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سبضيد دصيطـ94/12/11 :

چکيذُ

ثب اثالك ؾيبؾز ٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ،اٍ٘يعٔ ٜضبففي فطا ٓٞقس ٜاؾز سب ثب اؾشفبز ٜاظ
ذظٔكيٞبي وّي زض ايٗ ؾيبؾزٞب٘ ،ؾبْ الشهبزي ٔشىيي ثي ٝزا٘يف  ٚفٙيبٚضي ،فيساِز
ثٙيبٖ ،زضٖٚظا  ٚثطٌٖٚطا ،دٛيب  ٚديكطٔ ٚحمك قٛز  ٚاٍِٛيي اِٟبْثرف اظ ٘ؾبْ الشهيبزي
اؾالْ فيٙيز يبثس٘ .ؾبْ ثب٘ىي ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ اخعاي ٔ ٟٓزض ٘ؾبْ الشهبزي وكٛض٘ ،ميف
ٕٟٔي زض سحمك  ٚاخطاي اييٗ ؾيبؾيزٞيب ثيطفٟيس ٜزاضز .زض ٔمبِي ٝحبضيط ديؽ اظ سجيييٗ
ٚيػٌيٞبي الشهبز ٔمبٔٚشي ،سالـ ٔيقٛز سب فٛأُ ٔيؤثط ثيط سحميك ؾيبؾيزٞيبي وّيي
الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبيي  ٚضسجٝثٙسي قٛز .ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبيي ايٗ فٛأُ اظ
ازثيبر دػٞٚف ٔ ٚهبحج ٝثب ذجطٌبٖ اؾشفبز ٜقس ٚ ٜؾيذؽ ثيب اؾيشفبز ٜاظ ضٚـ سبدؿييؽ
فبظي ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ ضٚـٞبي سهٕيٌٓيطي چٙسٔقيبض ،ٜفٛأُ ٔعثٛض اِٛٚيزثٙسي قسٜ
ٔ ٚيعاٖ إٞيز آٟ٘ب زض سحمك ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ٔكرم ٌطزيس ٜاؾز .ثيط
اؾبؼ ٘شبيح سحميك ،قفبفيز  ٚؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ىي  ٚدبييٗ ثٛزٖ فؿبز ٔبِي ،اؾشمطاض ٘ؾيبْ
افشجبضؾٙدي ٔكشطيبٖ  ٚدبييٗثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اظ ٕٟٔشطيٗ فٛأيُ
ٔؤثط ثط سحمك ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي وكٛض ث ٝحؿبة ٔيآيس.
ٍاصگاى کليذی

الشهبز ٔمبٔٚشي ،ثب٘ىساضي اؾالٔي٘ ،ؾبْ ثب٘ىي ،سبدؿيؽ فبظي
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هقذهِ

اثالك ؾيبؾزٞبي وّي «الشهبز ٔمبٔٚشي» ثطاؾيبؼ ثٙيس ييه انيُ  110ليب٘ ٖٛاؾبؾيي
سٛؾظ ٔمبْ ٔقؾيٓ ضٞجيطي ٘ٛييسثرف حطوشيي ٘ي ٚ ٛسيسثيطي اثيطثرف زض سمٛييز ٚ
ٔمبْٚؾبظي ثٙيبٖ ٞبي الشهبز ّٔي  ٚثبضٚضؾبظي آٖ زض ؾبَٞيبي دييفض ٚاؾيز .ؾيٛاَ
ٕٟٔي و ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙعطح ٔي قٛز آٖ اؾز و٘ ٝؾبْ ثب٘ىي زض يه الشهبز ٔمبٔٚشي چٝ
ٚيػٌي ٞبيي ثبيس زاقش ٝثبقس؟ چ ٝالسأبسي ضا ثبيس زض اِٛٚيز ثط٘بٔٞٝيبي ذيٛيف ليطاض
زٞس  ٚاظ چ ٝالسأبسي ثبيؿشي دطٞيع ٕ٘بيس؟
دػٞٚف حبضط زضنسز دبؾد ث ٝز ٚدطؾف اؾبؾي اؾز .ا َٚآ٘ىٕٟٔ ٝشطيٗ فٛأُ
ٔؤثط ثط سحمك ؾيبؾز ٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثيب٘ىي ويساْا٘يس؟  ٚز ْٚآ٘ىيٝ
اِٛٚيزثٙسي فٛأُ ٔؤثط ثط سحمك ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي چٍ٘ٛي ٝاؾيز؟ زض
ايٗ دػٞٚف اثشسا ٕٟٔشطيٗ ٚيػٌي ٞبي الشهبز ٔمبٔٚشي ٔقطفيي قيس ٚ ٜؾيذؽ سديبضة
ٔكبث ٝزض الشهبز ٔشقبضف ثيبٖ ٔيقٛز .زض ازأ ٝثب ثٟطٌٜيطي اظ ؾيبؾزٞبي وّي الشهيبز
ٔمبٔٚشي زض لبِت ٘ؾبْ ثيب٘ىي سيالـ قيس ٜسيب ٕٟٔشيطيٗ فٛأيُ ٔيؤثط ثيط سحميك اييٗ
ؾيبؾزٞب ٔٛضز ثطضؾي  ٚسحّيُ لطاض ٌيطز  ٚؾذؽ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ٘ؾطار ذجطٌبٖ  ٚثيب
اؾشفبز ٜاظ ضٚـ سبدؿيؽ فبظي ث ٝفٛٙاٖ يىيي اظ ضٚـٞيبي سهيٕيٌٓييطي چٙيسٔقيبضٜ
ٔيعاٖ إٞيز فٛأُ ٔرشّف ٔكرم ٌطزز.
 .4ادتيات پضٍّص
 .4-4هفَْم اقتصاد هقاٍهتي

فٛٙاٖ «الشهبز ٔمبٔٚشي» زض ازثيبر ٔشقبضف فّٓ الشهبز ٔقيبزَ زليميي ٘يساضز .اظ اييٗضٚ
ٔيسٛاٖ اشفبٖ ٕ٘ٛز ايٗ ٚاغ ٜثطذبؾش ٝاظ فط ًٙٞاؾالٔي ايطا٘ي وكٛض ثيٛز ٚ ٜانيغالح
٘ٛيٙي زض ازثيبر الشهيبزي ثي ٝقيٕبض ٔييآييس .ثيب وٙىيبـ زض ٔٙيبثـ زض ٔييييبثيٓ ويٝ
انغالحبسي ٕٞچ ٖٛضسقىٙٙسٌي الشهبزي ،1دبيساضي  ٚسسا ْٚالشهيبزي 2،اؾيشحىبْ ٚ
ديٛؾشٍي ٔشمبثيُ زض الشهيبز 3،ثجيبر الشهيبز ويالٖ 4،الشهيبز ثبظزاض٘يس ٚ ٜثبظزاض٘يسٌي
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الشهبزئ 5،مب ْٚثٛزٖ الشهبزٞب ٟ٘ ٚبزٞيبٚ 6،ضيقيز ايؿيشبيي زض الشهيبز 7،الشهيبز ثيب
ٚضقيز ثبثجبر ٚ 8سحطيٓ قىٙي زض الشهبز 9ثب ٔف« ْٟٛالشهيبز ٔميبٔٚشي» زاضاي لطاثيز
ٔي ثبقس؛ أب ث ٝؽبٞط ٘عزيىشطيٗ انغالح ثٔ ٝف ْٟٛالشهبز ٔمبٔٚشي (الشهبز حٕيبيشي)،10
و ٝثٔ ٝقٙبي ايدبز چشط حٕبيشي سٛؾظ ؾيبؾيزٞيبي الشهيبزي اظ ييه ٔٛضيـ ذيبل
ٕٞچ ٖٛثرف سأٔيٗ ا٘طغي  ٚيب ثرف سِٛيس  ٚوبضآفطيٙي اؾز.
آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ ثيب٘بر ضٞجط ٔقؾٓ ا٘ميالة ثطٔييآييس الشهيبز ٔميبٔٚشي ،ييه ٔفٟيْٛ
ٌؿشطز ٜثب ضيكٞٝبي اؾالٔي  ٚثٔٛي اؾز و ٝثب ٔفيبٞيٓ ثٙييبزيٗ الشهيبز اؾيالٔي ٌيطٜ
ذٛضز ٜاؾز .الشهبز ٔمبٔٚشي يه اٍِٛي الشهيبزي ثئٛي  ٚفّٕيي ثطآٔيس ٜاظ فطٙٞيً
ا٘مالثي  ٚاؾالٔي اؾز و ٝضٕٗ زاقشٗ ض٘ٚس ض ٚث ٝضقس ،زض ٔمبثُ سطفٙيسٞبي زقيٕٙبٖ
اظ وٕشطيٗ آؾيت دصيطي ثطذٛضزاض اؾز .الشهبز ٔميبٔٚشي ،سيبوشيىي ٔٛليز  ٚظٚزٌيصض
ثطاي قطايظ فقّي الشهبز ٘يؿز ،ثّى ٝيه ضاٞجطز ثّٙسٔسر  ٚزائٕيي اؾيز وي ٝثبفي
ٔي قٛز الشهبز ،زض ٔمبثُ سىب٘ٞ ٝبي الشهبزي  ٚغيطالشهبزي ٔمب ْٚقٛز .الظْ ثي ٝاقيبضٜ
اؾز و ٝسٛخ ٝث ٝوّيسٚاغٜٞبيي ٕٞچ ٖٛضٚيىطز خٟيبزي ،ا٘قغيبفديصيط ،فطنيزؾيبظ،
ِٔٛس ،زضٖٚظا ،ديكط ،ٚثطٌٖٚطا ،وبضآفطيٗٛ٘ ،آٚضي  ٚزا٘فثٙيب٘ي ،ضلبثزدصيطي ،انيالح
اٍِٛي ٔهطف ٔيسٛا٘س ٔرشهبر ٔ ٚكرهٞ ٝبي ايٗ ٘ٛؿ الشهبز ضا ثيف اظ ديف ثيطاي
ٔب ضٚقٗ ؾبظز.
 .2-4تجزتِ جْاًي

ثب ٔطٚضي ثط ؾيبؾزٞبي الشهبزي وكٛضٞبي خٟبٖ زضٔييبثيٓ و ٝاييطاٖ سٟٙيب وكيٛضي
٘يؿز و ٝلهس ٕ٘ٛز ٜسب الشهبز ذٛز ضا زض ثطاثط سىب٘ٞٝبي زاذّي  ٚذبضخي ٔمبْٚؾبظي
ٕ٘بيس .سدطثيبر ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝلجُ اظ ايطاٖ ٘يع ثطذيي وكيٛضٞب (ٞيط چٙيس ثي ٝعيٛض
ثركي) ث ٝايٗ ؾٕز حطوز زاقشٝا٘س وي ٝثي ٝفّيز سفيبٚرٞيبي فطٍٙٞيئ ،يصٞجي ٚ
ؾيبؾي وكٛضٞب ثب يىسيٍط ،اٍِٛثطزاضي نسزضنسي زٚوكٛض اظ يىسيٍط ٔٙبؾت ٘يؿز.
ٌطچ ٝث٘ ٝؾط ٔيضؾس ٔف ْٟٛالشهبز ٔمبٔٚشي وٛٔ ٝضز سأويس ٔمبْ ٔقؾيٓ ضٞجيطي اؾيز،
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ٔفٟٔٛي ثٔ ٝطاست فبْسط  ٚفٕيكسط اظ آٖ چيعي اؾز وي ٝزض ثطذيي وكيٛضٞبي خٟيبٖ
ٚخٛز زاضز .ثب ٚخٛز ايٗ ،زض ايٗ ثرف ؾقي ٔيقٛز چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٔمبْٚؾبظي ثركيي
زض الشهبز خٟب٘ي ٔقطفي قٛز.
 .4-2-4تجزتِ اقتصاد آهزيکا

دؽ اظ ثحطاٖ ٘فشيي وي ٝزض آٖ وكيٛضٞبي فطثيي ،آٔطيىيب  ٚغيطة ضا سحيطيٓ وطز٘يس ٚ
ٕٞچٙيٗ ثقس اظ ٚليٛؿ ا٘ميالة اؾيالٔي زض وكيٛض اييطاٖ ثي ٝفٙيٛاٖ يىيي اظ ٕٟٔشيطيٗ
نبزضوٙٙسٌبٖ ٘فز ٌ ٚبظ خٟبٖ ،الشهبز آٔطيىب احؿبؼ ٕ٘ٛز ثب چبِف خسييسي ٔٛاخيٝ
قس ٜاؾز  ٚاظ ايٗض ٚثط٘بٔٝاي ثطاي ٔمبْٚؾبظي ثرف ا٘يطغي الشهيبز ذيٛز ثيب فٙيٛاٖ
«عطح أٙيز ا٘طغي» ضا ثط٘بٔ ٝضيعي ٕ٘يٛز .ضٚي آٚضزٖ ثي ٝفٙيبٚضيٞيبي ٘يٛيٗ  ٚوٕشيط
ا٘طغي ثط ،اؾشفبز ٜاظ ا٘طغي ٞبي خبيٍعيٗٞبي ٘فز ،شذييطٜؾيبظي ٘فيز ثيطاي ضٚظٞيبي
ثحطا٘ي  ...ٚاظ خّٕ ٝالسأبر الشهبز آٔطيىب زض ٔمبْٚؾبظي ثرف ا٘طغي ذٛز ثٛز ٜاؾز.
 .2-2-4تجزتِ اقتصاد تزکيِ

وكٛض سطوي ٝديف اظ آ٘ى ٝثب ايطاٖ لطاضزاز ٌبظي ٔٙقمس ؾبظز ،وُ ٚاضزار ٌبظ ذيٛز ضا اظ
وكٛض ضٚؾي ٝا٘دبْ ٔي زاز .زض دي الساْ سطوي ٝثطاي ديٛؾشٗ ث ٝاسحبزيي ٝاضٚديب  ٚاحشٕيبَ
ايدبز چبِف ؾيبؾي ٙٔ ٚغم ٝاي ثب وكٛض ضٚؾي ،ٝايٗ وكٛض سهٕيٓ ٌطفز اييطاٖ ضا ٘ييع
زض ٚاضزار ٌبظ ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ؾٟيٓ ٕ٘بيس ،سب اظ ايٗ عطيك ،ثٔ ٝمبْٚؾبظي ثرف ا٘طغي
ذٛز الساْ ٕ٘ٛز ٜثبقس.
 .9-2-4تَافقٌاهِ تال 9

ثٟشطيٗ قبٞس ثط سدطث ٝخٟب٘ي ٔمبْٚؾبظي الشهبز زض ٘ؾبْ ثيب٘ىي ،اثيالك سٛافمٙبٔيٞٝيبي
ثبَ 11اظ ؾٛي وٕيش٘ ٝؾبضر ثب٘ىي ثبَ 12زض ثب٘ه ثيٗإِّّي سؿٛي )BIS( ٝاؾز .اِٚييٗ
ٔٛضز اظ سٛافمٙبٔٞٝبي وٕيش ٝثبَ ،سٛافمٙبٔ ٝثبَ  1ثٛز و ٝزض ؾبَ  ،1988اضائ ٝقس .دؽ اظ
آٖ سٛافمٙبٔ ٝثبَ  ،2زض ؾبَ ٙٔ 2004شكط قس .آذطيٗ ٔٛضز ايٗ سٛافمٙبٔٞٝب ٘يع ٔطثٛط ثيٝ
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سٛافمٙبٔ ٝثبَ  3اؾز و ٝدؽ اظ ٚلٛؿ ثحطاٖ ٔبِي ؾبَ  ،2008ثٙٔ ٝؾيٛض سمٛييز ثيكيشط
٘ؾبْ ثب٘ىي اظ ٘ؾط ٔسيطيز ٘مسيٍٙي  ٚوفبيز ؾطٔبي ٝزض ؾبَ ٙٔ 2010شكط قس.
سٛافمٙبٔٞٝبي ثبَ ،قبذمٞب ٔ ٚسَٞبيي ضا ثطاي ٔمبثّ ٝثيب ضيؿيهٞيبي فٕيس ٜزض
٘ؾبْ ثب٘ىي (ٕٞب٘ٙس ضيؿه افشجبضي ،ضيؿه ٘مسيٍٙي ،ضيؿه ثبظاض  ٚضيؿيه فّٕييبسي)
ٔقطفي وطزٜا٘س .ثطاي ٔثبَ زض سٛافمٙبٔ ٝثبَ  ،2ؾ ٝضوٗ حسالُ اِعأبر ؾطٔبيٝاي ،فطايٙس
ثطضؾي ٘ؾبضسي ٘ ٚؾٓ ثبظاض ثٙٔ ٝؾٛض اؾشحىبْ ثركي ث ٝچبضچٛة ٔيسيطيز ضيؿيه زض
ثب٘هٞب سجييٗ قسٜا٘سٓٞ .چٙيٗ ثط اؾبؼ سٛافمٙبٔ ٝثبَ  ،3ثب٘هٞب ثبييس ؾيطٔبي ٝثيكيشطي
ثطاي ٔمبثّ ٝثب قطايظ ثحطا٘ي زض ٘ؾط ثٍيط٘س  ٚزاضايييٞيبي ثبويفييز ٘ ٚمسقي٘ٛسٜسيطي
ٍ٘ٝزاضي وٙٙس .زض ايٗ سٛافمٙبٔٞٝب ث٘ ٝمف ؾطٔبي ٝث ٝفٛٙاٖ ؾذطي 13زض ٔمبثُ ظييبٖٞيبي
قسيس  ٚاعٕيٙبٖ ثركي ث ٝؾطٔبيٌٝصاضاٖ  ٚشي٘فقيبٖ ثب٘يهٞيب سٛخي ٝقيس ٚ ٜسمٛييز
چبضچٛة ٔسيطيز ضيؿه ثب٘هٞب ثطاي اخطاي ثٟشيط فّٕييبر ثيب٘ىي  ٚآٔيبزٌي ثيطاي
ٔمبثّ ٝقطايظ ثحطا٘ي ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفش ٝاؾز.
 .2پيطيٌِ پضٍّص

ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفش ٝقس ،الشهبز ٔمبٔٚشي زض ازثيبر ٔشقبضف ٔقبزَ زليمي ٘ساضزِ .يصا زض
ايٙدب ث ٝثطذي دػٞٚفٞبي زاذّي و ٝزض ظٔي ٝٙالشهيبز ٔميبٔٚشي ا٘ديبْ قيس ٜاؾيز،
اقبضٔ ٜيقٛز.
اثٛاِحؿٙي  ٚثٟبض٘ٚسي ( )1392ثب ٔقطفي اٚضاق زٚؾٛي ٝاضظي ثي ٝفٙيٛاٖ ضٚييٝاي
ثطاي ٔقيبٔالر اضظي زض ييه الشهيبز ٔميبٔٚشي ،آٖ ضا اثيعاضي ٔٙبؾيت ثيطاي دٛقيف
ضيؿهٞبي اضظي زض الشهبز وكٛض ٘ ٚؾبْ ثب٘ىي ثطقٕطزٜا٘س.
ؾيف  ٚذٛقىالْ ذؿطٚقبٞي ( )1392ضٕٗ آؾيتقٙبؾيي ٘ؾيبْ اضظي ٔٛخيٛز،
ضاٞىبضٞبيي ثطاي ديضيعي ٘ؾبْ اضظي ثٔ ٝقٙي زليك آٖ ثيبٖ ويطز ٚ ٜؾيذؽ ٘ؾيبْ اضظي
ٔغّٛة ثطاي الشهبز ايطاٖ زض چبضچٛة الشهبز ٔمبٔٚشي ضا ٔقطفي  ٚديكٟٙبز وطزٜا٘س.

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

ٔٛؾٛيبٖ  ٚفجساِّٟي ( )1392ثب سجييٗ آؾيت ٞبي اخطاي فمٛز ثب٘ىي زض وكيٛض ،آٖ
ضا ث ٝفٛٙاٖ ضٞيبفشي ثطاي وٕه ث ٝؾيبؾشٍصاضاٖ زض عيطحضييعي  ٚاخيطاي فميٛز ٘ؾيبْ
ثب٘ىي زض خٟز سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي ٔقطفي وطزٜا٘س .ضقفٞب ٘ ٚبضؾيبيي ٔميطضار ٚ
زؾشٛضاِقُٕٞب ،ؾيبؾز ٞبي دِٛي  ٚالشهبزي زِٚز  ٚثب٘ه ٔطوعي ،آٌيبٞي وبضوٙيبٖ ٚ
ٔكشطيبٖ ثب٘ه ٘ؿجز ث ٝفميٛز ثيب٘ىي  ٚسٛخي ٝثي ٝضيؿيهٞيبي فميٛز ثيب٘ىي لجيُ اظ
سرهيم ،ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔشطيٗ آؾيت ٞبي قٙبؾبيي قس ٜزض ايٗ دػٞٚف ٔيثبقيٙس .لّيي
( )1393ثب ثطضؾي ؽطفيزٞب ٔ ٚحسٚزيزٞبي لب٘ ٖٛفّٕيبر ثب٘ىي ثس ٖٚضثب ،ث ٝثطذيي
السأبر الظْ خٟز سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اقبض ٜوطز ٜاؾز .عجيك ٘شيبيح
ايٗ دػٞٚف اظ خّٕٔ ٝحسٚزيزٞبي قٙبؾبيي قس ٜزض لب٘ ٖٛفّٕيبر ثيب٘ىي ثيس ٖٚضثيب
خٟز دكشيجب٘ي اظ ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي فجبضسٙس اظ :فسْ اضائ ٝسقطيفي ضٚقٗ
 ٚوبضثطزي اظ الشهبز ٔمبٔٚشي ،فسْ اقبض ٜث ٝاِعاْ ثيٕٞ ٝجؿيشٍي ٕٞ ٚيبٍٙٞي ٟ٘بزٞيبي
دِٛي ٔ ٚبِي ثب يىسيٍط  ٚفمساٖ ثط٘بٔ ٝخٟز سحمك وبُٔ ثب٘ىساضي اؾالٔي.
 .9رٍش پضٍّص

زض ايٗ ٔمبِ ٝزض اثشسا ثب اؾشفبز ٜاظ ازثيبر دػٞٚف ٔ ٚهبحج ٝثب ذجطٌبٖ ،فٛأُ ٔؤثط ثيط
سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبيي قس .سقساز ذجطٌبٖ زض ايٗ ٔطحّ ٝز٘ ٜفيط
ثٛز ٜو ٝاظ ٔيبٖ نبحجٙؾطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٘ؾبْ ثيب٘ىي ا٘شريبة قيسٜا٘يس ييب ثيط اؾيبؼ
ٔهبحجٞٝبيي و ٝاظ آٟ٘ب قس ،ٜزض خٟز اؾشرطاج فٛأُ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌطفش ٝاؾيز.
زض ٔطحّ ٝثقس ثب ثيٝويبضٌيطي ضٚـ سبدؿييؽ فيبظي ،14ثي ٝفٙيٛاٖ يىيي اظ ضٚـٞيبي
سهٕيٌٓيطي چٙسٔقيبض ٜاِٛٚيزثٙسي قسٜا٘س.
زض ضٚـ سبدؿيؽ فبظي ،ؾبذشبض ؾّؿّٔ ٝطاسجي زاضاي چٟبض ؾيغح ٞيسف (،)Goal
ٔقيبضٞبي انّي (ٔ ،)MAقيبضٞبي فطفي (ٌ ٚ )SAعيٞٝٙب ( )Aاؾزٞ .يط ٔقييبض انيّي
زاضاي ٔ riقيبض فطفي اؾز .چٗ ٛٞ ٚاً٘ (ٔ ٝ٘ )1981طحّ ٝثطاي اخطاي ضٚـ سبدؿيؽ
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فبظي (ثط اؾبؼ افساز فبظي ٔثّثيي) ضا زض ييه ٔؿيئّ ٝسهيٕيٌٓييطي چٙيسٔقيبض ٜشويط
وطزٜا٘س:
 .1سكىيُ ٔبسطيؽ سهٕيٓ؛
 .2سقييٗ ٔبسطيؽ ٚظٖ ٔقيبضٞب؛
 .3ثئميبؼ وطزٖ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي؛
 .4سقييٗ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي ٚظٖزاض؛
 .5يبفشٗ ضاٜحُ ايسٜاَ فبظي  ٚضس ايسٜآَ فبظي؛
ٔ .6حبؾج ٝفبنّ ٝاظ ضاٜحُ ايسٜآَ  ٚضس ايسٜآَ فبظي؛
ٔ .7حبؾج ٝقبذم قجبٞز؛
٘ .8طٔبَؾبظي قبذم قجبٞز؛
 .9ضسجٝثٙسي ٌعيٞٝٙب.
زض ضٚـٞبي سهٕيٌٓيطي چٙسقبذه ٝثب اؾشفبز ٜاظ ٘ؾطار ذجطٌبٖ ،سقساز ظييبز
ٕ٘ ٝ٘ٛإٞيز چٙسا٘ي ٘ساضز ،ثّى ٝآ٘چٕٟٔ ٝشط اؾز ،ا٘شربة ذجطٌيبٖ ٔيطسجظ اؾيز .اظ
ايٗض ٚذجطٌبٖ ٔس٘ؾط زض ايٗ سحميك اظ ثيٗ افطاز ٔشرهم  ٚفقبَ زض حٛظ ٜالشهبزي ٚ
ٔبِي ا٘شربة قسٜا٘س .ايٗ ذجطٌبٖ قبُٔ اؾبسيس زا٘كٍبٔ ،ٜسيطاٖ  ٚوبضقٙبؾيبٖ فقيبَ زض
ظٔي ٝٙالشهبز ٔ ٚبِي ٔيثبقٙس .اظ ثيٗ دطؾكٙبٔٞٝبي سٛظيـ قيس 23 ،ٜدطؾكيٙبٔ ٝسىٕييُ
قس ؤ ٝجٙبي اِٛٚيزثٙسي فٛأُ لطاض ٌطفش ٝاؾز.
ً .1تايج پضٍّص

دؽ اظ ثطضؾي ازثيبر سحميك ٔ ٚهبحج ٝثب ذجطٌبٖ  ٚنبحجٙؾطاٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي ،ثيؿيز ٚ
ٞفز قبذم زض ضاثغ ٝثب سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي قٙبؾبيي ٌطزييس وي ٝزض
ؾٌ ٝط ٜٚقبذم ٞبي زضٟ٘ ٖٚبزي (ٔطثٛط ث ٝذٛز ثب٘هٞب)ٔ ،ييبٖٟ٘يبزي (ٔطثيٛط ثيٝ
ضٚاثظ قجى ٝثب٘ىي)  ٚفطاٟ٘بزي (ٔطثٛط ث ٝذبضج اظ قجى ٝثب٘ىي) زؾشٝثٙسي قس٘س.

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

 .4-1عَاهل درٍىًْادی
 .4-4-1پاييي تَدى سطح هطالثات غيزجاری در ًظام تاًکي

ٔغبِجبر غيطخبضي ،زض حبَ حبضط يىي اظ ثعضيسطيٗ ٔكىالر ٘ؾبْ ثيب٘ىي ٔيب اؾيز
وٛٔ ٝخت ثطٚظ آؾيت ٞبي ظيبزي اظ خّٕ ٝدسيس آٔسٖ سٍٙٙبي افشجبضي قس ٜاؾز .ثطاي
سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي  ٚسأٔيٗ ٔبِي سِٛيسوٙٙسٌبٖ زاذّي زض ضاؾشبي حٕبييز اظ سِٛييس
ّٔي الظْ اؾز ويٙٔ ٝيبثـ ثيب٘ىي زض زؾيشطؼ ثبقيس سيب ثٍٙيبٜٞيبي زاذّيي ثيٚ ٝييػٜ
وؿت ٚوبضٞبي وٛچه ٔ ٚشٛؾظ ٔٛضز حٕبيز لطاض ٌيط٘س .ثٙٔ ٝؾٛض سرهيم ٔٙبؾت
ٔٙبثـ زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ،الظْ اؾز و ٝاثشسا ٔكىُ ٔغبِجبر غيطخبضي ثطعيطف قيٛز .چيطا
و ٝثبال ثٛزٖ ٔيعاٖ ٔغبِجبر غيطخبضيٙٔ ،بثـ ثب٘ىي ضا اظ چطذ ٝافغبي سؿٟيالر ذبضج
ٔيوٙس  ٚفال ٜٚثط سحٕيُ ذؿبضر ثي٘ ٝؾيبْ ثيب٘ىئ ،شمبضييبٖ ٚالقيي ضا اظ زضيبفيز
سؿٟيالر ٔحطٔ ْٚيؾبظز .ضٕٗ ايٙى ٝثب سرهيم ٘بٔٙبؾت ٔٙبثـ ثيب٘ىي  ٚثيبال ضفيشٗ
ٔغبِجبر غيطخبضي ،افشٕبز ؾذطزٌ ٜصاضاٖ ٘يع ثيطاي ٌصاقيشٗ ٚخي ٜٛذيٛز زض ثب٘يهٞيب
وبٞف ٔييبثس.
 .2-4-1استقزار ًظام اعتثارسٌجي هطتزياى

ثٙٔ ٝؾٛض خٌّٛيطي اظ افيعايف ٔغبِجيبر ٔقيٛق الظْ اؾيز وئ ٝكيشطيبٖ ٔ ٚشمبضييبٖ
سؿٟيالر ثب٘ىي ثط اؾبؼ يه ٘ؾبْ افشجبضؾٙدي زليك ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيط٘س .ايٗ أيط
ٔٛخت ٔيقٛز سب ٔٙبثـ ثب٘ىي ث ٝؾٕز ٔدبضي ٔغٕئٗ سط ٞسايز قٛز  ٚافيع ٖٚثيط آٖ،
ٔي سٛاٖ اٚضاق ثٟبزاض  ٚاثعاضٞبي ٔبِي ضا ثب سٛخ ٝثٔ ٝرشهبر ضيؿه  ٚثبظز ٜآٟ٘يب  ٚثيط
اؾبؼ ؾّيمٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٔكشطيبٖ فطض ٝوطز.
زض ثٙس ٘ٛظز ٓٞؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ،ثيط قيفبفؾيبظي  ٚؾيبِٓؾيبظي
الشهبز  ٚخٌّٛيطي اظ اليسأبر ،فقبِييزٞيب  ٚظٔيٙيٞٝيبي فؿيبزظا اقيبض ٜقيس ٜاؾيز.
افشجبضؾٙدي ٔكشطيبٖ ثب٘ىي يىي اظ السأبسي اؾز و٘ ٝمف ثؿيبض ٕٟٔي زض قفبفؾبظي
 ٚؾبِٓؾبظي الشهبز ايفب ٔيوٙس .ظيطا زض ؾبٔب٘ٞٝبي افشجبضؾٙدي ؾيٛاثك افشجيبضي افيطاز
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ثجز ٔيقٛز ٝ٘ ٚسٟٙب زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اظ آٖ اؾشفبزٔ ٜيقٛز ،ثّى ٝحشي زض ظٔيٞٝٙبي زيٍط
ٔب٘ٙس ٔقبٔالر سدبضي ،اقشغبَ ث ٝوبض ٘ ...ٚيع ٔيسٛاٖ اظ قٙبؾٙبٔ ٝافشجبضي افطاز اؾيشفبزٜ
وطز  ٚايٗ أط ظٔي ٝٙوبٞف ثؿيبضي اظ فؿبزٞب  ٚسرّفبر ضا فطأ ٓٞيؾبظز.
 .9-4-1عذم تزٍيج فزٌّگ هصزفگزايي ٍ لَکسگزايي در تثليغات تاًكّا

فطٔ ًٙٞهطفٌطايي ِٛ ٚوؽٌطايي زض سضبز قسيس ثب ٔفيبٞيٓ اِٚيي ٝالشهيبز ٔميبٔٚشي
اؾزٌ .طچ ٝفٕس ٜثبض انالح  ٚخٟز زٞي فطٔ ًٙٞهطفي ٔطزْ ث ٝفٟس ٜؾبيط ٟ٘بزٞيب
ٔ ٚشِٛيبٖ أٛض فطٍٙٞي اؾزِٚ ،ي الظْ اؾز ثب٘ه ٔطوعي ثب السأبسي ٕٞچ٘ ٖٛؾيبضر
ثط سجّيغبر ثب٘هٞبٔ ،ب٘ـ سطٚيح فطٔ ًٙٞهطفٌطاييي ِ ٚيٛوؽٌطاييي زض ثييٗ آحيبز
خبٔق ٝقٛز.
 .1-4-1هقاٍمساسی ٍ تَهيساسی تاًکذاری الکتزًٍيك ٍ فٌاٍری اطالعات در ًظام تاًکي

چٙب٘چي ٝظيطؾيبذزٞيبي ٘ؾييبْ ثيب٘ىي زض حيٛظ ٜفٙيبٚضي اعالفييبر ثييف اظ حيس ثييط
ٔحهٛالر  ٚذسٔبر ذبضخي ٔشىيي ثبقيس ،آؾييتديصيطي ثيكيشطي زض ٔمبثيُ افٕيبَ
سحطيٓ ٞبي ٔبِي ٘ ٚيع حٕالر ؾبيجطي ذٛاٞس زاقز .اظ آ٘دب و ٝيىي اظ قبذهيٞٝيبي
الشهبز ٔمبٔٚشئ ،مبْٚؾبظي ثرف ٞبي زض٘ٚي زض ٔمبثُ اثطار ٔرطة ٘يطٞٚبي ثيٍب٘ٚ ٝ
ٟٔبخٓ اؾز؛ ثٔٛيؾبظي زا٘ف فٙبٚضي اعالفبر  ٚثب٘ىساضي اِىشط٘ٚيه ثبف

ٔيقيٛز

و ٝالشهبز ٔب زض ثرف ثب٘ىي ،ثيكشط ٔمب ْٚثبقس ٕٝ٘ٛ٘ .السأبر نيٛضر ٌطفشي ٝزض اييٗ
ظٔي ٝٙعطاحي ؾبٔب٘ ٝديبْضؾبٖ اِىشط٘ٚيىي ٔبِي (ؾذبْ) ث ٝخبي ؾيٛئيفز اؾيز وي ٝثيٝ
ٔٙؾٛض اِىشط٘ٚيىي قسٖ ٔطاٚزار ثب٘ىي  ٚايدبز ظيطؾيبذز يىذبضچي ٝذيسٔبرضؾيب٘ي
سٛؾظ ثب٘ه ٔطوعي ايدبز قس .فسْ عطاحي ايٌٗ ٝ٘ٛؾبٔب٘ٞٝبي ثٔٛي ٔٛخت ٔييقيٛز
سب زض ٔٛالـ سحطيٓ ،ث ٝزِيُ ٚاثؿشٍي فٙي اضاي ٝذسٔبر ثب٘ىي ثب اذشالَ ضٚثٝض ٚقٛز.
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 .9-4-1تاال تَدى سطح کيفي ٍ تَاًوٌذی ًيزٍی اًساًي در ًظام تاًکي

سمٛيز الشهبز زا٘فثٙيبٖ ٘يبظٔٙس سطثيز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔشرهم ٔ ٚبٞط اؾز و ٝثب أيط
آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ذالليزٞب زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثٚ ٝخٛز ٔيآيس ٙٔ ٚدط ث ٝافيعاـ ويبضايي
 ٚثٟطٜٚضي ٘ؾبْ ثب٘ىي ،وبٞف ٞعيٞٝٙبي غيطضطٚضي  ٚضيؿيهٞيبي فّٕييبسي قيسٚ ٜ
أىبٖ اقشجب ٚ ٜذغبي ا٘ؿب٘ي ،دِٛكٛيي ،فؿيبزٚضظي  ٚسرّفيبر ديِٛي ٔ ٚيبِي زض اييٗ
ثرف ضا ث ٝحسالُ ٔيضؾب٘سٚ .خٛز آٔٛظـٞبي سرههي ٔٛخت ٔيقٛز سب ٞط يه اظ
اضوبٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي زض ا٘دبْ ٚؽبيف ذٛز ثٟشط فُٕ وٙٙس .ثطاي ٔثبَ وبضوٙبٖ ثب٘يهٞيب ثيب
وؿت سٛإ٘ٙسيٞبي الظْ ٔيسٛا٘ٙس ٔحهٛالر خسيسسط ٔ ٚشٛٙؿسطي ٔشٙبؾت ثب ٘يبظٞيبي
ٔكشطيبٖ ديكٟٙبز زٙٞس ٔ ٚسيطاٖ ثب٘ىي ٘يع ثب چبِف وٕشطي ثطاي اخيطاي ؾيبؾيزٞيب ٚ
ضاٞجطزٞبي والٖ ضٚثٝض ٚذٛاٙٞس ثٛز.
 .9-4-1تٌاسة سطح کوي ًيزٍی اًساًي در ًظام تاًکي تِ هٌظَر هذيزيت ّشيٌِّا

ثطاي ٔمب ْٚثٛزٖ الشهبز ،الظْ اؾز ؾغح ٞعيٞٝٙبي غيطضطٚضي  ٚثيٟٛز ٜدبييٗ ثبقس ٚ
ٔربضج ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞب ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثي ٔسيطيز قٛزٔ .سيطيز ؾيغح وٕيي ؾيطٔبيٝ
ا٘ؿب٘ي ثب٘هٞبي زِٚشي ثٙٔ ٝؾٛض ٔٙغميؾبظي ا٘ساظ ٜزِٚز  ٚحصف فقبِيزٞبي ٔيٛاظي
 ٚثيٟٛز ٚ ٜنطفٝخٛيي زض ٞعيٞ ٝٙبي فٕٔٛي وكٛض اظ زيٍط اِعأبر الشهبز ٔمبٔٚشي زض
٘ؾبْ ثب٘ىساضي وكٛض ث ٝحؿبة ٔيآيس .اظ ايٗض ٚسٛخ ٝث ٝذهٛنييؾيبظي ثب٘يهٞيبي
زِٚشي ٔ ٚسيطيز ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي ٙٔ ٚبثـ ٔبِي زض ثب٘هٞبي زِٚشي ٔيسٛا٘س وٕيه وٙيس سيب
حدٓ زِٚز ٔشٙبؾت ثب ٘يبظ الشهبز وكيٛض ثبقيس  ٚظٔيٙي ٝفقبِييز ثريف ذهٛنيي ٚ
سقب٘ٚي ثيكشط فطاٌ ٓٞطزز.
 .9-4-1فعاليتّای پضٍّص ٍ تَسعِ ( )R&Dدر راستای هقاٍمساسی ًظام تاًکي

أطٚظ ٜزض الشهبز خٟب٘ي ،دػٞٚف  ٚسٛؾق ٝثٙٔ ٝؾٛض وكف  ٚزضيبفز ضٚـٞبي ٘يٛيٗ
ايدبز اضظـ افعٚزٔ ٚ ٜسيطيز ثٟشط ضيؿهٞبي ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛث ٝيىي اظ اِعأبر ا٘ىبض٘بدصيط
سٛؾق ٚ ٝضقس الشهبزي سجسيُ قس ٜاؾز .اظ ايٗض ٚا٘دبْ ديػٞٚف  ٚسٛؾيق ٝثيب ٞيسف
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قييٙبذز ٔؿيييطٞبي خسيييس اضسمييبء  ٚثبِٙييسٌي ،افييعايف ا٘قغييبفدييصيطي  ٚزض ٟ٘بيييز
ٔمبْٚؾبظي ؾبذشبضٞب  ٚثٙيبٖٞبي ٘ؾبْ ٔبِي زض ثطاثط خسيسسطيٗ ذغطار  ٚقىؿزٞبي
ٔبِي اظ ٕٟٔشطيٗ اِعأبر سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي ث ٝقٕبض ٔيآيس .ثطاي ٔثبَ ثطذي ٘يبظٞيب
ٔب٘ٙس وبضر افشجبضي زض ٘ؾبْ ثيب٘ىي ٚخيٛز زاضز وي ٝاؾيشفبز ٜاظ آٖ ٔؿيشّعْ ثطضؾيي ٚ
دػٞٚف وبفي زضثبض٘ ٜح ٜٛعطاحي ٔحهٙٔ َٛبؾت  ٚسجقبر  ٚديبٔسٞبي اؾشفبز ٜاظ اييٗ
ٔحه َٛزض ٘ؾبْ ثب٘ىي اؾز .ظيطا زض غيط ايٗ نٛضر ٕٔىٗ اؾز عطحٞبيي ثي ٝاخيطا
زض آيٙس و ٝديبٔس ٟ٘بيي آٟ٘يب عيٛال٘ي قيسٖ فطآيٙيسٞب  ٚاظ زؾيز زازٖ ظٔيبٖ ،افيعايف
ٞعيٞٝٙب ،افز وبضايي  ٚاثطثركي  ٚزض ٘شيد ٝقىؿز عطح ثبقس.
ٍ .9-4-1جَد ساسٍکارّای اطويٌاىتخطي تِ سپزدُگذاراى در جْت صياًت اس سپزدُّا

افعايف فٙبٚضي  ٚسٛؾق ٝأىب٘بر ٘طْافعاضي  ٚؾرزافعاضي ،أيطي اؾيز وي ٝحطويز
ؾطٔبيٞٝب ضا ثٔ ٝحض ا٘شكبض ذجطٞبي ٍ٘طاٖوٙٙس ٜثيف اظ ديف ضاحزسيط ٕ٘يٛز ٜاؾيز.
ايٗ حميمز ٔٛخت آٖ قس ٜاؾز و٘ ٝؾبْٞبي ٔيبِي زض خٟيبٖ حؿيبة ٚييػٜاي ثيطاي
اعٕيٙبٖثركي ث ٝؾطٔبيٌٝصاضاٖ  ٚؾذطزٌ ٜصاضاٖ ثبظ ٕ٘ٛز ٚ ٜثط٘بٔٞٝبي ٔفيسي ضا خٟيز
نيب٘زثركي ث ٝؾطٔبيٞٝب زض ثطاثط قٛنٞب  ٚذغطار احشٕبِي سطسيت زٙٞيس .اظ اييٗضٚ
الشهبز ٔمب٘ ،ْٚيبظٔٙس ؾبظٚوبضٞبي اعٕيٙبٖثرف ث ٝؾطٔبيٌٝيصاضاٖ  ٚؾيذطزٌٜيصاضاٖ زض
خٟز نيب٘ز اظ ؾذطزٜٞب ٚؾطٔبيٞٝب اؾز .اِجش ٝسبو ٖٛٙالسأبر  ٚفقبِيزٞبيي ٕٞچيٖٛ
ثيٕ ٝؾذطز ٜزض قجى ٝثب٘ىي زض حبَ ديٍيطي اؾزِٚ ،ي الظْ اؾز ايٌٗ ٝ٘ٛفقبِيزٞب ثيب
قشبة ثيكشطي ث ٝؾطا٘دبْ ثطؾس.
 .9-4-1سَْلت رٍيِّای تاًکي جْت تطَيق صادرات

اسىبي ثيف اظ حس ث ٝنبزضار ٘فشي ،ضٕٗ وبٞف ؾطيـ ؾطٔبيٞٝبي ّٔي  ٚثطٚر ٔييبٖ
٘ؿّيٛٔ ،خت ٚاثؿشٍي قسيس ثٚ ٝاضزار  ٚقيىٙٙسٌي الشهيبز ذٛاٞيس قيس .حٕبييز
ثب٘هٞب اظ ثرف نبزضار غيط٘فشي ثب افغبي سؿٟيالر ٞسفٕٙسٔ ،يسٛا٘س عي يه ثط٘بٔيٝ
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فّٕيبسي ؾ ٟٓايٗ ٘ٛؿ نبزضار ضا زض سِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛض افيعايف زٞيس .اِجشيٝ
الظْ اؾز زض وٙبض ايٗ أط ،ؾبيط ؾبظٚوبضٞبي سبٔيٗ ٔبِي ٕٞچئ ٖٛؿييط ثيبظاض ؾيطٔبيٝ
 ٓٞث ٝعٛض خسي ز٘جبَ ٌطزز  ٚسٟٙب ث٘ ٝؾبْ ثب٘ىي اوشفب ٘كٛز .چطاو ٝاسىبي وبُٔ ثرف
نبزضار غيط٘فشي ث ٝسأٔيٗ ٔبِي ٘ؾبْ ثب٘ىي ،ذٛز اظ خّٕٛٔ ٝا٘ـ سحمك الشهبز ٔميبٔٚشي
زض وكٛض ث ٝحؿبة ٔيآيس.
ّ .41-4-1ذايت تسْيالت خزد تاًکي تِ هٌظَر تطَيق هطتزياى تِ خزيذ کاالّای ايزاًي

يىي اظ ِٛاظْ سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي ،سٛخ ٝثي ٝالشهيبز ّٔيي  ٚوبالٞيبي ايطا٘يي اؾيز.
ٕٟٔشطيٗ ٘مكي و٘ ٝؾبْ ثب٘ىي ٔيسٛا٘س زض ايٗ ظٔي ٝٙايفيب وٙيس ،آٖ اؾيز وي ٝزض ثريف
سرهيم ٔٙبثـ ثطاي ذطيس وبالٞبي ذطز ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي ؾيبؾشٍصاضي ٕ٘بيس ؤ ٝكيشطيبٖ ٚ
ٔشمبضيبٖ سؿٟيالر ثب٘ىي ،زض ذطيس وبالٞبي ٔهطفي ث ٝؾيٕز ٔحهيٛالر  ٚوبالٞيبي
زاذّي ٌطايف يبثٙس سب اظ ايٗ عطيك ،سِٛيس ّٔي سمٛيز قٛز .اخطاي عيطحٞيبي ٔٙبؾيت
وبضر افشجبضي ذطيس وبالٞبي ايطا٘ي ثطاي ٔكشطيبٖ ذطز اظ يه ؾي٘ ٚ ٛييع ويبضرٞيبي
سدبضي ثطاي سأٔيٗ ٔبِي ؾطٔبي ٝزض ٌطزـ ثٍٙبٜٞبي سِٛيسوٙٙس ٜوبالٞبي ثب ويفيز ٘ميف
ٕٟٔي زض ايٗ ظٔي ٝٙزاضز.
ّ .44-4-1ذايت تسْيالت کالى تاًکي تِ هٌظَر تطَيق تَليذکٌٌذگاى کاالّای ايزاًي

وٕجٛز ٘مسيٍٙي اظ ٕٟٔشطيٗ ٔٛا٘قي اؾز وٕٛٞ ٝاض ٜثي ٝفٙيٛاٖ زغسغي ٝسِٛيسوٙٙيسٌبٖ
زاذّي ٔغطح ثٛز ٜاؾز  ٚالظٔ ٝضفـ ايٗ ٔكىُ آٖ اؾز و ٝؾيبؾيشٍصاضيٞيبي ٘ؾيبْ
ثب٘ىي ثيكشط ث ٝؾٕز حٕبيز اظ فقبِييزٞيبي سِٛييسي ٔشٕبييُ ثبقيس .ثيسيٟي اؾيز
افشجبضؾٙدي ،أذص ٚثبيك ٔٛضز ٘يبظ ٘ ٚؾبضر ثط حؿٗ اؾيشفبز ٜاظ ٔٙيبثـ سؿيٟيالر ثيط
وبضآٔسي ايٗ ؾيبؾز ٔيافعايس .قجى ٝثب٘ىي ٔيسٛا٘س ثب افغبي سؿٟيالر ث ٝثٍٙبٜٞيبي
وٛچه ٔ ٚشٛؾظ ،سؿٟيالر ذطز ،سؿٟيالر ؾجع (خٟز حٕبيز اظ ٔحيظ ظيؿيز) ٚ
ا٘ٛاؿ سؿٟيالر زيٍط ،سِٛيسوٙٙسٌبٖ زاذّي ضا ثٚ ٝيػ ٜزض قيطايظ سحيطيٓ ييبضي زٞيس.
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٘بٌفش ٝديسا اؾز و ٝزض وٙبض افغبي سؿٟيالر ثبيس ؾبظٚوبض ٔٙبؾيت ثيطاي ٘ؾيبضر ثيط
ٔهطف سؿٟيالر ٘يع زض ٘ؾط ٌطفش ٝقٛز سب سؿٟيالر ث ٝنٛضر ٞسفٕٙس اؾشفبز ٜقٛز.
ٔطٚض سدطثٝ٘ ٝچٙساٖ ذٛقبيٙس عيطح حٕبييز اظ ثٍٙيبٜٞيبي ظٚزثيبظز ٚ ٜا٘حيطاف
ثطذي اظ ٔٙبثـ سؿٟيالسي ث ٝفقبِيزٞبي غيطسِٛيسي  ٚوٓ ثبظز ٜضطٚضر ايٗ أط ضا ثيكشط
٘كبٖ ٔيزٞس.
 .42-4-1ضفافيت ٍ سالهت ًظام تاًکي ٍ پاييي تَدى فساد هالي

ٞط الشهبزي زض ثؿشط فسْ قفبفيز ٘ ٚؾبضر وبفي لٛاي ٘ؾيبضسي ،زچيبض فؿيبز ،ضقي،ٜٛ
ضا٘زذٛاضيٚ ،يػٜذٛاضي  ٚاذشالؼ ٔيقٛز  ٚظٔي ٝٙؾطٔبيٌٝصاضي  ٚسِٛيس فقبَ زض آٖ
وبٞف ٔييبثس .اظ ايٗ ض ٚاضسمبي ؾغح قفبفيز  ٚؾالٔز ٘ؾبْ ثيب٘ىي ،زليز ثيكيشط ثيط
وٙشطَ  ٚحؿبثطؾي زاذّي ،سٛخ ٝثٟشط ثئ ٝمِٛي ٝحبوٕييز قيطوشي زض ٘ؾيبْ ثيب٘ىي ٚ
خٌّٛيطي اظ ثطٚظ ا٘ٛاؿ ٔفبؾس دِٛي  ٚثب٘ىي ثطاي فّٕيبسيؾبظي ؾيبؾيزٞيبي الشهيبز
ٔمبٔٚشي ضطٚضسي اخشٙبة٘بدصيط ذٛاٞس ثٛز .ضاٜا٘ساظي ؾبٔب٘ٞٝبي اِىشط٘ٚيىيي ٘ؾيبضسي
ثٙٔ ٝؾٛض ضنس وطزٖ خطيبٖ ٔجبزالر ٔبِي ٚ ٚخ ٜٛزض زاذُ ٘ؾبْ ثب٘ىي ٘ ٚيع ثيٗ ٘ؾيبْ
ثب٘ىي  ٚؾبيط اضوبٖ الشهبزئ ،يسٛا٘س ٘مف فٕيسٜاي زض قيفبفؾيبظي  ٚؾيبِٓؾيبظي
الشهبزي ايفب وٙس  ٚاظ ثؿيبضي ٔفبؾس ديف اظ ٚلٛؿ آٟ٘ب خٌّٛيطي ٕ٘بيس.
 .49-4-1تاال تَدى سطح کوي ٍ کيفي سزهايِ تاًكّا

وٕيز  ٚويفيز ؾطٔبي ٝثب٘هٞب ٔٛخت ٔيقٛز سب ثب٘يهٞيب زض قيطايغي وي ٝسىب٘يٞٝيب،
سٙفٞب ،قٛنٞب  ٚثحطاٖٞبي ٔبِي زض الشهبز قيٛؿ ٔييبثٙس ،آؾيتدصيطي وٕشطي زاقشٝ
ثبقٙس .سأويس ٔىطض ان َٛسٛافمٙبٔٞٝبي ثبَ ثط افعايف ويفيز  ٚوفبيز ؾطٔبي ،ٝحبوي اظ
ايٗ ٘ىش ٟٓٔ ٝاؾيز وئ ٝميبْٚؾيبظي الشهيبز ّٔيي ٘يبظٔٙيس اضسميبي اييٗ ز ٚؾيغح اظ
ؾطٔبيٞٝبي ثب٘ىي ٔي ثبقسٔ .غّٛة اؾيز ٘ؿيجز وفبييز ؾيطٔبي ٝثي ٝفٙيٛاٖ يىيي اظ
قبذمٞبي ٔ ٟٓزض ضسجٝثٙسي ثب٘هٞب ٔس٘ؾط لطاض ٌيطز  ٚثب٘ه ٔطوعي سأويس ٘ ٚؾيبضر
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خسيسطي ثطاي افكبي زضؾز اعالفبر وفبيز ؾطٔبي ٝزض ٌعاضـٞبي ٔسيطيز ضيؿيه
ثب٘هٞب زاقش ٝثبقس.
 41-4-1تَسيع عادالًِ هٌاتع تاًکي

ثب ٍ٘بٞي ث ٝؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي زضٔييبثيٓ و ٝفساِز يىيي اظ ٔحٛضٞيبي
ٔ ٟٓسحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض وكٛض اؾز .سٛظيـ ٔٙبثـ  ٚسؿٟيالر ثيب٘ىي زض ؾطسبؾيط
وكٛض  ٚفسْ سٕطوع آٖ سٟٙب زض ثطذي اظ اؾشبٖٞب  ٚقيٟطٞبي دطخٕقييز  ٚثيب ٘فيٛش زض
ؾيبؾشٍصاضيٞبي الشهبزي ،اظ خّٕ ٝزيٍيط ديكيٟٙبزٞبيي اؾيز وي ٝثيٙٔ ٝؾيٛض اخيطاي
ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ث٘ ٝؾبْ ثب٘ىي وكٛض سٛنئ ٝيقٛز .ثب٘ه ٔطوعي ٘ييع
ٔيسٛا٘س ثب ؾيبؾزٞبي سكٛيمي ذٛز ،آٖ زؾش ٝاظ ثب٘هٞيب ٛٔ ٚؾؿيبسي وي ٝثيب سٛظييـ
فبزال٘ٙٔ ٝبثـ ،اٞشٕبْ ثيكشطي ث ٝاخطاي ٔؿيئِٛيزٞيبي اخشٕيبفي ذيٛز زاض٘يس ضا ٔيٛضز
حٕبيز لطاض زٞس.
ٍ .49-4-1جَد چارچَب هٌاسة هذيزيت ريسك ٍ حاکويت ضزکتي در ًظام تاًکي

ٔسيطيز ضيؿه ٘ٝسٟٙب ٔٛخت وبٞف آؾيتدصيطي ثب٘هٞب زض ٔمبثُ ا٘ٛاؿ ضيؿيهٞيبي
احشٕبِي ٔي ٌطزز ،ثّى ٝظٔي ٝٙاؾشفبز ٜاظ ؽطفيزٞبي ثبِم ٜٛثطاي ثطٚرآفطيٙيي ثيكيشط ضا
٘يع ٟٔيب ٔيؾبظز .أطٚظ ٜاؾشب٘ساضزٞبي ثيٗإِّّي (ٕٞچ ٖٛاؾيشب٘ساضزٞبي سيسٚيٗ قيسٜ
سٛؾظ وٕيش ٝثبَ  ٚوٕيش ٝوٛظ٘ )ٚيع ثط ضطٚضر ٔسيطيز ٔٙبؾت ضيؿهٞبي ٔ ٟٓثب٘ىي
ٔب٘ٙس ضيؿه افشجبضي ،ضيؿه ٘مسيٍٙي ،ضيؿيه فّٕييبسي  ٚضيؿيه ثيبظاض ٕٞ ٚچٙييٗ
ايدبز چبضچٛة ٔٛثط حبوٕيز قطوشي ٔؿئٛال٘ ٝثيطاي سٙؾييٓ ضٚاثيظ شي٘فقيبٖ ثيب٘ىي
سأويس زاض٘س.
 .2-1عَاهل هياىًْادی
ّ .4-2-1نآٌّگي ًْادّای ًظارتي ٍ قضايي در هقاٍمساسی ًظام تاًکي

ثطاي ٞط حطوز ثعضي ّٔ ٚيٚ ،خٛز ٕٞبٍٙٞي  ٚا٘ؿدبْ ضطٚضي اؾيز .ثيب سٛخي ٝثيٝ
إٞيز ٘ؾبضر  ٚثبظضؾي زض خٌّٛيطي اظ ٚلٛؿ سرّفبر  ٚفؿبزٞبي ٔبِي الظْ اؾز وٝ

اٍلَيتتٌذی عَاهل هؤثز تز تحقق سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي در ًظام تاًکي تا استفادُ اس رٍش 419 ...

سٕبٔي ٟ٘بزٞبي ٘ؾبضسي  ٚلضبيي ثب ٚحسر ضٚي ٝثؿشطي آضاْ ٔ ٚغٕئٗ ضا ثطاي فقبِييز
٘ؾبْ ٔبِي  ٚثب٘ىي وكٛض فطا ٓٞؾبظ٘س .ثسيٟي اؾز ٔٛاظيوبضي ،سساذُ ٔؿئِٛيزٞيب ٚ
٘يع سكسز  ٚسضبز لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضار اظ وبضايي ايٗ ٟ٘بزٞبي حيبسي زض وكيٛض ٔييوبٞيس.
ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛزض ظٔيٞٝٙبيي ٔب٘ٙس ٚنٔ َٛغبِجبر غيطخبضئ ،جبضظ ٜثب دَٛقٛيي ٔ ٚفبؾيس
ثب٘ىي ،سكريم ٔشرّفبٖ ٚالقي  ٚثطذٛضز لبعـ ثيب آٟ٘يب ثيٕٞ ٝىيبضي سٍٙبسٙيً ثب٘يه
ٔطوعي ،ل ٜٛلضبييٟ٘ ٚ ٝبزٞبي ٘ؾبضسي ٘يبظٔٙس اؾز.
 .2-2-1اثزتخص تَدى آيييًاهِّا ٍ دستَرالعولّای ًظام تاًکي

ثس ٖٚيه ثؿشط حمٛلي ٔغّٛة ٕ٘يسٛاٖ سٛلـ اخطاي ؾيبؾزٞبي الشهيبز ٔميبٔٚشي زض
وكٛض ضا زاقز .نٙقز ثب٘ىساضي يه نٙقز دٛيب اؾز  ٚثب ٘ٛآٚضيٞبي ٔبِي نيٛضر
ٌطفش ٝزض ؾبِيبٖ اذيط ضٚظثٝضٚظ ثط ديچيسٌي آٖ افعٚز ٜقس ٜاؾز .اظ ايٗ ض ٚالظْ اؾيز
ثؿيبضي اظ آييٗ٘بٔٞٝب  ٚزؾشٛضاِقُٕ ٞبي ٘ؾبْ ثب٘ىي ثب ٍ٘بٞي ٔجشٙي ثيط اني َٛالشهيبز
ٔمبٔٚشي ثبظثيٙي ،انالح قٛز.
افع ٖٚثط ايٗ سسٚيٗ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضار ٔٙبؾت ٘ٝسٟٙب زض ؾغح ذٛز ثب٘هٞب ثّى ٝزض
ؾغح والٖ ٕٞچ ٖٛسٙؾيٓ ضاثغ ٝثيٗ زِٚز  ٚثب٘يه ٔطويعي ،ضاثغي ٝثب٘يه ٔطويعي ثيب
ثب٘هٞب  ٚضاثغ ٝثب٘هٞب ثب يىسيٍط خٟز ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي أطي ضطٚضي اؾز.
ٍ .9-2-1جَد فضای سالن رقاتتي در ضثکِ تاًکي

ضلبثز اظ ٕٟٔشطيٗ فٙبنط ٔؤثط زض ايدبز ض٘ٚك ،سٛؾق ٚ ٝسمٛيز ٘ؾبْ ٔبِي اؾز .ضلبثز
ٔب٘ٙس قٕكيط زِ ٚج ٝاي اؾز و ٝاٌط ث ٝنيٛضر نيحيح  ٚؾيبِٓ خطييبٖ يبثيس ٔٛخيت
ديكطفز  ٚثبِٙسٌي ٔ ٚمبْٚؾبظي الشهبز قس ٚ ٜاٌيط ثي ٝنيٛضر ٘بنيحيح ٔ ٚفؿيسا٘ٝ
ا٘دبْ دصيطز ثؿشطؾبظ ثحطاٖ  ٚسىب٘ٞٝبي سالعيٓآٚض زض ٘ؾيبْ ٔيبِي وكيٛض ٔييقيٛز .اظ
ايٗ ضٚ ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ث ٝفٛٙاٖ يىيي اظ فٛأيُ ايديبز وٙٙيسٜ
الشهبز ٔمبٔٚشي ٔيسٛا٘س ٘مفآفطيٗ ثبقس .ايٗ ضلبثز ثبيس زض فطنٞٝبيي ا٘دبْ قٛز ويٝ
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ٔٙبفـ شي٘فقبٖ ثب٘ه ضا زض ٔدٕٛؿ ث ٝعيٛض ٔشقيبزَ  ٚزض ؾيغحي ثيبالسطٙٔ ،فقيز ويُ
خبٔق ٝضا افعايف ثجركس .ثطاي ٔثبَ ضلبثز ٘بزضؾز  ٚذبضج اظ ليب٘ ٚ ٖٛلبفيس ٜخٟيز
خصة ٔٙبثـ ثيكشطٌ ،طچ ٝزض ؾغح ذطز ٔيسٛا٘يس ثيطاي ٔكيشطيبٖ خيصاة ثبقيسِٚ ،يي
ٕٔىٗ اؾز سجقبر آٖ ٕٞچ ٖٛؾطايز سرّفبر ثي ٝؾيبيط فقبِييز ٞيبي ثيب٘ىي ،ايديبز
فضبي ثيافشٕبزي  ٚثيثجبسي ،زأٍٙيط وُ خبٔق ٝقٛز.
 .1-2-1يکپارچگي ،اتحاد ٍ اًسجام ًظام تاًکي در راستای تحقق اّذاف کالى اقتصادی

ثٙٔ ٝؾٛض سحمك الشهبز الظْ اؾز اسحبز  ٚا٘ؿدبْ زض ٖٚثرفٞبي ٔرشّف ٘ؾيبْ ثيب٘ىي
زض ؾغح ٔغّٛثي لطاض زاقش ٝثبقس .ثب٘هٞب ثبيس ثي ٝز٘جيبَ آٖ ثبقيٙس وي ٝضيٕٗ اخيطاي
نحيح فقبِيزٞبي ٔشسا َٚثب٘ىي ،ؾيبؾزٞبي وّيي الشهيبز ٔميبٔٚشي ضا ٘ييع زض ٘ؾيبْ
ثب٘ىي سقميت ٕ٘بيٙس  ٚايٗ أطٕٞ ،بٍٙٞي ثيٗ ثب٘هٞب  ٚوُ قيجى ٝثيب٘ىي ضا ٔييعّجيس.
ثطاي ٔثبَ ٚلشي ؾيبؾشي اظ ؾٛي ثب٘ه ٔطوعي ث ٝثب٘هٞب اثالك ٔيقٛز ،ثب٘هٞب ثبييس زض
اخطاي آٖ ؾيبؾز ث ٝنٛضر ٕٞب ٚ ًٙٞيىذبضچٔ ،ٝمبْ ٘بؽط قجى ٝثب٘ىي ضا زض اخيطاي
ؾيبؾزٞب ٕٞطاٞي وٙٙس.
فقبِيز ٔشسا َٚثب٘هٞب ٘جبيس ٔب٘قي زض ضا ٜسحمك ٞسف ٚاحس وّيز ٘ؾيبْ ثيب٘ىي زض
ٔؿيط سحمك اخطاي الشهبز ٔمبٔٚشي ثبقس ٕٝ٘ٛ٘ .ثطٚظ فسْ اسحبز ثيٗ ثب٘هٞيب ،زض ثحي
زضيبفز ٘ىطزٖ وبضٔعز اظ دبيب٘ٞٝبي فطٚـ ( )P.O.Sاؾز وي ٝزض ييه ٔمغيـ ظٔيب٘ي اظ
ؾٛي ثطذي ثب٘هٞب اخطا قس ٛٔ ٚخت دسيس آٔسٖ فط٘ ًٙٞبزضؾيشي زض ظٔيٙي ٝزضيبفيز
وبضٔعز ذسٔبر ثب٘ىي ٌطزيسٕٞ .چٙيٗ ثب٘ه ٔطوعي ٚؽيف ٝزاضز ثطاي اسحيبز  ٚا٘ؿيدبْ
٘ؾبْ ثب٘ىي ٓٞ ٚؾ ٛويطزٖ فقبِييزٞيبي ثب٘يهٞيب ثيب ؾيبؾيزٞيبي الشهيبز ٔميبٔٚشي
ثط٘بٔٝضيعي ٘ ٚؾبضر وبفي ضا ا٘دبْ زٞس.
ّ .9-2-1نآٌّگي تاسار پَل ٍ سزهايِ

ضٚقٗ اؾز و٘ ٝؾبْ ثب٘ىي ث ٝسٟٙبيي ٕ٘يسٛا٘س ؾيبؾزٞبي الشهبز ٔمبٔٚشي ضا زض وكيٛض
اخطايي ؾبظز .ثبيس ثيٗ ثرفٞبي الشهبزي ٔطسجظ ثب قجى ٝثيب٘ىي افيٓ اظ ٘ؾيبْ ٔبِييبسي،
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٘ؾبْ ٌٕطوي٘ ،ؾبْ آٔٛظقي ،ثرف نٙقز ،ثرف ذسٔبر ،سقب٘ٚيٞب ،ثريف ذهٛنيي
ٕٞ ...ٚبٍٙٞي ٚخٛز زاقش ٝثبقس ٞ ٚط فٙهط ايٗ قجى ٝثبييس ثىٛقيس سيب ٘ميف ذيٛز زض
ضاؾشبي سحمك ؾيبؾز ٞبي الشهبز ٔمبٔٚشي ضا ث ٝذيٛثي ايفيب وٙيس .اسهيبَ ؾيبٔب٘ٞٝيبي
اعالفبسي ٟ٘بزٞبي ٔعثٛض ث ٝقجى ٝثب٘ىئ ٓٞ ،يسٛا٘س ث ٝقجى ٝثب٘ىي زض اضائ ٝذسٔبر ثٝ
ٔكشطيبٖ وٕه وٙس ٟ٘ ٓٞ ٚبزٞبي ٔعثٛض ٔيسٛا٘ٙس ضٚيٞٝبي ذٛز ضا ثيب ٕٞىيبضي قيجىٝ
ثب٘ىي ثٟشط ا٘دبْ زٙٞس .ثطاي ٔثبَ زض نٙقز ثب٘ىساضي أطٚظٔ ٜجبحثي چ ٖٛثب٘ىساضي ثبظ
ٔغطح ٔيقٛز و ٝزض آٖ ثب٘ه ث ٝنٛضر ؾفبضقي ٘طْافعاضٞيب  ٚذيسٔبسي ضا ثيطاي ييه
نٙقز يب قطوز ذبل ٔب٘ٙس نطافي ،ثيٕ ...ٚ ٝاضائٔ ٝيزٞيس ٞ ٚيط ز ٚعيطف اظ ٔٙيبفـ
حبنُ ٕٞچ ٖٛافعايف ؾطفز  ٚويفيز فطض ٝذسٔبر ثٟطٜٙٔس ٔيق٘ٛس.
 .9-1عَاهل فزاًْادی
ٍ .4-9-1جَد ًقطِ راُ عولياتي ًظام تاًکي هتٌاسة تا سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي

ٞط حطوز ّٔي  ٚثعضي٘ ،يبظٔٙس ثط٘بٔٝضييعي  ٚسيسٚيٗ ٘مكي ٝضا ٜفّٕييبسي ثيب زض ٘ؾيط
ٌطفشٗ  ٕٝٞؽطفيزٞب ،فطنز ٞب ،سٟسيسٞب ٘ ٚمبط ضيقف  ٚليٛر آٖ حيٛظ ٜاؾيز .اظ
ايٗ ض ٚالظْ اؾز و ٝثب٘ه ٔطوعي ث ٝفٛٙاٖ ٔمبْ ٘بؽط ثبظاض د ،َٛثب اقطافي وي ٝثي٘ ٝؾيبْ
ثب٘ىي زاضز سسٚيٗ ٘مك ٝضا ٜفّٕيبسي ٘ؾبْ ثب٘ىي زض ديكجطز ؾيبؾيزٞيبي وّيي الشهيبز
ٔمبٔٚشي ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زٞس.
 .2-9-1اصالح قاًَى عوليات تاًکي تذٍى رتا

ثب سٛخ ٝث ٝدي٘ٛس الشهبز ٔمبٔٚشي ثب فط ًٙٞاؾالٔي ايطا٘ي ،الظْ اؾيز وي٘ ٝؾيبْ ثيب٘ىي
وكٛض ٌبْٞبي خسيسطي زض ٔؿيط سحمك وبُٔ ثب٘ىساضي اؾالٔي ثطزاضز .سغجيك ضٚـٞيب
 ٚاٍِٞٛبي اؾشفبز ٜقس ٜزض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثيب اني َٛاؾيالٔي زض ٚاليـ ثئ ٝقٙيبي ا٘غجيبق
ؾبظٚوبضٞبي سٛظيـ ٔٙبثـ ٔبِي  ٚؾيبؾزٞبي دِٛي ثب لٛافس زيٙي  ٚاِٟيي اؾيز وي ٝزض
ٟ٘بيز ث ٝاؾالٔي قسٖ ٞطچ ٝثيكشط ضٚاثيظ حيبوٓ ثيط ٔٙبؾيجبر الشهيبزي ،اذالليي ٚ
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اخشٕبفي ٔطزْ ٔيا٘دبٔس .ث ٝسبظٌي عطحيي سيسٚيٗ قيس ٜاؾيز وي ٝثي ٝانيالح ليبٖ٘ٛ
فّٕيبر ثب٘ىي ثس ٖٚضثب دطزاذشٓٞ ٚ ٝاو ٖٛٙزض ٔطحّ ٝثطضؾي  ٚسهيٛيت ليطاض ٌطفشيٝ
اؾز .سٛخ ٝثٔ ٝؤِفٞ ٝبي الشهبز ٔمبٔٚشي زض ايٗ انالحئ ٝيسٛا٘س ثؿشط ٔٙبؾيجي ثيطاي
سحمك ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ثبقس.
 .9-9-1فزٌّگساسی ٍ تزٍيج گفتواى اقتصاد هقاٍهتي در جاهعِ درتارُ هسائل تاًکي

دٙساقز ٔطزْ ٘ؿجز ث ٝضثٛي ثٛزٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي ،فٙهط افشٕيبز ضا وئٕٟ ٝشيطيٗ ؾيطٔبيٝ
٘ؾبْ ثب٘ىي اؾز ،ذسقٝزاض ٔيوٙس .اظ ايٗض ٚالظْ اؾز سب ثب فطٙٞيًؾيبظي فٕئٛي ٚ
سطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز ٔمبٔٚشي زض خبٔق ،ٝضٕٗ ايديبز افشٕيبز زض فٕئ ْٛيطزْ ،ظٔيٙيٝ
ٔغبِج ٝفٕٔٛي ثطاي سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي فطا ٓٞقٛز .زض ٚاليـ يىيي اظ
فٙبنط انّي زض سحمك ؾيبؾزٞبي الشهيبز ٔميبٔٚشي ،فٙهيط فطٙٞيً  ٚفيعْ فٕئٛي
خسي زض خبٔق ٝثطاي زؾشيبثي ث ٝايٗ ٞسف اؾز.
 .1-9-1هذيزيت صحيح ًَساىّای ارسی

٘ٛؾب٘بر قسيس اضظي يىيي اظ زالييُ ثييافشٕيبزي فقيبالٖ الشهيبزي ثي ٝثط٘بٔيٝضييعي
ؾيبؾشٍصاضاٖ الشهبزي وكٛض اؾز ٙٔ ٚدط ث ٝذطٚج ؾطٔبيٞٝيب اظ وكيٛض ٔييقيٛز .اظ
آ٘دب و ٝثطاي ٔحمك قسٖ الشهبز ٔمبٔٚشي ث ٝؾطٔبيٞٝبي والٖ ٘يبظ قيبيب٘ي ٚخيٛز زاضز،
ثبيؿييشي ثييب ثؿشطؾييبظي ٞسفٕ ٙيس ضغيييٓ اضظي زض وكييٛض ،فييسْ اعٕيٙييبٖ ايييٗ ثييبظاض ضا
حشياالٔىبٖ وٙشطَ ٕ٘ٛز ٚ ٜثجبر ثيكشط ضا ث ٝفٛٙاٖ فبّٔي ٔ ٟٓزض سهٕيٓؾيبظي فقيبالٖ
 ٚؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ الشهبزي فطإٛ٘ ٓٞز .زض ايٗ ضاؾشب السأبسي اظ لجيُ عطاحيي اثعاضٞيبي
دٛقف ضيؿه اضظ  ٚايدبز وطيسٚض اضظي ٔٙبؾت ث٘ ٝؾط ٔيضؾس.
 .9-9-1هذيزيت حجن ًقذيٌگي تَسط تاًك هزکشی تا ّذف کٌتزل تَرم

زض يه الشهبز ٔمب ،ْٚثطاي ايٙى ٝالشهبز ٔجشٙي ثط ٘يطٞٚيبي زض٘ٚيي (زض٘ٚيعا)  ٚديكيطٚ
ثبقس ،ث ٝثجبر الشهبزي  ٚوٙشطَ ٘طخ سٛضْ٘ ،ييبظ ٚافيطي زاضزٍٕٞ .طاييي ٞ ٚسفٍيصاضي
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ثّٙسٔسر زض ؾيبؾزٞبي دِٛي ،وبٞف ؾّغٔ ٝبِي زِٚز ،اؾشمالَ ثيكشط ثب٘ه ٔطويعي،
سأٔيٗ وؿطي ثٛزخ ٝزِٚز اظ عطيك ثبظاض ؾيطٔبي ٚ ٝاثعاضٞيبي ٔيبِي اؾيالٔي ٕٞچيٖٛ
نىٛن اظ خّٕ ٝضاٞىبضٞبي ديكٟٙبزي ثطاي وٙشطَ ٘مسيٍٙي  ٚسٛضْ  ٚزض ٘شيدي ٝوٕيه
ث ٝثجبر دِٛي زض وكٛض ث ٝقٕبض ٔيضٚز.
ثسيٟي اؾز الشهبزي و ٝثطاي ؾبِيبٖ ٔشٕبزي ٌطفشبض ٘طخٞيبي ثيبالي سيٛضْ اؾيز
ٞطٌع ٕ٘يسٛا٘س ذٛز ضا الشهبزي ٔمبٔ ٚ ْٚؿشحىٓ ثطقٕبضز.
 .9-9-1رصذ تزًاهِ تحزين تاًکي ٍ پيص تيٌي تْذيذّا

يىي اظ ثٙسٞبي ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ث ٝضنس سحطيٓٞيبي الشهيبزي خٟيز
آٔبزٜؾبظي ٔ ٚمبثّٞ ٝطچ ٝثٟشط ثب آ٘بٖ ٔطثٛط اؾيز .سحيطيٓٞيبي الشهيبزي فٕٔٛيب ثيب
وبٞف ٔيعاٖ زؾشطؾي ثٍٙبٜٞبي الشهبزي ثٟ٘ ٝبزٜٞبي اؾبؾيي سِٛييسٛٔ ،خيت افيعايف
ٞعي ٝٙسِٛيس قس ٚ ٜؾطٔبيٞٝبي الشهبز ضا اظ چطذ ٝسِٛيسٔحٛضي زٚض ٔيؾبظز .افع ٖٚثيط
ايٗ خٙج ،ٝثرف ٕٟٔشطي اظ سحطيٓٞب ثب ٚيػٌيٞبيي ٕٞچٛٞ ٖٛقٕٙسي  ٚفّيحوٙٙيسٌي
زضنسز ايدبز ذُّ زض فقبِيز ٟ٘بزٞبي ٔ ٚ ٟٓثعضي الشهبزي اؾزٍ٘ .يبٞي خيبٔـ ثيٝ
ٔحشٛاي سحطيٓٞبي الشهبزي ٚضـ قس ٜفّيي ٝاييطاٖ٘ ،كيبٍ٘ط اييٗ ٚالقييز اؾيز ويٝ
ٚظاضر ٘فز  ٚثب٘ه ٔطوعي ث ٝفٛٙاٖ زٟ٘ ٚبز ٔ ٚ ٟٓسأثيطٌصاض الشهيبزي ثييف اظ ؾيبيط
ثرفٞب ٞسف افٕبَ سحطيٓٞب لطاض زاقشٝا٘س .اظ ايٗض ٚالظْ اؾز قجى ٝثب٘ىي  ٚثٚٝييػٜ
ثب٘ه ٔطوعي ثب ضنس ثط٘بٔٞٝبي سحطيٓ ثب٘ىي ،ضاٜٞبي ٔمبثّ ٝثب اثيطار ٔريطة ايٍ٘ٛٙيٝ
سحطيٓٞب ضا قٙبؾبيي  ٚثب اؾشفبز ٜاظ ؽطفيزٞبي فّٕي  ٚفّٕيبسي ٔٛخٛز زض ٘ؾبْ ثب٘ىي
وكٛض ،ضاٜٞبي ٔمبْٚؾبظي ضا ديفثيٙي  ٚعطاحي ٕ٘بيس.
 .9-9-1اثزتخطي ارتثاطات تييالوللي در ضثکِ تاًکي

فسٜاي اظ الشهبز ٔمبٔٚشي چٙيٗ سقجيط ٔيوٙٙس و ٝايٗ الشهبز سٛني ٝثي ٝلغيـ اضسجيبط ثيب
ز٘يبي ثيط ٚ ٖٚاسىبي نطف ث ٝزاذُ وكٛض ضا زاضزِٚ .ي ثبيس سٛخ ٝزاقش ٝثبقيٓ و ٝاييٗ
أط ٘ ٝاظ ِحبػ ٔٙغك الشهبزي دصيطفش ٝاؾز  ٝ٘ ٚچٙيٗ چيعي زض ؾيبؾيزٞيبي الشهيبز
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ٔمبٔٚشي ٚخٛز زاضز .ايٗ أط زض ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي ،اظ نفز ثطٌٖٚطاييي
اؾشٙجبط ٔيقٛز سب ثطذي اظ افطاز چٙيٗ ثطزاقز ٘ىٙٙس و ٝزضٖٚظا ثٛزٖ ثئ ٝقٙيي لغيـ
اضسجبط ثب وكٛضٞبي زيٍط اؾز .اضسجبط زض ضٕٗ ايٙى ٝاؾشمالَ  ٚفعر الشهبزي حفيؼ
قٛزٞ ،ي ايطازي ٘ساضز ٔ ٚب ٔيسٛا٘يٓ ثب وكٛضٞبي زيٍط خٟبٖ اضسجبط ٔٙبؾت  ٚؾبظ٘سٜ
زاقش ٝثبقيٓ  ٚاسفبلب يىي زيٍط اظ قبذمٞبيي و ٝثطاي ٔمبْٚؾبظي ٘ؾيبْ الشهيبزي ثيٝ
٘ؾط ٔيضؾس ،اضسجبط ثب وكٛضٞبي اؾالٔي زيٍط اؾز.
زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ٘يع ثطٌٖٚطايي  ٚاضسجبط ثب ثرف ثب٘ىساضي ثييٗإِّيُ ضيٕٗ حفيؼ
اؾشمالَ  ٚفعر الشهبزي وكيٛض٘ ،يٝسٟٙيب ٔكيىّي ٘يساضز ،ثّىي ٝاظ خّٕي ٝاليسأبر ٚ
قبذمٞبيي اؾز و ٝثطاي ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثيب٘ىي ثبييس ٔيس٘ؾط ليطاض ٌييطز .زض اييٗ
ضاؾشب ٘ؾبْ ثب٘ىي وكٛض ٔيسٛا٘س ثب ٔؤؾؿبر ٔيبِي اؾيالٔي ثييٗإِّّيي ٕٞب٘ٙيس ثب٘يه
سٛؾق ٝاؾالٔي ،ؾبظٔبٖ حؿبثساضي  ٚحؿبثطؾي ٔؤؾؿبر ٔبِي اؾالٔي اضسجبعبر فّٕي
ٕٞ ٚىبضيٞبي اخطايي ؾبظ٘سٜاي زاقش ٝثبقس سب فكبضٞبي ٘بقي اظ سحطيٓٞيبي ؽبِٕب٘يٝ
ثط الشهبز وكٛض وٕشط قٛز.
 .9اٍلَيتتٌذی عَاهل

ثٙٔ ٝؾٛض اِٛٚيزثٙسي فٛأُ ،اظ ذجطٌبٖ ذٛاؾش ٝقس سب إٞييز ٞيط ييه اظ فٛأيُ ضا
ٔكرم وٙٙس .ؾذؽ ثط اؾبؼ خس 1 َٚافساز لغقي ٔشٙبؽط ٞيط ضسجي ٝثي ٝافيساز فيبظي
ٔثّثي سجسيُ قس٘س  ٚؾذؽ ٔجٙبي ضٚـ سبدؿيؽ فبظي لطاض ٌطفشٙس.
جذٍل ( :)4هقاديز فاسی هَرد استفادُ تزای تعييي اّويت عَاهل
توصيف

عدد قطعی

عدد فازي مثلثی

ذيّي وٓ

1

()0 ٚ 0 ٚ 20

وٓ

2

()0 ٚ 20 ٚ 40

ٔشٛؾظ

3

()30 ٚ 50 ٚ 70

ظيبز

4

()60 ٚ 80 ٚ 100

ذيّي ظيبز

5

()80 ٚ 100 ٚ 100
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ديف اظ سحّيُ ٘شبيح سحميك ،ضٚايي  ٚدبيبيي دطؾكٙبٔ ٝاضظيبثي قس ٜاؾيز .زض اييٗ
سحميك ثطاي ؾٙدف ضٚايي دطؾكٙبٔ ،ٝضٚايي نٛضي اظ عطييك اضائي ٝآٖ ثي ٝذجطٌيبٖ ٚ
زضيبفز ٘ؾطار ٔثجز آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفش ٚ ٝسأيييس قيس .ثيطاي ؾيٙدف دبييبيي
دطؾكٙبٔ ٝاظ ز ٚضٚـ ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ  ٚضٚـ ٌيبسٕٗ اؾيشفبز ٜقيس ٜاؾيز .ثيط
اؾبؼ ثطآٚضز ا٘دبْ قس ٜزض ٘طْافعاض  ،SPSSضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاثط ثب  0/856اؾز
و ٝؾغح ثباليي اظ دبيبيي ضا ٘كبٖ ٔيزٞسٕٞ .چٙيٗ ٔمبزيط ضطيت ال٘سا زض ضٚـ ٌبسٕٗ
٘يع فٕٔٛب اظ  0/82ثيكشط ثٛز ٜاؾز.
زض اثشسا ثٙٔ ٝؾٛض سكىيُ ؾبذشبض ؾّؿّٔ ٝطاسجئ ،شغييطٞبي سحميك ثيط اؾيبؼ خيسَٚ
(٘ )2بٍٔصاضي قسٜا٘س .قبيبٖ شوط اؾز زض ايٗ ؾبذشبض ،ذجطٌبٖ سحميك ث ٝفٛٙاٖ ٔقيبضٞيبي
انّي  ٚفٛأُ ٔؤثط ث ٝفٛٙاٖ ٌعيٞٝٙب سقطيف قسٜا٘س (قىُ.)1
جذٍل (ً :)2وادگذاری هتغييزّای تحقيق

سطح

متغيير

نماد

ٞسف انّي

اِٛٚيزثٙسي فٛأُ ٔٛثط ثط سحمك الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ايطاٖ

Goal

ذجط ٜاَٚ

Ex1

ؾغح ا:َٚ

ذجط ٜزْٚ

Ex2

ٔقيبضٞبي انّي

...

ú

ذجط ٜثيؿز  ٚؾْٛ

Ex23

دبييٗ ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ىي

A11

اؾشمطاض ٘ؾبْ افشجبضؾٙدي ٔكشطيبٖ

A12

فسْ سطٚيح فطٔ ًٙٞهطفٌطايي ِٛ ٚوؽٌطايي زض سجّيغبر ثب٘هٞب

A13

...

ú

اثطثركي اضسجبعبر ثيٗإِّّي زض قجى ٝثب٘ىي

A37

ؾغح زٌ :ْٚعيٞٝٙب
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Goal
Ex1

A11

A12

A13

Ex2

ú

Ex23

A14

A15

....

A37

ضکل ( :)4ساختار سلسلِ هزاتثي عَاهل هَثز تز تحقق اقتصاد هقاٍهتي در .
ًظام تاًکي ايزاى
.
٘شبيح ث ٝزؾز آٔس ٜزض ٔطاحُ ٔرشّف ضٚـ سبدؿيؽ فبظي ث ٝقطح شيُ اؾز:
 )1سكىيُ ٔبسطيؽ سهٕيٓ
Ex1
ú
Ex23
(A11 )80, 100, 100( ... )30, 50, 70
...

...

...

ú

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

 )2سقييٗ ٔبسطيؽ ٚظٖ
ثطاي سقييٗ ٚظٖ ٔقيبضٞب (ذجطٌبٖ) ،ثط اؾيبؼ ؾيغح سحهييالر  ٚؾيبثم ٝويبضي،
افساز ٔطثٛع ٝسرهيم يبفز.
سحهيالر
وبضقٙبؾي وبضقٙبؾي اضقس زوشطي  ٚثبالسط
ؾبثم ٝوبضي (ؾبَ)

 1سب 2

1

2

3

 3سب 5

2

4

6

 6سب 8

3

6

9

 8سب 10

4

8

12

 10ث ٝثبال

5

10

15
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افساز خس َٚفٛق ثط اؾبؼ ٔدٕٛؿ ٔمبزيط خس َٚث ٝنٛضر ٘طٔبَ سجسيُ قسٜا٘يس.
ايٗ افساز ث ٝنٛضر افساز لغقي زض ٔبسطيؽ سهٕيٓ ٘طٔبَ قس ٜضطة ٔيق٘ٛس.
سحهيالر
وبضقٙبؾي وبضقٙبؾي اضقس زوشطي  ٚثبالسط
ؾبثم ٝوبضي (ؾبَ)

 1سب 2

0/011

0/022

0/033

 3سب 5

0/022

0/044

0/067

 6سب 8

0/033

0/067

0/100

 8سب 10

0/044

0/089

0/133

 10ث ٝثبال

0/056

0/111

0/167

 )3ثئميبؼ وطزٖ ٔبسطيؽ سهٕيٓ فبظي
Ex1
ú
Ex23
()0/8, 1, 1( ... )0/3, 0/5, 0/7

...

...

A11
ú

...

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

ٔ )4بسطيؽ فبظي ٚظٖزاض
ú

Ex23

Ex1

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

...

...

...

ú

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

 )5ضاٜحُ ايسٜآَ فبظي  ٚضاٜحُ ضسايسٜآَ فبظي
Ex23

ú

Ex1

( )0/044, 0/044, 0/044( ... )0/067, 0/067, 0/067ضاٜحُ ايسٜآَ فبظي
( )0/013, 0/013, 0/013( ... )0/000, 0/000, 0/000ضاٜحُ ضسايسٜآَ فبظي
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 )6فبنّ ٝاظ ضاٜحُ ايسٜآَ  ٚضسايسٜآَ فبظي
فبنّ ٝاظ ضاٜحُ ضس ايسٜآَ فبظي
̃

Ex23

0/035 0/0926
...

ú

...

0/035 0/855

فبنّ ٝاظ ضاٜحُ ايسٜآَ فبظي
̃

Ex1

Ex23

Ex1 ú

A11 0/028 ...

A11 0/005 ... 0/035 0/329

ú

ú

...

...

A37 0/023 ...

...

...

...

...

A37 0/011 ... 0/035 0/415

 )7قبذم قجبٞز  ٚقبذم قجبٞز ٘طٔبَ قسٜ
Normilized CCi

CCi

0/043

0/738

...

...

0/039

0/674

A11
ú
A37

 )8ضسجٝثٙسي فٛأُ
دؽ اظ ٔطست وطزٖ ٔمبزيط قبذم قجبٞز ٘طٔبَ قيس ،ٜاِٛٚييز فٛأيُ ثي ٝسطسييت اظ
ثيكشطيٗ ث ٝوٕشطيٗ حبنُ قس ٜاؾز (خسا.)4 ٚ 3 َٚ
جذٍل ( :)9اٍلَيتتٌذی عَاهل هَثز تز تحقق سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي در ًظام تاًکي

رتبه
2
3
4

قفبفيز  ٚؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ىي  ٚدبييٗ ثٛزٖ
فؿبز ٔبِي
اؾشمطاض ٘ؾبْ افشجبضؾٙدي ٔكشطيبٖ
دبييٗ ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض
٘ؾبْ ثب٘ىي
ثبال ثٛزٖ ؾغح ويفي  ٚسٛإ٘ٙسي ٘يطٚي
ا٘ؿب٘ي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي

رتبه

1

نام عامل

15
16
17
18

نام عامل
ثبال ثٛزٖ ؾغح وٕي  ٚويفي ؾطٔبيٝ
ثب٘هٞب
اثطثرف ثٛزٖ آييٗ٘بٔٞٝب ٚ
زؾشٛضاِقُٕٞبي ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٚخٛز ٘مك ٝضا ٜفّٕيبسي ٘ؾبْ ثب٘ىي ٔشٙبؾت
ثب ؾيبؾزٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي

ٓٞآٍٙٞي ثبظاض د ٚ َٛؾطٔبيٝ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ٔمبْٚؾبظي  ٚثٔٛيؾبظي ثب٘ىساضي
اِىشط٘ٚيه  ٚفٙبٚضي اعالفبر زض ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض قجى ٝثب٘ىي
ٔسيطيز حدٓ ٘مسيٍٙي سٛؾظ ثب٘ه ٔطوعي
ثب ٞسف وٙشطَ سٛضْ
ٚخٛز چبضچٛة ٔٙبؾت ٔسيطيز ضيؿه ٚ
حبوٕيز قطوشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي

19
20
21
22

اثطثركي اضسجبعبر ثيٗإِّّي زض قجى ٝثب٘ىي 23
ٓٞآٍٙٞي ٟ٘بزٞبي ٘ؾبضسي  ٚلضبيي زض
ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٔسيطيز نحيح ٘ٛؾبٖٞبي اضظي
ٚخٛز ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت اعٕيٙبٖثركي ثٝ
ؾذطزٌٜصاضاٖ زض خٟز نيب٘ز اظ ؾذطزٜٞب
فقبِيزٞبي دػٞٚف  ٚسٛؾق ٝزض ضاؾشبي
ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي

24
25
26
27

يىذبضچٍي ،اسحبز  ٚا٘ؿدبْ ٘ؾبْ ثب٘ىي زض
ضاؾشبي سحمك اٞساف والٖ الشهبزي
ؾِٟٛز ضٚيٞٝبي ثب٘ىي خٟز
سكٛيك نبزضار
ٞسايز سؿٟيالر والٖ ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض
سكٛيك سِٛيسوٙٙسٌبٖ وبالٞبي ايطا٘ي
سٛظيـ فبزال٘ٙٔ ٝبثـ ثب٘ىي
انالح لب٘ ٖٛفّٕيبر ثب٘ىي ثس ٖٚضثب
سٙبؾت ؾغح وٕي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ٘ؾبْ
ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض ٔسيطيز ٞعيٞٝٙب
ٞسايز سؿٟيالر ذطز ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض
سكٛيك ٔكشطيبٖ ث ٝذطيس وبالٞبي ايطا٘ي
فسْ سطٚيح فطٔ ًٙٞهطفٌطايي ٚ
ِٛوؽٌطايي زض سجّيغبر ثب٘هٞب
فطًٙٞؾبظي  ٚسطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز
ٔمبٔٚشي زض خبٔق ٝزضثبضٔ ٜؿبئُ ثب٘ىي

ضنس ثط٘بٔ ٝسحطيٓ ثب٘ىي  ٚديفثيٙي
سٟسيسٞب
جذٍل ( :)1اٍلَيتتٌذی عَاهل هؤثز تز تحقق سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي
در ًظام تاًکي تِ تفکيك سيزهجوَعِّا

رتبه
2

قفبفيز  ٚؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ىي ٚ
دبييٗ ثٛزٖ فؿبز ٔبِي
اؾشمطاض ٘ؾبْ افشجبضؾٙدي ٔكشطيبٖ

رتبه

1

عوامل دروننهادي

عوامل مياننهادي

1

ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض قجى ٝثب٘ىي

2

ٓٞآٍٙٞي ٟ٘بزٞبي ٘ؾبضسي  ٚلضبيي زض
ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي
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3
4
5
6

8
9
10
11

٘ؾبْ ثب٘ىي
ثبال ثٛزٖ ؾغح ويفي  ٚسٛإ٘ٙسي ٘يطٚي
ا٘ؿب٘ي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٔمبْٚؾبظي  ٚثٔٛيؾبظي ثب٘ىساضي
اِىشط٘ٚيه  ٚفٙبٚضي اعالفبر زض ٘ؾبْ ثب٘ىي

4
5

زؾشٛضاِقُٕٞبي ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٓٞآٍٙٞي ثبظاض د ٚ َٛؾطٔبيٝ
يىذبضچٍي ،اسحبز  ٚا٘ؿدبْ ٘ؾبْ ثب٘ىي زض
ضاؾشبي سحمك اٞساف والٖ الشهبزي

ٚخٛز چبضچٛة ٔٙبؾت ٔسيطيز ضيؿه ٚ
حبوٕيز قطوشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي
ٚخٛز ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت اعٕيٙبٖثركي ثٝ
ؾذطزٌٜصاضاٖ زض خٟز نيب٘ز اظ ؾذطزٜٞب
فقبِيزٞبي دػٞٚف  ٚسٛؾق ٝزض ضاؾشبي
ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي
ثبال ثٛزٖ ؾغح وٕي  ٚويفي ؾطٔبي ٝثب٘هٞب
ؾِٟٛز ضٚيٞٝبي ثب٘ىي خٟز سكٛيك
نبزضار
ٞسايز سؿٟيالر والٖ ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض سكٛيك
سِٛيسوٙٙسٌبٖ وبالٞبي ايطا٘ي

رتبه

7

دبييٗ ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض

3

اثطثرف ثٛزٖ آييٗ٘بٔٞٝب ٚ

1
2
3
4

عوامل فرانهادي
ٔسيطيز حدٓ ٘مسيٍٙي سٛؾظ ثب٘ه
ٔطوعي ثب ٞسف وٙشطَ سٛضْ
اثطثركي اضسجبعبر ثيٗإِّّي زض قجىٝ
ثب٘ىي
ٔسيطيز نحيح ٘ٛؾبٖٞبي اضظي
ضنس ثط٘بٔ ٝسحطيٓ ثب٘ىي  ٚديف ثيٙي
سٟسيسٞب
ٚخٛز ٘مك ٝضا ٜفّٕيبسي ٘ؾبْ ثب٘ىي

12

سٛظيـ فبزال٘ٙٔ ٝبثـ ثب٘ىي

5

ٔشٙبؾت ثب ؾيبؾزٞبي وّي
الشهبز ٔمبٔٚشي

13
14
15

سٙبؾت ؾغح وٕي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ٘ؾبْ
ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض ٔسيطيز ٞعيٞٝٙب
ٞسايز سؿٟيالر ذطز ثب٘ىي ثٙٔ ٝؾٛض سكٛيك
ٔكشطيبٖ ث ٝذطيس وبالٞبي ايطا٘ي
فسْ سطٚيح فطٔ ًٙٞهطفٌطايي ٚ
ِٛوؽٌطايي زض سجّيغبر ثب٘هٞب

6
7

انالح لب٘ ٖٛفّٕيبر ثب٘ىي ثس ٖٚضثب
فطًٙٞؾبظي  ٚسطٚيح ٌفشٕبٖ الشهبز
ٔمبٔٚشي زض خبٔق ٝزضثبضٔ ٜؿبئُ ثب٘ىي
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جوعتٌذی ٍ ًتيجِگيزی

زض ٔمبِ ٝحبضط سالـ قس سب ٕٟٔشطيٗ ٔؤِفٞٝب  ٚالسأبر ٔؤثط زض سحميك ؾيبؾيزٞيبي
وّي الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ثطضؾي  ٚسجيييٗ قيٛز .ثيط اؾيبؼ ٘شيبيح ديػٞٚف،
قفبفيز  ٚؾالٔز ٘ؾبْ ثب٘ىي  ٚديبييٗ ثيٛزٖ فؿيبز ٔيبِي ،اؾيشمطاض ٘ؾيبْ افشجبضؾيٙدي
ٔكشطيبٖ  ٚدبييٗ ثٛزٖ ؾغح ٔغبِجبر ٔقٛق زض ٘ؾبْ ثب٘ىي اظ ٕٟٔشطيٗ فٛأُ ٔيؤثط ثيط
سحمك ؾيبؾز ٞبي وّي الشهبز ٔمبٔٚشي زض ٘ؾبْ ثب٘ىي وكٛض ث ٝحؿبة ٔيآيس ويٞ ٝيط
ؾ ٝايٗ فٛأُ ٔطثٛط ث ٝفٛأُ زضٟ٘ ٖٚبزي ٔيثبقيس .زض ثريف فٛأيُ ٔييبٖ ٟ٘يبزي
ٚخٛز فضبي ؾبِٓ ضلبثشي زض قجى ٝثب٘ىي ٓٞ ٚآٍٙٞيي ٟ٘بزٞيبي ٘ؾيبضسي  ٚلضيبيي زض
ٔمبْٚؾبظي ٘ؾبْ ثب٘ىي ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔشطيٗ فٛأُ قٙبذش ٝقس ٜاؾز .افيع ٖٚثيط اييٗ زض
ثرف فٛأُ فطاٟ٘بزئ ،سيطيز حدٓ ٘مسيٍٙي سٛؾظ ثب٘يه ٔطويعي ثيب ٞيسف وٙشيطَ
سٛضْ ٘ ٚيع اثطثركي اضسجبعيبر ثييٗإِّّيي زض قيجى ٝثيب٘ىي اظ ٕٟٔشيطيٗ اييٗ فٛأيُ
ٔيثبقس .قبيؿش ٝاؾز ٔؿئٛالٖ ٘ؾبْ ثب٘ىي ،ؾيبؾزٞيبي وّيي الشهيبز ٔميبٔٚشي ضا ثيٝ
فٛٙاٖ ثبيؿشٝاي ذغيط ٔس٘ؾط لطاض زٙٞس  ٚفقبِيزٞب  ٚثط٘بٔٞٝبي ذٛز ضا ثب ٞسف سحميك
ايٗ ؾيبؾزٞب ؾبٔب٘سٞي ٕ٘بيٙس.
يادداضتّا
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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