تؿوِ تؼالی

دستَرالعول هحاسبِ شاخصّای بْرٍُری ٍزارت راُ ٍ شْرسازی

زض تاضيد  31ذطزاز ٍ 1330ظاضت ضاُ ٍقْطؾاظي تا ضاي هدلؽ قَضاي اؾالهی ٍپؽ اظ تاييس قَضاي
ًگْثاى اظ ازغام ٍظاضت ضاُ ٍتطاتطي ٍ ٍظاضت هؿكي ٍقْطؾاظي تككيل ٍ همطض گطزيس ّوِ اهكاًات،
تؼْسات ،اػتثاضاتً ،يطٍي اًؿاًی ٍاهَال هٌمَل ٍغيط هٌمَل زٍ ٍظاضتراًِ ياز قسُ تِ ٍظاضت ضاُ
ّن اکٌَى ػالٍُ تط هؼاًٍت اهَض حمَلی ٍ اهَض هدلؽ ٍ هؼاًٍت هسيطيت ٍ.قْطؾاظي هٌتمل گطزز
هٌاتغ اًؿاًیٍ ،ظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي قاهل چْاض هؼاًٍت ػولياتی تا ػٌاٍيي هؼاًٍت تطًاهِضيعي ٍ
التهاز حولًٍمل ،هؼاًٍت قْطؾاظي ٍ هؼواضي ،هؼاًٍت هؿكي ٍ ؾاذتواى ٍ هؼاًٍت ضاُ ضٍؾتايی
هیتاقس کِ اًدام هاهَضيتّا ٍ ٍظايف ٍظاضت هصکَض ضا تط ػْسُ زاضًس .هیتَاى گفت کِ تٌاظطي تيي
ٍظاضت ضاُ ٍ تطاتطي ؾاتك اظ يک ؾَ ٍ زٍ هؼاًٍت تطًاهِضيعي ٍ التهاز حولًٍمل ٍ ،ضاُ ضٍؾتايی فؼلی
اظ ؾَي زيگط ٍخَز زاضز .چٌاًكِ ايي تٌاظط ضا هیتَاى تطاي ٍظاضت هؿكي ٍ قْطؾاظي ؾاتك ٍ
هؼاًٍتّاي قْطؾاظي ٍ هؼواضي ٍ ،هؿكي ٍ ؾاذتواى فؼلی ًيع زض ًظط گطفت.
تاکٌَى قطح اّساف ،هاهَضيتّا ٍ ٍظايف ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي (پؽ اظ ازغام زٍ ٍظاضتراًِ) تِ
نَضت ضؾوی اضايِ ًكسُ اؾت .اها زض نَضتی کِ آى ضا تلفيمی اظ اّساف ،هاهَضيتّا ٍ ٍظايف
هؼاًٍتّاي ػولياتی آى هحؿَب کٌين ،تِ نَضت ظيط لاتل تمطيط ذَاّس تَز:
هعاًٍت هسکي ٍ ساختواى

•

ؾياؾتگصاضي ،تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت تط تأهيي هؿكي هتٌاؾة تا ًياظ ٍ تٌظين تاظاض

•

ؾياؾتگصاضي تِ هٌظَض تأهيي ظهيي ٍ تدْيع هٌاتغ تطاي اخطاي تطًاهِّاي هؿكي

•

ضاّثطي ًْازّاي هسيطيتی ترف هؿكي اظ لثيل قَضاي ػالی هؿكي ٍ کاضگطٍُ هؿكي

•

خلة هكاضکت ترف ذهَنی ٍ تؼاًٍی زض ؾطهايِگصاضي ترف هؿكي
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•

اًدام اهَض هطتَط تِ زتيطذاًِ کويؿيَى هلی اؾكاى تكط ّواٌّگ تا ؾياؾتّاي خْاًی ّثيتات

(ٍاتؿتِ تِ ؾاظهاى هلل هتحس)
•

ؾياؾتگصاضي تسٍيي ،تهَية ٍ تطٍيح همطضات هلی ؾاذتواى

•

ًظاضت ػاليِ تط اهَض ؾاظهاىّاي ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى

•

ؾياؾتگصاضي ًظام نٌفی ٍ لَاًيي ًظام هٌْسؾی ٍ تككلّاي حطفِاي

•

ؾياؾتگصاضي تِ هٌظَض اضتماي کيفی هٌْسؾی ؾاذتواى

•

ؾياؾتگصاضي آهَظقی زض ؾطَح هرتلف ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى

•

ؾياؾتگصاضي ،تطًاهِضيعي ٍ فطاّنآٍضزى ظهيٌِ اخطاي اّساف ٍ ذط هكیّاي لاًَى ًظام

هٌْسؾی ٍ کٌتطل ؾاذتواى
•

ًظاضت ػاليِ تط اخطاي ضَاتط ٍ همطضات هلی ؾاذتواى زض ططاحی ٍ اخطاي تواهی ؾاذتواىّا

ٍ ططحّاي قْطؾاظي ٍ ػوطاى قْطي کِ اخطاي ضَاتط ٍ همطضات هعتَض زض آًْا العاهی اؾت
هعاًٍت برًاهِ ریسی ٍ اقتصاد حولًٍقل

•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط تْيِ ٍ تٌظين تطًاهِّاي خاهغّ ،واٌّگ ٍ ضاّثطزي ترف ضاُ ٍ

قْطؾاظي
•

ضاّثطي اًدام هطالؼِ ٍ تطضؾی ًياظهٌسيّا ٍ قٌاؾايی هدوَع ذسهات ٍ ظطفيت تطاتطي ٍ

قْطؾاظي کكَض ٍ تْيِ تطًاهِّاي ضاّثطزي هطتَط ٍ اضايِ ذط هكیّاي اؾتطاتػيک ٍ التهازي تِ
ؾاظهاىّاي شيضتط
•

ّسايت ًٍظاضت ػاليِ تطتْيِ ٍ تٌظين ضَاتط ،هؼياضّا ٍ تسٍيي ؾياؾتّاي الظم تطاي تكَيك ٍ

تطغية ترف غيطزٍلتی تِ ؾطهايِگصاضي ٍ خلة هكاضکتّا ٍ خصب هٌاتغ زاذلی ٍ ذاضخی زض اهَض
هطتَط تِ ضاُ ٍ قْطؾاظي
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط هسيطيت اطالػات حولًٍمل ٍ اضايِ آهاض هطتَط زض ًظام

تهوينگيطي ،تطًاهِضيعي ً ،ظاضت ٍ اضظياتی
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•

ًظاضت ػاليِ تط تسٍيي تطًاهِّا ٍ ططحّاي ضاُ ٍ قْطؾاظي ٍ تلفيك آىّا زض چاضچَب

تطًاهِّاي ضاّثطزي ترف ٍ اػالم ًظط کاضقٌاؾی زض ظهيٌِّاي فٌی ٍ التهازي
•

اضايِ ططحّاي ضاّثطزي الظم تطاي افعايف ؾْن ترف حولًٍمل زض التهاز کكَض

•

ضاّثطي ٍ هسيطيت زتيطذاًِ قَضاي ػالی ّواٌّگی تطاتطي کكَض ،قَضاي ػالی فٌی ٍ

کويؿيَى ايوٌی ضاُّاي کكَض
•

ؾياؾتگصاضي ،تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت تط تْيِ ٍ تسٍيي ضَاتط ٍ هؼياضّاي ايوٌی ٍ اؾتاًساضزّاي

هَضز ًياظ ترف حول ًٍمل ٍ اضتماي ؾطح ايوٌی قثكِّايحولًٍمل کكَض ٍ اضايِ آى تِ هطاخغ لاًًَی
شيضتط
•

تطضؾی ٍ اػوال ًظط زض ذهَل پيفًَيؽ هَافمت ًاهِّاي تَزخِ ػوطاًی زض ّواٌّگی تا

تطًاهِّاي ههَب تلفيمی ٍ اضايِ تِ هؼاًٍت تلفيك تَزخِ ،حمَلی ٍ اهَض هدلؽ تِ هٌظَض تٌظين ٍ هثازلِ
آى
•

ضاّثطي ًٍظاضت ػاليِ تطکليِ اهَض هطتَط تِ ٍاحسّاي اؾتاًی ٍظاضت هتثَع هطتثط تا ٍظايف

هؼاًٍت
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت تط هطالؼِ ٍ تطضؾی تطًاهِّاي هياى هست ٍ تلٌس هست تطاي ايداز ٍ تَؾؼِ

قثكِّاي حولًٍمل
•

قطکت زض کويؿيَىّا ٍ قَضاّاي هطتَطِ حؿة لَاًيي ٍ همطضات هَضَػِ ٍ يا تِ ًوايٌسگی

اظ ططف ٍظيط ضاُ ٍ قْطؾاظي
•

ًظاضت تط چگًَگی تٌظين ٍ هثازلِ هَافمتًاهِّاي ّعيٌِاي ٍ تولک زاضايیّاي ؾطهايِاي ٍ

هالی
•

تَظيغ اػتثاضات هلی تيي اؾتاىّا تا تَخِ تِ ضاّثطزّاي هلی ترف ضاُ ٍ قْطؾاظي

•

ّواٌّگی ٍ تؼاهل تا هؼاًٍت تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت ضاّثطزي ضئيؽ خوَْض تِ هٌظَض هثازلِ

هَافمتًاهِّاي ّعيٌِاي ٍ تولک زاضايیّاي ؾطهايِاي هالی
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•

ًظاضت تط ػولكطز اخطايی ٍ اػتثاضي پطٍغُّاي اؾتاىّا کِ اظ اػتثاضات اؾتاًی ٍ يا هلی

اؾتفازُ هیًوايٌس
هعاًٍت شْرسازی ٍ هعواری

•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط اهطتسٍيي ؾياؾتّا ٍضَاتط ٍهمطضات الظم هؼواضي ٍ ططاحی

قْطي زض ضاؾتاي تحمك هفَْم هؼواضي ٍ قْطؾاظي هتٌاؾة تا قاى ٍ خايگاُ آى زض توسى ٍ فطٌّگ
ؾطظهيي ايطاى
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط چگًَگی اخطاي ططحّاي ترههی هؼواضي ٍ ططاحی قْطي

ٍططحّاي ٍيػُ قْطّاي تاضيری
•

ضاّثطي ًٍظاضت ػاليِ تط اًدام الساهات الظم زض خْت تاظياتی َّيت اؾالهی -ايطاًی زض

قْطؾاظي ٍ هؼواضي ،ططاحی قْطي ٍ تافتّاي فطؾَزُ ٍحاقيِاي قْطّا
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط تْيِ ٍ اخطاي ططحّاي تَؾؼِ ٍ ػوطاى هلی ،هٌطمِايً ،احيِاي ٍ

هحلی
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط تٌظين ٍ ًحَُ اخطاي ضَاتط ٍ همطضات ٍآيييًاهِ ّاي قْطؾاظي ٍ

هؼواضي ٍ ططحّاي تَؾؼِ ٍ ػوطاى
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط اهط تسٍيي ؾياؾتّا ٍ ضاّثطزّاي الظم زض تٌظين تطًاهِّاي خاهغ ٍ

ّواٌّگ تِ هٌظَض اؾتفازُ تْيٌِ اظ اضاضی اػن اظ زٍلتی ،غيطزٍلتی ،قْطي ٍ ضٍؾتايی (زاذل هحسٍزُ
يا ذاضج هحسٍزُ) زض ضاؾتاي هٌطمی ًوَزى اًساظُ قْطّا ٍ ضٍؾتاّا تطاي تؼييي هطاکع خوؼيت ٍ ايداز
تؼازل هطلَب تيي خوؼيت ٍ ٍؾؼت قْطّا ٍ تاهيي ًياظهٌسيّاي ػوَهی ٍ ضَاتط ٍ همطضات هطتَطِ
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت تطاهَض هكاىياتی قْطّاي خسيس ٍ اضاضی هؿكي هْط

•

زتيطي خلؿات قَضاي ػالی قْطؾاظي ٍ هؼواضي ٍ ًظاضت تط پيگيطي اتالؽ ٍ اخطاي ههَتات

آى تا حهَل ًتيدِ اظ ططيك ٍاحسّاي شيضتط
•
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت تط کويتِ فٌی قَضاي ػالی قْطؾاظي ٍ هؼواضي ايطاى
ضاّثطي ًٍظاضت ػاليِ تط تٌظين هَافمتًاهِّاي هالی ططحّاي زضزؾت تْيِ ايي هؼاًٍت
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•

قطکت زض کويؿيَىّا ٍ قَضاّاي هطتَطِ حؿة لَاًيي ٍ همطضات هَضَػِ ٍ يا تِ ًوايٌسگی

اظ ططف همام ٍظاضت
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تطتْيِ ٍ اًدام ططحّاي هطالؼاتی ،تحميماتی زض ظهيٌِّاي هرتلف

قْطؾاظي ٍ هؼواضي
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط کليِ اهَض هطتَط تِ ؾتاز ٍاحسّاي اؾتاًی زض ترف قْطؾاظي ٍ

هؼواضي
•

خوغتٌسي ٍ اضظياتی ًْايی ػولكطز اؾتاىّا زض اضتثاط تا ٍظايف قْطؾاظي ٍهؼواضي تا تَخِ

تِ ًظط زفاتط
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط اهط تْيِ ،تٌظين ٍ تسٍيي تطًاهِّاي پٌدؿالِ تَؾؼِ التهازي،

اختواػی ٍ ّوچٌيي تطًاهِّاي ؾاالًِ تطاي ططحّا
•

ضاّثطي ٍ ًظاضت ػاليِ تط تْيِ ٍ تٌظين تطًاهِّاي هياىهست ٍ کَتاُ هست ٍاحسّاي ظيط

هدوَػِ ٍ اؾتاىّا ٍ اضظياتی هيعاى تحمك تطًاهِّاي هصکَض
•

ضاّثطي ًٍظاضت ػاليِ تط اهط تطگعاضي خكٌَاضُّاي هؼواضي ٍ قْطؾاظي ٍ ططاحی قْطي،

ّوايفّاً ،وايكگاُّا ،کاضگاُّاي ترههی ،هؿاتمات ،اًتكاضات کتة ٍ غيطُ
هعاًٍت راُ رٍستایی

•

ًظاضت ػاليِ تط اهط تْيِ ٍتٌظين ططح خاهغ قثكِ ضاُّاي ضٍؾتايی زض ضاؾتاي تَؾؼِ،

تْطُتطزاضي ،ايوٌی ٍ ًگْساضي
•

ؾياؾتگصاضي ٍ تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت تط اهَض ؾاذت ،تَؾؼِ ٍ ًگْساضي ضاُّاي ضٍؾتايی

•

تطًاهِضيعي ٍ پيگيطي تاهيي اػتثاضات الظم تطاي تحمك اّساف ٍ ؾياؾتّا زض لالة تطًاهِّاي

پٌحؾالِ ٍ ؾايط همطضات هطتَط تِ ضاُّاي ضٍؾتايی تِ هٌظَض تاهيي تؿْيالت ٍ تدْيع هٌاتغ هالی تطاي
تَؾؼِ کوی ٍ کيفی ضاُّاي ضٍؾتايی
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•

ًظاضت ػاليِ تط اهط تطضؾی ٍتسٍيي هؼياضّا ٍ زؾتَضالؼولّاي تْطُتطزاضي ٍ تاهيي تدْيعات،

هاقييآالت ٍ اهكاًات هَضز ًياظ ػوليات ضاّساضي ضٍؾتايی
•

ًظاضت ػاليِ تطضًٍس اخطاي کيفی پطٍغُّاي ضاُ ضٍؾتايی ٍ ًحَُ نحيح تْطُتطزاضي اظ ضاُّاي

ؾاذتِ قسُ
•

ؾياؾتگصاضي چگًَگی تْيِ ،پايف ٍ تٌْگامؾاظي اطالػات ٍ آهاض ضاُّاي ضٍؾتايی ٍ تطافيک

ٍ حول ًٍمل ضٍؾتايی
•

ضاّثطي اهط هطالؼِ ٍ تطضؾی ضاُّاي ضٍؾتايی تِ هٌظَض تْيِ ٍ اخطاي ططحّاي ايوٌی

•

ؾياؾتگصاضي تِ هٌظَض خلة هكاضکتّاي هطزهی ٍ ؾاظهاىّاي غيطزٍلتی تطاي احساث،

تَؾؼِ ٍ ًگْساضي ضاُّاي ضٍؾتايی
ؾاذتاض فؼلی ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي تِ گًَِاي ططاحی قسُ کِ اهط ؾاذت ٍ ؾاظ اهكاًات ظيطتٌايی
حولًٍمل کكَض (قاهل ضاُ ،فطٍزگاُ ،ذط آّي ٍ تاؾيؿات تٌسضي ٍ هَاضز هطتَط تِ هؿكي) هؿتميواً
تَؾط هؼاًٍتّاي ايي ٍظاضتراًِ نَضت گطفتِ ٍ پؽ اظ آهازُ قسى ايي اهكاًات خْت تْطُتطزاضي تِ
ؾاظهاىّاي ٍاتؿتِ ايي ٍظاضتراًِ کِ تِ ّويي هٌظَض تاؾيؽ قسُاًس ٍاگصاض هیقَز.
فْطؾت ػٌاٍيي ؾاظهاىّا ٍ قطکتّاي ٍاتؿتِ تِ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي تِ قطح ظيط اؾت:
 ؾاظهاى هدطي ؾاذتواىّا ٍ تاؾيؿات زٍلتی ٍ ػوَهی ؾاظهاى ضاّساضي ٍ حولًٍمل خازُاي ؾاظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي ؾاظهاى َّاپيوايی کكَضي ؾاظهاى َّاقٌاؾی کكَض ؾاظهاى هلی ظهيي ٍ هؿكي تٌياز هؿكي اًمالب اؾالهی هطکع تحميمات ضاُ ،هؿكي ٍ قْطؾاظي6

 قطکت هازضترههی ػوطاى ٍ تْؿاظي قْطي ايطاى قطکت ػوطاى قْطّاي خسيس قطکت ضاُآّي خوَْضي اؾالهی ايطاى قطکت َّاپيوايی خوَْضي اؾالهی ايطاى (ّوا) قطکت آظهايكگاُ فٌی ٍ هكاًيک قطکت ؾاذت ٍ تَؾؼِ ظيطتٌاّاي حولًٍمل کكَض قطکت هازض ترههی فطٍزگاُّاي کكَضتطثيك فؼاليتّاي زض حال اًدام تَؾط ترفّا ٍ ظيطترفّاي تحت تَلی ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي تا
ٍيطايف چْاضم طثمِتٌسي اؾتاًساضز فؼاليتّاي التهازي ) (ISIC,Rev.4تِ ايي نَضت اؾت کِ
ظيطترف ؾاذتواىّاي هؿكًَی ،تداضي ٍ ازاضي زض کس  ،410ظيطترف ؾاظُّا ٍ ؾاذتواىّاي قْطي
زض کسّاي  ،423 ٍ 422 ،421ظيطترف حولًٍمل ظهيٌی زض کسّاي  ،432 ٍ 431ظيطترف حولًٍمل
آتی زض کسّاي  ٍ ،502 ٍ 501ظيطترف حولًٍمل َّايی زض کسّاي  512 ٍ 511زضج قسُ اؾت.
ػالٍُ تط هَاضز اقاضُ قسُ زض تاال ،تايس اظ فؼاليتّاي ؾتاز ٍظاضتراًِ ياز کطز کِ ٍظيفِ هسيطيت ػوَهی
ترفّاي حولًٍمل ،ؾاذتواى ٍ قْطؾاظي ضا تط ػْسُ زاضز کِ تط اؾاؼ طثمِتٌسي  ،ISICزض کس 141
لطاض هیگيطز.
رّیافت سٌجش بْرٍُری در ٍزارت راُ ٍ شْرسازی :فؼاالى انلی زض ترف حولًٍمل ٍ ؾاذتواى
تْطُتطزاضاًی ّؿتٌس کِ تِ زٍ نَضت هتككل ٍ غيطهتككل فؼاليت زاضًس .زض تمؿينتٌسي ًْازي ،ايي
فؼاالى ضا هیتَاى زض ًْاز ذاًَاض ٍ قطکتّاي غيطهالی طثمِتٌسي ًوَز .ؾْن ػوسُ اضظـ افعٍزُ ترف
حولًٍمل کكَض زض ترف حولًٍمل ظهيٌی هتوطکع اؾت کِ تِ ػكؽ ترف حولًٍمل َّايی ٍ ًيع
ترف حولًٍمل آتی ،غالثاً تِ نَضت غيطقطکتی ازاضُ هیقَز .ترف ؾاذتواى ذهَنی ًيع تا ّويي
ٍضؼيت ضٍتطٍ اؾت.
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ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ٍ ٍاحسّاي ٍاتؿتِ تِ آى ،ػْسُزاض اًدام هاهَضيتّا ٍ ٍظايف لاًًَی ّؿتٌس
کِ تِ ؾياؾتگصاضيّ ،سايت ،پكتيثاًی ٍ ًظاضت تط فؼاليتّاي زض حال اًدام زض ترف حولًٍمل ٍ
ؾاذتواى هؼطَف اؾت .اظ ايي ضٍ ،ؾتاًسُّاي ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ضا ًيع تايس تط ايي اؾاؼ تثييي
ًوَز .اظ آًدا کِ ًویتَاى تِ ايي هاهَضيتّا ٍ ٍظايف هحهَالت هكرهی ضا هٌتؿة کطز ،تط اؾاؼ
تدطتيات ٍ ضٍـّاي قٌاذتِ قسُ هیتَاى فؼاليتّا ٍ فطايٌسّايی کِ هتٌاظط تا ايي هاهَضيتّا ٍ
ٍظايف ّؿتٌس ضا تِ ػٌَاى خاًكيٌی تطاي ؾتاًسُ هٌظَض ًوَز .تٌاتطايي ،ؾتاًسُ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي
ػثاضت اظ کليِ فؼاليتّا ٍ فطايٌسّايی اؾت کِ تِ هٌظَض ؾياؾتگصاضيّ ،سايت ٍ ضاّثطي ،پكتيثاًی ٍ
ًظاضت زض ٍاحسّاي ؾتازي ٍ ؾاظهاىّاي ٍاتؿتِ اًدام هیقَز.
هحاؾثِ ؾتاًسُ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ضا تايس گام ًرؿت زض اًدام هحاؾثات تْطٍُضي ايي زؾتگاُ
للوساز ًوَز .گام زٍم ،ػثاضت اظ تؼسيل کيفی اضلام هحاؾثِ قسُ زض گام اٍل ،تط اؾاؼ هيعاى تحمك
ّسف يا اّساف انلی اؾت .زض نَضتی کِ هْوتطيي ّسف ّط فؼاليت التهازي افعايف تَليس
هحهَالت للوساز قَز ،زض آى نَضت تايس هيعاى ضقس اضظـ افعٍزُ ترفّاي حولًٍمل تِ ػٌَاى للن
تؼسيل کٌٌسُ قاذم ؾتاًسُ ٍاحسّايی اظ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي زض ًظط گطفت کِ تِ اهَض هطتَط تِ
حولًٍمل اقتغال زاضًس .زض ظهيٌِ هؿكي ٍ ؾاذتواى ،الظم اؾت کِ قاذم کيفی تَاى هالی زؾتطؾی
تِ هؿكي اؾتاًساضز ٍ اضظاى تَؾط طثمات پايييتط زضآهسي ) (Affordabilityهَضز تَخِ لطاضگيطز.
ػالٍُ تط آى ،فؼاليت ٍاحسّايی اظ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ًظيط هؼاًٍت قْطؾاظي ٍ هؼواضي ،اّساف
کيفیتطي ًظيط ظيؿتپصيطي ) (Livabilityهٌاطك قْطي ضا زًثال هیکٌٌس ،کِ الظم اؾت زض تؼسيل
کيفی ؾتاًسُ هَضز تَخِ لطاض گيطز .تسيي هٌظَض الظم اؾت اظ قاذمّاي هطتثط تا ايي اّساف اؾتفازُ
ًوَز.
تا زض اذتياض زاقتي قاذم ؾتاًسُ ٍ ؾتاًسُ تؼسيل قسُ ٍ ّوچٌيي قاذم ًْازُّا ،هحاؾثِ قاذمّاي
تْطٍُضي زؾتگاُ اهكاىپصيط ذَاّس قس.
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 -1ستاًدُ
تِ هٌظَض هحاؾثِ تْطٍُضي ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي الظم اؾت زض هطحلِ اٍلً ،واگطّاي هطتَط تِ
ؾتاًسُ تط اؾاؼ هؼياضّاي ظيط تْيِ قَز:
ً -1-1واگطّاي ؾتاًسُ تايس ّوِ فؼاليتّاي ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ٍ ٍاحسّاي ٍاتؿتِ تِ آى ضا
کِ زض خْت اًدام هاهَضيتّا ٍ ٍظايف ههطح زض ههَتات لاًًَی اؾت قاهل قَز.
ً -2-1واگطّاي هطتَط تِ ؾتاًسُ تايس تِ تفهيلیتطيي قكل هوكي تْيِ قًَس.
ً -3-1واگطّا تطاي چٌس ؾال (هثالً اظ  )1330تْيِ قَز.
 -4-1تِ هٌظَض تْيِ ًواگطّا تِ ليوت ثاتت الظم اؾت کِ ؾال پايِ هكرم قَز .تطخيح آى
اؾت ؾال پايِ هتغيط تَزُ ٍ هحاؾثات تِ نَضت ظًديطُاي اًدام قَز.زض نَضتی کِ
اطالػات تطاي ايي هٌظَض کفايت ًكٌس هیتَاى اظ ضٍـ ؾال پايِ ثاتت اؾتفازُ ًوَز .زض
ايي قطايط تَنيِ هیقَز کِ ّوگام تا ؾال پايِ آهاضي کكَض ،ؾال  1330تِ ػٌَاى ؾال
پايِ هٌظَض گطزز.
 -5-1تِ هٌظَض خوغ ظزى ًواگطّا ،الظم اؾت کِ ّطيک اظ آىّا تا اؾتفازُ اظ ّعيٌِ هتٌاظط زض
ؾال پايِ هَظٍى قًَس.
 -6-1الظم اؾت کِ ًواگطّا تا اؾتفازُ اظ هتغيطّاي کيفی هٌاؾة (ًواگط زؾتاٍضز) تؼسيل
گطزًس.
ًواگطّاي ؾتاًسُ تطاي ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي هیتَاًس هتغيطّايی هاًٌس تؼساز ههَتات هطتثط تا فؼاليت
ؾياؾتگصاضي ٍ تطًاهِضيعي ،تؼساز هدَظّاي نازض قسُ ،تؼساز ؾاػتّاي نطف قسُ تطاي آهَظـ
ؾاػتّاي يا تؼساز گعاضـّاي هطتَط تِ ًظاضت ٍ کٌتطل ،تؼساز ؾاػتّاي

فؼاالى ترف ،تؼساز
نطف قسُ تطاي پكتيثاًی ٍ ًظايط آى تاقس.
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تطاي تؼسيل کيفی ًواگطّاي ؾتاًسُ الظم اؾت کِ اظ ًواگط زؾتاٍضز اؾتفازُ قَز .هْوتطيي زؾتاٍضز
فؼاليتّاي حولًٍمل ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي ،اضظـ افعٍزُ ترف حولًٍمل اؾتّ .وچٌيي تطاي
تؼسيل کيفی ٍاحسّاي ًاظط تط ترف ؾاذتواى ٍ قْطؾاظي ،الظم اؾت کِ اظ قاذمّاي کيفی هٌاؾة
ًظيط تَاى هالی تاهيي هؿكي هٌاؾة ٍ ظيؿتپصيطي قْطّا اؾتفازُ قَز.

ًْ -2ادُ
ًْازُّاي هتٌاظط تا ؾتاًسُ تطاي هحاؾثِ تْطٍُضي ػثاضتٌس اظ کاض ،ؾطهايِ ٍ ههطف ٍاؾطِ .اظ آًدا کِ
آهاض هَخَزي ؾطهايِ زض زؾتگاُّاي زٍلتی زض زؾت ًثَزُ ٍ فطايٌس تطآٍضز آى ًيع ظهاىتط اؾت ،زض ايي
زؾتَضالؼولًْ ،ازُّا هٌحهط تِ ههطف ٍاؾطِ ٍ کاض ذَاّس تَز .تا ٍخَز ايي الظم اؾت کِ تطآٍضز
هَخَزي ؾطهايِ تِ قطح هٌسضج زض تٌس  1-2زض تطًاهِ هحاؾثاتی ٍظاضتراًِ لطاض گيطز تا قطايط الظم
تطاي هحاؾثِ تْطٍُضي ػَاهل تَليس (قاهل هَخَزي ؾطهايِ) فطاّن گطزز.

 -1-2هَجَدی سرهایِ
هَخَزي ؾطهايِ ،ؾطهايِ ثاتت يا ؾطهايِ فيعيكی انطالحاتی تطاي يک هفَْم ٍاحس ّؿتٌس .تط اؾاؼ
تؼطيف ،ؾطهايِ ثاتت ػثاضت اؾت اظ هدوَػِ کاالّايی ّؿتٌس کِ ػوط هفيس آىّا هؼوَالً تيف اظ يک
ؾال تَزُ ٍ تِ زفؼات زض فطايٌس تَليس هحهَالت زيگط هَضز اؾتفازُ لطاض هیگيطًس .تط اؾاؼ اطالػاتی
کِ اظ ؾاذتاض آهاضي زؾتگاُّاي زٍلتی زض زؾت اؾت ،ايي زؾتگاُّا ٍ اظ خولِ ٍظاضت ضاُ ٍ
قْطؾاظي فالس تطآٍضز هَخَزي ؾطهايِ قاهل ؾاذتواى ٍ تاؾيؿات ،هاقييآالت ٍ تدْيعات ٍ ؾايط
کاالّاي ؾطهايِاي ّؿتٌس .اظ ايي ضٍ زض قطايط کًٌَی ،هحاؾثِ تْطٍُضي تط اؾاؼ قاذم هَخَزي
ؾطهايِ اهكاىپصيط ًویتاقس .تا ٍخَز ايي ،الظم اؾت کِ هحاؾثات قاذمّاي تْطٍُضي هثتٌی تط
هَخَزي ؾطهايِ زض اؾطع ٍلت زض زؾتَض کاض ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي لطاض گيطز .اظ آًدا کِ پيفًياظ
تْيِ ايي قاذمّا زؾتطؾی تِ آهاض چٌس ؾالِ هَخَزي ؾطهايِ اؾت ،ضطٍضي اؾت کِ زؾتگاُ هصکَض
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تطًاهِ ذَز ضا تطاي اًدام تطآٍضز هَخَزي ؾطهايِ هطتَط تِ ؾتاز ٍظاضتراًِ ٍ ٍاحسّاي ٍاتؿتِ ،ظطف
ؾِ هاُ پؽ اظ اتالؽ ايي زؾتَضالؼول زض اذتياض ؾاظهاى هلی تْطٍُضي ايطاى لطاض زّس.
 -2-2هصرف ٍاسطِ
ههطف ٍاؾطِ قاهل اضظـ کاالّا ٍ ذسهاتی اؾت کِ زض فطايٌس تَليس تِ ههطف ضؾيسُ يا تغييط قكل
هیياتٌس .ههطف ٍاؾطِ قاهل ههطف حاهلّاي اًطغي (تطق ،گاظ ٍ اًَاع ؾَذتّا) ،هَاز ههطفی
(اًَاع کاغص ٍ ًَقت افعاضٍ ،ؾايلی کِ ػوط هفيس آىّا هؼوَالً کوتط اظ يک ؾال اؾت ٍ ؾايط هَاز ٍ
هلعٍهات ههطفی) ٍ ًيع ذسهات (هاًٌس تطٍىؾپاضي ذسهات لطاضزازي ًظافت ؾاذتواى ٍ ًظايط آى)
هیتاقس.
الظم اؾت کِ اضظـ الالم هرتلف ههطف ٍاؾطِ زض ؾطح تفهيل تاال ٍ هتٌاظط تا الالم ؾتاًسُ اؾترطاج
قسُ ٍ تا قاذم ليوت هٌاؾة تِ ليوت ثاتت تثسيل قًَس .تايس تَخِ زاقت کِ قاذم ليوت هَضز
اؾتفازُ تايس حتی االهكاى تياًگط تغييطات ليوت للن هَضز اؾتفازُ زض ٍظاضتراًِ تاقس .هثالً زض نَضتی
کِ ليوتّاي تطخيحی تطاي تطق ٍ ؾَذت اػوال هیقَز ،اؾتفازُ اظ قاذم ليوت کل حاهلّاي
اًطغي ،احتواالً هيعاى ههطف اًطغي ضا کوتط اظ هيعاى ٍالؼی تطآٍضز ذَاّس ًوَز.

ً -3-2یرٍی کار
زض هطحلِ اٍل ،الظم اؾت کِ تاًک اطالػاتی کاهلی اظ کاضکٌاى قاهل طثمِتٌسيّاي هرتلف تط حؿة
ٍيػگی ّاي هتٌَع تْيِ قَزّ .وچٌيي الظم اؾت کِ اطالػات هصکَض تا ّطيک اظ الالم ؾتاًسُ کِ لثالً
اقاضُ قس ،زض تٌاظط لطاض گطفتِ ٍ طثمِتٌسي هتماطغ هطتَط تِ آى تسؾت آيس .هثالً تطاي ؾياؾتگصاضي ٍ
تطًاهِضيعي ،اطالػات پطؾٌلی تِ تفكيک ضقتِ ٍ هيعاى تحهيالت ،ؾاتمِ کاضي ،زضخِ قغلی ٍ ًظايط
آى هَضز ًياظ ذَاّس تَز .تطاي ؾايط ٍظايف ٍ فؼاليتّاً ،ظيط پكتيثاًی ٍ ًظاضت ًيع الظم اؾت کِ
اطالػات هصکَض خوغآٍضي گطزز .زض نَضت اهكاى تْتط اؾت کِ اطالػات هطتَط تِ ًيطٍي کاض،
ػالٍُ تط ايٌكِ تط اؾاؼ فطز قاغل تْيِ هیقَز ،تط اؾاؼ ؾاػت کاض اًدام قسُ ًيع تْيِ گطزز.
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تَنيِّاي اؾتاًساضز تط هحاؾثِ قاذمّاي تْطٍُضي تط اؾاؼ ؾاػت کاض اًدام قسُ تاکيس زاضًس تا اظ
ايي ططيك تتَاى ؾطح زلت هحاؾثِ قاذمّاي تْطٍُضي ضا افعايف زاز .زض هطحلِ تؼس الظم اؾت کِ
خثطاى ذسهات ّطيک اظ طثمات هصکَض اؾترطاج قسُ ٍ زض خسٍل زضج گطزز .اطالػات خثطاى
ذسهات (قاهل حمَق ٍ هعاياي ًمسي ٍ غيطًمسي ٍ ًيع ؾْويِ تاهيي اختواػی پطزاذتی تَؾط کاضفطها
تِ ًياتت اظ کاضکٌاى) تِ هٌظَض ٍظىزّی تِ ّطيک اظ طثمات کاضکٌاى ٍ زض ًْايت تلفيك آىّا ضطٍضي
اؾت.

 -3شاخصّای بْرٍُری
قاذمّاي تْطٍُضي قاهل قاذمّاي تک ػاهلی ٍ چٌس ػاهلی اؾت .اظ آًدا کِ زض ايي
زؾتَضالؼول زٍ ًْازُ ههطف ٍاؾطِ ٍ ًيطٍي کاض هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ،تٌاتطايي زٍ قاذم
تْطٍُضي تک ػاهلی لاتل هحاؾثِ ذَاّس تَز :قاذم تْطٍُضي ههطف ٍاؾطِ ٍ قاذم تْطٍُضي
کاض .قاذم تْطٍُضي چٌس ػاهلی ًيع ًؿثت قاذم ؾتاًسُ تِ قاذم تطکيثی ههطف ٍاؾطِ ٍ ًيطٍي
کاض هیتاقس .زض نَضتی کِ تطآٍضزّاي هطتَط تِ هَخَزي ؾطهايِ اًدام قَز ،قاذم تْطٍُضي
چٌسػاهلی قاهل ػاهل ؾطهايِ ًيع ذَاّس تَز.
شاخص بْرٍُری سرهایِ :زض قطايط کًٌَی هحاؾثِ قاذم تْطٍُضي ؾطهايِ اهكاىپصيط ًيؿت .اها زض

نَضتی کِ اضلام هَخَزي ؾطهايِ زض زؾتطؼ لطاض گيطز ،قاذم هصکَض اظ تمؿين قاذم ؾتاًسُ تِ
قاذم هَخَزي ؾطهايِ تسؾت هیآيس .اظ آًدا کِ ػسز قاذم تسؾت آهسُ زض ؾال پايِ 100
هیتاقس ،اضلام ؾالّاي پؽ اظ آى ًكاًگط هيعاى تغييط زض تْطٍُضي ؾطهايِ ذَاّس تَز.
شاخص بْرٍُری هصرف ٍاسطِ :اظ تمؿين قاذم ؾتاًسُ تِ قاذم ههطف ٍاؾطِ تسؾت هیآيس.
اظ آًدا کِ ػسز قاذم تسؾت آهسُ زض ؾال پايِ  100هیتاقس ،اضلام ؾالّاي پؽ اظ آى ًكاًگط هيعاى
تغييط زض تْطٍُضي ههطف ٍاؾطِ ذَاّس تَز.
شاخص بْرٍُری ًیرٍی کار :اظ تمؿين قاذم ؾتاًسُ تِ قاذم ًيطٍي کاض تسؾت هیآيس .زض ايٌدا
ًيع اضلام ؾالّاي غيطپايِ تياًگط هيعاى تغييط زض تْطٍُضي ًيطٍي کاض هیتاقس.
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شاخص بْرٍُری چٌد عاهلیّ :واًگًَِ کِ شکط قس ،زض قطايط فمساى زؾتطؾی تِ آهاض هَخَزي
ؾطهايِ ،قاذم تْطٍُضي چٌس ػاهلی تِ قاذم تْطٍُضي چٌسػاهلی کاض ٍ ههطف ٍاؾطِ تٌعل ذَاّس
يافت .تطاي تسؾت آٍضزى ضلن ايي قاذم الظم اؾت کِ ػسز قاذم ؾتاًسُ تط قاذم تطکيثی ًيطٍي
کاض ٍ ههطف ٍاؾطِ تمؿين قَز .اها پيف اظ آى الظم اؾت کِ قاذم تطکيثی هصکَض هحاؾثِ قَز.
تسيي هٌظَض اظ ؾْن ّعيٌِاي ههطف ٍاؾطِ ٍ ًيطٍي کاض اؾتفازُ هیگطزز .تسيي تطتية کِ قاذم
ًيطٍي کاض زض ؾْن ّعيٌِاي آى ٍ قاذم ههطف ٍاؾطِ زض ؾْن ّعيٌِاي آى تِ نَضت خساگاًِ
ضطب قسُ ٍ ؾپؽ تا يكسيگط خوغ هیقًَس .هٌظَض اظ ؾْن ّعيٌِاي ًيطٍي کاض ػثاضتؿت اظ ّعيٌِ
خثطاى ذسهات ؾال لثل تمؿين تط خوغ ّعيٌِ خثطاى ذسهات ٍ ههطف ٍاؾطِ زض ؾال لثل .ؾْن
ّعيٌِاي ههطف ٍاؾطِ ًيع ػثاضتؿت اظ ّعيٌِ ههطف ٍاؾطِ ؾال لثل تمؿين تط خوغ ّعيٌِ خثطاى
ذسهات ٍ ههطف ٍاؾطِ زض ؾال لثل (ّوِ تِ ليوت خاضي).
شاخص بْرٍُری اًرشی :قاذم تْطٍُضي اًطغي ػثاضت اؾت اظ ًؿثت قاذم ؾتاًسُ تِ قاذم
همساضي اًطغي .تطاي هحاؾثِ قاذم تْطٍُضي اًطغي الظم اؾت کِ ّوِ حاهلّاي اًطغي تا اؾتفازُ اظ
هثسلّاي تؼطيف قسُ اؾتاًساضز ،تط حؿة يک ٍاحس همساضي ًظيط تككِ ًفت يا تی تی يَ تياى قسُ ٍ
ؾپؽ هحاؾثِ اًدام قَز.

13

پیَست 1

هفاّین اصلی
 فؼاليت ) : (Activityفؼاليت ػثاضت اؾت اظ فطايٌس يا تطکيثی اظ ػوليات کِ تِ تَليس
هدوَػِاي اظ هحهَالت هیاًداهس.
 ؾتاًسُ ) : (Outputکاالّا ٍ ذسهات تَليس قسُ زض يک کاضگاُ کِ زض ذاضج اظ آى لاتل
زؾتطؼ هی تاقس ضا گَيٌس تِ ػالٍُ کاالّا ٍ ذسهات تَليس قسُ تطاي ذَز ههطفی.
 اضظـ ؾتاًسُ ) : (Value of Outputاضظـ ؾتاًسُ زض حَظُ هحهَالت تاظاضي ،ػثاضتؿت
اظ هدوَع اضظـ هحهَالت تَليس قسُ ٍ زض هَضز ذسهات غيطتاظاضي ًظيط ذسهات زٍلتی،
اضظـ ؾتاًسُ تط اؾاؼ ضٍـ غيطهؿتمين ػثاضت اؾت اظ هدوَع ّعيٌِّاي تَليس قاهل خثطاى
ذسهات ،ههاضف ٍاؾطِ ،ههطف ؾطهايِّاي ثاتت ٍ ذالم ؾايط هالياتّاي تط تَليس.
 حدن ؾتاًسُ ) : (Volume of Outputحدن ؾتاًسُ زض حَظُ هحهَالت تاظاضي
ػثاضتؿت اظ هدوَع اضظـ ؾتاًسُ تِ ليوتّاي ؾال پايِ .زض ذسهات غيطتاظاضي ًظيط ذسهات
زٍلتی ػثاضت اؾت اظ خوغ تؼساز هحهَالت يا ذسهات تَليس قسُ پؽ اظ اػوال ٍظىّاي
ّعيٌِاي.
 زؾتاٍضز )ّ : (Outcomeسف ٍ ًتايدی اؾت کِ اظ فؼاليت اًتظاض هیضٍز .زض فؼاليتّاي
ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظي يكی اظ زؾتاٍضزّاي هْن ،افعايف ًطخ ضقس اضظـ افعٍزُ ترف
حولًٍمل ،تَاى هالی زؾتطؾی تِ هؿكي هٌاؾة ٍ ظيؿتپصيطي قْطّاي کكَض اؾت.
ًْ ازُ )ًْ : (Inputازُ قاهل ػَاهلی ّؿتٌس کِ زض فطايٌس تَليس تطاي تَليس هحهَل يا ؾتاًسُ
هَضز اؾتفازُ لطاض هیگيطًس ًظيط ًيطٍي کاض ،ؾطهايِ فيعيكی ،اًطغي ،هَاز اٍليِ ٍ ذسهات.
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 ههطف ٍاؾطِ ) : (Intermediate Consumptionاضظـ کاالّا ٍ ذسهات ههطف قسُ
يا تغييط قكل يافتِ زض فطايٌس تَليس ضا گَيٌس .ههطف ٍاؾطِ قاهل کاالّاي ؾطهايِاي هَضز
اؾتفازُ زض فطايٌس تَليس ًویقَز.
 تْطٍُضي ) : (Productivityػثاضت اؾت اظ ًؿثت حدن ؾتاًسُ تِ حدن ًْازُ هَضز اؾتفازُ
زض تَليسٍ .اغُ حدن تياًگط اضظـ پؽ اظ حصف تغييطات ليوتی اؾت.
 تْطٍُضي ًيطٍي کاض ) : (Labor Productivityػثاضت اؾت اظ ؾتاًسُ تِ اظاي يک ٍاحس
اظ ًْازُ ًيطٍي کاض.
 تْطٍُضي اًطغي ) : (Energy Productivityػثاضت اؾت اظ ؾتاًسُ تِ اظاي يک ٍاحس اظ
اًطغي.
 تْطٍُضي تک ػاهلی ) : (Single Factor Productivityتْطٍُضي تک ػاهلی ػثاضت
اؾت اظ ًؿثت ؾتاًسُ تِ يكی اظ ًْازُّاي تَليس .تْطُ ٍضي تک ػاهلی ضا تْطٍُضي خعيی ًيع
هیگَيٌس.
 تْطٍُضي چٌس ػاهلی) : (Multi-factor Productivityتْطٍُضي چٌس ػاهلی تغييط زض
ؾتاًسُ ضا هطتثط تا تغييط چٌس ًْازُ تَليس هیؾٌدس.
 تْطٍُضي کل ػَاهل تَليس ) : (Total Factor Productivityهؼوَالً تِ ػٌَاى هتطازف
تْطٍُضي چٌس ػاهلی ،زض قطايطی کِ ّوِ ًْازُّاي هَضز اؾتفازُ زض تَليس هَضز ًظط تاقٌس ،تِ
کاض هیضٍز.
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پیَست 2
ًْادُّا ،ستاًدُّا ٍ دستاٍردّا در ٍزارت راُ ٍ شْرسازی

اطالػات زضتاضُ ًطخ ضقس اضظـ افعٍزُ
ترف ،تَاى هالی طثمات پاييي زضآهسي زض

تاهيي هؿكي هٌاؾة ٍ قاذم ظيؿت
پصيطي قْطّا تِ هٌظَض تؼسيل کيفی

ًتايح ٍ زؾتاٍضزّا

آثاض تلٌسهست

ؾتاًسُّا

زؾتاٍضزّا

ًْازُّا

فطايٌس تَليس ذسهت تا تؼسيل

فطايٌس تَليس ذسهت تسٍى تؼسيل

نطيح کيفيت

نطيح کيفيت

اًساظُ گيطي زؾتاٍضز

تؼسيل کيفی ؾتاًسُ= ًطخ ضقس

تَؾؼِ پايساض ،اقتغال پايساض،

فؼاليتّاي اًدام قسُ زض

اضظـ افعٍزُ ترف حول ٍ

ؾطح ضفاُ هٌاؾة ،افعايف

ٍظاضت ضاُ قْطؾاظي ٍ

ًمل ،قاذم تَاى هالی

اًؼطاف ٍ پايساضي التهازي

ٍاحسّاي ٍاتؿتِ تط اؾاؼ

زؾتطؾی تِ هؿكي هٌاؾة ٍ

قاذمّاي تؼييي قسُ

قاذم ظيؿتپصيطي قْطّا

تؼساز ههَتات  /تؼساز هدَظّا/
تؼساز ؾاػتّاي نطف قسُ تطاي

تؼساز کاضکٌاى،

آهَظـ فؼاالى ترف /تؼساز

ًْازُّاي ٍاؾطِ ،ؾطهايِ

گعاضـ ّاي ًظاضتی

ًطخ ضقس ترف حول ٍ ًملٍ ،ضؼيت هؿكي ٍ کيفيت
ػَاهل هحيطی

قْطّاي کكَض زض ًتيدِ تاثيط ؾايط ػَاهل ًظيط ؾياؾتّاي
التهاز کالى ،ػَاهل تييالوللی ٍ ًظايط آى
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پیَست 3
هثال عددی بر اساس ارقام فرضی

ستاًدُ ٍ ستاًدُ تعدیل شدُ
ًواگط زؾتاٍضز
ؾتاًسُ (تؼساز هَاز ههَب/

(قاذم اضظـ

ًطخ ضقس ؾتاًسُ تؼسيل قسُ،

تؼساز ؾاػت کاض /تؼساز

افعٍزُ ٍ ؾايط

ٍظى زازُ قسُ تا ؾْن

گعاضـ ّا)

قاذمّاي زؾتاٍضز)

ؾياؾتگصاضي پكتيثاًی ٍ

ؾياؾتگصاضي پكتيثاًی ٍ

ؾال

ٍ ّسايت

ًظاضت

ؾتاًسُ تؼسيل قسُ

قاذمّاي زؾتاٍضز

ٍ ّسايت

ّعيٌِاي

ّعيٌِّا
ؾياؾتگصاضي

پكتيثاًی ٍ

ٍ ّسايت

ًظاضت

ًظاضت

شاخص

خوغ

ؾياؾتگصاضي

پكتيثاًی ٍ

ٍ ّسايت

ًظاضت

ستاًدُ
کل

2000 1388

3000

100

2000

3000

20000

50000

70000

2040 1389

3050

102

2080

3120

23000

55000

78000

0.01

0.03

104.0

100

2060 1390

3100

107

2202

3304

27000

59000

86000

0.02

0.04

110.1

2070 1391

3200

109

2254

3381

30000

67000

97000

0.01

0.02

112.7

2090 1392

3300

112

2338

3507

33000

71000

0.01 104000

0.03

116.9

2200 1393

3330

115

2524

3786

37000

79000

0.03 116000

0.05

126.2

تَضيح ػوَهی :ؾتَىّاي حاٍي اضلام ايتاليک ،اضلام هحاؾثاتی ٍ ؾايط ؾتَىّا قاهل اضلام ثثتی
زضيافتی اؾت.
اضلام کاهالً فطضی اؾت ٍ زض ايٌدا تٌْا اضايِ هثالی تطاي چگًَگی هحاؾثات هٌتح تِ قاذمّاي
تْطُ ٍضي هَضز ًظط تَزُ اؾت .ضٍقي اؾت کِ زض زًياي ٍالؼی تطاي ضؾيسى تِ ايي خساٍل تِ اطالػات
تفهيلی ٍ تفكيكی ،هطاتك تا تَضيحات هتي ًياظ ذَاّس تَز .هثالً هیتَاى تطاي ّطيک اظ الالم هطتثط تا
ؾتاًسُ ،ؾتَىّاي خساگاًِاي ضا زض ًظط گطفت.
تَضيح زضتاضُ خسٍل ؾتاًسُ:
زض ؾتَى ؾتاًسُ تؼسيل قسُ ،ؾتَىّاي ؾتاًسُ تا اؾتفازُ اظ ًطخ ضقس اضظـ افعٍزُ ترف حولًٍمل،
قاذم تَاى هالی زؾتطؾی تِ هؿكي هٌاؾة ٍ قاذم ظيؿتپصيطي هٌاطك قْطي کكَض تؼسيل قسُ
اؾت .ضٍـ کاض تسيي نَضت تَزُ اؾت کِ ضلن ؾال لثل زض هدوَع ًطخّاي ضقس ؾتاًسُ ٍ ًطخ ضقس
اضظـ افعٍزُ تِ ػالٍُ يک ،ضطب قسُ اؾت.
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زض ؾتَى ًطخ ضقس ؾتاًسُ تؼسيل قسٍُ ،ظى زازُ قسُ تا ؾْن ّعيٌِايً ،طخ ضقس ؾتاًسُ تؼسيل قسُ زض
ؾْن ّعيٌِاي (ّعيٌِ ّط ًَع اظ فؼاليت تمؿين تط هدوَع ّعيٌِّا) ؾال لثل تِ ػٌَاى ؾال پايِ زض ضٍـ
ظًديطُاي ،ضطب قسُ اؾت.
زض ؾتَى قاذم ؾتاًسُ کلً ،طخّاي ضقس تسؾت آهسُ تا يكسيگط خوغ قسُ ٍ پؽ اظ آى تا ػسز يک
ًيع خوغ قسُ ٍ زض ضلن قاذم ؾال لثل ضطب قسُ اؾت .تطاي ؾَْلت ،ػسز قاذم ؾال 100 ،1311
فطو قسُ اؾت.
ًیرٍی کار
ًطخ ضقس قاذم ًيطٍي

قاذم تؼساز/

ؾال

کاضٍ ،ظى زازُ قسُ تا ؾْن

ؾاػت ًيطٍي کاض

ّعيٌِ خثطاى ذسهات

ؾياؾتگصاضي پكتيثاًی ٍ

ؾياؾتگصاضي ٍ

پكتيثاًی ٍ

ّسايت

ًظاضت

ٍ ّسايت

ًظاضت

ّعيٌِاي
خوغ

100 1388

100

14000

36000

50000

شاخص

ؾياؾتگصاضي

پكتيثاًی ٍ

ٍ ّسايت

ًظاضت

ًیرٍی
کار کل
100

105 1389

106

16215

39325

55540

0.01

0.04

105.7

109 1390

109

19386

42539

61925

0.01

0.02

109.0

113 1391

116

21606

48441

70047

0.01

0.04

115.1

115 1392

120

24090

51866

75956

0.01

0.02

118.4

120 1393

125

27232

57986

85218

0.01

0.03

123.5

تَضيح زضتاضُ خسٍل ًيطٍي کاض:
زض ؾتَىّاي هحاؾثاتی (ايتاليک) ًطخ ضقس قاذم ًيطٍي کاض ٍظى زازُ قسُ تا ؾْن ّعيٌِايً ،طخ
ضقس قاذم ًيطٍي کاض ّط فؼاليت زض ؾْن ّعيٌِاي ّواى فؼاليت زض ؾال لثل ضطب قسُ اؾت .زض
ؾتَى قاذم ًيطٍي کاض کلً ،طخّاي ضقس تسؾت آهسُ تا يكسيگط خوغ قسُ ٍ پؽ اظ آى تا ػسز يک
ًيع خوغ قسُ ٍ زض ضلن قاذم ؾال لثل ضطب قسُ اؾت .تطاي ؾَْلت ،ػسز قاذم ؾال 100 ،1311
فطو قسُ اؾت.
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هصارف ٍاسطِ
ًطخ ضقس قاذم ههطف

قاذم ههطف

ؾال

ٍاؾطِ تِ ليوت ثاتت

ّعيٌِ ههطف ٍاؾطِ

ؾياؾتگصاضي پكتيثاًی ٍ

ؾياؾتگصاضي ٍ

پكتيثاًی ٍ

ّسايت

ًظاضت

ٍ ّسايت

ًظاضت

خوغ

100 1388

100

6000

14000

20000

ٍاؾطٍِ ،ظى زازُ قسُ تا

شاخص

ؾْن ّعيٌِاي

هصرف

ؾياؾتگصاضي

پكتيثاًی ٍ

ٍ ّسايت

ًظاضت

ٍاسطِ
کل
100

109 1389

106

6785

15675

22460

0.03

0.04

106.9

112 1390

111

7614

16461

24075

0.01

0.03

111.3

113 1391

118

8394

18559

26953

0.00

0.04

116.4

116 1392

119

8910

19135

28045

0.01

0.01

118.1

118 1393

123

9768

21014

30782

0.01

0.02

121.4

تَضيح زضتاضُ خسٍل ههاضف ٍاؾطِّ :واًٌس خسٍل ًيطٍي کاض ػول هیقَز.
هجوَع ًْادُّا
ًطخ ضقس قاذم ًْازُ ّا،
ٍظى زازُ قسُ تا ؾْن ّاي

قاذم

ؾال

قاذم

ههطف

ّعيٌِ خثطاى

ّعيٌِ ههطف

ًيطٍي کاض

ٍاؾطِ

ذسهات

ٍاؾطِ

ّعيٌِاي
خوغ ّعيٌِ ّا

100.0 1388

100.0

50000

20000

70000

شاخص

ًيطٍي کاض ههطف ٍاؾطِ ًْادُ کل
100

105.7 1389

106.9

55540

22460

78000

0.04

0.02

106.1

109.0 1390

111.3

61925

24075

86000

0.02

0.01

109.7

115.1 1391

116.4

70047

26953

97000

0.04

0.01

115.5

118.4 1392

118.1

75956

28045

104000

0.02

0.00

118.4

123.5 1393

121.4

85218

30782

116000

0.03

0.01

122.9

تَضيح زضتاضُ خسٍل هدوَع ًْازُّا:
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تِ هٌظَض تسؾت آٍضزى قاذم ًْازُ کل ًيع اظ ضٍـ ٍظى زّی تا اؾتفازُ اظ ؾْن ّعيٌِاي (ًيطٍي کاض
ٍ ههطف ٍاؾطِ) اؾتفازُ هیقَز .ضٍـ کاض هاًٌس زٍ خسٍل لثلی اؾت.
شاخصّای بْرٍُری

ؾال

قاذم

قاذم

ًطخ ضقس

ًطخ ضقس

تْطٍُضي

تْطٍُضي

قاذم

قاذم

قاذم

ههطف

چٌسػاهلی کاض

تْطٍُضي

تْطٍُضي

تْطٍُي کاض

ٍاؾطِ

ًطخ ضقس

ٍ ههطف ٍاؾطِ تْطٍُضي کاض ههطف ٍاؾطِ

100.0 1388

100.0

100.0

چٌسػاهلی

98.4 1389

97.3

98.1

-1.6

-2.7

-1.9

101.0 1390

98.9

100.4

2.7

1.7

2.4

97.9 1391

96.8

97.6

-3.0

-2.1

-2.8

98.7 1392

99.0

98.8

0.8

2.3

1.2

102.2 1393

103.9

102.7

3.6

5.0

3.9

تَضيح زضتاضُ قاذمّاي تْطٍُضي:
ّوِ هحاؾثات خساٍل گصقتِ ،تا ّسف ضؾيسى تِ خسٍل قاذمّاي تْطٍُضي اًدام قسُ اؾت .زض ايي
خسٍل ،ػسز قاذم ؾتاًسُ کل تؼسيل قسُ تِ تطتية تط ػسز قاذم ًيطٍي کاض ٍ ههطف ٍاؾطِ
تمؿين ٍ زض ػسز  100ضطب قسُ اؾت تا قاذم تْطٍُضي تک ػاهلی تسؾت آيس .اظ تمؿين ضلن
قاذم ؾتاًسُ کل تؼسيل قسُ تط قاذم ًْازُ کل ًيع ػسز قاذم تْطٍُضي چٌس ػاهلی کاض ٍ
ههطف ٍاؾطِ تسؾت هیآيس .ؾِ ؾتَى آذط ًيع اضلام هطتَط تِ ًطخ ضقس قاذمّاي تْطٍُضي تک
ػاهلی ٍ چٌس ػاهلی اؾت.
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