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نقش عدالت هالیاتی در توسعه هتوازى جغرافیایی و کارآیی اجتواعی در
اقتصاد اسالم
مجید امیرپًر سرخی
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زا٘ف آٔٛذت ٝػّ ْٛالتهبزی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی فیطٚظوٜٛ
تبضید زضیبفت 1399/12/14:تبضید پصیطـ1401/03/17 :

چکیده

ّیچ تعزیف کاهال هشخص ٍ پذیزفتِ شذُ عوَهی اس یک ًظام هالیاتی عادالًِ ٍجَد ًذارد .سیزا ّز ًظام اقتصادی
هتٌاسة تا جْاى تیٌی حاکواى ٍ قاًًَگذاراى خَد ایي هفَْم را تعزیف هی کٌذ .اها تِ طَر خالصِ در تعزیف
عذالت هالیاتی تایذ گفت ًظام هالیاتی هتزقی ٍ عادالًِ آى ًظاهی است کِ اخذ هالیات ٍ ًزخ آى اس یک سَ ٍ ًَع
هالیات ٍ هحل هصزف آى اس سَی دیگز ٍ چِ در رٍیِ اخذ هالیات ،هَاردی هاًٌذ فزار هالیاتی ،فساد ٍ رشَُگیزی
ٍجَد ًذاشتِ تاشذ ٍ تز اساس هعیارّای عادالًِ صَرت گیزد .اها در ایي تیي هَضَعی کِ ًثایذ ًادیذُ گزفتِ شَد،
تحث کارایی هالیاتی ًیش هی تاشذ؛ یعٌی تایذ تخصیص تار هالیاتی تِ افزاد ّن عادالًِ ٍ ّن کاراهذ تاشذ .تز اساس
ضزٍرت دٍ جٌثِ کارایی ٍ عذالت هالیاتی ،در تحقیق حاضز تِ تزرسی ایي ارتثاط پزداختِ شذ .تز ّویي اساس ،در
ًْایت ًتیجِ گیزی هی شَد کِ اساسا ّز سیستن هالیاتی تایذ تز اساس دٍ هعیار اصلی استَار تاشذ :هعیار کارایی ٍ
عذالت یا تزاتزیٍ .اقعیت ایي است کِ سهاًی سیستن هالیاتی هطلَب یا تْیٌِ است کِ ّوشهاى تِ ایي دٍ هعیار تَجِ
خَد را هعطَف دارد.

کلیدواشگاى :عدالت هالیاتی ،اقتصاد اسالهی ،توسعه هتوازى جغرافیایی ،کارایی اجتواعی.

ٛ٘( .1یؿٙسٔ ٜؿئmajid.amirpour.s@gmail.com :)َٛ
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مقدمه
٘ظبْ ٔبِیبتی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ اثعاضٞبی ؾیبؾتٞبی ٔبِی یه ٘ظبْ التهبزی اؾت ،یه ٘ظبْ ٔبِیبتی وبضآٔس  ٚػبزال٘ٝ
الظٔ ٝیه ٘ظبْ التهبزی لٛی اؾت .وكٛضی ٔیتٛا٘س لٛی  ٚپیكطفت ٝثكٛز و ٝیه ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔتطلی  ٚػبزال٘ٝ
زاقت ٝثبقس .زِٚتی و ٝثتٛا٘س اظ یه التهبز ِٔٛس ،زض ٖٚظا  ٚض ٚث ٝضقس ،ث ٝزضؾتی  ٚثط پبی ٝػساِت ٔبِیبت زضیبفت
وٙس ،زض حمیمت ٔٛتٛض ٔحطن تٛؾؼ ٝپبیساض التهبزی ضا ث ٝحطوت زضآٚضز ٜاؾت٘ .ظبْ ٔبِیبتی انّی تطیٗ وبضوطز ضا
زض ایدبز تٛاظٖ  ٚتؼبزَ زض ثرف ٞبی ٔرتّف التهبزی ثطػٟس ٜزاضز .ػّی ضغٓ إٞیت زضآٔسٞبی ٔبِیبتی ث ٝػٛٙاٖ
یىی اظ ٔٙبثغ زضآٔسی زِٚت ،ایٗ زضآٔسٞب ٛٙٞظ خبیٍب ٜذٛز ضا زض ؾبذتبض التهبزی وكٛض ایطاٖ ث ٝذٛثی پیسا ٘ىطزٜ
ا٘س .یىی اظ زالیُ ایٗ ٔٛضٛع ٚخٛز ٔٙبثغ ٘فتی زض وكٛض  ٚاتىبی التهبز وكٛض ث ٝایٗ ٘ٛع زضآٔس اؾت .ثب تٛخ ٝثٝ
٘مف ٌؿتطز ٚ ٜلبثُ تٛخ ٝزِٚت زض خٟت زٞی ث ٝفؼبِیت ٞبی التهبزی  ٚاختٕبػی ،ضطٚضی اؾت و ٝثحث
چٍٍ٘ٛی ٚن َٛزضآٔسٞبی حمیمی ٔبِیبتی ٔٛضز ثحث لطاض ٌیطز تب ثط اؾبؼ آٖ ٘ظبْ ٔبِیبتی ث٘ ٝحٛی انالح ٌطزز
و ٝزضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض ظٔبٖ ٔمطض ثطای اضائ ٝثٟتط ذسٔبت ػٕٔٛی زِٚت تأٔیٗ ٌطزز (أیٗ ضقتی  ٚاضقس.)1392،
ٔؼٕٛالً ٘ظطیبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زضایٗ ٔٛضز ٚخٛز زاضز و ٝػبزال٘ ٝچٔ ٝؼٙبیی ٔی زٞس؛ ظیطا ا٘ٛاع ثؿیبضٔتٙـٛػی
اظاػتمبزات اذاللی  ٚقیٞ ٜٛبی ثؿیبضظیبزی ٚخٛز زاضز ؤ ٝی تٛا٘ٙس زضتمبثُ ثب یىسیٍطلـطاض ٌیط٘ـس .أب ث ٝایٗ زِیُ
و ٝایٗ ثحث خٞٛط ٜانّی ثؿیبضی اظ ثحث ٞبی ز٘یبی ٚالؼی اؾت ،التهبززا٘بٖ تٕبیُ ث ٝتٕطوع ثط ضٚی ٔفٚ ْٟٛیػٜ
ای اظآٖ یؼٙی اضتجبط ثیٗ وبضایی  ٚز٘جبَ وطزٖ ػساِت ثیكتطزاض٘ـس وـٔ ٝؼٕٛالً ضاثغ ٝػساِت–وبضایی ٘بٔیسٔ ٜی قٛز،
ظیطا زض اوثط ٔـٛاضز پیٍیـطی وـطزٖ ػـساِت ٔٙدـط ثـ٘ ٝمهبٖ زض وبضایی ٔیٍطزز (پطٞیعوبضی.)1399،
ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ،زض تحمیك حبضط ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ وبضایی  ٚػساِت ٔبِیبتی زض التهبز اؾالٔی ایطاٖ پطزاذتٔ ٝی
قٛز .زض ازأ ٝتحمیك ،اثتسا ٔف ٚ ْٟٛان َٛػساِت ٔبِیبتی ٔؼطفی ٔی قٛز .ؾپؽ ٔفبٞیٓ ٔطثٛط ث ٝوبضایی ٔبِیبتی
اضائٔ ٝی ٌطزز .زض ٟ٘بیت ٘یع اضتجبط ثیٗ ػساِت  ٚوبضایی ٔبِیبتی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز .زض ٟ٘بیت ٘یع ث ٝخٕغ
ثٙسی ٔغبِت پطزاذت ٝذٛاٞس قس .ث ٝعٛض وّی تحمیمبت ػّٕی ضا ثط اؾبؼ چٍٍ٘ٛی ثسؾت آٚضزٖ زازٞ ٜبی ٔٛضز
٘یبظ (عطح تحمیك) ٔی تٛاٖ ث ٝز ٚزؾت ٝتحمیك تٛنیفی  ٚتحمیك آظٔبیكی تمؿیٓ ٕ٘ٛز .تحمیك تٛنیفی ٔٛلؼیت یه
پسیس ٜضا زض یه ظٔبٖ تٛنیف ٔیوٙس ایٗ ضٚـ ٞیچٍ ٝ٘ٛفطضیٝای ضا پیكٟٙبز ٕ٘یوٙس ضٚاثظ ٔتغییطٞب ضا ٔٛضز
ٔغبِؼ ٝلطاض ٕ٘یزٞس  ٚثطای السأبت ثؼسی تٛنیٝای ٕ٘یوٙس ثّى ٝنطفبً ٔٛلؼیت ٔٛخٛز ضا تٛنیف ٔیوٙٙسٔ .كبثٝ
فطآیٙسی و ٝزض تحمیك حبضط نٛضت ذٛاٞس ٌطفت .ثط ایٗ اؾبؼ ،تحمیك حبضط ،اظ ٘ٛع تٛنیفی ٔی ثبقس  ٚثط
اؾبؼ ضٚـ تٛنیفی ،ث ٝثطضؾی اضتجبط ثیٗ وبضایی  ٚػساِت ٔبِیبتی زض ؾیؿتٓ التهبز اؾالٔی وكٛض ایطاٖ پطزاذتٝ
ذٛاٞس قس (ذبوی.)1396،
مفهًم ي اصًل عدالت مالیاتی
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ٔبِیبت ثط اؾبؼ تؼطیف ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی ( ،)OECDپطزاذتی اؾت اِعأی  ٚثس ٖٚثبظٌكت و ٝثٝ
قرمٔ ،ؤؾؿ ،ٝزاضایی  ٚغیط ٜتؼّك ٌیطز .ث ٝػجبضتی ضٚقٗتط ٔبِیبت ٚخٞٛی اؾت و ٝزِٚت ثبیس ثطای تأٔیٗ
ٞعیٞٝٙبی ػٕٔٛی اظ اقربل ثطپبی ٝلب٘ ٖٛاذص ٕ٘بیس .ػساِت ٘یع یه ٔف ْٟٛاضظقی اؾت  ٚثطاؾبؼ لضبٚتٞب ٚ
ٔؼیبضٞبی ٔرتّف اضظقی ث ٝنٛضتٞبی ٔتفبٚت تؼجیط  ٚتفؿیط ٔیٌطزز .نبحت٘ظطاٖ ٔؼتمس٘س ؤ ٝف ْٟٛػساِت
٘تید ٝتفىط  ٚضضبیت اختٕبػی اؾت .زض ٔت ٖٛالتهبزی انُ ٔبِیبت ػبزال٘ٔ ٚ ٝتطلی ،اِٚیٗ ثبض تٛؾظ آزاْ اؾٕیت
زض ؾبَ ٔ 1776یالزی زض وتبة ثطٚت ُّٔ ثیبٖ قس ٜاؾت .ا ٚچٟبض انُ ضا ثطای یه ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔغّٛة ثیبٖ ٔی
وٙس:
 .1انُ ػساِت  ٚثطاثطی :ثبض ٔبِیبت ثبیس ث ٝنٛضت ػبزال٘ ٝثیٗ ٔطزْ تمؿیٓ قٛز  ٚث ٝتٛا٘بیی پطزاذت ٔبِیبت
زٙٞس ٜثؿتٍی زاقت ٝثبقس.

 .2انُ ٔؼیٗ ٔ ٚكرم ثٛزٖٔ :یعاٖ ٔبِیبت پطزاذتی ،ظٔبٖ پطزاذت  ٚعطیم ٝپطزاذت ثبیس زلیمب ٔكرم ٚ
ٔؼیٗ ثبقس.

 .3انُ ؾِٟٛت یب ؾ ُٟاِٛن َٛثٛزٖ :وؿت ضضبیت ٘ؿجی افطاز  ٚتؿٟیالت ٔرتّف ثطای پطزاذت ٔبِیبت
ٔس ٘ظط اؾت  ٚتٙظیٓ قطایظ خٟت پطزاذت  ٚعطیم ٝپطزاذت ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝحسالُ فكبض ٕٔىٗ ثبقس.

 .4انُ نطف ٝخٛیی :ثط اؾبؼ ایٗ انُ ،زض خٕغ آٚضی ٔبِیبت ثبیس حساوثط نطف ٝخٛیی ث ٝػُٕ آیس ٚ
ٞعی ٝٙخٕغآٚضی آٖ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾس (پٛضغفبض  ٚحؿیٗ ظاز.)1394،ٜ
زض ایٗ ٔیبٖ ػساِت ٔبِیبتی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ انّیتطیٗ قبذهٞٝبی یه ٘ظبْ ٔبِیبتی وبضآٔس ٔ ٚغّٛة ٔحؿٛة
ٔیٌطزز .ػساِت ٔبِیبتی یه ٔف ْٟٛاضظقی اؾت و ٝثط اؾبؼ لضبٚت ٞب ٔ ٚؼیبض ٞبی ٔرتّف اضظقی ث ٝنٛضت
ٞبی ٔتفبٚت تؼجیط  ٚتفؿیط ٔی قٛز ،أب اظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ایٗ حٛظ ،ٜزٛ٘ ٚع تؼجیط  ٚتفؿیط اظ ایٗ ٔفٚ ْٟٛخٛز زاضز
و ٝتحت ػٛٙاٖ ػساِت ٔبِیبتی افمی  ٚػساِت ٔبِیبتی ػٕٛزی قٙبذتٔ ٝی قٛز.
 .1ػساِت ٔبِیبتی افمی :انُ ػساِت ٔبِیبتی افمی ث ٝقطایظ ٔكبث ٚ ٝثطاثط افطاز  ٚاقربل ٔكٕٔ َٛبِیبت
اقبض ٜزاضز .ثٕٞ ٝیٗ ؾجت ثطای زؾتیبثی ث ٝآٖ ثبیس قطایظ یىؿبٖ ثطای افطاز فطا ٓٞوطز تب ثط اؾبؼ آٖ
ثٌٝ٘ٛ ٝای ثطاثط ٔكٕ َٛپطزاذت ٔبِیبت ق٘ٛس .ثٕٞ ٝیٗ ؾجت ػساِت افمی ٔبِیبتی ضا ثبیس زض ٚالغ
ٌٝ٘ٛای ضفتبض ثطاثط ثب اقربل زض ٔٛلؼیت ٞبی ثطاثط زا٘ؿتٞ ،ط چٙس و ٝایٗ افطاز زضآٔسٞبی ذٛز ضا اظ
عطیك ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝزؾت آٚضز ٜثبقٙس.
 .2ػساِت ٔبِیبتی ػٕٛزیٔ :مهٛز اظ ػساِت ٔبِیبتی ػٕٛزی ٘یع ایٗ اؾت وٚ ٝضغ ٔبِیبت ٞب ثبیس ثٝ
ٌٝ٘ٛای ثبقس و ٝث ب قٟط٘ٚساٖ  ٚاقربنی و ٝاظ خبیٍب ٜالتهبزی زض ٚضؼیت ٔتفبٚتی ٞؿتٙس ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای ٘بثطاثط ثطذٛضز وٙسٔ .مهٛز اظ ثطذٛضز ٘بثطاثط ایٗ اؾت و ٝث ٝتٛا٘بیی  ٚػسْ تٛا٘بیی پطزاذت
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ٔبِیبت تٛؾظ ثطذی اقربل  ٚقٟط٘ٚساٖ وٚ ٝضؼیت التهبزی ٔحطْٚتط اظ زیٍطاٖ زاض٘س ،تٛخ ٝقٛز.
ِصا ٘طخ ٔبِیبتی ثطای تحمك ػساِت ػٕٛزی ثبیس تهبػسی ثبقس  ٚثب تٛخ ٝث ٝافعایف زضآٔس افطاز
افعایف یبثس (قٟؿٛاضیبٖ  ٚقؼجب٘ی.)1399،
زض ٕٞیٗ ضاؾتب ،ػساِت ٔبِیبتی ؾ ٝانُ اؾبؾی زاضز:

٘ .1طخ ٔبِیبت ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٕٝٞ ٝافطاز ث ٝذهٛل ثطٚتٕٙساٖ  ٚقطوتٞب ث ٝنٛضت ػبزال٘ٝ
ٔبِیبت ذٛز ضا پطزاذت وٙٙس .ثسیٗ ٔؼٙی و ٝثطٚتٕٙسا٘ی و ٝاظ ٔٙبفغ ّٔی ثیكتط اؾتفبز ٜوطزٜا٘س ٚ
ثطٚت ثیكتطی ث ٝزؾت آٚضزٜا٘س ،ثبیس ؾ ٟٓثیكتطی زض پطزاذت ٔبِیبت زاقت ٝثبقٙس.
 .2زضآٔسٞبی ٔبِیبتی ثبیس ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی ٞبی ثباضظـ  ٚزض خٟت ثجبت زض التهبز ٔهطف قٛز.

٘ .3ظبْ ٔبِیبتی ػبزال٘ ٝثبیس ث ٝؾبذت یه خبٔؼ ٝػبزال٘ٝتط  ٚوبٞف ٘بثطاثطی و ٝثٚ ٝاؾغٔ ٝؼبفیتٞبی
ٔبِیبتی ثطٚتٕٙساٖ ایدبز قس ٜاؾت ،وٕه وٙس .انالح لٛا٘یٗ ٔبِیبتی زض ضاؾتبی ػساِت ثبیس ؾجت
ثٟطٜٙٔسی ٙٔ ٚفؼت ثیكتط ثطای ذب٘ٛازٜٞبی وٓزضآٔس قٛز .ؾیبؾتٞبی ٔبِیبتی ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس
و ٝوبضٌطاٖ وٓزضآٔس تحت فكبض ثیكتطی ثطای پطزاذت ٔبِیبت لطاض ٍ٘یط٘س (ثطظٌط ٕٞ ٚىبضاٖ.)1397،
زیسٌبٞ ٜبی ضایح زض ضاثغ ٝثب اخطای ػساِت ٔبِیبتی ٘یع قبُٔ ؾ ٝزیسٌب ٜظیط ٔی ثبقس:
٘ظطی ٝلسضت پطزاذت:
ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطیٞ ٝطوؽ و ٝلسضت تٛا٘بیی ثیكتطی زضپطزاذت ا٘ٛاع ٔبِیبت زاقت ٝثبقس ثبیس ٔبِیبت ثیكتطی
ثپطزاظز.

٘ظطی٘ ٝفغ حبنُ اظ ذسٔبت:
ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ٝپطزاذت ا٘ٛاع ٔبِیبت ٔتٙبؾت ثب ٔٙبفغ حبنّ ٝاظ ذسٔبت زِٚت ٔیثبقسٔ .كىّی و ٝایٗ ضٚـ
زاضز ػسْ ا٘ساظٌٜیطی زضؾت  ٚنحیح زضاؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ثطای افطاز اؾت.
٘ظطی ٝػساِت ٔبِیبتی زض ضاؾتبی ػساِت اختٕبػی:
ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ٝلسضت ٔبِیبتثٙسی ثطتٛظیغ ٔدسز زضآٔس اظ عجمبت ثبالتط ث ٝعجمبت پبئیٗتط اختٕبع اؾت  ٚتمطیجبً
 ٕٝٞثبض ٔبِیبتی ضا ثطزٚـ عجمبت ثطٚتٕٙس خبٔؼ ٝتحٕیُ ٔیٕ٘بیس .زضوكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ ٝاغّت فكبضٞبی
ٔبِیبتی ضٚی لكط فمیط  ٚآؾیتپصیط اؾت  ٚافطازی و ٝزاضای زضآٔسٞبی ٔتٛؾظ ٞؿتٙس ثٝعٛض ٘ؿجی ٔبِیبتٞبی
وٕتطی ٔیپطزاظ٘س ،وؿب٘ی  ٓٞو ٝزضآٔسٞبیی غیطاظ حمٛق  ٚزؾتٕعز زاض٘س  ٚیب زاضای زضآٔس حبنُ اظ ٔكبغُ
ٞؿتٙس ٔبِیبت ٚالؼی ذٛز ضا ٕ٘یپطزاظ٘س .زض ثیكتط وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼٔ ٝبِیبتٞبی ٚن َٛقس ٜاظ ثطٚتٕٙساٖ
وٓ ٘ ٚبوبفی اؾت .ثٙبثطایٗ ػساِت ٔبِیبتی ثطلطاض٘یؿت (خالِ٘ٛس  ٚقٟیىی تبـ.)1392،
مفهًم ي اصًل کارایی مالیاتی
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وبضایی ثٔ ٝؼٙبی ا٘دبْ زضؾت وبض  ٚضؾیسٖ ث ٝیه ؾغح ذطٚخی ٔٛضز ا٘تظبض اظ یه یب چٙس ٚضٚزی ٔكرم اؾت.
وبضایی ثٔ ٝؼٙبی تِٛیس وٕتطیٗ ٔمساض ضبیؼبت  ٚوٕتطیٗ ٔیعاٖ ٞعی ٝٙاؾت ،ث ٝعٛضی و ٝوٕیت  ٚویفیت ثبثت ٍ٘ٝ
زاقت ٝقٛز .زض ٔٛضز وبضآیی ،ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوطز و ٝآیب لب٘ٔ ٖٛطثٛع ٝاظ ٘ظط اخطای ؾیبؾتٞبی ٔبِیبتی،
وبضآیی  ٚاثطثركی ضا زاضز .ث ٝػجبضت زیٍط لب٘٘ٛی وبضآ  ٚاثطثرف اؾت و٘ ٝتیدٝی ٔٛضز ٘ظط اظ تهٛیت آٖ حبنُ
قٛز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ یىی اظ اٞساف لب٘ ٖٛثطای اِعاْ ٔؤزیبٖ ٔبِیبت ثط قطوتٞب ثٙٔ ٝظٛض اضایٝی اظٟبض٘بٔ ٚ ٝتطاظ٘بٔٝ
 ٚؾٛز  ٚظیبٖٔ ،یتٛا٘س قٙبذت وبُٔ اظ ٘حٜٛی ٌطزـ ٔبِی یه قطوت زض التهبز  ٚاؾتفبز ٜاظ اعالػبت ٔبِی ایٗ
قطوت ثطای ضزیبثی ٔفبؾس ٔبِی ثٍٙبٜٞبی زیٍط ثبقس .چٙب٘چ ٝایٗ ٞسف لبٍ٘٘ٛصاض ،ثب اضائٝی زضؾت تطاظ٘بٔ ٚ ٝؾٛز
 ٚظیبٖ قطوتٞب حـبنُ قٛز ٔیٌٛییٓ لب٘ ،ٖٛوبضآ (اثطثرف) ثٛز ٜاؾت (احٕسی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1396،
ثغٛض وّی ٘ظبْ ٔبِیبتی ثٟی ٝٙثبیس ٞط ٌ ٝ٘ٛتحٛالت تٛؾؼ ٝای ضا زض ذٛز خبی زٞس  ٚانُ ػساِت،وبضایی ٚ
اثطثركی ضا زض ذٛز زاقت ٚ ٝاظ اثٟبْ  ٚضؼف ٔجطا ثبقس.آزاْ اؾٕیت التهبززاٖ ٔؼطٚف چٟبضانُ ػٕس ٜضا ث ٝػٛٙاٖ
ان َٛیه ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔغّٛة ثیبٖ ٔیوٙس:
 .1انُ ػساِت  ٚثطاثطی :ثطاؾبؼ ایٗ انُ ثبض ٔبِیبت ثبیس ث ٝنٛضت ػبزال٘ ٝثیٗ ٔطزْ تمؿیٓ قٛز  ٚثٝ
تٛا٘بیی پطزاذت ٔبِیبت زٙٞس ٜثؿتٍی زاقت ٝثبقسٚ .ی ٔبِیبت تٙبؾجی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔبِیبتی ػبزال٘ ٝتّمی
ٔیوٙس.

 .2انُ ٔؼیٗ ٔ ٚكرم ثٛزٖ :ثطاؾبؼ ایٗ انُٔ ،جّغ ٔأذص ٔبِیبت ،ظٔبٖ پطزاذت  ٚعطیم ٝپطزاذت
ثبیس زلیمبً ٔكرم ٔ ٚؼیٗ ثبقس.

 .3انُ ؾِٟٛت یب ؾُٟاِٛن َٛثٛزٖ :ثطاؾبؼ ایٗ انُ ،وؿت ضضبیت ٘ؿجی افطاز  ٚتؿٟیالت ٔرتّف
ثطای پطزاذت ٔبِیبت ٔس٘ظط اؾت  ٚتٙظیٓ قطایظ خٟت پطزاذت  ٚعطیم ٝپطزاذت ثبیس ثبتٛخ ٝثٝ
حسالُ فكبض ٕٔىٗ ثبقس.

 .4نطفٝخٛیی :ثطاؾبؼ ایٗ انُ ،زضخٕغآٚضی ٔبِیبت ثبیس حساوثط نطفٝخٛیی ث ٝػُٕ آیس ٞ ٚعیٝٙ
خٕغآٚضی آٖ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾس.

پؽ آٖ زؾت ٝاظ ٔبِیبت ٞب و ٝثبػث وبٞف زضآٔس ٚالؼی ٔؤزیبٖ ثیفاظ ٔجبِغی قٛز و ٝث ٝزِٚت ا٘تمبَ یبفت ٝاؾت،
زضاٚضبع التهبزی ایدبز اذتالَ ٔیوٙٙس .وبٞف زضآٔس ٚالؼی ضا ث ٝانغالح ٞعیٝٙی وبضایی التهبزی ٔی٘بٔٙس.

ػال ٜٚثطایٗ ٞط ؾیؿتٓ ٔبِیبتی و ٝث ٝزضؾتی عطاحی  ٚاخطا ٘كٛز ٕٔىٗ اؾت قطوتٞب  ٚاقربل حمیمی ضا ثٝ
اتالف ٔٙبثغ ث ٝزِیُ فطاض لب٘٘ٛی  ٚغیطلب٘٘ٛی ٔبِیبتی ٚازاض وٙس .ظیطا ثطذی اظ ٔؤزیبٖ ثطای وبٞف زضآٔس ٔكَٕٛ
ٔبِیبت ذٛزٕٔ ،ىٗ اؾت ٞعیٞ ٝٙبی اضبفی  ٚغیط الظْ ثطای ذٛز یب ٔؤؾؿبت ذٛیف ا٘دبْ زٙٞس (ؾبظٔبٖ أٛض
ٔبِیبتی وكٛض.)1397،
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يضعیت تًسعه در استان های ایران
تٛؾؼ ٚ ٝتٛاظٖ ٔٙغم ٝای زض وٙبض تٛؾؼٍٕٞ ٝبْ ثركٟبی التهبزی ٔرتّف (وكبٚضظی ،نٙؼت  ٚذسٔبت)  ٚتٛؾؼٝ
التهبز زاذّی  ٚذبضخی اخعاء وّیسی تٛؾؼٔ ٝتٛاظٖ وكٛض ضا تكىیُ ٔی زٙٞس .إٞیت تٛؾؼ ٚ ٝتٛاظٖ ٔٙغم ٝای اظ
آ٘دب ٘بقی ٔی قٛز و ٝاظ یه ؾ ٛچبضچٛة وّی اظ ٚضؼیت ٔغّٛة آیٙس ٜوكٛض زض اٞساف وّی ؾٙس چكٓ ا٘ساظ
ثیؿت ؾبِ ٝوكٛض ٔٛضز تجییٗ لطاض ٌطفت ٚ ٝزؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘یع ٔؿتّعْ حه َٛاٞساف تٛؾؼ ٝای ٔٙسضج زض
ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾؼ ٝپٙح ؾبِ ٝوكٛض ٔی ثبقس .أب زض یه ٍ٘ب ٚ ٜتحّیُ ػّی ظ٘دیطٚ ٜاض ،حه َٛتٛؾؼ ٝوّی وكٛض
ٔٛٙط ث ٝلطاض ٌطفتٗ  ٚحطوت ٍٕٞبْ ٙٔ ٕٝٞبعك  ٚاؾتبٖ ٞبی وكٛض زض ٔؿیط تٛؾؼ ٝیبفتٍی  ٚوبٞف قىبف ٞبی
ت ٛؾؼ ٝای ثیٗ آٟ٘ب ٔی ثبقس .اظ ؾٛی زیٍط تٛؾؼ ٚ ٝتٛاظٖ ٔٙغم ٝای ( ٚزض ٔؼٙبی ؾبز ٜتط تٛؾؼ ٚ ٝتٛاظٖ اؾتب٘ی)
ٔی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی ثؿیبض وّیسیٛٔ ،ا٘غ ٔ ٚكىالت تٛؾؼ ٝیبفتٍی ٔٙغم ٝای (اؾتب٘ی) وكٛض و ٝپیكتط شوط قس
(اظ لجیُ ضؼف قسیس ؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘یٔ ،سیطیتی  ٚؾب ظٔب٘ی ،اعالػبتی  ٚآٔبضیٔ ،بِی  ٚتٛظیؼی) ضا اظ ثیٗ ثطزٚ ٜ
یب تب ا٘ساظ ٜظیبزی آٟ٘ب ضا وبٞف زٞس .ضٕٗ آ٘ى ٝتؿطیغ زض ایدبز تٛؾؼٙٔ ٝغم ٝای ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ پیف ثط٘سٜ
وّیسی زاضای اثطات خب٘جی ثؿیبض ٔؿبػسی ثط ؾبذتبض اختٕبػی  ٚؾیبؾی اؾت.

وقشه  .1مىاطق جغرافیایی ایران
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مىبع/https://www.amar.org.ir :
تٛؾؼ ٝثس ٖٚثط٘بٔٙٔ ٝدط ث ٝتٛؾؼ ٝی ٘بٔتٛاظٖ ثرف ٞبی التهبزی ،اختٕبػی  ٚاوِٛٛغیىی ٕٞ ٚچٙیٗ تكسیس ػسْ
تؼبزَ ٔٙغمٝای  ٚزض ٘تید ٝآؾیت پصیطی  ٚتضؼیف ٚحست ّٔی ٔیقٛز .ؾغح ثٙسی تٛؾؼ ،ٝضٚقی ثطای ؾٙدف
تٛؾؼٙٔ ٝبعك اؾت و ٝاذتالف ٔىب٘ی ،فضبیی ،التهبزی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔٙبعك ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ٚ ٚضؼیت ٞط
یه اظ ٔٙبعك ضا ٘ؿجت ث ٝیىسیٍطاظ ٘ظط ؾغح تٛؾؼٔ ٝكرم ٔیوٙس .ثب ایٗ ضٚـ ،ض٘ٚس قىُ ٌیطی تٛؾؼ ٝلغجی
ٔٙبعك ٔكرم ٔیقٛز  ٚزض ٟ٘بیت زض ثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾؼٙٔ ٝبعكٙٔ ،بعك ٘یبظٔٙس  ٚوٓ تٛؾؼ ٝزض ٘ظطٌطفتٔ ٝیقٛز ٚ
اظ ػسْ تؼبزَ ٔٙبعك خٌّٛیطی ٔی قٛز .تحّیُ ٔ ٚمبیؿ ٝؾغح ثطذٛضزاضی اظ أىب٘بت یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ثطای
قٙبذت زضخ ٝتٛؾؼ ٝیبفتٍی قبذم ٞبی ٔرتّف اؾت .زض اثط ثط٘بٔ ٝضیعی ٘بٔغّٛة ٔ ٚتٕطوع ٌصقت ٝویفیت
تٛؾؼ ٚ ٝظیط ؾبذتٞبی آٖ زض ض٘ٚس تٛؾؼٛ٘ ٝاحی وكٛض ٔؿبیُ ػٕسٜای ضا ایدبز وطز ٜاؾت.اؾتبٖٞبی وكٛض ثب
تٛخ ٝث ٝقطایظ ٔرتّف عجیؼی ،اختٕبػی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی اظ زٌٚبٍ٘ی ٔٙغم ٝای ٌؿتطز ٜث ٝقىُ تٛؾؼ ٝیبفتٚ ٝ
تٛؾؼ٘ ٝیبفت ٝض٘ح ٔیثط٘س .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝتٛؾؼٙٔ ٝغمٝای ثبیس قطایظ  ٚأىب٘بت ثٟتطی ضا ثطای ٔ ٕٝٞطزْ
یه ٔٙغم ٝفطا ٓٞوٙس  ٚتفبٚت ویفیت ظ٘سٌی ثیٗ ٔٙبعك ضا وبٞف زٞس .ثسیٗ تطتیت ٚیػٌی تٛؾؼٙٔ ٝغمٝای ،خبٔغ
ثٛزٖ ٔ ٚحسٚز ٘كسٖ ث ٝخٙجٞ ٝبی التهبزی نطف  ٚاِٛٚیت زازٖ ث ٝتٛظیغ ػبزال٘ ٝزض  ٕٝٞی ٔٙبعك زض ٔمبیؿ ٝثب
وٓ تط قسٖ تفبٚت ثیٗ ٔؼیبضٞبی ظ٘سٌی اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ،تٛؾؼ ٚ ،ٝثط٘بٔ ٝضیعی ثطای آٖٔ ،بٞیتی چٙس ثؼسی
زاضز ٕ٘ ٚی تٛاٖ ثطذی اظ اثؼبز تٛؾؼ ٝضا ث ٝذبعط خٙجٞ ٝبی زیٍط ٘بزیسٌ ٜطفت ،ثّى ٝثبیس ثیٗ اٞساف  ٚاثؼبز
ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ؾبظٌبضی الظْ ضا ثطلطاض ٕ٘ٛز (٘هطاِٟی ٕٞ ٚىبضاٖ .)67:1390،ضتجٟ٘ ٝبیی ثطذٛضزاضی اؾتبٖٞب اظ
ذسٔبت  ٚأىب٘بت ٔتفبٚت اؾت  ٚػسْ تؼبزَ ظیبزی ثیٗ آٟ٘ب ٔكبٞسٔ ٜی قٛز .ثب تٛخ ٝث ٝقبذمٞبی تٛؾؼٝ
ٔكبٞسٔ ٜی قٛز و ٝزض ثطذی ٘ٛاحی ثطذٛضزاضی  ٚزض ثطذی ٘ٛاحی ػىؽ ایٗ لضی ٝنبزق اؾت ٚ .ایٗ ٘بثطاثطی
ثیٗ اؾتبٖ ٞب اظ ػسْ ضٚیىطز خبٔغ تٛؾؼ ٝأىب٘بت  ٚذسٔبت اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ،تٛؾؼ٘ ٝبٔتٛاظٖ ثیٗ ثطذی ٘ٛاحی
ثب ٘ٛاحی زیٍط ضا زض پی زاقت ٝاؾت.
زض زٞٝٞبی اذیط ضقس  ٚتٛؾؼٙٔ ٝبعك ثٝػٛٙاٖ یىی اظ اٞساف ٔ ٟٓزِٚتٞب ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثب ثطضؾی
التهبز ٔٙغمٝای وكٛضٞبی ٔرتّف ٔكرم ٔیقٛز وٌ ٝطچ ٝثطذی ٔٙبعك ٘ؿجت ثٙٔ ٝبعك زیٍط ػّٕىطزی ثٟتط ٚ
زضٔمبیؿ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ وكٛض ضقس التهبزی ثبالتطی زاض٘س ،ثب ایٗحبَ فبنّٙٔ ٝبعك ثٝلسضی ٘یؿت و ٝزض یهؾ ٛاؾتب٘ی
ٞیچ ؾٕٟی اظ التهبز ّٔی ٘ساقت ٚ ٝزض زیٍط ؾ ،ٛچٙسیٗ ٔٙغم ٕٝٞ ٝالتهبز ّٔی ضا ثجّؼٙس .ایٗ ضقس ٔتٛاظٖ  ٚفعایٙسٜ
٘بقی اظ ؾبذتبض التهبزی ٔٙبؾتٚ ،خٛز ٔعیتٞبی ٘ؿجی زض فؼبِیتٞبی ٔرتّف  ٚؾیبؾتٍصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی
ٔٙغمٝای نحیح اؾت .ثیتٛخٟی ث ٝاؾتؼسازٞب ،تٛا٘بییٞب ٔ ٚعیتٞبی ٘ؿجی ٞط ٔٙغم ٝزض ظٔی ٝٙفؼبِیتٞبی التهبزی
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ٔٛخت ٔیقٛز ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔتٙبؾت ثب أىب٘بت  ٚظطفیتٞبی ثبِمٙٔ ٜٛبعك نٛضت ٍ٘یطز  ٚثٝضغٓ اخطای
ثط٘بٔٞٝبی ٔتؼسز تٛؾؼّٔ ٝی ٙٔ ٚغمٝای ٕٞچٙبٖ ض٘ٚس تٛؾؼ٘ٝیبفتٍی ٔٙبعك ازأ ٝیبثس.
ثطضؾی زازٜٞبی ٔطوع آٔبض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس عی ؾبَ  1398اظ وُ تِٛیس وبضٌبٜٞبی نٙؼتی وكٛض زض ؾبَ ٌصقت،ٝ
حسٚز  79زضنس آٖ ٔطثٛط ث 10 ٝاؾتبٖ قبُٔ تٟطاٖ ،ذٛظؾتبٖ ،انفٟبٖ ،ثٛقٟطٔ ،طوعیٞ ،طٔعٌبٖ ،آشضثبیدبٖ،
قطلی ،اِجطظ ،ذطاؾبٖضضٛی  ٚلعٚیٗ ثٛز ٚ ٜؾ 10 ٟٓاؾتبٖ ا٘تٟبیی قبُٔ اؾتبٖٞبی ٌّؿتبٖ ،چٟبضٔحبَٚثرتیبضی،
ِطؾتبٖ ،اضزثیُ ،ذطاؾبٖقٕبِی ،ذطاؾبٖخٛٙثی ،ؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖ ،وطزؾتبٖ ،ایالْ  ٚوٍٟیّٛیٚٝثٛیطاحٕس تٟٙب
3/3زضنس اؾتٕٞ .چٙیٗ ٘ىت ٝلبثُتبُٔ ایٙى ٝزض ؾبَ  1398زضحبِی ؾ 10 ٟٓاؾتبٖ ا َٚاظ وُ تِٛیسات نٙؼتی
وكٛض حسٚز  79زضنس اؾت و ٝایٗ ٔیعاٖ زض ؾبَ  1394حسٚز  77زضنس ثٛز ٜاؾت .زضذهٛل  10اؾتبٖ ا٘تٟبیی
٘یع زضحبِی ؾ ٟٓایٗ اؾتبٖٞب اظ تِٛیسات نٙؼتی وكٛض عی ؾبَ  98حسٚز  3/3زضنس اؾت و ٝایٗ ٔیعاٖ زض ؾبَ
 1394حسٚز  3.6زضنس ثٛز ٜاؾت .ایٗ ٔٛاضز ث ٝایٗ ٔؼٙی اؾت و ٝعی ؾبَٞبی اذیط ٘ٝتٟٙب وكٛض ثٝؾٕت
تٕطوعظزایی حطوت ٘ىطز ،ٜثّى ٝخطیبٖ وّی ثٝؾٕت تمٛیت ثیٕبضٌ ٝ٘ٛتٕطوعٌطایی ٘یع ثٛز ٜاؾت.
ثطاؾبؼ زازٞ ٜبی ٔٙتكطقس ٜاظؾٛی ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،تِٛیس ٘بذبِم زاذّی وكٛض (ث ٝلیٕت ثبظاض) زض ؾبَ  98ثطاثط
ثب ٞ 3348عاض ٔیّیبضز تٔٛبٖ ثٛز ٜو 43 ٝزض نس آٖ زض ؾ ٝاؾتبٖ تٟطاٖ ،ذٛظؾتبٖ  ٚانفٟبٖ ضلٓ ذٛضز 70 ٚ ٜزضنس
آٖ یؼٙی چیعی زض حسٚز ٞ 2282عاض ٔیّیبضز تٔٛبٖ آٖ تٟٙب زض  10اؾتبٖ وكٛض ثٛز ٜاؾت .ثطاؾبؼ آٔبضٞب  10اؾتبٖ
قبُٔ تٟطاٖ ،ذٛظؾتبٖ ،انفٟبٖ ،ثٛقٟط ،ذطاؾبٖضضٛی ،فبضؼ ،آشضثبیدبٖقطلیٔ ،بظ٘سضاٖ ،اِجطظ  ٚوطٔبٖ اظ ٘ظط
تِٛیس وبال  ٚذسٔبت ٟ٘بیی اظ زٚثطاثط ػّٕىطز تِٛیسی  21اؾتبٖ ثیكتط ثٛزٜا٘س .ایٗ  10اؾتبٖ ث ٝتطتیت ،5 ،6 ،14 ،23
 3 ٚ 3 ،3 ،3 ،5 ،5اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی وكٛض ضا زض ؾبَ  98تكىیُ ٔیزٙٞس .تِٛیسات ٞط اؾتبٖ  ٚض٘ٚس آٖ
ٔیتٛا٘س زٔبؾٙح ذٛثی ثطای تحّیُ تٛنیف یه وكٛض یب اؾتبٖ اظ ٘ظط ٔتغیطٞبیی چ ٖٛثیىبضی ،اقتغبَ  ٚپٛیبیی
التهبزی ،لسضت ذطیس ذب٘ٛاضٞب  ...ٚثبقس.
ثط ٕٞیٗ ٔٙظٛض تِٛیسات ٞ 938عاض ٔیّیبضز تٔٛب٘ی  21اؾتبٖ ثب ٚخٛز خٕؼیتی زضحسٚز ٔ 36یّی٘ ٖٛفط زضٔمبثُ
تِٛیسات ٞ 2282عاض ٔیّیبضز تٔٛب٘ی  10اؾتبٖ ثب خٕؼیت ٔ 48یّی٘ٛی ٘كبٖزٙٞس ٜتٛؾؼ٘ ٝبٔتٛاظٖ  ٚتٕطوعٌطایی قسیس
زض اؾتبٖٞبی ایطاٖ اؾت .اؾتبٖٞبی وطزؾتبٖ ،ؾٕٙبٖ ،چٟبضٔحبَٚثرتیبضی ،ذطاؾبٖقٕبِی  ٚذطاؾبٖخٛٙثی ٘یع ثٝ
تطتیت  0.5ٚ 0.5 ،0.6 ،0.8 ،0.9زضنس ضا زض تِٛیس ٘بذبِم زاذّی تكىیُ زازٜا٘س  ٚثب لطاض ٌطفتٗ زض ا٘تٟبی خسَٚ
تمطیجب ؾ ٟٓچٙسا٘ی زض تِٛیس  ٚزضآٔس وكٛض ٘ساض٘س.
ثطاؾبؼ آذطیٗ آٔبضی ؤ ٝطوع آٔبض ایطاٖ ث٘ ٝمُ اظ ٚظاضت أٛض التهبزی  ٚزاضایی زض ٌعاضـ اذیط ٔٙتكطوطز ،ٜعی
ؾبَ  1397اظ ٔدٕٛع ٔ 5یّیبضز ٔ 105 ٚیّی ٖٛزالض ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی خصة زض وكٛض (ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ)
حسٚز ٔ 3یّیبضز ٔ 693 ٚیّی ٖٛزالض زض  31اؾتبٖ وكٛض ٔ ٚبثمی زضٔٙبعك آظاز خصة قس ٜاؾت .زض ثیٗ اؾتبٖٞبی
ٔرتّف (ثس ٖٚزض٘ظط ٌطفتٗ ٔٙبعك آظاز)٘ ،عزیه ث 89 ٝزضنس ایٗ ؾطٔبیٌٝصاضی خصة قسٔ ٜطثٛط ث 10 ٝاؾتبٖ ثٝ
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تطتیت قبُٔ اؾتبٖٞبی یعز ،وطٔبٖ ،تٟطاٖ ،ذطاؾبٖخٛٙثیٌ ،یالٖ ،اِجطظ ،وطٔب٘كب ،ٜذطاؾبٖضضٛی ،آشضثبیدبٖ غطثی
 ٚفبضؼ اؾت .زض ثیٗ اؾتبٖٞبیی و ٝثیكتطیٗ ؾطٔبیٌٝصاضی ضا خصة وطزٜا٘س ،اؾتبٖ یعز  ٚوطٔبٖ ٞطوساْ ث ٝتطتیت
ثب خصة  23زضنس اظ حدٓ ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضخی ،زض ضتجٞ ٝبی ا ٚ َٚز ْٚلطاض زاض٘س .زض ضتج ٝؾ ْٛتٟطاٖ ثب خصة
 7/7زضنس  ٚذطاؾبٖخٛٙثی ٘یع ثب خصة  6.8زضنس زض ضتجٞ ٝبی ؾ ٚ ْٛچٟبضْ لطاض زاض٘سٕٞ .چٙیٗ عجك ایٗ آٔبضٞب
ایالْ ،ثٛقٟط ،وطزؾتبٖ  ٚوٍٟیّٛیٚٝثٛیطاحٕس اؾتبٖٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض آذطیٗ آٔبضٞب خصة ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضخی
٘ساقتٝا٘س.
ٕٞیٗ ظٔی ٝٙثطضؾی  ٚتحّیُ ٔٛا٘غ والٖ ثط٘بٔٝضیعی زض ایطاٖ٘ ،كبٖ ٔیزٞس انّیتطیٗ ػبُٔ ٔٛثط ثط فطآیٙس تٛؾؼٝ
ٔٙغمٝای زض وكٛض٘ ،ظبْ ٔسیطیتی  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔتٕطوع ثٛز ٜاؾت .وبٞف ؾغح اذتالف ٔٙغمٝای زض ٔٛضٛػبت
ٔرتّف  ٚزؾتیبثی ث ٝاٞساف تٛؾؼٔ ٝتؼبزَ  ٚپبیساض ّٔیٍٕٞ ،ی زض ٌط ٚحُ ٔؼضالت ٛٔ ٚا٘غ ضیكٝای تحمك
ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔٙغم ٝای اؾت .اظ ایٗ ض ،ٚثطای خٌّٛیطی اظ افعایف قتبة ٘بثطاثطی زضآٔسی زض ثیٗ اؾتبٖٞب،
ؾیبؾتٞبی التهبزی زض وكٛض ثبیس ٔجتٙیثط تىبِیف آٔبیف ؾطظٔیٗ ٔ ٚتؼبزَؾبظی ثیٗ خٕؼیت ،فضب  ٚفؼبِیت
ٌیطز.

نٛضت

أب ٚخٛز ٘بثطاثطی ٞبی ٌؿتطز ٜزض تٛظیغ زضآٔس زض ٞط ٔٙغم ٝخغطافیبی ی اػٓ اظ یه قٟط ،اؾتبٖ یب وكٛض ث ٝثطٚظ فمط
 ٚافعایف زاذّی آٖ  ٚایدبز قىبف ثیكتط زض عجمبت اختٕبػی ٘یع ٔٙدط ٔیقٛز .تٛظیغ زضآٔس ث ٝتٛضیح چٍٍ٘ٛی
ؾ ٟٓافطاز یه وكٛض اظ زضآٔس ّٔی ٔیپطزاظز .ثٝػجبضتی ،تٛظیغ زضآٔس زضخ٘ ٝبثطاثطی ٔٛخٛز ثیٗ زضآٔس افطاز یه
وكٛض ضا تٛنیف ٔیوٙس .پسیس٘ ٜبثطاثطی زضآٔس ٘ ٝتٟٙب اظ زالیُ ػٕس ٜفمط اؾت ،ثّى ٝیىی اظ ػٛأُ ٟٔبضوٙٙس ٜضقس
التهبزی ٘یع ٔحؿٛة ٔی قٛز .ثطای ؾٙدف ٚضؼیت تٛظیغ زضآٔس یه خبٔؼ ،ٝاظ قبذمٞبی آٔبضی ٔرتّف
اؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝزض ایٙدب ث ٝآٔبضٞبی ضطیت خیٙی اؾتٙبز ٔیقٛز .ػسز ضطیت خیٙی ثیٗ نفط(اقبض ٜث ٝثطاثطی
وبُٔ زض تٛظیغ زضآٔسٞب)  ٚیه(حبوی اظ ٘ـبثطاثطی وبُٔ زض تٛظیغ زضآٔسٞب یب ٔربضج) اؾت.
وقشه  .2رتبه بىدی تًسعه در مىاطق جغرافیایی ایران
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ٔٙجغ/http://jzpm.miau.ac.ir :
زض ایٗ ذهٛل ثطضؾی زازٜٞبی ٔطوع آٔبض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیبٍ٘یٗ ضطیت خیٙی زض وكٛض عی ؾبَ ٌصقتٝ
 0.3992ثٛز ٜو ٝایٗ ٔیعاٖ زض اؾتبٖ ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ حسٚز  0.4479ثٛز ٜاؾت .زض اؾتبٖ تٟطاٖ ٘یع ایٗ قبذم
ثب ػسز  0.4062ثبالتط اظ ٔیبٍ٘یٗ وكٛضی ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ اؾتبٖ ٞبی ٞطٔعٌبٌّٖ ،ؿتبٖٕٞ ،ساٖ  ٚآشضثبیدبٖغطثی
ث ٝتطتیت زض ضتجٞٝبی ؾ ْٛتب قكٓ ثیكتطیٗ ػسز قبذم ضطیت خیٙی ضا زاقتٝا٘س٘ .ىتٟٓٔ ٝتط ایٙى ٝزضحبِی
ضطیت خیٙی وكٛض زض ؾبَ ٌصقت ٝث 0.3992 ٝضؾیس ٜو ٝایٗ قبذم زض ؾبَ  1394حسٚز  0.3851ثٛزٔ ٚ ٜمساض
آٖ زض اؾتبٖٞبی ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ٚتٟطاٖ ٘یع ث ٝتطتیت  0.3867 ٚ 0.3594ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ؾیؿتبٖ ٚ
ثّٛچؿتبٖ عی ؾبَ ٌصقت ٝزضحبِی ث ٝضتج ٝا َٚوكٛض اظ ِحبػ ٘بثطاثطی نؼٛز وطز ٜو ٝزض ؾبَ  94ضتج ٝایٗ اؾتبٖ
ؾ ْٛوكٛضی ثٛز ٚ ٜث ٝخبی ایٗ اؾتبٖ ،اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ضتج ٝا ٚ َٚاؾتبٖ تٟطاٖ ضتج ٝز ْٚضا زاقتٝا٘س .ایٗ ٚضؼیت
٘كبٖ ٔیزٞس عی ؾبَٞبی اذیط ٘ٝتٟٙب ٔ یبٍ٘یٗ قبذم ضطیت خیٙی زض وكٛض افعایف یبفت ،ٝثّىٔ ٝحُ انبثت
ؾیبؾتٞبی حٕبیتی  ٚیبضا٘ ٝای ٘یع ٔٛثط ٘جٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ تالقی ثطای تٛؾؼ ٝالتهبزی زض ثّٙسٔست زض ٔٙبعك وٕتط
ثطذٛضزاض نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت.
ارتباط بیه عدالت ي کارایی مالیاتی
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عطاحی ٞط ٘ظبْ ٔبِیبتی ثبیس ثطاؾبؼ ؾ ٝانُ ػساِت ،وبضایی  ٚتٛخی ٝازاضی  -اخطایی نٛضت ٌیطز .انُ ػساِت
ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝاذص ٔبِیبت ثب ثطزاقت خبٔؼ ٝاظ ػساِت ٔٙغجك ثبقسٔ .ف ْٟٛوبضایی التهبزی ایٗ اؾت و ٝاذص
ٔبِیبت ٘جبیس ٔٛخت ٞعیٞٝٙبی اضبفی اختٙبة پصیط ثطای زِٚت قٛز  ٚزض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ضقس  ٚتٛظیغ ػبزال٘ٝ
ذّّی ٚاضز ؾبظز .ث ٝثیبٖ زیٍط ،اذص ٔبِیبت زض نٛضتی ٔٛخ ٝاؾت وٙٔ ٝدط ث ٝافعایف وبضایی زض زؾتطؾی ث ٝایٗ
اٞساف قٛزٔ .طاز اظ تٛخی ٝازاضی  ٚتكىیالتی ٘یع ایٗ اؾت وٞ ٝعیٞٝٙبی اخطای ٘ظبْ٘ ،ؿجتی ٔغّك ثب زضآٔسٞبی
وؿت قس ٜزاقت ٝثبقس .اٌطچ ٝان َٛفٛق زض قىُ ذٛز ٔٛضز پصیطـ اؾتِٚ ،ی اػٕبَ ؾّیمٞٝبی ٔرتّف زض
وبضثطز آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت ٘تبیح ٔتفبٚتی زاقت ٝثبقس .تأویس ظیبز ثط ػساِت ٔبِیبتی ٕٔىٗ اؾت اثط ٘بٔغّٛثی اظ ٘ظط
وبضایی التهبزی یب خٙجٞٝبی اخطایی زاقت ٝثبقسٕٞ .چٙیٗ پبفكبضی ظیبز ثط زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی ذبنی اظ ضقس ٚ
اؾتمالَ التهبزی ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ث ٝغیطػبزال٘ ٝقسٖ ٘ظبْ ٔبِیبتی قٛز ٚ .ثبالذط ،ٜتأویس ثیف اظ ا٘ساظ ٜثط
خٙجٞٝبی اخطایی  -تكىیالتی ٘ظبْ ٔبِیبتی ٕٔىٗ اؾت ٔب٘غ ثطٚظ ٘ٛآٚضی ثبقس ؤ ٝكٛق ػساِت  ٚوبضایی
التهبزی اؾت .ثٙبثطایٕٟٗٔ ،تطیٗ ٔؿأِ ،ٝزؾتیبثی ث ٝتطویت ٔٙبؾجی اظ ؾ ٝانُ یبز قس ٜاؾت .ث ٝعٛض وّی ٔٛفمیت
ؾیبؾتٞبی ٔبِی زض زؾتیبثی ث ٝاٞسافی چ ٖٛافعایف ٘طخ ؾطٔبیٌٝصاضی ،تكٛیك ؾطٔبیٌ ٝصاضیٞبی ٔغّٛة
اختٕبػی ،افعایف فطنتٞبی اقتغبَ ،تثجیت قطایظ التهبزی زض ٔمبثُ ػسْ ثجبت ثیٗإِّّیٔ ،مبثّ ٝثب تٛضْ  ٚضوٛز
التهبزی  ٚثبظ تٛظیغ زضآٔس ّٔی ٔیثبقس و ٝضؾیسٖ ث ٝایٗ اٞساف ،ث ٝحدٓ  ٚچٍٍ٘ٛی خطیبٖ زضآٔسٞب ٚ
ٞعیٞٝٙبی ػٕٔٛی زِٚت ثؿتٍی زاضزِ .صا ٔبِیبتٞب ث ٝػٛٙاٖ ٔؤثطتطیٗ اثعاض ؾیبؾت ٔبِی ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف
ٔعثٛض ٔغطح ٔیثبقس .وبضایی ؾیبؾتٞبی ٔبِیبتی ٘یع ث ٝؾبذتبض ٘ظبْ ٔبِیبتی وكٛض زض ز ٚثؼس لٛا٘یٗ ٘ ٚظبْ
اخطایی ثؿتٍی زاضز (خالِ٘ٛس  ٚقٟیىی تبـ.)1392،
ثغٛض وّی ٘ظبْ ٔبِیبتی ثٟی ٝٙثبیس ٞط ٌ ٝ٘ٛتحٛالت تٛؾؼٝای ضا زض ذٛز خبی زٞس  ٚانُ ػساِت ،وبضایی ٚ
اثطثركی ضا زض ذٛز زاقت ٚ ٝاظ اثٟبْ  ٚضؼف ٔجطا ثبقسٌ .صقت ٝاظ ایٗ ،یه ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔغّٛة زض ز ٚثؼس لٛا٘یٗ
ٔبِیبتی ٔ ٚؿبیُ اخطایی ٘یع ٔیثبیؿت اظ ذهٛنیبت ٔكطٚح ٝشیُ ثطذٛضزاض ثبقس:
 .1ؾبز ،ٜنطیح  ٚثس ٖٚایٟبْ ثبقس .ایٗ ٚیػٌی زض ٔكبضوت ٔؤزیبٖ زض پطزاذت ثٛٔ ٝلغ ٔبِیبت ٘مف ٕٟٔی
ایفب ٔی وٙٙس.
 .2زض عطاحی ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔی ثبیؿت ث ٝثٟجٛز ٔسیطیت ٔبِیبتی تٛخ ٝوبفی قٛز.
 .3زض عطاحی ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔی ثبیؿت ث ٝقطایظ لب٘٘ٛی ،فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی وكٛض اظ یه ؾ ٚ ،ٛقطایظ ٚ
ٔمطضات وكٛضٞبی عطف ٔؼبّٔ ٝذبضخی اظ ؾٛی زیٍط ػٙبیت وبفی قٛز تب ثسیٗ تطتیت تب حسی اظ فطاض
ؾطٔبی ٝث ٝذبضج اظ وكٛض خٌّٛیطی ث ٝػُٕ آیس.
ٔ .4ؼبفیتٞب  ٚتجؼیضٞبی ٔبِیبتی ث ٝتسضیح حصف ٌطز٘س.
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ٌ .5ؿتطـ ػساِت ٔبِیبتی اظ عطیك ثطلطاضی ٔؼبفیتٞبی ٔبِیبتی ثطای وبالٞبیی وٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜثیكتط ٌطٜٚ
ٞبی وٓ زضأس خبٔؼ ٝاؾت  ٚزض ٔمبثُ افعایف ٘طخٞبی تهبػسی زض ٔٛضز وبالٞبی تدّٕی وٛٔ ٝضز اؾتفبزٜ
ثیكتط ٌطٞ ٜٚبی پط زضآٔس خبٔؼ ٝاؾت.
ٌ .6ؿتطـ پبیٞ ٝبی ٔبِیبتی ثٕٞ ٝطا ٜتؼسیُ ٔبِیبتی ث٘ ٝحٛی و ٝاظ یه ؾ ٛؾجت افعایف زضآٔسٞبی ٔبِیبتی
زِٚت ٌطزز  ٚاظ ؾٛیی زیٍط اذتالِی زض فؼبِیتٞبی التهبزی ایدبز ٘ىٙس.
٘ .7طخٞبی ٔبِیبتی ٔیثبیؿت ػمالیی ٌطزز.
 .8وبٞف ؾغح  ٚا٘ٛاع ٘طخٞبی تؼطفٝای ٚاضزاتی  ٚحصف ٔحسٚزیتٞبی ٔمساضی  ٚاؾتفبز ٜاظ تؼطف ٝث ٝخبی
آٖ.
 .9اؾتفبز ٜنحیح اظ ٔبِیبت ٞبی تىّیفی ثط حمٛق  ٚزؾتٕعز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔبِیبت ػّی اِطاؼ ثطای آٖ زؾت ٝاظ
ٔؤزیب٘ی و ٝاذص ٔبِیبت اظ آٖٞب زقٛاض اؾت.
 .10اذتهبل وس التهبزی  ٚپؿتی ثٔ ٝؤزیبٖ اظ یه ؾ ٚ ،ٛخٕغآٚضی اعالػبت ٔؤزیبٖ اظ ؾٛیی زیٍطٔ ،ی
تٛا٘س ضٕٗ آقٙبیی ٔٙبثغ زضآٔسی  ٚتكریم ٚنٔ َٛبِیبتٞب ،وبضایی تهٕیٌٓیطی ٘ظبْ ضا افعایف زٞس.
٘ .11ظبْ ٔبِیبتی ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝتغییطات التهبزی ا٘ؼغبف پصیط ثبقس.
 .12زض عطاحی ٘ظبْ ٔبِیبتی ثبیس ٍ٘طـ ٔٙظٓ  ٚؾیؿتٕی زاقت  ٚتٛخٕٛ٘ ٝز و ٝانالح ایٗ ٘ظبْ ثبیس ث ٝزلت
ثب ؾبیط تهٕیٕبت ٔترص ٜثطای تؼسیُ ؾبذتبضی ٕٞب ًٙٞقٛز (غفبضی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1395،
زض ایطاٖ ٘یع ،ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی اظ اثتسای قىُ ٌیطی ٕٛٞاضٔ ٜؿبػی ذٛیف ضا زض خٟت افعایف ضضبیت ٔٙسی
ٔٛزیبٖ ٔؼغٛف ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ایٗ ضاؾتب وٛقیس ٜاؾت ثب اؾتمطاض عطح خبٔغ ٔبِیبتی قىبف ایدبز قسٔ ٜیبٖ ٚضغ
ٔٛخٛز ٚ ٚضغ ٔغّٛة ضا ث ٝا٘حبی ٔرتّف ثطعطف ٕ٘بیس .یىی اظ چبِف ٞب ٔ ٚؼضالتی وٕٛٞ ٝاض ٜؾبظٔبٖ أٛض
ٔبِیبتی ثب آٖ ضٚثط ٚثٛز ٜاؾتٛٔ ،ضٛع تؼییٗ  ٚتكریم زضآٔس ٔكٕٔ َٛبِیبت اظ عطیك ػّی اِطأؼ ٔی ثبقس ظیطا
ایٗ ضٚـ ث٘ ٝسضت ٔتىی ث ٝاؾٙبز ٔ ٚساضن ثٛز ٚ ٜاظ آ٘دبئیىٞ ٝعیٞ ٝٙبی ٔٛزیبٖ ٘بزیسٌ ٜطفتٔ ٝی قٛز ،ثب
اػتطاضبت ٘ ٚبضضبیتی آ٘بٖ ٔٛاخٔ ٝی ٌطزز تب خبیی وٌ ٝبٞی ٕٔىٗ اؾت ػساِت ٔبِیبتی ضا ٘یع ذسق ٝزاض ؾبظز .اظ
ایٙط ٚتؼییٗ  ٚتكریم ٔبِیبت زض ثؿتط ؾبظی ػساِت ٔبِیبتی ٘مف ثؿیبض ٔٛثطی ضا ایفب ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٚالغ ضاثغٝ
تٍٙبتٍٙی ثب ضٚـ تؼییٗ ٔبِیبت زاضز .ثسیٗ تطتیت ٞط لسض ٔبٔٛضاٖ ٔبِیبتی زض تؼییٗ ٔبِیبت زلت ثیكتطی اظ ذٛز
٘كبٖ زٙٞس ،خبٔؼ ٝث ٝػساِت ٔبِیبتی ٘عزیه ٘ ٚعزیىتط ٔی قٛز (پطٞیعوبضی.)1399،
ث ٝثیبٖ زیٍط تؼییٗ ٚ ٚنٔ َٛبِیبت ٘جبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس وٛٔ ٝزی ث ٝذبعط پطزاذت ٔبِیبت ،اظ ٞؿتی ذٛیف
ؾبلظ قٛزِ .صا خٟت نیب٘ت اظ حمٛق ٔٛزیبٖ  ٚضػبیت ٔٛٙیبت لبٍ٘٘ٛصاضٞ ،سف ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ایٗ اؾت وٝ
ٔبٔٛضاٖ تكریم ؾؼی ٕ٘بیٙس ثطای تؼییٗ ٔبِیبت اثتسا ث ٝضؾیسٌی اؾٙبز ٔ ٚساضن  ٚزفبتط اثطاظی ٔٛزیبٖ اِٛٚیت
زاز ٚ ٜزض نٛضتی و ٝأىبٖ ضؾیسٌی ث ٝزفبتط ٚخٛز ٘ساقت ،ضٚـ ػّی اِطأؼ ضا ثطٌعیٙٙس .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ  ٚثب
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تٛخ ٝث ٝآثبض  ٚتجؼبت ٘بٔغّٛة ػّی اِطأؼ ٕٞچ ٖٛافعایف فطاض ٔبِیبتی ،عٛال٘ی قسٖ فطآیٙس ٚنٔ َٛبِیبت ،ػسْ
ضػبیت ػساِت ٔبِیبتی ... ٚلبٍ٘٘ٛصاض زض انالحی ٝلب٘ٔ ٖٛبِیبتٟب ٔهٛة  31/4/1394ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ضا ث ٝایدبز
پبیٍب ٜاعالػبت ٛٞیتی ،ػّٕىطزی  ٚزاضایی ٔٛزیبٖ تطغیت ٕ٘ٛز تب ثب اؾتمطاض آٖ ثتٛا٘س ٔمسٔبت حصف ضٚـ ػّی
اِطأؼ ضا أىب٘پصیط ٕ٘بیس .ظیطا ثب تٛخ ٝث ٝقطایظ ٔٛخٛز ،یىی اظ ٔكىالت اؾبؾی ؾبظٔبٖ أٛض اِیبتی٘ ،جٛز  ٚثؼضب
پطاوٙس ٜثٛزٖ اعال ػبت ٔٛزیبٖ ٔی ثبقس .خٟت قٙبؾبیی ٔٛزیبٖ ،ضؾیسٌی ث ٝپط٘ٚسٞ ٜبی ٔبِیبتٟبی ٔؿتمیٓ  ٚاضظـ
افعٚز٘ ٚ ٜیع خٌّٛیطی اظ فطاض ٔبِیبتیٕٞ ،ب٘غٛض و ٝلجال ٘یع اقبض ٜقس ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ث ٝثب٘ه اعالػبت یىپبضچٝ
٘یبظ ٔجطْ زاقت ٝتب اظ عطیك آٖ ثتٛا٘س اعالػبت زض ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی ضا وؿت ٕ٘بیس .ثٕٙظٛض آقٙبیی ٞط چٝ
ثیكتط زض شیُ نسض ٔبزٔ )169( ٜىطض لب٘ٔ ٖٛبِیبتٟب آٚضزٔ ٜی قٛز.

ثٙٔٝظٛض قفبفیت فؼبِیت ٞبی التهبزی  ٚاؾتمطاض ٘ظبْ یىپبضچ ٝاعالػبت ٔبِیبتی ،پبیٍب ٜاعالػبت ٛٞیتی ،ػّٕىطزی
 ٚزاضایی ٔٛزیبٖ ٔبِیبتی قبُٔ ٔٛاضزی ٘ظیط اعالػبت ٔبِی ،پِٛی  ٚاػتجبضیٔ ،ؼبٔالتی ،ؾطٔبیٝای ّٔ ٚىی اقربل
حمیمی  ٚحمٛلی زض ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی وكٛض ایدبز ٔیقٛزٚ .ظاضترب٘ٞٝبٛٔ ،ؾؿبت زِٚتی ،قٟطزاضیٞبٛٔ ،ؾؿبت
ٚاثؿت ٝث ٝزِٚت  ٚقٟطزاضی ٞبٛٔ ،ؾؿبت ٟ٘ ٚبزٞبی ػٕٔٛی غیطزِٚتیٟ٘ ،بزٞبی ا٘مالة اؾالٔی ،ثب٘هٞب ٚ
ٔٛؾؿبت ٔبِی  ٚاػتجبضی ،ؾبظٔبٖ ثجت اؾٙبز  ٚأالن وكٛض  ٚؾبیط اقربل حمٛلی اػٓ اظ زِٚتی  ٚغیطزِٚتی وٝ
اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ پبیٍب ٜفٛق ضا زض اذتیبض زاض٘س  ٚیب ث٘ ٝحٛی ٔٛخجبت تحهیُ زضآٔس  ٚزاضایی ثطای اقربل ضا
فطأ ٓٞیآٚض٘سٛٔ ،ظفا٘س اعالػبت ث ٝقطح ثؿتٞٝبی ف ٛق ضا زض اذتیبض ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی وكٛض لطاض زٙٞس.

نبحجٙظطاٖ ػّٓ ٔبِیٔ ٝؼتمس٘س و ٝػسْ تحمك ػساِت ٔبِیبتی تٟٙب زض ٘تید ٝضٚـ ضؾیسٌی ػّی اِطأؼ حبنُ ٕ٘ی
قٛز ،ثّى ٝایٗ أط ٌبٞی ثٕٛخت ضفتبضٞبی ٔتفبٚت  ٚؾالئك ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛبٔٛضاٖ ٔبِیبتی ٘یع ثٛخٛز ٔی آیس .یىی زیٍط
اظ پطٚغٞ ٜبیی و ٝزض ؾبِٟبی اذیط زض ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ٔغطح  ٚثٕٛضز اخطا زضآٔس ،ٜپطٚغ ٜحؿبثطؾی ثط ٔجٙبی
ضیؿه اؾت وٞ ٝسف انّی آٖ ضفغ تجؼیض ٞبی ٘بقی اظ ثطضؾی ٞبی ؾّیم ٝای اظٟبض٘بٔٞ ٝبی ٔبِیبتی ٔی ثبقس.
ایٗ پطٚغ ٜث ٝز٘جبَ ٔالوٟب ،قبذم ٞب ِٛٔ ٚفٞ ٝبی اؾتب٘ساضز قس ٜاؾت و ٝثغٛض ٚاحس زض تٕبْ وكٛض ثتٛا٘س ثطای
وّیٔ ٝكبغُ ٌ ٚطٟٞٚبی ٔرتّف ٔٛزیبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز .ثسیٗ تطتیت ٔی تٛاٖ ثب ٔغبِؼبت ٌؿتطزٚ ٜ
اذتهبنی و ٝزض چبضچٛة ایٗ پطٚغ ٜثطای ٞط ٌط ٜٚاظ ٔٛزیبٖ ا٘دبْ ٔی ٌیطز ٔؼیبضٞب  ٚقبذم ٞبی ٚیػٞ ٜط ٌطٜٚ
ضا ثطای ٔحبؾجٔ ٝبِیبت اؾترطاج  ٚاؾتب٘ساضز ٕ٘ٛز ٔ ٚبٔٛضاٖ ٔبِیبتی ٘یع ثبیؿتی نطفب ثطاؾبؼ ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ثٝ
ٔكرم وطزٖ ٔبِیبت ٔٛزیبٖ الساْ ٕ٘بیٙس اظ ایٙط ٚاػٕبَ ؾّیم ٝزض ثطضؾی پط٘ٚسٞ ٜبی ٔبِیبتی ث ٝحسالُ ضؾیسٚ ٜ
ٌبٔی ثعضي زض ظٔی ٝٙزؾتیبثی ث ٝضلٓ ٚالؼی ٔبِیبت ،وبٞف فبنّٞ ٝب  ٚػساِت ٔبِیبتی ثطزاقتٔ ٝی قٛز .ثب تٛخ ٝثٝ
ثطضؾیٟبی ثؼُٕ آٔسٔ ٜالحظٔ ٝی قٛزو ٓٞ ٝضٚـ ضؾیسٌی ػّی اِطأؼ زض تؼییٗ زضآٔس ٔكٕٔ َٛبِیبت ٓٞ ٚ
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ثطذٛضزٞبی زٌٚب٘ ٚ ٝچٙسٌب٘ٔ ٝبٔٛضاٖ ٔبِیبتی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ٘بضضبیتی ٔٛزیبٖ ٔحؿٛة قس ٜو ٝزض ٟ٘بیت
ثبػث ػسْ تحمك ػساِت ٔبِیبتی ٔی ٌطزز (ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی وكٛض.)1397،

ٔتِٛیبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ٔؼتمس٘س و ٝضاثغٔ ٝؿتمیٓ  ٚتٍٙبتٍٙی ٔیبٖ ضضبیت ٔٙسی  ٚخّت
اػتٕبز ٔٛزیبٖ اظ یىؿ ٚ ٛتٕىیٗ ٔبِیبتی اظ ؾٛی زیٍط ٚخٛز زاضز .ث ٝزیٍط ؾرٗ ٞط چٛٔ ٝزیبٖ ضضبیت ٔٙسی
ثیكتطی اظ ٘ظبْ ٔبِیبتی زاقت ٝثبقٙس ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت تٕىیٗ ٔبِیبتی افعایف  ٚزض ٔمبثُ ٞعیٚ ٝٙنٔ َٛبِیبت وبٞف
ذٛاٞس یبفت و ٝزض ٟ٘بیت ایٗ أط ث ٝافعایف زضآٔسٞبی ٔبِیبتی ٔٙتح ٔی ٌطزز .شوط ایٗ ٘ىت ٝضطٚضی اؾت و ٝثطای
افعایف ؾ ٟٓزضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض ٘ ّٝٞٚرؿت ٔی ثبیؿت زضخ ٝی اػتٕبز  ٚضضبیت ٔٙسی ٔٛزیبٖ افعایف یبثس.
ٌفتٙی اؾت تحمك ایٗ أط فمظ زض ٌط ٚتكریم زلیك زضآٔس ٔكٕٔ َٛبِیبت  ٚتؼییٗ ٔبِیبت حم ٝأىب٘پصیط ثٛز ،ٜوٝ
الظٔ ٝآٖ زاقتٗ اعالػبت زلیك اظ فؼبِیتٟبی ٔٛزیبٖ  ٚاؾٙبز ٔ ٚساضن آ٘بٖ ٔی ثبقس.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت فٛق ٔی تٛاٖ زضیبفت وٞ ٝط چ ٝأىبٖ زؾتطؾی ٔبٔٛضاٖ ٔبِیبتی ث ٝاعالػبت ٔطثٛط ث ٝزضآٔسظائی
فؼبالٖ التهبزی ثیكتط قٛز ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت آ٘بٖ زلیك تط ٔی تٛا٘ٙس ٔبِیبت ٔٛزیبٖ ضا ٔحبؾجٕ٘ ٝبیٙس .ایٗ أط ٘ ٝتٟٙب
وبٞف اػتطاضبت ٔٛزیبٖ ضا فطأ ٓٞی ٕ٘بیس ،ثّى ٝؾبظٔبٖ ضا زض ٘یُ ث ٝیىی اظ اٞسافف وٕٞ ٝب٘ب تحمك ػساِت
ٔبِیبتی ٚا افعایف وبضایی ٔبِیبتی اؾت ،ضٔ ٖٕٛٙٞی ؾبظز.
بحث
اظ زیسٌب ٜتٛؾؼ٘ ٝیعٔ ،بِیبت ٞب اثعاض ٔؤثطی ثطای ٔمبثّ ٝثب تمبضبی اضبفی ثطای وبالٞبی ٔهطفی و ٝزض خطیبٖ تٛؾؼٝ
التهبزی ایدبز ٔی قٛز  ٚزض ٘تید ٝثطای وٙتطَ فكبضٞبی تٛضٔی زض زاذُ التهبز ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ ٔبِیبتٞب زض
ایدبز اٍ٘یع ٜالظْ ثطای افعایف پؽا٘ساظ  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٘مف ٕٟٔی ایفب ٔیوٙٙس .زض ایٗ ذهٛل ٔبِیبتٞبی
تهبػسی ثط زضآٔسٞبی ثبالتط ٔیتٛا٘س اثعاض ٔؤثطی ثطای خٕغآٚضی پؽا٘ساظٞبی اخجبضی  ٚوبٞف ٔهطف ثرف
ذهٛنی  ٚا٘تمبَ لسضت ذطیس ٔهطفٌٙٙسٌبٖ ثرف ذهٛنی ث ٝزِٚت ثبقٙس .زِٚت ٔیتٛا٘س اظ ایٗ ٔٙبثغ زضآٔس
ثطای تىٕیُ ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ذبنی اؾتفبز ٜوٙس و ٝآٖٞب ضا ثطای التهبز ثٚ ٝیػ ٜزض ثّٙسٔست وبضا ٔی زا٘س .ایٗ
ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔی تٛا٘س ؾغح  ٚویفیت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثرف ذهٛنی ضا زض آیٙس ٜتب حس ٕٔىٗ افعایف زٙٞس .زض
ایٗ ضاؾتب زِٚت ٔی ثبیؿت ٘طخ ٔبِیبت ضا زض ؾغحی تؼییٗ وٙس ؤ ٝبظازی ثطای ثرف ذهٛنی  ٚحتی ٔؤؾؿبت
زِٚتی زض خٟت افعایف ویفیت ؾطٔبیٌٝصاضی ثبلی ثٕب٘س٘ .مف زیٍط ٔبِیبتٞب ،وبٞف قىبف زضآٔسی ثیٗ ٌطٜٞٚبی
ٔتؼسز خبٔؼ ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔبِیبتٞب ثبیس ٔٛخت ثؿیح ٔبظاز تِٛیس التهبزی ثطای تٛؾؼ ،ٝاؾتٕطاض ٌ ٚؿتطـ اثؼبز
آٖ ق٘ٛس  ٚزض وب٘بَٞبی ِٔٛس خبٔؼٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س .زض ایٗ ذهٛل ثٍٙٞ ٝبْ ٚضغ ٔبِیبت ٔیثبیؿت ثٝ
ز ٚانُ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت  ٚتٛا٘بیی پطزاذت تٛخ ٝقٛز .انُ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ثط پبیٝی اؾتفبزٙٔ ٜبفغ ٘بقی اظ
ذسٔبت اؾتٛاض اؾت .انُ تٛا٘بیی پطزاذت ٘یع ٘ٛػی قیٜٛی اذص ٔبِیبت ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثطاؾبؼ آٖ ثبض ٔبِیبتی
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ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی افطاز خبٔؼ ٝؾطقىٗ قٛز .اظ ایٗ ض ٚضطٚضی اؾت تب زٔ ٚم ِٝٛوبضایی  ٚػساِت ٔبِیبتی زض
وكٛض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ثط ٕٞیٗ اؾبٔ ،بِیبت ث ٝػٛٙاٖ اؾبؾیتطیٗ ضوٗ زضآٔسٞبی زِٚت اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜثط٘بٔٝضیعی
ثطای ث ٝفؼُضؾب٘ی ظطفیتٞبی ثبِم ٜٛآٖ ثطای افعایف زضآٔسٞبی ٔبِیبتی وكٛض الظْ اؾت .اظ ایٗ ض ،ٚثطای زؾتیبثی
ث ٝایٗ ٔ ،ٟٓوكٛض ث ٝیه ٘ظبْ ٔبِیبتی وبضآٔس ،ػبزال٘ٔ ،ٝؤثط ،وبضا ،یىپبضچ٘ ٚ ٝظبْٔٙس ٘یبظ زاضز تب ثتٛا٘س زض یه زٚضٜ
ظٔب٘ی وٛتبٜٔست زِٚت ضا ث ٝاٞساف ػبِی ٝػساِت ٔبِیبتی ثطؾب٘س .ثٕٞ ٝیٗ خٟت ثطضؾی  ٚقٙبؾبیی ٔكىالت
ٔٛخٛز ٘ظبْ ٔبِیبتی ثب تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت  ٚقطایظ و٘ٛٙی ثطای تؿطیغ زض أٛض آٖ حیبتی اؾت  ٚاظ اِٛٚیتٞبی انّی
ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚؾیبؾت ٌصاضاٖ ثرف ػٕٔٛی وكٛض ث ٝقٕبض ٔیآیس ،تب اظ ایٗ ضٍٞصض ثتٛاٖ ثب یه ثبظٍ٘طی ٚ
ضٚـقٙبؾی ثٍٟٙبْ تح ٚ َٛزٌطٌ٘ٛی زض ٘ظبْ ٔبِیبتی وكٛض ایدبزوطز.
وتیجه گیری ي دستايرد علمی پژيهشی
اظ زیسٌب ٜتٛؾؼ٘ ٝیعٔ ،بِیبتٞب اثعاض ٔؤثطی ثطای ٔمبثّ ٝثب تمبضبی اضبفی ثطای وبالٞبی ٔهطفی و ٝزض خطیبٖ تٛؾؼٝ
التهبزی ایدبز ٔی قٛز  ٚزض ٘تید ٝثطای وٙتطَ فكبضٞبی تٛضٔی زض زاذُ التهبز ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ ٔبِیبتٞب زض
ایدبز اٍ٘یع ٜالظْ ثطای افعایف پؽا٘ساظ  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٘مف ٕٟٔی ایفب ٔیوٙٙس .زض ایٗ ذهٛل ٔبِیبتٞبی
تهبػسی ثط زضآٔسٞبی ثبالتط ٔیتٛا٘س اثعاض ٔؤثطی ثطای خٕغآٚضی پؽا٘ساظٞبی اخجبضی  ٚوبٞف ٔهطف ثرف
ذهٛنی  ٚا٘تمبَ لسضت ذطیس ٔهطفٌٙٙسٌبٖ ثرف ذهٛنی ث ٝزِٚت ثبقٙس .زِٚت ٔیتٛا٘س اظ ایٗ ٔٙبثغ زضآٔس
ثطای تىٕیُ ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ذبنی اؾتفبز ٜوٙس و ٝآٖٞب ضا ثطای التهبز ثٚ ٝیػ ٜزض ثّٙسٔست وبضا ٔی زا٘س .ایٗ
ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔی تٛا٘س ؾغح  ٚویفیت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثرف ذهٛنی ضا زض آیٙس ٜتب حس ٕٔىٗ افعایف زٙٞس .زض
ایٗ ضاؾتب زِٚت ٔی ثبیؿت ٘طخ ٔبِیبت ضا زض ؾغحی تؼییٗ وٙس ؤ ٝبظازی ثطای ثرف ذهٛنی  ٚحتی ٔؤؾؿبت
زِٚتی زض خٟت افعایف ویفیت ؾطٔبیٌٝصاضی ثبلی ثٕب٘س٘ .مف زیٍط ٔبِیبتٞب ،وبٞف قىبف زضآٔسی ثیٗ ٌطٜٞٚبی
ٔتؼسز خبٔؼ ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔبِیبتٞب ثبیس ٔٛخت ثؿیح ٔبظاز تِٛیس التهبزی ثطای تٛؾؼ ،ٝاؾتٕطاض ٌ ٚؿتطـ اثؼبز
آٖ ق٘ٛس  ٚزض وب٘بَٞبی ِٔٛس خبٔؼٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س .زض ایٗ ذهٛل ثٍٙٞ ٝبْ ٚضغ ٔبِیبت ٔیثبیؿت ثٝ
ز ٚانُ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت  ٚتٛا٘بیی پطزاذت تٛخ ٝقٛز .انُ اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ثط پبیٝی اؾتفبزٙٔ ٜبفغ ٘بقی اظ
ذسٔبت اؾتٛاض اؾت .انُ تٛا٘بیی پطزاذت ٘یع ٘ٛػی قیٜٛی اذص ٔبِیبت ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثطاؾبؼ آٖ ثبض ٔبِیبتی
ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی افطاز خبٔؼ ٝؾطقىٗ قٛز.
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التهبزی زض ایطأٖ ،دّ ٝالتهبزی ،قٕبضٞ ٜبی  ،2 ٚ 1ل ل .39-52
خالِ٘ٛسٚ ،حیس  ٚقٟیىیٔ ،حٕس ٘جی ( ،)1392ثطضؾی  ٚؾٙدف وبضایی ٘ظبْ ٔبِیبتی ایطاٖ زض ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾؼٝ
(ضٚیىطز ٔٙغك فبظی) ،فهّٙبٔ ٝالتهبز ٔبِی ،زٚض ،7 ٜقٕبض.24 ٜ
قٟؿٛاضیبٖٟٔ ،ؿب  ٚقؼجب٘یٔ ،یثٓ ( ،)1399آقٙبیی ثب ٔفٔ ْٟٛبِیبت ،ػساِت ٔبِیبتی ،ان٘ َٛظبْ ٔبِیبتی وبضآٔس
چبِفٞبی ٘ظبْ ٔبِیبتی ایطاٖ./06595.70999-8704https://www.isna.ir/news/ ،
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