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همدقم  
 
 ھتخیگنارب دادرارق نیا اب تقفاوم و تفلاخم رد ار یدنت هاگ و هدرتسگ یاھثحب نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت
 تسا نیچ 1یزرم نورب یجراخ میقتسم یراذگھیامرس درکلمع و یژتارتسا ھب هاتوک یھاگن ھئارا ھتشون نیا فدھ .تسا
  یراذگھیامرس یژتارتسا ھب دیآ یم ریز رد ھک ھتشون نیا تسخن شخب .دنک کمک عوضوم نیا یبایزرا ھب دناوتب دیاش ات
 یسررب ار نآ هدننک تفایرد یاھروشک رب نیچ یجراخ یراذگھیامرس ریثات مود شخب .دزادرپیم نیچ یجراخ میقتسم
 درکلمع و یژتارتسا بوچراچ رد نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت زادنامشچ یبایزرا ھب  موس شخب  .دنکیم
 .دزادرپیم نیچ یجراخ یراذگھیامرس

 
 ,+ ر)'صت
 
 ھیامرس  ١٩٩٠ لاس رد .دوب رفص ھب کیدزن ابیرقت اھروشک ریاس رد نیچ یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس ١٩٩٠ ات
 تعرس اب نیچ یراذگ ھیامرس ٢٠٠۵ لاس زا  .دوب زیچان شیبامک ٢٠٠۴ لاس ات اما ،درک دشر ھب عورش نیچ یراذگ
 لاس رد .)دینک ھظحالم ار ١ رادومن( دیسر رالد درایلیم ١٨٣ ھب ٢٠١۶ لاس رد ھکیروطب تشاذگ دشر ھب ور یاهدنیازف

   .دیسر ناھج رد موس ماقم ھب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس حطس ظاحل ھب نیچ ٢٠١٧
  

 )٢٠١٧-١٩٩٠( اھروشک ریاس رد نیچ یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس    :١ رادومن
 ٢٠١٨ یناھج یراذگ ھیامرس شرازگ ،ھعسوت و تراجت سنارفنک ،للم نامزاس

 
 
 و نییعت ار روشک نیا یجراخ یراذگ ھیامرس یاھ تسایس امیقتسم و تسا نیچ یرادھیامرس ماظن تارقف نوتس نیچ تلود
 یژتارتسا ھس و ھلحرم ھس ھصرع نیا رد .دنکیم غالبا یتلود یاھناگرا و اھهاگنب و یصوصخ شخب ھب ارجا یارب
 :درک هدھاشم نیچ تلود یراذگ تسایس رد ناوتیم ار توافتم
 )١٩٩٩ ات ١٩٧٨ ( یتلود یرادھیامرس ھب راذگ         .١    
 )٢٠١٠-١٩٩٩( ندش یناھج یوسب تکرح        .٢     
 )دعب ھب ٢٠١٠( »هداج - دنبرمک« حرط و زاتشیپ یروانف ھب راذگ        .٣     

 
 ه%ام" زا روظنم هتشون نیا رد .تسا » »Outward Foreign Direct Investmentیزرم نورب 23راخ م/قتسم یراذگ ه%ام" زا روظنم       1

 ه%ام" »Inward Foreign Direct Investment« بJترت نیا هH .تسا »یزرم نورب 23راخ م/قتسم یراذگ ه%ام" « نامه 23راخ یراذگ
   .دوب دهاوخ یزرم نورد 23راخ م/قتسم یراذگ
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 :9لود یراده4ام2 ه1 راذگ
 
 و یتلود یرادھیامرس ماظن ھب راذگ یژتارتسا نآ یط و دریگیم رب رد ار ١٩٩٩ ات ١٩٧٨ یاھلاس ھک تسخن ھلحرم رد
 و تارداص اقترا یارب یرازبا ناونع ھب یجراخ یراذگھیامرس زا نیچ تلود ،دش ھتشاذگ ارجا ھب زاب یاھرد تسایس
 .درک هدافتسا نیچ یلخاد داصتقا ھعسوت

   
  .درک زاغآ ار »روحم تلود رازاب داصتقا« متسیس کی ھب راذگ »زاب یاھرد« تسایس ذاختا اب نیچ ١٩٧٨ لاس رد
 ھب ار دوخ تالوصحم دنناوتب ات یتلود یاھھناخراک ھب کمک ،تسخن .درکیم لابند ار هدمع فدھ ود زاب یاھرد تسایس
 یتلود تاسسوم زا یدادعت ھب نیچ تلود ١٩٧٩ لاس رد  .یلخاد رازاب زاین دروم ماخ داوم نیمات ،مود .دننک رداص جراخ
 و یجراخ یاھرازاب تخانش مدع و یگبرجت مک زا ینارگن لیلد ھب اما .داد ار نیچ زا جراخ رد یراذگ ھیامرس هزاجا
 ھیامرس یاھھناورپ دادعت لرتنک ،ھناریگ تخس رایسب یزرا یاھتسایس ذاختا اب ،ھیامرس نداد تسد زا کسیر زا سرت
 دنور نیا هدنیازف دشر زا عنام ،روشک لخاد ھب یجراخ یاھ یراذگ ھیامرس دوس یمامت تشگزاب رب یراشفاپ و یراذگ
 نیگنایم ١٩٩١ ات ١٩٧٨ هرود یط ھک یروط ،درک لمع ھناطاتحم رایسب نیچ ١٩٩٠ لاس ات ،عومجم رد .تشگ
  .دوب لاس رد رالد درایلیم مین ھب کیدزن نیچ یجراخ یراذگھیامرس
 
 زاب یاھرد تسایس و رازاب داصتقا ھعسوت تھج رد دنلب ماگ دنچ نیچ تلود ،سفن ھب دامتعا و ھبرجت بسک اب ،٩٠ ھھد رد
 ھعسوت یژتارتسا و ھمانرب زا یشخب ناونع ھب ار یجراخ یراذگ ھیامرس امسر نیچ تلود ١٩٩١ لاس رد .تشادرب
  .داد رارق راک روتسد رد نیچ یداصتقا
 
 درک فظوم ار اھنآ و درک قیوشت نیچ زا جراخ رد یراذگ ھیامرس ھب ار یتلود یاھهاگنب و یصوصخ شخب نیچ تلود
 ھب .دننک هدافتسا نیچ یداصتقا ھعسوت عیرست و نیچ تارداص اقترا یارب یرازبا ناونع ھب یجراخ یراذگھیامرس زا ھک
 ،تالآنیشام ،یناسنا یورین زا نکمم رثکادح ات دوخ یجراخ یاھیراذگھیامرس ھیلک رد ات دندوب فظوم اھنآ روظنم نیا
 رد ھکیروطب ،تشگ نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس عیرس دشر بجوم رما نیا  .دننک هدافتسا ینیچ تالوصحم و تازیھجت

 یلام نارحب اما .دیسر رالد درایلیم ۴/۴ دودح ھب روشک نیا یاھزرم زا جراخ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ١٩٩٣ لاس
  .درک فقوتم ار هدنیازف دشر نیا ھمادا ١٩٩٧ لاس رد ییایسآ یاھروشک
 
    ندش CDاهج یوس< تکرح
 
 یارب یرازبا ناونع هL دوخ IJراخ یراذگهEامD زا A=Bچ تلود ،د=>گ:م رب رد ار ۲۰۱۰ ات ۱۹۹۹ یاهلاس هک مود هلحرم رد
 و روحم .دهد شcازفا B_اهج رازاL رد تLاقر یارب ار A=Bچ ̀_اناوت ات درک ەدافتسا هتفXYZپ تUVیدم و یروانف هARB LفاE تسد
 رد J>تعم یاهتکDZ اMerger and Acquisition (M&A))( L ماغدا و باسmnا زا دوب تراkع یژتاR>سا نیا یارجا مB=>ناhم
  .دندوب رادروخرب هتفXYZپ تUVیدم و یروانف زا هک vRعنص یاهروشک
 
 همانرب طسوت ارنآ ۲۰۰۰ لاس رد و درک ̀_امنور ار دوخ »ندش B_اهج یوسy شXپ« تسا:س A=Bچ تلود ۱۹۹۹ لاس رد
 رودص هنیمز رد ار دوخ اهی=>گتخس A=Bچ تلود ،یژتاR>سا نیا ندرک �مع یارب  .تشاذگ ارجا هL مهد هلاس ۵
 یاهتسا:س هL روما هkناج همه و درخ تUVیدم و م:قتسم هلخادم یاج هL و داد شها� یراذگ هEامD یاههناورپ
 ار دوخ داصتقا یاهرد و تسویپ B_اهج تراجت نامزاس هA=B Lچ ۲۰۰۱ لاس رد  .دروآ یور روما نال� تUVیدم و �:ظنت
Lد یاهروشک یور هEیارب ار را� ط:حم لوحت نیا .دوشگ رگ DZیچ یاهتکvB ا .درک نوگرگدmنون DZیچ یاهتکvB رد 
Lچ �خاد رازاA=B Lاقر اLدش تEشگ ور�ور یاەدنیازف و رتدnدن، LروطVسد دنمزا:ن دوخ ت:عقوم ظفح یارب هکn:ا_J Lه 
Lدج یاهرازاEچ جراخ و لخاد رد دA=B دندوب.   

 
 باسmnا قUVط زا هتفXYZپ vRعنص یاهروشک رد یراذگهEامD هL ار A=Bچ vRعنص یاهەا�نب A=Bچ تلود ەرود نیا �

 رد دنناوتب هتفXYZپ تUVیدم و یژولونکت هJ L_ا:nسد اL ات درک:م ق�Vش� اهنآ اL ماغدا اE و J>تعم یاهتکDZ )دUVخ(
Lاهج یاهرازا_B اقرLو دننک ت Lه LزاVارگ_B طمUاهج داصتقا رد ح_B تkدEشزرا ۲۰۰۵ ات ۲۰۰۰ هلصاف رد .دنوش ل DZتک 

  .تفاE شcازفا ربارب ۲۰ زا R>شXب دروا:ب تسدM&A)( L ماغدا و باسmnا تسا:س قUVط زا تس�اوت A=Bچ هک ̀_اه
 ماغدا و باسmnا تسا:س ،ەرود نیا رد .دندوب ەدش �ام تالhشم راچد هک دندوب ̀_ا�ورا و ̀_اUVhمآ اهتکDZ اهنیا �>mا
)M&A( چA=B یور رب Lشام ،نداعم ،یژرنا یاهشخA=Bلا ،یزاس ل:بموتا ،تالآ¡<Rترا و ک:نوkدوب زکرمتم £مج تاطا. 
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 درا:ل:م ۴ زا و تفاE شcازفا تدش هL روشک نآ یاهزرم زا جراخ رد A=Bچ IJراخ یراذگ هEامD ،تسا:س نیا هEاس رد
    .د:سر ۲۰۰۹ لاس رد رالد درا:ل:م ۶۰ زا کEدزن هL ۱۹۹۳ لاس رد رالد
 
  »ەداج - دنOSم+« حOط و زاتشJپ یروانف ه1 راذگ
 
 و یروانف هقلح نUVتالاL رد هک تسا ەدوب زکرمتم ̀_اهشخL هعسوت یور رب A=Bچ تلود شالت یوس نیا هL ۲۰۱۰ لاس زا
 ەدس یداصتقا هعسوت زاتشXپ هک ̀_اهشخL ،دنک لEدkت ناهج رترب داصتقا هL ار A=Bچ ات دنراد رارق ەدوزفا شزرا د:لوت
 .تسا هتفرگ رارق یژتاR>سا نیا تمدخ رد یداVز رادقم هA=B Lچ IJراخ یراذگهEامD تسا:س ،نونmا .دوب دنهاوخ ەدنیآ
 و باسmnا تسا:س شخرچ ،تسخن .تسا �صا شخL ود یاراد A=Bچ IJراخ یراذگ هEامD تسا:س ،ەرود نیا رد
 د:لوت و یروانف رتالاL هقلح رد هک زاتشXپ یاهشخL یور رب نآ ندرک زکرمتم و دش ەراشا نآ هL الاL رد هک )M&A( ماغدا
 A=Bچ لEدkت یارب مزال �اkترا یاهتخاس رVز ARBخاس نآ فده هک »ەداج - دن�Uم�« حUط ،مود .دنراد رارق ەدوزفا شزرا
Lتسا ناهج رترب داصتقا ه.     

 
 هصرع رد ات دنک:م ق�Vش� ار دوخ ªوصخ و vRلود تاسسوم ک:تامتسXس یوحن هA=B Lچ تلود ،وس نیا هL ۲۰۱۰ زا

DامEراخ یراذگهIJ ا یور رب ار دوخ شالتmnماغدا و باس Lا DZرد هک دننک زکرمتم ̀_اهتک LتالاUVیروانف هقلح ن، 
 .درک ەدهاشم دوجوم یاهرامآ رد vRحار هL ناوتیم ار یژتاR>سا =>یغت نیا =>ثات .دنراد رارق ەدوزفا شزرا د:لوت و تUVیدم
 رد  IJراخ یاهتکDZ »ماغدا و باسmnا« هنیمز رد A=Bچ تالماعم شزرا ٪۶۱ هL کEدزن ۲۰۱۰ لاس رد ،لاثم یارب
L۲۰۱۴ لاس رد ت¯س� نیا .دوب نداعم و یژرنا یاهشخ Lشها� ٪۱۶ ه Eمهس ،سکعرب .تفا Lیژولونکت یاهشخ 
 =>یغت نیا .تفاE شcازفا ۲۰۱۴ لاس رد ٪۲۱ هL ۲۰۱۰ لاس رد ٪۶ زا هتفXYZپ £مج تاطاkترا و اههناسر ،تارباخم

 ۲۰۱۵ لاس رد .تشگ ا�ورا و اUVhمآ ەدحتم تالاEا رد ەژVو هA=B، Lچ IJراخ یراذگ هEامD عــــDV دشر بجوم تسا:س
 قUVط زا IJراخ یاهتکDZ دUVخ فµ ار A=Bچ صلاخان د:لوت )دصرد مهد هن( ٪۱ هL کEدزن �قر vBیچ تاسسوم
 رالد درا:ل:م ۲۲۷ هL ۲۰۱۰ لاس رد رالد درا:ل:م ۴۹ زا تالماعم نیا شزرا هکVروطL ،دندرک »ماغدا و باسmnا« تالماعم
 تسا:س نیا .دوب زکرمتم ا�ورا و اUVhمآ ەدحتم تالاEا رد تالماعم نیا گرزب شخL .تفاE شcازفا ۲۰۱۶ لاس رد
Lهنازاورپدنل Lساسح تدش هXمآ تUVhتسا هتخ:گنارب ار ا�ورا و ا.      

 
Lسا مود شخ<Rیژتا DامEراخ یراذگهIJ چA=B ط ەرود نیا ردUم�« حUط نیا .تسا »ەداج - دن�Uود یاراد ح Lشخ 
 هک دوشXم vBیمز یاهەار زا یاهعومجم لماش ،»مشU̧با ەداج یداصتقا دن�Uم�« اE »دن�Uم�« ،تسخن شخL  .تسا

 و J_رغ یا�ورا هL ه:سور و یزکرم یا:سآ ەار زا ار A=Bچ لوا =>سم  .دننک:م لصتم کºVتاR>سا طاقن هL تهج هس زا ار A=Bچ
DZ»R  چ مود =>سم .دننک:م لصتمA=B رغ و یزکرم یا:سآ ەار زا ار_J Lیدم لحاس و سراف جیلخ ه<Rو دنک:م لصتم هنا 

 اE »ەداج« ،حUط نیا مود شخL  .دنک:م لصتم دنه سونا:قا و J_ونج یا:سآ هL ناتسmا¾ ەار زا ار A=Bچ ،موس =>سم
 یاVرد ەار زا هک دوشXم قالطا ̀_اVرد یاهرودUVک و اهەار زا یاهعومجم هL هک تسا »ما۲۱ نرق ̀_اVرد مشU̧با ەداج«
 لصتم ا�ورا و اقUVفآ قDZ ،ا:سآ بونج هL ار A=Bچ DZ»R لحاوس ،دنه سونا:قا و J_ونج مارآ سونا:قا ،A=Bچ بونج
 کE زا زواجتم و ناهج ت:عمج ٪۶۵ اL ار روشک ۷۱ هک تسا یاهنازاورپ دنلL حUط »ەداج - دن�Uم�« حUط  .دننک:م
 تخاس زا ،دوشXم یرامشXب و گرزب را:سvR yخاس رVز یاهەژورپ لماش و د=>گ:م رب رد ناهج صلاخان د:لوت مراهچ
 .... و £مج تاطاkترا یاهمتسXس عاونأ ،زاÀ لاقتنا طوطخ ،اهەاÀدورف ،ردانب ،نهآەار طوطخ تخاس ات هتفرگ اهەداج
 ،اهرازفا مرن دننام ،مرن vRخاس رVز یاهەژورپ لماش ،BVÃ=>ف یاهژورپ رب ەوالع ،»ەداج - دن�Uم�« حUط ،یدعL لحارم رد
    .دش دهاوخ B=>ن یراجت و R«وقح ،�ام یاههکkش
 
 دناوتیم ت:قفوم تروص رد هک تسا یراذگهEامD رالد نویلUVت کE زا زواجتم دنمزا:ن »ەداج - دن�Uم�« حUط یارجا

 یاهتخاسرVز یراذگهEامD کناL ۲۰۱۳ لاس رد A=Bچ ،روظنم نیا هL  .دنک لEدkت ناهج داصتقا رترب تردق هL ار A=Bچ
 قودنص« ۲۰۱۴ لاس رد و هEامD رالد درا:ل:م ۱۰۰ و وضع روشک ۸۰ اAsian Infrastructure Investment Bank( L( ا:سآ

 شخL و B_اهج کناL ،ا:سآ هعسوت کناL ،عبنم ود نیا رب ەوالع .درک سXسات ار هEامD رالد درا:ل:م ۴۴۰ اL »مشU̧با ەداج
   .تشاد دنهاوخ تکDZ حUط نیا یاهیراذگهEامD رد B=>ن ªوصخ

 هتفاE شcازفا تعD هL »ەداج-دن�Uم�« یاهروشک رد A=Bچ یزرم نورب IJراخ یراذگهEامD یوس نیا هL ۲۰۱۳ لاس زا
 شcازفا ۲۰۱۶ لاس رد رالد درا:ل:م ۱۵.۳ هL ۲۰۱۳ لاس رد رالد درا:ل:م ۱۳.۷ زا یراذگهEامD نیا ،لاثم یارب .تسا
Eپ و تفاXیب شvB Æ پ نیا دوشXYZەدنیآ یاهلاس رد یو Lا Dهمادا یاەدنیازف تع EاLط  .دUم�« حUرط »ەداج - دن�I 
yرا:س Lن نشور زونه نآ ت:قفوم زادنامشچ هک تسا هنازاورپ دنلXتس.   
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 یروحم ود یژتا:Xسا
 
 A=Bچ تلود نآ لح یارب هک تسا »طسوتم دمآرد هلت« و »ت:عمج سردوز ی=>پ« یا هEا¾ لhشم ود راتفرگ A=Bچ داصتقا
Eسا ک<Rند ار یروحم ود یژتاkتسا:س هک دنک:م لا DامEراخ یراذگ هIJ دراد رارق نآ زکرم رد یزرم نورب. 

 
 تسا:س .تسا ەدش سردوز ت:عمج ی=>پ راچد دوش لEدkت دنمتورث و هتفXYZپ الما� داصتقا کE هL هکنآ زا شXپ A=Bچ
 نUVتA=Bیا¾ رد هتشذگ لاس رد A=Bچ رد دازون دلوت خUن همهنیا اL  ،دش هتشاذگ رانک ۲۰۱۶ لاس رد A=Bچ »دنزرف کE اهنت«
 ت:عمج ÊVvBگEاج  خUن زا R>م� نانچمه دلوت خUن ۲۰۴۰ لاس ات هک دوش vB Æیب شXپ و دوب هتشذگ نرق م:ن � دوخ دح
Lچ .)ردام ره یارب دنزرف ۲.۱(  دنامA=B یداصتقا دشر مغ=>لع yرا:س DVاقم رد ،هتشذگ ههد هس � شعcهس Lا 
 دوب رالد A=B ۸۸۲۷چ هناD دمآرد ۲۰۱۷ لاس رد B_اهج کناL رامآ ساسا رب .تسا ی=>قف روشک زونه هتفXYZپ یاهروشک
 رد هک دهد:م رادشه لوپ �لملا A=Bب قودنص .تسا vBییا¾ را:سy حطس رد اUVhمآ رد رالد ۵۹۵۳۲ دمآرد اL هسcاقم رد هک
Ãتسش�زاL هم:ب هجدوب A=Bچ

Ì
 vB Æیب شXپ .دوش روشک �م صلاخان د:لوت ربارب هک دورب الاL ردقنآ دناوت Æ تشادهب و 

 یاهەورگ ت:عمج و دوش ەدوزفا  A=Bچ لاس ۵۰ یالاL ت:عمج هL رفن نویل:م ۲۵۰ هL کEدزن ۲۰۴۰ لاس ات هک دوش
 هک لاس ۴۹ ات vB ۳۰س ەورگ دروم رد .دنوش کچوک نویل:م ۷۵ و نویل:م ۲۵۰ بXترت هL لاس ۲۹ ات ۱۵ و A=B ۵۰یا¾ vBس
Lب یاراد یداصتقا ظاحل هXش<RVیم ت:مها نkپ ،دنشاXیب شvB مXنآ ت:عمج ۲۰۴۰ لاس ات هک دوش L۱۰۰ رادقم ه 
 لاس ۵ اL هسcاقم رد هک تسا رفن نویل:م ۳۴۰ هL کEدزن نونmا A=Bچ لاس ۶۵ الاL ت:عمج  .دوش کچوک رفن نویل:م
    .)۲۰۱۵ لاس رد رفن نویل:م ۱۳۵( تسا ەدش ربارب م:ن ود شXپ

 اما .دنک هkلغ دوخ vRیعمج نارحL نیا رب دناوتیم را� یو=>ن تکراشم خUن ندرب الاL اA=B Lچ هک دننک Æ لالدتسا یاەدع
LاEا مه هک تشاد هجوت دmچ رد نونA=B نUن زا نانز یارب مه و نادرم یارب مه را� یو=>ن تکراشم خUرد تکراشم خ 
 ت:عمج لاقتنا دوش Æ داهنشXپ هک یرگEد لح ەار .تسا رتالاL »یداصتقا هعسوت و یراhمه« نامزاس وضع یاهروشک
 یداVز رادقم هL ت:عمج لاقتنا نیا هک تشاد هجوت تسcاB Æ L=>ن دروم نیا رد .تسا یرهش طاقن هL ̀_اتسور طاقن زا
 .دش دهاوخ ̀_اتسور قطانم رد ت:عمج ی=>پ نارحL زورب بجوم تسا:س نیا دح زا شXب دEدش� .تسا هتفرگ ماجنا
 .دنشاL هتشاد نس لاس ۶۵ الاA=B Lچ ̀_اتسور ت:عمج ل� موس کE ۲۰۴۰ لاس ات هک دوش Æ دروآرب

 ،تسا ەدش راتفرگ )middle income trap( »طسوتم دمآرد هلت« حالطصا هL رد A=Bچ ،ت:عمج �اس =>پ لhشم رب نوزفا
Lعم نیا هvB هک Lیداصتقا دشر ا DVشم رب تسا هتس�اوت عــــhدنام بقع و رقف لÎ

Ì
ÃتفاE هعسوت م� و 

Ì
 ،دنک هkلغ روشک 

 رتالاL هقلح هL دناوتیمن و دخرچ Æ طسوتم دمآرد اL هعسوت لاح رد یاهروشک رادم رد هک تسا ههد ود هL کEدزن اما
 �م صلاخان د:لوت ۱۹۶۰ لاس رد B_اهج کناL رامآ رب انب .ددنویÏب الاL دمآرد اL هتفاE هعسوت یاهروشک هL ات دنک شهج
 هک دوب هتفاE شها� دصرد ۶۷ هL فاhش نیا ۲۰۱۹ لاس رد .دوب اUVhمآ ەدحتم تالاEا صلاخان د:لوت دصرد۱۱  اهنت A=Bچ
 هلصاف هک دوشXم نشور ،م:نک هجوت روشک ود هناD صلاخان د:لوت هL رÐا اما .تسا A=Bچ داصتقا ەدننک ە=>خ دشر رگنا:ب
 یاههنÊVه فالتخا رÐا .دوب اUVhمآ مشش کA=B Eچ هناD د:لوت ۲۰۱۹ لاس رد .تسا قیمع را:سy نانچمه روشک ود A=Bب
Îدنز

Ì
    .تسا اUVhمآ ەدحتم تالاEا موس کE زا R>م� نانچمه A=Bچ هناD د:لوت ،م:نک روظنم B=>ن ار 

 
 

رالد ، ۲۰۱۹ ۱ ،اUVhمآ و A=Bچ هناD د:لوت هسcاقم :   لودج

Îدنز هنÊVه توافت باسnحا اL هناD صلاخان د:لوت
Ì

 
PPP GDP Per Capita 

هناD صلاخان د:لوت  
Nominal GDP Per Capita 

 

۶۵۱۱۸ 
۱۹۶۲۶ 

۶۵۱۱۸ 
۱۰۲۶۱ 

اUVhمآ  
A=Bچ  

 
 
 و دورب الاL ەدوزفا شزرا د:لوت و یروانف رتالاL هقلح هL دوخ DZ»R قطانم رد تسcاA=B Æ Lچ الاL لhشم ود عفر یارب
 عیانص شخL رد لغاشم د:لوت هL دنمزا:ن A=Bچ J_رغ قطانم رد .دنک د:لوت شخL نیا تامدخ و عیانص رد یداVز لغاشم
 یراذگ هEامD تسا:س هک دنک:م لاkند ار یروحم ود یژتاR>سا کA=B Eچ همانرب نیا ماجنا یارب .تسا یاهEا¾ تامدخ و
 هEامD قUVط زا هتفXYZپ یروانف هRÒ L>سد یژتاR>سا نیا لوا روحم  .دراد رارق نآ زکرم رد A=Bچ یزرم نورب IJراخ
 ماغدا و دUVخ تسا:س ،دش ەداد حیضوت الاL رد هک روطنامه  .تسا اUVhمآ ەژVو هvR، Lعنص هتفXYZپ یاهروشک رد یراذگ
Lا DZراخ یاهتکIJ رد هک LتالاUVیدم ،یروانف هقلح نUVتسا همانرب نیا لقث زکرم دنراد رارق ەدوزفا شزرا د:لوت و ت. 
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 حUط .تسا A=Bچ تامدخ و تاد:لوت تارداص یارب دوجوم یاهرازاL شR>سگ و دEدج یاهرازاL هRÒ L>سد مود روحم
    .تسا همانرب نیا �صا µانع زا EÃ ،دش ەداد حیضوت الاL رد هک روطنامه ،»ەداج دن�Uم�«


