سیاستَای مالی
تحت راَبزد اقتصاد مقايمتی
تبضید زضیبفت1395/7/4 :

تبضید تأییس1395/12/10 :

**

_______________________________________ علی خالقیان میمىذ* محمذ ياعظ بزساوی
****
محمذرضا حیذری*** مُذی طغیاوی

چکیذٌ
دولت میتوانذ تا استفاده از سیاستهای مالی مناسة ته ترطرفکردن نقاا عاؼو و تقو ات نقاا

او

ا تصاد تپردازد و در جهت رونق تولیذ ملی و رفغ فقر و تیکاری گام تردارد .در ا ن پژوهش تا هذف تؼیاین
اولو ت سیاست مالی مثتنی تر راهثرد ا تصاد مقاومتی ته تررسی سیاستهای مالی پرداخته شاذه و ه چناین
الگوهای فکری ا تصادی در ا ران ته منظور تؼیین میسان نسد کی آنها تاا راهثارد ا تصااد مقااومتی در زمیناه
سیاست مالی تررسی شذنذ.
رشذ ا تصادی ثثا ا تصادی درونزا ی ا تصادی و مقاومت در تراتر تهذ اذا تاه ػناوان شااخ هاای
ا تصاد مقاومتی انتخاب شذهانذ؛ آنگاه تا استفاده از روش تحلیا سللالهمراتثای ( )AHPخا مشایهاای
منتخة از سیاست مالی ته لحاظ داراتودن تیشتر ن تاثثیر در تحقاق راهثارد ا تصااد مقااومتی اولو اتتناذی
شذهانذ و ته ک ک روش  AHPالگوهای فکری فؼال در ا تصااد ا اران تاه لحااظ میاسان نسد کای آنهاا تاه
راهثرد ا تصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی رتثهتنذی شذنذ.
نتا ج پژوهش نشان داد که «ا جاد نظام جامغ اطالػا ا تصادی افراد در جهت اصالح سااختار ا تصاادی و
مالیاتی در کشور» دارای تیشتر ن اه یت در سیاست مالیِ مثتنی تر راهثرد ا تصاد مقاومتی اسات و الگاوی
فکری «ا تصاد اسالمی» تیشتر ن ه لو ی را تا راهثرد ا تصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
ياصگان کلیذی :ا تصاد مقاومتی سیاستهای مالی فرا نذ تحلی سلللهمراتثی ػذالت ا تصادی.
طبقٍبىذی .H50, P51, P52 :JEL

* .وبضقٌبؾی اضقس التهبز اؾالهی زاًكگبُ انفْبى.

Email: ali003313@yahoo.com.

** .زاًكیبض زاًكىسُ ػلَم ازاضی ٍ التهبز زاًكگبُ انفْبى (ًَیؿٌسُ هؿئَل).
*** .اؾتبزیبض زاًكىسُ ػلَم ازاضی ٍ التهبز زاًكگبُ انفْبى.
**** .اؾتبزیبض زاًكىسُ ػلَم ازاضی ٍ التهبز زاًكگبُ انفْبى.

Email: M.vaez@ase.ui.ac.ir.
Email: heidari@isu.ac.ir.
Email: m.toghyani@ase.ui.ac.ir.
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مقذمٍ
التهبز همبٍهتی الگَیی ػلوی ٍ ثَهی خْت ازاضُ التهبز وكَض اؾت وِ زض چٌس ؾبل اذیط
تَؾظ ضّجط هؼظن اًمالة هغطح ٍ ثِ ازثیبت التهبزی وكَض ٍاضز قسُ اؾت .التهبز
همبٍهتی زاضای ٍیػگیّب ،العاهبت ٍ اّسافی هیثبقس ٍ ثطای اخطای آى زض خبهؼِ ثبیس اظ
ًمكِ ضاُ ٍ ػالئن ضاٌّوبی ٍیػُ اؾتفبزُ قَز تب هٌدط ثِ تحمك آى زض وكَض گطزز .ایي الگَ
وِ ثِ نَضت یه ضاّجطز ثلٌسهست ثطای التهبز وكَض تَنیِ قسُ اؾت ،زضثطگیطًسُ
هدوَػِای اظ ؾیبؾتّبی التهبزیّ ،وچَى ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی اؾت.
پػٍّف پیف ضٍ ثِ ؾیبؾتّبی هبلی هیپطزاظز ٍ زض پی آى اؾت زض قطایغی وِ
التهبززاًبى ثب گطایف ثِ خطیبىّبی هرتلف التهبزی ،تَنیِّبی ؾیبؾتی هتفبٍتی ثطای
ثطٍىضفت اظ هكىالت التهبزی هیًوبیٌس ٍ لطائتّبی گًَبگًَی اظ الگَی التهبز همبٍهتی
14

زاضًس ،ثب اٍلَیتثٌسی ثطذی اظ هْنتطیي ؾیبؾتّبی هبلی ،ثِ یه خوغثٌسی ًْبیی زضثبضُ
تؼییي اّویت ّط یه اظ ؾیبؾتّبی هبلی تحت ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثطؾس؛ ؾپؽ ثب
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ثطضؾی الگَّبی فىطی هرتلف التهبزی ،الگَّبی فىطی فؼبل زض التهبز ایطاى ضا قٌبؾبیی
وطزُ ٍ آًْب ضا ثِ لحبػ ًعزیىی ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾتّبی هبلی
اضظیبثی وٌس؛ اظ ایيضٍ پطؾفّبی انلی ایي پػٍّف ػجبضتاًس اظ:
 .1اٍلَیتثٌسی ؾیبؾت هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض وكَض چگًَِ اؾت؟
 .2هیعاى ًعزیىی ّط یه اظ الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت
هبلی چمسض اؾت؟
زض پػٍّف پیف ضٍ ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد پطؾفّبی فَق ،پٌح قبذم اظ هْنتطیي
قبذمّبی التهبز همبٍهتی اًتربة هیقًَس؛ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل
ؾلؿلِهطاتجی ( ،)Analytical Hierarchy Process- AHPذظهكیّبی هٌترت اظ ؾیبؾت
هبلی ثِ لحبػ تأثیطی وِ زض تأهیي قبذمّبی التهبز همبٍهتی زاضًس اٍلَیتثٌسی
هیگطزًس؛ ّوچٌیي الگَّبی فىطی فؼبل زض التهبز ایطاى ثِ لحبػ ًعزیىی ثب ضاّجطز التهبز
همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی اٍلَیتثٌسی هیقًَس .زؾتبٍضزّبی ایي پػٍّف هیتَاًس
ثِ ثَهیؾبظی ؾیبؾتّبی التهبزی زض خْت اخطای الگَی التهبز همبٍهتی زض وكَض
ووه ًوبیس.

پیطیىٍ پضيَص
ثط پبیِ وبٍـّبی نَضتگطفتِ ،پػٍّف هؿتمیوی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی زض التهبز
همبٍهتی هالحظِ ًكس؛ ٍلی پػٍّفّبی ظیبزی زض حَظُ ؾیبؾت هبلی ٍ زض حَظُ التهبز
همبٍهتی اًدبم قسُ اؾت .ثطذی اظ ایي پػٍّفّب زض ازاهِ هؼطفی هیقًَس:

 .1مطالعات اوجامضذٌ در حًسٌ اقتصاد مقايمتی
ٍاغُ «التهبز همبٍهتی» ًرؿتیيثبض ثِ ٍؾیلِ همبم هؼظن ضّجطی ،زض زیساضی وِ ثب وبضآفطیٌبى
ؾطاؾط وكَض زض تبضید  1389/6/16زاقتٌس هغطح ٍ پؽ اظ آى ثِتسضیح تَؾظ ذَز ایكبى
ٍ زیگط نبحتًظطاى تكطیح ٍ تفؿیط قسّ .وچٌیي پؽ اظ چٌس ؾبل ،ثؼس اظ ایٌىِ ایي
الگَی التهبزی تَؾظ اًسیكوٌساى ثحث ٍ ثطضؾی قس ٍ هطاحل تىبهل ذَز ضا عی وطز ٍ
ثِ ػٌَاى الگَیی هوتبظ ثطای ثطٍىضفت اظ هكىالت ٍ ضؾیسى ثِ اّساف التهبزی خوَْضی
اؾالهی ایطاى هَضز پصیطـ لطاض گطفت ،ؾیبؾتّبی ولی التهبز همبٍهتی زض تبضید
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 1392/11/29تَؾظ ضّجط هؼظن اًمالة اثالؽ قس .پؽ اظ اثالؽ ایي ؾیبؾتّب ،ػالٍُ ثط
ؾیبؾتّب قسًس ،هطاوع ػلوی ٍ پػٍّكگطاى ًیع هَظف قسًس ثب پػٍّف زض ایي ظهیٌِ،
ضاّىبضّبی ػلوی ثطای تحمك الگَی التهبز همبٍهتی زض وكَض ضا اضائِ زٌّس.
ؾلیوبًی ( )1391زض همبلِای ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیلی ثِ ثیبى ضطٍضتّبی اخطای
التهبز همبٍهتی پطزاذتِ ٍ ثط ایي ثبٍض اؾت وِ زض التهبز همبٍهتی ثطای ثطزاقتي گبمّبی
ثلٌس زض ضاؾتبی پیكطفت وكَض ،تَخِ ثِ ویفیت ،لیوت ٍ تٌَع تَلیسات زاذل ،انالح
هسیطیت اخطایی ٍ ػولیبتی ثب ًگطـ ضؾیسى ثِ ذَزوفبیی ٍ ثِوبضگیطی تساثیط الظم ثطای
ذَزاتىبیی زض ثطذی ظهیٌِّب الظم اؾت.
عْوبؾجی ثلساخی ٍ عْوبؾجی ثلساخیي ( )1392زض همبلِای ثِ ثطضؾی هؤلفِّبی خْبز
التهبزی ٍ التهبز همبٍهتی اظ زیسگبُ لطآى ٍ اّلثیت ثِ ضٍـ تَنیفی ٍ اؾٌبزی
پطزاذتِاًسً .تبیح پػٍّف ًكبى هیزّس وِ اظ ًگبُ لطآى ٍ اّلثیت تالـ ٍ وَقف ٍ
وؿت ضٍظی حالل ،ثطًبهِضیعی زضؾت التهبزی ،اذالق التهبزی ،ػسالت التهبزی ،اضظـ

فصلٌاهِ علوی پژٍّطی التصاد اسالهی /سیاستّای هالی تحت راّثرد ...

هؿئَالى وِ هَظف ثِ تْیِ ًمكِ ضاُ ٍ تهَیت لَاًیي الظم زض خْت اخطای زضؾت ایي

ٍ اّویت تَلیس ،تَؾؼِ فطٌّگ وبض ٍ وَقف ٍ اًضجبط التهبزی اظ اّویتی ٍیػُ زض التهبز
همبٍهتی ٍ خْبز التهبزی ثطذَضزاضًس.
هیطهؼعی ( )1392زض همبلِای ثب ػٌَاى «التهبز همبٍهتی ٍ هلعٍهبت آى (ثب تأویس ثط
زیسگبُ همبم هؼظن ضّجطی)» زض نسز اضائِ تفؿیطی ضٍقي اظ التهبز همبٍهتی ثطآهسُ اؾت.
ایي پػٍّف وِ ثِ ضٍـ اؾٌبزی ًگبقتِ قسُ اؾت ثِ زًجبل اثجبت ایي هغلت اؾت وِ
التهبز همبٍهتی قىل ٍیػُای اظ ًظبم التهبزی اؾالم اؾت ٍ زض ٍضؼیت حولِ ّوِخبًجِ
التهبزی زقوي وِ ویبى ًظبم اؾالهی ضا ثِ ذغط هیاًساظز ،پسیس هیآیس .زض ًظبم التهبزی
اؾالم زض ایي ٍضؼیت ثب تغییط زض اٍلَیت ّسفّب ٍ پیطٍ آى زض انَل ضاّجطزی ٍ
ؾیبؾتّبی والى ٍ حبوویت ضٍحیِ خْبزی ثط ضفتبضّبی التهبزی زٍلت ٍ هطزم ،ضاّجطزی
والى عطاحی هیقَز وِ تْسیس ضا ثِ فطنت تجسیل وطزُ ٍ ؾجت ضقس خْكی هیقَز.
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 .2مطالعات اوجامضذٌ در حًسٌ سیاستَای مالی
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نوسی ،ظاّسهْط ٍ فطاهطظی ( )1387زض همبلِای وِ ثب هسل ضگطؾیَى ثِ ضٍـ ARMA

اًدبم زازُاًس ًكبى هیزٌّس اگط تَظیغ زضآهس زض ایطاى زضؾت اخطا قَز ٍ اظ افطاز ثطٍتوٌس
هبلیبت گطفتِ قَز ٍ ثِ افطاز ون زضآهس پطزاذت قَزّ ،ن ثِ تَظیغ زضآهس ٍ ػسالت
اختوبػی ووه هیقَز ٍ ّن ؾجت ضقس هیگطزز؛ ٍلی عجك ًتبیح ،ػىؽ ایي ضًٍس زض
ایطاى زیسُ هیقَز؛ یؼٌی ثیكتط زضآهسّبی زٍلت اظ افطاز ونزضآهس خبهؼِ ٍ ثیكتط
ّعیٌِّبی زٍل ت ثطای افطاز ثطٍتوٌس ثَزُ اؾت وِ ؾجت افعایف قىبف عجمبتی ٍ وٌسقسى
ضقس التهبزی قسُ اؾت؛ ثطای ضفغ ایي هكىل پػٍّكگطاى پیكٌْبز ایدبز ؾیؿتن هبلیبتی
لَیای وِ اعالػبت وبهلی اظ زاضاییّب ٍ زضآهسّبی ّوِ هطزم وكَض ضا زاضز ،زازُاًس؛
ثسیيتطتیت اهىبى ذطجوطزى پَل وثیف ،ضقَُ ،ضاًتذَاضی ،فطاض هبلیبتی ٍ  ...ثِقست
وبّف یبفتِ ٍ ثب زاقتي اعالػبت وبهل افطاز ،اهىبى ّسفوٌسوطزى زضؾت یبضاًِّب ًیع فطاّن
هیقَز.
پیغبهی ( )1391زض همبلِ «ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی زض اؾالم» ثِ قطح اًَاع ؾیبؾتّبی
پَلی ٍ هبلی زض ًظبم التهبزی اؾالم پطزاذتِ اؾتٍ .ی ضاُّبی تأهیي زضآهس زٍلت اؾالهی
ضا قبهل الف) اًفبل ٍ ثطٍتّبی عجیؼی ،ة) هبلیبتّبی ثبثت ٍ هتغیط ،ج) ثْبی ذسهبت

زٍلتی ،ز) ووهّبی هطزهی ٍ ُ) اؾتمطاو هی زاًس ٍ ضوي قطح ّط یه اظ ایي هَاضز،
خعیِ ،ذطاج ،هبلیبتّبی حىَهتی ٍ ثْبی ذسهبت زٍلتی ضا اثعاضّبی هؤثطتطی خْت
اػوبل ؾیبؾتّبی هبلی اًجؿبعی یب اًمجبضی زض ًظبم التهبزی اؾالم هؼطفی هیوٌس.
فطاظهٌس ،لطثبىًػاز ٍ پَضخَاى ( )1392ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثْیٌِیبثی ثِ تؼییي لَاػس
ؾیبؾت پَلی ٍ هبلی ثْیٌِ خْت تثجیت تَلیس ،تَضم ٍ تَظیغ زضآهسّ ،وعهبى ثب اخطای عطح
انالح لیوت حبهلّبی اًطغی پطزاذتِاًس .آًبى ًكبى هیزٌّس وِ ثب اؾتفبزُ اظ لَاػس پَلی
ٍ هبلی ثْیٌِ هیتَاى ثِ هْبض تَضم ثِ ػٌَاى یه هؼضل التهبزی پطزاذت ،ضوي آًىِ
ٍضؼیت هتغیطّبی والى زیگط ّوچَى ضقس التهبزی ٍ تَظیغ زضآهس ضا ًیع ثْجَز ثركیس.
گطچِ پػٍّفّبیی هبًٌس هَاضز ثبال زضثبضُ ثؼضی اظ اثؼبز التهبز همبٍهتی ٍ تحمیمبت
زیگطی زضثبضُ ؾیبؾتّبی هبلی نَضت گطفتِ اؾت؛ ٍلی پػٍّكی زض خْت تجییي
ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلیِ هٌبؾت ثطای ضؾیسى ثِ یه التهبز همبٍهتی اًدبم ًكسُ اؾت،
زضنَضتیوِ هكرمقسى ایي ؾیبؾتّب ،هَضز ًیبظ خسی هؿئَالى زض ػطنِّبی اخطایی

الگًی مفًُمی پضيَص
الگَی هفَْهی پػٍّف ،چبضچَثی اؾت وِ توبم تحمیك ضٍی آى ثٌب هیقَز ٍ اظ عطیك آى
پػٍّكگط هیبى ػَاهلی وِ زض ایدبز هؿئلِ پػٍّف هْن ّؿتٌس اضتجبط ثطلطاض هیوٌس .پؽ اظ
قٌبؾبیی هتغیطّبی هٌبؾت ،ثبیس قجىِ اضتجبعبت هیبى هتغیطّب ثِ زضؾتی ثٌب قَز؛ ثًِحَیوِ
ثتَاى فطضیِّبی هطثَط ضا ایدبز ٍ آظهَى وطز (ذبوی ،1382 ،ل ٍ )30هسل ،زؾتگبّی
اؾت هتكىل اظ هفبّین ،فطضیِّب ٍ قبذمّب وِ وبض اًتربة ٍ خوغآٍضی اعالػبت هَضز
ًیبظ ثطای آظهَى ضا تؿْیل هیًوبیس (ّوبى ،ل.)85
زض الگَی هفَْهی ایي پػٍّف ثطای ایٌىِ ثتَاى چبضچَثی ًظبمهٌس تْیِ ًوَز تب وبض
پػٍّف عجك آى تٌظین قسُ ٍ پیف ثطٍز ،پؽ اظ ثطضؾیّبی نَضتگطفتِ هَاضز شیل تؼییي
قسُاًس وِ ثِ تطتیت ػجبضتاًس اظ:
 .1تعییي ّذف :زض ًرؿتیي السام ثبیس ّسف اظ اًدبم ایي پػٍّف تؼییي قَز تب هغبثك
ایي ّسف ،حَظُّبیی وِ ثبیس زض آًْب هغبلؼِ نَضت گیطز ٍ ّوچٌیي ؾبیط ػَاهل هْن
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وكَض اؾت.
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هكرم قًَس .تؼییي ّسف ،هٌدط ثِ قىلگیطی ؾؤال انلی پػٍّف هیقَز ٍ تسٍیي
ؾؤال انلیً ،رؿتیي گبم ثطای عطاحی الگَی پػٍّف هیثبقس.
 .2تعییي فضای تحمیك :زض هطحلِ ثؼس ،ثب تَخِ ثِ ّسف تؼییيقسُ ،فضبیی وِ لطاض
اؾت ایي پػٍّف ،ثط اؾبؼ لَاػس ٍ قطایظ آى اًدبم گیطز هؼیي هیقَز؛ اظآًدبوِ زض ایي
پػٍّف ،فضبی التهبز همبٍهتی هسًظط هیثبقس ،زض ایي لؿوت ثِ تَضیح هرتهط الگَی
التهبز همبٍهتی ٍ ثیبى ٍیػگیّبی آى پطزاذتِ هیقَز.
 .3تعییي ضاخصّای سٌجص :هفبّین ثطای لبثل اؾتفبزُ ثَزى ثبیس قبذمّبیی
تدطثی زاقتِ ثبقٌس (ّوبى ،ل .)91ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي پػٍّف لهس زاضز هیعاى ًعزیىی
ّط یه اظ الگَّبی فىطی ضا ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾتّبی هبلی ثؿٌدس،
لبػستبً ًیبظ ثِ قبذمّبیی اؾت وِ اظ ٍیػگیّبی ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثبقٌس ٍ ّوچٌیي
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ثتَاى ؾیبؾتّبی هبلی ضا ثب ایي ٍیػگیّب ؾٌدیس.
 .4تعییي الگَّای فكری :ثب تَخِ ثِ ّسف پػٍّف ،یؼٌی «تؼییي هیعاى ًعزیىی
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الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی» ،الگَّبی فىطی هَضز ًظط
ثبیس تؼییي ٍ هؼطفی قًَس .ثطای تؼییي ایي الگَّبی فىطی اظ ضٍـ ههبحجِ ثب اؾبتیس
التهبز ٍ ضٍـ هغبلؼبت اؾٌبزی اؾتفبزُ هیقَز.
 .5تررسی سیاستّای هالی :ثب تَخِ ثِ ّسف تحمیك یؼٌی «تؼییي اٍلَیت ؾیبؾت
هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی» ثبیس ضٍیىطزّب ٍ ذظهكیّبی هرتلف زض حَظُ
ؾیبؾتّبی هبلی ثطضؾی ٍ خوغآٍضی قَز .وبض خوغآٍضی ذظهكیّبی هرتلف ٍ ثؼضبً
هتضبز زض حَظُ ؾیبؾتّبی هبلی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اؾٌبزی ٍ وتبثربًِای نَضت
هیگیطز.
 .6تعییي خطهطیّای هٌتخة :زض ایي هطحلِ اظ پػٍّف ،ذظهكیّبی
خوغآٍضیقسُ زض هطحلِ لجل ثب زلت ثبظثیٌی ٍ غطثبلگطی هیقًَس ٍ تؼساز هؼسٍزی اظ آًْب
ثب تَخِ ثِ ٍیػگیّبیی وِ ثبیس زاضا ثبقٌس اًتربة هیقًَس.
 .7جوعآٍری ٍ پردازش دادُّا :پؽ اظ تؼییي ذظهكیّبی هَضزًظط زض حَظُ
ؾیبؾت هبلی زض ایي هطحلِ ثب اؾتفبزُ اظ آى ذظهكیّب ٍ ثِ ووه قبذمّبی تؼییيقسُ
اظ ضاّجطز التهبز همبٍهتی پطؾكٌبهِ پػٍّف تْیِ قسُ ٍ ثطای پبؾرگَیی زض اذتیبض

تؼسازی اظ اؾبتیس هترهم التهبز لطاض هیگیطز .ثب اؾتفبزُ اظ پبؾدّبی زازُقسُ ،زازُّبی
هَضز ًظط ثِ زؾت هیآیس .زازُّب زض لبلت هبتطیؽّبی هَضز ًیبظ گطزآٍضی ٍ تٌظین قسُ ٍ
ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل ؾلؿلِهطاتجی پطزاظـ هیقًَس .ػولیبت پطزاظـ زازُّب ثِ
ٍؾیلِ ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ ( )Expert Choiceنَضت هیگیطز.
ً .8تیجِگیری :زض هطحلِ آذط ،ثب تَخِ ثِ پبؾدّبی ثِزؾتآهسًُ ،تیدِگیطی قسُ ٍ
ذظهكیّبی هبلی ثِ تطتیت اٍلَیتی وِ زض تحمك التهبز همبٍهتی زض وكَض زاضًس هؼطفی
هیگطزًس ٍ هیعاى ًعزیىی الگَّبی فىطی هرتلف ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ
ؾیبؾتّبی هبلی تؼییي هیقَز.
ایي هطاحل ،الگَی پػٍّف ضا تكىیل هیزٌّس ٍ ثطای تؼییي اٍلَیت ؾیبؾتّبی هبلی
هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی ٍ تؼییي هیعاى ًعزیىی الگَّبی فىطی ثِ ضاّجطز التهبز
همبٍهتی ثبیس یهثِیه عی قسُ ٍ ثِ اخطا زضآیٌس .زض قىل یه ایي الگَی هفَْهی زض
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لبلت ًوَزاض ًكبى زازُ قسُ اؾت:

قىل  :1الگَی هفَْهی پػٍّف

تؼییي فضبی تحمیك

تؼییي قبذمّبی ؾٌدف

ثطضؾی ؾیبؾتّبی هبلی

تؼییي ذظهكیّبی
هٌترت ؾیبؾت هبلی

خوغآٍضی ٍ پطزاظـ زازُّب اظ
عطیك ضٍـAHP

ًتیدِگیطی

تؼییي الگَّبی فىطی
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تعییي ّذف

زض ازاهِ ،هطاحل ّكتگبًِ فَق یهثِیه عی هیقًَس تب اّساف پػٍّف حبنل قًَس.

مزحلٍ وخست :اَذاف پضيَص
«تؼییي اٍلَیت ؾیبؾت هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی» ّسف ًرؿت اظ اًدبم ایي
پػٍّف ٍ «تؼییي هیعاى ًعزیىی الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت
هبلی» ّسف زٍم پػٍّف حبضط هیثبقس .ثب ثبظثیٌی اّساف ،حَظُّبیی وِ ثبیس هغبلؼِ قَز
ٍ هتغیطّبی هْوی وِ ثبیس تؼییي قًَس ،هكرم هیگطزز؛ ثٌبثطایي ثب زلت زض اّساف،
زضهییبثین زض لسم ًرؿت ثبیس ضاّجطز التهبز همبٍهتی ٍ ٍیػگیّب ٍ قبذمّبی آى ضٍقي
گطزًس ٍ زض هطحلِ ثؼس الگَّبی فىطی هَضز هغبلؼِ زض ایي پػٍّف هكرم قًَس ٍ
ؾپؽ ؾیبؾتّبی هبلی ٍ ذظهكیّبی هتٌَع زض آى حَظُ ثطضؾی قَز؛ ثٌبثطایي زض ازاهِ
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ثط پبیِ الگَی هفَْهی پػٍّف ثِ ّط وسام اظ ایي لؿوتّب پطزاذتِ هیقَز.

مزحلٍ دي :تعییه فضای پضيَص
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پػٍّف پیف ضٍ زض فضبی التهبز همبٍهتی اًدبم هیقَز ٍ اظ لَاػس ٍ ًظطات حبون ثط آى
پیطٍی هیوٌس؛ اظایيضٍ الظم اؾت ضاّجطز التهبز همبٍهتی ٍ ٍیػگیّبی آى هؼطفی قَز.
آیتاهلل ذبهٌِای ( )1392زض تكطیح الگَی التهبز همبٍهتی آى ضا یه الگَی ثَهی ٍ ػلوی
ثطآهسُ اظ فطٌّگ اًمالثی ٍ اؾالهی زاًؿتِ ٍ ایيگًَِ تؼطیف هیوٌٌس:
التهبز همبٍهتی هؼٌبیف ایي اؾت وِ هب یه التهبزی زاقتِ ثبقین وِ ّن ضًٍس ضٍ ثِ ضقدس
التهبزی زض وكَض هحفَػ ثوبًسّ ،دن آؾدیتپدصیطیاـ ودبّف پیدسا وٌدس؛ یؼٌدی ٍضدغ
التهبزی وكَض ٍ ًظبم التهبزی خَضی ثبقس وِ زض همبثل تطفٌسّبی زقوٌبى وِ ّویكدگی
ٍ ثِ قىلّبی هرتلف ذَاّس ثَز ،ووتط آؾیت ثجیٌس ٍ اذتالل پیسا وٌس (ذبهٌِای.)1391 ،

ایكبى ( )1392ایي الگَ ضا تٌْب ٍیػُ ٍضغ وًٌَی وكَض ًویزاًٌس ثلىِ آى ضا یه تسثیط
ثلٌسهست ثطای التهبز وكَض ثطهیقوطًس وِ هیتَاًس اّساف ًظبم خوَْضی اؾالهی ضا زض
ظهیٌِ هؿبئل التهبزی ثطآٍضزُ وٌس« :التهبز همبٍهتی یؼٌی همبٍمؾبظی ،هحىنؾبظی
پبیِّبی التهبز؛ ایي چٌیي التهبزی چِ زض قطایظ تحطین ،چِ زض قطایظ غیط تحطین ثبضٍض
ذَاّس ثَز ٍ ثِ هطزم ووه هیوٌس» (ذبهٌِای.)1393 ،

ایكبى زض خلؿِ تجییي ؾیبؾتّبی ولی التهبز همبٍهتیٍ ،یػگیّبیی ضا ثطای الگَی
التهبز همبٍهتی ثطقوطزًس وِ ثِ عَض ذالنِ ػجبضتاًس اظ :ایدبز تحطن ٍ پَیبیی زض
التهبز وكَض ،ثْجَز قبذمّبی والى هبًٌس ضقس التهبزی ٍ تَلیس هلی ،ثْجَز اقتغبل،
وبّف تَضم ،افعایف ثْطُ ٍضی ،افعایف ضفبُ ػوَهی ،ایدبز ػسالت اختوبػی ،تَاًبیی
همبٍهت زض ثطاثط ػَاهل تْسیسظا ،زضٍىظایی یب تىیِ ثط ظطفیتّبی زاذلی ،ثطٍىگطایی،
ػلوی ٍ ثب ثطًبهِثَزى ،ضٍیىطزی هدبّساًِ ٍ پطلسضت ،هطزمهحَضثَزى ،اهٌیت الالم
ضاّجطزی ،وبّف ٍاثؿتگی ثِ ًفت ،انالح الگَی ههطف ٍ پطّیع اظ اؾطاف ،هجبضظُ ثب
فؿبز ٍ فؿبزؾتیعی ،قفبف ؾبظی ،ایدبز فضبی ضلبثتی ٍ زاًفهحَضثَزى (ذبهٌِای،
.)1392

مزحلٍ سٍ :تعییه ضاخصَای سىجص
ثب تَخِ ثِ اّساف پػٍّفً ،یبظ ثِ قبذمّبیی اظ التهبز همبٍهتی اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ
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آًْب ثتَاى ذظهكیّبی هطثَط ثِ ؾیبؾت هبلی ضا ثِ لحبػ هیعاى اثطگصاضی آى ذظهكیّب،
ٍیػگی ّبیی وِ زض هطحلِ لجل ثِ آًْب اقبضُ قس ،هطاخؼِ قسُ ٍ ثب ثطضؾی آى هكرهِّب،
وَقف قسُ اؾت قبذمّبیی اظ ضاّجطز التهبز همبٍهتی اًتربة گطزًس وِ ثتَاى
ؾیبؾتّبی هبلی ضا ثِ ٍؾیلِ آًْب اضظیبثی وطزّ .وچٌیي ایي قبذمّب ثبیس اظ زضخِ
اّویت ثبالیی زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ اظ هكرهِّبی انلی ایي ضاّجطز
ثبقٌس؛ ثِعَضیوِ ثتَاى زض هدوَع ایي قبذمّب ضا ثِ ػٌَاى هؼیبضّبی ًكبىزٌّسُ ضاّجطز
التهبز همبٍهتی ثِ قوبض آٍضز؛ ػالٍُ ثط ایي ،ثب تَخِ ثِ هحسٍزیتّبیی هبًٌس پطّیع اظ
ؾٌگیيقسى پطؾكٌبهِ ٍ پطّیع اظ ّنپَقبًی قبذمّب هیثبیؿت انل ذالنِ ٍ
هفیسثَزى زض اًتربة قبذمّب ضػبیت گطزز؛ ثسیيتطتیت ثب زلت ًظط زض هكرهِّبی
التهبز همبٍهتی ٍ هسًظط لطاضزازى ایي ًىبت ،ؾطاًدبم تؼساز پٌح هكرهِ ثب هكَضت ثب
چٌس اؾتبز التهبز اًتربة قس .قبذمّبی تؼییيقسُ ػجبضتاًس اظ :الف) ػسالت التهبزی،
ة) ضقس التهبزی ،ج) ثجبت التهبزی ،ز) زضٍىظایی ٍ ّد) همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات.
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زض تحمك ضاّجطز التهبز همبٍهتی ضتجِثٌسی وطز؛ اظایيضٍ ثطای تؼییي ایي قبذمّب ثِ

عذالت التصادی :ػسالت التهبزی زضثبضُ حك ؾْنثطی اظ ثطٍتّب ٍ زضآهسّبی خبهؼِ
اؾت ٍ ٍلتی پسیس هیآیس وِ ّطوؽ زض ایي ظهیٌِ ثِ حك ذَز زؾت یبثس .زض خْبىثیٌی
اؾالم ،هطخغ تؼییي حك ؾْنثطی اظ ثطٍتّب ٍ زضآهسّبی خبهؼِ ذساًٍس هتؼبل اؾت
(هیطهؼعی ،1387 ،ل .)47اظ آیبت ٍ ضٍایبت ،زٍ انل هْن ثطای حك ؾْنثطی اظ ثطٍتّب
ٍ زضآهسّبی خبهؼِ اؾتفبزُ هیقَز :زض هطحلِ ًرؿت ،وبض هفیس ٍ هكطٍع التهبزی ؾجت
پسیسآهسى ایي حك اؾت؛ زض هطحلِ زٍم ،ثطای وؿبًی وِ ًویتَاًٌس ثب وبض هفیس ٍ هكطٍع،
ظًسگی ذَز ضا تأهیي وٌٌسً ،یبظ زض ؾغح وفبف ،هٌكأ حك ؾْنثطی اؾت (ّوبى) .زض
ضاّجطز التهبز همبٍهتی ،ثطلطاضی ػسالت اختوبػی ٍ التهبزی اظ خبیگبُ ٍیػُای زض هیبى
زیگط اّساف ٍ هؼیبضّب ثطذَضزاض اؾت؛ ثِعَضیوِ اظ هٌظط التهبز همبٍهتی پیكطفتی وِ زض
آى ػسالت ضػبیت ًكسُ ثبقس ،انالً پیكطفت ثِ قوبض ًویآیس.
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رضذ التصادی :ثِ فطایٌس هؿتوط افعایف ظطفیت تَلیس یه التهبز ٍ ثٌبثطایي افعایف
زضآهس هلی آى ضقس التهبزی هیگَیٌس (هطیسی ٍ ًَضٍظی ،1373 ،ل .)374همبم هؼظن
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ضّجطی ( )85/11/30زض ایيثبضُ هیفطهبیٌس:
هب ٍلتی ثِ نَضت والى ثِ ظهیٌِ التهبز اؾالهی ًگبُ هیوٌدین ،زٍتدب پبیدِ اندلی هكدبّسُ
هیوٌینّ .ط ضٍـ التهبزیّ ،ط تَنیِ ٍ ًؿرِ التهبزی وِ ایي زٍ پبیدِ ضا ثتَاًدس تدأهیي
وٌس ،هؼتجط اؾت؛ ّط ًؿرِای ّطچٌس ّن هؿتٌس ثِ هٌبثغ ػلیالظدبّط زیٌدی ثبقدس ٍ ًتَاًدس
ایيزٍ ضا تأهیي وٌس ،اؾالهی ًیؿت؛ یىی اظ آى زٍ پبیدِ ػجدبضت اؾدت اظ «افدعایف ثدطٍت
هلی»؛ وكَض اؾالهی ثبیس وكَضی ثطٍتوٌس ثبقس؛ وكَض فمیطی ًجبیس ثبقدس؛ ثبیدس ثتَاًدس ثدب
ثطٍت ذَز ،ثب لسضت التهبزی ذَز ،اّساف ٍاالی ذَزـ ضا زض ؾدغح ثدیيالوللدی پدیف
ثجطز ( ...هؤؾؿِ فطٌّگی ٌّطی لسض ٍالیت ،1391 ،ل.)111-110

ثثات التصادی :ثِعَضولی ثجبت التهبزی قطایغی اؾت وِ زض آى ًطخ ضقس التهبزی
ثبثت ٍ پبیساض ثَزًُ ،طخ تَضم پبییي ٍ تمطیجبً ثبثت ثبقسً ،طخ ثیىبضی ًعزیه ًطخ عجیؼی
ذَز لطاض زاقتِ ثبقس ،وؿطی ثَزخِ پبییي ٍ ًطخ اضظ ضؾوی تمطیجبً ثطاثط ثب ًطخ اضظ ثبظاضی
ثبقس؛ ّطیه اظ ایي هَاضز قبذهی ثطای ثجبت التهبزی ثِ حؿبة هیآیٌس (ضحوبًی ٍ
نبزقظازُ)1389 ،؛ اهب آًچِ زض ایي پػٍّف اظ قبذم ثجبت التهبزی هَضز ًظط اؾت
ثیكتط ثجبت ؾغح لیوتّب ٍ وبّف تَضم هتوبزی هَخَز زض وكَض هیثبقس .حضطت
آیتاهلل ذبهٌِای ( )1387/6/2زضثبضُ هكىل تَضم هیفطهبیٌس:

فىط وٌیس ثطای همبثلِ ثب ایي تَضم چِوبض ثبیس ثىٌیس؛ چِ الساهی ثبیس اًدبم ثسّیس وِ ایي یدب
پیف ًیبیس ٍ تَضم ایدبز ًكَز؛ یب اگط ایدبز هیقَز ووتط ایدبز ثكَز  ...زض وكَض هب ٍالؼدبً
هؿئلِ تَضم ،هؿئلِای اؾت؛ یؼٌی قوب ایدي ّودِ ذدسهت ودطزُایدس ٍ ایدي ّودِ ظحودت
وكیسُایس وِ ثبیؿتی زض ٍضغ ظًسگی هطزم اثطات ذَزـ ضا ثگدصاضز ( ...هؤؾؿدِ فطٌّگدی
ٌّطی لسض ٍالیت ،1391 ،ل.)364

درٍىزایی التصادی :ایي قبذم زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی گَیبی ایي هغلت اؾت
وِ ضقس ٍ پیكطفت التهبزی زض وكَض ثیكتط ثبیس ثب تىیِ ثط هٌبثغ ٍ ظطفیتّبی ثؿیبضِ
زاذلی ثطًبهِضیعی قَز تب ػالٍُ ثط ایٌىِ هَخت ضًٍك تَلیس ٍ اقتغبل هیقَز ،ؾجت
وبّف آؾیتپصیطی التهبز اظ ًبحیِ تىبًِّب ٍ اذتالالت ذبضخی گطزز .حضطت آیتاهلل
ذبهٌِای هیفطهبیٌس« :زضٍىظاؾت یؼٌی چِ؟ یؼٌی اظ زل ظطفیتّبی ذَز وكَض هب ٍ ذَز
هطزم هب هیخَقس؛ ضقس ایي ًْبل ٍ ایي زضذت هتىی اؾت ثِ اهىبًبت وكَض ذَزهبى؛
زضٍىظا ثِ ایي هؼٌبؾت» (ذبهٌِای.)1393 ،
هماٍهت در تراتر تْذیذاتّ :وبىعَضوِ اظ ًبم التهبز همبٍهتی ثطهیآیس ،یه ٍیػگی
ثطاثط تىبًِ ّب ٍ تْسیسات گًَبگَى اؾت وِ التهبز وكَض ضا زض هؼطو آؾیت لطاض هیزّس.

مزحلٍ چُار :تعییه الگًَای فکزی فعال در اقتصاد ايزان
تبوٌَى زض خْبى الگَّبی فىطی هرتلفی ثطای ازاضُ هؿبئل التهبزی وكَضّب هغطح قسُ
اؾت؛ ّط یه اظ ایي الگَّبی فىطی زاضای هجبًی ّؿتیقٌبؾی ،ذساقٌبؾی ،اًؿبىقٌبؾی،
هؼطفتقٌبؾی ٍ ضٍـقٌبؾی هطثَط ثِ ذَز ّؿتٌس ٍ ثط اؾبؼ ایي هجبًی قٌبذتی
یهؾطی اظ هَاضغ انَلی زضثبضُ ثطذی اظ پبضاهتطّبی هْن التهبزی هبًٌس هبلىیتً ،مف
زٍلت ٍ ثبظاض ،ػسالت ،ضقس ٍ تَؾؼِ ،تَظیغ زضآهس زاضًسّ .وچٌیي ثط اؾبؼ ایي هَاضغ،
یهؾطی تَنیِ ّبی ؾیبؾتی ثطای حل هكىالت التهبزی خَاهغ ٍ حطوت آًْب ثِ ؾوت
تَؾؼِ ٍ پیكطفت التهبزی اضائِ هیوٌٌس.
زض پػٍّف پیف ضٍ ثب ثطضؾی الگَّبی فىطی التهبزی هَخَز زض ایطاى ثِ ضٍـ
هغبلؼبت اؾٌبزی ٍ ّوچٌیي گفتگَ ثب چٌس تي اظ اؾبتیس التهبز ،ؾطاًدبم چْبض الگَی
فىطی قٌبؾبیی قس وِ ًؿجت ثِ زیگط الگَّب ًمف ثطخؿتِتطی زض هحیظّبی آهَظقی ٍ
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انلی ٍ هحَضی زض التهبز همبٍهتی ،همبٍهت ٍ اؾتحىبم ظیبز ایي الگَی التهبزی ،زض
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ّوچٌیي زض ػطنِ اخطایی وكَض ٍ ؾیبؾتگصاضیّب ایفب ًوَزُاًس .ایي چْبض الگَی فىطی
التهبزی ػجبضتاًس اظ :الف) الگَی ثبظاضگطا ،ة) الگَی ًْبزگطا ،ج) الگَی اؾالمگطا ٍ ز)
الگَی زٍلتگطا.
الف) الگَی التصاد تازارگرا :التهبز ثبظاض وِ ثب ًبمّبی هكبثْی چَى خطیبى غبلت،
ًئَوالؾیه ،اضتسوؽ ٍ غیطُ ًیع قٌبذتِ هیقَز ثب اًتكبض وتبة ثرٍت هلل آزام اؾویت

( )Adam Smithضؾویت هییبثس (لبئویًیب ٍ هَؾَی ثوطیي ،1390 ،ل .)11التهبز
والؾیه ثب ثطٍظ ثحطاىّبی وبضگطی لطى ًَظزّن ٍ ظَْض ثبٍضّبی هبضوؿیؿتی ،ثِ التهبز
ًئَوالؾیه تجسیل قس وِ قبیس زضثطگیطًسُ توبهی هىبتت ظازُقسُ زض ایي هىتت اظ آى
ظهبى تبوٌَى ثبقس (ّوبى) .زض الگَی فىطی التهبز ثبظاض آظاز انل ثط حك فطزی ٍ هبلىیت
ذهَنی اؾت ٍ آظازی اًتربة التهبزی هْنتطیي قطط وبضایی ثِ قوبض هیضٍز .اًؿبى
24

التهبزی چَى آظاز اؾت ٍ زض گطفتي ّط ًَع تهویوی آظازی زاضز ،ثِ ًبچبض ثبیس تَاًبیی
زذل ٍ تهطف زض ّط چیعی ضا زاقتِ ثبقس؛ ثِ ّویي ؾجت هبلىیت زض ایي خطیبى خَاظ
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هییبثس (ّوبى ،ل .)16-15زٍلت ًیع ثِ ػٌَاى ًْبزی وِ ٍظیفِ ضفغ تضبز ثیي آظازیّبی
فطزی ضا زاضز ًیبظی ثِ هبلهثَزى ًساضز ٍ حتی هبلهثَزى زٍلت ثِ ایي خْت وِ هَخت اظ
ثیيضفتي وبضایی ٍ ػسم تحمك پیگیطی ًفغ قرهی تَؾظ وٌكگطاى هیقَز هصهَم اؾت
(ّوبى ،ل.)16
ب) الگَی التصاد اسالهی :التهبز اؾالهی ثِ نَضت هكرم ثب وتبة ثؿیبض هْن
قْیس نسض ثِ ًبم التصادًا زض حسٍز ًین لطى پیف ثِ زًیب هؼطفی قس ٍ پؽ اظ آى افطازی
هبًٌس قْیس هغْطی ،قْیس ثْكتی ،اهبم هَؾی نسض ٍ  ...ثِ تؼویك هفبّین آى پطزاذتٌس
(ّوبى ،ل .)36اظ زیسگبُ التهبز اؾالهی ،ضفبُ ٍ ظًسگی گَاضا زاضای پٌح ػٌهط ؾالهت،
اهٌیتٍ ،ؾؼت ضٍظی ،ضٍاثظ اختوبػی ؾبلن ٍ آضاهف اؾت وِ ثسٍى تمَا ٍ یبز ذساًٍس
هتؼبل لبثل حهَل ًیؿت ٍ ظهیٌِّبی التهبزی تحمك ظًسگی گَاضا ثطای ّوِ ثب تحمك
ؾِ ّسف ػسالت التهبزی ،اهٌیت التهبزی ٍ ثبضٍضؾبذتي اؾتؼسازّبی ػبلن عجیؼت ثطای
پیكطفت ظًسگی ثكط تحمك هییبثس (هیطهؼعی ،1390 ،ل .)193ثیتطزیس ضقس هساٍم
وبالّبی هَضز ًیبظ هطزم  ًِ -وبالّبیی وِ ؾَز ثیكتطی زاضز ّ -وطاُ ثب اقتغبل وبهل ًیطٍی

وبض ٍ ؾطهبیِّبی فیعیىی ٍ تثجیت لیوتّب قطعی الظم ثطای تحمك ایي اّساف اؾت
(ّوبى).
زض ًظبم التهبزی اؾالم هساذلِ زٍلت زض اهَض التهبزی ثِ ًظبضت ثط حُؿي اخطای
احىبم ٍ لَاًیي هحسٍز ًویقَز ٍ زٍلت هیتَاًس ثطای تٌظین اهَض التهبزی ثِ ٍضغ
همطضات ثپطزاظز ٍ زض ظهیٌِّبیی وِ حطهت ٍ ٍخَة آى نطیحبً اػالم ًكسُ اؾت
تهوینگیطی وٌس (ًوبظی ،1389 ،ل .)351هجحث ػسالت اختوبػی زض ًظبم التهبزی
اؾالم اظ خبیگبُ ٍیػُ ٍ تؼییيوٌٌسُای ثطذَضزاض اؾت؛ تبآًدبوِ اظ زیسگبُ لطآى وطین ّسف
اظ اضؾبل پیبهجطاى ثب وتبةّبی آؾوبًی ٍ هؼیبضّب ٍ هیعاىّب ثطلطاضی ػسالت اختوبػی
هؼطفی قسُ اؾت (ّوبى ،ل .)357تؿریطی زضثبضُ ٍظبیف زٍلت اؾالهی هؼتمس ثِ هَاضز
ظیط اؾت:
 .1تأویس ثط ضطٍضت ضقس ٍ افعایف تَلیس ٍ ثِوبضگیطی تساثیط الظم خْدت آهدبزگی
شٌّی هطزم ٍ تكَیك ثِ تحمك آى؛
خٌجِّبی تدوالتی؛
 .3ایؿتبزى زض همبثل تدبضتّ ،طگبُ ثِ احتىبض گطایس ٍ ثِ ػبهل تَضمظا تجدسیل قدسُ
ٍ اظ چبضچَة هفیس ذَز ذبضج قَز؛
 .4تَخِ ثِ ّسفّبی ؾبظًسگی ٍ ػسم تَلیس ثیثطًبهِ؛
 .5هٌبثغ ذطاج (هبلیبتّب) ثبیس آىچٌبى ًگِزاضی قَز ودِ آیٌدسُ ضا تضدویي وٌدس ٍ
ذطاجّب ًیع زض خْت ؾبظًسگی ٍ ػوطاى ؾَق زازُ قدَز (لدبئویًیدب ٍ هَؾدَی
ثوطیي ،1390 ،ل51؛ ثِ ًمل اظ تؿریطی).

ج) الگَی التصاد ًْادگرا :التهبز ًْبزگطا اظ ًمس وَثٌسُ ٍثلي اظ هبضوؿیؿن ٍ ّن اظ
التهبز ًئَوالؾیه ثِ ٍخَز آهس (ّوبى ،ل .)61ثِ گوبى ٍی اظآًدبوِ هدوَػِای اظ
ًْبزّبی اختوبػی هٌبثغ ضا زض خبهؼِ ترهیم هیزٌّس ٍ زضآهسّب ضا تَظیغ هیًوبیٌس،
هغبلؼِ ثبظاض ثِ نَضت اًتعاػی ،ثیفبیسُ ٍ گوطاُوٌٌسُ ذَاّس ثَز (ّوبى ،ل)62-61؛
انَالً ًْبزگطایی یه ًَع تحلیل التهبزی اؾت وِ ثِ ًمف ًْبزّبی اختوبػی ،ؾیبؾی ٍ
التهبزی زض تؼییي ٍلبیغ التهبزی تأویس هیوٌس (ّوبى ،ل .)62هؼضل اؾبؾی التهبز
ایطاى اظ ًگبُ ًْبزگطایبى هساذلِ زٍلت زض التهبز ًیؿت ،ثلىِ ًبثؿبهبًیّبیی وِ ًبقی اظ
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 .2تأویس ثدط گدطایف ثدِ حساوثطؾدبظی ظطفیدتّدبی تَلیدسی ٍ زٍضؾدبذتي آى اظ
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ًجَز ًْبزّبی هٌبؾت  -هبًٌس ًْبز ثطًبهِضیعی ػلوی ٍ زلیكًْ ،بز ًظبضتی لَی  -هیثبقس،
هكىل انلی اؾت (ّوبى ،ل.)68
د) الگَی التصاد دٍلتگرا :الگَی التهبز زٍلتگطا (چپ ًَ) وِ ًؿرِ تؼسیلقسُ
التهبز هبضوؿیؿتی ضازیىبل اؾت ،اهطٍظُ ذَاّبى ثطاثطیّبی ثیكتطی ّؿتٌس وِ ثب
زٍلتّبی ضفبُ ثِ نَضت هحسٍز هحمك قسُ اؾت (ّوبى ،ل .)72التهبز زٍلتگطا ثبٍض
ثِ زاقتي یه زٍلت همتسض هطزمگطاؾت وِ ثبیس للِّبی التهبز ضا زض اذتیبض زاقتِ ثبقس ٍ
زضآهسّب ضا ثِ گًَِای تَظیغ ًوبیس وِ تمبضب ثطای وبالّبیی فطاّن آیس وِ آى للِّب تكَیك
قًَس (ّوبى ،ل .)75الگَی التهبز زٍلتگطا زض ظهیٌِ نٌبیغ ثط ایي ثبٍض اؾت تب ظهبًی
وِ نٌبیغ ًَپبی زاذلی تَاًبیی همبثلِ زض ثطاثط نٌبیغ ذبضخی ضلیت ضا ًساضز ،هیثبیؿت ثب
ثِوبضگیطی ؾیبؾتّبی حوبیتی اظ نٌبیغ زاذلی السام وطز تب نٌبیغ زاذلی ثتَاًٌس لسضت
26

ٍ اؾتحىبم الظم ضا پیس وٌٌس (ّوبى ،ل.)81
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مزحلٍ پىج :بزرسی گشيىٍَای مختلف سیاست مالی
ایي پػٍّف زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی نَضت گطفتِ اؾت؛ ؾیبؾت هبلی ،اؾتفبزُ اظ هربضج ٍ
فؼبلیتّبی زضآهسظای زٍلت ثطای ضؾیسى ثِ اّساف ٍیػُ اؾت؛ هثالً ثطای تحمك اّسافی
ّوچَى اقتغبل وبهل ٍ تثجیت لیوتّب زٍلت هیتَاًس تهوینّبی هطثَط ثِ هیعاى ٍ هٌجغ
زضآهس ذَز ضا تغییط زّس (هطیسی ٍ ًَضٍظی ،1373 ،ل.)451
زض ایي هطحلِ ،ضٍیىطزّب ٍ ذظهكیّبی گًَبگَى زض حَظُ ؾیبؾت هبلی ثب اؾتفبزُ اظ
هغبلؼبت اؾٌبزی ٍ وتبثربًِای خوغآٍضی هیقَز .ؾیبؾتّبی هبلی قبهل زٍ ثرف
زضآهسّب ٍ هربضج زٍلت هیثبقس وِ ثَزخِ زٍلت ضا تكىیل هیزٌّس .حبل ،ثطًبهِضیعاى زض
زٍلت ثَزخِ وكَض ضا چگًَِ تسٍیي وٌٌس تب زٍلت ثب اخطای ثطًبهِ ثَزخِ ،ثتَاًس ثِ اّساف
والى التهبزی ذَز وِ ّوبى ػسالت ،ضقس ،ثجبت ،افعایف همبٍهت پبیِّبی التهبز ٍ ...
ّؿتٌس زؾت یبثس؟ ایي هْن اظ عطیك تؼییي ذظهكیّب ٍ ضٍیىطزّبی ؾیبؾتی ثِ ػٌَاى
ًمكِ ضاٌّوبیی ثطای زٍلت ،زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ آى اّساف التهبزی تأهیي هیقَز.
ثطًبهِضیعاى زض زٍلت ثب اؾتفبزُ اظ ایي ذظهكیّب ثَزخِ زٍلت ضا تٌظین هیوٌٌس؛ ذظهكی
ػوَهی ٍؾیلِای ثطای تؼییي اٍلَیتّب زض اًدبمزازى اهَض ٍ فؼبلیتّب زض خبهؼِ اؾت؛ ثِ

ثیبى زیگط ّوبىگًَِوِ ّسفّبً ،تبیح هَضز ًظط ضا هكرم هیوٌٌس ٍ ثطًبهِّب ضاُ ضؾیسى
ثِ آًْب ضا ضٍقي هیؾبظًس ،ذظهكیّب ًمف ضاٌّوب ضا زاضًس ٍ اٍلَیتّب ٍ ثبیسّب ٍ ًجبیسّب
ضا هؼیي هیوٌٌس ٍ ًكبىزٌّسُ ذغَط ولی زض فؼبلیتّب ٍ الساهبت ثرف ػوَهی ّؿتٌس
(الَاًی ،1371 ،ل21-20؛ ثِ ًمل اظ زِضٍض(.))Dror
ثب تحمیمبت نَضتگطفتِ ٍ هطاخؼِ ثِ ثطذی هٌبثغ ،هدوَػِای اظ ذظهكیّب زض حَظُ
ؾیبؾت هبلی اؾترطاج قس وِ زض ظیط ثِ فْطؾتی اظ آًْب اقبضُ هیقَز:
وبّف ًطخ تؼطفِ هؤثط وبالّبی ٍاضزاتدی زض خْدت ایددبز ضلبثدت ثدیي ندٌبیغ زاذلدی ٍ
ذبضخی ،افعایف ًطخ تؼطفِ هؤثط وبالّبی ٍاضزاتدی زض خْدت حوبیدت اظ ندٌبیغ زاذلدی،
افعایف ًطخ تؼطفِ هؤثط وبالّبی ٍاضزاتی لَوؽ ،وبّف ًطخ تؼطفِ هؤثط وبالّبی ندبزضاتی
زض خْت افعایف نبزضات غیط ًفتی ،افعایف ندبزضات ًفدت ،ودبّف تدسضیدی ندبزضات
ًفتٍ ،ضغ هؼبفیتّبی هبلیبتی ثطای ؾطهبیِگصاضاى ذدبضخی ،تَؾدؼِ هٌدبعك آظاز ٍ ٍیدػُ
التهبزی ،گؿتطـ پبیِّبی هبلیبتی ،وبّف هبلیبت تَلیسوٌٌسگبى زاذلیٍ ،ضدغ هبلیدبت ثدط
هبلىیت ٍ زاضایی ،ایدبز ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی افطاز زض خْت انالح ؾبذتبض زضآهس
اظ نٌبیغ زاذلی ٍ پطزاذت یبضاًِ تَلیس ،وبّف اًساظُ زٍلت ٍ . ...

ایي ذظهكیّب زض هطحلِ ثؼس هَضز ثبظثیٌی ٍ تؼسازی اظ آًْب ثب تَخِ ثِ ٍیػگیّبیی وِ
ثبیس زاقتِ ثبقٌس ثطای تْیِ پطؾكٌبهِ ٍ ثمیِ هطاحل پػٍّف اًتربة هیقًَس.

مزحلٍ ضص :تعییه خطمطیَای مىتخب سیاست مالی
زض ایي هطحلِ ذظهكیّبی خوغآٍضی قسُ ثِ زلت ثطضؾی ٍ ثبظثیٌی هیقًَس ٍ تؼسازی
اظ ذظهكیّبی هْن ٍ انلی زض حَظُ ؾیبؾت هبلی وِ زاضای هالنّبی الظم ّؿتٌس ،ثِ
ػٌَاى ذظهكیّبی هٌترت تؼییي هیگطزًس .زض تؼییي ّط ذظهكی ،چْبض ٍیػگی زض ًظط
گطفتِ هیقَزٍ :یػگی ًرؿت ایي اؾت وِ ذظهكی اًتربثی ثبیس هطثَط ثِ حَظُ ؾیبؾت
هبلی ثبقس؛ زٍهیي ٍیػگی وِ زض اًتربة ّط ذظهكی زض ًظط گطفتِ هیقَز ،اظْبض ًظط
الگَّبی فىطی زضثبضُ آى اؾت؛ ظیطا ایي پػٍّف هیذَاّس ًظط الگَّبی فىطی ضا زض
هَضز آى ذظهكی خَیب قَز؛ ٍیػگی ؾَهی وِ ّط ذظهكی اًتربثی ثبیس زاضا ثبقس ایي
اؾت وِ تأهیيوٌٌسُ قبذمّبی تؼییيقسُ اظ ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثبقس تب ثتَاى ًظط
ًرجگبى ضا زضثبضُ آى ذظهكی زض تأهیي قبذمّبی التهبز همبٍهتی خَیب قس؛ چْبضهیي
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ٍ ّعیٌِای زٍلتٍ ،ضغ هبلیبت ثط ػبیسی ثطٍت ،اذتهبل تؿْیالت زٍلتی ثطای حوبیدت
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ٍیػگی ایي اؾت وِ ذظهكی هٌترت ثبیس زض خْت تحمك ؾیبؾتّبی ولی التهبز
همبٍهتی ٍ هَافك ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثبقس؛ ظیطا ایي پػٍّف زض فضبی التهبز
همبٍهتی نَضت هیگیطز ٍ ثطای ایٌىِ ثتَاى هیعاى ّط یه اظ قبذمّبی ؾٌدف زض ّط
الگَی فىطی ضا ثِ زؾت آٍضز ثبیس ٍؾیلِ ؾٌدف وِ ّوبى ذظهكیّبی اًتربةقسُ
ّؿتٌس اظ ضاّجطز التهبز همبٍهتی گطفتِ قسُ ثبقس .ضػبیت ایي چْبض ٍیػگی زض اًتربة ّط
ذظهكی ؾجت افعایف ضٍایی پطؾكٌبهِ هیقَزّ .وچٌیي ػالٍُ ثط هَاضز ثبال هیثبیؿت زٍ
انل اذتهبض ٍ خبهؼیت ّن زض تؼییي ٍ تٌظین ذظهكیّبی اًتربثی زض ًظط گطفتِ قَز تب
ؾجت افعایف ضٍایی ٍ پبیبیی ؾؤاالت گطزز.
ثب زضًظط گطفتي ّوِ ایي هَاضز فْطؾتی اظ ذظهكیّب اًتربة ٍ پؽ اظ هكَضت ثب
اؾبتیس ٍ گطفتي ًظطات ایكب ى ،تغییطات ٍ انالحبتی زض آًْب اًدبم ٍ ثِ تأییس اؾبتیس التهبز
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ضؾیس .ایي ذظهكیّب وِ تحلیل ٍ اضظیبثی پػٍّف ضٍی آًْب نَضت هیگیطز قبهل ًِ
ذظهكی هْن زض حَظُ ؾیبؾت هبلی هیقًَس ٍ ثِ قطح خسٍل ظیط هیثبقٌس:
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خسٍل :1ذظهكیّبی هٌترت اظ ؾیبؾت هبلی

ًوبز

خطهطی هتٌاظز

 S1گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي
 S2حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی
 S3ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ هالياتی در كطَر
 S4افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ عوَهی
 S5افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ
 S6حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا
 S7كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت
 S8تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُ اقتصادي
 S9كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

مزحلٍ َفت :جمعآيری ي پزداسش دادٌَا
تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب زض ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل ؾلؿلِهطاتجی ()AHP

اًدبم هیگیطز .ثِوبضگیطی ایي ضٍـ هؿتلعم اًدبم چْبض گبم ػوسُ ظیط اؾت:

گبم ًرؿت) هذلسازی :زض ایي گبم ،هؿئلِ ٍ ّسف اظ تهوینگیطی ثِ نَضت
ؾلؿلِهطاتجی اظ ػٌبنط تهوین وِ ثب ّن زض اضتجبط ّؿتٌس ،زضهیآیس؛ ػٌبنط تهوین قبهل
«قبذمّبی تهوینگیطی» ٍ «گعیٌِّبی تهوین» اؾت.
گبم زٍم) لضاٍت ترجیحی :همبیؿِّبیی ثیي گعیٌِّبی هرتلف تهوین ثط اؾبؼ ّط
قبذم ،ن َضت گطفتِ ٍ زض هَضز اّویت قبذم تهوین ًیع همبیؿبت ظٍخی اًدبم
هیپصیطز.
گبم ؾَم) هحاسثات ٍزىّای ًسثیٍ :ظى ٍ اّویت ػٌبنط تهوین ًؿجت ثِّن اظ عطیك
هدوَػِای اظ هحبؾجبت ػسزی تؼییي هیقَز.
گبم چْبضم) ادغام ٍزىّای ًسثی :ثِ هٌظَض ضتجِثٌسی گعیٌِّبی تهوین نَضت
هیپصیطز (هْطگبى ،1383 ،ل.)165
ثطای تحلیل هؿبئل تهوینگیطی چٌسهؼیبضُ ثب اؾتفبزُ اظ فطایٌس تحلیل ؾلؿلِهطاتجی اظ
ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ اؾتفبزُ هیقَز .ثط اؾبؼ هحبؾجبت پیچیسُای وِ تَؾظ ؾبػتی

هیتَاى گفت تهوین گیطًسُ زض همبیؿبت ظٍخی ذَیف انل ؾبظگبضی ضا ضػبیت ًوَزُ ٍ
ؾبظگبضی هؿئلِ اظ ًَع لبثل لجَلی اؾت (اوجطی ٍ ظاّسی ویَاى ،1388 ،ل)120؛ زض ازاهِ
ثِ عی گبمّبی ثبال تب ضؾیسى ثِ ًتبیح پػٍّف پطزاذتِ هیقَز.

گام وخست :مذلساسی
زض ایي لؿوت ؾبذتبض ؾلؿلِهطاتجی ثطای هؿئلِ پػٍّف زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّساف
پػٍّف عطاحی هیقَز؛ ّوبىعَضوِ ثیبى قسّ ،سف اٍل پػٍّف «تؼییي اٍلَیت ؾیبؾت
هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی» هیثبقس؛ اظ ایيضٍ ،ثب تَخِ ثِ ایي ّسف ٍ
قبذمّبی ؾٌدف تؼییيقسُ ٍ ذظهكیّبی هٌترت اظ ؾیبؾت هبلیً ،وَزاض
ؾلؿلِهطاتجی ثطای پطؾف اٍل پػٍّف ثِ نَضت قىل زٍ عطاحی گطزیسُ اؾت.
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نَضت گطفتِ اؾت ،زضنَضتیوِ همساض قبذم ًبؾبظگبضی ووتط اظ یهزّن ثبقس،
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قىلً :2وَزاض ؾلؿلِهطاتجی ثطای تؼییي اٍلَیت ؾیبؾت هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی
تحقق اقتصاد مقاومتی

عذالت

ثثات التصادی

رضذ التصادی

هماٍهت در

درٍىزایی

تراترتْذیذات
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9
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زض ایي قىل ،ؾغح اٍل ًكبىزٌّسُ ّسف هؿئلِ تهوین اؾت ٍ ؾغح زٍم
قبذمّبی اؾبؾی زض تهوینگیطی ضا ًكبى هیزّس ٍ ؾغح ؾَم ًیع قبهل گعیٌِّبی
تهوینگیطی اؾت .گعیٌِّبی تهوینگیطی وِ زض ایي قىل ثب  S1تب ً S9كبى زازُ قسُاًس
ّوبى ذظهكیّبی هٌترت اظ ؾیبؾت هبلی ّؿتٌس وِ ثِتطتیت زض خسٍل یه هؼطفی
قسًسّ .وچٌیي ّسف زٍم ایي پػٍّف «تؼییي هیعاى ًعزیىی الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز
التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی» هیثبقس وِ ثب تَخِ ثِ الگَّبی فىطی تؼییيقسُ،
ًوَزاض ؾلؿلِهطاتجی ثطای پطؾف زٍم پػٍّف ثِ نَضت قىل ؾِ عطاحی گطزیسُ اؾت.

قىل ً :3وَزاض ؾلؿلِهطاتجی ثطای تؼییي هیعاى ًعزیىی الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ
ؾیبؾت هبلی
تحقق اقتصاد مقاومتی

عدالت

ثبات اقتصادی

رشد

درونزایی

اقتصادی

S1

S2

S3

مقاومت در
برابرتهدیدات

S4

S5

S6

S7

S8

S9
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تفبٍت ایي ًوَزاض ثب ًوَزاض زٍ ایي اؾت وِ زض ایي ًوَزاض ،ذظهكیّبی هٌترت
ؾیبؾت هبلی زض ؾغح ؾَم ،اظ گعیٌِّبی تهوین تجسیل ثِ ظیطهؼیبضّب قسُاًس ٍ گعیٌِّبی
تهوین وِ الگَّبی فىطی چْبضگبًِ هیثبقٌس زض ؾغح چْبضم ثِ هسل اضبفِ قسُاًس.

گام ديم :اوجام قضايت بٍ يسیلٍ وخبگان
حبل وِ ًوَزاضّبی ؾلؿلِهطاتجی عطاحی قسًس ،زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای عطاحی پطؾكٌبهِ
ثِ ضٍقٌی هكرم هیقًَس .ثب یه تمؿینثٌسی ولی هیتَاى ایي زازُّبی هَضز ًیبظ ضا ثِ
ؾِ زؾتِ تمؿین وطز :زؾتِ اٍل زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای همبیؿِ هؼیبضّبی انلی ثب یىسیگط
اؾت؛ زؾتِ زٍم هطثَط ثِ زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای همبیؿِ ذظهكیّبی هبلی زض تأهیي ّط
یه اظ قبذمّبی التهبز همبٍهتی اؾت ٍ زؾتِ ؾَم ،زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای همبیؿِ
الگَّبی فىطی ثب یىسیگط زض تأویسی وِ آى الگَّب ثط ّط یه اظ ذظهكیّبی هٌترت
زاضًس ،هیثبقس؛ ثِعَضیوِ ثبیس ثب اؾتفبزُ اظ ایي زازُّب یه هبتطیؽ  5*5هطثَط ثِ
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بازارگرا

اسالمگرا

دولتگرا

نهادگرا

هؼیبضّبی انلی ،پٌح هبتطیؽ  9*9هطثَط ثِ ذظهكیّب ٍ ًُِ هبتطیؽ  4*4هطثَط ثِ
الگَّبی فىطی تىویل گطزًس .اوٌَى ثب تَخِ ثِ ایي ؾِ زؾتِ اظ زازُّبی هَضز ًیبظ ٍ ثب
هكَضت ثب یىی اظ اؾبتیس آقٌب ثب ضٍـ  ،AHPپطؾكٌبهِای قبهل ؾِ لؿوت عطاحی
گطزیس وِ ّط لؿوت یىی اظ زؾتِّبی شوطقسُ ضا پَقف هیزّس؛ ؾپؽ ثِ ووه زٍ تي
اظ اؾبتیس التهبز ،قبًعزُ ًفط اظ ًرجگبى التهبزی اؾتبى انفْبى وِ زض حَظُ قٌبذت
الگَّبی فىطی ٍ زض حَظُ التهبز همبٍهتی زاضای ترهم ثبقٌس ،اًتربة قسًس؛ ؾپؽ
پطؾكٌبهِ ثیي آًْب تَظیغ گطزیس ٍ پؽ اظ اًدبم لضبٍت تَؾظ آًبى ،تؼساز چْبضزُ
پطؾكٌبهِ نحیح خوغآٍضی قس؛ آىگبُ اظ اػساز ثِزؾتآهسُ اظ پطؾكٌبهِّب هیبًگیي گطفتِ
قس ٍ زازُّبی هَضز ًیبظ پػٍّف ثِ زؾت آهس؛ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ایي زازُّب ،پبًعزُ
هبتطیؽ تىویل ٍ ثطای ٍاضزوطزى زض ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ آهبزُ گطزیس.
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چًيس
زض ایي هطحلِ زازُّبی ثِزؾتآهسُ اظ پطؾكٌبهِّب ٍاضز ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ قسًس ٍ
ٍظىّبی ًؿجی ٍ ًْبیی هحبؾجِ ٍ اؾترطاج گطزیس .وبض ٍاضزوطزى زازُّب یهثبض ثطای
پطؾف ًرؿت پػٍّف ٍ ثبض زیگط ثطای پطؾف زٍم پػٍّف اًدبم گطفت؛ زض ازاهِ ًتبیح
اؾترطاجقسُ اظ ًطمافعاض ثِ تطتیت آهسُ اؾت.
تعییه اَمیت معیارَای اصلی
ثطای تؼییي اّویت هؼیبضّبی انلی زازُّبی هطثَط ثِ همبیؿِ هؼیبضّبی انلی وِ قبهل
یه هبتطیؽ  5*5ثَزٍ ،اضز ًطمافعاض قس ٍ ًتبیح آى وِ زض قىل چْبض ثِ نَضت گطافیىی
ٍ ّوچٌیي زض خسٍل زٍ ًوبیف زازُ قسُاًس ،ثِ زؾت آهس.
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Modelانلی
هؼیبضّبی
قىل :4اّویت ًؿجی
Name: payan name
Priorities with respect to:
Provining Risistive Economy

.343
.276
.198
.099
.084

moghavemat
edalat
daroonzayi
sobat
roshd
Inconsistency = 0.02
with 0 missing judgments.

خسٍلٍ :2ظىّبی هؼیبضّبی انلی ثط اؾبؼ ًتبیح حبنل اظ پػٍّف

1

هقاٍهت در بزابز تْذيذات

0/343

2

عذالت اقتصادي

0/276

3

درٍىسايی

0/198

4

ثبات اقتصادي

0/099

5

رضذ اقتصادي

0/084

زضنَضتیوِ ًطخ ًبؾبظگبضی ووتط اظ یهزّن ثبقس ،هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ
تهوینگیطًسگبى زض لضبٍتّبی ذَز انل ؾبظگبضی ضا ضػبیت ًوَزُ ٍ ؾبظگبضی هؿئلِ
لبثل لجَل اؾت؛ ثٌبثطایي زض ایٌدب وِ ًطخ ًبؾبظگبضی ووتط اظ ( 0/1یؼٌی )0/02اؾت،
پبؾدّبی ثِزؾتآهسُ لبثل لجَل هیثبقٌس .پبؾدّب گَیبی ایي اؾت وِ اظ زیس ًرجگبى،
قبذمِ همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات ثیكتطیي اّویت زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی زاضز ٍ پؽ
اظ آى ثِ تطتیت ػسالت التهبزی ،زضٍىظایی ،ثجبت التهبزی ٍ ضقس التهبزی زض ضتجِّبی
ثؼسی لطاض زاضًس.
ايلًيتبىذی خطمطیَای سیاست مالی بز حسب َز يک اس معیارَای عذالت،
رضذ اقتصادی ،ثبات اقتصادی ،درينسايی ي مقايمت در بزابز تُذيذات
زض ایي پػٍّف ثطای اٍلَیتثٌسی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت ّط یه اظ
هؼیبضّبی ػسالت ،ضقس التهبزی ،ثجبت التهبزی ،زضٍىظایی ٍ همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات
md
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رديف

هعيارّاي اصلی

ٍسى ّز هعيار

ثِ همبیؿِ ظٍخی ایي ذظهكیّب ثِ لحبػ تأثیطی وِ زض تأهیي ّط یه اظ ایي قبذمّب
زاضًس ،پطزاذتِ قس .پؽ اظ اًدبم ایي وبض وِ ثب اؾتفبزُ اظ اعالػبت ثِزؾتآهسُ اظ
پطؾكٌبهِ نَضت گطفت ،ذبًِّبی پٌح هبتطیؽ  9*9تىویل گطزیس؛ ؾپؽ ثِ هٌظَض
اٍلَیتثٌسی ٍ هحبؾجِ ٍظىّبی ًؿجیِ ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت ّط یه اظ
قبذمّب ،زازُّبی ایي هبتطیؽّب ٍاضز ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ قس ٍ ًتبیح آى ثِ
نَضت خساٍل ظیط ثِ زؾت آهس.
خسٍلٍ :3ظىّبی ًؿجی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت هؼیبض ػسالت ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف
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اٍلَيت

ًواد

خطهطی

ٍسى ًسبی

1

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ
هالياتی در كطَر

0/158

2

S4

افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ
عوَهی

0/146

3

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/139

4

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/112

5

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/103

6

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/096

7

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي ،بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا

0/091

8

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/091

9

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُي اقتصادي

0/064

خسٍلٍ :4ظىّبی ًؿجی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت هؼیبض ضقس التهبزی ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف
اٍلَيت

ًواد

خطهطی

ٍسى ًسبی

1

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ
هالياتی در كطَر

0/141

2

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/140

3

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/125

4

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/115

5

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/108

6

 S4افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ عوَهی

0/105

7

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُ اقتصادي

0/105

8

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا

0/083

9

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/076

خسٍلٍ :5ظىّبی ًؿجی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت هؼیبض ثجبت التهبزی ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف
1

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ هالياتی
در كطَر

0/135

2

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا

0/126

3

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/126

4

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/111

5

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/110

6

S4

افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ عوَهی

0/107

7

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُ اقتصادي

0/107

8

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/102

9

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/078

خسٍلٍ :6ظىّبی ًؿجی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت هؼیبض زضٍىظایی ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف
اٍلَيت

ًواد

خطهطی

ٍسى ًسبی

1

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/151

2

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/142

3

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/142

4

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ هالياتی
در كطَر

0/128

5

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا

0/115

6

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/096

7

S4

افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ عوَهی

0/083

8

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُ اقتصادي

0/074

9

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/068
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اٍلَيت

ًواد

خطهطی

ٍسى ًسبی

خسٍلٍ :7ظىّبی ًؿجی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت هؼیبض همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات

36

اٍلَيت

ًواد

خط هطی

ٍسى ًسبی

1

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/145

2

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی آًْا

0/132

3

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/130

4

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/123

5

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ هالياتی
در كطَر

0/123

6

S4

افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ عوَهی

0/100

7

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/091

8

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُي اقتصادي

0/079

9

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/076

زض ّط یه اظ ایي خساٍلً ،تبیح ثِزؾتآهسُ ثیبى هیزاضز وِ اظ هٌظط ًرجگبى التهبز،
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ثطای تأهیي قبذم هَضز ًظط زض التهبز وكَض چِ ذظهكیّبیی اّویت ٍ اٍلَیت
ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط ذظهكیّب زاضًس.
ايلًيتبىذی وُايی خطمطیَای سیاست مالی
پؽ اظ ایٌىِ توبم زازُّبی هطثَط ثِ همبیؿِ ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط حؿت ّط یه
اظ هؼیبضّبی التهبز همبٍهتی ٍاضز ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ قس ،آىگبُ ًطمافعاض ثب پطزاظـ
ایي زازُّب عجك ضٍـ  ٍ AHPثب ّسف تحمك التهبز همبٍهتی ،اٍلَیتثٌسی ًْبیی ضا ثطای
ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی اًدبم زاز؛ ًتبیح ایي اٍلَیتثٌسی ثِ نَضت خسٍل ّكت
هیثبقس.

خسٍلٍ :8ظىّبی ًْبیی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف

اٍلَيت

ًواد

خطهطی

ٍسى ًْايی

1

S3

ايجاد ًظام جاهع اطالعات اقتصادي افزاد در جْت اصالح ساختار اقتصادي ٍ
هالياتی در كطَر

0/136

2

S7

كاّص صادرات هَاد خام هاًٌذ ًفت

0/126

3

S5

افشايص هخارج سزهايِگذاري دٍلت بٍِيژُ در بزخی صٌايع پيطزٍ

0/124

4

S2

حوايت اس صٌايع داخلی بِ ٍسيلِ ٍضع تعزفِ بزاي كاالّاي ٍارداتی

0/117

5

S6

حوايت دٍلت اس تَليذ كاالّاي اساسی ٍ راّبزدي بذٍى تَجِ بِ هشيت ًسبی
آًْا

0/113

6

S4

افشايص سْن هخارج اًتقالی در جْت حوايت اس اقطار ضعيف ٍ افشايص رفاُ
عوَهی

0/111

7

S1

گزفتي هاليات بز هالكيت ٍ هاليات بز درآهذ بِ رٍش تصاعذي

0/100

8

S9

كاّص حجن دٍلت ٍ خصَصیساسي ضزكتّاي دٍلتی

0/094

9

S8

تَسعِ هٌاطق آساد ٍ ٍيژُ اقتصادي

0/079

ّوچٌیي زض قىل پٌح اّویت ًْبیی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثِ نَضت گطافیىی
ًكبى زازُ قسُ اؾت.

قىل :5اّویت ًْبیی ذظهكیّبی ؾیبؾت هبلی ثط اؾبؼ یبفتِّبی پػٍّف
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اؾت وِ ووتط اظ یهزّن ( )0/1هیثبقس؛ ثٌبثطایي ؾبظگبضی ثِزؾتآهسُ لبثل لجَل اؾت ٍ
هیتَاى لضبٍتّبی پطؾفقًَسگبى ضا پصیطفتً .تبیح ثبال گَیبی ایي اؾت وِ زض ضاؾتبی
تحمك التهبز همبٍهتی زض وكَض زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی« ،ایدبز ًظبم خبهغ اعالػبت
التهبزی افطاز زض خْت انالح ؾبذتبض التهبزی ٍ هبلیبتی» اٍلَیت ًرؿت زاقتِ ٍ
هؿئَالى التهبزی ثبیس زض زضخِ اٍل ثیكتطیي ّوت ذَز ضا نطف ضاُاًساظی ٍ ایدبز ایي
ًظبم خبهغ اعالػبتی زض وكَض وٌٌس؛ ّوچٌیي ذظهكیّبیِ «وبّف نبزضات هَاز ذبم
هبًٌس ًفت» ٍ «افعایف هربضج ؾطهبیِگصاضی زٍلت ثٍِیػُ زض ثطذی نٌبیغ پیكطٍ» ثِ
تطتیت زاضای اٍلَیتّبی زٍم ٍ ؾَم هیثبقٌس ٍ ًكبىزٌّسُ ایي اؾت وِ زٍلت ثبیس
اٍلَیت زٍم ٍ ؾَم ؾیبؾتی ذَز ضا زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی ،ثِوبضگیطی ایي ذظهكیّب
لطاض زّس تب زض هؿیط تحمك التهبز همبٍهتی زض وكَض زچبض اًحطاف ًكَز.
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ّوبىعَضوِ زض قىل پٌح هكبّسُ هیقَز ًطخ ًبؾبظگبضی ثطاثط ثب یهنسم ()0/01

ايلًيتبىذی وُايی الگًَای فکزی بز حسب میشان وشديکی بٍ راَبزد اقتصاد
مقايمتی
ؾطاًدبم ًَثت ثِ ٍاضزوطزى زازُّبی هطثَط ثِ همبیؿِ الگَّبی فىطی ثط حؿت تأویسی
وِ ّط وسام اظ آًْب ثط ّط ذظهكی اظ ؾیبؾت هبلی زاضز ،هیضؾس .ایي زازُّب ّوبىعَضوِ
لجالً یبز قس قبهل ًِ هبتطیؽ  4*4اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ اعالػبت ثِزؾتآهسُ اظ پطؾكٌبهِ
هحبؾجِ قسُاًس .پؽ اظ ایٌىِ ایي زازُّب ٍاضز ًطمافعاض اوؿپطت چَیؽ قسًسً ،طمافعاض
ًرؿت الگَّبی فىطی ضا ثط حؿت ّط ذظهكی اٍلَیتثٌسی ًوَز ٍ ؾپؽ اٍلَیتثٌسی
ًْبیی الگَّبی فىطی ثط حؿت توبم ذظهكیّب ٍ ثط حؿت توبم هؼیبضّبی التهبز
همبٍهتی اًدبم قس وِ یبفتِّبی آى ثِ نَضت خسٍل ًِ هیثبقس.

خسٍلٍ :9ظىّبی ًْبیی الگَّبی فىطی ثط اؾبؼ ًتبیح حبنل اظ پػٍّف
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رديف

الگَي فكزي

ٍسى ًْايی

1

اسالمگزا

0/293

2

دٍلتگزا

0/264

3

ًْادگزا

0/245

4

باسارگزا

0/199

ّوچٌیي زض قىل قف اّویت ًْبیی الگَّبی فىطی ثط حؿت هیعاى ًعزیىی ثِ ضاّجطز
التهبز همبٍهتی ثِ نَضت گطافیىی ًكبى زازُ قسُ اؾت.

قىل :6اّویت ًْبیی الگَّبی فىطی ثط حؿت هیعاى ًعزیىی ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی

ّوبىعَضوِ زض قىل قف هكبّسُ هیقَز ًطخ ًبؾبظگبضی ثطاثط ثب یهنسم ( )0/01اؾت
وِ ووتط اظ یهزّن ( )0/1هیثبقس؛ ثٌبثطایي ؾبظگبضی ثِزؾتآهسُ لبثل لجَل هیثبقس ٍ
هیتَاى لضبٍتّبی پطؾفقًَسگبى ضا پصیطفت .ایي ًتبیح گَیبی ایي اؾت وِ

ًعزیهتطیي الگَ ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی ،الگَی التهبز اؾالهی
هیثبقس.

مزحلٍ َطت :وتیجٍگیزی
ّوبىعَضوِ ثیبى قس پطؾف ًرؿت پػٍّف ػجبضت ثَز اظ ایٌىِ «اٍلَیتثٌسی ؾیبؾت
هبلی هجتٌی ثط ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض وكَض چگًَِ اؾت؟» ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد،
هطحلِ ثِ هطحلِ وبض پػٍّف زًجبل قس تب یبفتِّبی خسٍل ّكت حبنل گطزیس .ایي ًتبیح
گَیبی ایي اؾت وِ اظ هٌظط ًرجگبى التهبزی ،اٍلَیت ًرؿت ؾیبؾت هبلی ثطای تحمك
التهبز همبٍهتی زض وكَض «ایدبز ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی افطاز زض خْت انالح
ؾبذتبض التهبزی ٍ هبلیبتی» هیثبقس ٍ ثب ایدبز ایي ًظبم خبهغ اعالػبتی زض وكَض
قبذمّبی ػسالت التهبزی ،ضقس التهبزی ،ثجبت التهبزی ،زضٍىظایی ٍ همبٍهت زض ثطاثط
تْسیسات زض هدوَع ثیكتط اظ ثِوبضگیطی زیگط ذظهكیّبی هبلی تأهیي هیقًَس ٍ ایي
اؾت وِ زٍلت ثبیس زض ثِوبضگیطی ایي ًُِ ذظهكی ثیكتطیي ّوت ٍ تَخِ ذَز ضا نطف
ػولی ٍ اخطاییوطزى ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی وٌس تب ؾطیغتط ثتَاًس التهبز همبٍهتی ضا
زض وكَض هحمك ؾبظز؛ اظ خولِ زالیلی وِ ؾجت قسُ اؾت ًرجگبى التهبزی ثِوبضگیطی
ایي ذظهكی ضا ثطای وكَض اظ اّویت ثبالتطی ًؿجت ثِ زیگط ذظهكیّب زض ًظط ثگیطًس،
هیتَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ ًوَز:
الف) فطاّنقسى یه ثبًه خبهغ اعالػبتی ثطای هسیطاى ٍ هؿئَالى التهبزی ثطای ایٌىِ
پؽ اظ آى زض یه فضبی ضٍقي ٍ اظ ضٍی آگبّی ثطًبهِضیعی وٌٌس ٍ ًِ زض یه فضبی
تبضیه ٍ غیط قفبف التهبزی.
ة) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آى ،تَلیسوٌٌسگبى ٍالؼی زض وكَض ضا قٌبؾبیی ٍ ثب
وبّف هبلیبت ٍ ّوچٌیي اضائِ تؿْیالت ثِ آًبى ثط حؿت ًیبظ ثِ ضًٍك تَلیس زاذلی ٍ
افعایف اقتغبل زض وكَض ووه هؤثطی ًوبیس.
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ًتیدِ ثِ هؼٌبی ثِوبضًگطفتي زیگط ذظهكیّب ثِ ٍؾیلِ زٍلت ًیؿت ،ثلىِ ثِ هؼٌبی ایي
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ج) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آى ،فطاضوٌٌسگبى هبلیبتی ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ ثب گطفتي
هبلیبت اظ آًْب ثرف ثعضگی اظ هربضج زٍلت ضا تأهیي ًوَزُ ٍ ووه هؤثطی زض خْت
ذطٍج التهبز ایطاى اظ یه التهبز هتىی ثط زضآهسّبی ًفتی ًوبیس.
ز) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آى ،ؾَزاگطاى ٍ زالالى ثبظاضّبی هرتلف ضا قٌبؾبیی ٍ
ثب گطفتي هبلیبت اظ آًبى ،ؾطهبیِگصاضیّب ضا ثِ ؾوت فؼبلیتّبی تَلیسی ّسایت ًوبیس.
ُ) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آىٍ ،اضزات وبالّب ثِ وكَض ضا زض ضاؾتبی حوبیت اظ
تَلیس هلی ؾبظهبًسّی ًوَزُ ٍ لبچبلچیبى وبال ٍ اضظ ضا ثِضاحتی قٌبؾبیی ٍ زؾت آًبى ضا
اظ التهبز وكَض لغغ وٌس.
ٍ) ثب اخطای ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی ،ذَزثِذَز خلَی ثؿیبضی اظ هفبؾس
التهبزی گطفتِ هیقَز ٍ زٍلت ٍ زیگط زؾتگبُّبی ًظبضتی ثْتط ٍ ؾطیغتط هفؿساى
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التهبزی ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ ثب هفبؾس التهبزی هجبضظُ ضیكِای هیقَز.
ظ) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی ،الكبض هرتلف زضآهسی ٍ
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زیگط اعالػبت هَضز ًیبظ ثطای عطح ّسفوٌسؾبظی یبضاًِّب ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ ثِ اخطای
نحیح ایي عطح ثپطزاظز.
ح) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آى ثِ انالح ؾبذتبض هبلیبتی وكَض اظ ًظبم هجتٌی ثط
حسؼ ٍ گوبى ٍ ػلیالطأؼ ثِ ًظبم هجتٌی ثط تكریم لغؼی السام ًوبیس.
ط) زٍلت هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی ٍظیفِ تَظیغ زضآهسی
ذَز ضا ثًِحَثْتط اًدبم زازُ ٍ ؾجت ثبالضفتي ػسالت اختوبػی زض خبهؼِ قَز.
ّوبىعَضوِ زض خسٍل ّكت هكبّسُ هیقَز زٍهیي اٍلَیت ؾیبؾت هبلی اظ هٌظط
ًرجگبى التهبزی «وبّف نبزضات هَاز ذبم هبًٌس ًفت» اؾت ٍ ثِ هؼٌبی ایي اؾت وِ
زٍلت ثبیس زض ثِوبضگیطی ایي ذظهكیّبی هبلی پؽ اظ ایدبز ًظبم خبهغ اعالػبت
التهبزی ،زٍهیي تَخِ ٍ ّوت ذَز ضا نطف وبّف نبزضات هَاز ذبم ًوبیس؛ زلیل آى ًیع
ثؿیبض ضٍقي اؾت؛ ظیطا هَاز ذبم هبًٌس ًفت ،هؽ ٍ غیطُ ؾطهبیِّبی ایي وكَض ّؿتٌس وِ
لبثلیت تجسیل ثِ وبالّبیی ثب اضظـ افعٍزُ ثؿیبض ثبالتطی ضا زاضًس وِ ثب ذبمفطٍقی ،ایي
ؾطهبیِّب ثب لیوت ًبچیعی اظ زؾتوبى ذبضج هیقَز؛ زضنَضتیوِ ثب تحهیل
تىٌَلَغیّبی الظم ٍ افعایف ثْطٍُضی زض وكَض هیتَاى ثب اؾتفبزُ اظ ایي هَاز ذبم ثِ ًطخ

ضقس التهبزی چكوگیطی زؾت یبفت ٍ ػالٍُ ثط حل هكىالت التهبزی هبًٌس ثیىبضی،
فمط ٍ  ...خبیگبُ خوَْضی اؾالهی ضا ثِ لحبػ التهبزی هیبى وكَضّبی خْبى اضتمبء زاز.
اٍلَیتّبی ثؼسی ًیع عجك ًتبیح ثِزؾتآهسُ زضخسٍل ّكت آهسُ اؾت ٍ ًكبىزٌّسُ ایي
اؾت وِ ّط یه اظ چِ اّویتی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زٍلت ثبیس زض ضاؾتبی تحمك التهبز
همبٍهتی ثِ چِ هیعاى ثِ ّط ذظهكی تَخِ ًوبیس.
ّوبىعَضوِ لجال ثیبى قس ،ؾؤال زٍم پػٍّف ػجبضت ثَز اظ ایٌىِ «هیعاى ًعزیىی ّط
یه اظ الگَّبی فىطی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی چمسض اؾت؟» زض
ایي پػٍّف ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد عجك الگَی هفَْهی ،وبض پػٍّف زًجبل قس ٍ ًتبیح
خسٍل ًِ حبنل گطزیس .ایي ًتبیح گَیبی آى اؾت وِ اظ زیس ًرجگبى التهبزی اظ هیبى ایي
الگَّبی فىطی ،تَنیِّب ٍ زیسگبُّبی الگَی التهبز اؾالهی زاضای ثیكتطیي ًعزیىی ٍ
ّوؿَیی ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی اؾت .ایي ًتیدِ ،ایي هفَْم ضا
هیضؾبًس وِ اگط زٍلت زض ثطًبهِضیعیّب ٍ ؾیبؾتگصاضیّبی ذَز اظ تَنیِّب ٍ
ضاؾتبی تحمك التهبز همبٍهتی زض وكَض گبم ثطزاضز؛ ثٍِیػُ ٌّگبهی وِ زٍلت ثب تكتت ٍ
اذتالف آضا زض یه هؿئلِ ضٍثِضٍ هیقَز هیتَاًس ثب تىیِ ثط ًظطات الگَی فىطی
ًعزیهتط ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثب اعویٌبى ذبعط ثیكتطی ثِ حل آى هؿئلِ ثپطزاظز؛ زض
ایي نَضت اظ ًبؾبظگبضی ؾیبؾتّبی التهبزی وبؾتِ قسُ ٍ زٍلت هیتَاًس ثب اًؿدبم
ضٍیِ ٍ ؾطػت ثیكتطی ثٍِیػُ زض قطایظ تحطینّب ٍ فكبضّبی ثیطًٍی ثِ حطوت ذَز ثِ
ؾوت اّساف والى التهبزی ازاهِ زّس.
اظ خولِ زالیلی وِ ؾجت قسُ اؾت ًرجگبى التهبزی ،الگَی التهبز اؾالهی ضا ثِ
ػٌَاى ًعزیهتطیي الگَی فىطی ثِ ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی اًتربة
ًوبیٌس ،اًغجبق ثیكتط هؤلفِّبی الگَی التهبز اؾالهی ثب هؤلفِّبی التهبز همبٍهتی اؾت وِ
زض ظیط ثِ ثطذی اظ هَاضز آى اقبضُ هیقَز:
الف) الگَی التهبز اؾالهی پبفكبضی ظیبزی ثط ضػبیت ػسالت زض هبلیبتؾتبًی ٍ زض
ترهیم هٌبثغ ،هجبضظُ ثب هفبؾس التهبزی ٍ قفبفثَزى فضبی التهبزی زاضز ٍ ایي
ٍیػگیّب ثب اٍلَیت ًرؿت ؾیبؾت هبلی زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی هٌغجك اؾت.
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زیسگبُّبی الگَی التهبز اؾالهی اؾتفبزُ ًوبیس ثْتط ٍ ؾطیغتط اظ ؾبیط الگَّب هیتَاًس زض
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ة) پبفكبضی ثط گطایف ثِ حساوثطؾبظی ظطفیتّبی تَلیسی یىی اظ ٍظبیف زٍلت زض
التهبز اؾالهی ثطقوطزُ قس (لبئویًیب ٍ هَؾَی ثوطیي ،1390 ،ل51؛ ثِ ًمل اظ
تؿریطی) ٍ ایي زض تضبز ثب ذبمفطٍقی هٌبثغ هؼسًی وكَض اؾت وِ اٍلَیت زٍم التهبز
همبٍهتی یؼٌی «وبّف نبزضات هَاز ذبم» ًیع ثِ ّویي هغلت اقبضُ هیًوبیس.
ج) ّوبىعَضوِ لجال ثیبى قس ،تَخِ ثِ ّسفّبی ؾبظًسگی ٍ ػسم تَلیس ثیثطًبهِ ٍ
ؾَقزازى ذطاجّب زض خْت ؾبظًسگی ٍ ػوطاى اظ خولِ ٍظبیف زٍلت اؾالهی اؾت
(ّوبى) ٍ ایي ثب اٍلَیت ؾَم ضاّجطز التهبز همبٍهتی هجٌی ثط «افعایف هربضج
ؾطهبیِگصاضی زٍلت ثٍِیػُ زض ثطذی نٌبیغ پیكطٍ» هٌغجك اؾت.
ز) یىی اظ انَل اؾبؾی زض الگَی التهبز اؾالهی انل ػعت التهبزی اؾت ٍ ایي
هؤلفِ ثب ٍیػگی «همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات» ٍ ّوچٌیي ثب ٍیػگی «زضٍىظایی» زض ضاّجطز
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التهبز همبٍهتی ّورَاًی زاضز.
ُ) هجحث ػسالت اختوبػی زض ًظبم التهبزی اؾالم اظ خبیگبُ ٍیػُ ٍ تؼییيوٌٌسُای
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ثطذَضزاض اؾت (ًوبظی ،1389 ،ل ٍ )357زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی ًیع ّوبىعَضوِ
اقبضُ قس ثطلطاضی قبذم ػسالت ثؿیبض ثب اّویت ٍ ولیسی هیثبقس.
ّوبىعَضوِ وِ زض خسٍل ًِ هكبّسُ هیقَز الگَی التهبز ثبظاضگطا ثیكتطیي فبنلِ ضا
ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی زاضز .زض ثیبى ػلل ایٌىِ چطا الگَی التهبز
ثبظاضگطا اظ زیس ًرجگبى التهبزی ،ثیكتطیي فبنلِ ضا ثب ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثِ زؾت
آٍضزُ اؾت ،هیتَاى ثِ اذتالف ٍیػگیّبی ایي زٍ الگَ اقبضُ ًوَز؛ ثطای ًوًَِ الگَی
التهبز ثبظاض هؼتمس ثِ ثطزاقتي هَاًغ تؼطفِای ٍ غیط تؼطفِای ثطای تدبضت آظاز ثب زیگط
التهبزّبی خْبى اؾت ٍ ثبٍض زاضز وِ ایي اهط ؾجت افعایف ثْطٍُضی وبالّبی تَلیسی ٍ
ضقس ٍ ضًٍك التهبزی هیقَز؛ زضنَضتیوِ زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثِ «حوبیت اظ
نٌبیغ زاذلی ثِ ٍؾیلِ ٍضغ تؼطفِ ثطای وبالّبی ٍاضزاتی» پبفكبضی هیقَز .زض ایي ظهیٌِ
تدطثِ زٍلتّبیی وِ اظ تَنیِّبی التهبز ثبظاض آظاز ثطای ثطًبهِضیعیّبی ذَز اؾتفبزُ
وطزًسً ،كبى زاز وِ ضّبؾبظی ثبظاضّب زض التهبز ایطاى هٌدط ثِ ٍاضزات وبالّبی ههطفی ٍ
لَوؽ قسُ ٍ ثِ قىلگیطی اقطافیت ؾبذتبضی زض التهبز هیاًدبهس وِ ایي زض تضبز ثب
هبّیت ٍ اّساف التهبز همبٍهتی هیثبقس؛ ّوچٌیي الگَی التهبز ثبظاض هؼتمس اؾت وِ

زذبلت زٍلت زض التهبز ؾجت افعایف ًبوبضاییّبی التهبزی قسُ ٍ زٍلت ضا اظ آى ثطحصض
هیزاضز؛ زضنَضتیوِ ؾَهیي اٍلَیت ؾیبؾت هبلی زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی «افعایف
هربضج ؾطهبیِگصاضی زٍلت  »...اؾت ٍ ایي ؾیبؾت ثب زیسگبُ ثبظاضگطایبى ّورَاًی ًساضز؛
ػالٍُ ثط ایي ،ثِ هؼیبضّبی همبٍهت زض ثطاثط تْسیسات ،ػسالت ٍ زضٍىظایی وِ انلیتطیي
هؼیبضّب زض ضاّجطز التهبز همبٍهتی ثِ قوبض هیآیٌس ،زض الگَی التهبز ثبظاض تَخِ چٌساًی
ًویقَز.

پیطىُادَای کاربزدی پضيَص
 .1اٍلَیت ًرؿت وكَض زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی «ایدبز ًظبم خبهغ اعالػبت التهبزی افطاز
زض خْت انالح ؾبذتبض التهبزی ٍ هبلیبتی زض وكَض» هیثبقس ٍ زٍلت ثبیس ثیكتطیي
ّوت ٍ اًطغی ذَز ضا اظ ثیي ایي ًُِ ذظهكی نطف ایدبز ایي ًظبم خبهغ اعالػبتی وٌس تب
ؾطیغتط هٌدط ثِ تحمك ضاّجطز التهبز همبٍهتی زض وكَض قَز.
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 .2اٍلَیت زٍم وكَض زض ظهیٌِ ؾیبؾت هبلی «وبّف نبزضات هَاز ذبم» اؾت ٍ زٍلت
تجسیل ثِ وبالّبیی ثب اضظـ افعٍزُ ثبالتط ًوبیس ٍ هَخت ضقس ٍ ضًٍك التهبزی زض وكَض
قَز.
 .3زٍلت زض ثطًبهِضیعیّب ٍ ؾیبؾتگصاضیّبی ذَز اظ تَنیِّب ٍ زیسگبُّبی الگَی
التهبز اؾالهی اؾتفبزُ ًوبیس تب ثْتط ٍ ؾطیغتط ثتَاًس ضاّجطز التهبز همبٍهتی ضا زض وكَض
اخطایی وٌس.

مىابع ي مآخذ
 .1اوجطیً ،ؼوتاهلل ٍ هْسی ظاّسی ویَاى؛ کارترد هذلّای ترًاهِریسی در التصاد ٍ

هذیریت؛ انفْبى :خْبز زاًكگبّی ٍاحس انفْبى.1388 ،
 .2الَاًی ،ؾیسهْسی؛ تصوینگیری ٍ تعییي خطهطی دٍلتی؛ تْطاى :ؾبظهبى هغبلؼِ ٍ
تسٍیي وتت ػلَم اًؿبًی (ؾوت) ٍ ًكط ػالهِ عجبعجبئی.1371 ،
 .3پیغبهی ،ػبزل؛ ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی زض اؾالم؛ ثبظیبثیقسُ اظ:
.1391، http://rasekhoon.net/article/show/659169
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ثبیس تساثیطی ثیٌسیكس تب ثب حهَل تىٌَلَغیّبی الظم ٍ افعایف ثْطٍُضی ،هَاز ذبم ضا

 .4ذبوی ،غالمضضب؛ رٍش تحمیك تا رٍیكردی تِ پایاىًاهًَِیسی؛ تْطاى :ثبظتبة،
.1382
 .5ذبهٌِای ،ؾیسػلی؛ زیساض ضئیؽخوَْضی ٍ اػضبی ّیأت زٍلت 1391/06/02؛
ثبظیبثیقسُ اظ.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831:
________ .6؛ خلؿِ تجییي ؾیبؾتّبی التهبز همبٍهتی1392/12/20؛ ثبظیبثیقسُ
اظ.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795 :
________ .7؛ حطم هغْط ضضَی 1393/01/01؛ ثبظیبثیقسُ اظ:
.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
 .8ضحوبًی ،تیوَض ٍ هحوساهیي نبزقظازُ؛ «تأثیط اؾتمالل ثبًه هطوعی ثط ثجبت
التهبزی»؛ فصلٌاهِ پَل ٍ التصاد ،ـ.1389 ،6
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 .9ؾلیوبًی ،هحوس؛ «ضطٍضت اخطای التهبز همبٍهتی»؛ هجلِ ًاهِ اتاق تازرگاًی،
ـ.1391 ،535

فصلٌاهِ علوی پژٍّطی التصاد اسالهی /خالمیاى هیوٌذ ٍ دیگراى

 .10نوسی ،ؾؼیس ،اهیي ظاّسهْط ٍ ایَة فطاهطظی؛ «ثطضؾی اثط ؾیبؾتّبی هبلی
زٍلت ثط تَظیغ زضآهس ٍ ضقس التهبزی زض ایطاى»؛ فصلٌاهِ پژٍّطٌاهِ تازرگاًی،
ـ.1387 ،49
 .11عْوبؾجی ثلساخی ،انغط ٍ آشض عْوبؾجی ثلساخیي؛ «خْبز التهبزی ٍ التهبز
همبٍهتی اظ هٌظط لطآى ٍ اّلثیت»؛ فصلٌاهِ لرآًی کَثر ،ؼ ،13ـ.1392 ،47
 .12فطاظهٌس ،حؿي ،هدتجی لطثبىًػاز ٍ ػجساهلل پَضخَاى؛ «تؼییي لَاػس ؾیبؾت پَلی ٍ
هبلی ثْیٌِ زض التهبز ایطاى»؛ فصلٌاهِ پژٍّصّا ٍ سیاستّای التصادی ،ؼ،21
ـ.1392 ،67
 .13لبئویًیب ،ػلیانغط ٍ ؾیسؾؼیس هَؾَی ثوطیي؛ ضٌاخت جریاىّای فعال التصادی

در ایراى؛ تْطاى :هطوع هغبلؼبت ٍ پػٍّفّبی ؾبظهبى ثؿیح زاًكدَیی.1390 ،
 .14هؤؾؿِ فطٌّگی ٌّطی لسض ٍالیت؛ التصاد ٍ عرصِ التصادی از ًگاُ رّثر هعظن

اًمالب اسالهی؛ تْطاى :هؤؾؿِ فطٌّگی ٌّطی لسض ٍالیت.1391،
 .15هطیسی ،ؾیبٍـ ٍ ػلیطضب ًَضٍظی؛ فرٌّگ التصادی؛ تْطاى :اًتكبضات ًگبُ،
.1373

 .16هْطگبى ،هحوسضضب؛ پژٍّص عولیاتی پیطرفتِ؛ تْطاىً :كط وتبة زاًكگبّی.1383 ،
 .17هیطهؼعی ،ؾیسحؿیي؛ التصاد کالى تا رٍیكرد اسالهی؛ تْطاى :ؾبظهبى اًتكبضات
پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ اًسیكِ اؾالهی.1387 ،
________ .18؛ ًظام التصادی اسالم؛ تْطاى :ؾبظهبى اًتكبضات پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ
اًسیكِ اؾالهی.1390 ،
________ .19؛ «التهبز همبٍهتی ٍ هلعٍهبت آى (ثب تأویس ثط زیسگبُ همبم هؼظن
ضّجطی)»؛ فصلٌاهِ علوی پژٍّطی التصاد اسالهی ،ؼ ،12ـ.1392 ،47
ً .20وبظی ،حؿیي؛ ًظامّای التصادی؛ تْطاى :قطوت ؾْبهی اًتكبض.1389 ،
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