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"ٝظيط ٗحتطٕ ٛيطٝ؛ ساّ  1397ساّ سرتي ذٞا١س تٞز"
تٛ ٠ظط ٗي ضسس آهاي ٝظيط تا كطؼ تٓٞس غٜؼت تطم زض ساّ ذطٝس  ٝضجٞع ت ٠عآغ تيٜي چيٜي ت ٠ايٚ
ٛتيج ٠ضسيس ٟاٛس ً ٠ساّ  ،97ساّ سرتي ذٞا١س تٞز .تط اساس عآغ تيٜي چيٜي ساّ سَ تطاي ٗتٓٞسيٚ
ساّ ذطٝس چٜسا ٙذٞتي ٛيست،.چ ٙٞاغٞال سَ تا ضٝحي ٠تٌخطُطايي ذطٝس ٗيا ٠ٛذٞتي ٛساضز .آثت٠ً ٠
ت ٠ػثاضتي زيِط ،غٜؼت تطم ٗتٓٞس ساّ آهاي ٗٞش است ً ٠ضاتغ ٠جآثي تا ذا ٖٛسَ زاضز.
تػازكا ساّ  96ساّ ذطٝس تٞز  ٝاظ ساّ ١اي پط سط  ٝغسايي ٛيع تطاي غٜؼت تطم ت ٠ض٘اض ٗي ضٝز .زض
ساّ  96تـييطات ساذتاضي غٜؼت تطم ٗتٞهق ضس  ٝػٔي ضؿٖ ح٘ايت ١اي ظتاٛي  ٝضٌٔي ٌٗطض ،آهاي
ٜٗ٢سس چيت چيا ٙتطاي حضٞض زض زٓٝت زٝاظز ٖ١اٛتراب ٛطسٛس  ٝپس اظ ضٞى ضأي ػسٕ اػت٘از ٗجٔس
ت ٠آهاي ٜٗ٢سس تيغطف ،آهاي زًتط اضزًاٛيا ٙت ٠ػٜٞاٝ ٙظيط جسيس ٛيط ،ٝتا ساتو ٠آتي  ٝآًازٗيي  ٝتا ضؼاض
ٗسيطيت تواضا،ساذت٘ا ٙضيط ٠اي ٝظاضت ٛيط ٝضا تحٞيْ ُطكتٜس.
زض ساّ ١ ،96جٗ ٕٞتواضيا ٙسطٗايُ ٠صاضي ،تؼس اظ تطجاٗي ت ٠غٜؼت تطم كطًٝص ًطز  ٝچٜسي ٚتحطاٙ
عثيؼي اظ هثيْ؛ ظٓعًٓ ٠طٗاٛطا ،ٟسيْ ١اي ض٘اّ ٗ ، ... ٝطٌالتي ضا تطاي غٜؼت تطم ايجاز ٞ٘ٛز ً ٠تٞسظ
ٗسيطا ٙاي ٚغٜؼت ترٞتي ٗسيطيت ضس.
ضأي اػت٘از ذٞب ٗجٔس ٛطيٜا ،ٙاػت٘از تٛ ٠لس ٢ٛازي ٠ٜضس ٟزض ٝظيط جسيس ضا توٞيت ٞ٘ٛز  ٝتا ضكتاضي
ٞ١ضٜ٘سا ٝ ٠ٛسيست٘ي ٓٝي پيچيسً ،ٟاض ضا ضطٝع ًطزٛس .اظ هثْ ٛيع تٛ ٠ظط ٗي ضسيس ً ٠ايطا ٙازاض ٟتطم ضا
ت ٠ذٞز غٜؼت تطم ٝاُصاض ًٜٜسٓٝ ،ي چٜس ٗا ٟعً ّٞطيس ً ٠تط اساس پيص تيٜي ١اي هثٔي ،سٌا ٙغٜؼت
تطم ضا زض سرت تطي ٚضطايظ آ ٙت ٠آهاي ٜٗ٢سس حائطيٝ ،اُصاض ٞ٘ٛزٛس .آهاي ٜٗ٢سس حائطي ت ٠ت٘إ
ضاذع ١ا  ٝپيج  ٝذٖ ١اي غٜؼت تطم آضٜا ١ستٜس  ٝزاضاي جايِا ٟػٔ٘ي ذٞب  ٝتطآٗس ٟاظ ٘١ي ٚغٜؼت
ٗي تاضٜس  ٝاظ ضرػيت ١ايي ١ستٜس ً ٠تا ًٞٗ ٜٙٞضز اج٘اع ٝ ٝحٞم  ٠٘١تاظيِطا ٙغٜؼت تطم ٛيع تٞز ٟاٛس
 ٝتٞاٜ٘ٛسي ايجاز ٝكام ضا زاضٛس .ايٗ ٚطرػٗ ٠ي تٞاٛس تطاي ضضس  ٝتٞسؼ ٝ ٠ػثٞض اظ تحطا١ ٙاي غٜؼت تطم،
تسياض ٗٞحط ٝاهغ ُطزز.
ضاذع ١اي ػٌ٘ٔطزي غٜؼت تطم زض ساّ ٛ 96طا ٙزٜ١س ٟػٌ٘ٔطزي ٗطات ٠سآ٢اي اذيط ٗي تاضس.
حساًخط ٛياظ ٗػطف ضثٌ ٠سطاسطي تطم ًطٞض تِٗ 55400 ٠اٝات ضسيس ًٛ ٠سثت ت ٠ساّ ٛ 95عزيي ت5 ٠
زضغس ضضس زاضت  ٝسطاٗ ٠ٛػطف ترص ذاِٛي تً 3013 ٠ئٝٞات ساػت ضسيس ًٛ ٠سثت ت ٠ساّ  90حسٝز

 15زضغس ضضس ضا ٛطاٗ ٙي ز١سً٘ .اًاٜٗ ٙاعن ُطٗسيط ًطٞض زض ٗا١ ٟاي ُطٕ؛ حسٝز  30زضغس اظ ًْ
ٗػطف تطم ضا ت ٠ذٞز اذتػاظ زازٛس.
كطٝش تطم ت ٠حسٝز ٗ 255000ئيً ٙٞئٝٞات ساػت  ٝتا ٛطخ ضضسي حسٝز  7.5زضغس ضسيس .تاالتطيٛ ٚطخ
ضضس ٗػطف تطم ً٘اًاٗ ٙتؼٔن ت ٠ترص ٗػطف ؿيط ٗٓٞس ذاِٛي  ٝسپس ؿيط ًاضاي ًطاٝضظي تٞز ٟاست ٝ
ٛطخ ضضس تؼساز ٗطتطًي ٚذاِٛي تا ضية ً٘تطي ٛسثت ت ٠ساّ ١اي ُصضت ٠ت ٠حسٝز ١ 750عاض ٗطتطى
ضسيس ٟاست ًٛ ٠طا ٙزٜ١س ٟسغح ًطص تاظاض ٗسٌٗ ٚي تاضس .زض ساّ  96ترص تٞظيغ حسٝز
ً18000ئٗٞتط ضثٌ 28000 ،٠زستِا ٟتطاٛس تٞظيغ تا ظطكيتي حسٝز ِٗ 3000آٝت آٗپط ،ػٌ٘ٔطز زاضت٠
است ً ٠تطآٝضز ٗي ضٞز زض اي ٚترص تا حسٝز ٗ 3000ئياضز تٗٞا ٙسطٗايُ ٠صاضي جسيس ت ٠ت٢ط ٟتطزاضي
ضسيس ٟتاضس.
ترص اٛتواّ  ٝكٞم تٞظيغ ،ػٌ٘ٔطز ٛسثتا ٗطات٢ي ضا تا ساّ ١اي ُصضت ٠اضائٞ٘ٛ ٠ز .زض اي ٚساّ تآؾ تط
ً 1700ئٗٞتط ٗساض ضثٌ ٠اٛتواّ  ٝكٞم تٞظيغ ت ٠ت٢ط ٟتطزاضي ضسيس  ٝج٘غ ظطكيت پست ١اي اٛتواّ ،كٞم
تٞظيغ  ٝتالكػْ ٛيطُٝا١ي ت٢ط ٟتطزاضي ضس ٟتآؾ تط ِٗ 10000آٝت آٗپط ُطزيس ً ٠تطآٝضز ٗي ُطزز حسٝز
 3000تا ٗ 3500ئياضز تٗٞا ٙت ٠سطٗايُ ٠صاضي ت ٠ت٢ط ٟتطزاضي ضسيس ٟزض اي ٚترص ايجاز ضس ٟاستٌٛ .ت٠
جآة زض تطاظ ظطكيت ساظي اي ٚترص؛ظطكيت ِٗ 250000آٝت آٗپطي پست٢اي كٞم تٞظيغ  ٝاٛتواّ ًطٞض
است ً ٠حسٝز  4تطاتط پيي تاض است  ٝكوظ تٔلات تي تاضي آٛ ٙعزيي ٗ 2000ئيً ٙٞئٞات ساػت ٗيِطزز.
زض ترص تٓٞيس ،پيص تيٜي آٝي ٠تٗ ٠ساض آٗس ٙحسٝز ِٗ 3000اٝات ظطكيت جسيس تٞز ً ٠كوظ حسٝز 2000
ِٗاٝات آ ٙتٗ ٠ساض آٗس .ػٔت ٗ ٖ٢ػسٕ تحون تطٛاٗ ،٠اجطايي ٛطسٗ ٙاز 12 ٟها ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ تٓٞيس ً٘ ٝثٞز
ٛوسيِٜي ػٜٞا ٙضس ٟاست٘١ .اٗ ٠ً ٠ُٛٞ ٙالحضٗ ٠ي ُطزز؛ زض ساّ  96چطخ غٜؼت تطم ٗطات ٠چٜس ساّ
ُصض ٠چطذيس ٟاست  ٝاظ آٛجا ً ٠اعالػات جسيسي اظ ٗيعاٗ ٙغآثات ترص ذػٞغي تٞسظ ٗطاجغ شي ضتظ
اػالٕ ٛطس ٟاست ،اًتلا ت ٠ذثط ٗؼاٗ ٙٝحتطٕ ٘١اِٜ١ي تٞظيغ ٗثٜي تط تس١ي ٗ 30000ئياضز تٗٞاٛي ٝظاضت
ٛيطٗ ٝي تٞاٛس تٞٛ ٠ػي ضطايظ ٛا ٜٗاسة تح٘يْ ضس ٟت ٠ترص ذػٞغي ضا ً٘اًاٛ ٙطا ٙز١س.
ٝظيط ٗحتطٕ ٛيطٗ ٝيعا ٙسطٗايُ ٠صاضي ترص زٓٝتي  ٝذػٞغي ضا زض ساّ  ،96تآؾ تط ٗ 12000ئياضز تٗٞاٙ
ػٜٞاٞ٘ٛ ٙز ٟاٛس ً ٠جصب حساهْ  80زضغس آ ٙتٞسظ غٜؼتِطا ٙزاذٔي تا تٞج ٠ت ٠تٞا ٙآ٢ٛا،زٝض اظ اٛتظاض
ٛيست .ضٜ٘ا ،تط ذالف پيص تيٜي ١اي آٝيٗ ،٠يعا ٙغازضات تطم زض ساّ ٛ 96سثت ت ٠ساّ  95حسٝز 25
زضغس ضضس زاضت ٠است.
ساّ  97زض پيص است .كضاي ػ٘ٗٞي غٜؼت تطم زض ًٔي ٠ترص ١اي آٞٛ ،ٙيس ترص ضطايظ ٜٗاسة تطي
ٛسثت ت ٠ساّ ٛ 96يست  ٝت٢تط است اظ عآغ ٗتٓٞسي ٚساّ ذطٝس زض ساّ سَ تِصضيٖ  ٝتط اساس ضَٛ
ساّ ً ٠تٜلص است،ساّ  97ضا پيص تيٜي ٘ٛاييٖ .تط اساس عآغ تيٜي ض١ َٛا ،ض َٛتٜلص ٛطا٠ٛ؛ اغآت،
ذالهيتٞٛ ،آٝضي اٛسيط ٠ضٝيايي  ٝآيٜس ٟتيٜا ٠ٛاست.

پيص تيٜي ٗي ُطزز ً ٠پيي تاض ًطٞض ت ٠حسٝز  58تا ١ 59عاض ِٗاٝات تطسس ً٘ ٝاًا ٙترص ٗػطف
سطٗايص تا  30زضغس اظ پيي تاض ضا ت ٠ذٞز اذتػاظ ٗي ز١س ٗ ٝيعا ٙكطٝش تطم حسٝز ١ 280عاض ٗئيٙٞ
ًئٝٞات ساػت تطآٝضز ٗي ُطزز.
چٜاٛچ ٠پيص تيٜي آهاي ٝظيط ٗثٜي تط ًا١ص ِٗ 4000اٝاتي ظطكيت ٛيطُٝا١ ٟاي تطم – آتي تحون پيسا
ًٜس،ت ٠عٞض هغغ تطاي تاٗيٛ ٚياظ ٗػطف تٗ ٠سيطيت تواضا  ٝتٗ ٠ساض آٗس ٙحساهْ  50زضغس ظعكيت جسيس
تؼ٢س ضس ٟتطاي ساّ  ٝ 97عطح ٗطاضًت پصيطي ٗطتطًي ٚتعضٍ ٛياظ ٗي تاضس.
جٜاب آهاي ٝظيطٗ ،ي تايس ت ٠ضٝيٌطز ٗٞضز تاًيس ذٞز ًٗ ٠سيطيت تواضاست ،جٜث ٠ػ٘ٔياتي  ٝاجطائي
تثرطٜس .زض ٗسيطيت تواضاي غٜؼت آب  ٝتطم ،كطغت ١اي ضـٔي  ٝسطٗايُ ٠صاضي ظياز  ٝظٝزتاظز١ي ٢ٛلت٠
است ً ٠ت ٠عٞض هغغ تٞج ٠ت ٠ا٢ٛا ٗيتٞاٛس ػال ٟٝتط تٞسؼً ٠سة ً ٝاضٗ ،تطاء ذسٗات تاحيطُصاض ٗٔي ٛيع
ُطزز.
زض ترص كٞم تٞظيغ  ٝاٛتواّ ٛيع احساث حساهْ ً 1600ئٗٞتط ٗساض ضثٌٛ ٝ ٠ػة تا ِٗ 6000آٝت آٗپط
ظطكيت پست ،تا ٗج٘ٞع اػتثاضي تا ٗ 3000ئياضز تٗٞا ٙپيص تيٜي ٗي ُطزز.
زض ترص تٞسؼ ٠اٛطپي ١اي تجسيسپصيط ،تا تٞج ٠ت ٠عطح ١ا ٗ ٝجٞظ١اي اػغا ضس ،ٟچٜاٛچ ٠تـييطي زض
سياست تؼطك ٠اي ٝظاضت ٛيط ٝاجاز ِٛطزز ،پيص تيٜي ٗي ضٞز حساهْ ِٗ 300اٝات ت ٠ظطكيت ١اي ٗٞجٞز
اي ٚترص اكعٝز ٟضس ٝ ٟج٘غ ظطكيت ت ٠حسٝز ِٗ 800اٝات تطسس.
سطٗايُ ٠صاضي اٛجإ ضس ٟتطاي ظطكيت كٞم تآؾ تط ٗ 1500ئياضز تٗٞا ٙذٞا١س ضس.
زض ترص تٓٞيس تطٛاٗ ٠ضيعي ضس ٟاست ً ٠حسٝز ِٗ 3000اٝات ظطكيت جسيس ت ٠ت٢ط ٟتطزاضي تطسس ً ٠ت٠
ٛظط ٗي ضسس تا تٞج ٠ت ٠پاتطجا تٞز ٙضطاعي ٛوسيِٜي هثٔي،زض ذٞش تيٜا ٠ٛتطي ٚحآت،اٌٗاٝ ٙضٝز 2000
ِٗاٝات ت٢ط ٟتطزاضي ،هاتْ پيص تيٜي است ً ٠حجٖ سطٗايُ ٠صاضي زض اي ٚترص تا ٗ 6000ئياضز تٗٞاٙ
تطآٝضز ٗي ُطزز٘١ .اٗ ٠ً ٠ُٛٞ ٙالحضٗ ٠ي ُطزز سطٗايُ ٠صاضي غٜؼت تطم ًطٞض زض ضطايظ تسياض ػازي،
ٗي تايس ت ٠حسٝز ٗ 15000ئياضز تٗٞا ٙتطسس تا پاسرِٞي ٛياظ حساهٔي زض اي ٚترص تاضس ً ٠تا تٞج ٠ت٠
تس١ي ١اي پيطي ٝ ٚاضهإ تٞزج ٠ساّ  ،97تطاي تحون اٗط كٞم ،تٛ ٠ظط ٗي ضسس ٗؼطكي  ٝاجطاي ساظ ٝ
ًاض١اي جسيس ٗ ٝتلاٝتي ٗٞضز ٛياظ است.

اظ عطف زيِط چٜاٛچ ٠زٓٝت ٗجٞظ اكعايص حساًخط  20زضغسي زض تؼطك١ ٠اي تطم ضا تس١س ٛ ٝطخ ٗتٞسظ
تطم ت ٠حسٝز  80-75تٗٞا ٙتطسس ،غٜؼت تطم ً٘اًا ٙتا ًسطي حسٝز  40-35تٗٞا ٙت ٠اظاي ١ط ًئٝٞات
ساػت تطم ضٝت ٠ض ٝاست .تطاي ػثٞض اظ ضطايظ ضٌٜٜس ٟكٞم (ت ٠ه ّٞضئيس ٗحتطٕ سٜسيٌاي تطم) ً٘اًاٙ
تحج اغٔي  ٝضا ٟتط ٙٝضكت ،اغالح اهتػاز تطم است .اهتػاز تطم پسيس ٟاي است ً ٠ذاغيت ٌٗص هٞي ٝ
ذلً ٠طز ٙزاضز  ٝچٜاٛچ ٠حس  ٝاٛساظ ٝ ٟظطكيتص اضالح ِٛطززٗ ،ؼٔٛ ٕٞيست ً ٠چ ٠اتلاهي تطاي ٌٗص
ضسُاٛص تيلتس.
زض ضٌْ ُيطي اهتػاز تطم ًطٞض ،تاظيِطا ٙظيازي ٛوص آكطيٜي ٗي ٘ٛايٜس .هاِٛٞٛصاضا ٙاظ تاظيٌطا ٙاغٔي ايٚ
غح١ ٠ٜستٜس ً ٠ػٔي ضؿٖ غحُ ٠ٜصاضي ٗست٘ط تط ٝجٞز ٗطٌْ ،ت ٠زاليْ سياسي ،تـييطات اساسي زض
ساذتاض اهتػاز تطم ضا ت ٠ػْ٘ ٘ٛي آٝضٛس.
ٗسيطاً ٝ ٙاضًٜا ٙغٜؼت تطم اظ تاظيِطا ٙزيِط اي ٚغح١ ٠ٜستٜس .ايٌ٘١ ٚاضا ٙغسين ،تا پايساضي ٗست٘ط
زض تاٗي ٚتطم تٞيژ ٟتاٗي ٚتطم زض پيي تاض ضا ت ٠ػٜٞا ٙيي ١سف ػآي زض ٗسٛظط زاضٛس  ٝتطاي تحون آ ٙاظ
١يج ًٞضص  ٝتالضي ٛيع ٗضايو٘ٛ ٠ي ًٜٜس  ٝذٞضثرتا ٠ٛزض ساي٘١ ٠ي ٚتؼػة  ٝتالش تٞاٛست ٠اٛس تحطاٙ
١اي تعضُي ضا تا ٗٞكويت پطت سط تِصاضٛس.
ترص ذػٞغي اظ تاظيِطا ٙػ٘س ٝ ٟتطست ٗتأحط غٜؼت تطم است .تٓٞيسًٜٜسُا ،ٙپي٘اٌٛاضاٗ،ٙطاٝضا،ٙ
سطٗايُ ٠صاضا ٠ً ، ... ٙساّ ١ا ت ٠ػٜٞا٘١ ٙطاٌ٘١ ٝ ٟاض غٜؼت تطم س ٖ٢ػ٘س ٟاي اظ ضضس  ٝپيططكت ايٚ
غٜؼت ظيط تٜائي زاضت ٠اٛس.
عي چٜس ساّ ُصضت ،٠حاّ اي ٚتاظيِط ٗٞحط زض غٜؼت تطم ،ذٞب ٛيست  ٝپيص تيٜي ٗي ضٞز زض ساّ ،97
چٜاٛچ ٠ضطاط ظيط تطاي آٗ ٙحون ِٛطزز حآص ذئي تستط ضٞز ٝ ٝهتي حاّ اي ٚتاظيِط ذٞب ٛثاضس ،ت ٠عٞض
هغغ تاظي ١اي ذٞتي ضا ٘ٛي تٞا ٙاظ آ ٙاٛتظاض زاضت.
ٓ -1ع ٕٝتؼسيْ ٝاهؼي  ٝزيٜاٗيي ػٞاْٗ تاحيطُصاض زض هطاضزاز١اي جاضي  ٝآتي ،اظ هثيْٛ :طخ اضظٛ ،طخ
كٔعات ٝ ،حتي ٛطخ زستٞضي زست٘عز  ،... ٝتطاي جُٔٞيطي اظ تطٝظ سٛٞاٗي هطاضزاز١اي ٗتٞهق
 -2تسٝيٗ ٚسٓي ٝاهؼي ٗ ٝثتٜي تط تٞاٜ٘ٛسي ١اي ٗٞجٞز تطاي ح٘ايت اظ ساذت زاذْ
 -3تسٝي ٝ ٚاتالؽ هطاضزاز١اي تيپ تطاي يٌسا ٙساظي ػٌ٘ٔطز  ٝپط١يع اظ اػ٘اّ سٔيو٠
 -4اغالح ضٝش١اي ٜٗت٢ي ت ٠پطزاذت ٗغآثات ترص ذػٞغي ،ت٠ُٛٞ٠اي ً ٠تاظي تطز-تطز ايجاز ضٞز.
زضتاظي كؼٔيٗ ،سّ پطزاذت ٗثٜي تط اي ٚضطبآ٘خْ است ً" ٠زيط يا ظٝز زاضز ،اٗا سٞذت  ٝسٞظ
ٛساضز"ٓ ،يٌٝ ٚاهؼاً اي ٚضطبآ٘خْ زض ضطايظ اهتػازي كؼٔي زيِط ًاضتطز ٛساضز ،چ ٙٞاُط ٗغآثات

ت٘ٞهغ پطزاذت ِٛطزز ،هغؼاً  ٖ١سٞذت زاضز  ٖ١ ٝسٞظ .سٞذت زاضز ت ٠اي ٚزٓيْ ً ٠اضظش پ ّٞزض
ًا١ص ٗست٘ط است ٝ ،سٞظ زاضز ت٠ػٔت تؼغئي اجثاضي ،تيٌاضي اكطاز ضاؿْ  ٝزض ٢ٛايت ٗػيثتظزُي ٝ
ٝضضٌستِي تؼساز تيض٘اضي تِٜا.ٟ
چٜاٛچٗ ٠سيطا ٙغٜؼت تطم ،تٞج ٝ ٠تصّ ٗحثت ذٞز ضا ٗؼغٞف ت ٠ضكغ ٛياظ چ٢اض اٞٓٝيت كٞم ٘ٛايٜس
تيضي تطٍ ظضي ٚزيِطي زض تاضيد ح٘ايت اظ تٞسؼ ٠تٞاٜ٘ٛسي١ا ٗ ٝاٛسُاضي تاظيِط اغٔي اي ٚغٜؼت،
زض سآي ً ٠ت ٠ض َٛتٜلص ٗعي ٚضس ٟاست ،تطجا ذٞاٜ١س ُصاضت.
زض ض٘ ٚساّ ٝاهؼي تٓٞيس غٜؼت تطم ًطٞض ،ساّ ٗٞش استٗ .تٓٞسي ٚساّ ٗٞش تا سي ضاتغ ٠جآثي
زاضٛس  ٝچٜاٛچ ٠آهاي ٗٞش ً٘تط زض ذا ٠ٛت٘اٛس  ٝزٛثاّ ًسة ً ٝاض ضكت ٝ ٠پ ّٞتياٝضزً ،اض١ا ترٞتي
پيص ٗيضٝز  ٝذا ٙسَ ٛيع حساتي تحٞئص ٗيُيطز.
سؼيس ٗ٢صب تطاتيٗ ،سيطػاْٗ ضطًت ٜٗ٢سسي هسس ٛيطٝ

