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 ( 2) رسی یادداشتهای اقتصادی در راستای توسعه پایدار 

 

ن الملیل برای عضو انجمن  دکتر قاسم پرتابیان  توسعه پایدار همکاریهای اقتصادی بی 

 

 یبانک مرکز

 ؟؟؟؟؟   چرا 

ن چن   !!!!!   کنن یم ی 

 

 از دولت ها.  شی ب  در مواقیع  حت   ،عرصه اقتصادند  گرانیباز  نی مهمت   یمرکز یبانکها

 و.....  د ی، درآمد ، تول   ئ  کاال و خدمات گرفته تا اشتغال زا   جزئ    یها   متیاز ق  یت   بر هر چ  قیو نظارت دق  یت  قدرت تغ آنها 

 
 

 کشور هستند.   کی کل اقتصاد   یدما  کننده   میبعنوان تنظ  یمرکز یبانکهاپولها    تیهدا   و چگونگ

 

 . شان است یانعکاس و بازتاب نگاه اقتصاد  ،باشد  طرفانهیو ب  فت    نکهی از ا  شی پ ،رانیدر ج.ا.ا  یبانک مرکز  ماتیتصم 

  ی اقتصاد به نقطه حداکت    ت یهستند که قصدشان رصفا هدا   طرف یب   که کاربلدائ    کنند یوانمود م  رانیدر ا  یبانک مرکز  انیمتصد

  تفکر حزئ   یاقتصاد   ایسیمستقل در خدمت اهداف س ت  غ دولت   مانند سازمائ    رانی ا  یبانک مرکز قتیاما در حق   ،باشد یم   ئ  کارا 

 . باشد ی شان م

  یها استیساست تا بتواند با دولت در    دهیهمسو بر مسند نشان  یچهل چله عمرش همواره روسا   نیا   یط  ،رانیج.ا.ا  یمرکز بانک

 همسو باشد.   «پویل یهایزیبرنامه ر» نه  ،پویل

 

 :  مواجه هستند بغرنج  نه یهمواره اقال با دو گز  یمرکز یبانکها

 ، تورمبردن   ی   از ب یبرا  انهت  سخت گ  پویل  یها   استی( س 1

 ، رکود  بردن ی   از ب ی برا  گرانه   لی تسه  پویل  یها   استی( س 2
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ا یا  است   یا  گیو تکن تخصیص  بانگ  یداده است که مباحث اقتصاد حیترج  رکود را به تورم همواره   ،رانیا  یبانک مرکزکه    می بدان ت 

   کیدر غالب   خواهمیاما م ،ست یمقوله ن  نیجال نوشتار در ا م  لیکه به اعم دال 
 
دازم.  رانیدر ا  رکود و تورم   مثال ساده به معرف  بتر

 

  رکود   و جنگ تورم    در ئر   یز یخونر   نی ا   زد یرا بر   ئ  خون ها   د یبا   اعتبار خود را اثبات و حفظ کند هر از گایه  نکهیا   ی برا   یمرکز بانک

 . رکود   ا ی ورمت زد ی را بر  کیکدام   خونکه   دهد یم  ص یاما او تشخ  ، است یبانک مرکزدر دستان   نها یا  ی خواهد بود که هر دو 

 . ستیو خانوادگ ، رانت    ، رفاقت   حاکم دولت  حزب فوق بمثابه  یدر معنا  تورم

 . شود یرا شامل م رانیا  لتهمه مفوق   یدر معنا  رکود 

 . است لتم  عت  ی کود است در بخش ر  ختهی که ر   ئ  خون ها آن  ی ا  هی قوه مجر   ینجر دولت بمعنا خ  مین یب  یم کانه

 

  خون محدود    خی   یرا ارجح بر ر   مردم  ار یبس   یخون ها   خی   ی ر   ،اقشیو اشت  قهی، سلذوق،  اثبات اعتبار   یبرا   یمرکز بانک  واقع  در 

 . زد یت  م ی   بر زم درصد    1 ی را برا  درصد  99خون ساده تر   یلی خ بعبارئ    ،داند یو رانت و خانواده اش م قیحزب و رف 

 ران یدر ج.ا. ا  یبانک مرکز پویل استیس نستیا 

 

 ست.  یبانک مرکز پویل  یها استیس( در ی همسو )دولت_بانک مرکز  مات ی، بخاطر تصملت م  یاقتصاد مشکالت شه یر 

 

 ان یپرتاب قاسم

 2020سپتامت   25برابر با   1399مهر   4، جمعه

-----------------------------------------------------------------   

 

 ، «توسعه   بی   الملل و  اقتصاد  حقوقسایت علیم کاربردی »  برگشت به 

 «  داحیل اقتصادی  حقوف  و  اقتصادی دیگر صاحبنظران  اشخاص حقیق  :  بخش »

  ،  دکت  قاسم پرتابیانبخش » اشخاص حقیق 

-----------------------------------------------------------------   

 : پرتابیان قاسم مطالب منتشر شده قبیل از دکتر  

 نو به توسعه پایدار(   رش)رسی یادداشتهای حقوف  اجتمایع در راستای نگ 
   مطئنم یک روز از پل خوشبخت  خواهم گذشت

 
 
 
 

http://ebrahimemad.net/deid-fa/nationaux-autres-pph.html
http://ebrahimemad.net/deid-fa/nationaux-autres-pph-dr-partabian.html
http://ebrahimemad.net/dc-fa/culturel-social-nationaux-autres-fa-dr-ghassem-partabian-mitra.htm

