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تحلیل سبالًِ فعبی ثَدجِ ای حَصُ سالهت ٍ پیص ثیٌی آى ثشای سبل 2642 ،2646 ،2922

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

کوجَد هٌبثغ ٍ ػذم پبیذاسی هٌبثغ ثخص سالهت ّوَاسُ یکی اص هَاًغ دستیبثی ثِ پَضص ّوگبًی سالهت

سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

دس کطَسّبی ثبدسآهذ پبییي ٍ هتَسػ هحسَة هی ضَد .فعبی هبلی ثشای سالهت اضبسُ ثِ ظشفیت دٍلت
ثشای اسائِ هٌبثغ اظبفی ثشای سالهت ثذٍى ثِ خؽش اًذاختي هَقؼیت هبلی ثلٌذ هذت خَد ٍ ثجبت اقتصبدی
داسد .ایي دیذگبُ چبسچَثی سا فشاّن خَاّذ هیکٌذ کِ اص ؼشیق آى ثتَاى هطخص ًوَد کِ چگًَِ یک دٍلت
هیتَاًذ هٌبثغ ثشای سالهت سا ثِ ضیَّبی پبیذاس گستششدّذ .ثِ ؼَس هؼوَل جْت ایجبد فعبی هبلی ثشای
ثخص سالهت چٌذ ساُ کلی اص جولِ )2 :سضذ  GDPکطَس ٍ افضایص دسآهذّبی هبلیبتی )9 ،اٍلَیت قبئل
ضذى ثشای ثخص سالهت ٍ افضایص سْن آى اص ثَدجِ کطَس )9 ،استقشاض (داخلی ٍ خبسجی) ٍ دسیبفت
کوکْبی ثیيالوللی )6 ٍ ،ثْجَد کبسایی دس ثخص سالهت ٍ کبّص ّضیٌِ ّبی غیشظشٍسی ٍجَد داسد .یکی
اص دغذغِّبیی کِ ثب ضشٍع ؼشح تحَل دس کطَس هب ّوَاسُ هؽشح گشدیذُ ،ثحث تذاٍم پزیشی ؼشح ٍ تَاًبیی
دٍلت ثشای تبهیي هٌبثغ هبلی الصم ثشای ثخص سالهت هیثبضذ .دس پبسخ ثِ ایي سئَال ٍ سئَاالت رکش ضذُ
دس ثبال هیتَاى اص تحلیلّبی اقتصبدی کالى ّوچَى تحلیل فعبی ثَدجِ ای یب هبلی ()Fiscal Space
ثْشُ ثشد .ایي تحلیل دس ثخص سالهت هطخص هیکٌذ کِ تَاًبیی دٍلت ثشای افضایص ّضیٌِ ّب دس کَتبُ
هذت ٍ هیبى هذت دس ثخص سالهت چگًَِ است ٍ ایي کِ آیب ایي افضایص دس آیٌذُ ثلٌذهذت قذست پشداخت
ثذّی کطَس سا ثِ خؽش اًذاختِ یب تبثیش سَیی ثش دیگش ثخصّبی اقتصبدی داسد یب خیش.

اّذاف هَرد ًظر طرح

اّذاف کلی :تحلیل سبالًِ فعبی ثَدجِ ای حَصُ سالهت ٍ پیص ثیٌی آى ثشای سبل ،2646 ،2922
2642
اّذاف فرعی:
.2تحلیل ٍظؼیت کًٌَی فعبی ثَدجِای حَصُ سالهت؛
 .9ضٌبسبئی ػَاهل هَثش ثش فعبی ثَدجِای دس ضشایػ فؼلی ٍ ثشای سبلّبی هَسد ًظش؛
 .9تحلیل فعبی ثَدجِای سبالًِ ٍ تخویي آى ثشای سبلّبی هَسد ًظش.
رٍش کبر :ایي هؽبلؼِ اص ًَع هؽبلؼبت سشی صهبًی اقتصبدی هی ثبضذ کِ ثب ثْشُگیشی اص دادُ ّبی اقتصبد
کالى ٍ هذلْبی سگشسیَى سًٍذ ّضیٌِ ّب ٍ دساهذّبی دٍلت سا دس سبلْبی هَسد ًظش ثشآٍسد کشدُ ٍ ثش ّوبى
اسبع سْن سالهت اص  ٍ GDPاص ثَدجِ ػوَهی سا دس سبلْبی هَسد ًظش پیص ثیٌی هیًوبیذ.
اّذاف کبربردی طرح :اسائِ افقی ٍاظح اص ٍظؼیت اقتصبدی کطَس دس سبلْبی آتی ثب دس ًظش گشفتي
سٌبسیَّبی هحتول ٍ اسائِ ساّکبسّبی هٌبست جْت تبهیي هبلی پبیذاس ثخص سالهت.

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
اًتظبرت از هجری در حیي اجرای
طرح

خشٍجی ایي ؼشح پظٍّطی ثِ صَست یک گضاسش تحقیقبتی خَاّذ ثَد.
.2
.9
.9
.6

اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجػ ثب هَظَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثِ هَقغ پظٍّص؛
استفبدُ ّوضهبى اص دادُ ّبی هشاجغ هؼتجش هلی (هثل ثبًک هشکضی) ٍ ثیي الوللی (هثل ثبًک جْبًی) ٍ
هقبیسِ آًْب؛
ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم
هَظَع پظٍّص؛
استفبدُ اص ظشفیت ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب هؼبًٍتْب ٍ دفبتش ٍصاست ثْذاضت؛ ،سبصهبى
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جْبًی ثْذاضت؛ ثبًک هشکضی ٍ هشکض آهبس ایشاى؛
اسایِ گضاسش هؽبثق ثب چْبسچَة گضاسشدّی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت؛
هجشی هَظف است هبّبًِ یک ثبس هَسسِ سا دس جشیبى اقذاهبت خَد قشاسدادُ ٍ دس هَاسدی کِ دس
ثشًبهِ صهبًجٌذی هطخص ضذُ است گضاسش پیطشفت کبس خَد سا ثِ هَسسِ تحَیل ًوبیذ.
الصم ثِ رکش است دس ؼی داٍسی پشٍپَصال اسسبل ضذُ ،اهکبى داسد ثشاسبع ًظبست ؼشح ،هَاسد دیگشی
غیش اص هَاسد هَجَد دس  RFPاص هجشی هحتشم دسخَاست ضَد ٍ ّوکبساى اسسبل کٌٌذُ پشٍپَصال حتوبً
ایي هَظَع سا هذ ًظش قشاس دٌّذ.

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

ثب تَجِ ثِ اّذاف ؼشح ٍ خشٍجیْبی آى ثشای اجشای ؼشح ،اًتظبست هیسٍد تب هجشیبى ؼشح دس سضتِّبی
هشتجػ (اقتصبد هحط ٍ اقتصبد ثْذاضت) تحصیل کشدُ ٍ داسای سبثقِ کبفی دس حیؽِ اقتصبدی هؽبلؼبت
ًظبم سالهت ثبضٌذ.
 2هبُ

سقف بَدجِ طرح

 544هیلیَى سیبل
الصم ثِ رکش است ؼشح ّبی ثب هلجغ پبییي تش دس اٍلَیت خَاٌّذ ثَد (هطشٍغ ثِ تبییذ داٍسی هجٌی ثش کیفیت
پشٍپَصال)
ثِ دلیل ایٌکِ ایي پشٍطُ هقشس است سبالًِ تکشاس ضَد ،هجشی ؼشح هَظف است ثؼذ اتوبم پشٍطُ ،اؼالػبت ٍ
سٍش تحلیل آى سا ثِ تفصیل دس اختیبس هَسسِ قشاس دّذ تب ثشای سبلّبی آتی هَسد استفبدُ قشاس گیشد .دس
صَست ٍجَد ّش گًَِ سئَال ثشای تْیِ پشٍپَصال لؽفب ثب هسئَل هشثَؼِ توبع حبصل ًوبییذ.

دٌّذگبى
هذت زهبى اجرای طرح

سبیر تَضیحبت
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