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 .1مﻌرﻓی و ﺗﻮﺻيﻒ اﺛر و ارزیابیﺷکلی اﺛر
وتاب « التصاد هماٍهتی ٍ تاًىدازی اغوهی دز ایساى» ًَؾتِ تْکازُ داًؿکَز اغکت وکِ دز غکال
ۻ۾ ۶۸تَغظ اًتؿازات ًَید ؾیساش دز ۻۺ ۷صفحِ ٍ تا ؾکوازگاى ۵۵ۺ ًػکصِ دز ًَتکت چکاج
اٍل هٌتؿس ؾدُ اغت
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ٍ ۷ ۶یطگیّای فٌی اثس
عسح خلد وتاب ًوایی اش هیداى ًمؽخْاى اصکفْاىً ،وکاد چکسن صکٌعت ٍ پکسچن خوْکَزی
اغوهی ایساى اغتفادُ وسدُ وِ ووتس هفَْم ٍ ًؿاًِّای التصاد همکاٍهتی ٍ تاًىکدازی اغکوهی زا
تِ ذّي هتثادز هیغاشد دز پؿت خلد ،تَضیحی اش التصاد هماٍهتی ٍ لکصٍم پیکادُغکاشی آى دز
ًظام تاًىدازی دزج ؾدُ اغت ایي اثس اش لحکاػ لغکعً ،کَ ٍ اًکداشُ للکن ،فاصکلِ خغکَط ٍ
صفحِآزایی دز ٍضعیت هغلَتی لساز دازد ٍ خَاًؽ هتي وتاب تسای خَاًٌدگاى تکا غکَْلت ٍ
تدٍى تىلف هیتاؾد
وتاب اش ًوَدازّا ٍ خداٍل تِ ًحَی هغلَتی اغتفادُ وسدُ اغت؛ گسچِ تکا حکد اًکدوی اهىکاى
افصایؽ تعداد ٍ ویفیت ًوَدازّا ٍ خداٍل تا تَخِ تِ هحتکَای وتکاب ٍخکَد داؾکت دز ایکي
هیاى ،صکسفا ًوکَداز -۷ۺ دز صکفحِ ً ٍ ۷۸۷وکَداز ۻ-ۺ دز صکفحِ ۻ ۷۹تکا ویفیکت پکاییي ٍ
ًاخَاًا چاج ؾدُ اغت وِ دز چاجّای تعدی وتاب ًیاش تِ اصوح دازًکد ّوچٌکیي تسخکی اش
ًوَدازّا ّوچَى ًوَدازّای صفحِ ۽ ۶تا  ۷۶ؾوازُگرازی ًؿدُ اغت
ٍ ۸ ۶یسایؽ ادتی
وتاب تِ لحاػ ًَؾتازی یىدغت تَدُ ٍ اش ٍیسایؽ ادتی هتَغغی تسخکَزداز اغکت دز هکَازد
شیادی (هاًٌد صفحِ ۷ ٍ ۶۸۵ۻ )۶فاصلِ ٍیسگَل ٍ ًمغِ اش ولوِ تعدی زعایکت ًؿکدُ اغکت ٍ
ٍیسگَلّا ٍ ًمغِّا تِ ولوات تعدی خَد هتصل ؾدُاًد ّوچٌیي دز تسخی هَازد خصئی هاًٌکد
صفحِ ۾( ۷عولیات تاشاز تاش) ًحَُ ٍ هىاى اغتفادُ اش واها ًیاشهٌد اصوح اغت
 ۹ ۶ازخا دّی ٍ هٌاتع
ازخا دّی دزٍىهتٌی وتاب دز حد ضعیفی ازشیاتی هیؾَد؛ چساوِ خَاًٌکدُ دز عوکدُ هغالکة
وتاب ؾاّد ازخا دّی تِ هٌاتع ًیػت ٍ گَیی عوَم هغالة اش لَل ًَیػٌدُ وتکاب ًمکل ؾکدُ
اغت! ّوچٌیي دز تسخی هَازد ّواًٌد صفحات ۷ۻ ۶تا ۹ۻ ،۶غال هٌثع هکَزد اؾکازُ (پکطٍّؽ
تاًه هْس التصاد) ذوس ًؿدُ اغت ٍ دز هٌاتع اًتْایی وتاب ّن اثسی اش آى ٍخَد ًدازد

 .2ارزیابی محتﻮایی اﺛر
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فصل اٍل وتاب ،تِ هسٍز هفاّین وازتسدی التصاد خسد ٍ ووى ٍ تَغعِ التصادی هیپکسداشد دز
ایي فصل هثاحثی ّوچَى ًظسیِ تماضا ٍ عسضِ ،تعادل ،چسخِ تَلید ٍ دزآهد ،غکسهایِگکرازی،
تحساىّای التصادی ،چسخِّای تدکازی ،دزآهکد هلکی ،تکَزم ٍ اتستکَزم ٍ هفکاّیوی ّوچکَى
التصاد غیاغی ،التصاد اغوهی ،تَغعِ التصادی ٍ ٍضعیت تَغعِ التصادی دز ایکساى تکِ ًحکَ
اخوالی تؿسیح ؾدُ اغت
ًمدی وِ تِ فصل اٍل هیتَاى ٍازد وسد آًػت وِ اش آهازّا ٍ اعوعات دادُای اغتفادُ چٌکداًی
ًؿدُ اغت ٍ هْوتسیي هفاّین التصادی تدٍى تیکاى ٍضکعیت آهکازی حکال حاضکس آًْکا تکسای
خَاًٌدُ تیاى ؾدُ اغت تِ عٌَاى هثال دز تصؽ تَلید ًاخال داخلی ٍ یا چسخِّکای تدکازی
خا داؾت ٍضعیت زٍش التصاد ایساى تِ ًحَ ووکی ٍ آهکازی تکِ خَاًٌکدگاى هعسفکی هکیؾکد
هَضَ دیاس عوك ون هثاحث دز ایي فصل اغکت تکِ عٌکَاى ًوًَکِ دز عکسح هثکاحثی چکَى
تَغعِ التصادی ٍ یا التصاد اغوهی خا تسای پسداخت دلیكتس ٍ هَؾکىافی ًظسیکِّکای هْوتکس
ٍخَد داؾت وِ ًَیػٌدُ غعی دز ازائِ حداللیِ ایي هفاّین تلٌد داؾتِ اغت الثتکِ تکا تَخکِ تکِ
ایٌىِ ایي فصل اش وتاب ،فصل همدهاتی تَدُ ٍ تٌا تس آى دازد وکِ هفکاّین التصکادی زا تکِ ًحکَ
اخوالی ٍ خوصٍِاز تثییي وٌد ،عدم پسداخت عویك ٍ علویتس تکِ ایکي هثاحکث تاحکدی لاتکل
تَخیِ ٍ پریسؼ اغت
یىی دیاس اش ضعفّای هْن ایي فصل ،عدم ازخا دّکی تکِ هٌکاتع اغکت دز صکَزتی وکِ دز
تثییي هفاّین التصاد خسد ٍ ووى ًیاش اغت وِ تِ هٌاتع دغت اٍل ازخکا دادُ ؾکَد تکِ عٌکَاى
ًوًَِ دز صفحات  ۸۹تا ۻ ۸تِ غِ ًظسیکِ دز التصکاد اغکوهی اؾکازُ ؾکدُ اغکت حکال آًىکِ
ّیچاًَِ ازخاعی دز ایي تصؽ اش وتاب تِ چؿن ًویآید
هَزد دیاس عدم اغتفادُ الشم اش هغالة ایي فصل دز فصَل دیاس وتاب اغت وِ تکسای خَاًٌکدُ
هؿص ًویوٌد دلیل ٍ فلػفِ ٍخَدی ایي حدن اش هغالة دز فصل همدهاتی وتاب چیػت
فصل دٍم
ایي فصل لصد دازد تِ تثییي هفْکَم ٍ چیػکتی التصکاد همکاٍهتی تپکسداشد دز اتتکدا تعسیکف ٍ
تازیصچِای اش التصاد هماٍهتی ذوس ؾدُ اغکت؛ غکپع تکا تیکاى آغکیةپکریسی (ؾکىٌٌدگی) ٍ
تابآٍزی التصادی تِ تسزغی الاَّای التصاد هماٍهتی ٍزٍد وسدُ ٍ ٍیطگکیّکا ٍ ازوکاى ایکي
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التصاد زا تیاى هیوٌد هسٍزی تس غیاغتّای ولی التصاد هماٍهتی ٍ هصایای ایي التصکاد ّوکساُ
تا عسح الاَی پیؿٌْادی ،تصؽّای دیاس فصل دٍم وتاب زا ؾىل دادُ اغت
تَخِ تِ هثاًی ٍ خاغتااُ التصاد هماٍهتی دز اتتدای فصل ٍ زاّىازّای ذوس ؾدُ تکسای تحمکك
التصاد هماٍهتی دز اًتْای فصل اش خولِ ًىات هثثت ٍ ازشًدُ ایي فصل اغت اها ًمکدّایی ًیکص
تِ ایي فصل ٍازد هیتاؾد؛ اش هْوتسیي ایکي ًمکدّا آى اغکت وکِ ًَیػکٌدُ دز هعسفکی التصکاد
هماٍهتی اش دیدگاُ التصادداًاى (ص ۼۼ تا ۾ۼ) تِ دیدگاُّکای خدیکد اؾکازُ ًىکسدُ اغکت ٍ
خدیدتسیي دیدگاُ ذوس ؾدُ  ۸غال تا تازیخ چاج وتاب فاصکلِ شهکاًی دازد ضکعف دٍم ایکي
فصل ،عدم ازخا دّی تِ هٌاتع اغت تکِ عٌکَاى هثکال ٍلتکی دز صکفحات ۾ۼ ٍ ۵۽ تکِ چْکاز
الاَی التصاد هماٍهتی اؾازُ هیؾَدّ ،یچاًَِ ازخاعی هؿاّدُ ًویؾکَد ٍ گکَیی تکِ ًکَعی
ًَیػٌدُ وؿف ٍ اغتصساج ایي الاَّا زا هٌتػة تِ خَد وسدُ اغت افصٍى تس ایي خکدٍل ۷-۶
دز صفحِ ۺۼ وِ تِ زتثِ ایساى دز تابآٍزی التصادی ٍ هَلفِّای تؿىیلدٌّدُ آى اؾکازُ دازد،
صسفا آهاز هستثظ تا غال  ۷۵۶۷زا هٌعىع وسدُ اغت ٍ تِ ازائِ آهکاز تکِزٍش ًػکثت تکِ تکازیخ
چاج وتاب ًپسداختِ اغت
دز صفحِ  ۶۵۹اغتفادُ اش ٍاضُ «التصاد تههحصَلی ایکساى» چٌکداى دلیکك تکِ ًظکس ًوکیزغکد
چساوِ التصاد ایکساى اهکسٍشُ تکِ یکس اش فکسٍؼ ًفکت ٍ گکاش اش هحصکَالت فساٍاًکی اعکن اش
پتسٍؾیوی ،هعدًی ،فلصی ،وؿاٍزشی ٍ حتی ازائکِ خکدهاتی چکَى خکدهات پصؾکىی دز تکاشاز
صادزاتی تسخَزداز اغت وِ ّس یه غْوی لاتل ذوس دز تؿىیل تَلیکد ًاخکال داخلکی ایکساى
تسعْدُ دازًد اش ایيزٍ ًویتَاى التصاد ایساى زا صسفا یه التصاد تههحصَلی ًاهید
فصل غَم
دز فصل غَم وتاب تِ تثییي ًمؽ التصاد هماٍهتی دز زًٍکك ٍ تَغکعِ صکٌایع وؿکَز پسداختکِ
ؾدُ اغت تیاى ًمؽ التصکاد همکاٍهتی دز اؾکتغالصایی صکٌعت خکَدزٍ ،صکٌعت گسدؾکاسی،
صٌعت ًفت ،صٌعت تسق ٍ ًیسٍ ،صٌعت وؿاٍزشی ،صٌعت هػىي ٍ ؾسوتّای داًکؽتٌیکاى
اش هْوتسیي تصؽّای فصل غَم وتاب هیتاؾد
اش ًماط لاتل ًمد ایي فصل آًػت وِ دز پیؿثسد هثاحث اغتداللی فصکل ،اش آهازّکا ٍ اعوعکات
اغتفادُ ًؿدُ اغت ٍ عوَم هثاحث دز تػتس یه تحکث ًظکسی صکس پکیؽ زفتکِ اغکت دز
تسخی اش هَازد هعدٍد ًیص آهازّا لدیوی ٍ ونوکازتسد اغکت ولکیگکَیی ٍ عکدم پسداخکت تکِ
زیؿِّای اصلی هؿىوت صٌایع وؿَز دز تحمکك التصکاد همکاٍهتی ٍ عکدم تثیکیي ًظسیکات ٍ
الاَّای تسخػتِ التصادی دًیا دز زؾد ٍ زًٍك صٌایع اش دیاس ًماط لاتل تسهین ایکي فصکل تکِ
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حػاب هیآید ّوچٌیي ّواًٌد فصَل گرؾتِ ،ازخا دّی تکِ هٌکاتع اغکتفادُ ؾکدُ دز تکدٍیي
هغالة ،دز ایي فصل ّن تِ چؿن ًویآید وِ ایي هغلة اش اعتثاز ٍ غٌدیت وتاب واغتِ اغکت
پیؿٌْاد هیؾَد ًتایح ایي فصل دز لالة ًوَدازّایی تسای هصاعة خوصِغاشی ؾَد
فصل چْازم
فصل چْازم تِ هسٍزی تس هفَْم تاًىدازی اغوهی ٍ زٍؼّای تاهیي هالی اغوهی ٍ هکدیسیت
زیػه دز تاًىدازی اغوهی اؾکازُ دازد پسداخکت تکِ ازتثکاط تاًىکدازی اغکوهی تکا التصکاد
هماٍهتی اش خولِ هَضَعاتی اغت وِ خای خالی آى دز ادتیکات التصکادی ٍ آوادهیکه هکا تکِ
ؾدت احػاظ هیؾَد اش ایيزٍ الدام ًَیػٌدُ وتاب تکِ ازتثکاطدّکی ایکي دٍ همَلکِ ،الکداهی
ازشًدُ ٍ هثثت ازشیاتی هیؾَد
ًمدی وِ تِ ایي فصل لاتل ایساد اغت ایي هیتاؾد وِ تا تَخِ تِ عٌَاى وتکاب وکِ تکِ هَضکَ
تاًىدازی اغوهی اؾازُ دازد ،غْن ووی ٍ عوکك ویفکی ایکي هثاحکث دز ولیکت وتکاب اًکدن
اغت خا داؾت ایي فصل تا پسداخت عویكتس ٍ دلیكتس تدٍیي هیؾد اش خولِ هثاحثی وکِ دز
ایي فصل تِ صَزت ونعوك تداى پسداختِ ؾدُ اغت هیتَاى تِ عمَد اغکوهی ٍ تکاهیي هکالی،
هدیسیت زیػه دز تاًىدازی اغوهی ٍ ًْاد ًظازت ؾسعی اؾازُ داؾت تَضکیح تیؿکتس آًىکِ
یىی اش هْوتسیي زیػهّای هَزد تَخِ دز تاًىدازی اغوهی ،زیػه ؾکسیعت اغکت وکِ تکِ
هعٌای عدم اًغثاق عولیات تاًىی تا هَاشیي ؾسیعت تعسیف هیؾکَد ایکي زیػکه ّوکَازُ دز
تاًهّای اغوهی هَزد تَخِ تَدُ ٍ خصٍ اصلیتسیي زیػکهّکای لاتکل ؾٌاغکایی دز اخکسای
تاًىدازی اغوهی اغت ایي دز حالی اغت وِ فصل هصتَز ٍزٍد هٌاغثی تِ ایي هثحکث ًداؾکتِ
اغت
ّوچٌیي تسخی اش اصغوحات ًیص تِ ًادزغتی اغتفادُ ؾدُ اغکت تکِ عٌکَاى ًوًَکِ دز صکفحِ
۽۾ ۶گفتِ ؾدُ اغت وِ «تیي عمَد اغوهی ،زٍؼّای فسٍؼ الػاعی (تیکع هَخکل) ٍ ،اخکازُ
تِؾسط تولیه تِ غثة آًىِ تیاىوٌٌدُ اغتمساض تٌااُّکای دیاکس اش تاًکه اغکت» ،؛ ایکي دز
حالی اغت وِ عمَد اغوهی ّوچَى فسٍؼ الػاعی ٍ اخازُ تِؾسط تولیکه تکا عمکد لکسض
تفاٍت هاَّی ٍ وازتسدی دازًد ٍ ًویتَاى ایکي دغکتِ اش عمکَد اًتفکاعی زا ذیکل عمکد لکسض
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دغتِتٌدی ًوَد ایي اؾتثاُ زایدی اغت وِ ًؿاى اش عدم دزن وافی اش هفْکَم ٍ وکازتسد عمکَد
ؾسعی دز تاًىدازی اغوهی ٍ تفاٍت آى تا اغتمساض تاًىدازی هتعاز دازد
ًمد دیاس تِ اغتفادُ حداللی ٍ دغت چٌدم اش هٌاتع دز ایي فصکل تسهکیگکسدد عکدم اؾکازُ تکِ
هٌاتع اصلی داًؽ تاًىدازی اغوهی تسای فصلی وِ هحَز وتاتی تکا عٌکَاى «التصکاد همکاٍهتی ٍ
تاًىدازی اغوهی دز ایساى» اغت شیثٌدُ ًویتاؾد
فصل پٌدن
ایي فصل تِ ًمؽ ٍ خایااُ ًظام تاًىی دز التصاد هماٍهتی ٍ ًمؽ ٍ خایااُ تاًىدازی همکاٍهتی
دز التصاد هیپسداشد دز اتتدای فصل عَاهل هکَثس تکس تحمکك التصکاد همکاٍهتی دز ًظکام تکاًىی
وؿَز تیاى هیؾَد تاًىدازی هماٍهتی ٍ ثثات هالی ،تاثیس افصایؽ هغالثات هعکَق تکس تاًىکدازی
هم کاٍهتی ،تاًىککدازی اخول کی ٍ تاًىککدازی اختوککاعی ٍ دز ًْایککت زاّىازّککا ٍ چککالؽّککای
پیادُغاشی تاًىدازی هماٍهتی دز ایساى اش هْوتسیي تصؽّای ایي فصکل تکِ حػکاب هکیآیٌکد
تَخِ تِ ًمؽ تاًىدازی هماٍهتی دز چکاتىی ٍ ًیکص ازتثکاط تاًىکدازی اخولکی ٍ اختوکاعی تکا
تاًىدازی هماٍهتی تاًهّا اش خولِ هثاحث خدیدی اغکت وکِ ووتکس دز هتکَى غکاتك تکس ایکي
هؿاّدُ ؾدُ اغت
اها اش خولِ ًمدّای ٍازد تس ایي فصل اغتفادُ اش ٍاضُ « هغالثات هعَق» اغکت وکِ تْتکس تکَد تکا
ٍاضُ «هغالثات یسخازی» خایاصیي هیؾد یادآٍز هیؾَد هغالثات خازی ،هغالثکاتی اغکت وکِ
پسداخت اصل ٍ غَد تػکْیوت ٍ یکا تاشپسداخکت الػکاط دز غسزغکید صکَزت گسفتکِ ٍ یکا
حداوثس اش غسزغید آى دٍ هاُ گرؾتِ اغکت؛ ٍ هغالثکات یسخکازی ؾکاهل هغالثکات غسزغکید
گرؾتِ ،هعَق ٍ هؿىَنالَصَل هیؾَدۿ
هغالثات غسزغید گرؾکتِ ،هغالثکاتی تعسیکف هکیؾکَد وکِ اش تکازیخ غسزغکید اصکل ٍ غکَد
تػْیوت ٍ یا تکازیخ لغکع پسداخکت الػکاط تکیؽ اش دٍ هکاُ گرؾکتِ اغکتٍ ،لکی تکاخیس دز
تاشپسداختٌَّ ،ش اش ۻ هاُ تدکاٍش ًىکسدُ اغکت دز ایکي صکَزت فمکظ هثلکر غسزغکید ؾکدُ
تػْیوت تِ ایي عثمِ هٌتمل هیؾَد دز هغالثات هعکَق ،تکِ هغالثکاتی اؾکازُ دازد وکِ اصکل ٍ
غَد تػْیوت دز آى تیؽ اش ۻ هاُ ٍ ووتس اش ۽ ۶هکاُ اش تکازیخ غسزغکید ٍ یکا اش تکازیخ لغکع
پسداخت الػاط غپسی ؾدُ ٍ هؿتسی ٌَّش الداهی تسای تاشپسداخت هغالثات هَغػکِ اعتثکازی
ًىسدُ اغت دز ایي صَزت هاًدُ غسزغید ؾدُ تػْیوت تِ ایي عثمِ هٌتمل هیؾَد هغالثکات
هؿىَنالَصَل ًیص تِ تواهی اصل ٍ غَد تػْیوتی وکِ تکیؽ اش ۽ ۶هکاُ اش غسزغکید ٍ یکا اش
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تازیخ لغع پسداخت الػاط آًْا غپسی ؾدُ ٍ هؿتسی ٌَّش الکدام تکِ تاشپسداخکت تکدّی خکَد
ًىسدُ اغت ،اعوق هیؾکَد اش ایکي خْکت تکِ ًظکس هکیزغکد اغکتفادُ اش عثکازت «هغالثکات
یسخازی» ًصدیىتس تِ ّد ٍ هٌظَز ًَیػٌدُ وتاب اغت
ًىتِ دیاس ایٌىِ دز تصؽ هعسفی تاًىدازی اخولی ٍ تاًىدازی اختواعی تکِ هٌکاتع اصکلی ایکي
حَشُ اؾازُ ًؿدُ ٍ ازتثاط ایي ًَ تاًىدازیّا تا التصاد هماٍهتی تِ ًحَ ونعومکی تیکاى ؾکدُ
اغت ّوچٌیي اؾازُ تِ تاًه اتیىا ،تاًه تسیَدٍظ ،عسح صٌدٍق غثص ّلٌکد ٍ هَغػکِ هکالی
الغس ّلٌد ّوای تسگسفتِ اش هٌاتع دیاسی اغت وِ ازخا تِ آًْا دز وتاب هفمَد هیتاؾد
گسچِ توام فصَل وتاب حاٍی هغالة ازشؾوٌد ٍ هفیدی اغت اها دز یه ًااُ ووى ٍ خکاهع،
اًػدام هغالة تِ هعٌای تثییي ازتثاط فصَل تا یىدیاس ٍ ّوچٌکیي اغکتفادُ هؿکص اش ًتکایح
ّس فصل دز فصل پایاًی (فصل پٌدن) ًیاش تِ تاشتیٌی ٍ تمَیت دازد یىکی اش هْوتکسیي ًىکات
دز ًمد ٍ تسزغی ایي اثس آًػت وِ عٌکَاى وتکاب « التصکاد همکاٍهتی ٍ تاًىکدازی اغکوهی دز
ایساى» اًتصاب ؾدُ اغت ،اها غْن ٍ ًمؽ هغالة هستثظ تکا تاًىکدازی اغکوهی ( یکس اش فصکل
چْازم) ،چٌداى شیاد ٍ هحَزی ًویتاؾد
دز ایي وتاب اش هعادلغاشی تسای ٍاضُّا ٍ اصغوحات تصصصی ٍ خازخی تا حکد شیکادی تکا
دلت هٌاغثی اغتفادُ ؾدُ اغت
دز اًتْای وتاب تِ هٌاتع هتٌَعی اؾازُ ؾدُ اغت وِ حاٍی ۽ ۹هٌثع فازغی ۶۸ ،هٌثکع اًالیػکی
ٍ تعدادی هٌثع ایٌتسًتی هیتاؾد دز هثاحث التصاد هماٍهتی اش هٌاتع خَتی (الثتکِ عوَهکا تکدٍى
ازخا دّی دزٍى هتٌی) اغکتفادُ ؾکدُ اغکت اهکا دز هثاحکث تاًىکدازی اغکوهی ٍ تاًىکدازی
اخولی ٍ اختواعی ،ایي فسصت ٍخَد داؾت وِ اش هٌاتع اصلی تیؿتس اغتفادُ ؾَد

 .3نتيجه گيری
تَخِ وتاب «التصاد هماٍهتی ٍ تاًىدازی اغوهی دز ایساى» تِ ًظکام تکاًىی تکِ عٌکَاى هحکَزی
هْن ٍ تعییيوٌٌدُ دز تحمك التصاد هماٍهتی دز وؿَز ،تَخِ تِ تسخکی اش هثکاًی ًظکسی التصکاد
اغوهی ٍ تاًىدازی تدٍى زتا خْت الاَگیسی دز ًظام التصادی ایکساى ،پسداخکت تکِ تسخکی اش
اتعاد ًظام هالی ایساى ٍ تی اى زاّىازّکای تحمکك التصکاد همکاٍهتی دزتٌکا س تکا تٌکدّای ۷۹گاًکِ
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غیاغتّای ولی التصاد هماٍهتی اش خولِ ًىات لَت ،تکاازشؼ ٍ لاتکل تمکدیس وتکاب حاضکس
اغت
دز غَی هماتل ،فمداى خولیت ٍ ًَآٍزی لاتل ذوس دز ازائِ فصَل ،پساوٌدگی فصکَل ٍ فمکداى
حلمِ ٍصل آًاى تِ یىدیاس (خصَصا ازتثاطیاتی فصکل  ۸تکا دٍ فصکل اًتْکایی وتکاب) ،غکْن
پاییي هغالة هستثظ تا تاًىدازی اغوهی دز وتاب دز همایػِ تا عٌَاى اثس ،عکدم اؾکازُ وکافی تکِ
تاًىدازی هسوصی ٍ ًمکؽ آى دز تحمکك تاًىکدازی همکاٍهتی ٍ دز ًْایکت عکدم خوکعتٌکدی ٍ
ًتیدِگیسی خاهع تا تیاى زٍؼ حل تعازضّای احتوالی ٍ اٍلَیتتٌدی زاّىازّکا اش هْوتکسیي
ًماط ضعف ایي وتاب تِ حػاب هیآید وِ آى زا تا حدٍدی اش یه اثس هسخع دز حَشُ التصکاد
هماٍهتی دٍز غاختِ اغت اش ایيزٍ پیؿٌْادات ذیل تسای تمَیت اثکس دز چکاجّکای تعکدی تکِ
ؾسح ذیل عسضِ هیؾَدۿ
 حر هغالة ووتس هستثظ تا هثحث اصلی وتاب خصَصا دز فصل اٍل وتاب؛ تَخِ تْتس تِ هغالة هستثظتس ّوچَى ًمؽ تاًه هسوصی ،خلك پَل ،اصوح تساشًاهِ تکاًىی،هعسفی اتصازّا ٍ عَاهل هَفمیت غیاغکت پکَلی تاًکه هسوکصی ٍ زاّثسدّکای دغکتیکاتی تکِ
اغتمول تاًه هسوصی اش تػلظ هالی دٍلت؛
اغتصساج هفَْم ٍ اصَل التصاد همکاٍهتی اش دزٍى هٌکاتع هعتثکس اغکوهی تکِ خکای پکریسؼهفاّین هتداٍل ٍ هصداقیاتی تسای آى اش هػتٌدات ٍ پطٍّؽّای اغوهی هَخَد؛
 تَخِ تیؿتس تِ ًمؽ تاشدازًدُ تحسینّای پَلی ٍ تکاًىی التصکاد ایکساى ٍ تثیکیي زاّىازّکایواّؽ عَازض ٍ هَاًع تسخاغتِ اش آى
 پیًَد فصلّای وتاب تا یىدیاس ٍ ازایِ یه خوعتٌدی تْتس دز فصل پایاًی؛ ذوس توام هٌاتع اغتفادُ ؾدُ دز وتاب تِ صَزت ازخا ّای دزٍى هتٌی؛تصحیح ٍ تمَیت هٌاتع ٍ هساخع وتاب اش حیث اغکتفادُ تْتکس اش هٌکاتع دغکت اٍل ٍ تىویکلهآخر اًتْای وتاب خصَصا دز شهیٌِ هثاحث تاًىدازی اغوهی؛
 اغتفادُ تیؿتس اش ًتایح تحمیمات ٍ هغالعات ؾصصی هَلف وتاب تکِ خکای اغکتفادُ اش ًتکایحغایس پطٍّؽّا ،تا ّد افصایؽ غْن ازشؼ افکصٍدُ وتکاب تکِ ادتیکات حاصکل اش هغالعکات
پیؿیي؛
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اصوح ًوَدازّا ٍ خداٍل هٌغثك تس یه اًداشُ هتي ٍ ؾیًَُاهِ ٍاحد
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