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آثار اختًاعي ْذفًُذساسي ياراَّْا ٔ
راْكارْاي پيطُٓادي
ج-پ812-

و پ 1822/11/82

چكيذِ
٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا تغاي ولٛع ِا يه ًغٚعت اجتٕابٔاپظيغ اؿت .اِا صع وٕاع آثاع ِثثت تـيااع
آْ ،پااِض٘اي ٔاگٛاعي ُ٘ سٛا٘ض صاكت وٗ اگغ تغاي آْ چاعٖاي أضيلاضٖ ٔلٛصِ ،يتٛأض تيٗ ٚليٕٛ
تغسي ِلىالت اجتّاٗي  ٚدتي تٙضيض إِات اجتّاٗي تإجاِض .آثاع تٛعِي ٔاكي اػ افؼايق لاّت٘يا
ِيتٛأض ِٛجة افؼايق تاىاعي  ٚگـتغف فمغ ٔ ٚاتغاتغي كٛص وٗ صع ٔتاجيٗ اييٓ ًٚي٘ات ،أتٔياع
ِيعٚص تغسي اػ سأٛاع٘اي آؿاةصيضٖ  ٚآؿاةپظيغ صؿيت تيٗ اليضاِات ؿياػگاعوٕٕضٖاي تؼٕٔيض تيا
وا٘ق صعآِض  ٚافؼايق ٘ؼيٕٗ سٛص عا جثغاْ وٕٕض.
ايٓ الضاِات ؿاػگاعوٕٕضٖ تٗهٛعت افؼايق ؿاٗات واع يا ت٘ضص ٔٛتت٘اي وياعي ،اٌيؼاَ تيٗ وياع
وٛصواْ ٛٔ ٚجٛأاْ ،دظف ٘ؼيٕٗ٘اي غاغًغٚعي سأٛاع ،عٚي آٚعصْ تٗ ِوغف واال٘يا ٌ ٚيٛاػَ
ِوغفي غاغاؿتأضاعص  ٚتيوافات ،وا٘ق اٚلات فغاغت ،وا٘ق ٘ؼيٕٗ٘اي غظايي ،تٙضاكتي  ٚصعِأي
 ٚآِٛػكي ِ ٚإٔض آْ٘ ،غچٕض وٗ ِّىٓ اؿت فلاع٘اي التواصي عا تغ سأٛاع أيضوي ويا٘ق ص٘يض،
اِا ِٛجة ٚاعص آِضْ فلاع٘اي عٚدي ،عٚأي ،اجتّاٗي  ٚهضِات جـّي ِييكيٛص ويٗ صع ٔٙاييت
ؿالِت افغاص  ٚجاِ٘ٗ عا صع ِ٘غى سِغ لغاع سٛا٘ض صاص.
تغعؿي٘ا ٔلاْ ِيص٘ض وٗ الضاِات ؿياػگاعوٕٕضٖ سأٛاع٘يا تيغاي تٍٕضِيضت پاؿيش ٔ ٛاـيت ٚ
فلاع٘اي ٚاعص كضٖ تٗ افيغاص آؿياةصييضٖ اػ تذيٛالت التوياصي ،تيٗهيٛعت وجيغٚي٘يا  ٚجيغائُ
اجتّاٗي ،وإٗٚعػي٘ا ،أتماَجٛيي٘ا  ٚصع ٔٙايت گـتغف جٕايت سلٓ صع جاِ٘ٗ تغٚػ ِيوٕض.
اػ ؿٛي صي غ ،صعهٛعتي کٗ ؿ ُٙلاتً تٛجٙي اػ ياعأٗ٘ا تٗهٛعت ٔمضي  ٚسياع اػ ؿياستاع
عؿّي ٔٔاَ تأِآ اجتّاٗي تٛػيٖ كٛص ،تٗ سٛصي سٛص ِيتٛأض پااِض٘اي ٔاٍِِٛتي صاكتٗ تاكض کٗ
اػ آْ جٍّٗ تٗ تٌ٘اف فغٕ٘گ کياع  ٚتيالف  ،تيغجاخ ِويغف ٔااػ٘ياي آٔيي تيغ کاال٘يا  ٚسيضِات
ًغٚعيِ ،غايغت تا ٗؼت ٔفؾ افغاص ،عٚا تمٍة  ٚصع ٙٚصع سٛصآٙاعي٘ا ،تلضيض ٚاتـت ي جاِ٘يٗ
وّه ت اغ تٗ صٌٚت ،افؼايق ػِإٗ٘اي فـاص اصاعي ،ؿٛءاؿيتفاصٖ ِ٘تياصاْ ؿغپغؿيت سيأٛاعٗ ،يضَ
كٕاؿايي  ٚپٛكق تغسي اػ ٔااػِٕضاْ ٚال٘ي ،پغصاست تٗ تغسي سأٛاع٘اي فالض ٔاياػ ِ ...ٚييتيٛاْ
اكاعٖ کغص.
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تٕاتغايٓ ،تٛهاٗ ِيكٛص تـتٗ ؿااؿتي جاِ٘ي تغاي جٍٛگاغي اػ تغٚػ ايٓ پااِض٘ا ييا جثيغاْ
آثاع آْ تضٚيٓ كٛص تٗٔذٛي وٗ تا تمٛيت ٔٔاَ تأِآ اجتّياٗي وليٛع (ِثتٕييتيغ اٌ يٛي چٕيض الييٗ
دّايتي ،تٛإّٔضؿاػي ،تاّٗاي  ٚتىّاٍي) ياعأٗ٘ا اػ يه ِـياغ ِِّي ٓ  ٚپاييضاع صع استاياع جاِ٘يٗ
٘ضف لغاع گاغص.

يقذيّ
٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ،تٗ ِف٘ َٛٙضايت ِـتماُ ياعأٗ٘ا تٗ ؿيّت جاِ٘يٗ ٘يضف ،اػ ديضٚص ص ٚص٘يٗ
پاق تاوٕ ْٛصع صؿتٛع واع صٌٚت٘ا تٛصٖ  ٚصع تغٔاِٗ٘اي ؿ ٚ َٛچٙاعَ تٛؿ٘ٗ ٔايؼ تيٗ آْ اكياعٖ
كضٖ اؿت .ايٓ ِّ٘ ًٕٛٛچٕآ صع لأ ْٛؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفياٖ  ٚتيأِآ اجتّياٗي (ِياصٖ ())01
تٕٗٗٛاْ يه تىٍاف لأٔٛي ِٛعص تأواض لغاع گغفتٗ اؿيت .تيا ٚجيٛص اييٓ ،تيٗصٌايً آثياع  ٚپااِيض٘اي
اجتٕابٔاپظيغ آْ ي وٗ ّٗضتاً ٔاكي اػ آػاص ؿاػي لاّت٘اؿت ي ايٓ ِّٛ٘ ًٕٛٛاعٖ تا ٔٔغات ِشاٌف
ِٛ ٚافك عٚتغ ٚتٛصٖ  ٚصع ِجّ ٔ ٕٛغأي اػ آثاع ٔاگٛاع اجتّاٗي آْ ِٛجة تأساغ  ٚت٘ٛييك اجيغاي
آْ كضٖ اؿت.
اِغٚػٖ تا ٚجٛص اجّاٗي وٗ تآ ؿااؿت ظاعاْ  ٚهادثٕٔغاْ صع ِٛعص ًيغٚعت ٘ضفّٕضؿياػي
ياعأٗ٘ا ٚجٛص صاعص ٔ ،غأي٘ا  ٚصغضغٗ٘ايي ُ٘ صع ِٛعص آثاع  ٚپااِض٘اي اجتّياٗي آْ ٚجيٛص صاعص
وٗ ٔثايض تٗ ؿاصگي اػ وٕاع آْ گظكت.
اليذٗ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا وٗ اساغاً تا اهالداتي اػ ؿٛي ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي تٗ تويٛية
عؿاض ،صاعاي صِ ٚذٛع (دضالً اػ ػاٚيٗ صيض ايٓ ِِاٌ٘ٗ) اؿت وٗ يىي اػ آٔٙا «آػاصؿاػي لاّت٘ا» ٚ
صي غي «تٛػيٖ ٘ضفّٕض ياعأٗ٘ا»ؿت٘ .غيه اػ ايٓ صِ ٚذٛع آثاع ِثثت ِٕ ٚفي سام سيٛص عا صاعٔيض
وٗ تايض جضاگأٗ ِٛعص تغعؿي لغاع گاغص .اِا تٗٔٔغ ِيعؿضِ ،ذٛع ص ،َٚيٕ٘ي پااِض٘اي تٛػيٖ ٔمضي
ياعأٗ٘ا صع ٔمض  ٚتغعؿي هادثٕٔغاْ وّتغ ِٛعص تٛجٗ لغاع گغفتٗ اؿت.
صع ايٓ ِِاٌ٘ٗ تا تٙغٖگاغي اػ ِجِِّ ٗٗٛاٌ٘ات أجاَ كضٖ ٔٔ ٚغاتي وٗ هادثٕٔغاْ ِٛافك ٚ
ِشاٌف صع ايٓ تاعٖ اتغاػ صاكتٗأض ،آثاع  ٚپااِض٘اي ُغح ٘ضفّٕضؿاػي ياعأيٗ٘يا صع صِ ٚذيٛع يياص
كضٖ ِٛعص تغعؿي لغاع گغفتٗ  ٚپالٕٙاص٘ايي تغاي پال اغي اػ تغٚػ ايٓ پااِض٘ا يا جثغاْ آثياع آْ
اعائٗ كضٖ اؿت.
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 .1تعزيف يفاْيى

 .1-1يفٕٓو ياراَّ ،إَاع ٔ ْذفْاي آٌ
ياعأٗ صع ِف َٛٙالتواصي تٗ کّک٘اي عاي اْ  ٚاٗأٗ ِاٌي صٌٚت صع ِماُٖ  ٚػِاْ٘اي ِ٘آ اُالق
ِيكٛص 1.تٕا تٗ ت٘غيفي صي غ ،ياعأٗ أتماي ِٕاتٖ التواصي تٛؿَ صٌٚت تٗ سغيضاعاْ يا فغٚكيٕضگاْ
کاال٘ا  ٚسضِات اؿت ،تٗگٗٔٛاي کٗ ِٛجة کا٘ق لاّت تغاي سغيضاعاْ يا افيؼايق لاّيت فيغٚف ٚ
٘ؼيٕٗ٘اي تٌٛاض کاال  ٚسضِات تغاي تٌٛاضکٕٕضگاْ كٛص .صع ايٓ داٌيت آثياع سياٌن ياعأيٗ ،دّاييت
ّ٘ؼِاْ اػ تٌٛاضکٕٕضٖ ِ ٚوغفکٕٕضٖ اؿت.

2

ياعأٗ٘ا عا تغدـة ٘ضف ّ٘ ٚچٕآ ٔذ ٚ ٖٛعٚف پغصاست تٗ أٛإ ِشتٍفي تمـاُ ِييکٕٕيض .اػ
جٍّٗ :ياعأٗ٘اي ٔمضي ،اٗتثاعاتِ ،اٌااتي ،تغاتغي ،جٕـي ،سغيض تٌّإي کاال  ٚتٕٔاّي.
أٛإ ياعأٗ ٘ا تغدـة ٘ضف٘ا ٗثاعتٕض اػ :ياعأٗ التواصي ،ياعأٗ تٛؿي٘ٗاي ،ياعأيٗ اجتّياٗي،
ياعأٗ ؿااؿي ،ياعأٗ فغٕ٘ ي ،ياعأٗ ِوغفي ،ياعأٗ تٌٛاضي ،ياعأٗ تٛػي٘ي ،ياعأٗ سضِاتي  ٚياعأيٗ
هاصعاتي .ياعأٗ٘ا تٗ ص ٚهٛعت آكکاع  ٚپٕٙاْ پغصاست ِيكٛص.
ياراَّ آضکار :ياعأٗاي اؿت کٗ جؼء ٘ؼيٕٗ٘اي صٌٚت تٗ دـاب آِضٖ  ٚکّک٘اي تالٗٛى ٔايؼ
ٔاِاضٖ ِيكٔٛضِّٛ٘ .الً يک ؿاػِاْ يا ِماَ ِـ ٛي صٌٚتي پغصاست٘اي ِـتماُ صٌٚيت عا صعيافيت ٚ
تغاؿاؽ تغٔاِٗ٘اي اعائٗ كضٖ اػ ؿٛي صٌٚت٘ ،ؼيٕٗ ِييکٕيض .اييٓ صؿيتٗ اػ ياعأيٗ٘ياي ِـيتماُ ٚ
غاغِـتماُ ٔاؼ ٔٗٛي ياعأٗ٘اي آكکاع ٘ـتٕض.
ياراَّ پُٓاٌ :صع تغسي ِٛاعص کاال يا سضِتي اػ ؿٛي صٌٚت ِيٛعص دّاييت ليغاع ِييگايغص ،اِيا
٘ؼيٕٗ٘اي ايٓ دّايت صع دـاب٘اي پغصاست ياعأٗ أ٘کياؽ ٔيضاعص  ٚتيٗ ّ٘يآ جٙيت آْ عا ياعأيٗ
پٕٙاْ ِئإِض 3.تفاٚت ايٓ ياعأٗ تا ياعأٗ آكکاع صع ايٓ اؿت کٗ ياعأٗ آكکاع لاتً ِذاؿثٗ اؿت ٚ
صع دـاب٘اي ٍِي أ٘کاؽ ِيياتض ،اِا ياعأٗ پٕٙياْ ّٗيالً تيٕٗٗيٛاْ ياعأيٗ ييا ػيياْکيغص ٍّٗاياتي
ِذـٛب ّٔيكٛص ،تٍکٗ ٔٗٛي اِتااػ اؿت کٗ صٌٚت تغاي تشق٘ايي سام صع ٔٔغ ِي گاغص .تيٗ اييٓ
تغتاة اگغ ؿااؿت دّايتي تٗگٗٔٛاي اّٗاي كٛص کٗ کاال٘ا ػيغ لاّت تّاَكضٖ آٔٙا تٗ تاػاع ٗغًيٗ
كٔٛض ِٕ ٚاتٖ ِاٌي آٔٙا اػ ُغيك صعآِيض٘ياي جياعي صٌٚيت کيٗ صع تٛصجيٗ ؿياٌاأٗ صع ٔٔيغ گغفتيٗ
ِيكٛص تأِآ ِيكٛص ،تٗ ايٓ ياعأٗ ،ياعأٗ آكکاع ِيگٛيٕض.
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ِٕٛ .1چٙغ فغٕ٘گ  ،فغٕ٘گ ٍٗ َٛالتواصي – أ ٍاـي تٗ فاعؿي ،چاپ پٕجُ ،1361 ،م .1236
2. Federal financial interventions and subsideries in energy market; 1999. Energy transformation, May 2000.
 .3تغآٚعص ياعأٗ ٘اي پٕٙاْ ِوغفي  ٚتأثاغ آْ تغ التواص کلٛعِ ،ؤؿـٗ ِِاٌ٘ات  ٚپژ٘ٛق٘اي تاػعگأيِ٘ ،أٚت پژ٘ٚلي.1381 ،
ِٕ . 4ثٖ پالآ.
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تغايٓ ِثٕا٘ ،ضف٘اي کٍي ِٛعص ٔٔغ صع تشوان ياعأيٗ٘يا عا ِييتيٛاْ افيؼايق ليضعت ٚال٘يي
ِوغفکٕٕضگاْ ،افؼايق لضعت فغٚف تٌٛاضکٕٕضگاْٗ ،اصالٔٗتغ کغصْ تٛػيٖ صعآِض ،ثثات التواصي ٚ
جثغاْ آثاع ٔاكي اػ ؿااؿت٘اي صٌٚت جٙت دفْ  ٚاعتماي عفاٖ اجتّاٗي صأـت.

 .1-2يفٕٓو ْذفًُذساسي ٔ رٔشْاي رايح آٌ
٘ضفّٕضؿاػی تغ ايٓ فغى اؿتٛاع اؿت وٗ تشلي اػ جاِ٘ٗ تغاي صعيافت وّه ٘اي أتمياٌي صع
اٌٛٚيت تالتغي ٘ـتٕض  ٚاػ آٔجا وٗ ِٕاتٖ ِذضٚص اؿت ،تاييض صع تٛػييٖ اييٓ وّيه ٘يا ،اٌٛٚييت ٘يا
عٗايت كٛصِٕٛٔ .ع اػ ٘ضفّٕض ؿاػي ،ت٘ییٓ کـأی اؿت کٗ ٚاجض كغایَ صعیافيت کّيک ٘يای
أتماٌي ٘ـتٕض ،تٗ ٔذٛي کيٗ عفياٖ داهيً اػ پغصاسيت ٘يای أتمياٌی صع استیياع فميغا ليغاع گیيغص.
تٕاتغايٓ ،أتشاب  ٚت٘اآ افغاص ٚاجض كغايَ  ٚگغ٘ ٖٚاي ٘ضف ،كغٍ الػَ ٘ضفّٕضي اؿت .تٕياتغايٓ،
صع فغايٕض ٘ضفّٕض ؿاػي ياعأٗ ٘ا الضاِات ػيغ أجاَ ِي كٛص:
اٌف) تفىاه دٛػٖ٘اي ِلّٛي ياعأٗ (سأٛاعِ ،وغفکٕٕضٖ ،تٌٛاضکٕٕضٖ ،کاال يا تشق)،
ب) تغعؿي ٍّٗکغص تغظيٗاي سأٛاع٘اي كٙغي  ٚعٚؿتايي،
) أضاػٖگاغي آثاع ٔاكي اػ کا٘ق (يا دظف) ياعأيٗ٘يا تيغ سأٛاع٘يا  ٚتشيق٘ياي ِشتٍيف
التواصي،
ص) تذماك صع ِٛعص كٕاؿايي سأٛاع٘اي ِـتذك صعيافت ياعأٗ،
٘ي) ت٘اآ ِ٘ااع٘ا  ٚت٘اآ ِاؼاْ ٍِِٛب ياعأٗ،
 )ٚأتشاب عٚف ِٕاؿة تغاي پغصاست ياعأٗ.
عٚف ٘ضفّٕضؿاػي تـت ي تٗ تغٔاِٗ٘اي دّايتي صاعص کيٗ ٘ضفّٕضؿياػي صع چياعچٛب آْ هيٛعت
ِيگاغص .كا٘ ٖٛضفّٕضي تايض ؿاػٚکاع الػَ عا تغاي ػيغؿاست٘ا (پلتاثأيِٕ ،اتٖ أـيأي ِٕ ٚياتٖ
ؿاػِأي) ِ ٚذاَ صاكتٗ تاكض  ٚاِکأپظيغي٘اي ِاٌي ،ؿااؿي ،فغٕ٘ ي  ٚفٕي عا ٌذاّ کٕض٘ .غچٕض
وٗ ِّکٓ اؿت تغاي يک تغٔاِٗ سام كاٖ٘ٛاي ِشتٍفي ِض ٔٔغ لغاع گايغص .صع أتشياب عٚف ٘ياي
٘ضف گاغي تايض تٗ چٕض ٔىتٗ تٛجٗ وغص:1
 تـغي اِٗاي وّه ٘ا تٗ افغاص غاغ فماغ عا تٗ دضالً تغؿأض؛ اػ پٛكق  ٚتغسٛعصاعي افغاص فماغ اُّإاْ داهً كٛص؛ ِ٘ااع٘اي ٘ضف گاغي تا ؿااؿت ٘اي ِاٌي  ٚأ اؼٖ ٘اي التواصي ؿاػگاع تاكض.٘ضفّٕضؿاػي تٗ عٚف٘اي ِشتٍفي هٛعت ِيگاغص کٗ صع اصاِٗ تغسي اػ ايٓ عٚف٘ا ٗثاعتٕيض

ٚ . 1داضٖ ٔ آِ ،ثأي ُغادي تٛع ايّٕي اجتّاٗي ،فوٍٕاِٗ تأِآ اجتّاٗي ،كّاعٖ  ،21تاتـتاْ .1384
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اػ:

1

 ٘ضفگاغي أفغاصي (يا سأٛاع) :كٕاؿايي  ٚپٛكق افغاص يا سأٛاع٘اي ٔااػِٕض؛ ٘ضفگاغي اجتّاٗي :كٕاؿايي اجتّاٗات يا گغٖ٘ٚاي اجتّاٗي ٔااػِٕض  ٚتٛػيٖ وّه ٘ا تآ آٔٙا؛ ٘ضف گاغي ِِٕمٗاي :كٕاؿايي ِٕاُك ِذغٔ ٚ َٚااػِٕض  ٚتشوان ِٕاتٖ  ٚوّه ٘ياي ٚييژٖ تيٗايٓ ِٕاُك؛
 ٘ضف گاغي تغ ِثٕاي گغٖ٘ٚاي ٚيژٖ :كٕاؿايي  ٚتأِآ ٔااػ٘اي گغٖ٘ٚاي ٚيژٖ ِإٔيض ؿيإٌّضاْ،وٛصواْ ،ػٔاْ تي ؿغپغؿتٍِٛ٘ ،الْ ... ٚ؛
 سٛص ٘ضف گاغي :تٛػيٖ واال٘ا يا سضِات ِٛعص صع ٔٔغ تغٔاِٗ ٘اي اجتّياٗي تيٗ ٔذيٛي ويٗ فمئَااػِٕضاْ  ٚافغاص ٚاجض كغايَ تّايً تٗ اؿتفاصٖ اػ آٔٙا عا صاكتٗ تاكٕض.

 .1-3خايعّ ْذف ٔ يصذاقْاي آٌ
ِٕٔٛع اػ جاِ٘ٗ ٘ضف ،افغاص  ٚسأٛاع٘ا يا گغٖ٘ٚيايي اؿيت ويٗ صع چياعچٛب ُيغح ٘ضفّٕضؿياػي
ياعأٗ٘ا ِٛعص دّايت لغاع ِيگاغٔيض .اييٓ اكيشام غاٌثياً وـيأي ٘ـيتٕض ويٗ تيُٗيٛع ِـيتماُ ييا
غاغِـتماُ صع اثغ اجغاي ؿااؿت٘اي التواصي ،تّاَ يا تشلي اػ صعآِض سٛص عا اػ صؿت صاصٖ يا تيٗ
٘غ ٔذ ٛصي غي صع ِ٘غى آؿاة لغاع ِيگاغٔض.
صع ِاصٖ ( )1لأ ْٛؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ  ٚتأِآ اجتّاٗي ،آٔجيا ويٗ پيؾ اػ آٔىيٗ ٘يضف اػ
اؿتمغاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ  ٚتأِآ اجتّاٗي «تٛؿ٘ٗ ٗضاٌت اجتّاٗي  ٚدّايت اػ ّ٘ٗ افغاص وليٛع صع
تغاتغ عٚيضاص٘اي اجتّاٗي ،التواصيُ ،ثا٘ي  ٚپااِض٘اي آْ» طوغ كضٖ« ،آثاع  ٚتث٘ات ِٕفي ادتّاٌي
ٔاكي اػ الضاِات صٌٚت ،اػجٍّيٗ ِوياصيك عٚييضاص٘اي التوياصي  ٚاجتّياٗي» صأـيتٗ كيضٖ اؿيت.
تٕاتغايٓ ِِاتك ايٓ لأ ّٗ٘ ،ْٛوـأي وٗ تذت تأثاغ ايٓ عٚيضاص٘ا لغاع گاغٔض ،تٕٗٗٛاْ جاِ٘ٗ ٘يضف
ٔٔاَ دّايتي ولٛع (وٗ ياعأٗ٘ا يىي اػ ِٕاتٖ ِ ُٙآْ اؿت) لغاع ِيگاغٔض.
كٕاؿايي جاِ٘ٗ ٘ضف ياعأٗ٘ا تٗ عٚف٘اي ِشتٍفي أجاَ ِيگاغص وٗ عايجتغيٓ آٔٙيا ٗثاعتٕيض
اػ :ؿٕجق ِاؼاْ فمغ غظايي (واٌغي صعيافتي سأٛاع)ِ ،ايؼاْ صعيافيت أيغغي غيظاييِ ،ايؼاْ ٘ؼيٕيٗ
ٔااػ٘اي پايٗ اؿت .2تغ ايٓ ِثٕا ،سأٛاع٘اي ٔااػِٕض ٚ ٚاجض كغايَ ،تٕٗٗٛاْ جاِ٘ٗ ٘يضف ياعأيٗ٘يا
كٕاؿايي  ٚت٘اآ ِيكٔٛض.
تغِثٕاي ِاصٖ ( )4لأ ْٛؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ  ٚتأِآ اجتّاٗي ،ؿاػِأض٘ي ٘ ٚضفّٕض وغصْ
ياعأٗ٘ا ِٕ ٚاتٖ دّايتي اػ جٍّٗ ا٘ضاف ٓٚ ٚايف دٛػٖ دّيايتي  ٚتٛأثشليي اؿيت .تيغ اييٓ ِثٕيا
ٚ .1داضٖ ٔ آّ٘ ،اْ ِٕثٖ .
 .2وغيـتٛفغ اصِأضػِ ،ثاعػٖ تا فمغ صع آؿاا ،تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااِْ ،ؤؿـٗ ٗاٌي پژ٘ٚق تأِآ اجتّاٗي.1384 ،
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ِّٙتغيٓ ِوضاق٘اي جاِ٘ٗ ٘ضف دّايت٘اي اجتّاٗي (وٗ ِٕاتٖ داهً اػ ٘ضفّٕضؿياػي ياعأيٗ٘يا
يىي اػ ِٕاتٖ ِ ُٙآْ اؿت)ٗ 1،ثاعتٕض اػ:
افغاص  ٚسأٛاصٖ٘ايي وٗ صعآِض وافي ٔضاعٔض ،تا اٌٛٚيت افغاصي وٗ تيٗصالييً جـيّي  ٚعٚأييلاصع تٗواع ٔاـتٕض،
افغاص جٛياي واع (دّايت تٗ كىً ٚاَ تغاي ِضت ِذضٚص)،سأٛاصٖ٘اي تيؿغپغؿت  ٚػٔاْ سٛصؿغپغؿت،ِاصعاْ تٗسوٛم صع صٚعاْ تاعصاعي  ٚدٌأت فغػٔض،ٔااػِٕضاْ عٚؿتايي ٗ ٚلايغ.ّ٘چٕآ تغِثٕاي ِٛاص ( )96( ٚ )95لأ ْٛتغٔاِٗ چٙاعَ تٛؿ٘ٗ« ،جّ٘ات ػيغ سَ فمغ ٍِِك» ٚ
«جّ٘ات تآ سَ فمغ ٍِِك  ٚسَ فمغ ٔـثي» ،سأٛاع٘ياي ٚاليٖ صع «ؿيٗ ص٘يه پيايآ صعآِيضي» ٚ
ّ٘چٕآ « ػٔاْ ؿغپغؿت سأٛاع  ٚافغاص تي ؿغپغؿت تا اٌٛٚيت وٛصواْ تي ؿغپغؿت » جؼء وـأي
٘ـتٕض وٗ تايض ِٛعص دّايت لغاع گاغٔض « ٚآثاع تغٔاِٗ٘اي التوياصي ،اجتّياٗي» تيغ آٔياْ اػ ُغييك
افؼايق لضعت سغيض آٔاْ جثغاْ كٛص.

َ .2گاْي اخًاني تّ اليحّ ْذفًُذساسي ياراَّْا
اليذٗ ٘ضفّٕض وغصْ ياعأٗ٘ا وٗ صع جٍـٗ ِٛعر ٘ 1387/8/5ا يت ٚػييغاْ تيٗ تويٛية عؿياضٖ
تٛص ،صع تاعيز  1387/11/9تٗ ِجٍؾ اعؿاي كض .ايٓ اليذٗ صاعاي يه ِمضِٗ تٛجاٙيِ 04 ،ياصٖ 04 ٚ
تثوغٖ تٛص .صع ِمضِٗ تٛجاٙي ايٓ اليذٗ ،تذمك ٗضاٌت ،چٙاع ِذٛع تشويان تٙإيٗ ِٕياتٖ ،اهيالح
ؿاستاع التواصي (تِٕٗٔٛع تذمك ا٘ضاف ؿٕض چلُأضاػ کلٛع  ٚاجيغاي ؿااؿيت٘ياي کٍيي اهيً
چًٚٙچٙاعَ لأ ْٛاؿاؿي) ِ ٚضيغيت ِوغف (تغاي جٍٛگاغي اػ اؿغاف  ٚتثظيغ ِٕياتٖ) تيٕٗٗيٛاْ
ا٘ضاف اهٍي ايٓ اليذٗ ِِغح كضٖ اؿتِ .ذٛع٘اي اهٍي ايٓ اليذٗ تٗ ايٓ كغح اؿت:
انف) اصالذ ٔ تعذيم قيًتْا
اهالح لاّت داًِ٘اي أغغي (ِاصٖ (،))0صعيافت ِاٌاات تغ ِوغف أغغي (ِاصٖ (،))2ت٘اآ لاّت آب  ٚواعِؼص جّٖآٚعي فاًالب ِتٕاؿة تا لاّت تّاَ كضٖ آْ (ِاصٖ (،))3ت٘اآ لاّت ؿايغ واال٘ا  ٚسضِات اؿاؿي  ّ٘ ٚأي غاغداوّاتي ِ٘اصي دضالً لاّيت تّياَ كيضٖ(ِاصٖ (.))4

 . 1لأ ْٛؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ  ٚتأِآ اجتّاٗي( ،تٕض « -2اٌف» ِاصٖ (.))7
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ب) تٕسيع ْذفًُذ ياراَّْا
 .1كًكْاي خثزاَي تّ خإَارْاي آسيةپذيز حذاكثز تا  06يُاتع آساد ضذِ (يادِ ())5
وّه ِـتماُ  ٚصع لاٌة پغصاست٘اي ٔمضي  ٚغاغٔمضي تٗ سأٛاع٘اي جاِ٘ٗ ٘ضف،اجغاي ٔٔاَ جاِٖ تأِآ اجتّاٗي (اػ لثاً گـتغف  ٚتأِآ تاّٗ٘اي اجتّاٗي  ٚسضِات صعِيأي،تأِآ  ٚاعتماي ؿالِت جاِ٘ٗ ،پٛكق صاعٚيي  ٚصعِأي تاّاعاْ سيام  ٚهي٘ةاٌ٘يال  ،وّيه تيٗ
تأِآ ِـىٓ  ٚاكتغاي تغاي جاِ٘ٗ ٘ضف  ٚتٛإّٔضؿاػي  ٚاجغاي تغٔاِٗ٘اي دّايت اجتّاٗي)،
ؿايغ اِٛع ِغت ٍٛتٗ ٘ضفّٕض وغصْ ياعأٗ٘ا. .2كًكْاي خثزاَي تّ سزيايّگذاري ٔ تٕنيذ در يٕارد سيز ،تا  11درصذ يُاتع آساد ضذِ (يادِ ())6
تٙإٗؿاػي ِوغف أغغي صع ٚادض٘ا،اهالح ؿاستاع فٕاٚعي صع ٚادض٘ا،جثغاْ ػياْ كغوت٘اي اعائٗصٕ٘ضٖ سضِات آب  ٚفاًالب ،تغق ،گاػ ُثا٘ي  ٚفغآٚعصٖ٘اي ٔفتي،گـتغف دًّٔٚمً ِّٗٛي ،دّاييت اػ تٌٛاضوٕٕيضگاْ صع تشيق٘ياي ولياٚعػي  ٚهيٕ٘تئ ،ياْهٕ٘تي أث ٚ ٖٛتٛؿ٘ٗ هاصعات غاغٔفتي،
 .3كًك تّ كاْص ٔاتستگي اعتثارات ْشيُّ اي دٔنتت تتّ َفتت ٔ خثتزاٌ آثتار آٌ تتز اعتثتارت
ْشيُّاي ٔ تًهك داراييْاي سزيايّاي ،تا  21درصذ يُاتع آساد ضذِ (يادِ (.))22
ٔتاجٗ اجغاي ايٓ اليذٗ تُٗٛع سالهٗ ايٓ اؿت کٗ لاّت داًِ٘اي أيغغي (تٕيؼيٓٔ ،فيت گياػ،
ٔفت کٛعٖٔ ،فت ؿفاض ،گاػ ِايٖ  ٚؿايغ ِلتمات) ،تغق ،آب ،جّيٖآٚعي  ٚصفيٖ فاًيالب ّ٘ ٚچٕيآ
ؿايغ کاال٘ا  ٚسضِات اؿاؿي ّ٘ أي  ٚغاغداکّاتي تا ؿِخ لاّت تّياَ كيضٖ افيؼايق ِييياتيض ٚ
ِٕات٘ي کٗ اػ ايٓ ُغيك آػاص ِيكٛص ،تُٗٛع ِـتماُ يا غاغِـتماُ تِٕٗٔٛع جثغاْ آثاع تٛعِي اييٓ
ُغح تغ ِوغفکٕٕضگاْ  ٚتٌٛاضکٕٕضگاْ صع جاِ٘ٗ  ٚافؼايق ليضعت سغييض سأٛاع٘ياي آؿياةپيظيغ
ِوغف ِيكٛص.
پؾ اػ تذث  ٚتغعؿي٘اي دضٚصاً يکؿاٌٗ صع ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ،اليذٗ صٌٚت تا اهالداتي
تٗ توٛية عؿاض .تغسي اػ ِٛاعص تفاٚت صع ِوٛتٗ ِجٍؾ تا پالٕٙاص صٌٚت (صع ًِٛيٗٛات ِيٛعص
ِِاٌ٘ٗ ايٓ گؼاعف) صع جضٚي  0آِضٖ اؿت.

P1

7

خذٔل  .1تزخي اس يٕارد تفأت در يصٕتّ يدهس تا پيطُٓاد دٔنت در يٕضٕعات يٕرد يطانعّ
پيطُٓاد دٔنت

يصٕتّ يدهس

يٕضٕع

ٓغف ؿٗ ؿاي

تٗ تضعيج تا پاياْ تغٔاِٗ پٕجُ

سأٛاع٘اي جاِ٘ٗ ٘ضف

کٍاٗ سأٛاع٘ا (تٗ ٔـثت صعآِض)

صٚعٖ ػِأي اهيالح لاّيت داِيً٘ياي أيغغي ،آب ،تيغق،
کاال٘ا  ٚسضِات اؿاؿي  ّ٘ ٚأي
افغاص  ٚسأٛاع٘ياي ِليّٛي صعيافيت کّيک٘ياي ِـيتماُ
ٔمضي  ٚغاغٔمضي
وّييه٘يياي جثغأييي صع لاٌيية پغصاسييت

دضاکثغ تا  61صعهض

ِـيتمأُٔ ،يياَ تيأِآ اجتّيياٗي ،تييأِآ

دضاکثغ تا  51صعهض

ِـکٓ  ٚاكتغاي ،تٛإّٔضؿاػي ... ٚ
ؿ٘ ُٙغيک اػ
عٚف٘اي
تٛػيٖ ياعأٗ
اػ ِٕاتٖ

وّه تيٗ ؿيغِايٗگيظاعي  ٚتٌٛايض ِإٔيض
تٙإييٗؿيياػي ِوييغف أييغغي ،اه يالح

دضاکثغ تا  15صعهض

ؿاستاع فٕاٚعي ٚاديض٘ا ،جثيغاْ ػيياْ

دضاکثغ تا  31صعهض

كغکت٘ا ... ٚ
وّييه تييٗ وييا٘ق ٚاتـييت ي اٗتثيياعات
٘ؼيٕٗاي صٌٚت تٗ ٔفت  ٚجثغاْ آثياع آْ

دضاکثغ تا  25صعهض

تغ اٗتثاعت ٘ؼيٕٗاي  ٚتٍّه صاعايي٘ياي

دضاکثغ تا  21صعهض

ؿغِايٗاي
يأخذ :تضٚيٓ كضٖ تغِثٕاي اليذٗ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ِ ٚوٛتٗ ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي.

 .8آثار اختًاعي ْذفًُذساسي ياراَّْا
٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا تٗصٌاً تأثاغ آْ تغ لاّت کاال٘ا  ٚسضِات ِيٛعص اؿيتفاصٖ ّٗيِ َٛيغصَ ٚ
ّ٘چٕآ تٗصٌاً تغااغ عٚف تٛػيٖ ياعأٗ٘اِ ،يتٛأض آثاع  ٚپااِيض٘اي ِثثيت ِٕ ٚفيي ػيياصي صاكيتٗ
تاكض .صع ايٓ تشق اػ گؼاعفِّٙ ،تغيٓ آثاع  ٚپااِيض٘ايي کيٗ کاعكٕاؿياْ هيادثٕٔغ صعتياعٖ اييٓ
ُغح تغكّغصٖأض ،تااْ ِيكٛص .يمإاً چ  ٔٛي اجغاي لأ ٚ ْٛؿاػٚکاع٘اي اجغايي آْٔ ،مق ػياصي
صع ٔذ ٖٛتغٚػ ٛٙٓ ٚع ٘غيک اػ ايٓ آثاع سٛا٘ض صاكت.

 .8-1آثار يثثت ْذفًُذساسي ياراَّْا
تٗ ٗماضٖ اکثغ کاعكٕاؿاْ التواصئٔ ،اَ فٍ٘ي پغصاست ياعأٗ٘ا صع کلٛع ٔاکاعآِض تٛصٖ ُ ٚي
ص٘ٗ٘اي گظكتٗ پااِض٘ايي ِإٔض تٛػيٖ ٔاتغاتغ ياعأٗ ٘ا تآ ص٘ه ٘اي ِشتٍيف صعآِيضي ،تشويان
غاغتٙإٗ ِٕياتِٖ ،ويغف تييعٚييٗ أيغغي ،تٛػييٖ ٔاٗاصالٔيٗ ثيغٚت  ٚتيٗتثيٖ آْ كيکاف ُثمياتي،
تٗکاعگاغي فٕاٚعي٘اي غاغالتواصي  ٚغاغعلياتتي ،افيؼايق ٘ؼيٕيٗ٘ياي صٌٚيت  ٚاتکياي تاليتغ تيٗ
صعآِض٘اي ٔفتي عا تٗ ّ٘غاٖ صاكتٗ اؿت .ايٓ اِغ اصاِٗ ً٘ٚات ِٛجٛص عا غاغِّکٓ ؿاستٗ  ٚاهالح
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ٔٔاَ پغصاست ياعأٗ٘ا عا تٗ يک ًغٚعت تثضيً کغصٖ اؿت .تٕاتغايٓ ،صع تغٔاِٗ ٘ضفّٕض ؿاػي فيغى
تغ ايٓ اؿت وٗ صع  ًٖٚؤٕٛي ياعأٗ ٘ا تٗ ٘ضف٘اي ِٛعص ٔٔغ اهاتت ّٔيي وٕيض  ٚتاييض صع ًٚيٖ
ِٛجٛص تاػٔ غي كٛص.
صع ِمضِٗ اليذٗ پالٕٙاصي صٌٚت پؾ اػ تااْ كاسن ٘ايي وٗ تايأ غ ًٚيٖ ٔإِاؿية تٛػييٖ
ياعأٗ ٘ا  ٚپااِض٘اي ٔاٍِِٛب آْ (اػ جٍّٗ تٛػيٖ ٔاتغاتغ ياعأٗ ٘ا تٗ ٔفٖ ص٘ه ٘اي تاالي صعآِيضي،
افؼايق تي عٚيٗ ِوغف أغغي ،تٙغٖ ٚعي پايآ ٗٛاِيً تٌٛايض  ،)... ٚتيٗ تغسيي آثياع ِثثيت ِيٛعص
أتٔاع اػ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ ٘ا اكاعٖ كضٖ وٗ ٗثاعتٕيض اػ :تذميك ٗيضاٌت ،تشويان تٙإيٗ ِٕياتٖ،
ِضيغيت ِوغف  ٚجٍٛگاغي اػ اؿغاف ٚتثظيغ ِٕاتٖ.1
ِ ُٙتغيٓ ٔتاجٗ ِٛعص أتٔاع اػ ٘ضفّٕض ؿاػي ٗاصالٔٗ تغ كضْ تٛػيٖ ياعأٗ ٘اؿت تٗ ايٓ ِٕ٘يا
وٗ ص٘ه ٘اي پايآ صعآِضي ؿِ ُٙتٕاؿثي اػ ياعأٗ ٘ا عا تٗ صؿت سٛإ٘ض آٚعص  ٚصع ٔتاجيٗ أتٔياع
ِي عٚص ً٘ٚات تٛػيٖ ياعأٗ ٘ا تٗ ٗضاٌت ٔؼصيه تغ كٛصٗ .ال ٖٚتغايٓ ،أتٔاع ِيي عٚص تيا اهيالح
ٔٔاَ لاّت گظاعي تغسي واال٘ا ،تٗ سوٛم داًِ ٘ياي أيغغي ،أ ايؼٖ الػَ تيغاي ِويغف تٙإيٗ،
جٍٛگاغي اػ ٘ضععٚي ِٕاتٖ ّ٘ ٚچٕآ تشوان تٙإٗ ِٕاتٖ ايجاص كٛص.

 .8-2آثار يُفي ْذفًُذساسي ياراَّْا
آثاع ِٕفي ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا اػ جٙات ِشتٍفي ِإٔض تغااغ صع ِايؼاْ فميغ ٔ ٚياتغاتغئ ،يغر
تاکاعي ،فغٕ٘گ ِوغف سأٛاع٘ا ،ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ ،تّاييً تيٗ ِلياعکت صع تياػاع کياعٚ ،ليٕٛ
جغائُ اجتّاٗيّ٘ ،ثـت ي اجتّاٗي ِٛ ٚاعصي اػ ايٓ لثاً لاتً تغعؿي اؿت .اِا اػ آٔجيا کيٗ ٕ٘يٛػ
اجغاي ايٓ ُغح آغاػ ٔلضٖ  ٚأضاػٖگاغي ايٓ ِتغاغ٘ا ِّکٓ ٔاـيت ،صع اييٓ گيؼاعف تيٗ تذيث٘ياي
ٔٔغي  ٚاؿتضالي٘اي ِثتٕيتغ تجغتٗ ؿايغ کلٛع٘ا اکتفا ِيكٛص.
صع يک تمـاُتٕضي کٍي ،آثاع اجتّاٗي ايٓ ُغح عا ِيتٛاْ صع لاٌة صٗ ٚاًِ ػيغ ِٛعص تغعؿيي
لغاع صاص:
ي آثاع ٔاكي اػ کا٘ق لضعت سغيض سأٛاع٘ا
ي آثاع اجتّاٗي ٔاكي اػ پغصاست ٔمضي ياعأٗ٘ا

 .8-8-1آثار َاضي اس کاْص قذرت خزيذ خإَارْا
ٔشـتآ ٔتاجٗ تاعػ  ٚعٚكٓ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ،افيؼايق لاّيت کاال٘يا  ٚسيضِات ِليّٛي
ياعأٗ اؿت وٗ ِيتٛأض ي دضالً صع کٛتاِٖضت ي آثاع تٛعِي ؿٕ إي صاكتٗ تاكض .هغفٕٔغ اػ ِاؼاْ
ٔ .1مً اػ ِمضِٗ اليذٗ پالٕٙاصي صٌٚت.
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 ٚكضت تٛعَ ٔاكي اػ ايٓ ؿااؿت٘ا ،آثاع  ٚپااِض٘اي اجتّاٗي تٛعَ تغ جاِ٘ٗاي ويٗ ُيي ص ٚص٘يٗ
گظكتٗ ّ٘ٛاعٖ تا ٔغر تٛعَ ص ٚعلّي عٚتغ ٚتٛصٖ ،لاتً تٛجٗ اؿت.
تٛعَ تٗ افؼايق ِضأ ٚ َٚاسٛاؿتٗ ؿِخ ِّٗٛي لاّت٘ا گفتٗ ِيكٛص .صع چغسٗ أتماي تيٛعَ،
تٕٙا کـأي اػ آْ ػياْ ِيتغٔض کيٗ ليضعت أتمياي آْ تيٗ صي يغاْ عا ٔضاعٔيض .يٕ٘يي صعيافيتکٕٕيضگاْ
صعآِض٘اي ثاتت ِإٔض تاػٔلـت اْ  ٚؿايغ ِـتّغيت اغاْ ٔ ٚاؼ هادثاْ صعآِض اػ ِذً ؿٛص ثاتت
ؿپغصٖ٘اي تأکي ،تاػٔضگاْ اهٍي تٛعَ ِ٘غفي ِيكئٛض .تيٗ تاياْ صي يغ ،تاػٔيضگاْ تيٛعَ کـيأي
٘ـتٕض کٗ گغ ٖٚداِي  ٚپغلضعتي صع دکِٛت تغاي صفإ اػ دمٛق سٛص ٔضاعٔض  ٚاػ گيغٖ٘ٚياي صاعاي
لضعت اجتّاٗي ٔاؼ تٗكّاع ّٔيعٔٚض.

1

صع ػِاْ عكض تٛعَ ،ص٘ک٘ا  ٚاللاعي کٗ لضعت ِاٌي  ٚالتواصي کّتغي صاعٔيض ،تيغاي گيغفتٓ
صؿتّؼص٘ا يا پٛي تالتغ لضعت چأٗػٔي کافي ٔضاعٔض  ٚلاصع تٗ تغااغ صعآِيض سيٛص ٔاـيتٕض .تٕياتغايٓ
أتٔاع ُثا٘ي آْ اؿت کٗ تٛعَ فلاع تالتغي تيٗ اللياع پيايآ جاِ٘يٗ آٚعصٖ  ٚصع ٔتاجيٗ ًيغية
جإي افؼايق ياتض کٗ ايٓ اِغ تٗ ِٕ٘اي گـتغف كيکاف ُثمياتي  ٚافيؼايق ٔياتغاتغي٘ياي صعآِيضي
اؿت.
تٕاتغايٓ تٛعَ ع ٚتٗ عكض ،دتي اگغ تا پغصاست٘اي ٔمضي جثغاْوٕٕضٖ تيغاي فميغا ّ٘يغاٖ تاكيض،
تلضيض ٔاتغاتغي٘اي صعآِضي عا صع جاِ٘ٗ تٗصٔثاي صاعص .آثاع تيٛعِي يياص كيضٖ ،اػ ييکؿيِٛ ٛجية
افؼايق صعآِض ثيغٚت تغسيي سأٛاع٘يا ِييكيٛص  ٚاػؿيٛي صي يغ تشليي اػ سأٛاع٘ياي ٚاليٖ صع
ص٘ک٘اي پايآ صعآِضي عا تٗ ػيغ سَ فمغ ؿٛق سٛا٘ض صاص .ايٓ اِغِٛ ،جة افؼايق كکاف صعآِيضي
ٔ ٚاتغاتغي صع جاِ٘ٗ سٛا٘ض كض.
ٗالٖٚتغ ٔاتغاتغي ٚال٘ي ،ادـاؽ ٔاتغاتغي  ٚتث٘اي کٗ صع سأٛاع٘اي فماغ ايجياص ِييكيٛص
ٔاؼ ِي تٛأض پااِض٘اي اجتّاٗي ٔاگٛاعي صع پي صاكيتٗ تاكيضٔ .ياتغاتغي٘ياي ٔاكيي اػ جٙيق٘ياي
تٛعِي ي وٗ تغاي هادثاْ صاعايي٘اي ثاتت ،ثغٚت٘اي تاصآٚعصٖ عا صع پيي صاعص ي ّ٘يٛاعٖ اػ ؿيٛي
اللاع وُصعآِض  ٚآؿاةصيضٖ ٔاِٛجٗ ٔ ٚاٗاصالٔٗ تٍمي ِيكيٛص  ٚتيٗ ادـياؽ فميغ ِ ٚذغِٚايت صع
ؿِخ ٚؿا٘ي اػ جاِ٘ٗ صآِ ِيػٔض.
ادـاؽ فمغ ِ ٚذغِٚات تغاي کُصعآِض٘ا (دتي تض ْٚآٔکيٗ صعآِيض آٔٙيا کيا٘ق يافتيٗ تاكيض)
ِمضِٗ ايجاص ٗمضٖ٘اي اجتّاٗي ،ادـاؽ دـياصت ،تا يأ ي اػ سيٛص  ٚتييِاٍيي تيٗ کياع  ٚف٘اٌايت
اجتّاٗي اؿت کٗ تٗ ِغٚع عٚاتَ اجتّياٗي عا تغاايغ ِييص٘يض  ٚتيٗهيٛعت ٚاکيٕق٘ياي سليٓ ٚ
أتماَجٛيأٗ  ٚگاٖ لتً٘ياي فجايٖ ٓيا٘غاً تييصٌايً صع جاِ٘يٗ تيغٚػ ِييکٕيض .گـياشت ي اجتّياٗي
صعصٔاکتغيٓ ٗاعًٗ ٔاتغاتغي٘اي صعآِضي اؿيت کيٗ جاِ٘يٗ عا تيٗ ص ٚگيغ ٖٚسٛكيثشت ِـيٍَ ٚ
 .1ادّض اسٛئ ،اتغاتغي تٛػيٖ صعآِضِ ،ؤؿـٗ ِِاٌ٘ات  ٚپژ٘ٚق٘اي تاػعگأي.1387 ،
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تضتشت ِٕذَ تمـاُ ِيکٕض.

1

فمغ ِ ٚلکالت ِ٘التي اػ جٍّٗ ٗٛاًِ ِ ُٙپاضايق تؼٖکاعي ٘يا  ٚافيؼايق اعتکياب أذغافيات
اجتّاٗي اؿتٔ .اتٛأي سيأٛاصٖ٘يا صع پاؿيش ٛيي تيٗ ٔااػ٘ياي ًيغٚعي سيٛص ،ػِإيٗؿياػ تيغٚػ
صيػصگي ،ؿغسٛعصگي ،افـغصگي ٔ ٚاعادتي ٘اي عٚدي ِييكيٛص کيٗ ِييتٛأيض تيٗ اعتکياب اّٗياي
ٔاكايـت ِٕجغ كٛص .اػ ؿٛي صي غ ،فلاع فمغ تغ سأٛاصٖ٘ا ادتّاي ص ٚيا چٕضكيغٍٗ تيٛصْ ٔياْآٚع
سأٛاصٖ عا افؼايق ِيص٘ض  ٚايٓ اِغ ِيتٛأض ِٛجة تيتٛجٙي تٗ ٔااػ٘اي عٚدي  ٚعٚأي فغػٔيضاْ
 ٚاٌٗاي سأٛاصٖ  ٚتغٚػ ِلکالت تغتاتي ِ ٚـائً عٚدي ،عٚأي  ٚاساللي كٛص.

2

تاىاعي ٗاعًٗ اجتّاٗي صي غي اؿت وٗ ادتّاي ٚل ٕٛآْ صع پيي آػاصؿياػي لاّيت٘يا تـيااع
ػياص اؿت .تاکاعي عا ِيتيٛاْ ِياصع تّياَ تاّياعي٘ياي اجتّياٗي صأـيت  ٚاػ ّ٘يآ ع ،ٚتاکياعاْ
آؿاةپظيغتغيٓ اللاع صع تغاتغ آؿاة٘اي اجتّاٗي ٘ـيتٕض .تيٗ اٗتمياص تغسيي اػ جاِ٘يٗكٕاؿياْ ٚ
جغَكٕاؿاْ ،تاکاعي ِيتٛأض صع تٍٕضِضت ادـاؽ تٕفغ  ٚتاؼاعي ٔـثت تٗ جاِ٘ٗ عا تٗٚجيٛص آٚعص
 ٚتا ايجاص داالت صكّٕي  ٚأتماَجٛيي صع ط٘ٓ تاکاعاْ ،سِغ تؼعگي تغاي ُٔٔ اجتّاٗي  ٚفغٕ٘ يي
جاِ٘ٗ ِذـٛب كٛص .تاکاعاْ آِاصگي ػياصي صاعٔض کٗ صع كغايَ فلاع  ٚاًِغاع تيٗ أيٛإ جيغائُ
اجتّاٗيِ ،إٔض صاصٚؿتض٘اي غاغ لأٔٛي (لاچاق) ،ؿغلتِ ،وغف ِٛاص ِشيضع  ... ٚعٚي آٚعٔيض .صع
ِجّ ،ٕٛفمغ التواصي  ٚتاکاعي ِّ٘ٛالً ٔاتغاتغي٘اي اجتّاٗي عا صع پي صاعص کٗ ٔتاجٗ آْ ِييتٛأيض
کإٗٗ ،ضاٚت ،ت٘اعى٘ا ،تئّٔي٘ا ،كا ٕٛجيغائُ سليٓ  ٚاػ ّ٘يٗ ِّٙتيغ كيٛعف٘ياي اجتّياٗي
تاكض.

3

پااِض صي غ ايٓ ٔٔ ٕٛاتغاتغي ،تأثاغ ِٕفي آْ تغ ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ اؿت .ادـاؽ افؼايق فمغ
کٗ صع ٔتاجٗ ٔاتغاتغي صعآِضي تٗٚجٛص ِيآيضِ ،يتٛأض ؿيِخ ِويغف عا صع كيغايَ ثاتيت کيا٘ق
ص٘ض .کا٘ق ِوغف سضِات اجتّاٗي ِإٔيض ٘ؼيٕيٗ٘ياي تٙضاكيتي ،پالي اغيٚ ،عػكيي ،تفغيذيي ٚ
ٚؿايً آؿايق سيأٛاصٖ (کيٗ صع كيغايَ تٕ ضؿيتي اػ ٔٔيغ ؿغپغؿيت سيأٛاصٖ ًيغٚعي صأـيتٗ
ّٔيكٛص) ِٛجة افؼايق تاّاعي٘اي عٚدي ،عٚأي  ٚجـّي ،تغٚػ فلياع٘اي ٗويثي  ٚصع ٔتاجيٗ
کا٘ق ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ ِيكٛص.

4

تُٗٛع کٍي ،اگغ تپظيغيُ آػاصؿاػي لاّت٘يا (صع چياعچٛب ؿااؿيت ٘ضفّٕضؿياػي ياعأيٗ٘يا)
ِيتٛأض ِٛجة افؼايق ٔغر تٛعَ صع يک صٚعٖ ػِأي ٔـثتاً ُٛالٔي كٛص ،أتٔياع ِييعٚص تيا كيضت

ًْ .1اٌ.
 .2ؿاضدـآ ِاغيِِ ،اٌ٘ٗ أذغافات  ٚکجغٚي٘اي اجتّاٗي ،فوٍٕاِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗي ،كّاعٖ پأؼصُ٘.1387 ،
ٍٗ .3ياهغغ ؿ٘اضي  ٚصي غاْ ،جاي اٖ ف٘اٌات٘اي ِ٘التي صع عفاٖ  ٚإِات التواصي ي اجتّاٗي ،فوٍٕاِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗي ،كيّاعٖ
پأؼصُ٘.1387 ،
ًْ .4اٌ.
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گغفتٓ فمغ ،تاکاعي ٔ ٚاتغاتغي٘اي التواصي  ٚاجتّاٗي ،ت٘ضاص تالتغي اػ سأٛاع٘ا تٗ ػيغ سَ فميغ
ِٕتمً كٔٛض  ٚسأٛاع٘ايي ٔاؼ کٗ ٔؼصيک تٗ سَ فمغ ليغاع ِييگاغٔيض ( ٚتيٗ ّ٘يآ صٌايً اػ صعيافيت
کّک٘اي تاػتٛػي٘ي صٌٚت ٔاؼ تيتٙغٖأض) تٗ آؿاة٘اي تالتغي صچاع كٔٛض.
تجغتٗ تغسي ولٛع٘ا ٔلاْ ِي ص٘ض وٗ صع ِٛاج ٗٙتا چٕآ كغايِي سأٛاع٘ا ِّ٘يٛالً صٔ ٚيٕٛ
عا٘ثغص صع پاق ِيگاغٔضٔ 1.شـت ،عا٘ثغص٘اي ِثتٕيتغ کاع جٙت دفيْ ييا افيؼايق ِٕياتٖ صعآِيضي
سأٛاع  ٚصي غي الضاِات أمثاًي صع جٙت تغااغ اٌ ٛي ِوغف سأٛاع صع ػِإٗ کاال٘يا  ٚسيضِات
ِٛعص ٔااػ.
عا٘ثغص ٔشـت ،تٗ ِٕ٘اي تلضيض کاع٘ا  ٚف٘اٌات٘ايي اؿت کٗ اٌٗاي سأٛاع أجاَ ِيصٕ٘يض ٚ
تٗهٛعت افؼايق ٔٛتت٘اي کاعي ٔاْآٚع سأٛاع ،افيؼايق اًيافٗکياعي٘يا ،اٌيؼاَ تيٗ کياع ػٔياْ ٚ
کٛصکاْ ٌٗ ٛسأٛاصٖ ِ ٚإٔض آْ اؿت .داي آٔکٗ عا٘ثغص ص َٚکٗ اغٍة ٔاكي اػ كکـت صع عا٘ثيغص
ِثتٕيتغ کاع سأٛاصٖ ( تٗ صٌاً ٔثيٛص تماًيا صع تياػاع وياع ييا فميضاْ تٛأيايي ٘ياي الػَ صع اٌٗياي
سأٛاع) اؿت ،صعپي فغؿايق  ٚکا٘ق جضي ِٕاتٖ سأٛاع اتشاط ِيكٛص  ٚتٗ اييٓ تغتاية اؿيت کيٗ
ؿغپغؿت سأٛاع اػ ؿغ ٔاچاعي تغسي اػ ٘ؼيٕٗ٘اي سأٛاع عا (کيٗ اػ ٔٔيغ ا ٚغاغًيغٚعي اؿيت)
کا٘ق ص٘ض يا دظف کٕض.
صع تـااعي اػ کلٛع٘ا ،صاصٖ٘اي ِٛجٛص داکي اػ آْ اؿت کٗ عا٘ثغص٘اي ؿاػگاعي سأٛاع ٔٗ
تٕٙا تغاي کٕاع آِضْ تا ٗٛالة تذغاْ٘ا  ٚتغااغات التواصي کيافي ٔاـيتٕض ،تٍکيٗ لاتٍايت٘ياي ٔٙفتيٗ
ِغصَ تغاي تجضيض ف٘اٌات صع آيٕضٖ عا ُ٘ تٌ٘اف ِيکٕٕضِ .فٙيً َٛيّٕي اييٓ کيالَ اييٓ اؿيت کيٗ
عفتاع٘اي أِثالي ِغصَ فماغ صع تغاتغ تذغاْ٘اي التواصي دض ِ ٚغػ٘ايي صاعص  ٚعا٘ثغص٘ياي تميا ي
کٗ ِثتٕيتغ تليضيض فلياع٘اي صعٔٚيي سأٛاع٘يا تاكيض ي تيُٗيٛع ٔاِذيضٚص لاتيً صٚاَ ٔاـيت .2صع
ايٓهٛعت ِّکٓ اؿت ٚاکٕق٘اي ٔاٍِِٛتي عا صع ؿِخ جاِ٘ٗ كا٘ض تاكاُ کيٗ ِييتٛأيض سيٛص عا
تٗهٛعت ٔإ٘جاعي٘ا  ٚدتي جغائُ اجتّاٗي تغٚػ ص٘ض.
انف) راْثزدْاي يثتُيتز کار تيطتتز  :سأٛاع٘يا صع تغاتيغ كيغايَ ؿيشت التوياصي ِجثيٛع تيٗ
افؼايق ف٘اٌات اٌٗاي سٛص ِيكٔٛضِٛ .اعص ػيغ اػ جٍّٗ عا٘کاع٘ايي اؿت کٗ ِّکٓ اؿت سأٛاع٘ا
صع كغايَ ؿشت التواصي (کا٘ق لضعت سغيض سأٛاع) تٗ کاع گاغٔض :
 .1تلضيض ف٘اٌات التواصي تغاي کـة صعآِض تالتغ (تٗ سوٛم صع تاػاع واع غايغ عؿيّي ٚ
ف٘اٌات ٘اي پٕٙاْ) اػ لثايً فغؿيتاصْ ت٘يضاص تاليتغي اػ اٌٗياي سيأٛاصٖ تيٗ تياػاع کياع ،افيؼايق

 .1آٌاأضع ٚگغيٕؼپاْ ،ؿااؿت٘اي فمغػصايي (عا٘ثغص٘اي ِثاعػٖ تا فمغ صع ولٛع٘اي صعداي تٛؿ٘ٗ) ،تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااِْ ،ؤؿـٗ
ٗاٌي پژ٘ٚق تأِآ اجتّاٗي.1382 ،
ًْ .2اٌ.
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ٔٛتت٘اي کاعي ،اكتغاي صع تاق اػ ييک كيغً ييا استويام ؿياٗات تاليتغي تيٗ کياع ،گـيتغف
کاع٘اي سأ ي تغاي کـة صعآِض٘اي جضيضِ ،لاعکت تالتغ ػٔاْ صع ف٘اٌات٘اي التواصي  ٚتيأِآ
صعآِض سأٛاعٚ ،اصاعؿاػي کٛصکاْ تٗ کاع ساع اػ ِٕؼي ِ ٚإٔض آْ.
٘غ يک اػ ايٓ عا٘کاع٘ا ِـيتٍؼَ آْ اؿيت کيٗ اٌٗياي سيأٛاصٖ ٚليت تاليتغي عا تيغاي کياع
استوام صٕ٘ض  ٚايٓ اِغ تٗ سٛصي سٛص تٗ ايٓ ِٕ٘اؿت کٗ افغاص سأٛاصٖ ٚلت کّتغي تغاي صع کٕاع
ُ٘ تٛصْ ،تفغيخ  ...ٚصاكتٗ تاكٕض .ايٓ ِ ًٕٛٛتأثاغات غاغلاتًأکاعي تغ ؿاستاع ،عٚاتَ  ٚتيُٗيٛع
کٍي تٕااْ سأٛاصٖ٘ا سٛا٘ض صاكت کٗ تٗ ٔٛتٗ سٛص ِيتٛأض ػِإٗ ؿاػ تغٚػ آؿاة٘اي اجتّاٗي صع
ؿِخ جاِ٘ٗ تاكض.
ايٓ ِـ ٍٗ تٗسوٛم صع ِٛعص کاع کٛصکياْ اػ اّ٘ايت تاليتغي تغسيٛعصاع ِييكيٛص .تجغتيٗ
تغسي ولٛع٘ا ٔلاْ ِيص٘ض سأٛاع٘ا صع ِماتٍٗ تا صگغگٔٛي٘ياي التوياصي  ٚاجتّياٗي ،اػ تيٗکياع
گغفتٓ کٛصکاْ ُ٘ سٛصصاعي ٔکغصٖأض کٗ ٔتايجي ِإٔض أذغافات اساللي ،افيت ؿيِخ ؿيالِت ،تيغک
تذواً ،اػ صؿت صاصْ اِکأات آِٛػكي ،گغايق تٗ کاع٘ياي غاغليأٔٛي ِإٔيض صػصي  ٚفذليا ... ٚ
صاكتٗ اؿتّ٘ٗٔٛٔ .ايي اػ اييٓ ٔي ٕٛعفتاع٘يا صع کليٛع٘ايي کيٗ تذيت تيأثاغ اهيالدات التوياصي
دّايت ٘اي صٌٚتي عا کا٘ق صاصٖأضِ ،إٔض أضٔٚؼيِ ،غٌٛـتاْ ،تٍغاعؿتاْ ،آٔ ٛال ِ ... ٚلا٘ضٖ كضٖ
اؿت.

1

 .2ف٘اٌات ٘اي ِ٘التي سأٛاع تٗ ِٕٔٛع هغفٗجٛيي :تٌٛايضات سيأ ي يکيي اػ ِّٙتيغيٓ ِٕياتٖ
ِ٘التي سأٛاع اؿت کٗ تاق اػ ّ٘ٗ تذيت تيأثاغ ِيضيغيت سيأٛاع ليغاع ِييگايغص .تکايٗ تيغ تٌٛايض
غاغعؿّي تغاي فغٚف يا هغفٗجٛيي صع ِٛعص کاال٘ا ِٛ ٚاصي کٗ لثالً اػ تاػاع سغييضاعي ِييكيض،
تـااعي اػ سأٛاع٘ا عا لاصع ِيؿاػص کٗ ِوغف سٛص عا ثاتت ٔ يٗ صاعٔيض .اييٓ عا٘ثيغص ِذيضٚص تيٗ
ِٕاُك عٚؿتايي ٔاـت  ٚصع ِٕاُك كٙغي ٔاؼ ِتٕاؿة تا كغايَ ِذاِي ،سأٛاع٘ا ؿي٘ي ِييکٕٕيض
تشلي اػ الالَ ِوغفي سٛص عا تٗجاي سغيض اػ تاػاع ،صع سأٗ تٌٛاض کٕٕض. 2
ايٓ ً٘ٚات ِيتٛأض ِٛجة تٌٛاض ِ ٚويغف کاال٘يا غاغاؿيتأضاعص ٔ ٚإِاؿية كيٛص کيٗ تيغ
ؿالِت سأٛاع اثغ ٔاٍِِٛب ِيگظاعص ّ٘ ٚچٕآ ،اسالي صع تاػاع تٌٛاض عا ٔاؼ تٗصٌاً اػ صؿيت عفيتٓ
تشلي اػ ِلتغياْ  ٚگغايق تٗ تٌٛاضات اعػاْ  ٚتيکافات تٗصٔثاي سٛا٘ض صاكت.
ب) راْثزدْاي يثتُيتز کاْص ْشيُّْاي خإَار :صع ِٛاعصي کٗ عا٘ثغص٘ياي تليضيض ف٘اٌايت
تغاي ِماِٚت صع تغاتغ ًيغتٗ٘ياي ٔاگٙيأي ييا تغاايغات ؿياستاعي ٔٔياَ التوياصي کيافي ٔثاكيض،
سأٛاع٘ا تغاي دفْ تماي سٛص تٗ يک عكتٗ الضاِات أمثاًي ِتٛؿً ِييكئٛض ويٗ ِٛجية ويا٘ق
ًْ .1اٌ.
ّ٘ .2اْ.

P1

13

٘ؼيٕٗ سأٛاع كٛص .تغسي اػ ايٓ الضاِات ٗثاعتٕض اػ:
 .1کا٘ق ِوغف ِٛاص غظايي  ٚتغااغ ٗاصات غظاييِ :غصَ فماغ صع تغاتغ تٕ ضؿتي فؼايٕضٖ تيٗ صٚ
ُغيك ًّٗ ِيکٕٕض کٗ يکي اػ آٔٙا تغاايغ ؿياستاع ِويغف سيأٛاع  ٚصي يغي ديظف ٍِِيك تٌ٘يي
٘ؼيٕٗ٘اؿت .ايٓ تغااغات اتتضا صعتاعٖ الالَ ٔٗ چٕضاْ ًغٚعي هٛعت ِيگايغصٌٚ ،يي تيٗتيضعيج تيٗ
ِٛاص غظايي ُ٘ ؿغايت ِيکٕضِِ .اٌ٘ات أجاَ كضٖ تاأ غ آْ اؿت کٗ صع تغسيي کليٛع٘ا (اػ جٍّيٗ
أضٔٚؼيِ ،غٌٛـتاْ ،اٚگأضا ٌ ٚتٔٛي) کا٘ق لضعت سغيض ِغصَ تاٗث افت جيضي کافايت تغظييٗ آٔياْ
تٗسوٛم فمغا كضٖ اؿت.

1

ٗالٖٚتغ آْ ،تغسي اػ ِغصَ تغاي هغفٗجٛيي صع ٘ؼيٕٗ٘ا ،اٌ يٛي ِويغف سيٛص عا ٘يُ تغاايغ
صاصٖ  ٚتٗ ؿّت ِٛاص غظايي اعػاْتغ  ٚتيکافاتتغ ؿٛق پاضا ِيکٕٕضِ .جّ ٕٛاييٓ ٗٛاِيً ؿيالِت ٚ
كاصاتي جاِ٘ٗ عا تذت تأثاغ لغاع ص٘ض.
 .2کا٘ق ٘ؼيٕٗ٘اي تٙضاكيتي  ٚصعِيأي :يکيي صي يغ اػ ٔليأٗ٘ياي آؿياةپيظيغي ،کاؿيتٓ اػ
٘ؼيٕٗ٘اي اؿاؿي غاغغظايي اؿت .تُٗٛع ِّ٘ٛي سأٛاع٘اي فماغ تشق تالتغي اػ صعآِض سٛص عا ي
صع لااؽ تا سأٛاصٖ٘اي ِغفٗ ي تٗ ٘ؼيٕٗ٘اي صعِأي استوام ِيصٕ٘ض .تا ايٓ داي اغٍة آٔاْ لياصع
ٔاـتٕض اػ ٗٙضٖ ٘ؼيٕٗ٘ياي صعِيأي سيٛص تيغ آيٕيض .کيا٘ق ليضعت سغييض سأٛاع٘يا ِٛجية کيا٘ق
٘ؼيٕٗ٘اي تٙضاكتي  ٚصعِأي آٔٙا ِيكٛص  ٚصع داٌت كضيض آْ تاٗث ِيكٛص کٗ سأٛاع٘يا ٔتٛإٔيض
اػ ٗٙضٖ ايٓ ٘ؼيٕٗ٘يا تغآيٕيض .اييٓ اِيغ ِييتٛأيض ِٕجيغ تيٗ عٚي آٚعصْ تيٗ صعِياْ٘ياي سيأ ي ٚ
كفاصٕ٘ضگاْ ؿٕتي يا ِاِا٘اي تٍ٘اُ ٔضيضٖ تٗ جاي اؿتفاصٖ اػ اِکأات تٙضاكتي ِٕاؿة  ٚاؿيتأضاعص
كٛص.
 .3دظف ٘ؼيٕٗ٘اي غاغاؿاؿي :صع كغايَ ؿشت التواصي ،تـيااعي اػ سأٛاع٘يا ٔاچاعٔيض کيٗ
تغسي اػ ٘ؼيٕٗ٘اي کافي عا (کٗ تٗػُٗ آٔٙا غاغاؿاؿي اؿت) دظف کٕٕض .ايٓ اِغ تٗ ٔٛتٗ سٛص ِٕجغ
تٗ افت کافي ػٔضگي سأٛاع٘ا ِيكٛص .تجغتٗ تغسي کلٛع٘ا تاأ غ آْ اؿت کٗ سأٛاع٘يا صع چٕيآ
كغايِي تغاي کٕاع آِضْ تا ٘ؼيٕٗ٘اي عٚػافؼ ،ْٚتٗ هغفٗجٛيي٘اي گٔٛياگ ْٛعٚي ِييآٚعٔيض .اػ
جٍّٗ آٔکٗ:
 اػ ؿٛست اعػاْ اؿتفاصٖ ِيکٕٕض، اػ تّ٘اغ سأٗ ٚ ٚؿايً ًغٚعي سٛص هغف ٔٔغ ِيکٕٕض، اجاعٖ ِٕؼي سٛص عا تُٗٛع ٔالن پغصاست ِيکٕٕض، پغصاست لثي٘اي آب ،تغق ،گاػ  ٚتٍفٓ سٛص عا تٗ ت٘ٛيك ِيأضاػٔض، اػ ٘ؼيٕٗ٘اي سٛعان ،پٛكاک  ٚتفغيذات سٛص ِيکإ٘ض،ًْ .1اٌ.
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 . ...ّٚ٘ ي ايٓ ٚاکٕق٘ا تاٗث ِيكٛص کٗ کافات ػٔضگي سأٛاع٘ا تٗ كضت ؿم ٍٛکٕض.1
 .4ف٘اٌات٘اي داكاٗاي ٔ ٚاِلغ :ٕٚتـااعي اػ ف٘اٌات٘اي داكاٗاي يا ٔاِلغ ٕٚصع ٚاکٕق تٗ
آؿاةپظيغي عٚػافؼ ْٚپضيض آِضٖأض .غاٌة ايٓ گ ٗٔٛف٘اٌات٘ا صع چاعچٛب ٔٗٛي ِليغٗٚات کياطب
يا صع تثايٓ کاًِ تا لٛأآ ِ ٚمغعات جاعي هٛعت ِيگاغص ِ ٚيتٛاْ آٔٙيا عا ٔليأٗاي اػ ٔياتٛأي
صع ؿاػگاعي تا ِذاَ صأـت.
ايٓ ف٘اٌات٘ا صع تغگاغٔضٖ ُاف ٚؿا٘ي اػ جغائُ يا ٔإ٘جاعي٘ا ،اػ تمٍة صع کياع تيا ِلياعکت
صع تٌٛاض ِ ٚوغف کاال٘اي عايج صع تاػاع ؿااٖ يا الضاَ تٗ ف٘اٌات٘اي آكکاع ٔاِلغ ٚ ٕٚغاغلأٔٛي
اؿت .تٓ صاصْ تٗ فذلا ،لاچاق ِٛاص ِشضع ،صػصي ،جاةتغي ،أجياَ سيضِات تيض ْٚهيٛعتدـياب
عؿّي ،ف٘اٌات٘ا  ٚاجاعٖصاعي٘اي اٗالَ ٔلضٖ ِ ...ٚوضاق٘ايي اػ ايٓ عفتاع٘اؿت کٗ تٗ صاٙگيظاعي
ُ ٚغص افغاص اػ اجتّإ ِٕجغ ِيكٛص.
 .5افؼايق ِٙاجغت  ٚگـتغف داكاٗٔلإيٗ :الٖٚتغ ِيٛاعصي کيٗ تاياْ كيض ،گـيتغف فميغ ٚ
ٔاتغاتغي ٚ ٚاعص آِيضْ فلياع٘اي التوياصي تيٗ سأٛاع٘يا (تيٗسويٛم صع ِيٛعص عٚؿتأليإاْ)
ِيتٛأض ػِإٗ جالي ِٙ ٚ ُٓٚاجغت آٔاْ عا تٗ داكاٗ كٙغ٘ا فغاُ٘ ؿياػص .اييٓ ًٚي٘اتِّ ،کيٓ
اؿت تٗصٌاً ٔاِـت٘ض تٛصْ تاػاع کاع صع عٚؿتا٘ا ٔـثت تيٗ كيٙغ٘ا  ٚتيِٕٗٔيٛع جـيتجٛي كيغً
صعآِضػا تغاي جٛأاْ جٛياي کاع عٚؿتايي عر ص٘ض .اػ آٔجا کٗ ِٙاجغت تٗ ِماهض جضيض ٔاؼ ٌؼِٚياً
تٗ ِٕ٘اي پاضا کغصْ کاع ٔاـت ِٙ ٚاجغيٓ ّٔيتٛإٔض صعآِض ِٕاؿثي تغاي سٛص تضاعک تثإٕض ،ايٓ اِغ
تٗ ٔٛتٗ سٛص ،پااِض٘اي اجتّياٗي ٔياگٛاعي عا ِإٔيض گـيتغف جيغَ  ٚتؼ٘کياعي ،عكيض گيغٖ٘ٚياي
ِافاايي تٗ كکً ؿغيٖ  ٚلاعچگ ،ٗٔٛتُٗ٘عيشتٓ ت٘اصي ػٔضگي ِٙاجغيِٓ ،لکالت ٗاُفي  ...ٚسٛا٘يض
صاكت.

 .3-2-2آثار َاضي اس تٕسيع َقذي ياراَّْا
ياعأٗ٘ا ِيتٛأض تٗ كاٖ٘ٛاي ِشتٍفي تٛػيٖ كٛص وٗ تٛػيٖ ٔمضي تٕٙا يىي اػ ايٓ عٚف٘اؿت.
ياعأٗ٘اي ٔمضي صع ٚالٖ ٔٗٛي ِاٌااتي ِٕفي اؿت کٗ تٗ اللاع ٔااػِٕض تٍ٘ك ِيگاغص .اِا کاعآيي اييٓ
اتؼاع ؿااؿتي ِـتٍؼَ پاقكغٍ٘ايي اؿت کٗ تغلغاعي آٔٙا صع ّٗيً ِذيً تغصييض اؿيتٔ .شـيتآ
پاقكغٍ ايٓ اؿت کٗ ّ٘غاٖ تا اجغاي ايٓ تغٔاِٗ ،تٛعَ افؼايق ٔااتض .صع غاغ ايٓهٛعت ؿيُٙتيغي
هادثاْ صاعايي٘اي ثاتت تا افؼايق لاّيت کاال٘يا  ٚسيضِات افيؼايق ِييياتيض  ٚاثيغ ؿااؿيت٘ياي
تاػتٛػي٘ي عا سٕثي ِيکٕض .دتي ِّکٓ اؿت تا افؼايق لاّت٘أ ،ياتغاتغي صعآِيضي افيؼايق يافتيٗ ٚ
ًْ .1اٌ.
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سأٛاع٘اي تالتغي تٗ ػيغ سَ فمغ ولاضٖ كٔٛض.
صِٚآ پاقكغٍ ،كٕاؿايي ٔـثتاً صلاك سأٛاع٘اي ٔااػِٕض اؿت .تغعؿي٘يا ٔلياْ ِييص٘يض کيٗ
٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ِّ٘ٛالً تا ص ٕٛٔ ٚسِا ّ٘غاٖ اؿت .سِاي ٔ ٕٛاٚي تٗ ِٕ٘اي پٛكق کّتغ اػ ديض
سأٛاع٘اي ٔااػِٕض  ٚسِاي ٔ ٕٛص َٚتٗ ِٕ٘اي پٛكق تشلي اػ سأٛاع٘اي غاغِـتذك اؿت .سِياي
ٔ ٕٛاٚي ِيتٛأض تٗ كضت گغفتٓ فمغ صع ص٘ک٘اي پايآ ِٕجغ كٛص  ٚسِاي ٔ ٕٛصِٛ َٚجة ِييكيٛص
کٗ ياعأٗ٘ا تٗ ؿّت ّ٘ أي كضْ ِاً کٕض.
پاقكغٍ ؿ َٛاِکاْ اؿتّغاع پغصاست ياعأٗ ٔمضي صع دض الػَ اؿت تٗٔذٛي کٗ تا گظكت ػِاْ
لضعت سغيض آْ صع ِماتً آثاع تٛعِي دفْ كٛص .اِا تا تٛجٗ تٗ لضعت چأٗػٔي پايآ سأٛاع٘اي فمايغ،
اِکاْ اؿتّغاع چٕآ ؿااؿتي صع تٍٕضِضت ،تٗ سوٛم ٕ٘ ياِي ويٗ صٌٚيت تيا کّثيٛص ِٕياتٖ صعآِيضي
ِٛاجٗ كٛصِ ،لکً اؿت .پاقكغٍ چٙاعَ ،پايآ تٛصْ ٘ؼيٕٗ٘اي اصاعي  ٚتلکاالتي ٘ضفّٕضؿياػي
اؿت .صع غاغ ايٓهٛعت ،تياع ِياٌي اييٓ ُيغح صع کٕياع آثياع ِٕفيي صي يغ (اػ جٍّيٗ فـياص اصاعي ٚ
ؿٛءاؿتفاصٖ٘اي ادتّاٌي اػ ايٓ ِٕاتٖ) صؿتاٚعص٘اي ُغح عا تا چاٌق ِٛاجٗ سٛا٘ض کغص .پاقكيغٍ
پٕجُ اِىاْ پال اغي اػ تأثاغ ِٕفي ايٓ تغٔاِٗ تغ فمغا اػ ٔٔغ عٚأي  ٚكشوياتي اؿيت کيٗ ِٛجية
ادـاؽ دماعت  ٚكکـتٗ كضْ آٔاْ صع أٔاع ِّٗٛي ِيكٛص.

1

صع لأ٘ ْٛضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ِميغع كيضٖ کيٗ تشليي اػ ِٕياتٖ آػاص كيضٖ اػ ُغييك افيؼايق
لاّت٘ا ،صع لاٌة پغصاست٘اي ٔمضي  ٚغاغٔمضي تٗ سأٛاع٘ا ِٕتمً كيٛص .اييٓ ٔي ٕٛپغصاسيت ٘يا (تيٗ
سوٛم اگغ اػ ِـاغي غاغ اػ ٔٙاص٘اي عؿّي تأِآ اجتّاٗي أجاَ كٛص) ِي تٛأض آثاع ٔياگٛاعي
تٗ ايٓ كغح صاكتٗ تاكض:
 .1تٌ٘اف فغٕ٘گ کاع  ٚتالف :ياعأٗ٘اي ٔميضي ِييتٛأيض تغسيي اػ سأٛاع٘يا عا تيٗ صعيافيت
صعآِض تض ْٚکاع  ٚتالف ٗاصت ص٘ض  ٚتٗ ٔٗٛي تٓ پغٚعي  ٚفغاع اػ کاع ِٕجغ كٛص .تٗسويٛم صع
تٍٕضِضت ،ايٓ ٔ ٕٛپغصاست٘ا ِيتٛأض دك ايجياص کٕيض کيٗ اػ جٕثيٗ٘ياي فغٕ٘ يي  ٚاجتّياٗي تـيااع
ٔ غاْکٕٕضٖ سٛا٘ض تٛص.
 .2کا٘ق ِوغف کاال٘اي اؿاؿي :صع كغايَ يک التوياص ِويغفػصٖ ،پغصاسيت ٔميضي ياعأيٗ
ِٛجة پغکغصْ سأل٘اي ٘ؼيٕٗاي سأٛاع يا سغيض کاال٘اي غاغًغٚعي ِيكٛص .اگغ تُٗٛع ّ٘ؼِاْ،
لاّت کاال٘اي اؿاؿي ٔاؼ افؼايق يافتٗ تاكضِ ،يتٛأض ِٕجغ تٗ کا٘ق ِوغف کاال٘ياي اؿاؿيي صع
سأٛاع٘اي فماغ كٛص  ٚؿالِت اٌٗاي سأٛاع ،تٗسوٛم ِاصعاْ  ٚکٛصکاْ ،عا تٗ سِغ أضاػص.
 .3عٚا تمٍة  ٚصع ٙٚصع سٛص آٙاعي٘ا :سأٛاع٘ايي کٗ تا ٚجٛص ٔااػ ِ ٚذغِٚات کـيغ كيأْ
سٛص ِيصإٔض کٗ ٔااػ سٛص عا آٙاع کٕٕضّ٘ ،چٕاْ تيتٙغٖ سٛإ٘ض ِأض .صع ِماتً ،افغاص صي غي تيضْٚ
 .1تغوّأيِٕ ،ثٖ پالآ.
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ايٕکٗ ٔااػِٕض تاكٕض ،تا تّـک تٗ ٘غ تغفٕضي سٛإ٘ض تٛأـت اػ ايٓ اِکاْ تٙغِٖٕض كٔٛض.
ٚ .4اتـت ي تٗ صٌٚت  ٚتغٚػ فـاص اصاعي :پغصاست ٔمضي تٗ سأٛاع٘ا ،جاِ٘يٗ وّيه ت ايغ عا تيٗ
صؿت اٖ٘اي صٌٚتيي ٚاتـيتٗ ِييکٕيض  ٚاييٓ اِيغ ػِإيٗ فـياص صع تغسيي اػ صؿيت اٖ٘ياي صٌٚتيي ٚ
کاعگؼاعاْ اجغايي  ٚاتغاػ صع ٚ ٙٚچاپٍٛؿي اػ ؿٛي وّه ت اغاْ عا افؼايق ِيص٘يض٘ .غچيٗ ِايؼاْ
ايٓ ٚاتـت ي ٔ ٚااػ تالتغ كٛص ،ادتّاي ٚل ٕٛايٓ ٔ ٕٛفـاص٘ا تالتغ ِيكٛص.
ِ .5غايغت تا ٗؼت ٔفيؾ افيغاص :پغصاسيت ٔميضي ياعأيٗ٘يا ،تيٗسويٛم ٕ٘ ياِي کيٗ ِثتٕييتيغ
سٛصآٙاعي تاكض ،تا ٗؼت ٔفؾ افغاص صع تٌاص اؿت .صع آِٛػٖ٘اي صيٕي ِا تأکاض تغ اييٓ اؿيت کيٗ
افغاص تا دض ِّکٓ ٔااػ سٛص عا آٙاع ٔکٕٕض  ٚکّک تيٗ ٔااػِٕيضاْ ٔايؼ ٍٕٗيي  ٚآكيکاع أجياَ ٔ ايغص.
افغاصي کٗ کّک ِـتماُ ي تض ْٚکاع  ٚتالف يا تض ْٚاؿتذماق ي ِيگاغٔيضّ٘ ،يٛاعٖ سيٛص عا ٚاتـيتٗ
ادـاؽ ِيکٕٕض  ٚتٗ ِغٚع اٗتّاص تٗ ٔفؾ سٛص عا اػ صؿت ِيصٕ٘ض.
 .6غٍثٗ تّايالت كشوي ؿغپغؿت سأٛاع :تا پغصاست ٔمضي ياعأٗ ٘ا صعآِض ؿغپغؿيت سيأٛاع
افؼايق ِيياتض  ٚايٓ اِغ تٗ سٛصي سٛص ؿِخ تٛلٖ اٌٗاي سأٛاصٖ عا تياال ِييتيغص .اييٓ ًِٛيٕٛ
تٗسوٛم ٕ٘ اِي کٗ ؿغپغؿيت سيأٛاع صعاييت ِ ٚيضيغيت الػَ عا تيغاي تليشان اٌٛٚييت٘ياي
ػٔضگي ٔضاكتٗ تاكضِ ،لکالتي عا صع پي سٛا٘ض صاكت ِّ ٚکٓ اؿت تشق ّٗضٖ ايٓ صعييافتي جضييض،
تاتت تّايالت كشوي ؿغپغؿت سأٛاع (کٗ صع لثً اػ ايٓ تٗصٌاً فمغ ؿيغکٛب ِييكيضٖ) ِويغف
كٛص .تُٗٛع ِلشن ،سأٛاصٖ٘اي صاعاي ؿغپغؿت ِ٘تاص اػ ايٓ ِٕٔغ تاليتغيٓ آؿياة عا سٛإ٘يض
صيض ،ػيغاکٗ صعهٛعت پغصاست پٛي ٔمض تٗ آٔاْ ،اي ٓ پيٛي تيٗ ؿيّت تياػاع ِيٛاص ِشيضع ؿيٛق پايضا
ِيکٕض.
 .7افؼايق ٘ؼيٕٗ٘اي اصاعي :صع هٛعتي وٗ تغاي تٛػيٖ ٔمضي ياعأٗ ٘ا ؿياستاعي جيضا اػ ٔٔياَ
عؿييّي تييأِآ اجتّيياٗي ولييٛع ايجيياص كييٛصِٛ ،جيية افييؼايق ٘ؼيٕييٗ ٘يياي اصاعي (تاتييت ايجيياص
ؿاػٚکاع٘اي کٕتغيکٕٕضٖ ،كٕاؿايي ٔااػِٕضاْ ،عؿاضگي تٗ اٗتغاًات ،کٕتغي تشٍفات ادتّياٌي ) ...ٚ
سٛا٘ض كض.

خًعتُذي ٔ َتيدّگيزي
٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا ،تٕٗٗٛاْ يک ًغٚعت اجتٕابٔاپظيغ صع کلٛع ِيا٘ ،يُ صاعاي آثياعي ِثثيت ٚ
ُ٘ صاعاي پااِض٘ايي ِٕفي سٛا٘ض تٛص .اغٍة تغعؿي٘ا ٔلاْ ِيص٘يض کيٗ صع ًٚيٖ ِٛجيٛص ،تٛػييٖ
ياعأٗ٘ا ٗاصالٔٗ ٔاـت  ٚاللاع ِغفٗ جاِ٘يٗ اػ آْ ؿي ُٙتاليتغي ِييتغٔيضٗ .يالٖٚتيغ اييٓ ،لاّيت
غاغٚال٘ي داًِ٘اي أغغي  ٚتغسي اػ کاال٘اي اؿاؿي ِٛجة اؿيغاف صع ِويغف  ٚاتيالف ِٕياتٖ
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ِيكٛص .تٕاتغايٓ ،أتٔاع ايٓ اؿت کٗ تا ت٘يضيً لاّيت کاال٘يا  ٚسيضِات يياص كيضٖ ،اٌ يٛي ِويغف
ِِٕميتغ  ٚاؿغاف ٘ ٚضع عٚي ِٕاتٖ کّتغ كٛص ٗ ٚالٖٚتغايٓ ،تا تٛػيٖ ٘ضفّٕض ياعأٗ٘ا ،کّيک٘ياي
صٌٚتي تُٗٛع ِـتماُ تٗ جاِ٘ٗ ٘ضف اهاتت کٕض ٗ ٚضاٌت تٛػي٘ي تغلغاع گغصص.
اػؿٛي صي غ ،ايٓ اهالدات ِيتٛأض صاعاي پااِض٘اي ٔياگٛاعي ٘يُ تاكيض .تغصييضي ٔاـيت کيٗ
ٚال٘يؿاػي لاّت کاال٘ا  ٚسضِات ِلّٛي ايٓ ُيغح ِييتٛأيض عكيض تيٛعَ عا صع ديضي چليّ اغ
ِٛجة كٛص .تٛعَ ِيتٛأض فلاع ؿٕ إي عا تغ سأٛاع٘ياي آؿياةپيظيغ  ٚصع ِ٘يغى آؿياة ٚاعص
ؿاػص  ٚتشق تالتغي اػ سأٛاع٘ا عا تٗ ػيغ سَ فمغ ِٕتمً کٕض.
ايٓ كغايَ ِٛجة ِيكٛص کٗ سأٛاع٘اي آؿاةصيضٖ يا صع ِ٘غى آؿاة ،تغاي ؿاػگاعؿياػي
سٛص تا كغايَ جضيض صؿت تٗ الضاِات  ٚعفتاع٘ايي تؼٕٔيض تيا افيت صعآِيض  ٚافيؼايق ٘ؼيٕيٗ آٔياْ عا
جثغاْ ّٔايض .تا تٛجٗ تٗ تجغتيٗ٘ياي جٙيأي ،اييٓ اليضاِات ؿاػگاعؿياػ صع ص ٚصؿيتٗ «عا٘ثغص٘ياي
ِثتٕيتغ کاع» « ٚعا٘ثغص٘اي ِثتٕيتغ کا٘ق ٘ؼيٕٗ» لاتً صؿيتٗتٕيضي اؿيت٘ .غييک اػاييٓ اليضاِات،
٘غچٕض کٗ ِّکٓ اؿت تغاي ِضتي کٛتاٖ فلاع التواصي تغ سأٛاع٘اي فماغ عا کا٘ق ص٘يض ،اِيا آثياع
ػيأثاع آْ تٗهٛعت٘اي ِشتٍف اػ لثاً تغااغ اٌ ٛي تغظيٗاي سأٛاع٘ا ،هغفٗجٛيي صع ٘ؼيٕٗ٘ياي
تٙضاكتي ،صعِأي ،کا٘ق ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ ،افؼايق ٔٛتت٘اي کياعي ،اكيتغاي تيٗ کياع کٛصکياْ،
کا٘ق اٚلات فغاغت  ٚآعاِق سأٛاصٖ٘ا ،افيؼايق استالفيات سيأٛاصگي ،افيؼايق جيغائُ اجتّياٗي،
کا٘ق صغضغٗ٘اي اجتّاٗي ،اػ تآ عفتٓ ّ٘ثـت ي اجتّاٗي  ٚتٗ سِغ افتاصْ إِايت اجتّياٗي لاتيً
پياقتإ يي اؿييت .عٚكييٓ اؿييت کييٗ اي يٓ الييضاِات  ٚپااِييض٘اي آٔٙييا ِيييتٛأييض ًٚيي٘ات ٔيياگٛاع ٚ
تذًّٔاپظيغي عا تغاي کً جاِ٘ٗ تٗٚجٛص آٚعص .جضٚي  3آثاع  ٚپااِض٘اي ياصكضٖ عا ٔلاْ ِيص٘ض.

خذٔل  .3اقذايات ساسگارساس خإَارْا در يقاتم فطارْاي اقتصادي ٔ پيايذْاي اختًاعي (احتًاني) آَٓا
راْثزدْا

عا٘ثغص٘اي ِثتٕيتغ
کاع سأٛاع

اقذايات

پيايذْاي اختًاعي

افؼايق ؿاٗات کاع يا ٔٛتيت ٘ياي

فليياع ٌِيياٗف تييغ سييأٛاصٖ٘ييا ،کييا٘ق اٚلييات فغاغييت

کاعي يا اكيتغاي صع تياق اػ ييک

سأٛاصٖ٘ا ،افؼايق فلاع٘اي عٚدي  ٚعٚأي ،کيا٘ق ٔميق

كغً تٛؿَ ٔاْآٚع سأٛاصٖ

تغتاتي ِٕٛ٘ ٚي سأٛاصٖ٘ا

ف٘اٌاييت تاليييتغ ػٔييياْ صع ِلييياغً

فلاع ٌِاٗف تغ سأٛاصٖ تٗسوٛم ِاصعاْ  ٚکٛصکياْ ٚ

غاغعؿّي تغاي تأِآ صعآِض سأٛاع

افؼايق فلاع٘اي عٚدي  ٚعٚأي تغ آٔاْ

ٚاصاعؿاػي کٛصکاْ تٗکياع سياع
اػ ِٕؼي

عا٘ثغص٘اي ِثتٕيتغ
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ِذغِٚاييت کٛصکيياْ اػ تذويياً ،آِييٛػف  ٚتغٔاِييٗ٘يياي
تغتاتي  ٚتفغيذي  ٚگغايق آٔاْ تٗ ٔإ٘جياعي٘يا  ٚجيغائُ
اجتّاٗي

ف٘اٌاييت٘ييياي ِ٘اليييتي سيييأٛاع

ِوغف کاال٘ا ِٛ ٚاص غاغاؿتأضاعص ،اسالي صع ٔٔاَ تٌٛاض ٚ

تِٕٗٔٛع هغفٗجٛيي

تاػاع ِوغف

کييا٘ق ِوييغف ِييٛاص غييظايي ٚ

افييت جييضي کافا يت تغظي يٗاي سأٛاع٘ييا  ٚتييٗ سِييغ افتيياصْ
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راْثزدْا
کا٘ق ٘ؼيٕٗ
سأٛاع

اقذايات
تغااغ ٗاصات غظايي
کييا٘ق ٘ؼيٕييٗ٘يياي تٙضاكييتي ٚ
صعِأي  ٚصاعٚيي
دييييظف ٘ؼيٕييييٗ٘يييياي ٓييييا٘غاً
غاغًييغٚعي  ٚتفغيذييي ،دييظف
تغٔاِٗ٘اي ِٕ٘ٛي

پيايذْاي اختًاعي
ؿالِتي آٔاْ
غفٍت اػ پال اغي ،ؿيًٙأ ياعي صع ِغاج٘يٗ تيٗ پؼكيکاْ،
گغايق تٗ صعِاْ٘اي غاغٍّٗيي  ٚصاع٘ٚياي غاغاؿيتأضاعص،
پالغفت تاّاعي٘ا  ٚافؼايق ٘ؼيٕٗ٘اي پؼكکي جاِ٘ٗ
اؿتفاصٖ اػ کاال٘ا  ٚسضِات (ؿٛستٌٛ ،اػَ سأ ي ،پٛكاک،
سٛصعِ ،ٚـيکٓ) اعػاْ ،تييکافايت  ٚگياٖ سِغٔياک ،ديظف
٘ؼيٕٗ٘ياي تفغيذيي  ٚصع ٔتاجيٗ تيٗ سِيغ افتياصْ ؿيالِت
جـّي ،عٚدي ،عٚأي  ٚاجتّاٗي سأٛاع٘ا
ٗضَ پغصاست تض٘ي٘اي سأٛاع ،تًٍ٘ صع پغصاست ٘ؼيٕٗ٘ياي

ٚاکٕق٘اي تٍ٘امي  ٚتـکآصٕ٘ضٖ

تغق  ٚآب  ٚگاػ يا اجاعٖ ِٕؼي سأٛاع ،افؼايق پغٔٚضٖ٘ياي
دمٛلي  ٚکافغي صع صاصگاٖ٘ا ... ٚ

ِوييغف پييؾأييضاػ٘اٚ ،اَگا يغي ي يا

تض٘کاع كيضْ سأٛاع٘يا  ٚآؿياةپيظيغتغ كيضْ آٔٙيا ،عٚا

لييغى گييغفتٓ ،گييغ ٚگظاكييتٓ يييا

عتاسٛاعي٘ا  ٚؿٛءاؿتفاصٖ٘اي ِغتثَ تا آْ ،اػ تيآ عفيتٓ

فغٚستٓ اِٛاي  ٚصاعايي٘اي سأٛاع

ٗؼت ٔفؾ  ٚدغِت  ٚکغاِت سأٛاصٖ٘ا
عٚي آٚعصْ تييٗ ِليياغً کيياطب  ٚػيأثيياع ،گييغايق تييٗ

ف٘اٌات٘اي داكاٗاي ٔ ٚاِلغٕٚ

ف٘اٌات٘اي التواصي غاغِجاػ ،افؼايق جيغائُ التوياصي ٚ
اجتّاٗي ،تٗ سِغ افتاصْ إِات اجتّاٗي

افيييؼايق ِٙييياجغت  ٚگـيييتغف
داكاٗٔلإي

ػٔيضگي  ٚف٘اٌايت صع كيغايَ ٔإِاؿيية ،افيؼايق استالفييات
سأٛاصگي ،افؼايق تاّياعي٘ياي جـيّي ،عٚديي  ٚعٚأيي،
گـتغف آؿاة٘اي اجتّاٗي ،کا٘ق ؿِخ إِات اجتّاٗي

الػَ تٗ ياصآٚعي اؿت کٗ تااْ ايٓ پااِض٘ا  ٚتأکاض تغ آْ ،تٗ ِٕ٘اي ايٓ ٔاـت کٗ اييٓ ًٚي٘ات
فاج٘ٗتاع لغاع اؿت تٗ يکثاعٖ پؾ اػ اجغاي ُغح ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا صع جاِ٘ٗ ِا عر ص٘يض ،تٍکيٗ
تٗ ايٓ ِٕٔٛع اؿت کٗ تا صع ٔٔغ صاكتٓ آٔچٗ صع تغسي اػ کلٛع٘ا ي پيؾ اػ اهيالدات التوياصي ٚ
کا٘ق دّايت٘اي صٌٚت ي عر صاصٖ اؿت٘ ،اچ ادتّاٌي صٚع اػ ط٘ٓ ّٔأيض  ٚصع تـيتٗ٘ياي ؿااؿيتي
جثغأي  ٚپلتاثاْ کٗ تغاي اجغاي ايٓ ُغح تضٚيٓ ِيكٛص ،ايٓ ِٛاعص ِض ٔٔغ لغاع گاغص.
ٗالٖٚتغ آثاع  ٚپااِض٘اي اجتّاٗي ٔاكي اػ افؼايق لاّت٘يا ،پااِيض٘اي ٔاكيي اػ تٛػييٖ ٔميضي
ياعأٗ٘ا ُ٘ لاتً تٛجٗ اؿت .صعهٛعتي کٗ ؿ ُٙلاتً تٛجٙي اػ ياعأٗ٘ا سياع اػ ؿياستاع عؿيّي
ٔٔاَ تأِآ اجتّاٗي تٛػيٖ كٛص ،تٗ سٛصي سٛص ِيتٛأض پااِض٘اي ٔاٍِِٛتي صاكتٗ تاكيض کيٗ اػ آْ
جٍّٗ ِيتٛاْ تٗ تٌ٘اف فغٕ٘گ کاع  ٚتالف صع جاِ٘يٗ ٘يضف ،تيغجاخ ِويغف ٔااػ٘ياي آٔيي تيغ
کاال٘اي اؿاؿيٗ ،ضَ كٕاؿايي  ٚپٛكق تغسي اػ ٔااػِٕضاْ ٚال٘ي ،پغصاست تٗ تغسيي سأٛاع٘ياي
فالض ٔااػِ ،غايغت تا ٗؼت ٔفؾ افغاص ،عٚا تمٍة  ٚصع ٙٚصع سٛصآٙاعي٘ا ،تلضيض ٚاتـت ي جاِ٘يٗ
وّهت اغ تٗ صٌٚت ،افؼايق ػِإٗ٘ياي فـياص اصاعي ،ؿٛءاؿيتفاصٖ ِ٘تياصاْ ؿغپغؿيت سيأٛاع ... ٚ
اكاعٖ کغص.
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پيطُٓادْا
تا ِغٚعي تغ آثاع  ٚپااِض٘ايي کٗ تغاي ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا تغكيّغصٖ كيض ،تيضيٙيتيغيٓ عا٘کياع
لاتً تٛهاٗ ايٓ اؿت کٗ تـتٗ ؿااؿتي جاِ٘ي تغاي جٍٛگاغي اػ تغٚػ ايٓ پااِض٘ا ييا جثيغاْ آثياع
آْ تضٚيٓ گغصص .ايٓ تـتٗ ؿااؿتي تايض صعتغگاغٔضٖ ِٛاعصي تاكض کٗ:
ٔ .1اتغاتغي٘اي صعآِضي عا تا دض ِّکٓ کا٘ق ص٘ض .ايٓ اِغ ِيتٛأض اػ ُغيك يک ٔٔياَ ِاٌاياتي
کاعآِض ي تٗسوٛم ِاٌاات٘اي تواٗضي تغ ثغٚت  ٚصاعايي ي هٛعت گاغص.
 .2لضعت سغيض سأٛاع٘اي ٚالٖ صع ص٘ک٘اي پايآ صعآِضي عا صع ِماتً عكيض تيٛعَ دفيْ کٕيض.
ايٓ کاع ِيتٛأض اػ ُغيك تغلغاعي ييک تيٛع ايّٕيي پاييٗ (ِـياٗضت اجتّياٗي) صع چياعچٛب تشيق
دّايتي ٔٔاَ تأِآ اجتّاٗي أجاَ كٛص.
 .3تٛإّٔض ؿاػي افغاص آؿاةصيضٖ (جـّي ،عٚدي ،عٚأي  ٚاجتّاٗي) عا صع اٌٛٚييت ليغاع ص٘يض
تٗٔذٛي کٗ تا دض اِکاْ تٗ ػٔضگي ٗاصي تاػگغصٔض  ٚف٘اٌات اجتّاٗي سٛص عا اػ ؿغ گاغٔض.
 .4اكتغاٌؼايي  ٚايجاص ِٕثٖ صعآِضي ِـتمً تغاي سأٛاع٘اي ٔااػِٕيض عا صع اٌٛٚييت ليغاع ص٘يض.
ايٓ اِغ اػ ُغيك اجغاي تغٔاِٗ٘اي تٛإّٔضؿاػي  ٚآِٛػف٘اي کياعآفغيٕي  ٚسيٛص اكيتغاٌي تيغاي
ايٓ سأٛاع٘ا لاتً أجاَ اؿت.
 .5تٛؿ٘ٗ  ٚتمٛيت أٛإ تاّٗ٘ا (تاّٗ٘اي ؿيالِت ،تاّيٗ٘ياي تاػٔلـيت ي ،تاّيٗ٘ياي اِيٛاي ٚ
صاعايي٘ا  )... ٚعا تٗ ِٕؼٌٗ عا٘ثغصي پايضاع جٙت دّايت اػ سأٛاع٘ا صع ِماتً أٛإ سِغ٘ا عا تغٚيج
 ٚتلٛيك کٕض.
ٚ .6اتـت ي ٔااػِٕضاْ تٗ کّک٘اي ِـتماُ صٌٚت  ٚسضِات صؿت اٖ٘اي صٌٚتي عا تيا ديض ِّکيٓ
کا٘ق ص٘ض  ٚآٔاْ عا صع لاٌة تلکً٘اي ِغصِي ،ت٘أٚي ،ساغيٗ  ...ٚؿاِأض٘ي کٕض تا اػ اييٓ ُغييك
تٛإّٔض  ٚسٛصکفا كٔٛض.
 .7صع ِجّ ،ٕٛعا٘ثغص٘ا  ٚعٚف٘ايي تٗکاع گغفتٗ كٛص کيٗ ًيّٓ دفيْ ٗيؼت ٔفيؾ  ٚکغاِيت
أـاْ٘ا ،عكض اؿت٘ضاص٘ا  ٚتٛأايي٘اي آٔاْ عا ي تٗجاي اِٗياي کّيک٘ياي ٔميضي  ٚغاغٔميضي ي صع
اٌٛٚيت لغاع ص٘ض.
صع ٚالٖ ،اػ آٔجا وٗ تٛػيٖ ياعأٗ ٘ا ساع اػ ِـاغ عؿّي ٔٔاَ جاِٖ تأِآ اجتّاٗي ولٛع ِي
تٛأض پااِض٘اي ٔاگٛاعي صاكتٗ تاكض ،تيٗ ٔٔيغ ِيي عؿيض ِٕاؿيةتيغيٓ عٚف تيغاي تٛػييٖ ٘ضفّٕيض
ياعأٗ٘ا تا كغايَ ياصكضٖ ،اؿتمغاع ٔٔاَ چٕض اليٗ تأِآ اجتّاٗي اؿت تٗ ٔذٛي کٗ تٗ تٕاؿية ٔاياػ
 ٚاؿت٘ضاص ٘غيک اػ اللاع  ٚگغٖ٘ٚاي جاِِ٘ٗ ،ٕٛٔ ،اؼاْ  ٚعٚف کّک تٗ آٔاْ ِلشن تاكض.
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يُاتع ٔ يآخذ
 .1لأ ْٛتغٔاِٗ چٙاعَ تٛؿ٘ٗ التواصي ،اجتّاٗي  ٚفغٕ٘ ي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ.
 .2لأ ْٛؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ  ٚتأِآ اجتّاٗي.
 .3اليذٗ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘اِ ،وٛب ٘ 1387/8/5ا ت ٚػيغاْ.
 .4اليذٗ يه فٛعيتي ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘اِ ،وٛب ِ 1388/9/11جٍؾ كٛعاي اؿالِي.
 .5لأ ْٛکاع جّٛٙعي اؿالِي ايغاِْ ،وٛب .1369
 .6تغعؿي ِوٛتٗ ٔٙايي اليذٗ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘ا  ٚتغسي آثاع آْ تغ التواص کلٛعِ ،غکؼ پژ٘ٚق٘ياي
ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي.1388 ،
 .7صعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘ا :تغآٚعص آثاع تٛعِي اهالح لاّت داِيً٘ياي أيغغيِ ،غکيؼ پيژ٘ٚق٘ياي
ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي.1387 ،
 .8اعػياتي پغؿلٕاِٗ جّٖآٚعي اُالٗات التواصي سأٛاعِ ،غکيؼ پيژ٘ٚق٘ياي ِجٍيؾ كيٛعاي اؿيالِي،
.1387
ِ .9غٚعي تغ ِثأي ٔٔغي ِِ ٚاٌ٘ات تجغتي پغصاست ٔمضي ياعأٗ٘ا صع تغسي کلٛع ٘اِ ،غکؼ پژ٘ٚق٘ياي
ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي.1387 ،
 .11اهالح ٔٔاَ پغصاست ياعأيٗ کاال٘ياي اؿاؿيي صع اييغاْ تيا تأکايض تيغ ٘ضفّٕيضيِ ،ؤؿـيٗ ِِاٌ٘يات ٚ
پژ٘ٚق٘اي تاػعگأي.1385 ،
 .11تٌٛتٓ تشووي التواص ايغاْٚ :يژٖ ٔاِٗ ياعأٗ٘ا ،كّاعٖ ؿ ،َٛػِـتاْ .1387
 .12فغٕ٘گِٕٛ ،چٙغ .فغٕ٘گ ٍٗ َٛالتواصي ،چاپ پٕجُ.0331 ،
 .13تغآٚعص ياعأٗ٘اي پٕٙياْ ِويغفي  ٚتيأثاغ آْ تيغ التوياص کليٛعِ ،ؤؿـيٗ ِِاٌ٘يات  ٚپژ٘ٛق٘ياي
تاػعگأيِ٘ ،أٚت پژ٘ٚلي.1381 ،
 .14اصِأضػ ،وغيـتٛفغِ .ثاعػٖ تيا فميغ صع آؿياا ،تغجّيٗ ٔاهيغ ِٛفماياِْ ،ؤؿـيٗ ٗياٌي پيژ٘ٚق تيأِآ
اجتّاٗي.1384 ،
 .15صيٕي تغکّأيٍٗ ،ي .ياعأٗ٘ا ،عكض  ٚفمغ ،فوٍٕاِٗ عفاٖ اجتّاٗي كّاعٖ .1384 ،18
 .16اسٛي ،ادّضٔ .اتغاتغي تٛػيٖ صعآِضِ ،ؤؿـٗ ِِاٌ٘ات  ٚپژ٘ٚق٘اي تاػعگأي.1387 ،
ِ .17اغي ،ؿاضدـآِِ .اٌ٘يٗ أذغافيات  ٚکجيغٚي٘ياي اجتّياٗي ،فويٍٕاِٗ ِِاٌ٘يات اجتّياٗي ،كيّاعٖ
پأؼصُ٘.1387 ،
 .18ؿ٘اضيٍٗ ،ياهيغغ  ٚصي يغاْ .جاي ياٖ ف٘اٌايت٘ياي ِ٘اليتي صع عفياٖ  ٚإِايت التوياصي ي اجتّياٗي،
فوٍٕاِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗي ،كّاعٖ پأؼصُ٘.1387 ،
 .19اهالح ياعأٗ٘ا :اجتٕياب اػ ويا٘ق وـيغي تٛصجيٗ تيٗ لاّيت كيٛعف٘ياي اجتّياٗي ،تشليي اػ آعاي
اؿتا ٍاتؼ صع وتاب جٙأيؿاػي ِ ٚـائً آْ ،تٌٛتٓ تشووي التواص ايغاْ ،كّاعٖ ؿ.1387 ،َٛ
 .21گغيٕؼپاْ ،آٌاأضع .ٚؿااؿت٘اي فمغػصايي (عا٘ثغص٘اي ِثاعػٖ تيا فميغ صع وليٛع٘اي صعدياي تٛؿي٘ٗ)،
تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااِْ ،ؤؿـٗ ٗاٌي پژ٘ٚق تأِآ اجتّاٗي.1382 ،
 .21صعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘ا :تغعؿي ِثأي ٔٔغيِ ،الدٔات ِ ٚذٛع٘اي اليذيِٗ ،غکيؼ پيژ٘ٚق٘ياي
ِجٍؾ.1387 ،
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، تأثاغ اليذٗ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘ا تغ لاّت تّاَ كضٖ ُيغح٘ياي ّٗغأيي: صعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ ياعأٗ٘ا.22
.1387
23. Federal financial interventions and subsideries in energy market; 1999. Energy
transformation, may 2000.
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كّاعٖ تايپي- :پ202-

كٕاؿٕاِٗ گؼاعف

عُٕاٌ گشارش :آثاع اجتّاٗي ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ٘ا  ٚعا٘ىاع٘اي پالٕٙاصي

َاو دفتزِِ:اٌ٘ات اجتّاٗي (گغ ٖٚاِٛع اؿتشضاِي ،عٚاتَ کاع  ٚعفاٖ)
تٓيّ ٔ تذٔيٍكُُذگأٌِ :فغ کغيّيِ ،ذـٓ عياًي
َاظزاٌ عهًي :ايغٚاْ ِـ٘ٛص اهًٍٗ ،ي اسٛاْ تٙثٙأي
يتقاضيِ٘ :أٚت پژ٘ٚلي
ٔيزاستار تخصصي:
ٔيزاستار ادتي:

ٔاژِْاي كهيذي:

تاريخ اَتطار:
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