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اعمل جت اکشوسهجیاعراقناسوسی ناکراا اغرم اواغال نال ب ا

اس اک ا خجرام اهروااا رویاکجساتحص لکره اازاکشوس اشد ا

سی

وایمواهسانجیگج ا 05اتجا 08اهسا خطر اواپساازاایراناقراساهاساداا

اس ااازاسویاهیگراافالایشاتحری هجیاظجلمجا اعل اایرانناهطراتا

عمد تریواسی

اعمل جت اهساایراننااعمجشاتحری هجیام والملل ا

واسی

عل اکشوساموه ااس اک ا جاعاازانریجناکجالنات خولوژیاواااترجشا

ایران اسا اافالایش اهاه ااس  .اهمنخ و استب اایران اهس اک

پوشاازاایرانام اهجسااوامرع ساشد ااس ااعالو امرایوناایراناازا

ی

هجیا رموطام اسشدااقتصجهیناسر جی هذاسیاواتججستاهسا
وکجسا

نیجا اف اسجشا2108ناهسانجیگج ا022موه اک اا ب ام اسجشا

افر امج اسطب امجالی ام جسین اهصواج ام جسی انوااجنا

قبلانیجساپل اتخالشاهاشت اک ا ون اافالایشاهسن اسی

اعمل جت ا

تحص لکره اواازافر اهیگرامجاکجهشاهالیخ هجیاعمراا اسوم سوا

هواهد اشدا اهالاسش ا جمع انیجا ااقتصجهن اا ال اسی

هجی ا ی ا

اقتصجه اایران اسا امحران اهبن اتوسمن اتحری او ا خجزعجت اس جس اوا
خطر ایناعدماتوف قاایجههجیا جل اوا عضلام جسیا عرف اکره ا

هجیاایرانااجش اازا

اس ااایواهالاسشااشجنا ههدنام شتراسی

عوا لاهاهل ااس اامخجمرایواابجیداشرایطا ونوهاسااتخیجام اسوامطا
م والملل ااستبجط اهاها اسجز جن اهم جسیهجی ااقتصجهی او اتوسع اا
)OECDااا الاکشوسهجاساا وظفا کخداتجاهسن اسی

هوه اسا امر ااسجس ا تخدات اک ااسای ا ههخدن ا ش

اکشوسیا
اکخخد؛ا

نراک اهزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی

کشورهاابر اساس آن ،تعیین میشود.اایواسجز جناسجالا اس ا
مجسن اکشوسهج اسا اهس اهف اهرو اک اسی

 )0اتج اپرسی

ا ا)2نا

ستب مخدی ا کخدا امرامر اههریو استب مخدی اااججم اشد ن اهس اژوئوا

2108ستب اسی

اعرم تجننکوی اواا جساتا2ناقطراواهذسمجیججن3ناا

عمجن ا4ن امحریون ااسهنن اترک او ا صر ا 5او اکشوسهجی اعراقنا

افغجا تجنناپجک تجنناسوسی اوایموا2ا مجشدااعل رغ اایخ استب ا
ایراناهساژااوی اسجشا 2102اازا 2ام ا 5امیبوهایجفت اموهناا جامعداازا
هرواای ججاب اه ری جاازامرنجم او انواحجک امرافضجیام والملل ا

اجش ااز اافالایش اتحری هجن استب اسی

اایران اتوسط اOECDا

جدهاام ا 2امرهرهااد اشدااوقت استب ای اکشوسنای اپل ااسترجتا

یجمدناهالیخ اهناکشوساا الاهساهم جسیهجیااقتصجهیناتججسیاوانذبا
سر جی اهجسن ناکجهشاهواهدایجف ااامخجمرایوااهراکشوسیاهساهرو ا
هف ااس ناهالیخ ام شتریاا ب ام اکشوسیاهاسهاک اهساستب اششا

قراس اهرفت ااس ا الذاام ااظرا سسداتجاوقت اک اسجی اتحری هجا
سوی اایران امجشدن اام اتوان اااتظجس امیبوه اسی

اسا اهاش ؛ ازیراا

عوا ل اکمّ ااقتصجه اکالن اشج ل اسشد ااقتصجهین اارخاتوسم اوااسزاوا
شجه هجی امده اهجسن ن اعمدتج انذب اسر جی هذاس اهجسن اساا
کخدا کخدنامخجمرایواتصم ه راناواس جس هذاساناکشوسامجی ت ا
مجاهم اعالماواتواناهویشاوامجااستفجه اازاتمج اامالاسهجیاس جس ا
واهیپلمجت

ستب اسی

ناا ب ام ا توقفااموهناایواسوادام ا خظوسامیبوها

اکشوساواتداوماعمل جتاتوسع ایاکشوساهم اهمجسادااا

جهانی1

تحلیل و بررسی ریسکهای
سحر بشیری – محمدرضا صادقی فروشانی

چشم انداز ریسکهای جهانی
هجیانیجا ن3
یجفت هجیاتجالی اواتحل لامرسسا ا ااهساکاازاسی
) (GRPSام جاگرا وانی انیجناامجاپخجانجلشاکل دیازیرااساا اا
-0ااح جیاسشاادااقتصااجهیاا-2اااااالنااظجماساار جی اهاسیامجزاسااا
-3ا وانیا امااجافالوا ایااجفتوااهم ا اهویا ا لاالاوانوا عا-4ا
دیری اتغ راتافخجوساا اا-5اتروی اواحفجظ اازاس ا ااتمیجیا
هم جسیانیجا اهساهم از خ هجا خجمل اهم جسیاهساحفجظ اازا
ح طازی اک انیجناا روزامجاهنا وان ااس ااازاهوانجلشااوشا
هساتحل الاهاجیا GRPSام اعخوانا یمتریواسواداتع واتحوالتا
توسااع انیجا اف ا01اسااجشاهیخد ایجهاشااد ااس ا ا اهرن اایوا
نجلشهجاهالل امر اضاروستاااح جیاسشاداااقتصجهی اهاسهناا جاسوادا
سوام اسشاداپوپول ا اضادااظ ا تررااشجنا ههداک ا م وا
هجا
اس ام ا رحل اایامرس اک اهساهناتخیجامجیدام اکجهشاه
وامیبوهاشا ج اهجیا ونوهاهسانج ع اپرهاهت اشاوهناالذااااالنا
اظجماسر جی اهاسیامجزاساا الامجیدام اایواهستوساکجسااضجف اهرههناتجا
دیری اوا وانی ااااح بامجاایوانجلشهجامتوااداسی اا یجی اازا
قب ل اافالایشااجمرامریاهسه داواثروتناافالایشاقطب اشدنانوا عا
اجش اازاعمل رها ترجملانج ع اواس جس نااافالایشاوام تگ هجیا
ساااجیبریاوامجالهر اسی ااا اتغ راتاهباواهوای نانمع ت اوا
نغراف جی انیجناسااکجهشاههدا ا
مجاشگفت هجیااات جمجتاسجشا2102اواافالایشاظیوسااحالابای ا
نجاب هرااهساساراساارااسوپجاوافراتراازاهنناک امراحجکم ا ل اوا
اسزشاهاجیاساااخت اتاکک داهاسادناسوادهجیاانتمجع اافالایشا
قطب شادنا للااواتشادیدااح جسجتا ل اهسام واپخج انجلشا
سه ااوشاقراساهاسها ازاایواسواناجلشاساااوم ا وانیا اامجااهساکا
اهم اهوی اوانج ع ااساا ااات جتجن ه اا اا هجیافرهخگ ا
هز وا امرایااا ااججماانتمجع اواس ا جس ا اهواهداموهاک احلا
اشدناهنا تواادام جسیاازاهطراتاهیگراسااتروی اکخد.اا ا
اهرن اس جس هجیاضدااظ ا ونوهانیجا امواسط اامدتراشدنا
نشاا ااادازاوضااع ااشااتغجشاهاهل ا ون اا وهشانیجا ا
شادناهرهیاد ناا جاشاواهدااشجنا اههداک ا دیری اتغ راتا
فخاجوسااا ا امرایامجزاسهجیاکجسانجلشا ی تریاازانیجا شااادنا
هواهاداموهاا هساحجل ک ااوهوسیام الحجظاتجسی اهمال جنامجاازا
م وامرهنا شااجغلاقدیم ناهمواس ااوعاندیدیاازا شااجغلاساا
ایججهاکره ااس ا ناا جاایواسوادا م وااس ا اکخداشااوهااظیوسا
نااجلش هااجیا رتبطامااجااا اااجااجماانتمااجع اوا شاااروع ا ا
ساا جساا هذاساننااهمال جنامجاوقوعای افجزام اا جسااهتالشاهوسا
اا ا
تغ راتات خولوژی ااتفجق اا
پخجم و انجلش اکل دینا اتروی اواحفجظ ااز اساا ااات اهجیا
هم جسیانیجا ااس ا مرایا ثجشناهول هجی اه تخداک اتمجیلا

"جهان در حال گذار به یک وضعیت ژئوپولتیک ناآرام و ورود
به یک فاز جغرافیای سیاسی جدید است .قواعد چند
جانبهگرایی در حال تضعیف و یا فروپاشی هستند ،اگرچه
بازمهندسی دولت به عنوان منبع اصلی قدرت و مشروعیت
برای بسیاری از کشورها بطور فزایندهای به یک استراتژی
جذاب تبدیل شده است ولی در مواردی خیلی از دولتهای
کوچکتر ،از این نوع استراتژیها تاثیر میپذیرند و دچار
تغییرات ناشی از فشارهای ژئوپولتیک میشوند ".

اقتصاااجهانیاجا اماجاه تا ا ایاازاهسااا ا ا پذیری هجیاهیرپجاوا
تیدیدهجیاندیداا وان ااساا ااازاسی اا اهجیاشااخجهت اشااد ا
تواناما اقجملاتداوماابوهناق م هجیامجالاهسامجزاسهجیا جل اوا
حبجم اموهن2اهناهساهش ا اسااجشاهذشاات نا الانامجالیامده هجا
هصاوااجداهسان واواایجیتجاتداومافشاجسهجامراس ت ا جل انیجنا
اشاااجس اهاشااا ااازا جنانجلشهجیاندید ا توانام ااهتالالتا
اجشا اازااسترراساالگوهجیااتو جس وناواهوهکجساشدنافعجل هجاوا
تشااادیادام جسیاناهیج تجل اشااادناواهمنخ وافراه اشااادنا
ز خ هجیاافالایشافشاجسهجیااجشا اازافرفداساناسا جس ا وازا ا
اقتصجهیاواحمجی هرای امجاپسز خ هجی اازاس جس ا ل اهرای ا
واعوامهرای اااشاجس ااموهااهساحجشاحجضاارااشااجا ایاهاشامراایخ ا
قدستهجیاعمد انیجا ام اسااام اهمگرای امجاقواعداواایجههجیا
ونوهاحرک اکخخداونوهااداسهناایوا وضوعاسی هجیاندیدیا
سااما اونوها هوسهاواعوا ل ااظ راافالایشاتخش هااجیااظااج نا
اهتالالتاایججهاشااد ااقتصااجهیاواتججسیاوانره اامجزهوسههجیا
م ثبجتاکخخد ااجش اازاتعجسضام واتغ راشرایطانیجا اواشرایطا
س ا جس ا اهاهل اکشااوسهجنا ون اافالایشا الاناعدماقطع هجا
شاد ااسا اااکخوناسوامطام والملل امطوسافالایخد اوامجاش و هجیا
تخوع اهساسفعاایوانجلشهجاایفجیاارشا کخداا ا
سااا راتحوالتاااواعاسی ااا هاجاوااستباجفجتااعم قام واهایجامرا
سوادهجیا جادهجساواملخد دت ااظ رااجمرامریهجاواتعم قاتضجههجیا
انتمجع ناسا جسا اوااقتصجهیاواسرع اتغ راتافخجوساا اتمرکالا
هاسهااایواسواداازاساجشا 2102ام امعدامج اظیوساشواهدی ا رتبطامجا
افالایشااجسضاجیت اهجیاسا جسا اهساکشوسهجیانیجنا وسهاتون ا
ندیاقراساهرف اااهرن اامتداااشااجا هجیااهتالشاهساکشااوسهجیا
غرم ااظ راسایاااگل اااتاجناما اهروااازااتحجهی ااسوپجاواپ روزیا
هواجلداترا پاهسااات جمجتاسیجس انمیوسیاامجیجناشدنال و اهسا
ساارتجساارانیجناشااواهدیاهاشامراونوهاواکخشهجیاشاادیدام وا
وضع اهاهل اواقواعدام والملل اامجیجناشد ااس .ا ا
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هاساادااازاساااجزواکجسهجاوا جا ااا هجیا تلفاهم جسیهجیا
م والملل اکخااجساسوااادااایواهیاادهااج نا اهااذاسی ا ااجااادهااجس اازا
نی ه ریااگج ام ام رونام اساویا وضع ااگج ام شترام اهسونا
هساس ت انیجا امونوهاهوسه اک انریجنام جسا رم ااس اا
تجاجسبااحوز هاجیا تعادها-ام اویژ امحرانانجسیاساااوسی اوا
نریاجناهجیا یجنرت اایججهاشاااد ااجشااا اازاهنا-اه ااکخونا
شااا تراکره ااسااا اکا اهم جسیهجیام والملل انگوا ا
استبجطا ترجمل اهساش له ریانش اادازاسی هجاهاساداا ا
چالشهای اجتماعی و سیاسی
پساازاشااوکهجیااات جمجت ااه رنام ا جسیا پرسااخداک اهیجا
محرانااحالاباسا جس ااال اهساه وکراس اهجیاغارم نامحراا ا
عم قاترامجاه وکراسا ا اسااا الااشاااجنا ههخدا اازا ا یمتریواا
سی ااا هاجایا وسهاتونا اهساایواز خا اا تواناما ا اتبعجتا
تغ راتاسااریعااقتصااجهیاوات خولوژی نتعم قاقطب اشاادنا
نوا عاوامروزاشااا ااج هااجی اانتمااجع اوافرهخگ ؛اواظیوسا
ججهالت ا"پساازاحر ر "4اواارشاش له ریااف جساعمو
هساایوانجلشهاجااشجس ااموها ا
سی اهومامراا وسا رموطام اعمل رهانج ع اواس جس ا تمرکالا
اسا اک انگوا اسجز جنهجیانج ع ا دا اوافعجل تیجیااافراهیا
ما افوسافالایخاد اایاازا حدوهی هجیاسااار جی هذاسیاهجسن ا
هرفت اتجااظجستامرافعجل هجیاهیج تجشاوااااا وسهاتخظ اهول ا
قراسا اه رادا ا
کجاوناتون اسی اا اسااوماهساایواتحل لام ا اساارهوسهه اازا
وضااع اساا جساا اوااقتصااجهیااجشاا اازاتخالشاواشاا اا ا
سااا ااات هجیاحمجی اانتمجع ا پرهازه اک انگوا اکمبوها
هالیخ هجیاحمجیت اهساس ت هجیاهولت امجاکجهشااحمجی هجیا
انتماجع ااکاجسفر اجیاجناهمال جا اواهم واا اهاسه؟اهس احجل ا
تغ رات خولوژی اپجیداسامجشاااداایوااتفجقا افتداواشاااغلهجیا
ملخد دتنا ا ریامرایااشااتغجلالای اهوهاشااتغجالناهسااقتصااجها
هیج تااجل اایجااجها کخاادا البتا ااوهوسیهااجی امرایاپراکرهنا
شاا ج هجیاایججهاشااد ااهساساا اات احمجی اانتمجع اظجهرا
شاوادانازیرااهمگجنا اوول ااافراهیام شااتریاهسهصوصا
لالوماکجهشاهالیخ اسی اا هجیااقتصاااجهیاواانتمجع اازقب ل ا
م جسینا حرو نام مجسینااجتواا اواپ ریااح جسا کخخد.ا ا
سی ا هجیاا خ اسااجیبریاا النااه اهسا حوساش ا وعاواه اهسا
حوسا رباهوهاهساحاجشاه اااترشااسااا ااهجما اواحمل ا
ساجیبریام اک ا اواکجسهجاف ا5اساجشاهذشت اترریبجاهوامرامرا
شاد ااس اااتبعجتاوااثراتااقتصجهیاسهخ هجیاسجیبریاهساحجشا
افالایشاه ااتخداوامره اازامالس تریواهالیخ هجیاهناهساسااجشا
 2102اک اسااایم امجلرامرا24اهسااااداایم لهجیا رباسااهسا
مرهاشااات اسااا ا رموطام احمل هجیاه رهجیامجااافالاساا اموه ا
Post-truth political debate

اسااا اای اهیگراازاسوادهجیافالایخد نااساااتفجه اازاحمل هجیا
ساااجیبریامرایا وسهاهد اقراساهاهنازیرساااجه هجیاح جت اوا
اساتراتژی اعمدتجداهسام شااااخع ااس اک اهسامدتریواحجل ا
هناترساازاایواهواهاداموهاکا اه رهجامتوااخدا ون اوقف ایجاازا
کجساافتجهناسا ات اهجی اشاواداک احفجظ اازاعمل رهاهسس ا
نج ع اساام اعید اهاساداا ا
اموهاساافح ا4ناارش ااستبجطاواتجث را ترجملاسی هجیانیجا ا
سااهساسجشا2102ام اتصویراکش د ااس ا ا

مدیریت انقالب صنعتی چهارم
سامط ام واسی اا هجیانیجا اوافوهوسیهجیااوظیوسااجشاا اازا
اارالبانیجسمااااخعت ا  )4IRجاسااهس اتدویواقواا وناهخججسهجنا
استجاداسههجنااایجههجاواسجیرا جا هجی اک امرایاش له رینا
اسااترراساواتوسااع اایوافوهوسیهجا وسهاا جزااساا نامج انجلشاا ا
اادیاریاتا ا ا اوان ا ا ا کخاادا انگواگ ااهاس افوهوسیهااجیا
ساریعاالظیوسنااسواشاپ ن د ایااس اتخظ هریام شاازاحداوا
ساااریعانا توااداپ شااارف اساا توقفاکخدناا جاکمبوها دیری ا
تخظ هریاواابوها ررساتاه ا توااادا اجاخاداونوهام اثبجت ا
مرایاسر جی هذاساناوااوهوساننا ون اتشدیداسی هجاشوه .ا
هساحجشاحجضاارنا دیری افوهوسیهجیاهسحجشظیوسن ااجم ااج جنا
اس امره اازاهایجام اشدتاتخظ ا شوادنامعض اهیگراترریبجا
ازیرااتخظ ا ررساتِ اهایجام اسجز جناسهوالتوسیا
ایوانخ واا
هجاا اواهذاسااشد ااس ااا ثالام وت خولوژین اک ام اشدتاا جامجا
احت جطاکخترشا شداواهوشا صخوع ) (AIوسومجت ناک اهسا
ح ط امجاکمتریو اتخظ هریاسااداا شوادا سی یجیامجلرو ا
اجشا اازاواهذاسیا جوزااقدستام شاتراتصم اه ریاازااا جن ام ا
مراج هجیاهوشا صاخوع ا واایخ انگوا اتوسع ام شترا جش وا
هالتاازافریقاهوشافراه رتریاا اب ام اااا جنا م وا شوها
ا الاهساتحل االاGRPSاقراساهاسهااهمنخ وااستبااجطافخااجوسیامااجا
تغ راش لازیرسجهتیجیاف الی اواظیوساوام تگ ا ترجملام وا
شاااب ا ازیرساااجها ا هاجیاا تلفناز خا اواها خ ااهتالالتا
س ا ااتم ا-اازانمل احمالتاسااجیبریناسااوتااسااتفجه هجیا
ارمافالاسینامالیجیافب ع اوااااا–اسااهساسااراسااراشااب اافالایشا
ههداواهساسراسرانج ع امصوستاغ را ختظر اتجث را هذاسه .ا

ایجااجه اهوش اعمو ا صاااخوع ) (AGIتوااااد ام ا اهمگرای ا
فوهوسیهجاواپالتفرمهجیا شاترکااه بریدیام اتگ اهاشات امجشدااا
البت ا وااعامجلرو امرایااهغجمااا جنامجافخجوسیاهوشمخداسجزیاشج لا
مجساشاخجهت اافراهناپذیرشاف الی اوا فجه اهوی اشا ص ااس ا
ک ااهراایوانجلشهجامرفر اشوادنااظجستامراوضع ات خولوژیهجیا
همگراناما اعخوانای اعج لا ی اواح جت امرایاافالایشاقجمل اهجیا
اتصاجشا  AIامجاساجیرافواهوسیاهجاوااسهجا هجافراه ا شوه.امرایا

ثجشناتراشا ا ا  True North IBMامجافراح االیجماهرفت اازا غالا
اا جناوامرایا حجسبجتاهسا ر جسااجو اسجهت اشد اک اا روز امجا
سخجسیوهجیا دشسجزیناقجمل هجیای اامرهوشِافوقالعجه ناا تواادا
م ای اسی اتبدیلاشوه.ا ا

هصوا ام افوس ا عموش ااز اسر جی هذاسیهجی اندید او اپر اسی
جاخداسهکتوسهجیاه ت اای)اهوسیان

م ا4IRام ش اازاایوام

هجیا رموطا

ل ااس  .مجاتون ام اتخگخجهجیاتج وا جل ا

عمو ن اهول هج او اتخظ کخخد هجی اهولت

شبکههای زیربنایی فیزیکی و چهارمین انقالب صنعتی

ا جبوس اه تخدا

جا المهجی اساامرای اتشویق اتج وا جل اتوسطام شاهصوا اهسا

ازاز جناظیوساسا ههواواااانااارالبهجیااااخعت امجا شاا صاا اتغ را
شاب اهجیازیرسجهت اف الی اواسوشهجیاتول داهمرا اموه اادا اهسا
حجشاحجضاارانیجس وااارالبااااخعت ا جموع اشااب هجیاح جت ا
زیرسجه هجیاف الی اوازیرمخجی اوام ت ام اه اسااک اهم ام اهنهجا
وام ت ای ناازانمل احملاواارلا نجه ناسا ههوناهبسا هجنافروههج هج)ا
اارژیا مرقناهر جناعرضااا اساااوه اهجزنا جیعاوانج د)؛ااستبجفجتا
هیج تجشا تلفواثجم اواهمرا )؛اهبا شج لاسوشهجیاتج واواکخترشا
همیجیاهرزاو اهفعافجضالبناحفجظ اازاس ل)؛اواپ مجادهجیانج دا ا
شااج لاسوشاایجیانمعهوسیناتصااف اوامجزهوسیناهفع)اسااههرهوناا
اموه ااس ا ا ایوافرایخدافرا ا هجیاعظ م اساامرایااوهوسیافراه ا
کخداواسی هجیاپ ن د ایاا الام اهمرا اهاسه.
خصوصیات اقتصادی شبکه های زیربنایی ا
اسزشاوااهم ای اشاااب ازیرساااجهت اف الی امجاه اااتر اهنا
افالایشا یجمدااهساحملاواارلاواا الااستبجفجتااهیج تجشنااکثری ا
رهمام ا ف دتریواشب ا تصلا شوادنا هساشب ا خجمعا اارژینا
هب)ناهسترس اافراهام شتریاامجا الی ا ر جسااقتصجهیا تواادا
م ا الاناااعطج پذیریاهناکم اکخد.اهسا راحلااول اسجه اهرا
شااب اواهمنخ وامعداازاهسااترسا ا خجفقانغراف جی اک اهاسایا
تراک انمع اپجی واه اتخدااهالیخ هجاا ااب ام امجزه امجالااسا نا
تداوماپوشااشاه ااتره ام اایوا خجفقا عموالا ااتلالما داهل ا
هول ااساا ناهرانخدافخجوسیهجیا4IRا م وااساا امجااوهوسیاوا
کجهشاهالیخ هجنا خطقااقتصجهیاهالیخ اهسترس اسااههرهوناکخدااااا ا
ازاهاججاک اشب هجیازیرمخجی اف الی ااغل امصوستاااحصجسافب ع ا

اظرامگ راداواهساع واحجشام اهابجشاانتخجباازاااعطج ااجپذیریاوا
تون پذیری ااسزش اپولیجی امجشخد اک اهس اهذشت اتج و ا جل ا
فرنهجیازیرمخجی اهولت اواهصوا اساام اعید اهاشت اادا ا

م اهر احجش اافالایش افالایخد اهشفتگ هجی اسیش هاس اانتمجع اوا

اقتصجهیاواعم قتراشدنااهتالفجتنااستمراسااجمرامریهجاهصواجاهسا

تطب قامج ااقتصجه انیجا نا شروع

اسر جی هاسیامجزاساساامجاسی

ا

وان اکره اهساع واحجشنافالوا اقطب شدن اانتمجع اوافرهخگ ا

نوا عا تواادام اافالایشاسی

افرایخدهجیاتصم ه ریا ل ا خجرا

شوهاوا جاع ااسجس اهس ا شجسک هجی انیجا اوام والملل اشوهن ام ا

هوا ای اک اسواد ای انجاب هرای اهول ا– ا ل هج اتالشهجی املخدا
دتانخدنجاب هرای اسااهسا وان امجاااواعاسی

هجام جساهشواساکره ا

اس اافخجوسیامرایام جسیاازا ش الت اک امجاهنا وان اه ت ام ا
جاا داواسا حلااسائ ا اههدا ا جاسرع اتغ راتات خولوژی

اا الامجا

تکث راتااجهوشجیخدا وان ااس اازام وامرهنامجزاسهجیاکجساازافریقا

توسع ااتو جس وناوا اتشدیداش ج هجیاس جس ن ا الز انخداا امجا
تشویقاایججهانوا عاندیاواشیرواداا اهمف رااداسهاا

بررسی وضعیت ریسکها در ایران
پجیگج اافالعسسجا ام الیخسا جا توسناهساامتدای اسجشا 2102اوا

واات جتجا جاعاوسوهاسقبجاه تخدنام اهم واهل لا عموالام شاعمو ا

معداازاتصوی امرنجمناالبت امراپجی ااهیدهج اتروی ااستبجفجتاتججسیا

ایواشب اهجاساافراه ا کخداوام اا جم ااز اکجسمرانن اهایجاسااتخظ ا

واافت امجاکشوسهجیانیجنا خجمل اغربنام اتحل لاهف اسی

کخدااتخظ کخخدهجن امجیدامجاتع واتعرف هجیا ررونام اارف اوا

اقتصجه اایران اشج ل اسی

افم خجناازاااججماسر جی هذاسیاهسااگیداسیاوااوسجزیاشب هجامجاایوا

ایرانن اسی

تعرف هجن ام و ا صر کخخد او اسر جی هذاسن اهط ش هذاسی اهق قا

ایراناواسی

زیرسجه هجانرهشاکره ااس امرایا ثجشناسر جی هذاساناهصوا ا

انرماواا خ

اهساایرانن سی

ااخع ا

الج ت

اهسا

اکل اازانمل ااقتصجهیا امجاامجهرهجی ااظ ر ا اارخا

توسمن اسشد اتول دااجهجل

ا ب ام اایججهاشب هجیاسا اههواهسااسوپجاواه ری جیاشمجل اهساقرنا

اعمل جت اهس اایرانن اسی

ا

امجزاس اکجسا

اتججست او اسر جی هذاسی اهس اایرانن اسی

پتروش م ناسی

ااججماههخدااالبت ااه راااحو اتج واسر جی اهصوا اواعمو امرایا

اوزهه اهم اهمجسهادااا جام جسیاازازیرسجه هجیاف الی

ا عدماقطع

ا

اهاهل نا اترازاح جبهجیانجسیناق م ا

فروشااف ناارخااسزنااجهساتاواواسهاتاواااا)اپرهاه اامراسجساایوا

اا روزا

هالاسشناستب اسی

هسااقتصجههجیاپ شرفت اهسافوشاقرنام ت امجا خجمعاهولت اسجهت ا

اعمل جت اایراناازا جنا08اکشوسا خطر ناهسا

نجیگج ا 04اقراس اهاسها اکشوسهجی اا جساتن اقطرن اعمجنن اعرم تجننا

شد ااد .ا ااخجیعامریتجا جاهساهه اهجیا 0821اوا 0881اسا اهصوا ا

اسرائ لن امحریون ااسهنن اکوی ن اتواسن ا راکشن البخجنن ا صر اوا

شدن اسا اف اکره او اعمو ج ا دیری اهاسای هج اسا امیبوه ام ش د اوا

الجالایرام اترت

هالیخ هج اسا امرای ا شتریجن اکجهش اهاها از اسوی اهیگرن اتج و ا جل ا
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اهسانجیگج ااوشاتجا 03ا خطر اقراساهاساداواستب ا

