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ًشخ تاالی تیىاسی تخػَظ تیىاسی جَاًاى ٍ فاسؽ التحػیالى ، تذّی ّای ًظام تاًىی ، وسشی ّای تَدجِ دٍلت ، 
اتش چالص  6ضذیذ صیست هحیغی واّص واسآهذی غٌذق ّای تاصًطستگی ، ووثَد ضذیذ هٌاتغ آتی ٍآلَدگی ّای 

 .التػادی اهشٍصایشاى است

 

 ّای اقتصادی ٍجَد دارد :ابر چالش بِ ایي   ًگاُ 9

گشٍّی هؼتمذ ًذ دس ضشایظ حساس وًٌَی ٍ فطاس ّای سیاسی ٍ آغاص فطاسّای التػادی آهشیىا تْتش است صیاد دس  -1
ٍ سًٍذ فؼلی سا تا اًذن تغییشاتی اداهِ ٍ اهیذٍاستاضین دس سایِ تحَالت آتی دس ساختاس لذست دس آهشیىا  تغییشًثاضین   تمالی

  تذست گشفتِ ٍ اص فطاسّا تِ ایشاى  جشیاى ػمل هذاس تاس دیگش لذست سا دس دٍلت ٍ وٌگشُ ایي وطَس 

ٍ هحذٍد وشدى ػشغِ التػادی ٍ استفادُ اص  گشٍّی دیگش هؼتمذ تِ هماتلِ تِ هثل تا فطاسّای ٍاسدُ ٍ دس ًتیجِ سخت-2
 سٍش ّایی ّوچَى وٌتشل لیوت ّا ٍ تؼضیشات ٍ تاال تشدى دیَاس تؼشفِ ّا ٍ... هی تاضٌذ.

التػادی  اًجام اغالحات ساختاسی   خَد سا هتؼلك تِ ایي گشٍُ هیذاًن تاٍسداسًذ  وِ هي ًیض  گشٍُ سَهی ّن ّستٌذ  -3
اغَل التػاد آصاد ٍ سلاتتی اًذ الثتِ تا تَجِ تِ جَاًة اهش ٍ حساسیت اٍضاع هشدم ٍ هیْي ضشٍست اهشٍص ایشاى   تش هثٌای

 است.

 

 تبییي بیشتر هَضَع ٍ راّکار پیشٌْادی

اغَل التػاد آصاد ٍ سلاتتی ٍ  سال واس حشفِ ای ٍ تٌگاّی ٍ تطىلی تِ هي آهَختِ است وِ دٍس ضذى اص  66تجشتِ تیص اص 
تِ رائمِ ّا خَش گَاس هی آیذ اها تمَل هؼشٍف   "سشوٌگثیي "اگش چِ دس وَتاُ هذت ّوچَى حاضیِ ساًذى ایي اغَل  تِ
واّص ٍ   تا تاصگطت احتوالی تحشین ّا ی التػادی ٍ واسضىٌی آهشیىا غادسات ًفت تاٍس هي  هی افضایذ.تِ  "غفشا  "تش 

ًیض تا هطىالت   ّذ یافت . ّوچٌیي غادسات غیش ًفتی ٍ ٍاسادتٍ وسشی آى افضایص خَا  هٌاتغ تَدجِ دٍلت ًمػاى
تا  هَاجِ خَاّذ ضذ ٍ سشهایِ گزاسی خاسجی ًیض تِ حاضیِ خَاّذ سفت ٍ...دس چٌیي ضشایغی همذٍس ٍ هٌغمی ًیست   جذی

اسص دٍلتی ٍ تاصاس غیش  یاساًِ ّای ًمذی ٍ اًشطی ٍ..وسشی تَدجِ سا تذاٍم تخطیذ ٍ یا تا ایجاد ضىاف تیي ًشخ  پشداخت اًَاع
اسص دٍلتی ( ٍ تخلیِ سشیغ رخایش اسصی   سسوی صهیٌِ ایجاد ساًت ٍ فساد ٍ واّص غادسات غیش ًفتی ) تِ سثة ًشخ پائیي

وِ اگش چِ  تش ػىس الصم است دس هسیشی حشوت وشد  تاًه هشوضی سا فشاّن وشد ٍ اضتثاّاتی ًظیش ایي سا اداهِ داد تلىِ 



تخص ٍ تِ غالح هله ٍ هلت است . هسیشی وِ تاسّا اص سَی واسضٌاساى صتذُ التػادی تش آًْا ٍ حل ایي دضَاس اها ًتیجِ 

 :اتش چالص ّا تاویذ ضذُ است .

دسغذ تشسذ ٍ اتىای ایي سضذ تِ غٌایغ داسای ظشفیت  8تشای سفغ اتش چالص تیىاسی الصم است ًشخ سضذ التػادی تِ 
التػیالى داًطگاّی تاضذ . تشای اتش چالص ًظام تاًىی الصم است سشهایِ تاًه ّا افضایص ٍ اضتغالضایی آًْن اضتغال فاسؽ 

تذّی ّای دٍلت تاص پشداخت ٍ ًظاست ّا دلیك تش ضَد. دس تحث وسشی تَدجِ دٍلت تایذ دس سوت ّضیٌِ ّای دٍلت ، 
وشاًی ٍاگزاس ضَد. دس هَضَع اتش اغالحات تٌیادیي اًجام ضَد ٍ افضایص لیوت حاهل ّای اًشطی اًجام ٍ عشح ّای ػ

چالص غٌذٍق ّای تاصًطستگی ضایستِ است تاص پشداخت تذّی ّای دٍلت تِ ایي غٌذٍق ّا غَست گیشد ٍ پاساهتشّای 
تاصًطستگی ّوچَى سي تاصًطستگی اغالح ضَد ٍ دس هثاحث صیست هحیغی ٍ ووثَد هٌاتغ آتی وِ اتش چالطی است وِ 

ی هَاجِ وشدُ است الصم است الذام تِ اغالح لیوت حاهل ّای اًشطی ٍ آب ٍ تَسؼِ حول ٍ جاهؼِ ایشاى سا تا خغش توذً
 ٍ تْشُ تشداسی تْیٌِ اص هٌاتغ آتی ٍ تَجِ تِ التػاد آب هَسد تَجِ لشاس گیشد.  ًمل ػوَهی ضَد

 

 ّکارّارابسترّای الزم برای تحقق 

ٍ احتوال ٍلَع ًاسضایتی اجتواػی سا دس تش داسد. اها چاسُ هشدم  تسیاسی تشای  سسیذى تِ ًمغِ اهي تی ضه دضَاسی ّای 
: اسادُ سیاسی ٍاحذ ، سشهایِ اجتواػی الصم، ساصٍواس ٍ پطتَاًِ دس لالة الصم  "تذتیش  "واس دس ایي خػَظ فشاّن آٍسدى 

 .لاًًَی هٌاسة، حوایت لضایی ٍ ًمطِ ساُ لاتل لثَ ل است

گیشی وطَس ًسثت تِ لضٍم اغالحات ٍ تغییشات ساختاسی  سغَح تاالی تػوینیه اجواع ٍ اسادُ سیاسی دس  یؼٌی آًىِ
سیاست ّای هتخزُ ٍاػتواد ٍ اعویٌاى خاعش  اػتواد هشدم ٍ همثَلیت اجتواػی تِ ٍ سشهایِ اجتواػی ایجاد ضَد. ّوچٌیي

سیاست ّا فشاّن  ٍ حتی سَد هٌذی اجشای ایي  آسیة ًذیذى صًذگی ٍ واس ٍ وسة ضاى دس گزاس تغییشات  هشدم اص
تا تا تغییش افشاد ٍ سالیك ساُ ٍ هسیش آغاص ضذُ، ًیوِ واسُ  ساصٍواس ٍ پطتَاًِ لاًًَی تشای اًجام ایي تغییشات تاهیي  ضَد، 

سّا ًطَد ٍ سشهایِ ّای ػظین فىشی ٍ هادی تىاس افتادُ، تی حاغل ًطَد، ّوچٌیي حوایت ٍ اهٌیت لضایی تشای هَفمیت 
تشای تغییشات اغالحی دس لالة   تشًاهِ یا ًمطِ ساُ هطخع ضَد ٍ دست آخشایٌىِ تا چالص ّا فشاّن  ساُ حل ّای هماتلِ

اداسی ٍ  ّوفىشی توام ریٌفؼاى ٍ خشدجوؼی ٍ تش اساس تجاسب جْاًی تْیِ ٍ اجشایی ضَد. دس ایي هیاى الثتِ استمائ تَاى 
 ٍى تثؼیض سیاست ّا ًیض تسیاس هْن ٍ اساسی است.ّای دٍلتی تشای اجشای غحیح ٍ تذ اجشایی ٍ واسضٌاسی دستگاُ

 

 ؛  ًکتِ هْن 9تاکیذ بر 

اًجام آى است. ایٌىِ تذٍى اًجام ایي تغییش  "ضرورت  " هْن دس هَضَع اغالحات التػادی دسن  هَضَع تس -1

 هلی تسیاس دضَاس خَاّذ تَد.  تذاٍم حیات التػاد  فىشی ٍ ػولی ٍ پاساداین ضیفت دس ساختاس التػادی ٍ غٌؼتی



سالِ غٌؼت ٍ التػاد هلی  66تِ گواى ایي خذهتگضاس  دس چاسچَب التػاد آصاد ٍ سلاتتی هوىي است.  ایي تحَل تٌْا  -2 
تَدى ٍ هاًذگاسی تغییشات است. ایٌىِ ّشجا اهىاى   اغل هحَسی ٍ اساسی دس هثثت "سػایت اغَل التػاد آصاد ٍ سلاتتی  "

استثاط ٍ تؼاهل آصاد تیي تَلیذ ٍ هػشف یا ػشضِ ٍ تماضا سا فشاّن ًوَدُ این ، دس فاغلِ صهاًی اًذن ضاّذ سًٍك تَلیذ ٍ 
اًیي ٍ وِ تا ٍضغ لَ  سضایت هػشف وٌٌذُ ٍ تضسي ضذى التػاد هلی ٍ افضایص سفاُ ٍ ثشٍت جاهؼِ تَدُ این ٍ ّش گاُ

همشسات سؼی دس تستي ٍ هسذٍد ٍ هحذٍد وشدى ٍ لیوت گزاسی ٍ تاال تشدى تی دلیل دیَاس تؼشفِ ّا ٍ..ًوَدُ این سفشُ 
التػاد هلی وَچىتش ٍ تَلیذ ضؼیف تش ٍ هػشف وٌٌذُ ًیض هتضشس ضذُ است ٍ سَد تیطتشی ًػیة وطَسّای خاسجی ضذُ 

 است .

ٍالغ هی ضَد ٍ  "بنگاه های اقتصادی"ّستین تایذ تذاًین ایي سضذ تٌْا دساگش خَاّاى سضذ ّای تاالی التػادی  -3

تٌگاُ ّای التػادی ّن تشای ایي سضذ تایذ تتَاًٌذ هحػَل خَد سا تَلیذ وٌٌذ ٍ تِ فشٍش سساًٌذ. اػتماد ػویك داسم وِ ها 
وِ تِ لحاػ ویفیت ٍ لیوت لاتل  دس هسیش تىاهلی خَد تایذ تِ هشحلِ ای تشسین وِ دس سغح جْاًی هحػَالتی تَلیذ وٌین

سلاتت تا ّوتاّای خَد تاضٌذ. ایي پذیذُ ّن هستلضم استمای داًص ٍ تْشُ ٍسی است ٍ تشای تىاهل تْشُ ٍسی ّن ساّی جض 
ٍ دس تؼاهل تا جْاى  تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ تَسل تِ سٍش ّای پیطشفتِ غٌؼتی ٍ هذیشیتی ٍ ػلوی وِ دس فضای آصاد ٍسلاتتی 

 تیي الوللی دست یافتٌی است ٍجَد ًذاسد.ٍ تاصاسّای 

 

 ًتیجِ آًکِ ؛

الذام   الصم است هثادست تِ اًجام اغالحات ساختاسی التػادی ًوایین ٍ ّواًغَسیىِ روش ضذ آًىِ تِ ًظش هي دس هجوَع 
شغِ جْاًی اغالح ًظام تاًىی، پشداخت تذّی ّای دٍلت ٍ اغالح ًظام اسصی ٍ ٍالؼی ضذى آى ٍ .... ًوایین ٍ دس ػ تِ 

سا دًثال وٌین. دس اى غَست ها تِ ػٌَاى تٌگاّذاس ٍ واس  تشلشاسی تؼاهالت ٍ هٌاسثات َّضوٌذاًِ تا وطَسّای هختلف 
ٍ لاتل ػشضِ ٍ سلاتت دس سغح هٌغمِ ٍ جْاى تَلیذ  آفشیي خَاّین تَاًست هحػَالت فشاتش اص تَلیذات اٍلیِ ٍ اتتذایی 

ها فؼاالى التػادی ٍ غٌؼتی ٍ تٌگاُ داساى دس وٌاس دٍلت هحتشم ّش چِ تیطتش ٍ  وٌین. پس تایذ دست تِ دست ّن دّین ٍ 
هتیاص سشیغ تش فضای الصم تشای گزاس اص ایي دٍساى سخت سا تا واس ٍ وَضص ّش چِ تیطتش ٍ پشّیض اص سْن خَاّی ّا ٍ ا

علثی ّای غٌفی ٍ گشٍّی ای وِ تش خالف هػلحت ػوَهی ٍ هٌافغ هلی تاضذ ٍ پافطاسی تش اًتخاب تْتشیي هسیش یؼٌی 
 التػاد تاص ٍ سلاتتی فشاّن آٍسین.

تِ   خذهات  وِ تَلیذ تا ویفیت تشیي هحػَالت ٍ اسائِ تْتشیي  اغَل هاى سا حتی دس ضشایظ سخت ٍ دضَاس ًثایذ   هؼتمذم
است ٍ ًیض دسخَاست اص دٍلت تشای فشاّن آٍسدى اهىاى آصادی سلاتت ٍ پشّیض اص هحذٍد ساصی ّا ٍ هذاخالت تی  جاهؼِ
ساٌّوای ػول هاى تاضذ ٍ سؼی ًوایین ػلیشغن ّوِ ضایذ تلخی ّا ٍ  دستگاّْاست سا فشاهَش ًىٌین ٍ ّوَاسُ   دلیل

ًیض دس تلٌذ   ها غٌؼتگشاى  ّوگاًی ٍ الثتِ واس ٍ وسة ته تهسختی ّا تِ ایي اغَل ٍفاداس تاضین ، چشا وِ خیش ٍ غالح 
 است . اغَل   هذت دس گشٍی حاوویت ایي

 


