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 ثطپبیی قه ثسٍى. اؾت ایطاى خبهقِ ٍ التهبز ثطًٍگطایی ٍ زضًٍعائی پَیبئی، تَاًوٌسی، همبٍهتی التهبز ّسف
 ؾغح افتالی. گطزز هی تقبلی ٍ حطوت هؿیط زض وَقف ٍ تَؾقِ ٍ ضقس هَاًـ ضفـ هَخجبت التهبزی چٌیي
 هٌؾَض ثسیي. وٌس هی ایدبة ضا فبلی آهَظـ هطاوع ٍ ّب زاًكگبُ هكبضوت اهط ایي زض ؾیبؾتگصاضی ٍ ًؾطی

 ثطتط زاًكگبُ 13 هكبضوت ثب عجبعجبئی فالهِ زاًكگبُ هحَضیت ثب «اقتغبل -تَلیس: همبٍهتی التهبز» ّوبیف
 ؾِ هتجَؿ، ُزاًكگب زض ؾطاؾطی ّوبیف ثطگعاضی اظ لجل. قس ذَاّس ثطگعاض 1396 اؾفٌس اٍل ًیوِ زض وكَض

 تب قسًس ثطآى التهبز زاًكىسُ ّوطاُ ثِ زاًكگبُ ایي( اختوبفی فلَم ٍ هسیطیت ؾیبؾی، فلَم ٍ حمَق) زاًكىسُ
 .ًوبیٌس ثطگعاض ّوؿَیی ّبی ّوبیف خساگبًِ نَضت ثِ

 زاًكىسُ هحل زض «اقتغبل -تَلیس: همبٍهتی التهبز» ّوبیف انلی، ّوبیف ثطگعاضی اظ لجل ٍ اؾبؼ ثطّویي
 :سگطزی ثطگعاض شیل هحَضّبی ثب ضٍظ ًین زٍ زض 1396 هبُ ثْوي 30 ٍ 29 تبضید زض تهبزال
 ُالتهبزی ضًٍك ٍ ٍضی ثْط 
 ثٌیبى زاًف التهبز ٍ هلی ًَآٍضی ًؾبم ؾبهبًسّی خْت زض حطوت ّبی چبلف ٍ هَاًـ 
 وكَض والى ٍ ثرف ثٌگبُ، ؾغح زض تَلیس ظًدیطُ زض تَلیس فَاهل ثطی ؾْن تَظیـ ٍ ترهیم ّبی چبلف 
 هلی تَلیس اضظی ٍ هبلی ٍ پَلی ؾیبؾتْبی زٍلت؛ 
 التهبزی ضًٍك ٍ ثجبت 
 وكَض والى ٍ ثرف ثٌگبُ، ؾغح تَلیس زض الظم ّبی هكَق ٍ همطضات زٍلت؛ 
 ،هلی تَلیس اظ حوبیت ٍ ًفتی زضآهسّبی ًفت 
 هلی تَلیس ٍ التهبز فضبی ؾبظی ؾبلن ٍ ؾبظی قفبف 
 هلی تَلیس ٍ گصاضی لیوت ٍ تَظیـ ًؾبم 
 ،هلی تَلیس ٍ ظیؿت هحیظ هحهَالت، اؾتبًساضز فٌبٍضی 
 ًَیي وبضّبی ٍ وؿت ٍ اقتغبل  Startup 
 وكَض التهبز زض وبضآفطیٌی تَؾقِ ضاّىبضّبی 
 خَاًبى ٍ ظًبى زاًكگبّی، التحهیالى فبضك اقتغبل ّبی چبلف 
 تَلیس ٍ اقتغبل ٍ ظهیٌی ظیط التهبز  

 .ثبقس هثوط قس، ذَاّس ضثظ شی همبهبت تمسین هسٍى نَضت ثِ وِ هصوَض ّوبیف ًتبیح وِ اؾت اهیس
 طائی حغي

 طثاطثائی عالهِ داًؾگاُ التصاد داًؾکذُ رئیظ

 ّوایؼ علوی دتیز ٍ

 6931 هاُ تْوي



 التیده مقاک چ 
  همایش اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

 داقتصادادکشنه 

 6021ماه  بهمن 03و  92

 

3 

 

 هیي هالی جوعی در کؾَرأّای ت عاسی هذل تٌذی پیادُ ارائِ هذل هفَْهی اٍلَیت
 1هحؿي افكبضپَض

 2ؾدبز فؿبوطُ
 3ؾقیس ظضًسی 

 چکیذُ
ًبهٌبؾت التهبز  یؾبذتبضّب ثب زضًؾط گطفتي ذَزوفبیی وكَض ثطای اؾت وِ ییالگَ یالتهبز همبٍهت

زض خْت  یًَآٍض ی ٌٍیثط وبضآفط سیتأوّبی قغلی خسیس ثب  ایدبز فطنت وٌس. ی ضاّىبضی اضائِ هیزاذل
 زؾتیبثیهكىالت  يیاظ ا یىضٍز. ی اظ گبم ّبی فولیبتی تحمك التهبز همبٍهتی ثِ قوبض هی ساضیتَؾقِ پب
ثبقس. تبهیي هبلی خوقی ثِ فٌَاى  ی هیالتهبز ّبی ثٌگبُ یهبل يیًحَُ تأه یالتهبز همبٍهت یثِ الگَ

اًساظی تَاًؿتِ ؾْن ذَثی  ّبی تبهیي هبلی وؿت ٍ وبضّبی ًَپب زض هطاحل اٍلیِ ضاُ یىی اظ ثْتطیي گعیٌِ
ّب ٍ هطاوع ضقس ثِ ذَز اذتهبل زّس.  زٌّسُ تبةاظ ثبظاض تبهیي هبلی ضا زض وٌبض فطقتگبى وؿت ٍ وبض، ق

ّبی تبهیي هبلی خوقی ّط یه ثؿتِ ثِ هَضَؿ ترههی فقبلیت ذَز اظ هسلی ثطای تبهیي هبلی  پلتفطم
اًدبم قس. اظ آًدبیی وِ ( AHP) وٌٌس. ضٍـ پػٍّف ثط اؾبؼ تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی ّب اؾتفبزُ هی پطٍغُ

قس تب اظ توبهی ایي افطاز اؾتفبزُ قَز. ثِ  تالـقَز،  هی هحسٍزیخبهقِ تحمیك هَضز ًؾط قبهل افطاز 
ّبی  ًفط اظ گطزاًسگبى پلتفطم 30ًفط اظ اؾبتیس هترهم زض حَظُ تبهیي هبلی خوقی،  10ایي تطتیت اظ 

ًفط اظ پعٍّكگطاى ایي حَظُ اؾتفبزُ قس. ًتبیح  15ترههی ٍ ًعزیه ثِ تبهیي هبلی خوقی ٍ ّوچٌیي 
ّبی  اًساظی پلتفطم هسل پبزاـ ثب هسل فطفی حفؼ ؾطهبیِ ثِ فٌَاى اٍلَیت اٍل ثطای ضاُ زّس وِ ًكبى هی

ض تبهیي ّبی ثبلمَُ تبهیي هبلی خوقی ز تبهیي هبلی خوقی زض ایطاى فٌَاى قسُ اؾت. اؾتفبزُ اظ ؽطفیت
تَخِ لطاض هَضز  یهْن زض التهبز همبٍهت كطاىیپ تَاًس ثِ فٌَاى یىی اظ هیهبلی وؿت ٍ وبضّبی ًَپب 

 گیطز.

 ٍاصگاى کلیذی
 التهبز همبٍهتی، اقتغبل، تأهیي هبلی خوقی، تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی

 
 آهَذتِ وبضقٌبؾی اضقس، هسیطیت وبضآفطیٌی زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل( زاًف. 1

Email: Mohsen.afsharpour@gmail.com (Corresponding Author) 

 آهَذتِ وبضقٌبؾی اضقس هسیطیت وبضآفطیٌی زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی زاًف .2

  . اؾتبز گطٍُ هسیطیت زٍلتی، زاًكىسُ هسیطیت زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی3

mailto:Mohsen.afsharpour@gmail.com
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آهَختگاى داًؾگاّی ٍ ارایِ راّکارّای السم تزای  تحلیل ٍضعیت تاسار کار داًؼ

 پذیزی آًْا  افشایؼ اؽتغال
 1فلیطضب اهیٌی

 چکیذُ
التحهیالى زاًكگبّی ٍ افعایف ؾْن اقتغبل  بضكثِ ضغن ایدبز اقتغبل ثطای ف 1395-1375زٍضُ  عی زض

زضنس افعایف یبفتِ  20زضنس ثِ  4آًْب اظ ول قبغالى، ًطخ ثیىبضی ًیطٍی وبض زاضای آهَظـ فبلی اظ 
ثطاثط قسُ اؾت، زض حبلی وِ ًطخ ثیىبضی ول  5اؾت ٍ ایي ثسیي هقٌبؾت وِ ًطخ ثیىبضی آًْب حسٍز 

اؾت. گفتٌی اؾت، زلیل انلی افعایف ؾطیـ ًطخ ثیىبضی ثطاثط قسُ  4/1ًیطٍی وبض وكَض حسٍز 
التحهیالى زاًكگبّی ٍ ًطخ هكبضوت آًْب ٍ ًتیدتبً فكبض  آهَذتگبى زاًكگبّی، افعایف تقساز فبضك زاًف

التحهیالى  ظیبز فطضِ ًیطٍی وبض ثَزُ اؾت. ثب فطو ایي وِ ّسف ؾیبؾتگصاض وبّف ًطخ ثیىبضی فبضك
زضنس زض اًتْبی ثطًبهِ قكن تَؾقِ ثبقس، خوقیت قبغل زاضای  9ثِ  1395زضنس زض  20زاًكگبّی اظ 

ّعاض ًفط افعایف یبثس وِ تحمك آى ثب تَخِ ثِ فولىطز  687ثبیؿت ثغَض هتَؾظ ؾبالًِ  آهَظـ فبلی هی
آهَذتگبى  ّبی گصقتِ ثؿیبض هكىل اؾت. ثِ فجبضت زیگط، هتَؾظ ًطخ ضقس ؾبالًِ اقتغبل زاًف ثطًبهِ

زضنس زض  7/23زضنس ثبقس ٍ ؾْن قبغالى زاضای آهَظـ فبلی اظ  3/10ثبیؿت حسٍز  یزاًكگبّی ه
زضنسی هكىل اؾت.  8زضنس اضتمبء یبثس وِ تحمك آى حتی ثب ضقس التهبزی  9/31اثتسای ثطًبهِ ثِ 

ثب افعایف فسم اًغجبق ثیي قغل ٍ هْبضت )ؾغح آهَظـ ٍ ترهم هَضز ّوچٌیي تحمك ّسف هصوَض، 
ّبی  ذَاّس ثَز. زض لؿوت ثقسی، ؾیبؾتّوطاُ هیعاى آهَظـ ٍ ترهم ًیطٍی وبض(  ًیبظ هكبغل ٍ

ّبی التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ اقتغبل  ٍ ثطًبهِ 1396اتربش قسُ زض ثطًبهِ قكن تَؾقِ، لبًَى ثَزخِ 
ضاّىبضّبی هٌبؾت ثطای ثْجَز زض ًْبیت،  زاًف آهَذتگبى زاًكگبّی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.

 ثبظاض وبض زاًف آهَذتگبى زاًكگبّی ایطاى، ثب تبویس ثط عطف فطضِ ثبظاض وبض، اضایِ قسُ اؾت. ٍضقیت

 ٍاصگاى کلیذی 
 پصیطی، آهَظـ فبلی، ایطاى آهَذتگبى زاًكگبّی، اقتغبل ثبظاض وبض، زاًف

  

 
زاًكیبض زاًكىسُ التهبز ٍ حؿبثساضی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی ٍ هكبٍض اهَض التهبز والى . 1

 َیؿٌسُ هؿئَل()ً ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ

Email: aramini2005@gmail.com (Corresponding Author) 

mailto:aramini2005@gmail.com
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 6931-6931عٌجؼ رؽذ تْزُ ٍری کل عَاهل تَلیذ در دٍرُ 

 
 1ثعاظاى فبعوِ

 2خًَمبًی ظاضؿ ؾحط

 کیذُچ
ّبی  ٍضی ول فَاهل تَلیس زض ؾغح ثرف اضظیبثی ٍ ؾٌدف ضقس ثْطُ هغبلقِ حبضطّسف انلی 

ٍضی ول  ؾتبًسُ زض ؾغح هلی اؾت. زض ایي ضٍیىطز ثْطُ-التهبزی زض ایطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز زازُ 
ایي هٌؾَض اظ قَز. ثطای  تدعیِ هی وبض، ؾطهبیِ ٍ ٍاؾغِ تَلیس ّبی ًیطٍی فَاهل ثِ ثْطُ ٍضی ًْبزُ

ٍ آهبض اقتغبل هطوع آهبض ایطاى ٍ شذیطُ  1390ٍ  1380ؾتبًسُ هطثَط ثِ زٍ ؾبل -ّبی زٍ خسٍل زازُ زازُ
ؾطهبیِ ثركی ثبًه هطوعی زض ؾغح ّكت ثرف انلی التهبزی تدویـ ٍ ثِ لیوت ثبثت هحبؾجِ 

ٍ گبظ زاضای ثبالتطیي ٍضی خعیی فَاهل ثرف تبهیي ثطق، آة  زٌّس زض ثْطُ ًتبیح ًكبى هی اًس. قسُ
ْطُ ٍضی ٍ ًْبزُ ٍاؾغِ ثَزُ اؾت. ثرف فَق ّوچٌیي ثبالتطیي ًطخ ث هبیٍِضی ًیطٍی وبض ٍ ؾط ثْطُ

 ول فَاهل ضا زاقتِ اؾت.

 

 ٍاصگاى کلیذی
 ؾتبًسُ، خسٍل لیوت ثبثت-ٍضی، فَاهل تَلیس، زازُ ثْطُ

  

 
 العّطا )ًَیؿٌسُ هؿئَل( زاًكگبُ التهبز گطٍُ زاًكیبض. 1

Email: fbazzazan@alzahra.ac.ir (Corresponding Author) 
  العّطا زاًكگبُ ضیعی ثطًبهِ ٍ التهبزی تَؾقِ اضقس وبضقٌبؼ. 2

mailto:fbazzazan@alzahra.ac.ir
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 التصاد هماٍهتی ات کاالّای اعاعی ٍ اهٌیت غذا درًمؼ ٍارد

 
 1فتح الِ تبضی

 

 چکیذُ
ّبی اذیط هَضزثحث لطاضگطفتِ اؾت.  وكَض زض ؾبل التهبزیای اؾت وِ زض ازثیبت  التهبز همبٍهتی ٍاغُ

ذَضز وِ زض  آٍضی التهبزی ثِ چكن هی زض ازثیبت التهبز هتقبضف فٌبٍیي زیگطی ّن چَى تبة اهب
ذَاًی زاضز ٍلی هجیي  ی ٍخَز زاضز ّنّبی اثالغی التهبز همبٍهت همبیؿِ آى ثب تقبثیطی وِ زض ؾیبؾت

، نبزضات ٍ مبٍهتی ضاّجطزّبیی زض هَضز تَلیسّبی اثالغی التهبز ه ضٌّوَزّب ؾیبؾت زض .ّوِ آى ًیؿت
قَز. ّسف اظ ایي هغبلقِ، ثطضؾی ضطٍضت  ِ هحهَالت وكبٍضظی هكبّسُ هیلعٍم تَخِ ث ٍاضزات ٍ

اؾت وِ ثب اهٌیت غصایی اضتجبط ثیكتطی  ضظیاظ تَلیس ثطذی اظ هحهَالت وكبٍّبی حوبیت  ؾیبؾت
ّبی آى،  هتی ٍ آهَظُظهیٌِ التهبز همبٍ قسُ زض ثط اّساف ثیبى  التهبز ثب تىیِپصیطی  ثِ همبٍم زاضًس. تَخِ

هربلفیي پیطاهَى ّبی التهبزی هَافمیي ٍ  ّبی هطتجظ ٍ ًؾطیِ گعاضـ ثطضؾی ٍ تحلیل آهبض ٍ ّوطاُ ثب
آٍضی  یبثی ثِ تبة زؾتیىی اظ ضاّىبضّبی ایي ظهیٌِ  ههطفی وكبٍضظی زض ّبی تأهیي ًیبظّبی ؾیبؾت

 اؾت.التهبزی 
 

 ٍاصگاى کلیذی
 آٍضی التهبزی اهٌیت غصایی، التهبز همبٍهتی، تبة وبالّبی اؾبؾی، وكبٍضظی،

  

 
 )ًَیؿٌسُ هؿئَل( فضَ ّیبت فلوی زاًكىسُ التهبز زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی. 1

Email: tarifath@gmail.com  (Corresponding Author) 

mailto:tarifath@gmail.com
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 ٍری تزق ایزاى تز هثٌای کیفیت ٍ تْزُتٌظین ؽزکتْای تَسیع 
 

 1فطّبز ذسازاز وبقی
 2هحوس اٍقٌی

 

 یذُ چک

ثبقٌس، ضٍقی ثطای وبّف آثبض اذتاللی فولىطز  تٌؾین ثبظاضّبیی وِ ثِ نَضت اًحهبض عجیقی هی
وٌٌسگبى ٍ تساٍم فطضِ ذسهبت هَضز ًیبظ خبهقِ اؾت. ثب تَخِ ثِ اّویت  اًحهبضی ٍ حوبیت اظ ههطف

ض ایي همبلِ وٌٌسُ یه وبالی اؾتطاتػیه، ز فطاّنٌَاى یىی اظ ظیطؾبذتْبی اؾبؾی ٍ نٌقت ثطق ثِ ف
ٍضی ٍ ویفیت زض تٌؾین ثبظاض  قَز ًمف فٌهط ثْطُ ضوي هقطفی ضٍقْبی هرتلف تٌؾین ثبظاض تالـ هی

ٍضی  ثغَض افن ٍ زض ثرف تَظیـ ثطق ثغَض اذم هَضز ثطضؾی لطاض گیطز. زض ٍالـ لحبػ وطزى فبهل ثْطُ
حَضّبی التهبز همبٍهتی ٍ ویفیت زض هسل تٌؾین ثرف ثطق، ثغَض هؿتمین ٍ غیطهؿتمین زض ضاؾتبی ه

قفبف ٍ ٍضی،  ثبقس. ثب تَخِ ثِ تبویس ؾٌس التهبز همبٍهتی ثط افعایف ضلبثت، ثْجَز وبضایی ٍ ثْطُ هی
الظم اؾت تب ثرف ّبی  اض،ّبی ًؾبضت ثط ثبظ گصاضی ٍ ضٍظآهسؾبظی قیَُ ؾبظی ًؾبم تَظیـ ٍ لیوت ضٍاى

ثب ضٍقْبی  ثِ لحبػ همساض فطضِ، لیوت ٍ ویفیتاًتمبل ٍ تَظیـ ثطق وِ ثهَضت اًحهبض عجیقی ّؿتٌس، 
فلوی تٌؾین قَز تب نٌقت زض قطایظ ظًسگی آضام لطاض ًگیطز ٍ ثب تَخِ ثِ ضاُ حل ذهَنی، ثِ ضفبُ 

قَز همبزیط ّسف زٍ  خبهقِ نسهِ ًعًس. ثط ایي اؾبؼ ثب تَخِ ثِ ضٍقْبی هَخَز زض ازثیبت تالـ هی
 39ّبی پػٍّف هطثَط ثِ  هسل تٌؾین ثبظاض تقییي قَز. زازٍُضی ٍ ویفیت خْت لحبػ زض  هتغیط ثْطُ

 اؾت. 1395تب  1385قطوت تَظیـ ثطق ایطاى زض زٍضُ 

 ٍاصگاى کلیذی
 تٌؾین اًگیعقی، ویفیت ثطق، وبضایی

 
 . اؾتبز التهبز زاًكگبُ پیبم ًَض )ًَیؿٌسُ هؿئَل(1

Email: khodadad@pnu.ac.ir (Corresponding Author) 
 بُ پیبم ًَضزاًكدَی التهبز زاًكگ. 2
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 کیذ تز التصاد هماٍهتیأهمایغِ عولکزد هٌاطك آساد ایزاى تا ت

 ّا( ای دادُ )رٍیکزد تحلیل پٌجزُ

 
 1ًَؾط زّوطزُ للقِ ً

 2فلیِ آظازگبى
 3فْیوِ ثْطاهی

 چکیذُ
ٍ  ضًٍس ضٍ ثِ ضقس التهبزی ّبی التهبزی، ّب ٍ تحطین فكبض قَز زض قطایظ التهبز همبٍهتی هَخت هی

تؿطیـ زض اخطای اهَض ظیطثٌبیی،  آى وبّف پیسا وٌس. پصیطی قىَفبیی زض وكَض هحفَػ ثوبًس ٍ آؾیت
گصاضی، تَلیس ٍ نبزضات وبالّب زض وكَض، دبز اقتغبل، ؾطهبیِفوطاى ٍ آثبزاًی، ضقس ٍ تَؾقِ التهبزی، ای

قَز. زض پػٍّف حبضط  اظ اّساف هٌبعك آظاز تدبضی زض ایطاى زض ضاؾتبی التهبز همبٍهتی هحؿَة هی
ّب، وبضایی ٍ فولىطز هٌبعك  ّب ٍ تحلیل حؿبؾیت قبذم ای زازُ تالـ قس ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل پٌدطُ

ثطضؾی قَز. ًتبیح  1394تب  1391ّبی  ض، اضؼ، اضًٍس، اًعلی ٍ هبوَ ثطای ؾبلآظاز ویف، لكن، چبثْب
هبوَ وبضاتطیي هٌغمِ، ٍ هٌبعك اضؼ، لكن ٍ ویف خعء هٌبعك  ، هٌغمًِكبى زاز وِ زض ثیي هٌبعك آظاز

ّبی ذطٍخی، قبذم  ثبقس. ًتبیح تحلیل حؿبؾیت قبذم ّب ًیع ًكبى زاز وِ زض ثیي قبذم ًبوبضا هی
طیي تقساز حؿبؾیت ٍ زض تطیي قبذم هسل ٍ قبذم تطاًعیت ذبضخی قبذم ثب ووت حؿبؼنبزضات 

 هكبّسُّب ٍ هَؾؿبت ثجت قسُ ثیكتطیي ووجَز زض ثیي هٌبثـ  ّبی ٍضٍزی قطوت هیبى قبذم
ّبی حؿبؼ ثبیس  گطزًس. ثٌبثطایي، خْت ثْجَز وبضایی ٍ فولىطز هٌبعك آظاز، ایي هٌبعك زض ٍضٍزی هی

 ثبیس ثِ زًجبل فولىطز ثْتطی ثبقٌس. فبلس حؿبؾیتّبی  گصاضی وٌٌس ٍ ثطای ذطٍخیثیكتط ؾطهبیِ

 ٍاصگاى کلیذی
 گصاضی ذبضخی، نبزضات، هٌبعك آظازّب، ؾطهبیِ ای زازُ تحلیل پٌدطُ التهبز همبٍهتی، 

 
  )ًَیؿٌسُ هؿئَل( هبز؛ زاًكگبُ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبىاؾتبز گطٍُ التهبز، زاًكىسُ هسیطیت ٍ الت. 1

Email:nazar@hamoon.usb.ac.ir (Corresponding Author) 
 ؾتبى ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبىزاًكدَی زوتطی التهبز وكبٍضظی زاًكگبُ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى، ا. 2

 ّبی ثبظضگبًی ؿِ هغبلقبت ٍ پػٍّفپػٍّكگط هَؾ. 3
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 خارجی دٍجاًثِ  هغتمین گذاری عزهایِ جزیاى تأثیزتزرعی 

 ًْادی ؽکاف تز ایزاى ٍ کؾَرّای هٌتخة

 1بىیظّطا ظًس
 2اوجطظازُ پبقب ٌتیظ

 3ؾویِ قبُ حؿیٌی

 چکیذُ
ِ  ٍ ضقرس  ترساٍم  ٍ ایدربز  ثرطای  وِ ًحَی ثِ اؾت التهبزی فوسُ هتغیطّبی اظ یىی گصاضی ؾطهبیِ  تَؾرق

ِ  حبل زض وكَضّبی ٍیػُ ثِ وكَضی ّط زض ؾطهبیِ تكىیل التهبزی، ثطذرَضزاض   ذبنری  اّویرت  اظ تَؾرق
 اظ ثؿریبضی  ترأثیط  ّورَاضُ  وكرَضّب،  اظ ثؿریبضی  تَؾقِ ٍ ضقس زض گصاضیِ ؾطهبی اّویت ثِ تَخِ اؾت. ثب
ثرط زیگرط هتغیطّربی     ذربضخی  هؿرتمین  گرصاضی  ؾطهبیِ تأثیط ٍ ذبضخی هؿتمین گصاضی ؾطهبیِ ثط هتغیطّب

 ًْربزی  فَاهرل اؾت. ثب ایري ٍخرَز،    گطفتِ لطاض ثطضؾی هَضزپیف اظ ایي  هتقسزی هغبلقبت زضالتهبزی 
ّرسف ایري هغبلقرِ ثطضؾری ترأثیط خطیربى        ،ثطایي اؾبؼ. پػٍّكگطاى لطاض گطفتِ اؾتووتط هَضز تَخِ 

. زض ایي پرػٍّف  ثبقس هی گصاضی هؿتمین ذبضخی ثط قىبف ًْبزی ثیي ایطاى ٍ وكَضّبی هٌترت ؾطهبیِ
فٌَاى هتغیرط هؿرتمل، قرىبف ًْربزی ثریي زٍ وكرَض        گصاضی هؿتمین ذبضخی زٍ خبًجِ ثِ خطیبى ؾطهبیِ

ًطخ ضقس تَلیس ًبذبلم زاذلی وكَض، خوقیت ورل وكرَض ٍ فبنرلِ ثریي زٍ     غیطّبی ٍاثؿتِ ٍ فٌَاى هت ثِ
خبهقِ آهبضی هَضز هغبلقِ هطثَط ثِ وكَضّبیی اؾت وِ عی ثبقٌس.  فٌَاى هتغیطّبی وٌتطلی هی ثِ وكَض
یرب، تطویرِ   ایتبل آلوبى،وِ قبهل وكَضّبی  اًس گصاضی اًدبم زازُ ؾطهبیِ زض ایطاى 2013تب  2001ّبی  ؾبل
تحلیل ضگطؾیَى چٌسگبًرِ ثرِ   ّب اظ  ثطای تحلیل ٍ آظهَى فطضیِ اؾت. ٍ لَوعاهجَضي ؾَئس، فطاًؿِ چیي،

گصاضی  ؾطهبیِزّس وِ  اؾت. ًتبیح پػٍّف ًكبى هی ّبی تطویجی ثب اثطات تهبزفی اؾتفبزُ قسُ ضٍـ زازُ
 اؾت.ُ هؿتمین ذبضخی قىبف ًْبزی ثیي ایطاى ٍ وكَضّبی هٌترت ضا وبّف زاز

 کلیذی گاىٍاص
  گصاضی هؿتمین ذبضخی زٍخبًجِ، قىبف ًْبزی، ضقس تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطهبیِ

 
 زوتطی التهبز زاًكگبُ پیبم ًَض. زاًكدَی 1

 زوتطی التهبز زاًكگبُ پیبم ًَضزاًكدَی . 2

 طٍُ التهبز ثبظضگبًی، زاًكىسُ التهبز، زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل(. اؾتبزیبض گ3

Email:  somayeh.shahhoseini@gmail.com (Corresponding Author) 

mailto:somayeh.shahhoseini@gmail.com


 التیده مقاک چ 
  همایش اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

 داقتصادادکشنه 

 6021ماه  بهمن 03و  92

 

10 

 

 رٍیآسادعاسی تجاری هماٍهتی در اثز تخؾی  یاعت ّای التصاتاثیز اجزای ع تزرعی

 ًاتزاتزی درآهذی ایزاى

 1فلی حؿیي نوسی
 2اثطاّین ّبزیبى
 3پطٍیع ضؾتن ظازُ
 4حوعُ قیریبًی

 چکیذُ
(، 2003) قسُ تَؾظ زوبلَ ٍ ّوىبضاى هحبؾجِ عطاحی ایي همبلِ، ثب تقسیل الگَی تقبزل فوَهی لبثل زض

ّبی اثالغی التهبز  اثطگصاضی آظازؾبظی تدبضی ثط ًبثطاثطی زضآهس زض قطایظ اخطا ٍ فسم اخطای ؾیبؾت
ّبی  ای ؾیبؾتزّس زض قطایظ اخط قسُ اؾت. ًتبیح ًكبى هی ٍ ثْجَز ویفیت ًْبزی ثطضؾی همبٍهتی 

ّبی ظضافت، خٌگلساضی ٍ زاهساضی ٍ هقسى هٌدط ثِ  زض ثرف اثالغی التهبز همبٍهتی، آظازؾبظی تدبضی
وبّف ًبثطاثطی تَظیـ زضآهس قسُ، اهب آظازؾبظی تدبضی زض ثرف ّبی ًفت ٍ گبظ، آهَظـ فبلی، 

تَظیـ زضآهس ًرَاّس  ّب تأثیطی ثط ًبثطاثطی ثْساقت، آهَظـ هتَؾغِ ٍ اثتسایی، هؿىي ٍ ؾبیط ثرف
ّبی نٌبیـ غصایی، نٌبیـ ثب فٌبٍضی پبییي، نٌبیـ ثب  زاقت. فالٍُ ثط آى، آظازؾبظی تدبضی زض ثرف

زض نٌبیـ ثب فٌبٍضی هتَؾظ، ثب  فٌبٍضی ثبال، حول ٍ ًمل ٍ ؾبیط ذسهبت ًبثطاثطی ضا افعایف ذَاّس زاز.
زّس ثب  اّس یبفت. ّوچٌیي ًتبیح ًكبى هیوبّف ًطخ تقطفِ، اثتسا ًبثطاثطی وبّف ٍ ؾپؽ افعایف ذَ

ّبی اثالغی التهبز همبٍهتی زض وكَض، آظازؾبظی تدبضی زض  ثْجَز ٍضقیت ًْبزی ثِ ّوطاُ اخطای ؾیبؾت
ّب، هَخت وبّف ًبثطاثطی زضآهس  ثرف آهَظـ هتَؾغِ ٍ اثتسایی، هؿىي ٍ ؾبیط خع ّب ثِّوِ ثرف
 ذَاّس قس. 

 کلیذی گاىٍاص

 ٍضی، ایطاى بثطاثطی زضآهسی، ثْطُآظازؾبظی تدبضی، ًالتهبز همبٍهتی، 

 
 زاًكیبض ثرف التهبز زاًكگبُ قیطاظ )ًَیؿٌسُ هؿئَل(. 1

Email: asamadi@rose.shirazu.ac.ir (Corresponding Author) 
 زاًكیبض ثرف التهبز زاًكگبُ قیطاظ. 2
 اؾتبزیبض ثرف التهبز زاًكگبُ قیطاظ. 3
 زاًكدَی زوتطی ثرف التهبز زاًكگبُ قیطاظ. 4
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 ای تزای تْثَد آهَسػ عالی پذیزی داًؾجَیاى گشیٌِ اؽتغال
 1حؿي عبئی
 2هْال قَضیبى

 چکیذُ
 پطؾف ایي "ثبقن؟ هٌبؾت قغل وؿت ثطای التحهیلی، فبضك اظ پؽ ثبیس چگًَِ زاضم؟ هْبضتی چِ هي"

 آى زاًكدَیبى وِ ّبیی ضقتِ زض ذهَل ثِ ّبؾت، زاًكگبُ زاًكدَیبى ثیي هقوَل ًگطاًی یه
 ایي وِ اؾت ایي هَضَؿ. وٌس هی پیسا ًوَز ٍالقی زًیبی زض آًْب تحهیالت چگًَِ وٌٌس تهَض تَاًٌس ًوی

 پطؾف ایي زیگط ؾَی اظ. زٌّس تكریم ضا ذَز ّبی هْبضت تَاًٌس ًوی اهب زاضًس، هْبضت زاًكدَیبى
 تٌْبیی ثِ تحهیلی هسضن یه لسض هؿلن ایٌىِ،  ّؿتٌس؟ وؿبًیِ چ زًجبل وبضفطهبیبى وِ اؾت هغطح
 ضا اٍ ّبی نالحیت ٍ وطزُ هغلَة هتمبضی یه ضا قرم وِ اؾت تدبضة ٍ ّب هْبضت ایي. ًیؿت وبفی

ذَاّس قس  هكبغل اظ خسیسی ّبی ضزُهٌدط ثِ ایدبز  چْبضم نٌقتی اًمالة هیبى، ایي زض. وٌس هی تىویل
 هكبغل گطٍُ زٍ ّط زض وِ ّبیی هْبضت هدوَفِ. قًَس هی هكبغل ؾبیط خبیگعیي وبهال، یب حسٍزی تب ٍ

 ٍ هحَض زاًف التهبز ؽَْض ثِ تَخِ. وطز ذَاٌّس تغییط نٌبیـ ثیكتط زض اؾت هَضزًیبظ خسیس ٍ لسیوی
 فبلی آهَظـ پػٍّكگطاى ٍ هحممبى ثیي زض ضا پصیطی اقتغبل ٍ آهَظـ ثیي ضاثغِ آیٌسُ، تحَالت
 فبلی آهَظـ ؾیؿتن هجطم ًیبظ ٍ هَضَؿ اّویت ثِ تَخِ ثب اوٌَى. اؾت ؾبذتِ ضایح كَضّبو اظ ثؿیبضی

 وبض، ثبظاض ثِ ٍضٍز ثطای آهَذتگبى زاًف وبًًَی ّبی قبیؿتگی افعایف ٍ حساوثطی ؾبظی آهبزُ ثِ وكَض
 زض تب زاضز ًؾط زض همبلِ ایي. اؾت لطاضگطفتِ وبض زؾتَض زض التحهیالى فبضك پصیطی اقتغبل هَضَؿ ثِ تَخِ
 ٍ وطزُ ثیبى ضا "پصیطی اقتغبل" اظ هٌؿدن تقطیفی هَخَز، ّبی پػٍّف  ّبی یبفتِ پبیِ ثط اٍل، زضخِ

 ضا اؾت قسُ هغطح وكَضّب ؾبیط زض اذیط ؾبلْبی زض وِ ضا پصیطی اقتغبل ّبی الگَ اظ تقسازی ّوچٌیي
 .ًوبیس اضائِ

 

 ٍاصگاى کلیذی
  طی، هكبغل زاًكگبّیپصی آهَظـ فبلی، زاًكدَ، اقتغبل 

 
 زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل(زاًكىسُ التهبز بت فلوی فضَ ّی .1

Email: taee.ha@gmail.com (Corresponding Author) 
زاًف آهَذتِ اضقس زاًكىسُ التهبز زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی. 2

mailto:taee.ha@gmail.com
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 تحمك التصاد هماٍهتی ًَآٍری در ًمؼ التصاد داًؼ تٌیاى ٍ ًظام هلی

 در ایزاى( )تا تاکیذ تز چالؼ ّای تخؼ تَلیذ ٍ اؽتغال
 1ذبزم فلیعازُ اهیط

 چکیذُ
ًَآٍضی ًیع زض لبلت ًؾبم هلی  ثسًجبل اًمالة زاًبیی، ًمف زاًف زض ذلك اضظـ التهبزی آقىبضتط گطزیس.

غییطات فٌبٍضی زض ؾغح ٍضی هكتول ثط توبهی ًْبزّبی حمَلی ٍ ؾبذتبضّبی التهبزی هطتجظ ثب تًَآ
ّبی انلی تحمك التهبز همبٍهتی ٍ  یىی اظ ظهیٌِ، ایي ًمف ضا تمَیت ًوَز. اظ ؾَی زیگط والى خبهقِ

ثط هٌبثـ عجیقی ّبی التهبزی، فبنلِ گطفتي اظ التهبز هجتٌی  تَاًوٌسی التهبز وكَض زض هَاخِْ ثب تحطین
ثِ عَضیىِ ثطآیٌس اثط آًْب افعایف آؾتبًِ آٍضی ثِ التهبز زاًف ثٌیبى ٍ ًؾبم هلی ًَآٍضی اؾت.  ٍ ضٍی

، گطزز تحلیلی زض ایطاى اًدبم هی –تَنیفی  ثب ضٍـاظ ایي پػٍّف وِ  ّسف همبٍهت التهبز هی ثبقس.
ًَآٍضی زض تحمك التهبز همبٍهتی ٍ ًگبُ ؾیؿتوی ٍ هٌؿدن ثِ ًمف التهبز زاًف ثٌیبى ٍ ًؾبم هلی 

ثبقس. ؾبذتبض همبلِ زض پٌح ثرف ٍ ثط  هیثبظذَاًی چبلف ّبی آًْب ثب تبویس ثط تَلیس ٍ اقتغبل زض ایطاى 
اظ چِ  ًَآٍضی هلی ًؾبمالتهبز زاًف ثٌیبى ٍ ، . اٍلاؾبؾی تْیِ ٍ تسٍیي قسُ اؾت  پطؾفچٌس هحَض 

ّبی اثط  هْوتطیي چبلف ،تَلیس ٍ ضقس التهبزی وكَض تبثیط گصاض ثبقس؟ زٍم تَاًس زض اقتغبل ٍ ضاّْبیی هی
ٍضی ثط ضقس التهبزی وكَض وساهٌس؟. ثط ایي اؾبؼ ًتبیح ًكبى هلی ًَآگصاضی التهبز زاًف ثٌیبى ٍ ًؾبم 

تَاًس ثط اقتغبل ٍ ضقس  هی زض چبضچَة التهبز همبٍهتی ًَآٍضی هلی ًؾبمٍ  ثٌیبى زاًف التهبززّس  هی
ضقیف تدبضی ؾبظی ایسُ ّبیی هبًٌس فطآیٌس  چبلف، التهبزی تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی زاقتِ ثبقس. زٍم

، یط ؾبذت ّبی تجسیل ایسُ ثِ هحهَل، فسم ثؿتطّبی ًْبزی ٍ اّساف وبضثطزی ٍ ظّبی پػٍّكی
الوللی زض هؿیط تبثیطگصاضی  ّبی ثیي ، ضقف ّوىبضیایطاى زض تقساز اذتطافبت ثجت قسُخبیگبُ پبییي 

ثط اقتغبل ٍ ضقس التهبزی ٍ تحمك التهبز همبٍهتی زض ایطاى  ًَآٍضی هلی ًؾبمٍ  ثٌیبى زاًف التهبز
 خَز زاضز. ٍ

 ٍاصگاى کلیذی
 طاى، تَلیس، ًؾبم هلی ًَآٍضیای همبٍهتی، ثٌیبى، التهبز بز زاًف، التهاقتغبل 

 
 اؾتبزیبض زاًكىسُ التهبز زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی . 1

Email: aalizadeh@atu.ac.ir (Corresponding Author) 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
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 پضٍّؾی در حَسُ التصاد هماٍهتی-ارسیاتی عولکزد هطالعات علوی

 تا تأکیذ تز تَلیذ ٍ اؽتغال

 
 

 1فلی فطیسظاز

 چکیذُ
گصضز. حَظُ التهبز همبٍهتی ثِ پكتَاًِ ؾبذتبض  چْبض ؾبل اظ اثالك ؾیبؾتْبی ولی التهبز همبٍهتی هی

ّب ٍ هطاوع پػٍّكی وِ هَضز تأویس زض ثٌس  پطزاظی زض ایي ظهیٌِ زض زاًكگبُ ثِ ًؾطیِفلوی وكَض ٍ اهیس 
ّبی پػٍّكی ٍ  ّب، عطح ّبی ًیع ثَزُ اؾت، هٌدط ثِ تَلیس ثؿیبضی اظ همبالت، گعاضـ ایي ؾیبؾت 21

ثؿیبضی اظ هؿتٌسات ضؾوی ٍ غیطضؾوی زض وكَض قسُ اؾت. ثسیْی اؾت ثبظگكت ٍ ًگبّی ثِ هؿیط 
كی عی قسُ ثؿیبض ضطٍضی اؾت. اظ ایٌطٍ زض ایي هغبلقِ ثب ثطضؾی یىهس همبلِ فلوی پػٍّكی زض پػٍّ

هدالت ههَة ٍظاضت فلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زض حَظُ التهبز همبٍهتی، تهَیط پػٍّكی ٍ ضًٍس عی 
سُ اؾت قسُ تبوٌَى هَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ اؾت. ًتبیح وِ زض زٍ ثرف ولی آهبضی ٍ ترههی اضائِ ق

زضنس اظ همبالت زض هدالت غیطترههی ضقتِ التهبز ثِ چبح ضؾیسُ اؾت  40زّس وِ ثیف اظ  ًكبى هی
گطایی ٍ الجبل هسیطاى هدالت ثِ همبالت ووی ٍ  تَاى ثِ ضًٍس فعایٌسُ ووی وِ اظ زالیل ایي اهط هی

 60ضَؿ اقتغبل زض هحبؾجبتی زض هَضَفبت التهبزی ثَزُ اؾت. ّوچٌیي ثؿیبضی اظ هَضَفبت ثَیػُ هَ
زضنس همبالت هٌتكط قسُ زض هدالت التهبزی هَضز تَخِ پػٍّكگطاى ًجَزُ اؾت ٍ ایي هَضَؿ زض ؾبل 

 ذَضز.  ثَز ثیكتط ثِ چكن هی  وِ ثِ فٌَاى ؾبل التهبز همبٍهتی، تَلیس ٍ اقتغبل ًبهگصاضی قسُ 1396
 

 ٍاصگاى کلیذی
 ؾبظی التهبزی هبز، تَلیس، اقتغبل، هسلالتهبز همبٍهتی، همبالت فلوی پػٍّكی حَظُ الت 

 
 ٍ فضَ ّیئت فلوی گطٍُ التهبز اًطغی، زاًكىسُ التهبز، زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل( . اؾتبزیبض1

Email: ali.faridzad@atu.ac.ir (Corresponding Author) 
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 ًمؼ هتغیزّای هثٌایی ٍ رلاتتی هؤثز تز صادرات غیز ًفتی ایزاى

 جَعیلیَط( -اًثاؽتگی جَّاًغي) رٍیکزد ّن
 

1هدیس فكبضی  

 چکیذُ
ثب تَخِ ثِ اّویت نبزضات غیط ًفتی ٍ تبثیط آى ثط ضقس التهبزی وكَض ٍ وبّف ٍاثؿتگی ثِ زضآهسّبی 

اظ نبزضات ًفت ذبم، قٌبذت فَاهل هؤثط ثط نبزضات غیط ًفتی ثِ هٌؾَض ضفـ هكىالت آى  اضظی حبنل
هیبى فَاهل تبثیطگصاض ثط نبزضات غیط ًفتی، تأثیط هتغیطّبی ضؾس. زض ایي هغبلقِ اظ  ِ ًؾط هیضطٍضی ث

ی لیوتی ٍضی ول فَاهل تَلیس ٍ زضخِ ضلبثت پصیطی التهبز ٍ هتغیطّب غیط لیوتی ٍ هجٌبیی ًؾیط ثْطُ
گیطز. ثطای ایي هٌؾَض ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ًؾیط ًطخ هؤثط ٍالقی اضظ ٍ ًطخ تَضم  هَضز ثطضؾی لطاض هی

خَؾیلیَؼ ثِ ثطضؾی تأثیط هتغیطّبی غیط لیوتی ٍ لیوتی ثط نبزضات غیط ًفتی  -اًجبقتگی خَّبًؿي ّن
اؾت وِ  آىهسل ثیبًگط  ثطآٍضزقَز. ًتبیح حبنل اظ  پطزاذتِ هی1393 -1353ایطاى عی ؾبلْبی 

ٍضی ول فَاهل تَلیس ٍ قبذم ضلبثت پصیطی تأثیط ثیكتطی  هتغیطّبی هجٌبیی ٍ غیط لیوتی ًؾیط ثْطُ
ثب تفىیه  ّوچٌیيًؿجت ثِ هتغیطّبی لیوتی هبًٌس ًطخ هؤثط ٍالقی اضظ ثط نبزضات غیط ًفتی ایطاى زاضًس. 

ٍضی ؾطهبیِ ثط نبزضات غیطًفتی ایطاى  أثیط ثْطٍُضی ًْبیی ًیطٍی وبض ٍ ؾطهبیِ ت ٍضی ول ثِ ثْطُ ثْطُ
 اؾت.ٍضی ًیطٍی وبض  ثیكتط اظ ثْطُ

 

 ٍاصگاى کلیذی
 ، ایطاىخَؾیلیَؼ، نبزضات غیط ًفتی -ٍضی ول فَاهل تَلیس، ضٍـ خَّبًؿي ثْطُ

 

  

 
 گبُ ذَاضظهی )ًَیؿٌسُ هؿئَل(. اؾتبزیبض زاًكىسُ التهبز زاًك1

Email: majid.feshari@gmail.com (Corresponding Author) 
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 الگَیی تزای کاّؼ ٍاتغتگی تَدجِ دٍلت تِ ًفت

 1هحوس لبؾوی
 2ؾیس هحوس ّبزی ؾجحبًیبى

 3وعُزاضیَـ اثَح

 چکیذُ
وٌتطل هربضج زٍلت ثِ فٌَاى یه هتغیط ؾیبؾتی والى، ًمف ثِ ؾعایی زض ثجبت التهبز والى زاضز. ایي 

ظیطا فسم وٌتطل هربضج زٍلت  ی اظ اّویت زٍچٌساى ثطذَضزاض اؾتاهط ثرهَل زض وكَضّبی ثب هٌبثـ ًفت
بثـ ًفتی اؾت وِ فَاضضی اظ لجیل ثِ هقٌی ًَؾبى قسیس هربضج زٍلت ٍ زض ًتیدِ هتأثط قسى التهبز اظ هٌ

، تَضم ٍ ضاًت خَیی ذَاّس زاقت. زض ایي لتهبزی ؾیبؾت هبلی، ثیوبضی ّلٌسیضفتبض هَافك ؾیىل ا
همبلِ ؾبظٍوبض ٍضٍز هٌبثـ حبنل اظ ًفت ثِ ثَزخِ زٍلت زض ایطاى ثطضؾی ٍ آؾیت قٌبؾی قسُ اؾت. 

ًفتی ثِ ثَزخِ زٍلت اؾت. ثسیي نَضت اؾت وِ  الگَی پیكٌْبزی ایي هغبلقِ تغییط ؾبظٍوبض ٍضٍز هٌبثـ
ؾبل ثِ نَضت ضیبلی تقییي قَز ٍ ّعیٌِ ّبی زٍلت ثط هجٌبی هٌبثـ  5ّبی زٍلت زض عَل  ؾمف ّعیٌِ

)وؿطی ثَزخِ غیطًفتی( هَضَؿ لبفسُ گصاضی هبلی لطاض گیطز. زض  غیطًفتی تبهیي قسُ ٍ هبظاز هَضز ًیبظ
ًفت تَخِ ثِ ؾِ ًىتِ العاهی اؾت: اٍل آًىِ وبّف ٍاثؿتگی عطاحی ضاّجطزّبی وبّف ٍاثؿتگی ثِ 

یب یه هَضَؿ  هدلؽ یبًِ هكىل زٍلت  تلمی وطزهلی  هَضَؿضا ثبیس ثِ فٌَاى یه ثَزخِ ثِ ًفت 
بت زض ؾبذتبض هدلؽ ّب هؿتلعم ثطذی انالح ثركی. زٍهیي آًىِ ثطلطاضی اًضجبط هبلی ٍ وٌتطل ّعیٌِ

زض لبًًَگصاضی تَؾظ هدلؽ قَضای اؾالهی ّب  ثطذی هحسٍزیتقَضای اؾالهی ٍ ّوچٌیي پصیطـ 
ٍ افغبی اذتیبضات الظم ثِ ثیي ٍؽبیف زٍلت ٍ قیَُ اًدبم ٍؽبیف زٍلت  لعٍم  تفىیه مؾًَىتِ  اؾت.

 .زٍلت ثطای تحَل زض اًدبم ٍؽبیف ذَز اؾت
 ٍاصگاى کلیذی

  التهبز ایطاى، هٌبثـ ًفتیثَزخِ، 

 
 ضیعی، زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل( ثطًبهِ. اؾتبزیبض ٍ فضَ ّیئت فلوی گطٍُ التهبز تَؾقِ ٍ 1

Email: mghasemish@yahoo.com (Corresponding Author) 
 . فضَ ّیئت فلوی زاًكگبُ ذَاضظهی2

 ّبی هدلؽ قَضای اؾالهی ع پػٍّف. پػٍّكگط هطو3

mailto:mghasemish@yahoo.com
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  تزای دعتیاتی تِ ثثات ٍ رًٍك التصادی یزاىتَرم عاختاری ا اثزتخؼ راّکار

 تا رٍیکزد التصاد هماٍهتی
 1ؾیس حؿي لَاهی

 چکیذُ
 ًیل ثِ ثجبت ٍ ضًٍك التهبزی ثِّبی التهبزی ثط ایطاى تحویل قسُ اؾت  زض قطایظ فقلی وِ تحطین

 ثِ ثجبت التهبزیِ ثطای زؾتیبثی زّس و ای ًیبظ زاضز. تدطثِ تبضیری ٍ ضًٍس گصقتِ ًكبى هی ضاّىبض ٍیػُ
ثبقس ثغَضی وِ عی ؾِ زِّ  ّوطاُ ثب ضًٍك ضاّىبضّبی هطؾَم ٍ تدطثِ قسُ زض وكَض پبؾرگَ ًوی

ضنس ثَزُ اؾت اظ هْوتطیي ز 14تب  -8/6زضنس ثب زاهٌِ ًَؾبًی  9/3گصقتِ هتَؾظ ضقس التهبزی ایطاى 
تَضم پسیسُ هٌفی ٍ یىی اؾت. ثجبتی التهبز ایطاى تَضم ؾبذتبضی ٍ ٍاثؿتگی آى ثِ ًفت  ّبی ثی قبذم

ثجبتی  اظ هقضالت فوسُ زض التهبز اؾت ٍ ثِ ّوطاُ ٍاثؿتگی التهبز ایطاى ثِ ًفت ًمف اؾبؾی زض ثی
زّس وِ التهبز ایطاى ّوَاضُ  ثطضؾی ضًٍس گصقتِ ًكبى هی. زاضز ٍ هبًـ ثعضي زض هؿیط ضًٍك التهبز اؾت
ی التهبز ثِ ًفت زض ایطاى هَفمیت آهیع ًجَزُ گٍاثؿت تَضم ٍاظ ایي هكىل ضًح ثطزُ ٍ تبوٌَى حل هؿئلِ 

ثقٌَاى طاى تحویل قسُ اؾت حل هكىل تَضم ّبی التهبزی ًیع ثط ای زض قطایظ فقلی وِ تحطین اؾت.
ثب اؾتفبزُ اظ یه هسل  هغبلقِای ًیبظ زاضز. ایي  ضاّىبض ٍیػُثِ یه قبذم هْن زض ثی ثجبتی التهبز 

ّبی  قسى ؾیبؾت یًكبى زازُ اؾت اخطایٍ هتوبیع اظ گصقتِ ثَزُ ٍ  خسیس هفَْهی ثِ زًجبل ضاّىبض
تَاًس ایي هقضل تبضیری التهبز ایطاى ضا  ّبی آى هی هتی اظ عطیك فولیبتی وطزى هَلفِالتهبز همبٍ

ّبی غیط  ّبی التهبز همبٍهتی زض ًْبیت هٌدط ثِ اًتمبل هٌبثـ اظ فقبلیت ثطعطف ؾبظز. چطا وِ اخطای هؤلفِ
ثِ ثَزخِ زٍلتی ضا  قَز ٍ اظ عطفی ٍضٍز هؿتمین هٌبثـ ًفتی ّبی تَلیسی هی ثبظی ثِ فقبلیت ؾفتِهَلس ٍ 

یبثس  ًبذبلم زاذلی ضقس هیٍ زض ًتیدِ تَلیس  ضًٍك گطفتِ ثرف تَلیس ،ثب ایي تحَل هثجتًوبیس.  لغـ هی
 . ذَاّس زاقتّوطاُ  ثَزُ ثجبت التهبزی ضا ثِ ظا بذبلم زاذلی اظ ایي عطیك زضٍىٍ چَى ضقس تَلیس ً

 ٍاصگاى کلیذی
 ثجبت التهبزی، ضًٍك التهبزی، تَضم ؾبذتبضی، التهبز همبٍهتی، الگَی هفَْهی

  

 
 ئیفالهِ عجبعجبزاًكگبُ  ،ؾتبزیبض زاًكىسُ التهبز. ا1
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 6هحاعثِ ٍ تحلیل ریغک اعتثاری تخؼ هَلذ ٍ ًاهَلذ در التصاد ایزاى
2هْسی گلساًی

 

 3فجبؼ قبوطی 
4فلی نبلح آثبزی

 

 5ؾقیس ضحیویبى
 چکیذُ

ؾبظی ٍ ثِ زًجبل آى ضقس  ذهَنی هَضَؿ ،1389ّب، زض هْط هبُ  زى یبضاًِپؽ اظ ایٌىِ ؾیبؾت ًمسی وط
فقبلیت ّبی التهبزی ٍاؾغِ ثِ نَضت چكوگیطی افعایف یبفت. ثرف ثعضگی اظ التهبز ثِ فلت هبّیت 

ای ضا زض ایطاى  ؾبثمِ ، ضقس ثیٍ اًدبم آضثیتطاغ ّبی هرتلف آٍضی اعالفبت ثرف ، ثب خوـگطی ٍاؾغِ
ّب ٍ هَؾؿبت  ، ثبًهثیكتط قس ثغَضی وِ ّبی التهبزی ایي ضقس ثب قست گطفتي تحطین. ًوَزتدطثِ 

وٌٌسُ ًمسیٌگی قطوتْبی تَلیسی ٍ  ( تٌْب تبهیيایطاى التهبزًبهَلس   ثرفتطیي  انلی)ثِ فٌَاى  هبلی
قسًس. لصا هَؾؿبت هبلی یىی پؽ اظ زیگطی تبؾیؽ قسُ ٍ ثب ؾَزّبی ثبال ٍ  ثرف ذهَنی للوساز هی

ّبی وكَض ضا اظ ثرف تَلیسی ٍ هَلس ثِ ؾَی زازًس، ؾطهبیِ یؿىْبی پبییٌی وِ ثِ هكتطیبى هیض
وطزًس. زض چٌیي قطایغی قطوتْبی تَلیسی ثِ فلت هحسٍزیت ًمسیٌگی ٍ ووجَز  گطی ّسایت هی ٍاؾغِ

یی ضا ثِ لصا ضیؿه افتجبضی ثبال ّوطاُ ثَزًس.  گصاضیضیؿه ثبالیی ثطای ؾطهبیِثب ؾطهبیِ زض زؾتطؼ، 
ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز هطتي زض هحبؾجِ ضیؿه افتجبضی ثرف  ًتبیحًوَزًس.  ّبی ثبًىی تحویل هی ؾیؿتن

ًَؾبى ثبال ٍ فسم ثجبت ضیؿه افتجبضی ثطای ثرف هَلس ٍ زّس وِ  ًكبى هیهَلس ٍ ًبهَلس التهبز ایطاى 
 .ل ظهبى ثطای ثرف ًبهَلس ثَزُ اؾتؾیط نقَزی آى زض عَ

 ذیٍاصگاى کلی
 افتجبضی، التهبز هَلس، التهبز ًبهَلس، ضٍـ هطتي ضیؿه 

  

 
هتغیطّبی والى التهبزی ثط احتوبل ثطضؾی اثط ». ایي همبلِ اظ ضؾبلِ همغـ زوتطی آلبی هْسی گلساًی ثب فٌَاى 1

 اؾترطاج قسُ اؾت.« ثٌسی قسُ زض ؾبظهبى ثَضؼ اٍضاق ثْبزاضًىَلِ نٌبیـِ عجمِ

  ئی )ًَیؿٌسُ هؿئَل(زاًكدَی همغـ زوتطی ضقتِ التهبز زاًكگبُ فالهِ عجبعجب. 2
Email: mahdi.goldani@gmail.com(Corresponding Author) 

 ئیزاًكگبُ فالهِ عجبعجب ،التهبززاًكىسُ اؾتبز . 3
 )ؿ(ؾتبزیبض هسیطیت هبلی زاًكگبُ اهبم نبزق . اا4
 زوتطی التهبز، زاًكگبُ خَلیَ ثَوبًی، ایتبلیب. 5
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 پذیزی ٍ التصاد هماٍهتی کلیذ رلاتت :ای ًظام ًَآٍری هٌطمِ

 
 1الِ هیطظائی حدت

 چکیذُ
 ّب ٍ هٌبعك زض هیساى ضلبثت ّبی ؾیبؾی، پصیطی هقیبضی ولیسی ثطای اضظیبثی زضخِ هَفمیت اؾتبى ضلبثت

پصیطی هقیبض ولیسی ؾٌدف هیرعاى تحمرك التهربز     ّوچٌیي ضلبثت آیس. التهبزی ٍ تدبضی ثِ حؿبة هی
پصیطی تَاًربئی یره هٌغمرِ زض     ظثبًی ؾبزُ لسضت ضلبثت ثِ قَز. ای هحؿَة هی همبٍهتی زض ؾغح هٌغمِ

فجبضت زیگط تَاًبیی هٌغمِ زض  خصة ٍ ًگْساقت ؾطهبیِ ّبی اًؿبًی ٍ هبلی زض ضلبثت ثب ؾبیط هٌبعك ٍ ثِ
ٍ ایدبز اضظـ ا اؾرت ٍ هٌربعك   ... فعٍزُ ٍ افعایف ثطٍت ثِ ٍؾیلِ هسیطیت زاضایی ّب ٍ ایدبز خصاثیت ّرب 

ّبی زاذلی ٍ ذبضخی  آٍضی ثعضگتطی زض همبثل قَن پصیطتطًس اظ لسضت اًقغبف ٍ تبة ای وِ ضلبثت اًساظُ ثِ
ضلبثرت پرصیط    ای ثِ هفَْم اختوبؿ ؾربزُ ثٌگربُ ّربی اًفرطازی     ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَز.ضلبثت پصیطی هٌغمِ

ثلىِ ًتیدِ فَاهل هتقسزی ًؾیط ًحَُ ّرسایت التهربز تَؾرظ زٍلت،ؾیبؾرت ّربی اختوربفی ٍ        ًیؿت،
تَاى ثرِ زٍ زؾرتِ    ای ضا هی هىبًیعم ایدبز اضظـ اؾت. ثِ عَض ولی، فَاهل هؤثط ثط ضلبثت پصیطی هٌغمِ

ست ثرط  هؿتمین ٍ وَتبُ ه فٌبنط هؿتمین ٍ غیط هؿتمین تمؿین ًوَز. ثِ ؾجت اّویت ذبل، فَاهل ثب اثط
ٍضی ًیطٍی وبض ٍ ًطخ اقتغبل تأثیط هری گرصاضز، زض حربلی ورِ      زّی، ثْطُهحهَل التهبزی، لبثلیت ؾَز
اثرط   -ی هَفمیرت ّب ىٌٌسُ  هقطٍف ثِ تقییي –هحیغی، التهبزی ٍ اختوبفی قبذم ّبی فطٌّگی، ظیؿت

ٍالقیت هْن ایي اؾت وِ زض التهربزّبی  اهب اظ ؾَی زیگط پصیطی زاضًس.  هست ثط ضلبثتغیطهؿتمین ٍ ثلٌس
هجتٌی ثط زاًف آًچِ اّویت زاضز، اذص یب وپی وطزى یب اًتمبل زاًرف خسیرس یرب اثعاضّربی ًرَیي تَلیرس ٍ       

ثطزاضی اظ ایي زؾرتبٍضزّب ٍ   تط اظ آى ؽطفیت ّبی ًْبزی، ظیطثٌبئی ٍ اًؿبًی ثْطُ ههطف ًیؿت، ثلىِ هْن
ای  ّبی ًَآٍضی هلی ٍ هٌغمِ ّب ًیع ثغَض ذالنِ زض ًؾبم ؽطفیت ایي ثَهی ؾبظی ٍ پبیساضؾبظی آًْبؾت.

قًَس. یه قطط هْن ٍ غیطلبثل خبیگعیي ٍخَز ًؾبم ّبی لسضتوٌس ًَآٍضی زض ؾرغح هٌربعك    تقطیف هی
ّبی هلری ٍ خْربًی ًرَآٍضی ٍ     ّبی الظم ثطای پیًَس ٍثیك ٍ ؾیؿتوی ثب ًؾبم تَؾقِ اؾت وِ ؽطفیت ون

رطُ  .ًبقی اظ زؾتبٍضزّبی فلوی ٍ فٌبٍضی خسیرس ضا زاقرتِ ثبقرس   ّبی  گیطی اظ فطنت ثْطُ ٍضی ثربالی   ْث

 
 (ًَیؿٌسُ هؿئَلفضَ ّیئت فلوی زاًكىسُ التهبز، زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی ). 1
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زض غیربة آى هٌربعك    .وٌٌرسُ انرلی ؾرجمت ٍ خْرف زض ضقرس التهربزی اؾرت        ؽطفیت هلی ًَآٍضی تقیریي 
ّبی ًْبزی، اًؿبًی ٍ ظیطثٌبئی ثبالتطی ثطذَضزاضًس ٍ قىبف  تط هطوعی زض وكَض، وِ اظ ؽطفیت یبفتِ تَؾقِ

ایري همبلرِ زضپری آى     هٌبعك ثب هٌبعك ون تَؾقِ وكَض ثب قتبة ثیكتطی افعایف ذَاّس یبفت.هیبى ایي 
ّبی فلن ٍ فٌربٍضی ٍ ًیرع العاهربت ًْربزی ٍ      ّبی هَخَز آهَظقی، پػٍّكی، ظیطؾبذت اؾت وِ ؽطفیت

اهبت ای ضا اضظیبثی وٌس ٍ الع ّبی( وكَض ثطای قىل گیطی ًؾبم ًَآٍضی هٌغمِ هسیطیتی زض هٌبعك )اؾتبى
ای ضا ثغرَض اخوربل    ّبی ًَآٍضی هٌغمِ گیطی ًؾبم ّب ٍ قىل ٍ ضاّىبضّبی الظم ثطای تمَیت ایي ؽطفیت

 اضائِ وٌس.
 

 ٍاصگاى کلیذی
 پصیطی، التهبز همبٍهتی ای، ضلبثت ًؾبم ًَآٍضی هٌغمِ
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 (Startupsکغة ٍ کارّای ًَیي ) اؽتغال ٍ

 
 1فلی ّبقویؾیس 

 چکیذُ
 آهَذتگبى آهَظـ فبلی ؾِ ٍیػگی انلی ظًبى، خَاًبى ٍ زاًف هكىل ثیىبضی ثب ثب تَخِ ثِ هغبلقِزضایي 

وؿت ٍ وبضّبی ًرَیي ثرب هحَضیرت وربضثطز     ًمف اؾت تب قسُ  تالـ ،ثِ فٌَاى یه اثطچبلف زض وكَض
ثِ زٍ اثط هتفبٍت خبًكیٌی  ثبتَخِ. هَضز هالحؾِ لطاض گیطزفٌبٍضی اعالفبت زض هَاخِْ ثب هؿئلِ ثیىبضی 

ظائری   ثرطای اقرتغبل   ی ًَیيّب فٌبٍضیایي پطؾف هغطح اؾت وِ ّبی ًَیي زض ثبظاضوبض،  فٌبٍضی ٍ هىول
ضّب زض ضقس التهبزی  اّویت ایي ًَؿ وؿت ٍ وب زض ایي هغبلقِ ضٍ اؾت. اظ ایيیه فطنت یب یه تْسیس 

ة ًبپرصیط زض  ٍلفِ آى زض آیٌسُ ٍ ًیرع اثرطات اختٌرب    ّبی اذیط ٍ گؿتطـ ؾطیـ ٍ ثی خْبى ٍ ایطاى زض زِّ
ورِ ثرب    زّرس  ًتبیح ایي هغبلقِ ًكبى هری . گیطز هَضز تَخِ لطاض هیتوبهی اثقبز ظًسگی ٍ ثِ تجـ ثط ثبظاضوبض 

ّربی   ّبی انلی ثیىربضاى ٍ هحرسٍزیت   ضیعی الظم زض ایي ذهَل ثِ ٍیػُ ثب هكرهِ زلت ًؾط ٍ ثطًبهِ
ٍ قبیس تىطاض ًكسًی زض وربّف ًرطخ   ّبی ًَیي فطنتی اؾتثٌبئی  گًَبگَى وؿت ٍ وبض زض ایطاى، فٌبٍضی

اًرس. زض غیرط    وبض زض وكَض ثطای ؾیبؾتگعاضاى ٍ هؿرئَلیي فرطاّن آٍضزُ    ٍضی ًیطٍی ثیىبضی ٍافعایف ثْطُ
 اهبى ذیل فؾین ثیىبضاى آهبزُ وٌین.  ّب ٍ فَالت ؾْوگیي ٍ ثی نَضت ثبیس ذَز ضا ثب آؾیت ایي
 

 ٍاصگاى کلیذی
 ، اقتغبل(Startup) فبت ٍ اضتجبعبت، اؾتبضت آحوؿت ٍ وبضّبی ًَیي، فٌبٍضی اعال 

 

 
 ظاض وبضوبضقٌبؼ ذجطُ ثب. 1
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