
 هراسن دیذار ًَرٍزی ّیات هذیرُ اًجوي 

 برگسار شذ  با اعضا
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تا حضَض ضییس ٍ اػضای  23/1/1331ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ  13:30زض ساػت  1331زیساض ًَضٍظی سال 

ّیات هسیطُ ٍ تیص اظ یىػس ًفط اظ اػضا، واضضٌاساى ٍ هسیطاى ٍ واضآفطیٌاى زض سالي اجتواػات 

 تطگعاض ضس.اًجوي هسیطاى غٌایغ 
 

زض ایي هطاسن وِ تا تالٍت آیاتی چٌس اظ لطآى هجیس ٍ سطٍز جوَْضی اسالهی ٍ سطٍز واضآفطیي آغاظ 

وٌٌسگاى زض جلسِ گطزیس، اتتسا جٌاب آلای هٌْسس هحسي ذلیلی ضییس ّیات هسیطُ تِ هطاضوت



ّای پژٍّص ذَضاهس ٍ ذیطهمسم گفتٌس ٍ سپس آلای زاضیَش هثػط هطاٍض ضییس هَسسِ هغالؼات ٍ

ّای تَسؼِ پس اظ اًمالب ٍ تحَالت ّای تطًاهِتاظضگاًی تػَیطی اظ اّساف ٍ ضٍیىطزّا ٍ سیاست

 ّای غٌؼتی وطَض زض تستط آى ضا اضائِ زازًس.ضضتِ فؼالیت

عولکرد »زض ازاهِ تطًاهِ جٌاب آلای زوتط هسؼَز ًیلی استاز زاًطگاُ غٌؼتی ضطیف زض ذػَظ 

-ّای هسیطاى ضطوتسرٌطاًی ٍ تِ سَال« 1793ٍ دٍرًوای آى در سال  1793اقتصاد ایراى در سال 

 وٌٌسُ زض ایي گطزّوایی پاسد زازًس.

 ذاتوِ یافت. 13:30طیٌی زض ساػت یایي هطاسن تا پصیطایی چای ٍ ض

 

 

 

 

 



 هشرٍح سخٌاى دکتر هسعَد ًیلی در دیذار ًَرٍزی اًجوي هذیراى صٌایع با هَضَع

 «179۱ سال در آى دٍرًوای ٍ 1793  عولکرد اقتصاد ایراى در سال»

 

تا گسست ّای ًسثتا تعضگی  31ٍ  3۹ػٌَاى هغلة هَضز تحث زضَاض است اظ ایي جْت وِ سال ّای 

ًسثت تِ سال ّای لثل ضٍتطٍ ذَاّس تَز وِ ػسم لغؼیت ضٍ زض ذػَظ تطآٍضز ضطایظ ظیاز هی وٌس 

 .ٍ زضَاض است. ایٌىِ تطآٍضز ًسثت زلیمی اظ ضطایظ زاضتِ تاضین واض ضا زضَاض ذَاّس وطز

 اظ ذیلی تاوٌَى گطفتین لطاض 33 زٍم ًیوِ زض یا ٍ زاضین لطاض آى زض وِ  ظیاتی اظ ضطایغیزض اض

 ایي اظ وِ ظهاًی تا ٍ است آٍضزُ ٍجَز تِ ضا ضطایظ ایي ػَاهلی چِ وِ ًیست تطذَضزاض ّوگطایی

 است وطزُ ایجاز ضا ضطایظ ایي ػَاهلی چِ ٍ چیست ضطایظ وِ تاضین ًساضتِ زضستی تحلیل ضطایظ

 .ًوی تَاى جوغ تٌسی زضست ٍ ّوگطایی زاضتِ تاضین اظ ایٌىِ چِ هی تَاى وطز

ًیع ازاهِ زاضز ٍ اگط ایي ّا  31زض وٌاض ّن جوغ ضسًس ٍ زض سال  3۹تطویثی اظ ػَاهل هرتلف زض سال 

ضا اظ ّن جسا ًىٌین ًوی تَاًین یه ٍظى زضستی اظ ّط یه اظ ػَاهلی وِ ایي ضطایظ ایجاز وطزُ اًس 

 .ِ تاضینزاضت

زض التػاز ایطاى فؼال ضس اضائِ هی  3۹تِ ایي زلیل اتتسا تَضیحی ضاجغ تِ ساظٍ اضّایی وِ زض سال 

وٌن ٍ تؼس اضظیاتی ووی اظ ضاذع ّای التػازی وِ زض سال گصضتِ تط اساس اعالػات هَجَز اضائِ 

 .تیاى هی وٌن 31هی وٌن ٍ ًىاتی زض هَضز سال 

 
 

 ت؟سازٍکارّای اقتصاد ایراى چیس

ساظٍواض ّای التػاز ایطاى تسیاض گستطزُ است ٍ چَى هسالِ تحطین ٍ ػوستا هؼغَف تِ زستطسی تِ 

زضآهسّای اضظی است ٍ زض زضآهسّای اضظی ًیع تاویس تط زضآهس ًفت است اتتسا ایي لسوت ضا تیاى هی 

یي غَضت است وٌن. زض التػاز ایطاى تسٍى زض ًظط گطفتي تحطین ٍ تط اساس ػولىطز چٌسیي زِّ تِ ا

وِ ّوَاضُ ها تمطیثا ضلن ثاتتی تَلیس ًفت ذام زاضتین وِ هٌجط تِ غازضات ًفت ذام هیطسُ است ٍ 

چَى زض هالىیت زٍلت است زٍلت ایي ضا تِ تاًه هطوعی هی فطٍضس ٍ تِ ًطذی وِ ذَزش تؼییي هی 

ست هَالؼی تا وٌس ٍ ایي ٍظى تعضگی ضا زض ػطضِ اضظ زض التػاز ایطاى هطرع هی وٌس. هوىي ا

افعایص لیوت ًفت، همازیط فطٍذتِ ضسُ تِ تاًه هطوعی ًیع ضلن ّای لاتل تَجْی تاضس هاًٌس سال ّای 

 ٍ ضَز هی هحسٍز اضظ ػطضِ ۹0 زِّ زٍم ًیوِ ّای سال هاًٌس ًیع هَالؼی ٍ  10ًیوِ زٍم زِّ 

ساس همساضی اضظ وِ ٍاضز تاظاض ا تط ٍ گصاضز هی تاثیط تاظاض زض اضظ ًطخ تط ایي. ضَز هی ایجاز ًَساًاتی



هی ضَز ٍ چَى ًطخ اضظ ّط چمسض تاضس لیوت ًسثی ٍاضزات ٍ هیعاى ٍاضزات زض التػاز ایطاى ضا 

هطرع ذَاّس وطز ٍ تا تَجِ تِ ٍظًی وِ ٍاضزات زض هجوَع فؼالیت ّای ترص ٍالؼی التػاز زاضز 

تِ ٍسیلِ ضفتاضی وِ زٍلت زض تط ضاذع ّای حساب ّای هلی ها تاثیط هی گصاضز. ًطخ اضظ ٍلتی 

 .گصاضز هی اثط ًفتی غیط غازضات تط ایي وٌس هی تغییط  ٍضٍز اضظ حاغل اظ غازضات ًفت تِ تاظاض زاضز

 
 

 تاثیر تحرین بر عولکرد اقتصاد ایراى

ایي ساظٍواضی است وِ تط التػاز ها حاون است. حال ٍلتی تا تحطین ضٍتطٍ هی ضَین. تحطین اظ چٌس 

لىطز التػاز اثط هی گصاضز. اٍل غازضات ًفت ضا هحسٍز هی وٌس زٍم اگط غازض ّن واًال ضٍی ػو

وٌین زستطسی تِ اضظ حاغل اظ غازضات هحسٍز هی ضَز ٍ زض ًتیجِ ػطضِ اضظ هحسٍز هی ضَز ٍ 

ّوچٌیي ّعیٌِ هثازلِ ضا تطای ٍغَل اضظ افعایص هی زّس ٍ لیوت ًسثی ٍاضزات ًیع تحت تاثیط 

 .ز ضسُ ٍ افعایص هی یاتسهحسٍزیت اضظی ایجا

ٍ ّویي عَض تا افعایص ّعیٌِ ٍاضزات تِ عَض ًسثی گطاى هی ضَ ز ٍ تماضای هثازالتی اضظی واّص 

هی یاتس ٍ زض ًتیجِ اًتظاض زاضین ٍاضزات تؼسیل ضَز ٍ ایي تؼسیل لسضت ذطیس جاهؼِ ضا وٌتطل 

زض زاهٌِ تطاتطی لسضت ذطیس لطاض  ضایس لسوت ایي. وٌس وٌتطل ضا اضظ ًطخ افعایص تحَالت ضًٍس وٌس 

تگیطز ٍ اگط جاهؼِ سغح زضآهسش واّص یاتس، تا افعایص ًطخ تماضا تطای ٍاضزات اظ ایي عطیك واّص 

 .هی یاتس

ًطخ اضظ تط غازضات غیط ًفتی اثطگصاض است ٍ تط حسة ایٌىِ چمسض غازضوٌٌسگاى اًتظاض زاضًس ضًٍس 

سیاست ّای اضظی وِ اتراش هی ضَز، تط ٍضٍز اضظ غازضاتی افعایطی ًطخ اضظ زض آیٌسُ چگًَِ است ٍ 

تِ وطَض ٍ تمَیت ػطضِ اضظ ٍ یا هحسٍز وطزى آى تاثیط هی گصاضز. ایٌْا ػَاهل ػلت ٍ هؼلَلی است 

هَاجِ تا تالعن ّای  33وِ تایس اتفاق تیفتس. اگط هحسٍز تِ ایي هىاًسین ّا هی تَز تایس تؼس اظ آتاى 

زض همیاس ّای تعضي  3۹ی وِ تیطتطیي تالعن ّا لثل اظ آتاى اتفاق افتاز ٍ زض اضظی هی ضسین. زض حال

 غازضات تطىِ هیلیَى 2٫۵تالعن ّای اضظی ضا هَاجِ تَزین زض حالی وِ آهاض ًطاى هیساز وِ ّوچٌاى 

 اًجام حال زض ذَزش ضٍال اساس تط ًیع ًفتی غیط غازضات ٍ ضَز هی ٍغَل ًیع آى اضظ ٍ زاضین ًفت

جسٍل تطاظ پطزاذت ّا ًیع ایي ضا ًطاى هی زاز ٍ سَال ایي تَز وِ تا ایي ٍضؼیت چطا تاظاض اضظ  ٍ تَز

هتالعن ضسُ است ٍ اگط تحلیل زضستی اظ ایي لسوت ًساضتِ تاضین، تط ضٍیىطز اتراش ضسُ تاثیط هی 

 .گصاضز

ا تا تجطتِ تحطین حلمِ هفمَزُ تحلیل ایي است وِ فؼاالى التػازی ٍ هطزم ها پس اًساظ هالی ذَز ض

-ضا زاضتٌس ٍ یازگیطی اظ آى زٍضاى زاضتٌس ٍ ترطی اظ زاضایی ّای هطزم زض آى سال 32ٍ  31سال ّای 



 اساس تط تٌاتطایي ًساضتٌس ضطایظ اظ زضستی تطآٍضز وِ زلیلی ایي تِ  ّا اضظش ذَز ضا اظ زست زاز

 .ست تیفتس ظزُ هی ضَزا لطاض وِ اتفالاتی اظ ترویٌی الوللی، تیي تحَالت اًساظی چطن

چطن اًساظ هثثت تاضس ػطضِ اضظ افعایص هی یاتس تٌاتطایي ترویي  32اگط چطن اًساظ تحطین هاًٌس سال 

ووثَز اضظ اغالح هی ضَز. اها تط ػىس اگط ترویي ایي تاضس تا ووثَز اضظ هَاجِ ذَاّین تَز ایي 

فعایص یاتس زض ًتیجِ تاظزُ سطهایِ گصاضی تاػث هی ضَز وِ ًطخ اضظ هَضز اًتظاض تطای هاُ ّای آیٌسُ ا

زض تاظاض اضظ افعایص هی یاتس ٍ تماضا تطای اضظ افعایص هی یاتس ٍ تماضا تطای ًگْساضی ٍ پس اًساض اضظ 

افعایص هی تایس. زض ًتیجِ اًتظاضات تَضهی تط اساس ًطخ اضظ تطای هاُ ّای تؼسی افعایص هی یاتس ٍ اظ 

ٍ جا تِ جایی تماضا تطای اضظ تِ ػٌَاى سطهایِ گصاضی افعایص پیسا وٌس  ًطخ سَز تاًىی تاالتط هی ضٍز

تػحیح هی ضَز هٌجط تِ پطش  32ٍ  31ٍ ٍلتی ایي اهط تا تَجِ تِ ذغای هحاسثِ ًطخ اضظ زض ساالی 

فَق الؼازُ ًطخ اضظ هی ضَز تِ عَضی وِ تِ هیعاًی فطاتط اظ هحاسثات لطاض تگیطز چطا وِ تِ ػٌَاى 

 .ستاًساظ اپس

-ًطاى هی زٌّس اًتظاضات تِ ػٌَاى یه ضفتاض لاػسُ هٌس ظاّط هی 3۹تا  30زض ٍالغ تجطتِ سال ّای 

اٍتاها تحطین تاًه هطوعی ضا اهضا وطز تطای ضص هاُ تؼس اجطایی هی ضس. اها زض  30ضَز. ٍلتی زض زی

 32ًطخ اضظ زض ذطزاز اتفاق افتاز. تیطتطیي واّص  30ایي فاغلِ افعایص ًطخ اضظ زض ّواى زی ٍ تْوي 

ًیع جاهؼِ اضظیاتی وطز  32اتفاق افتازُ است ًِ زض ظهاًی وِ تطجام تِ تػَیة ضسیس. یؼٌی زض ذطزاز 

تطًسُ اًتراتات هطىل ها ضا زض جاهؼِ تیي الوللی ضفغ ذَاّس وطز. ایي تاػث ضس سطهایِ گصاضی زض اضظ 

اهپ تِ ػٌَاى ضئیس جوَْض اًتراب ضس. واّص یاتس ٍ تالعن اضظی اظ ظهاًی هجسزا ضطٍع ضس وِ تط

اًتظاضات هطتَط تِ ایٌىِ چِ اتفالاتی لطاض است تیفتس، ضفتاض هطزم ضا ضىل زاز ٍ تاػث افعایص ًطخ اضظ 

 .ضس

اگط ًطخ اضظ تاظاض سَم هثٌای هثازلِ لطاض هی گطفت، لسضت ذطیس جاهؼِ آى ضا هالن هی گطفت ٍ 

ٍز. ٍلتی ترص تجاضی ضا اظ سطهایِ گصاضی جسا هی وٌین آى تؼسیل هی وطز ٍ ًوی تَاًست تاالتط تط

 .لسوت هیساى افعایص تیطتطی پیسا هی وطز

تا اثطی ضثیِ تِ اثاض تحطین هَاجِ ضسین، تط هی گطزز تِ  3۹ٍ ًیوِ اٍل  33ػلت ایٌىِ زض ًیوِ زٍم 

یص اظ حس ترویي ظزًس. اًجام زازُ تَزًس ًطخ اضظ ضا ت 32ٍ  31ایٌىِ هطزم زض اثط توطیٌی وِ سال ّای 

 .ٍ ایي تاػث تالعن فطاتط اظ حس ضس

ٍلتی ًطخ اضظ هَضز اًتظاض ها افعایص هی یاتس. اًتظاضات تَضهی افعایص هی یاتس سغح ػوَهی لیوت ّا 

 .ًیع تحت تاثیط لطاض هی گیطز ٍ تَضم اًتظاضی تطای سال ّای تؼس ًیع افعایص هی یاتس



ضا تِ تاًه هطوعی هی فطٍضس ٍ سْن زٍلت اظ آى تطزاضت هی ضَز اظ تؼس ضیالی ًیع ٍلتی زٍلت اضظ 

 .هٌاتغ تَزجِ اظ ًفت

تٌاتطایي هٌاتغ تَزجِ ضا زض وٌاض هراضج تَزجِ هی گصاضین. چَى هراضج تَزجِ اًؼغاف ظیازی 

 تاػث ٍ است غالح تِ ذیلی ًِ است هوىي ًِ تاضس فؼلی هیعاى اظ ووتط تَزجِ 31 ایٌىِ ٍ ًساضز 

ضَز. اها هحسٍزیت هٌاتغ تَزجِ سَالی ضا ایجاز هی وٌس وِ ضىاف تیي هٌاتغ ٍ هراضج  هی ضوَز

تَزجِ چگًَِ پط هی ضَز؟ ایي اهط تؼییي وٌٌسُ است. اگط ضیَُ زضستی تِ واض گطفتِ ضَز هی تَاًس 

 .تسیاض ووه وٌٌسُ تاضس ٍ تطػىس
 

 تَسط هرکس آهار 1793اًتشار آهار سِ هاِّ سَم سال 

ضا هٌتطط وطزُ است تِ ًظط هی ضسس ایي تػَیط  3۹هاُ سَم سال  3اب ّای هلی هطوع آهاض حس

همساضی ًگطاى وٌٌسُ است. زض ایي هست پلِ تعضگی تِ لحاػ تَلیس ٍ سطهایِ گصاضی زچاض واّص 

، ضضس تَلیس ًاذالع زاذلی هٌفی  1330)تحطین اٍل( تِ سِ هاِّ سَم  1331ضسین. سِ هاِّ سَم 

 هٌفی ًفت تا 133۹ سال زٍم هاُ سِ زٍم تحطین زض. تَز 1٫1رص غیط ًفتی ثثت ت وِ تَز زضغس 3٫2

 ّا ضاذع ذیلی زّس هی ًطاى ایي(. 1٫1 هثثت تا همایسِ زض) است 3 هٌفی ًفت تسٍى ٍ است 11٫3

 .وطزًس ظیازی تغییط

ضفتاض هطزم زض هػطف ایي است وِ هطزم ًسثت تِ ون ضسى هػطف ضاى هماٍم ّستٌس ٍ زچاض 

 .سگی هػطف ّستٌس ٍ سؼی هی وٌٌس اظ پس اًساظ ون وٌٌس ٍلی اظ هػطف ضاى واستِ ًطَزچسثٌ

 تَزُ زضغس 3٫۵هٌفی  33ًسثت تِ سِ هاِّ سَم سال  3۹ضضس هػطف ذاًَاضّا زض سِ هاِّ سَم 

 . زّس هی ًطاى ضا ضفاُ واّص اظ ظیازی واّص ایي ٍ است

سطهایِ گصاضی هَاجِ تَزُ این. سالیاى ظیازی است تِ تؼس تا یه ضًٍس ًاهغلَتی زض  1330اظ سال ّای 

 30زضغس تِ تاال تَزُ است. ظطف سال ّای زِّ  2۵وِ ًسثت سطهایِ گصاضی تِ تَلیس ًاذالع زاذلی 

زضغس ضسیسُ است. ػلت آى ًیع ضٍضي است: هطىالت غٌسٍق ّای  1۵سْن سطهایِ گصاضی تِ 

اػث ضسُ است هػطف ترطی اظ هٌاتغ ضا تثطز ٍ تاظًطستگی، هطىالت ًظام تاًىی ٍ هطىالت تَزجِ ت

 .سْن سطهایِ گصاضی ٍ تَزجِ ػوطاًی ون ضَز

لثل اظ ایي آهاض اذیط هطوع آهاض، پیص تیٌی  .زض ایي هسیط چطن اًساظ ضضس التػازی آًچٌاى ًرَاّس تَز

ِ ًظط هی تاضس. تا ایي آهاض اذیط ت 3ضضسی حسٍز هٌفی  31زضغس تاضس ٍ  3هٌفی  3۹هی وطزم زض سال 

ًیع زض ّویي زاهٌِ لطاض تگیطز . زٍضاى سرتی زاضین ایٌىِ چِ  31تاضس ٍ ضضس  3، هٌفی 3۹ضسس ضضس 

 .هی تَاى اًجام زاز



 چگًَِ است؟ 179۱چشن اًذاز اقتصاد ایراى در سال 

ًىتِ زیگط ایٌىِ تطذی تحلیل گطاى حَظُ تیي الولل هؼتمسًس وِ هوىي است تحطین ّای ها وَتاُ هست 

اضس. هترػػیي حَظُ ًفت هی گَیٌس وِ واّص غازضات ًفت ها زض ایي سال ّا، تا ًفت ضیل ًث

آهطیىا جثطاى ضسُ است ٍ زض ایي سال ّا تَلیس ضیل افعایص زاضتِ است ٍ تِ ایي زلیل تطگطت تِ 

 .تاظاض جْاًی سازُ ًرَاّس تَز

ٌس تغییط است ٍ ًطاًی اظ ووثَز تِ ًظط هی ضسس تاال تَزى هػطف التػاز ٍ واّص سطهایِ گصاضی ًیاظه

زض ایي هػطف ٍجَز ًساضز. ضطایظ فؼلی وَتاُ هست ًثاضس الظم است تجسیس ًظط ولی غَضت تگیطز. 

سال آیٌسُ وَچه ذَاّس ضس ٍ زضآهس اضافی ایجاز  ۵ویه التػاز ظطف سال ّای آیٌسُ حسالل تا 

لطاض ون تیطتط تَزُ ٍ تَضم ًیع فطاض ًوی ضَز ٍ واّص زاضز ٍ ایي واّص تِ عَض هتَاظى ًیست ٍ تط ا

هضاػفی ضا ایجاز هی وٌس. اگط تی تفاٍت تاضین تا تَجِ تِ جَاى تَزى ٍ سغح تحػیالت ٍ فضای 

هجاظی همساضی ًگطاى وٌٌسُ است اگط تِ سوت الساهات تاظ تَظیؼی حطوت ًىٌین ػَالة ًاهغلَتی 

 .ذَاّس زاضت

ِ یه ّوگطایی تطسین. زض تسًِ واضضٌاسی ٍ تسًِ غٌؼتی لسم اٍل ایي است وِ اظ ایي آضفتگی فىطی ت

تحلیل ٍاحسی اظ اٍضاع ًساضین ٍ ضاُ حل ٍاحس ًیع ٍجَز ًساضز ٍلتی تحلیل ّوگطا ًساضتِ تاضین ًوی 

 . تَاًین تِ سیاستگصاض ضاّىاضی اضائِ زّین

اضتِ تاضس. ٍجَز ضایس ًظط ّوِ ًثاضس ٍ الثتِ تحلیل ّای زیگطی ٍجَز زاضتِ تاضس ٍ ًَالػی ٍجَز ز

ٍاگطایی زض تحلیل زض سغح ًرثگاى جاهؼِ فطغتی ضا تطای تىطاض اضتثاّات ایجاز هی وٌس. اگط ًرثگاى 

جاهؼِ تِ جوغ تٌسی تطسٌس هی تَاى اػالم وطز وِ جوغ تٌسی ٍاحس است ٍ سیاستگصاض ًاگعیط تِ زض 

 .ًظط گطفتي ایي تحلیل است

 


