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

هاای   عضویت فعاال ایاران در ساازمان    و سه سمت رجای گذاردکشور تأثرر مثبت  س
  2016پرش رود. )موسیه مک کرنزی،  ای الملل  و منطقه تجاری و اقتصادی سرن

ها، تهدیدهای  وجود دارد که عبارتناد از: اولارن عاما ،     در مقاس  این فرصت
ث واسیته شدن تولرد ناخال  داخل  سه درآمد حاص  از نفت خام  است کاه ساعا  

رویه و  پذیر شدن رشد اقتصادی کشور خواهد شد. دومرن عام ، واردات س  آسرب
ریزی است که تولردات داخل  را از رونق خواهد انداخت. عام  ساوم   سدون سرنامه

سه داخا  کشاور اسات. عاما  آخار هام         های خارج  و عدم ورود سرمایه تحریم
ثبات  نظاام پاول     و س  های نادرست پول  و سانت  است که ساعث تضعر  سراست

  1397شود. )پهلوان  و دیگران،  و مال  کشور م 

 گیری نتیجه

های نوین تأثررات تأمرن مال  در اقتصاد ایران ماورد   سا روش شددر این تحقرق سع  
های تحقرق آمد، تأمرن ماال  ساانت     طور که در قیمت یافته سررس  قرار سگررد. همان

ر را روی سخش خدمات و پس از آن سخش صانعت و  و مؤسیات مال  سرشترین تأثر
 های زیر، نتای  دیگری است که از این مطالعه سه دست آمد: معدن دارد. گزاره

ای سه دست آمد سا نتاای  روش حاوزه    نتایج  که از روش استخراج فرشره -
های استدای  متفااوت   های انتهای  جدول شبره سه هم سود، ول  در رتبه نفوذ در رتبه

 کردند. نتای  یتدیگر را تایرد م توان گفت  تر م  د، اما در نگاه کل سو

 ای و حوزه نفوذ های استخراج فرضیه مقایسه نتایج روش .3جدول 

 رتبه در روش حوزه نفوذ ای رتبه در روش استخراج فرضیه بخش
 8 ١ بانك و مؤسسات مالي

 ١٥ ٢ خدمات ساختماني غیرمسکوني
 ٢4 3 تیبانيهای اداری و پش فعالیت

 ١ 7 عمده فروشي و خرده فروشي
 ٢ ١6 های شیمیایي ساخت مواد و فرآورده

 3 ١٥ استخراج نفت خام و گاز طبیعي

 های تحقرق منبع: یافته

ای حاص  شد و سخش سانت  را متأثرترین  ای که در روش استخراج فرشره نترجه -
از مشاتالت نظاام   سخش از خودش معرف  کرد، نترجه مطالعاات قبلا  کاه یتا      


