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Abstract 

The purpose of this article is studying the trend of changes in government 
size in Iran and analyze it from the perspective of government efficiency in 
the light of theoretical literature and to examine empirical comparisons with 
leading economic countries. The article intends to describe the situation of 
government size in Iran, to answer the question how the size of government 
in Iran and its developments can be analyzed? By presenting and comparing 
government size data in Iran with OECD member countries, high-income 
countries, high-income middle-income countries and low-income middle-
income countries, the article shows that first, the size of public government 
in Iran has decreased and in contrast to production and supply Direct private 
goods by the government have been on an upward trend, and secondly, the 
size of public government, which means exercising sovereign duties and 
providing public goods in Iran, has become smaller compared to the groups 
in question. The results of the article show that the size of government in 
Iran has gone through a trend contrary to the findings of recent studies of 
political economy to reduce the production of private goods and strengthen 
the regulatory performance of government and the supply of public goods. 
The trend of government size changes in Iran in the period under review is 
consistent with the theoretical requirements of the supply-oriented approach, 
according to which the change in government size is more a function of 
government requirements than a demand of citizens. 
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 کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن:

 1399تا  1384بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 

 رانیا ،سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهراناستادیار علوم      فائز دین پرستی

 
 چکیده 

منظر کارآمدی دولت در پرتو هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از  
مقایسه و بررسی  مقاله می ادبیات نظری  این  اقتصادی است.  پیشرو  با کشورهای  خواهد ضمن  ای تجربی 

روند  و  ایران   در  دولت  اندازه  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  ایران،   در  دولت  اندازه  وضعیت  توصیف 
های اندازه دولت در ایران با کشورهای شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه دادهتحوالت آن چگونه تحلیل می 

شورهای دارای درآمد باال، کشورهای دارای درآمد باالی متوسط و کشورهای دارای  ، کOECDعضو  
دهد اوالً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و درآمد پائین متوسط نشان می 

ا  ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کاالی عمومی در ایران در مقایسه ب
کوچک  گروه مقایسه  مورد  می کشورهای  نشان  مقاله  نتایج  است.  شده  ایران،  تر  در  دولت  اندازه  دهد 

یافته برخالف  و روندی  خصوصی  کاالی  تولید  کاهش  جهت  در  سیاسی  اقتصاد  جدید  مطالعات  های 
 تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کاالی عمومی طی کرده است.  

 ت، ایران، کاالی عمومی، پیامدهای خارجی، اعمال حاکمیت  اندازه دول واژگان کلیدی:
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 مقدمه
پژوهی، تعیین معیارهای مشخص برای دولت   از موضوعات مهم در مباحث دولت  یکی

به که  دولتی  است،  نهادهای  کارآمد  سایر  وظایف  تنظیم  ضمن  بتواند  نهادها  نهاد  عنوان 
آن عملکرد  در  اختالل  عامل  نشود.  اجتماعی،  لاز  ها  دولت    ، کی کالس  سم ی برالیمنظر 

دولت  بر    یکارآمد  متمرکز  صرفاً  که  است  مقابل.  است  تیامن   تأمین کوچک    دهیا  ،در 
اقتصاد را تحت کنترل خود قرار دهد و با مداخله    یست یدولت رفاه بر آن بود که دولت با

را در    ی منابع اقتصاد  عیو باز توز  ردی را در دست بگ   هیو سرما  یمنابع اصل  ،در بازار  میمستق 
  ( دهد  قرار  خود  کار  ا(Hollander, 2012 : 5_49دستور  س.  در    طرهی ما  رفاه  دولت 

که دولت رفاه  ه بر آن بودند منتقدان دولت رفا .چرخ اقتصاد شد یطول زمان موجب کند
اتکا  آساییتن موجب   به حما  یو  است  یدولت  یهاتیجامعه  آنان    ؛شده  باور    هرچندبه 

بادولت ضرورت ا  ،باشد  یمنافع عموم  یحام   دیاً  ا   نیاما  به  ن  ن یگزاره    تأمین که    ست ی معنا 
وظا  تصاد اق زمره  در  قلمداد شود  ف یجامعه  ازنظردولت    حتاج یما  تأمین  ضمانت  ها، آن  . 

برشهروندان    ی اقتصاد کاهش    افزون  موجب  م  های فعالیتآنکه  را    ،شودیافراد  دولت 
م  ازاندازهبیش  ا  کندیفربه  خدمات    تی فیموجب کاهش روزافزون ک  سرانجامامر    ن یکه 
منتقد دولت    عنوانبهکه    ی« می دولت تنظ»  هینظربر اساس  .  شودیم  یو رکود اقتصاد  یدولت 

  یکارکردها  تأمینمعطوف به    صرفاًاست که    یدولت کارآمد دولت   ،کرد  دا ی رفاه ظهور پ
عملکرد    میاست و تنظ  یخصوص   تی حقوق مالک   تأمین   یالزم برا  یو قانون  یدفاع  ی،نظام

ا  .بازارهاست مداخله    هینظر  ن ی در  دارد.  ظ و حف   م یتنظ  در  غیرمستقیمدولت  بازار    تعادل 
(Collin,2004»دولت »اندازه  مکاتب،  این  تمام  در  مهم    1(  موضوعات  از  یکی 

تبیین دولت کارآمد است. از اواخر دهه   با ظهور ضعف  70موردمطالعه در  های  میالدی 
)دولت رفاهی  بهDeakin,2004های  و  پارادایم    80تر در دههصورت مشخص (  میالدی 

توجیه ضرورت کوچک بر  متمرکز  سیاسی،  اقتصاد  بار  غالب  از  کاستن  و  دولت  سازی 
نقطه بود.  می  مسئولیت  را  ایده  این  اصول  اوج  در  در  ماده  10توان  واشنگتنی  اجماع  ای 

باز  1989سال   وظیفه  و  رفاهی  مسئولیت  بار  از  دولت  خروج  که  مطرح   دید  را  توزیع 

 
1. Size of Government 
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 (. Williamson, 2009کرد )می
اقتصادی سال  درحالی بحران  برافزایش    1930که  مبنی  »کینز«  نظریه  برای طرح  را  زمینه 

درنتیجه و  بزرگ  تقاضا  موجب  دولت  دولتهزینه  از  بسیاری  شدن  شد.  تر  ضرورت ها 
اقتصاد    یبازساز و  جهان  شدهویرانشهرها  جنگ  از  مضاعفی  دوم    یپس  که  علت  شد 
اخت  هادولت شوند  اریبس  یاراتی از  بوبرخوردار  آن  بر  کینز  که  .    ی اقتصاد  هاینوساند 

بازار    سمی باشند و مکان  اپذیرنبرگشتممکن است    بلندمدتهستند که در    هایی ناهماهنگی
نتواند   شرا  هاآنعماًل  و  کند  اصالح  کند  طیرا  فراهم  را  کامل  دولت   رو،ازاین   .اشتغال 

با    لاشتغا  سطح  او  باور  . بهبه اشتغال کامل در اقتصاد دخالت کند  دنی رس  یبرا  بایستمی
م  دی تول  زانی م م  دی تول   زانی و  مستق  مؤثر  یتقاضا  زانیبا    ی ضرور  ن یبنابرا  ،دارد  میارتباط 

 ن یا  یکند و برا  جادیا  -حتی اشتغال غیر مولد-  دولت اشتغال  ی،کار ی کاهش ب  یاست برا
هز  جادیا دولت  که  است  الزم  افزا  یها نهیاشتغال  را  (. 1392)کاپوراسو،    دهد  ش ی خود 

و   سمی ترش کمونبا گس  زیردولت برنامهموازات این جریان، در غرب با استداللی دیگر،  به
در بخشی  بلوک شرق    یاز کشورها   یاریو بس  یشرق  یدر اروپا  یستی ال ی سوس  هایدولت

-میحج  روز روزبه  هادولتکه در مقام عمل    ایبحبوحهدر همان  دیگر از دنیا فراگیر شد.  
م »هایشدندیتر  با  کردمیاستدالل    «ک،  اقتصاد    یستیکه  تعب   ایبه    ی« کاتاالکس»او    ری به 

خو راه  تا  داد  پخود   صورتبهرا    ش ی فرصت  مداخله    ازنظر  ؛کند  دای جوش  نوع  هر  او 
طب نظم  زننده  برهم  با  نظم خودجوش    یکها  ازنظر  و خودجوش است.   یعیدولت عامل 

است؛  دستور منطق   ناسازگار  پایین  به  باال  الگو   توان نمی  از    یدستور  های سیاست  یبا 
ا  کیدر    داریپا  ینظم اساس    انی ن ب  .کرد  جادیجامعه  بر  خودجوش   های معرفتنظم 

و   یسازکسانیبه دنبال  دستوری  نظم  مقابل، . درجامعه است  کیپراکنده و متفاوت افراد 
ج  تی عقالن   یبرقرار کل  در  است  امعهواحد  جامعه  افراد  همه  به  نسبت    هایدولت.  و 
ا  یستی ال ی سوس بارز  مبتن   تمرکزگرا  یمش   ن ینمونه    ،هست  یکپارچه  یمتعال  تیبر عقالن  یو 

اقتصاد دارد و مخالف    استی به دولت در عرصه س  یحداقل   ی اما نظم خودجوش نگاه و 
 (. 1382)هایک، است ی و دستور ی هرگونه اقتصاد دولت 

ک   یرفاه   هایدولت  یالدیم  هفتاددهه    در مواجه    ینزیو  شکست  و  بحران  با  عمل  در 
و    ک ینظم خودجوش ها  هیبه نظر  شتری توجه ب  یرا برا  نهزمی   شکست   و  بحران  . این شدند

دولت به  توجه  و  آزاد  اقتصاد  جماه   یفروپاش  . داد  شیافزا  ی حداقل  یهاتوسعه   ری اتحاد 
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ب  ،گرید  یاز سو  یالدیم  نوددر دهه    یشورو مفهوم دولت    شتری موجب توجه هر چه  به 
)  شد.  یحداقل »شیکنخت«  و  داده2000»تنزی«  نشان  درحالی(  دهه  اند،  دو  فاصله  در  که 

اندازه دولت در هفده کشور  صنعتی  شصت   بزرگ  54تا هشتاد میالدی  تر شده  درصد 
(،  1983الندائو« )درصد بوده است. »  6این میزان رشد فقط    1996تا    1980بود، در خالل  

( »اسکینر«  و  و  1991»انگن«  »فولستر«   ،)( خلخالی«  2001»هنرکسون«  »امیر  و  »دار«   ،)
اقتصادی  2002) و رشد  اندازه دولت  میان  منفی  رابطه   انددادهنشان    هاآن اند.  یداکردهپ( 

ازحد اندازه  یش بتواند بازدهی هزینه دولت را بکاهد و افزایش  یمگسترش اندازه دولت  
»بدولت موجب کاهش سرمایه ( 2006رنائور« )گذاری بخش خصوصی شود. »کوبی« و 

را در کیفیت    صورت به اندازه دولت  افزایش  مثبت  اثر  یک    مثابه بهزیست  یطمحتجربی 
نشان   عمومی  )انددادهکاالی  »رام«   .1986( »مِگیور«  و  »کُرمندی«  »بلنکنائو«،  1986(،   ،)

از  تواند  یمافزایش اندازه دولت    اندداده ( در مقابل نشان  2007»سیمپسون« و »تاملیانویچ« )
سرمایه افزایش  سرمایه رهگذر  فضای  بهبود  مآالً  و  عمومی  کاالهای  تأمین  در  -گذاری 

(  1397گذاری اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته باشد. »نورث«، »والیس« و »وینگاست« )
و  نشان داده ناخالص داخلی  تولید  بین  با احتساب دولت مرکزی و دولت محلی،  اند که 

 ود دارد. اندازه دولت رابطه مثبت وج
های  سازی دولت مورد استقبال دولت و برنامهدر ایران از آغاز دهه هفتاد، مفهوم کوچک

های دولت  برنامه سوم توسعه تکالیف کاهش تصدی  64و    2،  1توسعه قرار گرفت. مواد  
و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت، ممانعت از گسترش تشکیالت دولت با تأکید  

کوچک منطبر  و  برنامه  سازی  در  گذاشت.  دولت  عهده  بر  را  دولت  اندازه  کردن  قی 
اعمال تصدی، کوچک از  اعمال حاکمیت  تفکیک  بر  تأکید  با  سازی دولت  چهارم هم 

ماده   قرار گرفت.  پنجم هم کوچک  65موردتوجه  توسعه  برنامه  بهقانون  را  عنوان  سازی 
سیاست  در  کرد.  قلمداد  دولت  اداری  تکلیف  نظام  کلی  چابک  های  مفهوم  هم  کشور 

 شده است. عنوان یک سیاست راهبردی مطرح سازی به
( تأثیر کیفیت نهادهای  2016از منظر تجربی نیز، »فرجی دیزجی«، »فرزانگان« و »نقوی« )

هایی مثل آموزش عمومی که  های دولت در بخش نظامی و  هزینهسیاسی ایران را با هزینه 
( 2016اند. »علیپور« و همکاران )مطالعه قرار دادهشود، موردوری میموجب افزایش بهره

داده نشان  ایران  در  نابرابری  کاهش  و  درآمد  توزیع  بر  را  دولت  اندازه  منفی  اند. اثر 
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»جیحون )»مداح«،  »نجفی«  و  )1394تبار«  »دادگر«  و  1391(،  »عابد«  »پهلوانی«،  و   )
اند که رشد درآمد سرانه  داده( با آزمون »قانون واگنر« در ایران نشان  2011»پورشهاب« )

و   »دژپسند«  است.  داشته  )دولت(  عمومی  بخش  نسبی  اندازه  بر  مثبت  اثر  ایران  در 
( داده1389»گودرزی«  نشان  بین  (  دولت  بهینه  اندازه  ایران  در  که  در صد    30تا    23اند 

GDP با  تر از آن اثر مثبت بر رشد اقتصادی ندارد. تر یا بزرگهای کوچکاست و اندازه
توجه به تعارض نتایج مطالعات تجربی در مورد رابطه اندازه دولت با کارآمدی این مقاله  
اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد   بر آن است تا ضمن توصیف وضعیت 

ایران و روند تحوالت ان چگونه   اندازه دولت در  در بخش نخست  شود؟  تحلیل میکه 
تجربی و  نظری  ادبیات  دولت    مقاله  اندازه  مورد  بخش  یمقرار    موردبحثدر  در  گیرد. 

ایران   در  دولت  اندازه  توصیفی  نماگرهای  میموردبررسدوم  قرار  و  ی  در  نهاگیرد  یتاً 
 شود.  ی نظری و عملی حاصل از بحث تجربی ارائه میهاداللتگیری یجهنت قسمت 

 چارچوب مفهومی 
شاخص اندازه دولت با محاسبه نسبت کل مخارج دولت به مقدار تولید ناخالص داخلی  

(. در این شاخص شناخت مفهوم  World Bank, 2021شود ) یمبه نرخ جاری سنجیده  
تواند به چهار  یدولت مهای ان در حوزه اقتصاد حائز اهمیت است.  دولت و جنس فعالیت

مداخله  با    یمال  تأمین   ی،گر می وضع مقررات و تنظ  :دبازار مداخله کن   هایفعالیتدر    وهی ش
بازار  غیرمستقیم سازوکار  دولت   ، در  آثار   یدرآمد  یانتقال   هایپرداخت  یعرضه  با 
 ی.مال  غیرمستقیم

بازار آزاد مداخله م  هایگریتنظیماز رهگذر    دولت  ی:گر  م ی تنظ  .  1   .کندی متعدد در 
  در   کند.می  یگرمیتنظدولت معموالً معطوف به دو هدف اقتصادی یا اجتماعی اقدام به  

اقتصادحوزه   اطالعاتمسائل  شرایط  در  معموالً  دولت  ناظر  مالی  ی،  که  به    نامتقارن 
عموماً   ت ی فی مقررات ناظر به ک کند؛ گری می، تنظیمبازارهاست یی کارا  ایعملکرد عادالنه 

اس  طرفبه مربوط  بهداشت  ن یقوان  ؛تعرضه  مقررات  تول  یو  به  عرضه    دی مربوط  و 
غذا صالح  تی ممنوع   نی قوان  داروهاو    ییمحصوالت  فاقد  افراد  موارد  تیطبابت    ی و 

ا  دستازاین  زمره  مقرراتهستند  هاگذاری  مقررات  ن یاز  ک  هایگذاری  .  بر   ت ی مناظر 
م بر  است  یتقاضا  زانی معموالً  اثرگذار  اجبار  ؛افراد  حضور  بر  ناظر  موارد  در    ی مانند 

ب  لی اتومب   مهی ب  ،مدارس کسورات  مقررات اجتماع  تأمین   مهی و  هم  موارد  برخی  در    ی. 
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 ست.  هاساعات کار فروشگاه  می مانند تنظ  یاجتماع هایارزشمعطوف به گذاری 

خاص    یکاالها   یهامتیاست که به ق   ییهااتی مال  ایها  ارانهدربرگیرنده ی  :یمال  تأمین .  2
درآمدها  ای بر  میافراد    یاثرگذار  یاعمال    تیمحدود  ریی تغ  وسیلهبه  یمتی ق   یاارانهشود. 

شرکت  رویپیش بودجه   و  فعال افراد    یی هاارانهی  ،سازد یم  متأثررا    یاقتصاد  یهات ی ها 
  ها قیمت  قیطر  ن یبه هم  .در نظر گرفته شوند  یکل  ای  یجزئ  صورتبه  توانندیم  دستازاین 

مختلف  مم انواع  از  است  مانندمالیاتکن  انتشار    اتمالی   ها  و  تراکم    های آالیندهبر 
  .داشته باشند اثرپذیری زیستمحیط

  دهندمی ر یی بازار را تغ  جی هرچند نتا  یگر م ی و تنظ  ی مال تأمین   تولید و عرضه مستقیم:  .  3
آن   عملکرد  بر  را    یاصل  سازوکاراما    اثرگذارند؛و  کنار    .کنندینممخدوش  بازار  در 

دولتاین  تول  تواندمی  ها،  مستق  می مستق  دی با  را  عرضه  بخش  و خدمات  تحت    ماًی کاالها 
دهد  ری تأث درقرار  نهادها  یموارد   ن یچن   ؛  مالک  تجه   هیسرما  یدولت  صنعتی    زاتی مثل 

 است.

 ( 104-103: 1399هزینه مسکن )بار، مانند کمک :یدرآمد  ی انتقال های پرداخت. ۴
های  این چهار نوع فعالیت،  فعالیت تأمین مالی و پرداخت انتقالی در زمره فعالیتاز میان  
تنظیمبودجه و  ماهیت تصدی گرانه دارد  مستقیم  و عرضه  تولید  گری ای دولت هستند.  

، شدهانجامدر اکثر مطالعات  ای است.  ای دارد، اما ماهیتاً غیر بودجههم هرچند بار بودجه
آثار   تحلیل  به  اقتصادی  بودجهتنها  رشد  بر  دولت  فعالیت  در    شدهپرداختهای  اما  است. 

  ها آنهای دولت در  ای و تصدیبودجه  های غیر که نقش فعالیت  توسعهدرحالکشورهای  
ای  های دولت بر رشد اقتصادی را محدود به نقش بودجهفعالیت  تأثیرتوان  باال است، نمی

مثال، می برای  به کشورهای دارا کرد.  )توان  طبیعی  منابع  اشاره کرد. در    ویژهبهی  نفت( 
تصدی افزایش  سبب  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای  کشورها  در  این  دولت  های 

یابد که در کلیه سطوح اقتصادی )اعم از  همچنین دولت توان آن را می .شوداقتصاد می
و کالن( دخالت کند و مصلحی،    خرد  اندازازاین .  (1387)نیلی  محاسبه  ه دولت  رو، در 

توان به سنجش اندازه دولت مرکزی و محلی بسنده کرد و ناگزیر بایستی به بررسی  نمی
   اندازه دولت در معنای بخش عمومی هم پرداخت. 

که    یبازار  ری غ   یرانتفاعی غ   مؤسساتهمه  نیز    و    یدولت   یهمه واحدها به    ی« دولت عموم»
و   کنترل  دولت  میشوندیم  ی مال  تأمین عمده    طوربهتوسط  اطالق  تعر  شود.،    فیدر 
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عموم عموم   ای  یعموم  یهاشرکت  یدولت  عموم  ی گاه یجا  یشبه  دولت   ی ندارند. 
در    .است  ی و دولت محل  ی امنطقه  ای  ی الت یا  هایدولت  ی،سطح دولت مرکز  رندهی دربرگ

  شناساییقابل  ی و دولت محل  یسه سطح در دو سطح دولت مرکز  ن ی از کشورها ا  یاپاره
 است.

از دولت عموم  ییمعنا  یومعم  بخش  ا  ؛ دارد  یفراتر  که    یعموم  هایشرکتمعنا    ن ی در 
  یدر زمره بخش عموم ،دولت را به درخواست دولت انجام دهند های فعالیتممکن است 

ا  شوند.میقلمداد   عموم  ،معنا  ن ی در  بر    ی بخش  مرکز  که آنعالوه  دولت   ی دربردارنده 
شهرداریاست نهادها  یتفاعان   مؤسسات  ی،دولت   های شرکت  ها،،  و  دولت  به    یوابسته 
گیرد. دولت عمومی معموالً به تولید  برمیرا هم در    یدولت   هایبانکو    غیردولتی   یعموم

می اقدام  خارجی  پیامدهای  جبران  و  عمومی  بخش  کاالی  از  قسمتی  اعمال  اما  کند؛ 
تول شامل  منحصراً(  نه  )و  معموالً  است  عمومی  دولت  از  فراتر  که  عرضه  عمومی  و  ید 

قرار   موردمطالعه  مرکزی  دولت  اندازه  مقاله  این  در  است.  خصوصی  کاالهای  مستقیم 
 گیرد.می

طور  دهد که بهمیانجام  که  فعالیتی    در  یک بنگاه یا فرد    در شرایطی که    اثرات جانبی:
 پولیآن    یبه ازا  امامستقیم بر دیگران )بنگاه یا فرد دیگر( اثر )مثبت یا منفی( بگذارد،  

اثرات جانبی مواجه هستیم.  کندپرداخت یا دریافت نمی به این معنی که فرد یا بنگاه  ، با 
هزینه جانبی  اثر  وارد  ایجادکننده  خود  محاسبات  در  را  عمل  این  از  ناشی  منافع  یا  ها 

راهتمهم از    یک ی  .کندنمی مورد    ری تدب  هایرین  در  بازار    یخارج   پیامدهای شکست 
دولتاست  محور دولت  هایحلراه پ  ی اصل  وهشی  دو  به  ها.  به    ی خارج  یامدهای نسبت 

 دهند:میواکنش نشان 
طی  کنترل  های مشیخط  (الف مستق   ی که  دولت  تخص   ماً ی آن  تنظ  ص ی نحوه  را    میمنابع 
 کند.  می
ط  یبازار  هایمشیخط  ب( دو  یکه    ی خصوص  یهاسازمان  یبرا  هاییانگیزه  لتآن 

 .کندیم ایجاد  ی خارج یامدهای کردن پ  یجهت درون

را محدود    دی فرمان و کنترل  تول  یگرمی تنظ   سمی با مکان  ماًی نخست دولت مستق  یالگو  در
از    ایو    کندیم اجبار   ین ی مع  هایفناوریاستفاده  استاندارد  قالب  در    .کندیم  یالزام  یرا 

مقررات    یاری بس قوان  محیطیزیستاز  پاک  ن یمثل  هوا  زهی آب  ا  یو  در  دسته    ن یپاک 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
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الگو دولت با    ن یدر ا  .است  یبازار  یکردهایدوم در قالب رو  ستهد  .هستند  بندیطبقهقابل
از   اثر    یدارا  کاالی  دی تول  مقدار   کندمی  یسع  گراصالح  های یارانهو    هامالیاتاستفاده 

تحت    ی جانب  دهد  تأثیررا  مال  مثالعنوانبه  ؛قرار  اخذ  ک  یندگیآال   اتی با    د ی تول  لمقدار 
جانب   یطیمحستیز  یهاندهیآال اثر  که  کنترل    ربمخ  یرا    هاییارانهبا    ای  کند میدارند 

کند )عجم اوغلو،  میکمک  شتری مثبت ب ی خارجیامدهایپکاالی دارای  د ی به تول یقیتشو
 (.  398-377:  1397لیسبون و لیست، 

کاالها  ی:عموم  یکاالها  پذ  شوندمیاطالق    یی به  ممانعت  اوالً  ثان  ستندی ن  ریکه    اًی و 
کاالها ستندی ن  پذیررقابت پذ  یخصوص  ی.  بابت    رایز  ؛هستند  ریممانعت  افراد    هاآناگر 
میهزینه نپردازند  ا  ها آن  توانای  مصرف  از  کرد  ایکاالها    ن یرا  محروم  اما    ،خدمات 

عماًل محروم کردن    شوندمی  د ی تول  کهوقتی  را یز  ؛هستند  ناپذیرممانعت  یعموم   ی کاالها
استفاده   از  است.  هاآنافراد    ی کاالها  برخالف  یعموم  یکاالها  نیهمچن   ناممکن 

ن  پذیررقابت  یخصوص  ا  .ستند ی هم  در    ن یمراد  که  کاالها  مشخص  زمانیکاست    ی در 
ا  یخصوص  امکان  کاال    کیاز    ش یب  نکه یعماًل  از  واحد  ا ینفر  کند  یخدمت    ،استفاده 

ندارد کاالها  .وجود  مصرف  ب  یعموم  یاما  ناممکن    کی از    ش یتوسط  عماًل  شخص 
کاالها .  ستی ن کاالها  یعموم  یآنچه  از    تی ماه   قاًیدق  ،کندیم  زی متما  یخصوص  یرا 

معناست که بازار    ن یبد  هاآن بودن    ریناپذتعانمم  هاست.آن   ناپذیریممانعتو    غیررقابتی
ندارد  ن ی ا  دی تول   یی توانا ندارد که    ی بخش خصوص  یبرا  ی ازهانگی   ؛ زیراکاالها را  وجود 

تول  ن یا را  کاالها  کن   دی نوع  عرضه  دل  .دو  تول   ل ی به  در  بازار  کاالها    ن ی ا  دی شکست  نوع 
از    هاآن  تأمین   یرا فراهم کند و برا  هاآنگذارد و    ش یفراهم است تا دولت گام پ  یفرصت 

 (. 414-398:  1397)عجم اوغلو، لیسبون و لیست،  اخذ کند اتی شهروندان مال
های عرضه  های تقاضامحور و نظریهگر اندازه دولت در دو گروه نظریههای تبیین تئوری

قابل نظطبقهمحور  در  هستند.  نوع  ریهبندی  و  میزان  تابع  دولت  اندازه  تقاضامحور،  های 
بازتاب دولت  اندازه  ترتیب  بدین  است؛  شهروندان  دولتی    خواست  خدمات  تقاضای 

تئوری این  به دودسته تقسیم میتوسط مردم است.  شوند: در دسته نخست چنین  ها خود 
می  تأمین تلقی  دولت  که  اشود  کننده  تصحیح  و  عمومی  کاالی  صرف  ثرات  کننده 

کننده خدمات برای (. در مقابل در دسته دوم، دولت تأمینPigou, 1923خارجی است )
تواند  توزیع درآمد یا ثروت هم می  (.  وظیفه بازOlson, 1965نفوذ است ) های ذیگروه
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میبه تلقی  دولت  کارویژه  یک  متفاوت،  عنوان  ایدئولوژیک  مواضع  حسب  که  شود 
یا دومی لیبرالتواند جزء دسته نخست  تلقی شود.  دانند و  ها آن را جزء گروه دوم میم 

   کنند.ها آن را در زمره دسته نخست قلمداد میسوسیالیست
گسترش    یبرا  یدولت  یهاسازمان  های یزهبر انگ بر نقش    عرضه محورهای  یهنظردر مقابل  

تأک  خواسته شهروندان  از سطح  مستقل    نیا  در  ی اصل  هاییهنظرکنند.  یم  یداندازه خود 
ز دو  به  و  Niskanen, 1971)  ی«روکراس وب  هینظر»  یرگروهمجموعه  «  اتان یلو  هینظر»( 

(, 1977Brennan&  Buchanan)   کیعنوان  به)ها  ازآنجاکه دولت  .شوندیم  م ی تقس  
سازمان  کیهر  ای  (کل پس    یانحصار   یت یموقع  ییتنهابه  یدولت   یهااز  دارند  جامعه  در 

  یجهدرنت  ؛را ارائه دهند یچه مقدار و چه نوع خدمات   کنندیم نیی ها هستند که تعدرواقع آن
ترج اساس  بر  م   حاتیعمدتاً  انتخاب  را  خدمات  خود  اهداف  و  کنند.  یو  دولت 

مختلف   یدولت   یهاسازمان طرق  کنند  حات یترج  توانندیم  ی به  منحرف  را   ؛شهروندان 
آنعنوانبه موردنمثال  خدمات  است  ممکن  هز  یازها  با  را  به   یانهیمردم  حد  از    نهی فراتر 

کنند   عموم  ا یارائه  خدمات  است  خدمات  ی ممکن  با  بوروکرات  ی را  خود  نفع  به  ها  که 
  کی  -بدهد  ی اگر رو  یحت-  یها ارائه خدمات عمومحالت  ن ی ا  در   کنند.  ب ی ترک  ،ستا

 است.  یاهیحاش امر

 تحلیل تجربی 
مقایسه  دریافتی  داده برای  کشورها،  دیگر  با  نسبت  در  ایران  در  دولت  اندازه  از  های  ای 

و   »سازمان همکاری  اندازه دولت در کشورهای عضو  با  ایران  در  اندازه دولت  شاخص 
اقتصادی« درآمد OECD)1توسعه  دارای  کشورهای  باال،  درآمد  دارای  کشورهای   ،)

استخراج  باالی   برای  است.  مقایسه شده  متوسط  پایین  دارای درآمد  متوسط، کشورهای 
استفادهداده جهانی«  »بانک  اطالعات  از  دولت  اندازه  آنهای  است.  در  شده  که  گونه 

 
،  هلند،  لوکزامبورگ،  ایرلند،  ایسلند ،  یونان،  آلمان،  فرانسه،  دانمارک،  کانادا،  بلژیک،  اتریششامل کشورهای  .  1

جمهوری  ،  استرالیا،  فنالند،  نیوزیلند،  ژاپن،  ایتالیا  ،آمریکا  ، انگلیس،  ترکیه،  سوئیس،  سوئد،  اسپانیا،  پرتغال  نروژ،
مجارستان اسرائیل  ،کره جنوبی ،  مکزیک  ،چک،  رژیم  کلمبیا، کستاریکا،  شیلی،  اسلوونی،  جمهوری  و   استونی، 

 ی. اسلواک
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( میالدی  1نمودار  هشتاد  و  هفتاد  دهه  ایران در  در  عمومی  اندازه دولت  است،  ( آشکار 
شده است و  درصد( کوچک  4.5آهنگی تند )معادل    تقریباً ثابت و در دهه نود میالدی با

 شده است. با شیب مالیم کوچک 2020تا  2010و نیز  2010تا  2000های در فاصله سال

 های ده ساله ای میانگین اندازه دولت در دورهنمودار مقایسه  .1نمودار 

  

 
 ، محاسبات نویسندهWorld Bank Dataمنبع: 

حال  ن یا کشورها   ی در  که  دهه    OECDعضو    یاست  میالدیدر  دهه    هشتاد  به  نسبت 
تقر  میالدی  هفتاد اندازه  دولت  فقط کشورها  تریبزرگ  باًیاندازه  کردند.  تجربه  با    یرا 

هفتاد  نسبت به دهه    هشتاد میالدی در دهه    تری کوچکمتوسط اندازه دولت    نیی درآمد پا
شدن   داشتند.  میالدی دهه  کوچک  در  دولت  میالدیاندازه  دهه    نود  به  هشتاد  نسبت 
  که چناناما    شود؛می  دهیدرآمد متوسط به باال د  دارای  یدر گروه کشورها   جزبه  میالدی

است مشهود  نمودار  کوچکدر  روند  این  دهه    عمومی  دولت  شدن  تر،  میالدی  در  نود 
آهنگ هشتاد  دهه  به  است  میمال   اریبس  ینسبت  فاصله    .  داشته  اندازه   2010تا    2000در 

  ی ن کشورهای درآمد باال و همچن  دارای   یو کشورها  OECD  ی عضو دولت در کشورها
هم    2020تا    2010روند در فاصله    نی هم   .شده است  تربزرگدرآمد متوسط به باال    دارای

تر  افزون  یشتاب   رانیمودار مشهود است کاهش اندازه دولت در اندر    آنچه  شود.می  دهید

1970-
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1999

2000-
2009

2010-
2020

Iran, Islamic Rep. 16.48 16.48 12.25 11.58 11.22

OECD members 16.57 16.97 16.72 17.22 17.87

Lower middle income 12.06 11.09 10.55 10.43 10.96

Upper middle income 11.90 13.08 14.46 15.36 16.18

High income 16.79 17.47 17.20 17.40 18.01
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د موارد  است  گریاز  کشورها  دارای  اقتصادهای  برخالف  ؛داشته  و  باال    دارای   یدرآمد 
متوسط    درآمد آنهمگدر  که  باالی  عموم  های  دولت  گذشته  دهه  پنج  طول    ی در 
  دارای  یاندازه کشورهاکه در دهه هفتاد هم  رانیدر ا  یدولت عموم  ، شده است  تربزرگ

عمومی  دولت   اندازههم  تقریباً 2020 انیدر پا ،بودOECD  عضو  یدرآمد باال و کشورها
 . متوسط شده است پائین  درآمد دارای یدر کشورها

ا در  دولت  اخ  پانزدهدر    رانیاندازه  است  ینوس یس  روندیهم  ری سال  کرده  تجربه    . را 
ن  کی اندازه دولت در    طورکلیبه اخ   میو  ا  ری دهه  اندازه دولت در    باًیتقر  رانیدر  معادل 

  کیکه در طول    دهدمینشان    یاما روند کل  ؛متوسط است  ن یی درآمد پا  دارای  یکشورها
روندی رو به رشد داشته و مجدداً از    96تا    94ی  هاسالدر  اندازه دولت    ری خ دهه ا  م ی و ن

ایران کوچک  96سال   بهدولت عمومی در    یاز کشورها   یحتای که  گونهتر شده است 
   است.  متوسط هم کمتر شده نیی درآمد پا دارای
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  نمودار مقایسه اندازه دولت مرکزی -2مودارن

 
 ، محاسبات نویسنده World Bank Dataمنبع: 

 

1384 ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩

OECDاعضای  17.14 17.08 17.06 17.62 18.85 18.65 18.31 18.11 17.93 17.73 17.51 17.50 17.28 17.27 17.40 18.84

کشورهای بادرآمد پایین متوسط 10.14 10.09 10.21 10.49 11.37 10.88 10.96 10.93 10.83 10.87 11.12 11.00 10.86 10.72 10.70 11.73

کشورهای با درامد باالی متوسط 14.90 14.90 14.88 14.88 15.78 15.30 15.46 15.82 16.02 16.00 16.31 16.52 16.36 16.37 16.66 17.18

کشورهای بادرآمد باال 17.28 17.19 17.12 17.63 18.93 18.69 18.34 18.15 18.03 17.88 17.78 17.71 17.47 17.44 17.56 19.10

ایران 12.08 12.47 9.48 10.05 11.18 10.80 9.62 9.46 9.24 10.28 12.70 13.32 13.43 12.25 11.61 10.77
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 68زمان با اصالحات اقتصادی پس از سال  آید که همهای تجربی فوق چنین برمیاز داده 
کوچک آهنگی جدی  با  ایران  در  عمومی  و  دولت  است  شده  کاالهای  تر  ایران  دولت 

عمومی کمتری تولید کرده است. در فاصله یک و نیم دهه اخیر سهم دولت در آموزش  
به نسبت  بهعمومی  داخلی  ناخالص  تولید  بر کل کل  مثبت  بیرونی  اثر  یک  با  امری  مثابه 

این شاخص در دو سال   ایران در   2015و    2014جامعه روندی کاهشی داشته است.  در 
تر از سهم سایر دولت در  کشورهای مورد مقایسه در این مقاله، بسیار پایین  مقایسه با گروه

ترین است. نمودار سه نشان  آموزش است و در آخرین سال موردمطالعه نیز کماکان پایین 
شده در نمودار، سهم هزینه دولت نسبت  دهد که هرچند در آغاز و پایان دوره منعکس می

ثابت است؛ اما میانگین این شاخص در طول پانزده سال در به تولید ناخالص داخلی تقریباً  
کاهش  دلیل  به  سالایران  عدد  2017تا    2013های  های جدی  به  و    GDPدرصد    3.8، 

 معادل کشورهای با درآمد پایین متوسط رسیده است.  
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 نمودار نسبت هزینه آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی  -3نمودار 

 
 ، محاسبات نویسندهWorld Bank Dataمنبع: 

می نشان  فوق  تجربی  شواهد  و مجموع  عمومی  کاالهای  تأمین  در  دولت  فعالیت  دهد 
توان استنباط کرد که اندازه  می  شدهارائهجبران اثرات جانبی کمتر شده است. از شواهد  

ایران از منظر   شده است؛    ترکوچکهای دولت عمومی در طول زمان  یتفعالدولت در 
معن  بدین  اثرات  این  جبران  و  عمومی  کاالهای  تأمین  در  ایران  دولت  فعالیت  که  است 

جانبی در طول زمان کمتر شده است، اما در مقابل فعالیت تأمین و تولید مستقیم کاالی  
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ایران 4.034.074.484.364.304.064.294.603.913.843.713.483.173.072.802.803.373.793.96

کشورهای با درآمد پائین متوسط 2.99 3.183.183.173.513.55 4.114.264.033.923.874.004.084.184.104.383.98

کشورهای بادرآمد باالی متوسط 3.903.773.633.863.563.983.924.084.104.433.823.573.993.854.323.833.853.934.09

کشورهای با درآمد باال 4.764.955.165.075.054.954.834.714.945.095.385.024.865.125.124.904.934.884.90

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

OECDاعضای  ایران کشورهای با درآمد پائین متوسط

کشورهای بادرآمد باالی متوسط کشورهای با درآمد باال



 1401پاییز |  31شماره | م سال هشت  |ی پژوهفصلنامه دولت | 108

قالب   در  دولت  توسط  است.  هاشرکتخصوصی  داشته  رشد  به  رو  روندی   دولتی  ی 
-معلول ناگزیر فشارهای بودجه   دهد که کوچک شدن دولت نهیمنشان    شدهارائهشواهد  

انتخاب   محصول  بلکه  برنامهیاستس ای  مفاد  به  توجه  با  است.  بوده    سالهپنجهای  گذار 
می  ششم،  و  که  پنجم  گرفت  نتیجه  کوچک یاستس توان  تحقق  در  دولت  گذار  سازی 

سیاست درک  اما  است؛  بوده  کوچکموفق  از  به  جابهسازی  گذار  معطوف  آنکه  ی 
در   صرفاًگری دولت باشد، ناظر به اعمال دولت عمومی بوده است. این درک نه  تصدی

 28مقام عمل بلکه در اسناد برنامه پنجم و ششم نیز وجود داشته است. بر اساس مفاد ماده  
  یهااهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاهبرنامه ششم توسعه دولت مکلف به »ک

بهیاجرا برنامه،  که »یطوربهبوده است       « استثنای مدارس دولتی ی  قانون  در طول اجرای 
« برسد. هرچند در صدر این ماده از عبارت  %( نسبت به وضع موجود15حداقل به میزان )

است، اما مفاد ماده    شدهاستفادهسازی دولت  ی کوچک جابهی اندازه دولت«  ساز  یمنطق »
  منظور بهانون برنامه پنجم توسعه،  ق  65سازی است. همچنین در ماده  ناظر به کوچک  کاماًل

 شده بود.  یین تع سازی دولت« »کاهش نیروی انسانی و کوچک 
و چهارم  هابرنامهدر   توسعه سوم  نگاه    برخالفی  قانون  تدوین  مقام  در  اخیر،  برنامه  دو 

،  120، 64،  4،   1گری بود. در برنامه سوم در مواد  گذار معطوف به کاهش تصدییاستس
  64شده است و در ذیل ماده  یکتفکاعمال حاکمیت و تصدی دولت    182و    136،  127
مییحتصر اقتصادی  تصدی  در  دولت  وظایف  که  بود  یابد.  شده  کاهش   بند  دربایست 

وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل  شده بود که اعتبار  یحتصرالف این ماده  
  تنها افراد از این نوع خدمات نه  مندیگردد و بهره می  از انجام آن شامل همه اقشار جامعه

برای اقتدار دولت را    ؛شوداستفاده دیگران نمی  موجب ایجاد محدودیت  بلکه تحقق آن 
می افزایش  قبیلنیز  از  امور کشور  دهد،  اداره  و  ملی  مقررات،  ،  مدیریت  و  قوانین  وضع 

استقرار و  اجتماعی  نظم  عد  ایجاد  عمومی،  امنیت  و  نظم  حفظ  اجتماعی،  الت  عدالت 
و یقضا کشور  مرزهای  از  دفاع  و  محل    تقویت   ی  از  مستضعفان  بسیج  کیفی  و  کمی 

منابع    ربط،ذی  هایبر اساس افزایش کارایی دستگاه  و  شوددرآمدهای عمومی تأمین می
کیفیتیافته  اختصاص بهبود  توسعه    جهت  سوم  برنامه  دوران  در  مردم  به  خدمات  ارائه 

های  ظایف مربوط به تصدیبود که اعتبار و  مقررشدهب این ماده    بند   در  .یابدافزایش می
به منافعاجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن فردی برتری دارد و موجب    ها نسبت 
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زندگ می  یبهبود وضعیت  آموزشافراد جامعه  قبیل  از  و گردد،  فنی  و  وپرورش عمومی 
  یغاتفرهنگی، هنری و تبل  هاییتو ورزش، فعال   بدنییتای، بهداشت و درمان، تربحرفه
شود.  قانون برنامه سوم توسعه این نوع امور را هم  یماز محل اعتبار عمومی تأمین    دینی

یجه ضمن پذیرش مشارکت بخش  درنت در زمره وظایف ثانوی دولت قلمداد کرده بود و  
بود که  غ تصریح کرده  این %100)یردولتی  واگذاری  از  منابع حاصل  فعالیت(  به  گونه  ها 

به    دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی  هاییتتوسعه فعال  بخش غیردولتی، برای
در ماده    .همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد  گذاری ندارد وسرمایه

145  « نیز  افزایش مشارکت مردم منظور کاهش حجم تصدیبهبرنامه چهارم توسعه  ها و 
بند ب    بر اساسبود.    شدهمشخص« تکالیفی  دولتی  سازکوچکدر اداره امور کشور و  

ساالنه   که  بود  تصدی درصد    3مقرر  فرهنگی،از  اجتماعی،  و  های  خدماتی  ... تولیدی، 
شروع   ماده  همین  ج  بند  اساس  بر  همچنین  شود.  کاسته  پروژه دولت  و  طرح  نوع  هر 

دارا سرمایهییتملک  سطوحهای  در  و  ای  به  ملی  امور    یاستثنا استانی  به  مربوط  موارد 
زیربنا و  د   ییحاکمیتی  بند  در  همچنین  بود.  سرماممنوع شده  و    هایگذارییهمشارکت 

ها در قالب  تفکیک و تکثیر آن  و هاها و سازماندولتی در سایر شرکت یهاجدید شرکت
-84با ممنوعیت مواجه شده بود. در دوره برنامه چهارم )  های موسوم به نسل دومشرکت

علی89 و  (  وظایف حاکمیت  بین  تمییز  در  مجلس  و  دولت  توافق  و  قانون  تصریح  رغم 
کاهش  تصدی بر  تصریح  و  خدمات  یتفعال گری  و  کاال  مستقیم  تولید  به  ناظر  های 

کوچک مسیر  عمل  مقام  در  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  در  خصوصی،  دولت  سازی 
کا  تأمین  به  ناظر  اصلی  اعمال  کاهش  و  تصدی  افزایش  کاالهای  جهت  و  عمومی  الی 

 دارای اثر جانبی مثبت بوده است. 

 گیرینتیجه
به مهم  شدهیرفتهپذ  تی واقع   کیعنوان  دولت    تواندینم  یاسی س  یزندگ  یهست   ین ترو 

ب اقتصاد  به  و    هیتوج  یبرا  یمتفاوت   لیدر مکاتب مختلف دال  .باشد  توجهینسبت  حضور 
  یامدهای پ  ،بازارها  یرقابت ناقص در برخ  .شده استمطرحمداخله دولت در اقتصاد  میزان  
تولیدخارج  توز  ی،عموم  یکاالها  ی،  انگ  ،ددرآم  عیباز  در    یخصوص  بخش یزهفقدان 

  لیدر زمره دال  دستین ازا   یوجود انحصار و عوامل،  اطالعات نامتقارن  ،و توسعه  ق ی تحق 
و   اقتصاد است. روشن است تعدد وظایف  مداخله دولت در  های  تکثر کارویژهتوجیهی 
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تر شدن اندازه آن خواهد شد و در مقابل وظایف محدودتر موجب  دولت موجب بزرگ
کوچک چابکدولت  و  بود.تر  خواهد  داور  تر  از  هر    یمستقل  باب  دال  کیدر   ل یاز 

اقتصاد،  پیش  اندازه دولت    یهرروبهگفته در باب توجیه مداخله دولت در   ی کیموضوع 
  یری گ می تصم   یکه مبنا  ییهابرداشت  برخالف  است.  یاسی از موضوعات مهم در اقتصاد س

که نورث، والیس و    گونهآنو  قرارگرفته است    رانیهم در ا  یحکمران  یدر اسناد فرادست 
داده نشان  بزرگ  یافتهتوسعه  یهادولتاند  وینگاست  اندازه  از   برخوردارند   یترعموماً 

ه شد  مقاله نشان داد  ن یگونه که در اآن  یاما شواهد تجرب (.1397:51نورث و وینگاست،  )
که  است  آن  دهه  گویای  عموم  یها در  دولت  اندازه  ا  ی گذشته  داشته    رانیدر  کاهش 

نظر  ی ت یوضع  . چنین ستا مفاد  است  ن یی بتدر    ،عرضه  هیبا  سازگار  دولت  اقتصاد    ؛ اندازه 
کاهش ابعاد خود را    ایگسترش    یمثابه انحصار منابع قدرت خود چگونگ چراکه دولت به

عرصه تع   یهادر  است  ن ییمختلف  ا  .کرده  هیچ  بخش    انی م  ن ی در  که  عمومی  کاالی 
مورد  ین تأم بخش  و  ندارد  دیگری  است،  عموم  یتقاضاکننده  شهروندان  اندازه ی  در 

روند چن   یشکاه  یدولت  است.  چ   ش یب  ینقش   ن یداشته  هر  ک  زیاز    تی فیموجب کاهش 
و   تی فیدر کنار موضوع اندازه دولت ک ،گرید ر ی مداخله دولت در اقتصاد شده است به تعب 

اهم حائز  هم  اقتصاد  در  دولت  مداخله  کارویژه است  تی نحوه  ایفای  برای  دولت  اگر   ؛ 
خودش،   تصدییتمأموراصلی  ایفای های  برای  بیشتری  منابع  و  وانهد  را  گرانه 

بگیرد،  کار نظر  در  جانبی  پیامدهای  جبران  و  عمومی  کاالی  تأمین  و  تنظیمی  کردهای 
افزونکارآمد در  ی  شده  طی  روند  ایران  در  اما  داشت؛  خواهد  گذشته  هاسالتری  ی 

ریشه    عموماًدر عمل خود را نشان داد؛ بلکه    فقطنهروندی معکوس بوده است. این روند  
به تمایز  گذار از مفهوم کوچکدر برداشت سیاست سازی دولت داشت که بدون توجه 

توسعه   و ششم  پنجم  برنامه  قوانین  در  به کوچک کردن    عماًلنوع وظایف دولت  حکم 
مثبت   جانبی  اثر  دارای  امور  و  کاالها  تأمین  و  عمومی  کاالی  تأمین  به  مربوط  اعمال 

 عمومی کرد.  
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