
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

863 

 

 اه اه و رهیافت همایش ملی شهراهی مرزی و امنیت؛ چالش
 دانشگاه سیستان و بلوچستان       -     3013فروردین    03و  03

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 لاچاق؛ چا لص َا ي راَکارَا در ایزان

 3، سید مُدی مًسی پًر2، ابًطالب کاظمی1افطانمحمد جًاد بذر 

ـٍبٜ ػ یبٌشٜٚ خغشاف یبساػتبد -1   ٚ ثّٛچؼتبٖ یؼتبٖد٘ا

    ٚ ثّٛچؼتبٖ یؼتبٖدا٘ـٍبٜ ػ یاسؿذ ػّْٛ التلبد یوبسؿٙبػ یدا٘ـدٛ -2
   ییسٚػتب یضیٚ ثش٘بٔٝ س یباسؿذ خفشاف یوبسؿٙبػ یٚ ثّٛچؼتبٖ   دا٘ـدٛ یؼتبٖدا٘ـٍبٜ ػ -3
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         چکیدٌ

لبچبق وبال وٝ اغّت ثب ٚاطٟٞبی التلبد ػیبٜ، التلبد پٟٙبٖ ٚالتلبد صیش صٔیٙی تؼشیف ٔی ؿٛد ،دأٙٝ ٚػیؼی اص فؼبِیت ٞبی 

التلبدی چٝ دس ٔشحّٝ تِٛیذ ٚچٝ دس ٔشحّٝ تٛصیغ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد .لبچبق  ثٝ ػٙٛاٖ یه پذیذٜ ثبصداس٘ذٜ تٛػؼٝ ٔٛخت 

ػٕبَ ٚ اخشای ثش٘بٔٝ ٞبی التلبدی، اختٕبػی ٚفشٍٞٙی،وبٞؾ سؿذ ٚسوٛد التلبدی ٚ٘بپبیذاسی أٙیتی دس ٔشص ٞبی اختالَ دس ا

وـٛس ٔی ؿٛد.ٞذف اص پظٚٞؾ حبهش ثشػی اثشات پذیذٜ لبچبق دس ؿٟشٞبی ٔشصی ٟٚ٘بیتب ثش وُ التلبد وـٛس ٔی ثبؿذ.سٚؽ 

فبدٜ اص ٔٙبثغ وتبثخب٘ٝ ای ٚاػٙبدی ٌشدآٚسی ؿذٜ اػت.٘تبیح حبكُ اص تحّیّی ثٛدٜ وٝ ثب اػت -تحمیك دس ایٗ پظٚٞؾ تٛكیفی 

ایٗ پظٚٞؾُ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ فبوتٛسٞبیی چٖٛ ٔحشٚٔیت ٞبی ؿذیذ التلبدی ،ثیىبسی ثبال، ػٛدآٚسی ثبالی لبچبق ٚ...ػجت 

ی )ا٘حشاف ػشٔبیٝ ٌزاسی ،فشاس افضایؾ لبچبق دس ٔٙبًك ٔشصی ؿذٜ وٝ ایٗ أش ٔٙدش ثٝ افضایؾ ٘بأٙی،اختالالت ؿذیذ التلبد

ػشٔبیٝ ٞب، تٛصیغ ٘بثشاثش دسآٔذ ٚ...(ٚٔـىالت دیٍش دس ٔشص ٞب ٔی ؿٛد.دس ایٗ صٔیٙٝ ساٞىبسٞبیی ٕٞچٖٛ ایدبد ثبصاسچٝ ٞبی 

ٔشصی ،تؼشفٝ ٞبی ٌٕشوی خبف ثشای ٔشص ٘ـیٙبٖ،ا٘ؼذاد ٔشص ٞب ٚ...ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؾ پذیذٜ لبچبق دس ٔشص ٞب ٚأٙیت 

 .س التلبدی، اختٕبػی   ٚػیبػی وـٛس ٌشددپبیذا

 

 لبچبق، ٔشص٘ـیٙبٖ أٙیت ٔشصی :یدیکل ياصگان 

 

 

 ممدمٍ
ثخـی اص فؼبِیت ٞبی التلبدی ثشای ٌشیض اص  ٔؼٕٛال ػّٕىشد ػٕٛٔی التلبد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اػت وٝ دس ٕٞٝ وـٛسٞب وٓ ٚ ثیؾ

فؼبِیت ثٌٛس پٟٙب٘ی كٛست ٔی ٌیشد. دس ػُٕ لبچبق ،  ٔحذٚدیت ٞبی ٚهغ ؿذٜ دس لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات یب ثٝ ػّت ٚلٛع خبف

لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ثبصسٌب٘ی وـٛس سا ٘من ٔی وٙذ ٚ ٔشتىت آٖ ٔـَٕٛ ٔدبصات ٔمشس دس لبٖ٘ٛ ٔی ؿٛد.ثشایٗ اػبع لبچبق یه 

ثٛدٜ ٚ ا٘دبْ خشْ اػت ، خشْ لبچبق ٚلتی اتفبق ٔی افتذ وٝ ؛ فشد ٔشتىت  ػّٕی ؿٛد وٝ ًجك لبٖ٘ٛ تؼضیضات حىٛٔتی ٕٔٙٛع 

آٖ ٘یض ٔٙدش ثٝ ٚاسد ؿذٖ خؼبسات یب كذٔٝ ثٝ دِٚت ٔی ؿٛد.ٔدٕٛػٝ فشآیٙذٞبی لبچبق دس ثخـی اص التلبد وـٛس اػت وٝ 

ثب ٞذف ػٛدآٚسی اص ػٛی ػٛأُ تدبست غیش لب٘ٛ٘ی ا٘دبْ ٔی ؿٛد لبچبق ٔؼٕٛال ثٝ دٚ كٛست ؿىُ ٔی ٌیشد، اص یه ػٛ 

، وبال سا ثٝ كٛست غیش سػٕی ٚ ٔخفیب٘ٝ ثذٖٚ پشداخت حمٛق ٌٕشوی ٚ سػبیت هٛاثي ٕٔىٗ اػت ػٛأُ تدبست غیش لب٘ٛ٘ی 

تدبسی ٚاسد وـٛس وشدٜ ٚ یب اصآٖ خبسج ٕ٘بیٙذ ٚ اص ػٛی دیٍش ػٛأُ تدبست لب٘ٛ٘ی فؼبِیت تدبسی لب٘ٛ٘ی خٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ 

،لشاس دٞٙذ وٝ ثٝ ایٗ حبِت ؿجٝ لبچبق ٌٛیٙذ.  پٛؿؾ ثشای ا٘دبْ اػٕبَ ٔتمّجب٘ٝ دس تدبست ٕٞب٘ٙذ دػتىبسی دس اػٙبد تدبسی 
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ٔتبػفب٘ٝ آٔبسٞبی ٌٕشن ایشاٖ اص وـفیبت لبچبق وبال، ثیبٍ٘ش ػیش كؼٛدی تؼذاد وُ پشٚ٘ذٜ ٞبی لبچبق دس ػبَ ٞبی اخیش 

س ایشٖا اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ وـفیبت تٟٙب خشئی اص حدٓ فؼبِیت ٞبی غیش لب٘ٛ٘ی اػت، ٌؼتشدٌی پذیذٜ لبچبق وبال د

أشی دٚس اص دٞٗ ٘یؼت.ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایي خبف ٔٛخٛد دس ؿٟشٞبی ٔشصی ٚ دٚسی اص ٔشاوض كٙؼتی ٚ ٘یض ٔـىالت ٌؼتشدٜ 

ٔشثٛى ثٝ اؿتغبَ دس وـٛس ًجیؼتب تؼذاد ثؼیبس صیبدی اص ثیىبساٖ ٚ وؼب٘ی وٝ اص ِحبٍ دسآٔذی ٔـىُ داس٘ذ ثٝ ایٗ پذیذٜ سٚی 

ػجت ٚسٚد لبچبلچیبٖ اص خبسج اص ٔشصٞب ثٝ داخُ وـٛس ٚ ٔخلٛكب ؿٟشٞبی ٔشصی وـٛس  ٔی آٚس٘ذ. چٖٛ ٌؼتشؽ ایٗ پذیذٜ

ٔی ؿٛد ٌٕٔئٙب اص ِحبٍ أٙیتی ٘یض ٔـىالتی سا دس ایٗ ٘ٛاحی ثٛخٛد ٔی آٚس٘ذ.دس ایٗ پظٚٞؾ ثب ثشسػی ػٛأُ ًشف ػشهٝ ٚ 

سد اسصیبثی لشاس دادٜ ٚ دس ٟ٘بیت ساٞىبسٞبی سا دس تمبهبی لبچبق، پیبٔذ ٞبی آٖ ثش التلبد وـٛس سا ثش خبی خٛاٞذ ٌزاؿت سا ٔٛ

 خٟت وبٞؾ ایٗ پذیذٜ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ ایٓ.

 

 مباوی وظزی

 لاچاق

لبچبق وبال ثخـی اص التلبد یه وـٛس اػت وٝ ثب ٞذف ػٛدآٚسی اص ػٛی ػٛأُ تدبست غیش لب٘ٛ٘ی ا٘دبْ ٔی ؿٛد.اص صٔبٖ 

ح ٌّٔٛثی اص ص٘ذٌی ، تدبست ٚخٛد داؿتٝ وٝ ثب ٌؼتشؽ آُٖ ثٝ ٚیظٜ دس آغبص فؼبِیتٟبی ٘خؼتیٗ ا٘ؼبٖ ٞب ثشای سػیذٖ ثٝ ػٌ

خبسج اص ٔشصٞبی ّٔی ،ثٝ دالیُ ٌٛ٘بٌٖٛ ، فؼبِیت ٞبیی دس وٙبس آُٖ ثٝ كٛست پٟٙبٖ ؿشٚع ؿذٜ وٝ ثٝ تدبست پٟٙبٖ یب لبچبق 

 ٔؼشٚف اػت.

ٔشثٛى چٙیٗ اػتٙجبى ٔی ؿٛد وٝ لبچبق ػجبست لبچبق یه وّٕٝ تشوی ٚ ثٝ ٔؼٙبی ٌشیضا٘ذٖ اػت. اص ٔدٕٛع لٛا٘یٗ ٚٔمشسات 

اػت اص فشاس دادٖ ٔبَ، خٛاٜ آٖ ٔبَ ٔشثٛى ثٝ دسآٔذ دِٚت ثٛدٜ ٚیب ٚسٚد ٚخشٚج ، تِٛیذ ٚ ٘مُ ا٘تمبَ ٚخشیذ ٚفشٚؽ آٖ ثش 

 اص اػبع لٛا٘یٗ ٚٔمشسات ٔشثٛى ، ٕٔٙٛع ٚغیش ٔدبص ٌشدیذٜ اػت. دس اكٌالح ٌٕشن ، ٔٙظٛس اص لبچبق ، ٌشیضا٘ذٖ وبال

پشداخت ٔبِیبت ٚػٛاسم ثٝ دِٚت ٚیب فشاس دادٖ وبال اص ؿَٕٛ ٔمشسات دِٚتی ٚ٘مُ ٚا٘تمبَ ٚخشیذ ٚفشٚؽ آٖ ثٝ ًٛس غیش 

 (138:1388ٔدبصٕٚٔٙٛع اػت.)ٔؼلٛٔی،

،٘مُ لبچبق ػجبست اص فشاس دادٖ ٔبَ،اص ٔمشسات ٌٕشوی؛خٛاٜ آٖ ٔبَ ٔشثٛى ثٝ دسآٔذ دِٚت ثٛدٜ یب ٘جبؿذ ٚیبٚسٚد ٚخشٚج،تِٛیذ

ٚا٘تمبَ،خشیذ ٚفشٚؽ آٖ ًجك لٛا٘یٗ ٔشثٛى ٕٔٙٛع ٚیبٔدبص ثبؿذ.ٕٞچٙیٗ اٌش وبالیی ثٝ ٌٕشن ٚاسد ٔی ؿٛد ثب ٔـخلبت 

 تؼشیف ؿذٜ اؽ ٔتفبٚت ثبؿذ، اص ٘ظش ٌٕشن لبچبق ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

افشاد، خبسج اص لبچبق ػجبست اػت اص ٔدٕٛػٝ فؼبِیت ٞبی التلبدی چٝ دس ثخؾ تِٛیذی ٚچٝ دس ثخؾ خذٔبت وٝ تٛػي 

 ٔمشسات ٚچبسچٛة تؼییٗ ؿذٜ ثشای التلبد سػٕی ، ثٝ للذ وؼت دسآٔذ ثیـتش كٛست ٔی ٌیش٘ذ.

لبچبق دس ایشاٖ یه ٘مُ ٚا٘تمبَ دٚػٛیٝ وبال ثٛدٜ ٚؿبُٔ دٚ ٘ٛع لبچبق اػت. ثشخی وبالٞب چٖٛ 

ی ،ٚػبیُ آسایـی ٚثٟذاؿتی،ثشخی پبسچٝ،ِجبع،وفؾ،ٔـشٚثبت،ثّٛس ٚؿیـٝ،ٚػبیُ اِىتشٚ٘یىی،چبی،ٚػبیُ اِىتشیىی،چب

داسٚٞبی ا٘حلبسی ٚ...اص اٖ ػٛی ٔشصٞب ٚاسد وـٛس ٔی ؿٛ٘ذ ٚثشخی دیٍش ٔثُ ا٘ٛاع ػٛخت،لیش،پٛؿؾ ػبیك ثبْ،داسٚٞبی تِٛیذ 

 (138داخُ ٚحٕبیتی،وبالٞبی یبسا٘ٝ ای ٚ...اص ایشاٖ ثٝ آٖ ػٛی ٔشصٞب لبچبق ٔی ؿٛ٘ذ.)ٕٞبٖ : 

 مزس ي مزسوطیىان
وـٛس ؿبُٔ ؛ تشوٕٙؼتبٖ، آرسثبیدبٖ، اسٔٙؼتبٖ،  14بى حؼبع ٚاػتشاتظیه وـٛس ٞب ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ. ٔشصٞب اص ٘م

تشویٝ،ػشاق، پبوؼتبٖ ٚ افغب٘ؼتبٖ دس ٕٞؼبیٍی وـٛس ٔبلشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ثب ایشاٖ ٞٓ ٔشص ٔی ثبؿٙذ. وـٛس 

اص ًشیك دسیب دس ٕٞؼبیٍی وـٛس ٔب لشاس داس٘ذ ایٗ وـٛسٞب دس ٞبی وٛیت ػشثؼتبٖ، لٌش، أبسات، ػٕبٖ، سٚػیٝ ٚ لضالؼتبٖ 

ٞضاس ٚ پب٘لذ ویّٛٔتش سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. دٚسی  ؿٟشٞبی ٔشصی اص ٔٙبًك ٔشوضی وـٛس  8ٔدٕٛع ٔشصی ثٝ ًَٛ ثیؾ اص 

خٛد ػٛأُ ٚػذْ تٛػؼٝ یبفتٍی ایٗ ٔٙبًك، ٘ضدیىی فشٍٞٙی،صثب٘ی ٚٔزٞجی ٔشدٔبٖ ایٗ ؿٟشٞب ثب وـٛسٞبی ٞٓ خٛاس ٚ ٚ
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اختٕبػی دس ٔشصٞب ؿذٜ اػت.یىی اص ایٗ ٔـىالت لبچبق –ػیبػی ٚالتلبدی -دیٍش،ػجت ثشٚص ٔـىالت ثؼیبس صیبد أٙیتی

اػت .ٚخٛد ٔشصٞبی ٌؼتشدٜ وٙتشَ ایٗ پذیذٜ سا ثٝ یىی اص پش دسدػش تشیٗ ٚپش ٞضیٙٝ تشیٗ الذأبت ثشای وـٛس ایشاٖ تجذیُ 

اس ثٛدٖ وٙتشَ پذیذٜ لبچبق دس ٔشصٞب، ػذْ ٚخٛد ثجبت ػیبػی دس وـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ ایشاٖ وشدٜ اػت.یىی اص دالیُ ػٕذٜ دؿٛ

ٌٚبٞب حٕبیت دِٚت ٔشداٖ ایٗ وـٛسٞب اص لبچبلچیبٖ ثٛدٞبػت.دسحبَ حبهش ٔشصایشاٖ ثب افغب٘ؼتبٖ ثٝ دِیُ حوٛس ٘ظبٔی 

ٔخذس دس د٘یب اص ٘بپبیذاستشیٗ ٔشصٞبی وـٛس اػت وٝ أشیىب دس ایٗ وـٛس ٚ ٘یض پتب٘ؼیُ ثبالی ایٗ وـٛس دس ػشهٝ لبچبق ٚ ٔٛاد 

 ٕٞٝ ػبِٝ ٔمبدیش صیبدی وبالی لبچبق اص آٖ ٚاسد وـٛس ٔی ؿٛد.

 امىیت مزسی
ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد یبد ؿذٜ دس ثبال ٚ حؼبػیت ثؼیبس ثبالی ٔٙبًك ٔشصی ِضْٚ سػیذٌی ثیـتش ثٝ ٔشصٞب اص خٟت ایدبد ثجبت 

تش ٚ ٔحیٌی أٗ ثشای ٔشص٘ـیٙبٖ أشی حیبتی دس تٛػؼٝ ایٗ ٔٙبًك ٔی ثبؿذ.ٌؼتشؽ لبچبق أٙیتی دس وـٛس ٚ ٘یض ایدبد ثؼ

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ػجت ٚسٚد لبچبلچیبٖ اص ٔشصٞبی خبسج اص وـٛس ثٝ داخُ ٔی ؿٛد ٘بأٙی ٞبی سا دس ؿٟشٞب ٚ ٘ٛاحی ٔشصی 

ی ٔب٘ذٌبسی خٕؼیت اص ًشیك افضایؾ اؿتغبَ ، اسائٝ ایدبد ٔی وٙٙذ ِزا ثبیؼتی ثب ایدبد ثؼتشٞبی ٔٙبػت صٔیٙٝ ٞبی الصْ ثشا

 خذٔبت سفبٞی ٚ... دس ایٗ ٔٙبًك سا فشاٞٓ آٚسدٜ  تب ؿبٞذ پبیذاسی أٙیت ٞشچٝ ثیـتش دس ایٗ ٔٙبًك ثبؿیٓ.

 

 پیطیىٍ تحمیك 
ِّّٕی ٚاسد ؿذٜ ثٝ ثؼذ ٔٛهٛع لبچبق دس تدبست ثیٗ ا 60ثب ٔشٚسی ثش پذیذٜ لبچبق دس ٔی یبثیٓ وٝ اص ِحبٍ ٘ظشی اص دٞٝ 

 اػت ٚثٝ ػٙٛاٖ یه ثحث حبؿیٝ ای ٚاسد ؿذٜ اػت.

( خشْ ؿٙبع ٚالتلبد دا٘بٖ لشٖ ٞیدذٞٓ اػت.ایـبٖ ثب ٔؼشفی یه تبثغ ػٛد Becariaٌٔبِؼبت اِٚیٝ لبچبق ٔشثٛى ثٝ ثىبسیب)

ٚٔمشسات اػت.ٌٔبِؼبت د٘جبَ ٘شخ تؼشفغ ای اػت وٝ لبچبق ػٛد آٚس ٘جبؿذ.ثحث ایـبٖ ایٗ اػت وٝ لبچبق فشاس اص لبٖ٘ٛ 

( اػت ثبٌٛاتی ٚٞب٘ؼٗ دس چبسچٛة اثضاس ٕ٘ٛداسی ٘ـبٖ Bhagwoti and Hansenٔشثٛى ثٝ ثحث ٞبی ثبٌٛاتی ٚٞب٘ؼٗ)

ٔی دٞٙذ ٌٝ لبچبق سفبٜ وبال سا وٓ ٔی وٙذ.ثب فشم ٕٞضیؼتی تدبست لب٘ٛ٘ی ٚغیش لب٘ٛ٘ی ، أىبٖ افضایؾ سفبٜ ٞٓ ٚخٛد 

( آثبس لبچبق سا ٔٛسد ثشسػی لشاس لشاس دادٜ ٚ ٔی ٌٛیٙذ وٝ لبچبق دسآٔذٞبی Ensteؼت )( ٚآSchnider٘داسد.اؿٙبیذس )

: 1387دِٚت سا وٓ ٔی وٙذ ٚ ٔی تٛا٘ذ سٚد ویفیت ٚوٕیت ػشهٝ وبالٞب ٚخذٔبت ػٕٛٔی دس خبٔؼٝ اثش داؿتٝ ثبؿذ.) ٔذاح،

اختٝ اػت،  ٘تبیح ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ لبچبق دس (. ٔمذػی دس ٌٔبِؼٝ ای ثٝ ثشسػی اثش لبچبق ثش ػیبػت ٞبی تٛصیؼی پشد33-35

ٔمیبع ٚػیغ ٔی تٛا٘ذ ثٟیٙٝ ػبصی ٘ظبْ تِٛیذ ، تٛصییغ ٚ ٔلشف سا ثٝ ؿىؼت ثىـب٘ذ ٚ ػبص. وبسٞبی ٔبِی ٚ پِٛی ٘ظبْ 

التلبدی سا ٘بوبسآٔذ ٚ دأٙٝ آٟ٘ب سا ثٝ ػیبػت ٞبی ثبصسٌب٘ی ٚ ٔٛاص٘ٝ  تدبسی تٛػؼٝ ٔی دٞذ.ٕٞچٙیٗ ٚسٚد وبالٞبی 

 (.121-120: 1380یشهشٚسی ٚ غیش ٔٛثش ثش فـشدٌی سلبثت كٙبیغ ّٔی دس ثبصاس داخّی اثش ٔٙفی داسد)ٔمذػی، غ

پیبٔذ ٞبی دیٍش لبچبق دس التلبد، افضایؾ ٘شخ اسص دس ثبصاس آصاد ثٝ ػّت افضایؾ تمبهبی آٖ، ثشای ٚاسدات غیش لب٘ٛ٘ی وبالػت، 

س ثبصاس غیش سػٕی ٚاثؼتٝ ثٝ لبچبق اػت، ثبصسٌب٘ی غیش لب٘ٛ٘ی ثٝ پَٛ سػٕی ثخؾ ٟٕٔی اص تٛاصٖ اسصؽ سیبَ دس ثشاثش اسص د

(.لبچبق وبال ؿشایي تٛصییغ 48: 1381وـٛس فـبس ٚاسد آٚسدٜ ٚ اثشات تٛسٔی ثٝ د٘جبَ داسد)ٔؼبٚ٘ت ًشح ٚ ثش٘بٔٝ ٌٕشن، 

ا٘ذ اص ًشیك ٞضیٙٝ ٞبی ػٕٛٔی ٚ دسآٔذٞب ٚ ثشٚت ٞبی اختٕبػی سا ثٝ ٞٓ ٔی سیضد ٚ ٔمذسات التلبدی دِٚت سا وٝ ٔی تٛ

اػٌبی یبسا٘ٝ ٚ دیٍش حٕبیت ٞبی اختٕبػی ثٝ ًجك ٔحشْٚ وٕه ٔی وٙذ وبٞؾ ٔی دٞذ.سػیذٖ ًجمٝ لبچبلچی ثٝ ثشٚت 

ٞبی ٍٞٙفت، سٚ٘ذ فمیش ؿذٖ ًجمبت پبییٗ خبٔؼٝ سا ػشػت ٔی ثخـذ، چشاوٝ ثب افضایؾ تمبهب ٚ فـبسٞبی تٛسٔی، ػٌح سفبٜ 

ٜ، ًجمبت فمیش دس تٍٙٙبٞبی ثیـتشی لشاس داسد ٔی ٌیشد ٚ فبكّٝ آٟ٘ب ثب ًجمبت غٙی ثیـتش ٔی ؿٛد. دس اختٕبػی پبییٗ آٔذ

وـٛس ٔب وٝ ٔیضاٖ ثبالتشیٗ دسآٔذٞبی خبٔؼٝ ثٝ چٙذیٗ ثشاثش پبییٗ تش آٟ٘ب ٔی سػذ ٘جبیذ اص لبچبق وبال وٝ دس تذاْٚ ایٗ 

 (.101: 1382ٕٞبیؾ دٚ ػبال٘ٝ التلبد اػالٔی،  ٘جشاثشی ثی تبثیش ٘یؼت ثٝ ػبدٌی ٌزؿت)ٔدٕٛػٝ ٔمبالت
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 عزضٍ ي تماضای کاالی لاچاق
ٞش ثبصاسی اص خّٕٝ ثبصاس وبالٞبی لبچبق ؿبُٔ دٚ ًشف ػشهٝ ٚ تمبهب ػت.فبوتٛسٞبی ثش ػشهٝ ٚ تمبهبی وبالٞبی لبچبق ٔٛثش 

 ٔی ؿٛدػٛأُ ًشف تمبهب ؿبُٔ:ٔی ثبؿذ وٝ تغییش ٞش یه اص ایٗ فبوتٛسٞب ػجت خبثدبیی ٔٙحٙی ٞبی ػشهٝ ٚ تمبهب 

 لیٕت پبییٙتش وبالٞبی لبچبق -1

یىی اص دالیُ اكّی تمبهبی وبالی لبچبق، پبییٙتش ثٛدٖ لیٕت ایٗ وبالٞب ٘ؼجت ثٝ وبالٞبی ٔٛخٛد دس ثبصاس سػٕی اػت.ٌٔبثك 

ی ٚاسداتی لبچبق، ػالٜٚ ثشایٗ اكُ پبیٝ ای لبٖ٘ٛ تمبهب، وبٞؾ لیٕت، ٔلشف وبال سا افضایؾ خٛاٞذ داد.ثٝ ایٗ تشتیت وبالٞب

وٝ ثٝ خٟت لیٕت ٘بصِتش، ٔلشف وٙٙذٜ سا خزة ٔی وٙذ، تمبهبی ٔلشف وٙٙذٜ اص وبالٞب سا ٞٓ افضایؾ ٔی دٞذ.ٔثال وبالٞبی 

اسصاٖ لیٕت ػبخت چیٗ دس ٔٛاسدی وٝ ثٝ كٛست لبچبق ٚاسد وـٛس ٔی ؿٛد، حمٛق ٚ ػٛاسم ٌٕشوی سا پشداخت ٘ىشدٜ ٚ 

ایشا٘ی اص لیٕت پبییٙتشی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ثب لذست خشیذ ػٕٛٔی خبٔؼٝ تٌبثك داسد. ٕٞچٙیٗ اػت وبالٞبی  ٘ؼجت ثٝ وبالٞبی

 لبچبق كبدساتی وٝ دس اٖ ػٛع ٔشصٞب وٓ ٚ ثیؾ ثب ٕٞیٗ ٚهؼیت ٔٛاخٝ اػت.

 اٍِٛی ٔلشفی خبٔؼٝ ٚ ٘بوبسآٔذی تِٛیذ -2

اػت.پغ اص وـف ٘فت دس وـٛس ٚ ثٛیظٜ افضایؾ لیٕت خٟب٘ی ٘فت ٘بوبسآٔذی التلبد ایشاٖ دس یه فشآیٙذ تبسیخی ؿىُ ٌشفتٝ 

، دسآٔذ ٞبی خیشٜ وٙٙذٜ ٘فتی تِٛیذ سا ٔتبثش ػبختٝ ٚ تٕبْ ٘بوبسآٔذی ٞبی ٘ظبْ التلبدی سا ثٍٙبٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ 1350خبْ اص دٞٝ 

اػت.اص ػٛی دیٍش دسآٔذ ٞبی  ای دس ایٗ ٔیبٖ ثب ایٗ دسآٔذٞب خجشاٖ ٌشدیذٜ اػت.آ٘چٝ آػیت دیذٜ، تِٛیذ ٚ ثٟشٜ ٚسی ثٛدٜ

ػشؿبس ٘فتی، ًجمبتی سا دس وـٛس ثٛخٛد آٚسدٜ  وٝ ثب ٚخٛد داؿتٗ تِٛیذی دس حذ ٚ ا٘ذاصٜ ی وـٛس ٞبی دس حبَ تٛػؼٝ، 

اٍِٛی ٔلشفی دس حذٚد وـٛس ٞبی پیـشفتٝ كٙؼتی ٚ تمشیجب ثب ٕٞبٖ تٙٛع ٚ ویفیت داس٘ذ. ًجمبتی وٝ دػتشػی ثٝ ؿجىٝ ٞبی 

ج اص وـٛس داؿتٝ ٚ تجّیغبت ؿجب٘ٝ سٚصی ایٗ ؿجىٝ ٞب ثش آ٘بٖ تبثیش ٔیٍزاسد ٚ اٌش وبالٞبی ٔٛسد تمبهبی آٟ٘ب دس تّٛیضیٛ٘ی خبس

 ثبصاس سػٕی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، آ٘شا اص ًشیك غیش سػٕی ٚ لبچبق دس دػتشع ایٗ ػذٜ لشاس خٛاٞذ ٌشفت.

 ویفیت، تٙٛع ٚ ٘ٛآٚسی دائٕی وبالٞبی خبسخی -3

وٝ دس ثبصاس ٞبی خٟب٘ی ػشهٝ ٔی ٌشدد، ثٝ خٟت سلبثت تٍٙبتًٙ ؿشوت ٞبی چٙذ ّٔیتی، ٞش سٚص ویفیت وبالٞبی خبسخی 

ثٟتشی پیذا وشدٜ ٚ تٙٛع ٔی یبثٙذ.ایٗ وبال ٞب اٌش اص ٘ٛع آٚسی ٔؼتٕش ثشخٛسداس ٘جبؿٙذ، اص ٔؼبثمٝ ٘فغ ٌیشی وٝ دس خشیبٖ 

تٍی ٔی وـب٘ٙذ. دس ٔمبثُ وبالٞبی ایشا٘ی وٝ ػٕذتب ثشای اػت، ػمت ٔی افتٙذ ٚ ؿشوت ٞبی تِٛیذ وٙٙذٜ سا ثٝ ٚسؿىؼ

دسكذ التلبد،  80ثبصاسٞبی داخّی تِٛیذ ٚػشهٝ ٔی وٙذ، دس سلبثت چٙذا٘ی لشاس ٘ذاس٘ذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ احبًٝ دِٚت ثش حذٚد 

تٛػي ٚ ثبال، وبالٞی ویفیت، ٌٛ٘بٌٛ٘ی، اثذاع ٚ ٘ٛع آٚسی دس تِٛیذ چٙذاٖ إٞیتی ٘ذاس٘ذ. ثٝ ایٗ خٟت كبحجبٖ دسآٔذٞبی ٔ

سا ٕ٘ی پؼٙذ٘ذ ٚ ثٝ ػٛی وبالٞبی خبسخی سٚ ٔی آٚس٘ذ. خشیذ وبالٞبی ثبدٚاْ خبسخی لبچبق ٘یض ثؼیبس  -ثٛیظٜ ثبدٚاْ –ایشا٘ی 

 ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ثٛدٜ ٚ دس ٔمبیؼٝ ثب وبالٞبی ٔـبثٝ دس ثبصاس سػٕی، ثٝ ٔیضاٖ لبثُ تٛخٟی اسصاٖ تش اػت.

 ْاثش ٘شخ اسص ٚ ٘شخ تٛس -4

دسكذ دسآٔذ ٞبی اسصی دِٚت اص ٔحُ كبدسات ٘فت خبْ ٚ ٔـتمبت آٖ ٚ حبُٔ ٞبی ا٘شطی تبٔیٗ ٔی  80دس وـٛس ٔب حذٚد 

ٌشدد. دس ؿشایي افضایؾ لیٕت ٘فت، تِٛیذ ٚ ٚاسدات وـٛس افضایؾ ٔی یبثذ ٚ اص ًشف دیٍش، ٘مذیٍٙی ٚ تٛسْ افضایؾ یبفتٝ ٚ 

وـٛس ٚ ٚهؼیت ٚاسدات)ا٘جٜٛ( ٚ كبدسات )پبییٗ غیش ٘فتی( ایدبة ٔی ٕ٘بیذ وٝ  ٔٛخت وبٞؾ ٘شخ اسص ٔی ٌشدد. ؿشایي تٛسٔی

ػبَ ٌزؿتٝ داؿتٝ ثبؿیٓ. دس ایٗ 7٘شخ اسص ٘یض افضایؾ یبثذ. وبفی اػت ٔشٚسی ثش ػٌح ػٕٛٔی لیٕت ٞخب ٚ ٘یض ٘شخ اسص دس 

سیبَ دس  8320٘شخ اسص)دالس( اص حذٚد ٔذت ػٌح ػٕٛٔی لیٕت وبالٞب ٚ خذٔبت ثیؾ اص كذ دسكذ افضایؾ یبفتٝ، دس حبِی وٝ 

دسكذ افضایؾ ٔی ثبؿذ. ٘شخ پبییٗ اسص خبسخی ٚ ٘شخ تٛسْ  20ٞضاس سیبَ سػیذٜ وٝ ٘ـبٍ٘ش حذٚد  10ثٝ حذٚد  1382ػبَ 

ثبالی داخّی، لیٕت ٞبی ٘ؼجی وبالٞب سا تغییش دادٜ، لیٕت وبالٞبی خبسخی ثٝ صیبٖ لیٕت وبالٞبی داخّی وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ 

ی آ٘شا افضایؾ ٔی دٞذ. وٝ ایٗ أش تمبهبی وبالی لبچبق سا ثب تٛخٝ ثٝ ػذْ پشداخت حمٛق ٌٕشوی، ٌؼتشؽ ٔی یبثذ تمبهب

 ( .فبوتٛسٞبی ًشف ػشهٝ لبچبق20-19: 1388 )ٔلٌفٛی،ػیذ ٔحٕذ حؼٗ،
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 ثیىبسی ٚ فمش -1

ی ثٝ لبچبق سٚی ٔی آٚس٘ذ. اص ًشف دیٍش ٞشچٝ ثیىبسی ثب لبچبق ساثٌٝ ٔتمبثُ داسد، ٞشچٝ ٘شخ ثیىبسی ثبالتش ثبؿذ، افشاد صیبدتش

تب  15لبچبق افضایؾ ٔی یبثذ، ٔـبغُ سػٕی ثیـتشی اص دػت ٔی سٚد، ثٝ ًٛسی وٝ ثشخی ثشسػی ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثٝ اصای ٞش

ٞضاس دالس وبالی لبچبق،  یه ؿغُ دس ػبَ اص ثیٗ ٔی سٚد. ٕٞچٙیٗ ثب ٚخٛد تالؽ ٞبی دِٚت ، ػبوٙبٖ ٔٙبًك ٔشصی  30

چبس فمش ثٛدٜ ٚ اص أىب٘بت آٔٛصؿی ٚ ثٟذاؿتی ٔحشْٚ ٔی ثبؿٙذ. فمش فشٍٞٙی ٘یض ٔضیذ ثش ػّت ثٛدٜ وٝ چٙذ ٕٞؼشی ٚ د

ٌؼتشدٌی ثؼذ خب٘ٛاس دس ٔٙبًك ٘تیدٝ آٖ اػت. ثب افضایؾ ٘شخ ثیىبسی ثٛیظٜ دس ٔٙبًك ٔشصی، لبچبق افضایؾ ٔی یبثذ.ثشخی 

 یظٜ دس خٙٛة، خٙٛة ؿشلی ٚ غشة وـٛس ثبالتش اص ٔتٛػي وـٛس ٘ـبٖ ٔی دٞذ.ٌٔبِؼبت ٔیضاٖ ثیىبسی سا دس ٔٙبًك ٔشصی ثٛ

 ٚخٛد تؼشفٝ ٞبی ثبال ٚ وبالٞبی ٕٔٙٛػٝ -2

تؼشفٝ ثبالی ثشخی وبالٞب ثبػث لبچبق ثیـتش آٟ٘ب ؿذٜ ؛ ثٝ ًٛسی وٝ ِٛاصْ اِىٕتشٚ٘یه، تلٛیشی ٚ خبٍ٘ی لبچبق حذٚدا ثٝ 

شداخت ػٛاسم ٌٕشوی ٚاسد ٔی ؿذ، دس ٔشاوض اكّی فشٚؽ ایٗ وبالٞب دس دػتشع ِٛاصٔی وٝ اص ًشیك سػٕی ٚ ثب پ 3/2لیٕت

لشاس داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ وبالٞبی ٕٔٙٛػٝ ٔب٘ٙذ ٌیش٘ذٜ ٚ ثـمبة ٞبی دسیبفت وٙٙذٜ ؿجىٝ ٞبی ٔبٞٛاسٜ ای ٚ ثشخی اخٙبع تدّٕی 

 ٛد آٚسدٜ اػت.ٔب٘ٙذ ِٛاصْ آسایؾ، ثبصاس لبچبق ٌؼتشدٜ ای سا دس ؿٟشٞبی ثضسي ثٛیظٜ دس ٔشوض ثٛخ

 اػىّٝ ٞبی غیش سػٕی -3

ٚسٚد غیش سػٕی وبالٞب اص اػىّٝ ٞبی غیش سػٕی غیش تدبسی ٔشثٛى ثٝ ثشخی اص اسٌبٖ ٞب وٝ چٙبٖ غیش ؿفبف ٚ ٘بٔشئی اػت 

. وٝ ٞیچ ثشآٚسد ٚ تخٕیٙی ٕ٘ی تٛاٖ اص آٟ٘ب اسائٝ وشد.ثشخی اص ایٗ اػىّٝ ٞب ٔتؼّك ثٝ ؿشوت ٘فت، پتشٚؿیٕی، ؿشوت ؿیالت 

اػىّٝ غیش ٔدبس فؼبَ دس خٙٛة ایشاٖ، ٔٛخت ٚاسد آٔذٖ خؼبسات ػٍٙیٙی ثش التلبد  120ػبصٔبٟ٘بی ٘ظبٔی اػت ٚ ٚخٛد 

 وـٛس ؿذٜ اػت.

 اثش ٘شخ ثٟشٜ -4

٘شخ ثٟشٜ ثب٘ىی دس وـٛس ٔب اغّت اص ػبصٚ وبس ػشهٝ ٚ تمبهبی پَٛ تؼییٗ ٘ـذٜ، ثّىٝ تٛػي دِٚت تؼییٗ ٔیٍشدد وٝ ٘شخ ٞبی 

٘ىی دس ػبِٟبی اخیش ، وٕتش اص ٘شخ تٛسْ ٔـخق ؿذٜ اػت.ثذِیُ ایٙىٝ ػٛد ثب٘ىی حتی ٕ٘ی تٛا٘ذ تٛسْ سا خجشاٖ وٙذ، ثٟشٜ ثب

٘مذیٍٙی خب٘ٛاسٞب ٚ ثخؾ خلٛكی دس ثب٘ىٟب خزة ٕ٘ی ؿٛد ٚ اص ػٛی دیٍش چٖٛ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس تِٛیذ ثب ٔٛا٘غ صیبدی 

ب ٔٛا٘غ سا ٘ذاسد، ثشخی اص ایٗ ٘مذیٍٙی ٞب ثٝ ػٛی فؼبِیت ٞبی لبچبق ػٛق ٔی ٔٛاخٝ اػت ٚ ٞش تِٛیذ وٙٙذٜ ای یبسای ٔمبثّٝ ث

 یبثذ ٚ ثٝ ػشهٝ آٖ ٔذد ٔی سػب٘ذ.

 تؼٟیالت خبدٜ ای  -5

تالؽ ٞبی وٝ پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ثشای تٛػؼٝ أىب٘بت سفبٞی سٚػتبٞب ٚ ػىٛ٘تٍبٟٞبی ٔشصی كٛست ٌشفتٝ اص خّٕٝ 

آة ِِٛٝ وـی، ثشق ٚ تبػیؼبت ؿجىٝ ٌبصسػب٘ی ٚ ساٜ ػبصی دس ٔٙبًك دٚس افتبدٜ ا٘دبْ ؿذٜ اػت   الذأبتی وٝ ثشای تبٔیٗ

 ،خذای اص ایٙىٝ أٙیت سا ٌؼتشؽ دادٜ، ٘مُ ٚ ا٘تمبَ وبالٞبی لبچبق سا ٘یض تؼٟیُ وشدٜ ٚ ػشػت ثخـیذٜ اػت.

 پبییٗ ثٛدٖ سیؼه لبچبق  -6

ؿٛ٘ذ وٝ ػٛد ٘بؿی اص استىبة ػُٕ ٔدشٔب٘ٝ ،ثیؾ اص ٞضیٙٝ آٖ ثبؿذ.ٚ دس  ثٌٛس وّی افشاد صٔب٘ی ٔشتىت تخّف التلبدی ٔی

ایٙدب ٔٙظٛس اص ٞضیٙٝ، ٔخبسج سیبِی تحٕیُ ؿذٜ ثش فشد ثؼالٜٚ سیؼه وـف تخّف ٔی ثبؿذ وٝ ؿبُٔ خشیٕٝ، ص٘ذاٖ ٚ 

شاٚ ثی وبساٖ ٚ ٘یض ثش خی آثشٚسیضی ٔختّف اػت.ٔتبػفب٘ٝ دس ٘ظبْ لوبیی ایشاٖ، ٞضیٙٝ ػُٕ ٔدشٔب٘ٝ لبچبق ثٛیظٜ ثشای فم

ٔشدٔبٖ ٔٙبًك ٔشصی وٝ لبچبق وبال سا دس فشًٞٙ خٛد چٙذاٖ غیش ٔـشٚع ٕ٘ی دا٘ٙذ، ٔدٕٛع سیؼه ٞضیٙٝ ٞبی لبچبق ٚ ثٝ 

 .خلٛف سیؼه آثشٚسیضی ثٝ ٔیضاٖ لبثُ تٛخٟی وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ افشا یبد ؿذٜ سا ثٝ ایٗ فؼبِیت ٔی وـب٘ذ

 ٌؼتشدٌی ٔشصٞب ثب ٕٞؼبیٍبٖ -7

وـٛس ؿبُٔ ؛ تشوٕٙؼتبٖ، آرسثبیدبٖ، اسٔٙؼتبٖ، تشویٝ،ػشاق، پبوؼتبٖ ٚ افغب٘ؼتبٖ دس ٕٞؼبیٍی وـٛس ٔبلشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ  14

ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ثب ایشاٖ ٞٓ ٔشص ٘ی ثبؿٙذ. وـٛس ٞبی وٛیت ػشثؼتبٖ، لٌش، أبسات، ػٕبٖ، سٚػیٝ ٚ لضالؼتبٖ اص ًشیك دسیب 
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ٞضاس ٚ پب٘لذ ویّٛٔتش سا تـىیُ ٔی دٞٙذ.  8ایٗ وـٛسٞب دس ٔدٕٛع ٔشصی ثٝ ًَٛ ثیؾ اص دس ٕٞؼبیٍی وـٛس ٔب لشاس داس٘ذ 

وـٛس وـٛسٞبی ٘ؼجتب فمیش ٔی ثبؿٙذ ٚ ٘ظبْ ػیبػی ٘یٕی اص ایٗ وـٛس ٞب یؼٙی ػشاق، افغب٘ؼتبٖ،  14حذٚد ٘یٕی اص ایٗ 

س تغییشات اػبػی ؿذٜ ٚ ؿشایٌی سا ثٝ ٚخٛد تشوٕٙؼتبٖ، آرسثبیدبٖ، اسٔٙؼتبٖ، سٚػیٝ ٚ لضالؼتبٖ دس دٞٝ ٞبی اخیش دچب

 (.16،17،18آٚسدٜ  وٝ ٔؼتؼذ خشْ خیضی ٚ اص خّٕٝ لبچبق ٌشدیذٜ اػت)ٕٞبٖ ٔٙجغ: 

 ٔٙحٙی ٞبی ٔشثٛى ثٝ ػشهٝ ٚ تمبهبی وبالٞبی لبچبق ثٝ كٛست صیش ٔی ثبؿذ

 
بوتٛسٞب خبثدبی ایٗ ٔٙحٙی ٞب سا ثٝ د٘جبَ داسد.اٌش فبوتٛسٞبی وٝ دس ثبال ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفت، ثب  تغییش ٞشوذاْ  اص ایٗ ف     

ٔٙحٙی ٞبی ػشهٝ ٚ تمبهبی لبچبق سا دس وٙبس ٞٓ سػٓ وٙیٓ، ٔب٘ٙذ ٞش ثبصاسی داسای تؼبدَ ٔی ثبؿذ، وٝ اص ٌ٘ش وبسایی 

 .ٔی ؿٛد التلبدی یه ٘مٌٝ ثٟیٙٝ ٔی ثبؿذ، ِزا تغییش دس ٘مٌٝ تؼبدَ)خبثدبی ٔٙحٙی ٞب( ػجت ػبص ٞضیٙٝ ٞبی ثشای دِٚت

 
ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ ثبال ٔـخق ؿذٜ اػت دس یه ٔمذاس ٔـخق، لیٕت وبالی لبچبق ؿذٜ اص لیٕت ثبصاسی وٕتش ثٛدٜ، پغ  

 ایٗ أش ثبػث افضایؾ تمبهب ثشای وبالٞبی لبچبق ؿذٜ وٝ خٛد ػبُٔ ثضسٌی دس افضایؾ پذیذٜ لبچبق ٔی ؿٛد.

 

 مًاد ي ريش 

سای ػٛد ٚ صیبٖ ٔی ثبؿذ أب ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ فبوتٛسٞب ی صیبدی دس سػیذٖ ثٝ ػٛد دس لبچبق لبچبق ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٞش ثبصاسی دا

ٔٛثش ٔی ثبؿٙذ  ٚ ثحث ػٛد داسای سیؼه ٔی ثبؿذ ثٙبثشایٗ تبثغ ػٛد لبچبق ثٝ كٛست یه تبثغ ػٛد ا٘تظبسی خٛاٞذ ؿذ.دس 

ات تٌجیمی  ٚ یب ٔذَ ا٘تٌبسات ػمالیی اػتفبدٜ ٔی ثحث ٞبی التلبد والٖ ٔؼٕٛال ثشای ؿىُ دٞی ا٘تظبسات اص ٔذَ ا٘تظبس

 ؿٛد.

 مدل اوتظارات تطبیمی

ٔی ؿٛد. یؼٙی  خطا استفادٌدس ایٗ ٔذَ ثشای سػیذٖ ثٝ ا٘تظبس ٔٛسد ٘ظش) دس ثحث لبچبق ػٛد ٔٛسد ٘ظش(  اص ٔذَ تلحیح ٚ 

ػٛد ٚالؼی  ٚ ٘یض یه ػٛد ا٘تظبسی )ػٛد فشد ثشای ا٘دبْ پیؾ ثیٙی خٛد اص اًالػبت ٌزؿتٝ اػتفبدٜ ٔی وٙذ.ثشایٗ اػبع یه 

(. ثٌٛس وّی ٔىب٘یؼٓ ثشآٚسد ثٝ كٛست صیش خٛاٞذ  T – 1پیؾ ثیٙی ؿذٜ ( ثش اػبع  اًالػبت ٌزؿتٝ خٛاٞذ داؿت ) صٔبٖ 

 ثٛد
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پیؾ ثیٙی   ٚ خٌبیی وٝ فشد دس  ٔی ثبؿذ. دٚٔیٗ خّٕٝ حبكّوشة ػبُٔ تؼذیُ  t – 1اِٚیٗ خّٕٝ ػٛد ٚالؼی دس صٔبٖ 

  0 = ثیٗ كفش ٚ یه لشاس داسد. دس ٔمذاس حذی    ٔشتىت ٔی ؿٛد سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. هشیت  t -1ػٛد ٔشثٛى ثٝ دٚسٜ 

،یؼٙی ایٙىٝ فشد خٌبی ثشآٚسد ٌزؿتٝ سا دس ٘ظش ٍ٘شفتٝ ٚ ًجك ػٛد ٌزؿتٝ  پیؾ ثیٙی خٛد سا ا٘دبْ ٔی دٞذ. ٚ دس كٛستی 

ثشاثش ثب یه ثبؿذ فشد ا٘تظبسات خٛد دس ٔٛسد ػٛد سا تغییش ٕ٘ی دٞذ. ٔضیت ایٗ سٚؽ ایٙؼت وٝ ثٝ ًٛس ٘ؼجتب ػبدٜ ٚ  وٝ  

كشیح ػُٕ ٔی وٙذٚ ِی ٟٕٔتشیٗ ایشاد آٖ ایٙؼت وٝ خٌب ٞب دس ٞش دٚسٜ ثٝ ٔمذاس لجّی اهبفٝ ٔی ؿٛ٘ذ پغ ٕ٘ی تٛاٖ پیؾ 

 (.180-176: 1388ثیٙی دلیمی داؿت ) ثشا٘ؼٖٛ، 
 

 مدل اوتظارات عمالیی
دس ایٗ ٔذَ فشد ثشای ا٘دبْ پیؾ ثیٙی اص تٕبٔی اًالػبت ٔٛخٛد ) ٌزؿتٝ، حبَ ٚ آیٙذٜ (اػتفبدٜ ٔی وٙذ. دس ایٗ سٚؽ چٖٛ  

 اص تٕبٔی اًالػبت اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ِزا ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٌفت وٝ ػٛد  ا٘تظبسی ثشاثش ثب ػٛد ٚالؼی خٛاٞذ ثٛد.

 

 
ٔؼٙبػت وٝ ػٌح ػٛد ٚالؼی )تحمك یبفتٝ( ٔؼبٚی ػٌح ا٘تظبسی  ػٛد ثٝ اهبفٝ یه خضء خٌبی ٘بٔؼیٗ ٚ تلبدفی  ایٗ ثذیٗ

 (278-271ثب ٔیبٍ٘یٗ كفش اػت.) ٕٞبٖ : 

ِزا ثب تٛخٝ ثٝ ٔذَ ٞبی فٛق ٔی تٛاٖ اظٟبس ٕ٘ٛد وٝ لبچبق چٖٛ یه ٔبٞیت ػٛدآٚسی ػشیغ  ثشای ػذٜ ای خٛاٞذ داؿت ِزا 

ٝ دس ایٗ فؼبِیت ٞؼتٙذ داسای یه تبثغ ا٘تظبسی خٛاٞذ ثٛد وٝ ثشاػبع آٖ  ٔی تٛاٖ یه ثشآٚسد اص ػٛد داؿتٝ ثشای وؼب٘ی و

ثبؿٙذ . أب ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ لبچبق ثذِیُ ٔخبًشٜ ثبالی آٖ ٔب٘ٙذ خشیٕٝ تٛلیف ٚ ٔلبدسٜ دس ؿشایي ثی إًیٙب٘ی كٛست 

ٔٛسد ا٘تظبس خٛاٞذ ثٛد.ثب تٛخٝ ثٝ ٔتغیشٞبی صیش ٔیتٛاٖ تبثغ ا٘تظبسی ػٛد ٔیٍیشد. ثذیٗ تشتیت تبثغ ػٛد لبچبق یه تبثغ ػٛد 

 (1سا ثشای لبچبق ثذػت آٚسد.)ٔؼبدِٝ 

 
 :qوُ وبال دس ثبصاس داخّی 

:p )لیٕت وبال دس ثبسصاس داخّی)لیٕت وبالی ٚاسداتی 

qs  ٔمذاس لبچبق وبال: 

eB ٜ٘شخ اسص دس ثبصاس ػیب : 

eo اس سػٕیاسص سػٕی دس ثبص  : ٘شخ 

μ       1: احتٕبَ وـف لبچبق> μ >0 

لیٕت وبال دس ثبصاس  Pٚاحذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. دس ایٗ تبثغ    qsخضء اَٚ دسآٔذ ٔٛسد ا٘تظبس ٚ خضء دْٚ ، ٞضیٙٝ ٞبی لبچبق 

 (.2داخّی  یب لیٕت وبالی ٚاسداتی اػت وٝ ثٝ كٛست صیش اػت)ٔؼبدِٝ 

 
 ٜ ػٟٓ وبالی لبچبق اص وُ ثبصاس ٚ ٘شخ تؼشفٝ ٞؼتٙذ .ثٝ تشتیت ٘ـبٖ دٞٙذ λ  ٚt  لیٕت ٚالؼی

 :P   *    دس ثبصاس اػت.دس حبِت ٔؼِٕٛی ایٗ لیٕت ٔتبثش اص ٚصٖ وبالی لبچبق ٚ ٚاسدات سػٕی دس ثبصاس اػت. دسحبِت حذی

ٔمبثُ اٌش  ٚاسدات  ، لیٕت داخّی ساتؼییٗ ٔی وٙذ ٚ دسeB( لیٕت لبچبق یؼٙی  λ; 1اٌش تٕبْ ثبصاس ثٝ لبچبق اختلبف یبثذ ) 

( ثٛدٜ ٚ ثٙبثشایٗ لیٕت داخّی ٕٞبٖ لیٕت ٚاسدات یؼٙی  λ;  0سػٕی تٕبْ ثبصاس سا ثٝ خٛد اختلبف ٔی دٞذ دس ایٗ حبِت ) 

eo(1+ t)  ِٝ(.3خٛاٞذ ثٛد)ٔؼبد 
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 (4( داسیٓ )ٔؼبدِٝ 3( دس )1ثب خبیٍزاسی ٔؼبدِٝ )

 
 (5ق وٝ ػجبست ا ػت اص)ٔؼبدِٝ ٚ٘یض ثب تٛخٝ ثٝ ؿشى حذاوثش ػبصی ػٛد ػبُٔ لبچب

 
 (6ٚ٘یض ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ )ٔؼبدِٝ 

 

 
سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٚ ػپغ ٔـتمبت خضئی سا ثذػت  q    وٝ ایٗ ٔؼبدِٝ ساثٌٝ ثیٗ لبچبق ٚػٛأُ ٔٛثش ثشآٖ ثب فشم ٔؼیٗ ثٛدٖ

 ( 7ٔی آٚسیٓ)ٔؼبدِٝ

 
تؼشفٝ ٚ ٔمذاس لبچبق اػت. ثب افضایؾ ٔٛا٘غ تدبسی ٔب٘ٙذ تؼشفٝ، ٘تیدٝ ثذػت آٔذٜ اص فشَٔٛ ثبال ثیبٍ٘ش ساثٌٝ ٔؼتمیٓ ثیٗ ٘شخ 

ٞضیٙٝ ٚاسدات سػٕی ثبال ٔی سٚد وٝ ثٝ د٘جبَ آٖ اٍ٘یضٜ ثشای تدبست غیش لب٘ٛ٘ی وٝ ٔؼبف اص ػیبػت ٞبی ٔحذٚد وٙٙذٜ 

ثب ٞذف حذاوثش ػبصی تدبسی اػت افضایؾ ٔی یبثذ.دس ٚالغ تـذیذ ٞشٌٛ٘ٝ ٔحذٚدیت تدبسی اٍ٘یضٜ لبچبق وبال سا دس وـٛس 

ػٛد اص ًشیك فشاس اص لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات تدبسی یب پبػخٍٛیی ثٝ تمبهبی داخّی سا افضایؾ ٔی دٞذ.اص ػٛی دیٍش ثب تٛخٝ ثٝ 

 (9ٚ 8فشَٔٛ ٞبی صیش)

  

 

 
لبچبق سا وبٞؾ استجبى ٔؼىٛػی ثیٗ ٘شخ اسص دس ثبصاس ػیبٜ ٚ ٔفذاس لبچبق ٚخٛد داسد. ثش ایٗ اػبع ٞضیٙٝ ٞبی لبچبق ، ٔمذاس 

ٔی دٞذ.ٕٞچٙیٗ ساثٌٝ ٔؼتمیٕی ثیٗ ٘شخ اسص سػٕی ٚ لبچبق ٚخٛد داسد ثٝ ٘حٛی وٝ ثب افضایؾ ٘شخ اسص سػٕی دس ؿشایي 
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ثبیت ثٛدٖ ػبیش ػٛأُ ثٝ دِیُ ثبال سفتٗ ٞضیٙٝ ٞبی ٚاسدات سػٕی اٍ٘یضٜ ا٘تمبَ اص ثبصاس سػٕی ثٝ ثبصاسغیش سػٕی تمٛیت ؿذٜ 

 بچبق افضایؾ ٔی یبثذ.ٚ ثذیٗ تشتیت ٔمذاس ل

وٝ ٔی ٌٛیذ ثب افضایؾ وـف لبچبق، ٔمذاس لبچبق وبٞؾ ٔی یبثذ. ثب تـذیذ  eB – eo(1-t)ٕٞپٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ ساثٌٝ 

الذأبت ٔجبسصٜ ثب لبچبق اص ًشیك هجي ٚ ٔلبدسٜ أٛاَ ٚ یب خشیٕٝ، ػٛد ٔٛسد ا٘تظبس ٘بؿی اص فؼبِیت لبچبق وبٞؾ ٔی 

 (257-252:  1388 یبثذ.)پظٚٞبٖ ٚٔذاح،

دس وُ ٔی تٛاٖ چٙیٗ اػتٙجبى ٕ٘ٛد وٝ وبالٞبی لبچبق ثب تٛخٝ ثٝ لیٕت پبییٗ تشی وٝ دس ثبصاس داس٘ذ ػجت ایدبد افضایؾ 

تمبهب اص ػٛی ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔی ؿٛد وٝ ایٗ أش ػجت تحشیه ٞشچٝ ثیـتش لبچبلچیبٖ ثشای ٚسٚد ٚ خشٚج وبالٞب ٔی ؿٛد، 

فتٗ فبوتٛسٞبی ٔتبثش ثش لبچبق ٔب٘ٙذ تؼشفٝ ٞب، ٞضیٙٝ ٞبی لبچبق  ٚ.. وٝ ثش٘شخ اسص سػٕی ٚ غیش اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ دس ٌ٘ش ٌش

 سػٕی ٚ ٘یض فبوتٛس احتٕبَ یب ػذْ احتٕبَ وـف لبچبق اثش ٌزاس٘ذ ٔی تٛا٘ذ ایٗ پذیذٜ سا تـذیذ یب وبٞؾ دٞذ.

 

 پیامد َای واضی اس لاچاق

 صدمٍ بٍ اضتغال -1

ؾ ٘شخ اؿتغبَ ثیبٖ وٙٙذٜ لذست ٌشفتٗ التلبد صیشصٔیٙی اػت.ٞٓ اوٖٙٛ ػبِیب٘ٝ ثٝ یه ٔیّیٖٛ دس التلبد ٞبی سػٕی وبٞ

ؿغُ احتیبج اػت . دس ٔٛسد آثبس ثش افضایؾ ثیىبسی ثبیذ ٌفت ًجك ٔحبػجبت ا٘دبْ ؿذٜ وٝ ثٝ تبییذ ػتبد ٔجبسصٜ ثب لبچبق ٔٛاد 

ٞضاس فشكت ؿغّی اص ثیٗ ٔی سٚد. ثٝ ػجبست دیٍش ثب ایٗ 100ی ،ٔخذس سػیذٜ اػت ،ثٝ اصای ٞش یه ٔیّیبسد دالس لبچبق ٚاسدات

ٞضاس  600ٔیّیبسد وبالی لبچبق ،ایٗ أىبٖ ثٝ  6ٔجّغ ٔیتٛاٖ ػبال٘ٝ كذ ٞضاس فشكت ؿغّی ایدبد وشد وٝ ثب احتؼبة ػبال٘ٝ 

ذ ٞضاس فشكت ؿغّی ایدبد ؿغُ ٔیشػذ. اٌش تٟٙب لبچبق وبالی ٕٞشاٜ ٔؼبفش اص ٔجبدی لب٘ٛ٘ی كٛست ٕ٘ی ٌشفت تٟٙب ػبالتٝ ك

( ٚتِٛیذ ٘بخبِق كٙؼتی ساثٝ دِیُ ػشٌشدا٘ی ػشٔبیٝ NDPلبچبق تِٛیذ ٘بخبِق داخّی )  (16:1387ٔی وٙذ )ًٚٗ پٛس،

داخّی ٚوبٞؾ فشكت ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثشای ایدبد اؿتغبَ ِٔٛذ ٚٔٛثش وبٞؾ ٔی دٞذ ٚدس ٘تیدٝ ػجت افضایؾ ثیىبسی ٔی 

 (93:1388ؿٛد.)ثیبت ػشٔذی،ػجبػی،

 کمک بٍ افشایص فمز  -2

فمش ٞٓ ٔیتٛا٘ذ ػّت ٚٞٓ ٔؼَّٛ لبچبق ثبؿذ.ایٗ أش ثب٘ٛیٝ ثالفبكّٝ پغ اص ؿىؼت تِٛیذ ٚوبػؾ اؿتغبَ ٚدسآٔذ ػبسم ٔی 

ؿٛد.یؼی ثب افضایؾ لبچبق وبال ،فمش دس خبٔؼٝ اص آ٘چٝ ٚخٛد داسد ثیـتش ٔی ؿٛد.صیشا لبپبق ػشٔبیٝ ٌزاسی ِٔٛذ سا اصٞذف اكّی 

ٛد ٔٙحشف وشدٜ ، تِٛیذات ٚدسآٔذ سا وبٞؾ دادٜ ٚثٝ ٔشٚس فمش سا ػبسم ٔی وٙذ.لبچبق وبال ؿشایي تٛصیغ دسآٔذ ٚثشٚتٟبی خ

اختٕبػی ساثٝ ٞٓ ٔی سیضد ٚٔمذٚسات التلبدی دِٚت ساوٝ ٔی تٛا٘ذ اص ًشیك ٞضیٙٝ ٞبی ػٕٛٔی ٚاػٌبی یبسا٘ٝ ٚدیٍش حٕبیت 

ٞؾ ٔی دٞذ.سػیذٖ ًجمٝ لبچبلچی ثٝ ثشٚت ٞبی ٍٞٙفت ،سٚ٘ذ فمیشتش ؿذٖ ٞبی اختٕبػی ثٝ ًجمٝ ٔحشْٚ وٕه وٙذ وب

 .(7ٚ 6: 1387ًجمبت خبٔؼٝ سا ػشػت ٔی ثخـذ)ًٚٗ پٛس،

 َشیىٍ َای اوساوی يمالی مبارسٌ با لاچاق -3
.ٕٞٝ ػبِٝ تؼذاد وـٛس ایشاٖ ٕٞٝ ػبِٝ دس ساػتبی ٔجبسصٜ ثب لبچبق ، تّفبت ا٘ؼب٘ی ٚٞضیٙٝ ٞبی ٔبِی  فشاٚا٘ی  سأتحُٕ ٔی ؿٛد

صیبدی اص ٔبٔٛساٖ ٘یشٚی ا٘تٌبٔی دس ٔٙبًك ٔشصی وـتٝ ٔی ؿٛ٘ذ.ثشای وٙتشَ ٔشصٞب دِٚت ثٝ فىش اػتخذاْ ثیـتش ٔبٔٛساٖ 

 ٘یشٚی ا٘تٌبٔی ٚا٘ؼذاد ٔشصٞب ثٝ ػٙٛاٖ یه ساٞىبس ٍ٘بٜ ٔی وٙذ وٝ ایٗ أش ٞضیٙٝ ٞبی فشاٚا٘ی سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت.

 پیامد َای فزَىگی -4

ٔزٞجی ٔٙبًك حبؿیٝ ای ثب ٔٙبًك داخّی وـٛس اص ٚیظٌی ٞبی ٘ؼجتب ػٕٛٔی ٚخٟبٖ ؿَٕٛ ثب  –تفبٚت ٞبی فشٍٞٙی ،لٛٔی 

 ػبیش ٔٙبًك اػت. ایٗ تفبٚت ٞب پیبٔذ ٞبی صیش سا ثٝ د٘جبَ داسد:

 ٌؼؼتٍی دس ٚحذت ّٔی ٚا٘ؼدبْ وـٛس  - 1-4
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 ٔٙبًك حبؿیٝ ایفشاٞٓ ؿذٖ أىبٖ ٘فٛر فشًٞٙ ٔخبِف ٚحذت ّٔی دس  -2-4

 ٚاٌشایی ٘ؼجت ثٝ داخُ ٚ ٞٓ ٌشایی ٘ؼجت ثٝ خبسج وٝ ثبػث وبٞؾ هشیت أٙیت ٔی ؿٛد -4 -3 

 ػمت ٔب٘ذٖ اص سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٚثش٘بٔٝ ٞب ،وٝ ثبػث هؼف ثٙیبٖ ٞبی التلبدی ٚفشٍٞٙی ٌٔٙمٝ خٛاٞذ ؿذ. -4 -4 

 سا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ ثبؿذ : لبچبق ٔی تٛا٘ذ ػجت تـذیذ ٔٛاسد ثبال ؿذٜ ٚآثبس ػٛء فشٍٞٙی صیش 

 افضایؾ خٌش سیؼه پزیشی دس لجبَ ٚاسدات لبچبق  -

 افضایؾ سٚحیٝ  تخّف ٚفشاس اص لبٖ٘ٛ -

 فشٍٞٙی  –افضاثؾ ٘بٞٙدبسی ٞبی اختٕبػی  -

 توؼیف فشًٞٙ وبس ٚتالؽ دس ٔٙبًك ٔشصی  -

 . (3:1388تشغیت ثٝ لبچبق ٔٛاد ٔخذس)اسٔغبٖ ، -

 وا امىی در ایه مىاطك  بزيس کىد ضدن تًسعٍ مىاطك مزسی ي -5
ثب ایٙىٝ دس ٌزؿتٝ ثؼیبسی اص ٘ٛاحی ٔشصی وـٛس اص أىب٘بت ٚ الّیٓ ٔٙبػت ص٘ذٌی ثشخٛسداس ٘جٛدٜ ا٘ذ أب ثشخی اص ٔـىالت 

ٞٙٛص ثٝ لٛت خٛد ثبلی ٔب٘ذٜ اػت، تب ا٘ذاصٜ ای وٝ دس ٟٔبخشت ٔشص٘ـیٙبٖ ثٝ ثشخی وـٛسٞبی ٕٞدٛاس یب سؿذ لبچبق وبال ثٝ 

ذات دِٚتی اص خّٕٝ ٔضایبی لب٘ٛ٘ی ٔجبدالت ٔشصی ، سػب٘ذٖ وبالی دِٚتی ثٝ دػت ٔشدْ دس تالؽ خٟت ثٟجٛد ٕٞٝ تٕٟی

 ٔؼیـت آ٘بٖ ثی تبثیش ٘جٛدٜ اػت.

ٞٓ اوٖٙٛ ثخـی اص اػتجبساتی وٝ ٔی تٛا٘ذ كشف ػٕشاٖ ٔشصٞب ؿٛد ، ػٕال كشف ٔجبسصٜ ثب لبچبق ٔی ؿٛد.سٚاج ػٛددٞی لبچبق 

ٛا٘ذ فؼبِیت ٞبی ٔفیذ ٚٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ كٙؼتی ٚوـبٚسصی سا تحت ؿؼبع لشاس دٞذ ٚثٝ ػذْ اػتمجبَ دس ٘ٛاحی ٔشصی ٔی ت

)ًٚٗ  ثىـب٘ذ ٚػشٔبیٝ ٌزاسی سا دس ایٗ ٔٙبًك ثٝ ِحبٍ دٚسی اصثبصاس فشٚؽ ٚفمذاٖ ػبختبس التلبدی ٌّٔٛة ،وبٞؾ دٞذ

 .(14:1387پٛس،

 کاَص درآمدَای مالیاتی ديلت -6
ِیبتی دِٚت ٘یض ٔی تٛا٘ذ یىی دیٍش اص آثبس التلبد پٟٙبٖ  ٔی ثبؿذ، صیشا دس أذٞبی حبكُ اص فؼبِیت وبٞؾ دس آٔذ ٞبی ٔب

ٞبی التلبدی ثٝ كٛست كحیح ثشآٚسد ٕ٘ی ؿٛ٘ذ وٝ ثبٌِجغ ، ٔبِیبتی ٘یض خٕغ آٚسی ٕ٘ی ٌشدد.اِجتٝ یىی اص دالیُ ٟٔٓ 

سٚیت ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٘یٕی اص التلبد پٟٙبٖ ثٝ ٚاػٌٝ فشاس ٔبِیبتی ٌؼتشؽ  التلبد پٟٙبٖ فشاس اص ٔبِیبت ٘یض ٔی ثبؿذ.ػبیٕٖٛ ٚ 

ؿىُ ٌشفتٝ اػت. تٙضی یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٔتغیش ٞبی ؿىُ دٞٙذٜ ٚاثش ٌزاس٘ذٜ ثش التلبد پٟٙبٖ سا ٘شخ ٟ٘بیی ٔبِیبت ٔی دا٘ذ. 

ثیٕٝ وٕتشی پشداخت  ؿٛد ٚیب تٛافك سػٕی وبسٌشاٖ ٚثؼوی اص وبسفشٔبیبٖ دس ٔٛسد پشداخت ٔضد وٓ ، ثٝ ایٗ ٔٙظٛس وٝ ػٟٓ 

دس ٘ظشٌشفتٗ ٔلبسف ؿخلی ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبسج ثٍٙبٜ ) وٝ دس ٘تیدٝ ، دسأذ ٞبی ؿخلی ٚثٍٙبٜ وبٞؾ یبفتٝ ٚٔبِیبت وٕتشی 

( ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اص وبٞؾ دسآٔذ ٞبی Transfer Pricingپشداخت ٔی ؿٛد( ٟٚٔٓ تش اص ٕٞٝ ، پذیذٜ لیٕت ٌزاسی ا٘تمبِی )

 (127:1386دبد التلبد پٟٙبٖ ٚ ٌؼتشؽ آثبس آٖ ٔی ثبؿذ.)ٔٛػؼٝ تحمیمبتی تذثیش التلبد،دِٚت ٚدالیُ ای

 کاَص رفاٌ اجتماعی  -7
ثب سٚاج التلبد پٟٙبٖ ،ثی ٘ظٕی ٞبی اختٕبػی ؿذت ٔی یبثذ ٚ ػیبػت ٞبی التلبدی ٚ اختٕبػی دِٚت دچبس تضِضَ ٔی ؿٛد 

ٟ٘بدی وٝ لذست اػٕبَ حبوٕیت سا داسد اص دػت ٔی دٞٙذ. ثٝ ػجبست دیٍش ثب ٚدس ٘تیدٝ افشاد اػتٕبد خٛد سا ثٝ دِٚت ثٝ ػٙٛاٖ 

سٚاج التلبد پٟٙبٖ ، آٔبسٞب ، ٕ٘بیٙذٌی خٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ ٚهؼیت التلبدی اختٕبػی خبٔؼٝ اص دػت دادٜ ٚٔٙدش ثٝ ػذْ اتخبر 

٘یض ، ٘ظبْ التلبدی ٚاختٕبػی وـٛس اختٕبػی ثٝ ٍٞٙبْ ٚكحیح تٛػي دِٚت ٞب ؿذٜ ٚاص ایٗ ثٝ ثؼذ  –ػیبػت ٞبی التلبدی 

 (127آػیت دیذٜ ٚ ثبػث وبٞؾ سفبٜ اختٕبػی ٔی ؿٛد.)ٕٞبٖ ٔٙجغ:

 پاییه آيردن کارایی سیاست َای التصادی تًسط بزوامٍ ریشان کطًر -8
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ثشای ػیبػت ٌزاسی ٚثش٘بٔٝ سیضی دس ثیـتش وـٛسٞبثٝ ٔذَ ٞبی والٖ ػٙدی دس ػٌٛح ٔختّف تٛػُ ٔی خٛیٙذ. دس ایٗ 

ٔذِٟب اثتذا سٚاثٌی ثیٗ ٔذَ ٞبی التلبدی ثشلشاس وشدٜ، ػپغ ثب اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی التلبد ػٙدی آٟ٘ب سا ثشاٚسدٜ وشدٜ ٚدس 

تٙظیٓ ػیبػت ٞبی پِٛی ، ٔبِی ، تدبسی ٚ... ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی دٞٙذ .ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔتغیش دسآٔذ ّٔی یىی اص ، یىی اص 

د والٖ وـٛس ٞب ٔی ثبؿذ.اٌش حدٓ التلبد پٟٙبتٗ ٚػّی اِخلٛف لبچبق ٚػیغ ٌٚؼتشدٜ ٔتغیش ٞبی اكّی ٔذَ ٞبی التلب

ثبؿذ،  ثشاٚسدٞبیی وٝ اص التلبد ّٔی خٛاٞذ ؿذ ٘بكحیح ٚدس ٘تیدٝ ثٝ وبس ٌشفتٗ ایٗ ثشآٚسدٞب دس ٔذَ التلبد ػٙدی ثٝ ٘تبیح 

ی سٚد.ٌؼتشؽ ایٗ پذیذٜ ٔٙدش ثٝ ػذْ وبسایی ٚػیبػت ٞبی غیش وبسا ٔٙدش ٔی ؿٛد ٚاػتٕبد ػٕٛٔی ثٝ ػیبػتٟب اص ثیٗ ٔ

ػیبػتٍزاسی ٞب ؿذٜ ٚیب حذالُ اػتٕبد ثٝ ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔٝ سیضی ٚدخبِت دِٚت ساوٕشٍ٘تش ٕ٘ٛدٜ اػت.ٚثبػث ؿذٜ وٝ ٘ظشیبت 

 (126ٔشثٛص ثٝ ػذْ دخبِت دِٚت )٘ظشیٝ والػیىٟب( ؿذت  ثیـتشی یبثذ.)ٕٞبٖ ٔٙجغ:

 تاثیز بز باسار داخلی -9

الٞبی ٔـبثٝ خبسخی ثذٖٚ پشداخت حمٛق ٚػٛاسم ٌٕشوی وٝ ٔٛخت ٔی ؿٛد وٝ لیٕت ایٗ وبالٞب ٘ؼجت ثٝ وبالٞبی ٚسٚد وب

داخّی پبییٙتش ثبؿذ، فوبی سلبثتی دس داخُ اص ثیٗ سٚد ٚدس وٙبس آٖ سلبثت دس ٔیبٖ لبچبلچیبٖ سٚ ثٝ افضایؾ ٔی ٌزاسد وٝ ایٗ 

 (93:1388ثیبت ػشٔذی،ػجبػی،أش اثشات ٘ب ٌّٔٛثی ثش ثبصاس خٛاٞذ ٌزاؿت.)

 اثز بزدرآمد َای ديلت -11
اص آ٘دبییىٝ لبچبق ثٝ ٔٙظٛس فشاس اص پشداخت حمٛق لب٘ٛ٘ی دِٚت كٛست ٔی ٌیشد، ٔٛخت وبٞؾ دسآٔذٞب ٚػٛایذ دِٚت ٔی 

 ٌشدد ایٗ ٔؼأِٝ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ ویفیت خذٔبت ػٕٛٔی ٔی ٌشدد ٚاص ًشفی ٔٛخت ٌؼشی ثٛدخٝ دِٚت ؿذٜ ٚآثبس دیٍشی

 (93سا٘یض ثش ٕٞشاٜ داسد.)ٕٞبٖ ٔٙجغ:
 

 وتیجٍ گیزی ي ارائٍ راَکارَا
٘تبیح حبكُ اص ایٗ پضٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ لبچبق ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼوُ ثضسن التلبدی  ٔی تٛا٘ذ تبثیشات فشاٚاٖ ثش التلبد 

ه لبچبق، ٔحشٚٔیت ٞبی یه وـٛس داؿتٝ ثبؿذ. ػُّ ٚ ػٛأُ ٔختّف التلبدی ٚ غیش التلبدی ٕٞچٖٛ؛ پبییٗ ثٛدٖ سیؼ

ؿذیذ التلبدی،ٚخٛد ٔشصٞبی ٌؼتشدٜ ٚ... ٔی تٛا٘ذ ػجت ٚلٛع پذیذٜ لبچبق دس ٔٙبًك ٔشصی وـٛس ٔی ؿٛد. لبچبق ٔی تٛا٘ذ 

پیبٔذ ٞبی ٔٙفی اص خّٕٝ كذٔٝ ثٝ اؿتغبَ، وٙذ ؿذٖ تٛػؼٝ ٔٙبًك ٔشصی، وبٞؾ دسآٔذٞبی ٔبِیبتی دِٚت ٚ...سا ثٝ ٕٞشاٜ 

ٚاسد ٔی وٙذ.دس ایٗ ساػتب ثشای وٙتشَ ٚ وبٞؾ اثشات ایٗ داؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ٔ دٕٛع ٌِٕٝ ٞبی صیبدی سا ثٝ التلبد وـٛس 

 چذیذٜ ٔخشة ساٞىبسٞبی صیش سا پیـٟٙبد ٔی وٙیٓ.

 ایدبد اؿتغبَ دس ؿٟش ٞبی ٔشصی ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ساٞىبس -1

 ایدبد تؼبٚ٘ی ٞبی ٔشصی  -2

 ٔتمبػذ ػبصی ٔشدْ دس پشٞیض اص لبچبق -3

 ایدبد ؿٟشن ٞبی ٔشصی  -4

 ا٘ؼذاد ٔشصٞب -5

 ٚهغ تؼشفٝ ٞبی ٌٕشوی خبف ثشای ٔشص ٘ـیٙبٖ -6

 ٚهغ لٛا٘یٗ خبف ٚ ؿذیذ دس ساثٌٝ ثب ٔدشٔبٖ لبچبق – 7

 دسخٛاػت ٕٞىبسی اص دِٚت ٞبی ٕٞؼبیٝ دس خلٛف وٙتشَ ٔشصٞب ٚ خٌّٛیشی اص لبچبق -8

 ّیتالؽ دس خٟت افضایؾ ویفیت وبالٞبی تِٛیذی داخ -9

ٕٞچٙیٗ ٞذفٕٙذ ؿذٖ یبسا٘ٝ ٞب ٔی تٛا٘ذ ػجت وبٞؾ لبچبق ثشخی وبالٞبی وٝ لجال ٔٛسد حٕبیت ثٛد٘ذ ؿٛد .اص خّٕٝ  
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)ثٙضیٗ ٚ ٌبصٚئیُ( ٚ آسد وٝ لجال ثشاحتی ثخبًش لیٕت پبییٗ دس داخُ ثٝ خبسج اص وـٛس لبچبق ٔیـذ . ِٚی دس حبَ حبهش 

 اػت ٚ لبچبق آٟ٘ب فبلذ ٔضیت ٘ؼجی ٔی ثبؿذ ٔیضاٖ لبچبق ایٗ وبالٞب وبٞؾ یبفتٝ اػت. ثخبًش ایٙىٝ یبسا٘ٝ آٟ٘ب ثشداؿتٝ ؿذٜ
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