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ثشسسی ٚضقیت خػٛغی سبصی دس غٙقت سیّی ثب تبویذ ثش ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ 

 1سٚیب سیفی پٛس

 

چىیذٜ 

ثخص حُٕ ٚ ٘مُ اص اٞشْ ٞبی اغّی سضذ ٚ تٛسقٝ التػبدی وطٛس ٔحسٛة ٔی ضٛد صیشا تٕبٔی فقبِیت ٞبی 

التػبدی ثٝ عٛس ٔستمیٓ ٚ یب غیش ٔستمٓ اص فقبِیت ٞبی ثخص حُٕ ٚ ٘مُ ٔتبثش ٔی ضٛ٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ 

حتی یه فقبِیت التػبدی سا ٞٓ ٕ٘ی تٛاٖ یبفت وٝ دس چشخٝ خٛد اص خذٔبت فشضٝ ضذٜ ثخص حُٕ ٚ ٘مُ ثٟشٜ 

اص ثیٗ سٚش ٞب ٔختّف  حُٕ ٚ٘مُ،  غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثب تٛخٝ ثٝ ٘مطی وٝ دس حُٕ ٚ .  ٔٙذ ٘طذٜ ثبضذ

٘مُ ا٘جٜٛ وبال ٚ ٔسبفش، ٕٞخٛا٘ی ثب ٔحیظ صیست، غشفٝ خٛیی دس ٔػشف سٛخت  ٚ ایٕٙی داسد ٔٛسد تٛخٝ 

ایشاٖ اص اِٚیٗ ضشوت ٞبی . ا. سیبستٍضاساٖ ٚ دِٚتٕشداٖ است ِزا  ثشای افضایص وبسایی ایٗ ثخص،  ساٜ آٞٗ ج

ٞذف اص ایٗ ٔمبِٝ ٘یض  اسصیبثی سیبست خػٛغی سبصی دس . دِٚتی ثٛد وٝ سیبست خػٛغی سبصی دس آٖ افٕبَ ضذ

غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دس لبِت ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ التػبدی، اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی است ثش اسبس ایٗ اسصیبثی 

. ٘فبط ضقف ٚ لٛت آٖ ٔطخع ضٛد ٚ دس ا٘تٟب ساٞىبسٞبیی خٟت سسیذٖ ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ اسائٝ ٔی ضٛد

 

ویّٛٔتش، عَٛ خغٛط - ویّٛٔتش، ٘فش- غٙقت سیّی، ثش٘بٔٝ چٟبسْ، اٍِٛی خػٛغی سبصی، تٗ :ٚاطٌبٖ وّیذی

 

 ٔمذٔٝ

تئٛسی والسیه ٚ دس ساس آٖ آداْ اسٕیت پیٛستٝ ثش ٔحذٚد ٕ٘ٛدٖ ٔذاخّٝ دِٚت دس أٛس التػبدی تبویذ 

ِیىٗ ویٙض ثشای غّجٝ ثش ٔطىالت ٘بضی اص ثحشاٖ ثضسي، ضشٚست دخبِت دِٚت خٟت ثجبت التػبدی سا دس . داضتٙذ

 ٔیالدی وطٛسٞبی غٙقتی ثب 60 ٚ 50دس خالَ دٞٝ ٞبی . لبِت افٕبَ سیبست ٞبی ٔبِی ٚ پِٛی ٔغشح ٕ٘ٛد

اخشای سیبست ٞبی خشد ٚ والٖ ٔٛفمیت ٞبی ٘سجی سا ثذست آٚسد٘ذ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثٝ ا٘تمبدات ٔحذٚدی وٝ 

 ٔیالدی اسٚپب 70أب دس دٞٝ . ٘سجت ثٝ ٔذاخّٝ دِٚت دس آٖ ٔمغـ صٔب٘ی ٔغشح ضذٜ ثٛد إٞیت چٙذا٘ی ٘ذاد٘ذ

ضبٞذ ٔطىالت ٌستشدٜ التػبدی ٚ ٘بوبٔی ٞبی ٔستٕش سیبست ٞبی التػبدی دِٚت ٞب ثٛد وٝ صٔیٙٝ ٔغشح 

دس ایٗ ساستب ٘ؾشیبتی ساخـ ثٝ تقییٗ ا٘ذاصٜ . ضذٖ ا٘تمبداتی ٘سجت ثٝ ٔذاخّٝ دِٚت دس التػبد سا فشاٞٓ ٕ٘ٛد

                                                 
1

  واحد تهران مركس و عضى اوجمه مهىدسي حمل و وقل ريلي،استاديار داوشگاي آزاد اسالمي 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(سٟبٔی خبظ) ٌستشش خذٔبت ٔیثبق غجب ضشوت حبٔی ا٘دٕٗ ٟٔٙذسی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :عشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir  

  تخػػی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 2 | ضٕبسٜ غفحٝ

 

ٔٙبست دخبِت دِٚت دس التػبد ثیبٖ ضذ ٚ ثشای تحمك ایٗ ٘ؾشیبت افٕبَ سیبست ٞبی خػٛغی سبصی ٚ وبٞص 

. حدٓ دخبِت دِٚت دسا٘ٛاؿ فقبِیت ٞبی التػبدی ٔٛسد تٛخٝ سیبستٍزاساٖ ٚ دِٚتٕشداٖ لشاس ٌشفت

ٔغبِقٝ تدشثیبت وطٛسٞبیی وٝ سیبست خػٛغی سبصی سا ثب ٔٛفمیت اخشا ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ  ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ دس سبیٝ 

افٕبَ ایٗ سیبست ٔی تٛاٖ تبثیشات ٔثجتی ٔب٘ٙذ سلبثتی ضذٖ فضبی وست ٚ وبس، افضایص ثٟشٜ ٚسی سشٔبیٝ ٚ 

٘یشٚی وبس، افضایص دسآٔذ ضشوت ٞبی ٚاٌزاسی ضذٜ، وبٞص ا٘حػبسات، ثٟجٛد ویفیت وبالٞب ٚ خذٔبت اسائٝ ضذٜ، 

. وبٞص ٞضیٙٝ ٞبی ثٛدخٝ ای دِٚت ٘بضی اص پشداخت یبسا٘ٝ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی سشٔبیٝ ای سا ٔطبٞذٜ ٕ٘ٛد

افتػبد ایشاٖ ٘یض ثشای ثٟشٜ ٌیشی اص اثشات ٔثجت یبد ضذٜ، یىی اص خظ ٔطی ٞب ٚ سیبست ٞبی ثش٘بٔٝ اَٚ تٛسقٝ 

ثٝ ثخص  (وٝ ضبُٔ ساٜ آٞٗ ٘یض ٔی ضٛد)سا ثٝ ثحث خػٛغی سبصی ٚ ٚاٌزاسی ثشخی اص ضشوت ٞبی دِٚتی 

ایٗ ٟٔٓ دس ثش٘بٔٝ ٞبی سْٛ ٚ چٟبسْ ثٝ غٛست خذی تش پیٍیشی ضذ وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ . خػٛغی اختػبظ داد

اسصیبثی فّٕىشد خػٛغی سبصی دس یىی اص ثخص ٞبی اغّی التػبد یقٙی ثخص حُٕ ٚ ٘مُ دس صیش ضبخٝ سیّی دس 

. لبِت ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ پشداختٝ ٔی ضٛد

إٞیت ایٗ ثخص سا ٔی تٛاٖ ثٝ سي ٞبی ثذٖ .  ثخص حُٕ ٚ ٘مُ اص ثخص ٞبی ٟٔٓ ٚ حیبتی التػبد است

تٕبٔی فقبِیت ٞبی التػبدی . تطجیٝ ٕ٘ٛد چشا وٝ سي ٚؽیفٝ خٖٛ سسب٘ی ٚ تغزیٝ ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ سا ثش فٟذٜ داسد

ثٝ عٛس ٔستمیٓ ٚ یب غیش ٔستمٓ اص فقبِیت ٞبی ثخص حُٕ ٚ ٘مُ ٔتبثش ٔی ضٛ٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ حتی یه 

فقبِیت التػبدی سا ٞٓ ٕ٘ی تٛاٖ یبفت وٝ دس چشخٝ خٛد اص خذٔبت فشضٝ ضذٜ ثخص حُٕ ٚ ٘مُ ثٟشٜ ٔٙذ 

اص ثیٗ ٔذٞبی حُٕ ٚ٘مُ،  . ٘طذٜ ثبضذ ِزا یبص اٞشْ ٞبی اغّی سضذ ٚ تٛسقٝ التػبدی وطٛس ٔحسٛة ٔی ضٛد

غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثب تٛخٝ ثٝ ٘مطی وٝ دس حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جٜٛ وبال ٚ ٔسبفش، ٕٞخٛا٘ی ثب ٔحیظ صیست، 

غشفٝ خٛیی دس ٔػشف سٛخت  ٚ ایٕٙی داسد ٔٛسد تٛخٝ سیبستٍضاساٖ ٚ دِٚتٕشداٖ است ِزا  ثشای افضایص وبسایی 

. ایشاٖ اص اِٚیٗ ضشوت ٞبی دِٚتی ثٛد وٝ سیبست خػٛغی سبصی دس آٖ افٕبَ ضذ. ا. ایٗ ثخص،  ساٜ آٞٗ ج

ٞذف اص ایٗ ٔمبِٝ ٘یض  اسصیبثی سیبست خػٛغی سبصی دس غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دس لبِت ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ 

. التػبدی، اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی است

: چبسچٛة ٔغبِقٝ حبضش  ثٝ غٛست صیش است

اٞذاف ٚ سیبست  دس لسٕت دْٚ ٔمبِٝ. ثخص اَٚ اٍِٛٞبی خػٛغی سبصی دسغٙقت ساٜ آٞٗ ٔغشح ٔی ضٛد

ثٝ اسصیبثی فّٕىشد  ثخص سْٛ. ٞبی وّی لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ دس سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثیبٖ ٔی ضٛد

ثخص ٟ٘بیی ٔمبِٝ ثٝ یبفتٝ ٞب ٚ . ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ التػبدی، اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی دس ساٜ آٞٗ ٔی پشداصد

. تٛغیٝ ٞبی سیبستی اختػبظ داسد
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اٍِٛٞبی خػٛغی سبصی دس غٙقت سیّی  -1

وطٛسٞبیی وٝ سیبست خػٛغی سبصی دس غٙقت ساٜ آٞٗ سا اتخبر ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثٝ ِحبػ لّٕشٚ دستشسی اص دٚ ضیٜٛ 

دس سٚش ٔٙغمٝ ای، ضجىٝ ساٜ آٞٗ وطٛس ثٝ ِحبػ خغشافیبیی ثٝ چٙذیٗ . وطٛسی ٚ ٔٙغمٝ ای استفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

ٔٙغمٝ ٔختّف تمسیٓ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ٞش ٔٙغمٝ ثٝ یه ضشوت ٚاٌزاس  ٚ یب اخبسٜ دادٜ ٔی ضٛد ایٗ سٚش دس 

. وطٛسٞبیی ٔب٘ٙذ أشیىب، آسطا٘تیٗ ٚ ضیّی اخشا ضذٜ است

، 2سٚش ٞبی خػٛغی سبصی وٝ ضشوت ساٜ آٞٗ ثٝ فٙٛاٖ ٔذیش ضجىٝ ٔی تٛا٘ذ اتخبر وٙذ ضبُٔ ثشٖٚ سپبسی

 ٔی ثبضذ وٝ تٛضیح ٔختػشی 5 ٚ  ثٟشٜ ثشداسی آصاد اص ؽشفجت ضجى4ٝ، پیٕبٖ ٔذیشیت3ٚاٌزاسی أتیبص ثٟشٜ ثشداسی

. پیشأٖٛ ٞش یه اص آٖ ٞب دادٜ ٔی ضٛد

دس سٚش ثشٖٚ سپبسی، ٔذیشیت فشایٙذ یب فقبِیت ٚ یب تبٔیٗ ٔٙبثـ اص ٚاحذٞبی داخّی ثٝ پیٕب٘ىبسی خبسج اص 

سبصٔبٖ ٔٙتمُ ٔی ضٛد یقٙی دس ثشاثش خذٔتی وٝ دس داخُ سبصٔبٖ اسائٝ ٔی ضٛد ثٟبیی ثٝ پیٕب٘ىبس پشداخت ٔی 

ایشاٖ ثٝ سٚش ثشٖٚ سپبسی اداسٜ ٔی ضٛ٘ذ ضبُٔ ٚاٌزاسی أٛس ٔشثٛط ثٝ . ا. فقبِیت ٞبیی وٝ دس ساٜ آٞٗ ج. ضٛد

تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی خظ ٚ اثٙیٝ فٙی ثٝ ضشوت تشاٚسس، ٚاٌزاسی أٛس ٔشثٛط ثٝ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی سبختٕبٖ ٚ 

دس ایٗ . تبسیسبت ثٝ ضشوت ٚاالست ٚ ٚاٌزاسی أٛس ٔشثٛط ثٝ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٘بٌٚبٖ ثٝ ثخص خػٛغی است

صٔیٙٝ ساٜ آٞٗ ٔی تٛا٘ذ أٛس ٔشثٛط ثٝ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی استجبعبت ٚ فالئٓ اِىتشیىی،  أٛس خذٔبتی ٚ پطتیجب٘ی 

.  ٚ تىِٙٛٛطی اعالفبت سا ٘یض ثٝ ثخص خػٛغی ٚاٌزاس ٕ٘بیذ

ٚاٌزاسی أتیبص ثٟشٜ ثشداسی ثٝ سٚش ٞبیی اعالق ٔی ضٛد وٝ دس آٖ دِٚت حك ٔبِىیت ٟ٘بیی سا ثشای خٛد ٔحفٛػ 

دس ایٗ سٚش داضتٝ ٚ ثخطی یب تٕبْ أتیبص تبٔیٗ ثٟشٜ ثشداسی اص داسایی ٞب سا ثٝ ثخص خػٛغی ٔٙتمُ ٔی وٙذ 

سٚش ٞبی . ٖ ٞضیٙٝ سشٔبیٝ ٌزاسی سا پٛضص دادٜ ٚ ٔخبعشٜ فقبِیت ٚ یب پیٕبٖ سا ثٝ فٟذٜ ٔی ٌیش٘ذاثٟشٜ ثشداس

، اخبسٜ ثٝ ضشط تّٕیه، اخبسٜ صٔب٘ی، سبخت ثٟشٜ ثشداسی ٚ ا٘تمبَ، ثبصسبصی ثٟشٜ ٚاٌزاسی ٔی تٛا٘ذ ثٝ غٛست اخبسٜ

دس وطٛسٞبیی ٔب٘ٙذ . ایشاٖ ثٟشٜ ثشداسی اص ِىٛٔٛتیٛ ثٝ غٛست اخبسٜ است. ا. دس ساٜ آٞٗ ج. ثشداسی ٚ ا٘تمبَ ثبضذ

.آسطا٘تیٗ، أشیىب ٚ صال٘ذ٘ٛ اص ایٗ ضیٜٛ دس أٛس ٘بٌٚبٖ ٚ صیشثٙب استفبدٜ ٔی ضٛد  

دس سٚش پیٕبٖ ٔذیشیت، پشداخت ثٝ پیٕب٘ىبس ثش اسبس فّٕىشد ٔی ثبضذ ٚ ثخص غیش دِٚتی أىبٖ لیٕت ٌزاسی 

. ا. دس ساٜ آٞٗ ج. ا  ثٝ ثخص غیش دِٚتی غٛست ٔی ٌیشد.ا.ٚ فشٚش سا ٘ذاسد ٚ پشداخت تٛسظ ضشوت ساٜ آٞٗ ج

ایشاٖ ثٟشٜ ثشداسی اص ایستٍبٜ ٞبی ٔسبفشی دس ضىُ ٚاٌزاسی فقبِیت ثٝ ٕٞشاٜ ٔسئِٛیت وبس اص ایٗ ضیٜٛ 

. استفبدٜ ٔی ضٛد
                                                 

2
 Out Sourcing  

3
 Concession 

4
 Management Contract  

5
 Open Access Right Agreement 
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 دس یه دٚسٜ صٔب٘ی 6 دس سٚش ثٟشٜ ثشداسی آصاد اص ؽشفیت ضجىٝ، ثٟشٜ ثشداسی ثخطی اص ؽشفیت ضجىٝ ساٜ آٞٗ

ٕٞچٙیٗ ثٝ اصای ثٟشٜ ثشداسی . ٔطخع ثٝ ضشوت ٞبی خػٛغی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی تخػیع یبفتٝ ٚ ٚاٌزاس ٔی ضٛد

ساٜ آٞٗ  ٘یض ثشای . اص ضجىٝ تٛسظ ضشوتٟبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی، ٔجّغی ثٝ فٙٛاٖ حك دستشسی دسیبفت ٔی ٌشدد

دس ایٗ . افضایص دسآٔذ خٛد تالش ٔی وٙذ أىبٖ دستشسی سا ثشای تقذاد ثیطتشی اص ٔتمبضیبٖ آٖ فشاٞٓ آٚسد

٘ٛؿ سطیٓ ثٝ وبس سفتٝ . غٛست یىی اص ٚؽبیف اسبسی ساٜ آٞٗ دس ایٗ ضیٜٛ، ٔذیشیت تخػیع ؽشفیت ضجىٝ است

وطٛسٞبی سٛئذ، اٍّ٘یس ٚ آسطا٘تیٗ ٘یض  اص ایٗ . دس ثٟشٜ ثشداسی اص ضجىٝ ساٜ آٞٗ ایشاٖ ثش ایٗ اسبس ٔی ثبضذ

.   ضیٜٛ خػٛغی سبصی استفبدٜ ٔی وٙٙذ

 

اٞذاف ٚ سیبست ٞبی وّی لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ دس سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی  -2

 ضشوت ساٜ آٞٗ خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ اِٚیٗ ،ثب اخشای سیبست ٞبی تقذیُ دس لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ اَٚ تٛسقٝ وطٛس 

سبصٔب٘ی ثٛد وٝ ثب ایدبد ضشوت لغبسٞبی ٔسبفشثشی سخبء ٚ ا٘تمبَ ٚؽبیف أٛس حُٕ ٚ ٘مُ ٔسبفش ثٝ ضشوت یبد 

 خػٛغى سبصى دس ساٜ آٞٗ سا ٔى تٛاٖ دس ِیىٗ ٌبْ ٞبی خذی تش. ضذٜ، سیبست خػٛغی سبصی دس آٖ افٕبَ ضذ

 ۱۲۸ ٔبدٜ . تٛسقٝ التػبدی، اختٕبفی ٚ  فشٍٞٙی خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ٔطبٞذٜ ٕ٘ٛدلبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ سْٛ

لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ سْٛ وٝ دس لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ ٘یض تٙفیز ضذٜ است، ٚصاست ساٜ ٚ تشاثشى سا ٔٛؽف وشدٜ است ثب 

 خغٛط سیّى ٚ افٕبَ سیبست خبٔـ ٚ ٕٞبًٞٙ حُٕ ٚ ٘مُ سیّى وطٛس ٚ خٌّٛیشى اص ایدبد  ثشحفؼ ٔبِىیت دِٚت

. ثٝ ثخص خػٛغی ٚاٌزاس ٕ٘بیذا٘حػبس دس ثخص دِٚتى ٚ تضٕیٗ استٕشاس اسائٝ خذٔبت، لسٕتى اص خذٔبت خٛد سا

فّٕیبت ٞبى حُٕ ٚ ٘مُ، تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسى ضجىٝ ٚ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسى ٘بٌٚبٖ ٚ خغٛط اغّى اص خّٕٝ فقبِیت  

لبٍ٘ٛ٘زاس دس ایٗ ٔبدٜ ثشاى پیطجشد سیبست ٞبى . ٞبیى ٞستٙذ وٝ ثخص خػٛغى ٔدبص ثٝ ٚسٚد دس آٟ٘ب ضذٜ است

ٚاٌزاسى ٚ خػٛغى سبصى دس ساٜ آٞٗ، ایٗ اختیبس سا ثٝ ساٜ آٞٗ دادٜ ثٛد وٝ ثتٛا٘ذ ثب ٔطبسوت ضشوت ٞبى 

. خػٛغى ٚ افغبى تسٟیالت ٔبِى ثٝ آٟ٘ب ضشوت ٔطتشن ایدبد وٙذ، تب صٔیٙٝ اخشایى ضذٖ ایٗ لبٖ٘ٛ ٟٔیب ضٛد

ٔغبِقبتی ٚ ٔمذٔبتی  وبسٞبى ۸۳ ثشٔى ٌشدد چشا وٝ تب سبَ ۸۳ِٚى ضشٚؿ فّٕى خػٛغى سبصى سیّى ثٝ سبَ 

. غٛست ٌشفت

 ثٝ ٘بْ لبٖ٘ٛ دستشسى آصاد ثٝ ضجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ یدس وٙبس لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ سْٛ ٚ چٟبسْ تٛسقٝ ٔدّس ٘یض عشح

ٞذف اص ایٗ لبٖ٘ٛ افضایص سٟٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّى اص  . تػٛیت ٚ اثالك ضذ۸۵سیّى وطٛس اسائٝ ضذ وٝ دس سبَ 

عشیك خزة ٚ ٌستشش سشٔبیٝ ٌزاسى ٞبى ٔٛسد ٘یبص ٚ استمبى ثٟشٜ ٚسى ٚ اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔطتشیبٖ ثب حفؼ 

.  حُٕ ٚ ٘مُ تقبٚ٘ی ٚ خػٛغی ثٛدٔبِىیت دِٚت دس ضجىٝ سیّى اص عشیك ضشوت ٞبى
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: اٞذف وٕی ضبُٔ ٔٛاسد صیش است. اٞذاف ثش٘بٔٝ چٟبسْ اص دٚ ثقذ وٕی ٚ ویفی لبثُ ثشسسی است

  ٖٔتش ثش ویّٛٔتش ٔشثـ،7/9 ویّٛٔتش خظ اغّی سیّی ثب چٍبِی خظ 16000داسا ثٛد   

  سبَ، 15داساثٛدٖ ٘بٌٚبٖ سیّی ثب ٔتٛسظ فٕش  

  سٟٓ دِٚتی دس خبثدبئی وبال ٚ ٔسبفش سیّی ثیٗ ضٟشی، % 30آصادسبصی ٚ خػٛغی سبصی تب حػَٛ حذاوثش 

  ٝ٘فش دس ٞش ویّٛٔتش خظ اغّی ثشای ا٘دبْ 5/0ثشٖٚ سپبسی فقبِیت ٞبی تػذی ٌشی تب حذ دستشسی ث 

 .أٛس حبوٕیتی ضجىٝ سیّی

 : اٞذاف ویفی ٘یض ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ضٛد

  ،ٝتدٟیض وبُٔ ضجىٝ ثٝ سبٔب٘ٝ ٞبی فالئٕی ٚ استجبعی پیطشفت  

  ،استمشاس وبُٔ ٘ؾبْ فٗ آٚسی اعالفبت، ٔىب٘یضٜ ٕ٘ٛدٖ سبٔب٘ٝ ٞبی فّٕیبتی حُٕ ثبس ٚ ٔسبفش 

  دس حذ استب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی (ایٕٙی، سشفت ٚ سفبٜ)استمشاس سغح ویفی خذٔبت .

 

تٛسقٝ   ثشسسی فّٕىشد ثش٘بٔٝ چٟبسْ - 3 

    دس ایٗ لسٕت ٞذف ٌزاسی ٞبی غٛست ٌشفتٝ دس ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ وطٛس دس سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی عی 

سبَ ٞبی ثش٘بٔٝ ثشسسی ضٛد تب ٔطخع ضٛد چمذس اص اٞذاف ثش٘بٔٝ تحمك یبفتٝ است وٝ ایٗ ٔغّت ٔی تٛا٘ذ 

ثش ایٗ اسبس ٞذف ٌزاسی ٞبی غٛست ٌشفتٝ ثشای . دس ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ثش٘بٔٝ پٙدٓ تٛسقٝ ٘یض ٔفیذ ٚالـ ضٛد

( 1)حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دس ثش٘بٔٝ چٟبسْ ٚ ٔیضاٖ فّٕىشد ایٗ ثخص دس عی سبَ ٞبی ایٗ ثش٘بٔٝ، دس خذَٚ ضٕبسٜ 

. آٚسدٜ ضذٜ است وٝ دس ادأٝ ثٝ ثشسسی فّٕىشد ضبخع ٞبی ٔختّف ثخص دس عی ثش٘بٔٝ پشداختٝ ٔی ضٛد

 

ثشسسی فّٕىشد ثش٘بٔٝ چٟبسْ دس صٔیٙٝ حُٕ ثبس - 1-3

 دسغذ سضذ داضتٝ 12.4ٔیضاٖ ثبس حُٕ ضذٜ تٛسظ ساٜ آٞٗ لشاس است دس ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ ثٝ عٛس ٔتٛسظ 

 1388 ٔیّیٖٛ تٗ دس سبَ 53 ثٝ 1384 ٔیّیٖٛ تٗ دس سبَ 33.2ثبضذ ٚ ثش اسبس آٖ ٔیضاٖ حُٕ ثبس اص 

 33 ثٝ 1384 ٔیّیٖٛ تٗ دس سبَ 30.3فّٕىشد ثش٘بٔٝ ٘طبٖ    ٔی دٞذ وٝ ثبس خبِع حُٕ ضذٜ اص . افضایص یبثذ

 دسغذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ تحمك یبفتٝ است أب دس 90 افضایص یبفتٝ است وٝ 1385ٔیّیٖٛ تٗ دس سبَ 

 ٔیّیٖٛ تٗ سسیذٜ است ِزا دس ایٗ سبَ ٞب 33 ثٝ 1387 ٔیضاٖ ثبس حُٕ ضذٜ وبٞص یبفتٝ ٚ دس سبَ 1386سبَ

 دسغذ سضذ داضتٝ 3دس عَٛ سبَ ٞبی ثش٘بٔٝ ٔیضاٖ ثبس حُٕ ضذٜ .  دسغذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ فمت افتبدٜ ای30ٓ

فّت فٕذٜ آٖ ٚخٛد ٘شخ ٞبی (. (1)ٕ٘ٛداس)ثسیبس دٚس ٞستیٓ ( دسغذ12.4)است وٝ ٘سجت ثٝ پیص ثیٙی ثش٘بٔٝ

ثبال تقشفٝ حُٕ ثبس دس غٙقت سیّی ٘سجت ثٝ خبدٜ ای است ٚ ٕٞچٙیٗ پشداخت یبسا٘ٝ ثٝ سٛخت دس ثخص حُٕ 
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ثش اسبس ٔیضاٖ ثبس حُٕ ضذٜ دس ویّٛٔتش، ضىبف ثیٗ ٔمبدیش ٚالقی اص . ثبس خبدٜ ای ٔضیذ ثش فّت ضذٜ است 

((. 2)ٕ٘ٛداس)اٞذاف ثش٘بٔٝ دس ٞش سبَ ثیطتش ٔی ضٛد
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دس سبَ .  ٔی ثبضذ1384-86 آٔبس تقذاد ٚاٌٗ ٞبی ثبسی دس سشٚیس حبوی اص تحمك اٞذاف ثش٘بٔٝ دس سبَ ٞبی 

((. 3)ٕ٘ٛداس) دسغذ اص اٞذاف تحمك یبفتٝ است96 ثٝ دِیُ وٕجٛد ثٛدخٝ ٚ افتجبس 1387
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تغجیك اٞذاف ثش٘بٔٝ دس صٔیٙٝ حُٕ ثبس ثب فّٕىشد ساٜ آٞٗ دس سبَ ٞبی اخیش حبوی اص ضىبف فٕیك است دس 

حبِت خٛضجیٙب٘ٝ ثشای سسیذٖ ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ ٔی ثبیست خغٛط سیّی ٔٛسد ٘یبص ثٝ ضجىٝ اضبفٝ ضٛد ٚ تٛسقٝ 

.  ٘بٌٚبٖ دس صٔیٙٝ ِىٛٔٛتیٛ ٚ ٚاٌٗ ثبسی ا٘دبْ ضٛد

 

ثشسسی فّٕىشد ثش٘بٔٝ چٟبسْ دس صٔیٙٝ حُٕ ٔسبفش - 2-3

    ثش اسبس ثشسسی ٞبی ثٝ فُٕ آٔذٜ، تقذاد ٔسبفش خبثدب ضذٜ دس عَٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ ٔی ثبیست اص 

ٕٞبٖ عٛس وٝ دس . ثشسذ (1388سبَ ) ٔیّیٖٛ ٘فش دس ا٘تٟبی ثش٘بٔٝ 33.6 ثٝ 1384 ٔیّیٖٛ ٘فش دس سبَ 23.85

 دسغذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ دس صٔیٙٝ خبثدبیی 100 تمشیجب 1384-1386خذَٚ ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد دس      سبَ ٞبی 

ثب تٛخٝ ثٝ .  دسغذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ تبٔیٗ ضذٜ است93 دس حذٚد 1387ٔسبفش تحمك یبفتٝ است ٚ دس سبَ 

ایٕٙی، اسصاٖ ثٛدٖ ایٗ ٔذ حُٕ ٚ ٘مُ ٘سجت ثٝ ٞٛایی، ساحتی آٖ ٘سجت ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ خبدٜ ای دس ٔسبفت 

ٞبی ثّٙذ ٚ سبٔب٘ذٞی ٔػشف سٛخت دس سبَ ٌزضتٝ، ٔیضاٖ تمبضب ثشای حُٕ ٚ ٘مُ سیّی صیبد است ثٝ ٌٛ٘ٝ ای 

وٝ دس ایبْ تقغیالت، حدٓ ٘بٌٚبٖ ٔسبفشی ٚ أىب٘بت صیشثٙبیی ساٜ آٞٗ لبدس ثٝ پبسخٍٛیی ایٗ حدٓ اص ٔسبفش 

((.  4)ٕ٘ٛداس)ٕ٘ی ثبضذ
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 اص اٞذاف تقییٗ ضذٜ دس ثش٘بٔٝ چٟبسْ خّٛتش ثٛدیٓ 84-85دس صٔیٙٝ تقذاد ٚاٌٗ ٞبی دس سشٚیس دس سبَ ٞبی 

.  دسغذ اص اٞذاف ثش٘بٔٝ تحمك یبفتٝ است95، 86-87ِیىٗ دس سبَ ٞبی 
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ثش اسبس تقذاد ٔسبفشیٗ خبثدب ضذٜ دس ویّٛٔتش اص اٞذاف ثش٘بٔٝ فمت ٞستیٓ وٝ یىی اص فّت ٞبی اغّی آٖ ثب 

ٕٞچٙیٗ ثشای سسیذٖ ثٝ اٞذاف تقییٗ ضذٜ دس ثش٘بٔٝ . تٛخٝ ثٝ أىب٘بت ٔٛخٛد، وٕجٛد ٘بٌٚبٖ ٔسبفشی است

. ثشای ایٗ ضبخع ٔی ثبیست خغٛط اغّی ثٝ ٔیضا٘ی وٝ دس ثش٘بٔٝ ٞذفٍزاسی ضذٜ است ٌستشش یبثذ
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پشسُٙ - 3-3

 ٞضاس ٘فش ثٛد وٝ ثب آغبص خػٛغی سبصی  تقذاد 28تقذاد ٘یشٚی ا٘سب٘ی حذٚد  (1379سبَ )دس اثتذای ثش٘بٔٝ سْٛ 

 ٘فش سسیذ ٚ دس عَٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ ثب ٔطبسوت ثیطتش ثخص 13700پشسُٙ      ساٜ آٞٗ دس پبیبٖ ثش٘بٔٝ ثٝ حذٚد 

 1387 ٘فش دس سبَ 12400 ثٝ 1384 ٘فش دس سبَ 13700خػٛغی دس ساٜ آٞٗ ضبٞذ وبٞص ٘یشٚی ا٘سب٘ی اص 

 ٘فش دس ٞش ویّٛٔتش خظ 5/0ثب تٛخٝ ثٝ ٞذف ثشٖٚ سپبسی فقبِیت ٞبی تػذی ٌشی تب حذ دستشسی ثٝ .  ثٛدیٓ

 ٘فش ٘یشٚی ا٘سب٘ی 4500 ویّٛٔتش خظ اغّی 9000اغّی ثشای ا٘دبْ أٛس حبوٕیتی ضجىٝ سیّی ٔی ثبیست ثشای 

.  ثشاثش ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثیطتش داسی2.7ٓداضتٝ ثبضیٓ وٝ 

 

عَٛ خغٛط - 4-3

فّٕىشد ساٜ آٞٗ ٘طبٖ ٔی دٞذ .  است1388 ویّٛٔتش خظ اغّی دس 16000یىی اص اٞذاف وٕی ثش٘بٔٝ داسا ثٛدٖ 

 افضایص یبفتٝ است ٚ 1387 ویّٛٔتش دس سبَ 9036 ثٝ 1384 ویّٛٔتشدس سبَ 8348وٝ عَٛ خغٛط اغّی اص 

ٕٞب٘غٛس وٝ دس اسصیبثی فّٕىشد ثبس . ویّٛٔتش اص اٞذاف ثش٘بٔٝ فمت ٞستی6900ٓایٗ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ثٝ ٔیضاٖ 
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ٚ ٔسبفش ثیبٖ ضذ ثشای خبثٍٛیی ثٝ حدٓ ثبالی ٔسبفشیٗ ٚ سسیذٖ ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ دس ثخص ثبس ٘یبص ٔجشْ ثٝ 

. تٛسقٝ خغٛط سیّی داسیٓ ٚ ثشای ایٗ ٔٙؾٛس دِٚت ثبیذ افتجبسات ثیطتشی سا دس اختیبس ثخص سیّی لشاس دٞذ

 ٔمبیسٝ فّٕىشد ٚ ثش٘بٔٝ ضبخع ٞبی فٕذٜ اٞذاف وٕی ثش٘بٔٝ پٙح سبِٝ چٟبسْ تٛسقٝ: (1)خذَٚ 

 1388 1387 1386 1385 1384سبَ 

ثش٘بٔٝ فّٕىشد ثش٘بٔٝ فّٕىشد ثش٘بٔٝ فّٕىشد ثش٘بٔٝ فّٕىشد ثش٘بٔٝ ٔطخػبت 

 

 

ثخص 

ثبس 

ٔیّیٖٛ )تٙبط ثبس

 (تٗ

33.2 30.3 36.6 33 40.8 31 46.5 33 53 

ٔیّیبسد )تٙبط ثبس

 (ویّٛٔتش- تٗ

21.7 19.1 24.5 20.5 27.7 20.2 31.3 20.5 33.6 

تقذاد ٚاٌٗ ثبسی 

( دستٍبٜ)دسسشٚیس

19188 19848 19941 21406 21243 21633 22498 21726 24021 

 

 

 

ثخص 

ٔسب

فش 

 تقذاد ٔسبفش 

 (ٔیّیٖٛ ٘فش)

19.2 19.4 21.5 21.3 24.8 24.4 28.3 26.2 33.6 

تقذاد ٔسبفش 

- ٔیّیبسد٘فش )

 (ویّٛٔتش 

12.2 11.1 13.8 12.5 15.7 13.9 17.7 15.3 18.6 

تقذاد ٚاٌٗ 

ٔسبفشی دس 

سشٚیس  

 (دستٍبٜ)

956 1110 1071 1194 1235 1195 1410 1332 1674 

. سبِٙبٔٝ آٔبسی ساٜ آٞٗ خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس سبَ ٞبی ٔختّف- لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛسقٝ : ٔبخز

 ٘تیدٝ ٌیشی ٚ ٘ٛغیٝ ٞبی سیبستی- 4

    ثب ثشسسی فّٕىشد ثش٘بٔٝ چٟبسْ ٔطبٞذٜ وشدیٓ وٝ دس سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشاٖ ٔٛا٘ـ ٚ ٔطىالتی ٚخٛد 

داسد وٝ ثبفث ضذٜ ایٗ سیستٓ ثب ٚخٛد ٔضایبیی وٝ داسد ٘تٛا٘ذ ثٝ عٛس ٔٛفك فُٕ ٕ٘بیذ ٚ ثٝ ثشخی اص ٞذفٍزاسی 

: ٔٛا٘ـ ٚ ٔطىالت ٔٛخٛد ثٝ ضشح صیش ثیبٖ ٔی ضٛ٘ذ. ٞبی ثش٘بٔٝ دست ٘یبثذ

اٞذاف ثش٘بٔٝ دس ثخص ٔسبفش تحمك یبفتٝ است أب ٕٞب٘غٛس وٝ ٌفتٝ ضذ دس ایٗ ثخص ٔبصاد تمبضب  -1

. اص فٛأُ اغّی ضىبف ثیٗ فشضٝ ٚ تمبضبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دس ایشاٖ وٕجٛد ٘بٌٚبٖ است. ٚخٛد داسد
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دِٚت ثب وٕه ثٝ ثخص خػٛغی اص عشیك پشداخت افتجبسات الصْ ٔی تٛا٘ذ ٔمذٔبت الصْ خٟت خشیذاسی 

 .   ٚاٌٗ ٞبی ٔسبفشی خذیذ ثب ویفیت ثبال سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ

ثشای خجشاٖ . اسصیبثی فّٕىشد ثخص ثبسی غٙقت حُٕ ٚ ٘مُ سیّی حبوی اص فذْ تحمك اٞذاف ثش٘بٔٝ است -2

ایٗ ضىبف الصْ است وٝ اص یه عشف ٘شخ تقشفٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تقییٗ ضٛد تب ایٗ ثخص لذست سلبثت ثب 

ٕٞچٙیٗ دس خشیذ ٘بٌٚبٖ ٞبی خذیذ ثبسی ثبیذ ایٗ ٘ىتٝ سفبیت ضٛد وٝ . ثخص خبدٜ ای سا داضتٝ ثبضذ

ٔطىُ دیٍش ایٗ ثخص وٕجٛد ِىٛٔٛتیٛ . ٘بٌٚبٖ ٞبی خذیذ دس حُٕ ٞبی تشویجی دچبس ٔطىُ ٘طٛ٘ذ

است وٝ ثب ٚاٌزاسی ایٗ لسٕت ثٝ ثخص خػٛغی  ٚ افغبی افتجبسات الصْ ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٌّٛبٜ سا ٘یض اص 

 .  ثیٗ ثشد

ثب تٛخٝ ثٝ ٚسقت صیبد وطٛس، ضجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی اص پٛضص ٔٙبسجی ثشخٛسداس ٘یست ٘سجت خغٛط  -3

 دٜ ٞضاسْ است وٝ ٘سجت ثٝ وطٛسٞب ٕٞسبیٝ دس سدٜ پبییٙی 5 حذٚد 1387ثٝ ٔسبحت وطٛس دس سبَ 

ٕٞچٙیٗ ثیٗ ثسیبسی اص ٘مبط پشخٕقیت، غٙقتی ٚ ٌشدضٍشی وطٛس ضجىٝ سیّی ٚخٛد ٘ذاسد ٚ یب . لشاس داسد

اٌش ٚخٛد داضتٝ فشسٛدٜ ٚ لذیٕی ٞستٙذ وٝ پبسخٍٛی اسلبْ ثش٘بٔٝ سیضی ضذٜ دس حُٕ سیّی  ٚ ٔبصاد 

دِٚت خٟت خٛاثٍٛیی ثٝ ٔبصاد تمبضب دس ثخص سیّی ٚ پشثبصدٜ . تمبضب دس ثخص ٔسبفشی ٘خٛاٞیٓ ثٛد

ٕ٘ٛدٖ سشٔبیٝ ثخص خػٛغی ٔی ثبیست افتجبسات پشداختی ثبثت تٛسقٝ أٛس صیشثٙبیی سیّی سا ٌستشش 

 .دٞذ

 

ٔمبیسٝ اٞذاف پیص ثیٙی ضذٜ ٚ فّٕىشد ثش٘بٔٝ چٟبسْ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ثسیبسی اص اٞذاف دس ثش٘بٔٝ  -4

دس تذٚیٗ ثش٘بٔٝ پٙدٓ ثٟتش است اثتذا . ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ أىب٘بت ٚ تدٟیضات ٔٛخٛد تقییٗ ضذٜ است

ضىبف ٔٛخٛد ثیٗ اٞذاف ٚ فّٕىشد ثش٘بٔٝ ٔغبِقٝ ضٛد ٚ ثب ثشسسی فُّ ٘بوبٔی ٞب ٚ ٍ٘ٝ ثٝ أىب٘بت 

 .ٚ تدٟیضات فیضیىی حبَ، اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش تبٔیٗ ضٛ٘ذ
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