
   

 هقذهه 

ٞای اخیش اص ٔٛضٛػی اػت وٝ تٝ ٚیظٜ دس ػاَٞای ٌٛ٘اٌٖٛ، تٝ ؿىٌُزاسی خاسخی ػشٔایٝ

ی چٙذ دٌٞٝیش تشخٛسداس تٛدٜ اػت. ایٗ أش تا أىاٖ ٌشدؽ ػشیغ ػشٔایٝ وٝ دس تحِٛی چـٓ

، ٜ اػتتٝ د٘ثاَ سٚ٘ذ خٟا٘ی ؿذٖ ٚ ٔؼائُ ٘اؿی اص آٖ حاصُ ؿذ ،ٞای اخیشػاَدس ٚیظٜ تٌٝزؿتٝ، 

 ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ وـٛسٞای ٞا ٚ صٔیٙٝٞای ٔٙاػة دس تخؾٌزاساٖ تٝ فشصتػشٔایٝ اتیدػتی

ٟ٘ادٞا ٚ  ،. دس ایٗ ساػتاتیؾ اص پیؾ، ٕٔىٗ ػاختٝ اػتپزیش ٚ تاصاسٞای ٔاِی خٟاٖ سا ػشٔایٝ

ٚ  إِّّی پشداختٝٞای ٌؼتشدٜ دس ػغح تیٌٗزاسی تٝ ا٘داْ فؼاِیتػشٔایٝ ٌٛ٘اٌٖٛٔؤػؼات 

آ٘چٝ وٝ ٔٛسد  ی،سٚٔاِی ٚ ٔـتمات آٖ دس ػغحی لاتُ تٛخٝ ٌؼتشؽ یافتٝ اػت. اص ایٗاتضاسٞای 

، فؼاِیت ٟ٘ادٞای دِٚتی ٚ یا حىٛٔتی دس دٞذسا تـىیُ ٔیتٛخٝ تٛدٜ ٚ ٔٛضٛع اصّی ایٗ وتاب 

 ٞای خاسخی اػت. ٌزاسیٔایٝا٘داْ ػش

ٚلایغ ٚ تحٛالت خٟا٘ی، ٔثاحث ٔختّفی پیشأٖٛ ٔیضاٖ ٔذاخّٝ ٚ ایفای ٘مؾ  افضٖٚ تش ،أشٚصٜ

ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ دس ٔىاتة التصادی ٔثٙی تش تغییش ٚ ٞا دس أٛس التصادی ٔغشح ؿذٜ ٚ دیذٌاٜدِٚت

ٞای خذیذ ٚ ٘یض ایداد ػشصٝ ،اتؼذیُ ٘مؾ آٟ٘ا دس أٛس التصادی، تیاٖ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ساػت

ٞا دس أٛس ٘مؾ دِٚتسخذادٞای تٝ ٚلٛع پیٛػتٝ اخیش دس ػشاػش خٟاٖ، ؿٛاٞذی تش تحَٛ دس ایفای 

 التصادی ٚ ٕٞچٙیٗ تٛا٘ایی تأثیشٌزاسی آٟ٘ا تش التصاد خٟا٘ی تٛدٜ اػت.

ِٚت دس التصاد، دس ػُٕ ؿاٞذ ٝت ٞش سٚی، خذای اص دیذٌٜا ٖٛ ٘مؾ د ِٚتٞا پیشٔا ٞای ٞا دس ػشصٝظٟٛس د

ٔاٝی دْا ػش ّٕٝ ٘ا یت، اص خ ٚ  تاصاسٞای ِٔای ػشاػش خٟٖا ٌزاسی خاسخی دس وـٛسٞای ػشٔاٝیخذیذ فؼِا پزیش

ٓ؛ ٝت ٛٝ٘ٞؼتی ٟا دس تیٗ وـٛسٞای دس حَا تٛػؼٌٝ ٚٝی ٝ٘ ٙت ی ٘فت خیضٚ  تشخٛداس اص ٔاصاد تداسی دس ای وٝ اٗی س

ىٝ وـٛسٞاػت حَا افضایؾ تٛدٜ ش ٔثادسات ٚسصیذٜٚ  ٝت ٖآ تٛخٝ ، ّت ٘یض ٝت اٗی ٔا ای تٛػؼٝ یافتٝٚ  صٙؼتی 

ذ. ای ٔثزَٚ داؿتٝٚیظٜ  ٘ا

ٞای ٔاِی تٛػظ ٟ٘ادٞای ٔختّف حىٛٔتی ٌزاسی خاسخی ٚ فؼاِیتٞاػت وٝ ػشٔایٝٞش چٙذ ٔذت

آٟ٘ا دس لاِة  ٞای اخیش ٔیضاٖ ٚ حدٓ رخایش اسصی تىاس ٌشفتٝ ؿذٜ تٛػظدس ػاَ ِیىٗا٘داْ پزیشفتٝ اػت، 

ای خذیذ اص افضایؾ ، خّٜٛ(Sovereign Wealth Fund)ٞای ثشٚت ّٔی ٟ٘ادٞایی تا ػٙٛاٖ صٙذٚق
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ثشی ایٍٙٛ٘ٝ ٟ٘ادٞای ٔاِی چٙذ فؼاِیت دِٚت ٞا دسػشصٝ خٟا٘ی سا آؿىاس وشدٜ اػت. دس ٚالغ، اص عشیك سٞا

تخـی اص رخایش اسصی وـٛسٞا تٝ  آٟ٘اػت،ٌزاسی خاسخی یىی اص ٚظایف اصّی ٔٙظٛسٜ، وٝ ا٘داْ ػشٔایٝ

آ٘چٝ وٝ اص  ،دس ایٗ ٔیاٖ .یاتذخشیاٖ ٔی ٌزاسیػشٔایٝ ٔٙظٛس وؼة تاصدٜ دس تّٙذ ٔذت، دس لاِة ا٘داْ

ٞای ا٘داْ ؿذٜ تٛػظ ایٗ ٟ٘ادٞا دس صٔاٖ ٌزاسی، تشآٚسدی اص حدٓ ػشٔایٝاػتإٞیت تاالیی تشخٛسداس 

ٌیش وـٛسٞای یٍش، ایٗ ٔٛضٛع دس ٔحافُ ػّٕی ٚ تصٕیٓٞای آتی اػت. اص ػٛی دحاَ ٚ ٘یض دس ػاَ

تٛػظ  -ػٟٛی یا ػٕذی –پزیش ٔٛسد تحث اػت وٝ أىاٖ ا٘داْ سفتاسٞای غیشٔؼَٕٛ التصادی ػشٔایٝ

تٛا٘ذ چٝ اثشاتی تش وـٛسٞای ػشٔایٝ پزیش )ٔیضتاٖ( ٚ تاصاسٞای ٔاِی تٝ ٕٞشاٜ ٞای ثشٚت ّٔی، ٔیصٙذٚق

عٛسوّی، اص تٝ ،٘ظشاٖصاحة ٚ ای اػت وٝ التصاددا٘اٖ ٝ دِیُ رٞٙیت ٚ ػاتمٝداؿتٝ تاؿذ. ایٗ دیذٌاٜ ت

ٞایی ٍ٘شا٘ی ٞای ٔزوٛس،ٞا تٛػظ صٙذٚقٌزاسیداس٘ذ، تٙاتشایٗ، اػتمثاَ اص ا٘داْ ػشٔایٝ ٟ٘ادٞای دِٚتی

ٚ پزیش ٞش چٙذ وٝ تٛخٝ وـٛسٞای ػشٔایٝ - پزیش تٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت٘یض دس وـٛسٞای ػشٔایٝ

ّّی تش ٚیظٌیٟ٘ادٞای تیٗ تٝ  .اػت ٞا ٔؼغٛف ؿذٌٜزاسی تٛػظ ایٗ صٙذٚقا٘داْ ػشٔایٝ ٞای ٔثثتإِ

ِٚیتایٗ صٙذٚق ٞش سٚی، اص خّٕٝ ثثات التصادی، پغ  ٞا،ٞا، ٝت دِیُ تش ػٟذٜ داؿتٗ ػایش ٚظایف ٚ ٔؼٛ

ٞای والٖ التصادی، اص اتؼاد ٔختّف ٔٛسد ا٘ذاص تیٗ ٘ؼّی، ٚ حٕایت اص التصاد داخّی ٚ ٕٞؼٛیی تا ػیاػت

 ا٘ذ.ؿذٜتٛخٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ اص إٞیت تاالیی تشخٛسداس 

ٞای ثشٚت ّٔی، تٝ دٚ ٘ٛع وّی لاتُ تفىیه ٞؼتٙذ. ٞا ٔؤیذ آٖ اػت وٝ صٙذٚقٔغاِؼات ٚ تشسػی

ای وٝ ضٕٗ ٌ٘ٝٛتٝ ؛ٞای ٘فتی ٞؼتٙذ، دس ٚالغ ٔذَ استماء یافتٝ صٙذٚقیىٓٞای ثشٚت ّٔی ٘ٛع صٙذٚق

ٌزاسی خاسخی ػشٔایٝ ا٘ذاص تیٗ ٘ؼّی، ا٘داْتشخٛسداسی اص حاوٕیت ّٔی، ٚظایف اصّی ثثات التصادی، پغ

ٞای ثشٚت ّٔی ٘ٛع دْٚ وٝ تٝ عٛس ٔؼَٕٛ دس ٚ حٕایت اص التصاد داخّی سا ٘یض تش ػٟذٜ داس٘ذ. صٙذٚق

ا٘ذاص تیٗ ٘ؼّی ٚ حٕایت اص التصاد داخّی ٚ ؿٛ٘ذ، اص ٘ظش وّی تٝ ِحاػ پغ وـٛسٞای غیش٘فتی ایداد ٔی

، ػذْ یىٓ٘ٛع ٞای صٙذٚقٚخٝ اؿتشان داس٘ذ ٚ تفاٚت ػٕذٜ آٟ٘ا تا  یىٌٓزاسی، تا ٘ٛع ا٘داْ ػشٔایٝ

 داس تٛدٖ ٚظیفٝ ثثات التصادی اػت.ػٟذٜ

خٟت حایض إٞیت اػت وٝ ایشاٖ  اص آّٖٔی دس ایٗ وتاب ثشٚت ٞای تشسػی ٚ ٔغاِؼٝ صٙذٚق

وٝ تٝ ػٙٛاٖ  -ٞاػت اص حؼاب رخیشٜ اسصیٛاٖ یىی اص وـٛسٞای صادسوٙٙذٜ ٘فت، ٔذتػٙتٝ

تشخٛسداس تٛدٜ ٚ ٔثاحث ٔشتٛط تٝ استماء ٚ تٟثٛد ٚظایف،  -صٙذٚق ٘فتی ایشاٖ ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت
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 .ٌیش٘ذٌاٖ التصادی وـٛس ٔغشح تٛدٜ اػت٘ظشاٖ ٚ تصٕیٓدس ٘ضد صاحةآٖ اٞذاف ٚ ػّٕىشد 

ٞای اتالؽ ؿذٜ تش٘أٝ پٙدٓ تٛػظ دِٚت، ایداد ٟ٘ادی تا ػٙٛاٖ صٙذٚق تٛػؼٝ دس ػیاػت ٕٞچٙیٗ،

ٞای ثشٚت ّٔی ٘ٛع ٞا ٚ ٔاٞیت صٙذٚقّٔی روش ؿذٜ وٝ تشسػی وّیات آٖ تیاٍ٘ش ٟ٘ادی تا ٚیظٌی

ٙذ ایداد صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی، ٘یاصٔ یا تٝ ػثاست دیٍش،اػت. تٙاتشایٗ، استماء حؼاب رخیشٜ اسصی ٚ یىٓ 

ٞای ٔٛخٛد دس وـٛس ٚ ٘یض ؿٙاخت ٚ اػتفادٜ اص تدشتیات ػایش وـٛسٞا دس اػتفادٜ اص تٕأی ظشفیت

ایٗ صٔیٙٝ اػت. دس ٚالغ دس ایٗ وتاب، آ٘چٝ وٝ تشای صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ، 

است ٟ٘ادی اػت تا حاوٕیت یا ٔذیشیت ٚ ٘ظاست ّٔی یا حىٛٔتی )ؿأُ دِٚت ٚ وٙتشَ ٚ ٘ظ

ٞای حىٛٔتی ٕٞچٖٛ ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی( وٝ داسای ٚظایف ثثات ٟ٘ادٞای ػایش اسٌاٖ

ٌزاسی خاسخی ٚ حٕایت اص التصاد داخّی اػت. تٝ التصادی، پغ ا٘ذاص تیٗ ٘ؼّی، ا٘داْ ػشٔایٝ

 یىٓػثاست دیٍش، ایٗ ٟ٘اد ٔذَ استماء یافتٝ حؼاب رخیشٜ اسصی ٚ یا ٕٞاٖ صٙذٚق ثشٚت ّٔی ٘ٛع 

ٞای ای وٝ ٕٞؼٛ تا اٞذاف ٚ ػیاػتسٚی، صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ ٟ٘ادی اػت تٛػؼٝاص ایٗاػت. 

ای تیٗ ٘ؼّی اػت وٝ وٙذ ٚ پغ اص ایداد ٚ ساٞثشی، ٔؤثشتشیٗ صٙذٚق تٛػؼٝوالٖ وـٛس ػُٕ ٔی

اػالٔی دس ٔٙغمٝ ٚ خٟاٖ،  -تٛػؼٝ ایشا٘ی دس ساػتایٌزاسی ِٔٛذ، تٝ ٔٙظٛس تأٔیٗ ٔاِی ٚ ػشٔایٝ

 ایداد ؿذٜ اػت.

دس عَٛ ٘یٓ لشٖ اخیش، تحٛالت خٟا٘ی تا سٚ٘ذ ػشیغ ٚ اتؼادی ٌؼتشدٜ ػثة ظٟٛس ٚ ایداد 

دس حٛصٜ ػّْٛ ا٘ؼا٘ی ٚ ٟٔٙذػی ؿذٜ  ٚیظٜٞا ٚ تٝ ٞای تضسي ٚ پیچیذٜ دس تٕأی ػشصٝػیؼتٓ

ای خذیذ تشای ٞسیضی ٚ اػتفادٜ اص سٚؽتش٘أٝ تشاییافتٗ سٚیىشدی ػّٕی ٚ واستشدی  ،اػت. أشٚصٜ

 تٙاتشایٗ،ؿٛد، ٞا، ٘یاصی خذی تّمی ٔیواٞؾ پیچیذٌی ٚ افضایؾ لاتّیت تدضیٝ ٚ تحّیُ ػیؼتٓ

ٞای تضسي ٚ پیچیذٜ تٝ سٚؿی ػّٕی ٚ ٔٙغمی سیضی ٚ دػتیاتی تٝ اٞذاف ػیؼتٓتشای تش٘أٝ

ذٜ سا تا حذ أىاٖ تیٙی ٚ آیٙسٚؿی وٝ لادس تاؿذ تٝ عٛس ػّٕی سٚیذادٞای احتٕاِی سا پیؾ -٘یاصٔٙذیٓ

-ٞای آتی تشای دػتیاتی تٝ ٔدٕٛػٝاخشای فؼاِیت ٔٙظٛسسیضی تٝ تحت وٙتشَ دس آٚسد. فشایٙذ تش٘أٝ

ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ، تٝ ٔـاسوت ای اص اٞذاف، افضٖٚ تش وٕه خثشٌاٖ، ٔتخصصاٖ ٚ ا٘ذیـٕٙذاٖ دس صٔیٙٝ

سیضی . اسصؽ اصّی تش٘أٝپزیش٘ذٔیٝ تأثیش اص ایٗ تش٘أ ،غیشٔؼتمیٓیا ٔؼتمیٓ  عٛسافشادی ٘یاص داسد وٝ تٝ 

سیضی، تضسي ٔمیاع تٟٙا دس ٘فغ تش٘أٝ ٘یؼت، تّىٝ تٕایض آٖ تا دیٍش فٖٙٛ تش٘أٝ ٞایتشای ػیؼتٓ
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ؿشایغی اػت ایداد سیضی ٚ ٚ ػایش افشاد دس فشآیٙذ تش٘أٝ خثشٌأٖـاسوت واسؿٙاػاٖ، ٔتخصصاٖ، 

سیضی دس ص٘ذٌی آٟ٘ا ٔؤثش اػت، تتٛا٘ٙذ دس آٖ ٔـاسوت وؼا٘ی وٝ تٝ ٘حٛی ٘تیدٝ تش٘أٝ تٕاْوٝ 

 تش اص ٟ٘ادٞای دس حاَ سیضی یىپاسچٝ دس ایٗ ٔیاٖ، ؿٙاخت تیؾداؿتٝ تاؿٙذ. ٘ظاْ تش٘أٝ

ثشی ٔٙاػة سا ٌیشیؿىُ . ػاصدٔی پزیشأىاٖ، سیضیٞای ٔختّف تش٘أٝتش آٟ٘ا، ٘یض اص عشیك ؿیٜٛتشای سٞا

سیضی یىپاسچٝ، اص سٚؽ ؿٙاختی صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ ٘یض ٔٙاػة اػت. دس ٘ظاْ تش٘أٝ أش دس ٔٛسدایٗ 

ٔتماعغ تؼأّی ٚ خٛد ٞای، ٞا اص خّٕٝ ٔاتشیغٞا وٝ ؿأُ تىاسٌیشی استثاط ٔاتشیغٟٔٙذػی ػیؼتٓ

ٞا ٚ تدشتیات افشادی اػت وٝ دس یٞای ٔزوٛس حاٚی اعالػات، آٌاٞؿٛد. ٔاتشیغتؼأّی اػت، اػتفادٜ ٔی

ای ٔیاٖ ٚ ٘مؾ ٔؤثشی دس اسایٝ تصٛیش خأغ اص استثاعات ص٘دیشٜ فشآیٙذ ػاخت ػیؼتٓ ٔـاسوت ٚالؼی داؿتٝ

 ػیؼتٓ داس٘ذ. یاخضا

وٝ اػتفادٜ ٔذتشا٘ٝ اص رخایش اسصی دس  تایذ ٔتزوش ؿذای، ٔٛسد ایداد ٟ٘ادٞای ٔاِی تٛػؼٝ دس

آػیایی ٚ ٘یض وـٛسٞای ٘فت خیض خٟاٖ تٝ ٚیظٜ چیٗ ٚ سٚػیٝ، پیٛػتٝ اص وـٛسٞای دس حاَ تٛػؼٝ 

ٞای ّٔی، ضٕٗ تىاسٌیشی تخـی اص إٞیت ؿایاٖ تٛخٟی تشخٛسداس تٛدٜ اػت، صیا٘ت اص داسایی

ٌزاسی خاسخی اص عشیك ٟ٘ادٞا ٚ ؿشوتٟای دِٚتی ٚ حىٛٔتی، الذأی رخایش اسصی تشای ا٘داْ ػشٔایٝ

ٌزؿتٝ دس دػتٛس واس تؼیاسی اص وـٛسٞا لشاس داؿتٝ اػت. تا تغییش دس فؼاِیت ٚ اػت وٝ دس چٙذ دٞٝ 

-ٞای ٘فتی دس ػشصٝ خٟا٘ی، ٟ٘ادٞایی ؿىُ ٌشفت وٝ دس ػغح خٟا٘ی تٝ صٙذٚقٔاٞیت صٙذٚق

 ا٘ذ. ٞای ثشٚت ّٔی ؿٟشت یافتٝ

ٞای دس صٙذٚقٞای خذیذی تشای فؼاِیت پیؾ آٔذٜ اػت وٝ ِضْٚ تغییشات اػاػی سٚی، ػشصٝاص ایٗ

ای ٞؼتٙذ وٝ ٞای ثشٚت ّٔی، ٟ٘ادٞای ٔاِی چٙذ ٔٙظٛسٜػاصد. صٙذٚق٘فتی سا تیؾ اص پیؾ آؿىاس ٔی

یىی اص ٚظایف اصّی آٟ٘اػت. صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ ٘یض  ،ٌزاسی ِٔٛذ دس خاسج اص وـٛسا٘داْ ػشٔایٝ

 ٌٛ٘ٝ ٟ٘ادٞای ٔاِی اػت. ایٗ یٔذَ تٛٔی ؿذٜ دس ٚالغ، -ٞای ٘فتی اػتٔذَ استماء یافتٝ صٙذٚق

سیضی یىپاسچٝ سیضی، دسصذد تیاٖ ٚ ٔؼشفی ٘ظاْ تش٘أٝتا ٍ٘شؽ ػیؼتٕی تٝ تش٘أٝ ،وتاب حاضش

ٞای تضسي ٔمیاع، تٝ ٚیظٜ صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ، سیضی ػیؼتٓتٝ ػٙٛاٖ اتضاسی ٔفیذ تشای تش٘أٝ

-، عشح ٘ظاْ یىپاسچٝ تش٘أٝیسٚاػت. اص ایٗ تش ایٗ ٟ٘اد تا إٞیتٔٙظٛس ؿٙاخت ٚ ساٞثشی ٔٙاػةتٝ

 ا٘ذس واس ػیؼتٓ تحت تشسػی سأٙغمی ػٛأُ دػتسیضی صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی، تصٛیش خأؼی اص پیٛ٘ذ 
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ػیؼتٓ وٝ ٔـتُٕ تش  استثاط اخضای تٛاٖوٙذ. تذیٗ ٔؼٙا وٝ ٔیٝ ٔیتا اػتفادٜ اص ٔفاٞیٓ سیاضی اسای

تٝ اٞذاف سا دس  دػتیاتیسیضی اخشایی تشای ف، ٘یاصٞا ٚ تش٘أٝتٝ اٞذا دػتیاتیٞای اٞذاف، ٔحذٚدیت

 ٞا ٔالحظٝ وشد.آٟ٘ا سا اص عشیك ٔاتشیغتیٗ یه ٍ٘اٜ ٔـاٞذٜ ٚ استثاط ٔٙغمی 

داْ  یاٞای ثشٚت ّٔی ٚ تش آٖ اػت تا ضٕٗ تشسػی ٚ ٔغاِؼٝ صٙذٚق ،وتاب حاضش شوض تش ٚیظٌی ٘ا ٕت

ٌٛ٘ٝ ٟ٘ادٞا سا ٔٛسد ٔغاِؼٝ ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس دادٜ ٚ خاسخی تٛػظ آٟ٘ا، فؼاِیت ایٗ ٌزاسیػشٔایٝ

لشاس دٞذ. تشایٗ اػاع، ضٕٗ  ٔٛسد تشسػی ،اص ایٗ دیذٌاٜتٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ سا ٔاٞیت صٙذٚق  ،دس ٟ٘ایت

ای ٔٛخٛد ٞخاسخی صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ، تٝ ظشفیت ٌزاسیٔغاِؼٝ ٚ تشسػی ٚیظٌی ا٘داْ ػشٔایٝ

ؿٛد ٚ ٔغاِة پیشأٖٛ آٖ تیاٖ خٛاٞذ ؿذ. تذیٗ ٔٙظٛس، ٔغاِة وـٛس دس ایٗ صٔیٙٝ ٘یض تٛخٝ ٔی

 ؿٛد:وتاب دس لاِة دٚ تخؾ ٚ پٙح فصُ تٝ ؿشح صیش اسایٝ ٔی

های های گذاری خارجی و صنذوقگذاری خارجی و صنذوقجهانی شذن، هبانی نظزی سزهایهجهانی شذن، هبانی نظزی سزهایه"بخش یکن با عنوان 

 ::اػتاػت  ؿأُ ػٝ فصُ تٝ ؿشح صیشؿأُ ػٝ فصُ تٝ ؿشح صیش  "ثزوت هلیثزوت هلی

، تٝ تیاٖ سٚ٘ذ خٟا٘ی ؿذٖ ٚ "ٌزاسی خاسخیخٟا٘ی ؿذٖ ٚ اصُ ػشٔایٝ"تا ػٙٛاٖ  فصل یکن

پشداصد. دس ایٗ فصُ تؼٟیُ ٔشاٚدات ٚ ٔثادالت التصادی ٚ ٘یض خشیاٖ ػشٔایٝ دس ػشاػش خٟاٖ ٔی

٘مؾ ٚ ؿٛد ٚ تغییش ایفای ٞا ٚ سٚ٘ذ خٟا٘ی ؿذٖ پشداختٝ ٔیتٝ تأثیش ٘مؾ ٔتماتُ دِٚت ،ٕٞچٙیٗ

ٞای ٌیشد. دس ادأٝ، تأثیش تحشاٖٞای خذیذ فؼاِیت تشای آٟ٘ا ٔٛسد تشسػی لشاس ٔیایداد ػشصٝ

ٞا دس التصاد داخّی ٚ التصاد خٟا٘ی ٔٛسد تحّیُ لشاس خٛاٞذ ٌشفت ٚ ضٕٗ التصادی تش ٘مؾ دِٚت

خشیاٖ آصاد ػشٔایٝ دس خایی ٚ ٞای اخیش، پذیذٜ تؼشیغ دس خاتٝٞا دس ػاٌَزاسیتیاٖ افضایؾ وُ ػشٔایٝ

ِٚتی ٚ خصٛصی دس وـٛسٞای ػشٔایٝ پزیش ٚ تاصاسٞای خٟاٖ ٚ افضایؾ فؼاِیت ٟ٘ادٞا ٚ ٔؤػؼات ٔاِی  د

ذ ٌشفت. ٛٞا  ٔاِی خٟاٖ ٔٛسد تشسػی لشاس خ

، ضٕٗ تیاٖ تدشیثات "ٞای ثشٚت ّٔیٌیشی ٚ ٔاٞیت صٙذٚقسٚ٘ذ ؿىُ"تا ػٙٛاٖ  فصل دوم

ٞای ثشٚت ّٔی ٞای تثثیت التصادی، تٝ تؼشیف صٙذٚقٚ صٙذٚقٞای تاص٘ـؼتٍی ٚ فؼاِیت صٙذٚق

 ٘ظشٞای ثشٚت ّٔی اص پشداصد. دس ایٗ فصُ، ضٕٗ تشسػی صٙذٚقٚ فؼاِیت آٟ٘ا دس ٌؼتشٜ خٟاٖ ٔی

ٞای ٞای اصّی ٚ فشػی، دیذٌاٌٜزاسی ٚ ٚیظٌیتؼذاد، حدٓ داسایی، ػاختاس لا٘ٛ٘ی، سفتاس ػشٔایٝ

ٚ دالیُ ٍ٘شا٘ی  ٌیشدٔیٔٛسد تشسػی ٚ تحّیُ لشاس ٌزاسی آٟ٘ا تاس ػشٔایٝٔختّف ٘ؼثت تٝ فؼاِیت ٚ سف
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إِّّی تشای ٞای تیٗتٛػظ ایٗ ٟ٘ادٞای ٔاِی ٚ تالؽ ٌزاسیوـٛسٞای ػشٔایٝ پزیش اص ا٘داْ ػشٔایٝ

 ٚ تشسػی ؿٛد. ٞا دس ایٗ صٔیٙٝ ٔغاِؼٝ ٕٞىاسی ٚ سفغ ٍ٘شا٘ی

ٌٛ٘ٝ وٝ اص ، ٕٞاٖ"ٌزاسی خاسخیا٘داْ ػشٔایٝتدشتٝ تشخی وـٛسٞا دس "تا ػٙٛاٖ  فصل سوم

ٌزاسی خاسخی، دس لاِة ٘اْ آٖ ٔـخص اػت، تٝ تیاٖ تدشتیات تشخی وـٛسٞا دس ا٘داْ ػشٔایٝ

ٞای ثشٚت ّٔی پشداختٝ اػت. دس ایٗ فصُ پغ اص ٔغاِؼٝ تدشتیات ٟ٘ادٞای ٔاِی، تا ػٙٛاٖ صٙذٚق

س، چیٗ، ًٞٙ وًٙ ٚ أشیىا )ایاِت آالػىا(، وـٛسٞای ٘شٚط، سٚػیٝ، وٛیت، وشٜ خٙٛتی، ػٍٙاپٛ

ٌزاسی خاسخی تا ٔذیشیت ٟ٘اد دِٚتی اؿاسٜ ؿذٜ اػت ٚ تذیٗ تدشتٝ ایشاٖ ٘یض دس صٔیٙٝ ا٘داْ ػشٔایٝ

 ٌیشد.ٞای خاسخی ایشاٖ )ایفیه( ٔٛسد تشسػی ٚ ٔغاِؼٝ لشاس ٔیٌزاسیٔٙظٛس، ؿشوت ػشٔایٝ

ؿأُ دٚ فصُ ؿأُ دٚ فصُ   ""یکپارچه در صنذوق توسعه هلی ایزانیکپارچه در صنذوق توسعه هلی ایزانریشی ریشی نظام بزناههنظام بزناهه"تخؾ دْٚ تا ػٙٛاٖ 

 تٝ ؿشح صیش اػت:تٝ ؿشح صیش اػت:

تیاٖ سٚؽ تٝ ، "ریشی یکپارچههای بزناههبزناهه ریشی و ویژگی" تا ػٙٛاٖ فصل چهارم

سیضی ٚ تؼاسیف ٚ ٔفاٞیٓ ؿٙاختی ٘ظاْ تش٘أٝ سیضی یىپاسچٝ ٔی پشداصد.  دس ایٗ فصُ اتتذا تاسیخچٝ تش٘أٝ

سیضی ٚ اصَٛ سٚیىشدٞای تش٘أٝ سیضی، ا٘ٛاعپغ تٝ تفصیُ دس ٔٛسد فّؼفٝ تش٘أٝؿٛد ٚ ػآٖ روش ٔی

-ؿٛد: ٘ىتٝ ؿایاٖ تٛخٝ دس ایٗ فصُ واستشد سیاضیات دس تش٘أٝسیضی تؼأّی تٛضیح دادٜ ٔیتش٘أٝ

ٞا دس ٓای ٚ واستشد ٟٔٙذػی ػیؼتٚ ص٘دیشٜ ٞای تؼأّی، خٛد تؼأّی،سیضی ٚ اػتفادٜ اص ٔاتشیغ

ؿٛد. ٔثحث پایا٘ی سیضی پشداختٝ ٔیسیضی اػت وٝ تا ٍ٘اٞی ػّٕی تٝ ٔمِٛٝ ٟٔٓ تش٘أٝ٘ظاْ تش٘أٝ

دٞذ وٝ تٝ استثاط ٔٙغمی اخضای سیضی یىپاسچٝ تـىیُ ٔیایٗ فصُ سا سٚؽ ؿٙاختی ٘ظاْ تش٘أٝ

ای، تٝ ٕ٘ایؾ ٞای ص٘دیشٜپشداصد ٚ ایٗ استثاط ػیؼتٕی، تا اػتفادٜ اص ٔاتشیغسیضی ٔی٘ظاْ تش٘أٝ

 ؿٛد. ٌزاؿتٝ ٔی

شناخت هاهیت صنذوق توسعه هلی ایزان با استفاده اس روش "تا ػٙٛاٖ:  فصل پنجن

سیضی وٝ ٔـتُٕ تش چـٓ ا٘ذاص، ، اتتذا اخضای ٘ظاْ تش٘أٝ"ریشی یکپارچهشناختی نظام بزناهه

ٚ  ،ٞای اخشاییتش٘أٝ صٞا،ٞا، ٘یاٞا، لاتّیتاٞذاف، ٔحذٚدیت دػتیاتی تٝٞای ٔأٔٛسیت، اٞذاف، ؿاخص

ٞای اخشایی اػت دس ٔٛسد صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ تٝ ٔٛسد تحث ٌزاؿتٝ ٞای پیـشفت تش٘أٝؿاخص

ٞا ٚ ػاختاس صٙذٚق، حؼاب رخیشٜ اسصی ٚ ٔاٞیت صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ ؿٛد ٚ ػپغ ٚیظٌیٔی
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ٔغشح ٚ دالیُ ایٗ وٝ صٙذٚق تٛػؼٝ ّٔی ایشاٖ، ٔذَ استماء یافتٝ حؼاب رخیشٜ اسصی اػت، تٝ تفصیُ 

 تیاٖ خٛاٞذ ؿذ. 

دا٘ٓ اص تٕأی ػضیضاٖ ٚ ٕٞىاسا٘ی وٝ أىا٘ات ٚ فشصت تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ایٗ وتاب سا دس خاتٕٝ الصْ ٔی

ٓ آٚسد٘ذ لذسدا٘ی ٚ ػپاػٍضاسی وٙٓ. ٕٞچٙیٗ پیـاپیؾ اص صا  ،٘ظشا٘ی وٝ پغ اص ٔغاِؼٝ وتاب ٔاحةفشٞا

 وٙٓ.ػاص٘ذ، تـىش ٔیٔٙذ ٔیسا اص عشح ٘ظشٞای اسصؿٕٙذ خٛیؾ تٟشٜ
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