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 يری مته بیبویٍ یبزدَمیه َمبیص ملی بُرٌ

٘ظشاٖ ٚ حٕبیت ٚ ٔـبسوت صٙذٚق ٘ٛآٚسی         ٚسی ثب ػٙبیت اِٟی ٚ ثب حضٛس اسصؿٕٙذ صبحت        یبصدٕٞیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ثٟشٜ   

ٝ           0011ٟٔشٔبٜ    62ٚ    62ٚ ؿىٛفبیی دس سٚصٞبی       ٝ   دس ٔحُ ایٗ صٙذٚق ٚ ثب ٕٞیبسی ػالل  صٛست حضٛسی    ٔٙذاٖ ث

ٓ   ٚ ٔجبصی ثشٌضاس ؿذ. ثیب٘یٝ حبضش حبصُ جٕغ        ٞبی چٟبسٌب٘ٝ ٕٞبیؾ اػت      ٞب ٚ ٘ـؼت  تشیٗ ٘ىبت ػخٙشا٘ی    ثٙذی ٟٔ

 ؿٛد. وٝ دس ادأٝ تمذیٓ ٔی

ٍری ًیبسهٌذ ٍفبق هلی ٍ هستلشم تغییز          ثْزُ
ًگزش ٍ ثبٍر سیبستگذاراى ٍ دٍلتوزداى          

تب اص عشیك ثبصٍ٘شی ٔمشسات ٚ اصالح لٛا٘یٗ            است

وبس ٚ ٕٞچٙیٗ اص         ٚ  ٔشثٛط ثٝ ثٟجٛد ٔحیظ وؼت       
آٔٛصؽ ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ، تحَٛ دس ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ             
تشثیت ٚ تالؽ دس جٟت استمبی فشًٞٙ ػٕٛٔی              

ٝ     ثٟشٜ ٚسی ثٝ یه      ػغٛح جبٔؼٝ، ثٟشٜ       ٚسی دس ٕٞ
اسصؽ اجتٕبػی ٚ ٘ٛػی اٍِٛی سفتبسی دس ٔیبٖ الـبس          

ٚسی جض    ٔختّف ٔشدْ تجذیُ ؿٛد. تحَٛ دس ٘ظبْ ثٟشٜ       
ثب تٛجٝ ٚیظٜ ثٝ اثؼبد ٔتٙٛع آٖ یؼٙی اثؼبد ػیبػی،              

 التصبدی ٚ فشٍٞٙی ٔیؼش ٘خٛاٞذ ثٛد.
 

1 
ٚسی دس    ثشای سػیذٖ ثٝ ػغٛح لبثُ لجِٛی اص ثٟشٜ          

دسجٝ اَٚ الصْ اػت ٔذیشاٖ ثٝ ٚظبیف لب٘ٛ٘ی خٛد دس          
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚالف ثبؿٙذ ٚ ایٗ أش ٔؼتّضْ              حٛصٜ

تفىیه وبسأذ ٚظبیف لٛای ػٝ ٌب٘ٝ اػت. دس حبَ            

تذاخل ٍظبیف خصَصب در ارتجبط لَُ        حبضش  
همٌٌِ ٍ لَُ هجزیِ وِ حبصل عولىزد             
ًوبیٌذگبى است، تجذیل ثِ هبًعی در ثزاثز          

 ُ . ٕ٘بیٙذٌبٖ  ٍری در وطَر ضذُ است      رضذ ثْز

ثب دخبِت دس أٛسی ٔب٘ٙذ ػضَ ٚ ٘صت ٔذیشاٖ                 
ٞبی دِٚتی، دخبِت دس ٔحُ ٚ          ٞب ٚ ؿشوت     ػبصٔبٖ

ٞب ٚ ػذْ تٛجٝ ثٝ تٛجیٝ التصبدی          ؿیٜٛ اجشای پشٚطٜ  
ؿٛ٘ذ.   ٞب ػجت اخالَ دس ػّٕىشد لٜٛ ٔجشیٝ ٔی            آٖ

  ْ ٞبی فـبسی وٝ خبسج اص ٚظبیف لب٘ٛ٘ی         اػتفبدٜ اص اٞش
ٚسی ٚ    ٔجّغ اػت ٕٞچٙیٗ ٔٙجش ثٝ وبٞؾ ثٟشٜ         

ؿٛد. ِزا الصْ اػت ٞٓ          ٌیشی فؼبد ٘یض ٔی       ؿىُ
ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚ ٞٓ ٔذیشاٖ اجشایی، دس چبسچٛة ٚظبیف          

ٞبی فشالب٘ٛ٘ی وٝ     لب٘ٛ٘ی خٛد ٌبْ ثشداس٘ذ ٚ اص دخبِت       
         ٝ ٞبػت،   تٟٙب ٔٙجش ثٝ ٞذس سفت ٔٙبثغ ٚ افضایؾ ٞضیٙ

 اجتٙبة وٙٙذ.
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 يری   ضرط بُرٌ پیص

 َبی قبوًوی    ببزگطت مذیران ي مسئًالن بٍ جبیگبٌ



ٞبی ٔٛجٛد دس لٛا٘یٗ، دس ػغٛح              ػّیشغٓ ضؼف  
ػبصٔب٘ی، اػتب٘ی، ثخـی ٚ ّٔی لٛا٘یٙی ثشای افضایؾ         

عولیبتی ضذى  ٚسی ٔٛجٛد اػت. ثب ایٗ حبَ           ثٟشٜ
ایي لَاًیي هستلشم آى است وِ در ٍّلِ اٍل         
هَاًع اجزای لَاًیي ضٌبسبیی ٍ در جْت          
رفع ایي هَاًع الذام ضَد ٍ در گبم ثعذی،           
ًظبم اداری وطَر هَرد ثبسًگزی ٍ اصالح          

تحَٛ دس ٘ظبْ اداسی وٝ الصٔٝ        اسبسی لزار گیزد.  

ٚسی اػت، ٔٙٛط ثٝ الذأبتی اػبػی اػت.           سؿذ ثٟشٜ 
ٞبی    صیشػبختالذأبتی ٘ظیش تٛجٝ ٔؼئٛالٖ ثٝ           

ٓ       افضاسی،  ٘شْ ػبصی،   تفىیه ٚظبیف دس ػغٛح تصٕی
      ٓ ػبصی ٚ اجشا دس      اجشا ٚ ٘ظبست ٚ تٕشوضصدایی اص تصٕی

ٞبی ٔختّف، استمبی پٛیبیی ٚ تغییش دس                 دػتٍبٜ
        ٜ ٞب ٚ حتی      سٚ٘ذٞبی ٔؼیٛة تثجیت ؿذٜ دس دػتٍب

 ٜ ٞبی ٘بوبسآٔذ ٚ صائذ، تٕشوض ثش خشٚجی          ا٘حالَ دػتٍب
ٞبی   ٚ اثشثخـی ٘ظبْ اداسی ثٝ جبی تبویذ ثش ٚسٚدی          

آٖ اص جّٕٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ٔٙبثغ ٔبِی، اسصیبثی                
ٞبی لبثُ    ٔذیشاٖ ثش اػبع ػّٕىشد ٚٔجتٙی ثش ؿبخص      

ٌیشی ٚ ٕٞچٙیٗ تحَٛ دس ٘ظبْ پشداخت ٚ                ا٘ذاصٜ
       ٝ ٔحٛسی ثٝ ػّٕىشد ٚ       پبداؽ ٚ ٌزاس ثٝ ػٕت تٛج

٘تیجٝ دس ٘ظبْ پبداؽ، ػضَ ٚ ٘صت ٔذیشاٖ ٚ اػتمشاس           
٘ظبْ ؿبیؼتٍی دس ا٘تصبثبت اص اٞٓ الذأبتی اػت وٝ          

 الصْ اػت ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد.
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        ٝ ٌزاسی   سؿذ التصبدی ثش دٚ ٔجٙبی اصّی یؼٙی ػشٔبی

افشایص تَلیذ ًبخبلص   یبثذ.    ٚسی تحمك ٔی    ٚ ثٟشٜ 
داخلی ٍ رضذ التصبدی هجتٌی ثز                

گذاری حذٍد یه دِّ است وِ در           سزهبیِ
  ُ ٚ ٔتبػفب٘ٝ اػتٟالن ػشٔبیٝ اص       وطَر هتَلف ضذ

ٌزاسی پیـی ٌشفتٝ اػت. ایٗ دس حبِی اػت            ػشٔبیٝ
               ٝ  ٌزاسی ٘یض        وٝ حتی ثب افضایؾ ػشٔبی

ٝ         ثٝ ٞبی   ٔحٛس ٘شخ   ػجت ػجٛس اص ٔشحّٝ سؿذ ػشٔبی
           ٗ  ثبالی سؿذ التصبدی دٚس اص دػتشع اػت. ثٙبثشای

    ُ ِ     تَجِ هَثز ثِ ثْز ریشی در    ٍری ٍ ثزًبه
جْت ارتمبی آى تٌْب راّىبر هوىي ٍ             

الصْ اػت جٟت    رسذ.    گزیشًبپذیز ثِ ًظز هی    

ضبخص رضذ  سػیذٖ ثٝ سؿذ پبیذاس التصبدی           
    ُ ٔٛسد تبویذ    ٍری ٍ ًَآٍری    هجتٌی ثز  رضذ ثْز

 لشاس ٌیشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبیؼت اص التصبد ثؼتٝ      ػبختبسٞبی التصبدی وـٛس ٔی   
ثٝ ػٕت التصبد ثبص حشوت وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ ٘ظبْ ػٙتی          

ٞبی ٘ٛیٗ حىٕشا٘ی ٚ      حىٕشا٘ی ثبیذ جبی خٛد سا ؿیٜٛ     
ٔذیشیت ٔٙبثغ ثذٞذ. ػبختبسٞبی ثبص ٚ ٘ٛیٗ حىٕشا٘ی         

پزیشی، ؿٟشٚ٘ذٔحٛسی، ػذْ        وٝ دس آٖ ٔؼئِٛیت      
جٛیی، ٔـبسوت ػٕٛٔی ٚ اسصیبثی ػّٕىشد        أىبٖ سا٘ت 

دس آٖ ثیؾ اص پیؾ ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد؛ ٚ ایٗ ٕٞٝ             
ٞبی ثبالػت.    ٚسی  ٘یبص حشوت ثٝ ػٕت ثٟشٜ         پیؾ

سػیذٖ ثٝ یه ٘ظبْ حىٕشا٘ی ثب ویفیت ٔؼتّضْ تٛجٝ          
ٚسی ٚ ٘ٛآٚسی، ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ        ثٝ ٔضیت سلبثتی، ثٟشٜ   

 ثبٚس لّجی سٞجشاٖ ٞش جبٔؼٝ اػت.
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 يری  بُرٌ

 ضبٌ کلیذ گطبیص اوسذاد اقتصبدی ایران



ػبَ ٌزؿتٝ ٚجٛد     01ٚیظٌی ٟٔٓ  التصبد ایشاٖ دس         
ٞبی پش٘ٛػبٖ سؿذ التصبدی اػت. چٙیٗ ٘ٛػب٘بتی         دٚسٜ

اجبصٜ ثٟجٛد ػغح دسآٔذ ٚ ثبالسفتٗ ػغح سفبٜ جبٔؼٝ سا     
دٞذ. ایجبد تغییشات ٔثجت دس جٟت جٌّٛیشی اص            ٕ٘ی

هستلشم گذار اس ًْبدّب ٍ تعبهالت      ایٗ ٘ٛػب٘بت   
غیزرسوی ثِ سوت لَاًیي ضفبف، رلبثتی         

ّبی در حبضیِ هبًذُ       ضذى ٍ ٍرٍد ثخص    
 التصبد است. 

چٙیٗ الذأبتی دس ػیٗ حبَ وٝ ساٞىبسٞبیی ٔٛثش دس           
اصالح فضبی ٘بػبِٓ ٚ صد ٚ ثٙذٞب دس التصبد اػت،              

ٚسی ٚ ٘ٛآٚسی ٚ دس ٘تیجٝ سؿذ پیٛػتٝ ٚ           ٔٙجش ثٝ ثٟشٜ  
     ٖ ثبس التصبدی    ٔتٙبػت التصبدی ٚ وبٞؾ ٘ٛػب٘بت صیب

 خٛاٞذ ؿذ.
 
 
 

ٚسی سا ٔٛسد تبویذ       ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػؼٝ إٞیت ثٟشٜ     

ثیٌی ثزًبهِ    هٌطجك ثب پیص  فشاٚا٘ی لشاس دادٜ اػت.  
     ُ ٍری در رضذ      ضطن تَسعِ، سْن ثْز

 درصذ تعییي        53التصبدی وطَر        
  ضذُ است.

أب ٔتبػفب٘ٝ دس چٟبس ػبَ ٌزؿتٝ ثب سؿذ ٔٙفی سٚثشٚ           
ٚسی ٚ اثش     وٝ ٔبحصُ تٛجٝ ثٝ ثٟشٜ       ایٓ دس حبِی    ثٛدٜ

ثخـی وٝ دس اػٙبد ثبالدػتی روش ؿذٜ اػت، افضایؾ          
 سضبیتٕٙذی ٔشدْ اػت.

6 
ٔٛضٛع ٟٔٓ دیٍشی وٝ ٘جبیذ اص ٘ظش دٚس داؿت،               

 ٚ ػّٕىشد      ّبی دٍلتی     جبیگبُ ضزوت  

ٞبی دِٚتی دس ؿشایظ      آٟ٘بػت. دس حبَ حبضش ؿشوت     
فمذاٖ فضبی سلبثتی ٚ ثخؾ خصٛصی لذستٕٙذ وٝ           

تٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ ثبال سفتٗ ویفیت وبالٞب ٚ خذٔبت              ٔی

ُ     -ؿٛد   ُ    ثِ ثٌگب اًذ وِ تٌْب     ّبیی تجذیل ضذ
 . وٌٌذُ هٌبثع ّستٌذ هصزف

ٞب،   دلت دس وبالٞب ٚ خذٔبت خشٚجی ایٗ ؿشوت            
ضشٚست ثبص ؿذٖ ٚ سلبثتی ؿذٖ التصبد، وبٞؾ              

ٚسی سا ثیؾ اص پیؾ       ا٘حصبسات ٚ عجیؼتب افضایؾ ثٟشٜ    
 ٌشدا٘ذ. سٚؿٗ ٔی

 
 
 

ٚسی دس ٘ظبْ           پیبٔذٞبی ٔغفَٛ ٔب٘ذٖ ثٟشٜ         
ٝ   تصٕیٓ ٜ      ػبصی، ثش٘بٔ ٞبی ٔختّف    سیضی ٚ اجشا دس حٛص

ِ آؿىبس اػت. ؿبیذ        ای ثِ اًذاسُ      ّیچ هسئل
گَیبی چٌیي پیبهذّبی   در وطَر   ثحزاى آة   

ای وٝ ایشاٖ دس حبَ حبضش         ٌٛ٘ٝ  ثٝ  ًبگَاری ًجبضذ. 

جضٚ وـٛسٞبیی اػت وٝ ثیـتشیٗ تؼبسض ثیٗ ٔصشف        
 آة ٚ ٘یبصٞبی ٔحیظ صیؼت سا داسد. 

ٚسی دس اػتفبدٜ     ػذْ تٛجٝ ثٝ ویفیت ٔٙبثغ آة ٚ ثٟشٜ        
اص ایٗ ٔٙبثغ اص ػٛیی ػجت ٞذس سفت ٔٙبثغ خصٛصب دس           

ٞبی   ثخؾ وـبٚسصی ؿذٜ ٚ اص ػٛی دیٍش آِٛدٌی آة        
 ػغحی دس ثؼیبسی اص ٔٙبعك وـٛس سا ثٝ د٘جبَ                

 داؿتٝ اػت. 
ٖ   ساٜ سفت اص  چٙیٗ ثحشا٘ی ٔذیشیت ٔصبسف ٚ           حُ ثشٚ

ٞبی   حمبثٝٔٙبثغ آة دس حذ حفظ ٔٙبثغ تجذیذپزیش ٚ           
ٖ    ٔحیظ صیؼتی  ٕٞٝ     یبفتٝ  ، ٔذیشیت تمبضب، ٚسٚد ػبصٔب

ػبصی ٔىب٘یضْ    ثشداساٖ دس ٔذیشیت آة، ِضْٚ پیبدٜ        ثٟشٜ
ٚسی آة ثب جّت ٔـبسوت ثخؾ         صحیح افضایؾ ثٟشٜ  
  ٝ ٞبی آثی ٚ جؼتجٛی      ٌزاسی عشح   خصٛصی دس ػشٔبی

 اٍِٛٞبی جبیٍضیٗ ٔؼیـت اػت.
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در الگَّبی جذیذ ًظبم التصبدی، هٌجع هْن        
است. ثزخالف    داًص ٍ تىٌَلَصی   التصبد،  

ّبی پیطیي ٍ هٌبثع دیگز ایي هٌجع             دٍرُ
ا٘مالة دیجیتبَ ٚ      ًبپذیز است.   دائوی ٍ پبیبى  

    ُ تصٛسی سا دس التصبد       إٞیت دادٜ، تحٛالت غیشلبث
سلٓ صدٜ ٚ خٛاٞذ صد. ِزا دسن ٘بصٛاة اص ٔفبٞیٓ ایٗ             

         ٝ ٞب خٛاٞذ ثٛد.      حٛصٜ تٟٙب ٔؼجت ثبال سفتٗ ٞضیٙ
تحٛالت حبصُ اص ا٘مالة دیجیتبَ ٘حٜٛ تِٛیذ،              
ٔصشف ٚ اؿتغبَ سا ٔتحَٛ ٚ دس ٘تیجٝ ػبختبسٞبی            
اجتٕبػی ٚ ػیبػی سا ٘یض دػتخٛؽ تغییشات ػٕیمی           

 وٙذ.   ٔی

ّب   ثب تَسعِ ایي فٌبٍری   دٞٙذ    تجشثیبت ٘ـبٖ ٔی  
ُ حتی   ًیش ثِ سزعت     ٍری ًیزٍی وبر    ًزخ ثْز

ٚسی ثب اػتفبدٜ اص       . ٕٞچٙیٗ ثٟشٜ  یبثذ  افشایص هی 

تٛا٘ذ ثب تمٛیت        ٞبی جذیذ ٔی       اثضاسٞب ٚ فٙبٚسی    
ٞب، وبٞؾ صٔبٖ تّف ؿذٜ ٚ        استجبعبت، تٛػؼٝ ٕٞىبسی  

ٔـبسوت وبسوٙبٖ دس فشایٙذٞبی وبسی سا ثٟجٛد ثخـذ.        
ثٙبثشایٗ اٚال تٛػؼٝ فشًٞٙ دیجیتبَ ثبیذ دس دػتٛس وبس 
لشاس ٌیشد، ثب٘یب دس حٛصٜ ػیبػتٍزاسی ٔٛا٘غ لب٘ٛ٘ی            

تشی اص ایٗ حٛصٜ صٛست        ٞبی جذی   ثشداؿتٝ ٚ حٕبیت  
 پزیشد. 

ٞب اص جب٘ت دِٚت خصٛصب       ضشٚست لب٘ٛ٘ی ؿذٖ حٕبیت   

ثٌیبى ثِ عٌَاى     ّبی داًص   ضزوتحٕبیت اص      
  ِ ثیؾ اص ٞش صٔب٘ی احؼبع        پیطگبهبى ایي عزص

ؿٛد. ٘ىتٝ ٟٕٔی وٝ الصْ اػت ٔٛسد تٛجٝ لشاس              ٔی
ٞبیی اػت وٝ ا٘تظبس      ٞب ٚ ٘ٛآٚسی    ٌیشد ویفیت فٙبٚسی  

 ٚسی ایجبد وٙٙذ.  سٚد تحِٛی جذی دس ثٟشٜ ٔی
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ُ     السهِ  «ًَآٍری ثبس «راّجزد   ٍری   ارتمبی ثْز
ّبی ثشري ٍ یىی اس عٌبصز اصلی         در سبسهبى 

ٍری هجتٌی ثز داًص ٍ ًَآٍری است.           ثْزُ
ًَآٍری ًَآٍری ثبس ضبهل چْبر ثعذ اسبسی          

در هحصَل،  ًَآٍری در فزآیٌذّب،  ًَآٍری در          
. ثشای تحمك   استثبسار  ٍ  ًَآٍری در سبسهبى         

ٞب دس تٛػؼٝ ٔحصَٛ      SME٘ٛآٚسی ثبص ٔـبسوت      
ٝ     جذیذ ؿشوت  ٞبی ؿٙبػبیی ٚ سصذ      ٞبی ثضسي ثب ثش٘بٔ

پشٚسی ٚ ٔـبسوت        ٞب، ؿشوت     ٞب ٚ ایذٜ       فشصت
 اػتشاتظیه ضشٚسی اػت.

 

دس صٔیٙٝ إٞیت ٘ٛآٚسی ٚ ثب تٛجٝ ثٝ فمش التصبد                
٘ٛآٚسی ٚ سؿذ ػشیغ التصبدی الصْ اػت ثٝ ػٕت             

تبهیي ٚ   دیجیتبِی وشدٖ ٕٞٝ فشآیٙذٞبی وـٛس           
ًْبدّبی دٍلتی ٍ      دادُ-دستزسی ثِ والى   

     ُ حشوت وٙیٓ.  ّب    عوَهی ثزای ًَآٍراى ٍ ثٌگب

ٞبی   ٞب ٚ ٘ٛآٚسی     ٕٞچٙیٗ الصْ اػت اص فٙبٚسی       

ٍری عَاهل پبیِ تَسعِ        ثْزُتبثیشٌزاس ثش     
ِ     ،آة  ّوچَى صٛست   ثٝ  اًزصی، خبن ٍ سزهبی

 ٚیظٜ حٕبیت ؿٛد.
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 اوقالة دیجیتبل  

 يری در جُبن جذیذ پیطران اصلی بُرٌ
 



ّبی   ٍری ثب استفبدُ اس اثشارّب ٍ فٌبٍری           ثْزُ
      ِ سیبسی ٍ      جذیذ دیجیتبل، هستلشم تَسع

هطبروت ٍ تعبهل در عزصِ داخلی ٍ ثیي الوللی          
ٕٞچٙیٗ ٘جبیذ فشأٛؽ وشد وٝ ایٗ أش ٔؼتّضْ             است.

ٞب ٘ؼجت ثٝ        تٛجٝ ثٝ اثؼبد فشٍٞٙی، تغییش ٍ٘شؽ           
ثشداسی اص    صحیح ثٟشٜ     ٞبی جذیذ ٚ آٔٛصؽ ؿیٜٛ       فٙبٚسی

ٞب ٚ ٘یض فشاٌیشی ٔمتضیبت ٔشثٛط        ٞب ٚ ٘ٛآٚسی    ایٗ فٙبٚسی 
 ثٝ ٞش ٘ٛآٚسی اػت.

 
 

   ٝ ٞبیی وٝ دس ػغح جٟبٖ اثشات ّٕٔٛع            یىی اص ػشص
ٝ          فٙبٚسی ظٟٛس سػیذٜ      ٞبی جذیذ دیجیتبَ دس آٖ ثٝ ٔٙص

ّذفوٌذی ٍ   اػت.      عزصِ وطبٍرسی  اػت،    
ثب   ّوبٌّگی در حَسُ سیبستگذاری غذا ٍ سراعت      

ٞذف التذاس غزایی ٚ تـٛیك صٙبیغ ِٔٛذ فٙبٚسی ٞٛؿٕٙذ          
ٞبی تمٛیت ٘ٛآٚسی ٚ فٙبٚسی        دیجیتبَ ٚ اػٕبَ ػیبػت    

            ٓ تشیٗ ػٛأُ      ٞٛؿٕٙذ دس ثخؾ وـبٚسصی اص ٟٔ

ارتمبی ٚسی دس ایٗ ثخؾ ٞؼتٙذ.           وٙٙذٜ ثٟشٜ   تؼٟیُ
ٍری در وطبٍرسی ًیبسهٌذ افشایص              ثْزُ

اثزثخطی ٍ پبیذاری در فزایٌذّبی تَلیذ ٍ            
ّبی   َّضوٌذسبسی وطبٍرسی ٍ وبرثزد فٌبٍری     

    ِ ّبیی   وبرگیزی فٌبٍری   ًسل چْبرم دیجیتبل، ث
ثِ صَرت  َّش هصٌَعی ٍ ایٌتزًت اضیبء      هبًٌذ  

. ضشٚست فٙبٚسی وـبٚسصی     فزاگیز ٍ گستزدُ است    

ؿٛد وٝ تغییش الّیٓ ٚ ثحشاٖ آة اص            ٍٞٙبٔی آؿىبستش ٔی  
یه ػٛ ٚ تغییش ػشیغ اٍِٛی ػىٛ٘ت ٚ ػجه ص٘ذٌی اص              
سٚػتب ثٝ ؿٟش سا ٔذ ٘ظش لشاس دٞیٓ چشا وٝ ایٗ دٚ ػبُٔ                

 اِـؼبع لشاس دٞٙذ. تٛا٘ٙذ أٙیت غزایی وـٛس سا تحت ٔی
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آ٘چٝ دس ٟ٘بیت تغییشات دس ػغح حىٕشا٘ی ٚ ٘ظبْ                 
التصبدی ٚ ٕٞچٙیٗ تحٛالت اػبػی دس حٛصٜ ٘ٛآٚسی ٚ            

  ٖ وٙذ   پزیش ٚ دس ٔؼیش صحیح ٞذایت ٔی          فٙبٚسی سا أىب

 اػت.  ٍری اثعبد فزٌّگی ثْزُتٛجٝ ثٝ 

ٗ    ٚسی ٚ سؿذ التصبدی دا٘بیی       ثٟشٜ وٙٙذٜ   ٔحٛس ػبُٔ تؼیی
   ٝ ا٘ؼب٘ی، ثٟجٛد ٔحیظ صیؼت،        أٙیت، ثٟجٛد ویفیت ػشٔبی

ٞبی   ثٟجٛد صیؼت التصبدی ٚ حشوت ثٝ ػٕت فٙبٚسی           
تشیٗ ػٛأُ دس تحَٛ ٚ       وبسآٔذ اػت وٝ ٞشیه اص ٔحٛسی     

 ؿٛ٘ذ.  سؿذ ٞش وـٛسی ٔحؼٛة ٔی
 ثٙبثشایٗ الصْ اػت ٘ظبْ فشٍٞٙی ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛصؽ              

 ٚ تؼّیٓ    ػبصی  فشًٞٙتشیٗ ٔتِٛی    ٚ پشٚسؽ ثٝ ػٙٛاٖ اصّی
 ٚسی ٔتحَٛ ؿذٜ     ٚ تشثیت دس جٟت استمبی فشًٞٙ ثٟشٜ        

 ٞبی ثیـتشی اص خٛد ٘ـبٖ دٞذ.  ٚ پٛیبیی

ُ     اسبسی    هسئلِ ٍری ضذُ    فزٌّگی وِ هبًع ثْز
در جبهعِ هبست.   ًگزش ثلٌذهذت   است، فمذاى   

  ُ هذت در ًتیجِ عذم ثجبت در               ًگبُ وَتب
 سبختبرّبی والى ٍ ًَسبًبت التصبد ضىل           

 . گزفتِ است

ٞبی ثحك آحبد جبٔؼٝ ٚ ٔغبِجبت  ثٙبثشایٗ الصْ اػت خٛاػتٝ
ْ        ٞب دس ساػتبی ثٟشٜ      آٖ ٞبی   ٚس ؿذٖ التصبد، ٔحٛس الذا

 ػبصی لشاس ٌیش٘ذ. ػیبػی ٚ تصٕیٓ
 
 

 ٝ ای وٝ دس ثحث اص ٔمِٛٝ فشًٞٙ ٚ استجبط آٖ ثب             آخشیٗ ٘ىت

ٚسی ثبیذ ٔٛسد تٛجٝ ٚیظٜ لشاس ٌیشد تٛجٝ ثٝ ٘مؾ ص٘بٖ ثٟشٜ
ٞبی   ثٝ ػٙٛاٖ ٘یٕی اص جٕؼیت وـٛس ٚ ثبٚس ثٝ تٛإ٘ٙذی            

ٝ               آ٘بٖ ٚ ثٟشٜ       ٞبی    ٌیشی اص تٛاٖ آ٘بٖ دس ػشص
 ٔختّف اػت. 

ُ  ؿه      ثی ٍری ٍ تحمك اّذاف          ارتمبی ثْز
ای ثذٍى استفبدُ اس ظزفیت توبم جوعیت         تَسعِ

 پذیز ًخَاّذ ثَد. وطَر اس جولِ سًبى اهىبى
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 مذت جبمعٍ ایراوی:  وگرش کًتبٌ

 ضريرت ببزگطت ثببت بٍ وظبم اقتصبدی  
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