ثیٟٔشی ثبصاس سشٔبی ٝث ٝتٛافك ٞستٝای:

ثبصاس سشٔبی ٝطی یىی د ٚسبَ اخیش دس دٔ ٚسیش وبٔالً ٔتفبٚت ٌبْ ثشداضت ٝاست .اص ثبصدٞی  707دسغذی دس
سبَ  99تب صیبٖ  97دسغذی دس سبَ ٌزضت.ٝ
ضشایط ٘بٔطّٛة ٘ ٚبثسبٔبٖ ثبصاس سشٔبی ٝاص دی ٔب 99ٜتبو ٖٛٙادأ ٝداضت ٚ ٝثب ٚخٛد اػالْ حٕبیتٟبی دِٚت ٚ
دستا٘ذوبساٖ  ٚػضْ فؼبالٖ ثبصاس ،سٚص ث ٝسٚص ضشایط ثبصاس ثذتش ٌشدیذ ٜاست ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝوبسضٙبسبٖ تٟٙب ساٜ
ػالج  ٚثٟجٛد ایٗ ثیٕبس سا فمط  ٚفمط دس ٌطبیصٞبی والٖ التػبدی ،سیبسی دا٘ستٙذ و ٝدسغٛست حػ َٛتٛافك
خبٔغ ٞستٝای سلٓ خٛاٞذ خٛسد.
اص ایٗ س ٚثبصاس اص ٔذتٟب ثب اضتیبق خٛد سا آٔبد ٜایٗ تٛافك ٕ٘ٛد تب پس اص آٖ ثب یه خٟص ػظیٓ سشٔبیٌٝزاساٖ
خٛد سا پس اص ٔذتٟب ضبدٔبٖ ٕ٘بیذ  ٚایٗ اضتیبق دس یه ٞفت ٝپبیب٘ی لجُ اص تٛافك ث ٝاٚج خٛد سسیذ ثٛ٘ ٝػی و5 ٝ
دسغذ ثبصدٞی سا ٘ػیت سٟبٔذاساٖ خٛد ٕ٘ٛد.
دس ٟ٘بیت پس اص سبِٟب ا٘تظبس  ٚسبِٟب ٔزاوش ٚ ٜثحث دس تیشٔب ٜخبسی یىی اص سش٘ٛضتسبصتشیٗ تػٕیٕبت
وطٛس ٌشفت ٝضذ  ٚایشاٖ ثب ضص وطٛس ثضسي خٟبٖ دس ٔسبئُ ثیٗإِّّیٞ ،ستٝای  ٚسیبسی ث ٝیه تٛافك دست
یبفت .أب ثشخالف  ٕٝٞپیصثیٙیٞب ،فؼبالٖ ثبصاس  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ ٘سجت ث ٝایٗ تٛافك سفتبس سشدی ٘طبٖ داد٘ذ ٚ
ضبخع وُ ثٛسس تٟٙب یه سٚص پس اص تٛافك ثب ضیت تٙذتشی ٔسیش ٘ضِٚی خٛد سا ادأ ٝداد  ٚتبو ٖٛٙثیص اص 9700
ٚاحذ سیضش داضت ٝاست .أب ث ٝساستی چشا ثبصاس سشٔبی ٝچٙیٗ ٚاوٙص ٔتفبٚتی ث ٝتٛافك ِ ٚغ ٛتحشیٓٞب ٘طبٖ داد ٚ
ٕٞچٙبٖ سٚی خٛش ث ٝسٟبٔذاساٖ خٛد ٘طبٖ ٘ذاد ٜاست.
دس ریُ ثشخی اص اغّیتشیٗ دالیُ ایٗ ٚاوٙصٞبی ٔٙفی ث ٝاخٕبَ اضبسٌ ٜشدیذ ٜاست:
ٛ٘ -7سبٌٖیشی  ٚدیذ وٛتبٜٔذت :یىی اص سفتبسٞبیی و ٝدس ط َٛسبِٟبی تحشیٓ ث ٝتذسیح دس ثبصاس سشٔبی ٝایشاٖ
حبوٓ ضذ ،سٚحی ٝسفتٝثبصی ٛ٘ ٚسبٍ٘یشی دس ثیٗ سٟبٔذاساٖ است .آٔبسٞب ٔ ٚتغیشٞبی وّیذی ٘طبٖ ٔیدٞذ
و ٝثٛسس تٟشاٖ ظشف 90سٚص لجُ اص تٛافك حذٚد  70دسغذ سضذ داضت ٝاست .ثٙبثشایٗ تؼذاد وثیشی اص

سٟبٔذاساٖ و ٝثب دیذ وٛتبٜٔذت دس ثبصاس دس حبَ فؼبِیت ثٛد٘ذ ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیضاٖ سٛد دس وٛتبٜٔذت لٙبػت
وشد ٚ ٜثب ػشض ٝسٟبْ خٛد٘ ،مص ٔحٛسی سا دس ػشضٞٝبی ثبصاس پس اص تٛافمبت ثشػٟذ ٜداضتٙذٔ .مبیس ٝثبصدٜ
ثیص اص  90دسغذی دس ثیطتش ٕ٘بدٞبی ثبصاس دس یه دٚس ٜوٛتبٜٔذت دس ٔمبیس ٝثب ثبصدٞی ٔٙفی ضبخع دس
یىسبَ ٘ ٚیٓ اخیش ،اٍ٘یض ٜسشٔبیٌٝزاساٖ حمیمی سفتٝثبص ثشای ػشض ٝسٟبْ ٘ ٚمذ وشدٖ سا ثبال ثشد.
ٕٞ -9ضٔب٘ی تٛافك ٞستٝای ثب فػُ ثشٌضاسی ٔدبٔغ ضشوتٞبی ثٛسسی :س٘ٚذ ٘ضِٚی ثبصاس سشٔبی ٝدس سٚصٞبی ٌزضتٝ
ثبػث ضذ ٜو ٝسٟبٔذاساٖ ثشای ضشوت دس ٔدبٔغ اٍ٘یضٜای ٘ذاضت ٝثبضٙذ  ٚثسیبسی اص سٟبٔذاساٖ تشخیح
دٙٞذ لجُ اص سفتٗ ضشوتٟب ثٔ ٝدٕغ ،سٟبْ خٛد سا ث ٝفشٚش ثشسب٘ٙذ و ٝایٗ ػبُٔ ٔٛخت ٔیضٛد س٘ٚذ ٘ضِٚی
ثبصاس سشٔبی ٝدس سٚصٞبی اخیش ضذت ثیطتشی پیذا وٙذ .اص طشف دیٍش ث ٝطٛس سٙتی ثب ثبص  ٚثست ٝضذٖ ٕ٘بدٞب
دس صٔبٖ ٔدبٔغ اص لیٕت سٟبْ وبستٔ ٝیضٛد.
٘ -3ح ٜٛػّٕىشد سٟبٔذاساٖ حمٛلیٔ :طىُ ٘مذیٍٙی ثسیبسی اص ضشوتٟب ثخػٛظ سٟبٔذاساٖ حمٛلی دِیُ دیٍش
افت ثبصاس دس ایٗ ٔذت است .ثشخی اص ضشوتٟبی حمٛلی ضشایط ثبصاس دس ایٗ دٚس ٜسا فشغت ٔٙبسجی ثشای
ػشض ٝسٟبْ  ٚضٙبسبیی دسآٔذ حبغُ اص فشٚش سشٔبیٌٝزاسیٟب دس ثٛدخ ٝخٛد ثشضٕشد ٚ ٜالذاْ ثٝ
ػشضٞٝبی لبثُ تٛخ ٝدس ٕ٘بدٞبی ثب٘ىی ،خٛدسٚیی ،ثیٕٝای  ٚحُٕ ٘ ٚمُ وشد٘ذ و ٝایٗ أش ٔٙدش ث٘ ٝضَٚ
ضبخع پس اص اػالْ تٛافك ٞستٝای دس ٞفت ٝاخیش ٌشدیذ.
 -4ا٘تطبس ٌضاسضٟبی ٔیبٖدٚسٜای ضشوتٟب :ا٘تطبس ٌضاسضٟبی ٔ 79ب ٝٞسبَ  93ضشوتٟب ٘طبٖ داد و ٝثیطتش
ضشوتٟبی تِٛیذی ثٛسسی اص اٚضبع تِٛیذ  ٚفشٚش خٛثی ثشخٛسداس ٘جٛدٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ ثب٘ه  ٚثیٕٞٝب دس
ا٘تٟبی سبَ ٌزضت ٝث ٝسختی تٛا٘ستٙذ سٛدٞبی پیصثیٙی ضذ ٜخٛد سا پٛضص دٙٞذ  ٚحتی اٚضبع
٘بٔسبػذ غٛستٟبی ٔبِی ثب٘ىٟب سجت ضذ تب ثب٘ه ٔشوضی ثشای ثشخی اص ثب٘ىٟب دس ٔدبٔغ أسبَ سمف تمسیٓ
سٛد تؼییٗ وٙذ .اص طشف دیٍش ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس سٔ ٝب ٝٞا َٚسبَ  94ػٕالً اتفبق خبغی دس ثخص التػبد
سخ ٘ذاد ٜو ٝثتٛا٘ذ ٚضؼیت سٛدآٚسی ضشوتٟبی ثٛسسی سا ثٟجٛد ثجخطذٌ ،ضاسضبت سٔ ٝب ٝٞایٗ ضشوتٟب ٘یض
اص خزاثیت خبغی ثشای سٟبٔذاساٖ ثشخٛسداس ٘جٛد ٜاست .ا٘تطبس ٌضاسضٟبی ٔ 3بٝ٘ ٝٞچٙذاٖ ٔٙبست  ٚحتی

ٌبٞی ثب پٛضصٞبی ٘بٔٙبست ثبػث ضذ ٜسشٔبیٌٝزاساٖ ا٘تظبس تؼذیُ ٔٙفی سٛد دس ثشخی اص ٕ٘بدٞب دس پبیبٖ
سبَ سا داضت ٝثبضٙذ .ثٙبثشایٗ افضایص  P/Eضشوتٟبی ثٛسسی ٘ ٝاص طشیك افضایص لیٕت ،ثّى ٝاص ٔحُ وبٞص
سٛد ػٕالً دس حبَ ا٘دبْ است و ٝایٗ أش ٘ض َٚلیٕتٟب دس ثبصاس سٟبْ سا ث ٝد٘جبَ داسد ٘ ٚسجت لیٕت ثش دسآٔذ
ثبصاس دس حبَ اغالح ثٛد ٚ ٜث ٝسٕت  5دس حبَ حشوت است.
 -5وٕجٛد ٘مذیٍٙی :ثشخی اص وبسضٙبسبٖ ٔؼتمذ٘ذ تٛافك ٞستٝای ثخص ػظیٕی اص ٔطىالت ثٛسس سا حُ ٘خٛاٞذ
وشد ٔ ٚسئّ ٝوٕجٛد ٘مذیٍٙی دس تٕبْ ثبصاس ٔطشح است  ٚػّت اغّی ایٙى ٝثبصاس سٟبْ ٘تٛا٘ست ثؼذ اص تٛافك
حشوت وٙذ ،ث ٝوٕجٛد ٘مذیٍٙی ثشٔیٌشدد .اٚضبع ٘بٔٙبست ثبصاس سٟبْ سجت ضذ تب حدٓ صیبدی اص ٘مذیٍٙی
سشٌشداٖ ث ٝسٕت سیستٓ ثب٘ىی حشوت وٙذ .دس حبَ حبضش ثخص لبثُ تٛخٟی اص سشٔبیٌٝزاسیٟب دس ثبصاس
پ َٛا٘دبْ ٌشفت ٚ ٝسٛدٞبی  99تب  96دسغذی سا ثذ ٖٚدسدسش ثشای غبحجبٖ سشٔبی ٝث ٝاسٔغبٖ ٔیآٚسد .ثش
ایٗ اسبس ایٗ ثخص اص غبحجبٖ سشٔبی ٝسیسهٌشیض ٔٙتظش خجش ثبصدٞیٞبی لبثُ اػتٙبی ثٛسس ٔیٔب٘ٙذ ٚ
تذسیدبً ٚاسد ثبصاس سشٔبی ٝخٛاٙٞذ ضذ.
 -6اػتٕبد دٚثبس ٜث ٝثبصاس سشٔبی ٝسخت است :ثشای آٖ دست ٝاص سشٔبیٌٝزاساٖ و ٝحذٚد ٘یٕی اص سشٔبی ٝخٛد سا دس
ثٛسس طی ٔ 78بٌ ٜزضت ٝاص دست دادٜا٘ذ سخت است و ٝثشاحتی ث ٝایٗ ثبصاس اػتٕبد وٙٙذ .لطؼبً سیسه
پش٘ٚذٞ ٜستٝای تٟٙب دغذغ ٝثبصاس سشٔبی٘ ٝجٛد٘ ٚ ٜیست  ٚثب دستیبثی ث ٝتٛافك ٞستٝای ثسیبسی اص
سیسهٞبی سیبسی  ٚثٙیبدی ضشوتٟبی ثٛسسی حُ ضذ ،ٜأب ٕٞچٙبٖ ٔطىالت ثسیبسی اص ضشوتٟب ثبلی
ٔب٘ذ ٜاست  ٚفضبی وست  ٚوبس ضشوتٟبی ثٛسسی دائٕبً اص سٛی دِٚت ٔ ٚشاخغ ری غالح دیٍش دستىبسی
ٔیضٛد.
ث ٝسغٓ ٌزضت ٔ 6ب ٜاص تذٚیٗ لب٘٘ٛی دس ٔدّس دس خػٛظ لیٕتٌزاسی خٛسان ٚاحذٞبی پتشٚضیٕی ثشای
ٔذت طٛال٘یٛٙٞ ،ص وبس ٌشٔ ٜٚتطىُ اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚصاست ٘فت ،التػبد  ٚغٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتدبست ث ٝلیٕت
ٔطخػی دس خػٛظ ٘شخ خٛسان ٘شسیذ ٜاست  ٚثشای سٟبٔذاساٖ ایٗ ثخص ٔ ٟٓاص ثبصاس سشٔبی٘ ٝشخ خٛسان
ثیٗ  75سٙت تب 70سٙت ٔتغیش ثٛد ٜاست .دس طشف دیٍش یؼٙی دس ضشوت ّٔی پبالیص  ٚپخص فشآٚسدٜٞبی

٘فتی ،آضفتٍی دس خػٛظ ٘شخ خٛسان  ٚفشآٚسد ٜپبالیطٍبٟٞب ٚخٛد داسد .چٙذی پیص دس اثالغیٝای ٘شخ
خٛسان تٛأْ ثب تخفیف لبثُ ٔالحظٝای اثالؽ ضذ ،أب پبالیص  ٚپخص ثؼذ اص چٙذ سٚص اثالغی ٝخٛد سا پس
ٌشفتٕٞ .چٙیٗ اخیشاً ٚصاست غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتدبست دس اثالغیٝای لیٕت ٌٙذِ ٝس ًٙآ ٗٞسا ٔؼبدَ 90
دسغذ اص لیٕت ضٕص فٛالد خٛصستبٖ تؼییٗ وشد ٜاست .ایٗ دس حبِی است و ٝپیص اص ایٗ لیٕت س ًٙآٗٞ
طجك فشِٔٛی و ٝدس اٚاسط د 80 ٝٞدس تفبٕٞی ٔیبٖ فٛالدسبصاٖ  ٚتِٛیذ وٙٙذٌبٖ س ًٙآ ٗٞث ٝدست آٔذٜ
ثٛد ،تؼییٗ ٔیضذ.
ثٙبثشایٗ تغییشات پی دس پی ٔمشسات فضبی وست  ٚوبس ضشوتٟبی ثٛسسی٘ ،تیدٝای خض ثیاػتٕبدی ٍ٘ ٚشا٘ی
سٟبٔذاساٖ ٘خٛاٞذ داضت.
 -7ثالتىّیفی ثبصاسٞبی ٔٛاصیٕٞ :ضٔبٖ ثب ثٛسس تٟشاٖ دس ٔ 78بٌ ٜزضت ٝثبصاسٞبی اسص ،سىٔ ٚ ٝسىٗ  ٓٞث ٝسوٛد
فش ٚسفتٝا٘ذ .ثالتىّیفی ایٗ ثبصاسٞب پس اص تٛافك اص خّٕ ٝدالیُ سفتبس ٔحتبطب٘ٔ ٝؼبٌّٔٝشاٖ ثٛسس است .ثؼذ
اص تٛافك ٞستٝای ٘شخ دالس ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ٔتغیش وست  ٚوبس ثٍٙبٟٞبی التػبدی داسای ٔٙبثغ ٔ ٚػبسف
اسصی ،اص ٘ظش ته ٘شخی ضذٖ ٛٙٞص تؼییٗ تىّیف ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثبصاس ٔسىٗ اص ٘ظش ثسیبسی اص
وبسضٙبسبٖ ثب احتٕبَ خٟص  ٚخشٚج اص سوٛد ٔٛاخ ٝاست.
دس وُ ث ٝاػتمبد ثشخی اص وبسضٙبسبٖ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاخشای تٛافك ٞستٝای اص حٛاِی ٔب ٜدسبٔجش (آرس) آغبص
خٛاٞذ ضذٛٙٞ ،ص تح َٛخبغی دس التػبد والٖ ثٚ ٝخٛد ٘یبٔذ ٜاست ،ثٙبثشایٗ حٛص ٜثٛسس اص ایٗ ِحبظ ٕ٘ی-
تٛا٘ذ تحت تبثیش لشاس ٌیشد .ثشطشف ضذٖ تحشیٓٞب ٕ٘ ٚبیبٖ ضذٖ آثبس آٖ دس التػبد  ٚسپس ث ٝحشوت
دسآٔذٖ چشخ ٝتِٛیذ  ٚغٙؼت وطٛس ث ٝصٔبٖ ٘یبص داسد .ث ٝایٗ تشتیت تب صٔب٘ی و ٝتِٛیذ ث ٝحشوت دس ٘یبیذ ٚ
ضشوتٟب سٛدٞبی ٔٙبسجی سا ث ٝدست ٘یبٚس٘ذٕ٘ ،یتٛاٖ ا٘تظبس داضت و ٝثبصاس سشٔبی ٝاص سضذ پبیذاسی
ثشخٛسداس ضٛد.
ٌشچ ٝس٘ٚذ س ٚث ٝثٟجٛد التػبد ثب ثشداضت ٝضذٖ تحشیٓٞبی التػبدی دٚس اص ا٘تظبس ٘یست ،ثب ایٗ حبَ ،ایٗ
ا٘تظبس ٚخٛد داسد و ٝػّٕىشد ٚالؼی ٘بضی اص اثشات ایٗ ٔٛضٛع دس غٛستٟبی ٔبِی سبَ ٕ٘ 95بیبٖ ضٛدٌ .شچٝ

دس ٔبٜٞبی پبیب٘ی سبَ  94اِٚیٗ پیصثیٙیٞبی سبَ خذیذ اسائٔ ٝیض٘ٛذ ،أب ث٘ ٝظش ٔیسسذ ثشای سضذ ٚالؼی
سٛدآٚسی ثبیذ تب ٔبٜٞبی اثتذایی سبَ ثؼذ ٔٙتظش ٔب٘ذ.
ضشوت سشٔبیٌ ٝزاسی سبٔبٖ سٟبْ سپبٞبٖ

