٔی   15تٕبٔی ٔبظاز 

سوی ضا ٘یع ٘هیت قطوت    وٙس. ٞبی ثیٕٝ ذهٛنی ٔی ؾٛز ٘ا

ِ خؼاست ػْن ًگْذاسی ّضیٌ

ِ ػْن ًگْذاسی۹۸ 91 دسآهذ حق بیو
 9 99

ٍاگزاسی اتکایی
۸11۸

ِ ای  دسآهذ کاسهضد، هـاسکت $ػایش دسآهذّای بیو
...دس هٌاف  ٍ 

999 

ِ ای ِ گزاسی اص هحل رخایش هٌاب  بیو دسآهذ ػشهای
9۸  

ِ گزاسی اص هحل ػایش   دسآهذ ػشهای
 1  هٌاب  ٍ دسآهذ تؼعیش اسص 

ػَد عولیاتی
   1

ِ ّای اداسی ٍ عوَهی ّضیٌ
9   

ِ ای  ِ ّای بیو کاسهضد، ػْن صٌذٍ  ٍ $ّضیٌ
عَاس ، ترییشات ػایش رخایش فٌی، ّضیٌِ 
#هـاسکت دس هٌاف 

 9 9

ِ گشاى اتکایی خؼاست دسیافتی اص بیو
   1

ّضیٌِ خؼاست 
   ۸ 

ِ عایذ ؿذُ دسآهذ حق بیو
99 91

. ّوِ اعذاد بِ هیلیاسد تَهاى اػت

دسصذ  1 شی  خؼاست 
دسصذ  99 شی  تشکی ی  

 9911ّای بیوِ خصَصی،  . جشیاى هالی ؿشکت 9ؿکل 
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   گذاری   درآمد )دوپینگ( سزمایه

ٞربی    قطورت اس محل سایز منابع.   

ثیٕٝ ٔٙبثعی زیٍط ؼیط شذبیطـٙری ٚ    

ای زض اذتیبض زاض٘س وٝ زض  ٔٙبث  ثیٕٝ

ْ     ٚال  اظ زاضایی زاضاٖ )ٚ     ٞربی ؾرٟرب

زیرسٌربٖ(     قبیس اظ ثسٞی ثٝ ذؿبضت 

ٞبی ثیٕٝ   تكىیُ قسٜ اؾت. قطوت 

ٌصاضی ایٗ ٔٙبث   ذهٛنی ثب ؾطٔبیٝ

 2296، زضآٔررسی    1398زض ؾرربَ    

ا٘رس.    ٔیّیبضز تٛٔب٘ی ثٝ زؾرت آٚضزٜ    

ٌصاضی زض ٟ٘بیرت     ایٗ زضآٔس ؾطٔبیٝ

ٔٛرت اـعایف ؾٛز عّٕریربتری ثرٝ       

 ٔیّیبضز تٛٔبٖ قسٜ اؾت. 2559

ٞبی ثیرٕرٝ عرٕرّرىرطز           آیب ٕٞٝ قطوت 

ا٘س؟ ثسیٟی اؾت وٝ پبؾد  ٔكبثٟی زاقتٝ

ذریرط اؾررت. ثرب تررحرّرریرُ ؾررٛزآٚضی            

، ٔعّرْٛ   1398ٞبی ثیٕٝ زض ؾبَ  قطوت

قطوت ضطیت تطویرجری    13قٛز وٝ  ٔی

قطوت ضطیرت     9زضنس ٚ  110ثیف اظ 

زضنس )ٚ وٕرترط اظ        100تطویجی حسٚز 

110     ٝ ا٘رس ٚ ثریرٕرٝ زی          زضنس( زاقتر

زضنسی زاقتٝ اؾت   45ضطیت تطویجی 

 . (13)قىُ 

زٞرس ورٝ      ضطیت تطویجری ٘كربٖ ٔری       

ٞررب ثررسٖٚ ؾررٛز حرربنررُ اظ         قررطوررت

ٌرصاضی چرمرسض ؾرٛز ترِٛریرس             ؾطٔبیٝ

ٖ  وطزٜ  14طٛض ورٝ زض قرىرُ          ا٘س. ٕٞب

)ٕ٘ٛزاض ذطی ظضز ضً٘( پیساؾت ثسٖٚ    

 ٝ ٌصاضی تٟٙب    احتؿبة زضآٔسٞبی ؾطٔبی

 ا٘س.  زٚ قطوت ؾٛز زاقتٝ

ٌصاضی اظ ٔحُ ٔٙبث    زضآٔسٞبی ؾطٔبیٝ

ای ٕٞچٙبٖ زض قٕربض عرٕرّرىرطز        ثیٕٝ

زٜ ٞؿتٙس، ٔٙبث  زیٍطی زض اذتیبض  ظیبٖ

    ٝ ٌرصاضی آٖ ؾرٛز       زاض٘س وٝ ثب ؾطٔربیر

ا٘س ٚ ثرب اضربـرٝ قرسٖ آٖ            وؿت وطزٜ

ا٘س )ٕ٘ٛزاض ذرطری لرطٔرع           ؾٛززٜ قسٜ

تطتیرت، ترٙرٟرب      (. ثٝ ایٗ  14ضً٘ قىُ 

زٜ ذرٛاٞرس     تأؾیؽ ظیبٖ یه قطوت تبظٜ

ثٛز. ثبیس یبزآٚض قرٛیرٓ ورٝ زض لتربٚت         

ٞب ٘رجربیرس ؾرٛز       ای قطوت عّٕىطز ثیٕٝ

 9911ّای بیوِ،  .  شی  تشکی ی ؿشکت99ؿکل 

 9911. اجضای ػَد عولیاتی، 9۹ؿکل 
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ِ ای ِ گزاسی اص هحل هٌاب  بیو ػَد عولیاتی با دسآهذ ػشهای
ِ گزاسی ػَد عولیاتی بذٍى دسآهذّای ػشهای
ػَد عولیاتی

ِ گزاسی ّا، دسآهذّای ّوِ احتؼا  با  بِ ؿشکت ّا ّوِ ػشهای
ُ اًذ ؿٌاػایی عولیاتی ػَد ص ا، حکوت جض  وَ ه  دس ٍ کشد

  اػت آهذُ دػت بِ تَهاًی هیلیاسد      عولیاتی ػَد

91۹"
9۹1"
99 "
999"
9 ۸"
9 9"
9 9"
9  "
991"
99 "
99 "
99۹"
99۹"
9 1"
9 1"
9 ۸"
9  "
9  "
9 ۹"
9  "
1 "
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... دی

ؿشکت  ۹
" 99بیـتش اص

ؿشکت  1
" 99تا "   99بیي 

ؿشکت  1
"  99کوتش اص 

ای اؾت ٚ ثبیس زض لتبٚت عّٕىطز     ثیٕٝ

ٞب ِحرب  قرٛز. ٚلرتری زضآٔرس           قطوت

ٌصاضی اظ ٔحُ ٔٙبثر       حبنُ اظ ؾطٔبیٝ

ای ضا ثٝ ؾٛز حبنُ اظ عٕرّریربت       ثیٕٝ

ٝ    ای اضبـٝ ٔی ثیٕٝ ای   وٙیٓ )ٕ٘ٛزاض ٔیّ

ٞب   ( ٘عزیه ثٝ ٘یٕی اظ قطوت  14قىُ 

 زٜ ٞؿتٙس.   ٕٞچٙبٖ ظیبٖ

ٞبیی وٝ ثرب احرترؿربة زضآٔرس            قطوت

ٝ    حبنُ اظ ؾطٔبیٝ ای   ٌصاضی ٔٙبث  ثیٕر

 ا٘س! ٞب ثٝ رع قطوت ثیٕٝ زی )ثٝ ٚاؾطٝ اضائٝ آٔبض زضذكبٖ( حصؾ قسٜ ٘بْ قطوت 14ٚ  13ٞبی  زض قىُ



ٌصاضی ؾبیط ٔرٙربثر  ضا      حبنُ اظ ؾطٔبیٝ

   زض ٘ظط ٌطـت.

أب چطا زض نٙعت ثیٕٝ ایطاٖ ؾٛز لربثرُ   

قٛز؟ زض پبؾد ثٝ ایٗ     تٛرٟی تِٛیس ٕ٘ی

زٜ ثرٛزٖ    پطؾف ثبیس یبزآٚض قس وٝ ظیبٖ

زٚ  ضقتٝ زضٔبٖ ٚ قرم حبِج ثب ؾٟرٓ    

ثبالیكبٖ زض پٛضتفٛی نٙرعرت ثریرٕرٝ،          

ٚضعیت ٘بٔٙبؾت ؾٛززٞی زض نٙرعرت      

ٖ  ثیٕٝ ضا تٛضیح ٔی ٌٛ٘رٝ ورٝ      زٞس. ٕٞب

قرٛز، ثریرٕرٝ        زیرسٜ ٔری     15زض قىُ   

حبِرج ثرسٖٚ زض ٘رظرطٌرطـرترٗ              قرم

ٝ     ٞعیٙٝ ٞربی    ٞبی ازاضی ٚ عٕٛٔی )ٞعیٙ

  َ زٜ   ظیربزٜ   1387-96ٞبی    حبثت( زض ؾب

 17٘ریرع زض       1398ثٛزٜ اؾت. زض ؾبَ    

ضقتٝ ثیكتط اظ آ٘ری اؾرت ورٝ ٌرعاضـ        

 قٛز. ٔی

ضقتٝ زضٔبٖ ٘یع ٕٞچٖٛ قرم حربِرج        

ضرطیرت    16قطایط ٔٙبؾجی ٘ساضز. قىُ 

زٞرس.    ذؿبضت ضقتٝ زضٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔری  

ٔطبثك قىُ زض زٜ ؾبَ ٔٙتٟی ثٝ ؾربَ    

وٓ   ،  ضطیت ذؿبضت زضٔبٖ زؾت  1397

زضنس ثٛزٜ اؾت ٚ ثب ِرحرب  ورطزٖ       91

          ٝ ٞربی     ٞعیٙٝ وبضٔرعز ـرطٚـ ٚ ٞرعیرٙر

ازاضی ٚ عٕٛٔی، ثسٖٚ قه ایٗ ضقرترٝ      

 زٜ ثٛزٜ اؾت. ظیبٖ

ثیٕٝ زضٔبٖ زض قرطورت       1398زض ؾبَ 

ٔیّیبضز تٛٔربٖ ؾرٛز ثرٝ        412ثیٕٝ زی 

ضؾرس ورٝ      ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت. ثٝ ٘ظط ٔی  

زض ایٗ لطاضزاز، ضطیت ذؿبضت پربیریرٗ،    

٘سازٖ ٞعیٙٝ وبضٔعز ـرطٚـ ٚ زضیربـرت       

وبضٔعز اتىبیی ثٝ ؾٛزآٚضی ؼیطٔعَٕٛ ٚ    

ثؿیبض ذٛة ا٘زبٔیسٜ اؾت. أب زض ٕٞیٗ    

قطوت زیٍط ورٝ اطرالعربت      16ؾبَ زض 

 84ٞب ٔٛرٛز اؾت، زض ٔزٕٛ  تٙرٟرب     آٖ

ٔیّیبضز تٛٔبٖ ؾٛز ٘بذبِم حبنُ قرسٜ  

اؾت، وٝ ٔكبثٝ قرم حبِج، ثب ِرحرب         

تٛا٘س ثرٝ    قسٖ ٞعیٙٝ ازاضی ٚ عٕٛٔی ٔی

زٜ قسٖ ضقتٝ زضٔبٖ ثیب٘زبٔرس. ثرٝ       ظیبٖ

ایٗ تطتیت ضٚقٗ اؾت وٝ زض حبِی ورٝ     

زضنس پٛضتفٛی نٙعت ثیٕٝ ٔطثرٛ      58

ثٝ زٚ ضقتٝ قرم حبِج ٚ زضٔبٖ اؾرت       

ٚ ثٝ طٛض وّی ؾٛززٞی ایرٗ زٚ ضقرترٝ       

تٛاٖ ا٘ترظربض     چٙساٖ ٔطّٛة ٘یؿت، ٕ٘ی

زاقت وٝ وُ نٙعت چرٙرساٖ ؾرٛززٜ          

 ثیفعایس. ثبقس ٚ ثٝ حطٚت ؾٟبٔساضاٖ ذٛز

 999  9 1   9۹   99

    

 99  
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 ۹ 1

 9  
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991۸ 9911 9911 991 9919 991 9919 991۹ 991 991 
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ٖ    قطوت ثیٕٝ ٞرب زض     ای وٝ اطرالعربت آ

زؾتطؼ ثٛزٜ اؾت، ضقتٝ ثیٕٝ قررم    

ٔیّیبضز تٛٔبٖ ظیبٖ ٘بذربِرم    380حبِج 

ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت. اٌط ؾٟرٓ ثریرٕرٝ      

      ٝ ٞربی ازاضی ٚ      قرم حبِرج اظ ٞرعیرٙر

عٕٛٔی ٘یع ِحب  قٛز احترٕربال حرسٚز      

ٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ زیٍط ثرٝ ایرٗ ظیربٖ         

قٛز. ثبیس زلت وطز وٝ ضقترٝ     اـعٚزٜ ٔی

  تٛا٘رس ررطیربٖ ٔربِری         زٜ حبِج ٕ٘ی ظیبٖ

ٔخجتی ایزبز وٙس ٚ ٘رمرف ٔرٛحرطی زض          

        ٝ ٌرصاضی    اـعایف زضآٔرسٞربی ؾرطٔربیر

ٞب ٘ساضز ٚ آ٘چٝ ثٝ عرٙرٛاٖ ؾرٛز       قطوت

ٌصاضی قرم حبِج قٙربؾربیری        ؾطٔبیٝ

قٛز، ؼیطٚالعری اؾرت ٚ ظیربٖ ایرٗ           ٔی

اى
َه
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 ػْن باصاس، س ابت ٍ ًَآٍسی
ؾٝ ثرف پیكیٗ ٌعاضـ حىبیت اظ آٖ   

 زاقت وٝ 

  ؾبَ ٌصقتٝ ثرب     18نٙعت ثیٕٝ زض

 9ٔیبٍ٘یٗ ضقرس ٚالرعری ؾربال٘رٝ           

زضنسی، ضقس ٔٙبؾرجری زاقرترٝ ٚ       

ؾٟٓ ثیٕٝ اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّری     

ٞٓ ثٝ طٛض وّی اـعایف یبـرترٝ أرب      

قست ضلبثت زض ایٗ نٙعت حتی اظ    

تط ضقس وطزٜ اؾت.    پٛضتفٛ ٞٓ ؾطی 

ضٕرٗ ایرٗ ورٝ زض حربَ حربضرط              

ٚضعیت التهبز والٖ، ٘ظیط وبٞرف    

ٞب، ترٛضْ   زضآٔس ؾطا٘ٝ زالضی، تحطیٓ

ٔعٔٗ، ضقس التهبزی ٘بچیع ٚ ...، ثرٝ     

 ظ٘س. تمبضبی ٚالعی ثیٕٝ آؾیت ٔی

       ٝتطویت پٛضتفٛ زض ؾبِیبٖ ٌرصقرتر

تؽییط وطزٜ ٚ ٚظٖ ثیرٕرٝ اررجربضی        

قرم حبِج زض پٛضترفرٛ ورٓ قرسٜ       

اؾت. زض ٔمبثُ ٔطبثرك اِرٍرٛٞربی           

رٟب٘ی ٚ ثب ثٝ عطنٝ آٔسٖ رٕعیرت  

رٛاٖ وكٛض ٚ ضقس طجمٝ ٔترٛؾرط،   

ٞبی زضٔبٖ ٚ ظ٘رسٌری اظ         ؾٟٓ ثیٕٝ

پٛضتفٛ ضقس وطزٜ اؾت، أب ٕٞچٙبٖ  

ٞبی ظ٘سٌری ؾرٟرٓ ورٕری اظ            ثیٕٝ

پٛضتفٛی ثیٕرٝ وكرٛض زاض٘رس ٚ ثرٝ          

ذبطط قطایط التهربز ورالٖ وكرٛض      

ضقس آٖ ٘یع زض حبَ حبضرط ترحرت      

 ـكبض اؾت.

             نٙعت ثیرٕرٝ، ؾرٛز ورٕری ثرطای

ؾبظز ٚ ٞرٕربٖ       ؾٟبٔساضاٖ ذٛز ٔی  

 ٝ ٌصاضی   ؾٛز وٓ ٞٓ ثیكتط اظ ؾطٔبی

ٔٙبث  ٔبِی ذرٛز ؾرٟربٔرساضاٖ ثرٝ           

زؾت آٔسٜ اؾت ٚ ٘رٝ عرٕرّریربت            

ٌطی. ربی تعزت ٞٓ ٘یرؿرت،     ثیٕٝ

چطا وٝ زٚ ضقتٝ حبِج ٚ زضٔبٖ ورٝ       

زضنررس پررٛضتررفررٛ ضا تكررىرریررُ       58

زٜ ٞؿرترٙرس ٚ یرب         زٞٙس، یب ظیبٖ ٔی

 ؾٛز ثؿیبض وٕی زاض٘س.

اٌط لجَٛ وٙیٓ وٝ ٞسؾ ٟ٘بیی یه ثٍٙبٜ 

التهبزی ثرف ذهٛنی ذّك ؾرٛز ٚ      

حطٚت ثطای ؾٟبٔساضا٘ف اؾت، نرٙرعرت    

ثیٕٝ ضا زض تحمك ٞسؾ ٘رٟربیری ذرٛز،         

تٛاٖ چٙساٖ ٔٛـك زا٘ؿت. زض ایرٗ        ٕ٘ی

ثرف اظ ٌعاضـ ثطای تحّیُ چطایی ایرٗ  

ٚضعیت ٚ یبـتٗ ٔؿیطٞبیی ثطای تؽیریرط   

 پطزاظیٓ. آٖ ثٝ زٚ ٔٛضٛ  ظیط ٔی

            زض اثتسا ثرٝ ٔرٛضرٛ  حرىرٕرطا٘ری

پطزاظیٓ ٚ ایٗ ٔٛضٛ  ضا     قطوتی ٔی

ثطضؾی ذٛاٞیٓ وطز وٝ اؾربؾربب ثرٝ      

زِیُ ضعؿ زض حبوٕیت قرطورتری،    

ثؿیبضی اظ ٔسیطاٖ اضقس ثیرٕرٝ، ثرٝ      

ٞسؾ ٔٛضز ٘ظط یعٙی ذرّرك ؾرٛز          

 ٟ٘ٙس! ثطای ؾٟبٔساض ٚلعی ٕ٘ی

        ٚ ٖؾپؽ ثٝ ٔٛضٛ  زیزیتبِی قرس

ٞربی ثریرٕرٝ        ٌصاض زیزیتبِی قطوت 

پطزاظیٓ؛ چطا وٝ ٔعترمرسیرٓ ایرٗ       ٔی

تطیٗ ـطنت ٔحیطی ثطای  پسیسٜ ٟٔٓ

ٞربی    ٌطاٖ ثطای ؼّجٝ ثط ضرعرؿ    ثیٕٝ

 . زضٚ٘ی ٚ تٟسیسٞبی ٔحیطی اؾت

حکمزانی شزکتی: آیاا ماصاا اد        

 مشتزک داریم؟

ٞبی ثیٕٝ طی  ؾٟٓ ثبظاض قطوت 17 قىُ 

ٖ  ؾبَ اذیط ضا ٘كبٖ ٔی 9 ٌرٛ٘رٝ    زٞس. ٕٞب

تط ٌفتٝ قرس، اـرعایرف قرست          وٝ پیف

 َ ٞربی     ضلبثت ٚیػٌی ٟٔٓ نٙعت زض ؾرب

ترٛاٖ اظ ذرالَ        ٌصقتٝ ثٛز وٝ آٖ ضا ٔی

ٞب، اـعایرف ترعرساز       اـعایف تعساز قطوت

ٕ٘بیٙسٌبٖ ٚ وبضٌعاضاٖ ٚ اـعایف ضلربثرت     
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ٖ  لیٕتی حتی زض ضقتٝ زٜ    ٞبی وبٔال ظیرب

ٔكبٞسٜ وطز. أب آیب ثٝ ٚال  ـطٚـ ثیكترط   

 ت؟ٚ ؾٟٓ ثبظاض ثیكتط ٟٔٓ اؾ

       ٝ ٌرصاضی ٚ       ٞسؾ ؾٟبٔساض اظ ؾرطٔربیر

ا٘ساظی یه ثٍٙبٜ التهبزی وؿت ؾٛز  ضاٜ

قٛز وٝ ضـتبض ثٍٙبٜ ٘یرع   اؾت ٚ ـطو ٔی

زض رٟت ٔٙبـ  نبحت ثٍٙبٜ یب ٞرٕربٖ     

تٛا٘س اظ طرطیرك        ؾٟبٔساض اؾت. ؾٛز ٔی

ـطٚـ تعساز ظیبزی ٔحهَٛ ثب حربقریرٝ    

ؾٛز ا٘سن ثٝ زؾت آیس یرب اظ طرطیرك          

ـطٚـ تعساز وٕتطی ٔحهَٛ ثب حبقریرٝ   

ؾٛز ثبالتط. ِٚی زض ٞط زٚ نٛضت ـرطٚـ   

زٜ اؾرت ٚ اظ ؾرٛز          ٔحهِٛی وٝ ظیبٖ

وٙس تٛریٟی ٘رساضز.     ٟ٘بیی ثٍٙبٜ وٓ ٔی

زض ایٗ ٔجحج ـطٚـ ٚ ؾٟٓ ثبظاض انبِت 

٘ساضز. انُ ؾٛز اؾت ٚ ـطٚـ ٚ ؾرٟرٓ      

ثبظاض تٟٙب زض ضاؾتبی ؾٛززٞی ثریركرترط     

 تٛا٘س ٔحّی اظ اعطاة زاقتٝ ثبقس.    ٔی

أب زض ٚالعیت، ثیكترط ٔرسیرطاٖ اضقرس         

ٌط ایطاٖ، اظ ایٗ ٔٙظط ثٝ  ٞبی ثیٕٝ قطوت

وٙٙس. ثطذری اظ آ٘ربٖ         ٚضعیت ٍ٘بٜ ٕ٘ی

آ٘مسض ثٝ ز٘جبَ ـطٚـ ٚ ؾرٟرٓ ثربظاض،          

ذهٛل اظ ططیك ضلربثرت لریرٕرتری،          ثٝ

ا٘س وٝ زض ٟ٘بیت ثیٕٝ ٔطوعی ٘بچربض   ثٛزٜ

ثٝ ٚض  وؿ لیٕتی ثطای ثیٕٝ قرررم     

       ٖ ـرطٚقری      حبِج ٚ رّرٌٛریرطی اظ اضظا

ؼیطٔٛرٝ قسٜ اؾت. ثٝ عجربضت زیرٍرط،       

ٚوبض ثیٕٝ ورٝ زض       ارعای ٔرتّؿ وؿت

ٞربی     ٟ٘بیت وبضٌعاض ؾٟبٔساضاٖ قطورت 

ثیٕٝ ٞؿتٙس زض ضاؾتبی ٔٙبـعی ٔتفربٚت  

اظ ٔٙبـ  وبضـطٔبیبٖ انّی ذٛز یرعرٙری      

وٙٙس. زض ایٗ ـترب    ؾٟبٔساضاٖ حطوت ٔی

ٚ زض ٌعیٙٝ ثسثیٙب٘ٝ ٞط وساْ اظ ثبظیٍرطاٖ  

 (.18زیس ٚیػٜ ذٛز ضا زاض٘س )قىُ 
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   اظ زیس ٔسیط اضقس، ؾٟٓ ثبظاض ثیكترط

ترط   یعٙی ٚظٖ ثیكتط زض نٙعت، ٟٔٓ

ثٛزٖ ٚ احتطاْ ثبالتط. ٞرٕرچرٙریرٗ          

ـطٚـ ثیكتط ثٝ حفظ رطیبٖ ٔبِری     

ثطای پطزاذت ذؿبضت ٚ ثٝ تعرٛیرك    

زٞی  ا٘ساذتٗ ٔكىُ زض قطایط ظیبٖ

وّیسی اؾت. ثرب ـرطٚـ ثریركرترط             

وٓ   ٞب ضا ثطای زؾت  تٛاٖ ذؿبضت ٔی

یىی زٚ ؾبَ ظیط ـطـ ربضٚ ورطز ٚ    

 اظ ٘عٕت ذؿبضت ٔعٛق ثٟطٜ ثطز!

 ٝٞب، ؾرٛز ٚ    اظ زیس ٔسیطاٖ ـٙی ضقت

ظیبٖ زض حرفرظ قرؽرُ ٚ حرمرٛق             

زضیبـتی آ٘بٖ تبحیط چٙرسا٘ری ٘رساضز.     

ِٚی ـطٚـ ثیكتط ٞٓ ٔسیط اضقس ضا      

وٙس ٚ ٞٓ إٞیت ثیكتطی   ضاضی ٔی

زٞرس. ایرٗ       ثٝ زپربضترٕربٖ ٚی ٔری       

 »٘ؿجت ذؿربضت  «ٔسیطاٖ ثیكتط ثب 

وٙٙس تب    ضقتٝ ذٛز اضتجب  ثطلطاض ٔی 

ضرطیرت   «ٚ یب    »ضطیت ذؿبضت«ثب 

 !»تطویجی

           ٝزض قعت ٞٓ ؾٛز ٚ ظیربٖ قرعرجر

قرٛز، ٚ زض حرفرظ        ٌیطی ٕ٘ی ا٘ساظٜ

قؽُ یب حمٛق زضیبـتی ٔسیرطاٖ آٖ     

تبحیطی ٘ساضز. ِٚی قعجٝ ثبیس ـطٚـ    

ذٛز ضا طجك ثٛزرٝ ٔحرمرك ورٙرس.      

ضٕٗ ایٗ وٝ ـطٚـ ثیكتط یرعرٙری     

 تط ثٛزٖ ٔسیط قعجٝ. ٟٔٓ

     اظ زیس ٕ٘بیٙسٜ، ـطٚـ ثیكتط یعٙری

زٜ   زضآٔس ثیكتط؛ ـبضغ اظ ؾٛز یب ظیبٖ

ثٛزٖ ـطٚـ ثطای قطوت ثیٕٝ. ایرٗ   

ضٚیىطز ٕ٘بیٙسٌبٖ ضا ثرٝ پرٟرّرٛاٖ          

 حبِخب٘ی زوب٘ساض تجسیُ وطزٜ اؾت!

ضؾس ورٝ زض       ثٝ عجبضت زیٍط، ثٝ ٘ظط ٔی

وٓ أىبٖ ایزبز ترعربضو      ایٗ ـتب زؾت

قسیس ٔٙبـ  ٚررٛز زاضز. زض ثرطذری             

ای    ٞب ٕٔىٗ اؾت ٞیأت ٔرسیرطٜ   قطوت

لسضتٕٙس ٚ ذیطذٛاٜ، یب ٔرسیرطعربٔرّری        

پیكطٚ ثط ایٗ تعبضضبت چیطٜ قٛ٘س، أرب    

زض ؾطح نٙعت پتب٘ؿیُ لرسضترٕرٙرسی     

ثطای تعبضو ٔٙبـ  ٚ ظیط پرب ٌرصاقرترٗ       

ٔٙفعت ٟ٘بیی ؾٟبٔساضاٖ ثرطای وؿرت       

ؾٛز ٚرٛز زاضز. ٚالعیت ایٗ اؾرت ورٝ      

تٛا٘س ضقس ٚ تعبِی  نٙعت ثیٕٝ ایطاٖ ٕ٘ی

ضا تزطثٝ وٙس، ٍٔرط آٖ ورٝ ثرٝ طرٛض             

ای ایٗ تعبضو ٔٙبـر  ثربِرمرٜٛ ضا          ضیكٝ

وبٞف زٞس. زض ایٗ ضاؾتب ٘یبظ اؾت وٝ ثب  
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 ار ه در شزک  
یپٟٙبٖ وطزٖ ذؿبضت ٚ تحٛیُ آٖ ثٝ ٔسیط ثعس-
قسٖ پٛضتفٛ  ثعضي تط انبِت ؾٟٓ ثبظاض ٚ -

ٚ  ٔسیط اضقس ٕ٘ی زا٘س وٝ وساْ ضقتٝ ؾٛزآٚض اؾت -
ٔسیط ـٙی ٞٓ إٞیت ٕ٘ی زٞس 

ٖ ٞبؾ- ت، اعتجبض ٔسیطاٖ ـٙی ثٝ ا٘ساظٜ ـطٚـ ضقتٝ آ
ـ آـطیٙی آٟ٘ب ٘ٝ ؾٛزآٚضی ٚ اضظ

ـطٚـ ثیكتط ثٝ ٞط لیٕت -

پ   ا   ا  


