نامه سردبیر
سال  94را زر ضزایطی پطت سز گذاضتین کِ هَقعیت سیاستی ٍ اهٌیتی کطَر ها ،هستحکن تزیي جایگاُ را زر هٌطقِ آضَب سزُ ذاٍرهیاًِ
زارز .تِ ًظز هی رسس کِ اکٌَى ًثایس چٌساى ًگزاًی تشرگی تزای آیٌسُ کطَر اس ایي ًظز زاضتِ تاضین .اها تجزتِ یک زِّ گذضتًِ ،طاى زازُ
کِ تْسیسات اقتصازی عظین هقاتل ایزاى ،ایي قاتلیت را زارز کِ تِ تحزاى ّای سیاسی ٍ اهٌیتی هٌجز ضَز  .لذاست کِ زر سال

 95تایس

تیطتزیي تَجِ تِ اقتصاز هلی ٍ رفع چالصّای آى تاضس.
سؤال ایٌجاست کِ چزا اهزٍس اقتصاز ها ایٌگًَِ تیي تین ٍ اهیس قزار گزفتِ ٍ زر ّواى حال کِ تیطتریي اهیسٍاری را تِ آیٌسُ آى زارین
تیطتزیي ًگزاًی ّا را ّن تز هی اًگیشز؟ هگز ًِ ایٌکِ سس تلٌس هاًع ارتثاطات تیي الوللی کطَر تززاضتِ ضسُ ٍ اکٌَى زست ها تِ هٌاتع تشرگی
اس کاال ٍ فٌاٍری هی رسس کِ قثالً ًوی رسیس؟ هگز ًِ ایٌکِ ًظزیات هرتلف اقتصازی تز تأثیز هْن ت جارت تیي الوللی ٍ سزهایِ گذاری
ذارجی رٍی رضس ٍ اضتغال تأکیس زارًس ٍ تزآٍرزّا ًطاى هی زّس کِ تا سزهایِ زاذلی حساکثز تِ  3/5زرصس رضس هیرسین اها تِ کوک
سزهایِ ذارجی هیتَاًین ایي ًزخ را  2تا  3تزاتز کٌین .پس ًگزاى چِ ّستین؟
تِ ًظز هی رسس کِ عالٍُ تز ًزخ رضس اقتصاز هلی ،عاهل زیگزی ّن تایس زر ًظز گزفتِ ضَز ٍ آى کیفیت ایي ًزخ رضس است  .ایي کیفیت تِ
چِ هعٌاست؟ آیا هوکي است هثالً ًزخ رضس  5زرصسی زر ضزایطی تْتز اس ًزخ  7زرصسی تاضس؟
تِ ًظز ًگارًسُ ،پاسد هثثت است ٍ ایي کیفیت ّواى هیشاى هستحکن تَزى اقتصاز هلی است  .اقتصازی کِ صزفاً تِ ضکل سایسُ

ای تز

اقتصازّای تشرگ زیگزاى عول کززُ ٍ تز ًیزٍی اًساًی ،فٌاٍری ،تزًسّای هلی ٍ تاسار زاذلی ذَزش ،اتکاء ًسثی ًساضتِ تاضس تِ ّواى
تزتیة کِ سزیع رضس هیکٌس تِ سزعت تیطتزی ّن هیتَاًس سهیي ترَرز.
هقاٍهتی کززى اقتصازّ ،واًا تِ هعٌای ٍر ٍز زاًص تِ سطَح هرلتف فٌی ٍ تاسرگاًی کسة ٍ کارّای کطَر است ٍ اقسام ٍ عول هضاعف
تک تک ها زر ایي هسیز ،هطالثِ هلی اس هسیزاى ٍ کارضٌاساى حَسُ فٌاٍری است.
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