باسمٍ تعالي
گسارش کرسي تريیجي اقتصاد ایران در ديران جىگ تحميلي کٍ با حضًر واقدان ي عالقمىدان بٍ ایه حًزٌ در تاریخ 59/01/11
برگسار گردید ،در مته ذیل ارائٍ ميگردد.

 دوتش ػصبسيبى ًظاد (ًبظش هحتَايي):
خذا اص ايٌىِ وتبة دس ايي خلؼِ هَسد هَؿىبفي لشاس هيگيشد ،ايي وشػي تشٍيدي چْبس ّذف سا دًجبل هيوٌذ.
الف) دس ًمذ وتبة ،هؼوَالً وتبةّب اص ًظش ؿىلي ،سٍؿي ٍ هحتَايي هَسد ًمبدي لشاس هيگيشد اهب،دس هَضَع دفبع همذع ثِ
دًجبل ايي ّؼتين وِ آيب ًمذاص ايي وتبة هَخت هيؿَد تب اص آى ايذُ خذيذي يب ًگبّي ًَ ثشاي ػصش اهشٍص ٍ آيٌذُ دس
هَضَػبت دفبػي اهٌيتي هٌتح ؿَد يب خيش؟
ة) ثؼذ هٌصفبًِ وتبة سا ًمذ هيوٌين وِ آيب دس هَضَع دفبع همذع ثِ خَثي ػول وشدُ؟ آيب وتبة دسيچِّبيي ثشاي سفتي ثِ
ػوت يه سٍيىشد خذيذ ٍ يب يه ًظشيِاي ثشخبػتِ اص دفبع همذع دس صهيٌِ هَسد ثحث سا گـَدُ اػت يب خيش؟ آيب چـن-
اًذاص هَسد ًظش سا تَصيف وشدُ اػت؟ آيب دس تَصيف ٍالؼيتّبي خوَْسي اػالهي سا لشاس دادُ اػت يب خيش؟
ٍاوبٍيًَ ،آٍسي ٍ ثبصوشدى هَضَع ّبي خذيذ ثشاي گبمثشداؿتي ثِ ػوت پيشٍصي ،الصم اػت.
ج)ًىتِ ػَم وِ هَسد ثشسػي لشاس هيدّين« ،لذست سٍايي وتبة دس دفبع اص دادُّب» اػت .آيب صشفبً ثش اػبع يه ًگبُ رٌّي
ٍ ثش اػبع يه چـناًذاص ثؼيبس دٍس ثِ هَضَع ًگبُ وشدُ ٍ يب ثب ػٌبصش صحٌِ ،سخذادّب ،سًٍذّب ٍ پيبهذّبي خَد سا دسگيش
وشدُ ٍ آىّب سا هَسد وبلجذؿىبفي لشاس دادُ اػت؟ آيب تَاًؼتِ هضيتّبي حبصلِ ٍ يب آػيتّبي ٍاسدُ سا هَسد ًمذ لشاس ثذّذ
ٍ اص دل آى ًمذ ثِ ًگبُ خبف خَد سػيذُ ثبؿذ؟آيب ظشفيت ايي سا داسد وِ ثذٍى آگبّي ًَيؼٌذُ ًظشيِاي تَليذ وٌذ؟ يب
سٍيىشد خذيذي سا ػشضِ وشدُ ثبؿذ ٍ ثذٍى ايٌىِ هغلغ ثبؿذ ،يه ساُ خذيذ يب هؼيش خذيذ ثشاي حشوت ثِ ػوت آيٌذُ ثِ
خَثي تشػين وشدُ ثبؿذ.اهب ؿشايظ آى صهبى ،فمذاى ادثيبت ٍ  ...هبًغ اص ايي ثَدُ وِ ايي ًگبُ سا ثتَاًذ تمَيت وٌذ.
د) اهب ًىتِ چْبسم وِ دس ًمذ وتبةّب ثِ دًجبل آى ّؼتين ٍ هؼوَالً ووتش ثِ آى تَخِ هيؿَد ،دس اهش دفبع ٍ اهٌيت ّويـِ
ػٌصشي ثِ ًبم «حشيف» داسين وِ ثش اػبع ػجه سٍيبسٍيي ثب آى تْذيذّب سا تؼشيف هيوٌين ٍ ٍالؼبً دفبع همذع ثش اػبع
حدن تْذيذي وِ داؿت ،تَاًؼتِ ولوبتي هثل «ًؼوت» سا ثِ خَدؽ اختصبف دّذ .چَى هب ثب حدوي گؼتشدُ اص تَاى
فشاٍاًي وِ دس ًْبدُّبي وـَس دس لبلت ظشفيتّبي پٌْبى ٍ لبثليتّبي ثؼيبس دس صحٌِ ثِ خذهت گشفتين ،تَاًؼتين دس همبثل
آى هَج خْبًي وِ تْذيذي ثشاي اًمالة اػالهي ثَد ثبيؼتين .هَضَع ثحث ايي اػت وِ آيب وتبة هي تَاًذ يه الگَيي
ثشاي دفبع ٍ اهٌيت وـَس دس حَصُ التصبدي ،اختوبػي ٍ  ...دس افك هـخصي اص آيٌذُ اسائِ دّذ؟ هيتَاًذ آيٌذُاي سا تشػين
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وٌذ وِ دس صَست فشاّنػبصي صيشػبختّب ٍ هذًظش لشاس دادى آهَصؽّب ،هْبستّب ،سًٍذّب ٍ  ...يه افك اهي سا ؿىل
دّذ؟ خَاّؾ هي ايي اػت وِ ايي ًىبت دس ًمذ ٍ اسصيبثي ثخصَف دس ثحث هحتَايي هَسد تَخِ لشاس گيشد.
ثشاي ايي وبس دس داًـگبُ يه اسصيبثي اٍليِ اص وتبة خَاّين داؿت وِ آلبي دٌَّي فبسؽالتحصيل سؿتِ التصبد اص داًـگبُ اهبم
صبدق

(ػليِالؼالم)

ايي وبس سا اًدبم دادُاًذ .ايي يه ًگبُ عشحًبهِ ثِ وتبة اػت ٍ اص ديذگبُ خَدؽ ٍاسد اسصيبثي ايي ػشصِ

ؿذُ اػتٍ .خَد ًَيؼٌذُ ٍ هؤلف وتبة ووه هيوٌذ تب ًمذ ثِ ػوت اًصبف ٍ ػمالًيت پيؾ سٍد .ػضيضاًي وِ ثِ ػٌَاى
اسصيبة ٍ ًبلذ دس خذهتـبى ّؼتين ،ثش اػبع هغبلؼِاي وِ وشدُاًذ خذا اص ثحث ؿىلي ٍ سٍؿي ،اًتظبس داسين اص ًظش هحتَا
ًيض ػشصِ هَسد خؼتدَ اص دفبع همذع سا ثشاي هب ثگـبيٌذ ٍ ؿشايظ حشوت ثِ ػوت يه فىش ًَ ،يه ًظشيِ خذيذ ٍ يب يه
الگَي هَفك دس آيٌذُ سا تشػين وٌٌذ .ايي ّذفي اػت وِ دًجبل هيوٌين.
 دوتش صييالذيٌي:
ثش اػبع آيييًبهِ ،دس اثتذا ًَيؼٌذُ وتبة  -خٌبة آلبي سئَفي  -دس صَست توبيل هيتَاًٌذ ثِ صَست اخوبلي وتبة
خَد سا هؼشفي وٌٌذ .دس اداهِ اسائِدٌّذُ ،آلبي دٌَّي وِ اص وويتِ ػلوي وشػيّبي ًظشيِپشداصي ّؼتٌذ ،عشحًبهِ ًمذ خَد
سا اسائِ هيدٌّذ .ثؼذ اص آى ًبلذاى ،آلبيبى دوتش سهضبًي ٍ دوتش دسي ثِ تشتيت ًمذ خَد سا هغشح هيوٌٌذ.
 حويذسضب سئَفي(ًَيؼٌذُ وتبة):
ثب آسصٍي لجَلي لجَلي عبػبت ٍ ػجبدات دس هبُ هجبسن (سهضبى) وليبتي سا پيشاهَى وتبة هغشح هيوٌنً .گبسؽ وتبة ػبل
 86ؿشٍع ؿذ .دس آى صهبى ثحثّبي دفبع همذع دس صهيٌِ ًظبهي ٍ ػوليبتي ٍخَد داؿت اهب دس هَسد ايٌىِ التصبد خٌگ ٍ
همبيؼِ آهبسّبي التصبدي دس صهبى خٌگ يب لجل اص آى ،عَسي وِ ثبيذ دس ثحثّبي ػلوي ٍ داًـگبّي پشداخت ًـذُ ثَد وِ
هشوض اػٌبد دفبع همذع ايي ًيبص سا هغشح وشدًذ .چَى دس ايي صهيٌِ هغلجي تذٍيي ًـذُ ثَد ،ثِ ًَػي ًگشاى ثَدًذ ٍ ٍػَاع
داؿتٌذ ٍ سػبلت وبس ووي دؿَاس ٍ حؼبع ثَد .ثحث وتبة ايي ثَد وِ دس اثتذا ادثيبت التصبدي خٌگ سا هغشح وٌين ٍ .ثؼذ
همبيؼِ اي سا اًدبم دادين وِ التصبد خٌگ خْبًي دٍم سا ثب التصبد ايشاى ٍ ػشاق دس صهبى خٌگ تحويلي ثخبعش تـبثْبت
ادثيبت التصبدي هَسد همبيؼِ لشاس دادين .ثحث ديگش التصبد ػشاق ثَد وِ ػلي سغن فمذاى آهبسّبي هَخَد ثِ عَس هختصش
ثِ آى پشداختِ ؿذ .ثحث ديگش همبيؼِ التصبد دٍساى خٌگ ثب التصبد پيؾ اص خٌگ ثَد .اهب ًىتِ هْنتش وِ دس وتبة ثِ آى
پشداختِ ؿذُ اػت ٍ لجالً ووتش ثِ آى پشداختِ ثَدًذ ايي ثَد وِ دس دٍسُ  8ػبلِ دفبع همذع ،ثشاػبع ؿَنّبي ًفتي ػِ
دٍسُ سوَد ٍ سًٍك سا هَسد ثشسػي لشاس دادين.
9
تهران -ضلع شمالي بسرگراٌ بابايي -بعد از اتًبان هىگام -داوشگاٌ عالي دفاع ملي
تلفه-97353312 :ومابر-99277393:پست الكتريويكnazarieh@sndu.ac.ir :

صهبًي وِ سطين ػشاق ٍ وـَسّبي يبسيوٌٌذُاؽ احؼبع وشدًذ غلجِ ًظبهي ثش لَاي خوَْسي اػالهي ايشاى هيؼش ًيؼت ثِ
ؿيَُ ّبي هتؼذد تالؽ وشدًذ تب خٌجِ التصبدي ايشاى سا فلح وٌٌذ .تحشين التصبدي ،خَدداسي اص خشيذ ًفت ايشاىٍ ،اگزاسي
تدْيضات پيـشفتِ َّايي ٍ هَؿىي ثِ ػشاق ثشاي حولِ ثِ پبيبًِّب ٍ تبػيؼبت ًفتي ٍ وـتيّبي حبهل وبال ٍ ًيض ًفتوؾ-
ّبي حبهل ًفت ايشاى ...اص خولِ الذاهبت استؾ ػشاق ثشاي اًْذام التصبد ايشاى دس دٍساى خٌگ ثَد .التصبد ايشاى دس دٍساى
خٌگ تحويلي ٍ چگًَگي اداسُ التصبد وـَس دس هَلؼيتّبي ثؼيبس دؿَاس ٍ ثحشاًي اص هْوتشيي هَضَػبت دٍساى خٌگ
اػت وِ ووتش ثِ آى پشداختِ ؿذُ اػت ٍ ػبصهبىّبيي وِ هشاخغ اصلي ايي هَضَع ثَدُاًذ تَخِ وبفي ثِ آى ًىشدُاًذ .هَاسد
يبد ؿذُ اًگيضُاي ؿذ تب وتبة پيؾسٍ تحت ّذايت هشوض اػٌبد دفبع همذع ثِ چبح دٍم ثشػذ .الجتِ دس ًَؿتي وتبة ،دوتش
فشّبد دطپؼٌذ ًيض ػْن ٍيظُاي داؿتِ اػت .دس اداهِ اگش تَضيحي الصم ثَد دس خذهتتبى ّؼتن.
 هؼؼَد دٌَّي(اسائِ وٌٌذُ):
ػؼي وشدُام دس لبلت يه هشٍس اخوبلي وِ اص وتبة داؿتن هجبحث خَد سا دس چْبس هحَس ريل خالصِ وٌن :الف) ًمذ اص
هٌظش سّجشي ،ة) ضشٍست ثحث التصبد دفبع همذع دس ايي وشػي تشٍيدي ،ج) ًمبط لَت ٍ د) ًمبط ضؼف.
نقد از منظر رهبري
همبم هؼظن سّجشي(هذظلِالؼبلي)ً ،مذ وتبة سا خضء وبسّبي الصم ثشؿوشدُاًذ .ايـبى دس گفتبسي اؿبسُ داسًذ وِ «دس هحيظ داًـگبُ،
هحيظ داًـدَئيً ،مذ هٌصفبًِ ٍ هتمبثالً ًمذپزيشي هتَاضؼبًِ ّش دٍ الصم اػتّ )1386/02/25(.وچٌيي دس فشاص ديگشي اثش
ًمذ سا هتزوش هيؿًَذ« :اگش ًمذ حميمتبً اًدبم ثگيشد ٍ ًمبد ثيسٍدسثبيؼتي وبس ًمذ سا اًدبم دّذ ،ػغح وبسّبي فشٌّگي استمبء
پيذا هيوٌذ )1370/12/05( ».الجتِ ايـبى دس تؼشيف هٌصفبًِ ًمذ ّن اؿبسُ هيوٌٌذ وًِ« :مذ يؼٌي ػيبسػٌدي؛ يؼٌي يه چيض
خَة سا آدم ثجيٌذ وِ خَة اػت ،يه چيض ثذ سا ثجيٌذ وِ ثذ اػت .اگش ايي ؿذ ،آى ٍلت ًمبط خَة سا وِ ديذ ثب ًمبط ثذ
خوغثٌذي هيوٌذ .)1377/12/04( .ثش اػبع گفتِّبي ايـبى ثٌذُ ّن ػؼي هيوٌن دس ًمذ خَد ثب تأويذ ثش ًمبط لَت
پيـٌْبداتي ثشاي تمَيت ػغح ويفي اثش اسائِ وٌن.
ضرورت
ثحث ٍ اسصيبثي وتبة «التصبد ايشاى دس دٍساى خٌگ تحويلي» اص ػِ هٌظش ضشٍست داسد .اٍل ايٌىِ ّوبىعَس وِ هغبلؼبت
دفبع همذع هَسد تَخِ ٍيظُ ّيئت اهٌبء داًـگبُ اػت ثشسػي ٍ وبلجذؿىبفي وتبة يبدؿذُ ثب تَخِ ثِ حَصُ دفبع همذع دس
ايي سديف لشاس داسد .دٍهيي ضشٍست ثحث پيشاهَى ايي وتبة ،هؼئلِ التصبد ٍ اّويت آى اػت .ثخصَف دس ؿشايظ وًٌَي
وِ ّوچٌبى دؿوٌبى اًمالة اػالهي دسصذد وبسؿىٌي ٍ اخالل دس سًٍذ پيـشفت التصبدي خوَْسي اػالهي ّؼتٌذٍ .
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ػَهيي ضشٍست ايي وشػي تشٍيدي تأويذات همبم هؼظن سّجشي

(هذظلِالؼبلي)

ثش «هؼبئل التصبدي» ٍ خصَصبً التصبد همبٍهتي

اػت .ايـبى عي چٌذيي ػبل هتوبديً ،بم ٍ ّذفگزاسي ػبل سا ثش هحَس هؼبئل التصبدي اص خولِ اصالح الگَي هصشف،
حوبيت اص تَليذ ٍ ػشهبيِ ايشاًي ،خْبد التصبدي ٍ  ...لشاس دادُاًذ تب اهؼبل وِ ػٌَاى ػبل سا ثب تأويذ ٍيظُاي «التصبد
همبٍهتي ،الذام ٍ ػول» ثشگضيذُاًذ .لزا اسصيبثي وتبة حبضش هيتَاًذ دس ساػتبي ايي ّذف ٍ اسائِ ايذُّب ،پيـٌْبدات ٍ
سٍيىشدّبيي وِ هيتَاى اص التصبد دٍساى خٌگ ثشاي صهبى حبل داؿت اػتفبدُ وشد.
نقاط قوت
ايي وتبة ثِ لحبػ ػذم وفبيت هَضَػبت هـبثِ اص اّويت فَقالؼبدُاي ثشخَسداس اػت ٍ ًَيؼٌذُ وتبة تَاًؼتِ ثِ خَثي ثِ
هَضَع التصبد دس صهبى خٌگ تحويلي هجبدست وٌذ.
اص ًمبط لَت ايي اثش وِ پشسًگ تش اص ثميِ هَاسد اػت هيتَاى ثِ هَاسد هـشٍحِ ريل اؿبسُ وشد:
الف) فصلثٌذي خبهغ وتبة
ة) حدن هٌبػت هغبلت فصَل (هغبلت هفيذ اػت ٍ هخبعت سا تـَيك ثِ پيگيشي تب اًتْبي وتبة هيوٌذ).
ج) ادثيبت لبثل فْن وتبة (ادثيبت ػوَهي ٍ ادثيبت تخصصي التصبد)
د) هؼتٌذػبصي وتبة
ُ) اػتفبدُ اص آهبسّبي ٍالؼي
ٍ) تبصگي ٍ ًَ ثَدى هَضَع وتبة (التصبد دفبع همذع) دس صهبى اًتـبس ٍ حتي دس صهبى حبضش ووتش سليت هَضَػي داسد.
ص) لبثل اػتفبدُ ثَدى وتبة دس صهبى پؼبخٌگ ،اص ايي هٌظش وِ ؿجبّت ػوذُاي ثيي «همبٍهت التصبدي دس همبثل تحشينّبي
التصبدي» دس صهبى حبل ثب «همبٍهت دس صهبى ّدَم ًظبهي -التصبدي» دس دٍساى دفبع همذع ٍخَد داسد.
ح) لبثليت تؼوين هجبحث وتبة ثِ هَاسد هـبثِ التصبد همبٍهتي
نقاط ضعف
وتبة يبد ؿذُ داساي ًمبط ضؼفي اػت وِ اگش تَػظ ًَيؼٌذُ هشتفغ گشدد هيتَاًذ تىويل ؿذُ ٍ ثيـتش هَسد اػتفبدُ ٍالغ
ؿَد .خْت اصالح ٍ تىويل ،پيـٌْبد هَاسد صيش هيگشدد:
الف) ثِ التصبد پغ اص خٌگ اؿبسُاي ًـذُ ٍ ؿبيؼتِ آى ثَد وِ ًَيؼٌذُ ثِ آهبسّبي صهبى پغ اص خٌگ ًيض اؿبسُ هيوشد.
ة) دس ايي وتبة ثِ هجبحث داًؾ ٍ فٌبٍسي ثِ صَست ووشًگ اؿبسُ ؿذُ اػت .ثْتش اػت تب هجبحث داًؾ التصبدي ٍ
التصبد داًؾثٌيبى ثِ ػٌَاى ػٌصشي تأثيشگزاس دس سًٍذ التصبدي لحبػ ؿَد.
4
تهران -ضلع شمالي بسرگراٌ بابايي -بعد از اتًبان هىگام -داوشگاٌ عالي دفاع ملي
تلفه-97353312 :ومابر-99277393:پست الكتريويكnazarieh@sndu.ac.ir :

ج) الصم اػت همبيؼِاي هبثيي التصبد صهبى صلح ثب التصبد صهبى خٌگ صَست پزيشد.
د) اص ًمؾ هؤثش ًيشٍي اًؼبًي ٍ ثْشٍُسي آى ووتش گفتِ ؿذُ ٍ ثِ ًحَُ ٍ چگًَگي اػتفبدُ اص ػشهبيِ اختوبػي دس صهبى دفبع
همذع ٍ ثِ وبسگيشي ٍ خبثِخبيي ػشيغ آى ثِ صٌؼت ٍ تَليذ وـَس اؿبسُ ًـذُ اػت.
ُ) ضوي ايٌىِ ػيبػتّبي ولي التصبد همبٍهتي وِ حضشت آلب دس ػبل  90اثالؽ وشدُاًذ هيتَاًذ دس ايي خصَف ساّگـب
ثبؿذ ٍ دس ٍيشايـي خذيذ اص وتبة يب وتبثي تىويلوٌٌذُ ٍ هىول ثشاي هجبحث ًظشي لحبػ ؿَد.
ٍ) ثِ ًظش هيسػذ ايي ًبسػبييّب ٍ ووجَدّبي هحتَايي وتبة دس لبلت فصلي وِ خبي خبلي آى حغ هيؿَد هيتَاًؼت
تىويلوٌٌذُ هجبحث ثبؿذ .فصلي وِ دس آى ًَيؼٌذگبى وتبة ثب سٍيىشدي ػوليبتي ٍ ساّجشدي ثِ اسائِ الگَيي دس خْت
پيـشفت التصبدي دس صهبى حبضش ثپشداصًذ.
ص) ٍ ًىتِ آخش ػوليبتيؿذى هجبحث ٍ ًـؼتّبي ػلوي اػت وِ الصهِ آى حضَس هؼئَالى اخشايي دس ايي ًـؼت ّبػت ٍ
ًبمگزاسي اهؼبل ًـبى هيدّذ وِ هيثبيؼت دس وٌبس وبس ػلوي ،اهَس سا ثِ ػوت ػوليبتي ؿذى ثشد ٍ ًتبيح فؼبليتّبي ػلوي
ٍ داًـگبّي وِ تب ثِ حبل ؿذُ الصم اػت تب هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد.
 دوتش حؼيي دسي ًَگَساًي(ًبلذ اٍل):
ًَع هجبحث دس حَصُ التصبد دفبع همذع ايدبة هيوٌذ وِ اص ًَيؼٌذُ وتبة ثشاي تْيِ ٍ تذٍيي آى تمذيش ٍ تـىش وشد .ثب
ٍخَد ًبسػبييّبيي وِ دس وتبة ٍخَد داسد ،دس صهبى تأليف وتبة تَخيِ هٌغمي داسد ٍ ايي وتبة دس ًَع خَد ثيًظيش اػت.
ايي وتبة ٍيظگيّبي خَة يه هتي ٍ عشيمِ استجبط ثب هخبعجبى ػوَهي سا داسد .اگشچِ هخبعت تخصصي وتبة تَلغ
داؿت وِ ثشخي ًبسػبييّب سا ًذاؿت .اص خولِ ايٌىِ اسخبػبت دس ايي وتبة ثيـتش ثِ صَست خذٍل ٍ ًوَداس ثيبى ؿذُ
اػت ٍ اسخبػبت دسٍى هتٌي ّن اًذن اػت ضوي ايٌىِ ،هجٌبي ًظشي ايي وتبة ثشاي تحليل ثؼيبس هختصش هيثبؿذ.
الصم اػت اص حدن هٌبػت آى ًيض وِ  211صفحِ اػت يبد وشد .ليىي اگش هخبعت سا تخصصي فشض وشدُ ٍ ايي وتبة سا ثِ
ػٌَاى يه وتبة هشخغ اسائِ ًوبيين دس صَستي وِ هَاسد هغشٍحِ ثِ تفىيه هَضَع اص حيث اػتبىّب اؿبسُ هيؿذ هغلَة
ثَد .دس ػيي حبل اگش هالحظبت خٌگ ًيض لحبػ هي ؿذ ثْتش ثَد .ثِ ّش حبل خٌگ ثب فبصلِ ووي اص اًمالة اتفبق افتبد .ايٌىِ
وذام تأثيش ثخبعش اًمالة ثَدُ ٍ وذام تأثيش ثخبعش خٌگ ٍ وذام تأثيش ثِ ّش دٍ ثش هيگشدد؟ اٍالً تفىيه اييّب ثؼيبس دؿَاس
اػت .ثبًيبً دس ًظش ًگشفتي اييّب ثِ عَس ولي ،ثبػث هيؿَد تحليل وبهل ٍ خبهغ ًجبؿذ.وتبة ووي ؿجيِ تشاصًبهِ ٍ
گضاسؽّبي ثبًه هشوضي اػت ٍ وتبة فبلذ تحليل ساّجشدي اػت وِ آلبي دٌَّي دس ًمذ خَد اؿبسُ ًىشدًذ .الجتِ آًچِ
هـىل اػبػي تحليلگشاى التصبدي اػت تحليل ساّجشد دس صحٌِ اهٌيت هلي اػت وِ دس ايي وتبة خبيؾ خبلي اػت.
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اگشچِ آلبي دٌَّي ثِ وبسثشد ايي وتبة دس پؼبخٌگ اؿبسُ وشدًذ تحليل التصبد خٌگ ،تحليل يه دٍسُ وَتبُ ًيؼت ثلىِ
تحليل يه التصبدي اػت وِ ٍالؼيت خَدؽ سا تحت يه تْذيذ خبسخي ثشٍص هيدّذ .ثِ ػجبستي اگش وؼي هيخَاّذ يه
التصبد سا هَسد آصهبيؾ لشاس دّذ ثْتشيي آصهبيـگبُ ،خٌگ اػت .يؼٌي يه ػيؼتن تحت فـبس ٍالؼيت اهش خَد سا ًـبى هي-
دّذ .التصبد ّن تحت فـبس خٌگ ٍالؼيت خَد سا ًـبى هيدّذٍ .لي هب اص ايي اػتفبدُ ًىشدين .خيلي اص ٍالؼيتّب هيؿَد
فشهَلِ ؿَد ٍ پغ اص خٌگ ثِ وبس آيذ .اًصبفبً وتبة يبد ؿذُ وتبة هٌبػجي اػت ٍ خبي وتت سليت خبلي اػت.
 هؼؼَد دٌَّي (اسائِ دٌّذُ):
دس هَسد ثحث تحليل ساّجشدي وِ اؿبسُ وشديذ هي ّن هَافك ّؼتن وِخبي يه فصل تحت ػٌَاى اسائِ الگَيي ثشاي ثؼذ
التصبد پغ اص خٌگ دس اًتْبي وتبة خبلي اػت.
 دوتش عِ سهضبًي (ًبلذ دٍم):
هي ثِ ًَثِ خَدم اص تـىش هيوٌن صيشا تـىيل ايي خلؼبت اتفبلبت خَثي سا سلن هيصًٌذ .دس ػبل  83ثِ لحبػ فمش تحميمبت
هٌبػت ساخغ ثِ التصبد خٌگ تحويلي ثب خالء هٌبثغ هَاخِ ؿذم .وتبة حبضش وتبة اسصؿوٌذي اػت صيشا دس صهبى اًتـبس
هٌبثغ ؿؼتِ ٍ سفتِاي دس ايي خصَف ًذاؿتين ٍ ايي ًمغِ لَتي ثشاي وتبة هحؼَة هيؿَد ٍ ثيبى ًىبت هٌفي دليلي ثش
ؿه دس ًىبت هثجت ايي وتبة ًيؼت.ثحث خٌگ ثب خْبد دٍ همَلِ هدضا ّؼتٌذ ٍ ثبيذ ثشاي التصبد دفبع همذع همَلِ خْبد
سا دس ًظش ثگيشين .چشاوِ ػمالًيت ٍ اًگيضُ دس ًيشٍي هؤهي ٍ خْبدي ثيـتش اػت ٍ تبةآٍسي ثيـتشي داسد .اص ايي خْت
ؿبيذ ثـَد تحليل سا ثِ گًَِاي ديگش پيؾ ثشد .اص ًىبت هثجت ايي وتبة ايي اػت وِ التصبد وـَس ػشاق سا ثِ خَثي تحليل
وشدُ اػت.دس ايي وتبة خبي تذاثيش حضشت اهبم (سُ) خبلي ّؼت .ثِ عَس هثبل تأويذ ثش هؼتضؼفيي ثبػث ؿذ وِ ثؼيبسي
اص ًيشٍّب آهبدُ ٍ پيـشٍ ؿًَذّ .نچٌيي ثِ ًمؾ ثؼيح اص التصبد خٌگ پشداختِ ًـذُ اػتً .مغِ لَت ديگش وتبة اؿبسُ آى
ثِ تمؼين ػِ دٍسُ التصبد ايشاى ثِ سوَد ،سًٍك ٍ هدذداً سوَد اػت .ؿبيذ ثـَد ايي دٍسُ سًٍك سا ثِ خْبد ػبصًذگي ًؼجت
داد .وبؽ دس آى صهبى وِ وبّؾ فشٍؽ ًفت سا ّن داؿتين ثِ فؼبليتّبي خْبد ػبصًذگي ٍ التصبد اًمالة اػالهي اؿبسُ
هيؿذ .الجتِ ايي ضؼف سػبًِاي هب دس سٍايت فتح التصبدي هبػت .آًچِ هيثبيؼت ثِ آى تَخِ هيؿذ ايي اػت وِ التصبد
خٌگ ٍ خٌگ التصبدي ثب يىذيگش هتفبٍت ّؼتٌذ .التصبد ايشاى اص اثتذاي اًمالة همبٍهتي ثَدُ اػت .پشػؾ هي ايي اػت
وِ اگش ًَيؼٌذگبى ثخَاٌّذ ساّجشد ٍ دػتَسالؼول ثذٌّذ چِ ًىبتي سا پيـٌْبد هيدٌّذ؟ ًىتِ ديگش ايٌىِ خبيي وِ ثِ ًظبم-
ّبي التصبدي دٍ وـَس اؿبسُ ؿذ گفتِ ؿذ وِ ًظبم التصبدي ايشاى دًجبلشٍ ػَػيبليؼت ثَدُ اهب ثِ ًظبم التصبدي ايشاى اؿبسُ-
اي ًـذُ اػت ايٌدب خبي لبًَى اػبػي خبلي اػت .يؼٌي لذست لبًَى اػبػي ثِ هثبثِ ًظبم التصبدي خوَْسي اػالهي ايشاى
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دس ايي وتبة خبيؾ خبلي اػت .چَى ّوبىعَس وِ حضشت آلب اؿبسُ وشدًذ ّدوِّب اص لبًَى اػبػي ؿشٍع هيؿَد .ثْتش
ثَد ثِ لَتّبي لبًَى اػبػي ًيض اؿبسُ ؿَد ٍ .ثحث ديگش ووجَد سٍيىشد ساّجشدي دس وتبة هـَْد اػت ٍ .آخشيي ًىتِ
ّن ايٌىِ هب دس ادثيبت خذيذ التصبدي ،ػشصِ التصبد ،سا ثِ ػشصِ «اًتخبة» تؼجيش هيوٌٌذ .ثِ ايي ٍػيلِ هجبحث ثِ ؿذت اص
ػشصِ ػيٌي ثِ ػشصِ رٌّي ساُ پيذا هيوٌذ ٍ .هحمك وشدى آى رٌّيتّب دس ػشصِ ػولي «ػيٌيت التصبدي» هيؿَد .ثِ ًظش
هي سػذ ايي وتبة ثيـتش ثِ ػشصِ ػيٌي پشداختِ ٍ اص ػشصِ رٌّي غبفل ثَدُ اػت .ثِ عَس هثبل خبي تحليل ّضيٌِفشصت دس
صهبى خٌگ يب اًتخبةّبي خوؼي وِ داؿتين لحبػ ًـذُ اػت.
 حويذسضب سئَفي(ًَيؼٌذُ):
هي تَاًين دس فصل پبيبًي تحليل ساّجشدي سا اضبفِ وٌين دس اثتذاي ًگبسؽ ايي وتبة ثِ التصبد وـَسّبي هٌغمِ دس ػشصِ
التصبدي ًيض پشداختِ ؿذ وِ تَػظ آلبي دوتش اسدػتبًي هذيش هشوض هغبلؼبت خٌگ حزف ؿذ ٍ هب التصبد خٌگ سا پشسًگتش
وشدين .التصبدهمبٍهتي ّن هَضَػي اػت وِ ثبيذ خذاگبًِ ثِ آى پشداختِ ؿَد .اگش ثخَاّين اص اصغالح خْبد ٍ غيشُ دس ايي
خصَف اػتفبدُ وٌين هَضَع التصبدي سا تغييش هيدّذ ثِالتصبد اػالهي لزا ،ػؼي وشدين ثِ همَلِ التصبدي صشف ثپشداصين
ضوي ايٌىِ ايي وتبة لجالً ًيض دٍ ثبس هَسد ًمذ لشاس گشفتِ ؿذُ اػت .دس ايي وتبة ػؼي وشدين ثب دادى آهبس ٍ ًوَداسّب ًمبط
ضؼف ٍ لَت ثيبى ؿَد .وٌتشل تَسم ًمغِ لَت هحؼَة هيؿَد .خبعش ًـبى هيگشدد هغبلت ثيبى ؿذُ دس ايي وتبة دس
حَصُ التصبد خٌگ اػت .هيخَاػتين ثب ًگبسؽ ايي وتبة اػالم وٌين وِ دس چِ هَضَػبتي ضؼيف ٍ دس چِ هَضَػبتي
لَي ّؼتين ّشچٌذ دس ثيبى ًظشيِ التصبدي دچبس فمش ّؼتين ٍ هجٌبي تئَسيه ًذاسين.
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