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 گاهیبه جا ربنیدستیابی ب یخود مورد توجه قربر دها و بسترها یهایگذبراستیس
 ،یانیدو ک ی)بفضد در سط  منطقده رب فدربهم کندا  یو فناور یع م ،یبول بقتصاد

مهدم رخ ندابده  نیدنخبگان مصمم بده توسد ه، ب نابشتن لیبما به دل(، 11۱: 1۸۳1
 بست. 

 بده کشدور صدادرب  کدل حجدم ز،یدن( 1۸۳۶-1۸۳۵) توس ه پنجم برنامه در
 نفدت بز حاصل یهافرآورده سهم نیب نیب بز که ایرس دلار ونی یم 1۶۸هزبر و 1۱۵

 ،پدنجم توسد ه ۀبرنامد در کده هرچندا. بسدت دلدار ونی یم ۳۳۱هزبر و  ۳۸ حاود
، (http://www.tpo.ir) بود شاه ینیب شیپ دلار اردی یم 1۵۳ حاود یرنفتیغ صادرب 

درصدا صدادرب   ۳۳ها چندابن موفدق نبدود و حداود سال نیعم کرد دولت در ب
و  یبلم  دنیب یهدامیبده نقدش تحر ایددر بخش کالا محقق شدا. بلبتده با یرنفتیغ

 شیبا شرکا ربنیب یمربودب  تجار لیهم بشاره کرد که مانع بز تسه یمشک ا  بانک
بز  ژهیورب بدر تجدار  دبشدته بسدت. بده یمنف ریتأث نیشتریب یبانک یهامیشا. تحر

 ریبروپدا و سدا هیدبتحاد ۀندایفزب یبا همربه ،آمریکا یمیتحر یهااستیکه س یزمان
و  یشدفائ ی)موسوهمربه بوده بست  «فتیسوئ» رینظ یبلم  نیمجامع و مؤسسا  ب

 (.  ۸۸: 1۸۳۶ ،ینقا
کشدور مثبدت نبدوده  یتدربز تجدار گاهچیه دهایکه آمارها نشان م قورمانه

وبردب  کدم  زبنیدکه م ییهابست. سال یتجار یبست و هموبره کشور شاها کسر
بز نبدود برز لدازم  یکاهش، ناشد نیب که ب ؛دولت یبتوس ه کردیبود نه به خاقر رو

آمریکا و بروپا بوده بست. دولت، بدا  یمیتحر یهااستیس و و وبردب  ایخر یبرب
 _شدا دنبدال گدربتوس ه یهادولت در که یقورهمان_ مناسب یبرز یهااستیس
 بمدا بخشدا، بهبود رب کشور یتجار تربز تیوع  و ایتول یریپذرقابت توبنستیم
 یبرز یهدااسدتیس، 1۸۳۱ سال ییببتاب یهاماه در کهیقوربه. فتادین بتفا  بمر نیب

 یبسترسداز نقدشو صادرب  باشا و بتوبندا  ایتول ۀکننالیه تسهکآن یجادولت به
بده عدرر  شدتریبگدذبرد، ب شیصدادرب  بده نمدا یو برتقدا ایدتول یخودش رب برب

 یبز سدو یبنامدهبخش 1۸۳۱سدال  ماهبهشدتیصادرب  بوده بست. چربکده در برد
 یانا تدا برزهداصدادرکنناگان مک دف شد ،نامدهبخش نیدولت منتشر شا که در ب


