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گفت که  توبنیم بیترت نیآن دور بز بنتظار نخوبها بود. با یریپذو رقابت یدبخ 
سازی و مقاوم یبقتصادتوس ه  یبرب یها ت اش مناسبچهار دهه، دولت نیدر قول ب

 .نابهنابد بنجام بقتصاد

 یريگجهينت

 یخدارج اسدتیس یبررسد یپدژوهش بدرب نیدکده در ب ییهاتوجه به شداخ  با
 ربنیج.ب.ب یهاکه عم کرد دولت شودیشاه بست، مشاهاه مدر نظر گرفته ربنیج.ب.ب

بده  رونیدنبوده بست. بزب گربتوس ه دولت یخارج استیس یهاشاخ متناسب با 
 ۀگرب ح قده مفقدودتوسد ه یخدارج اسدتیگرب و سکه دولدت توسد ه رساینظر م
 یریکارگ. با بدهشودیمحسو  م یبقتصاد م  یسازدر بمر توس ه و مقاوم ربنیج.ب.ب

 متقابدل یوببسدتگ عصدر در ف ال یبقتصاد یپ ماسید و گربتوس ه یخارج استیس
 بده ورود ،یفنداور بنتقال ،یخارج هیسرما جذ  بربی رب یمناسب یبسترها توبنیم

. کدرد فدربهم توسد ه، یهابرنامده و بلگوهدا تحقدق تیددرنها و یجهدان یبازبرها
 منظدوربده توبنیم یخارج استیس بز نو  نیب با تنها شودیم مشاهاه که قورهمان
 بدا. پردبخدت کشدور بقتصداد یسازمقاوم به و بردبشت گام یبقتصاد ۀتوس  تحقق
 یخدارج استیس یهاتیبولو در رییتغ به یبساس ازین ربنی.ب.بج طیشرب نیب به توجه

 .سازد ایمه رب یمقاومت بقتصاد تحقق یبسترها تا دبرد خودش
متقابدل کده  یو وببستگ یدبخ  یازهاین شان،یدر عصر جهان یبقتصاد مسائل

با جهان رب دوچندابن کدرده بسدت؛ مسدت زم  ربنیج.ب.ب یبلم  نیب یعرور  همکار
و  ییگرببز آرمدددان ربنیددد.ب.بج یخدددارج اسدددتیس یهدددایریگجهدددت رییدددتغ
 یهداتیگرب و بقتصادمحور بسدت. وبق عمل یخارج استیبه س یمحوریائولوژیب

کشدور،  شدرفتیتوس ه و تحقق پ یماعا بست که برب نیبر ب یگوبه ربنیب یبقتصاد
بست تا بتدوبن بز  یعرور یبمر، گربتوس ه یخارج استیو س انهیربگبرون کردیرو

مهدم،  نیدبسدتفاده کدرد. تحقدق ب یتوس ه م  تیتقو یمنابع و بمکانا  موجود برب
 یرب بدرب یدبخ د یقدانون یبسدترها سدو،کیگرب بست تدا بز نخبگان توس ه ازمناین

و ت امدل  یبقتصاد یپ ماسیبا کمک د گر،ید یو بز سو اکنفربهم  یبقتصاد ۀتوس 
 ،یو بدانک یو مدربودب  مدال یبتجدار  منطقده یهانامهموبفقت لیسازناه به تسه


