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توسعه ی اقتصادی؟

سالمتورفاهسطحارتقایبرایسیاستگذارانهماهنگوپایداراقداماتاقتصادیتوسعهی

رشدوابکمیتولیدیمنابعهزینهیکموکارآمدتخصیص.گویندراخاصمنطقهایدراقتصادی

.خدماتوکاالهادامنهیدائمیگسترشوتولیدبرایزمانطولدرمنابعاینبهینهی

:این تعریف مبتنی است بر

.بهبوددررفاهمادی،بهویژهبرایافرادبادرآمدپایین1.

.ریشهکنکردنفقروعواملمتصلبهآنازقبیلبیسوادی،بیماری،وعمرکوتاه2.

نعتیتغییردرترکیبدادههاوستادههاکهمعموالًساختارتولیدراازرشدکشاورزیبهرشدص3.

.جهتمیدهد

باشد،ونهسازماندهیاقتصادبهشکلیکهاشتغالتولیددردسترسهمهیجمعیتدرسنشغل4.

.بههمانسیاقسیاستگذاری.دراختیارعدهایقلیل

.نتوسعهیاقتصادیبهمعنایتقسیمعادالنهیهمهیفرصتهاچهاقتصادیوچهغیرازآ5.
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ماهیت توسعه ی اقتصادی
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باالینسبتاًرشدنرخو(2/3)نازلرشدنرخبهتوجهباگذشتهسال40ظرف

افزایشثروت(٪0/2خالص).نکرده ایمخلقچندانیارزش،(٪2/1)جمعیت

وثروتومد،بینجاسرمایهانباشتبهمی تواندشهرهابرندسازیآیا.استنیافته

.کندخلقارزش

تعریفاجتماعیواقتصادیتوسعه یورشدموتورکوچکوبزرگشهرهای

.شده اند



1387کاهش اشتغال از سال: روند اشتغال کشور
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(میلیون نفر)اشتغال کشور

ط متوس: روند با ثبات رشد
درصد3.۶رشد 

پیش از 138۶قله اشتغال در سال 
شروع روند نزولی



هشتادابتدای دهۀ روند تولید ناخالص داخلی سرانه از 
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(میلیون ریال)تولید ناخالص داخلی سرانه

تولید ناخالص داخلی سرانه درصد۵.3تولید ناخالص داخلی با رشد 

ط متوس: روند با ثبات رشد
درصد۵.3رشد 

آغاز تغییر روند در رشد

، روند رشد 1387از سال 
رداقتصادی کشور تغییر ک

از ابتدای دهه هشتاد تا 
رشد اقتصادی 138۶سال

روند با ثباتی داشت



:  13۹0درآمد حقیقی خانوار به قیمت های ثابت سال 
138۶کاهش درآمد حقیقی خانوار از سال
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شهری روستایی

، 13۹4درآمد خانوار شهری در سال 
است138۶درصد کمتر از سال18

درآمد خانوار روستایی در سال 
138۶درصد کمتر از سال3۵، 13۹4

است
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پس انداز حقیقی در خانوار شهری و روستایی
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پس انداز خانوار روستایی در سال بیشینه
138۶

پس انداز خانوار شهری در سال بیشینه
138۵



:  درصدی۵.3تولید ناخالص داخلی سرانه و مقایسه با روند رشد 
ذاریسرمایه گبرای دردسترسکاهش رشد سرانه و کاهش منابع 
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(میلیون ریال)سرانه تولید ناخالص داخلی 

تولید ناخالص داخلی سرانه درصد۵.3تولید ناخالص داخلی با رشد 

اگر درآمد سرانه از 
مطابق با 1387سال 

روند قبلی و با نرخ
درصدی رشد ۵.3

می کرد در این صورت
درآمد سرانه در سال  

برابر 1.۶، 13۹۵
میزان فعلی می بود

درصدی ۶0شکاف 
درآمدی

د رشد درآمد سرانه مطابق با رون
138۶-1380سالهای 

شکاف درآمدی ایجاد
شده طی دهسال  

،  13۹۵منتهی به سال 
مجموع منابع در 

ای دسترس اقتصاد بر
را سرمایه گذاری

از نسبت به دوره پیش
آن کاهش داده است



نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه
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نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه
با کاهش نسبت 

سرمایه گذاری به 
تولید ناخالص 
داخلی آهنگ 
د انباشت سرمایه کن

شده است

با ادامه کاهش در 
نسبت سرمایه گذاری  
به موجودی سرمایه و 
رسیدن آن به آستانه

نرخ استهالک سرمایه،  
موجودی سرمایه نیز 
کاهش خواهد یافت

به آغاز روند نزولی نسبت سرمایه گذاری

1387موجودی سرمایه از سال 



طرف عرضه و تقاضا
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هتحریم های تشدیدشده و تمدیدشد

آثاااااشی ازااااای  ی  اااا   یی
هیتح یمیها ی خی یموساو ی ایی
کاتسااااایماساااا ی ساااا ییی
،ی ااهی  اا   ی  یم ه ماااهی ازاا
ش یکهی مسانیکات لی ا یهاایی
.یا  ی ا کیم کز یسلبیک

(CATSA)ََ هاقانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم

13



نگرانی ها از افزایش نرخ تورم

14

 فز یشی ایسا قهی ی
حجمی قیاگا

فشاشها یفز یا ی ی
  ی ش 

نرخ تورم

کس  ی وه هی یی
قا لیمالحظهی یهول 



شـهرهچبایدبکند؟
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تبریز فردا

سردرجدیدیرویایداریم؛نیازتبریزشهرازجدیدیچشم اندازبه

مجهزدبایتازه ایانگیزه هایوخالقیتدانش،بهشهر.می پرورانیم

بهبریزت.شودممکنشهریمدیریتاستراتژیکتوسعه یکهشود

ارزشبهتااستدانشمشارکتواستراتژیکتوسعه یشیوه یدنبال

 هایشرکتونهادهابتواندویابددستشهروندانجهتافزوده ای

.استمردمموردنیازکهدهدشکلراجدیدی
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برای شهر  ( استراتژیک)برنامه ریزی راهبردی 
عملکرد اقتصادی شهر را ارتقاء می دهد

زندگیمناسبشهری

:دباشپایداربایدجنبهچهارازتبریز

رقابتیشهری

خوبحکمرانیومدیریتباشهری

مناسبمالیتأمینامکاناتبا

(هددارتقاءراشهرتوانکهبانک هاییبا)
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دارد؟توسعهاستراتژیکبرنامه یشهرآیا

است؟برنامه ایچنینتهیه یمسؤولکسیچه

شهریخصوصبخشکهمی کندطراحیومی گیردهدفراشهررقابتیمسائلبرنامه ایچنین

.کنددنبالبایدرابرنامه هاییچهعمومیبخشکمکبا

شاملهمو(زیرساخت ها)سختپروژه هایشاملهم:باشدجامعبایدبرنامه هاییچنین

.شودبخش هاهمه یدرنرمپروژه های

وسیاسترنظاز)محیطتوانمندسازیوفعالیتمحیطارتقایبرنامه هااینبیشتراصلیهدف

.استمحلیخصوصیبخشبرای(عملیات
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سوال های استراتژیک

وقعی مهشوه شهشقا تامزی هیگ زه ها  ه سب تب یزحو  یهاک  هش

 س ؟ زهیکیت آیا  هوه شهق  ش هت  

شویس ه (زه  ست  تژیک   امهیشیزهیأتیازه شهب  )ه ی یکاا گ و آیا

چهیه  ماه شه؟زه    امهیها  ست  تژیکه ی هش  فعالاوفعلوو کاشا

. شههآن هاهها وزه     آثاش چه تفاقات ی ومای فت تفاقمحیطهش

ه شه؟«هوزاازه  » هتبیلیزن     ست  تژیک  ز ش زه آیا

ههکمایگذشه ی  هتب یز خبگانوزه ،شهب  نمقامات،وق   چهیقش 

کاا؟فس تب یزآیا ی 
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ویژگی های شهر هوشمند
تصویر پرفسور استفان دری یا از شهر هوشمند

اقتصاد دانش بنیان و جامعه ی اطالعات محورجامعه ی دارای رویا

:عوامل

رویاپردازان، 

تصویرپردازان آینده، 

نقشه شهر هوشمند و 

خرد اجتماعی که در 

هر دو محیط شکل 

می گیرد

:عوامل

خالقیت، ارتقای 

سطح خالقیت، و 

محیط خالق که در 

شهر واقعی شکل 

می گیرد

:عوامل

دانش، خرد انسانی، 

و نوآوری که در شهر 

مجازی شکل 

می گیرد

شهر دانش پایهشهر خالقشهر هوشمند

در شهرمطلوب

خرد سازمان یافته
درگیری فعاالنه ی دولت

انسجام/ روحیه

شهرداریهوشمندی•
خاصنقش هایباهوشمندپیشروان•
هوشمندشهرازدقیقیتصویر•
ندانشهروانسجاموروحیهارتقایبرایدرستتصویرپردازی•
شبکه ایفعالیتوعملمیدان•
مجازی/واقعیشهر•



سوال های استراتژیک 
(ادامه)

ازیم؟ ای ااگ هایاچهه بال هخوهتحلیلوتحقیقهش 

ه شه؟تب یززه و  نوزه     معاایاچهشو ها

عقبزوه،هی خیلا ی یکه  قبله یا،تغیی  ت  که سا یمهوزاا  ظا  ایچگو ه

 یفتیم؟

 یها چالش    چگو هومایههماسخشو  قتصاه و  تااعامسائل هچگو هزه

مایزوه؟آماه میشیشو

کایم؟ه یجاش ستا ی هش هاههایاوکایمتسهیلش  وآوش وخالقی زه هش ایچگو ه

  مایززه ها قیهی   ش تب یزآ چهوتب یززه  ( ست  تژیکه ش یایها )     ز

 س ؟ک  مایکا،



بریزتعریف رقابت پذیری در شهر ت
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ی و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخل
درصدی سرانه۵.3پیش بینی بر اساس رشد 
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نسبت محقق شده سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی
پیش بینی نسبت سرمایه گذاری به تولید

۵.3برای دستیابی به رشد 
درصد سرانه نسبت 

ر سرمایه گذاری بایستی به مقادی
درصد برسد40باالتر از 

با سرمایه گذاریاین میزان از 
روند مشاهده شده در گذشته 

فاصله زیادی دارد
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زبرنامه ی توسعه ی اقتصادی تبری

که هیگو هی   ازتب یززه      قتصاه ظ فی یسا   ای   امه ی هف

 و  نزههاهی   گاکیفی هشو خش هبوهش زه  قتصاه آیا ی 

.کا یجاه  تفاوتیها تب یز

امای ایکههستاز کایاغی هولتا خشو اگا عاوما، خشف  یا ی هش 

 یجاهو قتصاه شز ه ش  هت  ز  یطتاکااکاشوهاساش مشت کاًهم

.آوش ف  همزه سطحهشزغلوکاش



استزمالتبریزاستراتژیکبرنامه یموفقیتبرای
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برخی هدف ها در برنامه ی استراتژیک تبریز

ده سازیآماترویجی،برنامه هایطریقازگردشگریصنعتگسترش

...تفریحی،فضاهایطراحیتاریخی،سایت های
زارهایباصنعتی،سایت هایقبیلازاقتصادیستون هایتوسعه ی

...منطقه ای،

از(گیزندکیفیتاقتصادی،نقل،وحمل)فنیزیرساخت هایبسط

...نعتی،صسایت هایورزشی،امکاناتارزان قیمت،مسکلجاده ها،قبیل

قبیلازمهارت هاتوسعه یواقشارهمه یاجتماعیدربرگرفتنوشمول

...مساوی،فرصتبرنامه هایخوب،حرفه ایمدارسایجاد



قیمت زمین و آپارتمان به طور متوسط در تهران
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برابر26/7 تهران

92تا سال 80رشد قیمت مسکن از سال 
11/5 اصفهان

9/0 تبریز

8/8 کرج



شهریزمیندرسیاست گذاری

سهردمحلیومرکزیدولت هایکهاستسیاست هاییمجموعه ی«شهریزمین »سیاست گذاری

کمیابنبعماینازبهینهبهره برداریتامی کننداتخاذزمین«کاربری»و«ارزش»،«مالکیت»بُعد

افزایشزاجلوگیریاستیجاری،وملکیازاعمزمینمالکیتانواعتعیین.شودمحققاجتماعی

یقطرازتقاضاوعرضهبینتعادلحفظوزمیندرسوداگریبروزازجلوگیریزمین،ارزش

میزانونوعتعیینزمین،برمالیات هاانواعوضعماننددولتمداخله یمختلفِابزارهای

.می گیردقرارزمینسیاستحیطه یدرکهاستمسائلیهمگیآن ها،مانندوکاربری ها



دمیشوشروعمناسبزمینسیاستباپایدارتوسعهی

بهترزندگیکیفیتواقتصادبهکهدادتوسعهشیوه هاییبهمی توانرامناطقوشهرها

.شوندآلودگیوترافیکیبن بستنامنظم،گستردگیتسلیمیاوبینجامد،

هرهاشمی دهد،ارتقاءرازمینارزش(دولتی)عمومیسرمایه گذاریوشهریتوسعه یوقتی

یاگیرند،بکاربهضعیفاقشارمسکنیاعمومیزیرساخت هایبرایرامنابعایناستممکن

ینابرابراوضاعوشود،خصوصیمالکانبرایبادآورده ایثروتارزش هاایندهنداجازه

.کندوخیم تررا



مدرناقتصاد



۱۳۹۵-۱۳۳۵درصد متوسط رشد ساالنه جمعیت  



2/18/2018 332/18/2018 33

تحوالت خانوار و بعد خانوار
۱۳۵۵-۱۳۹۵



2/18/2018 342/18/2018 34

۱۳۹۵: واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیربنا



2/18/2018 352/18/2018 35

سال  توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنا در اسفندماه
(درصد)۱۳۹۵



(هزار ریال)متوسط اجاره بهای یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران  



2/18/2018 372/18/2018 37

نحوه توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی به تفکیک
۱۳۹۵: تصرف محل سکونت 



2/18/2018 382/18/2018 38

توزیع واحدهای خالی مسکونی
۱۳۹۰-۱۳۹۵



رروند واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشو

1395
شش )

ماهه 
(هزار واحد)تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در کل کشور (اول

(هزار واحد)میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در کل کشور 



رانروند تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی شهر ته

1
3
9
5

(
ل
او

ه 
اه

 م
ش

ش
)

(هز شیو ح)تع هیو حیمسسو ایهشیم و  هیها یساختاا ایهشیزه یته  نی (هز شیو ح)میا گی یتع هیو حیمسسو ایهشیم و  هیها یساختاا ایهشیزه یته  نی
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تراکم جمعیت استان ها  
۱۳۹۵سال 



بریزبرنامه ی استراتژیک شهر ت

42

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی خالقیت

سرمایه ی مالی سرمایه ی دانش

سرمایه ی طبیعی سرمایه ی انسانی



(هریبرند معتبر ش)هویت برتر شهری 
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خلق برند تبریز و ماهیت شبه شرکتی

خودبریرهکهداردنیازآینده نگریپیشروانبهآیندهشهرهای

:دهندنشانزیرعرصه هایدررا

ودیگرانباکارتوان)گروه گراییحرفه ای بودن،فکربودن،صاحب

.ی بودنفرهنگودیگران،احساساتبهنسبتحساس،(شبکهدرست کردن

محلیرهبریرشدورقابت پذیری



صادی  چرا سازمان برنامه استان به مثابه ی سازمان توسعه ی اقت

کشور می باید عالقه مند به برندسازی شهری باشد؟

مفهومبرندسازیتوسعهیاقتصادیTFP

یدرتوسعهیاقتصاد(شهرها)اهمیتباالیخلقبرندمکانی
ترکیبفنآوری،بازاریابیبرایمکانوبرندسازی
برنددرشهرکهایصنعتی
اهمیتبرایجذبسرمایهیخارجی
گردشگری

سرمایهیاجتماعی



جی  نرخ پایین پس انداز و نیاز به سرمایه گذاری خار
برندآفرینی کنیم؟« ایران»چگونه برای 

ری،برایجاییبرایکسبسود،برایسرمایهگذا:تبدیلایرانبهمقصدسرمایهگذاری

کار،برایگردشگری،وبرایزندگی

کیفیتموردعرضهیشهروندانایرانی

نقشسیاست؟نقشهنر؟

مثالی
 صفهان

دربرندسازیشهری«افتخار»و«غرور»خلق



brandدشواری ارزشیابی 
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منابع خلق ارزش برند

.مایم ه    االت  قیا مع وف،    امحصوالت    مص فیکااگان:قیا صَ ف

.مص فیکااگانتوسطمع وفیت    ها مس شخ ی:ف وشهزیاهیها کاهش

.تبلیغی    ز شخوه   وفاه شمشت یان:تبلیغاتهزیاهیها کاهش

.مایکاا لبمحصول ه ی مشت یانوفاه شمشت یان: ا  ش االت سهم

. معتب   ها از ک یها  هکاشکاانوفاه ش :کاشکاانمایی یت گ هش

تحلیلگ  نا،شسا هیهمحلا،شهب  نصاعتا،شهب  نمص فیکااگان، زه:شفیعیت موقعی 

.س مایهیگذ ش نومالا
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intangiblesقدرت برند به مثابه ی دارایی های نامشهود 
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آیا خلق ارزش با برندآفرینی مغایر برنامه های 
محیط زیست و توسعه ی پایدار است؟

ساختبرندهایقویباآیندهیپایدارومحیطزیستمغایرنیست.

آیامشتریانبرندهایمعروفبهمحیطزیستعالقهمندند.

مایلکندبنگاهفرصتآنراداردکهمشتریرابهآیندهیپایدارومحیطزیستبهترمت.

«رابایدبهدرونکسبوکارهاوبرندهابرد«محیطزیستبهتر»و«پایداری.

همردمرارابابرندخودپیوندزدهاستدرجایگاهبهتریاستک«پایداری»بنگاهیکه

:بهخریدکاالهایسبزتروپایدارترمتمایلکند

.برندهایمعتبرمردمرابهاقداموامیدارد-
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استشهرهپایداررشداساسیپایه یشهرداری هامالیتأمین

افزایشینرخیبهایراندرشهریزمینکاربردکهمی دهدنشانایراندرشهریزمینمصرفازتحلیلی

دونببی قواره،توسعه یباشهرهایحاشیه اینواحیگسترش.استدادهرخناپایدارحالعیندرو

بهریانیشراه هایبهناگهانیدسترسیباورفتنراهبراینامناسبکوتاه مسیرهایباباز،فضاهای

شهرهادرزیربناییتأسیساتوخدماتازباالتریسطح.شهرهاستویژگی سرکاربهرفتنمنظور

.استموردنیاز

اینازیبخشزمینبرمبتنیدرآمدهایوکنند،تعریفمناسبیمحلیدرآمدیمنابعمی بایدشهرها

واتمقرروآورند،فراهمشهرداری هایقدرتمندبدهیبازارهایبرایمناسبیزمینه هایاست؛منابع

.کنندتقویتراشهرشوراهایودولتبینهمکاری

مناطق(اداره ی)حکمرانیساختاروزمینکاربرداهدافبامی بایدمازادارزشجذباستراتژی های

در.استسیاسیموضوعیحالعیندراست،فنیموضوعیکهقدرآنمسئلهاین.شودمنطبقمختلف

مالیمینتأبرایپایداردرآمدیمنبعمی تواندامالکبرمالیاتوسوختبرمالیاتشهرهامالیتأمین

.کندتکیهمنابعهمینرویمی بایدهمشهرداری هابدهیبازاروباشد،شهریخدمات



شهرداری هابودجه ایسالمتعوامل



(Placemaking)مکان سازی

عمومیفضاهایمدیریتوطراحیبرنامه ریزی،چندوجهیرویکرد.

بدیل شدنتقابلیتفضاهاآیامی گیرد؟قرارمردماستفاده یموردمی شود،ساختهکهعمومیفضاهایآیا

دارد؟را(Placeability)مکانبه

دارد؟رافرهنگ هاوملیت هاهمه یبهخدماتارائه یتواناییعمومیفضاهایآیا

عمومی ایمکان هایتامی کندسرمایه گذاریقابلیت هاوآرزوهامحلی،دارایی هایرویمکان سازی

.دهدارتقاءراآنانرفاهوخوشبختیمردم،سالمتکهبسازد

ملموسدارایی هایبهآن هاازحفاظتهزینه هایتبدیلومکانایجادطریقازارزشخلق.

وزه یح)درون شهرهامقرراتوچارچوب هاتعیینشاململیسطحدرزمینمدیرمسؤولیتبدین ترتیب

اطارتبدرروستاییوکشاورزینواحیدرزمینسیاستعالوهبهومی شودنیز(شهرشوراهایعمل

.(holisticکلی نگرورشته ایبیندیدگاه)می گیردقرارشهرینواحیسیاستبانزدیک

کنمسچراگاهی،جنگلی،کشاورزی،زمینازاعم)زمینسیاستدربزرگیهماهنگینگرکلیدیدگاهدر

.ارددضرورت(...خدماتی،زمینشهری،زمینجدید،شهرهایصنعتی،شهرک هایوصنعتیزمینروستایی،
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عدم تداخل هدف ها
بخش خصوصی بخش عمومی

کسبیسوهیشیالا
کسبیوکاش

  یط یقی ش ئهی یخماتیویمزی یهایای
    یزه و  ن

اهداف

کسبیوکاش
خماتیویکاالهایایکهی

ع ضهیمایکاا

مول
مالیاتیویعو شض ابزارها
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سرمایه ی اجتماعی و فکری

سرمایه ی فنی

سرمایه ی مالی

سرمایه ی مردم ساالنه

سرمایه ی فرهنگی

و آسودگی خیال

سرمایه ی محیط زیستی



56

وارت هامهافراد،شناساییبرایامنوبازفضایومحیطوجود:فکریواجتماعیسرمایه ی
رشدوشدهاییشناسبایدفکریظرفیت هایچگونهدرمی یابندکهرهبرانیوجودوظرفیت ها

.یابند

وفیزیکی هایداراییافزایششهر،برایمناسبزیرساخت هایتقاضایدلیلبه:فنیسرمایه ی
.باشدشهروندانتغییرحالدرودائمینیازهایپاسخگویبایدتکنولوژیک

بسطوشهرانمدیرپاسخگوییوشفافیتمسئولیت پذیری،ارتقای:ساالرانهمردمسرمایه ی
.شهروندانبادیالوگ

سبز،پاک،می بایدشهرهااست،مطرحزندگیکیفیتارتقایچون:زیستیمحیطسرمایه ی
.باشندشهروندانهمه یبرایقبولقابلمحیطیوامن،

کیفیت هایقایارتجهتشهرهاشدیدرقابتبامقابلهبرای:خیالآسودگیوفرهنگیسرمایه ی
دیگرازورد،کزندگیآسوده خاطرمی شودآندرکهفرهنگیشهریمثابه یبهشهربرندخود،

.یابدارتقابایداست،ممیزشهرها

وخالقانهالیماستراتژی هایشهر،مالیمسائلشفافیتشهر،بودجه یتنظیم:مالیسرمایه ی
.خصوصیبخشباشهرعادالنه یوفعالمشارکت
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کانون توجه سرمایه های شش گانه
حوزه ی کانونی سرمایه

مردم و منابع دانش سرمایه ی اجتماعی و فکری

ادهایشفافیت، مشارکت و تشکیل نه
اقتصادی اجتماعی

سرمایه ی مردم ساالرانه

ارزش ها، رفتار و بیان و اظهارات لسرمایه ی فرهنگی و آسودگی خیا

منابع طبیعی سرمایه ی محیط زیستی

سرمایه ی فنی هازیرساخت-سرمایه ی انسان  ساخته

پول و دارایی ها سرمایه ی مالی



نهادهبنیانراگذشتهدهه هایظرفدانش بنیانصنایعازبسیاریدانشگاه

:داردهوظیفتبریزدانشگاه.می آ وردهمراهبهراخالقیتازانباشتیواست،

کندتولیدبازوتولیدراخالقیتسرمایه ی

آوردفراهمرادانشسرمایه ی

کندتربیتراانسانیسرمایه ی

بسازدرااجتماعیسرمایه ی

کندجذبمالیمنابع

کندحفظراطبیعیسرمایه هایو

دانشگاهنقش



دانشگاه تبریز وظیفه دارد

59



با تشکر


