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 كشور اقتصاد یندهآ در آن نقش و نفت به وابستگی كاهش

  صادق بالطف

 و ناپرذير  تجديرد  منبرع  يك نفت. باشد مطرح اقصادي بيماري عنوان به تواند مي منبع يك به كشور يك اقتصاد وابستگي

 ترالش  از را كشرور  توانرد  مري  است شده حصول زحمتي هيچ بدون كه نفت فروش از حاصل پول ورود. است شدني تمام

 سرهم  تردريجي  كراهش . دارد براز نگره   درآمرد  كسب راه هاي ساير و خدمات فروش و تكنولوژي مي  به يابي دست براي

 يرابي  دسرت  سوي به حركت و مالياتي نظام ،ساماندهي كشور شكوفايي باعث تواند مي كشور بودجه فردي در نفت فروش

 خرود  توانرد  مي نفت اين و بود خواهد معنا بي خام نفت صادرات ديگر تكنولوژي به يابي دست از پس. گردد تكنولوژي به

 هنروز  امرا  اسرت  كاسرته  نفرت  بره  را خرود  ادياقتصر  وابستگي ما كشور حاضر حال در. سازد گرمتر را كشور اقصاد موتور

 خواهنرد  ايران آينده در نفت هاي جايگزين تكنولوژي و جهانگردي ماليات،. است نگرفته شكل خوبي به آن هاي جايگزين

 بره  ما كشور در و كند مي طلب را نويني و باال بسيار تكنولوژي كه نوتركيب داروهاي مگل نوتركيب محصوالت فروش. بود

 زمينره  در شرغلي  جديرد  هراي  فرصرت  ايجراد . دارد ايرران  اقتصاد آينده در مهمي بسيار نقش دارد وجود آن ينهزم خوبي

 تحصريالت  مقاطع دانشجويي هاي نامه پايان به اقتصادي نگاه و دانشگاهي مبتكران از جانبه همه حمايت و فناوري زيست

 ايرن  تغييرر  گذشته در نفت به ايران اقتصاد شديد بستگيوا علت به. كرد خواهد شاياني كمك اقتصاد شكوفايي به تكميلي

 منبرع  يرك  خرام  نفرت  كره  آنجرا  از. دارد كشرور  در موجود نهادهاي تمامي همكاري به نياز و بود خواد مشكل بسيار نظام

 توسرعه  نوتركيرب،  محصروالت  فرروش . گيررد  صرورت  زمينه چند در بايد آن جايگزيني باشد، مي قيمت گران و ارزشمند

 نيراز  نفرت  به كشور وابستگي قطع و داد خواهند پوشش را نفت سهم از قسمتي تنهايي به همه خدمات ارايه و رديجهانگ

 حرذف  از مرحلره  هرر  در و باشرد  تدريجي بايد نفت به وابستگي قطع بنابراين. دارد زيادي بسيار جايگزيني هاي گزينه به

. كررد  حرذف  كلي به اقتصاد در را آن نقش بتوان تا شود رفتهگ نظر در آن براي جايگزين راهكار يك نفت سهم از قسمتي

 برراي  محردوديتي  هريچ  و برود  خواهد سالم اقتصاد يك ما اقتصاد ديگر رسيد پايان به اقتصاد در نفت به وابستگي زمانيكه

 .  داشت نخواهد وجود كشور شكوفايي و رشد
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