بررسی نقش شيرىای جذیذ در
تأهین هسکن گرًهىای کن درآهذ شيری
سخنرانی در سلسلو نشستىای ارزیابی شيرىای جذیذ در قطب
شيرسازی دانشگاه تيران

 2اردیبيشت 1394

 -1عشس هغئلَ
هغکي گشٍّ ُبی کن دسآهذ ،اص هؼضالت دایوی ؽِشی ایشاى
ثْدٍ اعت  .صبؽیًَؾیٌی ،ثذهغکٌی ،گْدًؾیٌی ّ عکًْت چٌذ
خبًْاسی ،اص احشات ایي هؼضل ثْدٍاًذ.
دّلتُبی هختلف لجل ّ ثؼذاص اًمالة ،ثب اًْاع ثشًبهَ
ثشای صل ایي هْضْع کْؽؼ ًوْدٍ

اًذً .وًَْای اص

ُب،

هِوتشیي

الذاهبت لجل اص اًمالة ،اًتمبل گْدًؾیٌبى ثِزت آثبد ثَ کْی
ً هْفك تشیي ثشًبهَ
 13آثبى ( 9آثبى آى ) ًبم ة ّد .کَ ظبُشا
ثْدٍ اعت ّ ًَ تٌِب دّلت ،یبساًَ ای ثشای ایي استمبء عکًْت
پشداخت ًکشد ،ثلکَ صتی ثَ عْدآّسی ًیض دعت یبفت.
ایي ثشًبهَ ًیض ،ثَ گًَْ دیگشی ثب ؽکغت ،هْارَ ؽذ
ثَ تشتیت کَ دس کوتش اص

.

 6عبل ،ثیؼ اص ًْد دسفذ ّاصذُب

ثَ گشٍُّبی ثبالتش دسآهذی هٌتمل ؽذ.
ػلت ربثزبیی ثغیبس عبدٍ ثْد ،ثذیي تشتیت کَ دسآهذ هتْعظ
عبکٌبى گْدًؾیي
ثْد.

ُضیٌَ

(ثَ لیوت اهشّص ) صذّد عیقذُضاس تْهبى

صذالل خْساک ّ سّصهشٍ آى صهبى صذّد

ؽؾقذُضاستْهبى (یؼٌی آًِب صیش خظ گشعٌگی لشاس داؽتٌذ

)

گشچَ ثشای خبًَ ُبیی کَ ثَ آًِب ّاگزاس ؽذ ،تٌِب هبُبًَ
پٌزبٍ ُضاستْهبى لغظ ّام هی

ثبیذ ،پشداخت هی ؽذ (کَ اص

عیقذُضاستْهبى دسآهذ لبثل پشداخت ثْد )ّ ،لی لیوت ّالؼی
ثبصاس هغکي

آًِب صتی ثشای اربسٍ صذّد ُفتقذُضاستْهبى

ثْد.


یؼٌی دس ػول دسآهذ ّالؼی خبًْاس یک هیلیْى تْهبى ؽذٍ
ثْد .کَ فمظ ُ 250ضاستْهبى آى سا هی تْاًغتٌذ خشد غزا ّ
دیگش صْایذ ضشّسی سّصهشٍ ًوبیٌذ

(ّ ثبلی ػوالً فشف هغکي

ً تقوین گشفتٌذ کَ ثَ خبًَ ُبیی
هیؽذ) ،ثذیِیغت آًِب هٌغمب
تغییش هکبى دٌُذ ،کَ صذاکخش
ثبؽذ ّ

دس ػْك

ُ 400ضاستْهبى ُضیٌَ داؽتَ

هخبسد سّصهشٍ سا ثَ ؽؾقذُضاستْهبى

ثشعبًٌذ .یؼٌی دس ّالغ عبکٌبى دّثبسٍ ثذ هغکٌی سا تشریش
دادًذ ّ اضبفَ دسآهذ صبفلَ سا فشف هؾکالت اعبعی

تش خْد

کشدًذ.1
 دسط هِن ایي اهش کَ ُیچْلت گشفتَ

ًؾذ ،ایي ثْد کَ

تأهیي هغکي ثشای گشٍّ ُبی صیشخظ فمش ،اگش دس ػول هٌزش
ثَ دسآهذی اضبفی  ،ثشای صْایذ ضشّسی تش آًِب ثؾْد ،البهت
آًِب سا ًبهوکي عبختَ ّ ثب ربثزبیی ایي اضبفَ دسآهذ،
فشف ُضیٌَُبی اعبعیتش هیؽْد.
ثؼذاص اًمالة ًیض چٌذیي ثبس ،ثشای صل
دسآهذُب

هؾکل هغکي کن

الذام ؽذ  ،کَ توبهی آًِب یب ؽکغت خْسدًذ ّ یب

ثَ اُذاف خْد ًشعیذًذ ،کَ یکی اص هِوت سیي آًِب ػشضَ صهیي
دس ؽِشُبی رذیذ ثشای تأهیي صهیي هغکي گشٍّ ُبی کن دسآهذ
ثْد.
 صیشا ُذف افلی اصذاث ؽِشُبی رذیذ ،رزة عشسیض روؼیتی
ً ایي
ؽِشُبی ثضسگ ثْد  ،کَ ػوذتب

عشسیض ؽبهل ؽِشًّذاى

صیش خظ فمش عکًْت هیگؾت.
 -2ػْاهل هِن دس ؽکغت ثشًبهَُبی هغکي دسگزؽتَ
لجلاص پشداختي ثَ اُذاف تأهیي هغکي دس ؽِشُبی رذیذ،
ثَ ایي اهش ثغْس ػبم هیپشداصین.

 .1دفتشی ،ثیژى ،هؾِْدی ،عِشاة ،ثشسعی ػولکشدُب ّ ًبسعبییِبی کْی ًِن
آثبى .1355 ،عبصهبى ثشًبهَ ّ ثْدرَ .تِشاى.



دس صل هؾکل هغکي دس ایشاى
هیؽْد ّ دسًتیزَ ایي

ثَ دّ اهش هِن کوتش تْرَ
کَ ،ثشًبهَُبی صل

ثیتْرِی ایٌغت

هؾکل هغکي اغلت ثب ؽکغت هْارَ هیگشدًذ.
اًل-

هؾکل هغکي اغلت اص صّایَ کوجْد تؼذاد ّاصذُبی

هغکًْی ًغجت ثَ خبًْاس ،هغشس هی

ؽْد،

دس صبلیکَ

ً ُیچ هتمبضی ّرْد ًذاسد ،کَ ثَ ػلت ػذم ّرْد
تمشیجب
هغکي دس ثبصاسً ،تْاًغتَ ثبؽذ ثَ خشیذ هغکي الذام
ًوبیذ .دس صبلیکَ ثغیبسی اص فشّؽٌذگبى ُغتٌذ کَ ثبیذ
هذتِب دس اًتظبس خشیذاس ثوبًٌذ.
ػلت افلی کوی تمبضبی هْحش اعت ّ ًَ ػشضَ کوتش.
دًم -ادغام هٌضٌع تأهین هسکن با هالکیت هسکن
.

هْضْع دّم ،ادغبم تأهیي هغکي ثب هبلکیت هغکي اعت

هغبلؼبت هغکي اص رولَ همبیغَ ُضیٌَ تأهیي هغکي هلکی ّ
اعتیزبسیً ،ؾبى هی دُذ کَ ادغبم تأهیي هغکي ثب تأهیي
هغکي هلکی ثَ ؽشصی کَ خْاُذ آهذ ،هْرت افضایؼ ثبس
هبلی تأهیي هغکي (تب عَ ثشاثش) ثشای خبًْاس خْاُذ ؽذ.
سٌم -استانذاردگرایی در برناهوریسی ً احذاث این ًاحذ
ثَ ؽشصی کَ خْاُذ آهذ.
 -3رغتزْی ساٍصل
ثبتْرَ ثَ

هجبصج فْق ساٍ

صلُبی تضمك پزیش

دس دادى

یبساًَ ّ یب کوک ُبی خشیذ هغکي ًجْدٍ ،ثلکَ ساٍصلُبیی اعت
کَ ثتْاًذ ُضیٌَ هغکي سا ثشای گشٍّ

ُبی کن دسآهذ

کبُؼ

دُذ ،کَ خْدؽبى ثتْاًٌذً ،غجت ثَ دعت یبثی ثَ هغکي کبهیبة
گشدًذ.
ثشای ایي اهش سّػ ُبی هتفبّتی لبثل اػوبل اعت ،کَ دس
ایٌزب ثَ

یکی اص هِوتشیي

توِیذات کؾْس ثشای ایي اهش ،

یؼٌی اصذاث هغکي دس اساضی ؽِشُبی رذیذ هیپشداصم.



ثبتْرَ ثَ ضشّست اعتیزبسی ثْدى هغکي کَ

ُضیٌَ آًشا

ثشای خبًْاس ثَ کوتش اص یک عْم کبُؼ هی دُذ ّ ؽکغت ثشًبهَ
هغکي اعتیزبسی ،دّلت ثَ ساٍ صل دیگشی فکش کشد ّ آى ایي
ً چِل
ثْد کَ ،اص آًزب کَ دس ّالغ ُضیٌَ صهیي کَ صذّدا
دسفذ ُضیٌَ ّاصذ هغکًْی

اعت ثب تأهیي صهیي اسصاى دس

ؽِشُبی رذیذ ،ایي ُضیٌَ کبُؼ یبثذ.
-4هغکي دس ؽِشُبی رذیذ
اگش ًخْاُین ثگْیین ؽکغت دس ایزبد ؽِشُبی رذیذ،
الالل هی تْاًین ثگْیین ،تؼلل ّ تأخیش عْالًی دس دعتیبثی
ؽِشُبی رذیذ

ثَ

اُذافؾبى ،کَ ثَ افلی

تشیي ُذفؼ یؼٌی

تأهیي هغکي ثشای گشٍّ ُبی عشسیض ؽِشی اص رولَ ؽِشًّذاى
صیش خظ فمش عکًْت ؽِشی.
 -1-4پشدیظ ًوًَْ اص ؽکغت

ؽِش رذیذ پشدیظ دس تِشاى ،کَ اص ثِتشیي ؽشایظ
ؽِشُبی رذیذ ثشخْسداس ثْد ّ دس ؽشایظ صبضش ًیض دس صهشٍ
گشاىتشیي آًِبعتً ،وًَْ خْثی ثشای ؽکغت دس تأهیي الؾبس
صیشخظ فمش عکًْت اعت.
ثذیيتشتیت ،دس صبلیکَ ایي ؽِش ٌُْص ثَ  %15اُذاف خْد
دس عبکي کشد ى ؽِشًّذاى ًشعیذٍ ثْد دس رْاسػ ،ؽِش ػوالً
(ثشًبهَسیضی ًؾذٍ )

ّلیؼقش،

روؼیتؼ سا ثَ فذ ُضاسًفش

سعبًیذ.
 -2-4ؽِش رذیذ ّاّاى ًوًَْ ثبسص ؽکغت

ًوًَْ ثبسص ایي ؽکغت ؽِش

ّاّاى اعت ،کَ لجل

اص

اًمالة عشاصی ّ عبخت آى ؽشّع ؽذٍ ثْد ّ ؽبیذ ثَ صصوت ثؾْد
گفت ،ثؼذاص چِل عبل ثَ اتوبم سعیذ.
دس صبلیکَ دس ایي فبفلَ چٌذیي ؽِش دس اعشاف آى ثَ
ؽکل خْدسّ ّ یب اعشاف سّعتبُبی هْرْد ؽکل گشفتَ ّ روؼیت -



ؽبى ثَ چٌذیي ثشاثش ًَ تٌِب ؽِش ّاّاى ،ثلکَ فضًّیتش اص
اغلت هشاکض اعتبى ایشاى سعیذًذ.
 -5سیؾَیبثی ؽکغت عشسُبی ثشًبهَسیضی ؽذٍ ثشای اعکبى گشٍّ -
ُبی کندسآهذ
ُوبًغْس کَ هؾبُذٍ ؽذ

 ،ؽِشُبی رذیذ لجل ّ ثؼذاص

اًمالة دس سعیذى ثَ ُذف خْد ،الالل دس صهبى همشسً ،بکبم
ثْدٍاًذ.
سیؾَیبثی افلی ایي اهش سا ثبیذ دس تفکش ثشًبهَ

سیضی

ثشای گشٍُّبی صیش خظ فمش داؽت ،ثؼسصی کَ خْاُذ آهذ.
 -1-5اعتبًذاسد گشایی

ثیؼ اص چِل عبل اص ثشًبهَ سیضی هؼبفش ؽِشی دس ایشاى
هیگزسد ،دس ایي هذت ثشای اغلت ؽِشُب

 2تب  3عشس ربهغ یب

ً دس
تْعؼَ ّ ػوشاى ؽِشی تِیَ ؽذٍ ّ تمشیجب

توبهی ایي

عشسُب اعتبًذاسدُبی ثَ یٌَ عشاًَ کبسثشی اساضی پیؾٌِبد ّ
ُبی اعبعی

تقْیت ؽذٍ اعت ربلت ایٌزبعت کَ ثب ّرْد تفبّت

ؽِشُب دس اًذاصٍ ؽِشّ ،ضؼیت التقبدی ّ ّضؼیت اللیوی ثؼلت
اعتبًذاسدگشایی ،اغلت عشاًَ ُبی پیؾٌِبدی ثغیبس ثَ یکذیگش
ًضدیک اعت یؼٌی صذّد عَ هتشهشثغ آهْصؽی یک هتشهشثغ
دسهبًی  0/5هتشهشثغ هزُجی  12هتشهشثغ عجض صتی عشاًَ صهیي
هغکًْی پیؾٌِبدی ثشای عشس ُبی هختلف ثغیبس ثِن ًضدیک ّ
صذّد  40هتشهشثغ اعت ،کَ ایي اعتبًذاسدُب ثَ ؽِشُبی رذیذ
ُن تغشی یبفت  ّ( .الجتَ دس چٌذ عبل گزؽتَ

 ،ثَ ػٌْاى

هقْثَ ؽْسایؼبلی سػبیت آًِب ارجبسی گؾت)
ثذًجبل ثشسعی

هیًوبیین کَ پیؾٌِبد عشاًَ ُبی ثِیٌَ

ثشای ؽِشُبی هختلف دس ػول چَ ًتبیزی دادٍ اعت؟

ثشای ایي

اهش اّل عشاًَ ُبی خذهبت دس ؽِشُب ثب روؼیت ُبی هختلف سا،
دس ػول ثشسعی هیًوبیین.
ً -1-1-5تبیذ صبفل اص ثشسعی عشاًَُب ثب تْرَ ثَ ّعؼت ّ روؼیت ؽِشُب



عَ گشٍّ روؼیتی ثشای ثشسعی هذًظش لشاس گشفتٌذ،دس ُش یک اص عَ گشٍّ روؼیتی یؼٌی کوتش اص ُ 200ضاسًفش
ّ  200تب ُ 500ضاسًفش ّ ُ 500ضاسًفش ّ ثیؾتش ،عشاًَ
کبسثشیِبی غیشاًتفبػی ثب افضایؼ روؼیت ثیؾتش هیؽْد.
ثشای هخبل دس گشٍّ اّل

(یؼٌی ؽِشُبی روؼیت کوتش اص

ُ 200ضاسًفش) ،عشاًَ آهْصؽی اص  1/5هتشهشثغ دس ؽِشُبی 40
تب ُ 70ضاسًفش ّ  2هتش دس ؽِشُبی ُ 110ضاسًفش ّ عَ هتش دس
ؽِشُبی ُ 125ضاسًفش ثَ ثبال هی سعذ ّ یب دس ؽِشُبی کْچک ّ
هیبًی عشاًَ ثِذاؽتی اص  0/2ثَ  0/9هتشهشثغ هیسعذ.
 -2-1-5تضمك عشاًَُب دس ثخؼُبی هختلف ؽِشُب

ثَ دسعتی ربیگبٍ گشٍّ ُبی

لیوت صهیي ؽبخقی اعت کَ

هختلف دسآهذی سا دس ؽِش ًؾبى هی دُذ .ثَ ػٌْاى ًوًَْ دس
عَ ؽِش هیبًَ ،اسدثیل ّ تِشاى ثب اعت فادٍ اص ؽبخـ گشٍّ -
ثٌذی لیوت اساضی ،هٌبعمی اص ؽِش

کَ ثَ عکًْت الؾبس

ارتوبػی پبییي ،هتْعظ ّ ثبال اختقبؿ داسًذ اص یکذیگش
هتوبیض ؽذٍ ّ تشکیت کبسة سی اساضی ،عشاًَ ّ عِن ثشخْسداسی
عبکٌیي ُش یک اص ایي هٌبعك اص اًْاع خذهبت ارتوبػی ثشسعی
ؽذٍ اعت ً .تبیذ صبفلَ اص ایي هغبلؼبت ًؾبًگش ایي ثْدٍ کَ
عِن ّ هیضاى ثِشٍ هٌذی گشٍّ ُب ّ الؾبس ارتوبػی هختلف عبکي
دس هضالت هختلف ؽِش اص خذهبت ثب یکذیگش هتفبّت ّ تبثغ
تْاى التقبدی ّ سؽذ ارتوبػی ّ فشٌُگی اُبلی ثْدٍ اعت.
یک) شير کٌچک
ؽِش هیبًَ یکی اص ؽِشُبی اعتبى آرسثبیزبى ؽشلی اعت ،
کَ ثشاعبط ًتبیذ عشؽوبسی عبل
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ًفش روؼیت ثْدٍ اعت ّ ثَ ػٌْاى ؽِش کْچک ثشسعی ؽذٍ اعت ّ
ایي ؽِش دس عغضی صذّد ُ 1058/28کتبس هغتمش ؽذٍاًذ .هغبلؼَ
ًضٍْ تْصیغ کبسثشی ُبی خذهبتی دس عغش ؽِش صکبیت اص ػذم
ثشاثشی عشاًَ کبسثشیُبی هؾبثَ دس هياعك هختلف ؽِش داسد.


ثغْسکلی ایي ؽِش ثشاعبط اسصػ اساضی هغکًْی آى ثَ

4

هٌغمَ ثَ تشتیت ّارذ اسصػ ثبال ،هتْعظ ثبال ،هتْعظ پبییي ّ
پبییي تمغین هی ؽْد .ثب ایٌکَ اص ؽِش
اًتظبس ّرْد توبیضُبی گًْبگْى ّ تفبّت

ُ 78ضاسًفشی هیبًَ
ُبی ثبسص ارتوبػی

ًویسّد ،اهب اص ایي ثشسعی ًکبت لبثل تْرِی ثَ دعت هیآیذ:
)1

ثیي گشٍّ ُبی پبییي یؼٌی هٌبعمی اص ؽِش کَ داسای

اساضی اسصاى هی ثبؽٌذ یا گشٍّ ُبی ثبال ،اختالف هؾخقی ثَ
لضبػ هیضاى عشاًَ عبکٌیي اص کبسثشی
ثیي دّ گشٍّ ثبال
چٌذاًی ثَ لضبػ

ُب ّرْد داسد )2 .

(یؼٌی اساضی داسای اسصػ ثبال ) تفبّت
هیضاى عشاًَ کبسثشی ُب هؾبُذٍ ًوی ؽْد،

هگش دس هْاسدی کَ دس اساضی هشکضی ّ گشاى تش (هٌغمَ یک )
ثَ ػلت ساًت ًبؽی اص هْلؼیت ّ هشکضیت هٌغمَ ،تخقیـ
اساضی ثَ کبسثشی ُبی ػوْهی ثَ دؽْاسی اهکبى پزیش ثبؽذ ّ
اص ایٌشّ عشاًَ ایي کبسثشی ُب دس هٌغمَ

ً 2غجت ثَ آى

دیگشی ثشتشی یبثذ .ثِشصبل دس هشکض ؽِش دس ثشاثش کبسثشی -
ُبی ػوْهی ّ

ُبی تزبسی لذست سلبثت ثشای فؼبلیت

غیشاًتفبػی ّرْد ًذاسد ّ ثٌبثشایي دس ایي هٌبعك عشاًَ
صهیي هغکًْی ،پبسک ّ فضبی عجض ّ آهْصؽی کوتش ّ دس
همبثل ،عشاًَ پبسکیٌگ ُبی ؽِشی ثیؾتش اص هٌبعك گشاى
لیوت اهب غیشهشکضی ا عت .ثب ایي ُوَ ،هغبلؼبت دس دّ
گشٍّ کلی پبییي ّ ثبال ًؾبى هی
خذهبتی دس ًْاصی

دُذ کَ عشاًَ کبسثشی ُبی

اسصاى ثَ هشاتت کوتش اص عبیش ًْاصی

اعت .ثغْسکلی دس ایي ًْاصی خذهبت ثِذاؽتی ،هِذکْدک،
آهبدگی ّ کبسثشی ّسصؽی ّرْد ًذاسد

.

عشاًَ دثغتبى

عبکٌیي ایي ًْاصی  70دسفذ عشاًَ اُبلی گشٍّ دیگش اعت .
عشاًَ ساٌُوبیی  10د سفذ ،دثیشعتبى  30دسفذٌُ ،شعتبى 14



دسفذ ،پبسک ّ فضبی عجض
ایي ًْاصی  40دسفذ
)2

1

 26دسفذ ّ صتی کبسثشی ُبی هزُجی

عشاًَُبی هشثْعَ دس گشٍّ دیگش اعت.

ؽِش هتْعظ

هغلت فْق یؼٌی ّرْد تٌبعت ثیي هیضاى کبسثشی

ُبی

غیشاًتفبػی اختقبؿ یبفتَ ثَ ُش هٌغمَ ثب تْاى گشٍّ ُبی
ارتوبػی – التقبدی عبکي دس آى ،دس هْسد ؽِش هتْعظ کَ
اسدثیل اًتخبة ؽذٍ ثب صذّد

ُ 450ضاسًفش روؼیت ،ثیؾتش

فذق هیکٌذ.
ایي ؽِش کَ داسای ؽکل ؽؼبػی اعت ثَ لضبػ اسصػ اساضی
هغکًْی ّ ّیژگی

التقبدی – ارتناػی اُبلی ثَ چِبس هي عمَ

هتوبیض تمغین هیؽْد:
هنطقو یک  :گشاىتشیي هٌغمَ هغکًْی ؽِش اعت کَ اص هشکض ؽِش
آغبص هی ؽْد ّ تب ثخؾی اص رٌْة ؽشلی ؽِش اداهَ هی -
یبثذ.
هنطقو  :2ایي هٌغمَ داسای اساضی ثباسصػ هتْعظ ثبالعت کَ
ثب کوی اغوبك هی تْاى آى سا دّهیي صلمَ تْعؼَ ؽِشی
ثؼذاص ثخؼ هشکضی ًبهیذ.
هنطقو  :3ایي هٌغمَ عْهیي صلمَ ثؼذاص هشکض ؽِش سا ثَ خْد
ً ُوگي ّ
اختقبؿ هی دُذ ّ لیوت اساضی داخل آى ًغجتب
داسای اسصػ هتْعظ پبییي اعت.
هنطقو  :4اساضی پیشاهًْی یب ًبصیَ هٌتِی الیَ ؽِش سا دس
ثش هی گیشد کَ اص صذالل اسصػ اساضی هغکًْی ثشخْسداس
ً ؽب
اعت ّ ػوذتب

هل آثبدی ُبی لذیوی اعت کَ اهشّص

ؽوبسی اص هضالت ؽِش سا تؾکیل هیدٌُذ.

دسهبًی ) ّ
 .1کْچکی ؽِش هیبًَ ّ هضذّدیت فؼبلیتُب ّ کبسثشیُبی ؽِشی (هخل خذهبت
اعتمشاس آًِب دس هکبى ُبی هؼیي ،ثبػج ؽذٍ اعت تب دس ثشخی هٌبعك ،افضایؼ عِن ّ
عشاًَ ایي کبسثشیُب ثیاستجبط ثب اسصػ اساضی ثبؽذ.



ُبی کن دسآهذ

ثغْسکلی دس هٌبعك اسصاًی کَ گشٍّ

التقبدی – ارتوبػی ؽِش عبکي اًذ ،یؼٌی دس ًبصیَ پیشاهًْی
(هٌغمَ  )4کَ  24دسفذ اساضی هغکًْی ّ ُ 72ضاسًفش اص روؼیت
ؽِش سا ؽبهل هی ؽْد ،احشی اص کبسثشیُبی فشٌُگی ،دثیشعتبى،
ٌُشعتبى ،هِذکْدک ّ پبسک ّ فضبی عجض دیذٍ ًوی

ؽْد .دس

صلمَ هبلجل آخش یب هٌغمَ عْم کَ اص لضبػ لذهت ؽکل گیشی ّ
ثبالتش لشاس هی گیشد ّ صذّد

اسصػ اساضی هغکًْی دس یک سدٍ

 35/6دسفذ اساضی هغکًْی ّ ً 136.600فش روؼیت ؽِش سا س خْد
ربی هی دٍد ،ثشخی اص کبسثشی

ُبی هزکْس ّرْد داسد ،لکي

اُبلی آى اص صذالل عشاًَ ایي کبسثشی

ُب ًغجت ثَ کل ؽِش

ثشخْسداسًذ .ثَ ػجبستی اگشچَ دس ایي ثخؼ ثبتْرَ ثَ روؼیت
ّ ّعؼت لبثل تْرَ آى ٌُْص هِذکْدک ّ کبسثشی

فشٌُگی ّرْد

ًذاسد ،اهب عغْصی ًبچیض ثَ پبسک ّ فضبی عجض

(ثب عشاى ٍ

0/12

هتشهشثغ ثشای اُبلی

) ،دثیشعتبى

هتشهشثغ ثشای اُبلی ) ّ ٌُشعتبى

(ثب عشاًَ

(ثب عشاًَ

0/09

 0/05هتشهشثغ

ثشای اُبلی آى) اختقبؿ یبفتَ اعت.
همبیغَ خذهبت دسهبًی ّ ثِذاؽتی دس چِبس هٌغمَ هْسد
ثشسعی صبکی اص اهکبى ربیگضیٌی خذهبت صبفل اص ایي دّ
فؼبلیت ّ تأحیش آى د س ًضٍْ تْصیغ آًِب دس ثخؼ ُبی هختلف
ؽِش اعت ،دس هٌغمَ

 ،4کَ گشٍّ ُبی کن دسآهذ عبکي

اًذ،

عشاًَ خذهبت دسهبًی هْسد اعتفبدٍ اُبلی صذالل ّ ثشاثش
 0/01هتشهشثغ ّ عشاًَ خذهبت ثِذاؽتی ثیؾتش ّ ثشاثش
هتشهشثغ اعت  .دس هٌغمَ

0/12

 ،3کَ اسصػ اساضی هغکًْی ثیؾتش

اعت ،ثَ عشا ًَ خذهبت دسهبًی افضّدٍ ؽذٍ ّ اص عشاًَ خذهبت
ثِذاؽتی کبعتَ ؽذٍ اعت (دس ایي هٌغمَ عشاًَ خذهبت دسهبًی
 ّ 0/03خذهبت ثِذاؽتی

 0/05هتشهشثغ اعت ) ّ ثبالخشٍ دس

هٌغمَ  2عشاًَ خذهبت ثِذاؽتی ّ  0/29هتشهشثغ هی سعذ کَ دس
هٌغمَ یک ًیض ثِویي همذاس ثبلی هی هبًذ ،لکي ثب صشک ت ثَ


عْی هٌبعك گشاى تش (هٌغمَ  )1 ّ 2ثش عشاًَ خذهبت دسهبًی
افضّدٍ هی ؽْد تب ایٌکَ صذاکخش ثَ  0/99هتشهشثغ (دس هٌغمَ
 )1ثبلغ هیگشدد.
ًکتَ ؽبیبى تْرَ دیگش ایٌکَ عشاًَ کبسثشی

پبسک ّ

ً هشکض فیضیکی ّ
فضبی عجض دس گشاًتشیي ًمغَ ؽِش ،کَ اتفبلب
تبسیخی ؽِش ًیض ُغت ّ تٌِب صذّد ُ 9ضاس ًفش اص روؼیت ؽِش
ّ  4دسفذ اساضی هغکًْی سا دس ثش هی گیشد ،ثَ اّد خْد هی -
سعذ .ثَ عْسی کَ عِوی ثشاثش
عجض ؽِش سا ثب عشاًَ

 56دسفذ کل پبسک ُب ّ فضبی

 15هتشهشثغ ثشای اُبلی هٌغمَ اص آى

خْد عبختَ اعت.
ثِویي تشتیت اکخش کبسثشی

ُبی خذهبتی دس عغش ؽِش

اسدثیل ثَ گًَْ ای تْصیغ ؽذٍ اًذ کَ عبکٌیي هٌبعك گشاى ّ
داسای اسصػ ثبالی اساضی هغکًْی اص عِن ّ عشاًَ ثیؾتشی
ًغجت ثَ ایي کبسثشی

ُب ثشخْسداسًذ ّ ،اص ایي لضبػ ُش

هٌغمَ ًغجت ثَ هٌغمَ پبییي تش (اص ًظش اسصػ صهیي ) خْد اص
ثشتشی ًغجی ثشخْسداس اعت  .ایي اهش (ثزض دس هْسد دثغتبى )
دس هٌغمَ یک ثبسصتش ّ ؽذیذتش اعت ً .وْداس یک هبثَ التفبّت
عشاًَ ایي هٌغمَ سا ثب عبیش هٌبعك ًؾبى هیدُذ.
ثغْس کلی اگش ؽِش سا تٌِب ثَ دّ هٌغمَ افلی تمغین
کٌین ،یؼٌی هٌبعك گشاى سا ثب ُن ّ هٌبعك اسصاى

ؽِش سا ثب

یکذیگش دس ًظش ثگیشین ،هی تْاى گفت کَ د س ثخؼ ُبیی اص ؽِش
کَ گشٍّ ُبی کن دسآهذتش عبکي
دثیشعتبى 4

اًذ ،عشاًَ کبسثشی

دسفذ ،هذسعَ ساٌُوبیی

54

دسفذٌُ ،شعتبى

ُبی
5

دسفذ ،دسهبًی  3دسفذ ،ثِذاؽتی  29دسفذ ،عجض  1دسفذّ ،سصؽی
 64دسفذ ّ هزُجی  27دسفذ اص عشاًَ ُویي کبسثشیُب سا دس دّ
هٌغمَ گشاى تش ؽِش ثَ خْد اختقبؿ هیدُذ .ضوي ایٌکَ هٌبعمَ
عَ ّ چِبس کالً فبلذ فؼبلیتُبی فشُگی ّ هِذکْدک ُغتٌذ.
)3

کالى ؽِش


ُبی

ؽبیذ ثِتشیي اهکبى همبیغَ عشاًَ کبسثشی

غیشاًتفبػی ثب لیوت صهیي سا ثتْاى دس ؽِش تِشاى ّ هیبى
هٌبعك ثیغت گبًَ آى ثب یکذیگش یبفت  .اگشچَ ُش یک اص ایي
هٌبعك ثَ تي ُبیی اص ّعؼت ّ روؼیتی دس صذ یک ؽِش کْچک ّ
هیبًی ثشخْسداسًذ ّ ثَ لضبػ گشٍّ ُبی ارتوبػی عبکي داسای
تٌْع ًغجی هی ثبؽٌذ .لکي ّیژگی ُبی کلی ُش یک اص آًِب
داسای چٌبى ّرَ غبلجی اعت کَ همبیغَ آًِب ثَ خْثی تفبّت
ّ توبیض هیبىثخؼُبی هختلف ؽِش تِشاى سا ًؾبى هیدُذ.
همبیغَ هٌبعك هختلف ؽِش تِشاى صکبیت اص ثشتشی ًغجی
ثشخی اص هٌبعك ثش ثشخی دیگش ثَ لضبػ اسصػ صهیي هغکًْی
داسد .چٌیي تفبّتی ثذّى ؽک ًبؽی اص تفبّت تمبضب ثشای
صهیي هغکًْی ّ ًضٍْ تشکیت فؼبلیت ُب دس هٌبعك اعت ّ تفبّت
تمبضب ًبؽی اص تْاى ّ ثْدرَ هؼیي هتمبضیبى اساضی د س ایي
هٌغمَ اعت.
ثشاعبط آهبس عبل
تِشاى ثشاثش

1376

1

هیبًگیي لیوت صهیي هغکًْی

 1/27هیلیْىلایر اعت  .هتْعظ لیوت دس ثشخی اص

هٌبعك ثیغت گبًَ ؽِش ثیؾتش ّ ثشخی دیگش کوتش اص ایي
هیبًگیي اعت  .لکي ستجَ ّ اّلْیت

لشاسگیشی ایي هٌبعك ثَ

لضبػ هتْعظ اسصػ صهیي دس عبل هزکْس ثب آًچَ کَ اص اعالػبت
لیوت اساضی دس دّسٍ

1370-76

صبفل هی ؽْد چٌذاى تفبّتی

ًذاسد .دس کل ایي دّسٍ ثشتشی هٌبعك
اعت ّ عپظ هٌبعك

 6 ّ 1 ،3کبهالً غبلت

 7 ّ 2دس ستجَ ُبی ثؼذی لشاس هی گیشًذ ّ

دس همبثل هٌبعك ُ 20 ّ 19 ،18وْاسٍ اص کوتشیي هتْعظ لیوت
صهیي هغکًْی ثشخْسداس هیثبؽٌذ.
هغبلؼَ عشاًَ کبسثشی ُبی غیشاًتفبػی دس ایي هٌبعك ّ
اًزبم آصهْى ُبی آهبسی صکبیت اص تجؼیت هؼٌی

داس همذاس

عشاًَ کبسثشی ُبی آهْصؽی ،فشٌُگیّ ،سصؽی ّ ثِذاؽتی
 .1عبصهبى هیلی صهیي ّ هغکي ،ثْلتي التقبدی هغکي ؽوبسٍ 26



–

دسهبًی اص لیوت صهیي هغکًْی داسد  .اگشچَ ػْاهل دیگشی ًیض
ثش همذاس عشاًَ کبسثشی
تغییشات عشاًَ کبسثشی
دسفذ عشاًَ ّسصؽی ّ

ُب احش هی

گزاسد.

لکي

36

دسفذ

آهْصؽی 51 ،دسفذ عشاًَ فشٌُگی،

14

 43دسفذ عشاًَ ثِذاؽی -دسهبًی ًبؽی

اص تغییشات لیوت تأهیي هغکًْی هیثبؽذ.
ثغْس کلی چٌبًچَ اسصػ صهیي هغکًْی دس
چِبسگشٍّ ثَ گًَْ ای عجمَ ثٌذی ًوبیین

1

تِشاى سا دس
کَ ثَ تشتیت داسای

اسصػ ثبال ،هتْعظ ثبال ،هتْعظ پبییي ّ پبییي ثبؽٌذ ّ عشاًَ
کبسثشیُبی غیشاًتفبػی سا دس ایي چِبس گشٍّ ثشسعی ًوبیین،
هالصظَ هی ؽْد کَ هیضاى ثِشٍ هٌذی عبکٌیي هٌبعمی کَ ثَ لضبػ
اسصػ اساضی دس گشّ ٍ یک ّالغ ؽذٍ اًذ ،اص کبسثشی ُبی آهْصؽی
ثب عشاًَ  ،1/01ثِذاؽتی – دسهبًی ثب عشاًَ ّ ،1/92سصؽی ثب
عشاًَ  ّ 1/75فشٌُگی ثب عشاًَ  2/32هتشهشثغ ثیؾتشیي اعت ّ
دس همبثل ،هیضاى ثِشٍهٌذ عبکٌیي هٌبعك داسای صهیي اسصاىتش
کَ دس گشٍّ

ّ 4الغ ؽذٍ اًذ اص کبسثشی ُبی فْق الزکش کوتشیي

اعت .ثَ ػجبستی ثغْس هتْعظ دس ایي هٌبعك عشاًَ ُبی آهْصؽی
 ،0/85ثِذاؽتی

– دسهبًی ّ،0/76سصؽی  ّ 0/76فشٌُگی

0/067

هتشهشثغ اعت.
ً ثبالی
ًکتَ ؽبیبى تْرَ تأحیشی اعت کَ عشاًَ ُبی ًغجتب
هٌبعك ( 12 ّ 11ػلیسغن اسصػ ًغجی پبییي تش اساضی آًِب )
ثشسّی هتْعظ ُبی گشٍّ  3هیگزاسًذ .دس ایي دّ هٌغمَ کَ اص
هٌبعك هشکضی ّ لذیوی ؽِش تِشاى هی
ّعؼت لبثل تْرِی اص کبسثشی

ثبؽٌذ ،ثَ ػلت تغییش

ُبی هغکًْی ثَ کبسثشی

ُبی

اًتفبػی کَ هٌزش ثَ ربثزبیی ّ اًتمبل ثخؾی اص روؼیت عبکي

 .1ثَتشتیت هٌبعك  2 ّ7 ،6،1 ،3دس گشٍّ یک ،هٌبعك 14 ّ 5 ،13 ، 4 ،8دس گشٍّ
 ،2هٌبعك  16 ّ 12،9 ،11 ،10دس گشٍّ  ّ 3هٌبعك  18 ّ 19 ،20 ،15 ،17دس
گشٍّ  4لشاس هیگیشًذ.



هٌذی عبکٌیي فؼلی اص

ایي هٌبعك رذیذتش ؽذٍ ،عِن ثِشٍ

خذهبت غیشاًتفبػی افضایؼ یبفتَ اعت.
 -3-1-5اعتٌتبد اص عشاًَُب دس ؽِشُبی ًوًَْ

ایي تفبّت عشاًَ ُب ثَ ػٌْاى ػبهل هخجت ػول کشدٍ ّ
ثذّى ایي تفبّت ُب خظ فمش عکًْت ؽِشی ثبص ُن
ثب ایي ُوَ ثغْس هتْعظ

ثبالتش هی سفت

 %15عبخت ّ عبص ؽِشی دس خبسد

هضذّدٍ فْست گشفتَ کَ ثَ هغ

ًبی ّرْد صذالل

صیش خظ فمش عکًْتی اعت ،دس ایي ثخؼ

 %15ؽِشًّذ

ُب ًَ تٌِب عشاًَ ُب

ثغْس چؾوگیش عمْط کشدٍ ّ ثَ ففش ًضدیک ؽذٍ ،ثلکَ ػالٍّ ثش
آى اص عغش عشّیظ دُی تأعیغبت صیشثٌبیی

(صتی هؼبثش ) ًیض

کبعتَ ؽذٍ اعت.
ؽبیبى تْرَ اعت کَ صبؽیَ ًؾیٌی ثؼلت کوجْد صهیي ؽِشی
ًیغت ،چْى دس ُویي ؽِشُبی ثیؼ اص ایي همذاس صهیي عبختَ
ًؾذٍ دس ؽِش داسین.
 -4-1-5احشات اعتبًذاسدگشایی دس ؽکغت ؽِشُبی رذیذ

ؽِشُبی رذیذ ًیض ثَ ثالی اعتبًذاسدگشایی ؽِشُبی دیگش
دچبس ؽذٍ ّ ثشًبهَُبیؾبى ثشای اعکبى روؼیت ثَ حوش ًشعیذ.
صیشا ثِشصبل ُضیٌَ ُبی اساضی ط دهبت ،هؼبثش ،فضبی عجض
ّ دیگش فضبُبی ػوْهی ثَ لیوت صهیي هغکي عشؽکي هیؽْد.
ایي اهش دس ؽِشُبی هؼوْل اص عشیك ثبصاس فْست هی گیشد
ّ دس ؽِش ٍای رذیذ افْالً دس صهشٍ همشسات ثْد کَ کلُ ،ضیٌَ -
ُبی آهبدٍعبصی ثَ اساضی لبثل ّاگزاسی تمغین ؽْد.
دسًتیزَ ُذف ؽِشُبی رذیذ ثشا

ی رزة عشسیض روؼیتی

ً گشٍّ صیشخظ فمش عکًْت ؽِشی ثْدًذ ثَ ؽکغت
ؽِشُب کَ ػوذتب
اًزبهیذ ،کَ الجتَ صذالل تفکیک

لغؼبت ًیض دس آى احش

ػوذٍ داؽت( ،ثَ ػٌْاى یک اعتبًذاسد دیگش)


 -6یک ًوًَْ هْفك دس هبلضی
دس هبلضی ثشًبهَ سیضی ثشای یک ؽِش رذیذ کَ هْفك ثْد ؽبهل
هشاصل صیش ثْد:
یک) اعکبى کب سگشاى ّ کبسکٌبى آتی ثب لیوت صهیي ففش ّ
یبساًَ عبخت ثغیبس صیبد  ،دس هضالتی ثب اعتبًذاسدُبی
صذالل لبثل لجْل خذهبت
دّ)

ُوضهبى تأعیظ ثبؽگبٍ گلف ّ چٌذ ّاصذ پزیشایی ّ

دسیبچَ ؽِش
ثشای تجلیغ ّ ؽٌبعبیی ؽِش رذیذ ،کَ ثب صضْس ؽِشًّذاى
ؽِشُبی هزبّس دس تؼغیالت دس آى هوکي ؽذ.
عَ) آهبدٍعبصی ّ اصذاث هغکي ثشای گشٍّ ُبی هختلف دسآهذی
ثشاعبط تْاى پشداختؾبى
چِبس) ًگِذاسی اساضی هٌبعت ثشای آیٌذٍ
پٌذ) ّاگزاسی ایي اساضی ثب لیوت ُبی سّص (دس یک ؽِش ؽکل
گشفتَ) کَ ثتذسیذ ُضیٌَ ُب ّ یبساًَ ُبی لجلی سا رجشاى
هیکشد.
ؽؼ) اصذاث ّیالی ثغیبس ؽیک دس هیبى اساضی گلف ،کَ ثَ دٍُب
ثشاثش ،لیوت ّاصذُبی هؾبثَ فشّختَ ؽذ.
ُفت) ّاگزاسی اساضی ؽِش هٌبعت ثشای کبسثشی
اداسی ّ پزیشایی ثب لیوت هٌبعت

ُبی تزبسی-

سّص

ًتیزَ اصذاث ؽِشی ثشای توبم الؾبس دسآهذی ،دس هٌبعت -
تشیي اؽکبل ّ عیوبی ؽِشی ّ ثبص پشداخت تٌخْاٍ اّلیَ ای کَ
اص دّلت ثشای اصذاث ثخؼ ُبی اّل اخز ؽذٍ ثْد  ،دس پبیبى
ؽکلگیشی ؽِش

روغثٌذی:



 -1خذهبت ّ هؼبثش ُضیٌَ ُبیی ُغتٌذ کَ ػوالً ثب لیوت صهیي
هغکًْی پشداخت هیؽًْذ.
 -2اعتبًذاسدُبی ؽِشی کَ ثشای گشٍّ ُبی هتْعظ اعت ّ دس
ؽِشُبی رذیذ هالک اعت  .صذّد  50هتشهشثغ صهیي غیشهغکًْی
ثِش ؽِشًّذ تضویل هی کٌذ .دس صبلی کَ کل لذست تولک
الؾبس صیش خظ فمش عکًْت صذاکخش دٍ هتش ّ هتْعظ پبییي
صذاکخش  20هتشعت.
 -3چْى دّلت لبدس ثَ تأهیي خذهبت ثب اعتبًذاسدُبی ثِیٌَ
ًیغت ،ػوالً ع دالت خْاُی تأهیي خذهبت ثَ گشٍّ

ُبی کن

دسآهذ ثَ ضذ خْد ثذل هی ؽْد ّ آًِب سا اص عکًْت دس

ثمْل فشدّعی ایي ػذالت

ؽِش هضشّم هی کٌذ.

خْاُی سا هیتْاى ثب ثیت صیش ثیبى داؽت:
"چپ آًازه افکنذ ً از راست شذ"
 -4دس ّالغ اص ًظش اعتبًذاسدُبی ثکبس گشفتَ ؽذٍ ،هخبعت
ؽِشُبی رذیذ ثزبی "الؾبس صیش خظ فمش عکًْت " ثَ "الؾبس
هتْعظ ؽِشی" ثذل هیگشدىد ،کَ

آًِب ُن

صبضش ًیغتٌذ

هضایبی ؽِش هضل عکًْت خْد سا ثَ عبدگی سُب ًوْدٍ ،دس
ایي ؽِشُب ثب فبفلَ صیبد اص هضل کبس ّ خذهبت ؽِشی هخل
هذاسط ّ هشاکض دسهبًی ثِتش ،عبکي گشدًذ.
 یک تْضیش ضشّسی
دس ؽِشُبی رذیذ هخبعجؾبى  ،عشسیض روؼیت ؽِشُبی ثضسگ
هزبّسعت ،کَ اغلت ؽبهل گشٍّ ُبی صیش خظ فمش عکًْت هی
ؽًْذ ًَ ،تٌِب اعتبًذاسدُبی هتْعظ ؽِشی ًجبیذ ثشای
کبسثشیُب ّ خذهبت ّصذ تفکیک لغؼبت ثکبس گشفتَ ؽْد،
ثلکَ ثبیذ خْد ایي خذهبت ًیض تغییش یبثٌذ.
ثشای هخبل ،االى عبلِبعت تؼییي هکبى اعتمشاس صوبم
ػوْهی ،دس ؽِشُب صزف ؽذٍ اعت  .چْى گشٍّ ُبی هتْعظ ّ
ثبالی ؽِشی دس هٌبصلؾبى صوبم ُبی خقْفی داسًذ  .دس صبلی


-

ّرْد

کَ دس هضالت الؾبس صیشخظ فمش عکًْت ٌُْص ثَ ؽذت
آًِب ضشّست داسد.

صتی ایزبد تْالت ُبی ػوْهی ًیض دس ُش ّاصذ ُوغبیگی
ً تؼذاد ّعیؼی اص عبکٌبى اص یک
ضشّسیغت ،صیشا اغلت ارجبسا
تْالت خقْفی هی تْاًٌذ اعتفبدٍ ًوبیٌذ ،کَ دس آغبص سّص
اغلت هغئلَعبصعت.
یب دس ایي هضالت ؽبیذ ایزبد هِذکْدک ثی هؼٌب ثبؽذ ،دس صبلی
کَ هضلی ثشای

ًگِذاسی

خشدعبالى ثَ ؽکل

خشدعبالًی کَ هبدسؽبى کبس هی کٌٌذ،

تؼبًّی

ثشای

(ثَ ؽکل تؼبّى ثیي

خْدؽبى ) ضشّسیغت ّ ُویي عْسیکَ خذهبت

دیگشی

(هخل
،

آؽپضخبًَُبی ػوْهی دس ّاصذ ُوغبیگی ثشای هْالغ ضشّسی
اتبق تؼویش ّعبیل خبًگی ّ یب اتبق ُبی هؾك ّ غیشٍ ) ضشّست
تبم هییبثذ.
ثؼالٍّ اتْهجیل ُن

(کَ گشٍّ اًذکی هبلک آى خْاٌُذ ثْد

الصم ًیغتّ ،اسد ّاصذُبی ُوغبیگی ؽْد ّ هی

)

تْاًذ دس

پبسکیٌگُبی ّسّدی آى پبسک گشدد.
 تغییش کبسثشی ُبی پیؾٌِبدی ثشای گشٍّ ُبی کن دسآهذ ّ
صیش خظ فمش اص اعتبًذاسدُبی هؼوْل ثَ کبسثشی ُبی یبد
ؽذٍ ،دس صبلی کَ هغلْثیت صًذگی ثشای ایي گشٍّ ُب سا ثَ
ؽذت افضایؼ هی دُذُ ،یچ رزثَ ای ثشای گشٍّ

ُبی ثبالتش

ًذاؽتَ ّ افْالً تمبضبی تولک ثْعیلَ گشٍّ

ُبی ثبالتش

هٌتفی ثْدٍ ّ خغش ربثزبیی ثَ گشٍّ ُبی ثبالتش

ًیض

اص

هیبى هی سّد .دسط ثضسگ دیگشی کَ ُیچگبٍ دس ثشًبهَ سیضی
ّ عشاصی ؽِشُبی رذیذ ثکبس گشفتَ ًؾذ.



