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* اًجوي هذيشاى هالى حشفِ اى ايشاى:
چشا خاسجي ّا دس ايشاى سشهايِ گزاسي ًوي مٌٌذ؟
 سيسل ّايي مِ هاًع جزب سشهايِ گزاسي خاسجي هي شًَذ سا هي تَاى تِ سِ دستِ ملي تقسين مشد مِجضئيات آى ّا ًيض دس اداهِ رمش هي شَد :
سيسنْاي سياسي
سيسنْاي تجاسي
سيسنْاي قاًًَي

سيسل ّاي سياسي:

•سيسل تاصگشت تحشيوْا

•سيسل تغييش رٌّيت تِ ششمتْاي خاسجي خاص تا تغييش دٍلتْا

•سيسل هحذٍديتْاي ينجاًثِ آهشينا (طذٍس ٍيضا ،هحشٍم شذى اص خذهات اعتثاسي تاًنْاي اهشينايي ٍ…
•شوَل ششماي ايشاًي دس تحشيوْاي جذيذ يا تِ سٍص مشدى تحشيوْاي قثلي
•اقذاهات احتوالي خَدسشاًِ اص سَي سطيوج ّاي اسشائيل ٍ سعَدي.

-سيسل ّاي تجاسي:

•دس اٍلَيت تَدى تاهيي هالي اص طشف تاًنْا (دس حالي مِ تاًنْاي ايشاًي خَد دس حال طشف هٌاتع هَجَد دس

تٌگاُّ-اي صيش هجوَعِ خَد ّستٌذ)

•ًاشفاف تَدى تاصاس سشهايِ ٍ طَستْاي هالي

•هشنالت صيش ساخت ٍ موثَد تَاى دٍلت تشاي سفع آى
•ًثَد تضويي ّاي هٌاسة تشاي اطل ٍ سَد سشهايِ
•ماّش تَدجِ عوشاًي دٍلت تشاي پيواًناساى
•ًَساى ًشخ اسص

•هشنالت تشٍمشاتيل ،اقتظادي ٍ صيشساختي تشاي طادسات

•عضَ ًثَدى ايشاى دس پيواًْاي جْاًي تجاست هاًٌذ ً ٍ WTOثَد پيواًْاي قَي تجاسي دٍ جاًثِ دس ساستاي
طادسات تِ تشخي تاصاسّاي ّذف

•رٌّيت هٌفي تاسيخي ٍ سٌتي ًسثت تِ خاسجيْا ٍ تي اعتوادي دس ّوناسي تا آًاى

•شٌاسايي ٍ تثليغ من يا اشتثاُ دس صهيٌِ ي شٌاسايي فشطتْاي سشهايِ گزاسي دس ايشاى

•دس دستشس ًثَدى هَسسات جْاًي هاًٌذ هيجا مِ سشهايِ ّاي تيي الوللي سا تيوِ هينٌٌذ.

-سيسل ّاي قاًًَي ٍ اداسي:

•ستثِ  411ايشاى دس شاخض احساس فساد دس هياى  411مشَس جْاى

•تشخي سٍاتط غيش سسوي دس دسٍى ًظام تشٍمشاتيل ايشاى مِ ششمتْاي خاسجي سا تا قَاًيي مشَس خَد دچاس
چالش هينٌذ (هاًٌذ قاًَى هٌع استشا دس اسٍپا

•تفاٍت هياى تيوِ گزاس ايشاًي ٍ خاسجي دس قَاًيي تيوِ ايشاى ٍ هشنل ٍسٍد تيوِ ّاي خاسجي

•هشنالت دس تْيِ ٍيضاي ايشاى ،خشيذ اهالك ،صهيي مشاٍسصي ٍ عذم سسويت تاتعيت هضاعف /.اقتظاد تاصاس
(تشجوِ اص سايت ايٌتشًشٌال)

