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 چکیدٌ
دس ؿشايظ أشٚصي رٟبٖ، تحٛالت ثيٗ إِّّي ٚ رٛا٘ت ٌٛ٘بٌٖٛ ٔذيشيت ّٔي وـٛسٞب، دس تقبُٔ ثب ػبيش دِٚت ٞاب، ٔحاذٚديت ٞاب ٚ شابِؾ ٞابي      

ٔٙجغك ثب ٚؽبيف صٔبٔذاس اػالٔي وٝ ٘بٌضيشي سا تحٕيُ ٔي وٙذ وٝ ص٘زيشٜ يه پبسشٝ اي اص ػيبػت، التلبد ٚ فشًٞٙ سا ؿبُٔ ٔي ٌشدد. اص ػٛيي 

ثخـي اص آٖ ػيبػت ٌزاسي دس تٕبٔي حٛصٜ ٞب، فّي اِخلٛف حٛصٜ التلبد سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد، ثٝ ٔٙؾٛس ٌزس اص شبِؾ ٞب ٚ تجاذيُ واشدٖ آٖ ثاٝ    

٘ٛسدي ثاٝ فٙاٛاٖ ػابصٔب٘ي    فشكت ٞب، ػيبػت ٞبي والٖ التلبد ٔمبٚٔتي اص ػٛي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي اثالك ٌشديذٜ اػات. ػابصٔبٖ ثٙابدس ٚ دس ياب    

ٙذي حبوٕيتي وٝ دس صٔيٙٝ ثٙذس ٚ دسيب فٟذٜ داس أٛس اػت، دس ساػتبي ارشاي ايٗ ػيبػت ٞب ٚ ثش اػبع استجبط دٞي دليك ػشفلُ ٞبي آٖ، تٛإ٘

ثب سٚؽ اػٙبدي تذٚيٗ ٌشديذٜ ٞبي ثبِمٜٛ اي سا دس خلٛف حٕبيت اص ػشٔبيٝ ٌزاسي، تزبست ٚ تحمك التلبد ٔمبٚٔتي، داسا ٔي ثبؿذ. ايٗ ٔمبِٝ وٝ 

اػت دس كذد اػت وٝ ايٗ تٛإ٘ٙذي ٞب سا سكذ ٕ٘ٛدٜ، ٔٛا٘ـ ٚ ٔحذٚديت ٞبي فٕذٜ دس ايٗ خلاٛف سا ؿٙبػابيي واشدٜ ٚ دس ٟ٘بيات ساٞىبسٞاب ٚ      

 .پيـٟٙبدات رذيذ سا فشضٝ ٕ٘بيذ

 

 ي، التلبد ٔمبٚٔتيػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي، ػشٔبيٝ ٌزاسي، تزبست، ػيبػت ٞبي اثالغ: کلمات کلیدی

 
Subject: The realization of the resistance economy componentants in support of the national production, 

business as well as job-creation in the context of the capabilities of the PMO 

Abstract: 
Nowadays international evolutions and various characteristics of nationalities countries in 

introduction with other governments to be constrain limitations and definite challenges that 

inclusive integrated series of diplomacy economy and culture. On the other hand that’s included 

according to Islamic state man tasks that part of those is determination of policies in all areas 

particularly economy area In order that passage of challenges and convert to opportunities and 

macro politics of resistive economy that communicated by excellency supreme leader Port and 

maritime organization as a sovereign organization that have duty in port and maritime filed for 

implementation this politics and according to detailed relationship of those topic have potential 

ability for supporting of investment trade and becoming resistive economy This paper that written 

with attributive method follow this abilities identification major limitations in this filed and finally 

offer solutions and new trade. 
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ثٝ عٛس لغـ التلبد وـٛسي وٝ داساي رٟبٖ ثيٙي خبكي اػت ٚ ايٗ رٟبٖ ثيٙي ثب ٔٙبفـ اثشلذست ٞبي د٘يب دس تضبد اػت، التلبد خبكاي خٛاٞاذ   

ٝ داسد ٚ دس ٞش دٚسٜ اي ثٝ ؿىّي ثشٚص ٔي وٙذ. اص ايٗ سٚي ثبياذ ٕٞاٝ ػابصٚ وبسٞاب ٚ اراضاي      ثٛد. ششا وٝ دؿٕٙي ٞب ثب شٙيٗ وـٛسي ٕٞيـٝ ادأ

 وـٛسي ٔخُ ايشاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي عشاحي ؿٛ٘ذ وٝ اص آٖ دس ثشاثش تٟذيذٞب حفبؽت وٙٙذ ٚ ٔؼيش سػيذٖ ثٝ اٞذاف وـٛس سا ٕٞاٛاس ػابص٘ذ. دس ٘لاٛف   

ي ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػت وٝ ثؼيبسي اص آٟ٘ب ثب حٛصٜ التلبد استجبط تٍٙبتًٙ داسد ٚ حىٕشا٘بٖ اص ثبة ؿشفي، ٔزٕٛفٝ اي اص ٚؽبيف، ثش فٟذٜ صٔبٔذاس اػالٔ

 فُٕ ثٝ ٚؽيفٝ ٘بشبس٘ذ دس التلبد دخبِت وٙٙذ.

وٝ دس التلبد ايشاٖ ثٝ فّت غفّت ٚ فذْ ارشاي ػيبػت ٞبي دٚس ا٘ذيـب٘ٝ ٚ ثّٙذٔذت، ثٝ ؿذت ثٝ حٛصٜ التلبد ٘فتي ٚاثؼتٝ ؿذٜ اػت، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي 

ػبَ اخيش تبوٖٙٛ سٚ٘ذ ٚاثؼتٍي ثٝ دسآٔذٞبي ٘فتي ٞش ػبَ اص ػبَ لجُ ثيـتش ؿذٜ اػت وٝ ايٗ خٛد ٔاي تٛا٘اذ آػايت پازيشي سا افضٚ٘تاش ٚ       10

 افٕبَ فـبس ثيـتش ثش وـٛس سا افضايؾ دٞذ. اص ايٗ سٚ ؿبٞذيٓ وٝ دس ػبَ ٞبي اخيش، وـٛس تحت فـابس دسآٔاذٞبي ٘فتاي ٚ ٔتقبلجاب ٔحاذٚديت دس     

 ٔجبدالت پِٛي ٚ ششخٝ دسآٔذي دس ػغح ثيٗ إِّّي ثٛدٜ اػت. اِجتٝ دس ايٗ رب ٘مغٝ ٔخجت ايٗ اػت واٝ اٌاش اياٗ ٔشحّاٝ سا ثاب لاٛت ثٍازسا٘يٓ،       

 ديت ٞب ٚ فـبسٞب خٙخي ٔي ٌشدد. ثب ايٗ حبَ ٘جبيذ اص ٚالقيبت ٚ ضقف ٞبي دسٚ٘ي شـٓ پٛؿي وشدٜ ٚ آٟ٘اب سا ٘بدياذٜ ثٍياشيٓ. ٔتبػافب٘ٝ  اص    ٔحذٚ

وـاٛس ٚ دس ٔيابٖ وـاٛسٞبي     148سا ثايٗ   94ِحبػ ؿبخق ٞبي التلبدي، ثٝ ٚيظٜ ؿبخق التلبد دا٘ـي، دس ٔمبيؼٝ ثب وـٛسٞبي رٟابٖ، ستجاٝ   

 ارضا تشيٗ ضقيف ٔمبٚٔت تبثـ خبسري، يب داخّي ٞبي ضشثٝ ٔمبثُ دس يه التلبد ٔمبٚٔت ]4[وـٛس داسا ٞؼتيٓ.  18 سا دس ثيٗ 14 ستجٝٔٙغمٝ، 

 ٞب آٖ اػتحىبْ ٚ تمٛيت رٟت دس ٚ ؿذٜ ؿٙبػبيي التلبد دس ٔٛرٛد فٛأُ ٚ ٞب حّمٝ تشيٗ ضقيف ضشٚست داسد تشتيت، ثذيٗ .ثٛد خٛاٞذ آٖ

 خابسري  ٞابي  ؿٛن اص رٌّٛيشي اص ٔشاتت ثٝ التلبد ػبصي ٔمبْٚ دسخلٛف داخّي الذأبت ٚ ٞب ػيبػت ٘مؾ .ٌيشد كٛست الذأبت ٔمتضي

َ  دس دسكذ 41 ٔيضاٖ ثٝ كٙقت دس ٌزاسي ػشٔبيٝ اصوبٞؾ سػٕي غيش آٔبسٞبي .وشد غفّت ٘جبيذ ٞٓ دْٚ اصٔٛسد ٌششٝ داسد، ثيـتشي إٞيت  ػاب

َ  إِّّي ثيٗ ٔتخلق ٔغشح اػت. كٙذٚق ٞبي ٘يشٚ ٞب ٚ خشٚد ٔغض فشاس ثحج ٘يض وبس ٘يشٚي خلٛف داسد. دس حىبيت 91 َ  دس پاٛ  2009 ػاب

 .وشد افالْ ٞب ٔغض فشاس صٔيٙٝ دس وـٛس دٚٔيٗ فٙٛاٖ ثٝ سا ايشاٖ اخيشاً ٘يض آٔشيىب ّٔي فّْٛ ثٙيبد ٕ٘ٛد.  افالْ ٞب ٔغض فشاس دس اَٚ ستجٝ حبئض سا ايشاٖ

 اص ثٝ ٔخبثٝ وـٛس اص ٔتخلق ٘يشٚي ٞضاس 150 ػبال٘ٝ خشٚد تشتيت ايٗ ثٝ .داسد ٞضيٙٝ دالس ٔيّيٖٛ يه ٘خجٝ ٘يشٚي يهتشثيت  فّْٛ، ٚصيش ٌفتٝ ثٝ

 ]9[ .اػت خبسري ٞبي وـٛس ثٝ آٖ تمذيٓ ٚ وـٛس ا٘ؼب٘ي ٞبي ػشٔبيٝ اص دالس ٔيّيبسد 150 دادٖ دػت

اص ٌشد٘ٝ ٞب ثشاي سػيذٖ ثٝ ٘مابط ٔخجات ّٔاي، ٘يابص اػات ٚ اص ٕٞاٝ ٟٔآ تاش          ثٙبثشايٗ دس ايٗ فضب ضشٚست ٔمبٚٔت ثشاي سد وشدٖ فـبسٞب ٚ فجٛس

ٛس سا ٔؼئٛالٖ دس حٛصٜ دِٚت ٚ لٜٛ ٔمٙٙٝ ثبيذ دسن كحيح اص شٙيٗ ؿشايغي سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ثٝ د٘جبَ اتخبر سٚؿي ثبؿٙذ وٝ پيـشفت ٚ تقبِي وـ

 ثٝ د٘جبَ داسد

 

 تعزیف اقتصاد مقايمتی

ٕٞايٗ دياذاس، ٔمابْ     دس  [16] وشد٘ذ.ٔغشح  1389ػبَ سا اِٚيٗ ثبس دس ديذاس وبسآفشيٙبٖ دس ؿٟشيٛس « التلبد ٔمبٚٔتي » ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي، ٚاطٜ 

س فـاب » وشد٘ذ ٚ ثشاي ٘يبص اػبػاي وـاٛس ثاٝ وابسآفشيٙي ٘ياض دٚ دِياُ        سا ٔقٙب ٚ ٔفٟٛٔي اص وبسآفشيٙي ٔقشفي« التلبد ٔمبٚٔتي » ٔقؾٓ سٞجشي 

 ]13[سا ٔقشفي ٕ٘ٛد٘ذ. « آٔبدٌي وـٛس ثشاي رٟؾ » ٚ « التلبدي دؿٕٙبٖ 

التلبد ٔمبٚٔتي يقٙي آٖ التلبدي وٝ دس ؿشايظ فـبس، دس ؿشايظ تحشيٓ، دس ؿشايظ دؿٕٙي ٞب ٚ خلٛٔت ٞبي ؿذيذ ٔي تٛا٘ذ » اص ديذٌبٜ ايـبٖ، 

تقشيف، التلبد ٔمبٚٔتي يقٙي تـخيق حاٛصٜ ٞابي فـابس ٚ ٔتقبلجاب تاالؽ ثاشاي       ثٙب ثش ايٗ  ]12[« تقييٗ وٙٙذٜ ي سؿذ ٚ ؿىٛفبيي وـٛس ثبؿذ. 

وٙتشَ ٚ ثي احش وشدٖ ٚ دس ؿشايظ آسٔب٘ي تجذيُ شٙيٗ فـبسٞبيي ثٝ فشكت، وٝ لغقب ثبٚس ٚ ٔـبسوت ٍٕٞاب٘ي ٚ افٕابَ ٔاذيشيت ٞابي فمالياي ٚ      

تٍي ٞب ٚ تبويذ سٚي ٔضيت ٞبي تِٛيذ داخُ ٚ تالؽ ثشاي خٛداتىبيي ٔذثشا٘ٝ پيؾ ؿشط ٚ اِضاْ شٙيٗ ٔٛضٛفي اػت، التلبد ٔمبٚٔتي وبٞؾ ٚاثؼ

ثٙيبٖ اػت. يقٙي اص پيـشفتٟبي فّٕي اػتفبدٜ ٔي وٙذ، ثٝ پيـشفتٟبي فّٕي تىيٝ ٔاي   ثٝ تقجيش فّٕي تش التلبد ٔمبٚٔتي، التلبد دا٘ؾ[20]ت. اػ

ايٗ التلبد ٔٙحلش ثٝ دا٘ـٕٙذاٖ اػت ٚ فمظ دا٘ـٕٙذاٖ ٔاي تٛا٘ٙاذ ٘ماؾ     وٙذ، التلبد سا ثش ٔحٛس فّٓ لشاس ٔي دٞذ؛ أّب ٔقٙبي آٖ ايٗ ٘يؼت وٝ

ٞب ٚ ٟٔبستٟبي كبحجبٖ كٙقت ٚ حتي وبسٌشاٖ داساي تزشثٝ ٚ ٟٔبست ٘يض ٔي تٛا٘ذ احش ثٍزاسد ٚ ٔي تٛا٘ذ دس ايٗ  ايفب وٙٙذ. دس التلبد ٔمبٚٔتي تزشثٝ

 ]3[التلبد ٘مؾ ايفب وٙذ.

 

 رحًسٌ اقتصاد مقايمتیسزفصل َای کالن ساسمان بىادر د

بْ، ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي ثٝ فٙٛاٖ ػبصٔب٘ي حبوٕيتي وٝ دس صٔيٙٝ ثٙذس ٚ دسيب فٟذٜ داس أٛس اػت، دس ساػتبي ارشاي ػيبػات ٞابي وّاي ٘ؾا    

دس شابسشٛة اٞاذاف   اثالغي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس خلٛف اػتمشاس التلبد ٔمبٚٔتي، ٔٛؽف اػت ٟ٘بيت تالؽ خٛد سا دس ساػتبي تحمك اياٗ أاش،   

 ػبصٔب٘ي خٛد افٕبَ ٕ٘بيذ. 

 رٟبٖ ثش اػبع اٍِٛي ريُ تشػيٓ ؿذٜ اػت: اٞذاف ثٙبدس

o ٝٙدسكذ18 ثبس ثٝ ٔيضاٖ  ربثزبيي ٘شخ ػبصي ثيـي 

o ٝٙدسكذ 24 ٔيضاٖافضٚدٜ ثٝ  اسصؽ ػبصي ثيـي 

o ٝٙدسكذ 5ثٙذس ثٝ ٔيضاٖ  دس فقبَ ٞبي ؿشوت ػٛد ٘شخ ػبصي ثيـي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

o ٝٙدسكذ  15ثٙذس ثٝ ٔيضاٖ  حبوٕيت ػٛد ٘شخ ػبصي ثيـي 

o  ٖ6[دسكذ  38ٚ ػبيش ٔٛاسد ثٝ ٔيضا[ 

 دس ايٗ ساػتب ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي، دس شبسشٛة اٞذاف تقشيف ؿذٜ، تحت ػشفلُ ٞبي ريُ ٔي تٛا٘ذ حشوت دس ٔؼيش حٕبيت اص تِٛيذ ّٔاي، 

 ػشٔبيٝ ٌزاسي ٚتحمك التلبد ٔمبٚٔتي سا د٘جبَ وٙذ:

 ٔؼبفش اص ٔؼيش ٞبي آثي وـٛستجبدَ وبال ٚ تشدد  -1

 ايٕٙي دسيب٘ٛسدي ٚ ساٞجشي وـتي ٞب -2

 ايزبد ٚ تمٛيت ثؼتشٞب ٚ صيش ػبخت ٞبي الصْ -3

 اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثـ دس تِٛيذ ؽشفيت ٞبي رذيذ -4

 [18]استمبء دا٘ؾ فٙي ٔشتجظ ثب حٛصٜ ٞبي ٔختّف دسيبيي ٚ ثٙذسي -5

 

 اقتصاد مقايمتیَای کلی  تًاومىدی َای ساسمان بىادر در خصًص سیاست

ٔملٛد اص ػيبػت، سٕٞٙٛدٞب، ٔمشسات ٚ سٚيٝ ٞبيي اػت وٝ ثشاي دػتيبثي ثاٝ ٞاذف ٞابي افاالٖ ؿاذٜ، سفبيات ٔاي        ثش عجك اكَٛ فّٓ ٔذيشيت، 

ثاش  « ٔمابٚٔتي التلابد  »ٞابي وّاي    ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي  دس ساػتبي دػتيبثي ثٝ اٞذاف والٖ تشػيٓ ؿذٜ، ثب اثالك ػيبػتثش ٕٞيٗ اثتٙبء، ] 8[ؿٛد.

پياشٚي اص اٍِاٛي   » لبٖ٘ٛ اػبػي وٝ پغ اص ٔـٛست ثب ٔزٕـ تـخيق ٔلّحت ٘ؾبْ تقييٗ ؿذٜ اػت، تأوياذ وشد٘اذ:    110اكُ « 1»اػبع ثٙذ 

٘ـيٙي دؿٕٗ دس رًٙ تحٕيّي التلبدي فّياٝ ّٔات اياشاٖ خٛاٞاذ ؿاذ،       فّٕي ٚ ثٛٔي ثشآٔذٜ اص فشًٞٙ ا٘مالثي ٚ اػالٔي، فبُٔ ؿىؼت ٚ فمت

ثخؾ اص ٘ؾبْ التلبدي اػالْ سا فيٙيت ثخـذ ٚ صٔيٙاٝ ٚ   ٞبي سٚ ثٝ افضايؾ رٟب٘ي، اٍِٛيي اِٟبْ التلبد ٔمبٚٔتي خٛاٞذ تٛا٘ؼت دس ثحشاٖ ٕٞچٙيٗ

 ]14[«فشكت ٔٙبػت سا ثشاي ٘مؾ آفشيٙي ٔشدْ ٚ فقبالٖ التلبدي دس تحمك حٕبػٝ التلبدي فشاٞٓ وٙذ.

ٞابي وّاي    ػبِٝ، ػيبػت ا٘ذاص ثيؼت ٞبي ٔمبٚٔت التلبدي ٚ دػتيبثي ثٝ اٞذاف ػٙذ شـٓ ٛد ؿبخقدس ٕٞيٗ ساػتب ثب ٞذف تأٔيٗ سؿذ پٛيب ٚ ثٟج

 ٌشا اثالك ٌشديذ.  صا، پيـشٚ ٚ ثشٖٚ التلبد ٔمبٚٔتي ثب سٚيىشدي رٟبدي، ا٘قغبف پزيش، فشكت ػبص، ِٔٛذ، دسٖٚ

 شٙيٗ ٔي تٛاٖ ثشؿٕشد:ثشٕٞيٗ اػبع اٞٓ فقبِيت ٞب ٚ تٛإ٘ٙذي ٞبي ػبصٔبٖ ثٙبدس سا دس ايٗ خلٛف 

 مسألٍ غذا ي کاالَای اساسی -الف

     ْ  ٔؼأِٝ غزا ٚ وبالٞبي اػبػي يىي اص اٞذاف ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ افٕبَ وٙٙذٌبٖ تحشيٓ ثش فّيٝ وـٛسٔبٖ اػات. ثٙابثشايٗ ثبياذ ثؼاتشٞبي فاذ

بيي ٔي ثبؿذ أب ثٝ ٘حٛ ؿبيؼتٝ اص ٔٛٞجت دسيب ثٟشٜ ثشداسي ٚاثؼتٍي ثٝ ثيٍب٘ٝ دس وّيٝ رٙجٝ ٞبي ايٗ حٛصٜ فشاٞٓ ٌشدد. وـٛس ايشاٖ يه وـٛس دسي

دس ايٗ حٛصٜ، ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ  ]2[٘ىشدٜ ايٓ. ثب ثشسػي دليك وبسثشدٞبي ٔختّف ثـش اص دسيبٞب ٔي تٛاٖ ٍ٘بٜ تٛػقٝ ٔحٛس سا دس وـٛس وبسثشدي وشد. 

( ٚ 7تأٔيٗ أٙيت غزا ٚ دسٔابٖ بثٙاذ   خلٛف التلبد ٔمبٚٔتي ٔجٙي ثش  دسيب٘ٛسدي ٔي تٛا٘ذ ثب تٛرٝ ثٝ ػيبػت ٞبي اثالغي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس

رٟت ثحج افضايؾ ٚ ٌؼتشؽ تِٛيذ آثضيبٖ ثٝ فٙاٛاٖ ٔٙجاـ   (، 8ٞبي وّي اكالح اٍِٛي ٔلشف ٚ تشٚيذ ٔلشف وبالٞبي داخّيبثٙذ  ارشاي ػيبػت

دػتيبثي ثٝ التلبدي ٔمبْٚ ثبؿذ، ٘مؾ خٛد سا دس ؿبخٝ ٞبي  غزايي ثؼيبس غٙي وٝ ثبيذ يىي اص دغذغٝ ٞبي اكّي ٔؼئِٛيٗ رٟت وبٞؾ فـبسٞب ٚ

 ٔشتجظ ريُ ا٘زبْ دٞذ:

ا٘زبْ ٕٞىبسي ٞبي الصْ رٟت ثشلشاسي استجبط ٚ تقبُٔ ٔٙبػت ثيٗ ٟٔٙذػيٗ ٚ صيؼت ؿٙبػبٖ فّْٛ دسيابيي ٚ وبسؿٙبػابٖ    -1

 التلبدي ٚ آٌبٜ ػبصي ٘ؼجت ثٝ اثقبد التلبدي ٚ صيؼتي فقبِيت ٞبيـبٖ

مبتي رذي ٔذاْٚ ثب اػبتيذ ٚ وبسؿٙبػبٖ دا٘ـٍبٜ ٞبي فّْٛ دسيبيي دس سؿتٝ ٞبي ٔختّف ٚ ٔاشتجظ ثاب تٛػاقٝ    ٕٞىبسي تحمي -2

 التلبدي وـٛس ٚ تشغيت التلبد دا٘بٖ ثشاي ٚسٚد پشسً٘ تش ثٝ فشكٝ تحميمبت فّْٛ دسيبيي ٚ آثضي پشٚسي

٘يضاسٞبي حبؿيٝ اي رٟت ايزبد حٛضچٝ ٞبي ٕٞىبسي دس ايزبد تؼٟيالت ٚيظٜ ثشاي ثخؾ خلٛكي دس اػتفبدٜ اص ػٛاحُ ٚ  -3

ٔلٙٛفي پشٚسؽ ٔبٞي يب ايزبد صٔيٗ ٞبي وـبٚسصي ثب تٛرٝ ثٝ اوٛػيؼتٓ ٔؼبفذ ايٗ ٔٙبعك، ٘ؾيش فقبِيت ٞبي فٕذٜ ا٘زبْ ؿذٜ دس ايٗ خلاٛف  

 (1ب ؿىُ دس وـٛسٞبيي ٘ؾيش ٔلش

 احذاث اػىّٝ ٞبي كيبدي ٚ ٚاٌزاسي ثٝ ثخؾ خلٛكي -4

 وـتي ٞبي ثضسي كيبدي ٚ حُٕ ٚ ٘مُ وبالافغب ٚاْ رٟت ػبخت  -5
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 افشایص بُزٌ يری ي تًجٍ بٍ تًان داخلی ي کاَص يابستگی اقتصاد ملی بٍ خارج -ب

يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ِٔٛفٝ ٞبي التلبد ٔمبٚٔتي ٔحؼاٛة ٔاي ٌشدد.وـاٛسٞبي دس حابَ تٛػاقٝ ٚ      ٚ افضايؾ ثٟشٜ ٚسي،  وبٞؾ ٚاثؼتٍي التلبد ّٔي

دسكذ ثٛدٜ 7.5دسكذ ٚ ثشصيُ  8.06دسكذ، ٞٙذ  10.03ثشاي وـٛس شيٗ   GDPالتلبدٞبي ٘ٛؽٟٛس سؿذ لبثُ تٛرٟي سا تزشثٝ وشدٜ ا٘ذ ، ؿبخق 

دسكذ ثٛدٜ اػت. وبسؿٙبػابٖ آ٘ىتابدب ػابصٔبٖ وٙفاشا٘غ تزابست ٚ       2.9آٔشيىب  اػت ، دس حبِي وٝ ايٗ ؿبخق ثشاي وـٛسٞبي تٛػقٝ يبفتٝ ٘ؾيش

 .دٜ ا٘ذتٛػقٝ ػبصٔبٖ ُّٔ(  فّت سؿذ لبثُ تٛرٝ ايٗ وـٛسٞب سا تٕشوض ثش سؿذ التلبدي داخّي ثٝ ربي كشفب تٕشوض ثش تزبست ثيٗ إِّّي افالْ ٕ٘ٛ

ثٙبثشايٗ اٌش ؿشايغي ايزبد ٌشدد وٝ ثتٛاٖ اص ٕٞٝ ؽشفيت ٞبي ٔٛرٛد وـٛس اػتفبدٜ ثٟيٙٝ كٛست پزيشد ٔاي تاٛاٖ أياذٚاس ثاٛد واٝ ؿاشايظ        ]1[

( ٚ اِٚٛيت دادٖ ثٝ تِٛيذ 1تحشيٓ اص تٟذيذ ثٝ فشكت تجذيُ ٌشدد. ثش اػبع ػيبػت ٞبي اثالغي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي ٔجٙي ثش تٛػقٝ وبسآفشيٙيبثٙذ 

ٞابي الصْ،   ( ٚ حٕبيت اص كبدسات وبالٞب ٚ خذٔبت اص عشيك: تؼٟيُ ٔمشسات ٚ ٌؼتشؽ ٔـٛق6يزبد تٙٛؿ دس ٔجبدي تأٔيٗ وبالٞبي ٚاسداتي بثٙذ ٚ ا

سيضي تِٛيذ ّٔي ٔتٙبػات ثاب ٘يبصٞابي     ٌزاسي خبسري، ثش٘بٔٝ ٞبي ٔٛسد ٘يبص، تـٛيك ػشٔبيٝ ٌؼتشؽ خذٔبت تزبست خبسري ٚ تشا٘ضيت ٚ صيشػبخت

ٞبي التلبدي ثب وـٛسٞب ثٝ ٚيظٜ ثب وـٛسٞبي ٔٙغمٝ، اػتفبدٜ اص ػبص ٚ وبس ٔجبدالت تٟابتشي   دٞي ثبصاسٞبي رذيذ، تٙٛؿ ثخـي پيٛ٘ذ اتي، ؿىُكبدس

ٚ ( 10ثشاي تؼٟيُ ٔجبدالت دس كٛست ٘يبص، ايزبد حجبت سٚيٝ ٚ ٔمشسات دس ٔٛسد كبدسات ثب ٞذف ٌؼتشؽ پبيذاس ػٟٓ ايشاٖ دس ثبصاسٞبي ٞذف بثٙاذ  

( ٚ ٔمبثّٝ ثب ضشثٝ پزيشي دسآٔاذ حبكاُ اص كابدسات ٘فات ٚ ٌابص اص عشياك: ا٘تخابة        11تٛػقٝ حٛصٜ فُٕ ٔٙبعك آصاد ٚ ٚيظٜ التلبدي وـٛس بثٙذ 

( ٚ كاشفٝ  13 ٞبي ٘فتي بثٙذ ٞبي فشٚؽ، ٔـبسوت دادٖ ثخؾ خلٛكي دس فشٚؽ، افضايؾ كبدسات فشآٚسدٜ ٔـتشيبٖ ساٞجشدي،ايزبد تٙٛؿ دس سٚؽ

( ٔي تٛاٖ فقبِيت ٞبي ريُ سا دس حٛصٜ فٕاُ ػابصٔبٖ   17ػبصي التلبد رٌّٛيشي اص فؼبد بثٙذ  (ٚ ؿفبف16ٙذ ٞبي فٕٛٔي وـٛس بث ٞضيٙٝ رٛيي دس

 ثٙبدس د٘جبَ وشد:

 تٛصيـ ٔٙبػت صيش ػبخت ٞب ثب سفبيت ٔٛضٛؿ پشاوٙؾ رٕقيتي، حشٚتي ٚ ؽشفيتٟب -1

 ذ وٙذدٌبٖ رٟت تشغيت تِٛيذ داخّي ثٝ ربي كبدسات ٔٛاد خبْاسايٝ  اربسٜ پؼىشا٘ٝ ٞبي ٔٛرٛد دس ٔذت ٔقيٗ ثٝ تِٛي -2

 ثؼتش ػبصي ٔٙبػت رٟت ايزبد ثٙبدس ٘ؼُ ػْٛ -3

ثش٘بٔٝ سيضي ٚ ثٛدرٝ ثٙذي ٔٙبػت ثش اػبع ػيبػت ٞبي التلبد ٔمبٚٔتي ٚ پذافٙاذ غياش فبٔاُ دس ػاغح ػابصٔبٖ ثٙابدس ٚ        -4

 دسيب٘ٛسدي

 ي ثٟشٜ ٚسي ، ا٘شطي  ٚ دسآٔذ صايي دس خلٛف  كبدسات ٚ تٛسيؼٓاس خبسري اص ثخؾ فبيٙب٘غ دس حٛصٜ ٞبزرزة ػشٔبيٝ ٌ -5

 وٙتشَ ٚ ٔذيشيت ؿبخلٟبي ثٟشٜ ٚسي ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ٔٙبػت رٟت استمب ايٗ ؿبخق ٞب دس ثٙبدس -6

حٕبيت اص ؿشوت ٞبي ثيٕٝ ٌزاس داخّي ٚ ؿشوتٟبي ثبصسػي فٙي ؿٙبٚسٞب دس داخُ وـٛس رٟت ثٟجٛد فشآيٙاذ حٕاُ ٚ ٘ماُ     -7

 دسيبيي

 ثؼتشٞبي ٔٙبػت رٟت افضايؾ تشدد ٔؼبفشاٖ اص ٔؼيشٞبي دسيبيي ايزبد -8

 ؿٙبػبيي ثبصاسٞبي پبيذاس داخّي ٚ خبسري ٚ ايزبد سٚاثظ ٔٙبػت تزبسي -9

 تٛػقٝ كٙقت ثيٕٝ خذٔبت دسيبيي -10

 تًجٍ بٍ وقص علم ي تحقیقات داوشگاَی -ج

 حٛضچٝ ٞبي ٔلٙٛفي پشٚسؽ ٔبٞي دس حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ -1ؿىُ 
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ثش اػبع ٔحٛسيت ٔفْٟٛ التلبد دا٘ؾ ثٙيبٖ، ربيٍبٜ ٚيظٜ اي سا دس استجبط ثب التلبد دسيبيي ٚ فقبِيت ٞبي تبويذ ثش ٘مؾ فّٓ ٚ تحميمبت دا٘ـٍبٞي، 

 ػبصٔبٖ ثٙبدس دس خلٛف ٌؼتشؽ التلبد ٔمبٚٔتي ثش اػبع ػيبػت ٞبي وّي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي ٔجٙاي ثاش:   ]3[حٛصٜ حُٕ ٚ٘مُ دسايي داساػت. 

( ٚ افضايؾ ػآٟ ػاشٔبيٝ ا٘ؼاب٘ي اص عشياك استمابء آٔاٛصؽ ٚ       3 ٚسي ٚ تٛإ٘ٙذػبصي ٘يشٚي وبس بثٙذ ثٟشٜ ( ٚ سؿذ2ثٙذتٛرٝ ثٝ التلبد دا٘ؾ ثٙيبٖب

ٞبي فّٕي، فٙي ٚ التلبدي  ( ٚ ثىبسٌيشي تٕبْ ؽشفيت19ثٙذ ٞبي فّٕي ب ( ٚ تجييٗ اثقبد التلبد ٔمبٚٔتي ٚ ٌفتٕبٖ ػبصي دس ٔحيظ5 خالليت بثٙذ

 ي ٞبي ريُ تأحيش ٌزاس ثبؿذ:(، ٔي تٛا٘ذ ثش اػبع تٛإ٘ٙذ20بثٙذ 

 ]15[ حٕبيت ٚ ٕٞىبسي رٟت پظٚٞؾ ٞبي تحميمبتي الصْ دس ساػتبي ٘يُ ثٝ اٞذاف التلبد ٔمبٚٔتي بتٛػقٝ ٔغض افضاسي( -1

تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ خالليت. صيشا خالليت وبسوٙبٖ ٘ٛآٚس ٔٛرت ٔي ٌشدد تب اص اتالف سٚحيٝ افشاد پيـشٚ دس ػبصٔبٖ ٞب ثش احش فـبس  -2

 ]11[ٔشاتت ٚ ثشٚوشاػي وبػتٝ ؿٛد.ػّؼّٝ 

 ا٘زبْ تحميمبت ٚ ٔغبِقبت ٚ عشح ٞبي پظٚٞـي دس خلٛف ٔٛاسد ريُ: -3

a) ٖ٘يبص ػٙزي دس خلٛف ٘ٛؿ ؿٙبٚسٞبي ٔٙبػت رٟت وـتيشا٘ي دس آثشاٟٞبي ٔختّف ايشا 

b) ُ5[ تٛػقٝ كٙبيـ خٛد وفب دس خلٛف ٍٟ٘ذاسي ٚ تقٕيش ؿٙبٚسٞب ٚ تِٛيذ لغقبت ٟٔٓ  ٚ ضشٚسي آٟ٘ب دسداخ[ 

c)  احيبي تىِٙٛٛطيrecicle shipe دسداخُ وـٛس 

d) ػبخت ٚ ػبص صيش ػبختٟبي ثٙذسيب اػىّٝ ٞب، پغ وشا٘ٝ ٞب ٚ..( ثش اػبع آخشيٗ سٚؽ ٞب ٚ ٔتذٞبي التلبدي 

e) اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص تزٟيضات ثٙذسي ثب ٕٞىبسي وّيٝ ثٙبدس 

f) خٛدوفبيي دس خلٛف تقٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي تزٟيضات اػتشاتظيه ثٙذسي 

  ٍ بٍ صىعت تًریسمتًج -د

ٚ وبٞؾ آػيت پزيشي التلبد اص عشيك تٛػقٝ پيٛ٘اذٞبي ساٞجاشدي ٚ    ٚ لبثّيت ٞبي ايزبد اسصؽ افضٚدٜ ثشاي التلبد وـٛستٛرٝ ثٝ كٙقت تٛسيؼٓ 

اسصؽ افضٚدٜ ( ٚ تمٛيت فشًٞٙ رٟبدي دس ايزبد 13 ( ٚ  ٔـبسوت دادٖ ثخؾ خلٛكي بثٙذ12ٌؼتشؽ ٕٞىبسي ثب وـٛسٞبي ٔٙغمٝ ٚ رٟبٖ بثٙذ 

 (18 بثٙذ

ٕٞىبسي ثب ػبصٔبٖ ٌشدؿٍشي رٟت رزة ٚ تمٛيت تٛسيؼٓ ثب ايزبد صيش ػبخت ٞب ٚ ثؼتش ٞبي ٔٙبػت ٘ؾيش ػبحُ ػابصي ٚ   -1

 تخليق تؼٟيالت ثٝ ٔٙؾٛس ايزبد ٔٙبؽش ، فضبٞب ٚ ػبخت وـتي ٞبي تفشيحي

ٔختّف ثب ٞذف رزة ػشٔبيٝ ٌاضاساٖ ثيـاتش. ثاٝ    اؿبفٝ فشًٞٙ دسيب٘ٛسدي دس ؿٙبػب٘ذٖ ربرثٝ ٞبي ػشٔبيٝ ٌضاسي ثٝ الـبس  -2

 ]2[. فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ: ساٜ ا٘ذاصي ؿجىٝ تّٛيضيٛ٘ي تٛسيؼٓ دسيبيي دس دثي

ا٘زبْ ٔغبِقبت دس خلٛف ؽشفيتٟبي احتٕبِي  ايزبد ؿذٜ دس داخُ وـٛس ثٝ ٔٙؾٛس ٔاذيشيت  دسيبشاٝ ٞاب، حٛضاچٝ ٞاب ي       -3

 دس ٚ دسيب٘ٛسديپـت ػذ، سٚدخب٘ٝ ٞبي دائٕي ٚ فلّي تٛػظ ػبصٔبٖ ثٙب

ٕٞىبسي ثب ٟ٘بدٞبي ٔشتجظ دسخلٛف اػتفبدٜ اص ؽشفيت فٛق اِقبدٜ ػٛاحُ ثؼيبس ٌؼتشدٜ وـٛس، رٟت ايزابد ربرثاٝ ٞابي     -4

 ٌشدؿٍشي ٚ دس آٔذ صايي ثشاي وـٛس

 

 محديدیت َا ي وقاط ضعف

حشوتي رٟبدي ثب فضٔي ّٔي سا ٕ٘بيبٖ ٔي ػبصد.  تحمك  اٞذاف والٖ التلبد ٔمبٚٔتي ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي تأويذ وشدٜ ا٘ذ، ضشٚست

يقٙي اٌش لشاس اػت اٌش پيچ ٞبي كقت اِقجٛس ٚ تٍٙٙب ٞبي دؿٛاس ؿشايظ خبف ثٝ ػالٔت فجٛس وٙيٓ، ايٗ يه ضشٚست اػت وٝ ٍ٘بٜ فشآيٙذي ٚ 

يبػت ٞبي والٖ ٘ؾبْ ثٝ ٔخبثٝ يه ػيؼتٕبتيه ثش وُ دػتٍبٜ ثشٚوشاػي ربٔقٝ حبوٓ ٌشدد ٚ اص ثخـي ٍ٘شي پشٞيض ٌشدد. اٌش اٞذاف ٚ ػ

ص دػتٛساِقُٕ ٚاحذ ثشاي ٕٞٝ ارضاء تّمي ٌشدد ٞيچ ثخـي ثٝ ثٟب٘ٝ ٔحذٚديت ٚؽبيف ٚ اختيبسات، يب ثٝ دِيُ دخبِت دس ٚؽبيف ديٍش ٟ٘بدٞب، ا

 ٚ ٕ٘ٛدٜ دؿٛاستش سا ٘ضديه سٚاثظ ثشلشاسي ثٙبدس دس ص٘ي شب٘ٝ ٔٛلقيت ٚ لذست تٛاصٖ فذْ ]10[پيٍيشي ٚ تحمك اٞذاف تقييٗ ؿذٜ ػشثبص ٕ٘ي ص٘ذ.

 اػتشاتظيه ٞذف يه ثٙذس، وبسثش دٚ وٝ آيذ ٔي ٔٛاسدي پيؾ ثٙبدس، ثبؿذ. دس ٔي ٔـتشن اسصؽ تِٛيذ ثٝ ٔشثٛط الذأبت فذْ ٔٛفميت فُّ اص يىي

 دٚرب٘جٝ ٚ تشويجي ٔتمبثُ ٞبي ٚاثؼتٍي .وٙٙذ ٔي اػتفبدٜ ٞذف ايٗ تحمك ثشاي وبٔال ٔتفبٚتي ٞبي اػتشاتظي اص أب ٕ٘بيٙذ؛ ٔي د٘جبَ سا ٔـتشن

 ]7[ .٘يض ثـٛ٘ذ فشفي ٚ ٔـتمٝ سٚاثظ ٌيشي ؿىُ ٔٛرت اػت ٕٔىٗ ؿٛ٘ذ، ٔي ثٙذس ريٙفقبٖ ٔيبٖ ٘ضديه سٚاثظ ٔٛرت ثشلشاسي وٝ حبَ فيٗ دس
 اپشاتٛسٞبي ثب لشاسداد فمذ د٘جبَ ٔقٕٛال ثٝ ثٙبدس سػٕي ٔمبٔبت وٝ ثخلٛف اػت، افضايؾ حبَ دس ثٙذس فقبالٖ ٔيبٖ لذست تٛاصٖ فذْ احٙبء، ايٗ دس
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 اسصؽ تِٛيذ ٚ ٘ضديه استجبط ثشلشاسي سٚ٘ذ ؿذٖ دؿٛاستش خبف ٔٛرت اػتشاتظي ايٗ .ٞؼتٙذ ٟٔٓ سا٘ي وـتي خغٛط ٚ إِّّي ثيٗ ٞبي تشٔيٙبَ

 ثشاي ٞبيي اػتشاتظي د٘جبَ ثٝ ثٙذس فقبالٖ وٝ ربيي دس .ٔب٘ٙذ ٔي ثبلي يىذيٍش اص ٔؼتمُ ٚ ٘يض رذا ثٙذس فقبالٖ ايٗ، ثش فالٜٚ .ؿٛد ٔي ٔـتشن

 [19]. آٔذ خٛاٞذ ثٛرٛد ٘يض ٔـتشيبٖ ٚ وٙٙذٌبٖ تبٔيٗ ػبيش ثب ٔـتشن اسصؽ تِٛيذ فشكت ٔي ثبؿٙذ، فٕٛٔي ادغبْ
 ٙيٗ ثش ؿٕشد:ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛضٛفبت، ٔي تٛاٖ ثشخي اص ٘مبط ضقف ٚ ٔحذٚديت ٞبي ٔٛرٛد سا  رٟت ارشايي ػبصي ساٜ وبسٞبي ٔغشح ؿذٜ، ش

 ٘بٔٙبػت ثٛدٖ فشآيٙذٞبي ٔشتجظ ثب حُٕ ٚ ٘مُ وبال -

 لٛا٘يٗ ثبصسػي ػختٍيشا٘ٝ ٟ٘بدٞبي ا٘تؾبٔي ٚ تقشفٝ ٞبي ٌٕشوي -

 داساي سٚحيٝ ٘ٛآٚسي ٚ خالليت وٕجٛد تٛرٝ ثٝ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٚ وبسؿٙبػبٖ ٔتخلق -

 فذْ ٚرٛد حٕبيت ثيٕٝ اي اص عشف ؿشوت ٞبي داخّي -

 اداسي صايذثشٚوشاػي ٚ تـشيفبت 

فذْ تٕشوض يه ٔشوض تلٕيٓ ٌيشي ٚاحذ دسخلٛف تحمك اٞذاف التلبد ٔمبٚٔتي ٚ دس ٘تيزٝ تذاخُ اختيبسات ٚ ٚؽابيف اسٌابٖ ٞابي     -

 ريشثظ ٚ ٔٛاصي وبسي

 وٕجٛد صيش ػبخت ٞب دس رٙٛة ؿشق ايشاٖ -

 ضقف دس ٔؼيش حُٕ ٚ ٘مُ ربدٜ اي ٚ سيّي ٔشتجظ ثب ثٙبدس -

 ص تحميمبت ثبصاسيبثئحذٚديت ٞب ٚ ضقف ٞبي ٘بؿي ا -

فذْ ٚرٛد فضبي ٔٙبػت سفبٞي رٟت حُٕ ٚ ٘مُ ٔبؿيٗ ٞبي ػٍٙيٗ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ وبٞؾ سضابيت كابحجبٖ ٔبؿايٗ ٞابي ػاٍٙيٗ       -

 حُٕ ٚ ٘مُ

 ٘بوبفي ثٛدٖ صيش ػبخت ٞب رٟت احذاث ثٙذس خـه ٚ فذْ اػتفبدٜ اص پتب٘ؼيُ ثٙبدس خـه -

 ثبصاسٞب ٚ دس٘تيزٝ وبٞؾ ٔيضاٖ تزبست  وٕجٛد ثبصاسٞبي تزبسي دس ٔٙبعك آصاد ٚ فذْ تٛػقٝ -

 

 وتیجٍ گیزی

ؿبخٝ ٚ ثخؾ ٔي ثبؿذ ِزا ٔاي تٛا٘اذ دس التلابد     30دسكذ اص تزبست رٟب٘ي ٔي ثبؿذ. ايٗ كٙقت ؿبُٔ ثيؾ اص  80كٙقت حُٕ ٚ٘مُ فٟذٜ داس 

 ؿجىٝ پٛيبيي اص ثٙذس ريٙفقبٖ ثب استجبط ايزبد عشيك حبضش، اص فقبالٖ اسصؽ دس ثٙبدس، افضايؾ وـٛسٞبي دس حبَ تٛػقٝ ٘مؾ حيبتي ثبصي وٙذ. ثشاي

 داس٘ذ، افضٚدٜ ٚ اسصؽ ٔـتشن تِٛيذ اسصؽ ثش ػقي وٝ آٟ٘ب ٔيبٖ داس ٔقٙي سٚاثظ ٚتٛػقٝ ٔٙبػت ؿشوبي ا٘تخبة سٚي ديٍش، سٚؽ .ثش٘ذ ثٟشٜ ٔي ٞب

ُ  ٚ ٘ضدياه  سٚاثظ ثشلشاسي ٔٛرت رب٘جٝ دٚ ٚ تشويجي ٔتمبثُ ثٙبدس، ٚاثؼتٍي دس ؿذٜ ؿٙبػبيي ٔتمبثُ ٚاثؼتٍي ٘ٛؿ ػٝ اص ثبؿذ. ٔي ٔتٕشوض  ؿاى

دس ٘تيزٝ ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ لجُ اص ٞششيض ثشاي ٔـخق ؿذٖ ٔؼيش كاحيح حشوات دس اياٗ     [19] ٔي ؿٛ٘ذ. ٔـتشن اسصؽ تِٛيذ ٞبي عشح ٌيشي

 ساػتب، تٛرٝ ثٝ دٚ ػشفلُ پيـٟٙبدي صيش ضشٚست داسد:

ت ا٘زبْ يه عشح ربٔـ ٔغبِقبتي ثب حضٛس وبسؿٙبػبٖ ٔشتجظ ثب رٙجٝ ٞبي تخليق افتجبس ٔٙبػت ٚ تـىيُ وٕيتٝ تخللي رٟ -1

تخللي حٛصٜ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٙبدس، ٕٞچٙيٗ ٔتخللبٖ حٛصٜ ٞبي والٖ  التلبدي ػيبػي، رٟت تذٚيٗ ساٞىبسٞبي فّٕيبتي 

ثٙبدس وـٛس خلٛكب ثٙبدس تحمك اٞذاف ػيبػت ٞبي التلبد ٔمبٚٔتي دس ػبصٔبٖ ثٙبدس ثب تٛرٝ ثٝ لبثّيت ٞبي ٔختّف ٞش يه اص

 ئؼتمش دس ٔٙبعك آصاد تزبس

تـىيُ وبسٌشٜٚ پيٍيشي التلبد ٔمبٚٔتي دس ثٙبدس ثب ضٕب٘ت ٚ ثبصٚي ارشايي ٔذيشيتي رٟت پيٍيشي تحمك اٞذاف ػيبػت ٞبي  -2

اٞذاف ٚػيبػت التلبد ٔمبٚٔتي اص ٕٞٝ ٚاحذٞب ٚ رٕـ آٚسي اعالفبت ٚ پبيؾ فّٕىشد ٚ اسػبَ ثٝ ٔذيشاٖ ٔٙغجك ثش خغٛط وّي 

 ٞبي ػبصٔبٖ ٚ اكَٛ خظ ٔـي ويفيت اثالغي اص ٔذيش فبُٔ ػبصٔبٖ

 ٚ ٔتمبثُ ٞبي ٚاثؼتٍي ا٘ٛاؿ ٔيبٖ ساثغٝ ثبيذ الصْ اػت، ِزا اػتشاتظي ٞبي ؿٙبػبئي ثشاي ثيـتش تزشثي ٞبي دادٜ اص ثشخٛسداسي -3

ثٙبدسدس ساػتبي ثٟشٜ ٚسي ٚ تحمك  اسصؽ ٞبي يشٜص٘ز ثشسٚي ساثغٝ ٔتغيشٞبي تبحيش وشد. سا ثشسػي ٔشثٛعٝ ٔـتشن اسصؽ ثبصدٜ

 .ثٍيشد تٛرٝ لشاس ٔٛسد تزشثي ٚ تحّيّي ٘ؾش ٘مغٝ اص ثبيذ اٞذاف والٖ التلبد ٔمبٚٔتي

 مزاجع 
 .1391ثٙذس فجبع،  ا٘تـبسات پيـشٚ، آ٘ىتبد (، 2011كٙقت حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي ٚ ثٙذسي رٟبٖ ب ٔشٚسي ثش ٌضاسؽ ػبَ  اِلفي، ثٟضاد،]1[

 .1392ثٙذس فجبع،  تٛػقٝ دسيب ٔحٛسب ٔشٚسي ثش كٙبيـ دسيبيي رٟبٖ(،ا٘تـبسات پيـشٚ، اِلفي، ثٟضاد،]2[
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 .1390،، التلبد حُٕ ٚ ٘مُ دسيبيي، ا٘تـبسات اػشاس دا٘ؾ، تٟشاٖ، شبح اَٚحؼٗ صادٜ، ٔحٕذفّي]3[

ٚ  حؼٗ صادٜ، ٔحٕذفّي، ٔفْٟٛ التلبد دا٘ؾ ثٙيبٖ ٚ استجبط آٖ ثب ٘مـٝ ربٔـ فّٕي وـٛس، ٔشوض ثشسػي ٞب ٚ ٔغبِقبت ساٞجشدي ، ػبصٔبٖ ثٙبدس]4[

 .1393 دسيب٘ٛسدي، آثبٖ ٔبٜ 

 . 1387، اػشاس دا٘ؾ حٕيذي، حٕيذ ٚ ليلشي، حشيب، ساٜ وبسٞبي اكالح ثٙبدس، ٔشوض تحميمبت ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي، ا٘تـبسات]5[

  49 ، ؿٕبسٜ«داس٘ذ؟ سٚ پيؾ اٞذافي شٝ رٟبٖ ثٙبدس دا٘يذ آيب ٔي» ساٞجشدي، ػبصٔبٖ ثٙبدسٚ دسيب٘ٛسدي،  ٚ ٞب ثشسػي وُ اداسٜ خجش٘بٔٝ]6[

 .1393اسديجٟـت 

 ٞبي ٚاثؼتٍي ٘مؾ ٚ ثٙذس اسصؽ ٞبي ص٘زيشٜ :ثٙبدس دس اسصؽ تِٛيذ»  ساٞجشدي، ػبصٔبٖ ثٙبدسٚ دسيب٘ٛسدي، ٚ ٞب ثشسػي وُ اداسٜ خجش٘بٔٝ]7[

 .1393ٟٔش  54 ، ؿٕبسٜ«ٔتمبثُ

 .1392،ٔذيشيت اػتشاتظيه، تشرٕٝ فّي پبسػبئيبٖ ٚ ػيذ ٔحٕذ افشاثي، دفتش پظٚٞؾ ٞبي فشٍٞٙي، تٟشاٖ، شبح ثيؼت ٚٞفتٓ ،ديٛيذ، فشد آس]8[

ٔشوض ثشسػي ٞب ٚ ٔغبِقبت ساٞجشدي ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي ٟٔش (، پبؿٙٝ ٞبي آؿيُ التلبد ٔمبٚٔتي، ٘ىتٝ سٚص 1393سضب، ب سفقتي ٔحٕذ]9[

 . 1393ٔبٜ 

اص تئٛسي تب پيبدٜ ػبصي،ا٘تـبسات ٔشوض آٔٛصؽ ٚ تحميمبت كٙقتي ايشاٖ، تٟشاٖ، شبح  (IMSكفذسيبٖ، ػشٚؽ، ػيؼتٓ ٔذيشيت يىپبسشٝب]10[

 . 1393،اَٚ

 . 1388،، ػبصٔبٖ فشٍٞٙي افشا، تٟشاٖ شبح ػْٛوبِيٙض، ريٓ، ثٟتش اصخٛة، تشرٕٝ ي فضُ اهلل أيٙي]11[

 . 1392،وبٔشا٘ي، ػيذ أيشحؼيٗ، التلبد ٔمبٚٔتي اص ٔٙؾش ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي، پبيٍبٜ تخللي ساػخٖٛ]12[

حفؼ ٚ  ، پبيٍبٜ اعالؿ سػب٘ي دفتش16/ 1389/6، ثيب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس ديذاس رٕقي اص وبسآفشيٙبٖ ػشاػش وـٛس، ٞجشئمبْ ٔقؾٓ س]13[

 .٘ـشآحبس آيت اهلل خبٔٙٝ اي

ثٟٕٗ 29، پبيٍبٜ اعالؿ سػب٘ي دفتش حفؼ ٚ ٘ـشآحبس آيت اهلل خبٔٙٝ اي، «التلبد ٔمبٚٔتي»ٞبي وّي  اثالك ػيبػت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي،]14[

 . 1392ٔبٜ

 . 1384،ػبصٔبٖ ثٙبدسٚ دسيب٘ٛسدي٘مؾ ثٙبدس ايشاٖ دس ٔٙغمٝ ٚ رٟبٖ دس دٜ ػبَ آيٙذٜ، ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس ثٙيبد كٙقتي ايشاٖ، ]15[

 
[16] www.farsi.khamenei.ir 
 [17]www.pmo.ir 

[18]www.port economics.eu 

[19]www.qudsonline.ir 
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