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 ايران ينفت ريغ اقتصاد توسعه جهت پيشنهادي يارهاكراه

    متيغن الناز

 

 ديبا ياسالم را يا ،7181 افق در هكنيا به توجه با   ينفت ي ا دريمد به ي ابستگ قطع جهت در ير بر معظم مقام شاتيفرما ر يپ

 از حاصل يدريمد ا به شورك ياقتااد ي ابستگ زا يم   ينفت منابع موضوع. شود ليتبد منطقه در مختل  ابعاد در برتر يشورك به

 هير عل برر  رذشرته  از شيبر  ميتحر هك يطيشرا در.  ست   بوده را يا اقتااد در زيبرانگ چالش يموضوع  مواره يخداداد منابع نيا

 ي ابسرتگ  زا ير م ا شكر  هكر  چررا  است برخوردار يشتريب تيا م از ينفت يدريمد ا به ي ابستگ ا شك است، افتهي شيافزا را يا

 را  را  ميتحر ا ج در را يا ياقتااد استقالل شتريب  رچه تواند يم يرنفتيغ يدريمد ا سمت به ي  رييتغ   ينفت يدريمد ا به د لت

. شرود  درمرا   نفتري  دريمد به  ابستگي در شورك اقتااد اساسي بيماري تا است مناسبي فرصت ايرا  نفت تحريم. برساند تيتثب به

 بايرد  هكر  است مناسبي را برد نفت فر ش از حاصل ارزي دريمد اي جاي به مالياتي دريمد اي   نفتي غير صادرات رد ك جايگزين

 يزمران . اسرت  را ير ا  يشرر  ملرت    ير بر مقام خواسته نفت ي ابستگ از نجات. ريرد قرار شورك اقتاادي مسئوال  ارك دستور در

 نيگزيجرا  را يرنفتر يغ صرادرات  ميبتروان  هكر  باشرد  يا انردازه    حرد  به يرنفتيغ داتيتول هك ميشو يم خارج ينفت ي ابستگ از امالًك

 انرات كام بره  توجره  برا . باشرد  امرر  نيا يرا گشا تواند يم شورك ديتول   صنعت به تر شيب توجه راستا نيا در هك مينك ينفت صادرات

 ما شورك نانهيب  اقع اريبس صورت به يدست ريغ   يدست عيصنا ،ييغذا مواد تا ررفته معاد  از مختل  ي ا بخش در يخداداد ميعظ

 .باشد فاكخود   شر يپ منطقه يشور اك ريسا به نسبت يارز يدريمد ا شيافزا   محاوالت نيا صادرات در تواند يم

 از نجرات    شرور ك ياقتاراد  ر نرق  باعرث  تير فكي يارتقا ضمن هك است صنعت بخش در يمهم بحث يبند بسته صنعت •

 پر سره  نير ا لير مكت در توانرد  يمر  يخارج يشور اك ا يبازار   ا يمشتر اعتماد جلم راستا نيا در هك شد خوا د نفت به ي ابستگ

 .باشد رذار ريتاث

 دريمرد  متعرادل  بررد   براال  رد،ك استفاده ينفت يدريمد ا از شد  مستقل در ي  از توا  يم هك يمهم يار اكرا  از يكي •

 براال  زير ن اتىير مال دريمرد  ندك دايپ شيافزا ديتول  قتى. شود متال اتيمال به شورك بودجه اعظم قسمت ديبا هك است د لت اتىيمال

 بره  د لرت   ابسرتگى  قير طر نيا از   ابدي مى ا شك د لت  اى نهي ز طرفى از   رفته باال د لت دريمد اى ىيسو از نيبنابرا ر د، مى

 .افتي خوا د ا شك خام نفت دريمد

 ردهك ليتحا   توانمند جوا  ير ين به توجه   يرذار هيسرما •

 جوا  نا ياريفرك از تيحما   ارك   سمك ي ا طرح از جانبه  مه تيحما •

                                                           
 eghanimat@yahoo.com، دانشگاه شيراز ياطالعات ياطالعات ررايش مديريت سيستم  ا يفنا ر يارشد مهندس يارشناسك يدانشجو.  7
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 افرراد  هير لك ي را  دهيا يرردي ر جهت جامعه در اركاف بارش جاديا جهت برتر ي ا دهيا مسابقات   ي ا شي ما يبررزار •

 مردم از يخاص رر ه   قشر تنها نه جامعه

 سطح شيافزا جهت افراد يموزش جهت ر ستا   شهر ا سطح در كاند ي ا نهي ز با يعلم   ييموزش ي ا د ره يبررزار •

  افراد ي ا يتوانمند ارتقاء   جامعه افراد ييرا 

 شورك ياقتااد توسعه ي ا ضر رت از مردم ييرا    ياشتغال خود فر نگ جيتر    ياقتااد توسعه جهت ي مگان جيبس •

 .....   ويراد و ،يتلوز: ليقب از ي ا رسانه در ينفت يدريمد ا به ي ابستگ عدم  

 طيمحر  در ينياريفركر  فر نرگ  جيتر    يمحل جوامع افراد ييرا  شيافزا جهت يير ستا ICT زكمرا توسعه   يانداز راه •

 يمجاز

 مختلر   ي را  بخرش  توسرعه . شرد  خوا رد  مردت  دراز در نفت به ي ابستگ ي اقع قطع موجم هك يخاوص بخش تيتقو •

 .د د يم شيافزا را ياقتااد ي ا شاخص نرر   يمل دريمد نفت، به د لت ي ابستگ ا شك بر افز   يديتول

 . د د ا شك را ينفت يدريمد ا به ي ابستگ تواند يم هك است يمهم يار اكرا  از يكي رردشگري صنعت توسعه •

 ييمرد ا  در  ير رد  رم  ي  از حاصرل  دريمد ميبدان هك شود¬يم تر¬ر شن يزمان ،¬ي  با مرتبط ي ا¬تيفعال   يرردشگر ارزش

 منشرأ  را يرك تر نكال يرردشرگر  يعنر ي ي ، يرك تر نكال شاخه   اند¬برده نام يرردشگر صنعت عنوا  به ي  از امر زه   است ينفت

 911 دريمرد  سرم ك برا  يرردشرگر  صرنعت . انرد ¬دهينام يرردشگر انقالب را ي    دانسته بالقوه يفر نگ   ياقتااد ي ا¬تكحر

 يشرور ا ك در يملر  ناخرالص  از درصد 78 از شيب سمك   2881 سال به نسبت يدرصد 7/0 رشد   2880 سال در يدالر و يليب

 نيگزيجا صنعت نيبهتر يرردشگر.است شده ليتبد ميك   ستيب قر  يار اك  سمك نيبزررتر   نيسازتر دريمد از يكي به جها 

 موجرم  يخرارج  رردشرگر   ر. بود د اريام ينفت يدريمد ا به اكات ا شك به توا  يم يرردشگر صنعت ر نق با   است نفت صنعت

 صرنعت  ياير مزا به توجه با ارر.  ستند زا اشتغال تاينها د   ر   شود يم ثر ت عيتوز موجم يداخل رردشگر  ر   يمل ثر ت شيافزا

 جها  سميتور صنعت دريمد از درصد 68 به تنها ميبتوان ييزا اشتغال   ييدريمدزا در صنعت نيا توسعه ياقتااد ريتاث   يرردشگر

 يبرا ديجد يفرصت   يقو يابزار اطالعات يفنا ر. مينك شورك  ارد را ينفت ريذخا برابر 2 يسود ساالنه ميتوان يم م،ينك دايپ دست

 يفنرا ر  نير ا از استفاده. است ي  تيريمد   يرردشگر يزير¬برنامه تيفعال در قوت نقاط شيافزا   ضع  نقاط   داتيتهد ا شك

 ي را  ا ير جر ،يرردشگر يالگو با بازار ا در رييتغ به تينها در   داده رييتغ يحد د تا را موجود ي ا¬ساخت ريز   خدمات به ازين

 يمر  يلك طور به هك. شود يم منجر  ا¬يرذار هيسرما    ا¬ساخت ريز ساز ا،   ساخت زا يم حجم مقاد،  منطقه در يرردشگر

 .است ينفت يدريمد ا  به ي ابستگ ا شك جهت در يرا  يدست عيصنا صادرات   يكيتر نكال يرردشگر هك رفت توا 

 يوابستگ ،ينفت درآمد اقتصاد،: كليدي واژگان
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