اهميت مسئله و شيوع
ثزذسيج ثب مْزشه ثيَبسيٖبي ػفّ٘ي ٗ س٘ء رغزئ ّ ،بْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ثؼْ٘اُ اٗىيِ ػبٍو
ٍشگ ٗ ٍيش ٗ ّبر٘اّي دس دٗسح خشدسبىي ٍذس٘ة ٍي ض٘د  .ايِ ٍ٘ض٘ع ثخػ٘ظ اص ّظش اّزقبه
اپيذٍي٘ى٘ژيل دس ج٘اٍغ دس دبه ر٘سؼٔ مٔ دس آّٖب اىگٕ٘بي اثزال ثزذسيج اص ثيَبسيٖبي ػفّ٘ي ٗ
س٘ء رغزئ ثٔ ثيَبسيٖبي غيش ػفّ٘ي رغييش ٍي يبثذ إَيذ داسد  .دس دبه دبضش ّبْٕجبسيٖبي
ٍبدسصادي ػيذ سً٘ ٍشگ ٗ ٍيش ٗ ّبر٘اّي دس م٘دمبُ دس مط٘سٕبي دس دبه ر٘سؼٔ ٗ ػيذ اغيي
ٍشگ ٗ ٍيش ٗ ّبر٘اّي دس ج٘اٍغ ر٘سؼٔ يبفزٔ ٍي ثبضذ  .اص ايْشٗ مط٘سٕبي دس دبه ر٘سؼٔ اص ٌٕ
امُْ٘ ٍي ثبيسذ رخػيع ٍْبثغ ٗ اٍنبّبد خ٘د سا ثب ر٘جٔ ثٔ اىگٕ٘بي اثزال مٔ دس دبه اّزقبه
ثٔ ثيَبسيٖبي غيشػفّ٘ي ٍي ثبضذ  ،چْبُ طشادي َّبيْذ مٔ دسآيْذٓ ّضديل ثخص قبثو ر٘جٖي اص
آُ سا ثٔ پيطگيشي ٗ مْزشه ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ٗ ژّزيني اخزػبظ دْٕذ .
دس مط٘س ٍب دس ٕش سبه دس دذٗد يل ٍيييُ٘ ٗدٗيسذ ٕضاس ر٘ىذصّذٓ ٗج٘د داسد اٍب رخَيِ
دسسزي اص ايْنٔ چٔ رؼذاد اص ايْٖب ثب ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ٍز٘ىذ ٍي ضّ٘ذ دس دسذ ّيسذ .
ٍ)Majorبدسصادي دس  2 – 3دسغذ
طجق اسصيبثي ٕبي اٗىئ ٗ ميي ّ ،بْٕجبسيٖبي ػَذٓ (
ّ٘صاداُ صّذٓ ثذّيب آٍذٓ ٍطبٕذٓ ٍيط٘د ٗ دذٗد  3دسغذ ديگش رب سِ پْج سبىگي ثٔ ايِ ٍقذاس
افضٗدٓ ٍي ض٘د ٗ دس ٍجَ٘ع ثٔ دذٗد ٕطذ دسغذ رب سِ  18سبىگي ٍي سسذ َٕ .چْبّنٔ رمش
ضذ ّ ،قبيع ٍبدسصادي ْٕگبً ر٘ىذ ٌٍٖ رشيِ ػيذ ٍشگ ٗ ٍيش ّ٘صاداُ ثخػ٘ظ دس ج٘اٍغ
ر٘سؼٔ يبفزٔ ٕسزْذ  .ايِ اخزالالد دس دبىذ ميي ٍسئ٘ه يل پْجٌ ٍشگ ٗ ٍيشٕب ٍي ثبضْذ  .اص ٕش
سٔ م٘دك ثسزشي دس ٕش مذاً اص ثخص ٕبي ثيَبسسزبّي يل ٍ٘سد اص آّٖب ثؼيذ ّبْٕجبسيٖب ٗ
اخزالالد ژّزيني ٍي ثبضذ .
ٍجَ٘ػخ ايِ ثيَبسيٖب پْجَيِ ػيذ اغيي مبٕص ط٘ه ػَش پيص اص
اغيي ايجبد مْْذٓ ٍؼي٘ىيذ دس ميئ سْيِ ٍي ثبضْذ .

 35سبىگي ٗ اص ػيذ ٕبي

ّقبيع ٍبدسصادي ٗ ػ٘اسؼ ثؼذي آُ دس سْيِ ثبالرش گشٕٖٗبي ّژادي ٍخزيف سا ينسبُ ٍجزال ٍي
مْْذ ٗ َٕيْط٘س ٍيضاُ ٍشگ ٗ ٍيش دبغو آص اّٖب ّيض دس ٍيبُ ٍشدً ج٘اٍغ آسيبيي  ،آفشيقبيي ٗ
آٍشينبي الريِ رقشيجب ً ثشاثش اسذ اٍب ايِ ٍيضاّٖب دس مط٘سٕبي ر٘سؼٔ يبفزخ آٍشينبيي ٗ اسٗپبيي
ثؼيذ پيطشفزٖبي رنْ٘ى٘ژي پضضني ٗ ثبال ث٘دُ ٍيضاُ دسزشسي ثٔ خذٍبد ثٖذاضزي ٗ سطخ
آگبٕي ٕبي ػٍَ٘ي اص ػيو ٗ سٗضٖبي پيطگيشي اص ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ٗ ژّزيني پبئيِ رش اص
سبيش ج٘اٍغ ٍي ثبضذ .
ّبْٕجبسيٖبي جضئي ( ٍ )Minorبدسصادي دس دذٗد ّ٘ %15صاداُ ٍطبٕذٓ ٍي ضّ٘ذ ايِ
اخزالالد ٍؼَ٘الً ثٔ سالٍذ ػٍَ٘ي آسيجي َّي سسبّْذ ٗ .ىي دس ثؼضي ٍ٘اسد مٔ ثٔ َٕشآ ّقبيع
ٍبدسصادي ػَذٓ ٕسزْذ ثبيذ ٍ٘سد ر٘جٔ خبغي قشاس گيشّذ رب اص آسيت ٕبي ثؼذي ثخػ٘ظ دس
سْيِ ثؼذي پيطگيشي گشدد  .ثْبثشايِ ّقبيع ٍبدسصادي جضيي ثٔ ػْ٘اُ سد پبيي ثشاي رطخيع
اخزالالد ٍبدسصادي ػَذٓ اص إَيذ ٗيژٓ ثشخ٘سداس ٕسزْذ ٗ ثبيذ ٍ٘سد پيگيشي قشاس گيشّذ  .دس

ايِ ٍ٘سد ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي گ٘ش  ،اخزالالد ٗاضذي ٕسزْذ مٔ ٍي ر٘اّْذ ّطبّگش ٍْبسجي
دبمي اص ٗج٘د سبيش ّقبيع ٍبدسصادي ثبضْذ .
ٍطبٕذٓ ضذٓ اسذ مٔ رقشيجب ً دس رَبً م٘دمبُ ثب سْذسً ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي اخزالالد ٍبدسصادي
گ٘ش ٗج٘د داسد  .دس ٍ٘سد سبيش ّبْٕجبسيٖبي جضيي ّيض چْيِ ض٘إذي ٍي ر٘اّذ ٗج٘د داضزٔ
ثبضذ مٔ ثشا ي پيگيشي ٗ سديبثي سبيش ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ػَذٓ إَيذ خ٘إذ داضذ  .اىجزٔ
الصً ثٔ رمشاسذ مٔ ثب رٖئ پشٗژح ژًّ٘ اّسبُ دس ٍ٘سد ػَينشد طجيؼي ٗ غيش طجيؼي ژّٖب ،
سٗضٖبي رطخيع ٗ دسٍبُ ثيَبسيٖب ثش اغ٘ه ٗ اسبط ثشسسي ٕبي ژّزيني پبئ گزاسي خ٘إذ
گشديذ  .اص ايْشٗ دس ط٘ه سبىٖبي آيْذٓ اّزظبس ٍي سٗد مٔ ٍالدظبد ٍشث٘ط ثٔ صٍئْ ٕبي پضضني
ٗ اسزؼذاد اثزال ثٔ ثيَبسيٖب ثخص قبثو ر٘جٖي اص ٍشاقجذ ٕبي سٗريِ ثيَبسيٖبي اّسبُ سا رطنيو
ٍي دٕذ  .دس غ٘سد ثٔ ٗاقؼيذ پي٘سزِ ايِ ٍ٘ض٘ع  ،آگبٕي اص اغ٘ه ٗ ٍجبّي ژّزيل ثيَبسيٖب
ثشاي َٕٔ دسذ اّذسمبساُ مْزشه  ،پيطگيشي ٗ دسٍبُ ثيَبسي اٍشي اجزْبة ّبپزيش خ٘إذ ث٘د .
اىجزٔ ايِ ٍ٘ض٘ع دس ٍ٘سد ّبْٕجبسيٖبي ٍبدسصادي ٗ دس رَبً اسزشارژيٖبي پيطگيشي ٍشث٘ط ثٔ
آُ  ،آغبص ٍذاخئ قجو اص ىقبح ٗ رطنيو رخٌ اسذ مٔ ٍيز٘اّذ ٍْجش ثٔ پيطگيشي ٍؤثش  ،قبثو قج٘ه
ٗ اسصاُ ايِ دسزٔ اص ثيَبسيٖب گشدد .
جذٗه صيش ٗق٘ع ثشخي اص ٍَٖزشيِ اخزالالد ضبيغ ّ٘صادي سا ّطبُ ٍي دٕذ :
 )1سْذسً داُٗ دس ٍبدساُ  29سبىٔ:
يل ٍ٘سد دس ٕضاس ر٘ىذ
 )2سْذسً داُٗ دس ٍبدساُ  36سبىٔ:
يل ٍ٘سد دس ٕش دٗيسذ ر٘ىذ
ّ )3بْٕجبسيٖبي قيجي:
يل ٍ٘سد دس ٕش غذ ر٘ىذ
ّ )4بْٕجبسيٖبي چطٌ ٗ گ٘ش:
يل ٍ٘سد دس ٕش دٗ ٕضاس ر٘ىذ
ّ )5بْٕجبسيٖبي ادساسی ٗ رْبسيی:
يل ٍ٘سد دس ٕش دٗيسذ ٗ پْجبٓ ر٘ىذ
 )6اخزالالد دشکزی ّبْٕجبسيٖبي دسذ ٗ پب:
يل ٍ٘سد دس ٕش سيػذ ر٘ىذ
 )7ىت ضکشی ٗ ضکبف کبً:
يل ٍ٘سد دس ٕضاس ر٘ىذ

