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 ِهطاخؼِ لبثل زضیبفت است، هثل حسبةّبی زیساضی $ثِ هحؽ ّبی زض زست اضربظ ثِ اؾبفِ سپطزُحدن پَل: هیعاى اسىٌبس ٍ سى-

 ّبّبی خبضی# ثرص ذػَغی ًعز ثبًه

 :ضَز.زاض، چَى سطیغ لبثل ًمسضسى ًیست، ضجِ پَل گفتِ هیاًساظ ٍ هستّبی پسهدوَع ٍخَُ زض حسبة ضجِ پَل 

  :هدوَع پَل ٍ ضجِ پَلًمسیٌگی 

  ّبی ذبلع زاضاییتطیي الالم پبیِ پَلی: اظ سَیی زیگط هْن است.هٌبثغ پبیِ پَلی: پَل ًمس زض زست هطزم هؼبزل ثب هٌبثغ پبیِ پَلی

 ّبّب ٍ ثسّیّب ثِ ثبًه هطوعی ٍ ذبلع سبیط زاضاییذبضخی ثبًه هطوعی، ذبلع ثسّی زٍلت ثِ ثبًه هطوعی، ثسّی ثبًه

 ُك وطزُ.ای وِ زاضتِ، پَل ثبًىی ذلؾطیت فعایٌسُ پَلی: ًطبى زٌّسُ ایٌىِ ًظبم ثبًىی، چٌس ثطاثط سپطز 

 ،ضَز.حدن ثبثت پَل زض زضٍى ًظبى التػبزی تجسیل ثِ زضآهس هی سطػت گطزش پَل: تؼساز زفؼبتی وِ زض یه ثبظُ ظهبًی هطرع 

 تعزیف تورم

 ًىبت:ّبتؼطیف: افعایص سكح ػوَهی لیوت ، 

 افعایص سكح ػوَهی ٍ ًِ چٌس وبالی ذبظ -

 ّوسیگط ضا ذٌثی وٌٌس.افعایص یه سطی وبال ٍ وبّص یه سطی زیگط هوىي است  -

 گیطی. هوىي است تغییطاتی زض ایي ثبظُ ایدبز ٍ حصف ضًَس.فبغلِ ظهبًی هطرع $هؼوَال یه سبلِ# ثطای اًساظُ -

 گیزی تورماوداسه

 ضَز، ًىبت:ّبی ظًسگی هحبسجِ هیفطٍضی یب ضبذع ّعیٌِّبی ذطزُگیطی لیوتّب، اظ قطیك اًساظُسكح ػوَهی لیوت

 وبال ٍ ذسهت# تَسف ثبًه هطوعی 333ٌَع $حسٍز فْطست الالم هت -

 ّبی هرتلف ضْط، هجٌبست.ّبی ثرصهیبًگیي لیوت -

 وٌس.ضا تَلیس هی وٌٌسُیب ضبذع لیوت هػطف فطٍضیزضًظط گطفتي لیوت ٍ ٍظى الالم زض سجس ذبًَاض، ضبذع ذطزُ -

$الالم سجس  ثب تَخِ ثِ تغییط هؼیبض هحبسجِ .استبًساضزّبی خْبًیتغییط الالم فْطست ثب تَخِ ثِ تغییطات سجه ظًسگی ثب استٌبز ثِ  -

 ضَز.وٌٌس ٍ ّط چٌس سبل ػَؼ هیسبل ذبظ اػالم هی ، ًطخ تَضم ضا ثط اسبس هؼیبض ّوبىذبًَاض#

 ضَز.ضًَس، ٍلی اخبضُ هسىي لحبل هیاًس حسبة ًویهؼوَال ضضس لیوت ظهیي ٍ هسىي چَى زاضایی -

 فطٍضی ٍ ضبذع لیوت تَلیسوٌٌسُ تَسف ثبًه هطوعیوسُهحبسجِ ضبذع هجتٌی ثط ػ -

 تورم در ایزان

 ذَاًٌس.تَزُ هطزم، هْوتطیي هطىل التػبز ایطاى ضا تَضم هی -

 هثجت ثَز. 43ػولىطز زض هْبض تَضم زض زِّ  -

 ضَن ًفتی زِّ پٌدبُ ٍ افعایص ًبگْبًی زضآهس ٍ پس اظ آى تَضم هعهي زض التػبز ایطاى -

ای وطَضّبی زضحبل تَسؼِ هثل ثطظیل، آضغاًتیي، ضیلی، هىعیه، تطویِ تػَض ػوَم، تَضم زض ایطاى ذیلی ضسیس ًجَزُ، زض زٍضُ ثطذالف -

 $اثطتَضم# تَضهْبی ثسیبض ضسیس زاضتٌس.
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 تَضم زض ایطاى ثْتط اظ وطَضّبی آهطیىبی التیي ٍ ثستط اظ وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ضطق آسیب ٍ ػطثی -

 اًس، اهب ایطاى زٍضلوی ضا ًتَاًستِض هْبض تَضم ؾؼیف ثَزُ، ثطذی وطَضّب تَضم سِ، چْبض ضلوی ذَز ضا ته ضلوی وطزُػولىطز ایطاى ز -

 ثبالست. [ایطاى خعء زُ وطَض زاضای ثبالتطیي ًطخ تَضم، ضبیس چَى ًسجتب ]ٍ ًِ ذیلی! -

 سیس ًیست.وي ضسُ ٍ زضهبى آضىبضی زاضز ٍ ًیبظی ثِ ضاُ حل خزض زًیب هؼؿل تَضم ضیطِ -

 ًبوبضآهسی ػلن التػبزػسم هْبض تَضم ًبضی اظ ػسم استفبزُ اظ زستبٍضزّبی ػلن التػبز ًَیي است ٍ ًِ  -

 تؼْسات ثیص اظ تَاى زٍلت ثِ هطزم ثطای خلت ًظط آًْب ٍ وسطی ثَزخِ ٍ تَضم -

 پیامدهای تورم

 تطًس.ٍضی هْنوبّص ضضس التػبزی ٍ افت ثْطُثطذالف هطزم، زض ًظط التػبززاًبى تَضم زض زضخبت ثؼسی اّویت لطاض زاضز.  -

 تَضم ًطبًِ ٍخَز هطىل زض التػبز است ٍ ًِ ػلت آى.  -

-ٍ ضًٍك ٍاسكِ گصاضیآیٌسُ ثطای غبحجبى وست ٍ وبض ٍ ػسم توبیل ثِ سطهبیِ ثیٌیٍ ػسم پیص ثجبتی ثیطتط التػبزیتَضم ثیطتط، ثی -

 وطزى سطهبیِ اظ وطَض گطی  یب تجسیل پَل ثِ اضظ ذبضخی یب قال یب ذبضج

. ذطیس ثیص اظ ًیبظ ّدَم هطزم ثطای ذطیس وبالّبی ثبزٍام ثب ٍخَز تَضم: ذًَِ، هبضیي. چَى ًگْساضتي پَل یؼٌی وبّص لسضت ذطیس -

 ایي وبالّب. افعایص لیوت هسىي زض ایطاى.

 هسىي ًمص پبییي ثَزى سَز ثبًىی ٍ ّوعهبى ثبال ضفتي لیوت هسىي زض افعایص تمبؾبی غیطهػطفی -

 اضىبل ػسم ثبالضفتي غبزضات غیطًفتی ثب ثبالضفتي لیوت اضظ: ًطخ اسوی ثبال ضفتِ ٍ ًِ ٍالؼی. -

 لیوت اسوی ثٌعیي ًیع زض همبقغ هرتلف افعایص یبفتِ، ٍلی آیب لیوت ٍالؼی ّن افعایص یبفتِ؟ -

 فطیجبًِ ٍ هؿطّبی همكؼی، ػَامتػوین ّبی غلف زٍلت زض ضطایف تَضهی ثِ زلیل فطبض افىبض ػوَهی ٍ اتربشگصاضیتطسیس سیبست -

ّبی تغییط ثطچست لیوت وٌٌس ٍ تٌْب ّعیٌِثیٌی ثبضس، افطاز آى ضا زض لطؼ زازى ٍ گطفتي لحبل هیزض ضطایكی وِ تَضهی لبثل پیص -

 ضٍی هحػَالت ٍ هطاخؼِ هىطض ثِ ثبًه خْت ًگْساضی ًمسیٌگی الظم هجبزالت ضٍظهطُ ٍخَز زاضز.

 ضَز.ّبی تَلیسی هیِ تؼَیك ذطیس ٍ ظیبى ثٌگبُتَضم هٌفی هٌدط ث -

 زاًٌس.التػبززاًبى تَضم ذفیف ووتط اظ پٌح زضغس ضا هٌبست هی -

 (2) وقش وظام باوکی در اقتصاد

زسترف ضس  ؛تط ثَزخبثدبیی زسترف ثدبی قال وِ ضاحت :ّب ثدبی قالذفثَخَز آهسى زست قل؛ غطافی ثطای ضٌبسبیی اغل ثَزى

ًگِ زاضتي  ؛ػسم هطاخؼِ ّوِ غبحجبى قال ثب ّن ٍ اهىبى لطؼ زازى قالّب $یب اسىٌبسْبی هؼبزل آًْب# ٍ زضیبفت ثْطُ ؛اسىٌبس

 .همساضی هطرع اظ قال ثطای پبسرگَیی ثِ هطاخؼبى

 ّب.زضآهس اظ ثْطُ ٍ وست # ٍ اػكبی اػتجبض $ٍام زازى#"پَل پطلسضت"یب  گصاضاىاظ هحل هٌبثغ هَخَز $سپطزُ سطهبیِ "پَل ثبًىی"ذلك 

 (2وقش باوک مزکشی در اقتصاد )
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، هٌدط ٍ ًظبضت ثط ضػبیت ایي هحسٍزیت لعٍم ایدبز هحسٍزیت ثطای ذلك پَل ،ّب ٍ ٍضضىستگی ظیبز آًْبضٍیِ پَل تَسف ثبًهذلك ثی

 ثِ ایدبز ثبًه هطوعی ضس.

اقویٌبى ذبقط هطزم ثِ ذبقط ٍخَز ثبًه هطوعی  اػتوبزی.ًعز ثبًه هطوعی ثطای ضفغ هطىل زض ضطایف ثی "ًسجت سپطزُ لبًًَی"ٍخَز 

 ضَز.ٍاضز ػول هی "آذطیي چبضُ"وِ اگط ثبًىی زچبض هطىل ضَز ثِ ػٌَاى 

 ّب هوىي است سَء استفبزُ وٌٌس.فبیسُ ثیوِ سپطزُ ثبًىی، ذیبل ضاحت هطزم است ٍلی ثبًه

 گذاری پولیابشارهای سیاست

 تغییط زض ًسجت سپطزُ لبًًَی -1

 تغییط زض ًطخ تٌعیل هدسز -2

 ػولیبت ثبظاض ثبظ -3

ثَسیلِ اثعاضّبی فَق، ًطخ ثْطُ  ،ثبًه هطوعی ثدبی زستَضی ػول وطزى هست ثط ثْطُ اسوی.ثبًه هطوعی ثطای تبثیط وَتبُ سِ اثعاض

 زّس.زّس، زض ضطایف ضوَز ثْطُ ضا وبّص ٍ زض ضطایف ضضس ثیص اظ تَاى، افعایص هیضا تغییط هی

ّبی هرتلف ثطاثط هجلغ یه هٌجغ پَلی $پس اًساظ هطزم# لبثل ٍام زازى تَسف ثبًه 5" ثبضس، حساوثط تب 23پطزُ لبًًَی اگط ًسجت س

 . ایي ًسجت ّطچٌسسبل هوىي است تغییط وٌس ٍ ًِ ّویطِ.1$پس اظ چطذص پَل ٍام زض ثبًىْبی هرتلف# است

تط وبض آیٌس ٍ هحتبقبًِّب ووتط ثِ سطاغص هیس ٍ اگط ظیبز ثبضس، ثبًهزّّب هیًطخ تٌعیل، ثْطُ ٍاهی است وِ ثبًه هطوعی ثِ ثبًه

 2ذَاٌّس وطز تب ثِ ووجَز هٌبثغ ًرَضًس.

زاضی زٍلت اٍضاق لطؾِ ضا ذعاًِ ػولیبت ثبظاض ثبظ، هٌَـ ثِ ٍخَز اٍضاق لطؾِ است وِ ثِ زلیل ضثَی زاًستي ثؼس اًمالة حصف ضس.

"#، ٍلی لیوت ذَز اٍضاق ثستِ ثِ ػطؾِ ٍ 13ًطخ سَز اسوی ثبثت است $هثال  زّس.زٍلت هی ّن وٌس ٍ سَزش ضاهٌتطط هی

-ٍ وبّص لیوت آى، سَز ٍالؼی آى افعایص هی $خوغ وطزى پَل هطزم# ثب افعایص ػطؾِ اٍضاق ػطؾِ تمبؾبی آى تغییط ذَاّس وطز.

ذطیس اٍضاق لطؾِ زض همبثل  ثبًىی# افعایص ذَاّس یبفت.یبثس، ؾوٌب ثِ زلیل ون ضسى همساض پَل زض خبهؼِ، لیوت پَل $یؼٌی ثْطُ 

 تَسف زٍلت ٍ افعایص پَل زض خبهؼِ زض ًْبیت هٌدط ثِ وبّص ثْطُ ثبًىی ذَاّس ضس.

اٍضاق هطبضوت زض ایطاى ثِ زلیل تؼْس زٍلت ثِ ذطیس ثِ لیوت اسوی $ٍ تبثغ ػطؾِ ٍ تمبؾب ًجَزى# هبّیتص ثب اٍضاق لطؾِ تفبٍت 

ضَز $تب ًمسیٌگی خبهؼِ ٍالؼب ون ضَز# ٍلی پَل هبًس ٍ ٍاضز خبهؼِ ًویذطیس اٍضاق لطؾِ ًعز ثبًه هطوعی هی زاضز. ؾوٌب پَل

3ضَز.ّبی ػوطاًی هدسز ٍاضز زٍلت هیاٍضاق هطبضوت تَسف پطٍغُ
 

                                                      

 " ثسف پبیِ پَلی ووتط ثَزُ است.23همبثل حبلت  زض ضَز، ایي یؼٌی" ثبضس، تٌْب سِ ثطاثط سطهبیِ هطزم زض خبهؼِ پَل ذلك هی33حبل اگط ایي همساض،  1
سَء استفبزُ ًىٌٌس، فطؼ وٌیس ثبًىی ثِ زلیل ایٌىِ هیساًس حتی ّب اظ ضطایف ّب تٌْب ٍلتی ٍخَز ذَاّس زاضت وِ ثبًهالجتِ ایي احتیبـ زض ػولىطز ثبًه 2

ّب#، حتوب پطتیجبًص ّب ٍ گستطش ٍضضىستگی ثِ سبیط ثبًهزض غَضت ٍضضىستگی، ثبًه هطوعی ثطای ػسم اذالل زض ضجىِ ثبًىی $ضخَع هطزم ثِ ثبًه

 ذَاّس ثَز، ثؼیس است وِ احتیبـ الظم ضا ثؼول آٍضز.
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 تاثیزات سیاست پولی

ٍلتی  .مبثل تَخِ ثِ وبّص تَضم، ووتط استثِ ضضس التػبزی ٍ وبّص ثیىبضی، ٍظى آًْب زض هضغن تَخِ زض اّساف ثبًه هطوعی، ػلی

ضضس التػبزی ثیطتط اظ تَاى ثبضس ٍ احتوبل تَضم ثطٍز $ثِ زلیل ووتط ثَزى هٌبثغ تَلیس ٍ ثبال ضفتي لیوت آًْب#، ثبًه هطوعی ثب فطٍش 

 4وٌس.اش ضا اػوبل هیاٍضاق لطؾِ پَل ضا اظ خبهؼِ خوغ ٍ ثسیٌَسیلِ سیبست اًمجبؾی

ذطٍج اظ ضوَز ٍ وبّص تَضم: اگط ثب الساهبت ثبًه هطوعی، ًطخ ثْطُ وبّص یبثس تب تَلیس ضًٍك گیطز، ثب افعایص پَل زض  ّبیتاللی سیبست

 خبهؼِ ٍ ثِ قجغ آى افعایص تمبؾب هوىي است هٌدط ثِ افعایص تَضم گطزز. ثبًه هطوعی ثبیس ثب احتیبـ ػول وٌس.

 استقالل باوک مزکشی

گیطز ثِ آًْب ّن ثسّىبض ّب هیّبیی ّن وِ اظ ثبًهسْبی زست هطزم، ثِ آًْب ثسّىبض است. ثبثت سپطزُثبًه هطوعی ثبثت توبم اسىٌب

 است.

زاضایی ّبی ثبًه هطوعی زض لسین قال ٍ خَاّط ثَز، االى زیگط ایٌگًَِ ًیست ٍ وسی ثطای تؼَیؽ پَلص ثب اسىٌبس ًعز ثبًه هطوعی 

ّبیص، ذص ضسُ اظ هطزم تَسف زٍلت، ثسّی زٍلت ثِ ثبًه هطوعی. ثبًه هطوعی هؼبزل زاضاییّبیص: اضظ ذبضخی، هبلیبت اًویطٍز. زاضایی

وٌس لَُ ػبللِ تَاًس پبیِ پَلی ضا زٍثطاثط وٌس، آًچِ هحسٍزش هیوٌس#. اگط ثرَاّس هیوٌس ثطای ذَزش $پَل چبح هیثسّی ایدبز هی

 است ٍ ًِ تَاًبیی فٌی.

ٍ ثالی ثلٌسهست ًبضی اظ آى. ثبیس ثبًه هطوعی  زٍلت یب هطزم ّبی وَتبُ هستبًه هطوعی ثطای هٌفؼتذكط الساهبت پَپَلیستی ثب اثعاض ث

 اًس.اًسیطی وطزُوطَضّب ثطای استمالل ثبًه هطوعی اظ زٍلت چبضُ هستمل اظ زٍلت ثبضس.

ًطخ تَضم زض اسٌبز ثبالزستی  زض وطَض هب ّیچىسام ضا ًساضز. صاضی زاضز ٍ ّن استمالل ػولیبتی.گفسضال ضظضٍ آهطیىب ّن استمالل زض ّسف

ّبیی زض تطخیح اذیطا غجحت الجتِ ضَز. حمی وِ ًوبیٌسگبى ثطای زذبلت زض تؼییي ثْطُ ثطای ذَزضبى لبئل ثَزًس.گیطی هیّسف

 ّبی هبلی $ثَزخِ، زٍلت# ٍ پَلی $ثبًه هطوعی# ضسُ است.ّوبٌّگی سیبست

 تبییه تورمهای رایج در دیدگاه

ّب ثبال ّبی تَلیس ٍ ػَاهل آى، لیوتزاًس، یؼٌی ثب افعایص ّعیٌِاٍل تَضم ضا ًبضی اظ فطبض ّعیٌِ هی ایطاى زچبض تَضم هعهي است. تئَضی

 $تَخِ ثِ سوت ػطؾِ# زاًس.ض.ز. ضاُ ػالخص ضا ّن وبّص الالم زست زٍلت، ّوچَى ًطخ اضظ ٍ ثْطُ ثبًىی هیهی

 زاًس.هی ضٍیِ ًمسیٌگیی ًبضی اظ ضضس ثیزاًس ٍ ػلت آى ضا ٍخَز هبظاز تمبؾبپَلی هی تَضم ایطاى ضا یه پسیسُ یگطی، هطىلتئَضی ز

ػلت افعایص ًمسیٌگی زض ّط زٍ حبلت اًجسبـ پبیِ پَلی زض ّط  چطا تَضم زض ّط زٍ حبلت افعایص ٍ وبّص لیوت ًفت ٍخَز زاضز؟ پس

 زٍ حبلت است، ٍلی ثب زالیل هرتلف:

                                                                                                                                                                           

 زاض است.ثب ًظبم ثبًىی هسضى، ذٌسُ هب زض هَاخِْزٍالی ایي ضتطسَاضی زٍال 3
 ثط هیعاى تَضم تبثیط ثگصاضز. تَاًس سطیؼتطضسس زض وٌبض زٍ اثعاض زیگط ثبًه هطوعی ثطای وٌتطل تَضم، اٍضاق لطؾِ هیثٌظط هی 4

http://abcbourse.ir/


www.aminaramesh.blog.ir 

amin.aramesh@gmail.com 

 هطالة تیشتر در:

 ایویل هن:

 کتاب اقتصاد ترای هوه

 علی سرزعین

 فصل سوم: سیاستهای ناظر ته ههار تورم

 

5 

 

ثبًه وٌس ٍ ّب# اظ ثبًه هطوعی استمطاؼ هیضطایف وبّص لیوت ًفت، زٍلت ثِ زلیل وسطی ثَزخِ $ػسم تَاًبیی زض وبّص ّعیٌِزض  -

ضسس. زض ایي حبلت تٌْب زّس، ایي پَل ًْبیتب ثِ زست هطزم هیهطوعی ّن ثِ زلیل ٍخَز ایي ثسّی، پَل ثسٍى پطتَاًِ زست زٍلت هی

 .ضَز. هبلیبت تَضهییبثس ٍ ثبػث تَضم هیّب افعایص هیزلیل ػسم افعایص وبال ٍ ذسهبت، لیوتضَز، ٍلی ثِ پَل ظیبز هی

ثیٌی ضسُ، پَل چبح ثیٌی ثبًه هطوعی $افعایص لیوت ًفت#، ثبًه هطوعی ثطای هبظاز زضآهس پیصزض حبلت افعایص زضآهس ثیص اظ پیص -

 سض حسبة غٌسٍق شذیطُ اضظی ثطای ّویي ایدبز ضَز.بیِ هٌدط ثِ تَضم هیزّس ٍ زض ًْبیت ثسف پوٌس ٍ زض اذتیبض زٍلت لطاض هیهی

 وِ هبظاز افعایص زضآهس ًفتی ثدبی هحبسجِ ثِ ػٌَاى زاضایی ثبًه هطوعی زض ایي حسبة ضیرتِ ضَز.

پَل ظیبز ضسُ ٍ ثسًِ  ضضس ًمسیٌگی هبظاز ثط ضضس التػبزی هٌدط ثِ تَضم ذَاّس ضس، التػبز ٍالؼب ثعضي ًطسُ $تَلیسی ٍخَز ًساضز# ٍلی

 وِ ثیرَزی ثبز وطزُ! یپَل پبیِ ثطای تَلیس وِ ٍخَز ًساضز ٍ ثسى ثطای التػبز هتَضم ضسُ است. تؼجیط هبّیچِ ٍ استرَاى

زّس. ؾوٌب تدطثِ ًطبى زازُ وِ ضاُ حل اٍل، ثیي هیعاى ًمسیٌگی ٍ تَضم ضا زض ایطاى ضا زض اوثط هَالغ ًطبى هی هثجت آهبض ٍخَز ضاثكِ

 ای تٌْب هٌدط ثِ اذتالل ثبظاض ٍ ایدبز ضاًت ٍ غٌبیغ هتىی ثِ زٍلت ضسُ ٍ تَضم وبّص ًیبفتِ.ّبی یبضاًِیؼٌی ٍام اضظاى، اضظ اضظاى ٍ ًْبزُ

 ّبی گصضتِ،ضٍز. ػلیطغن افعایص لیوت ًفت سی ثطاثطی زض سبلّبی تَلیس، لیوت توبم ضسُ ثبال ًویلعٍهب ثب افعایص لیوت یىی اظ ًْبزُ

$ًیطٍی وبض  ّبی تَلیس ٍ غٌبیغ وبضثطوٌٌس# تَضم ثبالیی ًساضتٌس. اغل خبًطیٌی ًْبزُوطَضّبی غٌؼتی $وِ ثسیبض اظ ًفت استفبزُ هی

 ّوچٌیي خبًطیٌی وبالّب تَسف هػطف وٌٌسگبى. .ثیطتط ثدبی سطهبیِ ثیطتط#

ثسّی زٍلت ثِ ثبًه هطوعی# هٌدط ثِ تَضم ذَاّس ضس، چَى ًی $ظایی زاضز. پَل ثیطٍهٌطب افعایص حدن پَل، تبثیط لبقؼی ثط هیعاى تَضم

اهب پَل زضًٍی $زازى ٍام ثِ ظاست. زض ًْبیت تَسف زٍلت ثِ زست هطزم ذَاّس ضسیس ٍ چَى ثسٍى افعایص ػطؾِ، تمبؾب ظیبز ضسُ، تَضم

 ضبّس ایي هسػب: تَضم ووتطی زاضز. یبثس ٍ ایيضَز ٍ ػطؾِ ّوسَ ثب تمبؾب افعایص هیگصاضی هیثرص ذػَغی# هٌدط ثِ سطهبیِ

" ثَز، اهب پیص اظ اًمالة ًطخ تَضم ته ضلوی ٍ ضضس التػبزی زُ زضغس ثَز، 25زض سبلْبی لجل ٍ ثؼس اًمالة ّوَاضُ ًطخ ضضس ًمسیٌگی 

ًٍی ثَز ٍ ثؼسا پَل لجال پَل زض" ثَز. زلیلص تفبٍت فبحص ایدبز ًمسیٌگی است. 5اهب پس اظ اًمالة تَضم زٍضلوی ٍ ًطخ ضضس ووتط اظ 

 5زضًٍی ٍ ثعضگتط ضسى زٍلت ٍ تؿؼیف ثرص ذػَغی.

اگط هطزم ثبٍض زاضتِ ثبضٌس وِ التػبز ثجبت زاضز ٍ  زض غَضت اػتوبز هطزم ثِ حىَهت، احتوبل افعایص ًمسیٌگی ٍ ثبالًطفتي تَضم ّست.

خلَگیطی اظ وبّص اظش پَل ًمسضبى#. ثٌبثطایي ثطًس $ثطای تَضهی ٍخَز ًرَاّس زاضت، ثِ سوت ذطیس وبال ٍ ذسهبت ّدَم ًوی

 َضهی هٌدط ثِ ٍخَز تَضم ذَاّس ضس، حتی اگط افعایص ًمسیٌگی ٍخَز ًساضتِ ثبضس.اًتظبضات ت

 درک وادرست اس مفهوم وقدیىگی

 ّبی تَلیسی اظ ًجَز ًمسیٌگی:تٌبلؽ افعایص ًمسیٌگی زض خبهؼِ ٍ ّوعهبى ضىبیت ثٌگبُ

                                                      

ٌس زاضًس زض سبلْبی آتی سفطُ وَچىتطی ذَاٌّس زاً، ًویزٍلت ّستٌسضٍیِ هطزهی وِ زلرَش ثِ استرسام فطظًساًطبى زض ازاضات زٍلتی ٍ ثعضي ضسى ثی 5

 زاضت.
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افعایص  #6ّبثب وٌتطل زٍلتی لیوت$ ّب تَسف زٍلتاظ قطفی ثب سطوَة لیوت ذَاٌّس ٍ ًِ ًمسیٌگی!ظاى هیٍام اض تَلیسی ّبیثٌگبُ

 لیوت هتٌبست ثب تَضم غَضت ًرَاّس گطفت ٍ تَلیس ؾطضزُ ذَاّس ثَز.

 هاسیاست کىتزل یا آسادساسی قیمت

 گصاضی زٍلتی ثِ ًفغ هطزم:اضىبالت زیسگبُ لیوت

ًٍعا ٍ حبغل تؼبزل ػطؾِ ٍ تمبؾبست ٍ ثبال ثَزًص ًطبًِ ای اظ ثیوبضی است ٍ ًِ ذَز ثیوبضی، ثب ثبثت ًگِ لیوت وبالّب هتغیطی زض -1

 زاضتي لیوت، زض ثْتطیي حبلت ػالهت ثیوبضی ذفِ ضسُ ٍ ًِ ذَز ثیوبضی.

ذكط ایدبز تمبؾبی هبظاز  ضَز.هرتل هی وٌٌسگبىثطای تَلیسوٌٌسگبى ٍ هػطف ّبزّی لیوتثب تؼییي زستَضی لیوت وبضوطز ػالهت -2

 هػطف ثبالی ػدیت ٍ غطیت اًطغی ٍ آة زض ایطاى تَسف هطزم، ًبضی اظ ّویي ضٍیىطز است. ّبی پبییي زٍلتی ّن ّست.ثطای لیوت

 آیس.ضَز، پبییي هیاًگیعُ تَلیس وبالّبیی وِ لیوتطبى تَسف زٍلت پبییي ًگِ زاضتِ هی

وبّص ویفیت  زاضًس ثِ سوت ًَسبظی زض زضاظ هست ثِ زلیل پبییي ثَزى حبضیِ سَز.حطوت ًىطزى وست ٍ وبضّبیی وِ لیوت زٍلتی  -3

 ثطای خجطاى وبّص حبضیِ سَز تَسف زٍلت.

 ّبی زٍلت ٍ ثعضي ضسى زٍلت.ٍ لعٍم ٍخَز زٍلت زض هطاوع تَلیس ٍ وٌتطل سیستن، افعایص ّعیٌِ ایدبز ثبظاض سیبُ -4

 گصاضی هٌبست ضا ًساضز.لیوت ّبی تَلیس ضا ًساضز ٍ اهىبىزٍلت توبهی ّعیٌِ -5

ّب#. ّبی تَلیسی $ثطای خجطاى وبّص حبضیِ سَز ًبضی اظ وٌتطل لیوتًبچبضی زٍلت زض هطحلِ ثؼس ثِ زازى ٍام ٍ اضظ اضظاى ثِ ثٌگبُ -6

 اضتجبّی وِ هٌتح اظ اضتجبُ اٍلیِ است.

ّب ػلی ضغن ظحوت فطٍضبى. سَز ثیطتط ٍاسكِضبى ٍ ذطزُّب، ػوسُ فطٍوٌٌسُّب، تَظیغهحسٍز ضسى زضآهس تَلیس ٍ زضآهس ثبالی ٍاسكِ -7

 ووتط ًسجت ثِ ٍاحس تَلیسوٌٌسُ.

ّبی زٍلتی، وسطی ثَزخی، استمطاؼ اظ ثبًه هطوعی ٍ زض ًْبیت تَضم ذَاّس زُ ثَزى ضطوتوٌتطل لویت ذسهبت زٍلتی هٌدط ثِ ظیبى -8

 ضَز.ضس. تَضم ثب یه تبذیط ظهبًی تطسیس هی

 ثب الساهبت اخجبضآهیع تغییط زاز، وویبثی زض ثرص زٍلتی، زض ثبظاض سیبُ خجطاى ذَاّس ضس. تَاىٍالؼیت ضا ًوی -9

 افعاضی لبچبق ثِ زلیل اذتالف لیوت ثب وطَضّبی ّوسبیِ. -13

 ّب:ّبی هربلف آظازسبظی لیوتًمس زیسگبُ

 تدطثِ ّن ًطبى زازُ ضَز.س، تمبؾب ون هیتَاًٌس ظیبز وٌٌّب ضا تب هیتَاًٌس لیوتًویزغسغِ سَزخَیی ثیص اظ حس تَلیسوٌٌسگبى:  -1

 7ضَز.هی ٍ اغالح الگَی هػطف هٌدط ثِ توبیل ثِ سوت وبالّبی خبیگعیي ،افعایص لیوت لعٍهب ثس ًیستوٌٌسُ: زغسغِ فطبض ثِ هػطف -2

                                                      

 آٍضز.زض زضاظهست چِ ثالیی سطضبى هی زٍلتی ذطیس وبالّب ثِ ًطخ اضظاىزاًستٌس وبش هطزم هی 6
بسب تىٌَلَغی اظ آًدبیی وِ اغالح الگَی هػطف ثب تَغیِ غَضت ًرَاّس گطفت، ّوبًكَض وِ زاًص ثٌیبى ضسى تَلیس ّن ثب تَغیِ غَضت ًرَاّس گطفت، اس 7

وٌس. ظاز ّن تب هدجَض ًجبضس وبضی ًویاش. آزهیّبی تَلیس ٍ ثْجَز ویفیت ضسُ زض ذسهت تَلیس آهسُ ٍ ًِ فمف ثطای ذَة ثَزى شاتیهٌدط ثِ وبّص ّعیٌِ

 ضًَس.ّبی التػبزی ّن تَسف ّویي هَخَزات ازاضُ هیثٌگبُ
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ّب ضا زضاظهست لیوتضَز. سبهبى هدسز ضَن لیوتی یه وبال، هوىي است زض لعٍهب یه وبال ثبػث تَضم ًویزغسغِ افعایص تَضم:  -3

 ؾوٌب وبّص تَضم ّسفی ًیست وِ ثِ ّط ضٍضی ثتَاى ثطای تحمك آى السام وطز.وبّص زّس. 

ثبیس تب خبی هوىي ثِ ضىل هستمین ٍ ّسفوٌس ٍ اظ قطیك تَضّبی حوبیتی ٍ ثیوِ فطاگیط اظ آًْب حوبیت وطز،  زغسغِ ظیبى هستؿؼفیي: -4

 التػبزی ضا هرتل وطز. ًِ ایٌىِ ثِ ثْبًِ حوبیت آًْب، سبظٍوبضّبی

اضىبل ایي اذتالل زٍلتی، هرتل  گصاضی ثط هحػَالت است.ّبی تَلیس زض اظای لیوتوٌس، تبهیي ًْبزُضیَُ زیگطی وِ زٍلت هساذلِ هی

 اًدبهس.وطزى ضٍال قجیؼی ثبظاض ٍ ایدبز ثبض ثعضي ثط زٍش زٍلت است وِ زض ًْبیت ثِ وسطی ثَزخِ هی

 های اوزصیسیاست افشایش قیمت حامل

 8وٌٌسُ آى زض ضطایف فؼلی زٍلت ثبضس.اظ آًدب وِ ایي وبال ّن لبثل هجبزلِ است، ثبیس ثط اسبس لیوت خْبًی ثبضس، ٍلَ ایٌىِ ػطؾِ -1

 اثط ثَزُ.ّب ثیتٌْب اثعاض هَثط زض اغالح فطٌّگی لیوت است، تدطثِ ًطبى زازُ تَغیِ -2

 ثرص ػوَهی ٍ ثَزخِ ػوطاًیسْن ثبالی یبضاًِ پطزاذتی زٍلت زض همبیسِ ثب  -3

ّبیطبى $هحل ذبًِ، وبض ٍ ...# لحبل هطزم ػبهل لیوت ثبالی ثٌعیي ضا زض تػوینبى ثِ هطٍض ظهتبثیط لیوت ثٌعیي ثط وبّص تطافیه.  -4

اّویت  ذَاٌّس وطز. تمبؾب ثطای هسىي تغییط وطزُ ٍ لیوت هسىي ّن تغییط ذَاّس وطز. ًعزیىی ثِ هحل وبض ثسیبض هْن ذَاّس ضس.

 ّبست.هَؾَع ٍلتی است وِ ثساًین حدن سفطّبی غیطؾطٍضی ثسیبض ثیطتط اظ ؾطٍضی

ًیبظی ثِ وٌتطل  تبثیط لیوت ثٌعیي ثط اًتربة ذَزضٍی هٌبست. زلیل ٍخَز ذَزضٍّبی فطسَزُ ضا ثبیس زض لیوت ثٌعیي خستدَ وطز. -5

 ّبی تطَیمی ًرَاّس ثَز.هىبًیىی ثطای ذَزضٍّبی فطسَزُ یب سیبست

 زّس!ب تَخِ ثِ هػطف ظیبز ثٌعیي تَسف هطفْیي، زٍلت سبالًِ هیلیبضزّب زالض ثِ ثطٍتوٌساى یبضاًِ هیث -6

 ػَاضؼ آلَزگی ًبضی اظ هػطف ظیبز ثٌعیي ون ذَاّس ضس. -7

ون اًطغی ٍ  زض ایطاى ثِ زلیل لیوتّبی غیطثْیٌِ ّبیی ثب زستگبًَُآٍضی ًبضی اظ ثبال ثَزى لیوت ثٌعیي زض سبیط وطَضّب. ٍخَز ثٌگبُ -8

ٍض ثیطتط ضَز، هربلفت ثب آظازسبظی لیوت اًطغی ثِ ثْبًِ اثطات تَضهی  ٍ فطبض ثط ّبی غیطثْطُّطچِ تؼساز ایي تَلیسی ٍضی.وبّص ثْطُ

 وٌٌسُ ثیطتط ذَاّس ضس.هػطف

حتی اگط غبزضات ّن اظ آًْب وٌٌس، اهط لجیحی ًیست. ّبیی وِ غطفب ثب ٍخَز لیوت هػٌَػی پبییي اًطغی فؼبلیت هیٍضضىستگی ثٌگبُ -9

 زّین.وٌٌسُ ذبضخی هیزاضتِ ثبضین، یبضاًِ ای است وِ ثِ هػطف

                                                      

ّبی هطظی تَاًست زض خبی ثْتطی ثِ ًفغ تَلیس تَسف ثرص ذػَغی زض ّوبى استبىوٌس، هیلبچبق ایي هحػَل هیّعیٌِ گعافی وِ زٍلت ثطای هجبضظُ ثب  8

-ثِ اضتغبل زض ثرصّعیٌِ گطزز. الجتِ ثبیس ضلن هَضز ًیبظ زض زٍ حبلت همبیسِ ضَز. ایي وبض چٌس هعیت زاضز: $ثب فطؼ سطثِ سطی ّعیٌِ یبضاًِ اًطغی ٍ ووه 

 لبثتی زض هطظّب#ّبی زاضای هعیت ض

 ایدبز اضتغبل پبیساض ٍ هجبضظُ ثب ثیىبضی، الجتِ ّویي االى ّن اضتغبل لبچبق سَذت زض هطظّب ٍخَز زاضز! -1

 اهٌیت پبیساض ًبضی اظ ضفغ هؼؿل اضتغبل، یىی اظ زالیل ًجَز اهٌیت هؼؿل ثیىبضی زض هطظّبست. -2

 افعایص زضآهسّبی هبلیبتی زٍلت -3

ذبضج اظ هطظ ٍ اضظآٍضی. ثِ ػٌَاى هثبل زٍ وطَض افغبًستبى ٍ پبوستبى وِ زض ّوسبیگی استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى استفبزُ اظ پتبًسیل ثبظاضّبی  -4

ی لطاض زاضًس، ثبظاضّبی ثسیبض ثىطی زاضًس. ثب تَخِ ثِ پبییي ثَزى ّعیٌِ حول ٍ ًمل هحػَل اظ ایطاى ثِ آًدب $زض همبیسِ ثب سبیط وطَضّب

 ض تؼساز ظیبزی اظ هحػَالت ٍخَز زاضز.تَلیسوٌٌسُ# لبثلیت ضلبثت ز

 ضَز ّن ثبیس تَخِ وطز...گطفتِ هی وطَضثِ ّوِ ایي زاستبًْب، خبى اًسبًْبیی وِ ّط سبلِ زض ضاُ هجبضظُ ثب لبچبق زض هطظّبی 
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 ّب ایدبز ذَاّس ضس.ّب ٍ العاهی وِ ثطای تَلیسوٌٌسُوٌٌسُتبثیط لیوت ٍالؼی اًطغی ثط اًتربة هػطف -13

 تٌس!سبل ثؼس اًمالة ّوچٌبى پیىبى تَلیس هیطس، هسئَلص هسئَلیي التػبزی ّس 25ایٌىِ تب  -11

 ّبی آىلبچبق ثٌعیٌَ ّعیٌِ -12

 ٍ ػسم ًفغ تَلیسوٌٌسگبى آى ّب ثب پبییي ثَزى لیوت ثٌعیيزّی پبالیطگبُظیبى -13

 :ٍ پبسد ثِ آًْب زیسگبُ هربلفبى آظازسبظی ثٌعیي

ای زض پبضُپبسد: ثب ٍخَز افعایص لیوت اسوی بثیطی زض هیعاى هػطف هطزم ًساضتِ؛ تدطثِ گصضتِ ًطبى زازُ افعایص لیوت ثٌعیي ت -1

 هَاضز، ثب زضًظط گطفتي تَضم، افعایص ٍالؼی زض وبض ًجَزُ.

 ّوبى زاستبى وبّص سفطّبی غیطؾطٍضی -2

 اًس تب زٍلتیّب ثیطتط ذػَغیهبضیي -3

 وٌٌسُ ًساضزت ٍ ؾوٌب تبثیطی ّن ثط ضفتبض هػطفایٌىِ اثتسا ذَزضٍّب اٍل ون هػطف ضًَس ٍ ثؼس لیوت ثبال ضٍز زض ػول غیطلبثل اخطا اس -4

 آهسُ ضخ ذَاّس زاز.ّبی پیصخَییّسف اغالح الگَی هػطف هطزم است، تبهیي ظیطسبذت حول ٍ ًمل ػوَهی ثب غطفِ -5

 خَیی ٍ فسبز.ّبی ػلف، ضاًتّبی زضست التػبزی ثبضس ًِ هجتٌی ثط سیبستضفبُ ایدبز ضسُ تَسف زٍلت ثبیس هجتٌی ثط سیبست -6

هىبًیىی ثیي ایي زٍ هتغیط ًیست ٍ تدطثِ ذَزهبى زض همبقغ هرتلف ٍ زیگط وطَضّب ّن ایي ضا ضاثكِ تبثیط لیوت ثٌعیي ثط تَضم؛ پبسد:  -7

ّب ثبضس، ًبضی اظ ّوعهبًی ایي پسیسُ ثب اخطای هسىي هْط ، ثیص اظ آًىِ تبثغ ّسفوٌسی یبضاًِّبّسفوٌسی یبضاًِ تَضم پس اظ ًطبى زازُ.

ّبی ّسفوٌسسبظی ٍ تؼْس ٍسیغ پطزاذت هٌدط ثِ تطسیس وسطی ًبغحیح اظ ّعیٌِثیٌی پیص ّب ٍ خْص لیوت اضظ ثَز.ٍ اػوبل تحطین

 ّب ًَضت.ضا ًجبیس ثِ پبی ّسفوٌسی یبضاًِ 92ٍ  91ثَزخِ ٍ تطسیس تَضم ضس، ّوِ آثبض تَضم 

ٌعیي وبالیی لبثل هجبزلِ پبسد: اٍال ث چطا لیوت ثٌعیي زض ایطاى ضا ثب وطَضّبی تَسؼِ یبفتِ همبیسِ هیىٌیس، هگط زستوعزّب یىسبى است؟ -8

-ّبی خْبًی ثبضس، ٍلی زستوعز غیطلبثل هجبزلِ است ٍ ثِ ػطؾِ ٍ تمبؾبی هحلی ثستگی زاضز ٍ لیبس هغاست ٍ ثبیس ثط اسبس لیوت

 ضَز وِ زستوعزهبى یىی ثبضس.یبفتِ، ًویاین ٍ آًْب تَسؼِالفبضلی است. زض ثبًی هب زض حبل تَسؼِ

 وِ زاذلی ثبضس یب ذبضخی. ؛الؼبزُ ثبالی ثٌعیي است ٍ ًِ هحل تبهیي ایي هػطفهسئلِ حبل حبؾط، هػطف فَق  -9

ت ثٌعیي ثِ هیعاى خْبًی ثبضس. پس اظ ّسفوٌسی ًیع، تب هستی هػطف ون ضس اهب ثؼس اظ آى ثِ زلیل ػسم افعایص ّوطاُ ثب تَضم ویثبیس ل

 لیوت ٍالؼی ون ضس ٍ هػطف ثِ خبی اٍلص ثبظگطت.
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