
 125     الی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایرانم تأمیننقش 

ایان  . تواند رشد آت  را سر آنها سنا نهد ایران شش نقطه قوت اصل  دارد که م 
 ایاران دارای سزرگتارین ذخاایر اثباات     :تنوع اقتصاادی ز: ال   نقاط قوت عبارتند ا

هزینه تولراد نفات و    در جهان است و شده نفت شده گاز و چهارمرن ذخایر اثبات
 فروشا ،  اسات. تجاارت خارده    ها در مران همتایان خود ، جزء کمترینآنگاز در 

ساه تولردکننادگان داخلا  کایهاا و      اتتاای ، ای امال ، میتغالت و خدمات حرفه
از  تجهرازات التترونراک   خدمات، از لوازم آرایش گرفته تا محصاویت دارویا  و  

ایاران دارای یتا  از   : آماوزش علما   ب   .اسات های اقتصادی ایاران   دیگر قوت
از انگلیاتان، فرانیاه و    سایترین سطوح مشارکت در آموزش عال  در دنرا و سایتر

التحصار    فاار   های مهندس  آلمان است و سرش از یک سوم این افراد نرز در رشته
درصاد از خانوارهاای    56حادود  د: کنناده در حاال رشا    طبقه مصرفاند. ج   شده

ایان   د.دیر سر اساس سراسری قدرت خرید هیتن هزار 20رای درآمد ساینه ایران  دا
 و در کشاورهای  های مرسوط سه چارن و هناد اسات    نیبت، سرش از دو سراسر نیبت

BRIC1  سراساری   کند. در واقاع، از لحااح   نرز تنها روسره است که سا ایران سراسری م
د   .کره، مالزی یا متزیک اسات فروش  سرانه ایران، سایتر از تر قدرت خرید، خرده

شهر سا جمعرت سرش از یاک مرلراون    8ایران دارای  :جمعرت  سا نرخ شهرنشرن  سای
ساا  دارد. ایاران  مرلرون جمعرات   8سزرگترین آنها یعن  تهران، سرش از  نفر است که

 هناد و  نیبت سه چهارم جمعرات شهرنشارن، دارای درجاه شهرنشارن  ساایتر از     
فرهناگ  د است. ه  ایتالرا، پرتغال، اتریش و ایرلن وپای  از جملهکشورهای متعدد ار

 کارآفریناان در ایاران از   ساان جهاان  کاارآفرین ،    سر اساس گزارش دیده :کارآفرین 
جایگاه سرتری نیبت سه همتایان خود در فرانیه سرخوردار سوده و همتراز این افاراد  

 ؛  در اسعاد متنوع  نمایاان اسات  نوآوری کارآفرینان ایران .متحده هیتند در ایایت
های اینترنت   های داخل  هیتند و وسگاه هر ده سرند سرتر محصویت غذای ، شرکت

اسات. و    مختلف  در حوزه کیاب و کاار ساه صاورت داخلا  در آن فعاال شاده       
اندازه و موقعرت ایران، ساه صاورت    ی:های سرن مرز موقعرت راهبردی سرای جریان

جناوب  -غرب و شمال-مهم در میررهای تجاری شرق گاه تاریخ  آن را سه توقف
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