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 چکيذُ

فطاٞٓ قسٜ اؾز سب ثب اؾشفبزٜ اظ ٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي، اٍ٘يعٜ ٔضبففي  ثب اثالك ؾيبؾز

ٞب، ٘ؾبْ الشهبزي ٔشىيي ثيٝ زا٘يف ٚ فٙيبٚضي، فيساِز       ٞبي وّي زض ايٗ ؾيبؾز ٔكي ذظ
ثرف اظ ٘ؾبْ الشهيبزي   ي اِٟبْيٌطا، دٛيب ٚ ديكطٚ ٔحمك قٛز ٚ اٍِٛ ظا ٚ ثطٖٚ ثٙيبٖ، زضٖٚ

بزي وكٛض، ٘ميف  اؾالْ فيٙيز يبثس. ٘ؾبْ ثب٘ىي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ اخعاي ٟٔٓ زض ٘ؾبْ الشه
ٝ فٟيسٜ زاضز. زض   ٞيب ثيط   ٟٕٔي زض سحمك ٚ اخطاي اييٗ ؾيبؾيز   حبضيط ديؽ اظ سجيييٗ     ٔمبِي

ٞيبي وّيي    ثط ثيط سحميك ؾيبؾيز   ؤقٛز سب فٛأُ ٔي  ٞبي الشهبز ٔمبٚٔشي، سالـ ٔي ٚيػٌي
قٛز. ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبيي ايٗ فٛأُ اظ ثٙسي  ضسجٝالشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبيي ٚ 

ٚ ؾيذؽ ثيب اؾيشفبزٜ اظ ضٚـ سبدؿييؽ      قسٜذجطٌبٖ اؾشفبزٜ  ٞف ٚ ٔهبحجٝ ثبازثيبر دػٚ
ثٙسي قسٜ  ٌيطي چٙسٔقيبضٜ، فٛأُ ٔعثٛض اِٚٛيز ٞبي سهٕيٓ فبظي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ضٚـ

. ثيط  ٌطزيسٜ اؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي ٔكرم  ٚ ٔيعاٖ إٞيز آٟ٘ب زض سحمك ؾيبؾز
اؾشمطاض ٘ؾيبْ   ي،ثٛزٖ فؿبز ٔبِ  ييٗٚ دب يْ ثب٘ىٚ ؾالٔز ٘ؾب يزقفبف يك،سحم يحاؾبؼ ٘شب

فٛأيُ   يٗاظ ٟٕٔشط يؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ى ثٛزٖ ييٗٚ دب يبٖٔكشط يافشجبضؾٙد
 آيس. يوكٛض ثٝ حؿبة ٔ يزض ٘ؾبْ ثب٘ى يالشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزثط ثط سحمك ؾؤٔ
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 هقذهِ

ليبٖ٘ٛ اؾبؾيي    110اؾيبؼ ثٙيس ييه انيُ     ثط« الشهبز ٔمبٚٔشي»ٞبي وّي  بؾزاثالك ؾي

سٛؾظ ٔمبْ ٔقؾيٓ ضٞجيطي ٘ٛييسثرف حطوشيي ٘يٛ ٚ سيسثيطي اثيطثرف زض سمٛييز ٚ         

ؾيٛاَ   ضٚ اؾيز.  فٞيبي ديي   ٞبي الشهبز ّٔي ٚ ثبضٚضؾبظي آٖ زض ؾبَ ؾبظي ثٙيبٖ ٔمبْٚ

قٛز آٖ اؾز وٝ ٘ؾبْ ثب٘ىي زض يه الشهبز ٔمبٚٔشي چٝ  عطح ٔي ٗ ظٔيٟٕٙٝٔي وٝ زض اي

ٞيبي ذيٛيف ليطاض     ٞبيي ثبيس زاقشٝ ثبقس؟ چٝ السأبسي ضا ثبيس زض اِٚٛيز ثط٘بٔٝ ٚيػٌي

 زٞس ٚ اظ چٝ السأبسي ثبيؿشي دطٞيع ٕ٘بيس؟

شطيٗ فٛأُ اَٚ آ٘ىٝ ٟٕٔزٚ دطؾف اؾبؾي اؾز. نسز دبؾد ثٝ دػٚٞف حبضط زض

ْ   ثط ثط سحمك ؾيبؾزؤٔ ا٘يس؟ ٚ زْٚ آ٘ىيٝ    ٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثيب٘ىي ويسا

زض ٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي چٍٛ٘يٝ اؾيز؟    ثط ثط سحمك ؾيبؾزؤثٙسي فٛأُ ٔ اِٚٛيز

سديبضة  ٞبي الشهبز ٔمبٚٔشي ٔقطفيي قيسٜ ٚ ؾيذؽ     شطيٗ ٚيػٌياثشسا ٟٕٔ ايٗ دػٚٞف

ٞبي وّي الشهيبز   ٌيطي اظ ؾيبؾز قٛز. زض ازأٝ ثب ثٟطٜ الشهبز ٔشقبضف ثيبٖ ٔئكبثٝ زض 

ٕ    ٔمبٚٔشي زض  ثط ثيط سحميك اييٗ    ؤفٛأيُ ٔي  شيطيٗ  لبِت ٘ؾبْ ثيب٘ىي سيالـ قيسٜ سيب ٟٔ

ٌيطي اظ ٘ؾطار ذجطٌبٖ ٚ ثيب   ٚ ؾذؽ ثب ثٟطٜ ٔٛضز ثطضؾي ٚ سحّيُ لطاض ٌيطزٞب  ؾيبؾز

ـ  اؾشفبزٜ اظ ضٚـ سبدؿيؽ فبظي ثٝ فٙٛاٖ ٓ   يىيي اظ ضٚ ٌييطي چٙيسٔقيبضٜ    ٞيبي سهيٕي

 ٔيعاٖ إٞيز فٛأُ ٔرشّف ٔكرم ٌطزز.

 

 ادتيات پضٍّص .4
 

 هفَْم اقتصاد هقاٍهتي .4-4

ٗ    « الشهبز ٔمبٚٔشي»فٙٛاٖ  ضٚ  زض ازثيبر ٔشقبضف فّٓ الشهبز ٔقيبزَ زليميي ٘يساضز. اظ ايي

انيغالح  ثيٛزٜ ٚ   وكٛضسٛاٖ اشفبٖ ٕ٘ٛز ايٗ ٚاغٜ ثطذبؾشٝ اظ فطًٞٙ اؾالٔي ايطا٘ي  ٔي

ييبثيٓ ويٝ    ثيب وٙىيبـ زض ٔٙيبثـ زض ٔيي     آييس.  زض ازثيبر الشهيبزي ثيٝ قيٕبض ٔيي     ي٘ٛيٙ

اؾيشحىبْ ٚ   2، دبيساضي ٚ سساْٚ الشهيبزي، 1ضسقىٙٙسٌي الشهبزي انغالحبسي ٕٞچٖٛ

الشهيبز ثبظزاض٘يسٜ ٚ ثبظزاض٘يسٌي     4ثجيبر الشهيبز ويالٖ،    3ديٛؾشٍي ٔشمبثيُ زض الشهيبز،  
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الشهيبز ثيب    7ٚضيقيز ايؿيشبيي زض الشهيبز،    6ثٛزٖ الشهبزٞب ٚ ٟ٘بزٞيب، ٔمبْٚ  5الشهبزي،

زاضاي لطاثيز  « الشهيبز ٔميبٚٔشي  »ثب ٔفْٟٛ  9سحطيٓ قىٙي زض الشهبزٚ  8ٚضقيز ثبثجبر

 ،10)الشهبز حٕيبيشي(  انغالح ثٝ ٔفْٟٛ الشهبز ٔمبٚٔشي ثبقس؛ أب ثٝ ؽبٞط ٘عزيىشطيٗ ٔي

ٞيبي الشهيبزي اظ ييه ٔٛضيـ ذيبل       وٝ ثٝ ٔقٙبي ايدبز چشط حٕبيشي سٛؾظ ؾيبؾيز 

 ٔيٗ ا٘طغي ٚ يب ثرف سِٛيس ٚ وبضآفطيٙي اؾز.سإٔٞچٖٛ ثرف 

آييس الشهيبز ٔميبٚٔشي، ييه ٔفٟيْٛ       آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اظ ثيب٘بر ضٞجط ٔقؾٓ ا٘ميالة ثطٔيي  

الشهيبز اؾيالٔي ٌيطٜ     ٗوٝ ثب ٔفيبٞيٓ ثٙييبزي   اؾزٞبي اؾالٔي ٚ ثٛٔي  ٌؿشطزٜ ثب ضيكٝ

يه اٍِٛي الشهيبزي ثيٛٔي ٚ فّٕيي ثطآٔيسٜ اظ فطٞٙيً      الشهبز ٔمبٚٔشي  ذٛضزٜ اؾز.

ا٘مالثي ٚ اؾالٔي اؾز وٝ ضٕٗ زاقشٗ ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس، زض ٔمبثُ سطفٙيسٞبي زقيٕٙبٖ   

ثطذٛضزاض اؾز. الشهبز ٔميبٚٔشي، سيبوشيىي ٔٛليز ٚ ظٚزٌيصض       دصيطي  اظ وٕشطيٗ آؾيت

ؾيز ويٝ ثبفي     ثطاي قطايظ فقّي الشهبز ٘يؿز، ثّىٝ يه ضاٞجطز ثّٙسٔسر ٚ زائٕيي ا 

ٞبي الشهبزي ٚ غيطالشهبزي ٔمبْٚ قٛز. الظْ ثيٝ اقيبضٜ    قٛز الشهبز، زض ٔمبثُ سىب٘ٝ ٔي

ؾيبظ،   ديصيط، فطنيز   ٞبيي ٕٞچٖٛ ضٚيىطز خٟيبزي، ا٘قغيبف   اؾز وٝ سٛخٝ ثٝ وّيسٚاغٜ

دصيطي، انيالح   ثٙيب٘ي، ضلبثز ٌطا، وبضآفطيٗ، ٘ٛآٚضي ٚ زا٘ف ظا، ديكطٚ، ثطٖٚ ِٔٛس، زضٖٚ

ٞبي ايٗ ٘ٛؿ الشهبز ضا ثيف اظ ديف ثيطاي   سٛا٘س ٔرشهبر ٚ ٔكرهٝ ٔي اٍِٛي ٔهطف

 ٔب ضٚقٗ ؾبظز.

 

 تجزتِ جْاًي .4-2

يبثيٓ وٝ اييطاٖ سٟٙيب وكيٛضي     ٞبي الشهبزي وكٛضٞبي خٟبٖ زضٔي ثب ٔطٚضي ثط ؾيبؾز

ؾبظي  زاذّي ٚ ذبضخي ٔمبْٚ ٞبي سىب٘ٝ٘يؿز وٝ لهس ٕ٘ٛزٜ سب الشهبز ذٛز ضا زض ثطاثط 

زٞس وٝ لجُ اظ ايطاٖ ٘يع ثطذيي وكيٛضٞب )ٞيط چٙيس ثيٝ عيٛض        دطثيبر ٘كبٖ ٔيٕ٘بيس. س

ٞيبي فطٍٞٙيي، ٔيصٞجي ٚ     ا٘س ويٝ ثيٝ فّيز سفيبٚر     ثركي( ثٝ ايٗ ؾٕز حطوز زاقشٝ

 .ٔٙبؾت ٘يؿززٚوكٛض اظ يىسيٍط  يؾيبؾي وكٛضٞب ثب يىسيٍط، اٍِٛثطزاضي نسزضنس

اؾيز،   ٔمبْ ٔقؾيٓ ضٞجيطي   ويسأسضؾس ٔفْٟٛ الشهبز ٔمبٚٔشي وٝ ٔٛضز  ٌطچٝ ثٝ ٘ؾط ٔي
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ٝ  اظ آٖ سط ٚ فٕيك سط ٔفٟٛٔي ثٝ ٔطاست فبْ زض ثطذيي وكيٛضٞبي خٟيبٖ     چيعي اؾز وي

ؾبظي ثركيي   قٛز چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔمبْٚ زض ايٗ ثرف ؾقي ٔي ٚخٛز زاضز. ثب ٚخٛز ايٗ،

 زض الشهبز خٟب٘ي ٔقطفي قٛز.
 

 هزيکاآجزتِ اقتصاد ت. 4-2-4

ٛ زض آٖ دؽ اظ ثحطاٖ ٘فشيي ويٝ    ٚ    آضٞبي فطثيي،  وكي  ٔطيىيب ٚ غيطة ضا سحيطيٓ وطز٘يس 

ٕ      ا٘ميالة اؾيالٔي زض  ٚليٛؿ  ثقس اظ  ٕٞچٙيٗ شيطيٗ  وكيٛض اييطاٖ ثيٝ فٙيٛاٖ يىيي اظ ٟٔ

ٔطيىب احؿبؼ ٕ٘ٛز ثب چبِف خسييسي ٔٛاخيٝ   آنبزضوٙٙسٌبٖ ٘فز ٚ ٌبظ خٟبٖ، الشهبز 

ٙيٛاٖ  ؾبظي ثرف ا٘يطغي الشهيبز ذيٛز ثيب ف     اي ثطاي ٔمبْٚ ضٚ ثط٘بٔٝ قسٜ اؾز ٚ اظ ايٗ

ٞيبي ٘يٛيٗ ٚ وٕشيط     ضيعي ٕ٘يٛز. ضٚي آٚضزٖ ثيٝ فٙيبٚضي    ضا ثط٘بٔٝ« عطح أٙيز ا٘طغي»

ؾيبظي ٘فيز ثيطاي ضٚظٞيبي      ٞبي ٘فز، شذييطٜ  ٞبي خبيٍعيٗ ثط، اؾشفبزٜ اظ ا٘طغي ا٘طغي

 ؾبظي ثرف ا٘طغي ذٛز ثٛزٜ اؾز. ٔطيىب زض ٔمبْٚآثحطا٘ي ٚ... اظ خّٕٝ السأبر الشهبز 
 

 تزکيِجزتِ اقتصاد ت .4-2-2

وكٛض سطويٝ ديف اظ آ٘ىٝ ثب ايطاٖ لطاضزاز ٌبظي ٔٙقمس ؾبظز، وُ ٚاضزار ٌبظ ذيٛز ضا اظ  

زاز. زض دي الساْ سطويٝ ثطاي ديٛؾشٗ ثٝ اسحبزييٝ اضٚديب ٚ احشٕيبَ     وكٛض ضٚؾيٝ ا٘دبْ ٔي

اي ثب وكٛض ضٚؾيٝ، ايٗ وكٛض سهٕيٓ ٌطفز اييطاٖ ضا ٘ييع    ايدبز چبِف ؾيبؾي ٚ ٔٙغمٝ

ؾبظي ثرف ا٘طغي  ظ ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ؾٟيٓ ٕ٘بيس، سب اظ ايٗ عطيك، ثٝ ٔمبْٚزض ٚاضزار ٌب

 ذٛز الساْ ٕ٘ٛزٜ ثبقس.
 

 9تَافقٌاهِ تال  .4-2-9

ٝ    ثٟشطيٗ قبٞس ثط سدطثٝ خٟب٘ي ٔمبْٚ ٞيبي   ؾبظي الشهبز زض ٘ؾبْ ثيب٘ىي، اثيالك سٛافمٙبٔي

( اؾز. اِٚييٗ  BISإِّّي سؿٛيٝ ) زض ثب٘ه ثيٗ 12اظ ؾٛي وٕيشٝ ٘ؾبضر ثب٘ىي ثبَ 11ثبَ

، اضائٝ قس. دؽ اظ 1988ثٛز وٝ زض ؾبَ  1ٞبي وٕيشٝ ثبَ، سٛافمٙبٔٝ ثبَ  ٔٛضز اظ سٛافمٙبٔٝ

ٞب ٘يع ٔطثٛط ثيٝ   ٔٙشكط قس. آذطيٗ ٔٛضز ايٗ سٛافمٙبٔٝ 2004، زض ؾبَ 2آٖ سٛافمٙبٔٝ ثبَ 
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شط ، ثٝ ٔٙؾيٛض سمٛييز ثيكي   2008اؾز وٝ دؽ اظ ٚلٛؿ ثحطاٖ ٔبِي ؾبَ  3سٛافمٙبٔٝ ثبَ 

 ٔٙشكط قس. 2010٘ؾبْ ثب٘ىي اظ ٘ؾط ٔسيطيز ٘مسيٍٙي ٚ وفبيز ؾطٔبيٝ زض ؾبَ 

ٞيبي فٕيسٜ زض    ٞبيي ضا ثطاي ٔمبثّٝ ثيب ضيؿيه   ٞب ٚ ٔسَ ٞبي ثبَ، قبذم سٛافمٙبٔٝ

٘ؾبْ ثب٘ىي )ٕٞب٘ٙس ضيؿه افشجبضي، ضيؿه ٘مسيٍٙي، ضيؿه ثبظاض ٚ ضيؿيه فّٕييبسي(   

اي، فطايٙس  ، ؾٝ ضوٗ حسالُ اِعأبر ؾطٔبي2ٝٔٝ ثبَ ا٘س. ثطاي ٔثبَ زض سٛافمٙب ٔقطفي وطزٜ

ثركي ثٝ چبضچٛة ٔيسيطيز ضيؿيه زض    ثطضؾي ٘ؾبضسي ٚ ٘ؾٓ ثبظاض ثٝ ٔٙؾٛض اؾشحىبْ

ٞب ثبييس ؾيطٔبيٝ ثيكيشطي     ، ثب٘ه3چٙيٗ ثط اؾبؼ سٛافمٙبٔٝ ثبَ  ا٘س. ٞٓ ٞب سجييٗ قسٜ ثب٘ه

سيطي   بي ثبويفييز ٚ ٘مسقيٛ٘سٜ  ٞي  زاضاييي  ٚ ثطاي ٔمبثّٝ ثب قطايظ ثحطا٘ي زض ٘ؾط ثٍيط٘س

ٖ  13ٞب ثٝ ٘مف ؾطٔبيٝ ثٝ فٙٛاٖ ؾذطي زاضي وٙٙس. زض ايٗ سٛافمٙبٔٝ ٍ٘ٝ ٞيبي   زض ٔمبثُ ظييب

ٞيب سٛخيٝ قيسٜ ٚ سمٛييز      ٘فقيبٖ ثب٘يه   ٌصاضاٖ ٚ شي ثركي ثٝ ؾطٔبيٝ  قسيس ٚ اعٕيٙبٖ

ٞب ثطاي اخطاي ثٟشيط فّٕييبر ثيب٘ىي ٚ آٔيبزٌي ثيطاي       چبضچٛة ٔسيطيز ضيؿه ثب٘ه

 ّٝ قطايظ ثحطا٘ي ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفشٝ اؾز.ٔمبث
 

 پيطيٌِ پضٍّص .2

عٛض وٝ ٌفشٝ قس، الشهبز ٔمبٚٔشي زض ازثيبر ٔشقبضف ٔقبزَ زليمي ٘ساضز. ِيصا زض   ٕٞبٖ

ٞبي زاذّي وٝ زض ظٔيٙٝ الشهيبز ٔميبٚٔشي ا٘ديبْ قيسٜ اؾيز،       ايٙدب ثٝ ثطذي دػٚٞف

 قٛز.   اقبضٜ ٔي

ٝ   ( ثب 1392اثٛاِحؿٙي ٚ ثٟبضٚ٘سي ) اي  ٔقطفي اٚضاق زٚؾٛيٝ اضظي ثيٝ فٙيٛاٖ ضٚيي

ثطاي ٔقيبٔالر اضظي زض ييه الشهيبز ٔميبٚٔشي، آٖ ضا اثيعاضي ٔٙبؾيت ثيطاي دٛقيف         

 .ا٘س ٞبي اضظي زض الشهبز وكٛض ٚ ٘ؾبْ ثب٘ىي ثطقٕطزٜ ضيؿه

قٙبؾيي ٘ؾيبْ اضظي ٔٛخيٛز،     ( ضٕٗ آؾيت1392ؾيف ٚ ذٛقىالْ ذؿطٚقبٞي )

اضظي ثٝ ٔقٙي زليك آٖ ثيبٖ ويطزٜ ٚ ؾيذؽ ٘ؾيبْ اضظي    ضيعي ٘ؾبْ  ضاٞىبضٞبيي ثطاي دي

 ا٘س.ٜ  ي ضا ٔقطفي ٚ ديكٟٙبز وطزٔغّٛة ثطاي الشهبز ايطاٖ زض چبضچٛة الشهبز ٔمبٚٔش
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ٞبي اخطاي فمٛز ثب٘ىي زض وكيٛض، آٖ   ( ثب سجييٗ آؾيت1392ٔٛؾٛيبٖ ٚ فجساِّٟي )

ٚ  ضا ثٝ فٙٛاٖ ضٞيبفشي ثطاي وٕه ثٝ ؾيبؾشٍصاضاٖ زض عيطح  اخيطاي فميٛز ٘ؾيبْ     ضييعي 

ٞب ٚ ٘بضؾيبيي ٔميطضار ٚ    ا٘س. ضقف ثب٘ىي زض خٟز سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي ٔقطفي وطزٜ

ٞبي دِٛي ٚ الشهبزي زِٚز ٚ ثب٘ه ٔطوعي، آٌيبٞي وبضوٙيبٖ ٚ    ٞب، ؾيبؾز زؾشٛضاِقُٕ

ب٘ىي لجيُ اظ  ٞيبي فميٛز ثي    ٔكشطيبٖ ثب٘ه ٘ؿجز ثٝ فميٛز ثيب٘ىي ٚ سٛخيٝ ثيٝ ضيؿيه     

ثبقيٙس. لّيي     ٞبي قٙبؾبيي قسٜ زض ايٗ دػٚٞف ٔي طيٗ آؾيتشسرهيم، ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔ

فّٕيبر ثب٘ىي ثسٖٚ ضثب، ثٝ ثطذيي   لبٖ٘ٛ ٞبي يزٚ ٔحسٚز ٞب  يزؽطف( ثب ثطضؾي 1393)

السأبر الظْ خٟز سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اقبضٜ وطزٜ اؾز. عجيك ٘شيبيح   

ثيسٖٚ ضثيب    يثيب٘ى  يبرٖ فّٕقسٜ زض لب٘ٛ ييقٙبؾب ٞبي يزاظ خّٕٝ ٔحسٚزايٗ دػٚٞف 

ضٚقٗ  يفيفسْ اضائٝ سقطفجبضسٙس اظ:  يالشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزاظ ؾ يجب٘يخٟز دكش

ٍ   ي،اظ الشهبز ٔمبٚٔش يٚ وبضثطز ٍ  يفسْ اقبضٜ ثٝ اِعاْ ثيٝ ٕٞجؿيش  يٟ٘بزٞيب  يٚ ٕٞيبٞٙ

 ي.اؾالٔ يسحمك وبُٔ ثب٘ىساض زفمساٖ ثط٘بٔٝ خٟ يىسيٍط ٚثب  يٚ ٔبِ يدِٛ
 

 پضٍّصرٍش  .9

ثط ثيط  ؤزض اثشسا ثب اؾشفبزٜ اظ ازثيبر دػٚٞف ٚ ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ، فٛأُ ٔزض ايٗ ٔمبِٝ 

سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبيي قس. سقساز ذجطٌبٖ زض ايٗ ٔطحّٝ زٜ ٘فيط  

ا٘يس ييب ثيط اؾيبؼ      ثٛزٜ وٝ اظ ٔيبٖ نبحجٙؾطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ٘ؾبْ ثيب٘ىي ا٘شريبة قيسٜ   

ٝ اظ آٟ٘ب قسٜ، زض خٟز اؾشرطاج فٛأُ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾيز.  ٞبيي و ٔهبحجٝ

 ٝ ٖ   ،14ويبضٌيطي ضٚـ سبدؿييؽ فيبظي    زض ٔطحّٝ ثقس ثب ثي ـ  ثيٝ فٙيٛا ٞيبي   يىيي اظ ضٚ

 ا٘س.   ثٙسي قسٜ ٌيطي چٙسٔقيبضٜ اِٚٛيز سهٕيٓ

 (،Goalٞيسف )  ؾيغح  چٟبض زاضاي ٔطاسجي ؾّؿّٝ ؾبذشبض ضٚـ سبدؿيؽ فبظي، زض

اؾز. ٞيط ٔقييبض انيّي     (Aٞب ) ٌعيٙٝ ٚ (SAٔقيبضٞبي فطفي ) (،MAانّي ) ٔقيبضٞبي

ضٚـ سبدؿيؽ  ٘ٝ ٔطحّٝ ثطاي اخطاي( 1981چٗ ٚ ٞٛاً٘ )ٔقيبض فطفي اؾز.  riزاضاي 
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    ٓ  شويط ٌييطي چٙيسٔقيبضٜ    فبظي )ثط اؾبؼ افساز فبظي ٔثّثيي( ضا زض ييه ٔؿيئّٝ سهيٕي

 ا٘س: وطزٜ

 ؛سكىيُ ٔبسطيؽ سهٕيٓ .1

 ؛ٔقيبضٞب سقييٗ ٔبسطيؽ ٚظٖ .2

 ؛ٔميبؼ وطزٖ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي ثي .3

 ؛زاض سقييٗ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي ٚظٖ .4

 ؛آَ فبظي اَ فبظي ٚ ضس ايسٜ حُ ايسٜ يبفشٗ ضاٜ .5

 ؛آَ فبظي آَ ٚ ضس ايسٜ حُ ايسٜ ٔحبؾجٝ فبنّٝ اظ ضاٜ .6

 ؛ٔحبؾجٝ قبذم قجبٞز .7

 ؛ؾبظي قبذم قجبٞز ٘طٔبَ .8

 .ٞب ثٙسي ٌعيٙٝ ضسجٝ .9
 

چٙسقبذهٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ؾطار ذجطٌبٖ، سقساز ظييبز  ٌيطي  ٞبي سهٕيٓ زض ضٚـ

اظ  شط اؾز، ا٘شربة ذجطٌيبٖ ٔيطسجظ اؾيز.   ٕيز چٙسا٘ي ٘ساضز، ثّىٝ آ٘چٝ ٟٕٕٔ٘ٛ٘ٝ اٞ

الشهبزي ٚ ذجطٌبٖ ٔس٘ؾط زض ايٗ سحميك اظ ثيٗ افطاز ٔشرهم ٚ فقبَ زض حٛظٜ ضٚ  ايٗ

طاٖ ٚ وبضقٙبؾيبٖ فقيبَ زض   . ايٗ ذجطٌبٖ قبُٔ اؾبسيس زا٘كٍبٜ، ٔسيا٘س ا٘شربة قسٜ ٔبِي

دطؾكيٙبٔٝ سىٕييُ    23ٞبي سٛظيـ قيسٜ،   اظ ثيٗ دطؾكٙبٔٝثبقٙس.  ٔي ظٔيٙٝ الشهبز ٚ ٔبِي

 ثٙسي فٛأُ لطاض ٌطفشٝ اؾز. قس وٝ ٔجٙبي اِٚٛيز
 

 ًتايج پضٍّص .1

، ثيؿيز ٚ  ٚ نبحجٙؾطاٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي ٚ ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ دؽ اظ ثطضؾي ازثيبر سحميك

ويٝ زض   ٌطزييس  ضاثغٝ ثب سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبييٞفز قبذم زض 

ٖ ٞب ذٛز ثب٘ه ثٝ ٔطثٛطٞبي زضٖٚ ٟ٘بزي ) ؾٝ ٌطٜٚ قبذم ٔطثيٛط ثيٝ   ٟ٘يبزي )  (، ٔييب

 .ثٙسي قس٘س ذبضج اظ قجىٝ ثب٘ىي( زؾشٝٔطثٛط ثٝ قجىٝ ثب٘ىي( ٚ فطاٟ٘بزي ) ضٚاثظ
 



 4991 پاييش ٍ سهستاى(، 9اٍل )پياپي ، ضوارُ پٌجنتحقيقات هالي اسالهي، سال    99

 

 ًْادی عَاهل درٍى .1-4
 

 در ًظام تاًکي غيزجاریهطالثات  پاييي تَدى سطح .1-4-4

ٔيب اؾيز    ئكىالر ٘ؾبْ ثيب٘ى  يٗسط اظ ثعضي يىي زض حبَ حبضط ،غيطخبضئغبِجبر 

 يثطا ٞبي ظيبزي اظ خّٕٝ دسيس آٔسٖ سٍٙٙبي افشجبضي قسٜ اؾز. ٔٛخت ثطٚظ آؾيت وٝ

 ييس اظ سِٛ ييز حٕب يزض ضاؾشب يزاذّ يسوٙٙسٌبٖسِٛ ئبِ يٗٔأٚ س يسحمك الشهبز ٔمبٚٔش

ٝ  يزاذّي  يٞيب  ثٍٙيبٜ  سيب زض زؾيشطؼ ثبقيس    يالظْ اؾز ويٝ ٔٙيبثـ ثيب٘ى    ئّ ٚييػٜ   ثي

ٔٙبؾت  يمسره ثٝ ٔٙؾٛض. ٚوبضٞبي وٛچه ٚ ٔشٛؾظ ٔٛضز حٕبيز لطاض ٌيط٘س وؿت

 ثطعيطف قيٛز. چيطا    غيطخبضيالظْ اؾز وٝ اثشسا ٔكىُ ٔغبِجبر  ،زض ٘ؾبْ ثب٘ىئٙبثـ 

ذبضج  يالرسؿٟ يضا اظ چطذٝ افغب يى، ٔٙبثـ ثب٘ٔغبِجبر غيطخبضي يعاٖوٝ ثبال ثٛزٖ ٔ

 يبفيز ضا اظ زض يٚالقي  يبٖٔشمبضي  ي،ثيٝ ٘ؾيبْ ثيب٘ى    رذؿبض يُٚ فالٜٚ ثط سحٕ وٙس ئ

ٚ ثيبال ضفيشٗ    ي٘بٔٙبؾت ٔٙبثـ ثيب٘ى  يمثب سره يٙىٝ. ضٕٗ اؾبظز ئحطْٚ ٔ يالرسؿٟ

ٞيب   ٌصاقيشٗ ٚخيٜٛ ذيٛز زض ثب٘يه     يثيطا  يعٌصاضاٖ ٘ ، افشٕبز ؾذطزٜٔغبِجبر غيطخبضي

 . يبثس يوبٞف ٔ
 

 استقزار ًظام اعتثارسٌجي هطتزياى .1-4-2

ٔغبِجيبر ٔقيٛق الظْ اؾيز ويٝ ٔكيشطيبٖ ٚ ٔشمبضييبٖ        ثٝ ٔٙؾٛض خٌّٛيطي اظ افيعايف 

 ايٗ أيط سؿٟيالر ثب٘ىي ثط اؾبؼ يه ٘ؾبْ افشجبضؾٙدي زليك ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيط٘س. 

سط ٞسايز قٛز ٚ افيعٖٚ ثيط آٖ،    ي ثٝ ؾٕز ٔدبضي ٔغٕئٗقٛز سب ٔٙبثـ ثب٘ى ٔٛخت ٔي

سٛاٖ اٚضاق ثٟبزاض ٚ اثعاضٞبي ٔبِي ضا ثب سٛخٝ ثٝ ٔرشهبر ضيؿه ٚ ثبظزٜ آٟ٘يب ٚ ثيط    ٔي

 ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زض ٔكشطيبٖ فطضٝ وطز. اؾبؼ ؾّيمٝ

ٓ  يؾيبظ  ثيط قيفبف   ي،الشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزؾ ٞٓزض ثٙس ٘ٛظز  يؾيبظ  ٚ ؾيبِ

ٝ ٚ ظٔ ٞيب  ييز اظ اليسأبر، فقبِ  يطيٚ خٌّٛالشهبز  فؿيبزظا اقيبضٜ قيسٜ اؾيز.      ٞيبي  يٙي

 يؾبظ زض قفبف ئٟٕ يبضاؾز وٝ ٘مف ثؿ ياظ السأبس يىي يثب٘ى يبٖٔكشط يافشجبضؾٙد

افيطاز   يؾيٛاثك افشجيبض   يافشجبضؾٙد يٞب زض ؾبٔب٘ٝ يطا. ظوٙس ئ يفبا بزالشه يؾبظ ٚ ؾبِٓ
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 يٍطز ٞبي يٙٝزض ظٔ يثّىٝ حش قٛز، ياظ آٖ اؾشفبزٜ ٔ يسٟٙب زض ٘ؾبْ ثب٘ى ٚ ٘ٝ قٛز يثجز ٔ

افطاز اؾيشفبزٜ   ياظ قٙبؾٙبٔٝ افشجبض سٛاٖ ئ يع... ٘اقشغبَ ثٝ وبض ٚ ي،ٔب٘ٙس ٔقبٔالر سدبض

 .ؾبظز ياظ فؿبزٞب ٚ سرّفبر ضا فطاٞٓ ٔ يبضيوبٞف ثؿ يٙٝأط ظٔ يٗوطز ٚ ا
 

 ّا تثليغات تاًكگزايي در  گزايي ٍ لَکس فزٌّگ هصزفعذم تزٍيج  .1-4-9

زض سضبز قسيس ثب ٔفيبٞيٓ اِٚييٝ الشهيبز ٔميبٚٔشي     ٌطايي  ٚ ِٛوؽٌطايي  فطًٞٙ ٔهطف

زٞي فطًٞٙ ٔهطفي ٔطزْ ثٝ فٟسٜ ؾبيط ٟ٘بزٞيب   اؾز. ٌطچٝ فٕسٜ ثبض انالح ٚ خٟز

٘ؾيبضر   السأبسي ٕٞچٖٛ ثب٘ه ٔطوعي ثب الظْ اؾز اؾز، ِٚيأٛض فطٍٞٙي  يبٖٚ ٔشِٛ

زض ثييٗ آحيبز   ٌطاييي   ٚ ِيٛوؽ ٌطاييي   ٔهطفٞب، ٔب٘ـ سطٚيح فطًٞٙ  ثط سجّيغبر ثب٘ه

 خبٔقٝ قٛز. 
 

 ٍ فٌاٍری اطالعات در ًظام تاًکي ساسی تاًکذاری الکتزًٍيك ساسی ٍ تَهي هقاٍم .1-4-1

ثييط  ثييف اظ حيس  ٞيبي ٘ؾييبْ ثيب٘ىي زض حيٛظٜ فٙيبٚضي اعالفييبر      چٙب٘چيٝ ظيطؾيبذز  

ديصيطي ثيكيشطي زض ٔمبثيُ افٕيبَ      ثبقيس، آؾييت  ٔشىيي  ٔحهٛالر ٚ ذسٔبر ذبضخي 

ٝ  سحطيٓ ٞيبي   ٞبي ٔبِي ٚ ٘يع حٕالر ؾبيجطي ذٛاٞس زاقز. اظ آ٘دب وٝ يىي اظ قبذهي

ٞبي زضٚ٘ي زض ٔمبثُ اثطار ٔرطة ٘يطٚٞبي ثيٍب٘ٝ ٚ  ؾبظي ثرف الشهبز ٔمبٚٔشي، ٔمبْٚ

قيٛز   عالفبر ٚ ثب٘ىساضي اِىشطٚ٘يه ثبف  ٔيؾبظي زا٘ف فٙبٚضي ا ٟٔبخٓ اؾز؛ ثٛٔي

ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ السأبر نيٛضر ٌطفشيٝ زض ا   وٝ الشهبز ٔب زض ثرف ثب٘ىي، ثيكشط ٔمبْٚ ثبقس.  يي

اؾيز ويٝ ثيٝ     يفزؾيٛئ  ي( ثٝ خببْ)ؾذ ئبِ يىياِىشطٚ٘ ضؾبٖ يبْؾبٔب٘ٝ د يعطاح يٙٝظٔ

ٝ  يطؾيبذز ظ يدبزٚ ا يقسٖ ٔطاٚزار ثب٘ى يىئٙؾٛض اِىشطٚ٘  يضؾيب٘  ذيسٔبر  يىذبضچي

 قيٛز  ئٛخت ٔي  يثٛٔ يٞب ؾبٔب٘ٝ ٌٛ٘ٝ يٗا يقس. فسْ عطاح يدبزا يسٛؾظ ثب٘ه ٔطوع

 ضٚ قٛز. ثب اذشالَ ضٚثٝ يذسٔبر ثب٘ى يٝاضا يفٙ يٚاثؿشٍ يُثٝ زِ يٓ،سب زض ٔٛالـ سحط
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 يدر ًظام تاًک ياًساً يزٍیً یٍ تَاًوٌذ يفيتاال تَدى سطح ک .1-4-9

وٝ ثب أيط   اؾز ٚ ٔبٞط ٔشرهم٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  سطثيز٘يبظٔٙس  ثٙيبٖ سمٛيز الشهبز زا٘ف

ٔٙدط ثٝ افيعاـ ويبضايي    ٚ آيس ٞب زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثٝ ٚخٛز ٔي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ذالليز

ٞيبي فّٕييبسي قيسٜ ٚ     ٞبي غيطضطٚضي ٚ ضيؿيه  ٚضي ٘ؾبْ ثب٘ىي، وبٞف ٞعيٙٝ ٚ ثٟطٜ

ض اييٗ  ٔيبِي ز ديِٛي ٚ  ر فؿيبزٚضظي ٚ سرّفيب   يي،دِٛكٛ، يا٘ؿب٘ يٚ ذغب أىبٖ اقشجبٜ

اظ  يهسب ٞط  قٛز ئٛخت ٔ يسرهه يٞب ٚخٛز آٔٛظـ ضؾب٘س. ثرف ضا ثٝ حسالُ ٔي

ٞيب ثيب    ٔثبَ وبضوٙبٖ ثب٘يه  يذٛز ثٟشط فُٕ وٙٙس. ثطا يفزض ا٘دبْ ٚؽب ياضوبٖ ٘ؾبْ ثب٘ى

 يبظٞيبي ٔشٙبؾت ثب ٘ يسط ٚ ٔشٙٛؿ سط يسٔحهٛالر خس سٛا٘ٙس يالظْ ٔ ٞبي إ٘ٙسيوؿت سٛ

ٚ  ٞيب  يبؾيز ؾ ياخيطا  يثطا يثب چبِف وٕشط يع٘ يثب٘ى يطاٖزٞٙس ٚ ٔس يكٟٙبزد ٖيبٔكشط

 ضٚ ذٛاٞٙس ثٛز. والٖ ضٚثٝ يضاٞجطزٞب
 

 ّا يٌِّش يزيتتِ هٌظَر هذ يدر ًظام تاًک ياًساً يزٍیً يتٌاسة سطح کو .1-4-9

ٚ  ثبقسدبييٗ  ثيٟٛزٜٚ  يٞبي غيطضطٚض ؾغح ٞعيٙٝ ثطاي ٔمبْٚ ثٛزٖ الشهبز، الظْ اؾز

ٔسيطيز ؾيغح وٕيي ؾيطٔبيٝ    . ٞب ٚ ٟ٘بزٞب ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثي ٔسيطيز قٛز ٔربضج ؾبظٔبٖ

ٞبي ٔيٛاظي   ؾبظي ا٘ساظٜ زِٚز ٚ حصف فقبِيز ٔٙغميثٝ ٔٙؾٛض ٞبي زِٚشي  ا٘ؿب٘ي ثب٘ه

ٞبي فٕٛٔي وكٛض اظ زيٍط اِعأبر الشهبز ٔمبٚٔشي زض  خٛيي زض ٞعيٙٝ ٚ نطفٝ ثيٟٛزٜٚ 

ٞيبي   ثب٘يه  ؾيبظي  ذهٛنيي سٛخٝ ثٝ ضٚ  اظ ايٗ آيس. بة ٔي٘ؾبْ ثب٘ىساضي وكٛض ثٝ حؿ

وٕيه وٙيس سيب     سٛا٘س ئ يزِٚش يٞب ثب٘ه زض يٚ ٔٙبثـ ٔبِ ئٙبثـ ا٘ؿب٘ يطيزٚ ٔسزِٚشي 

ٚ ظٔيٙيٝ فقبِييز ثريف ذهٛنيي     الشهبز وكيٛض ثبقيس ٚ    يبظحدٓ زِٚز ٔشٙبؾت ثب ٘

 .ي ثيكشط فطاٞٓ ٌطززسقبٚ٘
 

 ساسی ًظام تاًکي ( در راستای هقاٍمR&Dّای پضٍّص ٍ تَسعِ ) فعاليت .1-4-9

ٞبي ٘يٛيٗ   زض الشهبز خٟب٘ي، دػٚٞف ٚ سٛؾقٝ ثٝ ٔٙؾٛض وكف ٚ زضيبفز ضٚـ ٜأطٚظ

ا٘ىبض٘بدصيط  اِعأبرثٝ يىي اظ  ،ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ضيؿه ٚ ٔسيطيز ثٟشطايدبز اضظـ افعٚزٜ 

ٝ  ديػٚٞف ا٘دبْ  ضٚ اظ ايٗسٛؾقٝ ٚ ضقس الشهبزي سجسيُ قسٜ اؾز.  ثيب ٞيسف    ٚ سٛؾيق
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زض ٟ٘بيييز دييصيطي ٚ  ا٘قغييبفافييعايف ٚ ثبِٙييسٌي،  ءقييٙبذز ٔؿيييطٞبي خسيييس اضسمييب

ٞبي  زض ثطاثط خسيسسطيٗ ذغطار ٚ قىؿزٞبي ٘ؾبْ ٔبِي  ؾبذشبضٞب ٚ ثٙيبٖؾبظي  ٔمبْٚ

 يبظٞيب ٘ ئثبَ ثطذ يثطا آيس. اظ ٟٕٔشطيٗ اِعأبر سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي ثٝ قٕبض ٔئبِي 

ْ ٚخيٛز زاضز ويٝ اؾيشفبزٜ اظ آٖ     ي٘ؾبْ ثيب٘ى زض  ئب٘ٙس وبضر افشجبض ٚ  يثطضؾي  ٔؿيشّع

اييٗ  اؾشفبزٜ اظ  يبٔسٞبئحهَٛ ٔٙبؾت ٚ سجقبر ٚ د يزضثبضٜ ٘حٜٛ عطاح يدػٚٞف وبف

ثيٝ اخيطا    ييٞب ٕٔىٗ اؾز عطح . ظيطا زض غيط ايٗ نٛضراؾز يزض ٘ؾبْ ثب٘ى ٔحهَٛ

ٖ  آٟ٘يب   ييٟ٘ب يبٔسوٝ د يٙسزض آ  ايفافيع  زازٖ ظٔيبٖ،  يٙيسٞب ٚ اظ زؾيز  فطآ عيٛال٘ي قيس

 قىؿز عطح ثبقس. يدٝٚ زض ٘ش ، افز وبضايي ٚ اثطثركيٞب ٞعيٙٝ
 

 ّا گذاراى در جْت صياًت اس سپزدُ تخطي تِ سپزدُ ٍجَد ساسٍکارّای اطويٌاى .1-4-9

ٝ   ، افعاضي افعاضي ٚ ؾرز سٛؾقٝ أىب٘بر ٘طْفٙبٚضي ٚ افعايف  حطويز   أيطي اؾيز وي

اؾيز.   سيط ٕ٘يٛزٜ   ضاحزثيف اظ ديف وٙٙسٜ  ثٝ ٔحض ا٘شكبض ذجطٞبي ٍ٘طاٖضا ٞب  ؾطٔبيٝ

اي ثيطاي   ٞبي ٔيبِي زض خٟيبٖ حؿيبة ٚييػٜ     ايٗ حميمز ٔٛخت آٖ قسٜ اؾز وٝ ٘ؾبْ

ٞبي ٔفيسي ضا خٟيز   ٌصاضاٖ ثبظ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثط٘بٔٝ ٖ ٚ ؾذطزٜاٌصاض ثركي ثٝ ؾطٔبيٝ اعٕيٙبٖ

ٗ  غطار احشٕبِي ٞب ٚ ذ ٞب زض ثطاثط قٛن ثركي ثٝ ؾطٔبيٝ نيب٘ز ضٚ  سطسيت زٞٙيس. اظ ايي

ٌيصاضاٖ زض   ٌيصاضاٖ ٚ ؾيذطزٜ   ثرف ثٝ ؾطٔبيٝ ؾبظٚوبضٞبي اعٕيٙبٖ ٘يبظٔٙسالشهبز ٔمبْٚ، 

ٕٞچيٖٛ   ٞبيي يزاِجشٝ سبوٖٙٛ السأبر ٚ فقبِ .اؾزٞب  ٞب ٚؾطٔبيٝ خٟز نيب٘ز اظ ؾذطزٜ

ثيب   ٞب يزفقبِ ٌٛ٘ٝ يٗالظْ اؾز ا ياؾز، ِٚ يٍيطيزض حبَ د يؾذطزٜ زض قجىٝ ثب٘ى يٕٝث

 .ثٝ ؾطا٘دبْ ثطؾس يكشطيقشبة ث
 

 صادرات يقجْت تطَ يتاًک ّای يِسَْلت رٍ .1-4-9

ٞبي ّٔي ٚ ثطٚر ٔييبٖ   اسىبي ثيف اظ حس ثٝ نبزضار ٘فشي، ضٕٗ وبٞف ؾطيـ ؾطٔبيٝ

حٕبييز   ٘ؿّي، ٔٛخت ٚاثؿشٍي قسيس ثٝ ٚاضزار ٚ قيىٙٙسٌي الشهيبز ذٛاٞيس قيس.    

ثط٘بٔيٝ   يه يع سٛا٘س غيط٘فشي ثب افغبي سؿٟيالر ٞسفٕٙس، ٔيٞب اظ ثرف نبزضار  ثب٘ه
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اِجشيٝ   ؾٟٓ ايٗ ٘ٛؿ نبزضار ضا زض سِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض افيعايف زٞيس.   يبسيفّٕ

اؾز زض وٙبض ايٗ أط، ؾبيط ؾبظٚوبضٞبي سبٔيٗ ٔبِي ٕٞچيٖٛ ٔؿييط ثيبظاض ؾيطٔبيٝ      الظْ

فب ٘كٛز. چطاوٝ اسىبي وبُٔ ثرف ٞٓ ثٝ عٛض خسي ز٘جبَ ٌطزز ٚ سٟٙب ثٝ ٘ؾبْ ثب٘ىي اوش

ٔميبٚٔشي   ٔيٗ ٔبِي ٘ؾبْ ثب٘ىي، ذٛز اظ خّٕٝ ٔٛا٘ـ سحمك الشهبزسأنبزضار غيط٘فشي ثٝ 

 آيس. زض وكٛض ثٝ حؿبة ٔي
 

 يزاًيا یکاالّا يذتِ خز ياىهطتز يقتِ هٌظَر تطَ يخزد تاًک يالتتسْ يتّذا .1-4-41

ز ّٔيي ٚ وبالٞيبي ايطا٘يي اؾيز.     الشهيب ، سٛخٝ ثيٝ  الشهبز ٔمبٚٔشي ْ سحمكيىي اظ ِٛاظ

اؾيز ويٝ زض ثريف     آٖسٛا٘س زض ايٗ ظٔيٙٝ ايفيب وٙيس،    شطيٗ ٘مكي وٝ ٘ؾبْ ثب٘ىي ٔئٟٕ

ٍصاضي ٕ٘بيس وٝ ٔكيشطيبٖ ٚ  اي ؾيبؾش س وبالٞبي ذطز، ثٝ ٌٛ٘ٝسرهيم ٔٙبثـ ثطاي ذطي

ٚ وبالٞيبي  ثٝ ؾيٕز ٔحهيٛالر   ذطيس وبالٞبي ٔهطفي زض ٔشمبضيبٖ سؿٟيالر ثب٘ىي، 

ٔٙبؾيت   يٞيب  عيطح  ياخطاسمٛيز قٛز.  ّٔي سِٛيس ،سب اظ ايٗ عطيك ٌطايف يبثٙس يزاذّ

 يٞيب  ويبضر  ييع ؾيٛ ٚ ٘  يهذطز اظ  يبٖٔكشط يثطاذطيس وبالٞبي ايطا٘ي  يوبضر افشجبض

٘ميف   يزفيثب و يٞبوبال يسوٙٙسٜسِٛ يٞب زض ٌطزـ ثٍٙبٜ يٝؾطٔب ئبِ يٗٔأس يثطا يسدبض

 زاضز. يٙٝظٔ يٗزض ا ئٟٕ
 

 يزاًيا یکاالّا يذکٌٌذگاىتَل يقتِ هٌظَر تطَ يکالى تاًک يالتتسْ يتّذا .1-4-44

ٝ   وٕجٛز ٘مسيٍٙي اظ ٟٕٔشطيٗ ٔٛا٘قي اؾز وٝ ٕٞٛاضٜ  سِٛيسوٙٙيسٌبٖ   ثيٝ فٙيٛاٖ زغسغي

ي ٘ؾيبْ  ٞيب  ٍصاضيؾيبؾيش  ٚ الظٔٝ ضفـ ايٗ ٔكىُ آٖ اؾز وٝ اؾز ٔغطح ثٛزٜ زاذّي 

ثيسيٟي اؾيز    .ثبقيس ٔشٕبييُ  ٞيبي سِٛييسي    ثيكشط ثٝ ؾٕز حٕبيز اظ فقبِييز  ثب٘ىي

ذص ٚثبيك ٔٛضز ٘يبظ ٚ ٘ؾبضر ثط حؿٗ اؾيشفبزٜ اظ ٔٙيبثـ سؿيٟيالر ثيط     أافشجبضؾٙدي، 

 يٞيب  ثٝ ثٍٙبٜ يالرسؿٟ يثب افغب سٛا٘س ئ يقجىٝ ثب٘ى افعايس. وبضآٔسي ايٗ ؾيبؾز ٔي

( ٚ يؿيز ظ يظاظ ٔح يز)خٟز حٕب ؾجع يالرذطز، سؿٟ يالروٛچه ٚ ٔشٛؾظ، سؿٟ

زٞيس.   ييبضي  يٓسحيط  يظزض قيطا  يػٜضا ثٝ ٚ يزاذّ يسوٙٙسٌبٖسِٛ ،يٍطز يالرا٘ٛاؿ سؿٟ
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٘ؾيبضر ثيط    يؾبظٚوبض ٔٙبؾيت ثيطا   يسثب يالرسؿٟ ياؾز وٝ زض وٙبض افغب يساد شٝ٘بٌف

  قٛز. اؾشفبزٜ ثٝ نٛضر ٞسفٕٙس يالرزض ٘ؾط ٌطفشٝ قٛز سب سؿٟ يع٘ يالرٔهطف سؿٟ

ٚ ا٘حيطاف   ٞيبي ظٚزثيبظزٜ   چٙساٖ ذٛقبيٙس عيطح حٕبييز اظ ثٍٙيبٜ    سدطثٝ ٘ٝٔطٚض 

ثبظزٜ ضطٚضر ايٗ أط ضا ثيكشط  ٞبي غيطسِٛيسي ٚ وٓ ثطذي اظ ٔٙبثـ سؿٟيالسي ثٝ فقبِيز

 زٞس. ٘كبٖ ٔي
 

 يتَدى فساد هال يييٍ پا يٍ سالهت ًظام تاًک يتضفاف .1-4-42

ٛ  زچيبض   ،في لٛاي ٘ؾيبضسي زض ثؿشط فسْ قفبفيز ٚ ٘ؾبضر وب ٞط الشهبزي ٜ، فؿيبز، ضقي

زض آٖ ٌصاضي ٚ سِٛيس فقبَ  ظٔيٙٝ ؾطٔبيٝقٛز ٚ  ٔياذشالؼ  ذٛاضي ٚ يػٜٚ ي،ذٛاض ضا٘ز

ضٚ اضسمبي ؾغح قفبفيز ٚ ؾالٔز ٘ؾبْ ثيب٘ىي، زليز ثيكيشط ثيط      يبثس. اظ ايٗ وبٞف ٔي

وٙشطَ ٚ حؿبثطؾي زاذّي، سٛخٝ ثٟشط ثيٝ ٔمِٛيٝ حبوٕييز قيطوشي زض ٘ؾيبْ ثيب٘ىي ٚ       

ٞيبي الشهيبز    ؾبظي ؾيبؾيز  ثطاي فّٕيبسي يٚ ثب٘ى يا٘ٛاؿ ٔفبؾس دِٛ ثطٚظخٌّٛيطي اظ 

 ي٘ؾيبضس  طٚ٘يىيي اِىش يٞب ؾبٔب٘ٝ يا٘ساظ ضاٜ ثٛز. ٘بدصيط ذٛاٞس ٔمبٚٔشي ضطٚضسي اخشٙبة

٘ؾيبْ   يٗث يعٚ ٘ يٚ ٚخٜٛ زض زاذُ ٘ؾبْ ثب٘ى ئجبزالر ٔبِ يبٖثٝ ٔٙؾٛض ضنس وطزٖ خط

ٓ  يؾيبظ  زض قيفبف  يا ٘مف فٕيسٜ  سٛا٘س ئ ي،اضوبٖ الشهبز يطٚ ؾب يثب٘ى  يؾيبظ  ٚ ؾيبِ

 .ٕ٘بيس ييطخٌّٛ آٟ٘ب اظ ٚلٛؿ يفٔفبؾس د يبضيوٙس ٚ اظ ثؿ يفبا يالشهبز
 

 ّا تاًك يِسزها يفيٍ ک يتاال تَدى سطح کو .1-4-49

ٝ ٞيب زض قيطايغي ويٝ     قٛز سب ثب٘يه  ٔٛخت ٔيٞب  وٕيز ٚ ويفيز ؾطٔبيٝ ثب٘ه ، ٞيب  سىب٘ي

دصيطي وٕشطي زاقشٝ  يبثٙس، آؾيت ٞبي ٔبِي زض الشهبز قيٛؿ ٔي  ٚ ثحطاٖ ٞب ، قٛنٞب سٙف

اظ حبوي  ،افعايف ويفيز ٚ وفبيز ؾطٔبيٝٞبي ثبَ ثط  انَٛ سٛافمٙبٔٝ ويس ٔىطضأسثبقٙس. 

ْ ايٗ ٘ىشٝ ٟٔٓ اؾيز ويٝ    ٙيس اضسميبي اييٗ زٚ ؾيغح اظ     الشهيبز ّٔيي ٘يبظٔ  ؾيبظي   ٔميبٚ

اظ  يىيي ثيٝ فٙيٛاٖ    يٝؾيطٔب  ييز اؾيز ٘ؿيجز وفب   غّٛةٔ ثبقس. بي ثب٘ىي ٔيٞ ؾطٔبيٝ

ٚ ٘ؾيبضر   يسوأس يٚ ثب٘ه ٔطوع يطزٞب ٔس٘ؾط لطاض ٌ ثب٘ه يثٙس ٟٔٓ زض ضسجٝ يٞب قبذم
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 يؿيه ض يطيزٔس يٞب زض ٌعاضـ يٝؾطٔب يزوفباعالفبر زضؾز  يافكب يثطا سطي يخس

 ٞب زاقشٝ ثبقس. ثب٘ه
 

 عادالًِ هٌاتع تاًکي يعتَس 1-4-41

 ياظ ٔحٛضٞيب  يىيي وٝ فساِز  يبثيٓ يزضٔ يالشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزثٝ ؾ يثب ٍ٘بٞ

زض ؾطسبؾيط   يثيب٘ى  يالرٔٙبثـ ٚ سؿٟ يـاؾز. سٛظ كٛضي زض ؤٟٓ سحمك الشهبز ٔمبٚٔش

ٚ ثيب ٘فيٛش زض    قييز دطخٕ يٞب ٚ قيٟطٞب  اظ اؾشبٖ يوكٛض ٚ فسْ سٕطوع آٖ سٟٙب زض ثطذ

 ياؾيز ويٝ ثيٝ ٔٙؾيٛض اخيطا      يكيٟٙبزٞبيي د يٍيط اظ خّٕٝ ز ي،الشهبز ٞبي يبؾشٍصاضيؾ

 ييع ٘ يثب٘ه ٔطوع. قٛز ئ يٝوكٛض سٛن يثٝ ٘ؾبْ ثب٘ى ئمبٚٔش الشهبز يوّ ٞبي يبؾزؾ

ـ ويٝ ثيب سٛظ   يٞيب ٚ ٔٛؾؿيبس   ثب٘هآٖ زؾشٝ اظ ذٛز،  يميسكٛ ٞبي يبؾزثب ؾ سٛا٘س ئ  يي

ِٛ اخطاي ثٝ  يشطيكفبزال٘ٝ ٔٙبثـ، اٞشٕبْ ث ضا ٔيٛضز   ذيٛز زاض٘يس   ياخشٕيبف  ٞيبي  يزٔؿيئ

 .حٕبيز لطاض زٞس
 

 يدر ًظام تاًک يضزکت يتٍ حاکو يسكر يزيتٍجَد چارچَب هٌاسة هذ .1-4-49

ٞيبي   ٞب زض ٔمبثُ ا٘ٛاؿ ضيؿيه  دصيطي ثب٘ه سٟٙب ٔٛخت وبٞف آؾيت ٔسيطيز ضيؿه ٘ٝ

آفطيٙيي ثيكيشط ضا    ٞبي ثبِمٜٛ ثطاي ثطٚر ظٔيٙٝ اؾشفبزٜ اظ ؽطفيزٌطزز، ثّىٝ  احشٕبِي ٔي

اؾيشب٘ساضزٞبي سيسٚيٗ قيسٜ    ٕٞچٖٛ )إِّّي  ؾبظز. أطٚظٜ اؾشب٘ساضزٞبي ثيٗ ٘يع ٟٔيب ٔي

ٞبي ٟٔٓ ثب٘ىي  ٘يع ثط ضطٚضر ٔسيطيز ٔٙبؾت ضيؿه وٛظٚ( سٛؾظ وٕيشٝ ثبَ ٚ وٕيشٝ

ٔب٘ٙس ضيؿه افشجبضي، ضيؿه ٘مسيٍٙي، ضيؿيه فّٕييبسي ٚ ضيؿيه ثيبظاض ٚ ٕٞچٙييٗ      

٘فقيبٖ ثيب٘ىي    ٛال٘ٝ ثيطاي سٙؾييٓ ضٚاثيظ شي   ئايدبز چبضچٛة ٔٛثط حبوٕيز قطوشي ٔؿ

 ويس زاض٘س.أس
 

 ًْادی عَاهل هياى .1-2
 

 يًظام تاًک یساس در هقاٍم ييٍ قضا يًظارت یًْادّا يآٌّگ ّن .1-2-4

ضطٚضي اؾيز. ثيب سٛخيٝ ثيٝ     ٚ ا٘ؿدبْ ٚخٛز ٕٞبٍٞٙي ثطاي ٞط حطوز ثعضي ٚ ّٔي، 

اؾز وٝ  الظْإٞيز ٘ؾبضر ٚ ثبظضؾي زض خٌّٛيطي اظ ٚلٛؿ سرّفبر ٚ فؿبزٞبي ٔبِي 
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فقبِييز  سٕبٔي ٟ٘بزٞبي ٘ؾبضسي ٚ لضبيي ثب ٚحسر ضٚيٝ ثؿشطي آضاْ ٚ ٔغٕئٗ ضا ثطاي 

ٞيب ٚ   وبضي، سساذُ ٔؿئِٛيز ؾبْ ٔبِي ٚ ثب٘ىي وكٛض فطاٞٓ ؾبظ٘س. ثسيٟي اؾز ٔٛاظي٘

 وبٞيس.  ٟ٘بزٞبي حيبسي زض وكيٛض ٔيي  ٘يع سكسز ٚ سضبز لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار اظ وبضايي ايٗ 

يي ٚ ٔفبؾيس  قٛ دَٛٔجبضظٜ ثب  يطخبضي،ٔغبِجبر غٚنَٛ ٔب٘ٙس  ٞبيي يٙٝزض ظٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاي

سٍٙبسٙيً ثب٘يه    يٕٞىيبض ثيٝ  ٚ ثطذٛضز لبعـ ثيب آٟ٘يب    يرّفبٖ ٚالقٔش يمسكر، ثب٘ىي

 .ٚ ٟ٘بزٞبي ٘ؾبضسي ٘يبظٔٙس اؾز ييٝلٜٛ لضبي، ٔطوع
 

 يًظام تاًک یّا ٍ دستَرالعول ّا ًاهِ ييياثزتخص تَدى آ .1-2-2

ٞبي الشهيبز ٔميبٚٔشي زض    سٛاٖ سٛلـ اخطاي ؾيبؾز ثسٖٚ يه ثؿشط حمٛلي ٔغّٛة ٕ٘ي

ٞبي ٔبِي نيٛضر   ز ثب٘ىساضي يه نٙقز دٛيب اؾز ٚ ثب ٘ٛآٚضيوكٛض ضا زاقز. نٙق

 الظْ اؾيز . اظ ايٗ ضٚ قسٜ اؾزضٚظ ثط ديچيسٌي آٖ افعٚزٜ  ٌطفشٝ زض ؾبِيبٖ اذيط ضٚظثٝ

ٞبي ٘ؾبْ ثب٘ىي ثب ٍ٘بٞي ٔجشٙي ثيط انيَٛ الشهيبز     ٞب ٚ زؾشٛضاِقُٕ ٘بٔٝ ثؿيبضي اظ آييٗ

 ٔمبٚٔشي ثبظثيٙي، انالح قٛز.

ٞب ثّىٝ زض  سٟٙب زض ؾغح ذٛز ثب٘ه ٘ٝٔمطضار ٔٙبؾت لٛا٘يٗ ٚ سسٚيٗ افعٖٚ ثط ايٗ 

سٙؾيٓ ضاثغٝ ثيٗ زِٚز ٚ ثب٘يه ٔطويعي، ضاثغيٝ ثب٘يه ٔطويعي ثيب        ٕٞچٖٛؾغح والٖ 

 ضي اؾز.أطي ضطٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي  ٔمبْٚ خٟزٞب ثب يىسيٍط  ٞب ٚ ضاثغٝ ثب٘ه ثب٘ه
 

 يدر ضثکِ تاًک يسالن رقاتت یٍجَد فضا .1-2-9

. ضلبثز اؾزسٛؾقٝ ٚ سمٛيز ٘ؾبْ ٔبِي  ضٚ٘ك، ايدبززض  ثطٔؤ ثز اظ ٟٕٔشطيٗ فٙبنطضلب

اي اؾز وٝ اٌط ثٝ نيٛضر نيحيح ٚ ؾيبِٓ خطييبٖ يبثيس ٔٛخيت        ٔب٘ٙس قٕكيط زٚ ِجٝ

ٔفؿيسا٘ٝ  ؾبظي الشهبز قسٜ ٚ اٌيط ثيٝ نيٛضر ٘بنيحيح ٚ      ديكطفز ٚ ثبِٙسٌي ٚ ٔمبْٚ

ٓ  ٞبي سىب٘ٝا٘دبْ دصيطز ثؿشطؾبظ ثحطاٖ ٚ  قيٛز. اظ   ٚض زض ٘ؾيبْ ٔيبِي وكيٛض ٔيي    آ سالعي

وٙٙيسٜ   ضٚ ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثٝ فٙٛاٖ يىيي اظ فٛأيُ ايديبز    ايٗ

ا٘دبْ قٛز ويٝ   ييٞب زض فطنٝ يسضلبثز ثب يٗا آفطيٗ ثبقس. سٛا٘س ٘مف الشهبز ٔمبٚٔشي ٔي
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ٔٙفقيز ويُ    ،السطثيب  يثب٘ه ضا زض ٔدٕٛؿ ثٝ عيٛض ٔشقيبزَ ٚ زض ؾيغح    ٘فقبٖ ئٙبفـ ش

ٚ ذبضج اظ ليبٖ٘ٛ ٚ لبفيسٜ خٟيز    ٔثبَ ضلبثز ٘بزضؾز  يس. ثطاافعايف ثجركخبٔقٝ ضا 

 يِٚي سٛا٘يس ثيطاي ٔكيشطيبٖ خيصاة ثبقيس،       زض ؾغح ذطز ٔي ٌطچٝ ،خصة ٔٙبثـ ثيكشط

ٞيبي ثيب٘ىي، ايديبز      ٕٞچٖٛ ؾطايز سرّفبر ثيٝ ؾيبيط فقبِييز   ٕٔىٗ اؾز سجقبر آٖ 

 .وُ خبٔقٝ قٛز يطزأٍٙ ،ثجبسي افشٕبزي ٚ ثي فضبي ثي
 

 یتحقق اّذاف کالى اقتصاد یدر راستا ياتحاد ٍ اًسجام ًظام تاًک يکپارچگي، .1-2-1

 ئرشّف ٘ؾيبْ ثيب٘ى   يٞب اسحبز ٚ ا٘ؿدبْ زضٖٚ ثرف الظْ اؾزسحمك الشهبز  ثٝ ٔٙؾٛض

ٗ يس ثيٝ ز٘جيبَ آٖ ثبقيٙس ويٝ     ٞب ثب لطاض زاقشٝ ثبقس. ثب٘ه يزض ؾغح ٔغّٛث اخيطاي   ضيٕ

زض ٘ؾيبْ   ييع ضا ٘ يالشهيبز ٔميبٚٔش   يوّي  ٞبي يبؾزؾ ي،ٔشساَٚ ثب٘ى ٞبي يزفقبِ نحيح

. عّجيس  يضا ٔي  يٞب ٚ وُ قيجىٝ ثيب٘ى   ثب٘ه يٗث ي، ٕٞبٍٞٙأط يٗٚ ا يٙسٕ٘ب يتسقم يثب٘ى

زض  ييس ٞب ثب ثب٘ه قٛز، يٞب اثالك ٔ ثٝ ثب٘ه يثب٘ه ٔطوع ياظ ؾٛ يبؾشيؾ ئثبَ ٚلش يثطا

 يضا زض اخيطا  ئمبْ ٘بؽط قجىٝ ثب٘ى يىذبضچٝ،ًٙ ٚ ثٝ نٛضر ٕٞبٞ يبؾزآٖ ؾ اخطاي

 وٙٙس.   يٕٞطاٞ ٞب يبؾزؾ

زض  ي٘ؾيبْ ثيب٘ى   يززض ضاٜ سحمك ٞسف ٚاحس وّ ئب٘ق يسٞب ٘جب ثب٘ه ٔشساَٚ يزفقبِ

ٞيب، زض ثحي     ثب٘ه يٗثبقس. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطٚظ فسْ اسحبز ث يالشهبز ٔمبٚٔش ٔؿيط سحمك اخطاي

اظ  ئمغيـ ظٔيب٘   ييه ( اؾز ويٝ زض  P.O.Sفطٚـ ) ٞبي يب٘ٝ٘ىطزٖ وبضٔعز اظ دب يبفززض

ٝ زض ظٔ يآٔسٖ فطًٞٙ ٘بزضؾيش  يسقس ٚ ٔٛخت دس اٞب اخط ثب٘ه يثطذ يؾٛ  يبفيز زض يٙي

اسحيبز ٚ ا٘ؿيدبْ    يزاضز ثطا يفٝٚؽ يثب٘ه ٔطوع يٗ. ٕٞچٙيسٌطز يوبضٔعز ذسٔبر ثب٘ى

 يشالشهيبز ٔميبٚٔ   ٞيبي  يبؾيز ٞيب ثيب ؾ   ثب٘يه  ٞيبي  ييز ؾٛ ويطزٖ فقبِ  ٚ ٞٓ ي٘ؾبْ ثب٘ى

 ضا ا٘دبْ زٞس. يٚ ٘ؾبضر وبف يعيض ثط٘بٔٝ
 

 يِتاسار پَل ٍ سزها يآٌّگ ّن .1-2-9

ضا زض وكيٛض   يالشهبز ٔمبٚٔش ٞبي يبؾزؾ سٛا٘س يٕ٘ ييثٝ سٟٙب يضٚقٗ اؾز وٝ ٘ؾبْ ثب٘ى

 ييبسي، افيٓ اظ ٘ؾيبْ ٔبِ   ئطسجظ ثب قجىٝ ثيب٘ى  يالشهبز يٞب ثرف يٗث ثبيسؾبظز.  يياخطا
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 يثريف ذهٛني   ٞب، يثرف نٙقز، ثرف ذسٔبر، سقبٚ٘ ي،٘ؾبْ آٔٛظق ي،٘ؾبْ ٌٕطو

زض  ٘ميف ذيٛز  ىٛقيس سيب   ث ييس ثب ٞط فٙهط ايٗ قجىٝٚ ٕٞبٍٞٙي ٚخٛز زاقشٝ ثبقس ... ٚ

ٝ   .سوٙي  يفيب ا يذيٛث ثٝ ضا  ٞبي الشهبز ٔمبٚٔشي ضاؾشبي سحمك ؾيبؾز  يٞيب  اسهيبَ ؾيبٔب٘

ذسٔبر ثٝ  ٝئزض اضا يثٝ قجىٝ ثب٘ى سٛا٘س يٞٓ ٔ ي،ٔعثٛض ثٝ قجىٝ ثب٘ى يٟ٘بزٞب ياعالفبس

قيجىٝ   يضا ثيب ٕٞىيبض   ذٛز ٞبي يٝضٚ سٛا٘ٙس ئعثٛض ٔ يوٕه وٙس ٚ ٞٓ ٟ٘بزٞب يبٖٔكشط

ثبظ  يچٖٛ ثب٘ىساض يأطٚظٜ ٔجبحث ئثبَ زض نٙقز ثب٘ىساض يثٟشط ا٘دبْ زٞٙس. ثطا يثب٘ى

 ييه  يطاضا ثي  يافعاضٞيب ٚ ذيسٔبس   ٘طْ يوٝ زض آٖ ثب٘ه ثٝ نٛضر ؾفبضق قٛز ئغطح ٔ

ٚ ٞيط زٚ عيطف اظ ٔٙيبفـ     زٞيس  ي... اضائٝ ٔٚ يٕٝث ي،قطوز ذبل ٔب٘ٙس نطاف يبنٙقز 

 .قٛ٘س ئٙس ٔ فطضٝ ذسٔبر ثٟطٜ يفيزؾطفز ٚ و يفافعا ٕٞچٖٛحبنُ 
 

 عَاهل فزاًْادی .1-9
 

 ياقتصاد هقاٍهت يکل ّای ياستهتٌاسة تا س يًظام تاًک ياتيٍجَد ًقطِ راُ عول .1-9-4

ضييعي ٚ سيسٚيٗ ٘مكيٝ ضاٜ فّٕييبسي ثيب زض ٘ؾيط        ثعضي، ٘يبظٔٙس ثط٘بٔٝٞط حطوز ّٔي ٚ 

ٞب، سٟسيسٞب ٚ ٘مبط ضيقف ٚ ليٛر آٖ حيٛظٜ اؾيز. اظ      ٞب، فطنز ٌطفشٗ ٕٞٝ ؽطفيز

ضٚ الظْ اؾز وٝ ثب٘ه ٔطوعي ثٝ فٙٛاٖ ٔمبْ ٘بؽط ثبظاض دَٛ، ثب اقطافي ويٝ ثيٝ ٘ؾيبْ     ايٗ

ٞيبي وّيي الشهيبز     زض ديكجطز ؾيبؾيز  ثب٘ىي زاضز سسٚيٗ ٘مكٝ ضاٜ فّٕيبسي ٘ؾبْ ثب٘ىي

 ي ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زٞس.ٔمبٚٔش
 

 اصالح قاًَى عوليات تاًکي تذٍى رتا .1-9-2

اؾيز ويٝ ٘ؾيبْ ثيب٘ىي      الظْثب سٛخٝ ثٝ ديٛ٘س الشهبز ٔمبٚٔشي ثب فطًٞٙ اؾالٔي ايطا٘ي، 

ٞيب   غجيك ضٚـثب٘ىساضي اؾالٔي ثطزاضز. س  سطي زض ٔؿيط سحمك وبُٔ ٞبي خسي وكٛض ٌبْ

ٚ اٍِٛٞبي اؾشفبزٜ قسٜ زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثيب انيَٛ اؾيالٔي زض ٚاليـ ثيٝ ٔقٙيبي ا٘غجيبق        

ٞبي دِٛي ثب لٛافس زيٙي ٚ اِٟيي اؾيز ويٝ زض     ؾبظٚوبضٞبي سٛظيـ ٔٙبثـ ٔبِي ٚ ؾيبؾز

ٟ٘بيز ثٝ اؾالٔي قسٖ ٞطچٝ ثيكشط ضٚاثيظ حيبوٓ ثيط ٔٙبؾيجبر الشهيبزي، اذالليي ٚ       
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سبظٌي عطحيي سيسٚيٗ قيسٜ اؾيز ويٝ ثيٝ انيالح ليبٖ٘ٛ          ثٝ .ا٘دبٔس اخشٕبفي ٔطزْ ٔي

اوٖٙٛ زض ٔطحّٝ ثطضؾي ٚ سهيٛيت ليطاض ٌطفشيٝ     فّٕيبر ثب٘ىي ثسٖٚ ضثب دطزاذشٝ ٚ ٞٓ

سٛا٘س ثؿشط ٔٙبؾيجي ثيطاي    ٞبي الشهبز ٔمبٚٔشي زض ايٗ انالحيٝ ٔي  ِفٝؤاؾز. سٛخٝ ثٝ ٔ

 ٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي ثبقس. سحمك ؾيبؾز
 

 ساسی ٍ تزٍيج گفتواى اقتصاد هقاٍهتي در جاهعِ درتارُ هسائل تاًکي  فزٌّگ .1-9-9

ٕ  دٙساقز ٔطزْ ٘ؿجز ثٝ ضثٛي ثٛزٖ ٘ؾ شيطيٗ ؾيطٔبيٝ   بْ ثب٘ىي، فٙهط افشٕيبز ضا ويٝ ٟٔ

ً  وٙس. اظ ايٗ زاض ٔي ٘ؾبْ ثب٘ىي اؾز، ذسقٝ ؾيبظي فٕيٛٔي ٚ    ضٚ الظْ اؾز سب ثب فطٞٙي

قٝ، ضٕٗ ايديبز افشٕيبز زض فٕيْٛ ٔيطزْ، ظٔيٙيٝ      سطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز ٔمبٚٔشي زض خبٔ

ٔغبِجٝ فٕٛٔي ثطاي سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي فطاٞٓ قٛز. زض ٚاليـ يىيي اظ   

ٞبي الشهيبز ٔميبٚٔشي، فٙهيط فطٞٙيً ٚ فيعْ فٕيٛٔي        فٙبنط انّي زض سحمك ؾيبؾز

 ثطاي زؾشيبثي ثٝ ايٗ ٞسف اؾز.خسي زض خبٔقٝ 
 

 ای ارسیّ هذيزيت صحيح ًَساى .1-9-1

ٝ      ٘ٛؾب٘بر قسيس اضظي يىيي اظ زالييُ ثيي    ضييعي   افشٕيبزي فقيبالٖ الشهيبزي ثيٝ ثط٘بٔي

قيٛز. اظ   ٞيب اظ وكيٛض ٔيي    ؾيبؾشٍصاضاٖ الشهبزي وكٛض اؾز ٚ ٔٙدط ثٝ ذطٚج ؾطٔبيٝ

ٞبي والٖ ٘يبظ قيبيب٘ي ٚخيٛز زاضز،    آ٘دب وٝ ثطاي ٔحمك قسٖ الشهبز ٔمبٚٔشي ثٝ ؾطٔبيٝ

س ضغيييٓ اضظي زض وكييٛض، فييسْ اعٕيٙييبٖ ايييٗ ثييبظاض ضا ثبيؿييشي ثييب ثؿشطؾييبظي ٞسفٕٙيي

ٖ ؾيبظي فقيبال   هٕيٓاالٔىبٖ وٙشطَ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثجبر ثيكشط ضا ثٝ فٙٛاٖ فبّٔي ٟٔٓ زض س حشي

 ياثعاضٞيب  يعطاحي  يُاظ لج يضاؾشب السأبس يٗزض ا ٌصاضاٖ الشهبزي فطاٞٓ ٕ٘ٛز. ٚ ؾطٔبيٝ

 ضؾس. ئٙبؾت ثٝ ٘ؾط ٔ ياضظ يسٚضوط يدبزا ٚ اضظ يؿهدٛقف ض
 

 تا ّذف کٌتزل تَرم یتَسط تاًك هزکش يٌگيحجن ًقذ يزيتهذ .1-9-9

زضٚ٘يي )زضٚ٘يعا( ٚ ديكيطٚ    ثطاي ايٙىٝ الشهبز ٔجشٙي ثط ٘يطٚٞيبي   ،زض يه الشهبز ٔمبْٚ

ٍيصاضي  ييي ٚ ٞسف ٍٕٞطا زاضز.ٚافيطي  زي ٚ وٙشطَ ٘طخ سٛضْ، ٘ييبظ  ثٝ ثجبر الشهبثبقس، 
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ِز، اؾشمالَ ثيكشط ثب٘ه ٔطويعي،  ؾّغٝ ٔبِي زٚٞبي دِٛي، وبٞف  ثّٙسٔسر زض ؾيبؾز

ٔيٗ وؿطي ثٛزخٝ زِٚز اظ عطيك ثبظاض ؾيطٔبيٝ ٚ اثعاضٞيبي ٔيبِي اؾيالٔي ٕٞچيٖٛ      أس

نىٛن اظ خّٕٝ ضاٞىبضٞبي ديكٟٙبزي ثطاي وٙشطَ ٘مسيٍٙي ٚ سٛضْ ٚ زض ٘شيديٝ وٕيه   

 ضٚز. ثٝ ثجبر دِٛي زض وكٛض ثٝ قٕبض ٔي

ْ  يثيبال  يٞيب  ٌطفشبض ٘طخ ئشٕبز يبٖؾبِ يوٝ ثطا يالشهبز ثسيٟي اؾز اؾيز    سيٛض

 ٔمبْٚ ٚ ٔؿشحىٓ ثطقٕبضز. يذٛز ضا الشهبز سٛا٘س يٞطٌع ٕ٘
 

 رصذ تزًاهِ تحزين تاًکي ٍ پيص تيٌي تْذيذّا .1-9-9

خٟيز   يالشهيبز  ٞيبي  يٓثٝ ضنس سحط يالشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزؾ ياظ ثٙسٞب يىي

فٕٛٔيب  ثيب    يالشهيبز  ٞيبي   يٓٚ ٔمبثّٝ ٞطچٝ ثٟشط ثب آ٘بٖ ٔطثٛط اؾيز. سحيط   يؾبظ آٔبزٜ

 يفٔٛخيت افيعا   ييس، سِٛ ياؾبؾي  يٞب ثٝ ٟ٘بزٜ يالشهبز يٞب ثٍٙبٜ يزؾشطؾ يعاٖوبٞف ٔ

. افعٖٚ ثيط  ؾبظز يزٚض ٔ يسٔحٛضيسِٛ چطذٝالشهبز ضا اظ ٞبي  ؾطٔبيٝقسٜ ٚ  يسسِٛ يٙٝٞع

ٌ  ٚ فّيح  يٕٞچٖٛ ٞٛقٕٙس ٞبيي  يػٌيب ٚث ٞب يٓاظ سحط يشطخٙجٝ، ثرف ٟٕٔ يٗا  يوٙٙيس

ٞ  ئٟٓ ٚ ثعضي الشهبز يٟ٘بزٞب يزذُّ زض فقبِ يدبززضنسز ا خيبٔـ ثيٝ    ياؾز. ٍ٘يب

ٝ قسٜ فّٚضـ  الشهبزي ٞبي يٓسحط ئحشٛا ٗ ٘كيبٍ٘ط ا  ييطاٖ، ا يي ز اؾيز ويٝ   يي ٚالق يي

 يطاظ ؾيب  يفثي  يالشهيبز  يطٌصاضثأثٝ فٙٛاٖ زٚ ٟ٘بز ٟٔٓ ٚ س يٚظاضر ٘فز ٚ ثب٘ه ٔطوع

 ييػٜ ٚ ٚ ثٝ يالظْ اؾز قجىٝ ثب٘ى ضٚ يٗاظ ا ا٘س. لطاض زاقشٝ ٞب  يٓٞب ٞسف افٕبَ سحط ثرف

ٍٛ٘يٝ  يٙٔمبثّٝ ثب اثيطار ٔريطة ا   يٞب ضاٜ ي،ثب٘ى يٓسحط يٞب ثب ضنس ثط٘بٔٝ يثب٘ه ٔطوع

 ئٛخٛز زض ٘ؾبْ ثب٘ى يبسيٚ فّٕ يفّٕ ٞبي يزٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ؽطف ييضا قٙبؾب ٞب يٓسحط

 .يسٕ٘ب يٚ عطاح ثيٙي يفضا د يؾبظ ٔمبْٚ يٞب وكٛض، ضاٜ
 

 يدر ضثکِ تاًک الوللي ييت ارتثاطات ياثزتخط .1-9-9

ثيٝ لغيـ اضسجيبط ثيب      يٝالشهبز سٛن يٗوٝ ا وٙٙس ئ يطسقج يٗچٙ ياظ الشهبز ٔمبٚٔش يا فسٜ

ٗ وٝ ا يٓسٛخٝ زاقشٝ ثبق يسثب ينطف ثٝ زاذُ وكٛض ضا زاضز. ِٚ يٚ اسىب يطٖٚث يبيز٘  يي

الشهيبز   ٞيبي  يبؾيز زض ؾ يعيچ يٗاؾز ٚ ٘ٝ چٙ يطفشٝدص يأط ٘ٝ اظ ِحبػ ٔٙغك الشهبز
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 ييي ٌطا نفز ثطٖٚ اظ ي،الشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾززض ؾ ايٗ أطٚخٛز زاضز.  ئمبٚٔش

لغيـ   يظا ثٛزٖ ثيٝ ٔقٙي   ثطزاقز ٘ىٙٙس وٝ زضٖٚ يٗاظ افطاز چٙ يسب ثطذقٛز  اؾشٙجبط ٔي

حفيؼ   ياؾشمالَ ٚ فعر الشهبز يٙىٝاؾز. اضسجبط زض ضٕٗ ا يٍطز ياضسجبط ثب وكٛضٞب

خٟبٖ اضسجبط ٔٙبؾت ٚ ؾبظ٘سٜ  يٍطز يثب وكٛضٞب يٓسٛا٘ ي٘ساضز ٚ ٔب ٔ يطازيا ي قٛز، ٞ

ثيٝ   يالشهيبز ٘ؾيبْ   يؾبظ ٔمبْٚ يوٝ ثطا ييٞب اظ قبذم يٍطز يىي ٚ اسفبلب  يٓزاقشٝ ثبق

   .اؾز يٍطز ياؾالٔ ياضسجبط ثب وكٛضٞب ضؾس، ي٘ؾط ٔ

ُ   يٗثي  يٚ اضسجبط ثب ثرف ثب٘ىساض ييٌطا ثطٖٚ يع٘ ي٘ؾبْ ثب٘ى زض ضيٕٗ حفيؼ    إِّي

ٝ   ياؾشمالَ ٚ فعر الشهبز ٘يساضز، ثّىيٝ اظ خّٕيٝ اليسأبر ٚ      يسٟٙيب ٔكيىّ   وكيٛض، ٘ي

ٌ   ييس ثب ي٘ؾبْ ثيب٘ى  يؾبظ ٔمبْٚ ياؾز وٝ ثطا ييٞب قبذم زض اييٗ  . ييطز ٔيس٘ؾط ليطاض 

ٗ   ؤثب ٔ سٛا٘س ٔي٘ؾبْ ثب٘ىي وكٛض ضاؾشب  إِّّيي ٕٞب٘ٙيس ثب٘يه     ؾؿبر ٔيبِي اؾيالٔي ثيي

اضسجبعبر فّٕي  ؾؿبر ٔبِي اؾالٔيؤ، ؾبظٔبٖ حؿبثساضي ٚ حؿبثطؾي ٔالٔيسٛؾقٝ اؾ

ٞيبي ؽبِٕب٘يٝ    اي زاقشٝ ثبقس سب فكبضٞبي ٘بقي اظ سحطيٓ ٞبي اخطايي ؾبظ٘سٜ ٚ ٕٞىبضي

 ثط الشهبز وكٛض وٕشط قٛز.
 

 تٌذی عَاهل اٍلَيت .9

اظ ذجطٌبٖ ذٛاؾشٝ قس سب إٞييز ٞيط ييه اظ فٛأيُ ضا      ،ٙسي فٛأُث ثٝ ٔٙؾٛض اِٚٛيز

افساز لغقي ٔشٙبؽط ٞيط ضسجيٝ ثيٝ افيساز فيبظي       1وٙٙس. ؾذؽ ثط اؾبؼ خسَٚ  ٔكرم

 ٔثّثي سجسيُ قس٘س ٚ ؾذؽ ٔجٙبي ضٚـ سبدؿيؽ فبظي لطاض ٌطفشٙس.
 هقاديز فاسی هَرد استفادُ تزای تعييي اّويت عَاهل :(4جذٍل )

 

 فازي مثلثی عدد قطعیعدد  توصيف

 (0ٚ  0ٚ  20) 1 وٓذيّي 

 (0ٚ  20ٚ  40) 2 وٓ

 (30ٚ  50ٚ  70) 3 ٔشٛؾظ

 (60ٚ  80ٚ  100) 4 ظيبز

 (80ٚ  100ٚ  100) 5 ظيبزذيّي 
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ديف اظ سحّيُ ٘شبيح سحميك، ضٚايي ٚ دبيبيي دطؾكٙبٔٝ اضظيبثي قسٜ اؾيز. زض اييٗ   

نٛضي اظ عطييك اضائيٝ آٖ ثيٝ ذجطٌيبٖ ٚ     سحميك ثطاي ؾٙدف ضٚايي دطؾكٙبٔٝ، ضٚايي 

دبييبيي   زضيبفز ٘ؾطار ٔثجز آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ ٚ سأيييس قيس. ثيطاي ؾيٙدف    

ثيط  اظ زٚ ضٚـ ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ٚ ضٚـ ٌيبسٕٗ اؾيشفبزٜ قيسٜ اؾيز.     دطؾكٙبٔٝ 

 اؾز 856/0، ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاثط ثب SPSS افعاض اؾبؼ ثطآٚضز ا٘دبْ قسٜ زض ٘طْ

يت ال٘سا زض ضٚـ ٌبسٕٗ زٞس. ٕٞچٙيٗ ٔمبزيط ضط وٝ ؾغح ثباليي اظ دبيبيي ضا ٘كبٖ ٔي

 اؾز. ثيكشط ثٛزٜ 82/0فٕٛٔب  اظ ٘يع 

خيسَٚ  طٞبي سحميك ثيط اؾيبؼ   يزض اثشسا ثٝ ٔٙؾٛض سكىيُ ؾبذشبض ؾّؿّٝ ٔطاسجي، ٔشغي

فٙٛاٖ ٔقيبضٞيبي  ا٘س. قبيبٖ شوط اؾز زض ايٗ ؾبذشبض، ذجطٌبٖ سحميك ثٝ  ٍصاضي قسٜ٘بٔ( 2)

 (.1)قىُا٘س  ٞب سقطيف قسٜ ثٝ فٙٛاٖ ٌعيٙٝثط ؤانّي ٚ فٛأُ ٔ
 

 زّای تحقيقيًوادگذاری هتغي :(2جذٍل )

 نماد ريمتغي سطح

 Goal ي فٛأُ ٔٛثط ثط سحمك الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ايطاٖثٙس اِٚٛيز ٞسف انّي

ؾغح اَٚ: 

 ٔقيبضٞبي انّي

 Ex1 ذجطٜ اَٚ

 Ex2 ذجطٜ زْٚ

... … 

 Ex23 ثيؿز ٚ ؾْٛذجطٜ 

 ٞب ؾغح زْٚ: ٌعيٙٝ

 A11 يثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ى ييٗدب

 A12 يبٖٔكشط ي٘ؾبْ افشجبضؾٙد اؾشمطاض

 A13 ٞب زض سجّيغبر ثب٘ه ييٌطا ٚ ِٛوؽ ييٌطا فطًٞٙ ٔهطف يحسطٚ فسْ

... … 

 A37 يزض قجىٝ ثب٘ى إِّّي يٗث اضسجبعبر ياثطثرك

 
  



 4991 پاييش ٍ سهستاى(، 9اٍل )پياپي ، ضوارُ پٌجنتحقيقات هالي اسالهي، سال    442

 

 

 

 

 

 

 
 

 عَاهل هَثز تز تحقق اقتصاد هقاٍهتي در ًظام تاًکي ايزاى(: ساختار سلسلِ هزاتثي 4ضکل )
 

 سبدؿيؽ فبظي ثٝ قطح شيُ اؾز:٘شبيح ثٝ زؾز آٔسٜ زض ٔطاحُ ٔرشّف ضٚـ 

 سكىيُ ٔبسطيؽ سهٕيٓ (1
Ex23 … Ex1  

(70 ,50 ,30) ... (100 ,100 ,80) A11 

... ... ... … 

(70 ,50 ,30) ... (100 ,80 ,60) A37 

 

 سقييٗ ٔبسطيؽ ٚظٖ (2

، ضيثطاي سقييٗ ٚظٖ ٔقيبضٞب )ذجطٌبٖ(، ثط اؾيبؼ ؾيغح سحهييالر ٚ ؾيبثمٝ ويب     

 سرهيم يبفز. افساز ٔطثٛعٝ

  سحهيالر 

 زوشطي ٚ ثبالسط وبضقٙبؾي اضقس وبضقٙبؾي 

)َ
ؾب
ي )
وبض
 ٝ
بثم
ؾ

 

 3 2 1 2سب  1

 6 4 2 5سب  3

 9 6 3 8سب  6

 12 8 4 10سب  8

 15 10 5 ثٝ ثبال 10
 

37A .

.

. 

Goal 

... A15 A13 14A A11 A12 

Ex23 Ex1 Ex2 … 
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. ا٘يس  افساز خسَٚ فٛق ثط اؾبؼ ٔدٕٛؿ ٔمبزيط خسَٚ ثٝ نٛضر ٘طٔبَ سجسيُ قسٜ

 قٛ٘س. افساز لغقي زض ٔبسطيؽ سهٕيٓ ٘طٔبَ قسٜ ضطة ٔيايٗ افساز ثٝ نٛضر 

 
  سحهيالر 

 زوشطي ٚ ثبالسط وبضقٙبؾي اضقس وبضقٙبؾي

)َ
ؾب
ي )
وبض
 ٝ
بثم
ؾ

 

 033/0 022/0 011/0 2سب  1

 067/0 044/0 022/0 5سب  3

 100/0 067/0 033/0 8سب  6

 133/0 089/0 044/0 10سب  8

 167/0 111/0 056/0 ثٝ ثبال 10
 

 ٔميبؼ وطزٖ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي ثي (3
Ex23 … Ex1  

(7/0 ,5/0 ,3/0) ... (1 ,1 ,8/0) A11 

... ... ... … 

(7/0 ,5/0 ,3/0) ... (1 ,8/0 ,6/0) A37 

 

 زاض ٔبسطيؽ فبظي ٚظٖ (4
Ex23 … Ex1  

(047/0 ,033/0 ,020/0) ... (044/0 ,044/0 ,036/0) A11 

... ... ... … 

(047/0 ,033/0 ,020/0) ... (044/0 ,036/0 ,027/0) A37 

 

 آَ فبظي حُ ضسايسٜ آَ فبظي ٚ ضاٜ حُ ايسٜ ضاٜ (5
Ex23 … Ex1  

 آَ فبظي حُ ايسٜ ضاٜ (044/0, 044/0, 044/0) ... (067/0, 067/0, 067/0)

 آَ فبظي حُ ضسايسٜ ضاٜ (013/0, 013/0, 013/0) ... (000/0, 000/0, 000/0)
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 آَ فبظي آَ ٚ ضسايسٜ حُ ايسٜ فبنّٝ اظ ضاٜ (6
 آَ فبظي حُ ايسٜ فبنّٝ اظ ضاٜ  آَ فبظي حُ ضس ايسٜ فبنّٝ اظ ضاٜ

 ̃ 
  Ex23 … Ex1  

 
 ̃ 

  Ex23 … Ex1  

0926/0 035/0 ... 028/0 A11 329/0 035/0 ... 005/0 A11 

... ... ... ... … 
 

... ... ... ... … 

855/0 035/0 ... 023/0 A37 415/0 035/0 ... 011/0 A37 

 

 قبذم قجبٞز ٚ قبذم قجبٞز ٘طٔبَ قسٜ (7
Normilized CCi CCi  

043/0 738/0 A11 

... ... … 

039/0 674/0 A37 

 

 ثٙسي فٛأُ ضسجٝ (8

دؽ اظ ٔطست وطزٖ ٔمبزيط قبذم قجبٞز ٘طٔبَ قيسٜ، اِٚٛييز فٛأيُ ثيٝ سطسييت اظ      

 (. 4ٚ  3َٚ اٜ اؾز )خسقسثيكشطيٗ ثٝ وٕشطيٗ حبنُ 
 

 ّای کلي اقتصاد هقاٍهتي در ًظام تاًکي تٌذی عَاهل هَثز تز تحقق سياست اٍلَيت (:9جذٍل )

تبه
ر

 

تبه نام عامل
ر

 

 نام عامل

1 
ثٛزٖ  ييٗٚ دب يٚ ؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ى يزقفبف

 يفؿبز ٔبِ
15 

 يٝؾطٔب يفيٚ و يثبال ثٛزٖ ؾغح وٕ

 ٞب ثب٘ه

 16 يبٖٔكشط ي٘ؾبْ افشجبضؾٙد اؾشمطاض 2
ٚ  ٞب ٘بٔٝ ييٗثٛزٖ آ اثطثرف

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يٞب زؾشٛضاِقُٕ

3 
 ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض دبييٗ

 ي٘ؾبْ ثب٘ى
17 

ٔشٙبؾت  ي٘ؾبْ ثب٘ى يبسي٘مكٝ ضاٜ فّٕ ٚخٛز

 يالشهبز ٔمبٚٔش يوّ ٞبي يبؾزثب ؾ

4 
 يطٚي٘ يٚ سٛإ٘ٙس يفيثٛزٖ ؾغح و ثبال

 يزض ٘ؾبْ ثب٘ى يا٘ؿب٘
 يٝثبظاض دَٛ ٚ ؾطٔب آٍٞٙي ٞٓ 18
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5 
 يثب٘ىساض ؾبظي يٚ ثٛٔ ؾبظي ٔمبْٚ

 ياعالفبر زض ٘ؾبْ ثب٘ى يٚ فٙبٚض يهاِىشطٚ٘
19 

زض  ياسحبز ٚ ا٘ؿدبْ ٘ؾبْ ثب٘ى يىذبضچٍي،

 يسحمك اٞساف والٖ الشهبز يضاؾشب

 20 يزض قجىٝ ثب٘ى يؾبِٓ ضلبثش يفضب ٚخٛز 6
 خٟز يثب٘ى ٞبي يٝضٚ ؾِٟٛز

 نبزضار يكسكٛ

7 
 يسٛؾظ ثب٘ه ٔطوع يٍٙيحدٓ ٘مس ٔسيطيز

 ثب ٞسف وٙشطَ سٛضْ
21 

ثٝ ٔٙؾٛض  يوالٖ ثب٘ى يالرسؿٟ ٞسايز

 يطا٘يا يوبالٞب يسوٙٙسٌبٖسِٛ يكسكٛ

8 
ٚ  يؿهض يطيزچبضچٛة ٔٙبؾت ٔس ٚخٛز

 يزض ٘ؾبْ ثب٘ى يقطوش يزحبوٕ
 فبزال٘ٝ ٔٙبثـ ثب٘ىي سٛظيـ 22

 ثسٖٚ ضثب يثب٘ى يبرلبٖ٘ٛ فّٕ انالح 23 يزض قجىٝ ثب٘ى إِّّي يٗث اضسجبعبر اثطثركي 9

10 
زض  ييٚ لضب ي٘ؾبضس يٟ٘بزٞب آٍٞٙي ٞٓ

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يؾبظ ٔمبْٚ
24 

زض ٘ؾبْ  يا٘ؿب٘ يطٚي٘ يؾغح وٕ سٙبؾت

 ٞب يٙٝٞع يطيزثٝ ٔٙؾٛض ٔس يثب٘ى

 25 ياضظ يٞب نحيح ٘ٛؾبٖ ٔسيطيز 11
ثٝ ٔٙؾٛض  يذطز ثب٘ى يالرسؿٟ ٞسايز

 يطا٘يا يوبالٞب يسثٝ ذط يبٖٔكشط يكسكٛ

12 
ثٝ  ثركي يٙبٖٔٙبؾت اعٕ يٚخٛز ؾبظٚوبضٞب

 ٞب اظ ؾذطزٜ يب٘زٌصاضاٖ زض خٟز ن ؾذطزٜ
26 

ٚ  ييٌطا فطًٞٙ ٔهطف يحسطٚ فسْ

 ٞب زض سجّيغبر ثب٘ه ييٌطا ِٛوؽ

13 
 يزض ضاؾشب دػٚٞف ٚ سٛؾقٝ ٞبي فقبِيز

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يؾبظ ٔمبْٚ
27 

ٚ سطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز  ؾبظي فطًٞٙ

 يزض خبٔقٝ زضثبضٜ ٔؿبئُ ثب٘ى ئمبٚٔش

14 
 يٙيث يفٚ د يثب٘ى يٓثط٘بٔٝ سحط ضنس

 سٟسيسٞب
 

 

 ّای کلي اقتصاد هقاٍهتي قق سياستثز تز تحؤتٌذی عَاهل ه اٍلَيت (:1)جذٍل 

 ّا در ًظام تاًکي تِ تفکيك سيزهجوَعِ

تبه
ر

 

تبه نهادي عوامل درون
ر

 

 نهادي ميان عوامل

1 
 ٚ يٚ ؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ى يزقفبف

 يثٛزٖ فؿبز ٔبِ ييٗدب
 ز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض قجىٝ ثب٘ىيٚخٛ 1

 2 يبٖٔكشط ي٘ؾبْ افشجبضؾٙد اؾشمطاض 2
زض  ييٚ لضب ي٘ؾبضس يٟ٘بزٞب يآٍٞٙ ٞٓ

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يؾبظ ٔمبْٚ



 4991 پاييش ٍ سهستاى(، 9اٍل )پياپي ، ضوارُ پٌجنتحقيقات هالي اسالهي، سال    449

 

3 
 ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض دبييٗ

 ي٘ؾبْ ثب٘ى
3 

ٚ  ٞب ٘بٔٝ ييٗثٛزٖ آ اثطثرف

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يٞب زؾشٛضاِقُٕ

4 
 يطٚي٘ يٚ سٛإ٘ٙس يفيثٛزٖ ؾغح و ثبال

 يزض ٘ؾبْ ثب٘ى يا٘ؿب٘
 يٝثبظاض دَٛ ٚ ؾطٔب آٍٞٙي ٞٓ 4

5 
 يثب٘ىساض ؾبظي يٚ ثٛٔ ؾبظي ٔمبْٚ

 ياعالفبر زض ٘ؾبْ ثب٘ى يٚ فٙبٚض يهاِىشطٚ٘
5 

زض  ياسحبز ٚ ا٘ؿدبْ ٘ؾبْ ثب٘ى يىذبضچٍي،

 يسحمك اٞساف والٖ الشهبز يضاؾشب

6 
ٚ  يؿهض يطيزچبضچٛة ٔٙبؾت ٔس ٚخٛز

 يزض ٘ؾبْ ثب٘ى يقطوش يزحبوٕ
 

7 
ثٝ  ثركي يٙبٖٔٙبؾت اعٕ يٚخٛز ؾبظٚوبضٞب

تبه ٞب اظ ؾذطزٜ يب٘زٌصاضاٖ زض خٟز ن ؾذطزٜ
ر

 

 عوامل فرانهادي

8 
 يبزض ضاؾش  دػٚٞف ٚ سٛؾقٝ ٞبي فقبِيز

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يؾبظ ٔمبْٚ
1 

سٛؾظ ثب٘ه  يٍٙيحدٓ ٘مس يطيزٔس

 ثب ٞسف وٙشطَ سٛضْ ئطوع

 2 ٞب ثب٘ه يٝؾطٔب يفيٚ و يثبال ثٛزٖ ؾغح وٕ 9
زض قجىٝ  إِّّي يٗث اضسجبعبر ياثطثرك

 يثب٘ى

10 
 يكخٟز سكٛ يثب٘ى ٞبي يٝضٚ ؾِٟٛز

 نبزضار
 ياضظ يٞب نحيح ٘ٛؾبٖ يطيزٔس 3

11 
 يكثٝ ٔٙؾٛض سكٛ يوالٖ ثب٘ى يالرسؿٟ ٞسايز

 يطا٘يا يوبالٞب يسوٙٙسٌبٖسِٛ
4 

 يٙيث يفٚ د يثب٘ى يٓضنس ثط٘بٔٝ سحط

 سٟسيسٞب

 5 فبزال٘ٝ ٔٙبثـ ثب٘ىي سٛظيـ 12

 ي٘ؾبْ ثب٘ى يبسي٘مكٝ ضاٜ فّٕ ٚخٛز

 يوّ ٞبي يبؾزٔشٙبؾت ثب ؾ

 يالشهبز ٔمبٚٔش

13 
زض ٘ؾبْ  يا٘ؿب٘ يطٚي٘ يؾغح وٕ سٙبؾت

 ٞب يٙٝٞع يطيزثٝ ٔٙؾٛض ٔس يثب٘ى
 ثسٖٚ ضثب يثب٘ى يبرلبٖ٘ٛ فّٕ انالح 6

14 
 يكثٝ ٔٙؾٛض سكٛ يذطز ثب٘ى يالرسؿٟ ٞسايز

 يطا٘يا يوبالٞب يسثٝ ذط يبٖٔكشط
7 

ٚ سطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز  ؾبظي فطًٞٙ

 يزض خبٔقٝ زضثبضٜ ٔؿبئُ ثب٘ى ئمبٚٔش

15 
ٚ  ييٌطا فطًٞٙ ٔهطف يحسطٚ فسْ

 ٞب زض سجّيغبر ثب٘ه ييٌطا ِٛوؽ
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 گيزی ًتيجِتٌذی ٍ  جوع

ٞيبي   يبؾيز سحميك ؾ  ثط زضٔؤ ٞب ٚ السأبر ِفٝؤشطيٗ ٔسب ٟٕٔزض ٔمبِٝ حبضط سالـ قس 

، ديػٚٞف ثيط اؾيبؼ ٘شيبيح    . زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثطضؾي ٚ سجيييٗ قيٛز  وّي الشهبز ٔمبٚٔشي 

 ٗ ثيٛزٖ فؿيبز ٔيبِي، اؾيشمطاض ٘ؾيبْ افشجبضؾيٙدي         قفبفيز ٚ ؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ىي ٚ ديبيي

ثط ثيط  ؤؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اظ ٟٕٔشطيٗ فٛأُ ٔي ثٛزٖ   ٔكشطيبٖ ٚ دبييٗ

ويٝ ٞيط    آيس ٞبي وّي الشهبز ٔمبٚٔشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي وكٛض ثٝ حؿبة ٔي سحمك ؾيبؾز

زض ثريف فٛأيُ ٔييبٖ ٟ٘يبزي     . ثبقيس  فٛأُ زضٖٚ ٟ٘بزي ٔيؾٝ ايٗ فٛأُ ٔطثٛط ثٝ 

ٍٞٙيي ٟ٘بزٞيبي ٘ؾيبضسي ٚ لضيبيي زض     آ ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض قجىٝ ثب٘ىي ٚ ٞٓ

ٖ  قٙبذشٝ قسٜٟٕٔشطيٗ فٛأُ  ثٝ فٙٛاٖؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي  ٔمبْٚ ثيط اييٗ زض    اؾز. افيعٚ

ثرف فٛأُ فطاٟ٘بزي، ٔسيطيز حدٓ ٘مسيٍٙي سٛؾظ ثب٘يه ٔطويعي ثيب ٞيسف وٙشيطَ      

ٗ  اضسجبعيبر سٛضْ ٚ ٘يع اثطثركي  إِّّيي زض قيجىٝ ثيب٘ىي اظ ٟٕٔشيطيٗ اييٗ فٛأيُ        ثيي

ٞيبي وّيي الشهيبز ٔميبٚٔشي ضا ثيٝ       قبيؿشٝ اؾز ٔؿئٛالٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي، ؾيبؾز س.ثبق ٔي

ٞبي ذٛز ضا ثب ٞسف سحميك   ٞب ٚ ثط٘بٔٝ اي ذغيط ٔس٘ؾط لطاض زٞٙس ٚ فقبِيز فٙٛاٖ ثبيؿشٝ

 ٙس.ٕ٘بيٞب ؾبٔب٘سٞي  ايٗ ؾيبؾز

 

 ّا يادداضت
                                                      

1. Economic Anti-fragility 

2. Sustainable & Persistent Economy 

3. Economy Solidarity 

4. Macroeconomic Stability 

5. Economic Deterrence 

6. Robustness of Institutions & Economies 

7. Stationary in Economics 

8. Steady State Economy 

9. Sanctions Busting 

10. Protectionism 
11. Basel Accords 

12. Basel Committee on Banking Supervision 

13. Buffer 

14. Fuzzy TOPSIS 
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With the formal notification of "Resistance Economy General Policies", 

there are now fresh incentives for the conversion of Iranian economy into 

one based on knowledge, technology and justice, and one which will be 

more dynamic, showing both endogenous and exogenous growth. This 

could, in its turn, be presented as an Islamic economic model.  

Banking system has a unique role in financing economic activities and 

allocating financial resources. As one of the main pillars of the financial 

system in Iran, it can also significantly contribute to realizing and 

implementing these general policies. This survey, after explanation of the 

term, diagnoses and ranks the effective factors on the implementation of 

"Resistance Economy General Policies" in the Banking System. We have 

benefitted from the related literature and interviews with experts to diagnose 

these effective factors and rank them by fuzzy TOPSIS method as one of 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods. The conclusion 

shows the transparency and health of the banking system, customer 

validation system and low delayed payments in the banking system to be 

among the most important factors in implementing the Resistance Economy 

policies.  
 

Keywords: Resistance Economy, Islamic Banking, Banking System, Fuzzy 

TOPSIS 
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