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چکيذٌ :

٘مص زِٚت زض التػبز ثسیبض پیچیس ٚ ٜچٙسثؼسی استٞ .ط سیبست زِٚت ٘ ٝتٟٙب ثط ثبظاض
ٞسف ثّى ٝثط تؼبزَ  ٚترػیع ٔٙبثغ زض زیٍط ثبظاضٞب ٘یع تبثیطٌصاض ثٛز ٚ ٜاظ ٕٞیٗ ض ٚسبظٌبضی
ایٗ سیبست ٞب ثسیبض ٔ ٟٓاست .زض ازثیبت ٔٛضٛع اٌطچ ٝزضثبض٘ ٜمص زِٚت فطاٚاٖ ثحث ضسٜ
استمالَ یب اضتجبط سیبست ٞبی آٖ ٔٛضز تٛخ ٝچٙساٖ لطاض ٍ٘طفت ٝاست .ایٗ أط ثغٛض ٚیژ ٜثطای
ایطاٖ إٞیت زاضز و ٝزض آٖ زِٚت حضٛض ٌستطز ٚ ٜفطاٌیطی زض التػبز زاضز .ایٗ ٔغبِؼ ٝثب
استف بز ٜاظ ضٚش ٔؼبزالت سبذتبضی سؼی ثط ثطضسی اثؼبز ٔرتّف حضٛض زِٚت  ٚتؼییٗ اضتجبط
ثیٗ سیبستٞبی زِٚتی زض ثبظاضٞبی ٔرتّف زاضز .ثب تٕطوع ثط سیبستٞبی زِٚت زض ثبظاضٞبی
پ ،َٛسطٔبی ٚ ٝاضظ زض س ٝزٌ ٝٞصضت٘ ،ٝتبیح ثسست آٔس٘ ٜطبٖ ٔیزٙٞس و ٝیه ضاثغ ٝخبیٍعیٗ
ثیٗ ز ٚثبظاض سطٔبی ٚ ٝاضظ  ٚیه ضاثغٔ ٝىُٕ ثیٗ ایٗ زٚثبظاض ثب ثبظاض پ َٛثطلطاض است .ضاثغٝ
خبیٍعیٗ ثیٗ ز ٚثبظاض اضظ  ٚسطٔبی ٝث ٝایٗ ٔؼٙی است و ٝزِٚت ثطای وٙتطَ تىب٘ٞٝب  ٚحٕبیت اظ
تِٛیس زاذُ اظ حضٛض زض ٞط ز ٚایٗ ثبظاضٞب ثٟط ٜثطز ٜاست .أب تبثیط زذبِت زِٚت ٔٙحػط ث ٝایٗ
ز  ٚثبظاض ٕ٘ب٘س ٜاست٘ .تبیح ثسست آٔس ٜاظ یه سیبست پِٛی ٔٙفؼُ  ٚز٘جبِٝض ٚحىبیت زاضز .زض
س ٝزٌ ٝٞصضت ٝسیبستٞبی اضظی  ٚثبظاض سطٔبی ٝثٛزٜا٘س و٘ ٝمص  ٚحضٛض زِٚت زض ثبظاض پ َٛضا
خٟتزٞی  ٚتؼییٗ وطزٜا٘س.
کلمات کليذي :زذبِت زِٚت ،ثبظاض پ ،َٛثبظاض سطٔبی ،ٝثبظاض اضظ ،ضٚش ٔؼبزالت سبذتبضی
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مقذمٍ:
٘مص زِٚت زض التػبز ٕٛٞاض ٟٓٔ ٜأب ٔدبزِٝثطاٍ٘یع ثٛز ٜاست .فیعیٛوطاتٞب ثب
سیبست "آظازی ػُٕ" 1ث٘ ٝمص حسالّی زِٚت زض خٟت ثطلطاضی ثبظاض آظاز  ٚپبسساضی اظ
حمٛق ٔبِىیت تبویس زاضتٙس .ثؼسٞب آزاْ اسٕیت ٘یع ثب تبویس ثط لسضت زست ٘بٔطئی ثط
ػّٕىطز ثبظاض غحٌ ٝصاضت .أب ثب ٚلٛع ضوٛز ثعضي٘ ،بتٛا٘ی ثبظاض ٕ٘بیبٖ ضس .ضىست ثبظاض
٘مص  ٚحضٛض زِٚت زض التػبز ثٙٔ ٝظٛض حٕبیت اظ ٔػطف وٙٙس ٚ ٜضفغ ٘بوبضاییٞب ضا
پطضً٘ سبذت" .تئٛضی ػالیك ػٕٔٛی" 2ثط ایٗ فطؼ استٛاض است و ٝػالیك زِٚت ٚ
ٔطزْ یىسبٖ است  ٚزِٚت ثب زاضتٗ اعالػبت وبُٔ ٔیتٛا٘س زض خٟت ضفغ ٘بوبضاییٞب
ٌبْ ثطزاضز.
زیطی ٍ٘صضت و ٝیىسبٖ ثٛزٖ ػالیك  ٚذیطذٛاٞی زِٚت ثب تطزیس ضٚثط ٚضس .ثط
اسبس "تئٛضی ا٘تربة ػٕٔٛی" 3اٍ٘یع ٜزِٚت حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز یؼٙی خّت ضای
 ٚزضآٔس است .تئٛضی ٞبی زیٍط اظ خّٕ " ٝتئٛضی تسریط"" ٚ 4تئٛضی التػبزی تٙظیٓ
"5ث ٝفطؼ ز ْٚیؼٙی ٘بتٛا٘ی زِٚت زض پیٍطی ٔٙبفغ ػٕٔٛی ٔیپطزاظ٘س .زض ایٗ تئٛضیٞب
زِٚت و ٝث ٝز٘جبَ حساوثط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز است تحت سّغٌ ٝطٞٚبی شیٙفغ 6لطاض
ٔیٌیطز  ٚثب سٛء استفبز ٜاظ لسضت ثبػث ثطٚظ ا٘حػبضات ٔیٌطزز.
اٌط ثتٛاٖ یه زضس اظ ٔطٚض ایٗ ازثیبت عٛال٘ی ٔطثٛط ث٘ ٝمص زِٚت ٌطفت ایٗ
است و ٝزذبِت زِٚت ٔٙبفغ  ٚضطضٞبیی زاضز  ٚثٙبثطایٗ ٘مص آٖ ثبیس ٔحسٚز ٔ ٚططٚط
ثبضس .أب زِٚت یه ثبظیٍط ٔؼِٕٛی زض التػبز ٘یست  ٚحضٛض آٖ اثؼبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ
التػبز ضا تحت تبثیط لطاض ٔیزٞس .اظ آ٘دبیی و ٝثبظاضٞبی التػبز ث ٝضست ث ٝیىسیٍط
ٚاثستٝا٘س زِٚت ٔی ثبیست اثط زذبِت ذٛز زض یه ثبظاض ضا ثط زیٍط ثبظاضٞب ٘یع ثسٙدس.
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ٚاوٙص ضسیس زِٚت ث ٝتحٛالت یه ثبظاض ذبظ ٔٛخت ثط ٓٞذٛضزٖ تؼبزَ زیٍط ثبظاضٞب
ٔیضٛز .زِٚتی ثب چٙیٗ ٚاوٙصٞبی سطیغ  ٚیه خب٘ج ٝثدبی ٘ظٓزٙٞس ٜثبظاض ثٝ
ٕٟٔتطیٗ ػبُٔ ثیثجبتی تجسیُ ٔی ضٛز .ث ٝػجبضت زیٍط اٌطچ ٝوبضایی  ٚاثطٌصاضی ٔثجت
سیبست ٞبی زِٚت زض ٞط ثبظاض ضطط الظْ ثطای حضٛض ٔٛفك است ،أب ضطط وبفی
سبظٌبضی ٕٛٙٞ ٚایی ایٗ سیبستٞبی ٔرتّف است.
ثطذی ٔغبِؼبت ثط یه ٚخ ٝاظیٗ اثؼبز ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتٕطوع ٔیض٘ٛس .ثطای ٔثبَ ثسیبضی
اظ ٔغبِؼبت ٘مص زِٚت  ٚتبثیط سیبستٞبی آٖ ضا تٟٙب زض یه ثبظاض ٔب٘ٙس پ ،َٛوبض،
ٔحػ َٛیب اضظ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔیزٙٞس .أب ایٗ تٟٙب ضطط الظْ است  ٚتحّیُٞبی ته
ثؼسی ٘بلع ذٛاٙٞس ثٛز .ثطذی زیٍط اظ ٔغبِؼبت ثطای وبٞص پیچیسٌی زست ث ٝزأبٖ
ضٚش ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضیبضی  ٚآٔبضی ثطای ذالغ ٝسبظی اعالػبت  ٚوبٞص اثؼبز ضسٜا٘س.
ٕٟٔتطیٗ ٘مع ایٗ ضٚشٞبی ضبذعسبظی ا٘جبضت اثؼبز یب ٚخٌ٘ٛ ٜٛبٌ ٖٛحضٛض زِٚت
 ٚسپس ذالغٝسبظی آٖٞب ثسٞ ٖٚیچ ٔٙغك التػبزی است .ث ٝػٛٙاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
ضٚش "تحّیُ ػٛأُ اغّی "1اعالػبت ضا تٟٙب ثط اسبس ٚاضیب٘س-وٚٛاضیب٘س ٔتغیطٞب
ثػٛضت ػٛأُ اغّی ثطآٚضز ٔیوٙس و ٝزض آٖ تئٛضی اظ پیص تؼییٗ ضسٜای ٚخٛز ٘ساضز.
ٕ٘یتٛاٖ ثب ٘بزیسٌ ٜطفتٗ تفبٚت ٞب  ٚاستمالَ ثبظاضٞبی ٔرتّف ،اعالػبت ضا ثط ٓٞا٘جبضت
وطزٍٔ .ط ایٙى ٝضبذعٞب ثطای ٞط ثبظاض ثغٛض ٔستمُ ثطآٚضز ض٘ٛس و ٝایٗ ذٛز ٕٞبٖ
تحّیُ یه ثؼسی  ٚته ثبظاضی است.
زض حبِی و ٝتٕطوع ثطای ثطضسی ضطط ا َٚیؼٙی وبضایی سیبستٞبی زِٚت زض ٞط
ثبظاض الظْ است ،ضطط ز ْٚیؼٙی ثطضسی سبظٌبضی سیبستٞبی زِٚت ثیٗ ثبظاضٞب ٔستّعْ
زیس فطاتط  ٚچٙسثؼسی است .ثطای ضٞبیی اظیٗ زاْ ،ایٗ ٔمبِ ٝتٕطوع ذٛز ضا ث ٝثطضسی
ضطط ز ْٚیؼٙی سبظٌبضی سیبستٞبی زِٚت ٔیپطزاظز .ثسیٗ ٔٙظٛض اثتسا زذبِت ٚ
حضٛض زِٚت زض ٞط ثبظاض ا٘ساظٌ ٜطفت ٝضس ٚ ٜسپس اضتجبط ثیٗ ایٗ سیبستٞب ٔٛضز
Principal Component Analysis
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اضظیبثی لطاض ٔی ٌیطز .ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ ٔغبِؼ ٝاظ تٕطوع ثط یه ثبظاض غطف ٘ظط وطزٚ ٜ
وبضایی سیبستٞبی زِٚت ثػٛضت تهثؼسی ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض ٕ٘یزٞس .ػال ٜٚثط ایٗ
اظ ثط ٓٞا٘جبضت وطزٖ ثسٙٔ ٖٚغك التػبزی اعالػبت ٘یع حصض وطز٘ ٚ ٜطب٘ٞٝبی حضٛض
زِٚت زض ٞط ثبظاض ثػٛضت یه ثؼس یب ٚخٔ ٝستمُ زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛزٞ .سف ایٗ ٔمبِٝ
تجییٗ اضتجبط ثیٗ ایٗ خعایط ثظبٞط خساست.
س ٝثبظاض سطٔبی ،ٝپ ٚ َٛاضظ و ٝث ٝظبٞط اضتجبعبت ٘عزیهتطی زاض٘س ثطای ثطضسی ٔٛضز
استفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س .زذبِت یب حضٛض زِٚت زض ٞط یه اظیٗ ثبظاضٞب ثب استفبز ٜاظ
یىسطی اظ ٔتغیطٞب یب ٘طبٍ٘طٞب ا٘ساظٌٜیطی  ٚسپس ایٗ سٛاَ اغّی ٔٛضز ثطضسی لطاض
ٔیٌیطز و ٝزذبِت زِٚت زض ٞطیه اظیٗ ثبظاضٞب چ ٝاضتجبعی ثب یىسیٍط زاضز .زض ثرص
ثؼسی اثتسا زذبِت زِٚت زض ٞطیه اظیٗ ثبظاضٞب ٘ ٚطبٍ٘طٞبی آٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض
ذٛاٙٞس ٌطفت .ثرص سٔ ْٛسَ سبذتبضی اضتجبط ثیٗ ایٗ س ٝثؼس اظ حضٛض زِٚت ضا
تججیٗ  ٚضٚش تدطثی ٔٛضز استفبز ٜضا ٔؼطفی ٔیوٙس .ثرص چٟبضْ ث ٝثیبٖ ٘تبیح ٚ
تحّیُ اضتجبط  ٚسبظٌبضی سیبستٞبی زِٚت ٔیپطزاظز .ثرص چٟبضْ خٕغثٙسی ٔیوٙس.
دخالت ديلت در باسارَاي پًل ،سزمایٍ ي ارس
ٕ٘ ٝ٘ٛوبُٔ حضٛض زِٚت زض التػبز ایطاٖ ضا ٔیتٛاٖ زض س ٝثبظاض پ ،َٛسطٔبی ٚ ٝاضظ
یبفت .تٛضْ ثبال ٛ٘ ٚسبٖ ظیبز آٖ زض س ٝزٌ ٝٞصضت ،ٝافعایص سطسبْ آٚض ٘مسیٍٙی ،ثبال
ثٛزٖ ٔغبِجبت ٔؼٛق ثب٘ىی ٛ٘ ٚسب٘بت ٘طخ اضظ  ٕٝٞاظ زذبِتٞبی ٌستطز ٜزِٚت حىبیت
زاض٘س .ایٗ زذبِت ٞب ٔ ٚتغیطٞبی ٔطثٛع ٝزض ٞط یه اظ ثبظاضٞب ث ٝتفػیُ زض ایٗ ثرص
ٔطٚض ٔیض٘ٛس.
الف) دخالت ديلت در باسار سزمایٍ
زذبِت ٔس تمیٓ زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٝث ٝز ٚضٚش غٛضت ٔیٌیطز٘ .رست ایٙىٝ
زِٚت ٕٔىٗ است زض ٘ح ٜٛتٛظیغ اػتجبضات ثػٛضت زستٛضی زذبِت وٙس .تسٟیالت
تىّیفی (تجػطٜای)  ٚس ٟٓثبالی زِٚت  ٚضطوتٞبی زِٚتی اظ ٔٙبثغ ثرص ثب٘ىی زٚ
٘طب٘ ٝاظ حضٛض  ٚزذبِت زِٚت زض خطیبٖ ترػیع اػتجبضات ٞستٙس .تسٟیالت تىّیفی
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ثرطی اظ اػتجبضات ٞستٙس و ٝثب زستٛض زِٚت  ٝ٘ ٚثط اسبس وبضایی  ٚغالحسیس ثب٘هٞب
تٛظیغ ٔیض٘ٛسٕٛ٘ .زاض ضٕبض٘ )1( ٜطخ ضضس تسٟیالت تىّیفی ضا ثیٗ سبَٞبی  59تب 91
٘طبٖ ٔیزٞس .ایٗ ٘طخ زض اغّت سبَٞب ٔثجت ٔ ٚمساضی ثسیبض ثبال (ٔتٛسظ  30زضغس)
زاضت ٝاست .ثسٞیٞبی زِٚت  ٚضطوتٞبی زِٚتی ث ٝضجى ٝثب٘ىی ٘یع ٘طبٖ اظ تسّظ
زِٚت ثط ٔٙبثغ ثب٘ىی زاضزٕٛ٘ .زاض (٘ ) 2طخ ضضس ثسٞی زِٚت ث ٝسیستٓ ثب٘ىی ضا زض سٝ
زٌ ٝٞصضت ٝضا ٘طبٖ ٔیزٞس .زض سبَٞبی اثتسایی ا٘مالة ث ٝزِیُ ّٔی ضسٖ ثب٘هٞب،
زٚضاٖ ثبظسبظی پس اظ خ ًٙث ٝزِیُ ضطایظ تٛضٔی  ٚثحطاٖ ثسٞیٞبی ذبضخی ٚ
سبَٞبی ثیثجبت اذیط ٘طخٞبی ضضس ثسیبض ثبال (حسٚز  50زضغس) ضا ضلٓ ظزٜا٘س.
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ٕ٘ٛزاض (٘ :)1طخ ضضس تسٟیالت تىّیفی (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
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ٕ٘ٛزاض (٘ :)2طخ ضضس ٔب٘س ٜثسٞی ثرص زِٚتی ث ٝسیستٓ ثب٘ىی (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
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ضٚش ز ْٚزذبِت زض تٛظیغ اػتجبضات وٙتطَ لیٕت اػتجبضات یؼٙی ٘طخ ثٟط ٜاست.
زِٚت ٞب ٔؼٕٛال ٘طخ ثٟط ٜثب٘ىی ضا ثب ٞسف استفبز ٜثٟتط  ٚثیطتط اظ ٔٙبثغ ثب٘ىی تحت
وٙتطَ ذٛز زاض٘س .وبٞص ٘طخ ثٟط ٜثػٛضت زستٛضی ٔٙدط ث ٝایدبز ٔبظاز تمبضب ثطای
اػتجبضات ،ایدبز غف  ٚثٙبثطایٗ ترػیع سیبسی  ٚغیطوبضا اػتجبضات ٔیٌطززٕٛ٘ .زاض
ضٕبض٘ ) 3( ٜطخ ثٟط ٜتسٟیالت (ثرص غٙؼت ٔ ٚؼسٖ) ضا ثػٛضت ٔمبزیط حمیمی ضسٜ
(ٟٔٙبی تٛضْ) ٘طبٖ ٔیزٞسٙٔ .فی ثٛزٖ ٘طخ ثٟط ٜحمیمی زض ثسیبضی اظ سبَٞبی پس اظ
ا٘مالة اظ ضست وٙتطَ  ٚزذبِت زِٚت حىبیت زاضز.
ایٗ سٔ ٝتغیط زض وٙبض ٘طخ ثٟط ٜحمیمی ضس ٜسپطزٜٞب (پٙح سبِ )ٝث ٝػٛٙاٖ ٘طب٘ٝ
زذبِت  ٚحضٛض زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٝزض ثرصٞبی ثؼسی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ذٛاٞس
ٌطفت .ایٗ زذبِتٞب زض چٙس سبَ ٌصضت ٝثب٘هٞب ٛٔ ٚسسبت ٔبِی ضا ثب وبٞص سٛز ٚ
وبضایی ٔٛاخ ٝوطز ٜاست .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔغبِجبت ٔؼٛق ثب٘ىی ث ٝضلٓ ثبٚض ٘ىطز٘ی 93
ٞعاض ٔیّیبضز تٔٛبٖ ضسیس ٜاست.

1

ایٗ حدٓ ػظیٓ ثبػث ضس ٜتب ثب٘هٞب ثطای تبٔیٗ

ٔٙبثغ ث ٝثب٘ه ٔطوعی ضٚی ثیبٚض٘سٕٛ٘ .زاض ضٕبض )4( ٜض٘ٚس ٔمساض حمیمی ضس ٜثسٞی
ثب٘هٞب ث ٝثب٘ه ٔطوعی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
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ٕ٘ٛزاض (٘ :)3طخ ثٟط ٜحمیمی تسٟیالت (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
1

ایٗ ضلٓ زض ٘طست ذجطی اوجط سٟیّی پٛض ضیس سبظٔبٖ حسبثطسی زض تبضید  12ث 1393 ٕٟٗزض ٚظاضت أٛض
التػبزی  ٚزاضایی اػالْ ضس ٜاست.
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ٕ٘ٛزاض (ٔ :)4مساض حمیمی ضس ٜثسٞی ثب٘هٞب ث ٝثب٘ه ٔطوعی (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).

ب) دخالت ديلت در باسار ارس:
پبییٗ ٍ٘ ٝزاضتٗ ٘طخ اضظ افعایص ٚاضزات  ٚثبال ٍ٘ ٝزاضتٗ آٖ ٌستطش غبزضات ضا زض
پی زاضز .اظ ٕٞیٗ ضٚی زِٚتٞب ٕٛٞاض ٜسؼی زاضتٝا٘س تب ثب زذبِت  ٚزض ٚالغ تؼییٗ ٘طخ
اضظ ٘مطی فؼبَ  ٚتبثیطی ٔ ٟٓثط ضوٛز  ٚض٘ٚك التػبز  ٚسغح لیٕتٞب زاضت ٝثبضٙس.
اِٚیٗ ٔتغیطی و ٝثطای ا٘ساظٌٜیطی حضٛض زِٚت زض ایٗ ثبظاض ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔیٌیطز
اذتالف یب ٘سجت ز٘ ٚطخ ضسٕی  ٚثبظاضی اضظ است .ثسیبضی اظ وطٛضٞب سؼی ٔیوٙٙس تب
ثب ا٘تربة یه سیستٓ ضٙبٚض ٔسیطیت ضس ٜذٛز ضا اظ ٘ٛسب٘بت ٘طخ اضظ ٔػ ٖٛثساض٘س أب
وٙتطَ زستٛضی ٘طخ اضظ چٟطٜای ػطیبٖ اظ زذبِت زِٚت ٔیثبضس و ٝظٔی ٝٙثطٚظ فسبز ضا
فبضٔ ٓٞیآٚضزٕٛ٘ .زاض ضٕبض )5( ٜض٘ٚس ٘سجت ٘طخ ثبظاضی ث٘ ٝطخ ضسٕی اضظ ضا ٘طبٖ ٔی-
زٞس .ثدع سبَٞبی  81تب  87ثب اخطای ٔٛفك ته ٘طذی وطزٖ اضظ ،زض 27سبَ زیٍط ایٗ
ز٘ ٚطخ زض ایطاٖ ٕٛٞاضٔ ٜتفبٚت اظ یىسیٍط ثٛزٜا٘س٘ .طب٘ ٝیب ٔتغیط زیٍط و ٝثب استفبز ٜاظ
آٖ ٔی تٛاٖ حضٛض  ٚزذبِت زِٚت زض ثبظاض اضظ ضا ضزیبثی وطز ضبذع لیٕت وبالٞبی
غبزضاتی ٚ ٚاضزاتی استٕٛ٘ .زاض ضٕبض )6( ٜض٘ٚس ضبذع لیٕت وبالٞبی غبزضاتی ثٝ
٘سجت ضبذع لیٕت وُ (سبَ پبی )1390 ٝاست .تفبٚت زٕٛ٘ ٚزاض ٘طبٖ ٔیزٞس وٝ
زذبِت زِٚت زض ایٗ سبَٞب اظ زذبِت زستٛضی ث ٝحضٛض فؼبَ زض ذطیس  ٚفطٚش زالض ٚ
زذبِت غیطزستٛضی تغییط یبفت ٝاست.
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ٕ٘ٛزاض ضٕبض٘ :)5( ٜسجت ٘طخ ثبظاضی اضظ ث٘ ٝطخ ضسٕی (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
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ٕ٘ٛزاض ضٕبض :)6( ٜضبذع لیٕت وبالٞبی غبزضاتی ث٘ ٝسجت ضبذع وُ (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).

ب) دخالت ديلت در باسار پًل
سیبستپِٛی یه اظ ٕٟٔتطیٗ اثعاضٞبیی است و ٝزِٚت ٔیتٛا٘س اظ آٖ ثطای افعایص
ضضس یب وبٞص تٛضْ استفبز ٜوٙس .اِٚیٗ اثعاض چبح پ َٛتٛسظ ثب٘ه ٔطوعی یب ث ٝػجبضتی
ضضس پبی ٝپِٛی استٕٛ٘ .زاض ضٕبض٘ )7( ٜطخ ضضس پبی ٝپِٛی زض سبَٞبی ٌصضت ٝضا ٘طبٖ
ٔیزٞس .ایٗ ٘طخ ٕٛٞاضٔ ٜثجت  ٚزض اغّت سبَٞب حتی ثسیبض ثیطتط اظ ٘طخ ضضس التػبز
ثٛز ٜاس ت .افعایص پبی ٝپِٛی ٔٛخت ضضس ٘مسیٍٙی ضس ٚ ٜثب ٚخٛز اثطات ٔٛلتی ثط تِٛیس
زض ثّٙسٔست تٟٙب افعایص تٛضْ ضا زض پی زاضز .آ٘چٙبٖ و ٝزض ٕ٘ٛزاض ضٕبض٘ )8( ٜطبٖ زازٜ
ضس٘ ٜطخ تٛضْ زض ایطاٖ ٕٛٞاض ٜثبال ثٛز( ٜتٛضْ ز ٚضلٕی زض  31سبَ اظ  33سبَ ٌصضت)ٝ
 ٚحتی ٌب ٜضوٛضز  50زضغس  40 ٚزضغس زض سبَٞبی اذیط ث ٝثجت ضسیس ٜاست.
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ٕ٘ٛزاض (٘ :)7طخ ضضس پبی ٝپِٛی (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
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ٕ٘ٛزاض (٘ :)8طخ تٛضْ (ٔٙجغ :ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ا).
سٛاِی وٚ ٝخٛز زاضز ایٗ است و ٝآیب افعایص پبی ٝپِٛی ٘ ٚمسیٍٙی سیبست زِٚت
است؟ آیب زذبِت  ٚحضٛض زِٚت ز ض ثبظاض پ َٛثسیٗ ضىُ ٔستمُ است یب ٘ ٝایٗ
سیبست ٞبی زیٍط ثبظاضٞبست وٛٔ ٝخت تالعٓ ٛ٘ ٚسبٖ زض ثبظاض پ َٛضس ٜاست .ثرص-
ٞبی ثؼسی ٔمبِ ٝث ٝیبفتٗ پبسد ثطای ایٗ سٛاَٞب اذتػبظ یبفت ٝاست.
اوذاسٌگيزي ي بزرسي ارتباط بيه سياستَاي مختلف ديلت
ایٗ ثرص زٞ ٚسف ٔ ٟٓضا ز٘جبَ ٔیوٙس٘ .رست ا٘ساظٌٜیطی زذبِت زِٚت زض
ثبظاضٞبی سطٔبی ،ٝاضظ  ٚپ ٚ َٛسپس ثطضسی اضتجبط سیبستٞبی زِٚت زض ایٗ ثبظاضٞب .ایٗ
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ٔ ٟٓثط اسبس ٔف ْٟٛآٔبضی ٔتغیط پٟٙبٖ 1ا٘دبْ ٔی ضٛزٔ .سَٞبی ٔرتّفی ثطای ا٘ساظٜ
ٌیطی ٔتغیط پٟٙبٖ ٚخٛز زاض٘س وٚ ٝخٔ ٝطتطن آٖٞب یه ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی است .زض
ٔسَ ٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی تالش ثط ایٗ است و ٝتغییطات ٔتغیط پٟٙبٖ اظ عطیك یىسطی
ٔتغیطٞبی ٔطبٞس ٜضس ٜو ٝث ٝآٖٞب ٘طبٍ٘طٔ 2ی ٌٛییٓ ضزیبثی ض٘ٛس .ثطذی ٔسَٞب
ػال ٜٚثط ایٗ ث ٝػُّ ثطٚظ ٌ ٚستطش ٔتغیط پٟٙبٖ ٘یع تٛخ ٝوطز ٜا٘س .ػُّ زض لبِت
ٔؼبزالت سبذتبضی ثیبٖ ٔی ض٘ٛسٔ 3 .سَٞبیی و ٝاظ ٔؼبزالت ا٘ساظٌٜیطی ٔ ٚؼبزالت
سبذتبضی ثطای ثطآٚضز ٔتغیط پٟٙبٖ استفبزٔ ٜی وٙٙس زض اغغالح ٌ MIMIC4فتٔ ٝی
ض٘ٛس.
ثٙبثط ٔجبحث ثرص لجُ ثطای ا٘ساظٌٜیطی زذبِت زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٝچٟبض ٔتغیط
ٔٛضز استفبزٞ ٜستٙس .ایٗ ٔتغیطٞب پٟٙبٖ حضٛض زِٚت زض ایٗ ثبظاض ضا ضزیبثی ٔیوٙٙس.
ضضس تسٟیالت تىّیفی ،ضضس ٔب٘س ٜثسٞی زِٚت  ٚضطوتٞبی زِٚتی ث ٝضجى ٝثب٘ىی٘ ،طخ
ثٟط ٜحمیمی تسٟیالت  ٚسپطزٜٞب ٔدٕٛػ٘ ٝطبٍ٘طٞبی زذبِت زض ثبظاض سطٔبی ٝضا تطىیُ
ٔیزٙٞس .زذبِت زض ثبظاض اضظ ٘یع ثب ٘سجت ٘طخ اضظ ثبظاضی ث ٝضسٕی  ٚضبذع لیٕت
وبالٞبی غبزضاتی ضزیبثی ٔیضٛز ٚ .زض آذط ثطای ا٘ساظٌٜیطی سیبستٞبی پِٛی زِٚت
٘یع زٔ ٚتغیط ضضس پبی ٝپِٛی ٘ ٚطخ تٛضْ ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ ٔسَ تئٛضیه
زض ضىُ ضٕبضٕ٘ )9( ٜبیص زاز ٜضس ٜاست.
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ٕ٘ٛزاض ضٕبضٔ :)9( ٜسَ سبذتبضی زذبِت زِٚت زض ثبضٞبی سطٔبی ،ٝاضظ  ٚپَٛ

زض ٔسَ ثبال ٔتغیطٞبیی و ٝثب زایطٕ٘ ٜبیص زاز ٜضسٜا٘س پٟٙبٖ ثٛزٔ ٚ ٜیثبیست
ا٘ساظٌٜیطی ض٘ٛس .ا٘ساظٌٜیطی یب ضزیبثی حضٛض زِٚت زض ٞطیه اظ ثبظاضٞب ثب استفبز ٜاظ
چٙس ٔتغیط ث ٝػٛٙاٖ ٘طبٍ٘ط غٛضت ٔیٌیطز و ٝثب ٔستغیُ ٘طبٖ زاز ٜضسٜا٘س .ثٕٛ٘ ٝزاض
ثبال ٔتطىُ اظ ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ٘ ٚطبٍ٘ط  ٚضٚاثظ سبذتبضی ثیٗضبٖ ث ٝاغغالح ٕ٘ٛزاض
ٔسیطٌ 1فتٔ ٝی ضٛزٕٛ٘ .زاض ٔسیط ثبال ضبُٔ س ٝلسٕت یب زض اغغالح س ٝخسَٚ
اعالػبت 2است .ثطای ٞط وساْ اظیٗ لسٕتٞب ث ٝتؼساز ٘طبٍ٘طٞب ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜیطی

3

ٚخٛز زاضزٔ .ثال ثطای ثبظاض سطٔبی ٝچٟبض ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜیطی ثػٛضت ظیط ٚخٛز زاض٘س.
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] [
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زض فطٔ َٛثبال ٔ Yتغیطٞبی ٘طبٍ٘ط α ،ضطایت ثطآٚضز ضسٔ η ،ٜتغیط پٟٙبٖ e ٚ
ذغبی ا٘ساظٌٜیطی ٔیثبضس .اثتسا ثب استفبز ٜاظ ٔؼبزالت ا٘ساظٌٜیطی ضطایت ثطآٚضز ضس،ٜ
سپس زض ٌبْ ز ْٚضاثغ ٝسبذتبضی ثیٗ سٔ ٝتغیط پٟٙبٖ ترٕیٗ ظزٔ ٜیضٛز .ضاثغٝ
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سبذتبضی ثطآٚضز ضس ٜثبػث ثطٚظ ضسٖ ضطایت ٘طبٍ٘طٞب ضس ٚ ٜزٚثبض ٜضاثغ ٝثیٗ سٝ
ٔتغیطٞب ثطآٚضز ٔیضٛز  ٚایٗ ػُٕ تب خبیی ازأٔ ٝییبثس و ٝتغییطی زض ضطایت غٛضت
ٍ٘یطز  ٚزض اغغالح ٔسَ ٍٕٞطا 1ثبضس٘ .تبیح حبغُ اظ ثطآٚضز زض خس َٚضٕبض)1( ٜ
ٌعاضش ضسٜا٘س.2
اثتسا ث ٝثطضسی  ٚتحّیُ ٘طبٍ٘طٞب یب ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ٔیپطزاظیٓ .زض ثبظاض سطٔبیٝ
ٞط چٟبض ٘طبٍ٘ط ضطیجی ٔثجت زاضت ٚ ٝسٝتبی آٖٞب زض سغٛح ثبالیی ٔؼٙبزاض٘س .زض ایٗ
ثیٗ أب ٘مص زذبِت زِٚت زض تؼییٗ ٘طخ ثٟط ٜثسیبض ثیطتط اضظیبثی ضس ٜاست .ثدع
ضطیت تسٟیالت تىّیفی ؤ ٝؼٙبزاض ٘یست٘ ،تبیح ثب ا٘تظبضات تئٛضیه ٔغبثك است.
ٔؼٙبزاض ٘جٛزٖ تسٟیالت تىّیفی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝػّت غّج ٝزذبِتٞبی لیٕتی تؼییٗ ٘طخ
ثٟط ٜزا٘ست .ث ٝػجبضت زیٍط ث ٝػّت ٚظٖ ظیبز  ٚتبثیط ثعضي تؼییٗ ٘طخ ثٟط ٜزض ٘بوبضایی
ثٍٙبٞ ٜب ،ضبذع ثسست آٔس ٜثیطتط ضبذػی اظ زذبِت لیٕتی زِٚت زض ثبظاض سطٔبیٝ
است  ٚثٙبثطایٗ تسٟیالت تىّیفی ث ٝػٛٙاٖ ٘طبٍ٘ط زذبِت زستٛضی زِٚت زض ترػیع
تسٟیالت ٔؼٙبزاض ٘طس ٜاست.
خس َٚاعالػبت ز ْٚیؼٙی ثبظاض پ َٛثب ٘طبٍ٘طٞبیص ٘یع زض سغح ثسیبض ثبالیی
ٔؼٙبزاض٘سٔ .غبثك ا٘تظبض ٞط زٔ ٚتغیط پبی ٝپِٛی  ٚتٛضْ ٘طب٘ ٝزذبِت زِٚت زض ثبظاض پَٛ
ٞستٙس .زض ثبظاض اضظ أب یىی اظ ٘طبٍ٘طٞب ٔثجت  ٚزیٍطی ٔٙفی است .ػّت ضا ٔیتٛاٖ
ٕٞبٖ غّج ٝزذبِت لیٕتی ثط زستٛضی زا٘ست یؼٙی ثب٘ه ٔطوعی ثطای وٙتطَ اضظ ثٝ
ذطیس  ٚفطٚش زالض الساْ وطز ٜاست .خبیٍعیٙی زذبِت لیٕتی ثدبی زذبِت  ٚتؼییٗ
زستٛضی ٘طخ اضظ زض سبَ ٞبی اذیع ٔٛخت ضس ٜتب ایٗ زٔ ٚتغیط زض خٟتی ثطػىس تغییط
یبثٙس.
حبَ پس اظ ثطآٚضز  ٚا٘ساظٌٜیطی زذبِتٞب زض س ٝثبظاض سطٔبی ،ٝاضظ  ٚپٔ َٛیتٛاٖ ثٝ
اضتجبط ثیٗ ایٗ س ٝپطزاذت  ٚسبظٌبضی ثیٗ سیبستٞبی زِٚت ضا اضظیبثی وطز .اضتجبط
1

Convergent
2
تمام برآوردها با استفاده از نرمافسار  LISREL 8.8انجام شده است.
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ثیٗ ز ٚسیبست ٞبی زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٚ ٝاضظ ٔٙفی  ٚثسیبض ٔؼٙبزاض است .ضطیت
ثسست آٔس ٜیه ضطیت ٕٞجستٍی 1سبز٘ ٜیست چ ٖٛاثط زیٍط ثبظاضٞب ٔب٘ٙس ثبظاض پ َٛثط
آٖ وٙتطَ ضس ٜاست .ضطیت ٔٙفی ٘طبٖ اظ خبیٍعیٙی 2سیبستٞبی زِٚت زض ایٗ زٚ
ثبظاض زاضز.
خس َٚضٕبض٘ :)1( ٜتبیح ثطآٚضز ٔؼبزالت ا٘ساظٌٜیطی  ٚسبذتبضی زذبِت زِٚت
دخالت در باسار
سزمایٍ

ريابط

()0/35

ثسٞی زِٚتی

)0/021(* 0/037

ثٟط ٜحمیمی تسٟیالت

)0/95(*** 8/63

ثٟط ٜحمیمی سپطزٜٞب

***()0/97

8/95

پبی ٝپِٛی

)0/017(*** 0/061

تٛضْ

)1/04(*** 7/98

اضظ ثبظاضی ث ٝضسٕی

-0/76

ضبذع لیٕت غبزضات

ساختاري

وشاوگزَا

تسٟیالت تىّیفی

0/26

دخالت در باسار ارس

***()0/2

)0/022(*** 0/082

زذبِت زض ثبظاض سطٔبیٝ

1/00

زذبِت زض ثبظاض اضظ

-0/91

***()0/31

1/00

زذبِت زض ثبظاض پَٛ

0/93

***()0/03

0/9

ذٛثی ثطاظش

دخالت در باسار پًل

***()0/18

1/00

Chi-Square =37/61 p=0/0028
Goodness of Fit Index (GFI) = 0/81

ثطای تٛضیح ثیطتط فطؼ وٙیس زِٚت ٔیذٛاٞس اظ تِٛیس زاذُ حٕبیت وٙس  ٚثطای
ایٗ ٔ ٟٓسیبستٞبی اضظی  ٚاػتجبضی اتربش ٔیوٙس .زِٚت ٔیتٛا٘س ثب پبییٗ آٚضزٖ ٘طخ
ثٟط ٜتسٟیالت  ٚاػتجبضاتی ثسیبض اضظاٖ زض اذتیبض تِٛیس لطاض زٞس یب ایٙى ٝثب وٙتطَ ٘طخ
اضظ ٞعیٞٝٙبی تِٛیس ضا وبٞص زٞس٘ .تبیح ثسست آٔس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝزِٚت اظ ایٗ زٚ
سیبست ثغٛض خبیٍعیٗ استفبز ٜوطز ٜاست.
1

Correlation
Substitutability

2
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٘ىتٕٟٔ ٝتط أب ضبیس اضتجبط ایٗ ز ٚثبظاض یؼٙی سطٔبی ٚ ٝاضظ ثب سیبستٞبی زِٚت زض
ثبظاض پ َٛاست .زذبِتٞبی زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٚ ٝاضظ تبثیطی ٔثجت  ٚثسیبض ٔؼٙبزاض ثط
حضٛض  ٚزذبِت زِٚت زض ثبظاض پ َٛزاضت ٝاست .ث ٝػجبضت زیٍط سیبستٞبی پِٛی زِٚت
ثغٛض ٔثجت اظ زذبِت زِٚت زض زیٍط ثبظاضٞب تبثیط ٔیپصیطز .سبَٞبست و ٝثسیبضی زض
ایطاٖ ازػبی ػسْ استمالَ سیبست پِٛی زِٚت ضا ٔغطح ٔیوٙٙس أب ایٗ ٘رستیٗ ثبض
است و ٝایٗ اضتجبط ٔمساض ث ٝذٛز ٌطفت ٚ ٝثب آظٔ ٖٛتدطثی تبییس ٔیضٛز .زذبِت زِٚت
زض ثبظاض سطٔب ی ٝیؼٙی پبییٗ آٚضزٖ ٘طخ ثٟط ٜیب تسٟیالت تىّیفی اظ وبضایی  ٚسٛزآٚضی
ثب٘ه ٞب وبست ٚ ٝافعایص استمطاؼ اظ ثب٘ه ٔطوعی ضا زض پی زاضز .ایٗ اثط زض ثرص لجّی
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت  ٚض٘ٚس ثسٞی ثب٘هٞب ث ٝثب٘ه ٔطوعی زض ٕ٘ٛزاض ضٕبض)4( ٜ
ٕ٘بیص زاز ٜضس ٜثٛز .زضست زض ایٗ ِحظ ٝاست و ٝاضتجبط ثیٗ زذبِت زض ثبظاض سطٔبیٝ
 ٚپ َٛضىُ ٔیٌیطز .استمطاؼ اظ ثب٘ه ٔطوعی ٔٛخت افعایص پبی ٝپِٛی  ٚتٛضْ ضسٚ ٜ
زض ٚالغ زذبِت ثیطتط زِٚت زض ثبظاض پ َٛضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .زض ٚالغ زِٚت زض سبَٞبی
ٌصضت ٝسیبست پِٛی ٔطرػی ٘ساضت ٚ ٝپبی ٝپِٛی تبثؼی اظ سیبستٞبی زِٚت زض زیٍط
ثبظاضٞب ثٛز ٜاست.
ثبظاض اضظ ٘یع ثط سیبست ٞبی پِٛی تبثیطٌصاض ثٛز ٜاست .ذطیس  ٚفطٚش اضظ تٛسظ ثب٘ه
ٔطوعی اظ ٔحُ شذبیط اضظی ایٗ ثب٘ه غٛضت ٌطفت ٝو ٝیىی اظ زالیُ اغّی ضضس پبیٝ
پِٛی است .افطایص لیٕت زالض سجت افعایص ضبذع لیٕت وبالٞبی غبزضاتی (زذبِت
زض ثبظاض اضظ)  ٚضضس شذبیط اضظی ثب٘ه ٔطوعی ٔیٌطزز .ضطیت ٔثجت ٘یع ز٘جبِٝضٚی
سیبست پِٛی ایطاٖ ضا اظ سیبستٞبی اضظی ٘طبٖ ٔیزٞس.
زض آذط ثب استفبز ٜاظ ٔؼبزالت سبذتبضی  ٚا٘ساظٌٜیطی ،ضبذػی اظ زذبِت زِٚت زض
ایٗ ثبظاضٞب ثسست ٔیآیس .اٌطچ ٝثطذی ٔغبِؼبت ٌصضت 1ٝتالش زاضتٝا٘س تب ایٗ زذبِت-
ٞب ضا ا٘ساظٌٜیطی وٙٙس أب ضبذعٞبی ثسست آٔس ٜزض ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝزِیُ ایٙى ٝاضتجبط
س ٝثبظاض ضا زض ٘ظط ٔیٌیطز ثسیبض زلیكتط است .زض ٚالغ ث ٝزِیُ اضتجبط ثیٗ سٔ ٝتغیط
1

ٌب ٜوٙیس ث ٝثبظٔحٕسی  ٚچطٕی (٘ ،)1385یّی ٔ ٚػّحی ( ٚ )1385زضٌبٞی ()1391
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پٟٙبٖ ضبذع ٞبی زذبِت زِٚت اظ ٞطت ٔتغیط ٘طبٍ٘ط ثسست آٔس ٜو ٝثسیبضی اظ اثؼبز
حضٛض زِٚت ضا پٛضص ٔیزٙٞسٕٛ٘ .زاض ضٕبض ٚ )10( ٜخس َٚضٕبض )2( ٜایٗ ضبذعٞب
ضا ٌعاضش ٔیزٙٞس.
زض ایٗ سٕٛ٘ ٝزاض چٙس ض٘ٚس ٔطبث ٝزیسٔ ٜیضٛز و٘ ٝطبٖ اظ ضطایظ ٚیژ ٜالتػبز
ایطاٖ زض آٖ سبَٞب زاضز٘ .رستیٗ زٚضٚ ٜیژ ٜث ٝسبَٞبی ثیٗ  71تب  75ثطٔیٌطزز.
ثحطاٖ ثسٞیٞبی ذبضخی ض٘ٚس ته ٘طذی وطزٖ اضظ (سبَٞبی  )70 ٚ 69ضا ٔتٛلف
سبذت  ٚزِٚت ٘بچبض ث ٝزذبِت  ٚتؼییٗ ٘طخ اضظ ثػٛضت زستٛضی ٌطزیس .ضبذع
زذبِت زض ثبظاض اضظ زض ایٗ سبَٞب ثسیبض ثبال ( 0/89زض سبَ  )71اضظیبثی ضس ٜاست .ایٗ
ثحطاٖ ثط ثرص ٚالؼی التػبز تبثیط ٌصاضت  ٚزِٚت ثطای حٕبیت اظ تِٛیس زاذُ سؼی
وطز تب ٘طخ ثٟط ٜضا ثبثت ٍ٘ ٝزاضز .زض ٘تید ٝایٗ سیبستٞب ٕ٘ط ٜزذبِت زِٚت زض سبَ-
ٞبی  75 ٚ 74ث ٝثبالتطیٗ حس ضسیس.
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دخالت در بازار سرمایه
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دخالت در بازار ارز
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ٕ٘ٛزاض ضٕبض :)10( ٜاثؼبز ٔرتّف زذبِت زِٚت زض س ٝزٌ ٝٞصضتٝ
زض سبَٞبی ثؼسی زذبِت زِٚت زض ثبظاضٞبی پ ٚ َٛسطٔبی ٝثسیبض وٕتط اظ ثبظاض اضظ
اضظیبثی ضس ٜاست .زض ایٗ سبَٞب ( 76تب ٔ )84تٛسظ تٛضْ ٔ ٚ 15/2تٛسظ ضضس پبیٝ
پِٛی ٘یع  15/7ثٛز ٜاست .اٌطچ ٝایٗٞب اضلبٔی ثعضي ٞستٙس أب زض ٔمبیس ٝثب زیٍط
سبَ ٞب ثٔ ٝطاتت ٘طبٖ اظ زذبِت وٓ زِٚت زاض٘س .زض ایٗ سبَٞب أب زذبِت زض ثبظاض اضظ
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ثسیبض ثیطتط ثٛز ٜاست .تب سبَ  1381زض حبِی و ٝزالض زض ثبظاض غیطضسٕی حسٚز 800
تٔٛبٖ ٔجبزِٔ ٝیضس ٘طخ ثبظاض ضسٕی زض سغح  175تٔٛبٖ ثطای ٞطت سبَ ثبثت ٔب٘سٜ
ثٛز.
خس َٚضٕبض :)2( ٜاثؼبز ٔرتّف زذبِت زِٚت زض س ٝزٌ ٝٞصضتٝ
دخالت در باسار ارس

دخالت در باسار پًل

دخالت در باسار سزمایٍ

1359

36/0

17/0

47/0

1360

29/0

25/0

60/0

1361

28/0

18/0

49/0

1362

30/0

08/0

41/0

1363

22/0

03/0

21/0

1364

30/0

00/0

21/0

1365

53/0

21/0

60/0

1366

79/0

27/0

74/0

1367

54/0

30/0

77/0

1368

42/0

09/0

44/0

1369

00/0

16/0

11/0

1370

12/0

36/0

38/0

1371

89/0

43/0

46/0

1372

61/0

50/0

36/0

1373

54/0

69/0

69/0

1374

27/0

00/1

00/1

1375

31/0

66/0

30/0

1376

40/0

48/0

14/0

1377

33/0

52/0

17/0

1378

59/0

53/0

23/0

1379

70/0

44/0

02/0

1380

68/0

36/0

03/0

1381

76/0

44/0

16/0
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1382

79/0

37/0

15/0

1383

82/0

40/0

14/0

1384

76/0

46/0

00/0

1385

00/1

35/0

08/0

1386

97/0

43/0

27/0

1387

66/0

68/0

38/0

1388

80/0

31/0

03/0

1389

78/0

33/0

08/0

1390

50/0

55/0

25/0

1391

74/0

79/0

66/0

ایٗ تؼییٗ زستٛضی لیٕت اضظ ٚاوٙطی ثٛ٘ ٝسب٘بت اضظ زض سبَٞبی اِٚی ٝزٞ ٝٞفتبز
ثٛز .أب زض سبَ  81یىسبٖ سبظی ٘طخ اضظ ثب ٔٛفمیت ا٘دبْ ضس .زض سبَٞبی پس اظ ٘مص
زِٚت اظ زذبِت زستٛضی ث ٝحضٛض فؼبَ تغییط یبفت .زض آٖ سبَٞب ثب٘ه ٔطوعی ثب ذطیس
 ٚفطٚش اضظ سؼی زض وٙتطَ ثبظاض زاضت وٛٔ ٝخت افعایص ضبذع لیٕت وبالٞبی
غبزضاتی ٌطزیس.
یىی زیٍط اظ ضطایظ ذبظ ضا ٔیتٛاٖ زض سبَٞبی اذیط زیس .تحطیٓٞبی التػبزی
ٔٛخت زذبِت زِٚت زض ثبظاض اضظ زض سبَٞبی ٌ 91 ٚ 90طزیس .زذبِت زِٚت زض ثبظاضٞبی
سطٔبی ٚ ٝپ٘ َٛیع زض ایٗ سبَٞب افعایص یبفت ٞطچٙس ض٘ٚس افعایطی آٖ ظٚزتط یؼٙی اظ
سبَ  88آغبظ ضس ٜثٛز .وبٞص زستٛضی ٘طخ ثٟط ٜث 12 ٝزضغس زض حبِی و ٝتٛضْ 25
زضغسی ٚخٛز زاضت  ٚضضس ثسیبض ثبالی  47زضغسی پبی ٝپِٛی زض ایٗ سبَ ٘طبٖ ٔی-
زٞس و ٝسیبست ٞبی ٔساذّ ٝخٛیب٘ ٝزِٚت فؼبال٘ ٝ٘ ٚ ٝزض ٚاوٙص ث ٝتحطیٓٞب اتربش
ضسٜا٘س.
جمعبىذي ي وتيجٍگيزي:
سبظٌبضی سیبستٞبی زِٚت زض ثبظاضٞبی ٔرتّف اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض است ظیطا
ٞط تغییط زض یه ثبظاض ثط تؼبزَٞبی خعیی  ٚترػیع ٔٙبثغ زیٍط ثبظاضٞب ٘یع تبثیطٌصاض
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است .تٟٙب ثب ثطضسی  ٚسبظٌبضی ایٗ سیبستٞب زض وٙبض وبضایی خعیی  ٚته ثؼسی است
ؤ ٝیتٛاٖ زضثبض٘ ٜمص ٔثجت یب ٔٙفی زِٚت زض التػبز لضبٚت وطز .ثطای ثطضسی اضتجبط
ثیٗ سیبست ٞبی ٔرتّف زِٚت ایٗ ٔغبِؼ ٝثط ثبظاضٞبی سطٔبی ،ٝپ ٚ َٛاضظ ٔتٕطوع ضس.
ایٗ س ٝثبظاض اضتجبط ثسیبض ٘عزیىی ثب یىسیٍط زاض٘س ٕ٘ ٚیتٛاٖ سیبست زِٚت زض یىی
اظیٗ ثبظاضٞب ضا ثػٛضت خساٌب٘ٔ ٚ ٝستمُ ٔٛضز اضظیبثی  ٚتحّیُ لطاض زاز .ثطای ایٗ ٔٙظٛض
اظ ٔسَ ٔؼبزالت سبذتبضی استفبز ٜضس ٜاست.
٘تبیح ثسست آٔس٘ ٜطبٖ ٔیزٙٞس و ٝسیبست زِٚت زض ثبظاض سطٔبی ٚ ٝاضظ خبیٍعیٗ
ثٛزٜا٘س یؼٙی زِٚت اظ ٞط زٚی ایٗٞب ثطای وٙتطَ تىب٘ٞٝب  ٚحٕبیت اظ تِٛیس زاذُ ثٟطٜ
ثطز ٜاست .أب سیبستٞبی زِٚت زض ٞط ز ٚایٗ ثبظاضٞب تبثیط ٔثجت  ٚثعضٌی ثط سیبست-
ٞبی پِٛی زِٚت زاض٘س .سبَٞبست وٌ ٝفتٔ ٝیضٛز زِٚت سیبست پِٛی ٔستمّی ٘ساضز
أب ایٗ ٘رستیٗ ثبض است و ٝاضتجبط سیبست پِٛی زِٚت ثب زیٍط ثبظاضٞب  ٚتؼییٗ
وٙٙسٌبٖ آٖ ثػٛضت تدطثی تؼییٗ ٔیض٘ٛس .سیبست پِٛی زِٚت زض س ٝزٌ ٝٞصضتٝ
ز٘جبِٝض ٚسیبستٞبی زِٚت زض زیٍط ثبظاضٞب ثٛز ٜاست.
زض آذط ٘یع ضبذػی اظ زذبِت زِٚت زض ٞط یه اظیٗ ثبظاضٞب اضائ ٝضس ٜاست .اٌطچٝ
ٔغبِؼبت زیٍطی ث ٝا٘ساظٌٜیطی زذبِت زِٚت پطزاذتٝا٘س أب پیص فطؼ  ٕٝٞآٖٞب
استمالَ ثیٗ ایٗ ثبظاضٞبست .ضبذعٞبی ثسست آٔس ٜزض ایٗ ٔغبِؼ ٝأب ث ٝزِیُ زض
٘ظطٌطفتٗ اضتجبط زض٘ٚعا ثیٗ ایٗ س ٝثبظاض ٔ ٚسَ وطزٖ ثط ٓٞوٙص آٖٞب ثسیبض زلیكتط
است.
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