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شداه جذ  یخدارج یهایگذبرهی. بز کل سرماابایکشورها کاهش  رینسبت به سا
 ونی یم ۱۱۳هزبر و  1۶حاود  ربنیدلار(، سهم ب ونی یم ۱۳1هزبر و  ۱1۳در منطقه )

هدزبر و  11۵ ؛۸۶۱هدزبر و  1۳۳ بیدو بمارب  بده ترت هیدلار و سهم عربستان، ترک
 قیدبز قر ازدهمیددلار بوده بست. هرچنا که دولت  ونی یم ۳۱۱هزبر و  ۱۳و  ۳۳۳

 اسدتیس ،یبدبشته بسدت تدا بدا حدل مسدئ ه هسدته یبا غر  س  یمذبکرب  جا
-van der Hoeven, 2016: 18)ا کن یدهبهبود بقتصاد کشور سازمان یرب برب یخارج

 گانیهمسدا بدا سهیمقا در و دولت نیب در یخارج یگذبرهیسرما جذ  زبنیم، (19
-1۵1۸ یهاسدال نیبد منطقده در شداهجذ  یگذبرهیسدرما مجمو  بز. بود زیناچ

 و دلدار ونید یم ۳۳۱هدزبر و  1۵ ربنیدب سهم ،(دلار ونی یم 1۱هزبر و  11۳) 1۵1۱
 و ۳۳هدزبر و  ۸۳ ؛۶۱۳هدزبر و  ۳۶ حاود بیترت به عربستان و بمار  ه،یترک سهم
 یهداتی رف ربنیدج.ب.ب رسدایمد نظدربده. بسدت بوده دلار ونی یم ۶۱1هزبر و  ۸1

م ادن و خداما  دبرد  ،یدر حوزه بنرژ یخارج یگذبرهیجذ  سرما یبرب یمناسب
 لیدل نیترآن جذ  نشاه بست. مهم یهارساختیتوس ه ز یبرب یکاف یۀسرما یول

و  نیبده قدوبن ایدبا گدریدبنست. بز قر  د یبلم  نیب یهامیدر تحر توبنیآن رب م
گرب، دولدت توسد ه نبدودچربکه بده خداقر  ؛مقررب  دبخل کشور هم توجه دبشت

نگرفتده بسدت.  شدکلیخدارج یگذبرهیجذ  سرما یبرب یمناسب یدبخ  یبسترها
 مربدوط بده بخدش یخارج یگذبرهیجذ  سرما نیشتریها، بقبق گزبرش نیهمچن

 ریدبده بخدش نفدت، نشدان بز دولدت غ هدایگذبرهیسرما شترینفت بست. تمرکز ب
 یرنفتدیکه منجر بده صدادرب  غ ییهارب در بخش هاهیچربکه سرما ؛گرب دبردتوس ه

 سو  نابده بست. _صادرب  ینیگزیجا_ شودیم
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 ت،ید رف نیدنفت و گاز برخوردبر بست که بسدتفاده بز ب میعظ ریبز  خا ربن،یج.ب.ب
 یبندرژ یپ ماسدیبا بستفاده بز د ربنیبست. ج.ب.ب یبنرژ یپ ماسیف ال کردن د ازمناین
رب بده خدود وببسدته کندا و بده  یکنناه بنرژمصر  یکشورها سو،کیبز  توبنایم

مندابع رب  نیدب ناتوبیم گرید یلازم بپردبزد و بز سو یو بنتقال فناور هیجذ  سرما
باع   یخارج استیدر س یبنرژ یپ ماسیبه د یتوجهیب کهچنانبه فروش برسانا. 


