


 

 به نام خداوند جان و خرد 
 

 گفتارپيص
وٌین، خْاًی ضذى است. خْاًی ضذى تش تواهی ّای تاسص ؾصشی وِ دس آى صًذگی هییىی اص ٍیظگی

هحیط صیست ٍ  تىٌَلَطی، استثاطات،ّای فؿالیت تطشی اص خولِ التصاد، تداست، وسة ٍ واسّا، داًص، حَصُ
دس ٍضؿیت التصادی، سیاسی  ایساتمِسشیؽ ٍ تیّای دیگش، سایِ افىٌذُ ٍ هَخة تغییشات تسیاسی اص فؿالیت

 ٍ اختواؾی وطَسّا ضذُ است.
ّای خاسخی، تَلیذ خْاًی، واالّا گزاسیی سشهایِآصادساصی التصادی، خشیاى آصاد سشهایِ ٍ سضذ فضایٌذُ

 ّا ٍالوللی، اسصّای سایح خْاًی، ساصهاىّای خْاًی، تاصاسّای خْاًی، هثادالت تداسی تیيٍسدٍُ فشآ
ّای فشاهلیتی، اص خولِ آثاسی ّستٌذ وِ دس سًٍذ فشآیٌذ خْاًی ضذى پذیذاس ضذُ الوللی ٍ ضشوتًْادّای تیي

 اًذ. ٍ هشاحل سضذ ٍ تىاهل خَد سا طی وشدُ
ّای خاسخی، اص گزاسیّا ٍ تستشّای الصم سا تشای سشهایِْاًی ضذى، صهیٌِسٍیذادّای هزوَس دس فشآیٌذ خ

ّش لحاظ فشاّن ساخت ٍ هَخة ضذ تسیاسی اص وطَسّای صادسوٌٌذُ هٌاتؽ طثیؿی ٍ وطَسّایی وِ داسای 
ّای خَد ٍ ی هثثت تداسی تَدًذ، تِ هٌػَس حفع اسصش داساییرخایش اسصی لاتل تَخِ تِ لحاظ هَاصًِ

 ؾٌاٍیٌی هاًٌذ صٌذٍق رخایش اسصی، -ّای آیٌذُ، تا ایداد ًْادّایی هالی تا ؾٌاٍیي گًَاگَىیی تشای ًسلادسآهذص
َلذ دس وطَسّای سشهایِگزاسیتِ اًدام سشهایِ -ّاًفت، صٌذٍق ثشٍت هلی ٍ هاًٌذ آى تثثیت صٌذٍق پزیش ٍ ّای ه

 تاصاسّای هالی خْاًی، هثادست ٍسصًذ.
ّا ّستٌذ ٍ اّذافی ّوچَى حاوویت هلی، ثثات وِ ؾوَم آًْا دس هالىیت دٍلتّای ثشٍت هلی صٌذٍق

ّای هَلذ دس خاسج اص وطَس سا گزاسیًسلی،حوایت اص التصاد داخلی ٍ اًدام سشهایِاًذاص تیيالتصادی، پس
ای وِ ثشٍت گًَِاًذ. تِای فضایٌذُ سضذ وشدُگًَِّای اخیش، تِوٌٌذ؛ دس دّۀ گزضتِ، تِ ٍیظُ دس سالدًثال هی

ضَد وِ تا پایاى تیٌی هیتشیلیَى دالس تالغ ضذُ ٍ پیص 5/3تِ سلوی دس حذٍد  2002تدویؽ ضذُ آًْا دس سال 
 تشیلیَى دالس تشسذ.  10دّۀ خاسی تِ 

ّای حاصل اص سٍ ضذى تا ضَنوطَس ایشاى ًیض وِ التصاد آى ٍاتستِ تِ دسآهذ ًفت است، تِ هٌػَس سٍتِ
ای آهذ ًفتی ٍ تشای ایداد ثثات التصادی ٍ حوایت اص التصاد داخلی، الذام تِ ایداد حساب ٍیظُّای دسًَساى

تَسؿِ هلی  صٌذٍق"ّای ًفتی است، وشدُ است. وِ هطاتِ صٌذٍق "حساب رخیشُ اسصی"تحت ؾٌَاى 
هٌػَس اًدام  الذام هْن دیگشی است وِ تِ ّای اتالغی تشًاهِ پٌدن تَسؿِ تیاى ضذُ،وِ دس سیاست "ایشاى

ّای هَلذ دس داخل گزاسیًسلی، حوایت اص التصاد داخلی ٍ اًدام سشهایِاًذاص تیيٍغایف ثثات التصادی، پس
  ّای والىای ٍ ّوشاستا تا سیاستٍ خاسج اص وطَس، صَست گشفتِ است. ایي صٌذٍق، ًْادی است تَسؿِ



 

 

 تشسسی دس هَسد ًْادّای دٍلتی وِ تاوٌَى دسالتصادی وِ افضٍى تش تشسسی ؾولىشد حساب رخیشُ اسصی، تِ 
 پشداصد. اًذ، ًیض هیگزاسی دس خاسج اص وطَس فؿالیت داضتِصهیٌِ سشهایِ

وٌذ؛ تلىِ الصم است، هطالؿِ ٍ تذیْی است، ایداد چٌیي ًْادّایی تِ تٌْایی هَفمیت آى سا تضویي ًوی
 ّای آى اًدام ضَد ٍ تشای پیطشفت تشسسی خاهؿی دس هَسد ضٌاخت هاّیت، ٍغایف، اّذاف ٍ سسالت

 سیضی ضَد. تشًاهِ صَست یىپاسچِ ٍ دلیك،هذت، تِهذت ٍ وَتاُّای آى دس تلٌذهذت ٍ هیاىفؿالیت
هؤسسِ ؾالی آهَصش تاًىذاسی ایشاى، تِ هٌػَس تمَیت هٌاتؽ ؾلوی ٍ آهَصضی، ّوَاسُ تألیف یا تشخوِ 

ّای آهَصضی خَد لشاس دادُ ٍ دس ساستای تحمك ایي ّذف، تشًاهِّای خذیذ ٍ تا داًص سٍص سا دس صذس وتاب
وَضص وشدُ است وِ افضٍى تش آهَصش ٍ پشٍسش ًیشٍی اًساًی هاّش ٍ هتخصص تشای ًػام تاًىی وطَس، 

 ّا ًٍام ٍ واسضٌاساى تاتدشتِ تاًىی، ًسثت تِ تألیف ٍ تشخوِ ٍ اًتطاس وتابتا استفادُ اص اساتیذ صاحة
 وی خذیذ ٍ هتٌاسة تا داًص سٍص، الذام وٌذ.ّای ؾلهمالِ

، تا ّوىاسی حویذسضا سئَفی اًةخسیضی وِ تَسط ایيوتاب صٌذٍق تَسؿِ هلی ایشاى اص ًػشیِ تا تشًاهِ
ّایی است وِ ضوي پشداختي تِ هثاًی ؾلوی ٍ ًػشی، اًَاؼ ًْادّای تِ سضتِ تحشیش دس آهذُ، اص هؿذٍد وتاب

ٍسصًذ سا هَسد هطالؿِ گزاسی خاسخی هثادست هیطَسّای هختلف تِ اًدام سشهایِّایی وِ دس وهالی ٍ صٌذٍق
ٍ تشسسی دلیك لشاس دادُ ٍ تشای طشاحی ساختاس ٍ ضٌاخت هاّیت صٌذٍق تَسؿِ هلی ایشاى، تا استفادُ اص 

تِ ّای دستیاتی ّا، اّذاف ضاخصاًذاص، هأهَسیتسیضی سیستوی یىپاسچِ؛ چطنضٌاختی ًػام تشًاهِسٍش
 ّای پیطشفت ّای اخشایی ٍ ضاخصًیاصّا، تشًاهِّای ًسثی، ّا ٍ هضیتّا، لاتلیتاّذاف، هحذٍدیت

 ّای اخشایی ایي ًْاد هْن هالی سا هطخص وشدُ است. تشًاهِ
 اص ٍ ی ایطاى دس تألیف وتابآلای حویذسضا سئَفی، تِ خاطش ّوىاسی صویواًِداًن اص دس پایاى الصم هی

 ،ًػشّای هفیذ اصالحیگْش، تِ خاطش تاصخَاًی ٍ ٍیشایص دلیك هتي وتاب ٍ اسایِ ًمطِساساىآلای پشٍیض 
ووه دس تِ خاطش  ًظاد،اهیذیهحوذ پشست ٍ دوتش صذالتالذاس اص آلایاى دوتش  تطىش ٍ لذسداًی وٌن. ّوچٌیي

 سپاسگضاسم.  وتاب هوٌَى ٍ آساییاص سشواس خاًن هًَا خسشٍی، تِ خاطش تایپ ٍ صفحِ تشخی اص خذاٍل ٍ اصالح
اهیذ است وِ ایي اثش تتَاًذ گام هفیذ دیگشی دس ساستای تمَیت هٌاتؽ ؾلوی ٍ واستشدی تاضذ ٍ هَسد 

 پظٍّاى، لشاس گیشد.استفادُ هذیشاى ٍ واسضٌاساى صٌذٍق تَسؿِ هلی ایشاى ٍ داًطدَیاى ٍ داًص
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