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اقتصاد

چیي دس ستبِ ًخست اقتصاد
جْاًی

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى -پیف تیٌی هی قهَز ًهِ
چیي تا ؾال  1858هیالزی گَی ؾثوت ضر رظ بههطیهٌها
تطتایس ٍ ػٌَرى تعضگاطیي رهاهاز جهْهاًهی ضر تهِ ذهَز
رذاهال زّس؛ ریطرى ّن زض ضتثِ ّلسّهوهیهي رههاهههاز
تعضٍ جْاى هطرض ذَرّس گطكت.
تِ گعرضـ هْط تِ ًول رظ پایگاُ ذثطی ضرقاتَزی پطریؽ
ٍرتط ّاٍؼ ًَپطظ قطًت چٌسهلیای ذسهات اطكهِ ری
هكاٍضُ هالی ٍ ًیع یٌی رظ  11قطًت تعضٍ اؿاتطؾهی
زض زًیا ضقس تَلیس ًاذالم زرذلی ًكَضّا ضر تط رؾهاؼ
قاذم رهاهازی تطرتطی هسضت ذطیس ًهِ تهِ ػهٌهَرى
تٌٌیٌی تطری تؼییي رضظـ پَل ّای هرالق تهٌهاض ههی
ضٍز تا ؾال ؾِ زِّ بیٌسُ هیالزی پیف تیٌی ًطزُ رؾت
ًِ زض ریي هیاى ریطرى ّن زض ضتثِ تٌسی ریي هَؾؿهِ ًهِ
ً ۸1كَض هْن جْاى ضر زض تط هی گیطز زیسُ هی قَز.
ّونٌیي عثن گعرضـ ریي هَؾؿِ ًِ تحت ػٌَرى چكهن
رًسرظ تلٌسهست ًام زرضز پیف تیٌی هی قَز تا ؾهِ زّهِ
بیٌسُ چیي گَی ؾثوت ضر زض اَظُ رهاهاز جْهاًهی رظ
بهطیٌا تطتایس ٍ ریاالت هاحسُ زض جایگاُ زٍم جْاى هطرض
گیطز.
تط ّویي رؾاؼ پطریؽ ٍرتط ّاٍؼ ًَپطظ پیهف تهیهٌهی
ًطز تا ؾال  18۸8هیالزی بهطیٌا تطتهطی ذهَز ضر زض
اَظُ رهاهاز جْاًی رظ زؾت زّهس ٍ تها ؾهال 1858
هیالزی چیي كانلِ ذَز ضر تا بهطیٌها تهِ عهطظ ههاتهل
تَجْی ركعریف زّس؛ ریي زض االی رؾت ًِ پیف تهیهٌهی
هی قَز تَلیس ًاذالم زرذلهی چهیهي تها ؾهال 1858
هیالزی تِ  58تطیلیَى ٍ  588هیلیَى زالض ٌّس تِ تهیهف
رظ  11تطیلیَى زالض ٍ بهطیٌا ّن تِ  ۸1تطیلیَى ٍ یٌههس
هیلیاض زالض تطؾس.
ّونٌیي پطریؽ ٍرتط ّاٍؼ ًَپطظ تهطبٍضز ًهطزُ ًهِ
ضٍؾیِ تا ؾال  1858هیالزی زض اهَظُ رههاهههازی زض
هٌغوِ رضٍپا پیكگام قَز ٍ تا تَلیس ًاذالهم زرذهلهی 7
تطیلیَى زالض زض نسض هطرض گیطز ٍ ًكَضّای بلهوهاى
رًگلیؽ ٍ ریاالیا زض پكت ؾط ضٍؾیِ جای گیطًس.

کاّش ّ 0۱ضاس شغل ٍ  ۰۱دسصذ
داسایی باًکی اًگلیس بعذ اص بشگضیت

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى -ذهطٍ رًهگهلهیهؽ رظ
رتحازیِ رضٍپا(تطگعیت) هَجة ًول هٌاى  4.8تطیهلهیهَى
یَضٍ رظ زرضریی تاًٌْای جْاى رظ لٌسى قسُ رؾت.
تِ گعرضـ هْط تِ ًول رظ تلَهثطٍ ذطٍ رًگهلهیهؽ رظ
رتحازیِ رضٍپا تطگعیت هَجة ًول هٌاى  4.8تهطیهلهیهَى
یَضٍ (4.9تطیلیَى زالض) رظ زرضریی تاًٌْای جْاى رظ لٌسى
ٍ زض ًایجِ ًاّف ّ ۸8عرض قـل زض ریي ًكَض قَز.
هؤؾؿِ هغالؼاتی تطٍگل تلػیي تا رػالم ریٌٌِ ریي هثلهؾ
 47زضنس رظ ًل زرضریی ّای ؾیؿان تاًٌی رًگلهیهؽ ضر
تكٌیل هی زّس ترویي ظز  ۸5زضنس رظ كؼالیهت ّهای
تاًٌی لٌسى تِ ؾطرؾط رتحازیِ رضٍپا هٌاول ذَرّس قس.
تؿیاضی رظ قطًت ّای هالی كؼالیت ّای تجاضی ذهَز
ضر تؼس رظ ًْایی قهسى تهطگهعیهت زض ؾهال  1849تهِ
ًكَضّای زیگط ػضَ رتحازیِ رضٍپا هٌاول ذَرٌّس ًطز؛
ػلت ریي رهط لـَ پاؾپَضت رضٍپایی ؾاًٌاى لٌسى رؾهت
ًِ هاًغ ذسهات ضؾاًی یٌپاضچِ قطًت ّا رظ لٌهسى تهِ
ؾایط ًواط رضٍپا هی قَز.
تاًي ّا ٍ هكاطیاى بًْا ًیع ًگطرى هغغ زؾاطؾی ذَز تهِ
رضٍپا تا زٍ ؾال بیٌسُ ّؿاٌس؛ رظ ریي ضٍ تهاًهي ّها رظ
رًٌَى هصرًطرت ذَز ضر تا تٌظین ًٌٌسُ ّهای رضٍپهایهی
تطری یاكاي هٌاى ّای جسیس زض ًكَضّای زیگهط بؿهاظ
ًطزُ رًس تا زض چٌس ّلاِ بیٌسُ تا قطٍع هصرًطرت زٍلت
رًگلیؽ زض ههَضز تهطگهعیهت كهطریهٌهس ًهوهل ههٌهاى
ًاضهٌسرًكاى ضر بؿاظ ًٌٌس.

سٍسیِ بِ اقتصاد بشتش اسٍپا
تبذیل هیشَد

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًهاههِ رضى -تهط رؾهاؼ گهعرضـ
قطًت تیيرلوللی هكاٍضُ رهاهازی ) (PWCتها ؾهال
 1858هیالزی ضٍؾیِ هٌاى رٍل رهاهاز رضٍپها ضر رظ بى
ذَز ذَرّس ًطز.تِ گعرضـ ریؿٌا رظ ٍؾای ضٍؾهیهِ زض
ؾال  1846هیالزی تط رؾاؼ اجن تَلیس ًاذالهم ههلهی
پؽ رظ بلواى غرپي ٌّس بهطیٌا ٍ چیي قكویي رهاههاز
تطتط جْاى تَز ٍ تا ؾال  1858هیالزی تٌهْها ضٍؾهیهِ ٍ
بلواى رظ رضٍپا زض هیاى هسضتْای رهاهازی جهْهاى تهاههی
ذَرٌّس هاًسّ.ونٌیي تط پایِ ریي تحوین زض ؾهال 1858
هیالزی هسضتْای تطتط رهاهازی جْاى تِ تطتهیهة رظ بى
ًكَضّای ٌّس چیي بهطیٌا رًسًٍعی تطظیل ضٍؾیهِ
هٌعیي غرپي بلواى ٍ تطیااًیا ذَرّس تَز.

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى -هطرضزرز ّوٌاضی َّریی كهی ههاتهیهي
ؾاظهاى َّرپیوایی ًكَضی ریطرى ٍ ریطلٌس تِ رهضا ضؾیس.
تِ گعرضـ هْط تِ ًول رظ ؾاظهاى َّرپیوایی ًكَضی ضضا جؼهلهطظرزُ
گلت :تطری رٍلیي تاض هطرضزرز ّوٌاضی كی هاتیي ریطرى ٍ ریهطلهٌهس تهِ
رهضای هحوسجَرز توَریی هؼاٍى رؾااًسرضز پطٍرظ ٍ ضرلهق جهیهوهع
هسیطًل هوطضرت ٍ ریوٌی پطٍرظ ریطلٌس ضؾهیهس.ؾهرهٌهگهَی ؾهاظههاى
َّرپیوایی ًكَضی ركعٍز :تا رهضای ریي هطرضزرز هؿیَلیت ّای ًكَض
ثثت ًٌٌسُ ٍؾایل پطًسُ (ریطلٌس) تِ ًكَض تهْهطُ تهطزرض (ریهطرى) زض
هحسٍزُ ضوائن  8 ٍ 4 6رظ پیواى قیٌاگَ هثٌی تط ًظاضت تط ػولیهات
پطٍرظ تسرٍم نالایت پطٍرظی تؼویط ٍ ًگْسرضی ٍ نسٍض گَرّیٌاهِ
پطؾٌل كٌی ٍ ػولیاتی (ًطٍی پطٍرظ) ٍ گَرّیٌاهِ ّای ٍؾیلِ پطًسُ زض

ریطرى هٌاول هی قَز.
جؼلطظرزُ تا تیاى ریٌٌِ تؿیاضی رظ قطًهاهْهای
تعضٍ ٍ نااة ًام زًیا عطف ههطرضزرز تها
ریطلٌس ّؿاٌس گلت :زض چاضچَب ریي هطرضزرز
ّوٌاضی ظهیٌِ تْطُ تهطزرضی ٍ ػهوهلهیهات
پطٍرظی رظ ًاٍگاى ثهثهت رضٍپهایهی تهَؾهظ
قطًت ّای ریطرًی ریجاز قسُ ٍ تسیي تطتیة قطًت ّای َّرپیوایی ریهطرًهی
هی تَرًٌس هاٌاؾة تا قطریظ ٍ زرهٌِ كؼالیت ذَز هطرضزرزّای ّوٌاضی یا تْطُ
تطزرضی تا قطًت ّای َّرپیوایی یا رجاضُ زٌّسُ ریطلٌسی هٌؼوس ًٌٌس.
هسیط ضٍرتظ ػوَهی ؾاظهاى َّرپیوایی ًكَضی تهطیح ًطز :رظ بًجایهی ًهِ
یي قطًت َّرپیهوهایهی ریهطرًهی ظههیهٌهِ رجهاضُ  7كهطًٍهس ّهَرپهیهوهای
ریطتاؼ(neo ۸18رجاضُ تِ قطط تولیي) ضر زض زؾاَض ًاض هطرض زرزُ رؾت تهِ
هحض تِ ثثت ضؾیسى ریي َّرپیواّا تَؾظ َّرپیوایی ًكَضی ریطلٌس ٍ ٍضٍز
َّرپیوای هصًَض تِ ریطرى هلاز ریي هطرضزرز تطری ریي َّرپیوهاّها ههاتهل رجهطر
ذَرّس تَز.

اًتشاس ّ 0۱ضاس هیلیاسد سیال اٍساق هشاسکت دٍلتی دس یک سال گزشتِ
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى -تاًي هطًهعی
رػالم ًطز زٍلهت رظ رتهاهسری تهْهوهي ههاُ
ؾال 4۸91تاًٌَى ّ ۸8عرض هیلیاضز ضیال رٍضرم
هكاضًت هٌاكط ًطزُ رؾت ًِ تالؾ تط ّكهت
ّعرض ٍ  766هیلیاضز ضیال بى تِ كطٍـ ضؾهیهسُ
رؾت.
تِ گعرضـ ریطًا ضٍرتظ ػوَهی تاًي هطًهعی
زض رزرهِ گعرضـ ّای ریام زّهِ كهجهط ذهَز
گعرضـ ػولٌطز ترف رػاثاضرت ریي تاًي ضر
هٌاكط ًطز.
تط رؾاؼ ریهي گهعرضـ تهاتهت عهط ّهای
قْطزرضی ّای تْطرى هكْس رنلْاى ٍ تثطیع
زض هجوَع تالؾ تط ّ 16عرض هیلیاضز ضیال رٍضرم
هكاضًت هٌاكط قس ًِ ّ 45عرض ٍ  654هیلیاضز
ضیال بى تِ كطٍـ ضؾیس.
ّونٌیي رظ رتاسری ؾال  4۸91تاًٌَى ّ1۸هعرض
هیلیاضز ضیال رٍضرم هكاضًت تِ كطٍـ ًهطكهاهِ
زٍلت زٍتاضُ تِ تهاظرض ػهطضهِ قهسُ ٍ تهِ
پیواًٌاضرى علثٌاض زٍلت ٍرگصرض قسُ رؾت.
**رًاكاض رٍضرم گَرّی ؾپطزُ هستزرض ٍیهػُ
ؾطهایِگصرضی (ػام)
رظ رتاسری تْوي  4۸91زض هجوَع ّ 169عرض ٍ
 588هیلیهاضز ضیهال رٍضرم گهَرّهی ؾهپهطزُ
هست زرض ٍیػُ ؾطهایِگصرضی(ػام) هٌاكط قسُ
رؾت ًِ تالؾ تط ّ 4۸6عرض ٍ  698هیلیاضز ضیهال
بى كطٍذاِ قسُ رؾت.
**رػالم ؾَز هغؼی رٍضرم هكاضًت ؾطضؾیس
قسُ

ؾَز هغؼی رٍضرم هكاضًت رًاكاض یاكاِ تَؾظ
قْطزرضی ّای هن ٍ ههعٍیهي زض ؾهال 4۸88
هحاؾثِ ٍ رػالم قس.
تاًي هطًعی ؾَز هغؼی رٍضرم هكهاضًهت
قْطزرضی هن ضر  1۸.5زضنهس ( ۸.5زضنهس
هاظرز ؾالیاًِ) ٍ قْهطزرضی ههعٍیهي ضر 18.۸
زضنس ( 8.۸ههاظرز ؾهالهیهاًهِ) رػهالم ًهطز.
ؾَز هغؼی رٍضرم هكاضًت رًاكاض یاكاِ تَؾظ
قطًت ًلت ٍ گاظ پاضؼ زض ؾال ً 4۸89هیهع
 6.97زضنس رػالم قس.
**رًاكاض ٍ كطٍـ رٍضرم هطرتحِ
ّ ۸۸عرضهیلیاضزضیال رٍضرم هطرتحِ تا ههَضهَع
ذطیس هحهَالت رؾهاهطرتهػیهي ًكهاٍضظی
تَؾظ ٍظرضت جْاز ًكاٍضظی زض عَل یهي
ؾال گصقاِ رًاكاض یاكت ًِ ّ 19هعرض ٍ 688
هیلیاضز ضیال بى تَؾظ تاًهي ّهای هؿهٌهي
هلت ؾپِ رهاهاز ًَیي ًهاضبكهطیهي پؿهت
تاًي ؾیٌا ٍ ذاٍضههیهاًهِ ذهطیهسرضی قهس.
ٍظرضت تؼاٍى ًاض ٍ ضكاُ رجاواػهی ًهیهع زض

رخیشُساصی ًفت ایشاى  ۰۱هیلیَى
بشکِ افضایش یافت

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاههِ رضى-
هسیطػاهل قطًت پهایهاًهِ ّهای
ًلای ریهطرى رظ ركهاهاها پهطٍغُ
ركعریف  48هیلهیهَى تكهٌهِ ری
ظطكیت شذیطُ ؾاظی ًلت ریهطرى
زض هٌغوِ ذلیج كاضؼ ذثط زرز.
ؾیسپیطٍظ هَؾَی زض گهلهاهگهَ
تا هْط تا رقاضُ تِ ركااا ضؾهوهی
پطٍغُ شذیطُ ؾاظی ًلت ذام زض
گٌاٍُ گلت :رهطٍظ تا اضَض اثیة ری تیغهطف ههؼهاٍى ههْهٌهسؾهی ٍ
پػٍّكی ٍظیط ًلت پطٍغُ شذیطُ ؾاظی  488هیلیَى تكٌِ ظطكیت جهسیهس
ًلت ذام تِ عَض ضؾوی ركااا قس.
هسیطػاهل قطًت پایاًِّای ًلای ریطرى تا رػالم ریٌٌِ تا تْطُ تطزرضی رظ ریي
 48هیلیَى تكٌِ هرعى ظطكیت شذیطُ ؾاظی ًلت ذام ریطرى تِ  ۸8هیلیهَى
تكٌِ ركعریف یاكت تهطیح ًطز :ریي پطٍغُ قاهل عطرای ؾاذت ًهة
ٍ ضرُ رًسرظی ّكت زؾاگاُ هرعى یي هیلیَى تكٌِری زٍ زؾاگاُ هرعى
ّ 588عرض تكٌِری ٍ چْاض هرعى ّ 158عرض تكٌِری شذیطُ ؾهاظی ًهلهت
ذام رؾت.
ریي هوام هؿیَل تا تاًیس تط ریٌٌِ تا تْطُ تطزرضی رظ ریي ههرهاظى جهسیهس
رهٌاى پكایثاًی تیكاط ػولیات نازضرت ًلت ذام رظ پایاًِ ذهاضٍ كهطرّهن
قسُ رؾت رظْاض زرقتً :ل اجن ؾطهایِ گصرضی ریي پطٍغُ ًلهاهی 758
هیلیاضز تَهاى رؾت ًِ تا تْطُ تطزرضی رظ ریي هراظى جسیس ػوهال ههسضت
چاًِ ظًی قطًت هلی ًلت ریطرى تطری تاظرضیاتی ٍ كطٍـ ًلت ذام ًكهَض
ّن ركعریف یاكاِ رؾت.

یي ؾال گصقاِ ّ 18عرضهیلیاضز ضیهال رٍضرم
هطرتحِ تا هَضَع تاهیي هالی تطری ذطیس زرضٍ
تا ّسف تاظپطزرذت تسّیّای تیوِ ؾالهت تها
ػاهلیت تاًي ضكاُ ًاضگطرى هٌاكط ًطز.
**تسٍیي زؾاَضرلؼول تاهیي هالی تٌگاُ ّهای
ًَچي ٍ هاَؾظ
زض ضرؾاای ضؾالت قثٌِ تاًٌی تطری تهاههیهي
هالی ًظام رهاهازی ًكَض زؾاَضرلؼول تاهیهي
هالی تٌگاُّای ًَچي ٍ هاَؾظ تطری تؿْیل
تاهیي هالی ریي گًَِ ٍراسّا رظ عطف تهاًهي
هطًعی تسٍیي ٍ تِ قثٌِ تاًٌی ًكَض تهطری
رجطر رتالؽ قس.
**هؿاثٌی قسى تٌگاُّای ًَچي ٍ هاَؾظ
رظ قطط ًسرقاي تسّی ؿهیهطجهاضی ٍ چهي
تطگكای تطری تهْهطُ ههٌهسی رظ تؿهْهیهالت
تٌگاُ ّای ًَچي ٍ هاَؾظ تَلیسی نٌؼاهی
ًكاٍضظی ٍ ذسهاتی رظ قوَل قطط ًسرقهاهي
تسّی ؿیطجاضی ٍ چهي تهطگكهاهی تهطری
تْطُ هٌسی رظ تؿْهیهالت هؿهاهثهٌهی قهسًهس.
تط رؾاؼ بذطیي بهاض رظ رتاسری ؾال  4۸95تا
 16زی هاُ تالؾ تط ّ 418.7عرض هیلیهاضز ضیهال
تؿْیالت تِ تیف رظ ّ 18.۸عرض تٌگاُ ًَچهي
ٍ هاَؾظ رػغا قسُ ًِ رظ ریي تؼسرز تركی رظ
عطف ًاضگطٍُ تؿْیل ٍ ضكغ هَرًغ تَلیهس تهِ
تاًي ّا هؼطكی قس ٍ تركی ًیع تهِ نهَضت
هؿاوین رظ عطف تاًيّا پطزرذت قسُ رؾهت.
ّونٌیي تطبٍضز هیقَز ریي ضهن تا پایاى ؾهال
تِ ّ 468عرض هیلیاضز ضیال ركعریف یاتس.

ّ5ضاس هیلیاسد تَهاى اص بذّی
دٍلت بِ بیوِ ّا پشداخت شذ

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضى-
هؼاٍى ضئیؽ جوَْضی ٍ ضئیؽ
ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ گهلهت:
رظ هجوَع ّ 8عرض هیلیاضز تَهاى
تسّی زٍلت تِ تیوِ ّا ّ 5هعرض
تَهاى بى پطزرذت ٍ تا زؾهاهَض
ضئیؽ جوَْضی تاهی هاًسُ بى
تِ ظٍزی پطزرذت ذَرّس قس.
تِ گعرضـ ریطًا هحوستاهط ًَترت زض زیهسرض تها بیهت ری ؾهیهسًهاظهن
ًَضهلیسی ًوایٌسُ ٍلی كویِ زض گلؿااى ٍ رهام جوؼِ گطگهاى ّهوهنهٌهیهي
رظْاض زرقت ًِ ؾاالًِ ّ1عرض ٍ 888هیلیاضز تَههاى تهطری رجهطری عهط
تحَل ؾالهت پطزرذت هی قَز.
ٍی ّسف رظ رجطری عط تحَل ؾالهت ضر ًاّف ّعیٌِ ّهای ههطزم ٍ
تْثَز ٍضؼیت تیواضؾااى ّا تیاى ًطز ٍ ركعٍز ًِ پیف رظ ریهي تهطذهی رظ
ركطرز تیوِ ًثَزًس ٍ زض هالة ریي عط تیي  5.5تا  6هیلیَى ًلط زكاطچِ تیوهِ
زضیاكت ًطزًس.
ضئیؽ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ رضاكِ ًطز ًِ تیوِ ؾالهت  44هیلیَى ًهلهط
ضر زض ًكَض قاهل قس زض االی ًِ تطری پَقف  5.5هیلیَى ًلط رػاثاض زض
ًظط گطكاِ قسُ تَز ٍ ّن ریٌي تسّی زٍلت تِ تیوِ رظ ریي تهرهف رؾهت.
ٍی ركعریف تؼطكِ ّا ضر رظزیگط زالیل تسّی زٍلت تِ تیوِ ّا تیاى ًطز.
** هلعم تِ رجطری ههَتات ؾلط ضئیؽ جوَْضی ّؿاین
ضئیؽ تطًاهِ ٍ تَزجِ تا تیاى ریٌٌِ بًنِ زض ؾلهطّهای رؾهاهاًهی ضئهیهؽ
جوَْضی ههَب هی قَز ریي ؾاظهاى هلعم تِ رجطری بى رؾهت ركهعٍز:
زض نَضت ههَض زض ریي ترف ؾاظهاى تایس پاؾرگَ تاقس.

سشذ  ۰۱تا  5۱دسصذی صٌعت خَدسٍ
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضىٍ -ظیط نٌهؼهت
هؼسى ٍ تجاضت گلت :ذَقثرااًِ ػهلهیهطؿهن
توام هحسٍزیت ّا ٍ هكٌالت نٌایهغ ضٍتهِ
جلَ اطًت هی ًٌٌس.
تِ گعرضـ ریؿٌا هحوسضضا ًهؼهوهت ظرزُ زض
ااقیِ ركااا عط تهَؾهؼهِ قهطًهت پهاضؼ
بهپَل ؾاٍُ زض جوغ ذثطًگاضرى تها رقهاضُ تهِ
تاظزیس رًجام قسُ رظ ریي قطًت گهلهت :ریهي
ٍراس رظ ؾال  4۸76بؿاظ تٌاض ًطزُ رؾهت ٍ
رهطٍظ عط تَؾؼِ ضر بؿاظ هی ًٌٌس.
ٍی تا تیاى ریٌٌِ زض ترف زرضٍ ذَقهثهرهاهاًهِ
اسرهل  95زضنس زرضٍی هَضز ًیاظ زض ًكهَض
تَلیس هی قَز ٍ ضٍظ تِ ضٍظ قهاّهس تهَلهیهس
زرضٍّای پیكطكاِ ٍ تیَلَغیهي ّؿهاهیهن ًهِ
زرًف تطذی نسزضنس زرذلی رؾت ٍ نهازض
هی قَز گلتً :لیِ لهَرظم ههَرز رٍلهیهِ ٍ

ٍؾایل تؿاِ تٌسی نٌایغ زرضٍیی ػوستا زرذلی
قسُ رؾت.
ًؼوت ظرزُ گلت :یٌی رظ ًهیهاظّها زض اهَظُ
زرضٍ رًَرع ٍیالّا ٍ بهپَل ّا ّؿاهٌهس ًهِ تها
ظطكیت اسٍز  888هیلیَى ػسز زض ؾهال زض
ًكَض تَلیس هی قًَس ٍ ریي قطًت  188تها
 588هیلیَى ػسز رظ ریهي ههحهههَالت ضر تها
ًیلیت تاال تَلیس هیًٌس.
ٍی گلت :ذَقثرااًهِ تهَلهیهس ههَرز رٍلهیهِ
بهپَلّا ٍ ٍیال ّا ضر زض ًكهَض زرضیهن ٍ زض
اویوت هیقَز گلت ها رظ هاؾِ قهطٍع ههی
ًٌین ٍ تِ قیكِ تؿیاض تها ًهیهلهیهت زرضٍیهی
هیضؾین.
ٍظیط نٌؼت تا رقاضُ تِ ركااا عهط تهَؾهؼهِ
قطًت یسًی هَتَض ریطرى تَلیس ًٌٌسُ رًهَرع
ؾَپاج ذَزضٍ گلت :زض ظهیٌِ تَلهیهس رًهَرع

ًگشاى تاخیش دس اعالم ًشخ خشیذ تضویٌی گٌذم ّستین
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاههِ رضى -هكهاٍض ٍظیهط
جْاز ًكاٍضظی گلت:رػالم تِ هَهغ ًطخ ذطیس
تضویٌی هحهَالت تاثیط تؿعریی زض ًَع ضكهاهاض
ًكاٍضظرى زض هعرضع زرضز ًِ رظ قَضری رهاههاز
تواضا زرضین ّط چِ ؾطیغ تط تهویوات الظم ضر
رتراش ًوایس.رؾواػیل رؾلٌسیاض پَض هجطی عهط
گٌسم زض گلاگَ تا تاقگاُ ذثطًگاضرى جهَرى تها
رقاضُ تِ ؾغح ظیط ًكت گٌسم زض ؾال جهاضی
رظْاض زرقت :هجوَع ؾغح ظیط ًكت گٌسم زض
ؾال ظضرػی جاضی  5هیلیَى ٍ ّ 888عرض ٌّهاهاض

رؾت ًِ زٍ هیلیَى ٍ ّ 88عرض ّهٌهاهاض بى تهِ
گٌسم بتی ٍ ؾِ هیلیَى ٍ ّ 888عرض ّهٌهاهاض تهِ
گٌسم زین رذاهال زرضزٍ.ی ركهعٍز :زض اهال
ااضط گٌسهگاضرى هٌاعن رهلیوی گطم ٍ ذكهي
جٌَب كاضؼ ذَظؾااى تَقْط ریهالم جهٌهَب
ًطهاى زض هطالِ هثاضظُ ٍ ًٌاطل ػلق ّای ّطظ
ٍ ههطف ًَز رظٍتِ ّؿاٌس.رؾلٌهسیهاض پهَض تها
رقاضُ تِ تطًاهِ ّهای ٍظرضتهرهاًهِ زض ضرؾهاهای
ركعریف ًوی ٍ ًیلی هحهَل گلت :عهی زٍ
ؾال رذیط رضهام جسیس ضذكاى قاَّض هْطگاى ٍ

ؾَپاج ّای هَتَضّای رااطرهی ًیع توطیثا تهِ
ذَزًلایی ضؾیسُ رین ٍ ًهوهاًهاى ركهعریهف
تَلیس زرزُ ذَرّس قس تا تاَرًهیهن تهرهكهی رظ
هحهَالت ضر نازض ًٌین.
ٍی رظْاض ًطز :زض اال ااضط تركی رظ ههَرز
رٍلیِ كَالز هرهَل هَضز ًیاظ تطری تهَلهیهس
ریي هحهَل رظ ذاض ٍرضز هی قَز ٍلی تطری
تَلیس زرذلی ریي ًَع كَالز ًیع تطًهاههِ ضیهعی
قسُ رؾت.
ؾیالى زض جْت ركعریف ًوی ٍ ًیلی هحههَل
هؼطكی قس تِ عَضیٌِ ضهن هْطگاى تا پطٍتهیهیهي
 41زضنس زض هٌاعن ذهَظؾهاهاى قهاّهَض تها
پطٍتییي 41.81زضنس زض هٌاعن جٌَب كهاضؼ
زقت ػثاؼ زض رذایاض ًكاٍضظرى هطرض گهطكهت
چطر ًِ ریي رضهام تطری تَلیس ًاى ّای اجهیهن ٍ
زیگط نٌایغ تؿیاض هٌاؾة رؾهت.ههجهطی عهط
گٌسم رزرهِ زرز :رظ ؾهَی قهطًهت ذهسههات
اوایای ٍ رتحازیِ تؼاٍى ضٍؾاایی ؾایط پكایثاًی
ّا رظ ًظط ًَز رظٍتِ ٍ ؾطى زض هطالِ تهاههیهي
رؾت ًِ زضًیوِ زٍم رؾلٌس هاُ ٍ كهطٍضزیهي تهِ
هیعرى ًاكی زض رذایاض ًكاٍضظرى هطرض هی گیهطز
ٍ هحسٍزیای زض ریي ظهیٌِ ٍجَز ًسرضز.

هقالِ اقتصادی
اقتصاد سیاسی ًظام باًکی

رزرهِ رظ قواضُ هثل:
رؾاوالل تاًي هطًعی تسرى هلَْم رؾت ًِ جهٌهؽ ٍ
ؾاذااض تاظرض پَل هالاٍت رظ ؾیاؾتّای هالی رؾهت ٍ
ریي زٍ تاظرض تلاٍتّای هثٌایی تا ّن زرضًس .رؾاوالل زض
ٍرهغ تسرى هلَْم رؾت ًِ ّط ترف هغاتن تها ههاّهیهت
ذال ذَز ؾیاؾاگصرضی ٍ رزرضُ قَز ًِ بًٌِ رظ ّهن
هٌلي تاقٌس.
تِ ػثاضتی رؾاوالل تِ هلَْم رًجام یي كطبیٌس هكرم
تَؾظ یي جعء هكرم رظ یي ؾیؿان هكرم رؾت.
تِ عَض هثال ّسف یي ذَزضٍ اهطًهت تهِ ؾهوهت
جلَؾت رها تطذی هغؼات تٌا تط ٍظهیهلهِ شرتهی ذهَز
هوٌي رؾت اطًاتی زض جْات هرالق رًجام زٌّس رهها
ّواى اطًت هؿهاهوهل زض تهؼهاههل تها اهطًهات ٍ
ًاضًطزّای ؾایط هغؼات زض هجوَع اهطًهت ضٍ تهِ
جلَی ذَزضٍ ضر تضویي هیًٌس.
پؽ زض ٍرهغ رظ رتاسر تایس پطؾیس ًِ ٍظیلِ رنهلهی ًهْهاز
ااًویت چیؿت تا پؽ رظ بى تِ ٍظایق ؾایط رجهعری
ریي ًْاز پطزرذاِ قَزّ .طچٌس پاؾد تهِ ریهي پهطؾهف
هثٌایی ذاض رظ اَنلِ ریي ًَقااض رؾت رهها تهِ عهَض
ذالنِ زٍلت ّا زض اَظُ رهاههازی تهٌهاتهط ههٌهاتهة
رهاهازی ٍظایق هالاٍتی ضر تط ػْسُ زرضًس.
رها تیف ٍ پیف رظ ّوِ بًْا تثثیت رههاهههاز رظ عهطیهن
رػوال ؾیاؾت ّای ًظاضتی ّوطرُ تا ریجاز رعویهٌهاى زض
كؼاالى رهاهازی ضر تایس رظ جولِ ٍظایهق رنهلهی یهي
ااًویت ػوالیی تطقوطز.
زض ریي ضرؾاا تَضم تِ ػٌَرى یٌی رظ چْاض هاـیط رنهلهی
رهاهاز ًالى ًوف اؿاؾی ضر زض ریجاز ثثات ٍ رظ تهیهي
تطزى ًارعویٌاًی هیاى كؼاالى رهاهازی ریلا هیًٌهس ًهِ
توطیث ًا رؿلة هالٌطرى رهاهازی تهط ًهوهف تهی تهسیهل
ؾیاؾتّای پَلی زض ریجاز ریي زٍ تاًیس زرضًس.
رؾاؾاً هْنتطیي ّسف ٍ ضؾالت تاًي هطًعی تِػهٌهَرى
ؾیاؾاگصرض پَلی ًٌاطل تَضم رؾت؛ تِ ریي زلهیهل ًهِ
تَضم ّعیٌِّای تؿیاض ؾٌگیٌی تٍِیػُ زض تلهٌهسههست زض
رهاهاز تط جای هیگصرضز ٍ هْنتطیي ّعیٌِ بى لغوِ تهِ
تَلیس رؾت .هؿٍَلیت ًٌاطل تَضم ًیع تط ػْهسُ تهاًهي
هطًعی رؾت ٍ زذالت ؾایط ًْازّا تِ هؼٌای رذاالل زض
ّسف ًٌاطل تَضم ٍ زضًایجِ تیثثاتی رهاهازی رؾت.
رظ بًجا ًِ ػوط زٍلتّا هحسٍز رؾت ّوَرضُ تیهن بى
ٍجَز زرضز ًِ تا رتراش ؾیاؾتّهای ًؿهطی تهَزجهِ
ػَرهة تَضهی ضر تِ تاظرض گؿیل زرضًس .زٍلتّا تِ ٍیهػُ
زض زٍضُ ّایی ًِ رّسرف تلٌسپهطٍرظرًهِ زض ؾهط زرضًهس
تاًي هطًعی ضر تحت ككاض هطرض هیزٌّس تا تهِ رًهحهای
هرالق ریي تطًاهِّا ضر رجطریی ًٌٌس.
■ رظ تاًي هطًعی ٍرم هیگیطًس ٍ زض ظهیٌِ ّهایهی ًهِ
رؿلة تاظزُ رهاهازی هكرهی ًسرضز ٍ رؿلة رًگیعُّای
پَپَلیؿای بى تؿیاض هَی رؾت ّعیٌِ هی ًهٌهٌهس .عهی
زٍضُ ًَتاّی ریي ّعیٌِّا تِ هحض ٍضٍز تِ تطرظًهاههِ
تاًي هطًعی ػیٌاً تِ پایِ پَلی ركعٍزُ قسُ رظ عهطیهن
ضطیة كعریٌسُ پَلی هَجة تَضم هیقَز.
■ هٌاتغ تاًي ّا ضر تِ ؾوت ٍ ؾَیی ًهِ ذهَز تههَض
هی ًٌس هؿیط زضؾت رهاهاز رؾت ًاًالیهعُ ههی ًهٌهس.
تسیي نَضت ًِ تا رذص هجَظ رظ پاضلواى تاًهي ّها ضر
هٌلق تِ پطزرذت هٌاتغ هالی تِ ترفّا ٍ نٌایغ ههَضز
اوایت ذَز هیًٌس .ػسم رقطرف تاًيّا تِ زلیل ًثهَز
هغالؼِ ًاكی ریي عط ّا رظ یيؾَ ٍ تضهوهیهي زٍلهت
تطری تاظپطزرذت ریي تؿْیالت تِ تاًيّا ػوالً ههٌهاتهغ
هالی ضر هٌحطف ٍ زض ًْایت رتالف هیًٌس.
تط رؾاؼ قاذم ًًَطهي تاًي هطًعی ریطرى پؽ رظ
ػطتؿااى ؾؼَزی ٍرتؿاِتطیي تاًي هطًعی زًهیهاؾهت.
ًگاّی تِ تطًیة هجوغ ػوَهی تاًي هطًعی ریطرى زض
هوایؿِ تا تاًيّای هطًعی ؾایط ًكَضّا ًكاى هیزّس
ًِ تاًي هطًعی ٍ تِعَض ًلی ؾیؿان تاًٌی زض ریهطرى
ػوالً هلي زٍلت رؾت ًِ تا بهسى ٍ ضكاي زٍلتّها ٍ
تا تـییطرت رؿلة بٍرًگاضزی زض ؾهیهاؾهت ّهای بًهْها
ال ههاتهلهیهت
ضؾالت تثثیت رهاهاز ٍ ًٌاطل تهَضم ػهوه ً
رجطریی ذَز ضر رظ زؾت هیزّس.
زض ٍرهغ زٍلت ّا تا ككاض تط تاًي هطًعی ّعیٌهِ ّهای
ًاقی رظ ًاتَرًیّای ذَز ضر زض اهَظُ ّهای ههرهاهلهق
هسیطیت رهاهاز ٍ رهاهاز ؾیاؾی تها تهعضیهن پهَل تهِ
گطٍُّای ًِ ااهی ؾیاؾتّای ذَز هیزرًٌس ٍ ؾؼهی
زض الظ پایگاُ رجاواػی ذهَز زرضًهس .رهها چهٌهاًهنهِ
عطكسرضرى رؾاوالل تاًيّای هطًعی ػٌَرى هی ًهٌهٌهس
رهاهاز ؾیاؾاگصرض هیذَرّس ٍ ؾیاؾاگصرض هاهرهههم
رؾت ٍ ًِ ًوایٌسُ هطزم!
زض ٍرهغ ٍهای یي هاـیط ًلیسی ٍ رنلی یؼٌی ًطخ ؾَز
تاًٌی تاتغ تاظرض ًثاقس ٍ هاػسُ بى تِ زؾت زٍلت تهاقهس
ٍ بى ًطخّا ًیع تِ گًَِری تؼییي قًَس ًِ پایهیهي تهط رظ
ًطخ تَضم تاقس تاًي ّا تطری ریٌٌِ جهثهطرى ًهٌهٌهس ٍ
ًاضًاهِ زضذكاًی ضر تطری ؾْاهسرضرى ذَز ًكاى زّهٌهس
رظ ؾایط كؼالیت ّای زیگط رظ جولِ تٌگاّسرضی رؾهاهلهازُ
هیًٌٌس .زٍلتّا زض هواعؼی تِ ٍرؾغِ ّوهاى رّهسرف
تلٌسپطٍرظرًِ ًؿطی ّای تؿیهاض تهعضگهی ضر تهط جهای
گصرقاٌس ٍ ػوالً تِ ًظام تاًٌی تسٌّاض قسًس.
رظ بًجا ًِ زٍلتّای تؼسی ّن ًِتٌْا هازض تِ تؿَیِ ریي
تسّی ّا ًثَزًس تلٌِ تط اجن بى ركعٍزًهس تهِ ًهاچهاض
تركی رظ تٌگاُّا یا ؾْام بًْا زض رظری ریي تسّیّها تهِ
تاًيّا ٍرگصرض قس.
ریٌجا ًوغِ قطٍع رًحطرف هؿیط ًظام تاًٌی رظ ضؾهالهت
شرتی ذَز تَز ًِ ًٌاطل زؾاَضی ًطخ ؾهَز ًهیهع تهط
ٍذاهت رٍضاع ركعٍز.
زٍلت رظ یيؾَ تاًيّا ضر هلط ذَز زض هَرهغ تهحهطرى
هی تیٌس ٍ رظ ؾَی زیگط تا تسٌّاض ًطزى تیكاط ٍ تیكاهط
ذَز تِ بى هَجثات رًحطرف ّطچِ تیكاطـ ضر كهطرّهن
هی بٍضزً .ظام تاًٌی ًیع ظهاّهط ًر رظ ریهي تهاظی تهسـ
ًویبیس چطرًِ زٍلت توایف ضر تضویي هیًٌس!

