
 030     گراتوسعه دولت یخارج استیسبر  دیتأک ران؛بای.ا.اج یخارج استیسدر  یاسیس اقتصاد

صاور بنق ا  در  یبلگوها» .(1۸۳1) یروزآبادیف یدهقان سیا ج ال محمارعا و ک،یتاج
 .۳۵-۱1. ص 1۱ش .ربهبرد فص نامه .«ربنیب یخارج استیس یهاناگفتم

 1۶ ،یمینفدت، گداز و پتروشد عیصدنا یهامیبه رونا تحر ینگاه» .مایصابوس یخبرگزبر
 http://www.iribnews.ir در: یدسترسقابل «.1۸۳۶بسفناماه 
و  ربنیدتوسد ه در ب یاسی: بقتصاد سیدولت و توس ه بقتصاد .(1۸۳۸) یدلفروز، محماتق

 تهربن: بنتشارب  آگاه. .گربدولت توس ه
بدده  یدولددت سددازناگ کددردیرو» .(1۸۳۱) یبصددفهان ی یسددم و ع یرعددا هیددحور دهقددان،

 .«بدازبر در دهده دوم بنق دا  _ آن بدر روببدط دولدت ریبقتصاد و تأث شانیجهان
 .۶۳پ .۸ش .یبلم  نیب و یاسیس یهاافتیره فص نامه

 اسدتیدر س یپ ماسدیکدارکرد د ها وعدرور » .(1۸۳۱) ج دال ایس ،یروزآبادیف یدهقان
تهربن:  .گربتوس ه یخارج استیمجموعه مقالا  کنفربنس س .«گربتوس ه یخارج

 .  کیبستربتژ قا یپژوهشکاه تحق
 یبقتصداد یپ ماسدید» .(1۸۳۳) یپاک جامدبمن مرتضی ج ال و ایس ،یروزآبادیف یدهقان

 ربنیدب یط بقتصادسال روبب 1۳ یابیبرز ؛یمرکز یایدر آس ربنیب یبس ام یجمهور
-1۳ص  .۳۱ش .قفقاز و یمرکز یایآس فص نامه .«پس بز بستق ال هایو جمهور

۱۳. 
صداور بنق دا  در  یبلگدو» .(1۸۳۳ربدفدر ) فیدروزه ج دال و ایسد ،یروزآبدادیف یدهقان

 .1۳۵-11۸. ص 1۵ش .یاسیس دبنش فص نامه .«دولت نهم یخارج استیس
 یهاسال یق ربنیدر ب یخارج یگذبرهیعم کرد سرما یبررس» .(1۸۳1) یفر، مهریمیرح

 .1۱-۸ص  .1۱ و 1۳ش .یبقتصاد مج ه .«1۸۸۳-1۸۳1
 ینقددش ربهبددرد یهدداو چالش نیمضددام» .(1۸۳۳) انیددنمام فرشددیا و یمجتبدد ،یرسددتم

 ی.خدارج روببدط فصد نامه «.ربنیب یدر توس ه تجار  خارج یبقتصاد یپ ماسید
 .۳۵-۱۸. ص ۶۶ش

ت امدل  ،یدولت حسدن روحدان یخارج استیس» .(1۸۳1) یتربب و قاسم رعایع  ،ییرعا
 .یبلم  دنیب و یاسیس قا یتحق فص نامه .«گربسازناه در چهارچو  دولت توس ه

 .1۱1-1۸1. ص 1۳ش
 .1۸۳۱بول خردبدماه  .«میمجبور به توقف صادرب  زعفربن هست» ی.بقتصاد یایدن روزنامه

 https://donya-e-eqtesad.com در: یقابل دسترس
 اسدتیس یریگنفدت بدر جهدت یدرآمداها ریتدأث» .(1۸۳1) امیدپ و فرشدته بحما ،یساع

 .1۵۸-۳۱. ص 1۱ش است،یس و حقو  دبنشنامه .«دولت نهم یخارج
 https://www.cbi.irدر:  یدسترسقابل ی.بانک مرکز تیسا
 http://www.tpo.irدر:  یدسترسقابل .ربنیسازمان توس ه تجار  ب تیسا
بسدتان  یم دادن و کشداورز ع،یصدنا ی،بتا  بازرگدان یبقتصاد یهایم اونت بررس تیسا

 http://www.tccim.ir در: یدسترسقابل  .تهربن
 و ینظدر یها: چنا گفتار در عرصهربنیب یخارج استیس .(1۸۳۸محماکا م ) سجادپور،

http://www.iribnews.ir/
https://donya-e-eqtesad.com/
https://www.cbi.ir/
http://www.tpo.ir./
http://www.tccim.ir/

