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چکيذُ

ثب اثالـ ػيبػز هبي كلي اقشلبد مقبومشي ،انگيزض مازبؾ ي فزشاه ؿزذ اػزز سزب ثزب
اػش بد اص خطمـيهبي كلي دس اين ػيبػزز هزب ،نػزبا اقشلزبدي مشبزي ثزش دانزؾ و
فنزبوسي ،ؾززذابز ثنيزبر ،دسورصا و ثززشورگزشا ،دييززب و ديـزشو مشقززو ؿزيد و ابگززييي
ابهبا ثخؾ اص نػبا اقشلبدي اػالا ؾينيز يبثذ .نػبا ثبنبي ثش ؾنيار يبي اص اخضاي مه
دس نػبا اقشلبدي كـيس ،نقؾ مهمي دس سشقو و اخشاي اين ػيبػزهب ثشؾهذ داسد .دس
مقببش حبضش دغ اص سجيين ويظگيهبي اقشلبد مقبومشي ،سالؽ مزيؿزيد سزب ؾيامز مزؤثش
ثشسشقو ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي ؿنبػبيي و سسجشثنذي ؿيد .ثزش
منػيس ؿنبػبيي اين ؾيام اص ادثيبر دظوهؾ و ملزبحجش ثزب خجشگزبر اػزش بد ؿزذ و
ػذغ ثب اػش بد اص سوؽ سبدؼيغ فبصي ثزش ؾنزيار يبزي اص سوؽهزبي سلزمي گيزشي
چنذمؿيبس  ،ؾيام مضثيس اوبييز ثنذي ؿذ و ميضار اهميز آنهب دس سشقو ػيبػزهزبي
كلي اقشلبد مقبومشي مـخق گشديذ اػز .ثشاػبع نشبيح سشقيو ،ؿ بفيز و ػزالمز
نػبا ثبنبي و دبيين ثيدر فؼبد مببي ،اػشقشاس نػبا اؾشجبسػندي مـزششيبر و دزبيينثزيدر
ػطح مطببجبر مؿيق دس نػبا ثبنبي اص مه سشين ؾيام مؤثش ثشسشقو ػيبػزهبي كلزي
اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي كـيس ثش حؼبة ميآيذ.
ٍاصگاى کليذی

اقشلبد مقبومشي ،ثبنبذاسي اػالمي ،نػبا ثبنبي ،سبدؼيغ فبصي
طجقشثنذي H12, G21, E58 :JEL
 دانـديي دكششي مذيشيز مببي ،دانـگب سهشار و كبسؿنبع دظوهـي دظوهـبذ دزيبي و ثزبنبي ثبنزر مشكزضي
(نييؼنذ مؼئيل)
 اػشبديبس دظوهـبذ ديبي و ثبنبي ثبنر مشكضي
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هقذهِ

اثالـ ػيبػز هبي كلي «اقشلزبد مقزبومشي» (مدمزؽ سـزخيق ملزلشز نػزبا)1392 ،
ثشاػبع ثنذ ير اك  110قبنير اػبػي سيػط مقبا مؿػ سهجشي نييزذثخؾ حشكشزي
ني و سذثيشي اثشثخؾ دس سقييز و مقبواػبصي ثنيبرهبي اقشلبد ملزي و ثبسوسػزبصي آر
دس ػبلهبي ديؾسو اػز .ػيال مهمي كش دس اين صمينش طشح ميؿيد آر اػز كش نػزبا
ثبنبي دس ير اقشلبد مقبومشي چش ويظگيهبيي ثبيذ داؿشش ثبؿذ؟ چش اقذامبسي سا ثبيزذ دس
اوبييز ثشنبمشهبي خييؾ قشاس دهذ و اص چش اقذامبسي ثبيؼشي دشهيض نمبيذ؟
دظوهؾ حبضش دسكذد دبػخ ثش دو دشػؾ اػبػي اػز .اول آنبش مهمششين ؾيام
مؤثش ثش سشقو ػيبػز هبي كلي اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثزبنبي كزذااانزذ؟ و دوا آنبزش
اوبييزثنذي ؾيام مؤثش ثش سشقو ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي چگينزش اػزز؟ دس
اين دظوهؾ اثشذا مهمششين ويظگيهبي اقشلبد مقبومشي مؿشفزي ؿزذ و ػزذغ سدزبسة
مـبثش دس اقشلبد مشؿبسف ثيبر ميؿيد .دس ادامش ثب ثهش گيشي اص ػيبػزهبي كلي اقشلزبد
مقبومشي دس قببت نػبا ثبنبي سالؽ ؿزذ سزب مهز سزشين ؾيامز مزؤثش ثزش سشقزو ايزن
ػيبػزهب ميسد ثشسػي و سشلي قشاس گيشد و ػذغ ثب ثهش گيشي اص نػشار خجشگبر و ثزب
اػش بد اص سوؽ سبدؼيغ فبصي ثش ؾنيار يبزي اص سوؽهزبي سلزمي گيزشي چنزذمؿيبس
ميضار اهميز ؾيام مخشلف مـخق گشدد.
 .4ادتيات پضٍّص
 .4-4هفَْم اقتصاد هقاٍهتي

ؾنيار «اقشلبد مقبومشي» دس ادثيبر مشؿبسف ؾل اقشلبد مؿزبدل دقيقزي نزذاسد .اص ايزنسو
ميسيار ارؾبر نميد اين واط ثشخبػشش اص فشهنگ اػالمي ايشاني كـيس ثزيد و اكزطالح
نييني دس ادثيبر اقشلزبدي ثزش ؿزمبس مزيآيزذ .ثزب كنبزبؽ دس منزبثؽ دس مزييزبثي كزش
اكطالحبسي همچير ضذؿبننذگي اقشلبدي ،1دبيذاسي و سذاوا اقشلزبدي 2،اػزششببا و
دييػشگي مشقبثز دس اقشلزبد 3،ثجزبر اقشلزبد كزالر 4،اقشلزبد ثبصداسنزذ و ثبصداسنزذگي
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اقشلبدي 5،مقبوا ثيدر اقشلبدهب و نهبدهزب 6،وضزؿيز ايؼزشبيي دس اقشلزبد 7،اقشلزبد ثزب
وضؿيز ثبثجبر 8و سششي ؿبني دس اقشلبد 9ثب م هيا «اقشلزبد مقزبومشي» داساي قشاثزز
مي ثبؿذ؛ امب ثش غبهش نضديبششين اكطالح ثش م هيا اقشلبد مقبومشي (اقشلبد حمزبيشي)،10
كش ثش مؿنبي ايدبد چشش حمبيشي سيػط ػيبػززهزبي اقشلزبدي اص يزر ميضزؽ خزبف
همچير ثخؾ سأمين انشطي و يب ثخؾ سيبيذ و كبسآفشيني اػز.
آنگينش كش اص ثيبنبر سهجش مؿػ انقزالة ثشمزيآيزذ اقشلزبد مقزبومشي ،يزر م هزيا
گؼششد ثب سيـشهبي اػالمي و ثيمي اػز كش ثب م زبهي ثنيزبدين اقشلزبد اػزالمي گزش
خيسد اػز .اقشلبد مقبومشي ير ابگيي اقشلزبدي ثزيمي و ؾلمزي ثشآمزذ اص فشهنزگ
انقالثي و اػالمي اػز كش ضمن داؿشن سونذ سو ثش سؿذ ،دس مقبث سشفنزذهبي دؿزمنبر
اص كمششين آػيت دزيشي ثشخيسداس اػز .اقشلبد مقزبومشي ،سزبكشيبي ميقزز و صودگززس
ثشاي ؿشايط فؿلي اقشلبد نيؼز ،ثلبش ير ساهجشد ثلنذمذر و دائمزي اػزز كزش ثبؾز
مي ؿيد اقشلبد ،دس مقبث سببنش هبي اقشلبدي و غيشاقشلبدي مقبوا ؿيد .الصا ثزش اؿزبس
اػز كش سيخش ثش كليذواط هبيي همچير سويبشد خهزبدي ،انؿطزبفدززيش ،فشكززػزبص،
ميبذ ،دسورصا ،ديـشو ،ثشورگشا ،كبسآفشين ،نيآوسي و دانؾثنيبني ،سقبثزدزيشي ،اكزالح
ابگيي ملشف ميسيانذ مخشلبر و مـخلش هبي اين نيؼ اقشلبد سا ثيؾ اص ديؾ ثزشاي
مب سوؿن ػبصد.
 .2-4تجزتِ جْاًي

ثب مشوسي ثش ػيبػزهبي اقشلبدي كـيسهبي خهبر دسمييبثي كش ايزشار سنهزب كـزيسي
نيؼز كش قلذ نميد سب اقشلبد خيد سا دس ثشاثش سببنشهبي داخلي و خبسخي مقبواػبصي
نمبيذ .سدشثيبر نـبر مي دهذ كش قج اص ايشار نيض ثشخزي كـزيسهب (هزش چنزذ ثزش طزيس
ثخـي) ثش اين ػمز حشكز داؿششانذ كزش ثزش ؾلزز س زبورهزبي فشهنگزي ،مززهجي و
ػيبػي كـيسهب ثب يبذيگش ،ابگيثشداسي كذدسكذي دوكـيس اص يبذيگش منبػت نيؼز.
گشچش ثش نػش ميسػذ م هيا اقشلبد مقبومشي كش ميسد سأكيذ مقبا مؿػز سهجزشي اػزز،
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م هيمي ثش مشاست ؾباسش و ؾميوسش اص آر چيضي اػز كزش دس ثشخزي كـزيسهبي خهزبر
وخيد داسد .ثب وخيد اين ،دس اين ثخؾ ػؿي ميؿيد چنذ نمينش اص مقبواػبصي ثخـزي
دس اقشلبد خهبني مؿشفي ؿيد.
 .4-2-4تجزتِ اقتصاد آهزيکا

دغ اص ثششار ن شزي كزش دس آر كـزيسهبي ؾشثزي ،آمشيبزب و غزشة سا سشزشي كشدنزذ و
همچنين ثؿذ اص وقيؼ انقزالة اػزالمي دس كـزيس ايزشار ثزش ؾنزيار يبزي اص مهز سزشين
كبدسكننذگبر ن ز و گبص خهبر ،اقشلبد آمشيبب احؼبع نميد ثب چببؾ خذيزذي مياخزش
ؿذ اػز و اص اينسو ثشنبمشاي ثشاي مقبواػبصي ثخؾ انزشطي اقشلزبد خزيد ثزب ؾنزيار
«طشح امنيز انشطي» سا ثشنبمش سيضي نمزيد .سوي آوسدر ثزش فنزبوسيهزبي نزيين و كمشزش
انشطي ثش ،اػش بد اص انشطي هبي خبيگضينهبي ن ز ،رخيزش ػزبصي ن زز ثزشاي سوصهزبي
ثششاني و ...اص خملش اقذامبر اقشلبد آمشيبب دس مقبواػبصي ثخؾ انشطي خيد ثيد اػز.
 .2-2-4تجزتِ اقتصاد تزکيِ

كـيس سشكيش ديؾ اص آنبش ثب ايشار قشاسداد گبصي منؿقذ ػبصد ،ك واسدار گبص خزيد سا اص
كـيس سوػيش اندبا مي داد .دس دي اقذاا سشكيش ثشاي دييػشن ثش اسشبديزش اسودزب و احشمزبل
ايدبد چببؾ ػيبػي و منطقش اي ثب كـيس سوػيش ،اين كـيس سلمي گشفز ايزشار سا نيزض
دس واسدار گبص ميسد نيبص خيد ػهي نمبيذ ،سب اص اين طشيو ،ثش مقبواػبصي ثخؾ انشطي
خيد اقذاا نميد ثبؿذ.
 .9-2-4تَافقٌاهِ تال 9

ثهششين ؿبهذ ثش سدشثش خهبني مقبواػبصي اقشلبد دس نػبا ثزبنبي ،اثزالـ سيافقنبمزشهزبي
ثبل 11اص ػيي كميشش نػبسر ثزبنبي ثزبل 12دس ثبنزر ثزينابمللزي سؼزييش ( )BISاػزز.
اوبين ميسد اص سيافقنبمشهبي كميشش ثبل ،سيافقنبمزش ثزبل  1ثزيد كزش دس ػزبل  ،1988اسائزش
ؿذ ) .(Basel Committee on Banking Supervision, 1988دغ اص آر سيافقنبمش ثبل،2
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دس ػززبل  2004منشـززش ؿززذ ).)Basel Committee on Banking Supervision, 2004
آخشين ميسد اين سيافقنبمشهب نيض مشثزي ثزش سيافقنبمزش ثزبل  3اػزز كزش دزغ اص وقزيؼ
ثشززشار مززببي ػززبل  ،2008ثززش منػززيس سقييززز ثيـززشش نػززبا ثززبنبي اص نػززش مززذيشيز
نقززذينگي ،حبكميززز ؿززشكشي ،ك بيززز ػززشمبيش و ...دس ػززبل  2010منشـززش ؿززذ
).(Basel Committee on Banking Supervision, 2010

سيافقنبمشهبي ثبل ،ؿبخقهب و مذلهبيي سا ثشاي مقبثلش ثزب سيؼزرهزبي ؾمزذ دس
نػبا ثبنبي (همبننذ سيؼر اؾشجبسي ،سيؼر نقذينگي ،سيؼر ثبصاس و سيؼزر ؾمليزبسي)
مؿشفي كشد انذ .ثشاي مثبل دس سيافقنبمش ثبل  ،2ػش سكن حذاق ابضامبر ػشمبيشاي ،فشاينذ
ثشسػي نػبسسي و نػ ثبصاس ثش منػيس اػششببا ثخـي ثش چبسچية مذيشيز سيؼزر دس
ثبنرهب سجيين ؿذ انذ .همچنين ثشاػبع سيافقنبمش ثبل  ،3ثبنرهزب ثبيزذ ػزشمبيش ثيـزششي
ثشاي مقبثلش ثب ؿشايط ثششاني دس نػش ثگيشنذ و داسايزيهزبي ثبكي يزز و نقذؿزينذ سزشي
نگشداسي كننذ .دس اين سيافقنبمشهب ثش نقؾ ػشمبيش ثش ؾنيار ػذشي 13دس مقبث صيزبرهزبي
ؿذيذ و اطمينبر ثخـي ثش ػشمبيشگزاسار و رين ؿزبر ثبنزرهزب سيخزش ؿزذ و سقييزز
چبسچية مذيشيز سيؼر ثبنرهب ثشاي اخشاي ثهشزش ؾمليزبر ثزبنبي و آمزبدگي ثزشاي
مقبثلش ؿشايط ثششاني مذنػش قشاس گشفشش اػز.
 .2پيطيٌِ پضٍّص

همبرطيس كش گ شش ؿذ ،اقشلبد مقبومشي دس ادثيبر مشؿبسف مؿبدل دقيقي نذاسد .بززا دس
ايندب ثش ثشخي دظوهؾهبي داخلي كش دس صمينش اقشلزبد مقزبومشي اندزبا ؿزذ اػزز،
اؿبس ميؿيد.
اثيابشؼني و ثهبسونذي ( )1392ثب مؿشفي اوساق دوػييش اسصي ثزش ؾنزيار سويزشاي
ثشاي مؿزبمالر اسصي دس يزر اقشلزبد مقزبومشي ،آر سا اثزضاسي منبػزت ثزشاي ديؿزؾ
سيؼرهبي اسصي دس اقشلبد كـيس و نػبا ثبنبي ثشؿمشد انذ.
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ػيف و خيؿبالا خؼشوؿبهي ( )1392ضمن آػيتؿنبػزي نػزبا اسصي ميخزيد،
ساهببسهبيي ثشاي دي سيضي نػبا اسصي ثش مؿني دقيو آر ثيبر كزشد و ػزذغ نػزبا اسصي
مطلية ثشاي اقشلبد ايشار دس چبسچية اقشلبد مقبومشي سا مؿشفي و ديـنهبد كشد انذ.
ميػييبر و ؾجذابلهي ( )1392ثب سجيين آػيت هبي اخشاي ؾقيد ثبنبي دس كـزيس ،آر
سا ثش ؾنيار سهيبفشي ثشاي كمر ثش ػيبػشگزاسار دس طزشحسيزضي و اخزشاي ؾقزيد نػزبا
ثبنبي دس خهز سشقو اقشلبد مقبومشي مؿشفي كشد انذ .ضؿفهب و نبسػزبيي مقزشسار و
دػشيسابؿم هب ،ػيبػز هبي ديبي و اقشلبدي دوبز و ثبنر مشكضي ،آگزبهي كبسكنزبر و
مـششيبر ثبنر نؼجز ثش ؾقزيد ثزبنبي و سيخزش ثزش سيؼزرهزبي ؾقزيد ثزبنبي قجز اص
سخليق ،ثش ؾنيار مهمششين آػيتهبي ؿنبػبيي ؿذ دس اين دظوهؾ ميثبؿنذ.
قليچ ( )1393ثب ثشسػي غشفيز هب و مشذوديزهبي قبنير ؾمليبر ثبنبي ثذور سثب،
ثش ثشخي اقذامبر الصا خهز سشقو اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي اؿزبس كزشد اػزز.
طجو نشبيح اين دظوهؾ اص خملش مشذوديزهبي ؿنبػبيي ؿذ دس قبنير ؾمليبر ثزبنبي
ثذور سثب خهز دـشيجبني اص ػيبػزهبي كلي اقشلزبد مقزبومشي ؾجبسسنزذ اص :ؾزذا اسائزش
سؿشي ي سوؿن و كبسثشدي اص اقشلزبد مقزبومشي ،ؾزذا اؿزبس ثزش ابزضاا ثزش همجؼزشگي و
همززبهنگي نهبدهززبي دززيبي و مززببي ثززب يبززذيگش و فقززذار ثشنبمززش خهزز سشقززو كبمز
ثبنبذاسي اػالمي.
 .9رٍش پضٍّص

دس اين مقببش دس اثشذا ثب اػش بد اص ادثيبر دظوهؾ و ملبحجش ثب خجشگبر ،ؾيام مؤثش ثزش
سشقو اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي ؿنبػبيي ؿذ .سؿذاد خجشگبر دس اين مشحلش د ن زش
ثيد كش اص ميبر كبحجنػشار و كبسؿنبػبر نػبا ثزبنبي انشخزبة ؿزذ انزذ يزب ثزش اػزبع
ملبحجش هبيي كش اص آنهب ؿذ  ،دس خهز اػشخشاج ؾيام ميسد اػش بد قشاس گشفشش اػزز.
دس مشحلش ثؿذ ثب ثزشكزبسگيشي سوؽ سبدؼزيغ فزبصي ،14ثزش ؾنزيار يبزي اص سوؽهزبي
سلمي گيشي چنذمؿيبس اوبييزثنذي ؿذ انذ (آرس و سختصاد .)1387 ،
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دس سوؽ سبدؼيغ فبصي ،ػبخشبس ػلؼلش مشاسجي داساي چهبس ػزطح هزذف (،)Goal
مؿيبسهبي اكلي ( ،)MAمؿيبسهبي فشؾي ( )SAو گضينشهب ( )Aاػز .هزش مؿيزبس اكزلي
داساي  riمؿيبس فشؾي اػز .چن و هيانگ ( )1981نش مشحلش ثشاي اخشاي سوؽ سبدؼيغ
فبصي (ثشاػبع اؾذاد فبصي مثلثي) سا دس ير مؼأبش سلمي گيشي چنذمؿيبس ركش كشد انذ
(آرس و فشخي1386 ،؛ اكغشديس1381 ،؛ ؾطبئي:)1389 ،
 .1سـبي مبسشيغ سلمي ؛
 .2سؿيين مبسشيغ وصر مؿيبسهب؛
 .3ثيمقيبع كشدر مبسشيغ سلمي فبصي؛
 .4سؿيين مبسشيغ سلمي فبصي وصرداس؛
 .5يبفشن سا ح ايذ ال فبصي و ضذ ايذ آل فبصي؛
 .6مشبػجش فبكلش اص سا ح ايذ آل و ضذ ايذ آل فبصي؛
 .7مشبػجش ؿبخق ؿجبهز؛
 .8نشمبلػبصي ؿبخق ؿجبهز؛
 .9سسجشثنذي گضينشهب.
دس سوؽهبي سلمي گيشي چنذؿبخلش ثب اػش بد اص نػشار خجشگبر ،سؿذاد صيزبد
نمينش اهميز چنذاني نذاسد ،ثلبش آنچش مه سش اػز ،انشخبة خجشگزبر مزشسجط اػزز .اص
اينسو خجشگبر مذنػش دس اين سشقيو اص ثين افشاد مشخلق و فؿبل دس حيص اقشلبدي و
مببي انشخبة ؿذ انذ .اين خجشگبر ؿبم اػبسيذ دانـگب  ،مذيشار و كبسؿنبػزبر فؿزبل دس
صمينش اقشلبد و مببي ميثبؿنذ .اص ثين دشػـنبمشهبي سيصيؽ ؿزذ  23 ،دشػـزنبمش سبميز
ؿذ كش مجنبي اوبييزثنذي ؾيام قشاس گشفشش اػز.
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ً .1تايج پضٍّص

دغ اص ثشسػي ادثيبر سشقيو و ملبحجش ثب خجشگبر و كبحجنػشار نػبا ثبنبي ،ثيؼزز و
ه ز ؿبخق دس ساثطش ثب سشقو اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي ؿنبػبيي گشديزذ كزش دس
ػش گشو ؿبخق هبي دسور نهبدي (مشثي ثش خيد ثبنرهب) ،ميزبرنهزبدي (مشثزي ثزش
سواثط ؿجبش ثبنبي) و فشانهبدي (مشثي ثش خبسج اص ؿجبش ثبنبي) دػششثنذي ؿذنذ.
 .4-1عَاهل درٍىًْادی
 .4-4-1پاييي تَدى سطح هطالثات غيزجاری در ًظام تاًکي

مطببجبر غيشخبسي ،دس حبل حبضش يبي اص ثضسگسشين مـبالر نػبا ثزبنبي مزب اػزز
كش ميخت ثشوص آػيت هبي صيبدي اص خملش دذيذ آمذر سنگنبي اؾشجبسي ؿذ اػز .ثشاي
سشقو اقشلبد مقبومشي و سأمين مببي سيبيذكننذگبر داخلي دس ساػشبي حمبيزز اص سيبيزذ
ملي الصا اػز كزش منزبثؽ ثزبنبي دس دػزششع ثبؿزذ سزب ثنگزب هزبي داخلزي ثزش ويزظ
كؼت وكبسهبي كيچر و مشيػط ميسد حمبيز قشاس گيشنذ .ثش منػيس سخليق منبػت
منبثؽ دس نػبا ثبنبي ،الصا اػز كش اثشذا مـب مطببجبر غيشخبسي ثشطزشف ؿزيد .چزشا
كش ثبال ثيدر ميضار مطببجبر غيشخبسي ،منبثؽ ثبنبي سا اص چشخش اؾطبي سؼهيالر خبسج
ميكنذ و ؾالو ثش سشمي خؼبسر ثزش نػزبا ثزبنبي ،مشقبضزيبر واقؿزي سا اص دسيبفزز
سؼهيالر مششوا ميػبصد .ضمن اينبش ثب سخليق نبمنبػت منبثؽ ثزبنبي و ثزبال سفزشن
مطببجبر غيشخبسي ،اؾشمبد ػذشد گزاسار نيض ثزشاي گزاؿزشن وخزي خزيد دس ثبنزرهزب
كبهؾ مييبثذ.
 .2-4-1استقزار ًظام اعتثارسٌجي هطتزياى

ثش منػيس خليگيشي اص افزضايؾ مطببجزبر مؿزيق الصا اػزز كزش مـزششيبر و مشقبضزيبر
سؼهيالر ثبنبي ثش اػبع ير نػبا اؾشجبسػندي دقيو ميسد ثشسػي قشاس گيشنذ .اين امزش
ميخت ميؿيد سب منبثؽ ثبنبي ثش ػمز مدبسي مطمئن سش هذايز ؿيد و افزضور ثزش آر،
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ميسيار اوساق ثهبداس و اثضاسهبي مببي سا ثب سيخش ثزش مخشلزبر سيؼزر و ثزبصد آنهزب و
ثشاػبع ػليقشهبي گينبگير دس مـششيبر ؾشضش كشد.
دس ثنذ نيصده ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي ،ثزش ؿز بفػزبصي و ػزبب ػزبصي
اقشلبد و خليگيشي اص اقزذامبر ،فؿببيززهزب و صمينزشهزبي فؼزبدصا اؿزبس ؿزذ اػزز.
اؾشجبسػندي مـششيبر ثبنبي يبي اص اقذامبسي اػز كش نقؾ ثؼيبس مهمي دس ؿ بفػبصي
و ػبب ػبصي اقشلبد اي ب ميكنذ .صيشا دس ػبمبنشهبي اؾشجبسػندي ػزياثو اؾشجزبسي افزشاد
ثجز ميؿيد و نشسنهب دس نػبا ثبنبي اص آر اػش بد ميؿيد ،ثلبش حشي دس صمينشهبي ديگش
مبننذ مؿبمالر سدبسي ،اؿشغبل ثش كبس و ...نيض ميسيار اص ؿنبػنبمش اؾشجبسي افشاد اػزش بد
كشد و اين امش صمينش كبهؾ ثؼيبسي اص فؼبدهب و سخل بر سا فشاه ميػبصد.
 .9-4-1عذم تزٍيج فزٌّگ هصزفگزايي ٍ لَکسگزايي در تثليغات تاًكّا

فشهنگ ملشفگشايي و بيكغگشايي دس سابد ؿذيذ ثب م زبهي اوبيزش اقشلزبد مقزبومشي
اػز .گشچش ؾمذ ثبس اكالح و خهز دهي فشهنگ ملشفي مشدا ثش ؾهذ ػبيش نهبدهزب
و مشيبيبر اميس فشهنگي اػز ،وبي الصا اػز ثبنر مشكضي ثب اقذامبسي همچير نػزبسر
ثش سجليغبر ثبنرهب ،مبنؽ سشويح فشهنگ ملشفگشايزي و بزيكغگشايزي دس ثزين آحزبد
خبمؿش ؿيد (كشانر.)1388 ،
 .1-4-1هقاٍمساسی ٍ تَهيساسی تاًکذاری الکتزًٍيك ٍ فٌاٍری اطالعات در ًظام تاًکي

چنبنچزش صيشػزبخزهزبي نػززبا ثزبنبي دس حزيص فنزبوسي اطالؾززبر ثزيؾ اص حزذ ثززش
مشليالر و خذمبر خبسخي مشبزي ثبؿزذ ،آػزيتدززيشي ثيـزششي دس مقبثز اؾمزبل
سششي هبي مببي و نيض حمالر ػبيجشي خياهذ داؿز .اص آندب كش يبي اص ؿبخلزشهزبي
اقشلبد مقبومشي ،مقبواػبصي ثخؾ هبي دسوني دس مقبث اثشار مخشة نيشوهبي ثيگبنش و
مهبخ اػز؛ ثيمي ػبصي دانؾ فنبوسي اطالؾبر و ثبنبذاسي اببششونير ثبؾ

ميؿزيد

كش اقشلبد مب دس ثخؾ ثبنبي ،ثيـشش مقبوا ثبؿذ .نمينش اقذامبر كزيسر گشفشزش دس ايزن
صمينش طشاحي ػبمبنش ديباسػبر اببششونيبي مببي (ػذبا) ثش خبي ػزيئي ز اػزز كزش ثزش
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منػيس اببششونيبي ؿذر مشاودار ثبنبي و ايدبد صيشػزبخز يبذبسچزش خزذمبرسػزبني
سيػط ثبنر مشكضي ايدبد ؿذ .ؾذا طشاحي اينگينش ػبمبنشهبي ثيمي ميخت مزيؿزيد
سب دس مياقؽ سششي  ،ثش دبي واثؼشگي فني اسايش خذمبر ثبنبي ثب اخشالل سوثشسو ؿيد.
 .9-4-1تاال تَدى سطح کيفي ٍ تَاًوٌذی ًيزٍی اًساًي در ًظام تاًکي

سقييز اقشلبد دانؾثنيبر نيبصمنذ سشثيز نيشوي انؼبني مشخلق و مبهش اػز كش ثب امزش
آميصؽ و دشوسؽ خالقيزهب دس نػبا ثبنبي ثش وخيد ميآيذ و مندش ثش افزضاؽ كزبسايي
و ثهش وسي نػبا ثبنبي ،كبهؾ هضينشهبي غيشضشوسي و سيؼزرهزبي ؾمليزبسي ؿزذ و
امببر اؿشجب و خطبي انؼبني ،ديبـييي ،فؼزبدوسصي و سخل زبر دزيبي و مزببي دس ايزن
ثخؾ سا ثش حذاق ميسػبنذ .وخيد آميصؽهبي سخللي ميخت ميؿيد سب هش ير اص
اسكبر نػبا ثبنبي دس اندبا وغبيف خيد ثهشش ؾم كننذ .ثشاي مثبل كبسكنبر ثبنزرهزب ثزب
كؼت سيانمنذيهبي الصا ميسياننذ مشليالر خذيذسش و مشنيؼسشي مشنبػت ثب نيبصهزبي
مـششيبر ديـنهبد دهنذ و مذيشار ثبنبي نيض ثب چببؾ كمششي ثشاي اخزشاي ػيبػززهزب و
ساهجشدهبي كالر سوثشسو خياهنذ ثيد.
 .9-4-1تٌاسة سطح کوي ًيزٍی اًساًي در ًظام تاًکي تِ هٌظَر هذيزيت ّشيٌِّا

ثشاي مقبوا ثيدر اقشلبد ،الصا اػز ػطح هضينشهبي غيشضشوسي و ثيهيد دبيين ثبؿذ و
مخبسج ػبصمبرهب و نهبدهب ثش نشي مطليثي مذيشيز ؿيد .مذيشيز ػزطح كمزي ػزشمبيش
انؼبني ثبنرهبي دوبشي ثش منػيس منطقيػبصي انذاص دوبز و حزف فؿببيزهبي مزياصي
و ثيهيد و كشفشخييي دس هضينش هبي ؾميمي كـيس اص ديگش ابضامبر اقشلبد مقبومشي دس
نػبا ثبنبذاسي كـيس ثش حؼبة ميآيذ .اص اينسو سيخش ثش خليكزيػزبصي ثبنزرهزبي
دوبشي و مذيشيز منبثؽ انؼبني و منبثؽ مببي دس ثبنرهبي دوبشي ميسيانذ كمزر كنزذ سزب
حد دوبز مشنبػت ثب نيبص اقشلبد كـزيس ثبؿزذ و صمينزش فؿببيزز ثخزؾ خليكزي و
سؿبوني ثيـشش فشاه گشدد.
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 .9-4-1فعاليتّای پضٍّص ٍ تَسعِ ( )R&Dدر راستای هقاٍمساسی ًظام تاًکي

امشوص دس اقشلبد خهبني ،دظوهؾ و سيػؿش ثش منػيس كـف و دسيبفز سوؽهبي نزيين
ايدبد اسصؽ افضود و مذيشيز ثهشش سيؼرهبي گينبگير ،ثش يبي اص ابضامبر انببسنبدزيش
سيػؿش و سؿذ اقشلبدي سجذي ؿذ اػز .اص اينسو اندبا دزظوهؾ و سيػزؿش ثزب هزذف
ؿززنبخز مؼززيشهبي خذيززذ اسسقززبء و ثببنززذگي ،افززضايؾ انؿطززبفدزززيشي و دس نهبيززز
مقبواػبصي ػبخشبسهب و ثنيبرهبي نػبا مببي دس ثشاثش خذيذسشين خطشار و ؿبؼزهبي
مببي اص مه سشين ابضامبر سشقو اقشلبد مقبومشي ثش ؿمبس ميآيذ .ثشاي مثبل ثشخي نيبصهزب
مبننذ كبسر اؾشجبسي دس نػبا ثزبنبي وخزيد داسد كزش اػزش بد اص آر مؼزشلضا ثشسػزي و
دظوهؾ كبفي دسثبس نشي طشاحي مشليل منبػت و سجؿبر و ديبمذهبي اػش بد اص ايزن
مشليل دس نػبا ثبنبي اػز .صيشا دس غيش اين كيسر ممبن اػز طشحهبيي ثزش اخزشا
دس آينذ كش ديبمذ نهبيي آنهزب طزيالني ؿزذر فشآينزذهب و اص دػزز دادر صمزبر ،افزضايؾ
هضينشهب ،افز كبسايي و اثشثخـي و دس نشيدش ؿبؼز طشح ثبؿذ.
ٍ .9-4-1جَد ساسٍکارّای اطويٌاىتخطي تِ سپزدُگذاراى در جْت صياًت اس سپزدُّا

افضايؾ فنبوسي و سيػؿش امببنبر نشاافضاسي و ػخزافضاسي ،امزشي اػزز كزش حشكزز
ػشمبيشهب سا ثش مشض انشـبس خجشهبي نگشاركننذ ثيؾ اص ديؾ ساحزسزش نمزيد اػزز.
اين حقيقز ميخت آر ؿذ اػز كش نػباهبي مزببي دس خهزبر حؼزبة ويزظ اي ثزشاي
اطمينبرثخـي ثش ػشمبيشگزاسار و ػذشد گزاسار ثبص نميد و ثشنبمشهبي م يذي سا خهزز
كيبنزثخـي ثش ػشمبيشهب دس ثشاثش ؿيکهب و خطشار احشمببي سشسيت دهنزذ .اص ايزنسو
اقشلبد مقبوا ،نيبصمنذ ػبصوكبسهبي اطمينبرثخؾ ثش ػشمبيشگززاسار و ػزذشد گززاسار دس
خهز كيبنز اص ػذشد هب وػشمبيشهب اػز .ابجشش سبكنير اقذامبر و فؿببيزهبيي همچزير
ثيمش ػذشد دس ؿجبش ثبنبي دس حبل ديگيشي اػز ،وبي الصا اػز اينگينش فؿببيزهب ثزب
ؿشبة ثيـششي ثش ػشاندبا ثشػذ.
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 .9-4-1سَْلت رٍيِّای تاًکي جْت تطَيق صادرات

اسببي ثيؾ اص حذ ثش كبدسار ن شي ،ضمن كبهؾ ػشيؽ ػشمبيشهبي ملي و ثشور ميزبر
نؼلي ،ميخت واثؼشگي ؿذيذ ثش واسدار و ؿزبننذگي اقشلزبد خياهزذ ؿزذ .حمبيزز
ثبنرهب اص ثخؾ كبدسار غيشن شي ثب اؾطبي سؼهيالر هذفمنذ ،ميسيانذ طي ير ثشنبمزش
ؾمليبسي ػه اين نيؼ كبدسار سا دس سيبيذ نبخببق داخلي كـيس افضايؾ دهذ .دس ايزن
ساػشب ثبنر مشكضي و ثبنرهب ميسياننذ ثب حمبيز اص كنبيؽ و ثنگب هبي فؿبل مشنبػت ثزب
هش حيص خغشافيبيي ،ثش سقييز سيبيذ و سؿذ كبدسار مشنبػزت ثزب ػيبػززهزبي كلزي
آمبيؾ ػشصمين (مدمؽ سـخيق مللشز نػبا )1390 ،كمر كننذ .ابجشش الصا اػزز دس
كنبس اين امش ،ػبيش ػبصوكبسهبي سبمين مببي همچير مؼزيش ثزبصاس ػزشمبيش هز ثزش طزيس
خذي دنجبل گشدد و سنهب ثش نػبا ثبنبي اكش ب نـيد .چشا كش اسببي كبم ثخزؾ كزبدسار
غيشن شي ثش سأمين مببي نػبا ثبنبي ،خيد اص خملش ميانؽ سشقو اقشلبد مقبومشي دس كـزيس
ثش حؼبة ميآيذ.
ّ .49-4-1ذايت تسْيالت خزد تاًکي تِ هٌظَر تطَيق هطتزياى تِ خزيذ کاالّای ايزاًي

يبي اص بياصا سشقو اقشلبد مقبومشي ،سيخش ثزش اقشلزبد ملزي و كبالهزبي ايشانزي اػزز.
مه سشين نقـي كش نػبا ثبنبي ميسيانذ دس اين صمينش اي ب كنزذ ،آر اػزز كزش دس ثخزؾ
سخليق منبثؽ ثشاي خشيذ كبالهبي خشد ،ثش گينشاي ػيبػشگزاسي نمبيذ كش مـزششيبر و
مشقبضيبر سؼهيالر ثبنبي ،دس خشيذ كبالهبي ملشفي ثش ػزمز مشلزيالر و كبالهزبي
داخلي گشايؾ يبثنذ سب اص اين طشيو ،سيبيذ ملي سقييز ؿيد .اخشاي طزشحهزبي منبػزت
كبسر اؾشجبسي خشيذ كبالهبي ايشاني ثشاي مـششيبر خشد اص ير ػزي و نيزض كزبسرهزبي
سدبسي ثشاي سأمين مببي ػشمبيش دس گشدؽ ثنگب هبي سيبيذكننذ كبالهبي ثب كي يز نقزؾ
مهمي دس اين صمينش داسد.
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ّ .44-4-1ذايت تسْيالت کالى تاًکي تِ هٌظَر تطَيق تَليذکٌٌذگاى کاالّای ايزاًي

كمجيد نقذينگي اص مهمششين ميانؿي اػز كش همياس ثزش ؾنزيار دغذغزش سيبيذكننزذگبر
داخلي مطشح ثيد اػز و الصمش سفؽ اين مـب آر اػز كش ػيبػزشگزاسيهزبي نػزبا
ثبنبي ثيـشش ثش ػمز حمبيز اص فؿببيززهزبي سيبيزذي مشمبيز ثبؿزذ .ثزذيهي اػزز
اؾشجبسػندي ،أخز وثبيو ميسد نيبص و نػبسر ثش حؼن اػزش بد اص منزبثؽ سؼزهيالر ثزش
كبسآمذي اين ػيبػز ميافضايذ .ؿجبش ثبنبي ميسيانذ ثب اؾطبي سؼهيالر ثش ثنگب هزبي
كيچر و مشيػط ،سؼهيالر خشد ،سؼهيالر ػجض (خهز حمبيز اص مشيط صيؼزز) و
انياؼ سؼهيالر ديگش ،سيبيذكننذگبر داخلي سا ثش ويظ دس ؿزشايط سشزشي يزبسي دهزذ.
نبگ شش ديذا اػز كش دس كنبس اؾطبي سؼهيالر ثبيذ ػبصوكبس منبػزت ثزشاي نػزبسر ثزش
ملشف سؼهيالر نيض دس نػش گشفشش ؿيد سب سؼهيالر ثش كيسر هذفمنذ اػش بد ؿيد.
مشوس سدشثش نشچنذار خيؿبينذ طزشح حمبيزز اص ثنگزب هزبي صودثزبصد و انشزشاف
ثشخي اص منبثؽ سؼهيالسي ثش فؿببيزهبي غيشسيبيذي و ك ثبصد ضشوسر اين امش سا ثيـشش
نـبر ميدهذ.
 .42-4-1ضفافيت ٍ سالهت ًظام تاًکي ٍ پاييي تَدى فساد هالي

هش اقشلبدي دس ثؼشش ؾذا ؿ بفيز و نػبسر كبفي قياي نػزبسسي ،دچزبس فؼزبد ،سؿزي ،
سانزخياسي ،ويظ خياسي و اخشالع ميؿيد و صمينش ػشمبيشگزاسي و سيبيذ فؿبل دس آر
كبهؾ مييبثذ .اص اين سو اسسقبي ػطح ؿ بفيز و ػالمز نػبا ثزبنبي ،دقزز ثيـزشش ثزش
كنششل و حؼبثشػي داخلي ،سيخش ثهشش ثزش مقيبزش حبكميزز ؿزشكشي دس نػزبا ثزبنبي و
خليگيشي اص ثشوص انياؼ م بػذ ديبي و ثبنبي ثشاي ؾمليبسيػبصي ػيبػززهزبي اقشلزبد
مقبومشي ضشوسسي اخشنبة نبدزيش خياهذ ثيد .سا انذاصي ػبمبنشهبي اببششونيبزي نػزبسسي
ثش منػيس سكذ كشدر خشيبر مجبدالر مببي و وخي دس داخ نػبا ثبنبي و نيض ثين نػزبا
ثبنبي و ػبيش اسكبر اقشلبدي ،ميسيانذ نقؾ ؾمزذ اي دس ؿز بفػزبصي و ػزبب ػزبصي
اقشلبدي اي ب كنذ و اص ثؼيبسي م بػذ ديؾ اص وقيؼ آنهب خليگيشي نمبيذ.
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 .49-4-1تاال تَدى سطح کوي ٍ کيفي سزهايِ تاًكّا

كميز و كي يز ػشمبيش ثبنرهب ميخت ميؿيد سب ثبنزرهزب دس ؿزشايطي كزش سببنزشهزب،
سنؾهب ،ؿيکهب و ثششارهبي مببي دس اقشلبد ؿييؼ مييبثنذ ،آػيتدزيشي كمششي داؿشش
ثبؿنذ .سأكيذ مبشس اكيل سيافقنبمشهبي ثبل ثش افضايؾ كي يز و ك بيز ػشمبيش ،حبكي اص
اين نبشش مه اػزز كزش مقزبواػزبصي اقشلزبد ملزي نيبصمنزذ اسسقزبي ايزن دو ػزطح اص
ػشمبيشهبي ثبنبي مي ثبؿذ .مطلية اػزز نؼزجز ك بيزز ػزشمبيش ثزش ؾنزيار يبزي اص
ؿبخقهبي مه دس سسجشثنذي ثبنرهب مذنػش قشاس گيشد و ثبنر مشكضي سأكيذ و نػزبسر
خذيسشي ثشاي افـبي دسػز اطالؾبر ك بيز ػشمبيش دس گضاسؽهبي مذيشيز سيؼزر
ثبنرهب داؿشش ثبؿذ.
 .41-4-1تَسيع عادالًِ هٌاتع تاًکي

ثب نگبهي ثش ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي دسمييبثي كش ؾذابز يبزي اص مشيسهزبي
مه سشقو اقشلبد مقبومشي دس كـيس اػز .سيصيؽ منبثؽ و سؼهيالر ثزبنبي دس ػشسبػزش
كـيس و ؾذا سمشكض آر سنهب دس ثشخي اص اػشبرهب و ؿزهشهبي دشخمؿيزز و ثزب ن زير دس
ػيبػزگزاسيهبي اقشلبدي ،اص خملش ديگش ديـنهبدهبيي اػزز كزش ثزش منػزيس اخزشاي
ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي ثش نػبا ثبنبي كـيس سيكيش ميؿيد .ثبنر مشكضي نيزض
ميسيانذ ثب ػيبػزهبي سـييقي خيد ،آر دػشش اص ثبنرهزب و مؤػؼزبسي كزش ثزب سيصيزؽ
ؾبدالنش منبثؽ ،اهشمبا ثيـششي ثش اخشاي مؼزئيبيزهزبي اخشمزبؾي خزيد داسنزذ سا مزيسد
حمبيز قشاس دهذ.
ٍ .49-4-1جَد چارچَب هٌاسة هذيزيت ريسك ٍ حاکويت ضزکتي در ًظام تاًکي

مذيشيز سيؼر نشسنهب ميخت كبهؾ آػيتدزيشي ثبنرهب دس مقبث انياؼ سيؼزرهزبي
احشمببي مي گشدد ،ثلبش صمينش اػش بد اص غشفيزهبي ثببقي ثشاي ثشورآفشينزي ثيـزشش سا
نيض مهيب ميػبصد .امشوص اػشبنذاسدهبي ثينابمللي (همچير اػزشبنذاسدهبي سزذوين ؿزذ
سيػط كميشش ثبل و كميشش كيصو) نيض ثش ضشوسر مذيشيز منبػت سيؼرهبي مه ثبنبي
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مبننذ سيؼر اؾشجبسي ،سيؼر نقذينگي ،سيؼزر ؾمليزبسي و سيؼزر ثزبصاس و همچنزين
ايدبد چبسچية ميثش حبكميز ؿشكشي مؼئيالنش ثزشاي سنػزي سواثزط رين ؿزبر ثزبنبي
سأكيذ داسنذ.
 .2-1عَاهل هياىًْادی
ّ .4-2-1نآٌّگي ًْادّای ًظارتي ٍ قضايي در هقاٍمساسی ًظام تاًکي

ثشاي هش حشكز ثضسگ و ملي ،وخيد همبهنگي و انؼدبا ضشوسي اػزز .ثزب سيخزش ثزش
اهميز نػبسر و ثبصسػي دس خليگيشي اص وقيؼ سخل بر و فؼبدهبي مببي الصا اػز كش
سمبمي نهبدهبي نػبسسي و قابيي ثب وحذر سويش ثؼششي آساا و مطمئن سا ثشاي فؿببيزز
نػبا مببي و ثبنبي كـيس فشاه ػبصنذ .ثذيهي اػز مياصيكبسي ،سذاخ مؼئيبيزهزب و
نيض سـذد و سابد قيانين و مقشسار اص كبسايي اين نهبدهبي حيبسي دس كـزيس مزيكبهزذ.
ثشاي نمينش دس صمينشهبيي مبننذ وكيل مطببجبر غيشخبسي ،مجبسص ثب ديلؿييي و م بػزذ
ثبنبي ،سـخيق مشخل بر واقؿي و ثشخيسد قبطؽ ثزب آنهزب ثزش همبزبسي سنگبسنزگ ثبنزر
مشكضي ،قي قابييش و نهبدهبي نػبسسي نيبصمنذ اػز.
 .2-2-1اثزتخص تَدى آيييًاهِّا ٍ دستَرالعولّای ًظام تاًکي

ثذور ير ثؼشش حقيقي مطلية نميسيار سيقؽ اخشاي ػيبػزهبي اقشلزبد مقزبومشي دس
كـيس سا داؿز .كنؿز ثبنبذاسي ير كنؿز دييب اػز و ثب نيآوسيهبي مببي كزيسر
گشفشش دس ػببيبر اخيش سوصثشسوص ثش ديچيذگي آر افضود ؿذ اػز .اص اين سو الصا اػزز
ثؼيبسي اص آييننبمشهب و دػشيسابؿم هبي نػبا ثبنبي ثب نگبهي مجشني ثزش اكزيل اقشلزبد
مقبومشي ثبصثيني ،اكالح ؿيد.
افضور ثش اين سذوين قيانين و مقشسار منبػت نشسنهب دس ػطح خيد ثبنرهب ثلبش دس
ػطح كالر همچير سنػي ساثطش ثين دوبز و ثبنزر مشكزضي ،ساثطزش ثبنزر مشكزضي ثزب
ثبنرهب و ساثطش ثبنرهب ثب يبذيگش خهز مقبواػبصي نػبا ثبنبي امشي ضشوسي اػز.
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ٍ .9-2-1جَد فضای سالن رقاتتي در ضثکِ تاًکي

سقبثز اص مهمششين ؾنبكش مؤثش دس ايدبد سونو ،سيػؿش و سقييز نػبا مببي اػز .سقبثز
مبننذ ؿمـيش دو بجش اي اػز كش اگش ثش كزيسر كزشيح و ػزبب خشيزبر يبثزذ ميخزت
ديـشفز و ثببنذگي و مقبواػبصي اقشلبد ؿذ و اگزش ثزش كزيسر نبكزشيح و م ؼزذانش
اندبا دزيشد ثؼششػبص ثششار و سببنشهبي سالطز آوس دس نػزبا مزببي كـزيس مزيؿزيد .اص
اين سو وخيد فابي ػبب سقبثشي دس نػبا ثبنبي ثش ؾنيار يبزي اص ؾيامز ايدزبد كننزذ
اقشلبد مقبومشي ميسيانذ نقؾآفشين ثبؿذ .اين سقبثز ثبيذ دس ؾشكشهبيي اندبا ؿيد كزش
منبفؽ رين ؿبر ثبنر سا دس مدميؼ ثش طزيس مشؿزبدل و دس ػزطشي ثزبالسش ،من ؿزز كز
خبمؿش سا افضايؾ ثجخـذ .ثشاي مثبل سقبثز نبدسػز و خبسج اص قزبنير و قبؾزذ خهزز
خزة منبثؽ ثيـشش ،گشچش دس ػطح خشد ميسيانزذ ثزشاي مـزششيبر خززاة ثبؿزذ ،وبزي
ممبن اػز سجؿبر آر همچير ػشايز سخل بر ثزش ػزبيش فؿببيززهزبي ثزبنبي ،ايدزبد
فابي ثياؾشمبدي و ثيثجبسي ،دامنگيش ك خبمؿش ؿيد.
 .1-2-1يکپارچگي ،اتحاد ٍ اًسجام ًظام تاًکي در راستای تحقق اّذاف کالى اقتصادی

ثش منػيس سشقو اقشلبد الصا اػز اسشبد و انؼدبا دسور ثخؾهبي مخشلف نػزبا ثزبنبي
دس ػطح مطليثي قشاس داؿشش ثبؿذ .ثبنرهب ثبيذ ثزش دنجزبل آر ثبؿزنذ كزش ضزمن اخزشاي
كشيح فؿببيزهبي مشذاول ثبنبي ،ػيبػزهبي كلزي اقشلزبد مقزبومشي سا نيزض دس نػزبا
ثبنبي سؿقيت نمبينذ و اين امش ،همبهنگي ثين ثبنرهب و ك ؿزجبش ثزبنبي سا مزيطلجزذ.
ثشاي مثبل وقشي ػيبػشي اص ػيي ثبنر مشكضي ثش ثبنرهب اثالـ ميؿيد ،ثبنرهب ثبيزذ دس
اخشاي آر ػيبػز ثش كيسر همبهنگ و يبذبسچش ،مقبا نبغش ؿجبش ثبنبي سا دس اخزشاي
ػيبػزهب همشاهي كننذ.
فؿببيز مشذاول ثبنرهب نجبيذ مبنؿي دس سا سشقو هذف واحذ كليز نػزبا ثزبنبي دس
مؼيش سشقو اخشاي اقشلبد مقبومشي ثبؿذ .نمينش ثشوص ؾذا اسشبد ثين ثبنرهزب ،دس ثشز
دسيبفز نبشدر كبسمضد اص دبيبنشهبي فشوؽ ( )P.O.Sاػز كزش دس يزر مقطزؽ صمزبني اص
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ػيي ثشخي ثبنرهب اخشا ؿذ و ميخت دذيذ آمذر فشهنگ نبدسػزشي دس صمينزش دسيبفزز
كبسمضد خذمبر ثبنبي گشديذ .همچنين ثبنر مشكضي وغي ش داسد ثشاي اسشزبد و انؼزدبا
نػبا ثبنبي و ه ػي كزشدر فؿببيززهزبي ثبنزرهزب ثزب ػيبػززهزبي اقشلزبد مقزبومشي
ثشنبمشسيضي و نػبسر كبفي سا اندبا دهذ.
ّ .9-2-1نآٌّگي تاسار پَل ٍ سزهايِ

سوؿن اػز كش نػبا ثبنبي ثش سنهبيي نميسيانذ ػيبػزهبي اقشلبد مقبومشي سا دس كـزيس
اخشايي ػبصد .ثبيذ ثين ثخؾهبي اقشلبدي مشسجط ثب ؿجبش ثزبنبي اؾز اص نػزبا مببيزبسي،
نػبا گمشكي ،نػبا آميصؿي ،ثخؾ كنؿز ،ثخؾ خذمبر ،سؿبونيهب ،ثخزؾ خليكزي
و ...همبهنگي وخيد داؿشش ثبؿذ و هش ؾنلش اين ؿجبش ثبيزذ ثبيؿزذ سزب نقزؾ خزيد دس
ساػشبي سشقو ػيبػز هبي اقشلبد مقبومشي سا ثش خزيثي اي زب كنزذ .اسلزبل ػزبمبنشهزبي
اطالؾبسي نهبدهبي مضثيس ثش ؿجبش ثبنبي ،ه ميسيانذ ثش ؿجبش ثبنبي دس اسائش خذمبر ثش
مـششيبر كمر كنذ و ه نهبدهبي مضثيس ميسياننذ سويشهبي خيد سا ثزب همبزبسي ؿزجبش
ثبنبي ثهشش اندبا دهنذ .ثشاي مثبل دس كنؿز ثبنبذاسي امشوص مجبحثي چير ثبنبذاسي ثبص
مطشح ميؿيد كش دس آر ثبنر ثش كيسر ػ بسؿي نشاافضاسهزب و خزذمبسي سا ثزشاي يزر
كنؿز يب ؿشكز خبف مبننذ كشافي ،ثيمش و ...اسائش ميدهزذ و هزش دو طزشف اص منزبفؽ
حبك همچير افضايؾ ػشؾز و كي يز ؾشضش خذمبر ثهش منذ ميؿينذ.
 .9-1عَاهل فزاًْادی
ٍ .4-9-1جَد ًقطِ راُ عولياتي ًظام تاًکي هتٌاسة تا سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي

هش حشكز ملي و ثضسگ ،نيبصمنذ ثشنبمشسيزضي و سزذوين نقـزش سا ؾمليزبسي ثزب دس نػزش
گشفشن همش غشفيزهب ،فشكز هب ،سهذيذهب و نقب ضزؿف و قزير آر حزيص اػزز .اص
اين سو الصا اػز كش ثبنر مشكضي ثش ؾنيار مقبا نبغش ثبصاس ديل ،ثب اؿشافي كزش ثزش نػزبا
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ثبنبي داسد سذوين نقـش سا ؾمليبسي نػبا ثبنبي دس ديـجشد ػيبػززهزبي كلزي اقشلزبد
مقبومشي سا دس دػشيس كبس خيد قشاس دهذ.
 .2-9-1اصالح قاًَى عوليات تاًکي تذٍى رتا

ثب سيخش ثش ديينذ اقشلبد مقبومشي ثب فشهنگ اػالمي ايشاني ،الصا اػزز كزش نػزبا ثزبنبي
كـيس گباهبي خذيسشي دس مؼيش سشقو كبم ثبنبذاسي اػالمي ثشداسد .سطجيو سوؽهزب
و ابگيهبي اػش بد ؿذ دس نػبا ثبنبي ثزب اكزيل اػزالمي دس واقزؽ ثزش مؿنزبي انطجزبق
ػبصوكبسهبي سيصيؽ منبثؽ مببي و ػيبػزهبي ديبي ثب قياؾذ ديني و ابهزي اػزز كزش دس
نهبيز ثش اػالمي ؿذر هشچش ثيـشش سواثزط حزبك ثزش منبػزجبر اقشلزبدي ،اخالقزي و
اخشمبؾي مشدا مياندبمذ .ثش سبصگي طشحزي سزذوين ؿزذ اػزز كزش ثزش اكزالح قزبنير
ؾمليبر ثبنبي ثذور سثب دشداخشش و ه اكنير دس مشحلش ثشسػي و سلزييت قزشاس گشفشزش
اػز .سيخش ثش مؤب ش هبي اقشلبد مقبومشي دس اين اكالحيش ميسيانذ ثؼشش منبػزجي ثزشاي
سشقو ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي ثبؿذ.
 .9-9-1فزٌّگساسی ٍ تزٍيج گفتواى اقتصاد هقاٍهتي در جاهعِ درتارُ هسائل تاًکي

دنذاؿز مشدا نؼجز ثش سثيي ثيدر نػبا ثبنبي ،ؾنلش اؾشمبد سا كزش مهز سزشين ػزشمبيش
نػبا ثبنبي اػز ،خذؿشداس ميكنذ .اص اينسو الصا اػز سب ثب فشهنزگػزبصي ؾمزيمي و
سشويح گ شمبر اقشلبد مقبومشي دس خبمؿش ،ضمن ايدزبد اؾشمزبد دس ؾمزيا مزشدا ،صمينزش
مطببجش ؾميمي ثشاي سشقو اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي فشاه ؿيد .دس واقزؽ يبزي اص
ؾنبكش اكلي دس سشقو ػيبػزهبي اقشلزبد مقزبومشي ،ؾنلزش فشهنزگ و ؾزضا ؾمزيمي
خذي دس خبمؿش ثشاي دػشيبثي ثش اين هذف اػز.
 .1-9-1هذيزيت صحيح ًَساىّای ارسی

نيػبنبر ؿذيذ اسصي يبزي اص داليز ثزياؾشمزبدي فؿزبالر اقشلزبدي ثزش ثشنبمزشسيزضي
ػيبػزگزاسار اقشلبدي كـيس اػز و مندش ثش خشوج ػشمبيشهب اص كـزيس مزيؿزيد .اص
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آندب كش ثشاي مشقو ؿذر اقشلبد مقبومشي ثش ػشمبيشهبي كالر نيبص ؿزبيبني وخزيد داسد،
ثبيؼززشي ثززب ثؼششػززبصي هذفمنززذ سطي ز اسصي دس كـززيس ،ؾززذا اطمينززبر ايززن ثززبصاس سا
حشياالمببر كنششل نميد و ثجبر ثيـشش سا ثش ؾنيار ؾبملي مه دس سلمي ػزبصي فؿزبالر
و ػشمبيش گزاسار اقشلبدي فشاه نميد .دس اين ساػشب اقذامبسي اص قجي طشاحزي اثضاسهزبي
ديؿؾ سيؼر اسص و ايدبد كشيذوس اسصي منبػت ثش نػش ميسػذ.
 .9-9-1هذيزيت حجن ًقذيٌگي تَسط تاًك هزکشی تا ّذف کٌتزل تَرم

دس ير اقشلبد مقبوا ،ثشاي اينبش اقشلبد مجشني ثش نيشوهزبي دسونزي (دسونزضا) و ديـزشو
ثبؿذ ،ثش ثجبر اقشلبدي و كنششل نشخ سيسا ،نيزبص وافزشي داسد .همگشايزي و هذفگززاسي
ثلنذمذر دس ػيبػزهبي ديبي ،كبهؾ ػلطش مببي دوبز ،اػشقالل ثيـشش ثبنر مشكزضي،
سأمين كؼشي ثيدخش دوبز اص طشيو ثبصاس ػزشمبيش و اثضاسهزبي مزببي اػزالمي همچزير
كبيک اص خملش ساهببسهبي ديـنهبدي ثشاي كنششل نقذينگي و سيسا و دس نشيدزش كمزر
ثش ثجبر ديبي دس كـيس ثش ؿمبس ميسود.
ثذيهي اػز اقشلبدي كش ثشاي ػببيبر مشمبدي گشفشبس نشخهزبي ثزبالي سزيسا اػزز
هشگض نميسيانذ خيد سا اقشلبدي مقبوا و مؼششب ثشؿمبسد.
 .9-9-1رصذ تزًاهِ تحزين تاًکي ٍ پيص تيٌي تْذيذّا

يبي اص ثنذهبي ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي ثش سكذ سششي هزبي اقشلزبدي خهزز
آمبد ػبصي و مقبثلش هشچش ثهشش ثب آنبر مشثي اػزز .سشزشي هزبي اقشلزبدي ؾميمزب ثزب
كبهؾ ميضار دػششػي ثنگب هبي اقشلبدي ثش نهبد هبي اػبػزي سيبيزذ ،ميخزت افزضايؾ
هضينش سيبيذ ؿذ و ػشمبيشهبي اقشلبد سا اص چشخش سيبيذمشيسي دوس ميػبصد .افضور ثزش
اين خنجش ،ثخؾ مهمششي اص سششي هب ثب ويظگيهبيي همچير هيؿمنذي و فلزحكننزذگي
دسكذد ايدبد خل دس فؿببيز نهبدهبي مه و ثضسگ اقشلبدي اػز .نگزبهي خزبمؽ ثزش
مششياي سششي هبي اقشلبدي وضؽ ؿذ ؾليزش ايزشار ،نـزبنگش ايزن واقؿيزز اػزز كزش
وصاسر ن ز و ثبنر مشكضي ثش ؾنيار دو نهبد مه و سأثيشگزاس اقشلزبدي ثزيؾ اص ػزبيش
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ثخؾهب هذف اؾمبل سششي هب قشاس داؿششانذ .اص اينسو الصا اػز ؿجبش ثبنبي و ثشويزظ
ثبنر مشكضي ثب سكذ ثشنبمشهبي سششي ثبنبي ،سا هبي مقبثلش ثب اثزشار مخزشة اينگينزش
سششي هب سا ؿنبػبيي و ثب اػش بد اص غشفيزهبي ؾلمي و ؾمليبسي ميخيد دس نػبا ثبنبي
كـيس ،سا هبي مقبواػبصي سا ديؾثيني و طشاحي نمبيذ.
 .9-9-1اثزتخطي ارتثاطات تييالوللي در ضثکِ تاًکي

ؾذ اي اص اقشلبد مقبومشي چنين سؿجيش ميكننذ كش اين اقشلبد سيكيش ثزش قطزؽ اسسجزب ثزب
دنيبي ثيشور و اسببي كشف ثش داخ كـيس سا داسد .وبي ثبيذ سيخش داؿشش ثبؿي كش ايزن
امش نش اص بشبظ منطو اقشلبدي دزيشفشش اػز و نش چنين چيضي دس ػيبػززهزبي اقشلزبد
مقبومشي وخيد داسد .اين امش دس ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي ،اص ك ز ثشورگشايزي
اػشنجب ميؿيد سب ثشخي اص افشاد چنين ثشداؿز نبننذ كش دسورصا ثيدر ثزش مؿنزي قطزؽ
اسسجب ثب كـيسهبي ديگش اػز .اسسجب دس ضمن اينبش اػشقالل و ؾضر اقشلبدي ح زع
ؿيد ،هيچ ايشادي نذاسد و مب ميسياني ثب كـيسهبي ديگش خهبر اسسجب منبػت و ػبصنذ
داؿشش ثبؿي و اس بقب يبي ديگش اص ؿبخقهبيي كش ثشاي مقبواػبصي نػزبا اقشلزبدي ثزش
نػش ميسػذ ،اسسجب ثب كـيسهبي اػالمي ديگش اػز.
دس نػبا ثبنبي نيض ثشورگشايي و اسسجب ثب ثخؾ ثبنبذاسي ثزينابملز ضزمن ح زع
اػشقالل و ؾضر اقشلبدي كـزيس ،نزشسنهزب مـزبلي نزذاسد ،ثلبزش اص خملزش اقزذامبر و
ؿبخقهبيي اػز كش ثشاي مقبواػبصي نػبا ثزبنبي ثبيزذ مزذنػش قزشاس گيزشد .دس ايزن
ساػشب نػبا ثبنبي كـيس ميسيانذ ثب مؤػؼبر مزببي اػزالمي ثزينابمللزي همبننزذ ثبنزر
سيػؿش اػالمي ،ػبصمبر حؼبثذاسي و حؼبثشػي مؤػؼبر مببي اػالمي اسسجبطبر ؾلمي
و همببسيهبي اخشايي ػبصنذ اي داؿشش ثبؿذ سب فـبسهبي نبؿي اص سششي هزبي غببمبنزش
ثش اقشلبد كـيس كمشش ؿيد.
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 .9اٍلَيتتٌذی عَاهل

ثش منػيس اوبييزثنذي ؾيام  ،اص خجشگبر خياػشش ؿذ سب اهميزز هزش يزر اص ؾيامز سا
مـخق كننذ .ػذغ ثش اػبع خذول  1اؾذاد قطؿي مشنبغش هزش سسجزش ثزش اؾزذاد فزبصي
مثلثي سجذي ؿذنذ و ػذغ مجنبي سوؽ سبدؼيغ فبصي قشاس گشفشنذ.
جذٍل ( :)4هقاديز فاسی هَرد استفادُ تزای تعييي اّويت عَاهل
توصيف

عدد قطعی

عدد فازي مثلثی

خيلي ك

1

( 20و  0و )0

ك

2

( 40و  20و )0

مشيػط

3

( 70و  50و )30

صيبد

4

( 100و  80و )60

خيلي صيبد

5

( 100و  100و )80

ديؾ اص سشلي نشبيح سشقيو ،سوايي و دبيبيي دشػـنبمش اسصيبثي ؿذ اػزز .دس ايزن
سشقيو ثشاي ػندؾ سوايي دشػـنبمش ،سوايي كيسي اص طشيزو اسائزش آر ثزش خجشگزبر و
دسيبفز نػشار مثجز آنهب ميسد ثشسػي قشاس گشفشش و سأييزذ ؿزذ .ثزشاي ػزندؾ دبيزبيي
دشػـنبمش اص دو سوؽ ضزشيت آب زبي كشونجزبخ و سوؽ گزبسمن اػزش بد ؿزذ اػزز.
ثشاػبع ثشآوسد اندبا ؿذ دس نشاافضاس  ،SPSSضشيت آب زبي كشونجزبخ ثشاثزش ثزب 0/856
اػز كش ػطح ثباليي اص دبيبيي سا نـبر ميدهذ .همچنين مقبديش ضزشيت النزذا دس سوؽ
گبسمن نيض ؾميمب اص  0/82ثيـشش ثيد اػز.
دس اثشذا ثش منػيس سـبي ػبخشبس ػلؼلش مشاسجي ،مشغيّشهبي سشقيو ثشاػبع خزذول ()2
نبمگزاسي ؿذ انذ.
ؿبيبر ركش اػز دس اين ػبخشبس ،خجشگبر سشقيو ثش ؾنيار مؿيبسهزبي اكزلي و ؾيامز
مؤثش ثش ؾنيار گضينشهب سؿشيف ؿذ انذ (ؿب .)1
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جذٍل (ً :)2وادگذاری هتغيّزّای تحقيق

سطح

متغيّر

نماد

هذف اكلي

اوبييزثنذي ؾيام ميثش ثشسشقو اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي ايشار

Goal

خجش اول

Ex1

ػطح اول:

خجش دوا

Ex2

مؿيبسهبي اكلي

...

…

خجش ثيؼز و ػيا

Ex23

دبيين ثيدر ػطح مطببجبر مؿيق دس نػبا ثبنبي

A11

اػشقشاس نػبا اؾشجبسػندي مـششيبر

A12

ؾذا سشويح فشهنگ ملشفگشايي و بيكغگشايي دس سجليغبر ثبنرهب

A13

...

…

اثشثخـي اسسجبطبر ثينابمللي دس ؿجبش ثبنبي

A37

ػطح دوا :گضينشهب

Goal
Ex1

A11

…

Ex2

A12

A14

A13

A15

Ex23

....

A37

ضکل ( :)4ساختار سلسلِ هزاتثي عَاهل هَثز تز تحقق اقتصاد هقاٍهتي در .
ًظام تاًکي ايزاى
.
نشبيح ثش دػز آمذ دس مشاح مخشلف سوؽ سبدؼيغ فبصي ثش ؿشح ري اػز:
 )1سـبي مبسشيغ سلمي
Ex1
… Ex23
)
80
,
100
,
100
(
(... )30, 50, 70
A11
...

...

...

…

(A37 )60, 80, 100( ... )30, 50, 70
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 )2سؿيين مبسشيغ وصر
ثشاي سؿيين وصر مؿيبسهب (خجشگبر) ،ثش اػزبع ػزطح سشلزيالر و ػزبثقش كزبسي،
اؾذاد مشثيطش سخليق يبفز.
سشليالر
كبسؿنبػي كبسؿنبػي اسؿذ دكششي و ثبالسش
ػبثقش كبسي (ػبل)

 1سب 2

1

2

3

 3سب 5

2

4

6

 6سب 8

3

6

9

 8سب 10

4

8

12

 10ثش ثبال

5

10

15

اؾذاد خذول فيق ثش اػبع مدميؼ مقبديش خذول ثش كيسر نشمبل سجذي ؿذ انزذ.
اين اؾذاد ثش كيسر اؾذاد قطؿي دس مبسشيغ سلمي نشمبل ؿذ ضشة ميؿينذ.
سشليالر
كبسؿنبػي كبسؿنبػي اسؿذ دكششي و ثبالسش
ػبثقش كبسي (ػبل)

 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

 10ثش ثبال

0/056

0/111

0/167

 )3ثيمقيبع كشدر مبسشيغ سلمي فبصي
Ex23

…

Ex1

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

...

...

A11
…

(A37 )0/6, 0/8, 1( ... )0/3, 0/5, 0/7
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 )4مبسشيغ فبصي وصرداس
…

Ex23

Ex1

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

...

...

…

...

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

 )5سا ح ايذ آل فبصي و سا ح ضذايذ آل فبصي
…

Ex23

Ex1

( )0/044, 0/044, 0/044( ... )0/067, 0/067, 0/067سا ح ايذ آل فبصي
( )0/013, 0/013, 0/013( ... )0/000, 0/000, 0/000سا ح ضذايذ آل فبصي

 )6فبكلش اص سا ح ايذ آل و ضذايذ آل فبصي
فبكلش اص سا ح ضذ ايذ آل فبصي
̃

Ex23

0/035 0/0926
...

...

0/035 0/855

…

فبكلش اص سا ح ايذ آل فبصي
̃

Ex1

Ex1 … Ex23

A11 0/028 ...

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

…

…

...

...

A37 0/023 ...

...

...

...

...

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

 )7ؿبخق ؿجبهز و ؿبخق ؿجبهز نشمبل ؿذ
Normilized CCi

CCi

0/043

0/738

A11

...

...

…

0/039

0/674

A37

 )8سسجشثنذي ؾيام
دغ اص مشست كشدر مقبديش ؿبخق ؿجبهز نشمبل ؿزذ  ،اوبييزز ؾيامز ثزش سشسيزت اص
ثيـششين ثش كمششين حبك ؿذ اػز (خذاول  3و .)4
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فؼبد مببي
اػشقشاس نػبا اؾشجبسػندي مـششيبر
دبيين ثيدر ػطح مطببجبر مؿيق دس
نػبا ثبنبي
ثبال ثيدر ػطح كي ي و سيانمنذي نيشوي
انؼبني دس نػبا ثبنبي
مقبواػبصي و ثيميػبصي ثبنبذاسي
اببششونير و فنبوسي اطالؾبر دس نػبا ثبنبي
وخيد فابي ػبب سقبثشي دس ؿجبش ثبنبي
مذيشيز حد نقذينگي سيػط ثبنر مشكضي
ثب هذف كنششل سيسا
وخيد چبسچية منبػت مذيشيز سيؼر و
حبكميز ؿشكشي دس نػبا ثبنبي

رتبه

1

نام عامل
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21
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اثشثخـي اسسجبطبر ثينابمللي دس ؿجبش ثبنبي 23
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مقبواػبصي نػبا ثبنبي
مذيشيز كشيح نيػبرهبي اسصي
وخيد ػبصوكبسهبي منبػت اطمينبرثخـي ثش
ػذشد گزاسار دس خهز كيبنز اص ػذشد هب
فؿببيزهبي دظوهؾ و سيػؿش دس ساػشبي

24
25
26
27

نام عامل
ثبال ثيدر ػطح كمي و كي ي ػشمبيش
ثبنرهب
اثشثخؾ ثيدر آييننبمشهب و
دػشيسابؿم هبي نػبا ثبنبي
وخيد نقـش سا ؾمليبسي نػبا ثبنبي مشنبػت
ثب ػيبػزهبي كلي اقشلبد مقبومشي

ه آهنگي ثبصاس ديل و ػشمبيش
يبذبسچگي ،اسشبد و انؼدبا نػبا ثبنبي دس
ساػشبي سشقو اهذاف كالر اقشلبدي
ػهيبز سويشهبي ثبنبي خهز
سـييو كبدسار
هذايز سؼهيالر كالر ثبنبي ثش منػيس
سـييو سيبيذكننذگبر كبالهبي ايشاني
سيصيؽ ؾبدالنش منبثؽ ثبنبي
اكالح قبنير ؾمليبر ثبنبي ثذور سثب
سنبػت ػطح كمي نيشوي انؼبني دس نػبا
ثبنبي ثش منػيس مذيشيز هضينشهب
هذايز سؼهيالر خشد ثبنبي ثش منػيس
سـييو مـششيبر ثش خشيذ كبالهبي ايشاني
ؾذا سشويح فشهنگ ملشفگشايي و
بيكغگشايي دس سجليغبر ثبنرهب
فشهنگػبصي و سشويح گ شمبر اقشلبد
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مقبواػبصي نػبا ثبنبي
14

مقبومشي دس خبمؿش دسثبس مؼبئ ثبنبي

سكذ ثشنبمش سششي ثبنبي و ديؾثيني
سهذيذهب
جذٍل ( :)1اٍلَيتتٌذی عَاهل هؤثز تز تحقق سياستّای کلي اقتصاد هقاٍهتي
در ًظام تاًکي تِ تفکيك سيزهجوَعِّا

رتبه
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3
4
5
6

8
9
10

دبيين ثيدر فؼبد مببي
اػشقشاس نػبا اؾشجبسػندي مـششيبر
دبيين ثيدر ػطح مطببجبر مؿيق دس
نػبا ثبنبي
ثبال ثيدر ػطح كي ي و سيانمنذي نيشوي
انؼبني دس نػبا ثبنبي
مقبواػبصي و ثيميػبصي ثبنبذاسي
اببششونير و فنبوسي اطالؾبر دس نػبا ثبنبي

1

وخيد فابي ػبب سقبثشي دس ؿجبش ثبنبي

2
3
4
5

ه آهنگي نهبدهبي نػبسسي و قابيي دس
مقبواػبصي نػبا ثبنبي
اثشثخؾ ثيدر آييننبمشهب و
دػشيسابؿم هبي نػبا ثبنبي
ه آهنگي ثبصاس ديل و ػشمبيش
يبذبسچگي ،اسشبد و انؼدبا نػبا ثبنبي دس
ساػشبي سشقو اهذاف كالر اقشلبدي

وخيد چبسچية منبػت مذيشيز سيؼر و
حبكميز ؿشكشي دس نػبا ثبنبي
وخيد ػبصوكبسهبي منبػت اطمينبرثخـي ثش
ػذشد گزاسار دس خهز كيبنز اص ػذشد هب
فؿببيزهبي دظوهؾ و سيػؿش دس ساػشبي
مقبواػبصي نػبا ثبنبي
ثبال ثيدر ػطح كمي و كي ي ػشمبيش ثبنرهب
ػهيبز سويشهبي ثبنبي خهز سـييو
كبدسار

رتبه

7

ؿ بفيز و ػالمز نػبا ثبنبي و

رتبه

1

عوامل دروننهادي

عوامل مياننهادي

1
2
3

عوامل فرانهادي
مذيشيز حد نقذينگي سيػط ثبنر
مشكضي ثب هذف كنششل سيسا
اثشثخـي اسسجبطبر ثينابمللي دس ؿجبش
ثبنبي
مذيشيز كشيح نيػبرهبي اسصي
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11

هذايز سؼهيالر كالر ثبنبي ثش منػيس سـييو
سيبيذكننذگبر كبالهبي ايشاني

4

سكذ ثشنبمش سششي ثبنبي و ديؾ ثيني
سهذيذهب
وخيد نقـش سا ؾمليبسي نػبا ثبنبي

12

سيصيؽ ؾبدالنش منبثؽ ثبنبي

5

مشنبػت ثب ػيبػزهبي كلي
اقشلبد مقبومشي

13
14
15

سنبػت ػطح كمي نيشوي انؼبني دس نػبا
ثبنبي ثش منػيس مذيشيز هضينشهب
هذايز سؼهيالر خشد ثبنبي ثش منػيس سـييو
مـششيبر ثش خشيذ كبالهبي ايشاني

6
7

اكالح قبنير ؾمليبر ثبنبي ثذور سثب
فشهنگػبصي و سشويح گ شمبر اقشلبد
مقبومشي دس خبمؿش دسثبس مؼبئ ثبنبي

ؾذا سشويح فشهنگ ملشفگشايي و
بيكغگشايي دس سجليغبر ثبنرهب

جوعتٌذی ٍ ًتيجِگيزی

دس مقببش حبضش سالؽ ؿذ سب مه سشين مؤب شهب و اقذامبر مؤثش دس سشقزو ػيبػززهزبي
كلي اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثزبنبي ثشسػزي و سجيزين ؿزيد .ثشاػزبع نشزبيح دزظوهؾ،
ؿ بفيز و ػالمز نػبا ثبنبي و دزبيين ثزيدر فؼزبد مزببي ،اػزشقشاس نػزبا اؾشجبسػزندي
مـششيبر و دبيين ثيدر ػطح مطببجبر مؿيق دس نػبا ثبنبي اص مه سشين ؾيام مزؤثش ثزش
سشقو ػيبػز هبي كلي اقشلبد مقبومشي دس نػبا ثبنبي كـيس ثش حؼبة ميآيذ كزش هزش
ػش اين ؾيام مشثي ثش ؾيام دسور نهبدي ميثبؿزذ .دس ثخزؾ ؾيامز ميزبر نهزبدي
وخيد فابي ػبب سقبثشي دس ؿجبش ثبنبي و ه آهنگزي نهبدهزبي نػزبسسي و قازبيي دس
مقبواػبصي نػبا ثبنبي ثش ؾنيار مهمششين ؾيام ؿنبخشش ؿذ اػز .افزضور ثزش ايزن دس
ثخؾ ؾيام فشانهبدي ،مذيشيز حد نقذينگي سيػط ثبنزر مشكزضي ثزب هزذف كنشزشل
سيسا و نيض اثشثخـي اسسجبطبر ثزينابمللزي دس ؿزجبش ثزبنبي اص مهز سزشين ايزن ؾيامز
ميثبؿذ .ؿبيؼشش اػز مؼئيالر نػبا ثبنبي ،ػيبػزهزبي كلزي اقشلزبد مقزبومشي سا ثزش
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ؾنيار ثبيؼششاي خطيش مذنػش قشاس دهنذ و فؿببيزهب و ثشنبمشهبي خيد سا ثب هذف سشقزو
اين ػيبػزهب ػبمبنذهي نمبينذ.
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
JEL Classification: E52, G21, H12
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