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 همذهِ -1

نٷٗز ٶؿبػي ي٧ي اظ ٢سيٳي سطيٵ نٷبيٕ ٲٹػٹز زض زٶيب ٲي ثبقس ٦ٻ ٢سٲز آٴ ثٻ حسٸز 

ضټبي ؾب٬ ٢ج٭ ثبظ ٲي ٪طزز. ٶؿبػي ثٗٷٹاٴ ي٥ ديك٫بٰ زض نٷٗشي قسٴ ثؿيبضي اظ ٦كٹ 5000

سٹؾٗٻ يبٞشٻ ٦ٷٹٶي ٸ ديف اظ ٪بٰ ٶٽبزٴ آٶٽب ثٻ ٲطحٯٻ ٞطانٷٗشي ٶ٣كي اؾبؾي زاقشٻ اؾز . 

اٶ٣الة نٷٗشي اضٸدب ٸ ػٽف ټبي نٷٗشي آٴ زٸضٺ ٸاٲساض ٶؿبػي ټؿشٷس . زاٶف ٞٷي ؾبزٺ، 

ػ٪ي ٲٽٱ ايٵ نٷٗز ثكٳبض ٲي ضٸٶس . ثطاؾبؼ ٪عاضـ  اضظـ اٞعٸزٺ ثبال ٸ اقشٛبٮعايي ؾٻ ٸي

حسٸز  2009سٹؾٗٻ سؼبضر ايطاٴ، اضظـ سؼبضر ػٽبٶي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زض ؾب٬ ؾبظٲبٴ 

 ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ اؾز . 610

زض ٦كٹض ايطاٴ ٶيع نٷٗز ٶؿبػي ٢سيٳي سطيٵ نٷٗز ٦كٹض ثٻ قٳبض ٲي آيس ٦ٻ زض اٸاذط 

ح٧ٹٲز ٢بػبض زض ايطاٴ ثب ايؼبز ٸاحس ٶد ضيؿي ٸ دٷجٻ دب٤ ٦ٷي ٲٹػٹزيز يبٞز. اٸٮيٵ ٸاحس 

زض سجطيع آٚبظ  1288قٳؿي زض سٽطاٴ ٸ ؾذؽ زض ؾب٬  1281ٷٗشي ٶؿبػي زض ٦كٹض زض ؾب٬ ن

ثٻ ٦بض ٦طز. ضقس ايٵ نٷٗز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثٹز ٦ٻ زض دبيبٴ اٸٮيٵ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي ٦كٹض زض ٢ج٭ اظ 

ٸاحس آٴ زض نٷٗز دٷجٻ اي  41ٸاحس ٶؿبػي سأؾيؽ ٪طزيس ٦ٻ  51ديطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي، 

 ٞٗبٮيز زاقشٷس.

حب٬ ٦ٻ زض آؾشبٶٻ ٸضٸز ثٻ ٢طٴ زٸٰ حيبر نٷٗز ٶؿبػي ٦كٹض ٢طاض زاضيٱ، ايٵ نٷٗز زض 

قبذٻ ټبي ٲرشٯٝ ثؿٍ ٸ سٹؾٗٻ يبٞشٻ،  ٶيطٸي ٦بض ظيبزي ضا ثٻ ذٹز ٲكٛٹ٬ زاقشٻ ٸ دكشيجبٴ 

نٷٗز ٦ٽٵ ٸ ټٷط ٸاالي ٞطـ ثبٞي ايطاٴ اؾز. نٷٗز ٶؿبػي اظ ٶ٣ُٻ ٶٓطار ظيط حبئع 

 اټٳيز اؾز:

ايي ثبال، ايؼبز اضظـ اٞعٸزٺ، ٸػٹز ثبظاضټبي ثعض٨ زض ػٽبٴ، ٖسٰ ٶيبظ ثٻ س٧ٷٹٮٹغي اقشٛب٬ ظ

ٸ ٞٵ آٸضي ديچيسٺ، اٲ٧بٴ ضقس ٸ سٹؾٗٻ نٷٗز زض حٹظٺ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ثبال ) دصيطـ 

ٞٷبٸضي ٶبٶٹ س٧ٷٹٮٹغي(، ؾطاٶٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٦ٳشط ػٽز ايؼبز اقشٛب٬ ٶؿجز ثٻ ؾبيط نٷبيٕ، 

ي ٦كٹض، ٸػٹز ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ زاٶك٫بټي ٲٗشجط زض ٦كٹض، اٲ٧بٴ ثٹٲي ثٹزٴ نٷٗز ٶؿبػ

سأٲيٵ ثرف ٖٳسٺ اي اظ ٲٹاز اٸٮيٻ نٷٗز زض زاذ٭ ٦كٹض اظ َطي١ نٷبيٕ دبييٵ زؾشي 

 دشطٸقيٳي ٸ ٶيع اٮيبٜ َجيٗي ٲبٶٷس دٷجٻ، دكٱ ٸ اثطيكٱ . 



 

6 
 

 يزؾشطؾ طاٴ ضاټ٧بضټبييٸ دٹقب٤ ا ينبزضار ٶؿبػ يَطح ػبٲٕ اؾشطاسػسسٸيٵ ايٵ دطٸغٺ 

 ٭ ضا ٲكرم ذٹاټس ٶٳٹز :يثٻ اټساٜ ش

 بٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻيبضز زالض زض دبيٯيٲ 5عاٴ يثٻ ٲ يف ؾٽٱ ثبظاض نبزضاسياٞعا (1

 س نبزضار ٲحٹضي١ ثٻ سٹٮي١ سكٹيسٹؾٗٻ نٷٗز زاذ٭ اظ َط (2

 يسيٸ سٹٮ يا٢شهبز يثٷ٫بټٽب يثبالثطزٴ سٹاٴ ٸ زاٶف نبزضاس (3

 زض ثرف نبزضار ( FDI)  يذبضػ ٱيٲؿش٣ يٻ ٪صاضياظ ؾطٲب يثٽطٺ ٲٷس (4

 زضنس 25عاٴ يثٻ ٲ يطٶٟشيٚ يٸ دٹقب٤ زض نبزضار ٦بالټب يثبالثطزٴ ؾٽٱ ٶؿبػ (5

 يٲٗشجط نبزضاس يغ ثطٶسټبيؼبز ٸ سطٸيا (6

 ټٳچٷيٵ زض دبيبٴ ايٵ دطٸغٺ ثٻ ؾٹاالر ظيط دبؾد زازٺ ذٹاټس قس :

  يپرسص اصل

 س اؾشٟبزٺ ٶٳٹز ؟ يضا ثب يٸ دٹقب٤ چٻ اؾشطاسػ يسٹؾٗٻ نبزضار ٶؿبػ يثطا

 يفرػ يپرسص ّا

 ٲي سٹاٴ زؾشطؾي ثٻ ٲٹازاٸٮيٻ ٸ ٲبقيٵ آالر ضا سؿٽي٭ ٶٳٹز ؟ ثٻ چٻ َطي٣ي (1

 ؾطٲبيٻ زض ٪طزـ ٸ ٶ٣سيٷ٫ي ٲشٷبؾت اظ چٻ ٲٷبثٗي سبٲيٵ ذٹاټس قس ؟ (2

 طجبر ٶطخ اضظ ضا چٻ ٦ؿي سًٳيٵ ٲي ٶٳبيس ؟ (3

 ؟ػبي٫بٺ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زض ٲيبٴ نٷبيٕ زي٫ط ٦ساٲؿز  (4

 ا٢شهبزي ( زض نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ چ٫ٹٶٻ ثبيس ثبال ضٸز ؟   –ٲيعاٴ ثٽطٺ ٸضي ) ٦يٟي  (5

 ؟ ثرف ټبي ضٸ ثٻ ضقس نٷٗز ٦ساٰ ټؿشٷس (6
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 تؼريف صٌؼت ًساجي ٍ جايگاُ آى   (1

ٲٷٓٹض اظ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤، نٷٗشي اؾز ٦ٻ زض آٴ ٦ٯيٻ ٞٗبٮيشٽبي ٲطثٹٌ ثٻ سٹٮيس اٮيبٜ، ٶد، 

س٧ٳي٭، ثبٞٷس٪ي، زٸظٶس٪ي زض آٴ نٹضر ٲي دصيطز . زض ٶٓبٰ َج٣ٻ  دبضچٻ، ضٶ٫طظي، چبح ٸ

ثٻ سطسيت ثٻ ضقشٻ ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ اذشهبل زازٺ  18ٸ  ٦17سټبي  ISICثٷسي آيؿي٥ 

 SITC ( Standard Intl. Tradeقسٺ اؾز . ټٳچٷيٵ زض ٶٓبٰ َج٣ٻ ثٷسي 

Classification )  ٖٷٹاٴ ثٻ ٶؿبػي ٸ  48ت ظيط٪طٸٺ زض  ٢بٮ 23٪طٸٺ ٸ  8قبٲ٭  26ٞه٭

 1دٹقب٤ اذشهبل زازٺ قسٺ اؾز . 

 ضاخص ّاي صٌؼت ًساجي ايراى  1-1

 :ټبي ٦الٴ نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ زض قطايٍ ٞٗٯي ا٢شهبز ٦كٹض ثٻ قطح ظيط اؾز قبذم

 اضتغال –الف 

، ثيف اظ 1388ثٻ ٪عاضـ زٞشط نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ، سب دبيبٴ ؾب٬

ٸاحس سٹٮيسي ٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ نٷٗز ٶؿبػي ثب  9390ط ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ زض سٗساز ټعاض ٶٟ 280

٪صاضي ضيبٮي زض ؾطاؾط ٦كٹض ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ټؿشٷس ٸ  ټعاض ٲيٯيبضز ضيب٬ ؾطٲبيٻ 41ثيف اظ 

ټبي ٸاثؿشٻ ثٻ ايٵ نٷٗز ثٻ  ا٪ط ثرٹاټيٱ اٞطازي ضا ٦ٻ ثٻ َٹض ٚيط ٲؿش٣يٱ ٶيع زض حطٞٻ

ٵ زض ٲعاضٔ دٷجٻ ٸ دطٸضـ ٶٹٚبٴ سب ٞطٸقٷس٪بٴ دٹقب٤ ٸ اظ قبٚٯي – ٞٗبٮيز ٲكٛٹٮٷس

ٲيٯيٹٴ ٶٟط ذٹاټس ضؾيس. ايٵ ٲٹيٹٔ  3ثٻ حؿبة آٸضيٱ، ايٵ ٖسز ثٻ ثيف اظ  –ٲٷؿٹػبر 

ظايي زض ضزيٝ اٸ٬ نٷبيٕ ٦كٹ ض ثٻ حؿبة  زټس ٦ٻ نٷٗز ٶؿبػي اظ ٶٓط اقشٛب٬ ٶكبٴ ٲي

 .آٲسٺ ٸ ثٽشطيٵ ٪عيٷٻ ثطاي ح٭ ٲًٗ٭ ثي٧بضي اؾز 

 صادرات –ب 

                                                           
1
 UN statistics  
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ټبي ٦الٴ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ٦كٹضٲبٴ، نبزضار ضٸثٻ ضقس ٸ اضظآٸضي  ي٧ي اظ قبذم

ٲيٯيٹٴ  167ٲٗبز٬  1380ايٵ نٷٗز اؾز. ٲيعاٴ نبزضار نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زض ؾب٬ 

ٲيٯيٹٴ زالض ثبٮٙ  630ثٻ  1388 ٲيٯيٹٴ زالض ٸ زض ؾب٬ 580ثٻ  1385زالض ثٹزٺ ٦ٻ زض ؾب٬ 

آٲبض ضؾٳي ٪ٳط٤ ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اضظـ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٦كٹض ٪طزيسٺ اؾز. َج١ 

ٲيٯيبضز زالض آٴ ٦بالټبي نٷٗشي ثٹزٺ اؾز.  12ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ ٦ٻ  25ٲٗبز٬  1388زض ؾب٬ 

زضنس  5/2ثٻ ايٵ سطسيت ؾٽٱ نبزضار ٦بالټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ اظ نبزضار ٚيطٶٟشي ٲٗبز٬ 

 .زضنس اؾز 5ي ٦كٹض ٲٗبز٬ ٸ ؾٽٱ آٴ اظ نبزضار ٦بالټبي نٷٗش

اي ثط ؾط ضاٺ نبزض٦ٷٷس٪بٴ  اي اسٟب٠ اٞشبزٺ ٦ٻ ٲٹاٶٕ ٖسيسٺ اٮجشٻ ايٵ ٲيعاٴ نبزضار زض زٸضٺ

ټبي نٷٗشي ثطاي  ٦ٷس. ثٷبثط ايٵ نٷٗز ٶؿبػي ي٧ي اظ ثٽشطيٵ ٪عيٷٻ ٦كٹض ذٹزٶٳبيي ٲي

ثب ثطزاقشٵ ٲٹاٶٕ آيس ٸ دشبٶؿي٭ آٴ ضا زاضز ٦ٻ  سٹؾٗٻ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٦كٹض ثٻ حؿبة ٲي

 اٞعايف زټس . ٲيعاٴ نبزضار ؾبٮيبٶٻ ذٹز ضا 

 ارزش افسٍدُ –ج 

ظٶؼيطٺ اضظـ زض ٶؿبػي قبٲ٭ : سٹٮيس اٮيبٜ، ضيؿٷس٪ي، ثبٞٷس٪ي، ضٶ٫طظي ٸ س٧ٳي٭ ٸ ٶٽبيشب 

، زضنس 4. زض اٮ٫ٹټبي ػٽبٶي سٹظيٕ اضظـ اٞعٸزٺ، سٹٮيس اٮيبٜ ٸ ٶد ټط٦ساٰ ٲي قٹززٸذز 

 اضظـ اٞعٸزٺ ٶؿبػي ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اٶس .  زضنس62  دٹقب٤ ٸ زضنس 30ثبٞٷس٪ي 

سطيٵ ٲبزٺ اٸٮيٻ َجيٗي ٲٹضز ٶيبظ ثطاي نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤، دٷجٻ اؾز.  اٸٮيٵ ٸ حيبسي

 ٦5/2ٻ دٷجٻ ٦ٳيبة ٸ ٪طاٴ اؾز ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ حسٸز  ظٲبٶي٢يٳز ي٥ ٦يٯٹ دٷجٻ ٲحٯٹع زض 

جٻ ٸ٢شي َي ٲطاح٭ ضيؿٷس٪ي، ثبٞٷس٪ي ٸ دٹقب٤، ثٻ ٶد، ، زض حبٮي ٦ٻ ټٳيٵ دٷٲي ثبقسزالض 

قٹز، ٢يٳز ټط ٦يٯٹ دبضچٻ ٲهطٜ قسٺ زض دٹقب٤ ثب  دبضچٻ ٸ ٮجبؼ زٸذشٻ قسٺ سجسي٭ ٲي

زالض ٲي ضؾس. ايٵ ٲيعاٴ اضظـ اٞعٸزٺ ثٻ ٚيط  200احشؿبة اضظـ ثطٶس آٴ ٲحهٹ٬ ثٻ حسٸز 

سهٹض ټٱ ٶيؿز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز زض ټيچ نٷٗز زي٫طي زض ايطاٴ ٢بث٭  Hi-Tech اظ نٷبيٕ

٦ٻ ثٻ ٪عاضـ زٞشط نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ، ؾٽٱ اضظـ اٞعٸزٺ نٷٗز 

 .زضنس اؾز 4ٶؿبػي اظ ٦٭ نٷٗز ٲٗبز٬ 
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 تاريخچِ ًساجي    3-1

 ًساجي سٌتي 

 ايطاٴ زض ديف ؾب٬ ټعاض دبٶعزٺ اظ اٮيبٜ اظ دٹقب٤ سٽيٻ ٸيػٺ ثٻ ،ثبٞٷس٪ي ٸ ضيؿٷس٪ي ٞٗبٮيشٽبي

 سبضيد اي اٞؿبٶٻ زٸضاٶٽبي زض دٹقب٤ سٽيٻ ديكيٷٻ زضثبضٺ آٶچٻ اظ ٶٓط نطٜ .اؾز ثٹزٺ ٲٗٳٹ٬

 ؾيٯ٥ سذٻ اظ ٦ٻ آطبضي ثٻ سٹػٻ ثب ٲيكٹز؛ زازٺ ٶؿجز ديكسازي ټٹقٷ٩ يب ٦يٹٲطص ثٻ ايطاٴ

 قسٺ سبييس ٲيالز اظ ديف ؾب٬ 4700 زض ثبٞٷس٪ي ٞٵ اي ٪ٹٶٻ ٸػٹز ،آٲسٺ زؾز ثٻ ٦بقبٴ

 .زاؾ

 زٸضاٴ زض  .اٶس زاقشٻ آقٷبيي اثطيكٱ ثب ايطاٴ ٸ ٲط٦عي آؾيبي ٲطزٰ ٲيالز اظ ديف زٸٰ ؾسٺ زض

 ضٶ٫بضٶ٩ ٸ ظيجب ټبي دطزٺ ثب ټربٲٷكي قبټبٴ ٲ٣ط ٸ ثٹز ٦طزٺ ظيبزي سط٢ي ثبٞٷس٪ي ټربٲٷكي

 ٲطٚٹثيز ٸ ظيجبيي .اؾز قسٺ ٲي سٽيٻ ضٶ٩ ذٹـ ټبي دبضچٻ اظ آٶٽب ٮجبؼ ٸ ثٹزٺ ٲعيٵ

 اـ ٪ٹي يٹٶبٶي سٗهت سٳبٰ ثب ٲ٣سٸٶي اؾ٧ٷسض ٦ٻ اؾز ثٹزٺ اي اٶساظٺ ثٻ ايطاٶي ټبي ثبٞشٻ

 ثطذٹضزاض ثيكشطي ضٸٶ١ اظ ٶؿبػي نٷٗز ؾبؾبٶيبٴ زٸضٺ زض .زاز ٲي سطػيح ضا ايطاٴ دٹقب٤

 چكٳ٫يطي ٲٹ٣ٞيز قٹز ٲي ٶبٲيسٺ دبضچٻ س٧ٳي٭ اٲطٸظٺ ٦ٻ آٲيعي ضٶ٩ زض ايطاٶيبٴ ٸ ثٹزٺ

 زضٞف حشي ٦ٻ ثٹزٺ ٶٟيؽ ٢سضي ثٻ ؾبؾبٶيبٴ زٸضٺ زض قسٺ ثبٞشٻ ټبي دبضچٻ . اٶس زاقشٻ

 ثب اثطيكٳي ټبي دبضچٻ ثبٞز .اؾز ضٞشٻ ٲي ايطاٴ اظ ٞطاٶ٥ دبزقبٺ ٲط٨ ػبٲٻ ٸ ضٰ اٲذطاسٹضي

 ٦كٹضټبي ثٻ نسٸضآٶٽب ٸ ايطاٴ، زض ٶٟيؽ ٞطقٽبي ٸ حطيط، ٸ ظضثٟز زيجبي ٲش٣بضٴ، ٶ٣ٹـ

 ٲي قٳبض ثٻ ؾبؾبٶيبٴ زٸضٺ زض ٶؿبػي نٷٗز ديكطٞز بٴزضذك ٶ٣بٌ اظ زٸض ذبٸض ٸ اضٸدبيي

 .زاقشٷس ذٹض زض ٲ٣بٲي دبزقبٴ ٶعز زض زٸضاٴ آٴ ثبٞٷس٪بٴ ٦ٻ اي ٪ٹٶٻ ثٻ اؾز ضٞشٻ

 ٸ ػطيٳٻ قٽطټب اظ اي دبضٺ ٸ ٦طز حّٟ ضا ذٹز ضٸٶ١ ايطاٴ ثبٞٷس٪ي نٷٗز اؾالٰ، نسض زض

 اظ دؽ .دطزاذشٷس ٲي ٖطة ٯٟبيذ ثٻ ٢يٳشي ٲٷؿٹػبر ٸ ټب دبضچٻ نٹضر ثٻ ضا ذٹز ٲبٮيبر

 سٹػٻ ٲٹضز ٶؿبػي نٷٗز ايطاٶي ٲؿش٣٭ زٸٮز ٶرؿشيٵ سك٧ي٭ ٸ سبظيبٴ ؾٯُٻ ظزٴ ٦ٷبض

 ثب ٦ٻ قس ٲي ثبٞشٻ اثطيكٳي دبضچٻ ٶٹٖي ؾٯؼٹ٢يبٴ ظٲبٴ زض ٦ٻ اي ٪ٹٶٻ ثٻ قس؛ ٸا٢ٕ ذبل

 ٶ٣ُٻ ثٻ نٟٹيبٴ زٸضٺ زض ايطاٴ ٶؿبػي نٷٗز ديكطٞز ٲٷحٷي .زاز ٲي ضٶ٩ سٛييط ٶٹض سٛييط
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  .ٶساضز ٶٓيط ػٽبٴ ٶؿبػي ټٷط سبضيد سٳبٰ زض ظٲبٴ آٴ زض ايطاٶي ټبي ثبٞشٻ  .ضؾس ٲي ديكيٷٻ

 اي زضػٻ ثٻ زٸضٺ آٴ زض قٹز ٲي ٶبٲيسٺ دبضچٻ س٧ٳي٭ اٲطٸظ آٶچٻ ٸ دبضچٻ ظٶي ٪٭ ٸ َطاحي

 ٲي ضا ٖبق٣بٶٻ زاؾشبٶٽبي ٸ قبټٷبٲٻ ضٸايشٽبي ټب دبضچٻ آٴ َطحٽبي اظ ثؿيبضي زض .ضؾيس ٖبٮي

 اثطيكٳي ٸ دكٳي ٲٷؿٹػبر دكٳي قب٬ اَٯؽ ظضي نٟٹيبٴ زٸضٺ زض .٦طز ٲكبټسٺ سٹاٴ

 .يبٞز سٹاٴ ٲي ٦ٳشط ضا ٶٓيطقبٴ ٦ٻ قس ثبٞشٻ ټبيي ٲرٳ٭ ټٳٻ اظ ثبالسط ٸ ٶري ٸ ٢ٯٳ٧بض

 دكٱ ٸ دٷجٻ نسٸض ٸ ديٳٹز؛ ٶعٸٮي ؾيطي ايطاٴ ٶؿبػي نٷٗز ٢بػبضيبٴ ح٧ٹٲز ٖهط زض

     .٪طٞز ضا ٺقس ثبٞشٻ ٲحهٹالر ػبي

 نٷٗز ض٦ٹز زض ٲٽٳي سبطيط ٶيع نٷٗشي ٦كٹضټبي اؾشٗٳبضي ؾيبؾشٽبي ٸ ذبضػي ٖٹاٲ٭ 

 ٦ٻ قس ثبٖض نٷٗز ايٵ ٦طزٴ ٲبقيٷي ٲؿأٮٻ ثٻ ٢بػبض ح٧بٰ سٹػٽي ثي ٸ زاقز ايطاٴ ٶؿبػي

 ثط ٖالٸٺ .قٹز زاذٯي ٦بض٪بټي ٲحهٹالر ػبٶكيٵ اضٸدبيي ٦كٹضټبي ٲبقيٷي ٲحهٹالر

 ؾطٲبيٻ اٶساذشٵ ٦بض ثٻ زض زاضاٴ ؾطٲبيٻ سطؼ، قط٦شٽب ايؼبز زض ٲطزٰ ثيٵ بضيټٳ٧ ٖسٰ ،ايٵ

 زاضاٴ ؾطٲبيٻ نٷٗشي اَالٖبر ٶساقشٵ، ؾطٲبيٻ ثبظزټي اظ اَٳيٷبٶي ثي ،نٷٗشي ٞٗبٮيشٽبي زض

 ٲٽٱ ٖٹاٲ٭ اظ سٹاٴ ٲي ضا اضسجبَي ذُٹٌ ٶجٹز ټٳچٷيٵ ٸ ٲحٯي ٲشرههبٴ ٶجٹزٴ، ذهٹني

 حس اظ ثيف ٸاضزار ٸيػٺ ثٻ ٸ ٖٹاٲ٭ ايٵ  .زاٶؿز زٸضاٴ آٴ زض ٦كٹض ٶؿبػي نٷٗز ض٦ٹز

 ټبي ظٲيٷٻ قس، ٲي ٦كٹض ٸاضز دبييٵ ثؿيبض ټبي ثبسٗطٞٻ ٦ٻ ذبضع اظ ٲٷؿٹػبر ٸ دبضچٻ

 ٦بض٪بټٽبي ٸ آٸضز، ٞطاټٱ ٢بػبض زٸضاٴ زض ضا ايطاٴ ٶؿبػي نٷبيٕ ديف اظ ثيف ض٦ٹز ٸ ؾ٣ٹٌ

 ٞالٶسٴ ثبضٺ، ايٵ زض .قس سجسي٭ ثبٞي دبضچٻ ٸاراز ٲشطٸ٦ٻ اٶجبض ثٻ زي٫طي اظ دؽ ي٧ي ٶؿبػي

 ټبي دبضچٻ ٸاضزار" :ٶٹيؿس ٲي اؾز ٦طزٺ زيسٴ ٦بقبٴ اظ ټؼطي چٽبضزټٱ ؾسٺ اٸاي٭ زض ٦ٻ

 چٷس ټط .٦بټس ٲي ٦بقبٴ ضيؿٷس٪ي ٸ ثبٞٷس٪ي ټبي ٦بضذبٶٻ سٗساز اظ ضٸظ ثٻ ضٸظ اٶ٫ٯيؿي

 اٞشبزٺ ثي٧بض ٸ ثبيط ٦ٻ آٶٽب ٖٳسٺ بي٢ؿٳشٽ سٳبقبي اظ اٶؿبٴ اؾز، زايط ټب ٦بضذبٶٻ ايٵ ټٷٹظ

 نٷٗشي قٽط اٸٮيٵ نٟٹيبٴ ظٲبٴ زض ٦ٻ قٽط اؾز، حؿطر ثبٖض .قٹز ٲي ٲٛٳٹٰ ؾرز

 ".اؾز زضآٲسٺ ٸيٗي چٷيٵ ثٻ اٲطٸظ ،ثٹز ايطاٴ
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 پيذايص ًساجي هاضيٌي در ايراى 

 ټبي ٦بضذبٶٻ اٸٮيٵ .اؾز ايطاٴ اي ٦بضذبٶٻ نٷبيٕ اٸٮيٵ قٳبض زض ٲبقيٷي ٶؿبػي نٷٗز

 .قس زايط ٦بقبٴ ٸ سٽطاٴ زض اٲيط٦جيط ذبٴ ٲيطظاس٣ي سٹؾٍ حطيط ٸ چٯٹاض ثبٞز ثطاي ٶؿبػي

 حبػي دؿطـ ٸ اٮًطة اٲيٵ ٲحٳسحؿٵ حبع ٸ ؾذٽؿبالض ذبٴ ٲيطظاحؿيٵ حبع ٸي اظ دؽ

 ثٻ ٢بزض زٸٮز ؾٹي اظ حٳبيز ٖسٰ اطط ثط ٸٮي آٸضزٶس، ايطاٴ ثٻ ټبيي ٦بضذبٶٻ ٶيع آ٢ب حؿيٵ

 ٲيساٴ اظ زي٫طي اظ دؽ ي٧ي ٸ ٶجٹزٶس، اضٸدبيي ٦كٹضټبي ٲبقيٷي ٶؿبػي ٲحهٹالر ثب ض٢بثز

 زيط چٻ ا٪ط ٪طٞز ٲي نٹضر زؾشي زؾش٫بټٽبي ثب ٦ٻ ٶيع ايطاٴ ثبٞٷس٪ي ټٷط .قسٶس ذبضع

 ٮحبِ اظ ٦ٻ ذبضػي ټبي دبضچٻ ثب ض٢بثز زض ثٹز، زاقشٻ ٶ٫ٻ ذٹزضا قٽطر ٸ انبٮز ظٲبٶي

 .ٶٽبز ٶبثٹزي ٸ ظٸا٬ ثٻ ضٸ ثٹز، اضػح ٸَٷي ټبي دبضچٻ ثط سٷٹٔ ٸ ٢يٳز

 ضيؿٷس٪ي ٲبقيٵ زؾش٫بٺ ي٥ زاضاي سٷٽب يبثس، زٸاٰ سٹاٶؿز ٦ٻ ايطاٴ ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ اٸٮيٵ

 ايٵ .قس ٶهت سٽطاٴ زض ٸ ذطيساضي ؾٹييؽ اظ اٮسٸٮٻ نٷيٕ سٹؾٍ ٦ٻ ثٹز زٸ٦ي 1200

 .ضؾيس ثطزاضي ثٽطٺ ثٻ 1280 ؾب٬ زض ٦بضذبٶٻ

 1289 ؾب٬ زض ٸ زايط سجطيع زض يٹؾٝ حبع ٸ ضحيٱ حبع شٳبٰاټ ثٻ ضيؿٷس٪ي ٦بضذبٶٻ زٸٲيٵ

 ٲبقيٷي ٶؿبػي نٷٗز ٢بػبض ؾٯؿٯٻ زٸضٺ دبيبٴ سب.  قس ٖطيٻ ثبظاض ثٻ آٴ ٲحهٹ٬ ٶرؿشيٵ

 ثٗس ثٻ 1300 ؾب٬ اظ ٦ٻ اػشٳبٖي سحٹالسي زٶجب٬ ثٻ .ثٹز ٦بضذبٶٻ زٸ ټٳيٵ ثٻ ٲٷحهط ايطاٴ زض

 ثٷيبٴ ٦كٹض زض ٶٹيٵ ٸ ٲشٳط٦ع اضسف ٸ ػسيس، ؼٲساض ٲٯي، زٸٮز ديٹؾز، ٸ٢ٹٔ ثٻ ايطاٴ زض

 ايٵ دي زض .قس اؾبؾي ز٪ط٪ٹٶي زچبض ٦كٹض ا٢شهبز زضٶشيؼٻ ٸ ح٧ٹٲز ق٧٭ ٸ قس، ٶٽبزٺ

 ثطاي اؾبؾي ا٢ساٲبسي ػٳٯٻ اظ ٸ ٪طٞز، ٢طاض ٸا٢ٕ سٹػٻ ٲٹضز ٶيع نٷبيٕ ايؼبز ٸ احيب سحٹالر

 ٦بضذبٶٻ اٸٮيٵ سبؾيؽ ا٢ساٲبر ايٵ ٶشبيغ اظ ي٧ي .آٲس ٖٳ٭ ثٻ ٶؿبػي نٷٗز س٧ٳي٭ ٸ سٹؾٗٻ

 دبضچٻ ثيكشط ٦ٻ ٲعثٹض ٦بضذبٶٻ سٹٮيسار .ثٹز انٟٽبٴ زض 1304 ؾب٬ زض ٸَٵ ٶبٰ ثٻ ٶؿبػي

 ثب سٹاٶؿز زاقز، ٲك٧٭ اضظي زضآٲس ٶٓط اظ زٸٮز ٦ٻ ظٲبٴ آٴ قطايٍ زض ٸ ثٹز دشٹ ٸ دكٳي

 سبؾيؽ اظ دؽ .ٷس٦ ٞطاټٱ ٦كٹض ثطاي ظيبزي اضظي ػٹيي نطٞٻ ٲكبثٻ ٸاضزار اظ ػٯٹ٪يطي

 .ٶٳٹز زايط قبټي زض ٶيع ضا ٶري ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ اٸٮيٵ 1309 ؾب٬ زض زٸٮز ٦بضذبٶٻ ايٵ

 انٟٽبٴ قٽط زض ضيؿجبٜ ٦بضذبٶٻ ٶبٰ ثٻ دكٳي ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ زٸٲيٵ 1313 ؾب٬ زض ټٳچٷيٵ،
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 ثٻ ذهٹني ثرف ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثطاي ٲٷبؾجي قطايٍ آٶ٧ٻ ثب ؾبٮٽب ايٵ َي زض .قس ايؼبز

 ثبظزٺ اظ ٶبآ٪بټي ثطاطط ذهٹني زاضاٴ ؾطٲبيٻ ثٹز، ٞطاټٱ ٶؿبػي ټبي ٦بضذبٶٻ ايؼبز ٓٹضٲٷ

 سٳبيالر اٚٷبي ٸ ظٲيٵ ٸ ضٸؾشب ثٻ آٶٽب ؾٷشي ٪طايف زٮي٭ ثٻ ٸيػٺ ثٻ ٸ نٷٗز ايٵ زض ؾطٲبيٻ

 ثب ٸ ظٲبٴ ٲطٸض ثٻ .ٶسازٶس ٶكبٴ نٷٗز زض ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثٻ چٷساٶي ضٚجز ذٹيف ٞئٹزاٮيؿشي

 سٹٮيسار ٞطٸـ اظ حبن٭ ٲالحٓٻ ٢بث٭ ثٽطٺ اظ ذهٹني ثرف زاضاٴ ؾطٲبيٻ بٞشٵي آ٪بټي

 زض ضٞشٻ ٦بض ثٻ ؾطٲبيٻ ثٻ ٶؿجز سٹػٽي ػبٮت ثبظزٺ ٲطٚٹثيز ٖسٰ ٸػٹز ثب ٦ٻ ٸَٵ ٦بضذبٶٻ

 زاضاٴ ؾطٲبيٻ اػشٳبٖي اٲٷيز احؿبؼاٞعايف  ثب ٶيع ٸ زاز؛ ٲي ٶكبٴ ذٹز اظ ٦كبٸضظي ضقشٻ

 .زازٶس ٶكبٴ ٹزذ اظ ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ سبؾيؽ طاٲ زض چكٳ٫يطي ٪طايف ذهٹني

 ؾب٬ سب 1300 ؾب٬ اظ ٶؿبػي، ټبي ٦بضذبٶٻ ايؼبز زض ذهٹني ثرف ٲكبض٦ز اٞعايف دي زض

 12 قبٲ٭ ټب ٦بضذبٶٻ ايٵ .يبٞز اٞعايف ٸاحس 40 ثٻ ٸاحس 2 اظ ٶؿبػي ٸاحسټبي سٗساز 1320

 .ثٹز ٦ٷٟي ٸ اثطيكٳي ٳي،دك اي، دٷجٻ ٶؿبػي ټبي ضقشٻ زض ٦ٹچ٥ ٸاحس 28 ٸ ثعض٨ ٸاحس

 :اؾز قسٺ زازٺ ٶكبٴ ضقشٻ س٧ٟي٥ ثٻ يْطٞيز ٸ ٲبٮ٧يز ايٵ ٸاحسټبي ٶؿبػ 1-1ػسٸ٬ زض

 ْطٞيز نٷبيٕ ٶؿبػي ايطاٴ ديف اظ ػٷ٩ ػٽبٶي زٸٰ 1 -  1ػسٸ٬ 

 ضقشٻ ٶؿبػي
سٗساز 

 ٦بضذبٶٻ

سٗساز زٸ٤ 

 ضيؿٷس٪ي

سٗساز زؾش٫بٺ 

 ثبٞٷس٪ي
 ٲح٭ ٸ ٶٹٔ ٲبٮ٧يز

 ٶؿبػي ٶري

 ٶريٶؿبػي 

 ٶؿبػي دكٳي

 اثطيكٱ

 ٦ٷٝ ثبٞي

 ٦ٷٝ ثبٞي

2 

28 

7 

1 

1 

1 

57.000 

165.840 

24.150 

73.404 

1.280 

1.080 

1.350 

1.137 

380 

220 

60 

40 

 زٸٮشي ) قبټي ٸ ثٽكٽط (

 ذهٹني ) ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ (

 ذهٹني ) ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ (

 زٸٮشي ) چبٮٹؼ (

 زٸٮشي ) قبټي (

 ذهٹني

 1357اضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ، سٽطاٴ ٲبذص : ٲٽسي ظضټي، نٷبيٕ ٶؿبػي، ٸظ
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 ػٽبٶي ػٷ٩ اظ ديف ؾبٮٽبي زض ٲٹػٹز ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ 40 اظ ٸاحس چٽبض ديساؾز، چٷبٶچٻ

 ايٵ سبؾيؽ اظ زٸٮز ټسٜ .ثٹز قسٺ ايؼبز زٸٮز ٲؿش٣يٱ ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثب ٸ ثٹز، زٸٮشي زٸٰ

 ثطزاضي ثٽطٺ ـضٸ آٲٹذشٵ ٶيع ٸ ٦كٹض زاذ٭ ٶيبظ ٲٹضز ٶؿبػي ٲحهٹالر سبٲيٵ ټب ٦بضذبٶٻ

 .ثٹز ذهٹني ثرف ثٻ آٴ نحيح ٲسيطيز ضٸـ ٸ سٹٮيسي ټبي زؾش٫بٺ اظ

 ٲشط ٲيٯيٹٴ 60 حسٸز ؾبالٶٻ ٶري ټبي دبضچٻ ثبٞٷس٪ي ثرف زض ٲبقيٷي ټبي ٦بضذبٶٻ سٹٮيس ٦٭

 زض ٶيع دكٳي ټبي دبضچٻ سٹٮيس ؾبذز، ٲي ثطَطٜ ضا زاذٯي احشيبػبر اظ ٶيٳي س٣طيجبً ٦ٻ ثٹز

 سٷٽب .٦طز ٲي سبٲيٵ ضا زاذٯي ٲهطٜ ؾٹٰ ي٥ اظ ٦ٳشط ٦ٻ ثٹز ؾب٬ زض ٲشط ٲيٯيٹٴ ي٥ حسٸز

 ػٹاث٫ٹيي ثٻ ٢بزض انٹالً ؾب٬ زض اثطيكٳي دبضچٻ ٲشط ټعاض 500 سٹٮيس ثب حطيطثبٞي ٦بضذبٶٻ

 .ٶجٹز ٦كٹض ٶيبظټبي

 ٶٓط اظ ٦ٻ ٲٷؿٹػبر ٸاضزار ٦كٹض ٶبثؿبٲبٴ اٸيبٔ اطط ثط زٸٰ ػٽبٶي ػٷ٩ ؾبٮٽبي َي زض

 ٞطٸـ ٢يٳز ٶشيؼٻ زض ٸ ٶٽبز ٦بټف ثٻ ضٸ ثٹز ثٽشط زاذٯي ٲكبثٻ سٹٮيسي ٦بالټبي اظ ٲطٚٹثيز

 ذطيسقبٴ ٢سضر ٦ٻ ظٲبٴ آٴ ٲطزٰ ؾجت ټٳيٵ ثٻ  .ديٳٹز نٗٹزي ؾيطي ذبضػي ٦بالټبي

 ح٧ٱ ثٻ ٶٳبيٷس اؾشٟبزٺ ٲطٚٹة ٸ ذبضػي ٦بالټبي اظ سٹاٶؿشٷس ٶٳي ٸ ثٹز قسٺ ٦ٱ ثؿيبض

 ٲٷؿٹػبر ٸاضزار حؼٱ زضثبضٺ .ٶٳٹزٶس اؾش٣جب٬ ثيكشط يزاذٯ ٶؿبػي ٲحهٹالر اظ يطٸضر

 ٸ ٦طزٺ ش٦ط ضا آٲبضي ذٹز ٦شبة زض يط ثبضي ػبٴ ٶيؿز، زؾز زض ز٢ي٣ي آٲبض زٸضٺ ايٵ زض

 حسٸز ثٻ 1322 سب 1311 ؾبٮٽبي زض سٵ ټعاض 10 حسٸز اظ ٶري ٲٷؿٹػبر ٸاضزار اؾز ٲٗش٣س

 اٞعايف ٸ ٸاضزار ٦بټف. زض ټط حب٬  يبٞشٻ اؾز ٦بټف 1326 سب 1325 ؾبٮٽبي زض سٵ ټعاض 5

 ٞطاټٱ ٶؿبػي نٷبيٕ نبحجبٴ ثطاي ٲٷبؾجي ٲٹ٢ٗيز ٸ قطايٍ زاذٯي ٲٷؿٹػبر ثطاي س٣بيب

 حشي - ْطٞيز سٳبٰ ثب زاقشٷس سٹٮيس ٦بض زض ٦ٻ اي ٖسيسٺ ٲك٧الر ٸػٹز ثب ٦ٻ َٹضي ثٻ آٸضز

 زاذٯي ٲحهٹالر اظ زٸٮز حٳبيشٽبي ؾبيٻ زض ٸ دطزاذشٷس ٲي سٹٮيس ثٻ – ٦بضي ٶٹثز ؾٻ زض

 .آٸضزٶس ٲي زؾز ثٻ ؾطقبضي ٲٷبٕٞ

 ضٸٶس ايٵ ٸٮي ٪صضاٶس، ٲٷٹا٬ ټٳيٵ ثٻ ضا ؾبٮي چٷس آٲسٺ دسيس ٸيٗيز ٮُٝ ثٻ ٶؿبػي نٷبيٕ

 .يبٞز ٶعٸٮي ؾيط ٲطٸض ثٻ آٶٽب ثبظزټي ٸ قسٺ ض٦ٹز زچبض ٦كٹض ٶؿبػي نٷبيٕ ٸ ٶذبييس زيطي

 ثٻ سٹػٻ ٖسٰ آالر، ٲبقيٵ اظ ٚيطانٹٮي ٸ ٶبزضؾز اؾشٟبزٺ ػع ٶجٹز چيعي ٲؿأٮٻ ايٵ ٖٯز
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 ٦يٟيز ضٸظ ثٻ ضٸظ ٦ٻ ٞطؾٹزٺ ٸ قسٺ ٲؿشٽٯ٥ آالر ٲبقيٵ ثبظؾبظي ٖسٰ ٸ ؾبظي ْطٞيز

 .٦طز ٲي سط دؿز ضا ٲحهٹالر

 ثٻ ا٢شهبزي سٹؾٗٻ ؾٹي ثٻ حط٦ز ٸ ا٢شهبزي اٸيبٔ ثٽجٹز ثطاي زٸٮز ،ػٷ٩ يبٞشٵ دبيبٴ ثب

 ثٻ 1327 ؾب٬ زض ضا ؾبٮٻ ټٟز ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ اٸٮيٵ ٸ آٸضز، ضٸي ٖٳطاٶي ټبي ثطٶبٲٻ سسٸيٵ

 ٸ سٹؾٗٻ ټبي ظٲيٷٻ ټب، ثطٶبٲٻ ايٵ چبضچٹة زض ٦ٻ ثٹز ايٵ ثط زٸٮز ؾٗي  .٪صاقز اػطا

 ضا اططاسي ټب ثطٶبٲٻ ايٵ اػطاي .آٸضز ٞطاټٱ ا٢شهبزي ٲرشٯٝ ثركٽبي زض ضا ٦كٹض ديكطٞز

 ٞبيسٺ اظ ذبٮي آٶٽب ثطضؾي ٦ٻ قززا ټٳطاٺ ثٻ ٶؿبػي نٷٗز ػٳٯٻ اظ نٷبيٕ ٸ ثركٽب ضٸي

 .ٶيؿز

 صٌؼت ًساجي در ترًاهِ ّاي ػوراًي پيص از اًمالب اسالهي 

 زض ٸ ٢طاضزاز سٹػٻ ٲٹضز ٶيع ضا ٶؿبػي نٷبيٕ ( 1327 – 34)  ٖٳطاٶي اٸ٬ ثطٶبٲٻ زض زٸٮز

 ثٻ ضٸ ٶؿبػي نٷٗز زض ٪صاضي ؾطٲبيٻ ػٷ٩ اظ دؽ ؾبٮٽبي زض حٳبيز ٸ سٹػٻ ايٵ ٶشيؼٻ

 ثط ٖالٸٺ ٶؿبػي نٷٗز زض ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثٻ ذهٹني ثرف سٹػٻ ٸ اٞعايف .ٽبزٶ اٞعايف

 :ثطقٳطز سٹاٴ ٲي چٷيٵ ضا آٶٽب ٲٽٳشطيٵ ٦ٻ زاقز ٶيع زي٫طي ٖٯشٽبي زٸٮز، حٳبيز ٸ سٹػٻ

 س٣بيب اٞعٸٴ ضٸظ اٞعايف - 1

 آالر ٲبقيٵ سرهيم ثٻ ٲجطٰ ٶيبظ - 2

 ٪صاضي ؾطٲبيٻ اظ ٭حبن ؾٹز اظ ٪صاضاٴ ؾطٲبيٻ ثيٷبٶٻ ذٹـ ثطآٸضز - 3

 قطايٍ ٸ ٶؿبػي آالر ٲبقيٵ ٞطٸـ ثطاي ذبضػي آالر ٲبقيٵ ٞطٸقٷس٪بٴ ٞٗبٮيز - 4

 ٶٳٹز ٲي ٲسر زضاظ ْبټط زض ٦ٻ اٖشجبضاسي ثطاؾبؼ ٞطٸـ

 .زاز ٲي سك٧ي٭ ضا اٸٮيٻ ٲٹاز ٖٳسٺ ثرف ٦ٻ َجيٗي دٷجٻ ثٹزٴ ٞطاټٱ - 5

 ثٻ زٸٮز اټشٳبٰ ٸ اٖشجبضار ٸ اٰٸ دطزاذز ٸ نٷبيٕ سبؾيؽ ثطاي زٸٮز سكٹي١ ٸ سٹػٻ - 6

 .اضظي ػٹيي نطٞٻ
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ٲيٯيٹٴ ضيب٬ ثطاي  502زضنس ٲٗبز٬  4/2 ٲٗبز٬ ؾٽٳي اٸ٬ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي اٖشجبضار زض زٸٮز

ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ٶؿبػي اذشهبل زازٺ ثٹز ٦ٻ س٣طيجب سٳبٰ آٴ نطٜ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض چيز 

 قبټي قس .  2ؾبظي سٽطاٴ ٸ ٶؿبػي قٳبضٺ 

 ٲؿشٽٯ٥ ٸ ٶبثٹزي ثٻ ضٸ ٦ٻ ٶري ٶؿبػي نٷٗز ثط حسٸزي سب اٸ٬ ثطٶبٲٻ ضؾس ٲي ٶٓط ثٻ

 1327 سب 1317 ؾبٮٻ يبظزٺ زٸضٺ َي ٦ٻ َٹضي ثٻ ثبقس، ثركيسٺ زٸثبضٺ ػبٶي ثٹز قسٴ

 ټبي ٦بضذبٶٻ ٸ ثٹز ٶكسٺ ايبٞٻ ٶري ٶؿبػي ټبي ٦بضذبٶٻ ثٻ ػسيسي ْطٞيز ټيچ٫ٹٶٻ

 ٸ ثٽؿبظي نطٜ ضا اي ټعيٷٻ ايٷ٧ٻ ثسٸٴ ٸ ٺ،ٞطؾٹز ٸ ٢سيٳي آالر ٲبقيٵ ٸػٹز ثب ٲٹػٹز

 1328 ؾب٬ زض يٗٷي ثطٶبٲٻ زٸٰ ؾب٬ اظ اٲب .ثٹزٶس زازٺ ازاٲٻ ذٹز ٦بض ثٻ ٶٳبيٷس ؾبظي ْطٞيز

 .قس اٞعٸزٺ ٶري ٶؿبػي ثرف زض ٦كٹض زاذٯي سٹٮيس سٹاٴ ثٻ ػسيس ْطٞيشٽبي

 نٷبيٕ ٦ٻ قس صاقشٻ٪ اػطا ثٻ حبٮي زض ( 1335-41) ٦كٹض ؾبٮٻ ټٟز ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ زٸٲيٵ

 ثٻ ٖٳطاٶي اٖشجبضار سرهيم زض اٸ٬ ثطٶبٲٻ زض آٶ٧ٻ ثب  .زاقشٷس ٶبٲٷبؾجي ٸيٗيز ٶؿبػي

 ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲسيطاٴ ثٻ زؾشطؾي ٖسٰ ٖٯز ثٻ ثٹز؛ قسٺ سٹػٻ ٦كٹض اٸ٬ نٷٗز ٖٷٹاٴ ثٻ ٶؿبػي

 ٶٓطٶ٫طٞشٵ زض حؿبثساضي، ٲسضٴ ټبي ؾيؿشٱ ثٻ ٶبآ٪بټي ٲٽبضر، ٲرشٯٝ ؾُٹح زض ٲبټط

 ٸ ٦بض٪طاٴ، ٸ ٦بض٦ٷبٴ نحيح ٦بض٪ٳبضي ثٻ زض نٷبيٕ نبحجبٴ سٹػٽي ثي ؾطٲبيٻ، شٽال٤اؾ

 ٦كٹض ٶؿبػي نٷبيٕ ٸضق٧ؿش٫ي ټبي ظٲيٷٻ ٶؿبػي، ټبي ٦بضذبٶٻ آالر ٲبقيٵ ثٹزٴ ٞطؾٹزٺ

 .ثٹز قسٺ ٞطاټٱ زٸٰ ثطٶبٲٻ اثشساي زض

 ذبضػي ٲٷؿٹػبر ٸضٸز ٲٹاٶٕ ظيبزي ثؿيبض حسٸز سب زٸٰ ثطٶبٲٻ اٸاي٭ زض ايٵ، ثط ٖالٸٺ

 ٸاضز دكٳي ٲٷؿٹػبر ٸيػٺ ثٻ ٲٷؿٹػبر سٹػٽي ٢بث٭ ٲ٣ساض ٶشيؼٻ زض ٸ ثٹز قسٺ ثطزاقشٻ

 ٶساقشٵ ٸ ٢يٳز ٪طاٶي ٖٯز ثٻ زاذٯي سٹٮيسار ٦ٻ قس ٲي ؾجت ٲؿأٮٻ ايٵ .قس ٲي ٦كٹض

 ٦ٻ اٸيبٔ ٸ قطايٍ ايٵ زض .ثبقٷس ٶساقشٻ ضا ذبضػي ٲٷؿٹػبر ثب ض٢بثز سٹاٶبيي ٲطٚٹثيز

 ثرف نٷبيٕ نبحجبٴ ٦طز، ٲي سٽسيس قسر ثٻ ضا ٶؿبػي نٷٗز ؾ٣ٹٌ، ٸ زيٶبثٹ ذُط

 ثط ضا ثطضؾيٽبيي ٸ ٲُبٮٗبر نٷٗز ايٵ ٶؼبر ثطاي ي٧سي٫ط ټٳ٧بضي ثب ذهٹني ٸ ٖٳٹٲي

 .زازٶس اٶؼبٰ ٦كٹض ٖٳطاٶي زٸٰ ثطٶبٲٻ ټسٞٽبي ٲجٷبي
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 سٟبٸر ٲح٭ اظ ٶؿبػي نٷبيٕ نبحجبٴ ثٻ آؾبٴ ثؿيبض قطايٍ ثب نٷٗشي ٸاٲٽبي دطزاذز

 ح٣ٹ٠ ثبثز ٲجبٮٛي زضيبٞز ٲٷؿٹػبر، ٸاضزار اظ ٲبٮيبر اذص اؾ٧ٷبؼ، دكشٹاٶٻ اضظيبثي

ا٢ساٲبر حٳبيشي زٸٮز اظ ٶؿبػي  ػٳٯٻ اظ ذبضػي ٲكبثٻ ٦بالټبي اظ ثبظض٪بٶي ؾٹز ٸ ٪ٳط٦ي

 ثطاي ذهٹني ثرف زض ظيبزي سٳبي٭ زٸٰ ثطٶبٲٻ َٹ٬ زض حٳبيشٽب ايٵ ٶشيؼٻ زض ثٹز ٦ٻ

 اٞعايف ثٻ ضٸ ٦كٹض ٶؿبػي ټبي ٦بضذبٶٻ سٗساز ٸ آٲس ٸػٹز ثٻ نٷٗز ايٵ ضز ٪صاضي ؾطٲبيٻ

 ٸاحس 59 ثٻ ٶري ضقشٻ زض ٶؿبػي ټبي ٦بضذبٶٻ سٗساز ثطٶبٲٻ دبيبٶي ؾب٬ زض ٦ٻ َٹضي ثٻ .ٶٽبز

 ؾب٬ 20 حسٸز ٦ٻ ٪طٞز ٲي نٹضر حبٮي زض اٲط ايٵ .ضؾيس ٸاحس 11 ثٻ دكٳي ضقشٻ زض ٸ

 ؾب٬ اظ يٗٷي ٖٳطاٶي زٸٰ ثطٶبٲٻ زٸضاٴ زض .ثٹز ٶكسٺ سبؾيؽ دكٳي ٶؿبػي ٦بضذبٶٻ ټيچ

 ثٽطٺ ثٻ ٸ قس سبؾيؽ ضقشٻ ايٵ زض نٷٗشي ػسيس ثعض٨ ٸاحس چٽبض 1341 ؾب٬ سب 1338

 .ضؾيس ثطزاضي

 ثب ٦ٻ ثٹز نٷبيٗي سٹؾٗٻ ٸ ايؼبز نٷٗز، ثرف زض ( 1342-46)  ؾٹٰ ثطٶبٲٻ ټسٞٽبي اظ ي٧ي

 ٸ زاقشٻ اضظي ػٹيي نطٞٻ ٸ اقشٛب٬ اٞعايف زض اي ٖٳسٺ ؾٽٱ اٞعٸزٺ، اضظـ حسا٦ظط ايؼبز

 ٸ حٳبيشٽب ا٢ساٲبر، ؾٹٰ، ثطٶبٲٻ زض  س.ٶٳبيٷ ٞطاټٱ ضا ثيكشطي اضظي زضآٲس اٲ٧بٴ نٹضر زض ٶيع

 ٞطاټٱ ضا ٶؿبػي نٷٗز سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ٸ ضقس ټبي ظٲيٷٻ نٷٗز ايٵ ثٻ زٸٮز ٦ٳ٧ٽبي

 زٸٮز ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثب ٸ قسٶس سبؾيؽ ػسيسي ټبي ٦بضذبٶٻ زٸضٺ ايٵ زض ٦ٻ َٹضي ثٻ آٸضز،

 ٸ انٟٽبٴ ضيؿجبٜ ٦بضذبٶٻ .يبٞشٷس ٶؼبر ٸضق٧ؿش٫ي اظ ٶيع ټبيي ٦بضذبٶٻ اُٖبيي، ٸاٲٽبي ٸ

 ػٯٹ٪يطي ٸ نٷبيٕ اظ حٳبيز ثٹزػٻ َطي١ اظ ٦ٻ ثٹزٶس ټبيي ٦بضذبٶٻ اظ انٟٽبٴ سبع ٦بضذبٶٻ

 اظ ؾٹٰ ٖٳطاٶي طٶبٲٻث ٪صاضي ٲبيٻ ؾط َطحٽبي ٢بٮت زض ضا ٸاٲٽبيي ټب ٦بضذبٶٻ سُٗي٭ اظ

 .  ثبظ٪طزٶس سٹٮيس ٖطنٻ ثٻ سٹاٶؿشٷس ٸ زاقشٷس زضيبٞز زٸٮز

 ٸ ثٹز قسٺ ذٹز٦ٟب س٣طيجبً ٶري ٶؿبػي ضقشٻ زض ٶؿبػي نٷٗز ؾٹٰ ثطٶبٲٻ دبيبٶي ټبي ؾب٬ زض

 ٶيع سٹٮيس ايبٞٻ ثب ټب ٦بضذبٶٻ حشي .قس ٲي سبٲيٵ زاذٯي ټبي ٦بضذبٶٻ سٹؾٍ زاذٯي ٶيبظټبي

 ايٷ٧ٻ يٳٵ ٶجٹز، نبزضار ٢بث٭ ٲٷبؾت ٢يٳز ٸ ٲُٯٹة ٦يٟيز ٖسٰ ٖٯز ثٻ ٻ٦ ثٹزٶس ضٸثطٸ

 .ٶساقشٷس چٷساٶي آقٷبيي ثبظاضيبثي ثٻ ٶيع نٷبيٕ نبحجبٴ
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 ضا زاذٯي ٶيبظټبي اظ ٲ٣ساضي ٶجٹز ٢بزض ټٷٹظ ايٷ٧ٻ ثب دكٳي ٶؿبػي نٷٗز ضقشٻ يٯٕ ټط

 اسٟب٠ ٦يٟي ٸ ٦ٳي ٮحبِ ظا سٹٮيسار زض اي ٲالحٓٻ ٢بث٭ ضقس ٶيع ضقشٻ ايٵ زض ٦ٷس، سبٲيٵ

 ثطٶبٲٻ ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲي ثٷبثطايٵ .يبٞز ٦بټف قسر ثٻ دكٳي ٲٷؿٹػبر ٸاضزار ٸ اٞشبز

 ٸ ق٧ٹٞبيي زض ٲٽٳي ٪بٲٽبي ٸ ثٹز ٲٹ١ٞ ٶؿبػي نٷٗشي سٹؾٗٻ ٸ ضقس زض ؾٹٰ ٖٳطاٶي

ٸ  ٦ٻ ايٵ ضقس ٦طز ٞطاٲٹـ ٶجبيس اٮجشٻ .قس ثطزاقشٻ ؾٹٰ ثطٶبٲٻ زٸضاٴ زض نٷٗز ايٵ اضس٣بي

 سٹؾٗٻ زض ؾبيٻ حٳبيشٽبي زٸٮز ٸ ٢ٹاٶيٵ ٪ٳط٦ي ثسؾز آٲس . 

 ذٹز٦ٟبيي ؾُح ثٻ زاذٯي سٹٮيس ضؾيسٴ نٷٗز زض ( 1347-51)  چٽبضٰ ثطٶبٲٻ انٯي ټسٜ

 ثط ثٹز، قسٺ زيسٺ ٶيع چطٰ ٸ دٹقب٤ نٷٗز آٴ زض ثبض اٸٮيٵ ثطاي ٦ٻ ٶؿبػي نٷٗز ثطاي .ثٹز

 چٽبضٰ ثطٶبٲٻ زض زٸٮز .قس سٗييٵ ثطٶبٲٻ زض يټسٞٽبي سٹٮيسار اضظـ ٸ اٞعٸزٺ اضظـ ٲجٷبي

 ذهٹني ثرف ٖٽسٺ ثٻ ضا انٯي ٶ٣ف ٸ ٶكس ٸاضز ٲؿش٣يٱ َٹض ثٻ زٸٰ ثطٶبٲٻ ٶٓيط زي٫ط

 ٸ ٶكس ٶؿبػي نٷٗز ضقس سٹؾٗٻ ثطاي زٸٮز ا٢ساٲبر ثٻ اي اقبضٺ ثطٶبٲٻ زض حشي ٪صاقز

 چطٰ ٸ دٹقب٤ اٶًٳبٰ جٻٶؿبػي نٷبيٕ اظ ش٦طي ٲٗسٶي ٸ نٷٗشي ثطٶبٲٻ ټسٞٽبي سٗييٵ زض ٣ٍٞ

  .زضنس اضظـ سٹٮيسار آٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس 1/11 ثطاثط اي ؾبالٶٻ ضقس ٸ آٲسٺ ٲيبٴ ثٻ

زض ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي چٽبضٰ ؾٽٱ نٷبيٕ ٶؿبػي ٶؿجز ثٻ ٦٭ نٷبيٕ ٦كٹض اظ ٶٓط اضظـ سٹٮيسار 

ٶٓط زضنس ٸ اظ  5/14زضنس، اظ ٶٓط اقشٛب٬  3/5زضنس، اظ ٶٓط حؼٱ ؾطٲبيٻ ٪صاضي  3/16

 زضنس ثٹز .  5/17اضظـ اٞعٸزٺ 

 ٸاؾُٻ ثٻ ٦كٹض ا٢شهبزي ٸيٗيز ٦ٻ قس اػطا حبٮي زض ( 1352-56)  دٷؼٱ ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ

ٶٟز،  نبزضار ٸ سٹٮيس ٲ٣ساض اٮٗبزٺ ٞٹ٠ اٞعايف ٶيع ٸ ٶٟز ٢يٳز قسيس ٸ ٶب٪ٽبٶي اٞعايف

 زض ٶؿبػي نٷٗز يٍقطا ثٻ سٹػٻ ثب دٷؼٱ ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ زضثؿيبض ٲُٯٹة ٸ ايسٺ ا٬ ثٹز . 

 ٶيبظټبي سبٲيٵ ټسٜ سٗييٵ ثط ٖالٸٺ ثٹز، ضؾيسٺ ذٹز٦ٟبيي ثٻ س٣طيجبً ٦ٻ چٽبضٰ ثطٶبٲٻ اٶشٽبي

 اظ ي٧ي ٖٷٹاٴ ثٻ ٶيع ٶؿبػي ٲحهٹالر نبزضار ٖٳطاٶي ټبي ثطٶبٲٻ زض ثبض اٸٮيٵ ثطاي زاذٯي

 دكٳي، ٶؿبػي زنٷٗ ثط ٖالٸٺ دٷؼٱ ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ زض.  قس سٗييٵ ثطٶبٲٻ ؾيبؾشٽبي ٸ ټسٞٽب

 .قسٶس ٞٗبٮشط زٸضٺ ايٵ زض ٶساقشٷس چٷساٶي آٴ ٞٗبٮيز ايٵ اظ ديف ٦ٻ زي٫ط ػسيسي ټبي ضقشٻ
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 اقبضٺ ٲبقيٷي دٹـ ٦ٝ ٸ دطٸدٯيٵ دٯي ثبٞي، ٦ٷٝ ٦كجبٞي، نٷٗز ثٻ سٹاٴ ٲي ػٳٯٻ آٴ اظ

 .  ٶٳٹز

 

 زًجيرُ ارزش صٌايغ ًساجي ٍ پَضان  1-2

ٸ ٶٹٔ ٲشحس نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زاضاي ز 2ثطاؾبؼ ٪عاضـ نٷسٸ٠ سٹؾٗٻ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭

 ظٶؼيطٺ اضظـ ٲشٟبٸر ٲي ثبقٷس ٦ٻ زاضاي سٟبٸر ټبي اؾبؾي اؾز : 

اؾز ثٻ ايٵ ٲٟٽٹٰ ٦ٻ زض قج٧ٻ سٹظيٕ  producer-drivenظٶؼيطٺ اضظـ ٶؿبػي اظ ٶٹٔ  

 –ظي ػٽبٶي ٶ٣ف انٯي ضا سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ايٟب ٲي ٦ٷٷس ٸ اظ ايٵ ٶٓط ٲكبثٻ نٷبيٕ ټٹاديٳبؾب

 ذٹزضٸؾبظي ٸ ٦بٲذيٹسط اؾز.

  ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز. يطٺ اضظـ ٶؿبػي٥ ظٶؼيثٻ َٹض قٳبس ازاٲٻزض 

ٲي ثبقس ثٻ ايٵ ٲٗٷي ٦ٻ زض ايٵ   buyer-drivenاٲب زض نٷٗز دٹقب٤ ظٶؼيطٺ اضظـ اظ ٶٹٔ 

طٺ يثبظاضيبة ټب ٸ نبحجبٴ ثطٶس ٶ٣ف ٲحٹضي ضا ثط ٖٽسٺ زاضٶس. ظٶؼ –نٷبيٕ ذطزٺ ٞطٸـ ټب 

 ع زض ق٧٭ ثٗس ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.يدٹقب٤ ٶاضظـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 The global appeal value chain , UNIDO 2003 
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 يطٺ اضظـ ٶؿبػيظٶؼ

 

 

ذ يتَل

 پَضاک

ذ يتَل

 پارچِ

ذ يتَل َزيغت

 ف/ًخيل

  ًخْاي

هصٌَػي، براي 

تَليذ پارچِ ٍ 

پَضاک 

استفادُ هي 

 ضًَذ.

  الياف هصٌَػي

از طريق 

فرآيٌذّاي 

هختلف 

ضيويايي تَليذ 

ضذُ ٍ با 

استفادُ از 

فرآيٌذ 

ريسٌذگي بِ 

ًخ تبذيل هي 

 ضًَذ.

  ٍپارچِ ّا د

ًَع تاري پَدي 

يا حلقَي 

ّستٌذ. پارچِ 

ّاي حلقَي ًيس 

َي دٍ ًَع حلق

تاري ٍ حلقَي 

 پَدي ّستٌذ.

  ِرٍل ّاي پارچ

 هٌظَربِ 

دستيابي بِ 

رًگْاي دلخَاُ 

 رًگ هي ضًَذ.

  پارچِ ّا بؼذ از

تويس ضذى ٍ 

خطک ضذى، ٍ 

آزهايص کٌترل 

کيفيت، دٍبارُ 

رٍي رٍل ّا 

پيچيذُ هي 

 ضًَذ.

  ِپارچِ ّا ب

قطؼات 

کَچکتر الگَي 

لباس بريذُ هي 

 ضًَذ

  ُقطؼات بريذ

 ضذُ بَسيلِ ي

دٍخت ّاي 

هتٌاسب ٍ 

هتٌَع کٌار ّن 

دٍختِ هي 

 ضًَذ.

  قبل ٍ بؼذ از

فرآيٌذّاي 

ضستطَ، 

آزهايص ّاي 

کطص ٍ غيرُ 

رٍي لباس 

 اًجام هي ضَد.

  بستِ بٌذي

ّاي ًساجي از 

طريق کاًالْاي 

تَزيغ پخص 

هي ضًَذ. 

 هاًٌذ:

  هغازُ ّاي

آًاليي ٍ تَزيغ 

 پستي

  ُتاجراى ػوذ

)هغازُ ّاي 

زًجيرُ اي 

هلي،  هحلي ٍ

فرٍضگاّْا ٍ 

 سَپرهارکتْا(

  ًوايٌذگي ّاي

 فرٍش
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 رُ ارزش پَضانيزًج
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 فرآيٌذ تَليذ 1-3

 اؾشبٶساضز ٞطايٷس سٹٮيس زض نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ثٻ قطح ظيط اؾز :

 ) ٜسبٲيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ ) اٮيب 

 ) سجسي٭ ثٻ ٲٹاز ٸاؾٍ ) ٶد ٸ دبضچٻ 

 يَطاح 

 ثبٞٷس٪ي 

 ) زٸذز ) زض ثرف دٹقب٤ 

  ( س٧ٳي٭ ٸ دطزاذزFinishing ) 

 ،دٯي دطٸديٯٵ ،ٲٹازاٸٮيٻ انٯي ايٵ نٷٗز اٮيبٜ َجيٗي ) ٖٳسسب دٷجٻ ( ٸ ٲهٷٹٖي ) دٯي اؾشط

ٶبيٯٹٴ ٸ ... ( ٲي ثبقس ٦ٻ ثٻ زٸ حبٮز اٮيبٜ ٦ٹسبٺ ٸ اٮيبٜ ي٧ؿطٺ ) ٞيالٲٷز ( سٹٮيس ٲي قٹٶس 

ټعاض سٵ ثطآٸضز ٲي ٪طزز . اٮيبٜ  150ټعاضسٵ ٸ ٶيبظ آٴ  ٦65كٹض حسٸز . سٹٮيس دٷجٻ زض زاذ٭ 

اٸدٵ اٶس ( ثهٹضر ٶد زض  ،ؾٳي ٸضؾشس ،ؾذؽ زض ؾيؿشٱ ټبي ٲرشٯٝ ضيؿٷس٪ي ) دٷجٻ اي

آٲسٺ ٸ دؽ اظ َي ٲطاح٭ ٲ٣سٲبر ثبٞٷس٪ي ٸاضز دطٸؾٻ ثبٞٷس٪ي ٲي قٹٶس ٸ يب ايٵ ٦ٻ 

ٞز ) ٲبٶٷس ٲٹ٦ز ٶٳسي ( ٲؿش٣يٳب ث٧بض ٪طٞشٻ ثهٹضر اٮيبٜ ٦ٹسبٺ زض ٢ؿٳز ٲٷؿٹػبر ثي ثب

 ٲي قٹٶس . 

 اٶٹأ دطٸؾٻ ټبي ثبٞٷس٪ي ٦ٻ زض ٦كٹض ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز ثٻ قطح ظيط اؾز :

 ( Weaving( ثبٞٷس٪ي سبضي دٹزي )1

 –ضٸٲجٯي  –ٲحهٹ٬ ذطٸػي ثرف ثبٞٷس٪ي اٶٹأ دبضچٻ سبضي دٹزي ثطاي ٲهطٜ دٹقب٤ 

طـ ٲبقيٷي ٲي ثبقس . زض ثرف ٞطـ ٲبقيٷي ٶد ټبي ضٶ٫طظي قسٺ ٲٷؿٹػبر ذبٶ٫ي ٸ يب ٞ

ٲؿش٣يٳب ٸاضز زؾش٫بٺ ثبٞز قسٺ ٸ اٶٹأ ٢بٮي ٲبقيٷي زض ٦يٟيز ټبي ٲرشٯٝ ضا ثٹػٹز ٲي 

 آٸضٶس . 
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 ( Knitting( ثبٞٷس٪ي حٯ٣ٹي ) 2

زض ثبٞٷس٪ي حٯ٣ٹي دبضچٻ ټبي ٦كجبٜ ثطاي اؾشٟبزٺ زض ثرف دٹقب٤ سٹٮيس ٲي قٹز . ايٵ 

حٯ٣ٹي سبضي ) دطزٺ ٦شٵ ٸ ضاق٭ ( ٸ يب حٯ٣ٹي  ،ؾٻ ٲيشٹاٶس ي٧ي اظ ٶٹٔ ثبٞٷس٪ي سرزدطٸ

 دٹزي ثبقس . 

 ( Tufting( سبٞشيٷ٩ ) 3

زض ؾج٥ سبٞشيٷ٩ اٮيبٜ ٸ ٶد زض ي٥ دبضچٻ ظٲيٷٻ ٦بقشٻ قسٺ ٸ دؽ اظ چؿجبٶسٴ دبضچٻ طبٶٹيٻ 

ي سٹٮيس ٲٹ٦ز سبٞشيٷ٩ ٸ ٶيع ثٻ دكز آٴ آٲبزٺ ثٽطٺ ثطزاضي ٲي قٹز . زض ايطاٴ اظ ايٵ ؾج٥ ثطا

 ( اؾشٟبزٺ ٲي قٹز .  hand tuftingٞطـ ټبي سبٞشيٷ٫ي زؾشي )

٢بث٭ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٖٳ٭ ضٶ٫طظي ٸ چبح ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ٲحهٹ٬ ٸ س٧ٷٹٮٹغي اٶشربة قسٺ زض 

دطزاذز  –س٧ٳي٭  ،ټط ٲطحٯٻ اي ٲيشٹاٶس ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪يطز . آذطيٵ ٲطحٯٻ ٞطآيٷس سٹٮيس

 ظٶي ٸ قيطيٷ٩ ( ٸ ثؿشٻ ثٷسي ٲحهٹ٬ ٲي ثبقس .  ) قبٲ٭ آټبض

 

 ًتيجِ گيري

 50-56ثب ٶ٫بټي ثٻ ؾيط سحٹالر ٶؿبػي اظ ثسٸ نٷٗشي قسٴ سب زٸضاٴ اٸع آٴ ٦ٻ ثٻ ؾبٮٽبي 

 ثط ٲي ٪طزز ٲيشٹاٴ زضيبٞز ٦ٻ :

  ضيكٻ ْٽٹض ٸ ديسايف نٷٗز ٶؿبػي زض ايطاٴ ضا ٲيشٹاٴ زض ؾٻ ٖبٲ٭ ؛ سبٲيٵ ٶيبظ

اضظـ اٞعٸزٺ ذالنٻ ٶٳٹز . زٸٮز ثٻ ٲٷٓٹض سبٲيٵ ٶيبظ زاذ٭ ٸ  زاذ٭ ، اقشٛب٬ ٸ

ػٯٹ٪يطي اظ ذطٸع اضظ ، ثرف ذهٹني ضا سطٚيت ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ايٵ ثرف 

ٶٳٹز . اٞعايف ؾٽٱ ثبظاض سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي ضا زض ٸا٢ٕ ٲيشٹاٴ ٶٹٖي نبزضار 

 ٶٳبيس .  سهٹض ٦طز ٦ٻ ثٻ ػبي ٸضٸز اضظ ثٻ ٦كٹض اظ ذطٸع آٴ ػٯٹ٪يطي ٲي

  ٶؿبػي نٷٗشي اؾز ٦ٻ ثرف ذهٹني ټٳٹاضٺ ٶ٣ف ثؿيبض دطضٶ٫ي ٶؿجز ثٻ

 زٸٮز زاقشٻ ٸ زضذكف ذٹز ضا ثيكشط ٲسيٹٴ ٦بضآٞطيٷبٴ ايٵ ثرف ٲي ثبقس . 
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  اٞعايف ضٸظاٞعٸٴ ػٳٗيز ٦كٹض ثٗٷٹاٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲحهٹالر ٶؿبػي ٸ

ايٵ ٖبٲ٭ زض  دٹقب٤ ي٥ ٖبٲ٭ ٦ٯيسي زض سٹؾٗٻ ٸ ضقس ايٵ نٷٗز ثٹزٺ اؾز .

 ٦ٷبض اضظـ اٞعٸزٺ ثبال ػصاثيز ٞطاٸاٶي ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ايؼبز ٲي ٦طز .

 ٸضي ٸ ايؼبز اقشٛب٬ سٹػٻ ٶٳٹزٺ آټط ظٲبٴ ٦ٻ زٸٮز ثٻ اټٳيز ٶ٣ف ٶؿبػي زض اضظ

ٸ ثب اثعاضټبي ٲرشٯٟي چٹٴ ٸيٕ سٗطٞٻ ټب ٸ زض اذشيبض ٢طاضزازٴ سؿٽيالر اضظاٴ 

ٶشيؼٻ آٴ زض ثٽجٹز ٸيٗيز ا٢شهبزي ٦كٹض ٢يٳز اظ سٹؾٗٻ آٴ حٳبيز ٦طزٺ 

 ٲٯٳٹؼ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض آٲبض ثبال ثرٹثي ٶٳبيبٴ اؾز .  
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 تاالدستي اسٌاد -2

 ؾبٮٻ ثيؿز اٶساظ چكٱ اؾبؾي، ٢بٶٹٴ اظ ٖجبضسٷس ٦كٹض ٶؿبػي نٷبيٕ ثبالزؾشي اؾٷبز ٲٽٳشطيٵ

 نبزضار سٹؾٗٻ يٲٯ ضاټجطز ؾٷس ٸ سٹؾٗٻ دٷؼٱ ثطٶبٲٻ ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ، ٦ٯي ټبي ؾيبؾز ٦كٹض،

 قٹز. يبٴ ٲيٵ اؾٷبز ثي٥ اظ اي٭ ټطيض ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ سٟه٦كٹ ٶٟشي ٚيط

 اساسي لاًَى 2-1

ثرف نٷٗز،  يثطا ييټب يذٍ ٲك٦ٻ طاٴ يا ياؾالٲ يػٳٽٹض ي٢بٶٹٴ اؾبؾ اظ ػٳٯٻ انٹ٬ 

 :ٶٳٹز ط اقبضٺيسٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظ يٲزاضز، ٲٗسٴ ٸ سؼبضر 

 اظ: ٵ ان٭ ٖجبضسٷسيا 13ٸ  12ثٷس ) 3)ان٭  .1

 ٸ ضٕٞ   ؼبز ضٞبٺيا  ػٽز  ييٹاثٍ اؾالٲ  ثط َج١  ٸ ٖبزالٶٻ  حيا٢شهبز نح  يعيض  يد

ٸ ٦بض ٸ   ٸ ٲؿ٧ٵ  ٻيسٛص  يټب  ٷٻيزض ظٲ  زيٲحطٸٲ  ټط ٶٹٔ  ؾبذشٵ  ٣ٞط ٸ ثطَطٜ

   ٳٻيث  ٱيٸ سٗٳ  ثٽساقز

 ٷٽب يس اٸ ٲبٶٷ  يٸ اٲٹض ٶٓبٲ  يٸ ٦كبٸضظ  ٸ نٷٗز  ٸ ٞٷٹٴ  زض ٖٯٹٰ  ييذٹز٦ٟب  ٵيسبٲ 

ٸ   زي٣ٞط ٸ ٲحطٸٲ  ٦طزٴ  ٦ٵ  كٻيٸ ض  ػبٲٗٻ  يا٢شهبز  اؾش٣ال٬  ٵيسبٲ  يثطا )43)ان٭  .2

ثط   طاٴيا  ياؾالٲ  ياٸ، ا٢شهبز ػٳٽٹض  يضقس، ثب حّٟ آظاز٪  بٴيزض ػط  اٶؿبٴ  يبظټبيٶ  ثطآٸضزٴ

 قٹز:  يط اؾشٹاض ٲييٹاثٍ ظ  اؾبؼ

 ٸ دطٸضـ  ، آٲٹظـ ، زضٲبٴ ، ثٽساقز قب٤، دٹ ، ذٹضا٤ ٲؿ٧ٵ : ياؾبؾ  يبظټبيٶ  ٵيسبٲ  

  ټٳٻ  يثطا  ذبٶٹازٺ  ٭يسك٧  يطاث  الظٰ  ٸ اٲ٧بٶبر

 ٸ ٢طاض زازٴ  ٦بٲ٭  اقشٛب٬  ثٻ  سٴيٲٷٓٹض ضؾ  ثٻ  ټٳٻ  ي٦بض ثطا  ٍ ٸ اٲ٧بٶبريقطا  ٵيسبٲ  

  ٧٭٦بض ٶساضٶس، زض ق  ٭يٸؾب  ي٦بضٶس ٸٮ  ٢بزض ثٻ  ٦ٻ  ي٦ؿبٶ  بض ټٳٻي٦بض زض اذش  ٭يٸؾب

  ططٸر  سٳط٦ع ٸ سساٸ٬  ثٻ  ٶٻ  ٫ط ٦ٻيز  ٲكطٸٔ  ب ټط ضاٺي  ثٽطٺ  ثسٸٴ  ٸاٰ  ، اظ ضاٺ يسٗبٸٶ
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  ٥ي  نٹضر  ضا ثٻ  زٸٮز  قٹز ٸ ٶٻ  يٲٷشٽ  ذبل  يټب  اٞطاز ٸ ٪طٸٺ  زض زؾز

ثط   حب٦ٱ  يټب  يطٸضر  زيس ثب ضٖبيثب  ا٢ساٰ  ٵيزضآٸضز. ا  ٲُٯ١  ثعض٨  ي٦بضٞطٲب

 طز.ي٪  ضقس نٹضر  اظ ٲطاح٭  ٥يا٢شهبز ٦كٹض زض ټط   يٖٳٹٲ  يعيض  ثطٶبٲٻ

  ٓثبقس   ٦بض چٷبٴ  ٸ ٲحشٹا ٸ ؾبٖز  ق٧٭  ٦ٻ  ينٹضس  ٦كٹض ثٻ  يا٢شهبز  ثطٶبٲٻ  ٱيسٷ

،  يٲٗٷٹ  يذٹزؾبظ  يثطا  ي٦بٞ  ٸ سٹاٴ  ، ٞطنز يقٛٯ  ثط سالـ  ټط ٞطز ٖالٸٺ  ٦ٻ

  ٸ اثش٧بض زاقشٻ  ٲٽبضر  في٦كٹض ٸ اٞعا  يزض ضټجط  ٞٗب٬  ٸ قط٦ز  يٸ اػشٳبٖ  يبؾيؾ

 ثبقس.

 اظ ثٽطٺ  يطيٸ ػٯٹ٪  ٵيٲٗ  ي٦بض  اػجبض اٞطاز ثٻ  ، ٸ ٖسٰ قٛ٭  اٶشربة  يآظاز  زيضٖب  

 . ي٫طياظ ٦بض ز  ي٦ك

 ٸ حطاٰ  ثبَ٭  ٫ط ٲٗبٲالريط ٸ اٶحهبض ٸ احش٧بض ٸ ضثب ٸ زيٚ  ٲٷٕ ايطاض ثٻ . 

 ٜي٪صاض  ٻي، ؾطٲب اظ ٲهطٜ  ا٢شهبز، اٖٱ  ثٹٌ ثٻٲط  قئٹٴ  ط زض ټٳٻيٸ سجص  ٲٷٕ اؾطا  ،

 . ٕ ٸ ذسٲبريس، سٹظيسٹٮ

 كطٞزيٸ د  سٹؾٗٻ  يثطا  بعياحش  ٶؿجز  اٞطاز ٲبټط ثٻ  زيٸ سطث  ٸ ٞٷٹٴ  اظ ٖٯٹٰ  اؾشٟبزٺ  

 ا٢شهبز ٦كٹض.

 ٪ثط ا٢شهبز ٦كٹض.  ٫بٶٻيث  يا٢شهبز  اظ ؾٯُٻ  يطيػٯٹ 

 ٦ٷس   ٵيضا سبٲ  يٖٳٹٲ  يبظټبيٶ  ٦ٻ  يٸ نٷٗش  يزاٲ ، ي٦كبٸضظ  ساريسٹٮ  فيس ثط اٞعايسب٦

 ثطټبٶس.   يثطؾبٶس ٸ اظ ٸاثؿش٫  ييذٹز٦ٟب  ٲطحٯٻ  ٸ ٦كٹض ضا ثٻ

ٸ   ي، سٗبٸٶ يزٸٮش  ثرف  ؾٻ  ٻيثط دب  طاٴيا  ياؾالٲ يػٳٽٹض  يا٢شهبز  ٶٓبٰ )44)ان٭  .3

،  ٕ ثعض٨ينٷب  ٻي٦ٯ  قبٲ٭  يزٸٮش  . ثرف اؾشٹاض اؾز  حيٸ نح  ٲٷٓٱ  يعيض  ثب ثطٶبٲٻ  يذهٹن

  يټب  طٸ، ؾسټب ٸ قج٧ٻيٶ  ٵي، سبٲ ٳٻي، ث ي، ثبٶ٧ساض ثعض٨  ، ٲٗبزٴ يذبضػ  يٕ ٲبزض، ثبظض٪بٶينٷب

  ٸ ضاٺ  ، ضاٺ يطاٶي، ٦كش ييٳبي، ټٹاد ٸ سٯٟٵ  ٸ سٯ٫طاٜ  ، دؿز ٹٴيعيٹ ٸ سٯٹي، ضاز يآثطؾبٶ  ثعض٨

 ي. ثرف سٗبٸٶ اؾز  بض زٸٮزيٸ زض اذش  يٖٳٹٲ  زيٲبٮ٧  نٹضر  ثٻ  ٦ٻ  ٷٽب اؾزيٸ ٲبٶٷس ا  آټٵ

ٕ اؾز ٦ٻ زض قٽط ٸ ضٸؾشب ثط َج١ يٹاثٍ يس ٸ سٹظيسٹٮ يقبٲ٭ قط٦شٽب ٸ ٲؤؾؿبر سٗبٸٶ

،  ، نٷٗز ي، زاٲساض ياظ ٦كبٸضظ  ٢ؿٳز  آٴ  قبٲ٭  يذهٹن  قٹز. ثرف ي٭ ٲيسك٧ ياؾالٲ
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زض   زي. ٲبٮ٧ اؾز  يٸ سٗبٸٶ  يٮشزٸ  يا٢شهبز  يشٽبيٞٗبٮ  ٲ٧ٳ٭  قٹز ٦ٻ  يٲ  ٸ ذسٲبر  سؼبضر

  اؾالٰ  ٵي٢ٹاٶ  ثبقس ٸ اظ ٲحسٸزٺ  ٲُبث١  ٞه٭  ٵي٫ط ايز  ثب انٹ٬  ٦ٻ  ييسب ػب  ثرف  ؾٻ  ٵيا

ٶكٹز ٲٹضز   ػبٲٗٻ  بٴيظ  ٻي٦كٹض ٪طزز ٸ ٲب  يا٢شهبز  ضقس ٸ سٹؾٗٻ  ٶكٹز ٸ ٲٹػت  ذبضع

ضا   ثرف  ٍ ټط ؾٻي٢ٯٳطٸ ٸ قطايٹاثٍ ٸ   ٭ي. سٟه اؾز  ياؾالٲ  يػٳٽٹض  ٢بٶٹٴ  زيحٳب

 ٦ٷس.  يٲ  ٵيٲٗ  ٢بٶٹٴ

اؾشبٶٽب ٸ   زض ؾُح  يٲٯ  ياظ زضآٲسټب  ٸ اؾشٟبزٺ  يٗياظ ٲٷبثٕ َج  يثطزاض  زض ثٽطٺ )48)ان٭  .4

  زض ٦بض ٶجبقس، ثٻ  ىيس سجٗي٦كٹض، ثب  ٲرشٯٝ  اؾشبٶٽب ٸ ٲٷب١َ  بٴيٲ  يا٢شهبز  يشٽبيٕ ٞٗبٮيسٹظ

  زض زؾشطؼ  الظٰ  ٸ اٲ٧بٶبر  ٻيبظټب ٸ اؾشٗساز ضقس ذٹز، ؾطٲبيٹض ٶٞطاذ  ټط ٲٷ٣ُٻ  ٦ٻ  يَٹض

 ثبقس.  زاقشٻ

 يٸ ٦كبٸضظ يٸ نٷٗش ي٭ قط٦شٽب ٸ ٲٹُؾؿبر زض اٲٹض سؼبضسيبظ سك٧يزازٴ اٲش (81)ان٭  .5

 بٴ ٲُٯ٣ب ٲٳٷٹٔ اؾز.يٸ ٲٗبزٴ ٸ ذسٲبر ثٻ ذبضػ

 يؼبز ټٳبټٷ٫يټب ٸ ا ٲٻٻ ثطٶبيزض سٽ يٸ ټٳ٧بض يٵ ٢ؿٍ اؾالٲيثٻ ٲٷٓٹض سأٲ (104ان٭  ( .6

ٷس٪بٴ يٲط٦ت اظ ٶٳب يي، قٹضاټبيٸ ٦كبٸضظ ي، نٷٗشيسيسٹٮ يكطٞز اٲٹض زض ٸاحسټبيزض د

ٸ ٲبٶٷس  ي، ذسٲبسي، ازاضيآٲٹظق يطاٴ، ٸ زض ٸاحسټبي٫ط ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲسي٦بض٪طاٴ ٸ زټ٣بٶبٴ ٸ ز

ٵ ي٭ ايسك٧ يقٹز. چ٫ٹٶ٫ ي٭ ٲيٵ ٸاحسټب سك٧يٷس٪بٴ اًٖبء ايٲط٦ت اظ ٶٳب ييٷٽب قٹضاټبيا

 ٦ٷس. يٵ ٲيبضار آٶٽب ضا ٢بٶٹٴ ٲٗيٝ ٸ اذشيقٹضاټب ٸ حسٸز ٸْب

 وطَر سالِ تيست اًذاز چطن  2-2

 :س زاقشٻ ثبقسيثب ييټب يػ٪يٵ ٸيچٷ يطاٶيا ي، ػبٲٗٻ 1404ثٷب ثط چكٱ اٶساظ 

ثط  يذٹز، ٸ ٲش٧ يريٸ سبض ييبي، ػٛطاٞيبر ٞطټٷ٫يبٞشٻ، ٲشٷبؾت ثب ٲ٣شًيسٹؾٗٻ  .1

، ٖساٮز يٷيز يس ثط ٲطزٰ ؾبالضي، ثب سأ٦يٸ اٶ٣الث ي، ٲٯياؾالٲ يـ ټبٸ اضظ يانٹ٬ اذال٢

 يز اػشٳبٖياظ اٲٷ يٲكطٸٔ، حّٟ ٦طاٲز ٸ ح٣ٹ٠ اٶؿبٴ ټب ٸ ثٽطٺ ٲٷس يټب ي، آظازياػشٳبٖ

 .ييٸ ٢ًب
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ثط ؾٽٱ ثطسط ٲٷبثٕ  ي، ٲش٧يس ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضيكطٞشٻ، سٹاٶب زض سٹٮيثطذٹضزاض اظ زاٶف د .2

 .يس ٲٯيٸ سٹٮ يٻ اػشٳبٖيٸ ؾطٲب ياٶؿبٶ

 يٹؾش٫يټٳٻ ػبٶجٻ ٸ د يثط ثبظزاضٶس٪ يٲجشٷ ياٲٵ، ٲؿش٣٭ ٸ ٲ٣شسض ثب ؾبٲبٴ زٞبٖ .3

 .ٲطزٰ ٸ ح٧ٹٲز

ٕ يثطاثط، سٹظ ي، ٞطنز ټبيٵ اػشٳبٖي، سأٲييز ٚصايثطذٹضزاض اظ ؾالٲز، ضٞبٺ، اٲٷ .4

ٍ يى ٸ ثٽطٺ ٲٷس اظ ٲحيٲشٷبؾت زضآٲس، ٶٽبز ٲؿشح٧ٱ ذبٶٹازٺ، ثٻ زٸض اظ ٣ٞط، ٞؿبز، سجٗ

 .ؿز ٲُٯٹةيظ

، يز ٲٷس، ثطذٹضزاض اظ ٸػساٴ ٦بضيظبض٪ط، ٲؤٲٵ، ضيبيط، ايز دصيٞٗب٬، ٲؿئٹٮ .5

 ييٸ ق٧ٹٞب ي، ٲشٗٽس ثٻ اٶ٣الة ٸ ٶٓبٰ اؾالٲياػشٳبٖ يسٗبٸٴ ٸ ؾبظ٪بض يٻ ياٶًجبٌ، ضٸح

 .ثٹزٴ يطاٶيطاٴ ٸ ٲٟشرط ثٻ ايا

 يبيآؾ يزض ؾُح ٲٷ٣ُٻ  يٸ ٞٷبٸض ي، ٖٯٳي٫بٺ اٸ٬ ا٢شهبزيبٞشٻ ثٻ ػبيزؾز  .6

س ثط ػٷجف ٶطٰ يٻ( ثب سأ٦يټٳؿب يبٶٻ ٸ ٦كٹضټبيبٶٻ، ٣ٟ٢بظ، ذبٸضٲيٲ يبي)قبٲ٭ آؾ يػٷٹة ٚطث

سٴ ثٻ يزضآٲس ؾطاٶٻ ٸ ضؾ ي، اضس٣بء ٶؿجيس ٖٯٱ، ضقس دطقشبة ٸ ٲؿشٳط ا٢شهبزيٸ سٹٮ ياٞعاض

 .اقشٛب٬ ٦بٲ٭

، سٹؾٗٻ يٷيز يٲطزٰ ؾبالض يٱ اٮ٫ٹياٮٽبٰ ثرف، ٞٗب٬ ٸ ٲؤطط زض ػٽبٴ اؾالٰ ثب سح٧ .7

 ييط٪صاض ثط ټٳ٫طاي، سأطيٸ اػشٳبٖ ي٧ٞط ييبيٸ دٹ يكي، ٶٹاٶسي٦بضآٲس، ػبٲٗٻ اذال٢ ي

 ()ضٺ يٷياٲبٰ ذٳ يكٻ ټبيٸ اٶس يٱ اؾالٲيثط اؾبؼ سٗبٮ يٸ ٲٷ٣ُٻ ا ياؾالٲ

 .سٗبٲ٭ ؾبظٶسٺ ٸ ٲؤطط ثب ػٽبٴ ثط اؾبؼ انٹ٬ ٖعّر، ح٧ٳز ٸ ٲهٯحز يزاضا .8

ٲطثٹٌ ثٻ ثرف نٷٗز، ٲٗسٴ ٸ سؼبضر  ز ؾبٮٻ ٦كٹضؿيثچكٱ اٶساظ  يټب يػ٪ياظ ٸ يبضيثؿ

س يف ؾطاٶٻ سٹٮيب اٞعايٸ  يزض ٲٷ٣ُٻ ٣ٍٞ ثٻ ضقس ا٢شهبز ي٫بٺ اٸ٬ ا٢شهبزيػب يټؿشٷس. ٪بټ

زاضٶس، اٲّب ټسٜ زاقشٵ  ييز ثباليطټب اټٳيٵ ٲشٛيا اٲب ٪طچٻقٹز  يط ٲيسٗج يٶبذبٮم زاذٯ

 يػبٲٗٻ ٲ اٞطاز يثطاٲُٯٹة  ي٧بٴ ظٶس٪ٵ اٮٳٯ٭ ٸ ٞطاټٱ ثٹزٴ اٲي٫بٺ ٲٷبؾت زض ضٸاثٍ ثيػب

اٸ٬  يٵ ٲطزٰ حسا٢٭ ثٻ اٶساظٺ زضآٲس ؾطاٶٻ ثطايٕ زضآٲس ثيٵ اټساٜ، سٹظيا يثبقس ٸ زض ضاؾشب

 .ز زاضٶسيقسٴ زض ٲٷ٣ُٻ اټٳ
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 ًظام ولي ّاي سياست  2-3

ٵ يٰ اؾز. اٶٓب ي٦ٯ يبؾشٽبيثرف نٷٗز، ٲٗسٴ ٸ سؼبضر، ؾ ي٫ط اظ اؾٷبز ثبالزؾشيز ي٧ي

اٲٹض ٸ  اٲٹض ا٢شهبزى، اٲٹض اػشٳبٖى، اٲٹض ٖٯٳى ٸ ٞٷبٸضى، اٲٹض ٞطټٷ٫ىطثٹٌ ثٻ ٲبؾز ټب يؾ

ٲطسجٍ ثب ثرف نٷٗز،  ٶٓبٰ ي٦ٯ يبؾشٽبيؾ اظ ي٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ ثطذ ؾيبؾى، زٞبٖى ٸ اٲٷيشى

 ٲٗسٴ ٸ سؼبضر اقبضٺ قسٺ اؾز.

 سحٹ٬ زض ٶٓبٰ آٲٹظـ ٖبٮى ٸ دػٸټف زض ٲٹاضز ظيط: .1

 زضنس سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى سب دبيبٴ  3ف ثٻ اٞعايف ثٹزػٻ سح٣ي١ ٸ دػٸټ

ى ٺ ټبثطٶبٲٻ دٷؼٱ ٸ اٞعايف ٸضٸز زاٶف آٲٹذش٫بٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾى ثٻ زٸض

 زضنس. 20سحهيالر س٧ٳيٯى ثٻ 

  .زؾشيبثى ثٻ ػبي٫بٺ زٸٰ ٖٯٳى ٸ ٞٷبٸضى زض ٲٷ٣ُٻ ٸ سظجيز آٴ زض ثطٶبٲٻ دٷؼٱ 

 ٸ ثركٽبى ٲطثٹٌ ٸ ٲطا٦ع دػٸټكى ثب نٷٗز  ٺ ټباضسجبٌ ٲؤطط ثيٵ زاٶك٫ب

 ػبٲٗٻ. 

  .سٹاٶٳٷسؾبظى ثرف ٚيطزٸٮشى ثطاى ٲكبض٦ز زض سٹٮيس ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضى 

 ټبى ديكطٞشٻ ٲٹضز ٶيبظ.  زؾشيبثى ثٻ ٞٷبٸضى 

سأ٦يس ثط ضاټجطز سٹؾٗٻ نبزضار ثٻ ٸيػٺ زض ثرف ذسٲبر ثب ٞٷبٸضى ثبال ثٻ ٶحٹى ٦ٻ  .2

 ر ذسٲبر ايؼبز ٪طزز.٦ؿطى سطاظ ثبظض٪بٶى ثسٸٴ ٶٟز ٦بټف يبٞشٻ ٸ سٹاظٴ زض سؼبض

٪ؿشطـ ټٳٻ ػبٶجٻ ټٳ٧بضى ثب ٦كٹضټبى ٲٷ٣ُٻ ػٷٹة ٚطثى آؾيب زض سؼبضر،  .3

 ٪صاضى ٸ ٞٷبٸضى. ؾطٲبيٻ

ضقس ٲٷبؾت ا٢شهبزى ثب سأ٦يس ثط سح١٣ ضقس ٲؿشٳط ٸ دطقشبة ا٢شهبزى ثٻ ٲيعاٴ حسا٢٭  .4

 ثب: % ٶطخ ضقس ؾبٮيبٶٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى 8

 بټف ق٧بٜ دؽ اٶساظ سٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضى اظ َطي١ ٦ 

 اٶساظ ثٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى حسا٢٭ زض  ؾطٲبيٻ ٪صاضى ثب حّٟ ٶؿجز دؽ

 ى ذبضػى. ٻ ټبزضنس ٸ ػصة ٲٷبثٕ ٸ ؾطٲبي 40ؾُح 

 ٸضى زض ضقس ا٢شهبزى ثٻ ي٥ ؾٹٰ زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ. اضس٣بء ؾٽٱ ثٽطٺ 
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 ٱ ثٽجٹز ًٞبى ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ثب سأ٦يس ثط طجبر ٲحيٍ ا٢شهبز ٦الٴ، ٞطاټ

ټبى اضسجبَى، اَالٖبسى، ح٣ٹ٢ى، ٖٯٳى ٸ ٞٷبٸضى ٲٹضز ٶيبظ،  آٸضزٴ ظيطؾبذز

ټبى ٦الٴ ا٢شهبزى، اضائٻ ٲؿشٳط آٲبض ٸ اَالٖبر ثٻ نٹضر  ٦بټف ذُطدصيطى

 قٟبٜ ٸ ٲٷٓٱ ثٻ ػبٲٗٻ. 

  .س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ ٶٓبٰ اؾشبٶساضز ٲٯى 

ى ثسٸٴ ضثب ٸ ٶٽبزيٷٻ نالح ؾبذشبض ٶٓبٰ ثبٶ٧ى ثب اػطاى ٦بٲ٭ ٸ ضٸظآٲس ٢بٶٹٴ ثبٶ٧ساضا .5

اٮحؿٷٻ، سأٲيٵ اٖشجبضار ذطز ٸ اٖشجبضار الظٰ ثطاى ؾطٲبيٻ  ټبى ٢طو ٦طزٴ ٶٓبٰ

 ټبى ثعض٨. ٪صاضى

 

 تَسؼِ پٌجن ترًاهِ لاًَى 2-4

ٲٗسٴ  ٸ ٷٗزثرف ن يثطا يبزيظ ييټب يزض اح٧بٰ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ، اټساٜ ٸ ذٍ ٲك

 بٴ قسٺ اؾز.يث

 زض ٞٷبٸضي ٸ يٖٯٳ زٸٰ ٫بٺيػب ثٻ يبثيزؾش ٲٷٓٹض ثٻ اؾز ٲؼبظ زٸٮز 16) )ٲبزٺ .1

 :زټس اٶؼبٰ ضا طيظ دٷؼٱ، ا٢ساٲبر ثطٶبٲٻ بٴيدب سب آٴ زيسظج ٸ ٲٷ٣ُٻ

 ٝزضنس دٷؼبٺ سب ٦ٻ ٶحٹي ثٻ يٖٯٳ أريټ اًٖبء اضس٣بء ٵ ٶبٲٻيآئ ثبظٶ٫طي -اٮ ( 

 ٦كٹض ٲك٧الر ضٕٞ ثٻ ٲُٗٹٜ يٖٯٳ أريټ اًٖبي يدػٸټك بظارياٲش (% 50

 ٸ سٹؾٗٻ ػٳٯٻ اظ يٖٯٳ أريټ اضس٣بء ثطاي الظٰ ساريسٳٽ اٲط ٵيا سح١٣ ثطاي .ثبقس

 أريټ اًٖبء يٲُبٮٗبس ف ٞطنشٽبيياٞعا ،يٯيس٧ٳ الريسحه يٺ ټبزٸض زيس٣ٹ

 ٸ ٖٯٹٰ كطٞشٻيد ٞٷبٸضي ٸ ي٣بسيسح٣ ٲطا٦ع ؼبزيا ٸ ٦كٹض اظ ذبضع ٸ زاذ٭ زض يٖٯٳ

 نٷٗز ػٳٯٻ اظ يائاػط يٺ ټبزؾش٫ب ثب ٺ ټبزاٶك٫ب اضسجبٌ ٭يسؿٽ زض ٦كٹض، ٞٷٹٴ

 س.ي٪طز ذٹاټس ٞطاټٱ

 زضآٲس ؾٽٱ قبٲ٭ ٞٷبٸضي ٸ ٖٯٱ يانٯ قبذهٽبي سح١٣ ثطاي عييثطٶبٲٻ ض -ٸ 

 ؾطاٶٻ ،يبٶيٲ ٸ كطٞشٻيد ٞٷبٸضيٽبي ثط يٲجشٷ ذسٲبر ٸ ٲحهٹالر نبزضار اظ حبن٭

 سٗساز اذشطأ، طجز ي٪ٹاټ سٗساز ٞٷبٸضي، ٸ ٖٯٱ اظ يٶبق يٶبذبٮم زاذٯ سيسٹٮ
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 ٸ ٖٯٱ شٽبييٞٗبٮ زض يذبضػ ٻ ٪صاضييؾطٲب ٶؿجز ،يٵ اٮٳٯٯيث يٳسار ٖٯيسٹٮ

 ٲٹْٝ بٴ زٸٮزيقط٦شٽبي زاٶف ثٷ سٗساز ٸ ٦كٹض ٣بريسح٣ يٻ ټبٷيټع ثٻ ٞٷبٸضي

 زض زٸٰ ضسجٻ ٫بٺيػب ثٻ حسا٢٭ ثطٶبٲٻ بٴيدب سب ٦ٻ سيٶٳب عييثطٶبٲٻ ض ٪ٹٶٻ اي ثٻ اؾز

 .ثطؾس ٷٻيظٲ ٵيا زض ٲٷ٣ُٻ

 ٲٷٓٹض ثٻ ٞٷبٸضي ثبظاض ٸ سٺيا ثٹضؼ سٹؾٗٻ ٸ ؼبزيا اظ يٲبٮ زيحٳب -ز )17)ٲبزٺ  .2

 ٦كبٸضظي نٷٗز، بظ ثركٽبييٶ ثٻ ييدبؾر٫ٹ ػٽز زض يٖٯٳ شٽبييْطٞ اظ اؾشٟبزٺ

 ذسٲبر ٸ

 ثط يطضؾٳيٚ ٸ يضؾٳ حطٞٽبي ٸ يٞٷ آٲٹظقٽبي ٲطا٦ع ضسجٻ ثٷسي-ظ) 21)ٲبزٺ  .3

 ٸ ١يسح٣ ،يٶؿبٶا طٸييٶ طي،يبز٪ي يبززټي ٷسيٞطآ ،ياػطائ زيطيٲس قبذهٽبي اؾبؼ

  .طاٴيٞطا٪ يجبٶيقبذم دكش ٸ ٲٷبثٕ سٹؾٗٻ

 ٲ٧ٯٝ يثبظض٪بٶ ٸظاضر ٦كٹض زض ٦بض ٸ ٦ؿت ًٞبي ثٽجٹز ٲٷٓٹض ثٻ 69) )ٲبزٺ .4

 طجز ؾبظٲبٴ سٗبٸٴ، اسب٠ طاٴ،يٲٗبزٴ ا ٸ ٕينٷب ٸ يثبظض٪بٶ اسب٠ ټٳ٧بضي ثب اؾز

 زض ٸ ٲٗبٸٶز يټٳبټٷ٫ ثب شيطثٍ يٺ ټبزؾش٫ب طيؾب ٸ ٦كٹض اٲال٤ ٸ اؾٷبز

 اټساء ػٳٯٻ اظ الظٰ ي٣يسكٹ بؾشٽبييؾ ٸ يٹاثٍ ،يؾٷٹاس چٽبضچٹة ثٹزػٻ ټبي

 ٸ ٶبٰ اظ ذسٲبر ٸ اؾشٟبزٺ ٦بالټب ثطاي ،يٲبٮ ٦ٳ٧ٽبي بي الريسؿٽ اُٖبء بي عيػٹا

 نبحت ٲٗٷٹي ح٣ٹ٠ حّٟ ثب يٖٳسٺ ٞطٸق ٸ يذطزٺ ٞطٸق ثبظاض زض سؼبضي ٶكبٴ

 .سيٶٳب اثال٘ اػطاء ثطاي ٸ ٻيسٽ ثطٶبٲٻ ؾب٬ اٸ٬ بٴيدب سب ضا ٶكبٴ

 بٴيدب زض ؾٹٰ ٥ي ثٻ ا٢شهبزي ضقس زض ٸضي ثٽطٺ ؾٽٱ اضس٣بء ضاؾشبي زض 79) )ٲبزٺ .5

 ٸضي ثٽطٺ يبثياضظ ٸ فيدب بؾش٫صاضي، ضاټجطي،يؾ عي،يض ثطٶبٲٻ ٲٷٓٹض ثٻ ٸ ثطٶبٲٻ

 يٲٯ ؾبظٲبٴ ذب٤، ٸ آة ٸ اٶطغي ٻ،يؾطٲب ٦بض، طٸييٶ ػٳٯٻ اظ سيسٹٮ ٖٹاٲ٭ ٻي٦ٯ

 اٲ٧بٶبر اظ اؾشٟبزٺ ثب ٲٗبٸٶز ثٻ ٸاثؿشٻ يزٸٮش ٲؤؾؿٻ نٹضر ثٻ طاٴيثٽطټٹضي ا

 اؾشبٶساضز قبذهٽبي ٦كٹض قبٲ٭ ثٽطټٹضي ػبٲٕ ثطٶبٲٻ سب كٹزيٲ ؼبزيا ٲٹػٹز

 زض شٽبيٲؿؤٸٮ ٸ ٶ٣كٽب ٕيسٹظ طٶسٺيزضثط٪ ثٽطټٹضي، اضس٣بء ياػطائ ٶٓبٰ ٸ ثٽطټٹضي

 ثٻ ،يطزٸٮشيٚ ٸ يزٸٮش كٽبيثر اظ اٖٱ يٞطټٷ٫ ٸ ا٢شهبزي ،يثركٽبي اػشٳبٖ ٻي٦ٯ

 تيسهٹ ثٻ ٸ سيٶٳب ٵيبزقسٺ، سسٸي ثركٽبي يسٳبٲ ثطاي االػطاء الظٰ ثطٶبٲٻ نٹضر



 

31 
 

 طارييسٛ ثطٶبٲٻ زٸٰ ؾب٬ اظ ٲٹْٟٷس ياػطائ يٺ ټبزؾش٫ب سٳبٰ .ثطؾبٶس طاٴيٸظ أريټ

 ٲٷشكط ٲؿشٳط َٹض ثٻ ضا ذٹز ثرف ثٻ ٲطثٹٌ ا٢شهبزي ضقس آٴ ثط اطط ٸ ثٽطټٹضي

 اطط سب ٦ٷٷس ييضا قٷبؾب ثٽطټٹضي ضقس ثط اطط٪صاض طټبييٲشٛ ٸ بؾشٽبيؾ ٸ ٷسيٶٳب

 شٹاٶسيٲ ٲص٦ٹض بؾشٽبييؾ .ثبقس زاقشٻ نٗٹزي ضقس ٲعثٹض يٺ ټبزؾش٫ب اظ ثٽطټٹضي

 ؾٻ حسا٦ظط .ثبقس يزٸٮش قط٦شٽبي ٸ يطزٸٮشيٚ ثركٽبي ي٣يبؾشٽبي سكٹيؾ حبٸي

 زض ياػطائ يٺ ټب٫بزؾش ٷٽبييټع اٖشجبضار ميسره ٲطحٯٻ ټط اظ (%3 ) زضنس

 ثط يٲجٷ ٲٗبٸٶز سييسأ اضائٻ ثٻ ٲٷٹٌ زؾش٫بٺ آٴ ثٻ دطزاذز ٸ كٹزيٲ ٶ٫ٽساضي ذعاٶٻ

 .ثٽطٺ ٸضي اؾز ثٻ ٲطثٹٌ ي٢بٶٹٶ ٝيس٧بٮ ٫طيز ٸ ٲبزٺ ٵيا ٲٹيٹٔ ٲهٹثبر زيضٖب

 سٹؾٗٻ ساض،يدب اقشٛب٬ ؼبزيا ضاؾشبي زض كٹزيٲ زازٺ اػبظٺ زٸٮز ثٻ 80) )ٲبزٺ .6

 اٶؼبٰ ضا طيظ ا٢ساٲٽبي ٶٹ سٹؾٗٻ ٲكبٚ٭ ٸ ٲٷ٣ُٽبي سٗبز٬ س٦ٰبټف ٖ ،يٷي٦بضآٞط

 :زټس

 ٝسي،يسٹٮ طٺ ټبييظٶؼ ٸ ذٹقٻ ټب قج٧ٻ ټب، سٹؾٗٻ ١يسكٹ ٸ يٲبٮ زيحٳب -اٮ 

 ټسٞٳٷس( ٦ٳ٧ٽبي ثعض٨ )اُٖبء ٦ٹچ٥، ٲشٹؾٍ، يٺ ټبثٷ٫ب ٵيث ٲٷبؾت ٹٶسيد ؼبزيا

 سٹؾٗٻ ٸ ٸ ١يسح٣ ،يسرهه يٲٽٷسؾ يٞٷ سٹاٴ زيس٣ٹ ثطاي الظٰ ساريسٳٽ اٶؼبٰ ٸ

 سؼبضر ٸ ياَالٖطؾبٶ ٲطا٦ع سٹؾٗٻ ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥ يٺ ټبثٷ٫ب زض يبثيثبظاض

 آٶٽب  ثطاي ٥ياٮ٧شطٸٶ

 ثٻ ٦ٳ٥ ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥ يٺ ټبثٷ٫ب سٹؾٗٻ ٸ ضقس ٲٹاٶٕ ٸ ٲك٧الر ضٕٞ -ة 

 طيٸ ض٢بثشذص ثعض٨ يٺ ټبثٷ٫ب ثٻ آٶٽب ٭يسجس ٸ ثٯٹ٘

 ثرف  اقشٛبٮعاي َطحٽبي ٸ زٸض ضاٺ اظ ٲكبٚ٭ ٸ يذبٶ٫ ٦بض ٸ ٦ؿت ٪ؿشطـ -ع

 ٧بضييث ٶطخ ٲشٹؾٍ اظ ثبالسط ٧بضييٶطخ ث ثب ٲٷب١َ زض ػٺيٸ ثٻ يسٗبٸٶ ٸ يذهٹن

 ٦كٹض

 چكٱ ؾٷس اټساٜ سح١٣ ٲٷٓٹض ثٻ اؾز ٲٹْٝ ٲٗبزٴ ٸ ٕينٷب ٸظاضر150) ٲبزٺ) .7

 سٹؾٗٻ اؾشطاسػيٸ  ضاټجطز ٵيسسٸ ٢بٮت زض طاٴيا ياؾالٲ ػٳٽٹضي ؾبٮٻ ؿزيث اٶساظ

 زض ٲٗسٴ، ٸ نٷٗز سٺيثط٪ع طثركٽبييظ زض ٲٗبٸٶز يټٳبټٷ٫ ثب يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش
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 ٭يش ضاټجطزي ٲحٹضټبي زيضٖب ثب يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش سيسٹٮ ضقس ټسٜ سح١٣ ػٽز

 :بثسي فياٞعا ٲٗسٴ ٸ نٷٗز ثرف اٞعٸزٺ اضظـ ضقس ٶطخ ٦ٻ ٦ٷس ا٢ساٰ ثٽ٫ٹٶٽبي

 ٝٸ ٞٷبٸضي شٽبييبثٯ٢ سٹؾٗٻ ثط سيسأ٦ ثب ٦كٹض ٕينٷب ض٢بثشٳٷسي ؾُح اضس٣بء -اٮ 

 ذٯ١ ٸ ٞٷبٸضاٶٻ ٽبيييسٹاٶب ثٻ ذبٰ ٸ ٻياٸٮ ٲٹاز اظ يٶؿج شٽبييٲع اس٧بء ٶ٣ُٻ اٶش٣ب٬

  يض٢بثش شٽبييٲع

 دطزاظـ زاضاي ٲحهٹالر ؾٽٱ فياٞعا ٸ ينٷٗش نبزضار ٻيدب ؾبظي ٲشٷٹٔ -ة 

 نبزضار زض( ييٶٽب ٕينٷب) كشطيث

 يٻ ټبذٹق طييق٧ٯ٫ ٸ ثعض٨ ٸ ٲشٹؾٍ ٦ٹچ٥، ٕينٷب ٲٷبؾت ٹٶسيد سٹؾٗٻ -ع 

 طيض٢بثشذص ثعض٨ يٺ ټبثٷ٫ب طييق٧ٯ٫ ٸ ازٚبٰ سيسٳٽ ٸ (ثطٶس) سؼبضي ٶكبٴ ٸ ينٷٗش

 ياؾبؾ ٞٯعار ،يٳيدشطٸق ٸاؾُٽبي ٕينٷب يٷسؾشييدب اضظـ طٺيظٶؼ سٹؾٗٻ -ز، 

 ثركٽبي ٽ٫صاضييؾطٲب ٪ؿشطـ تيسطٚ ١يَط اظ طٞٯعييٚ يٲٗسٶ ٲحهٹالر

  يطزٸٮشيٚ يسرهه ينٷٗش يقٽط٦ٽب ؼبزيا ثط سيسأ٦ ثب يطزٸٮشيٚ

 ټٳ٧بضي ٪ؿشطـ ؾبذز، سساض٤، ،يَطاح شٽبيي٢بثٯ ٸ ٽبيسٹاٶٳٷس فياٞعا -ٺ 

 ثب ٕينٷب سٗبٲ٭ ١يسٗٳ ،ينٷٗش آالر ٵيٲبق ٸ عاريسؼٽ ؾبذز زاٶك٫بٺ، ٸ نٷٗز

 ثط يٲجشٷ ٕينٷب ؾٽٱ ٲؿشٳط فياٞعا ٸ ٞٷبٸضي ٸ ٖٯٱ دبض٦ٽبي ٸ ٞٷبٸضي قٽط٦ٽبي

 ثٽطټٹضي اضس٣بء ٸ ٶٹؾبظي ،ينٷٗش سيسٹٮ تيسط٦ زض (ٵيٶٹ ٕينٷب) ثطسط ٽبييٞٷبٸض

 « ٸ ينٷٗش ٸ سييسٹٮ يٲٽٷسؾ ٸ يٞٷ سٹاٴ اظ اؾشٟبزٺ حسا٦ظط ٢بٶٹٴ ٲٗبزٴ ٸ ٕينٷب

 ٦كٹض ياػطائ «12/12/1375 اػطاي يٶٓبضس ٸ سييسٳٽ ٦بضټبي ٸ ؾبظ زيس٣ٹ ٸ

 ٻي٦ٯ سجهطٺ ٲهٹة ذسٲبر نسٸض ٲٷٓٹض ثٻ الريسؿٽ ؼبزيا ٸ ٺ ټبدطٸغ اػطاي زض

 اٶؼبٰ يطزٸٮشيٚ ثركٽبي سٹؾٍ ٲبزٺ ٵيا زض ٲص٦ٹض يشيطحب٦ٳيٚ ا٢ساٲبر ٸ شٽبيٞٗبٮ

 .طزيذصيٲ

 ثٻ ٵيٶٹ ٕينٷب زض طيذُطدص ٪صاضي ٻيؾطٲب اظ زيحٳب ٲٷٓٹض ثٻ -اٮٝ 151) ٲبزٺ) .8

 ثركٽبي ثٻ ؾبالٶٻ ياُٖبئ الريسؿٽ ٦٭ ؾطػٳٕ اظ يثرك كٹزيٲ زازٺ اػبظٺ زٸٮز

 زض ٵيٶٹ ٕينٷب ثطاي قسٺ ازاضٺ ٸػٹٺ اٖشجبضار ٮت٢ب زض ٦ٻ يسٗبٸٶ ٸ يذهٹن
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 ٲٹضز ضا ياُٖبئ الريسؿٽ ٦بضٲعز ٸ ؾٹز قبٲ٭ كٹزيٲ ٲٷٓٹض ؾبالٶٻ ټبي ثٹزػٻ

 .٢طاضزټس يثركٹز٪

 اظ اي سٹؾٗٻ ؾبظٲبٶٽبي زيس٣ٹ ػٽز زض كٹزيٲ زازٺ اػبظٺ زٸٮز ثٻ 152) ٲبزٺ) .9

 ٲٹاٶٕ حصٜ ٸ آٶٽب ثط ٶبْط ٲ٣طضار ٸ اؾبؾٷبٲٻ زض الظٰ انالحبر اٖٳب٬ ١يَط

 طييذُطدص ٸ يذٹزاس٧بئ ،يي٦بضا سحط٤، ٧طزيضٸ ثب يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ٪صاضي ٻيؾطٲب

 ان٭ ي٦ٯ بؾشٽبييؾ اػطاي ٶحٹٺ ٢بٶٹٴ زيضٖب ثب ٸ طاٴيٸظ أريټ ٲهٹثبر ثطاؾبؼ

 .آٸضز ٖٳ٭ ثٻ ي٢بٶٹٶ ا٢ساٰ ياؾبؾ ٢بٶٹٴ ( 44 ) چٽبضٰ ٸ چٽ٭

 زض ٞٗب٬ يطزٸٮشيٚ اي حطٞٻ ينٷٟ سك٧ٯٽبي كشطيث سحط٤ ٲٷٓٹض ثٻ (153 ٲبزٺ) .10

 يبؾش٫صاضيؾ ٸ ټب ثطٶبٲٻ كجطزيد زض سك٧ٯٽب ٵيا اظ اؾشٟبزٺ ٸ ٲٗسٴ ٸ نٷٗز ثرف

 ضاټجطز اټساٜ ثب ٲشٷبؾت سك٧ٯٽب ٵيا ثطاي ثؿشطؾبظي ػٽز اؾز ٲؼبظ زٸٮز ټب،

 ٲٷبثٕ اظ اؾشٟبزٺ ثب ٣ٍٞ اٶشٓبٰ ذٹز ق٧٭ ثٻ نٷٗز يٲٽٷسؾ ٶٓبٰ ؼبزيا ثطاي ،ينٷٗش

 .آٸضز ٖٳ٭ ثٻ ضا الظٰ ا٢ساٰ ،يطزٸٮشيٚ يثركٽب

 ثٻ ٟبريسرٟ ٸ الريسؿٽ اُٖبء ٶحٹٺ ٸ سييسٹٮ ٸاحسټبي ثٷسي َج٣ٻ 154) ٲبزٺ) .11

 قٹضاي ٲهٹثٻ ٲُبث١ يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش يٻ ټبضقش ٲٷ٣ُٻ، س،يسٹٮ عاٴيٲ ثب ٲشٷبؾت آٶٽب

 .اؾز ا٢شهبز

 ٸ ينٷٗش يٶٹاح ٸ قٽط٦ٽب زض ٕينٷب اؾش٣طاض اظ زيحٳب ضاؾشبي زض(  158ٲبز) .12

 :يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ساريسٹٮ طييدص ض٢بثز

 ٝثٻ الظٰ ٦ٳ٧ٽبي يؾٷٹاس ټبي ثٹزػٻ ٢بٮت زض كٹزيٲ زازٺ اػبظٺ زٸٮز ثٻ -اٮ 

 ثط٠، آة، ضاٺ، ٵيسأٲ اٲٹض زض ػٺيٸ ثٻ يطزٸٮشيٚ ٸ يزٸٮش ينٷٗش يٶٹاح ٸ قٽط٦ٽب

  .ټسز اٶؼبٰ ٲٷب١َ زض ضا قٽط٦ٽب ٵيا زض ٲؿش٣ط ٸاحسټبي ٸضٸزي سب سٯٟٵ ٸ ٪بظ

 زيضٖب ثب قسٺ احساص ينٷٗش ٸاحسټبي ثطاي ثطزاضي ثٽطٺ دطٸاٶٻ نسٸض -ة 

  .اؾز ثالٲبٶٕ ٲطثٹٌ يٹاثٍ

 ٦كٹض زض يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ٪صاضي ٻيؾطٲب ١يسكٹ ٸ ٭يسؿٽ ٲٷٓٹض ثٻ(  159ٲبزٺ) .13

  :كٹزيٲ اٶؼبٰ طيظ ا٢ساٲبر
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 ٝزض ٗسيث انالحبر ٸ ٱيٲؿش٣ بسٽبييٲبٮ ٢بٶٹٴ ( 138 ) ٲبزٺ ٲٹيٹٔ زيٲٗبٞ -اٮ 

 (بثسييٲ فياٞعا ( 15% زضنس ٸاحس دبٶعزٺ عاٴيٲ ثٻ ثطٶبٲٻ َٹ٬

 سب بٞشٻي ٦ٳشطسٹؾٗٻ ٲٷب١َ يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ٸاحسټبي يبسيٲبٮ زيٲٗبٞ عاٴيٲ -ة 

 .بثسييٲ فياٞعا ينٷٗش سؼبضي آظاز ٲٷب١َ زض ٲٷٓٹضقسٺ شٽبييٲٗبٞ ؾ٣ٝ

 اػطاي زض اؾز ٲ٧ٯٝ زٸٮز دٷؼٱ ثطٶبٲٻ ي٦ٯ بؾشٽبييؾ ضاؾشبي زض 234) )ٲبزٺ .14

 :بثسي سح١٣ طيظ اټساٜ دٷؼٱ بٴ ثطٶبٲٻيدب سب ٦ٻ سيٶٳب ٖٳ٭ ٶحٹي ثٻ ٢بٶٹٴ ٵيا ٲٟبز

 ٝيٶبذبٮم زاذٯ سيسٹٮ بٶٻيؾبٮ (%8 ) زضنس ټكز ٲشٹؾٍ ٶطخ ضقس -اٮ. 

 ٦بضټبي ٸ ؾبظ ؼبزيا ١يَط اظ ٻ ٪صاضييؾطٲب ٸ دؽ اٶساظ ٦بټف ق٧بٜ -ة 

 ٶؿجز حّٟ ٸ يٲٯ ٻ ٪صاضييؾطٲب ثٻ يٲٯ اٶساظ دؽ ٭يسجس ثطاي عـياٶ٫ ٸ ي٣يسكٹ

  زضنس چٽ٭ ٲشٹؾٍ عاٴيٲ ثٻ يٶبذبٮم زاذٯ سيسٹٮ ثٻ دؿبٶساظ

 ثطٶبٲٻ بٴيدب سب ٪بظ ٸ ٶٟز زضآٲسټبي ثٻ زٸٮز ػبضي ٷٻ ټبييټع يٸاثؿش٫ ٢ُٕ -ع. 

 (%7 ) زضنس ټٟز ثٻ ٧بضييث ٶطخ ٦بټف ثطاي الظٰ ٸ يطٸضي ا٢ساٲبر اٶؼبٰ -ز 

 .ثطٶبٲٻ بٴيدب زض

 بؾشٽبييؾ اسربش ١يَط اظ ػبٲٗٻ زضآٲسي ٵييدب ٸ ثبال زټ٥ زٸ بنٯٻٞ ٦بټف -ٺ 

 ٸ يبسيٲبٮ ٻيدب ٪ؿشطـ ط،يٞطا٪ يٵ اػشٳبٖيسأٲ ؿشٱيؾ اؾش٣طاض عيٶ ٸ ٲٷبؾت ياػطائ

 زضنس ثطؾس.  35ثٻ  ثطٶبٲٻ بٴيدب زض يٷيػ تييط ٦ٻ َٹضي ثٻ زضآٲسټب ٲؼسز ٕيسٹظ

 يٲٯ اؾشبٶساضز ٶٓبٰ زيس٣ٹ ٸ سٹؾٗٻ -ٸ. 

 

 وطَر ًفتي غير صادرات تَسؼِ هلي ثردراّ سٌذ 2-5

 نبزضار سٹؾٗٻ ٲٯي ضاټجطز ؾٷس ثٻ سٹاٴ ٲي ٦كٹض ٶؿبػي نٷبيٕ زؾشي ثبال اؾٷبز زي٫ط اظ

 چكٱ چبضچٹة زض، ايطاٴ ٚيطٶٟشي نبزضار اٶساظ چكٱ ثب ٲُبث١. ٶٳٹز اقبضٺ ٦كٹض ٚيطٶٟشي

 شٽبييْطٞ ٸ ټب ٳٷسيسٹاٶ ثٻ سٹػٻ ثب ايطاٴ اؾالٲي ػٳٽٹضي اؾز ٲ٣طض ؾبٮٻ، ثيؿز اٶساظ

 سؼبضي سٹاظٴ ثٻ ٸ ٶٳٹزٺ حط٦ز ػٽبٶي سؼبضر اظ ذٹز ؾٽٱ اٞعايف ثٻ ٶؿجز ا٢شهبزي ثبالي

 ٸ ٚيطٶٟشي ثرف ٚبٮت ؾٽٱ ثب ٲشٷٹٔ ا٢شهبزي زاضاي ٸ آٲسٺ ٶبي٭ ٸاضزار ٸ نبزضار زض
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 ثب ٲحهٹالر سٹٮيس ٸ ذسٲبر ثرف زض ٸيػٺ ثٻ نبزضار سٹؾٗٻ ضاټجطز ثط ٸ ثبقس، ٚيطزٸٮشي

 ٞطنز اٞعايف اٶطغي، سطاٶعيز ٸ سٹظيٕ زض ايطاٴ ٲسيطيشي ٶ٣ف ٸ ٪طزز سأ٦يس ثبال ٞٷأٸضي

 ٸ ثبٶ٧ي دٹٮي، ٶٓبٰ اؾش٣طاض ثٻ ٦ٳ٥ ٸ ديكطٞشٻ ټبي ٞٷبٸضي ٸ ؾطٲبيٻ ػصة نبزضاسي، ټبي

 ثٻ ٸاثؿش٫ي ٦بټف ټسٜ ثب زٸؾز ٸ اؾالٲي ٸ اي ٲٷ٣ُٻ ٦كٹضټبي ٦ٳ٥ ثب ٲؿش٣٭ اي ثيٳٻ

 .٪طزز ٲح١٣ ٯُٻؾ ٶٓبٰ دٹٮي ؾيؿشٱ

 :اظ ٖجبضسٷس ؾٷس ايٵ ثٷيبزيٵ اټساٜ

 ا٢الٰ نبزضار سٹؾٗٻ دبيساضي ٸ ذسٲبر ٸ ٦بالټب سٷٹٔ ٸ نبزضاسي ؾجس ثٻ زؾشيبثي .1

 .ٲٹػٹز

 .نبزضاسي ثبظاضټبي سٷٹٔ ثٻ زؾشيبثي ثبظاضټب، زض ؾٽٱ حّٟ ٸ ٲبٶس٪بضي .2

 ثبالسط ؾٽٱ ٸ ٷ٣ُٻٲ ذبضػي سؼبضر زض ايطاٴ اؾالٲي ػٳٽٹضي ثبالسط ػبي٫بٺ ثٻ زؾشيبثي .3

 .ػٽبٴ اظ ايطاٴ سؼبضر

 .٦كٹض ټبي اؾشبٴ نبزضار زض ټب ٲعيز ثب ٲشٷبؾت ٸ ٖبزالٶٻ ٲشٹاظٴ، ؾٽٱ ثٻ زؾشيبثي .4

 .ٲٯي ؾُح زض ذسٲبر ٸ ٦بالټب نبزضار ٲؿبٖس ٲحيٍ  .5

 .نبزضاسي ذسٲبر ٸ ٦بالټب سٳٷسي ض٢بة ؾُح اضس٣بء .6

 .ارنبزض دكشيجبٶي ض٢بثشي ٸ ديكطٞشٻ ذسٲبر ثٻ زؾشيبثي  .7

 .ػٽبٶي ٦الؼ زض ٸ نبزضاسي قبيؿشٻ ټبي ثٷ٫بٺ ثٻ زؾشيبثي .8

 .دٷؼٱ ثطٶبٲٻ زض قسٺ سٗييٵ ٦ٳي اټساٜ سح١٣ ػٽز سالـ .9

 يجوغ تٌذ 2-6

 يكشطيز ثيس٪بٺ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض ٲس٬ ټ٧ؽ حبئع اټٳيثبالزؾشي ش٦ط قسٺ، اظ ز آٶچٻ زض اؾٷبز

س ٦ٻ ثط ٦بض نٷٗز ٲٹطط ټؿشٷ يٵ انٹ٬ اظ اټساٜ اؾبؾي٪طزز. ا يثبقس زض ازاٲٻ ش٦ط ٲ يٲ

ط يسٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظ يطاٴ، ٲيا ياؾالٲ يػٳٽٹض ياؾز. اظ ػٳٯٻ انٹ٬ ش٦ط قسٺ زض ٢بٶٹٴ اؾبؾ

 :اقبضٺ ٶٳٹز
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 ٸ نٷٗز  ٸ ٞٷٹٴ  زض ٖٯٹٰ  ييذٹز٦ٟب  ٵيسبٲ 

  ٦بٲ٭  اقشٛب٬  ثٻ  سٴيٲٷٓٹض ضؾ  ثٻ  ټٳٻ  ي٦بض ثطا  ٍ ٸ اٲ٧بٶبريقطا  ٵيسبٲ  

 ٦ٷس   ٵيضا سبٲ  يٖٳٹٲ  يبظټبيٶ  ٦ٻ  يٸ نٷٗش  ي، زاٲ ي٦كبٸضظ  رسايسٹٮ  فيس ثط اٞعايسب٦

 ثطټبٶس.   يثطؾبٶس ٸ اظ ٸاثؿش٫  ييذٹز٦ٟب  ٲطحٯٻ  ٸ ٦كٹض ضا ثٻ

ٲس٬ ټ٧ؽ  يبض ټبيس ٸ ٲطسجٍ ثب ٲٗيس ثٻ آٴ ضؾيثب ٦1404ٻ زض چكٱ اٶساظ  ييټب يػ٪يٸ

ثط ؾٽٱ ثطسط  ي، ٲش٧يٸ ٞٷبٸض س ٖٯٱيكطٞشٻ، سٹاٶب زض سٹٮياظ زاٶف د يټؿشٷس قبٲ٭ ثطذٹضزاض

ٸ  ي، ٖٯٳي٫بٺ اٸ٬ ا٢شهبزيبٞشٵ ثٻ ػبيٸ زؾز   يس ٲٯيٸ سٹٮ يٻ اػشٳبٖيٸ ؾطٲب يٲٷبثٕ اٶؿبٶ

بٶٻ ٸ يبٶٻ، ٣ٟ٢بظ، ذبٸضٲيٲ يبي)قبٲ٭ آؾ يػٷٹة ٚطث يبيآؾ يزض ؾُح ٲٷ٣ُٻ  يٞٷبٸض

ٸ ٲؿشٳط  س ٖٯٱ، ضقس دطقشبةيٸ سٹٮ يس ثط ػٷجف ٶطٰ اٞعاضيٻ( ثب سأ٦يټٳؿب ي٦كٹضټب

 .ثبقس يسٴ ثٻ اقشٛب٬ ٦بٲ٭، ٲيزضآٲس ؾطاٶٻ ٸ ضؾ ي، اضس٣بء ٶؿجيا٢شهبز

ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ  ياثط يبزيظ ييټب يزض اح٧بٰ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ، اټساٜ ٸ ذٍ ٲك

 قسٺ اؾز. يٲطسجٍ ثب ټسٜ ٲٹضز ٶٓط ذٹز ػٳٕ آٸض يٷؼب ٲُبٮجيبٴ قسٺ اؾز ٦ٻ زض ايث

 ٸ ٖٯٱ يانٯ قبذهٽبي سح١٣ ثطاي عييٲٻ ضاؾز ثطٶب ٲؼبظ زٸٮز -ٸ16) )ٲبزٺ .1

 ثط يٲجشٷ ذسٲبر ٸ ٲحهٹالر نبزضار اظ حبن٭ زضآٲس ؾٽٱ قبٲ٭ ٞٷبٸضي

 ٞٷبٸضي، ٸ ٖٯٱ اظ يٶبق يٶبذبٮم زاذٯ سيسٹٮ ؾطاٶٻ ،يبٶيٲ ٸ كطٞشٻيد ٞٷبٸضيٽبي

 ٻ ٪صاضييؾطٲب ٶؿجز ،يٵ اٮٳٯٯيث يسار ٖٯٳيسٹٮ سٗساز اذشطأ، طجز ي٪ٹاټ سٗساز

قط٦شٽبي  سٗساز ٸ ٦كٹض ٣بريسح٣ ٷٻ ټبييټع ثٻ ٞٷبٸضي ٸ ٖٯٱ شٽبييٗبٮٞ زض يذبضػ

 ثطٶبٲٻ بٴيدب سب ٦ٻ سيٶٳب عييثطٶبٲٻ ض ٪ٹٶٻ اي ثٻ اؾز ٲٹْٝ بٴ زٸٮزيزاٶف ثٷ

 .ثطؾس ٷٻيظٲ ٵيا زض ٲٷ٣ُٻ زض زٸٰ ضسجٻ ٫بٺيػب ثٻ حسا٢٭

 ٲٷٓٹض ثٻ ٞٷبٸضي ثبظاض ٸ سٺيا ثٹضؼ سٹؾٗٻ ٸ ؼبزيا اظ يٲبٮ زيحٳب -ز )17)ٲبزٺ  .2

 ٦كبٸضظي نٷٗز، بظ ثركٽبييٶ ثٻ ييدبؾر٫ٹ ػٽز زض يٖٯٳ شٽبييْطٞ اظ اؾشٟبزٺ

 ذسٲبر ٸ
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 ثط يطضؾٳيٚ ٸ يضؾٳ حطٞٽبي ٸ يٞٷ آٲٹظقٽبي ٲطا٦ع ضسجٻ ثٷسي-ظ) 21)ٲبزٺ  .3

 ٸ ١يسح٣ ،ياٶؿبٶ طٸييٶ طي،يبز٪ي يبززټي ٷسيٞطآ ،ياػطائ زيطيٲس قبذهٽبي اؾبؼ

  .طاٴيٞطا٪ يجبٶيقبذم دكش ٸ ٲٷبثٕ سٹؾٗٻ

 ٲ٧ٯٝ يثبظض٪بٶ ٸظاضر ٦كٹض زض ٦بض ٸ ٦ؿت ًٞبي ثٽجٹز ٲٷٓٹض ثٻ 69) )ٲبزٺ .4

 طجز ؾبظٲبٴ سٗبٸٴ، اسب٠ طاٴ،يٲٗبزٴ ا ٸ ٕينٷب ٸ يثبظض٪بٶ اسب٠ ټٳ٧بضي ثب اؾز

 زض ٸ ٲٗبٸٶز يټٳبټٷ٫ ثب شيطثٍ زؾش٫بٺ ټبي طيؾب ٸ ٦كٹض اٲال٤ ٸ اؾٷبز

 اټساء ػٳٯٻ اظ الظٰ ي٣يسكٹ ؾشٽبيبيؾ ٸ يٹاثٍ ،يؾٷٹاس چٽبضچٹة ثٹزػٻ ټبي

 ٸ ٶبٰ اظ ذسٲبر ٸ اؾشٟبزٺ ٦بالټب ثطاي ،يٲبٮ ٦ٳ٧ٽبي بي الريسؿٽ اُٖبء بي عيػٹا

 نبحت ٲٗٷٹي ح٣ٹ٠ حّٟ ثب يٖٳسٺ ٞطٸق ٸ يذطزٺ ٞطٸق ثبظاض زض سؼبضي ٶكبٴ

 .سيٶٳب اثال٘ اػطاء ثطاي ٸ ٻيسٽ ثطٶبٲٻ ؾب٬ اٸ٬ بٴيدب سب ضا ٶكبٴ

 سٹؾٗٻ ساض،يدب اقشٛب٬ ؼبزيا ضاؾشبي زض كٹزيٲ زازٺ اػبظٺ زٸٮز ثٻ 80) )ٲبزٺ  .5

 اٶؼبٰ ضا طيظ ا٢ساٲٽبي ٶٹ سٹؾٗٻ ٲكبٚ٭ ٸ ٲٷ٣ُٻ اي سٗبز٬ ٦بټف ٖسٰ ،يٷي٦بضآٞط

 :زټس

 ٝسي،يسٹٮ طٺ ټبييظٶؼ ٸ ذٹقٻ ټب قج٧ٻ ټب، سٹؾٗٻ ١يسكٹ ٸ يٲبٮ زيحٳب -اٮ 

 ټسٞٳٷس( ٦ٳ٧ٽبي بءثعض٨ )اُٖ ٦ٹچ٥، ٲشٹؾٍ، ثٷ٫بٺ ټبي ٵيث ٲٷبؾت ٹٶسيد ؼبزيا

 سٹؾٗٻ ٸ ٸ ١يسح٣ ،يسرهه يٲٽٷسؾ يٞٷ سٹاٴ زيس٣ٹ ثطاي الظٰ ساريسٳٽ اٶؼبٰ ٸ

 سؼبضر ٸ ياَالٖطؾبٶ ٲطا٦ع سٹؾٗٻ ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥ ثٷ٫بٺ ټبي زض يبثيثبظاض

 آٶٽب  ثطاي ٥ياٮ٧شطٸٶ

 ثٻ ٦ٳ٥ ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥ ثٷ٫بٺ ټبي سٹؾٗٻ ٸ ضقس ٲٹاٶٕ ٸ ٲك٧الر ضٕٞ -ة 

 طيٸ ض٢بثشذص ثعض٨ ثٷ٫بٺ ټبي ثٻ آٶٽب ٭يسجس ٸ ثٯٹ٘

 ثرف  اقشٛبٮعاي َطحٽبي ٸ زٸض ضاٺ اظ ٲكبٚ٭ ٸ يذبٶ٫ ٦بض ٸ ٦ؿت ٪ؿشطـ -ع

 ٧بضييث ٶطخ ٲشٹؾٍ اظ ثبالسط ٧بضييٶطخ ث ثب ٲٷب١َ زض ػٺيٸ ثٻ يسٗبٸٶ ٸ يذهٹن

 ٦كٹض

چكٱ  ؾٷس اټساٜ سح١٣ ٲٷٓٹض ثٻ اؾز ٲٹْٝ ٲٗبزٴ ٸ ٕينٷب ٸظاضر150) )ٲبزٺ .6

 ضاټجطز ٸ اؾشطاسػي سٹؾٗٻ ٵيسسٸ زض ٢بٮت طاٴيا ياؾالٲ ػٳٽٹضي ؾبٮٻ ؿزيث اٶساظ
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 زض ٲٗسٴ، ٸ نٷٗز سٺيثط٪ع طثركٽبييظ زض ٲٗبٸٶز يټٳبټٷ٫ ثب يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش

ثٻ  ٭يش ضاټجطزي ٲحٹضټبي زيضٖب ثب يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش سيسٹٮ ضقس ټسٜ ػٽز سح١٣

 :بثسي فياٞعا ٲٗسٴ ٸ نٷٗز اٞعٸزٺ ثرف اضظـ ضقس ٶطخ ٦ٻ ٦ٷس ا٢ساٰ ٪ٹٶٻ اي

 ٝٸ ٞٷبٸضي شٽبيي٢بثٯ سٹؾٗٻ ثط سيسأ٦ ثب ٦كٹض ٕينٷب ض٢بثشٳٷسي ؾُح اضس٣بء -اٮ 

 ذٯ١ ٸ ٞٷبٸضاٶٻ ٽبيييسٹاٶب ثٻ ذبٰ ٻ ٸياٸٮ ٲٹاز اظ يٶؿج شٽبييٲع اس٧بء ٶ٣ُٻ اٶش٣ب٬

  يض٢بثش شٽبييٲع

 دطزاظـ زاضاي ٲحهٹالر ؾٽٱ فياٞعا ٸ ينٷٗش نبزضار ٻيدب ٲشٷٹٔ ؾبظي -ة 

 نبزضار ( زضييٶٽب ٕي)نٷب كشطيث

 ذٹقٻ ټبي طييق٧ٯ٫ ٸ ثعض٨ ٸ ٲشٹؾٍ ٦ٹچ٥، ٕينٷب ٲٷبؾت ٹٶسيد سٹؾٗٻ -ع 

 طيض٢بثشذص ثعض٨ ثٷ٫بٺ ټبي طييق٧ٯ٫ ٸ س ازٚبٰيسٳٽ ٸ )ثطٶس( سؼبضي ٶكبٴ ٸ ينٷٗش

 ټٳ٧بضي ٪ؿشطـ ؾبذز، سساض٤، ،يَطاح شٽبيي٢بثٯ ٸ ٽبيسٹاٶٳٷس فياٞعا -ٺ 

 ثب ٕينٷب سٗبٲ٭ ١يسٗٳ ،ينٷٗش ٵ آالريٸ ٲبق عاريسؼٽ ؾبذز زاٶك٫بٺ، ٸ نٷٗز

ثط  يٲجشٷ ٕينٷب ؾٽٱ ٲؿشٳط فياٞعا ٸ ٞٷبٸضي ٸ ٖٯٱ دبض٦ٽبي ٸ ٞٷبٸضي قٽط٦ٽبي

  ثطسط ٽبييٞٷبٸض

 ٸ ينٷٗش يٶٹاح ٸ قٽط٦ٽب زض ٕينٷب اؾش٣طاض اظ زيحٳب ضاؾشبي ( زض 158)ٲبز  .7

 :يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ساريسٹٮ طييض٢بثز دص

 ٝثٻ الظٰ ٦ٳ٧ٽبي يؾٷٹاس ثٹزػٻ ټبي ٢بٮت زض كٹزيٲ زازٺ ػبظٺا زٸٮز ثٻ -اٮ 

 ثط٠، آة، ضاٺ، ٵيسأٲ اٲٹض زض ػٺيثٻ ٸ يطزٸٮشيٚ ٸ يزٸٮش ينٷٗش يٶٹاح ٸ قٽط٦ٽب

  .زټس اٶؼبٰ ٲٷب١َ زض ضا قٽط٦ٽب ٵيا زض ٲؿش٣ط ٸاحسټبي ٸضٸزي سب سٯٟٵ ٸ ٪بظ

 زيضٖب ثب ٺاحساص قس ينٷٗش ٸاحسټبي ثطاي ثٽطٺ ثطزاضي دطٸاٶٻ نسٸض -ة 

  .اؾز ثالٲبٶٕ ٲطثٹٌ يٹاثٍ

 ٦كٹض  زض يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ٻ ٪صاضييؾطٲب ١يسكٹ ٸ ٭يسؿٽ ٲٷٓٹض ( ثٻ 159)ٲبزٺ

 15% عاٴيٲ ثٻ ثطٶبٲٻ َٹ٬ زض ثٗسي انالحبر ٸ ٱيٲؿش٣ بسٽبييٲبٮ ٢بٶٹٴ زيٲٗبٞ

٦ٳشطسٹؾٗٻ  ٲٷب١َ يٲٗسٶ ٸ ينٷٗش ٸاحسټبي يبسيٲبٮ زيٲٗبٞ عاٴيٸ ٲ .بثسييٲ فياٞعا

 .بثسييٲ فياٞعا يآظاز سؼبضي نٷٗش ٲٷب١َ زض ٲٷٓٹضقسٺ شٽبييٲٗبٞ ؾ٣ٝ سب ٞشٻبي
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 اػطاي زض اؾز ٲ٧ٯٝ زٸٮز دٷؼٱ ثطٶبٲٻ ي٦ٯ بؾشٽبييؾ ضاؾشبي زض 234) )ٲبزٺ 

 ٲشٹؾٍ ٶطخ ، ضقس دٷؼٱ بٴ ثطٶبٲٻيدب سب ٦ٻ سيٶٳب ٖٳ٭ ٶحٹي ثٻ ٢بٶٹٴ ٵيا ٲٟبز

 ثٻ ٧بضييث ٶطخ بقس. ٸ ٦بټفث يٶبذبٮم زاذٯ سيسٹٮ بٶٻيؾبٮ (%8 ) زضنس ټكز

 .ثطٶبٲٻ بٴيدب زض (%7 ) زضنس ټٟز

 

 ٚيطٶٟشي نبزضار سٹؾٗٻ ٲٯي ضاټجطز ٶٓبٰ ٸ ؾٷس ي٦ٯ يبؾشٽبيزض ٲٹضز ٲٹاضز ٲٹضز ثحض زض ؾ

 ٲٹاضز ش٦ط قسٺ، ٲٹضز سٹػٻ زض ٲس٬ ټ٧ؽ ټؿشٷس. ي٦كٹض، سٳبٲ

 

 پيطٌْادي اًذاز چطن 2-7

حسا٢٭ ثٗٷٹاٴ ضسجٻ  يٸ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸض ي٢شهبزا٫بٺ يػباظ ٶٓط  ثبيؿز ٲي ٦كٹض ٶؿبػينٷٗز 

٦كٹض، ثٻ  يزاذٯ يبظټبيبثس ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ضٕٞ ٶيزؾز  يػٷٹة ٚطث يبيآؾزٸٰ زض ٲٷ٣ُٻ  ي

 اقشٛبٮعايي ٸ ٪طزز سب٦يس ثبال ٞٷبٸضي ثب ٲحهٹالر سٹٮيس ثرف زض ٸيػٺ ثٻ سٹؾٗٻ نبزضار

شٛب٬ ٦بٲ٭ ٸ سٹؾٗٻ سٴ ثٻ اقيضؾ يؿشينٷٗز ثب يف ضٸياظ ػٳٯٻ اټساٜ د .٪طزز ٲح١٣

ديكطٞشٻ،  ټبي ٞٷبٸضي ٸ ػصة ؾطٲبيٻ نبزضاسي، ټبي ٞطنز ٦ٹچ٥، اٞعايف يثٷ٫بټٽب

 ثبقس. يػٺ زض ثرف َطاحيٻ نبزضار ثٹيدب يٸ ٲشٷٹٔ ؾبظ يف ض٢بثشٳٷسياٞعا
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 يات ًظريادت -3

 ٸ٢ز ٦ٳجٹز اَالٖبر، دطا٦ٷس٪ي ٸ سٷٹٔ ٶيع ٸ ٦ظطر ٸ ٪ؿشطز٪ي يبٞشٻ، سٹؾٗٻ ٦كٹضټبي زض

 نحيح اَالٖبر ټًٱ ٸ ػصة ٖسٰ ٲك٧٭ ثب ضا اَالٖبر، ٲسيطاٴ ثٹزٴ ديچيسٺ ٸ ٞٷي ٲسيطاٴ

 ؾيؿشٱ زٮي٭ ٣ٞساٴ ثٻ ايطاٴ، ٶٓيط سٹؾٗٻ حب٬ زض ٦كٹضټبي زض ٲؿئٯٻ ايٵ .ؾبظز ٲي ٲٹاػٻ

 ٸ ٶب٢م اَالٖبر ٸػٹز ٲٹػٹز، اَالٖبر ٦ٯية ثٻ زؾشطؾي ٖسٰ اَالٖبر، ثٷسي َج٣ٻ ټبي

 .زاضز ثيكشطي ٸذبٲز ټب، حٹظٺ ثطذي زض اَالٖبر ٶجٹز ٸ ٚيطٸا٢ٕ

 ايسٺ ٸا٢ٕ ثيٷبٶٻ، نحيح ټبي ؾيبؾز ٸ سهٳيٳبر اذص ثٻ ٦ٳ٥ ٸ ٲك٧الر ايٵ ضٕٞ ثطاي

 ٶٟطٺ چٷس ٪طٸٺ ټبي ٦ٻ ٶٽبزټب ايٵ. ٪طٞشٷس اؾشطاسػي ق٧٭ ٲٹٮس ٸ دػٸټي ؾيبؾز ٶٽبزټبي

 ي٥ ٲٹؾؿٻ، ٴٲسيطا ثٻ ٲؿش٣يٱ، ٸ ٲؿشٳط َٹض ثٻ ٲي ثبقٷس، سؼطثٻ ثب ٶرج٫بٴ اظ ٲشك٧٭

 سرههي ضاټ٧بضټبي ازاضي، سكطيٟبر ٸ ثٹضٸ٦طاؾي اظ زٸض ثٻ قط٦ز، يب ٸ نٷٗز زاٶك٫بٺ،

 اٶساظټبي چكٱ ٸ اؾشطاسػي سسٸيٵ ثٻ ٲطا٦ع ٶٳبيٷس. ايٵ اضائٻ ٲي ضا ضٸ ديف ٲؿبئ٭ ح٭ ثطاي

 ؾيبؾشٽبي اؾز ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ػسيسي ثطٶبٲٻ ټبي ٸ ا٢شهبزي دطزاذشٻ ٸ ٶٓبٲي ؾيبؾي، اػشٳبٖي،

 .زټٷس ٪ؿشطـ ٲي ضا ثبقٷس ٲطسجٍ ٲؼٳٹٖٻ سٹؾٗٻ يبٲٵ ٸ ٪صاقشٻ ثٷيبٴ ضا يآس

ثٻ  يٳيس زض ٲٟبټيضا ثب اظ ؾئٹاالر يبضيدبؾد ثؿ زيطيٖٯٱ ٲس اظ ٲشرههبٴ يبضيسٺ ثؿيثٻ ٣ٖ

اظ  يچطا ثًٗٷ٧ٻ ي٭ اياظ ٢ج يؾٹاالس ػؿشؼٹ ٦طز.« ٥يز اؾشطاسػيطيٲس»ٸ « ياؾشطاسػ»ٶبٰ 

اظ ثبظاض ذٹز ثٻ  يثب اظ زؾز زازٴ ؾٽٱ ثعض٪ ي٦ٹسبټ ٲسر ظٲبٴثعض٨ ٸ ٲٹ١ٞ زض  يټب قط٦ز

٦ٹچ٥ ٸ ٪ٳٷبٰ  يټب اظ قط٦ز ياٶس ٸ چطا ثطذ بٞشٻيسٷع٬  سأؾٝ ثبض يٸ حش يٲٗٳٹٮ يشيٲٹ٢ٗ

اظ  يثطذ اٶس؟ چطا سٺيٵ اٮٳٯ٭ ضؾيزض نحٷٻ ض٢بثز ث يٲٳشبظ يټب ٫بٺي٧جبضٺ ثٻ ػبيثٻ 

آٶٽب ٚٯجٻ  سحٳ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ثط يضا ثٻ ضاحش ي، اػشٳبٖي، ا٢شهبزيبؾيؾ يټب ٲؤؾؿبر، ٶٹؾبٴ

 ٲبٶٷس؟  يضاٺ ثبظ ٲ سٺ ٸ اظ ازاٲٻيټب َٗٱ سٯد ق٧ؿز ضا چك اظ ؾبظٲبٴ ي٦ٷٷس ٸ زض ٲ٣بث٭ ثطذ يٲ

 ٲ٧بستزاضز.  ټٳ٫بٲي ٲسيطيز ټبي سئٹضي زض سحٹ٬ ثب اؾشطاسػي٥ ٲسيطيز ٲٟٽٹٲي ٮحبِ اظ

 ٦ٻ ٦طزٶس ٲي سأ٦يس آٴ ٖٳٯ٧طز ٸ ٴؾبظٲب اظ ټبيي ثط ػٷجٻ ٲسيطيز ٦ٳي ٸ ضٞشبضي ٦الؾي٥

 ثٽجٹز ضٞشبض ظيطزؾشبٴ، سٹٮيس، ضيعي ثطٶبٲٻ ٢جي٭ اظ ٲؿبيٯي .ثٹز ٦ٷشط٬ ٢بث٭ ٲسيطيز سٹؾٍ

 .ٚيطٺ ٸ ٪يطي سهٳيٱ ٦ٳي ټبي ٲس٬ ٦بض، ثبظزټي زض ٚيطضؾٳي ٪طٸټٽبي ٶ٣ف ٦بض، ٲحيٍ
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 انٯي ٲؿأٮٻ ٴ،ؾبظٲب اظ ذبضع ٶٽبزټبي ٸ اٞطاز احؿبؼ ، ػبٲٗٻ ًٞبي ؾيبؾي ټط٪ع ٮي٧ٵ

 ثٻ .قس ٶٳي احؿبؼ ټٱ ٶيبظي ٸ چٷيٵ ثٹز ثطذٹضزاض ٶؿجي طجبسي اظ ٲحيٍ ٦ٻ چطا .ٶجٹز آٶٽب

 ٸ حٹازص سٛييطار ٸ ضٞز ٲيبٴ اظ ٲحيُي اَٳيٷبٴ ٢بث٭ اٸيبٔ ا٢شهبزي، ٲؿشٳط ضقس ثب سسضيغ

 سأطيط ٸ ٻػبٲٗ ديچيسٺ ٸ ؾطيٕ ټبي ز٪ط٪ٹٶي ٸ سٛييطار ٮصا .اٞشبز اسٟب٠ ػٽبٴ زض اي قشبثٷسٺ

 ٲُٗٹٜ ؾبظٲبٴ ٲحيٍ ثٻ ضا ذٹز سٹػٻ ٲسيطاٴ ٦ٻ قس ټب ٲٹػت قط٦ز سٹؾٗٻ ٸ ضقس ثط آٴ

 ٲسيطيز ٞطايٷس ٸ ٲسر، اؾشطاسػي ثٯٷس ضيعي ثطٶبٲٻ ا٢شهبز، ؾيؿشٱ، ٲبٶٷس ٲٟبټيٳي ٸ ٪طزاٶٷس

 ٖٯٱ دبؾد ٶٓطيبر ٸ ٲٟبټيٱ ايٵ .٪يطز ٢طاض ٲسيطيز ٶٓطاٴ نبحت سٹػٻ ٲٹضز اؾشطاسػي٥

 .ثٹز ٸاػشٳبٖي ا٢شهبزي ٸؾيٕ سٛييطار ٸ ثٻ ز٪ط٪ٹٶي زٲسيطي

 ثطاي آيٷسٺ ٞٗبٮيز اظ اٶساظي چكٱ اضائٻ ٸ ٲحيُي ٲشٛيطټبي سبطيط اظ آ٪بټي ٲحيٍ، ثٻ سٹػٻ

 ضا ٲساٸٰ سٛييطار ثب ٲجٽٱ ٮحبِ ثٻ ؾبظٲبٶي ٲؿبي٭ ثطذٹضز زض ثطاي آٲبز٪ي ٮعٸٰ ټب، ؾبظٲبٴ

 ٸ آسي ضذسازټبي احشٳبٮي َجيٗز ٸ ي ثٹزٴٲحيُ ټبي ٢ُٗيز ٖسٰ ٸػٹز .٦ٷس ٲي سٹػيٻ

 ػسيس ٲؤطط ٖٹاٲ٭ ، سهٳيٳبر ٶٹٔ سٛييط، ثب ٲشٟبٸر ثطذٹضزي سٛييط، ػٽز ټب ؾبظٲبٴ آٲبز٪ي

 ٲسيطيز ٲس٬ اظ اؾشٟبزٺ ثٻ سٹػٻ آيٷسٺ، سٛييطار ٲٹضز زض ٢ُٗيز ٸ ٪يطي سهٳيٱ ثط

 .٦ٷس ٲي سط اٞعٸٴ ضا اؾشطاسػي٥

 يف استراتصيتؼر 3-1

بٴ قسٺ يث يٲشٟبٸس ياظ ٲٷٓطټب ٝ ټبيٵ سٗطياضائٻ قسٺ اؾز. ا يٝ ٲشٗسزيٗبضس ياؾشطاسػ يثطا

ؾبظٲبٴ  يط ٲبزيٸ ٚ يٲٷبثٕ ٲبز يطيٖجبضر اؾز اظ ثٻ ٦بض٪ ي، اؾشطاسػياٶس. اظ ٲٷٓط ٦بض٦طز

ٖجبضر اؾز اظ  ياؾشطاسػ ،ييطثٷبيساض. اظ ٲٷٓط ٞٯؿٟٻ ظيدب يض٢بثش يز ټبيثٻ ٲع يبثيزؾش يثطا

ت( ثٻ آٴ. اظ ٲٷٓط ي)ثٽشط اظ ض٢ ييٸ دبؾر٫ٹ يبظ ٲكشطيت( ٶيظٸزسط اظ ض٢م ثٻ ټٷ٫بٰ ) يسكر

ذٯ١ اضظـ  يع ٦ٷٷسٺ زض ؾبظٲبٴ ثطايٲشٳب يټب يؿش٫يؼبز قبيٖجبضسؿز اظ ا ياؾشطاسػ ،ٷسيٞطا

 ت ( زض ثبظاض.يكشط اظ ض٢ي)ث
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ز يٲع اؾشٹ يض٢بثش يشٽبيثٻ ٲع يبثي٥ ؾبظٲبٴ زؾشيٸ ضقس  يسٷٽب ضاٺ ٲبٶس٪بض يٍ ض٢بثشيزض ٲح

 يقٹز. ٦بض٦طز انٯ يٲ يت، سٹؾٍ ٲكشطيح ؾبظٲبٴ ثط ض٢ياؾز ٦ٻ ٲٹػت سطػ ي، ٖبٲٯيض٢بثش

 ؾبظٲبٴ اؾز. يثطا يز ض٢بثشيذٯ١ ٲع ياؾشطاسػ

ثساٶس ٦ٻ ضؾبٮز اٸ  يس ثٻ زضؾشي، ثبيزض ٲٹضز اؾشطاسػ يطيٱ ٪يف اظ سهٳيټط ؾبظٲبٴ د

 زاضٶس )چكٱ اٶساظ ييټب يػ٪يثٯٷس ؾبظٲبٴ چٻ ٸ ي(، آضٲبٴ ټبMissionز يؿز )ٲبٲٹضيچ

Visionٗاضظقٽب يبثيزض اضظ ياؾبؾ يبضټبي( ٸ ٲ( يسي٦ٯ يضٞشبض ؾبظٲبٴ ٦ساٲٷس Core Value )

ؾبظٲبٴ ثط  يقٹز ٸ اظ آٴ ػٽز ٦ٻ ٦ؿت ٸ ٦بض ٲحٹض ي٪ٟشٻ ٲ ياض٦بٴ اؾشطاسػ يٵ ٲجبٶيثٻ ا

 ز ثطذٹضزاض ټؿشٷس.يز اټٳيطز، اظ ٶٽبي٫يٵ اؾبؼ ق٧٭ ٲيا

يٝ اؾشطاسػي اظ ٲٷٓطټبي ٲشٟبٸر، ٲرشٯٝ اؾز؛ ٲس٬ ټبيي ٦ٻ زض سسٸيٵ ټٳبٶُٹض ٦ٻ سٗط

اؾشطاسػي اؾشٟبزٺ ٲي قٹٶس ٶيع اظ ايٵ ٲٹضز ٲؿشظٷي ٶجٹزٺ ٸ ٪ٹٶٻ ټبي ٲشٟبٸسي زاضز. اؾشطاسػي 

ٶٹيؽ ټب اظ ايٵ ٲس٬ ټب ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ٞٗبٮيز ذٹز ثٽطٺ ٲي ثطٶس. ثب سٹػٻ ثٻ ٸيػ٪ي ټبي سسٸيٵ 

ٸر آٴ ثب اؾشطاسػي ټط ٦بضذبٶٻ ثٻ سٷٽبيي، زض ايٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٲسٮي ٦ٻ اؾشطاسػي نٷٗز ٸ سٟب

 ټ٧ؽ اضائٻ ٶٳٹزٺ اؾز، اؾشٟبزٺ ٲي قٹز. 

 ّىس ياز هذل استراتص يخالصِ ا 3-2

ٸ ٲشرهم زض  MITزاٶك٫بٺ  Sloanآضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ ًٖٹ ټيأر ٖٯٳي زاٶك٧سٺ ٲسيطيز 

ٺ ټب ٲ٣بٮٻ، زٸ ٦شبة سرههي حٹظٺ اؾشطاسػي، س٧ٷٹٮٹغي ٸ ٦بضآٞطيٷي اؾز. ٸي ٖالٸٺ ثط ز

 The Strategy Concept and process    ٸ   Delta projectيزض حٹظٺ اؾشطاسػي ثب ٶبٰ ټب

 زاضز.

ٸي ثٻ ثيبٴ ٲٟبټيٱ ٸ ٞطآيٷسټبي  The Strategy Concept and processزض ثركي اظ ٦شبة 

٦بٶٹٶٽبي ٲطسجٍ  اؾشطاسػي ٦بض٦طزي دطزاذشٻ اؾز. چبض چٹة ضاټٷٳب ثٻ ٲٷٓٹض ٲكرم ٶٳٹزٴ

زض سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ سٹؾٗٻ ايٵ اؾشطاسػي، ظٶؼيطٺ ي اضظـ اؾز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٞٗبٮيز ټبي 

 يانٯ يٵ ثركٽبي. انٷٗز ثٻ قف ثرف انٯي ثطاي سحٯي٭ اؾشطاسػي٥ س٣ؿيٱ ٲي قٹز

 :ٖجبضسٷس اظ
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 يٲبٮ ياؾشطاسػ 

 يٲٷبثٕ اٶؿبٶ ياؾشطاسػ 

 يس٧ٷٹٮٹغ ياؾشطاسػ 

 سيٻ ٸ ذطيسٽ ياؾشطاسػ 

 سيسٹٮ يشطاسػاؾ 

 يبثيثبظاض ياؾشطاسػ 

 ،ٵ ٖٹاٲ٭ياظ ا يثطذ يټؿشٷس ٸٮ يٖٳٯ٧طز يٲٟٽٹٰ اؾشطاسػ يٲط٦ع يٵ قبذهٽب، ثركٽبيا

ٵ ٦شبة، ٦ٷبض ٪صاقشٻ يا چبضچٹةٵ قبذهٻ ټب زض يٲٹطط ثب ا ييبضٸيزض ضٸ ي٭ ٶبسٹاٶيسٷٽب ثٻ زٮ

 قبذهٻ ټب دطزاذشٻ قسٺ اؾز. يٲبث٣ يٸ ثٻ ثطضؾ

 

 يه ػولىرديوات استراتصيتصو ٍ يياجرا يارّايهؼ

 ييٸػٹز زاضٶس، ٲٽبضر ټب ٸ سٹاٶب يٖٳٯ٧طز يٖٷبنط ٲٗٳٹ٬ زض سٹؾٗٻ اؾشطاسػ ي٪طچٻ سٗساز

٭ ټؿشٷس. يٵ اٲط زذيع زض ايقٹٶس ٶ يزض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲ يٖٳٯ٧طز ٞطز يػٺ ٦ٻ ثطايټب ٸ زاٶف ٸ

 ي، اٲطزټس ي٭ ٲيضا سك٧ يٖٳٯ٧طز ياؾشطاسػ ي، ٖٷهط انٯيٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ زاٶف ٞٷيٞٽٱ ٦بٲ٭ ا

 يطٸضي اؾز.

 زاضز: يبٴ ٲيث يٖٳٯ٧طز يضا زض ثٽجٹز اؾشطاسػ يآضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ زٸ ٲٹيٹٔ انٯ

 ٥ اظيٵ ٲ٣ٹٮٻ ثٻ ټط ي٥: اياؾشطاسػ يٱ ؾبظيسهٳ يسيٸ ٦ٯ ياؾبؾ يم ثركٽبيسكر -1

٦ٻ زض ؾُح  يض٢بثش يبيٲشه٭ اؾز ٸ ٲٷؼط ثٻ ٲكرم قسٴ ٲٷبثٕ ٲعا يانٯ يٖٳٯ٧طزټب

 قٹز. ي، ٲٶسحبيط يٖٳٯ٧طز

 ياؾز ثطا يع سالقيٵ ٲ٣ٹٮٻ ٶي: ايٖٳٯ٧طز ياػطا ي٥ ثطاياؾشطاسػ يبضټبيٝ ٲٗيسٗط -2

ثٻ  يبثيزؾش يي٦ٻ ثٻ ق٧٭ سٹاٶب يٖٳٯ٧طز ياؾشطاسػ يټب يذطٸػٲُٯٹة اظ  زيٟيثٻ ٦ يبثيزؾش

 س.يٶٳب يسا ٲيٶٳٹز د يض٢بثش يبيٲعا
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ٸ قبذهٻ  ييٸ ٦بضآ يياػطا يبضټبيبٴ ٲٗيثٻ ث يٖٳٯ٧طز ي٥ اظ قف اؾشطاسػيټط  يټ٧ؽ ثطا

٦ٷس.  يٵ قبذهٻ ټب ٶٳيدطزاظز. اٲب ذٹاٶٷس٪بٴ ضا ٲحسٸز ثٻ ا يٳبر ٲطثٹٌ ٲيسهٳ ٖٳسٺ يټب

ضا  ي٦ٻ زض آٴ اؾشطاسػ يُيٲح يز ټبيؿز ثط اؾبؼ ٲٹ٢ٗيثب يثٯ٧ٻ ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ٲح٣٣بٴ ٲ

. ثٻ ٖالٸٺ، ٷسيب انالح ٶٳبيحبيط زض ٦شبة ضا ٪ؿشطـ زازٺ ٸ  يؿز ټبي٦ٷٷس، ٮ يٵ ٲيسسٸ

ٲرشٯٝ  يٸ ٦كٹض ټب يُيٍ ٲحيٲرشٯٝ، قطا يثبظسبة ظٲبٶٽب يثطا يؿشيثب يكٷٽبزيد يؿشٽبيٮ

 ٱ قٹٶس.يټط نٷٗز ثٻ َٹض ٲؼعا سٷٓ يهٻ ټبيٸ ذه

دطزاذشٻ  يٷٻ قف ٲحٹض اؾشطاسػيٳبر ٖٳسٺ زض ظٲيٸ سهٳ يياػطا يبضټبيح ٲٗيزض ازاٲٻ ثٻ سكط

  قسٺ اؾز.

 استراتصي هالي -هحَر اٍل

 يهال يوات هرتثط تا استراتصيتصو يػوذُ  يْاتخط 

 ثط اؾبؼ ٞٽٱ ٲكرهٻ ټبي ٞٗٯي ٸ ضٸٶسټبي آيٷسٺ ٲؿبئ٭ ٲبٮي ٸ  :يټٹـ ٲبٮ

ٞطنشٽبي  يطي٪ثبظاض ؾطٲبيٻ زض ؾطاؾط ػٽبٴ آضايف يبٞشٻ اؾز. ٲبٶٷس ػٽز 

ٲبٮي ثعض٨، سٛييطار زض ٸيٕ ٢ٹاٶيٵ، ٶٹؾبٶبر ٶطخ سجبز٬ اضظ، ٸ ٲسيطيز 

 بزالر ٲبٮيضيؿ٥ اظ َطي١ سج

 ٻ ي، ٶٹٔ ؾطٲب: يٹاثٍ سهٳيٱ ٪يطي زض ؾطٲبيٻ ٪صاضي ټبٻيؾطٲب يثٹزػٻ ثٷس

 يٻ ايؾطٲب يٷٻ ټبي٦٭ ټع ي، ثٹزػٻ ي٪صاض

 ٰز، يٲبٮ٧ يٹټبيٞطنز ټب، آٮشطٶبس يبثيم ٸ اضظيسكر: ازٚبٰ ټب، ٞطٸـ ؾٽب

ٵ ٲٹاضز زض يا يػٽز زټ ي، ٸ ثُٹض ٦ٯيٵ اٮٳٯٯيذُطار ٲكشط٤، سٹؾٗٻ ث

 ٦زقط يزٸضٶٳب

 ٳبٶسٺ ثٗٷٹاٴ ٲٷجٕ يثب٢ ي: زضآٲسټببؾز ؾٹز ؾٽبٰيػٺ ٸ ؾيز اضظـ ٸيطيٲس

ز ٸ ق٧ؿز ؾٽبٰ، ي، سظجيحيس ٲؼسز، ؾٽبٰ سطػي، ؾٽٱ ذطيٵ ٲبٮيسبٲ

 سيٲطثٹٌ ثٻ ٢سضر ٶٟٹش ذط يبؾشٽبيؾ
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 ٻ ٦بضذبٶٻ ٸ يم ؾبذشبض ؾطٲبيسكر يٵ ٖبٲ٭ ثطاي: ايٲسر ٲبٮ يَٹالٶ يثسټ

ٲسر،  يَٹالٶ يس ثسټيٲٷبثٕ ػس اٞششبحب ث ٸ اؾز ياؾبؾ يٖبٲٯ ،يٶطخ ثسټ

ٵ قسٺ يٖؼ ټب يثسټ يثطا يٍ ٲؿبٖسسطيقطا يبٶ٫صاضيټب ٸ ثٷ يز ثسټيطيٲس

 اؾز.

 ٦بضذبٶٻ ثٻ  يٳبر ٦ٹسبٺ ٲسر ٲبٮيسهٳ يثب سٳبٲ: ٻ زض ٪طزـيز ؾطٲبيطيٲس

 زض ضاثُٻ اؾز. ټب يز ٲٹػٹزيطيز اٖشجبضار، ٲسيطيز دٹ٬ ٶ٣س، ٲسيطيػٺ ٲسيٸ

 ز نٷسٸ٠ يطيٳبر ٲطسجٍ ثب ٲسيسٳبٰ سهٳ: يبظٶكؿش٫نٷسٸ٠ ثز يطيٲس

 طز.ي٪ يضا زض ثط ٲ ي٦بضذبٶٻ ٸ ٦بض٪طاٴ آٴ ثٻ ٲٷٓٹض اټساٜ ثبظٶكؿش٫

 بر ثٻ ياؾز ٦ٻ دطزاذز ٲبٮ يٸ ٲبٮ ي٢بٶٹٶ ي: قبٲ٭ ػٷجٻ ټببريز ٲبٮيطيٲس

 ٦ٷس. ي، ضا ٲكرم ٲيٸ ذبضػ يٲرشٯٝ، اٖٱ اظ زاذٯ يٲٹؾؿبر زٸٮش

 ٦ٻ  يط ٲشط٢جٻ ايٚ صٻ زض ػٽز ٲحبٞٓز اظ حٹاز: ثٻ ٦بضذبٶؿ٥يز ضيطيٲس

 ٦ٷس.  يقٹز، ٦ٳ٥ ٲ يٲٳ٧ٵ اؾز ٲٷؼط ثٻ ٲك٧الر ٲبٮ

 ي، ؾبظٲبٴ ټبيٻ ٪صاضيٸ ؾطٲب يسؼبض ي: ثبٶ٧ساضيز ضٸاثٍ اػشٳبٖيطيٲس 

  يضسجٻ ثٷس يٯ٫طاٴ نٷٗز، ٸ آغاٶؿٽبي، سحٯيػٽبٶ

 ٦بضذبٶٻ  يبٶزض ؾبذشبض ؾبظٲ ي: قبٲ٭ ٶ٣ف ٖٳٯ٧طز ٲبٮيشيطيٸ ٲس يؾبظٲبٴ ٲبٮ

، ٲطا٦ع يحؿبثساض يٻ ټبيزض ضاثُٻ ثب ضٸ يشيطيٲس يؿشٱ ټبيؾ يٸ َطاح

 ثبقس. يٲ جبٴ اَالٖبريدكش يؿشٱ ټبيٸ ؾ يٖٳٯ٧طز ٲبٮ يطيز، اٶساظٺ ٪يٲؿئٹٮ

 

 يهال ياستراتص يهرتثط تا استراتص يياجرا يارّايهؼ 

 ؿٻ ثب ي٦بضذبٶٻ زض ٲ٣ب يياظ ٦بضا يذبضػ يبثيٻ: اضظيثبظاض ؾطٲب يقبذم ټب

، ٶؿجز ؾٹز ؾٽبٰ ثٻ (P/E)ٳز ثٻ زضآٲس يٶؿجز ٢ ي١ قبذهٽبيض٢جب، اظ َط

  EPSزضآٲسٳز ٸ ؾٽٱ ي٢
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 ٗيؾٹززټ يبضټبيٲ :ROA, ROE, ROI يٷٻ يكشط اظ ټعيث يٸ ... ٦ؿت ؾٹززټ 

سٹاٶٷس سٹؾٍ ض٢جب زض نٷٗز ثٻ  يبضټب ٲيٵ ٲٗي٦بضذبٶٻ ٲٽٱ اؾز. ا يٻ ثطايؾطٲب

 اؾشٟبزٺ قٹٶس.٦بضذبٶٻ  ييٲٷٓٹض ٢ًبٸر ٦بضا

 ثسټي ثٻ اضظـ ٸيػٺ(قٹز يٲ يطيثشب اٶساظٺ ٪ يطٸيؿ٥: سٹؾٍ ٶيض( . 

 آٶٽب يٸظٶ يټب ٵيبٶ٫يػٺ ٸ ٲيټب ٸ اضظـ ٸ ي: زض ټط زٸ ٲٹضز ثسټٻيٷٻ ؾطٲبيټع 

 ٸ ... يٻ ٪صاضيؾطٲب يٞطٸـ، ٞطنشٽب يټب، زضآٲسټب ييضقس زاضا 

 

 هٌاتغ اًساًياستراتصي  -هحَر دٍم

 يت هٌاتغ اًساًيريات هرتثط تا هذويتصو يػوذُ  يتخطْا 

 يطار آٶٽب، ؾبذشبضټبيي، سٛيٲٷبثٕ اٶؿبٶ ي: ثبظاض ټبيز ٲٷبثٕ اٶؿبٶيطيټٹـ ٲس 

ثط  يٲرشٯٝ، سٳط٦ع ذبضػ يز ټب ٸ قٛ٭ ټبيعٺ، ؾُٹح دبزاـ ٲٹ٢ٗيػب

  يسيػصة ٲشرههبٴ ٦ٯ

 ٞطٸٴ ؾبظٲبٴ ٸ يبٴ اٞطاز زضٸٴ ٸ ثيز ػطيطي: ٲسيٕ ٸ ػب٪صاضياٶشربة، سط

 زض زؾشطؼ ثب ٲكبٚ٭ ٲٹػٹز زض ؾبظٲبٴ ي٦طزٴ ٲٷبثٕ اٶؿبٶٲٷُج١ 

 ع، يػٹاح يٲٷؼط ثٻ اذشهبل نح ،اٞطاز زض ؾبظٲبٴ يي٦بضا يبثي: اضظيبثياضظ

ٕ يٲٹػٹز ٸ سطٞ ياؾشٗسازټب يز ٲٹطط، ٶ٫ٽساضيطيسٹؾٗٻ ٲس يثطٶبٲٻ ټب يَطاح

 دطؾٷ٭ يح ٸ ػب٪صاضينح

 س ثٹزٴ، يٲٟ يحؿبؼ قرهز، ايطيعٺ ٲسيٕ، ػبي، سطٞيقٛٯ يعٺ ټب: ٞطنشٽبيػب

 ، احشطاٰ ٸ ...يطيز دصيز، ٲؿئٹٮي، اٲٷيطيبز٪ي يٞطنشٽب

 يټب ټب، ٞطنز ف ٲٽبضرياٞعا يثطا ييعٰ ټبيؼبز ٲ٧بٶيز: ايطيسٹؾٗٻ ٲس 

 ٸ ... يٗيسطٞ
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 طاٴيبٴ ٦بض٪طاٴ ٸ ٲسيضٸاثٍ: ضاثُٻ ٲ 

 ز يطي٫بٺ ٲسيٝ ػبي: سٳط٦ع ثط سٗطيشيطيٸ ٲس يز ٲٷبثٕ اٶؿبٶيطيؾبظٲبٴ ٲس

ح٧ٹٲز  يالظٰ ثطا يؿشٱ ټبيٻ ټب ٸ ؾي، ٸ ضٸيزض ؾبذشبض ؾبظٲبٶ يٕ اٶؿبٶٲٷبث

ټؿشٷس ٸ ٲكبض٦ز الظٰ  ي٦ٻ زض ثرف ٲٷبثٕ اٶؿبٶ ييشٽبيآضاٰ، ثُٹض ٖٳسٺ ٲؿئٹٮ

 ٫ط ٦بضذبٶٻيز يٸاحسټب ياظ ؾٹ

 

 يهٌاتغ اًساً يهرتثط تا استراتص يياجرا يارّايهؼ 

 يز قٛٯيضيب 

 يقٛٯ يي٦بضا 

 دطؾٷ٭ يثبظزټ 

 ٚجزي 

 ط٤سح 

 يز قٛٯياٲٷ 

 يػٹاٶت قٛٯ 

 اؾشطؼ 

 ٗيز ٸ ؾالٲز قٛٯيز، اٲٷيٲٹ٢ 

 زضآٲس 

 يٸ ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ ٦بض٦ٷبٴ ثطضؾ يقٛٯ-يهيسكر يٵ ػٹاٶت سٹؾٍ دطؾكٷبٲٻ ټبيا

 قٹٶس. يٲ
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 استراتصي تىٌَلَشي -هحَر سَم

 وات هرتثط تا استراتصي تىٌَلَشييتصو يػوذُ  يتخطْا 

 يٵ ٸاحسټبييسٺ ٸ حب٬، سٗٷيآ ي٫بٺ سٹؾٗٻ س٧ٷٹٮٹغيػب: يټٹـ س٧ٷٹٮٹغ 

 ي٧يطجبر س٧ٷٹٮٹغ يبثي، اضظ(STU)٥ زض ٦بضذبٶٻ ياؾشطاسػ ي٧س٧ٷٹٮٹغي

 ٲحهٹ٬ يُٻ يٵ اثساٖبر زض حيي، ٸ سٗيانٯ يؿٻ ثب ض٢جبي٦بضذبٶٻ زض ٲ٣ب

 زيثٻ ٲٹيٕ ٦بضذبٶٻ زض سٳط٦ع ٞٗبٮ يٵ اٶشربة ثؿش٫يا ټب:  ياٶشربة س٧ٷٹٮٹغ 

 س، زاضز.يس ٲحهٹ٬ ػسيسٹٮ اثسأ ٸ يٷسټبيذٹز ثٻ ٲٷٓٹض ٞطآ يټب

 يٷٻ يز ض٢جب زض ظٲيطيٳبر ٲسيسهٳ س:يػس يس٧ٷٹٮٹغ يٲٗطٞ ثط ثٹزٴ ظٲبٴ 

، يضټجط يب ٸذُطار ټٳطاٺ اؾشطاسػيم ٲعايټب، سكرسٷياثسأ ٲحهٹالر ٸ ٞطآ

 يسؼبضس يٽبياٶشربة قسٺ ثب اؾشطاسػ يس٧ٷٹٮٹغ يٷبٴ اظ سٷبؾت اؾشطاسػياَٳ

 ٦بضذبٶٻ

 يب سٹؾ٭ ثٻ ٲٷبثٕ ذبضػيٸ  يزاذٯ يٻ ثط سالقٽبيثب س٧ :يس٧ٷٹٮٹغ زيٲبٮ٧ .

ؿبٶؽ، يز، ح١ ٮي، ٲبٮ٧يزض زؾشطؼ ٖجبضسٷس اظ: سٹؾٗٻ زاذٯ يٷٻ ټبي٪ع

 ز آٲٹظـ ٸ ...ي، ٲبٮ٧يزاذٯ يټب يٻ ٪صاضيؾطٲب

 ثٻ  ي٧يس٧ٷٹٮٹغ يم ٸ ٦كٝ ضٸاثٍ زضٸٶيسكر :يس٧ٷٹٮٹغ يا٣ٞ ياؾشطاسػ

ٲٗٳٹ٬ ٲحهٹ٬،  يټب يس٧ٷٹٮٹغ٦بضذبٶٻ زض اٲٹض  يض٢بثش يبيف ٲعايٲٷٓٹض اٞعا

اضظـ  يشٽبي٫ط ٞٗبٮيٲٗٳٹ٬ زض ز يټب يس٧ٷٹٮٹغٷس ٲٗٳٹ٬، يٞطآ يٽبيس٧ٷٹٮٹغ

بٴ يٲ ي٫ط، ٸ ضاثٍ ٦بضثطيسٺ قسٺ زض ٲحهٹ٬ زياٞعٸزٺ، ٲحهٹالر ٦ٷؼبٶ

 ٲحهٹالر

 يٹاثٍ اذشهبل ٲٷبثٕ،  ، اذشهبل ٲٷبثٕ ٸ ٦ٷشط٬ آٶٽب:يبثياٶشربة دطٸغٺ، اضظ

عاٴ ذالء ؾٹز ٦ٻ ثب يٲ، يثٻ س٧ٷٹٮٹغ يٷبثٕ ٲبٮزضػٻ ٶٹؾبٶبر اذشهبل ٲ

 قٹز ٸ ... يس دط ٲيٲحهٹالر ػس
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 يٖٳٯ٧طز س٧ٷٹٮٹغ يٝ ؾبذشبض ؾبظٲبٶيسٗط :يشيطيٸ ٲس يؾبظٲبٴ س٧ٷٹٮٹغ ،

بٴ يٲ ي٧يس٧ٷٹٮٹغ ياظ ضٸاثٍ زاذٯ يثٽطٺ ثطزاض يالظٰ ثطا يعٰ ا٣ٞيٝ ٲ٧بٶيسٗط

 يقٛٯ يطټبيسٹؾٗٻ ٲؿٵ، يطٺ سبٲيظٶؼ يشٽبيٲرشٯٝ سؼبضر ٸ ٞٗبٮ يٸاحسټب

 يعٺ ايٸ ػب يعقيؿشٱ اٶ٫يؾ يٸ زاٶكٳٷساٴ، َطاح ي٧يٲشرههبٴ س٧ٷ يثطا

ټب،  يطيٱ ٪يطاٴ اضقس زض سهٳيٲشرههبٴ ٸ زاٶكٳٷساٴ، زضػٻ زذبٮز ٲس يثطا

، ٸ ي٧يس٧ٷٹٮٹغ يثٻ ٲٷٓٹض اذشهبل ٲٷبثٕ ثٻ دطٸغٺ ټب يٱ ؾبظيٷس سهٳيٞطآ

ح١ ٶكط ٸ ح١ طجز  يشٽببؾي١ ؾياظ َط ي٧يس٧ٷٹٮٹغ يٲحبٞٓز زاٶف ٞٷ

 اذشطأ

 

 استراتصي تىٌَلَشي يهرتثط تا استراتص يياجرا يارّايهؼ 

 زض  ي٧يس٧ٷٹٮٹغ يبض اػطايچٷس ٲٗب ي٥ ي: اٶشربة ي٧يس٧ٷٹٮٹغ ٶطخ اثساٖبر

 ( Sيٲٷحٷ) يٷسټب ٸ ٲحهٹالر انٯيٞطآ

 يثٽطٺ ٸض R&Dيطيٷس اٶساظٺ ٪يب ٞطآيٲحهٹ٬ ٸ  ييكطٞز زض ٦بضاي: سٹؾٍ د 

 قٹٶس. يٱ ٲيس٣ؿ R&Dزض  يٶٳٹ يٻ ٪صاضيٻ ثب ؾطٲبقٹز ٦ يٲ

 زض  يضاٻ ٪صيٶطخ ثبظ٪كز ؾطٲبR&D٪ ٻ يؾٹز حبن٭ اظ ؾطٲب يطي: اٶساظٺ

 R&D يټب ي٪صاض

 بٞشٻ ثٻ يم يٲٷبثٕ سرهR&Dيبٞشٻ ثٻ دطٸغٺ ټبياذشهبل  يٷٻ ټبي: ؾُح ټع 

 ٲرشٯٝ ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ٦بضذبٶٻ

 ٞقسٺ زض  يس ٲٗطٞيػسس: سٹؾٍ سٗساز ٲحهٹالر يٲحهٹ٬ ػس يؾطٖز ٲٗط

 يطيس، اٶساظٺ ٪يػس ب زض نس ٞطٸـ ٲحهٹالريؾب٬، سٗساز ح١ طجز اذشطأ ٸ 

 قٹز. يٲ
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 اظ  يز زض ٦ؿت ٪ٹٶب٪ٹٶيٲٹ٣ٞ يزضػٻ  يطي: اٶساظٺ ٪يس٧ٷٹٮٹغ  ي٪ٹٶب٪ٹٶ

اظ اثش٧بضار  يٲظ٭ زض نس ٞطٸـ ٶبق ي٧يس٧ٷٹٮٹغ يټب يي١ ٦بضايَط

 ي٧يس٧ٷٹٮٹغ

 ٗآٲٹظـ اٞطاز زض يټب، ٞطٸـ س٧ٷٹٮٹغ ي٫ط: ٸٞبزاضيٲٷبؾت ز يبضټبيٲ ،

 يٷٻ يس، ټعيٲحهٹ٬ ػس يسٹؾٗٻ  يظٲبٶ يس، زٸضٺ يػس يټب يس٧ٷٹٮٹغ

 ي٧يس٧ٷٹٮٹغ ييټط ٲطحٯٻ ٸ ؾُح ٦بضا يثطا يسٹؾٗٻ ا

  

 استراتصي تْيِ ٍ خريذ -هحَر چْارم

 وات هرتثط تا استراتصي تْيِ ٍ خريذيتصو يػوذُ  يتخطْا 

 س ٦بضذبٶٻ ټؿشٷس، يٮت زض ثبظاض ٦ٻ ٖٹاٲ٭ سٹٮٚب يز ټبيٞٽٱ ٞٗبٮ س:يټٹـ ذط

ط ٢طاض يس ضا سحز سبطي٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٖٳٯ٧طز ذط يياٶش٣ب٬ آٶٽب يسالـ ثطا

ٵ ٦ٷٷسٺ زض يٲرشٯٝ ٲٷبثٕ سبٲ يٷٻ ټبيزټٷس. ٲٹيٹٖبر ٲٽٱ ٖجبضسٷس اظ: ٪ع

ٸ  يٵ ٦ٷٷس٪بٴ، ؾالٲز ٖٳٹٲيٻ سبٲي، اسحبزيطار ٢بٶٹٶ٫صاضييؾطاؾط ػٽبٴ، سٛ

ط يس ضا سحز سبطي٦ٻ ذط ي٧يطار س٧ٷٹٮٹغيي، سٛيٵ ٦ٷٷس٪بٴ انٯيسبٲ يض٢بثش يث٣ب

 ز ٲٹاز ٸ ... يطيٕ، ٲسيسٹظ يزټس، اٮ٫ٹټب ي٢طاض ٲ

 يبثيبٞشٵ، اٶشربة، اضظيثٻ ٲٷٓٹض  ٵ ٦ٷٷس٪بٴ:يسبٲ ي، سٹؾٗٻ يبثياٶشربة اضظ ،

ز، ذسٲبر، يٟيٻ ٦ي٦ٻ ذٹاؾشبض سٽ يٵ ٦ٷٷس٪بٶيعـ سبٲيسٹؾٗٻ، ازاضٺ ٸ اٶ٫

س يٵ ٦ٷٷس٪بٴ، ذطيثبقٷس؛ حّٟ ضٸاثٍ ؾبٮٱ ثب سبٲ ؾبظ٪بض ٸ يبثشض٢ يٳشٽبي٢

 س زض ٲ٣بث٭ ؾبذزيٱ ذطيزاذ٭ ثٷ٫بٺ، ٸ سهٳ

 ز يٟي٦ٲكرهبر م يقبٲ٭ سكر قسٺ: يساضيذط يز ٦بالټبيٟيز ٦يطيٲس

ٷبٴ اظ سُبث١ ثب ي٦بالټب ثٻ ٲٷٓٹض اَٳ يثبظضؾ قسٺ، يساضيذط ي٦بالټبٲٷبؾت 

  ٵ ٦ٷٷس٪بٴ.يز زض زؾش٫بٺ سبٲيٟيط٬ ٦ٷس ٦ٷشيؼبز ٞطآيٲكرهبر ٲُٯٹة، ا
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 ٦ٷشط٬ يٻ، ؾٟبضـ زټي٦ٷشط٬ ٲٹاز اٸٮ قسٺ: يساضيذط يز ٲٹاز ٦بالټبيطيٲس ،

 ٲبظاز ٸ ... يبٞز ٦بالټب، ٦بالټبي، زضيٲٹػٹز

 ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٷشط٬ يؾبظ ٷٻ ٸ اؾشبٶساضزيٳز ثٻ ټعي٭ اضظـ، ٢يٻ ٸ سحٯيسؼع :

ٷٻ يٸ ټع يؾبظ ، اؾشبٶساضزسي، سٹٮيز، َطاحيٟيٳز ټب، ٦ياَالٖبر ٞطاٸاٴ ٢

٭ يسحٯ ي٥ ثطايؿشٳبسيؾ ي٭ اضظـ سالقيٻ ٸ سحٯيقٹز. سؼع ياٶؼبٰ ٲ

، ييٵ ٦بضايٷٻ ٸ ثبالسطيٵ ټعيثٻ ٦ٳشط يبثيثٻ ٲٷٓٹض زؾش يعار ٖٳٯ٧طزيسؼٽ

 ٲحهٹ٬ اؾز. يٶ٫ٽساض ييز، ٸ سٹاٶبيٟيٷبٴ، ٦يز اَٳي٢بثٯ

 ٫ط يثب ز سيذط يز ټبيسٳط٦ع ٞٗبٮ يزضػٻ : يشيطيس ٸ ٲسيؾبظٲبٴ ذط

ز، ٸ يٟيٕ، ٦ٷشط٬ ٦ي، سٹظي، س٧ٷٹٮٹغيبثيس، ثبظاضيٲبٶٷس سٹٮ يشيطيٲس يٖٳٯ٧طزټب

ٵ يٵ ٦ٷٷسٺ، سٳبؼ ثب سبٲي٭، اٶشربة ٲٷبثٕ سبٲيس ٸ سحٹيذط يعي. ثطٶبٲٻ ضيٲبٮ

 يز ػٷجٻ ټبيطيبظټب، ٲسيس ٸ سُبث١ ثب ٶيزضذٹاؾز ذط ي٦ٷٷس٪بٴ، ثبظضؾ

٫ط يٸ .. اظ ز يؾٟبضـ، ثؿشٻ ثٷسٳز، يس، ٢يٖٳٯ٧طز ٲبٶٷس ضٞشبض ذط يسؼبض

 ٲٹضز سٹػٻ ټؿشٷس. يٲٹٮٟٻ ټب

 

 استراتصي تْيِ ٍ خريذ يهرتثط تا استراتص يياجرا يارّايهؼ 

ٷٻ ٦ٱ، يٞب٦شٹضټب ٲبٶٷس ټع يبضيبض ؾرز اؾز. ثؿيس ثؿيذط ٖٳٯ٧طزٲٹطط  يبضټبيٝ ٲٗيسٗط

 س ټؿشٷس.يطٸ ... اټساٜ ٲُٯٹة ذ يٵ زاٶف ٞٷيسبٲ يٷٻ، ذسٲبر ثبال، ث٣بيز ثٽيٟي٦

 س يذط يٷٻ ټبياؾشبٶساضز ثب ټع يٷٻ ټبيؿٻ ټعي: ٲ٣بٷٻيټع ٖٳٯ٧طز يقبذهٻ ټب

 ٷٻ اٶجبض ٦طزٴي، ټعيٶطخ ثبظ٪كز ٲٹػٹزٷٻ ټب، يز ٸ ٦ٷشط٬ ټعيطي٦بالټب، ٲس

 ط يٵ سبذيبٶ٫ي: زضنس ؾٟبضقبر ثٻ ٲٹ٢ٕ، ٲذسٲبر ٖٳٯ٧طز يقبذهٻ ټب

 ؾٟبضقبر 
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 ُبث١ ثب ٲكرهبر ٲُٯٹة، : زضنس ؾٟبضقبر ٲزيٟي٦ ٖٳٯ٧طز يقبذهٻ ټب

 ز ٞطٸقٷس٪بٴ يٟيقسٺ، ٸ ٦ يساضيذط يٷبٴ ٦بالټبيز اَٳي٢بثٯ

 بٴضٸاثٍ ٞطٸقٷس يقبذهٻ ټب٪ 

 

 استراتصي تَليذ -هحَر پٌجن

 وات هرتثط تا استراتصي تَليذيتصو يػوذُ  يتخطْا 

 طار اٲ٧بٶبر ض٢جب، سٹؾٗٻ ييس زض نٷٗز ٲبٶٷس سٛيسالـ ٸ ضٸٶس سٹٮس: يټٹـ سٹٮ

، يؾبظ س، اؾشبٶساضزيٻ ػسيټب، ٲٹاز اٸٮ يٷسټب ٸ س٧ٷٹٮٹغيزض ٞطآ ي٧يس٧ٷٹٮٹغ

 يُيؿز ٲحيٵ ظي٢ٹاٶ

 ٗسٳط٦ع اٲ٧بٶبر ٸ  يز آٶٽب، چ٫ٹٶ٫ياٲ٧بٶبر: سٗساز ٦بضذبٶٻ ټب، ٲ٧بٴ ٸ ٲٹ٢

 آٶٽب يطيسرهم ټب، زضػٻ اٶُٗبٜ دص

 ٞز اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط يزض زؾشطؼ، ؾ٧ٹٴ ْطٞ يعار ٸ ٲٷبثٕ اٶؿبٶيز: سؼٽيْط

 يز ټبي٪ؿشطـ ْطٞ يثطا يطيٱ ٪ي٥ س٣بيب، سهٳي٦ٷشط٬ د ييبس٣بيب، سٹاٶ

 ٷسٺيآ

 اضظـ آٴ )ؾٹا٬  يطٺ ي٦بضذبٶٻ اظ ٮحبِ ظٶؼ يٝ ٲطظټبي: سٗطيازٚبٰ ٖٳٹز

 يذبضػ يٵ ٦بضذبٶٻ ٸ حٹظٺ ټبيز ضٸاثٍ ثيطيس(، ٲسيؾبذز زض ٲ٣بث٭ ذط

سحز ٦بضذبٶٻ  ٲٹايٕٷ٧ٻ يابٴ( ٸ يٕ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲكشطيٻ، سٹظيٵ ٦ٷٷس٪بٴ اٸٮي)سبٲ

 ط ٦ٷٷس.ييسٛ يض٢بثش يبيٲعا يثطا يؿشيثب يُيچٻ قطا

 ٸ  يعار ٲٹضز اؾشٟبزٺ )اٖٱ اظ ٖٳٹٲيسؼٽ يس٧ٷٹٮٹغ ٷس:يٞطآ يټب يس٧ٷٹٮٹغ

 ي، ٶطخ ٲٗطٞيطيٹٴ، اٶُٗبٜ دصيعاٴ اسٹٲبؾي(، ٲٽبضر ٦بض٦ٷبٴ، ٲيسرهه

 سيٲحهٹ٬ ػس
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 ٲكرم ٶٳٹزٴ ٖطو ذُٹٌ  س:يٲحهٹ٬ ػس يٲحهٹ٬ ٸ ٲٗطٞ يٷٻ يظٲ

 ٲحهٹ٬ يَٹ٬ ٖٳط ٲُٯٹة ثطاس، يٲحهٹ٬ ػس يطخ ٸ ؾج٥ ٲٗطٞٲحهٹ٬، ٶ

 ز يع، اٲٷي، ػٹايبثي، اضظيٕ ٸ ػب٪صاضياؾشرساٰ، اٶشربة، سطٞ :يٲٷبثٕ اٶؿبٶ

 ، ضٸاثٍ ٦بض٦ٷبٴي٧يطار س٧ٷٹٮٹغيي١ ثب سٛي، سٹؾٗٻ ٲٽبضسٽب ٸ سُجيقٛٯ

 ز، يٟيثٽجٹز ٦ يز ٲُٯٹة ٲحهٹ٬، ثطٶبٲٻ ټبيٟيٝ ٦يسٗط ز:يٟيز ٦يطيٲس

س ياظ سٹٮ يطيف ٸ ػٯٹ٪يز، آظٲبيٟيز، آٲٹظـ، ٦ٷشط٬ ٦يٟي٦ يشٽبيٲؿئٹٮ

 ٹةيٲٗ

 عاٴ ٲكبض٦ز، يٲز، يٵ ٦ٷٷس٪بٴ، نالحياٶشربة سبٲ ٵ ٦ٷٷس٪بٴ:يضٸاثٍ سبٲ

ٵ يسبٲ يٸ ٦ٷشطٮٽب يض٢بثش يٵ ٦ٷٷس٪بٴ، ٞٽطؾز ٲٷب٢هٻ ټبيسبٲ يټب ياؾشطاسػ

 ٦ٷٷس٪بٴ

 يح، َطاحينح يؾبذشبض ؾبظٲبٶ يَطاح :يز نٷٗشيطيس ٸ ٲسيؾبظٲبٴ سٹٮ 

ز يطيٸ ٲس يٷيف ثياَالٖبر ٸ ٦ٷشط٬، ٸ د يؿشٱ ټبي، ؾيؿشٱ ظٲبٶجٷسيؾ

 يٲٹػٹز

 

 استراتصي تَليذ يهرتثط تا استراتص يياجرا يارّايهؼ 

 ٵ ياٸٮشطساظ ٲش ي٧يٶٳٹز،  يطيسٹاٴ آٴ ضا اٶساظٺ ٪ يٲ يٲرشٯٟ يٷٻ: ثٻ ق٧ٯٽبيټع

ٷٻ  يس ٦ٷٷسٺ ٸ ټعيسٹٮ ٷٻ ٦٭ ٸاحس اظ ٶ٣ُٻ ٶٓطيط ٸ ټعيٷٻ ٸاحس ٲشٛيضاټٽب ټع

 ٖٳط ٲحهٹ٬ اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اؾز. يزٸضٺ ظٲبٶ

 ي٭ ٸ ظٲبٴ احشٳبٮيد سحٹي٭ ثٻ ٲٹ٢ٕ ٲحٳٹٮٻ، سبضي٭: ثٻ ق٧٭ زضنس سحٹيسحٹ 

 قٹز. يطار س٣بيب ٲُطح ٲييثٻ سٛ يدبؾد زټ

 يػ٪ي، ٸييز )٦بضايٟيٲحهٹ٬ ثٻ اثٗبز ٲرشٯٝ ٦ يز: ثٻ ق٧٭ دبؾد زټيٟي٦ 

ز زض٤ قسٺ(، ٶطخ يٟيٸ ٦ ييجبي، زٸاٰ، ذسٲبر، ظيٷبٴ، ضاحشيٳز اَيټب، ٢بثٯ
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 يطيز اٶساظٺ ٪يٟي٦ يٷٻ يطار ٸ ټعيٷٻ ٸ ٶطخ سٗٳي، ټعيثبظ٪كز، ٶطخ ٲطػٹٖ

 قٹز. يٲ

 س: ثٻ ق٧٭ دبؾد يٲحهٹ٬ ػس يطار زض حؼٱ ٸ ٲٗطٞييثٻ سٛ يطياٶُٗبٜ دص

٬ ٲحهٹ يٷٻ ټبيب ٪عي يى ٲحهٹ٬، ٪ٹٶب٪ٹٶيطار حؼٱ، سٗٹييب سٛيٲحهٹ٬ 

 قٹز. يٲ يطياٶساظٺ ٪

 

 استراتصي تازارياتي -هحَر ضطن

 وات هرتثط تا استراتصي تازارياتييتصو يػوذُ  يتخطْا 

 ٷسٺ يا٢ساٲبر آ يٷيف ثيض٢جب ٸ د يز ټبي٦كٝ ٞٗبٮ يسالـ ثطا: يبثيټٹـ ثبظاض

، يطار زض ثرف ثٷسيي، سٛيبثيثبظاض ي٧طزټبيٲحهٹ٬، ضٸ يآٶٽب. ٲٗطٞ

ٲحهٹ٬ ٸ  زيٲكٳٹٮس، يٕ ػسيسٹظ يٶبٮٽب، ٦بيٳز ٪صاضي٢ يبؾشٽبيؾ

 كطٞشٻيذسٲبر د ي٧طزټبيضٸ

 ٫بٺ يز ػبيټسا يټب ثطا يس ٸضٸزيثٻ ٲٷٓٹض سٹٮ٭ ثبظاض: يٻ ٸ سحٯيٝ ٸ سؼعيسٗط

اظ  يٟشطيٝ ْطيح ثبظاض ٸ سٗطينح ي١ ثرف ثٷسيٲحهٹ٬ زض ٦بضذبٶٻ، اظ َط

ٸر ٲشٟب يبظټبيحبر ٸ ٶيثٻ سطػ يبثيٵ زؾشيثرف ثبظاض ٲحهٹ٬، ٸ ثٷبثطا

ٸ  بٴي٭ ضٞشبض ٲكشطيٸ سحٯ ٻيؼٻ سؼعيطز. زض ٶشي٪ يٵ ٦بض نٹضر ٲي؛ ايٲكشط

 ز قسٺ اٶس.ي، ټساي٥ ٦ٯياؾشطاسػ يز ض٢بثشيٳبٶٷس ٲٹ٢ٗټ، يساضاٴ ؾبظٲبٶيذط

 ٖطو ذُٹٌ ٳبر زض ٲٹضز اضائٻ ٲحهٹ٬، يقبٲ٭ سهٳ ٲحهٹ٬: ياؾشطاسػ

 ي٥ ثطايػؼبز اټساٜ اؾشطاسيټسٜ، ا ي، ثبظاضټبيت، ثؿشٻ ثٷسيس، سط٦يسٹٮ

 يثطٶس ؾبظ يٕ ؾٹز(، ٸ اٶشربة اؾشطاسػيٲحهٹالر )ؾٽٱ ثبظاض، سٹظ

 ٞسٺ ټب، يا يبثيسٺ ټب، ٚطثب٬ ٸ اضظيس ايسٹٮ س:يٸ سٹؾٗٻ ٲحهٹالر ػس يٲٗط

٧طز يضٸ ي، ٢بٖسٺ ؾبظفيٻ ٸ آظٲبي٭ سؼبضر، سٹؾٗٻ ٶٳٹٶٻ اٸٮيٻ ٸ سحٯيسؼع
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ٸ  يجبٶيدكش يٱ ټبؿشي، سُبث١ ؾيكيآظٲب يف ثبظاض زض ٶٹاحي، آظٲبيبثيثبظاض

 سيٲحهٹالر ػس ي، ٸ ٲٗطٞيازاض

 يؿشٱ سٹظيز ؾيطيٸ ٲس يَطاحٕ، يقبٲ٭ اٶشربة ٦بٶب٬ سٹظ ٕ:يسٹظ ياؾشطاسػ ٕ

ز يطي، ٲسيٲٹػٹز س٣بيب، ٦ٷشط٬ يٷيف ثي، دي)قبٲ٭ ذسٲبر ٲكشط ي٧يعيٞ

ز يطي، ٲسيس، ثؿشٻ ثٷسيذسٲبر، ذط يجبٶيز ؾٟبضـ ټب، دكشيطيٲٹاز، ٲس

ز يطيٲس يب ٞكبضي ي٥ ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب٬( ٸ ؾج٥ ٦ككيطاٞ، سيثط٪كش ي٦بالټب

 ٞطٸـ. يؿشٱ ټبيٕ ٸ ؾيسٹظ

 ثطٶس،  يجبر ٲحهٹ٬، اؾشطاسػيٲحهٹ٬، سط٦ يز ض٢بثشيٲٹ٢ٗ ٳز:ي٢ ياؾشطاسػ

 ٸ ٞطٸـ ٛبريسجٯ يټب يٕ، اؾشطاسػيز ٲحهٹ٬، سٹظيٟيټب ٸ ٦ يػ٪يٸ

 سٺ ټب، ٦بالټب ٸ يإ يٛبر، اضائٻ ٸ سطٞيسجٯ ٕ ٞطٸـ:يٛبر ٸ سطٞيسجٯ يټب ياؾشطاسػ

ٕ ٞطٸـ ٸ ي، سطٞيٲكرم، ٞطٸـ قره يٲبٮ يب ذسٲبر سٹؾٍ حبٲي

 ٛبريسجٯ

 يؿشٱ ټبي، ؾيعي، َطح ضي: سٹؾٗٻ ؾبذشبض ؾبظٲبٶيشيطيٸ ٲس يبثيؾبظٲبٴ ثبظاض 

ٞطټٷ٩  يُٻ يزض ح يعٺ ايٸ ػب ي٣يسكٹ يؿشٳٽبياَالٖبر ٸ ٦ٷشط٬، ؾ

 يبثيثبظاض ي٦بضذبٶٻ ٸ اؾشطاسػ

 استراتصي تازارياتي يرتثط تا استراتصه يياجرا يارّايهؼ 

 س، دٹقف يٲحهٹ٬: ثب ٶطخ ضقس ٞطٸـ، ؾٽٱ ثبظاض، ٖطو ذٍ سٹٮ ياؾشطاسػ

، ٲحهٹ٬ يثؿشٻ ثٷسس، يٲحهٹ٬ ػس يز ٲٗطٞيع، ٶطخ ٲٹ٣ٞيعاٴ سٳبيثبظاض، ٲ

 .قٹز يٲ يطياٶساظٺ ٪

 ٷٻ ي، ټعيٕ، ؾُٹح ذسٲبر ٲكشطيسٹظ ي٦بٶبٮٽب يٕ: سٹؾٍ ثبظزټيسٹظ ياؾشطاسػ

 قٹز. يٲ يطيٞطٸـ،  اٶساظٺ ٪ يطٸيٕ ٸ ٶيسٹظ يٕ، ٸ ثٽطٺ ٸضيسٹظ يټب
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 يبثيثبظاض يرشٻ ټبيآٲ يٳز ٪صاضيٳز، ٢يز ٢يٳز: ثب حؿبؾي٢ ياؾشطاسػ ،

 قٹز. يٲ يطياٶساظٺ ٪

 طـ ثطٶس، ٸ يٲحهٹ٬، دص يٕ ٞطٸـ: سٹؾٍ ثرف ثٷسيٛبر ٸ سطٞيسجٯ ياؾشطاسػ

 قٹز. يٲ يطي، اٶساظٺ ٪يبثيټٹـ ثبظاض

 

 ي٧٭ دٹضسط زض سئٹضيٲب يط اؾز ٦ٻ زض ٲ٣ٹٮٻ ض٢بثز، آضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ اظ ٲجبحض ٶٓطالظٰ ثٻ ش٦

ټطي٥ اظ ايٵ ٖٹاٲ٭ ثٻ سكطيح ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞشٻ ٷؼب ياؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ زض اذٹز 

 قسٺ اٶس.

 ديَارّاي ٍرٍد تِ صٌؼت

٦ؿت ؾٽٱ  ي ض٢بثز، ٖال٢ٻ ثٻ ض٢جبي ػسيس ثب ٸضٸز ذٹز ثٻ نحٷٻٲبي٧٭ دٹضسط ٲٗش٣س اؾز 

ٶٳبيٷس. ثُٹض ٦ٯي ايٵ ٶيطٸ قبٲ٭ ٖٹاٲٯي  ټبي ػسيسي ايؼبز ٲي ثبظاض زاقشٻ ٸ زض ٶٽبيز ْطٞيز

ي ض٢بثز زض نٷٗز ضا سؿٽي٭ ٶٳٹزٺ ٸ يب  اؾز ٦ٻ اٲ٧بٴ ٸاضز قسٴ ض٢جبي ػسيس ثٻ ٖطنٻ

ٺ ؾبظز. زض چٷيٵ قطايُي ا٪ط ٲٹاٶٕ ٸضٸز سبظٺ ٸاضزيٵ ظيبزسط ثبقس، سبظ ثبٮ٧ٗؽ آٶطا ٲك٧٭ ٲي

ٸاضزيٵ ٞكبض ظيبزي ضا ثبيس اظ ؾٹي ض٢جبي سظجيز قسٺ ذٹز سحٳ٭ ٶٳبيٷس. قسر سٽسيس ٶبقي 

 اظ ٸضٸز ض٢جبي ػسيس ثٻ ٖٹاٲ٭ ظيط ثؿش٫ي زاضز:

. ؾطٲبيٻ ٲٹضز ٶيبظ: ا٪ط ؾطٲبيٻ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ٸضٸز ثٻ ي٥ نٷٗز ظيبز ثبقس، اٞطاز ٦ٳشطي 1

  يبثس. بټف ٲيٸاضز آٴ نٷٗز قسٺ ٸ ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦

. زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ: ټطچٻ زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ ثطاي سبظٺ ٸاضزټب ضاحششط 2

يبثس ) ٶٹقبثٻ ( ٸ ټطچٻ زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ  ثبقس، ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب اٞعايف ٲي

ټبي يبثس )ٲبٶٷس ٸضٸز ثٻ ؾبذز ٦بال ٯشط ثبقس، ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ٲي٧ٲك

 زاضٸيي(
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. اٲشيبظار ٸيػٺ: ټطچٻ اٞطاز ٲٹػٹز زض نٷٗز زاضاي اٲشيبظار ٸيػٺ ثيكشطي ثبقٷس ) ٶبٰ 3

سؼبضي ٲٗشجط، ؾبث٣ٻ ٶي٥ ٸ ٚيطٺ ( ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸازټب ٦ٳشط ٲي ٪طزز ٲبٶٷس ٦ٹ٦ب٦ٹال ٦ٻ 

نٷٗز زض نٷٗز ٶٹقبثٻ زاضاي ٶبٰ سؼبضي ٲٗشجط اؾز ٸ ټط ٦ؿي ٶٳي سٹاٶس ثٻ ؾبز٪ي زض ايٵ 

 ٸاضز قسٺ ٸ ثب ٦ٹ٦ب٦ٹال ض٢بثز ٶٳبيس.

. ٲيعاٴ سٳبيع: ټطچٻ سٳبيع زض ي٥ نٷٗز ثيكشط ثبقس، ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦ٳشط ٲي 4

قٹز. ٲظال ٦ؿي ٶٳي سٹاٶس ٸاضز نٷٗز ذٹزضٸ قٹز اٲب اٞطاز ثٻ ضاحشي ٲي سٹاٶٷس ٸاضز نٷٗز 

 ٪چ قٹٶس.

ط چٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٲي ٪صضز ټعيٷٻ ٲب زض ي٥ . ٲٷحٷي يبز٪يطي يب سؼطثٻ: َج١ ايٵ ٲٷحٷي ټ5

يبثس ظيطا ټط چٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٲي ٪صضز، سؼطثٻ ٲب زض نٷٗز ثيكشط ٲي قٹز  نٷٗز ٦بټف ٲي

ٸ ٲي سٹاٶيٱ ټعيٷٻ ټبي ذٹز ضا زض نٷٗز ٦بټف زټيٱ.ټطچٻ نٷٗز زاضاي ٲٷحٷي يبز٪يطي 

ټعيٷٻ زض آٴ  ٦ٳيٷٻٻ ٶ٣ُٻ ثبالسطي ثبقس، يٗٷي ظٲبٴ ثيكشطي َٹ٬ ث٧كس سب ثشٹاٶيٱ ذٹز ضا ث

قٹز ظيطا ظٲبٴ ظيبزي الظٰ اؾز سب ٢بزض ثبقيٱ زض آٴ  نٷٗز ثطؾبٶيٱ، ٢سضر سٽسيس ٦ٳشط ٲي

ټب ض٢بثز  ي ذٹز ضا ٦بټف زازٺ ٸ زض ٶٽبيز ثب ؾبيط قط٦ز نٷٗز سؼطثٻ ٦ؿت ٶٳٹزٺ ٸ ټعيٷٻ

 ٶٳبييٱ.

يكشطي ٶٳبيس، ٢سضر ٪يطي ث . ؾيبؾز ټبي زٸٮز: ټط چٻ زٸٮز زض ٸضٸز سبظٺ ٸاضزټب ؾرز6

سط ث٫يطز ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب اٞعايف  يبثس ٸ ټطچٻ آؾبٴ سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ٲي

يبثس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ا٪ط زٸٮز ػٽز ايؼبز ٦بض٪عاضي ثٹضؼ ٢ٹاٶيٵ ؾرشي ضا ٸيٕ ٶٳبيس،  ٲي

 ثٷبثطايٵ ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ذٹاټس يبٞز.

اظ س٣ؿيٱ ثٷسي ٲٹاٶٕ ٸضٸز ثٻ ثبظاض ٸػٹز زاضز، ايٵ ٲٹاٶٕ ثٻ ثطاؾبؼ آٶچٻ زض ٸي٧ي دسيب 

 ثيؿز ٸ ي٥ ثرف س٣ؿيٱ قسٺ اٶس:

سجٯيٛبر: نطٜ ټعيٷٻ ټبي ؾٷ٫يٵ سجٯيٛبر ٶؿجز ثٻ قط٦شٽبيي ٦ٻ زض نٷٗز  .1

 حًٹض زاضٶس ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ټب، آٶٽب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثطٶس ٲشٳبيع ٲي قٷبؾٷس.

 سؼٽيعار، ؾبذشٳبٴ، ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ...ؾطٲبيٻ: ؾطٲبيٻ الظٰ ثطاي قطٸٔ ٲبٶٷس  .2
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٦ٷشط٬ ٲٷبثٕ: ا٪ط ي٧ي اظ ٦بضذبٶؼبر زض نٷٗز ٦ٷشط٬ ٲٷبثٕ ضا زض زؾز زاقشٻ ثبقس،  .3

 ٸضٸز ؾبيطيٵ ثٻ آٴ نٷٗز ثٻ ؾرشي ٲٳ٧ٵ ذٹاټس ثٹز.

ٲعايبي ټعيٷٻ ټبي ٲؿش٣٭ اظ ٲ٣يبؼ: س٧ٷٹٮٹغي اٶحهبضي، زاٶف، زؾشطؾي ٲُٯٹة  .4

 بيي ٲُٯٹة، ٲعايبي ټعيٷٻ ٲٷحٷي يبز٪يطيثٻ ٲٹاز اٸٮيٻ، ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞي

ٸٞبزاضي ٲكشطي: ٸػٹز ثطٶسټبي ٢ٹي، ثب ي٥ اثعاض ٲكرم ٲبٶٗي ثطاي ٸضٸز  .5

 ؾبيطيٵ ٲي ثبقس.

سٹا٣ٞبر سٹظيٕ ٦ٷٷسٺ ټب: سٹا٣ٞٷبٲٻ ټبي اٶحهبضي ثب سٹظيٕ ٦ٷٷس٪بٴ يب ٞطٸقٷس٪بٴ  .6

 انٯي ي٧ي اظ زقٹاضي ټبي ٸضٸز ثٻ نٷٗز اؾز.

ٶؼبر ثعض٨ ٸ ثب سؼطثٻ ٲي سٹاٶٷس ٲحهٹالسي ثب ټعيٷٻ ټبي ا٢شهبز ٲ٣يبؼ: ٦بضذب .7

 دبييٵ سط اظ قط٦شٽبي ٦ٹچ٥ ٸ ثي سؼطثٻ سٹٮيس ٦ٷٷس.

ٲ٣طضار زٸٮشي: ٲٯعٸٲبر ثطذي ٪ٹاټي ٶبٲٻ ټب يب ٲؼٹظټبي ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثبظاض   .8

 يب ايؼبز اٶحهبض ٸ ...

ب٢يٳز دبييٵ سط اظ س٣بيبي ٚيط ٦ككي: ي٧ي اظ اؾشطاسػي ټبي ٶٟٹش ثٻ ثبظاض، ٞطٸـ ث .9

ٲشهسيبٴ ٞطٸـ اؾز. ٦ٻ ايٵ اؾشطاسػي زض ثبظاضي ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٶف ثٻ ٢يٳز 

 حؿبؼ ٶيؿشٷس، ٶبٲٹطط اؾز.

ٲبٮ٧يز ٲٗٷٹي: ٸضٸز سبظٺ ٸاضزاٴ ٶيبظٲٷس زؾشطؾي ثٻ س٧ٷٹٮٹغي ٲكبثٻ اؾز. زض  .10

 نٹضسي٧ٻ قط٦شي اذشطاٖي ثٻ ٶبٰ ذٹز طجز ٦ٷس سب ٲسسي اظ ٸضٸز ؾبيطيٵ ثٻ ثبظاض

 ػٯٹ٪يطي ٲي قٹز.

ؾطٲبيٻ ٪صاضي: زض نٷبيٕ ثب ٲ٣يبؼ ا٢شهبزي ٸ اٶحهبض َجيٗي ٖبٲ٭ ؾطٲبيٻ ٪صاضي  .11

 ثيكشط ٶٳبيبٴ ٲي قٹز.

سبطيط قج٧ٻ: ټٷ٫بٲي٧ٻ ٦بال يب ذسٲشي ٦ٻ ٢طاض اؾز اضائٻ قٹز ثٻ سٗساز ٲكشطيبٴ  .12

 ٲٹػٹز ٸاثؿشٻ اؾز، ض٢جب ٲك٧السي ثطاي ٸضٸز ثٻ ايٵ ثبظاض ضا ذٹاټٷس زاقز.

يٳز ٪صاضي ٚبضس٫طاٶٻ: قط٦ز ټبي ٲؿٯٍ قطٸٔ ثٻ ٞطٸـ ٲحهٹالر ذٹز ثب ٢ .13

ٲ٣ساضي يطض ٲي٧ٷٷس سب ٲبٶٕ ٸضٸز سبظٺ ٸاضزاٴ قٹٶس. ٦ٻ اٮجشٻ ايٵ ٦بضزض ثًٗي 

 ٦كٹضټب ٲٷٕ ٢بٶٹٶي زاضز.
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اٖٳب٬ ثبظزاضٶسٺ: ٲظ٭ سٹا٣ٞبر حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٹايي ٦ٻ ذُٹٌ ټٹايي ػسيس ضا زچبض  .14

 ٲك٧٭ ٲي ٦ٷس.

 ٗٻ: ثطذي ٲحهٹالر ٶيبظ ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ظيبزي زض س٧ٷٹٮٹغي زاضٶس.سح٣ي١ ٸ سٹؾ .15

سٹا٣ٞبر سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ: ٲٹا٣ٞشٽبي اذشهبني ثب ٮيٷ٥ ټبي ٦ٯيسي زض ظٶؼيطٺ سبٲيٵ،  .16

 ٲٳ٧ٵ اؾز ٸضٸز ثٻ نٷٗز ضا ٲك٧٭ ٦ٷس.

ټعيٷٻ ټبي ٚط٠ قسٺ: ايٵ ټعيٷٻ ټب، ټعيٷٻ ټبيي ټؿشٷس ٦ٻ ا٪ط قط٦ز ثرٹاټس ثبظاض  .17

س زٸثبضٺ ثٻ زؾز ٶٳي آيٷس. ايٵ ټعيٷٻ ټب ضيؿ٥ ٸضٸز ضا اٞعايف ٲي ضا سط٤ ٦ٷ

 زټٷس ٸ ٸضٸز ضا ثٻ سبذيط ٲي اٶساظٶس.

ٲٹاٶٕ سٗٹيى: دط ټعيٷٻ ثٹزٴ يب زقٹاض ثٹزٴ سٗٹيى سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ اظ ؾٹي  .18

 ٲكشطيبٴ

 سٗطٞٻ ټب ٸ ٲبٮيبر ټب .19

 ي٧ذبضچٻ ؾبظي ٖٳٹزي .20

 يز ټبي ذبل ٲكرم ٲي ٦ٷس.ٲٷ٣ُٻ ثٷسي: زٸٮز ٲٷ٣ُٻ ي ذبني ضا ثطاي ٞٗبٮ .21

 ديَارّاي خرٍج از صٌؼت

 Exploring Corporate Strategyٲٹاٶٕ ذطٸع اظ نٷٗز َج١ َج٣ٻ ثٷسي ٲٹػٹز زض ٦شبة 

ٲٹاضز ظيط ضا قبٲ٭ ٲي  Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittingtonٶٹقشٻ 

 قٹز:

ٚيط ٢بث٭ سجسي٭: ايٵ ٖبٲ٭ ثٻ ٸيػٺ ثطاي  ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثبال زض زاضايي ټبي طبثز ٸ .1

٦بضذبٶؼبر سٹٮيسي ٦ٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ؾٷ٫يٷي ضٸي سؼٽيعار ؾطٲبيٻ اي اٶؼبٰ ٲي 

 زټٷس، ٸػٹز زاضز.

ټعيٷٻ ټبي ثبظذطيس ثبال: ٸػٹز سٗساز ظيبزي ٦بضٲٷس ٸ ٦بض٪ط، ثب ح٣ٹ٠ ثبال، ٸ  .2

شٻ قسٺ ثبقس، ٦بضذبٶٻ ضا ٦بض٦ٷبٶي ٦ٻ ثب آٶٽب ٣ٖس ٢طاضزاز دطزاذز ثبظذطيس ثباليي ثؿ

 ثب ټعيٷٻ ټبي ٢بث٭ سٹػٽي زض سط٤ ثبظاض ٲٹاػٻ ٲي ؾبظز.

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerry+Johnson%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevan+Scholes%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Whittington%22
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ؾبيط ټعيٷٻ ټبي ثؿشٻ قسٴ ٦بضذبٶٻ: قبٲ٭ ټعيٷٻ ټبي احشٳبٮي ٢ُٕ ٢طاضزاز ثب  .3

 ٲكشطيبٴ ٸ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ

چطذف ثبٮ٣ٹٺ: ٦بضذبٶٻ ٲٳ٧ٵ اؾز سحز سبطيط دشبٶؿي٭ چطذف زض ثبظاضي ٦ٻ  .4

 ـ ضا ٲ٧ٗٹؼ ٲي ٦ٷس ٢طاض ٪يطز.ٲٹ٢ٗيز ٲبٮي ٦ٷٹٶي ا

ديبٲس ايٵ اٲط ٦بضذبٶٻ ضا ٲؼجٹض ٲي ٦ٷس سب زض ثبظاض ثٳبٶس ٸ ض٢بثز زض چٷيٵ ثبظاضي اٞعايف ٲي  

يبثس. ٦ٻ ثُٹض ٲٷٟي سٳبٲي ٦بضذبٶؼبر ضا سحز سبطيط ٢طاض ٲي زټس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾٹزټب زض 

 چٷيٵ قطايُي ٦ٳشط اظ ثبظاض ض٢بثشي ٦بٲ٭ قٹز.

 ذطٸع اظ ثبظاض ٲي سٹاٴ ثٻ اظ زؾز زازٴ حؿٵ ٶيز ٲكشطيبٴ ٶيع اقبضٺ ٶٳٹز.اظ ػٳٯٻ ٲٹاٶٕ 

 رلاتت تيي صٌؼتگراى

ټب ثٻ زٶجب٬ ؾٹز ټؿشٷس ٸ ٖبٲٯي ٦ٻ ٲيعاٴ ؾٹز ضا  ٦ٻ سٳبٲي قط٦ز اؾزثط ايٵ ثبٸض دٹضسط 

ٶٳبيس، ٖبٲ٭ قسر ض٢بثز اؾز ٸ ا٪ط قسر ض٢بثز ٲكرم ثبقس، ؾٹزآٸضي ٶيع  سٗييٵ ٲي

ټب، ػؿشؼٹي ٲٹيٗي زض نٷٗز  ي اؾشطاسػيؿز . زض ايٵ ضاؾشب ٸْيٟٻ٪طزز ٲكرم ٲي

ټب ثشٹاٶٷس زض ثطاثط ايٵ ٶيطٸټب اظ ذٹز زٞبٔ ٦طزٺ ٸ يب ثٻ ٶٟٕ ذٹز، ثط آٶٽب  ٦ٻ زض آٴ، قط٦ز اؾز

 سأطيط ٪صاضٶس.

 هؼيار ارزياتي لذرت رلاتت رلثاي هَجَد:

ز ٸ قسر يٗٝ آٴ ثؿش٫ي ثٻ ٚبٮجبً ٢ٹيشطيٵ ٶيطٸي ض٢بثشي اؾ٢سضر ض٢بثز ض٢جبي ٲٹػٹز 

  ٖٹاٲٯي ثٻ قطح شي٭ زاضز:

ټٳشطاظي ض٢جب: ټطچٻ ض٢جبي ٲٹػٹز زض ي٥ نٷٗز ٲكبثٻ سط ثبقٷس ) اظ ٶٓط ؾطٲبيٻ،  .1

سٗساز دطؾٷ٭، ٢يٳز، س٧ٷٹٮٹغي، ٦يٟيز، حؼٱ سٹٮيس ٸ . . . ( ٢سضر ض٢بثز زض آٴ 

 نٷٗز ثيكشط ٲي ٪طزز.

يكشط ثبقس، قسر ض٢بثز ثيكشط ٲي سٗساز ض٢جب: ټطچٻ سٗساز ض٢جب زض ي٥ نٷٗز ث .2

 ٪طزز.
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ټعيٷٻ طبثز: ټط چٻ ټعيٷٻ طبثز زض نٷٗز ثيكشط ثبقس، قسر ض٢بثز زض آٴ نٷٗز  .3

 ثيكشط ٲي٫طزز.

ٲٹاٶٕ ذطٸع: ټط چٻ ٲٹاٶٕ ذطٸع اظ نٷٗز ثيكشط ثبقس ) ؾيبؾز ټبي زٸٮز،  .4

 ؾطٲبيٻ ؾٷ٫يٵ، . . . ( قسر ض٢بثز ثيكشط ٲي ٪طزز.

ٷٻ سجسي٭ زض ي٥ نٷٗز ثيكشط ثبقس، قسر ض٢بثز ثيكشط ټعيٷٻ سجسي٭: ټط چٻ ټعي  .5

 ٲي ٪طزز.

 ٦بضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثطاي ض٢بثز ٖجبضسٷس اظ: ټبي ض٢يت، ثطذي ضاٺ زض نحٷٻ ض٢بثز ثيٵ قط٦ز

  ٢يٳز دبييٵ 

  ٦يٟيز ثبال 

  ٦بضثطزټبي ثيكشط ٲحهٹ٬ 

  ذسٲبر ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ ٞطٸـ 

  يٳبٶز ٲحهٹ٬ 

 ذطزٺ ٞطٸقي ٲحهٹ٬  قج٧ٻ ثٽشط سٹظيٕ، ٖٳسٺ ٞطٸقي ٸ 

 ٢بثٯيز ثيكشط زض ٶٹآٸضي ٸ يب س٣ٯيس 

 اظ ػٳٯٻ ٖٹاٲ٭ قسر ض٢بثز ٲي سٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط ٶيع اقبضٺ ٶٳٹز:

 ٶطخ ضقس نٷٗز 

 ٲيعاٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲٹضز ٶيبظ 

 سٷٹٔ ٲحهٹ٬ 

 ٜٶؿجز سٗساز ض٢جب ثٻ حؼٱ ٲهط  

 تْذيذ واالّاي جايگسيي

ط ػبي ٦بالي زي٫ط ضا ث٫يطز، ٢سضر ػبي٫عيٷي آٴ س ټط چٻ ٦باليي آؾبٴثط اؾبؼ ٶٓط دٹضسط، 

َٹض اؾبؾي زٸ ٖبٲ٭ ثط ؾٽٹٮز  ثٻ ٦بال ثبالسط اؾز ٸ ض٢بثز زض آٴ نٷٗز ثيكشط ٲي قٹز.

 ٖٳٯ٧طز ٸ ټعيٷٻ ػبي٫عيٷي ٲٹططٶس:
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قٹز ٦ٻ ټعيٷٻ ٦ٳشط ٸ ٖٳٯ٧طز ثبالسطي زاقشٻ ثبقس.  سط ػبي٫عيٵ ٦بالي زي٫ط ٲي ٦باليي ضاحز

سط اظ  قٹز ظيطا ٖٳٯ٧طز ٲٹسٹضؾي٧ٯز دبييٵ بي٫عيٵ ؾٹاضي زض ػبزٺ ٶٳيٲظال ٲٹسٹضؾي٧ٯز ػ

ٲٷسي ثطاي سٹٮيس  ؾٹاضي اؾز. ثُٹض ٦ٯي ټط ٦باليي ٦ٻ ؾٹز ثيكشطي زاقشٻ ثبقس، ٖال٢ٻ

 ټبي آٴ ثيكشط اؾز. ػبي٫عيٵ

 اٲط زذبٮز زاضٶس:  4ثُٹض ٦ٯي زض ٲؿئٯٻ سٽسيس ٦بالټبي ػبي٫عيٵ 

 ٸػٹز ٦بالي ػبي٫عيٵ 

 ٻ اي ٦بالي ػبٶكيٵٲعيز ټعيٷ 

 ٶٓط ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ثبضٺ ٦بالي ػبي٫عيٵ 

 ټعيٷٻ سٛييط 

 لذرت چاًِ زًي خريذاراى ٍ تاهيي وٌٌذگاى

ٲبي٧٭ دٹضسط ٲٗيبضټبيي ٦ٻ ثطاي اضظيبثي ٢سضر چبٶٻ ظٶي ذطيساضاٴ ٸ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ث٧بض 

 ٪طٞشٻ ٲي قٹز، ثٻ نٹضر ظيط سكطيح ٦طزٺ اؾز:

 :زًي خريذاراى رت چاًِالف. هؼيارّاي ارزياتي لذ

ظٶي ذطيساضاٴ ٦بټف  . سٗساز ذطيساضاٴ: ټط چٻ سٗساز ذطيساضاٴ ظيبزسط ثبقس، ٢سضر چبٶٻ1

 ذطز. ټب ٦بال ضا ٶرطٶس، ٞطز زي٫طي آٴ ضا ٲي يبثس، ظيطا ا٪ط آٴ ٲي

. ٢سضر ازٚبٰ ٖٳٹزي دؿطٸ ذطيساض: ا٪ط ذطيساض ٢سضر ازٚبٰ ٖٳٹزي دؿطٸ زاقشٻ ثبقس، 2

ظٶي آٴ ثبال  ٦ٻ ٸاحس ٢ج٭ اظ ذٹز زض نٷٗز ضا ثرطز ٸ يب ثؿبظز، ٢سضر چبٶٻ ٵيٗٷي سٹاٴ اي

سٹاٶس اظ ٢سضر  ثبقس، ٲي ي ذٹزضٸ، ا٪ط سٹاٴ ؾبذز ٢ُٗبر ضا زاقشٻ ٲيطٸز. ٲظال سٹٮيس٦ٷٷسٺ

ؾبظ ٢يٳز ثبالسطي ضا  ظٶي ثبالسطي زض ٲ٣بث٭ ٢ُٗٻ ؾبظ ثطذٹضزاض ثبقس. يٗٷي ا٪ط ٢ُٗٻ چبٶٻ

 سٹاٶس سٽسيس ثٻ ؾبذز ٢ُٗبر ٶٳبيس. ٦ٷٷسٺ ٲيديكٷٽبز زټس سٹٮيس
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ظٶي  . ٲيعاٴ حيبسي ثٹزٴ ٲحهٹ٬: ټط چٻ ٲحهٹ٬ ثطاي ذطيساض ثباټٳيز سط ثبقس ٢سضر چبٶٻ3

سط ثبقس )ٲبٶٷس اٶطغي ټؿشٻ اي، ٶٟز،  ضٸز ٸ ټط چٻ ٲحهٹ٬ حيبسي ٲب ثٻ ٖٷٹاٴ ذطيساض ثبال ٲي

 آيس. ظٶي دبييٵ ٲي زاضٸ( ٢سضر چبٶٻ

ټب اٞعايف ٸ ټط  ظٶي آٴ ټطچٻ حؼٱ ذطيس ذطيساضاٴ ثبالسط ثبقس ٢سضر چبٶٻ. حؼٱ ذطيس: 4

 يبثس. ټب ٦بټف ٲي ظٶي آٴ چٻ حؼٱ ذطيس ذطيساضاٴ ٦ٳشط ثبقس، ٢سضر چبٶٻ

. ٲيعاٴ اَالٖبر ذطيساض اظ ٶحٹٺ سٹٮيسٸ ؾبيط اَالٖبر ٞٷي ٲطثٹٌ ثٻ ٲحهٹ٬ ٸ يب ٞطايٷس: 5

يبثس.  ظٶي ذطيساض اٞعايف ٲي اقشٻ ثبقس، ٢سضر چبٶٻا٪ط ذطيساض اَالٖبر ٦بٲٯي اظ ٲٹاضز ٞٹ٠ ز

ٸ سٷٽب ٖبٲ٭ ٲٹضز ثحض  ټؿشٷساٮجشٻ زض ټط ي٥ اظ ٲٹاضز ٞٹ٠ ٞطو ٲي قٹز ٖٹاٲ٭ ٢جٯي طبثز 

 يبثس.  سٛييط ٲي

اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط زي٫ط ٖٹاٲ٭ چبٶٻ ظٶي ذطيساضاٴ ثٻ زٸ َج٣ٻ ي اټطٲٽبي چبٶٻ ظٶي ٸ حؿبؾيز 

 ي٥ اظ ايٵ زٸ ٪طٸٺ ثٻ اذشهبض ثيبٴ قسٺ اٶس: ٢يٳز س٣ؿيٱ ٶٳٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ټط

 اټطٲٽبي چبٶٻ ظٶي

 سٳط٦ع ذطيساضاٴ .1

 سٗساز ذطيساضاٴ .2

 ټعيٷٻ سٛييط ذطيساضاٴ .3

 اَالٖبر ذطيساضاٴ .4

 ذُط ٸضٸز ذطيساضاٴ ثٻ نٷٗز .5

 ٲحهٹالر ػبٶكيٵ .6

 حؿبؾيز ٢يٳز

 ٢يٳز ذطيس ثٻ ٦٭ ذطيس .1

 سٷٹٔ ٲحهٹ٬ .2

 سبطيط ٢يٳز ثط ٦يٟيز .3

 ؾٹز ذطيساض .4
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 ٱ ٪يطٶس٪بٴ ذطيسٲكٹ٢ٽبي سهٳي .5

 

 وٌٌذگاى: زًي ػرضِ ب. هؼيارّاي ارزياتي لذرت چاًِ

ظٶي  يبثس، ٢سضر چبٶٻ ٦ٷٷس٪بٴ اٞعايف ٲي ٦ٷٷس٪بٴ: ټطچٻ سٗساز ٖطيٻ سٗساز ٖطيٻ .1

سٹاٶيٱ اظ  ٞطٸـ ٶطؾبٶس ٲب ٲي ٦ٷٷسٺ ٦بال ضا ثٻ يبثس ظيطا ا٪ط ايٵ ٖطيٻ ټب ٦بټف ٲي آٴ

٦ٷٷسٺ ٦بټف  ظٶي ٖطيٻ ، ثٷبثطايٵ ٢سضر چبٶٻ٦ٷٷسٺ زي٫ط آٴ ٦بال ضا ثرطيٱ ي٥ ٖطيٻ

 يبثس. ٲي

٦ٷٷسٺ: ټطچٻ سٗساز ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ  سٗساز ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ ٖطيٻ .2

٦ٷٷسٺ ثبال ٲي ضٸز ٸ ټطچٻ سٗساز  ظٶي ٖطيٻ ٦ٷٷسٺ ٦ٳشط ثبقس، ٢سضر چبٶٻ ٖطيٻ

٦ٷٷسٺ دبييٵ  ظٶي ٖطيٻ ٦ٷٷسٺ ثيكشط ثبقس، ٢سضر چبٶٻ ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ ٖطيٻ

 آيس. ٲي

ظٶي آٴ  ٦ٷٷسٺ: ا٪ط ذطيساض ٞطٸـ ٖٳسٺ اٶؼبٰ زټس، ٢سضر چبٶٻ ٞطٸـ ٖٳسٺ ٖطيٻ .3

 يبثس. ٦بټف ٲي

٦ٷٷسٺ ثبال  قسٺ: ا٪ط سٳبيع ثيٵ ٲحهٹالر ٖطيٻ ٲيعاٴ سٳبيع ثيٵ ٲحهٹالر ٖطيٻ .4

 ظٶي ثبال ٲي ضٸز. ثبقس، ٢سضر چبٶٻ

٦ٷٷس٪بٴ ثبالسط  ٦ٷٷس٪بٴ: ټط چٻ ټعيٷٻ ټبي طبثز ٖطيٻ ٲيعاٴ ټعيٷٻ ټبي طبثز ٖطيٻ .5

٦ٷٷسٺ ثٻ  ٦ٻ ٖطيٻ يبثس. ٖٯز ايٵ اٲط آٴ اؾز ټب ٦بټف ٲي ظٶي آٴ ثبقس، ٢سضر چبٶٻ

ذبَط ټعيٷٻ اٸٮيٻ ثبال، حبيط ٶيؿز ثٻ ضاحشي اظ ثبظاض ذبضع ٪طزز ٸ ٲي ذٹاټس 

 ٲحهٹ٬ ذٹز ضا ټط َٹضي ٦ٻ ټؿز، ثٟطٸقس.

ي ديكطٸ ثبالسطي ٦ٷٷسٺ ٢سضر ازٚبٰ ٖٳٹز ٢بثٯيز ازٚبٰ ٖٳٹزي ديكطٸ: ا٪ط ٖطيٻ .6

زاقشٻ ثبقس ٸ سٹاٶبيي ذطيس ٸ يب ؾبذز ٸاحس ثٗس اظ ذٹز زض ظٶؼيطٺ ٖطيٻ ضا زاقشٻ 

 ٦ٷٷسٺ ثبال ٲي ضٸز.  ظٶي ٖطيٻ ثبقس، ٢سضر چبٶٻ

 اظ زي٫ط ٖٹاٲ٭ ٢سضر چبٶٻ ظٶي سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي سٹاٴ ثٻ اذشهبض ٲٹاضز ظيط ضا ثط قٳطز:

 سٷٹٔ ٲٹاز اٸٮيٻ .1
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 س٪بٴټعيٷٻ سٛييط سبٲيٵ ٦ٷٷ .2

 ٸػٹز ٦بالي ػبٶكيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ .3

 زضػٻ اټٳيز ٲيعاٴ ذطيس ثطاي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ .4

 ٶؿجز ټعيٷٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ثٻ ٦٭ ذطيس .5

 سبطيط ٲٹاز اٸٮيٻ ثط ټعيٷٻ ټب ٸ يب سٷٹٔ ٲحهٹالر سٹٮيسي .6

 ذُط ٸضٸز سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ نٷٗز .7

 

 ل صٌؼت تا استفادُ از هذل ّىسيتحل يطٌْاديهذل پ 3-3

ذبل آٴ ٦كٹض  يكٷٽبزيؿز ديٮ يټط ٦كٹض ٸ ټط نٷٗش يس، ټ٧ؽ ثطاټٳبٶُٹض ٦ٻ اقبضٺ ق

ٻ يٵ ان٭ س٧ي٦ٷس ٸ ټٳٹاضٺ ثط ا يَٯت ٲ يٸ ظٲبٶ يٍ ٲ٧بٶيز ټب ٸ قطايضا ثط اؾبؼ ٲٹ٢ٗ

ٲس٬  يبضټبيزض ٲٗ يٍ ذبل ټط ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ انالحبسيسٹاٶس ثط حؿت قطا يزاضز ٦ٻ ٲح١٣ ٲ

 ٦ٷس. ٲس٬ ايبٞٻ ٸ ٦ٱ  يبضټبيؼبز ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ٲٗيا

ٮصا ثب سٹػٻ ثٻ آٶچٻ ديف اظ ايٵ زض ٲٹضز انالح ٸ ٪ؿشطـ ٲس٬ ټ٧ؽ ثيبٴ ٪طزيس، دؽ اظ 

ثطضؾي ټبي ٦بضقٷبؾبٶٻ ٸ ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ ٶٓط نبحجٷٓطاٴ ٖطنٻ اؾشطاسػي، ٲس٬ سحٯي٭ 

نٷٗز ثط اؾبؼ ٲس٬ ټ٧ؽ ٸ ثب ٲٗيبضټبيي ٦ٻ زض ازاٲٻ ش٦ط ٲي قٹٶس، ثطاي ثطضؾي نٷٗز 

 سٺ اؾز.ٶؿبػي اضائٻ ٪طزي

 



 

66 
 

 ػَاهل تازار 

 طٶس:ي٫ي٢طاض ٲ يبثيط ٲٹضز اضظيٖٹاٲ٭ ظ٭ ٖٹاٲ٭ ثبظاض، يٸ سحٯ يزض ثطضؾ

ٶطخ  يبثي، اضظٲرشٯٝ ياظ / ثٻ ٦كٹضټب ٭ حؼٱ ٸاضزار ٸ نبزضاريحؼٱ ثبظاض، سحٯ يبثياضظ

، ٳزيټسٜ ثٻ ٢ يثبظاضټب زيعاٴ حؿبؾيثب ض٢جب، ٲ يٳشيب ٢ي يٟيع ٦يؼبز سٳبيضقس ثبظاض، اٲ٧بٴ ا

ع يٻ ٸ ٶيثب ٮحبِ ٶٳٹزٴ زٸضٺ ٪طزـ ؾطٲبٲرشٯٝ نٷٗز  يزض ثركٽب ٶطخ ؾٹز ٲشٹؾٍ

 ٸاثؿشٻ يثبظاضټب

 يل ػَاهل رلاتتيتحل 

قٹز قبٲ٭  يثٻ آٴ دطزاذشٻ ٲ يض٢بثش يطٸټبي٭ ٶيآٶچٻ زض ٲس٬ ټ٧ؽ سحز ٖٷٹاٴ سحٯ

 يټبس ٦باليٵ نٷٗش٫طاٴ، سٽسيذطٸع اظ نٷٗز، ض٢بثز ث يٹاضټبيٸضٸز ثٻ نٷٗز، ز يٹاضټبيز

  ثبقس. يٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٲيساضاٴ ٸ سبٲيذط يٵ ٸ ٢سضر چبٶٻ ظٶي٫عيػب

 يدٍلت-يل ػَاهل التصاديتحل 

 قٹٶس: ي٭ ٲيط سحٯي، ٖٹاٲ٭ ظيزٸٮش-يٖٹاٲ٭ ا٢شهبز يزض ثطضؾ

ب٬ زض يض ي، ٶطخ ثطاثطنٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب٬ يثط ضٸ ٳٽب ثط نٷٗز، اطط سٗطٞٻ ټبياطط سحط

 يبضاٶٻ ټب ثط ضٸيزٸٮز زض ٢جب٬  يبؾشٽبينٷٗز، اطط ؾٸ اطط آٴ ثط  يذبضػ يثطاثط اضظټب

 ينٷٗز ٸ ثطآٸضز ؾٽٱ ٢بچب٠ زض ٦٭ ثبظاض، ٲٷبٕٞ ٸ ذٹاؾشٻ ټب يثط ضٸ٢بچب٠  نٷٗز، اطط

 ثبظاض يآٶٽب ثط ضٸ يطٸيٶٟٗبٴ ٸ ٶ يش

 ياجتواػ-ًساًيل ػَاهل ايتحل 

ط آٶٽب يثبظاض ٸ سأط٥ يطار زٲٹ٪طاٞييزض ٲس٬ ټ٧ؽ، سٛ ياػشٳبٖ-ٶؿبٶي٭ ٖٹاٲ٭ ايثٻ ٲٷٓٹض سحٯ

 يٲ يدطؾٷ٭ ثطضؾ يطيدص يي٦بض زض نٷٗز ٸ ػبثؼب يطٸي٥ ٶيطار زٲٹ٪طاٞييثط نٷٗز، سٛ

 قٹٶس.
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 هيل ػَاهل تىٌَلَشيتحل 

س زض نٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب٬ ٸ يسٹٮ يٷٻ ټبيٶطخ ټع ي٥ ثٻ ثطضؾي٭ ٖٹاٲ٭ س٧ٷٹٮٹغيزض سحٯ

٭ ي١ ٸ سٹؾٗٻ ٸ سحٯيسح٣ يٻ ټبٷي٭ ټعيطاٴ ٸ ػٽبٴ، سحٯيزض ا ي٭ ثٯٹ٘ س٧ٷٹٮٹغيٷسٺ، سحٯيآ

 قٹز.  ينٷٗز دطزاذشٻ ٲ يس٪يچيد

 

 كيتحم يرٍش ضٌاس 3-4

ثبقس. دؽ اظ اٶشربة  يٵ ٲُبٮٗٻ، ٲس٬ ټ٧ؽ ٲي٭ نٷٗز زض ايسحٯ يٲس٬ ث٧بض ٪طٞشٻ قسٺ ثطا

، اظ ٲهبحجٻ ٪طي ٦بضقٷبؾي ثب ٶٳٹٶٻ ٵ ٲس٬يا يدبضاٲشطټب يثطذ يٲس٬ ټ٧ؽ، ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾ

 ينٷٗز ٶؿبػ قبٚ٭ زض طاٴيٸ دٹقب٤ ا يٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػظ ا ( n=20)اي ثط٪عيسٺ 

ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. دؽ اظ َطاحي دطٸس٧٭ ٲهبحجٻ ٸ ٪طزآٸضي اَالٖبر اظ َطي١ اٶؼبٰ 

 ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲس٬ ټ٧ؽسحٯي٭  حبن٭ ػٽز يزازٺ ټبٲهبحجٻ ثب ٶٳٹٶٻ ثط٪عيسٺ، اظ 

 ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.

ٵ ٲس٬، ؾٹاالر دطؾكٷبٲٻ ثٻ ٪ٹٶٻ يٖٹاٲ٭ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض اٲس٬ ټ٧ؽ ٸ  ياظ ؾط ٞه٭ ټب

ف ٞطو اٚٯت آٶٽب سٹؾٍ ٲهبحجٻ قٹٶس٪بٴ دبؾد زازٺ قٹٶس. يقسٺ اٶس ٦ٻ ثُٹض د يَطاح يا

ٹؾز قسٺ اؾز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اظ ٲهبحجٻ يٵ ٪عاضـ ديثٻ ٖالٸٺ ؾٹاالر ٲهبحجٻ ثٻ ا

ؾٹا٬  54 يطاٴ َيٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ا َطح سسٸيٵ اؾشطاسػي نبزضاسي ٦بضقٷبؾيثب ٪طٸٺ 

 سٺ اؾز:ي٪طز يكبٴ ثطضؾيثب ا ي٭ آٲسٺ اؾز، زض ٲهبحجٻ سرههي٦ٻ زض ش يؾطٞهٯٽب

 ٥ نٷٗز ٸ ٲحهٹ٬ياؾشطاسػ يعيٝ حٹظٺ ثطٶبٲٻ ضيسٗط .1

 ٥ ثبظاضياؾشطاسػ يعيٝ حٹظٺ ثطٶبٲٻ ضيسٗط .2
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 يشيطيٲس يطؾبذشٽبيٽب زض ظيسٹاٶٳٷس يبثياضظ .3

 يس٧ٷٹٮٹغ ٽب زض حٹظٺيسٹاٶٳٷس يبثياضظ .4

 يبثيٽب زض حٹظٺ ثبظاضيسٹاٶٳٷس يبثياضظ .5

 سيٽب زض حٹظٺ سٹٮيسٹاٶٳٷس يبثيضظ .6

 زض حٹظٺ نبزضار يشيطيٲس يٽبيسٹاٶٳٷس يبثياضظ .7

 زض حٹظٺ نبزضار يشيطيٲس يٽبيسٹاٶٳٷس يبثياضظ .8

 ينبزضاس يٸضٸز ثٻ ثبظاضټب يٲٹاٶٕ ٸ ضاټ٧بضټب يبثياضظ .9

 زٸٮز ي٣يٸ سكٹ يٲٷٗ يبؾشٽبيٖٹاٲ٭ ٦الٴ ٸ ؾ .10

 ينبزضاس يس٦ٷٷس٪بٴ زض ثبظاضټبيسٹٮ ي٢سضر چبٶٻ ظٶ .11

 ط آٴ ثط سٹؾٗٻ ذبٮم نبزضاري٢بچب٠ ٸ سأط .12

 ٶٟٗبٴ ي٭ ٲٷبٕٞ شيسحٯ .13

 ٭ ؾبذشبض نٷٗزيسحٯ .14

بر يطاٴ ٦ٻ اظ سؼطثيا ي٪طٸٺ ٲشرهم ٶؿبػ يز ټبيط ثُٹض ذالنٻ، ٶبٰ ٸ ٞٗبٮيزض ػسٸ٬ ظ

 ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز، آٲسٺ اؾز. يٵ اؾشطاسػيآٶٽب زض سسٸ
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 ٲكبٚ٭ ٢جٯي قٛ٭ ٞٗٯي ٶبٰ ٸ ٶبٰ ذبٶٹاز٪ي
ٲيعاٴ 

 ؾبث٣ٻ
 ظٲيٷٻ سرهم

 ٲكبٸض نٷبيٕ ػٳكيس ثهيطي
 –زثيط اٶؼٳٵ 

 IWSزثيط 

45 

 ؾب٬

ٲشرهم اٲٹض ٦الٴ 

 نٷٗز

 ٲحٳس ٲطٸع حؿيٷي
ضئيؽ اٶؼٳٵ 

 ٶؿبػي

ٲسيطٖبٲ٭ 

 ٞطـ قيطاظ

45 

 ؾب٬

ٲشرهم اٲٹض ٦الٴ 

 نٷٗز

 ٲكبٸض ٸظاضسربٶٻ ٪ٯٷبض ٶهطاٮٯٽي
٭ زٞشط ٲسيط٦

 ٶؿبػي

26 

 ؾب٬
 اٲٹض ٦الٴ نٷٗز

 ٲهُٟي ح٧يٳي
ًٖٹ ټيبر ٲسيطٺ 

 اٶؼٳٵ

ٲسيطٖبٲ٭ 

 ٞطـ ؾٽٷس

30 

 ؾب٬

نبزضار  ٞطـ 

 ٲبقيٷي

 حؿٵ نسضاٮٛطٸي

ٲسيطٖبٲ٭ ٶؿبػي 

ذٹي ٸ ًٖٹ 

 ټيبر ٲسيطٺ اٶؼٳٵ

ٲسيط٦٭ ؾبث١ 

ٶؿبػي ثٷيبز 

ٲسيطٖبٲ٭  -

 دب٦طيؽ

36 

 ؾب٬
 ضيؿٷس٪ي ٸ ثبٞٷس٪ي

 ٞيطٸظٲٽط ٲٓبټطي
يطٖبٲ٭ ؾيجب ٲس

 ايطاٴ

ٲكبٸض 

 ٦بضذبٶؼبر

اؾشبز 

زاٶك٧سٺ 

ٶؿبػي دٯي 

 س٧ٷي٥

45 

 ؾب٬
 ضٶ٫طظي ٸ س٧ٳي٭
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 حٳيس ٶٹيس

ٲسيطٖبٲ٭ ٶٟيؽ 

 ٶد

ًٖٹ ټيبر ٲسيطٺ 

اٶؼٳٵ ٶؿبػي 

 ايطاٴ

ثٷيبٶ٫صاض 

٪طٸٺ نٷٗشي 

 ٶٟيؽ ٶد

25 

 ؾب٬

ضيؿٷس٪ي اٮيبٜ 

 ٲهٷٹٖي

 ٲحٳس ٶي٧ٹ ذهب٬
ٲسيطٖبٲ٭ ٪طٸٺ 

 نٷٗشي ٶي٧ٹ

ثٷيبٶ٫صاض 

طٸٺ نٷٗشي ٪

 ٶي٧ٹ

35 

 ؾب٬

 –ضيؿٷس٪ي 

 ٲٷؿٹػبر نٷٗشي

ؾب٬ نبزض٦ٷٷسٺ  5

 ٶٳٹٶٻ

 ٲٽطزاز ظ٦ي دٹض

ٲسيطثبظض٪بٶي 

ذبضػي ؾشبضٺ 

 ٦ٹيطيعز

 
32 

 ؾب٬

ٖٷٹاٴ نبزض٦ٷٷسٺ  4

 ٶٳٹٶٻ

 ضيب حٳيسي
ٲسيطٖبٲ٭ ٞطـ 

 ٲكٽس
 

45 

 ؾب٬

 –ٲسيطٶٳٹٶٻ 

 نبزض٦ٷٷسٺ ٶٳٹٶٻ

 ٲحٳٹز ٶجٹي

ضئيؽ اسحبزيٻ 

سٹٮيس ٸ نبزضار 

بػي ٸ دٹقب٤ ٶؿ

 ايطاٴ

ٲسيطٖبٲ٭ 

 ؾيٯٹٴ

30 

 ؾب٬
 نبزض٦ٷٷسٺ ٶٳٹٶٻ

 قبټيٵ ٞبَٳي
ٶبيت ضئيؽ 

 اسحبزيٻ

ٲسيطٖبٲ٭ 

 چطٰ زضؾب

24 

 ؾب٬

ٲسيط ٸ ٦بضآٞطيٵ 

 ٶٳٹٶٻ
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  ٲسيطٖبٲ٭ ٪طاز ٲحؿٵ انٟٽبٶيبٴ
20 

 ؾب٬
 نٷٗش٫ط ٶٳٹٶٻ

 احٳس نبز٢ي
ٲسيطٖبٲ٭ دٹقب٤ 

 ٢ٽطٸز
 

35 

 ؾب٬

ٸاحس 

نٷٗشي 

 ٶٳٹٶٻ

 ٲؿٗٹز قبثرشي

ٲسيطٖبٲ

٬  ػبٲٻ 

 ثبٜ

 
30 

 ؾب٬

ٲسيط 

نٷٗشي 

 ٶٳٹٶٻ

 ؾيسحٳيس حؿيٷي
ًٖٹ ټيبر ئيؿٻ 

 اسب٠ سٽطاٴ

ٲسيط ٖبٲ٭ 

ٶؿبػي 

 ثبث٧بٴ

 

سحٯيٯ٫ط 

ا٢شهبزي ٸ 

 نٷٗشي

 ٲحٳسضيب طبٮظي
ٲسيط ػٹضاة 

 ثبٮٳبٶٻ
 4  

 ؾيبٸـ اؾٳبٖي٭ دٹض
ٲسيط ٦بٶٹٴ سٹٮيس 

 ايطاٴ
  

ثبض  3

نبزض٦ٷٷسٺ 

 ٶٳٹٶٻ

 

سٺ يٵ ٪عاضـ ضؾيٹؾز ايٸ ؾٹاالر دطؾكٷبٲٻ ثٻ د اٞطاز ٲٹضز ٲهبحجٻ يضظٸٲٻ ثٻ ٖالٸٺ، 

 اؾز. 
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تا استفادُ از هذل ٍ تحليل صٌؼت ًساجي تا رٍيىرد فرش هاضيٌي ٍ پَضان  -4

 ّىس

ٖٹاٲ٭  يآٲسٺ اؾز ثٻ ثطضؾ يبر ٶٓطيثرف ازثٵ ٞه٭ ثط اؾبؼ آٶچٻ اظ ٲس٬ ټ٧ؽ زض يزض ا

 يٲٹػٹز زض ًٞب ي٭ ٣ٞط اَالٖبسيٲٹاضز ثٻ زٮ يٲٹػٹز دطزاذشٻ قسٺ اؾز. ټط چٷس زض دبضٺ ا

س ٦بضذبٶؼبر ي٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٸـ ٸ سٹٮ ي٦ؿت ٸ ٦بض ٸ سؼبضر ٸ ثًٗب اَالٖبر ٲحطٲبٶٻ ا

ٶكسٺ ٸ ثٻ ٶبچبض اظ  ټب  اَالٖبر ٸ زازٺ يسٳبٲ يٸ دٹقب٤ ټؿشٷس، ٲٹ١ٞ ثٻ ٪طزآٸض يٶؿبػ

٢بث٭ زؾشطؼ ثؿٷسٺ  يازٺ ټبز زيٸيٗ يٸٲٹق٧بٞ يآٶٽب نطٜ ٶٓط ٦طزٺ ٸ ثٻ ثطضؾ يٲُبٮٗٻ 

 .سٺ اؾزي٪طز

٭ يح ٸ سًٟيثٻ سكط يبثي٢بث٭ زؾش يٵ قبذهٽبي٥ اظ ايټط  يغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ يزض ازاٲٻ ٶشب

 قٹٶس. يبٴ ٲيث

 ػَاهل تازار 4-1

 طٶس:ي٪ ي٢طاض ٲ يبثيط ٲٹضز اضظي٭ ٖٹاٲ٭ ثبظاض زض ٲس٬ ټ٧ؽ ٖٹاٲ٭ ظيٸ سحٯ يزض ثطضؾ

ٶطخ  يبثياضظ، ٲرشٯٝ ياظ / ثٻ ٦كٹضټب ٸاضزار ٸ نبزضار ٭ حؼٱيسحٯحؼٱ ثبظاض،  يبثياضظ

 ضقس ثبظاض

 حجن تازار ياتيارز 

 ثبقس.  يٲ يحؼٱ ثبظاض زاذ٭ ثٻ ټٳطاٺ حؼٱ ثبظاض نبزضاس يبثياضظ قبٲ٭، حؼٱ ثبظاض يبثياضظ

ز ٶ٣بٌ ي٥ ػٳٗيز ٦كٹض ثٻ س٧ٟي، اَالٖبر ػٳٗيحؼٱ ثبظاض زاذٯ يثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾ

ٵ زٸ ٲ٣ساض يبظ اؾز. اظ حبنٯًطة ايدٹقب٤ ٲٹضز ٶ يؾطاٶٻ  ٸ ٲهطٜ يٸ قٽط ييضٸؾشب

 سٹاٴ ٲحبؾجٻ ٶٳٹز. يضا ٲ يحؼٱ ثبظاض زاذٯ



 

73 
 

 يٖٳٹٲ يٵ ؾطقٳبضيطاٴ زض آذطيز ايطاٴ، ٦٭ ػٳٗيثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ٲط٦ع آٲبض ا

 يز ٶ٣بٌ قٽطيٶٟط ثٹزٺ اؾز. ػٳٗ 75149669اٶؼبٰ قس،  1390ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ ٦ٻ زض ؾب٬ 

 ٶٟط ثٹزٺ اؾز. 21446783 ييز ٶ٣بٌ ضٸؾشبيٶٟط ٸ ػٳٗ 53646661ؾب٬  ٵيزض ا

ٷٻ يدٹقب٤ ٸ ٦ٟف اظ ٦٭ ټع يٷٻ ټبيٲشٹؾٍ ټع ،طاٴيثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ٲط٦ع آٲبض ا

ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶٳٹزاض ٲٷشكط قسٺ اظ  يجيضيب٬ )ٖسز س٣ط 4400،000 ييٶبذبٮم ذبٶٹاض ضٸؾشب يټب

ثط  ي٥ ذبٶٹاض قٽطيدٹقب٤ ٸ ٦ٟف  يٷٻ ي٧ٻ ٲشٹؾٍ ټعيزض حبٮثبقس.  يطاٴ( ٲيٲط٦ع آٲبض ا

طاٴ اظ ثٹزػٻ ذبٶٹاض زض يا ياؾالٲ يػٳٽٹض يز ثبٶ٥ ٲط٦عياؾبؼ اَالٖبر ٲٷسضع زض ؾب

 ثبقس. يضيب٬ ٲ 6931457ثطاثط ثب  89زض ؾب٬  يٲٷب١َ قٽط

ٸ  ييؾشب٥ ٲٷب١َ ضٸيثٻ س٧ٟ يطاٴ زض نٷٗز ٶؿبػيثب اؾشٟبزٺ اظ اَالٖبر ٞٹ٠ حؼٱ ثبظاض ا

 قٹز. يط ٶكبٴ زازٺ ٲي٢بث٭ ٲحبؾجٻ اؾز ٦ٻ زض ػسٸ٬ ظ يقٽط

 
 زيػٳٗ

ٷٻ دٹقب٤ ٸ يٲشٹؾٍ ټع

 ب٬(ي٦ٟف )ض
 ب٬(يحؼٱ ثبظاض )ض

 94,365,845,200,000 4.400.000 2144464783 ييٲٷب١َ ضٸؾشب

371,849,523,915,07 649314457 5346464661 يٲٷب١َ قٽط
7 

 7541494669 ٦٭ ٦كٹض
 

466,215,369,115,07
7 

 

ط يظ يطٺ ايزض ٶٳٹزاض زا يٸ قٽط يياقٛب٬ قسٺ سٹؾٍ ٲٷب١َ ضٸؾشب يزضنس حؼٱ ثبظاض زاذٯ

 ف زازٺ قسٺ اؾز.يٶٳب
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زض  80، حؼٱ ثبظاض نبزضاسي ٞطـ ٸ دٹقب٤ زض زټٻ ي حؼٱ ثبظاض نبزضاسيثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي 

 ػساٸ٬ ظيط ثٻ س٧ٟي٥ اضظـ زالضي ٸ ضيبٮي آٲسٺ اؾز.

 

 83صادرات  82رات صاد 81صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
4,755,564,667,938 607,727,570 5,424,527,745,839 684,915,150 5,232,353,969,080 615,571,055 

 پَضان
1,459,033,828,653 186,565,679 1,862,019,828,646 235,103,545 1,360,756,012,743 160,088,943 

 

 

 84صادرات 

 

 85صادرات 

 

 86صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
5,860,276,955,518 648,673,343 5,324,171,934,771 578,790,034 5,226,376,675,110 562,487,307 

 پَضان
1,441,533,676,992 159,610,683 1,195,989,748,333 129,985,488 1,082,911,913,092 116,526,768 
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 87صادرات 

 

 88صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم 

 فرش ٍ وفپَش
6,310,246,634,87

8 
654,930,83

7 
7,661,493,805,89

9 
771,918,10

8 

 پَضان
1,079,465,950,01

4 
111,590,74

5 
2,051,384,906,67

9 
206,639,50

6 

     

 

 89صادرات 

 

 90صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

 فرش ٍ وفپَش
8,943,170,429,87

8 
863,509,82

2 
9,925,319,261,85

7 
897,477,57

2 

 پَضان
1,028,337,664,42

7 99,310,924 829,016,712,922 75,552,305 
 

ثب ثطضؾي اٖساز ٸ اض٢بٰ ٲطثٹٌ ثٻ نبزضار ٞطـ ٸ دٹقب٤ زض ايٵ زټٻ ٲي سٹاٴ حؼٱ ثبظاض 

نبزضاسي ضا ٲكرم ٶٳٹز. زض ػسٸ٬ ظيط اظ زٸ ٶ٣ُٻ ٶٓط ايٵ حؼٱ ثطضؾي قسٺ اؾز. ٶ٣ُٻ 

ٶٓط اٸ٬ ثيكيٷٻ ي ٲ٣ساض نبزضار اؾز. ايٷ٧ٻ ي٥ ؾب٬ سٹاٶؿشٻ ايٱ ايٵ ٲ٣ساض حؼٱ نبزضاسي 

يٱ ذٹز ٶكبٴ زټٷسٺ ي دشبٶؿي٭ حؼٱ نبزضار اؾز. ٸ زي٫طي ٲيبٶ٫يٵ حؼٱ زاقشٻ ثبق

 نبزضار زض زټٻ ي اذيط ضا ٶكبٴ ٲي زټس.

 

 هياًگيي ارزش صادراتي هاوسيون ارزش صادراتي

 دالري ريالي دالري ريالي الالم

 فرش ٍ وفپَش
9,925,319,261,857 897,477,572 6,466,350,208,077 688,600,080 

 پَضان
2,051,384,906,679 235,103,545 1,339,045,024,250 148,097,459 

 

ٶٓط ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶيع زض ثطآٸضز ٦٭ حؼٱ ثبظاض نٷٗز ٶؿبػي زض زاذ٭ ٦كٹض ايٷؿز ٦ٻ 

ټعاض ٲيٯيبضز سٹٲبٶي اؾز ٸ دؽ اظ نٷٗز ؾبذشٳبٴ،  20-30ثبظاض ٶؿبػي ٸ دٹقب٤، ثبظاض 

ٲٗش٣سٶس ٦ٻ حؼٱ ثبظاض نبزضاسي نٷٗز زض حب٬ ذٹزضٸ ٸ نٷبيٕ ٚصايي ٢طاض زاضز. نٷٗش٫طاٴ 

زضنس سٹٮيس نبزض ٲي قٹز  5زضنس ٶيبظ نٷٗز ضا دبؾد ٲيسټس ٸ ثُٹض ٦ٯي  60حبيط حسٸز 
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زضنس ٲي ثبقس ٸ زض دبيبٴ زٸضٺ اػطاي ثطٶبٲٻ اؾشطاسػي٥  15اٲب زض ٞطـ ٲبقيٷي ايٵ ٲ٣ساض 

 زضنسي ضا زاقز . 10ثبيس اٶشٓبض ضقس 
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  ٍ صادراتتحليل حجن ٍاردات 

 حؼٱ نبزضار دٹقب٤ ٸ ٞطـ زضزټٻ ي اذيط زض ػساٸ٬ ظيط ذالنٻ قسٺ اٶس.

 

 83صادرات  82صادرات  81صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
4,755,564,667,938 607,727,570 5,424,527,745,839 684,915,150 5,232,353,969,080 615,571,055 

 پَضان
1,459,033,828,653 186,565,679 1,862,019,828,646 235,103,545 1,360,756,012,743 160,088,943 

 
 

 84صادرات 
  

 85صادرات 
  

 86صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
5,860,276,955,518 648,673,343 5,324,171,934,771 578,790,034 5,226,376,675,110 562,487,307 

 پَضان
1,441,533,676,992 159,610,683 1,195,989,748,333 129,985,488 1,082,911,913,092 116,526,768 

 

 

 87صادرات 
  

 88صادرات 
  

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

ٍ فرش 

 وفپَش
6,310,246,634,878 654,930,837 7,661,493,805,899 771,918,108 

 پَضان
1,079,465,950,014 111,590,745 2,051,384,906,679 206,639,506 

     

 

 89صادرات 
  

 90صادرات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
8,943,170,429,878 863,509,822 9,925,319,261,857 897,477,572 

 پَضان
1,028,337,664,427 99,310,924 829,016,712,922 75,552,305 
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ط ٶكبٴ زازٺ يظ يط زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶياذ ينبزضار ٞطـ ٸ ٦ٟذٹـ زض زټٻ  يضٸٶس اضظـ زالض

 زاضز. يحبٮز نٗٹز 86ط اظ ؾب٬ يٵ ؾيقسٺ اؾز. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكرم اؾز ا

 
 

قسٺ اؾز.  يط ثطضؾيؾب٬ اذ 10نبزضار دٹقب٤ زض  يط ضٸٶس اضظـ زالضيظ يشٹٶزض ٶٳٹزاض ؾ

 1382 ينبزضار دٹقب٤ اؾز ټطچٷس زض ؾبٮٽب يس ٶكبٴ اظ ضٸٶس ٶعٸٮيآ يآٶچٻ اظ ٶٳٹزاض ثط ٲ

 بٞشٻ اؾز.يف يطزٺ ٸ اٞعا٦ يبزيط ظييٵ ٲ٣ساض سٛيا 1388ٸ 
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ط زض يعاٴ نبزضار دٹقب٤ زضزټٻ اذيٲ ٵيكشطيٷؿز ٦ٻ ثيس ايآ يٵ آٲبض ثط ٲيا يآٶچٻ اظ ثطضؾ

 1390عاٴ نبزضار زض ؾب٬ يٵ ٲيزالض ثٹزٺ اؾز. ٦ٳشط 235103545عاٴ يٸ ثٻ ٲ 1382ؾب٬  

 ثبقس.  يٲ 75552305يٸثٻ اضظـ زالض

ٸ ثٻ اضظـ  1390عاٴ نبزضار زض ؾب٬ يٵ ٲيكشطيع ثينبزضار ٞطـ ٸ٦ٟذٹـ ٶ يٷٻ يزض ظٲ

عاٴ ضا زض نبزضار ٞطـ يٵ ٲي٦ٳشط 1386زض ؾب٬ ٧ٻ يثٹزټبؾز. زض حبٮ 897477572 يزالض

 ثبقس. يٲ 562487307آٴ  يٱ ٦ٻ اضظـ زالضيط زاقشٻ اياذ يٸ ٦ٟذٹـ زض زټٻ  يٷيٲبق

ط حبن٭ قس ٦ٻ ثٻ ق٧٭ يغ ظيط ٶشبيؾب٬ اذ ٦5كٹض اٸ٬ زض  10ثٻ  آٲبض نبزضار يثب ثطضؾ

  .ٱ زاقزيٵ ؾبٮٽب ذٹاټيز نبزضار زض اياظ ٸيٗ يط ٲٯٳٹؼ سطي٪طاٜ سهٹ
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 يطاٶيبٴ ٞطـ ٸ ٦ٟذٹـ اياظ ٲكشط ي٧يس ټٳٹاضٺ اٞٛبٶؿشبٴ يآ يټٳبٶُٹض ٦ٻ اظ ٶٳٹزاضټب ثط ٲ

 يٵ ٦كٹض ثٹزٺ اؾز. ٸ ثٗس اظ آٴ ٦كٹضټبيعاٴ نبزضار ثٻ ايٵ ٲيكشطيؾب٬ ث 5ٵ يثٹزٺ ٸ زض ا

 طٶس.ي٫ي٢طاض ٲ يثٗس يزض ضزٺ ټب يآٮٳبٴ ٸ اٲبضار ٲشحسٺ ٖطث

ؿز اٲب يٞطـ ٸ ٦ٟذٹـ ٶ ياضظـ زالض ينبزضار ثٻ اٶساظٺ  عاٴيٲزض نبزضار دٹقب٤، 

 ؾب٬ ثٹزٺ اؾز. 5ٵ يزض ا يټسٜ نبزضاس ياظ ثبظاض ټب ي٧يټٳٹاضٺ ٦كٹض ٖطا٠ 

حؼٱ ط دطزاذشٻ قسٺ اؾز. ياذ يحؼٱ ٸاضزار دٹقب٤ ٸ ٞطـ زض زټٻ  يزض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾ 

 .ط ذالنٻ قسٺ اٶسيط زض ػساٸ٬ ظياذ يٸاضزار دٹقب٤ ٸ ٞطـ زضزټٻ 

 

 83ٍاردات  82ٍاردات  81ٍاردات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
3,980,062,555 526,669 10,172,821,975 1,284,447 15,555,682,836 1,830,080 

 پَضان
6,402,243,689 808,941 30,155,156,181 3,807,470 141,222,065,635 16,614,361 

       

 

 84ٍاردات 
  

 85ٍاردات 
  

 86ٍاردات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ 

 وفپَش
18,826,917,923 2,083,773 37,302,519,722 4,052,917 86,631,895,525 9,327,223 

 پَضان
235,196,570,003 26,014,858 53,824,926,358 5,855,873 94,717,746,533 10,198,736 

       

 

 87ٍاردات 
  

 88ٍاردات 

 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم  

فرش ٍ   

 وفپَش
122,608,075,033 12,686,888 187,420,888,585 18,849,101 

 پَضان  
145,921,474,718 15,178,396 162,204,889,744 16,368,156 

  

       

 

 90ٍاردات  89ٍاردات 
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 ارزش دالري ارزش ريالي ارزش دالري ارزش ريالي الالم

فرش ٍ   

 وفپَش
211,931,186,453 20,493,096 195,848,091,150 17,789,368 

 پَضان  
206,064,292,987 19,943,482 245,677,729,718 22,265,030 

   

ط ٶكبٴ زازٺ يظ يط زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶياذ يطـ ٸ ٦ٟذٹـ زض زټٻ ٸاضزار ٞ يضٸٶس اضظـ زالض

ٵ ٲ٣ساض يا 1386زاضز. ٸ اظ ؾب٬  يٵ حبٮز نٗٹزيقسٺ اؾز. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكرم اؾز ا

 ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز. يض٢ٱ ٢بث٭ سٹػٽ

 

قسٺ اؾز.  يط ثطضؾيؾب٬ اذ 10دٹقب٤ زض  ٸاضزار يط ضٸٶس اضظـ زالضيظ يزض ٶٳٹزاض ؾشٹٶ

 1385 دٹقب٤ اؾز ټطچٷس زض ؾب٬ ٸاضزار ينٗٹزس ٶكبٴ اظ ضٸٶس يآ ياظ ٶٳٹزاض ثط ٲ آٶچٻ

ف ٪طٞشٻ يضا زض د يط نٗٹزيٵ ؾب٬ زٸثبضٺ ؾيبٞشٻ اٲب ثٗس اظ ايبض ٦بټف يعاٴ ٸاضزار ثؿيٲ

 اؾز.
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ط زض يٸاضزار دٹقب٤ زضزټٻ اذعاٴ يٵ ٲيكشطيٷؿز ٦ٻ ثيس ايآ يٵ آٲبض ثط ٲيا يآٶچٻ اظ ثطضؾ

ٸثٻ  1381زض ؾب٬  ٸاضزارعاٴ يٵ ٲيزالض ثٹزٺ اؾز. ٦ٳشط 26014858عاٴ يٸ ثٻ ٲ 1384ؾب٬ 

 ثبقس.  يٲ 808941 ياضظـ زالض

ٸ ثٻ اضظـ  1389زض ؾب٬  ٸاضزارعاٴ يٵ ٲيكشطيع ثيٞطـ ٸ٦ٟذٹـ ٶ ٸاضزار يٷٻ يزض ظٲ

ٞطـ  ٸاضزارعاٴ ضا زض يٵ ٲي٦ٳشط ٧1381ٻ زض ؾب٬ ياؾز. زض حبٮ ثٹزٺ 20493096 يزالض

 ثبقس. يٲ 526669آٴ  يٱ ٦ٻ اضظـ زالضيط زاقشٻ اياذ يٸ ٦ٟذٹـ زض زټٻ  يٷيٲبق

ٸ دٹقب٤ ثط  يٷيٸاضزار ٞطـ ٲبق يط ضٸيؾب٬ اذ 5اٶؼبٰ قسٺ زض  يټب يثب ثطضؾ ياظ َطٞ

ط اظ يظ يقسٺ  يطاٴ اَالٖبر َج٣ٻ ثٷسيٵ ٲحهٹالر ثٻ ايٸاضز ٦ٷٷسٺ اٖٳسٺ  ياؾبؼ ٦كٹضټب

اؾشٟبزٺ  يؾٻ ثٗس يٻ ٲٷٓٹض زض٤ ثٽشط ٲٹيٹٔ اظ ٶٳٹزاضټبث  ٵ آٲبض اؾشرطاع قسٺ اؾز.يا

 قسٺ اؾز.
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ثٻ  يٷيٸاضز ٦ٷٷسٺ ٞطـ ٲبق يقٹز، ٦كٹض انٯ يؼٻ ٲيٶش يآٲبض يټب يؾضټٳبٶُٹض ٦ٻ اظ ثط

س ياؾز ٦ٻ ٦كٹض ٲب ذٹز سٹاٴ سٹٮ يٵ زض حبٮيٻ ثٹزٺ اؾز. ايط، ٦كٹض سط٦يؾب٬ اذ 5طاٴ زض يا

نٷٗش٫طاٴ  ٻ ثبقس.ياظ سط٦ يٷيبظ اظ ٸاضزار ٞطـ ٲبقيٶ يسٹاٶس ث يٵ ٲحهٹ٬ ضا زاضز ٸ ٲيا

 يټب نٹضر ٪طٞشٻ اؾز ثبظاض قط٦ز يٷي٦ٻ زض ثرف ٞطـ ٲبق يحؼٱ ٸاضزاس ٲٗش٣سٶس ٦ٻ

 اؾز.ط ٢طاض زازٺ يضا ثٻ قسر سحز سبط يطاٶيس ٦ٷٷسٺ ايسٹٮ

 يثٗس يضزٺ ٵ زض ياؾز. ٸ ٦كٹض چ يع ٦كٹض اٲبضار ٲشحسٺ ٖطثيدٹقب٤ ٶ يٸاضز ٦ٷٷسٺ انٯ

ٵ ٸاضزار يكشطي، ث1389ز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ سٷٽب زض ؾب٬ طي٫يٸاضز ٦ٷٷسٺ دٹقب٤ ٢طاض ٲ

 ب نٹضر ٪طٞشٻ اؾز.يشبٮيطاٴ اظ ٦كٹض ايدٹقب٤ ثٻ ا
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 ًرخ رضذ تازار ياتيارز 

 طبثز ټٳ٫بٴ ثط اٲطٸظٺ آٴ اټٳيز ٦ٻ ثٹزٺ ضايغ ثحظي ا٢شهبزي، ٞٗبٮيز ټط اٞعٸزٺ اضظـ ثحض

 سٹٮيس ثطاي ضا اٞعٸزٺ اضظـ ثيكشطيٵ ٦ٻ اؾز نٷبيٗي اظ ي٧ي ٶؿبػي ٗزنٷ .اؾز قسٺ

ٵ يٸاضز ا ٦ٻ ٪صاضاٶي ؾطٲبيٻ ٸا٢ٕ زض . ٦ٷس ٲي ايؼبز نٷٗز زض ايٵ ٪صاضاٴ ؾطٲبيٻ ٸ ٦ٷٷس٪بٴ

 اظ ي٧ي اٲط ايٵ ٦ٷٷس. ٲي سٹٮيس ضا ؾٹز ثيكشطيٵ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٦ٳشطيٵ ثب قٹٶس ينٷٗز ٲ

 .ثبقس ٲي بػيٶؿ نٷٗز ٢ٹر ٶ٣بٌ سطيٵ ٲٽٱ

كشط يث ٸ ٦بض٦ٵ ٶٟط 10 يزاضا ينٷٗش يٺ ټب٦بض٪ب اظ يطيآٲبض٪ ثط اؾبؼ آٲبض ٲٹػٹز اظ َطح

ط ثٻ ياذ ينٷٗز زض زټٻ  ثرف اٞعٸزٺ اضظـ ٸا٢ٗي ضقس ٶطخ طاٴ، زضنسيا آٲبض زض ٲط٦ع

 ط اؾز.يقطح ظ

 درصذ سال

1381 26.99 

1382 29.39 

1383 27.28 

1384 14.86 

1385 29.39 

1386 25.52 

1387 20.84 

1388 2.96 

 

ز زض يكشط ثط حؿت ٶٹٔ ٞٗبٮيٶٟط ٦بض٦ٵ ٸ ث 10 يزاضا يز نٷٗشيعاٴ اضظـ اٞعٸزٺ ٞٗبٮيٲٸ 

ؾب٬  زض٦كٹض  يثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ؾبٮٷبٲٻ آٲبض يٲرشٯٝ نٷٗز ٶؿبػ يثركٽب

 ط آٲسٺ اؾز.يزضػسٸ٬ ظ 1387
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 1387سال 

 َى رياليليارزش تِ ه الالم

 9474655 ذ هٌسَجاتيتَل

 562168 پَضان

 852214 وفص

 

 يل ػَاهل رلاتتيتحل 4-2

 زض ٲس٬ ټ٧ؽ ٖٹاٲ٭ ظيط ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ٲي ٪يطٶس: يزض ثطضؾي ٸ سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ض٢بثش

 ز ثبظاضي، ْطٞيض٢بثش يطٸټبيٶ

 

 ًيرلاتت يرٍّاي 

ٶؿبػي ايطاٴ، ٖٹاٲٯي ٦ٻ  ثط اؾبؼ ٶٓط ٦ٳيشٻ اؾشطاسػي زض سحٯي٭ ٶيطٸټبي ض٢بثشي زض نٷٗز

 زض ازاٲٻ ش٦ط ٲي قٹٶس، زض ٲيبٴ ٶيطٸټبي ض٢بثشي زض نٷٗز ٶ٣ف ثيكشطي زاضٶس.

، ٲيعاٴ سٳبيع، زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕاظ ػٳٯٻ زيٹاضټبي ٸضٸز ثٻ نٷٗز ٶؿبػي ٲي سٹاٴ 

ضي ، ٲعايبي ټعيٷٻ ټبي ٲؿش٣٭ اظ ٲ٣يبؼ، ٸٞبزاؾيبؾز ټبي زٸٮز، ٲٷحٷي يبز٪يطي يب سؼطثٻ

ٲكشطي، ټعيٷٻ ټبي ٚط٠ قسٺ، ٲٹاٶٕ سٗٹيى، سٗطٞٻ ټب ٸ ٲبٮيبر ټب ٸ ٲٷ٣ُٻ ثٷسي ضا ثط 

 قٳطز.

زيٹاضټبي ذطٸع اظ نٷٗز ٶؿبػي ٶيع ٖجبضسٷس اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثبال زض زاضايي ټبي طبثز ٸ 

 .ٚيط ٢بث٭ سجسي٭، ټعيٷٻ ټبي ثبظذطيس ثبال ٸ چطذف ثبٮ٣ٹٺ
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ٲٗيبض اضظيبثي ٢سضر ض٢بثز ض٢جبي ٲٹػٹز يٵ نٷٗز، زض ثطضؾي ض٢بثز ثيٵ نٷٗش٫طاٴ زض ا

  ثؿش٫ي ثٻ ٖٹاٲ٭ شي٭ زاضز:

 ټٳشطاظي ض٢جب 

 ٲٹاٶٕ ذطٸع 

 ټعيٷٻ سجسي٭ 

 ٶطخ ضقس نٷٗز 

 ٲيعاٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲٹضز ٶيبظ 

 سٷٹٔ ٲحهٹ٬ 

 ٜٶؿجز سٗساز ض٢جب ثٻ حؼٱ ٲهط  

 

اضاٴ سٳبٲي ٖٹاٲ٭ ش٦ط قسٺ زض ثرف ازثيبر ٶٓطي زض ٲٹضز ٢سضر چبٶٻ ظٶي ذطيس

 ٸ سأٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ زض نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ نبز٠ ټؿشٷس

 ي٢سضر چبٶٻ ظٶ ٶرج٫بٴ نٷٗز اظ يٲهبحجٻ  يآٶچٻ اظ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ثطضؾ

 قٹز. يبٴ ٲي٭ ثُٹض ذالنٻ ثيس زض شيآ يثط ٲ ينبزضاس يس٦ٷٷس٪بٴ زض ثبظاضټبيسٹٮ

٦كٹض  ،ط ض٢جبيؿٻ ثب ؾبيټسٜ، زض ٲ٣ب ينبزض٦ٷٷس٪بٴ ضا زض ثبظاضټب ي٢سضر چبٶٻ ظٶزض ٲٹضز 

ٱ زض ياز. ٸ سٷٽب سٹاٶؿشٻٶساض يبزيظ ي٢سضر چبٶٻ ظٶ يط ٶٟشيٸ ٚ يٲب زض ٲحهٹالر نٷٗش

 يس آٴ ٲحهٹ٬ زؾشي٫طاٴ زض سٹٮيب زيسٺ ٸ يح زازٺ ٸ ذطيػٷؽ ٲب ضا سطػ ي٦ٻ ٲكشط ييػبټب

ٳبٰ قسٺ . زاضاي ض٢جبي ظيبزي ټؿشيٱ ٦ٻ ثب ٦ٳ٥ زٸٮز ټبيكبٴ ٢يٳز سٱي، ٦بض ٦ٷاٶسٶساقشٻ

ٷ٧ٻ ٦كٹض ٲب يثب ٸػٹز ا٦ٳشطي زاضٶس ٸ ثسٮي٭ قطايٍ ؾيبؾي ضٸظ زٶيب ٢سضسٳبٴ ٦ٱ قسٺ اؾز. 

. اٲب ٦يٟيز ثبال ٸ سٹاٴ ٖطيٻ ؾطيٕ ٶيبظ ثٻ چبٶٻ ظٶي ضا اظ ثيٵ ٲي ثطز زٲعيز ٲصټجي زاض

زض نٷٗز  ي٢سضر چبٶٻ ظٶ يثُٹض ٦ٯ يٸٮ .٢سضر چبٶٻ ظٶي ثؿش٫ي ثٻ ٶطخ اضظ زاضز ټطچٷس

 ٶٳٹزٺ اٶس. يبثياضظيٗيٝ ضا  يٶؿبػ
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ٶٳٹزٶس ٸ  يبثيي نبزضاسي ضا دبييٵ اضظٺ ټبٵ ٦ٷٷس٪بٴ ثٷ٫بيسأٲ يٶرج٫بٴ نٷٗز، ٢سضر چبٶٻ ظٶ

 ٸاثؿشٻ ټبي ثبظض٪بٶي .اْٽبض زاقشٷس ٦بض اظ چبٶٻ ظٶي ذبضع قسٺ ٸ ثٻ ٲطحٯٻ ػٷ٩ ضؾيسٺ اؾز

  .زض ايٵ ثرف يٗيٝ ټؿشٷس عيٶ
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 ت آزاديل ظرفيتحل 

چ٫ٹٶٻ ثٹزٺ ٸ ټٱ ا٦ٷٹٴ چ٫ٹٶٻ  فيد ياؾشٟبزٺ ٶكسٺ زض نٷٗز زض ؾبٮٽب بيز آظاز يْطٞ

 بض اؾز؟يٵ ٶٓط زض اذشيٷسٺ نٷٗز اظ ايآ يثطا يٯياؾز؟ چٻ سحٯ

ز ٶهت يبٴ ش٦ط اؾز ثب سٹػٻ ثٻ اَالٖبر ٸظاضر نٷٗز، ٲٗسٴ ٸ سؼبضر ٦كٹض، ْطٞيقب

بض اؾز. يزض اذش ينٷٗز ٶؿبػ يانٯ يطٲؼٳٹٖٻ ټبيزض ظ 1388زض ؾب٬  يس زاذٯيقسٺ سٹٮ

 ٵ آٲبض آٸضزٺ قسٺ اؾز.يط ايزض ػسٸ٬ ظ
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ز آظاز اٶؼبٰ قس، آٶٽب ايٵ ؾٹا٬ ضا يعاٴ ْطٞي٦ٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز زض ٲٹضز ٲ يزض ٲهبحجٻ ا

ْطٞيز  يجياٲب ثُٹض س٣ط .ٶساضز ١ ٸػٹزيز٢بٴ ٦طزٶس اٲ٧بٴ اضائٻ يثؿيبض سرههي زاٶؿشٻ ٸ ث

٦بض ثطاي اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ْطٞيز ث٧بض٪يطي سح٣ي١  ثٽشطيٵ ٸ زضنسي ٸػٹز زاضز 30-40ذبٮي 

 .ٸ سٹؾٗٻ اؾز

ٸ  يآٴ زض نٷٗز ٶؿبػ يطيعاٴ ث٧بض٪ي١ ٸ سٹؾٗٻ ٸ ٲيٶ٣ف سح٣ يثٻ ثطضؾ يثٗس يزض ثركٽب

 قسٺ اؾز. ي٣شطيدٹقب٤، ٶ٫بٺ ز٢

 يز ټبيطٞٸظاضر نٷٗز، ٲٗسٴ ٸ سؼبضر اظ ْ يثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكط قسٺ زض ثطٶبٲٻ ضاټجطز

ط ياَالٖبر ظ 1390نبزضٺ سب آذط ؾب٬  يقسٺ ثط اؾبؼ دطٸاٶٻ ثٽطٺ ثطزاض نبزض يسيسٹٮ

 ثسؾز آٲسٺ اؾز.
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 نبزضٺ يثٽطٺ ثطزاض يٲؼٹظټب

 ٖٷٹاٴ
سٗساز 

 ٣ٞطٺ

 يب٬ )ػبضيٹٴ ضيٯيٻ ٲؼٹظټب ٲيؾطٲب

 ؾٷٹار(

اقشٛب٬ 

 ٶٟط

 214533 5645124644 6582 ؾبذز ٲٷؿٹػبر

دٹقب٤ ٸ ٖٳ٭ آٸضزٴ دٹؾز 

 ذع
1916 243334865 31708 

-چٳساٴ-ٝي٦-چطٰ - يزثبٚ

 ٦ٟف
1159 343914485 32955 

 

ط يؾبذز ٲٷؿٹػبر اظ ؾب يٻ ٲؼٹظټبيزضنس ؾطٲبزټٷس،  ياٖساز ػسٸ٬ ٶكبٴ ٲټٳبٶُٹض ٦ٻ 

 ع ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.يط ٶيظ يطٺ ايزازض ٶٳٹزاض ط يٵ ٲ٣بزيا كشط اؾز.يبض ثيٲٹاضز ثؿ
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 دٍلتي -ل ػَاهل التصادي يتحل 4-3

 قٹٶس: يٲ٭ يسحٯط ي، ٖٹاٲ٭ ظيزٸٮش-يٖٹاٲ٭ ا٢شهبز يزض ثطضؾ

ب٬ زض يض يٶطخ ثطاثط ،نٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب٬ يثط ضٸ اطط سٗطٞٻ ټب، ٳٽب ثط نٷٗزياطط سحط

 يبضاٶٻ ټب ثط ضٸيزٸٮز زض ٢جب٬  يبؾشٽبياطط ؾ، ٸ اطط آٴ ثط نٷٗز يذبضػ يثطاثط اضظټب

 ٦٭ ثبظاض نٷٗز ٸ ثطآٸضز ؾٽٱ ٢بچب٠ زض يثط ضٸ٢بچب٠  اطط، نٷٗز

 

 تحليل اثر تحرين ّا تر صٌؼت 

 ثطاي ا٢شهبز ي٥ ايٷ٧ٻ اٸ٬ اؾز، ثطضؾي ٢بث٭ ػٽز زٸ اظ ٦كٹض ا٢شهبز زض سحطيٱ ٦الٴ آطبض

 سٹٮيس ٖٹاٲ٭ ايٵ ٸ اؾز ٲرشٯٝ ٲٷبثٕ اظ سٹٮيس ٖٹاٲ٭ آٸضزٴ زؾز ثٻ سٹؾٗٻ ٶيبظٲٷس ٸ ضقس

 يٗٷي ثبقس زاقشٻ ضا ا٢شهبز ضقس ػٽز زض ثطآيٷسي ٲٷبؾت سٹاٶس ا٢شهبزي ٲي ٞطآيٷس ي٥ زض

 ٸ ٲسيطيز اٸٮيٻ، ٲٹاز ضٸظ، س٧ٷٹٮٹغي اي، ٲٷبثٕ ؾطٲبيٻ ثٻ ٶيبظٲٷس نٹضر ټط زض ا٢شهبز

 ټبي ضٸـ ثٻ ثشٹاٶس سٹٮيس ٢بٮت ٖٹاٲ٭ زض ٦ٻ اؾز ٲبټط اٶؿبٶي ٶيطٸي ٸ ٲٷبؾت ؾبظٲبٶسټي

 ٸ ٷٗزن ٲرشٯٝ ٲبٶٷس ټبي ثرف زض ا٢شهبزي ٞٗبٮيز ي٥ سب قٹٶس سط٦يت زضټٱ ٲٷبؾت

ٲٷبثٕ  ثٻ ٣ٍٞ ٦كٹضي ټيچ زٶيب زض اٲطٸظٺ ٦ٻ ايٷؼبؾز ٲٽٱ ٲؿبٮٻ اٲب ٪طزز، حبن٭ ذسٲبر

 اٮٳٯٯيٵ ثي ٲٷبثٕ ضٸي اي ٸيػٺ حؿبة ثٯ٧ٻ ٦ٷس ٶٳي س٧يٻ سٹٮيس ٖٹاٲ٭ ٖٷٹاٴ ثٻ ذٹز زاذٯي

 ٲٷبثٕ اظ ذٹز زاذٯي ٲٷبثٕ ثطاثط چٷس سب ٦ٷس ٲي ؾٗي ٸ ٦طزٺ ثبظ سٹٮيس اٞعايف ٢سضر ٲٷٓٹض ثٻ

 ٚيطزاذٯي ٸ اٮٳٯٯي ثيٵ ٲٷبثٕ ٦بټف سحطيٱ ٦الٴ اطط اٸٮيٵ ايٵ نٹضر زض ٦ٷس اؾشٟبزٺ ذبضػي

 ا٢شهبز ٶشيؼٻ زض .قٹز ٶٳي ٦كٹض زاذٯي ا٢شهبز ٲطظټب ٸاضز اظ ذبضع سٹٮيس ٖٹاٲ٭ يٗٷي اؾز

 .٪يطز ٢طاض سٹؾٗٻ ٸ ضقس ٲؿيط قشبثبٴ زض زاذٯي ٲٷبثٕ ثٻ ٲحى اس٧بي ثب سٹاٶس ٶٳي

 ٸ اٮٳٯٯي ثبظاضټبي ثيٵ زض حًٹض ثسٸٴ ٲٹٮس ٸ ؾبٮٱ ا٢شهبز ي٥ ٪ٟز بيسث زي٫ط َطٜ اظ

ٶساقشٻ  ػٽبٶي ثبظاضټبي اظ ؾٽٳي ٦كٹض ا٢شهبز ا٪ط ٸ ٶساضز ٲٗٷب دصيطي ض٢بثز ٢سضر اٞعايف
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 اظ ٶيع ضا ذٹز ٦بضآيي ض٢بثشي، ًٞبي اظ ٪طٞشٵ ٞبنٯٻ ثب ٸ قٹز ٲي ض٦ٹز زچبض سسضيغ ثٻ ثبقس

 .زاز ذٹاټس زؾز

 ٞطنز ټب، سحطيٱ .اؾز زاذٯي سٹٮيس سٹاٴ اظ حسا٦ظطي اؾشٟبزٺ ثطاي ٞطنز ثٽشطيٵ ټب سحطيٱ

 ٲي ٲٯعٰ ټب دطٸغٺ ٲؼطيبٴ ٸ ٦ٷس ٲي ايؼبز ٦كٹض نٷٗز ٸ سٹٮيس ثرف ضا ثطاي ػسيسي ټبي

 .٦ٷٷس ٞطاټٱ زاذٯي اظ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ضا ذٹز ٶيبظ ٦ٻ قٹٶس

 زض ايطاٴ ٖٯيٻ قسٺ اٖٳب٬ ټبي حطيٱس ٲٷٟي سبطيطار اظ نٷبيٕ ؾبيط ٲبٶٷس ٶيع ٦ٟذٹـ نٷٗز

 ٲك٧الر ٖسيسٺ ثبٶي ٦ٻ اضظ ٶطخ قسيس ٶٹؾبٶبر ايؼبز ٖالٸٺ ټب سحطيٱ ايٵ .ٶٳبٶسٺ اؾز اٲبٴ

 اؾز قسٺ ٲٳ٧ٵ ٚيط ٦ٻ س٣طيجبً َٹضي ثٻ قس ٶيع ٲب ثبٶ٧ي ؾيؿشٱ قسٴ ٢ٟ٭ ثبٖض اي اؾز

 ا٢ساٰ ذٹز ربيف سؼٽيعا٪ك ا٦ٷٹٴ ټٱ LC سبٲيٵ ثطاي ٲؼجٹضٶس ٲب ٦ٷٷس٪بٴ سٹٮيس ضٸ ايٵ ٸاظ

 ثب ضيؿ٥ ٪بٺ ٸ زاضز ٲي ٶ٫ٻ ٲُٗ٭ ټب آٴ اظ ضا ظيبزي ٣سيٷ٫ي٧بض ٶايٷ ٦ٻ ٦ٷٷس ٶ٣سي ذطيس ثٻ

 .اؾز ټٳطاٺ ٶيع

 ثٻ ا٢ساٰ ٦طزٺ اؾشٟبزٺ ٞطنز ايٵ اظ ٲب ذبضػي ض٢جبي اظ ثؿيبضي ايطاٴ، ٖٯيٻ ټب سحطيٱ اٖٳب٬ ثب

 قطايٍ ايؼبز ثبٖض نبزضاسي ٲٹاٶٕ ايؼبز ثط ٺٖالٸ ټب سحطيٱ ايٵ ظيطا ٦طزٺ ٲب سؿريط ثبظاضټبي

 ٶساضز ٸػٹز ضيعي ثطٶبٲٻ اٲ٧بٴ ٖٷٹاٴ ټيچ ثٻ قطايٍ ايٵ زض ٦ٻ ٲيكٹز، زاذ٭ زض طجبر ٖسٰ

 ثب سٹاٶٷس ذٹزٲي ٦كٹض زض طجبر زاقشٵ زٮي٭ ثٻ ٲبٶٷس سط٦يٻ ض٢جبيي ٦ٻ اؾز حبٮي زض ٸايٵ

 سٹٮيس سطيٵ ٲُطح ٸ ثعض٪شطيٵ ٹاٴٖٷ ضا ثٻ ٲب ٲٹ٢ٗيز قسٺ حؿبة ٸ ٲسٸٴ ثطٶبٲٻ ي٥ زاقشٵ

 ثيٷساظٶس. ذُط ثٻ ٦ٟذٹـ ٺ٦ٷٷس

سٹؾٗٻ  يبٴ ٲسر ثط ضٸيٳٽب ضا زض ا١ٞ ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ ٲيٖالٸٺ ٶرج٫بٴ نٷٗز اطط سحطٻ ث

 نٹضر يټب ٱيثب سٹػٻ ثٻ ٶطخ اضظ ٸ سحطآٶٽب ٲٗش٣سٶس ٦ٷٷس.  يٲ يبثينبزضار ثؿيبض ظيبز اضظ

ٵ ينطٜ سبٲ ٲب كشط سٹاٴيٸ ث ٸػٹز زاضز يبزير ظٻ ٲك٧اليٵ ٲٹاز اٸٮيزض ثحض سبٲ ٪طٞشٻ

ٕ يثٯٷس ٲسر ضا اظ نٷب يعيض اٲ٧بٴ ثطٶبٲٻ ٍ،يٵ قطايثٻ ٖالٸٺ ا .قٹز يس ٲيٻ سٹٮيحشبع اٸٮيٲب

 اؾز. ٪طٞشٻ
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ضقس ٦ٻ  ٲٗسٴ ٸسؼبضر نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ٸظاضر نٷٗز،ٸ٢ز ٲسيط٦٭ ٖٯيطٚٱ ازٖبي 

 ثي اطط ثٹزٴ سحطيٱ ټب زض نٷٗز ٶؿبػيضا ٶكبٶٻ  زضنسي نبزضار ٲحهٹالر ٶؿبػي 40

اٲب ٸا٢ٗيز اٴ اؾز ٦ٻ ثب ٢ٟ٭ قسٴ اضسجبٌ ثبٶ٧ي ثب ٦كٹضټبي زي٫ط ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ  زاٶس يٲ

ٲجبزٮٻ اضظ س٣طيجب نبزضار ٲحسٸز ثٻ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ قسٺ اؾز ٸ اٮعاٰ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثٻ 

بزضار ضا زچبض سطزيس اْٽبض اضظ نبزضاسي ذٹز زض ٲط٦ع ٲجبزالر اضظي سٹػيٻ دصيطي اٲط ن

 ٶٳٹزٺ اؾز . 

 

 تحليل اثر تؼرفِ ّا

ز اظ يزض حٳب يزٸٮش يٵ ٶبٲٻ ټبييٵ ٸ آي٢ٹاٶ يزاذٯ يٶرج٫بٴ نٷٗز زض ٲٹضز ؾبظ٪بض

  .نبزضار ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ثؿيبضي اظ ٢ٹاٶيٵ زض ايٵ ذهٹل ثبي٧سي٫ط سٗبضو زاضٶس

ټؿشٷس  يٝ قسٺ ذٹثيٵ سٗطيٲب زض ٲؼٳٹٔ ٢ٹاٶ يٵ ٪ٳط٦ي٢ٹاٶٵ ثبٸضٶس ٦ٻ يثٗالٸٺ آٶبٴ ثط ا

٦ٻ اثال٘ قسٺ اؾز،  يٲشٗسز يټب٭ ثرف ٶبٲٻ ټب ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭يط ثٻ زٮياذ يټبزض ؾب٬ يٸٮ

طاٴ سٹاٶبيي سبٲيٵ يزض ا يح٣ٹ٠ ٸ ٖٹاضو ٪ٳط٦ؿز. يع قٟبٜ ٸ ذٹة ٶيٲظ٭ ٪صقشٻ ټٳٻ چ

 يزٸٮز ٪بټ .٢طاضزازټبي سٗطٞٻ سطػيحي ثبيس ٲٷ٣ٗس قٹز .٦ٷٷس٪بٴ ضا ثكسر دبييٵ آٸضزٺ اؾز

 -ؼبز قٹزي٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ا ي٧ي٭ ٦ٳجٹز اؾشطاسػيثٻ زٮ -ٲحهٹالر  ينبزضار ثًٗ يثطا

 يط ٶٟشيٚ ي٭ نبزضار ٦باليٕ ٸ سؿٽيػٽز سؿط ييسٹاٴ ٦بضټبيټٷٹظ ٲ زټس. يسٗطٞٻ ٢طاض ٲ

 اٶؼبٰ زاز.

ٵ ٲحهٹ٬ يٷٻ ايٵ زض ظٲي٦ٷس ثٷبثطايؼبز ٶٳيا يزض ٦كٹض ٲٗٳٹال ٲك٧ٯ يٷي٦ٳجٹز ٞطـ ٲبق

ثط آٴ زاقشٻ ثبقس. ا٪ط ټٳٻ  يب ٲٷٟيط ٲظجز ينبزضار ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ ثرٹاټس سبط يثطا ياسٗطٞٻ

ٞطـ  يبظ ثبظاض زاذٯيف اظ ٶيس ٦ٷٷس ثيشكبٴ سٹٮيثب سٳبٰ سٹاٴ ْطٞ يٷيس ٦ٷٷس٪بٴ ٞطـ ٲبقيسٹٮ

 ٦ٳ٥ قٹز. يٵ ٲ٣ساض ايبٞيس ثٻ نبزضار ايثب يٗيس ذٹاټس قس ٸ ثٻ نٹضر َجيسٹٮ

٭ ٦بض يبظ سؿٽيثٻ ذهٹل ا٪ط اٲشقط٦شٽب ٸػٹز زاقشٻ ثبقس  يثطا يبظياٲش ٷ٧ٻ ا٪طيٺ اطٸ ثبالذ

 س.ٶقٹيت ٲياٶؼبٰ آٴ ٦بض سطٚ يثبقس ثطا
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 تحليل ًرخ تراتري ريال در تراتر ارزّاي خارجي 

ب٬ زض ثطاثط يض يزض ٲٹضز اطط ٶطخ ثطاثط يؼٻ حبن٭ اظ ٲهبحجٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػيٶش

زټس٦ٻ ٸا٢ٗي قسٴ ٶطخ اضظ ثبٖض ضٸٶ١ سٹٮيس ٸ  ينبزضار، ٶكبٴ ٲثط سٹؾٗٻ  يذبضػ ياضظټب

 .ٲعيز ض٢بثشي ٶؿبػي قسٺ ٸ ٢بچب٠ ضا ٦بټف ٲي زټس

 تحليل اثر سياستْاي دٍلت در لثال ياراًِ ّا 

 اػطاي اظ حبن٭ اٖشجبضار اظ زضنس 30 ٦ٻ قسٺ ثيٷي ديف ټب يبضاٶٻ ټسٞٳٷسؾبظي ٢بٶٹٴ زض

 اذشهبل ٦كٹض نٷٗز ٸ سٹٮيس ثرف ثٻ اٶطغي ټبي حبٲ٭ ٢يٳز ٸ آظازؾبظي ٢بٶٹٴ ايٵ

 ٲبقيٵ ثبظؾبظي ٸ ٶٹؾبظي اٶطغي، ٲهطٜ ٞطايٷس ؾبظي زضػٽز ثٽيٷٻ اٖشجبضار ايٵ ٸ ث٫يطز

 ثبالذطٺ ٸ سٹٮيسي ٸاحسټبي زض ٸضي ثٽطٺ اٞعايف ٶطخ سٹٮيس، ذُٹٌ ٢سيٳي ٸ ٞطؾٹزٺ آالر

 ثهٹضر ٲحهٹالر، ٢يٳز فاظ اٞعاي ػٯٹ٪يطي ػٽز اٶطغي ټبي حبٲ٭ ٢يٳز اٞعايف ػجطاٴ

 .٪يطز ٢طاض ٸاحسټب ايٵ اذشيبض زض سؿٽيالر يب ٸ ؾٹذز ٶ٣سي يبضاٶٻ

 سٹاٴ ٲي ضا ٸاحسي ٦ٳشط ٦كٹض زض ټب يبضاٶٻ ټسٞٳٷسؾبظي ٢بٶٹٴ اػطاي اظ ؾب٬ زٸ ٪صقز ثب

 زضيبٞز ٢بٶٹٴ ايٵ اظاػطاي حبن٭ سؿٽيالر يب ؾٹذز يبضاٶٻ ٖٷٹاٴ سحز ٦ٻ چيعي ٦طز ديسا

 .ثبقس ٦طزٺ

 حبٮز ثٽشطيٵ زض سعضي١ قٹز يٶؿبػ نٷبيٕ ثٻ اؾز ٢طاض ٦ٻ ضيب٬ ٲيٯيبضز 3000ٲجٯٙ زض ٸا٢ٕ،

 ٸ ػجطاٴ ٶٳبيس يٶؿبػ نٷبيٕ زض ضا ثط٠ ٶطخ اٞعايف يټب ټعيٷٻ اظ زضنس 36 ٲيشٹاٶس ٣ٍٞ

 قسيس اٞعايف ثٻ ٲٷؼط ٢ُٗب اٸٮيٻ ٲٹاز ٸ ٶ٣٭ ٸ حٳ٭ ،ياٶطغ يټب حبٲ٭ ؾبيط ٢يٳز اٞعايف

 . قس ذٹاټس يٶؿبػ ٲحهٹالر ٺقس ٢يٳز سٳبٰ

 تحليل لاچاق 

 زي٫ط ټبى ٪صض٪بٺ ٸ ذب٦ى آثى، ٲطظ ٦يٯٹٲشط 8000اظ ثيف ٸػٹز ثٻ سٹاٴ ٲى ٲٯى ػٛطاٞيبى زض

 ٲطظټب ايٵ ٶٓبضر ٸ حطاؾز ثطاى ٲٷبؾت ٸ الظٰ اٶؿبٶى ٶيطٸى ٸ سؼٽيعار ٦ٻ ٞب٢س ٦طز اقبضٺ
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 ٢جٹ٬ ٢بث٭ ٞٹان٭ زض ٲٷبؾت ىټب ثطػ٥ ٸ ټب ػبي٫بٺ اظ ٸػٹز ٦ٻ ٪ٹٶٻ اى ثٻ ٲى ثبقٷس،

 ٶيطٸى اظ اٲ٧بٶبر ٸ سؼٽيعار ٮحبِ اظ ٶيطٸى اٶشٓبٲى سٹاٴ آثى ٲطظټبى زض ٸ ٶجٹزٺ ثطذٹضزاض

 ٢بچب٠ اظ ټٳؼٹاض ټبى زٸٮز ٸ يٳٷى ٲؿش٣يٱ زي٫طحٳبيز ؾٹي اظ.ٲى ثبقس ٟشطييٗ ٢بچب٠

 .ٲى ثبقٷس ٢بچب٠ دسيسٺ ؾبظ ظٲيٷٻ ٖٹاٲ٭ اظ ٦بال

 .اؾز ظزٺ نٷٗز يطثٻ ايٵ ثٻ ثؿيبض ٦ٻ اؾز ٲٹاضزي اظ ي٧ي ٶؿبػي ٲحهٹالر ٸاضزار

ثب  ٲحهٹالر اظ ثؿيبضي ٦يٟيز ٦ٳشطيٵ ثب ٸ ټب ٢يٳز ٶبظٮشطيٵ ثب چيٷي ٲحهٹالر ٸاضزار

 نٹضر ثٻ ٖٳسسب ٸاضزار ايٵ اؾز. ٦طزٺ ذبضع ٞطٸـ ٸ ذطيس ثبظاض اظ ضا ايطاٶي ٦يٟيز

 ذطٸع ٸ ٸضٸز زض ټب ٲطظ زض ٞي٦ب ٶٓبضر ٖسٰ ٸ دصيطز ٲي ٢بٶٹٶي نٹضر ٚيط ٸ ٢بچب٠

 ٸ ٦بالټب ايٵ ٸضٸز زض ٲطظي ټبي دبؾ٫بٺ ؾٹي ضقٹٺ اظ زضيبٞز ٲٹاضز ثطذي زض ٸ ٢بچب٢چيبٴ

 ثطذي ٢بٶٹٶي ٚيط ٸػٹز ٸاضزار ثط ٖالٸٺ اٲب .ثبقس ٲي ٲٹطط ٢بچب٠ ٶؿبػي ٲحهٹالر

 .طزٲي دصي نٹضر ٲٹػٹز ٢ٹاٶيٵ زض يٗٝ ثسٮي٭ ٸ ٢بٶٹٶي الٲ٦ب نٹضر ثٻ ٶيع ٸاضزار

 سُٗيٯي ثٻ ضا دشٹثبٞي ٦بضذبٶٻ 85 حسٸز ٦كٹض، ثٻ دشٹ ضٸيٻ ثي ٸاضزار ا٦ٷٹٴ ټٱ ٲظب٬ َٹض ثٻ

 .اؾز ٦كبٶسٺ

 ٲي ټب ٢بچب٠ ايٵ اظ ثؿيبضي ثطٸظ زض انٯي ٖبٲ٭ ٢ٹاٶيٵ زض يٗٝ ټٱ ثبظ ٶيع ضاثُٻ ايٵ زض

 ٦كٹض ٹثيػٷ ٲٷب١َ زض ٞٗب٬ ټبي ٮٷغ َطي١ اظ دشٹ ٸضٸز ثٻ سٹاٴ ٲي ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ثٻ .ثبقس

 ثٻ دشٹ اٶس٦ي ٲ٣بيط سٹاٶٷس ٲي زاضاٴ ٮٷغ ٦ٻ اؾز قسٺ ٢بٶٹٶي ٸيٕ ضاثُٻ ايٵ زض . ٦طز اقبضٺ

 دشٹ 10 سب 6 حسٸز ټٱ ٦ساٰ ټط زض ٶٽبيشب ٦ٻ ثؿشٻ10 ٲظال ٦ٷٷس ٸاضز ٦كٹض ثٻ ٮٷؼي سٻ ٖٷٹاٴ

 ثب ضا يثؿيبض ټبي دشٹ ٸ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ؾٹء ٢بٶٹٴ ايٵ ٸػٹز اظ زاضاٴ ٮٷغ اٲب .٪يطز ٲي ػب

 ٢بچب٠ زض ٲٹاضز ٲٹػٹز اظ ي٧ي سٷٽب ايٵ ٦ٻ ٦ٷٷس ٲي ايطاٴ ٸاضز حؼٱ ٦بټف ٸ ٦طزٴ ٸ٦يٹٰ

 .زاضز ٸػٹز ٲٹاضز ايٵ اظ ثؿيبضي ٸ ثبقس ٲي

 ذالٜ ٦بضټبي ؾبيط ثطاي دٹقكي ٖٷٹاٴ ثٻ ٲٷؿٹػبر ٚيطٲؼبظ ٸاضزار اظ ٢بچب٢چيبٴ يٳٷب

 اظ ٲ٧كٹٞٻ ٶيع٦بالي سٳٯي٧ي ٬اٲٹا ٞطٸـ ؾبظٲبٴ ٲيبٴ، زضايٵ .ٲي٧ٷٷس اؾشٟبزٺ ذٹز

 ٲي ٸاضز آؾيت ٦كٹض سٹٮيس ثرف ثٻ ٸ ٖطيٻ ٦طزٺ ثبظاض زض ذٹز ضا ٲؼبظ ٚيط ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ

 .٦ٷس
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 يٗٝ ټٳچٷيٵ ٸ ثبقس ثبال ٦كٹض زض ٢بچب٠ ٲيعاٴ ٦ٻ اؾز قسٺ ثبٖض ٲطظټب زض ٦ٷشط٬ ٖسٰ

 ٖٷٹاٴ ثٻ .قٹٶس ػب ثٻ ػب ضاحشي ثٻ ٦كٹض زض ٢بچب٠ ٦بالټبي سب اؾز ثبٖض قسٺ ٢ٹاٶيٵ زض

 ٲ٣ساض قٹز ٲي ؾجع ثط٨ آٴ ثب ٸ زاضز اٖشجبض ٲبٺ6 سب ثبض ٸاضزار ي٥ ثطاي ؾجع ثط٨ ي٥ ٲظب٬

 .٦طز ػبثؼب ٦كٹض زض ضا ٢بچب٠ ٦بالي ظيبزي

 ثطاي ٪ٳط٤ دطزاذز ٖسٰ ٸ ٦كٹض زاذ٭ ثٻ ذبضػي سٹٮيسار ثبالي ٢بچب٠ ٲيعاٴ ثٻ سٹػٻ ثب

 اٲط ايٵ ٸ ثبقس ٲي زاذٯي سٹٮيسار قسٺ سٳبٰ ٢يٳز اظ ٦ٳشط آٶٽب قسٺ ٢يٳز سٳبٰ ٦بالټب ايٵ

 .اؾز ٪كشٻ اؾٳي ْطٞيز ثٻ آٶٽب زؾشطؾي ٖسٰ ٸ ٦بضذبٶؼبر زاذٯي سٹٮيس ٦بټف ثبٖض

، ثٻ يؾٽٱ ٢بچب٠ زض ٦٭ ثبظاض زاذ٭ زض نٷٗز دٹقب٤ ٸ ٶؿبػ ثطآٸضز ٶٓط ٶرج٫بٴ نٷٗز اظ

بسٹاٶي ٦بضذبٶؼبر زاذ٭ ثبقس. آٶٽب ٲٗش٣سٶس ٢بچب٠ ثسٮي٭ ٶ يزضنس ٲ 50عاٴ ثيف اظ يٲ

ٸ زض ثٻ ٲيعاٴ ٢بچب٠ اظ سٹٮيس زاذ٭ ٦بؾشٻ ٲي قٹز  .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻنٹضر ٲي دصيطز

 ٷهٹضر ٦بضذبٶٻ ٶبسٹاٴ زض نبزضار حطٞي ثطاي ٪ٟشٵ ٶرٹاټس زاقز. .يا

٢بچب٠  ياضظـ ٦بال 1389طاٴ زض ؾب٬ يا ياؾالٲ يثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكط قسٺ اظ ٪ٳط٤ ػٳٽٹض

 ط آٲسٺ اؾز.يزض ػسٸ٬ ظ قسٺ ثٻ ٦كٹض
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 ط اؾز.يع ثٻ قطح ػسٸ٬ ظيبر ٢بچب٠ ٶي٦كٟٵ ياؾٽٱ دبضچٻ ٸ دٹقب٤ اظ 

ٶؿجز ثٻ  1388عاٴ ٢بچب٠ دٹقب٤ ٸ ٲشٟطٖبر آٴ زض ؾٻ ٲبټٻ اٸ٬ ؾب٬ يقٹز ٦ٻ ٲ يٲكبټسٺ ٲ

٢بچب٠ قسٺ ثٻ ٦كٹض ضا زاضز.  ياظ ٦٭ ٲحٳٹٮٻ ټب يكشطيظٲبٴ ٲكبثٻ آٰ زض ؾب٬ ٢ج٭، ؾٽٱ ث

 % اٞعايف يبٞشٻ اؾز ٦ٻ ايٵ ٶكبٴ اظ ٖسٰ ٦ٷشط٬ نحيح زض ٲطظټب ؾز.59/29اٴ عيٵ ٲيا
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 ياجتواػ – يًساًل ػَاهل ايتحل 4-4

٦بض زض  يطٸيٶ٥ ياٞطار زٲٹ٪طييسٛزض ٲس٬ ټ٧ؽ،  ياػشٳبٖ-ي٭ ٖٹاٲ٭ ا٢شهبزيثٻ ٲٷٓٹض سحٯ

 قٹٶس. يٲ يثطضؾ نٷٗز

 وار در صٌؼت يرٍيه ًيرات دهَگرافييتغ 

 ،اٶؼبٰ قس1390طاٴ زض ؾب٬ يٲط٦ع آٲبض ا ٦ٻ سٹؾٍ ٦بض طٸييٶ طييآٲبض٪ َطح غيٶشب اؾبؼ ثط

 ٸ ؾب٬ 9 آٶٽب اظ ٶٟط 10950776 ٦ٻ اؾز، قسٺ ثطاٸضز ٶٟط 74387570 ٦كٹض زيػٳٗ

 ټطٰ ٶٳٹزاض. جبقٷسيٲ( كشطيث ٸ ؾبٮٻ 10) ٦بض ؾٵ زض ٦كٹض ٦٭ زيػٳٗ اظ زضنس 85ٸ ٦ٳشط

 ٭ آٲسٺ اؾز.يزض ش1390 ب٬( زض ؾ100000 اؾشبٶساضز ٻيثطدب) ٦كٹض زيػٳٗ يؾٷ

 

 ز ػٹاٴ ٸ آٲبزٺ ثٻ ٦بض ضٸثطٸؾز.  ي٦كٹض ٦بٲال ٲكٽٹز اؾز ٦ٻ ٦كٹض ثب ػٳٗ ياظ ټطٰ ؾٷ
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ثٹزٺ  ٧بضيث زضنس 3/12سط  فيث ٸ ؾبٮٻ 10 ٞٗب٬ زيػٳٗ ٶٟط 23387633 اظ ،1390 ؾب٬ زض

 ٧بضييث ٶطخ ٵيٷشطييدب ٸ  2/28ؾبٮٻ ثب  20-24 يؾٷ ٪طٸٺ ثٻ ٲطثٹٌ ٧بضييث ٶطخ ٵيثبالسط .اٶس

 ٵيث زض ٧بضييث ٶطخ .اؾز ثٹزٺ زضنس 7/1ثب  كشطيث ٸ ؾبٮٻ 65 يؾٷ ٪طٸٺ ثٻ ٲطثٹٌ

 .زضنس ثٹزٺ اؾز 9/20ظٶبٴ ٵيث زض زضنس ٸ 5/10ٲطزاٴ

زضنس ضا نٷٗش٫طاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲكبٚ٭  7/18ؾبٮٻ ٸ ثيكشط  10اظ ػٳٗيز قبٚ٭ ، ثٗالٸٺ

زضنس ضا  4/16ٸضظي، ػٷ٫ٯساضي ٸ ٲبټي٫يطي ٸ زضنس ضا ٦بض٦ٷبٴ ٲبټط ٦كب 16ٲطثٹَٻ ٸ 

 ٦5/18بض٪طاٴ ؾبزٺ سك٧ي٭ ٲي زازٺ اٶس. ايٵ ٶؿجز ټب زض ػبٲٗٻ ٲعثٹض ثطاي ٲطزاٴ ثٻ سطسيت 

زضنس ثٹزٺ  2/7زضنس ٸ  6/23زضنس،  8/19زضنس ٸ ثطاي ظٶبٴ  3/18زضنس ٸ 4/14زضنس، 

 اؾز.

٦بض دطزاذشٻ قسٺ  يطٸيٶ يټبقبذم  يظٲبٶ ياَالٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ؾط يزض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾ

 اؾز.

 ؾبٮٽبي ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ػسٸ٬ ؾطي ظٲبٶي قبذم ټبي ٶيطٸي ٦بض ٲكبټسٺ ٲي قٹز، زض

ٸ ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ؾٽٱ   .اؾز زاقشٻ ٶعٸٮي ضٸٶس ا٢شهبزي ٲكبض٦ز ٶطخ ثطضؾي ٲٹضز

 اقشٛب٬ زض نٷٗز ضٸٶسي نٗٹزي زض ديف ٪طٞشٻ اؾز.
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 ض٦ب طٸييٶ ټبي قبذم يظٲبٶ ؾطي
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 هيل ػَاهل تىٌَلَشيحلت 4-5

 يٷٻ ټبي٭ ټعيسحٯ، طاٴيزض ا ي٭ ثٯٹ٘ س٧ٷٹٮٹغيسحٯ ي٥ ثٻ ثطضؾي٭ ٖٹاٲ٭ س٧ٷٹٮٹغيزض سحٯ

 قٹز.  يدطزاذشٻ ٲ نٷٗز يس٪يچي٭ ديٸ سحٯ ١ ٸ سٹؾٗٻيسح٣

 راى يدر ا يل تلَؽ تىٌَلَشيتحل 

ٸ  يط، اضظـ زالضياذ يزض زټٻ  يٵ آالر ٶؿبػيٸاضزار ٲبق ياٶؼبٰ قسٺ ضٸ يټب يزض ثطضؾ

 ط ذالنٻ قسٺ اؾز.ي٥ زض ػسٸ٬ ظيٵ آالر ثٻ س٧ٟيطار ٸاضزار ٲبقييضٸٶس سٛ
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81 127228443   71333261   8818716   15647524   

82 129909566 2 95997892 35 10963235 24 32700348 109 

83 189899825 46 151105900 57 12571563 15 26833238 -18 

84 208487193 10 95977384 -36 13795457 10 52905932 97 

85 156853398 -25 72039285 -25 11861827 -14 466979 -99 

86 213263256 36 140035503 94 14276367 20 5816610 1146 

87 266772868 25 102319595 -27 11830391 -17 9931240 71 

88 66730323 -75 98961215 -3 21834923 85 3829657 -61 

89 106746391 60 208692097 111 14187109 -35 18867598 393 

90 142319911 33 146356311 -30 15536534 10 6411310 -66 
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81 3431859   296486097   

82 2231251 -35 383100772 29 

83 2428707 9 511987121 34 

84 1530654 -37 504667939 -1 

85 2115323 38 409581799 -19 

86 2029433 -4 585019788 43 

87 1874597 -8 621143837 6 

88 3343468 78 448687586 -28 

89 4979245 49 623531407 39 

90 4011916 -19 603893131 -3 

 

 يټبٵ آالر زض ٶٳٹزاضي٥ ٶٹٔ ٲبقيٵ آالر ثٻ س٧ٟيٸاضزار ٲبق يطار اضظـ زالضييضٸٶس سٛ

 :ط آٲسٺ اؾزيظ

زض ؾب٬  يٮزاقشٻ ٸ يضٸٶس نٗٹز 1387ٵ آالر سب ؾب٬ يٸاضزار ٲبق يؿٷس٪يض يٷٻ يزض ظٲ

 ثٻ قسر ٦ٱ قسٺ اؾز. 1388
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ط نٗٹز ٸ ٶعٸ٬ يٵ ؾيقٹز ٸ ا يكبټسٺ ٶٳٲ يضٸٶس ذبن يٵ آالر ثبٞٷس٪يٲبق يٷٻ يزض ظٲ

 زاضز. يٲشٗسز يټب
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ٵ ٲ٣ساض ضا يكشطيث 1388ٵ آالر زض ؾب٬ يٸاضزار ٲبق يٸ ثبٞٷس٪ يؿٷس٪ي٢ُٗبر ض يٷٻ يزض ظٲ

 زاقشٻ اؾز.

 
 

 ب ٶجبٞشٻ ټب ٦ٱ ثٹزٺ اؾز.ي٭ ٶٳس يؾبذز ٸ س٧ٳ يعاٴ ٸاضزار س٧ٷٹٮٹغيط ٲياذ يزض ؾبٮٽب
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زاقشٻ  يط نٗٹزي٪صقشٻ ؾ يٵ آالر زض زټٻ يٸاضزار ٲبق يٶؿبػ ي٭ ٦باليس٧ٳ يٷٻ يزض ظٲ

 سٺ اؾز.يٵ ٲ٣ساض ذٹز ضؾيكشطيثٻ ث 90اؾز ٸ زض ؾب٬ 

 
زاقشٻ، ؾب٬  يط ٶعٸٮيؾ 1387سب ؾب٬  ي٭ ٶؿبػيٵ آالر س٧ٳيٸاضزار اػعا ٸ ٢ُٗبر ٲبق

 قسٺ اؾز. يط ٶعٸٮيٵ ؾيا 1390سب  1388
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عاٴ ٸاضزار ضا يٵ ٲيكشطيث 1387زض ؾب٬  يزٸظٶس٪ٵ آالر يطاٴ زض ٸاضز ٦طزٴ ٲبقي٦كٹض ا

 زاقشٻ اؾز.
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عاٴ ضا زاقشٻ يٵ ٲيكشطيث 1389ع زض ؾب٬ يٵ آالر دٹؾز ٸ چطٰ ٶيزض ذهٹل ٸاضزار ٲبق

 اؾز.

 
 

 ٸ ٦ٳجٹز اظ ٶبقي ٦ٻ آالر ٲبقيٵ ٸ سؼٽيعار ثٹزٴ ٲؿشٽٯ٥ ٢سيٳي، ٸ ٞطؾٹزٺ س٧ٷٹٮٹغي

 ٦ٱ زؾز َي ٦ٻ اسٟب٢ي.اؾز نٷٗز ايٵ ٲًٗالر ثعض٪شطيٵ اظ اؾز ٲٷبثٕ ٲبٮي ٲحسٸزيز

 ٲظال ا٢شهبزي، -ؾيبؾي ٖٳسسب ٸ س٧ٷي٧ي ٚيط زالي٭ ثٻ اؾز ٦ٻ ايٵ اٞشبزٺ، اذيط ؾب٬ ؾٻ زٸزض 

 ٸاحسټبي ٦كٹضټب، ثب دٹ٬ اٶش٣ب٬ ٸ ٲك٧الر ٶ٣٭ ثٻ ذهٹل ٸ ټب سحطيٱ اضظ، قسٴ ٪طاٴ

 َٹض ثٻ .اٶس ٶ٧طزٺ ٲٹ١ٞ ٖٳ٭ ذٹز سؼٽيعار ٦طزٴ ضٸظ ثٻ ظٲيٷٻ زض ٲسر ايٵ َي ٲب سٹٮيسي

 ايٵ ثرف ٸ قسٺ ٢ٟ٭ ٦كٹض نٷٗز ضٸي ثٻ ثبٶ٧ي سؿٽيالر ٖٳال اذيط ؾب٬ زٸ َي ٲظب٬

 ذطيساضي ؾٳز ثٻ ٲب سٹٮيسي ٸاحسټبي زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ .٦ٷس سٛصيٻ ثبٶ٧ي ٲٷبثٕ اظ ٶشٹاٶؿشٻ

 ٶبثؿبٲبٴ، ثبظاض ايٵ زض سب ضٞشٷس ػٷٹثي ٦طٺ ٸ چيٵ ٸ سط٦يٻ ٦كٹضټبي ٢يٳز س٧ٷٹٮٹغي اضظاٴ

 .ثبقس نطٞٻ ثٻ ٲ٣طٸٴ ثطاي آٶٽب آالر ٲبقيٵ سؼٽيع
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 ثٹزٴ ٢سيٳي .ضٸز ٲي قٳبض ثٻ نٷٗز ايٵ سٹؾٗٻ ٲٹاٶٕ انٯي اظ سٹٮيس آالر ٲبقيٵ ٞطؾٹز٪ي

 سٳبٰ ٢يٳز ٦ٻ قٹز ٲي ثبٖض قسٺ ٲحهٹ٬ سٹٮيس ٸضي ثٽطٺ ٦بټف ٸػٹز ٸ سٹٮيس ذُٹٌ

 اطط٪صاضثٹزٺ سٹٮيس ذٍ ضاٶسٲبٴ ٦ٷسي زض آالر ٲبقيٵ ٞطؾٹز٪ي .يبثس اٞعايف ٲحهٹ٬ قسٺ

 ٪طٞشٻ ٶٓط زض ثرف ايٵ آالر ٲبقيٵ ثطاي ٶٹؾبظي ټبي ثطٶبٲٻ ٪صقشٻ ټبي ؾب٬ زض. اؾز

 ٶ٣بٌ اظ اٲط ايٵ ټٷٹظ اٲب زازٺ اؾز، ٦بټف حسي سب ضا ٞطؾٹز٪ي ايٵ ٲيعاٴ ٸ اؾز قسٺ

 .آيس ٲي ثكٳبض نٷٗز ايٵ يٗٝ

ز يطاٴ ٸيٗيٸ ٦ٟذٹـ زض ا يٷيـ ٲبقاؾشٟبزٺ قسٺ زض نٷٗز ٞط يزض ذهٹل س٧ٷٹٮٹغ

 آذطيٵ اظ ٦ٻ ټؿز ٦كٹض نٷبيٕ ٲٗسٸز ػٳٯٻ ٦ٟذٹـ اظ نٷٗز٦بٲال ٲشٟبٸر اؾز ٸ 

 ٖٷٹاٴ ثٻ آٮٳبٴ ٸ ثٯػي٥ ٲبٶٷس ٦كٹضټبيي ٦ٻ َٹضي ثٻ ٦ٷس ٲي اؾشٟبزٺ زٶيب ضٸظ س٧ٷٹاٸغي

 ٦كٹض ذبل آالسي نٷٗز ٲبقيٵ ايٵ آالر ٲبقيٵ ٦ٷٷس٪بٴ سٹٮيس ٲٗشجطسطيٵ ٸ سطيٵ ثعض٨

 ظيبزي حس ثؿيبض سب ٲبقيٷي ٞطـ ْطاٞز ٸ ٦يٟيز ٦ٻ حسي سب ،٦ٷٷس ٲي سٹٮيس ٸ َطاحي ايطاٴ

 ٲشٷٹٖي ٸ ْطيٝ ٶ٣ٹـ سٹاٴ ٲي ټب ٲبقيٵ ايٵ ٸؾيٯٻ ثٻ ٸ .اؾز قسٺ ٶعزي٥ زؾشي ٞطـ ثٻ

 .٦طز ديبزٺ ثبٞشٻ ضٸي ثط ظيبز سٷٹٔ ضٶ٫ي ثب ضا ټٳطاٺ

 ټبي زذبٮز ٸ يسي ٦بضټبي ضؾيسٴ حسا٢٭ ثٻ سٹاٴ ٲي سيػس آالر ٲبقيٵ ٲعايبي ػٳٯٻ اظ

 قٹز ٲي اٶؼبٰ ٲ٧بٶيعٺ سٳبٰ نٹضر ثٻ ٞطـ ثبٞز ٲطاح٭ ا٦ظط ٦ٻ َٹضي ٦طز ثٻ اقبضٺ اٶؿبٶي

 .ضؾٷس ٲي ثٻ حسا٢٭ اٶؿبٶي ذُبټبي آٴ زٶجب٬ ثٻ ٸ

 زاقشٻ ٲُٯٹثي ثؿيبض اطط ٶٽبيي ٲحهٹ٬ ٦يٟيز ثط ايٷ٧ٻ ثط ٖالٸٺ ػسيس آالر ٲبقيٵ اظ اؾشٟبزٺ

 ػسيس اٮ٧شطي٧ي ٲٹسٹضټبي اظ اؾشٟبزٺ ذبَط ثٻ اؾز، قسٺ ٞطـ ٶ٣ف ٸ ضٶ٩ سٷٹٔ زض ٖضثب ٸ

 اٶطغي ٲهطٜ ظيبزي زض ثؿيبض حس سب زٶيب ضٸظ ټبي آذطيٵ س٧ٷٹٮٹغي اظ ٲٷسي ثٽطٺ ٸ

 .اؾز ٦طزٺ ػٹيي نطٞٻ ثٹز ټبي سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زٚسٚٻ ػعء ايٵ اظ ٢ج٭ سب ٦ٻ اٮ٧شطي٧ي

 ٞطـ ٦ٷٷس٪بٴ سٹٮيس ثٻ سؿٽيالر زازٴ ثب ٲٷبؾت ساٰا٢ ي٥ زض زٸٮز ديف ؾب٬ چٷس زض

 ٦ٷٷس٪بٴ سٹٮيس ٸ٦طز  سكٹي١ ػسيس آالر ٲبقيٵ ذطيس ٸ ضؾبٶي ثطٸظ ضا ثطاي ټب آٴ ٲبقيٷي،

 ؾيؿشٱ ػسيس ټبي زؾش٫بٺ ذطيس ٸ سؿٽيالر ايٵ اظ ثب اؾشٟبزٺ ٸ قٳطزٺ ٲ٣شٷٱ ضا ٞطنز ايٵ

 .قسٶس ٲٷسثٽطٺ  آٴ ٲعايبي اظ ٸ زازٺ اضس٣بء ضا ذٹز سٹٮيسي
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 ك ٍ تَسؼِيتحم يٌِ ّايل ّسيتحل 

 ١ ٸ سٹؾٗٻ ٲس ٶٓط ټؿشٷس:يسح٣ يٷٻ ټبي٭ ټعيط زض سحٯيټ٧ؽ ؾٹاالر ظ يزض اؾشطاسػ

س يٷس سٹٮيانالح ٞطا يس ٲحهٹ٬ چ٣سض اؾز؟ ثطايسٹٮ ي١ ٸ سٹؾٗٻ ثطايسح٣ يٷٻ ټبيؾٽٱ ټع

ض ػٽبٴ چ٣سض ٷٻ ټب زيٵ ټعيكٹز؟ ٲشٹؾٍ ؾٽٱ اي١ ٸ سٹؾٗٻ ٲينطٜ سح٣ ييٷٻ ټبيچٻ ټع

  اؾز؟

طاٴ ثسؾز آٲسٺ، ثٻ زٮي٭ ټعيٷٻ يا ي٦ٻ اظ ٲهبحجٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػ يثط َج١ اَالٖبس

ٖٳسسب نطٜ ٲٷبثٕ ٲبٮي ثطاي سح٣ي١ ٸ  ،ٸ ٶيع ٲك٧٭ ٦ٳجٹز ٶ٣سيٷ٫ي قط٦شٽب R&Dټبي ثبالي 

ٷس سٹؾٗٻ ثبٖض ٞٯغ قسٴ ضٸا٬ ٖبزي سٹٮيس ٲي قٹز ثٷبثطايٵ ٲسيطاٴ قط٦شٽب سطػيح ٲي زټ

ايٵ  ٧ٻ زض٦كٹضټبي زض حب٬ سٹؾٗٻيؾطٲبيٻ ٪صاضي ظيبزي زض ايٵ ثرف اٶؼبٰ ٶسټٷس . زض حبٮ

 زضنس ٲي ثبقس .  1زضنس ٸ زض ايطاٴ س٣طيجب ظيط  5 جبيٷٻ ټب س٣طيټع

س ٲحهٹ٬ سٹػٻ يٸ س٣ٯ ي١ ٸ سٹؾٗٻ، ټٱ ثٻ َطاحيطاٴ، زض ٶ٫طـ ذٹز ثٻ سح٣يٲسزض ٦كٹض ٲب 

ٷس. ټطزٸ ٶ٫طـ ٦بضثطز ذبل ذٹز ضا زاضز . س٣ٯيس قبٶؽ يٞطا ٧ٷٷس ٸ ټٱ ثٻ ثٽجٹز ٸ اضس٣بءيٲ

 R&Dٲٹ٣ٞيز ثيكشطي زاقشٻ ٸ ټعيٷٻ ٦ٳشطي زاضز ظيطا ٢جال ټعيٷٻ آٴ ضا قط٦ز زي٫طي زض 

ذٹز دطزاذز ٦طزٺ ٸ ػٹاة ٪طٞشٻ اؾز . ثب سٹػٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ زض اٲط نبزضار اضسجبٌ ثٯٷس ٲسر 

ٶ٫طـ ثٽجٹز ٸ  ،ٲٹضز ٢جٹ٬ ثبظاض ٸ اضاي ٦يٟيزاټٳيز زاضز ٮصا ثٻ ٲٷٓٹض سٹٮيس ٲحهٹالر ز

ط يسبطثب ثٽجٹز ٞطآيٷس سٹٮيس ثبقس  يَطاحا٪ط چطا ٦ٻ  اضس٣بء ٞطايٷس ثبيس ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪يطز .

 . ذٹاټس زاقز يكشطيث

ثٻ ٸػٹز ٶساضز.  يطاٶيا يټببٴ قط٦زي١ ٸ سٹؾٗٻ ٲياَالٖبر حبن٭ اظ سح٣سجبز٬ ٲشبؾٟبٶٻ 

 يټبٹٴي، ٦ٳؿيثبظض٪بٶ يټبٲظ٭ اسب٠ ييټبټب ٸ اض٪بٴؾبظٲبٴ ي٥ ؾطيٲٷٓٹض سجبز٬ اَالٖبر 

ٸ  يٲشبؾٟبٶٻ ٞطټٷ٩ ٚبٮت ػبٲٗٻ سؼبض ياٶس ٸٮثٻ ٸػٹز آٲسٺ ٻ ټبينبزضار ٸ نٷٗز ٸ اسحبز

 ٫ط اؾز.ي٧سي٥ ٶكسٴ ثٻ يٲبٴ، ٞطټٷ٩ ض٢بثز ٸ ٶعز ٫ط ػبٲٗٻيز يٲب ٲظ٭ ټٳٻ ػب يسيسٹٮ

ؿشٱ يٸػٹز ٶساضز. ؾسجبز٬ اَالٖبر  يػ٪يٞطټٷ٩ ٸ ٲب يسيٸ سٹٮ يزض ٞطټٷ٩ ػبٲٗٻ سؼبض

٦طز سب ياؾشبز ٸ قب٪طز اؾز زض ٪صقشٻ اؾشبز سالـ ٲ يؿشٱ ؾٷشينٷٗز ٸ سؼبضر ٲب ٲبٶٷس ؾ
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-ب قط٦زيت ي١، ض٢يٱ ثٻ ضٞي٦ٷيع سالـ ٲيبٲٹظز ٦ٻ قب٪طز، اؾشبز ٶكٹز. ٲب ٶيثٻ قب٪طز ث ييػب

ٱ ٦بض ي٦ٷيآٴ اَالٖبر اظ ٲب ػٯٹ ثعٶس ٸ ٧ٞط ٲٱ ٦ٻ ٶشٹاٶس ثب ياَالٖبر ثسټ يي٫ط سب ػبيز يټب

 يا٪ط ټٳٻ ثب ټٱ ټٳ٧ٟط اٲبثبقس  يس ٦بض زضؾشياؾز اٮجشٻ زض ٞطټٷ٩ ٚبٮت ػبٲٗٻ، قب يزضؾش

ٱ. يثطزي٦طز ٸ ٲب ټٳٻ اظ آٴ ؾٹز ٲيكطٞز ٲيٱ آٶ٫بٺ زض ٲؼٳٹٔ ػبٲٗٻ دي٦طزيٲ يٸ ټٳ٧بض

ظطا ثبٖض ٣ٖيٱ ٲبٶسٴ سالقٽبي اٶؼبٰ ٖسٰ اقبٖٻ ٸ سسٸيٵ ٶشبيغ حبن٭ اظ سح٣ي١ ٸ سٹؾٗٻ ا٦

 ٪طٞشٻ سٹؾٍ ي٥ ٸاحس ٲي قٹز .

 

 صٌؼت يذگيچيل پيتحل 

 دبؾد زازٺ قٹٶس: يؿشيط ثبيؾٹاالر ظنٷٗز  يس٪يچي٭ ديزض سحٯ

ثب چٻ  ينٷٗش ياؾز؟ س٧ٷٹٮٹغ يٷيف ثيعاٴ ٢بث٭ ديٵ نٷٗز سب چٻ ٲيزض ا يٷسٺ س٧ٷٹٮٹغيآ

  ٧ٷس؟يٲ٧طزٺ ٸ يط ٲييٵ نٷٗز سٛيزض ا يٶطخ ٸ ؾطٖش

طار ييٵ نٷٗز ٶطخ ٸ ؾطٖز سٛيٵ ثبٸضٶس ٦ٻ زض ايطاٴ ثط ايا يٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػ

ثؿش٫ي ثٻ ٶٹٔ ٲحهٹ٬ سٹٮيس قسٺ زاضز . زض س٧ٳي٭ ثؿيبض ؾطيٕ اؾز اٲب زض  ٥يس٧ٷٹٮٹغ

ثطظٶز ثٷسضر اؾز . زض ضقشٻ ټبيي ٲبٶٷس ضيؿٷس٪ي اٮيبٜ ٲهٷٹٖي ٸ ٲٷؿٹػبر ٞٷي سٛييطار 

ٶحٹٺ  ،ٕ اؾز. زض ؾبيط ضقشٻ ټب ٲبٶٷس ضيؿٷس٪ي اٮيبٜ ٦ٹسبٺ ٸ ثبٞٷس٪يي٥ ثؿيبض ؾطيغس٧ٷٹٮٹ

اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغي اټٳيز زاضز . ثُٹضي ٦ٻ ثًٗي اظ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ ٲظ٭ ټٷس ٸ دب٦ؿشبٴ 

 ثب ټٳبٴ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٢سيٳي زض حب٬ ض٢بثشٷس .

ر ثبيس ٲسضٴ سط ٸ ٦ٱ زض ٶٹؾبظي س٧ٷٹٮٹغي ثبيس سبٲيٵ ٶ٣سيٷ٫ي ضا زضٶٓط زاقز . ٲبقيٵ آال 

ؾب٬ اؾز . ا٪ط  5ٲهطٜ سط ثبقس. ٶطخ ٸ ؾطٖز سٛييطار س٧ٷٹٮٹغي٥ زض ايطاٴ ثُٹض ٲيبٶ٫يٵ 

چٻ ثٹاؾُٻ ٶجٹز ٶ٣سيٷ٫ي ٸ ٖسٰ اذشهبل ټعيٷٻ اؾشٽال٤ زض ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٲٳ٧ٵ اؾز سب 

 ؾب٬ ټٱ َٹ٬ ٲي ٦كس .  20
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ؾطٖز ٪ؿشطـ ٲي ٻ ث ،ٶساضزس٧ٷٹٮٹغي ذطيساضي قسٺ ثٻ زٮي٭ آٴ ٦ٻ اٚٯت حبٮز اٶحهبضي 

غي ٲٽٱ سط اظ ؾب٬ زٸاٰ ٶرٹاټس زاقز . زاٶف ٸ سؼطثٻ ث٧بض٪يطي س٧ٷٹٮٹ 4-5يبثس ٮصا ثيف اظ 

 ذٹز س٧ٷٹٮٹغي اؾز .
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 ًتيجِ گيري -5

نٷبيٕ ٶؿبػي ٪ؿشطزٺ سطيٵ، ذهٹني سطيٵ ٸ ثٹٲي سطيٵ نٷٗز ٦كٹض اؾز ٦ٻ ْطٞيز 

ز . ٶيبظ اٸٮيٻ ثكط ثٻ ٮجبؼ ٲٹػت ٪طزيسٺ ٦ٻ ايٵ نٷٗز اظ حسٸز اقشٛبٮعايي ثؿيبض ثباليي زاض

ؾب٬ ٢ج٭ سب٦ٷٹٴ ضٸٶس ضٸثٻ ضقسي ضا َي ٦ٷس ٸ زض ٸا٢ٕ ٖٳط َٹالٶي ٸ ذهٹنيز  5000

 دٹيبيي نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زض ټيچ نٷٗشي يبٞز ٶٳي قٹز .

ظ ٞطنز ټب ٸ ثطَطٜ يٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ ا ٴ اقبضٺ قس٦ٻ زض اثشساي دطٸغٺ ثٻ آټٳبٶ٫ٹٶٻ 

 ، ايٵ اؾشطاسػي زضدي يبٞشٵ ضاټ٧بضټبييٶٳٹزٴ ٶ٣بٌ يٗٝ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ايطاٴ 

٦ٻ حبن٭ ٲُبٮٗبر ٦شبثربٶٻ اي ، ٶكؿز ٶرج٫بٴ ٸ دػٸټف زض اؾٷبز ٲكبثٻ ٦كٹضټبي  اؾز

ٸ ٶيع ثبالثطزٴ اؾبؼ ضاټ٧بضټبي اضئٻ قسٺ ثطٲجٷبي ٢سضر ٦كٹضټبي ض٢يت  ض٢يت ٲي ثبقس.

 ٸضي ٦يٟي ٸ ا٢شهبزي نٷبيٕ ٲٹػٹز ٲي ثبقس . ثٽطٺ 

سٹػٻ ثٻ ايٵ ٶ٧شٻ يطٸضي اؾز ٦ٻ ضاټ٧بضټبي اضائٻ قسٺ زض قطايٍ دؽ اظ اػطاي ٞبظ اٸ٬ 

 َطح ټسٞٳٷسي يبضاٶٻ ټب ٸ ٶيع اٞعايف قسيس ٶطخ اضظ ديكٷٽبز ٪طزيسٺ اٶس .

 

 تخص ّاي استراتصيه رٍتِ رضذ 5-1

 سؾبظي زض نٷبيٕ دٹقب٤ ٸ ٲٷؿٹػبر حٳبيز اظ ثطٶسټبي ٲٹػٹز ٸ سٹؾٗٻ ثطٶ

 ذبٶ٫ي

  سٹػٻ ػسي ثٻ نٷٗز دٹقب٤ ثٗٷٹاٴ ٲٹسٹض ٲحط٦ٻ نٷبيٕ ٶؿبػي ايطاٴحٳبيز ٸ 
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  انالح ٢ٹاٶيٵ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثرف ټبي سبٲيٵ ٲٹازاٸٮيٻ ثب ضٸي٧طز سٹٮيس

 ٲحهٹ٬ ض٢بثشي

  سٳط٦ع ثط َطاحي ٸ سٹٮيس ٲحهٹالر ٲشٷٹٔ ٸ نبزضار ٲحٹض ټٳچٹٴ دٹقب٤– 

 ٲبقيٷي ٸ ٲٹ٦زٞطـ 

 

 ارتماء جايگاُ صٌايغ ًساجي ٍ پَضان   5-2

  ايؼبز ٲط٦عي ثب ٲكبض٦ز ثرف ذهٹني ٸ زٸٮشي ػٽز ي٧ذبضچٻ ؾبظي سهٳيٳبر

زض حٹظٺ ٦الٴ نٷٗز ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ايؼبز ض٢بثز ٶبؾبٮٱ زض ٲيبٴ ثرف ټبي 

 ٲرشٯٝ آٴ

  ي ، ايؼبز سٹػٻ ثٻ قبذم ټبي ثطسطي نٷبيٕ ٶؿبػي زض اٞعايف سٹٮيس ٶبذبٮم ٲٯ

 اقشٛب٬ ٸ ثبالثطزٴ نبزضار ٦بالټبي نٷٗشي

  ثبظٶ٫طي ٦ٯي زض ٢ٹاٶيٵ حٳبيشي اظ نٷٗز ٶؿبػي ثب ضٸي٧طز اٞعايف ثٽطٺ ٸضي زض

 ٲ٣بث٭ اٞعايف ؾطٲبيٻ ٪صاضي

  اضس٣بء ٞطټٷ٩ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زض ػٽز اؾشٟبزٺ اظ ٦بالي ايطاٶي 

 

 

 افسايص تْرُ ٍري  5-3
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  ٸ انالح ٶيطٸي ٦بض٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ثٻ سٗسي٭ سؿٽي٭ 

 ٸ دٹقب٤ سؼٽيع ٸ س٣ٹيز ٲطا٦ع آٲٹظـ ٞٷي ٸ حطٞٻ اي ٸ ټٷطؾشبٴ ټبي ٶؿبػي 

  ، ايؼبز ٦بٶٹٴ اضسجبٌ ثب نٷٗز زض ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ثب ٶٓبضر ٸظاضر نٷٗز

 ٲٗسٴ ٸ سؼبضر

  ثبظٶ٫طي آئيٵ ٶبٲٻ ټب ٸ يٹاثٍ ٞبض٘ اٮشحهيٯي زض ٲطا٦ع آٲٹظقي ثب ضٸي٧طز اٞعايف

 آٸضيٲٽبضر زض ٞٵ 

  ايؼبز ٶٓبٰ اضظقيبثي ٦يٟي ٲٽٷسؾيٵ ٸ ٲشرههيٵ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ 

 سٹاٶٳٷسؾبظي ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٲٹػٹز ثب ضٸي٧طز سٹؾٗٻ ٲٽبضر ټبي ٞٷي ٸ ٲسيطيشي 

  ايؼبز ؾبظٲبٶي ػٽز اضظقيبثي ٸ ضسجٻ ثٷسي ثطٶسټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ) ټٳبٶٷس

 ثٹضؼ (

 ب سٹػٻ ثٻ ْطٞيز اقشٛبٮعايي سٗسي٭ ټعيٷٻ ټبي ثيٳٻ ٸ ٲبٮيبر ٲشطست ثط نٷٗز ث

 ثبالي ايٵ ثرف 

 

 تاهيي سرهايِ در گردش ٍ ًمذيٌگي 5-4

 دطزاذز سؿٽيالر اضظيسٗييٵ ؾبظٸ٦بض ٲٷبؾت ػٽز ثبظ 

 ايؼبز ضاټ٧بضټبي ٲٷ٣ُي ػٽز دطزاذز ثسټي ټبي ٲٗٹ٠ ٸ ػطائٱ زيط٦طز 

 سبٲيٵ ٲٷبثٕ اٖشجبضي ٢بث٭ زؾشطؼ ثب ٶطخ ؾٹز ٲٷ٣ُي ٸ سرهيم ثٽيٷٻ آٴ 
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 زؾش٫بټٽبي زٸٮشي ثٻ ايٟبي سٗٽسار زض ٢جب٬ ثرف ذهٹنياٮعا ٰ 

 

 سؿٽي٭ زؾشطؾي ثٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ٲبقيٵ آالر 5-5

  ( اٶ٣ٗبز ٢طاضزازټبي سٗطٞٻ سطػيحيPTA  ٸFTA  ثب ٦كٹضټبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٲٹاز )

  اٸٮيٻ

 ) ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثرف سٹٮيس اٮيبٜ ٲهٷٹٖي ) ثٻ ٸيػٺ دٯي اؾشط ٸ دٯي دطٸديٯٵ 

 ٲكبض٦ز ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذبضػي ٲؿش٣يٱ ضاټ٧بضټبي سسٸيٵ (FDI زض سٹٮيس )

 س٧ٷٹٮٹغي ٸ ذسٲبر -٦بالټبي ٸاؾٍ

  ٲٽيب ؾبذشٵ قطايٍ ديٹؾشٵ ثٻ سٷٓيٱ ثبظاض ذطيس ٸ ٞطٸـ ٲٹاز اٸٮيٻ ثبWTO  

 

 ٶطخ اضظ 5-6

 سظجيز ؾيبؾشٽبي ٦الٴ ا٢شهبزي زض حٹظٺ ثبظاض اضظ 

 ر ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٸاضزار ٚيطضؾٳيٸا٢ٗي ؾبظي ٶطخ اضظ ثب ټسٜ ثٽجٹز نبزضا 

  نٷٗش٫طاٴ ثٻ ٲٷبثٕ اضظي ٶبٲحسٸز ثٻ ٲٷٓٹض سبٲيٵ ٲٹازاٸٮيٻ ٸ سؿٽي٭ زؾشطؾي

 ٲبقيٵ آالر
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 هرٍر ولي

زٸ قبذٻ انٯي نٷٗز ٦ٻ زض سط٦يٻ قطٸٔ ثٻ ضقس ٦طزٶس ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ثٹزٶس .ثب سٹػٻ ثٻ 

طٸي اٶؿبٶي ضٸثطٸ اؾز، ايٵ زٸ ثرف اظ ايٷ٧ٻ سط٦يٻ ثب ثحطاٴ ًٞبي سٹٮيس ، نبزضار ٸ ٶي

ثرف ټبي حؿبؼ  زض سط٦يٻ ثٻ حؿبة ٲي آيٷس . ٖالٸٺ ثط ايٵ ،زٸٮز زاضاي ٦بضذبٶؼبر 

سٗساز قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ثرف 2002ثعض٪ي زض ثرف ټبي سٹٮيس ٶيع ٲيجبقس. اظ ؾب٬ 

ر ٸ % اظ قط٦ز ټب زض ثرف ٲٷؿٹػب86% ٸ 81ثٹز ٦ٻ ثٻ سطسيت  56.041ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ 

زض ايٵ  2002ٶٟط اؾشرساٰ زاقشٷس. ٸ زض ٲؼٳٹٔ سٗساز اٞطازي ٦ٻ زض ؾب٬  10دٹقب٤ ٦ٳشط اظ 

ٶٟط ثٹزٺ اؾز ، ثب ايٵ ٸػٹز ، اٞطاز ظيبزي ٶيع  700.000زٸ ثرف ٲكٛٹ٬ ثٹزٶس حسٸز 

 2زض ايٵ نٷٗز ٲكٛٹ٬ ثٹزٶس  ثٻ  2002اؾشرساٰ ٚيطضؾٳي ثٹزٶس .سٗساز اٞطازي ٦ٻ زضؾب٬ 

ٲؼٳٹٔ نبزضار ايٵ زٸ ثرف يٗٷي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ اظ  2006ي ضؾيس . زض ؾب٬ ٲيٯيٹٴ ٶٟط ٲ

% ضؾيس  ثبٸػٹز ايٷ٧ٻ نبزضار زض ايٵ ٦كٹض ازاٲٻ زاقز ، اٲب زض 20ثٻ  2002% زض ؾب٬ 33

ايٵ زٸ ثرف نبزضار ثؿيبض يٗيٝ ٸ ضٸ ثٻ ؾ٣ٹٌ ثٹز. ايٵ ح٣ي٣ز زاقز ٦ٻ اسحبزيٻ اضٸدب 

 2005ٳيٻ نبزضار چيٵ ضا ٢ُٕ ٦طزٺ ثٹزٶس اٲب زض اٸاؾٍ ؾٽ 2005ٸ آٲطي٧ب زض اٸاي٭ ؾب٬ 

زٸثبضٺ قطٸٔ ثٻ ٸاضز ٦طزٴ ٦بال اظ چيٵ ٦طزٶس. اٲب ذطيسقبٴ ثب ٶطخ ټبي ثبال ٸ سٗساز ٲٗسٸزي 

اضٸدب ٸ آٲطي٧ب ثط  ٦2008بال ثٹز ٸ ايٵ زٮي٭ ٲك٧ٯي ثٹز ٦ٻ ثطاي سط٦يٻ ضخ زازٺ ثٹز . زضؾب٬ 

بٶي  ٦أل ٸاضز ٦طزٴ ٦بال اظ چيٵ ضا ٢ُٕ ٦طزٶس  سب اؾبؼ سٹا١ٞ ٶبٲٻ ؾبظٲبٴ سؼبضر ػٽ

ٲٹ٢ٗيز ثٽشطي زض زٸ ثرف ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ ايؼبز ٦ٷٷس . اسحبزيٻ اضٸدب سهٳيٱ ٪طٞز سب 

سٹا١ٞ ٶبٲٻ سؼبضر آظاز ضا ثب ٦كٹض ټبي سٹٮيس ٦ٷٷس ٲبٶٷس ټٷس ٸ ٦طٺ ػٷٹثي اٲًب ٦ٷس ټٳچٷيٵ  

ثطاي ٦كٹضټبي ػٽبٴ ؾٹٲي ؾبزٺ قسٺ ٸ ثبظاض سالـ ټبي ٶيع آٚبظ قس سب ٢ٹاٶيٵ سؼبضر اضٸدب 

 طبثز ذٹز ضا زض زٶيب زاقشٻ ثبقٷس .
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)  spoزض ٶٽٳيٵ ثطٶبٲٻ ضيعي ٶؿبػي ،  دٹقب٤ ٸ ٦ٳيشٻ نٷبيٕ ٲٹ٢ز ، ٪عاضقي ثط اؾبؼ 

ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ضيعي ( اضائٻ قس ٦ٻ زض ايٵ ٪عاضـ ٶ٣بٌ ٢ٹر ، يٗٝ ، ٞطنز ټب ٸ سٽسيس 

ٸثطٸ ثٹزٶس ٮيؿز ٸ ٲُطح قسٶس . زض ثيٵ ٶ٣ب ٌ ٢ٹر ، ٶعزي٧ي ټبي ٦ٻ ايٵ ثرف ټب ثب آٴ ض

ثٻ ثبظاض اضٸدب ، زؾشطؾي ثٻ س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ ، اؾشبٶساضزټبي ٲحيُي ٢بث٭ ٢جٹ٬ ، ٸػٹز 

ؾبظٲبٶٽبي ٚيط زٸٮشي ، ضٸاثٍ ٲٹطط ٸ ثٽطٸضي ٦بالټبي ظٶؼيطٺ اي ٲُطح قس . ٶ٣بٌ يٗٝ ايٵ 

٧الر ٲكبثٻ ، ٶب ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ايٵ ثرف ٸ ثرف قبٲ٭ ٲبٮيبر ثيف اظ اٶساظٺ ٸ زي٫ط ٲك

نٷٗز ، ټعيٷٻ ثبالي سٹٮيس زض ثرف ټبي ٲرشٯٝ، ٸاضزار ٶبٲٷهٟبٶٻ ٦بال سٹؾٍ ض٢جبء ٸ 

٦ٳجٹز ػٯؿبر ٲٹضز ٶيبظ ايٵ ثرف زض ظٲيٷٻ سح٣ي١ ٸٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٸ ٲٽٳشط اظ ټٳٻ آٲٹظـ 

ال ضٞشٵ سٹػٻ ٦كٹض ټب ٲٷبثٕ اٶؿبٶي  ٲي قس. زض ثيٵ ٞطنز ټبي ش٦ط قسٺ زض ايٵ ٪عاضـ ثب

ثٻ سٳبيعار ، ثط ٶسؾبظي ٸ سٹؾٗٻ ٲٽبضر ټب ثب سٹػٻ ثٻ ٲسيطيز اضائٻ ظٶؼيطٺ اي ، سظجيز 

ثرف ټب ، ټٳ٧بضي ټبي اؾشطاسػي٧ي ، ٲكبض٦ز ٸ س٧ظيط ٮيؿز اضائٻ قسٺ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ضيعي 

ط ٲٷٟي آٴ ثط ػٽبٶي ٲُطح قس . ٸ زض آذط ايٷ٧ٻ ، ٶٓطاسي ٲبٶٷس ٸاضزار ٦بال اظ چيٵ ٸ سبطي

اٲٷيز ٶؿبػي ػٽبٴ ٸ ټٳيٷُٹض نبزضار سط٦يٻ اظ سٽسيس ټبي ثٹزٶس ٦ٻ زض ايٵ ٪عاضـ اضائٻ 

قس. زض ايٵ ٪عاضـ ٲكرم قس ٦ٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲٷبؾت زض ايٵ ثرف اظ سٹٮيس ٲٷبؾت ، 

سٹؾٗٻ ٸ سح٣ي١ ، سٹؾٗٻ سٹٮيس ٸ ٲٽبضر ټبي ذال٢بٶٻ ، ثطٸظ ؾبظي ٸ سؼسيس ٲحهٹ٬ حٳبيز 

 . ٲي ٦ٷس 

زض ٦٭ ، ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ضيعي زض ايٵ ثرف س٣بيب ٦طز ٦ٻ دشطٸقيٳي ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضټبي دٷجٻ 

 ٦ٻ ٲٹاز ذبٰ ٲٹضز ٶيبظ ضااظ ٲٷبثٕ ذبٶ٫ي ٸ ثرف ټبي ٦بٞي سبٲيٵ ٲي ٦ٷٷس ، حٳبيز قٹٶس .
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 داًص ٍ تىٌَلَشي

ٸاضز ثبظاضټبي ٖٳأل ، ثٗس اظ ايٷ٧ٻ چيٵ سٹٮيسار دٹقب٤ ٸ ٶؿبػي ذٹز ضا سٹؾٗٻ زاز ٸ آٶطا 

ػٽبٶي ٦طز ، ايٵ ثرف ٶيطٸي اضظاٴ ٢يٳز ذٹز ضا زض ػٽبٴ اظ زؾز زاز ٸ ثطاي قط٦ز ټب 

ثٽشط ثٹز ٦ٻ ثٻ سٹؾٗٻ ثبظاض ٸ سح٣ي١ ثذطزاظٶس سب ثشٹاٶٷس سٹٮيسار ذٹز ضا سٹؾٗٻ زازٺ ٸ اظ دؽ 

بض زض ٞكبضټبي ض٢جبء ػٽبٶي ثطآيٷس.زض ٖٳٯ٧طز ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ سط٦يٻ سٛييط ؾبذش

اٸاذط ٢طٴ ثيؿشٱ ٲشٷبؾت ثب اسحبزيٻ اضٸدب ثؿيبض يطٸضي اؾز سب ثشٹاٶس ثٻ ؾٹي ثبظاضؾبظي ٸ 

ٲٹ٢ٗيز ٦كٹضټبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ حط٦ز ٦ٷس.ٖالٸٺ ثط ايٵ ، سط٦يٻ ثبيس ٲشٗٽس ثٻ قطٸٔ سٹٮيس 

ٲٷؿٹػبر ثب س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ ٸ ٲبقٵ آالر ثب ٖٳٯ٧طز ټبي ٲرشٯٝ ، سٗبٲ٭ دٹقب٤ ٸ 

٫ي ثط اؾبؼ ٞٗبٮيز ټبي ٲؿشٳط اض اٶس زي زض ثرف ټبي ذبل س٧ٷٹٮٹغي ٲٷؿٹػبر ذبٶ

دٯز ٞطٰ ټٳطاٺ ثب نٷبيٕ ٶؿبػي اسحبزيٻ اضٸدب ثبقس . ايٵ ي٥ ٸا٢ٗيز اؾز ٦ٻ ٲط٦ع ٲكبثٻ 

زي٫طي ثؼع سٹثيش٥ )قٹضاي سح٣ي١ ٖٯٳي ٸ س٧ٷي٧ي سط٦يٻ ( ثطاي سح٣ي٣بر ٶؿبػي سط٦يٻ ثب 

ي ٶكسٺ اؾز  ٸ ايٵ سٷٽب ٲط٦عي اؾز ٦ٻ سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٲيٯيٹٴ زالض ثٷيبٴ ٪صاض 400ثٹزػٻ 

ْطٞيز دبييٵ ٶٹ آٸضي اؾز .زٸ ٶٹٔ ٲحسٸزيز زض اٞششبح چٷيٵ ٲٹؾؿبسي ٲٹػٹز زاضز.اٸٮيٵ 

 ٲحسٸزيز ، ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ زٸٲيٵ ٲحسٸزيز ٦بض٦ٷبٴ ٲبټط زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲي ثبقٷس .

شهبل زاضز ٸ قط٦ز ټبي زض نس ثٻ قط٦ز ټبي ؾٷشي اذ 3اٮي  2زض حبٮي٧ٻ ٶؿبػي ٦كٹض 

زضنس اظ   10اٮي  8سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ٖٳٯ٧طز ثبالي زض سٹٮيس ٲٷؿٹػبر ثب س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ زاضٶس ٸ

ٲحهٹالر ٶؿبػي ذبل ٸ ػسيس آٶٽب ثب سٹػٻ ثٻ آض اٶس زي ٸ سٹؾٗٻ ٲحهٹ٬ اضٸدب زض حب٬ 

 ٪طزـ اؾز اٲب ٲشبؾٟبٶٻ ايٵ ٶؿجز زض سط٦يٻ ٦ٳشط اظ ي٥ زضنس اؾز .

زض ضاثُٻ ثب دبضچٻ ، ثبٞٷس٪ي ، ٲٹاز ذبٰ ٸ دبيبٴ ٦بض ٶؿبػي ثبيس ثٻ ذٹثي  س٣بيبي ػٽبٶي

دي٫يطي قٹز .ثطاي سٛييط اٮ٫ٹي سٹٮيس زض ايٵ ثرف زض ضاثُٻ ثب ٲحهٹالسي ٦ٻ ثُٹض ٲساٸٰ زض 
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ػٽبٴ س٣بيب زاضٶس سٳط٦ع ضٸي سٹؾٗٻ س٧ٷٹٮٹغي ٲحهٹ٬ ثب ؾطٲبيٻ ٪صاضي ټبي ػسيسثؿيبض 

سهٳيٱ ٪يطي زض ٲٹضز حٳبيز يعاٴ ْطٞيز اؾز . زض ايٵ حٹظٺ يطضٸضي سط اظ ثبالثطزٴ ٲ

اٶؼبٰ قس ٦ٻ ٲجٷي ثط سبييس اٶ٫يعٺ ؾطٲبيٻ ٪صاضي  2009/07/16زض زٸٮز ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضي

ضٸي ٲهٷٹٖبر ٶد ٸسٹضي ټبي ٲهٷٹٖي ثٹز. ٦ٻ ايٵ سهٳيٱ ٪يطي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ، ؾطٲبيٻ 

رف ٞيجط ٸ ثبٞٷس٪ي ) اظ ٢جي٭ : ٶد ټبي ٪صاضي ټبي ٲٹضز ٶيبظ ضٸظ ، ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ث

دكٳي ، س٧ٷٹٮٹغي سٹٮيس ټٹقٳٷس ٶؿبػي ،ٞطـ ، سبٞشٻ ، دبضچٻ ټب ثبٞشٻ ٶكسٺ ٸ ٦يؿٻ ټب ( ضا 

قبٲ٭ ٲي قس .ٖالٸٺ ثط ايٵ ، ؾطٲبيٻ ٪صاضي ضٸي س٧ٷٹٮٹغي سٹٮيس ټٹقٳٷس ٶؿبػي اظ َطي١ 

 ثرف ټبي زي٫ط ٶيع حٳبيز ٲي قٹز . 

زاٶك٫بٺ ٸػٹز زاضز ، ضقشٻ ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ زض  12ٲٽٷسؾي زض  زض سط٦يٻ زدبضسٳبٴ ټبي

ٲسضؾٻ ٞٷي ٸ  100زاٶك٫بٺ سسضيؽ ٲي قٹٶس ٸ زدبضسٳبٶٽبي ٦بضزاٶي ٶؿبػي زض  ثيف اظ  3

ٶٟط اظ ايٵ ضقشٻ ٞبض٘ اٮشحهي٭ ٲي قٹٶس  7500حطٞٻ اي ٲكٛٹ٬ ٞٗبٮيز ټؿشٷس . ټط ؾبٮٻ 

ٶٟط اؾز اٲب ټيچ ٲك٧ٯي زض اؾشرساٰ ٶيطٸي  2500.زضحبٮي٧ٻ س٧ٷؿيٵ ٲٹضز ٶيبظ ايٵ ٦كٹض 

ثيكشط ٶساضٶس . ٖالٸٺ ثط ايٵ ٲي سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ظٲيٷٻ ٶؿبػي اظ 

ٖٳٯ٧طزؾُح ٲٽبضسي ٶيطٸي اٶؿبٶي ذٹز زض ظٲيٷٻ دٹقب٤ ضايي ٶيؿشٷس ٸ ايٵ َٹضثٷٓط ٲيطؾس 

 ضٶس ٶٳيشٹاٶٷس ٦ؿت ٦ٷٷس .٦ٻ ٲٹ٣ٞيز ٦بٞي ضا ثب ٶيطٸ ټبي ٢سيٳي  ٦ٻ ٲٽبضر ټبي ٶٹيٵ ٶسا

 رلاتت

قط٦ز ټبي ٦ٹچ٥ ثؿيبضي زض ظٲيٷٻ دٹقب٤ ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ زض حب٬ ٞٗبٮيز ټؿشٷس ، اظ 

ايٷطٸ ، ټيچ ي٥ اظ قط٦ز ټب ٶٳي سٹاٶٷس ثط ثبظاض چيطٺ قٹٶس . ټٳچٷيٵ ، ٢ٹاٶيٵ طجز قسٺ 

ٶٓبضر ثط سؼبضر ذبضػي ٲبٶٷس ٢بٶٹٴ حٟبْز ٸ ٶٓبضر ثط ٸاضزار ٦بالټبي ٶؿبػي ثطاي 

ٞٗبٮيز ټبي زاذٯي ٸ ذبضػي زٸٮز ٸ ٞٗبٮيز ټبي ٶب ٖبزالٶٻ سؼبضي َج١ ٢ٹاٶيٵ اسحبزيٻ 
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٪ٳط٦ي اضٸدب ق٧٭ ٪طٞشٻ اؾز . ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ اظ حٳبيز ټبي زثيطذبٶٻ 

ٸظضار ٶرؿز ٸظيطي ذبضػي زض ػٽز حٳبيز اظ اض اٶس زي ثٽط ٲي ثطٶس . ټسٜ ايٵ ثرف 

، حٳبيز اظ سح١٣ ثبظاض ، آٲٹظـ ، اؾشرساٰ ،حٳبيز ټبي ضؾٳي ٦بټف ټعيٷٻ ټبي ٲحيُي 

ذبضع اظ ٦كٹض ،ح١ طجز ثطٶس ،ٲس٬ ټبي ٦بضثطزي ، حٳبيز ټبي َطح ټبي نٷٗشي ٸ حّٟ 

ثبظاض سؼبضر ، حٳبيز اظ ٶٳبيك٫بټٽب ٸ ٲحهٹالر ثطٶس سط٤ زض ػٽز ٲٗطٞي زض ثبظاض ټبي 

٪يطي ٸظاضر قٹضاي سهٳيٱ ٪يطي ثيٵ اٮٳٯٯي ٲي ثبقس . ثُٹض ٦ٯي ، زض چبضر سهٳيٱ 

 حٳبيز اظ ايٵ ثرف ټب سٗييٵ قسٺ اؾز . 

 

 چار چَب ًظارتي

نبزضر ٸ ٸاضزار ٦بالټبي دٹقب٤ ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ ثط اؾبؼ چبضچٹة اسحبيٻ ٪ٳط٦ي اؾز 

ٸ  ٦93/3030ٻ سٹؾٍ اسحبزيٻ اضٸدب سٗييٵ قسٺ اؾز ، چبض چٹة ټبي اسحبزيٻ اضٸدب ثهٹضر 

سٺ ٦ٻ ثط ٪طٞشٻ اظ ٢بٶٹٴ ٲٯي ثب سهٳيٱ ٪يطي قٹضاي ٸظيطاٴ ثٻ قٳبضٺ ٪صاضي ق 94/517

زض ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ  ثب سٹػٻ ثٻ ٢ٹاٶيٵ طجز قسٺ  ٲي ثبقس . 6816/95ٸ  6815/95قٳبضٺ 

دٹقب٤ سط٦يٻ ٖٳٯ٧طز ټب ثبسٹػٻ ثٻ ٶُبضر ټبي ٲؿش٣يٱ ضٸي ضٸـ ټبي انٯي ثطاي ثطضؾي 

 ټبي ٦ٳي زٸ٪بٶٻ ٶؿبػي ٲي ثبقس .

 

 زيست حيطاًرشي ٍ ه

( ي٧ي اظ ٲٽشطيٵ چبضچٹة ټبي ٢بٶٹٶي ٦ٷشط٬ آٮٹز٪ي ي٧ذبضچٻ ٸ ديك٫يطي) Ippcٶٓبضر 

ثطاي ٲحيٍ اؾز . ايٵ چبضچٹة ثطاي ٦ٷشط٬ آاليٷسٺ ټب نٷٗشي ايؼبز قسٺ اؾز ٸ ٲؿشٯعٰ 
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BAT   س٧ٷٹٮٹغي زض زؾشطؼ ( ٲي ثبقس . اظ زي٫ط ٢ٹاٶيٵ زض ايٵ ضاثُٻ ٢ٹاٶيٵ(

EKOTEKS ؿز ٲحيُي ( ٲي ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ اؾز ٦ٻ ٦بال ثٻ ) ثطچؿت ټبي ظي

 نبزض ٲي ٪طزز .   reachايبالر اضٸدب َج١ چٽبضچٹة ٢بٶٹٴ 

دبيبٴ ٦بض ٶؿبػي زض قبذٻ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤  اؾز ٦ٻ ثيكشطيٵ آؾيت ضا ثٻ ٲحيٍ ظيؿز ٲي 

بر ٦طزٶس ٦ٻ ظٶس . ٸاضز ٦ٷٷسټبي ٦بالټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ َج١ ٪ٹاټيٷبٲٻ اسحبزيٻ اضٸدب اطج

ٲحهٹالر سٹٮيس قسٺ ثطاي ٲحيٍ ظيؿز ثي ذُط ټؿشٷس . اظ ايٷطٸ ، ديطٸي  ٦طزٴ  اظ ٢ٹاٶيٵ 

٦ٻ سٹؾٍ  "ٲساض٤ ٲطػٕ ثٽشطيٵ س٧ٷٹٮٹغي زض زؾشطؼ نٷٗز ٶؿبػي " "طجز قسٺ زض 

اضٸدب ثطاي نبزضار ثٻ ثبظاض ټبي اضٸدب چبح قسٺ اؾز   ٦ٷشط٬ آٮٹز٪ي ي٧ذبضچٻ ٸ ديك٫يطي

بقس. اٚٯت قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ظٲيٷٻ ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ سط٦يٻ سٹػٻ ذٹز ضا يطٸضي ٲي ث

 ٲُٗٹٜ ثٻ ٪ٹاټيٷبٲٻ ټبي ٦طزٺ اٶس ٦ٻ زض ثبال ش٦ط قس .

 

 رلاتت خارجي ٍ تجارت

ثرف ٶؿبػي ٸ دٹقب٤ سط٦يٻ ٸيٗيز ض٢بثشي ذٹز ضا زض ثبظاضټبي ثيٵ اٮٳٯٯي زض ؾُح 

ٷبي ٢يٳز زض ايٵ ثرف ټب ثؿيبض زقٹاض ذبني حّٟ ٦طزٺ اؾز .ثب ايٵ ٸػٹز ، ض٢بثز ثط ٲج

اؾز .سط٦يٻ ثبيس ثشٹاٶس ثب ٦كٹضټبي ٲ٣بثٯٻ ٦ٷس ٦ٻ ثبٸػٹز ٲعيز ټعيٷٻ ٦ٱ ٦ب٪ط زاضاي 

 ٕ ټؿشٷس.٦بالټبي ثب ٦يٟيز ثبال ، ٲُبث١ ٲس ضٸظ ، ثبظاضي ٸ سٹٮيس ثٳٹ٢

بني اظ آٴ ٪صقشٻ سٹؾٗٻ س٧ٷي٧ي ٶؿبػي ٸ ٲبقيٵ آالر ثب چٷس ٦بضثطز ٦ٻ اظ س٧ٷٹٮٹغي ذ

زضنس نبزضار ػٽبٴ ضا  5اٮي  3ثطذٹضزاضٶس ٶيع يطضٸضي اؾز ، اٲب زض ايٵ ثرف ټب سط٦يٻ 

ثٻ ذٹز اذشهبل زاز ٸ ټكشٳيٵ نبزض٦ٷٷسٺ ػٽبٴ قس .ٖالٸٺ ثط ايٵ ټٟشٳيٵ 2006زض ؾب٬ 
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ٸاضز٦ٷٷسٺ ثعض٨ ػٽبٴ ٶيع قس ٸ ٲٹاز ذبٰ ضاثٻ ذٹثي ثطاي سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ سبٲيٵ ٦طز ، اظ ايٷطٸ 

ي دٹقب٤ ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ زض ٲيبٴ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ػٽبٴ ؾٽٳي زاضٶس ٸ اظ ٮحبِ ٲٹاز قط٦ز ټب

 ذبٰ ، ټعيٷٻ ٦بض٪ط ٸ ٲجبزالر ٦بال  قٷبذشٻ قسٺ ټؿشٷس . 

اسحبزيٻ اضٸدب سهٳيٱ ثٻ اٲًبء سٗٽس ٶبٲٻ آظاز سؼبضي ثب ٦كٹضټبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٲبٶٷس ټٷس ٸ ٦طٺ 

٦كٹض ټب ٦طز سب ثب ػٽبٴ ؾٹٲي ثٹزٶكبٴ  ػٷٹثي ٪طٞز ٸ قطٸٔ ثٻ اػطاي َطح ټبي ايٵ

ٲ٣بثٯٻ ٦ٷس .٦بالټبي انٯي ايٵ ٦كٹضټب ٸ ذال٢يز ٲٷحهط ثٻ ٲٟطز آٶبٴ زض ايؼبز ًٞبي ٲٷبؾت 

 سؼبضي سبطيط ٲٷٟي ضٸي ٦كٹضټبي ض٢يت ٪صاقز . 

زضنس زض ؾب٬  71.8ٸ  2008زضنس زض ؾب٬  75.5ٲيعاٴ ْطٞيز اؾشٟبزٺ قسٺ زض ثرف ٶؿبػي 

زضنس ضؾيس . اظ ؾٹي  76.6ايٵ ٲ٣ساض ثٻ  2010بٮي٧ٻ زض قف ٲبٺ اٸ٬ ؾب٬ ثٹز زض ح  2009

% زضؾب٬ 75.8،  2008% زض ؾب٬  81.1زي٫ط ٲيعاٴ ْطٞيز اؾشٟبزٺ قسٺ زض ثرف دٹقب٤ 

% 19.1نبزضار سط٦يٻ   2009ثٹز . زض ؾب٬  2010% زض قف ٲبٺ اٸ٬ ؾب٬  74.8ٸ  2009

ض ثرف ٶؿبػي اٞز ٦طز . ايٵ اٞز زض دٹقب٤ % ز ٦13.7بټف يبٞز ٸ ٸاضزار ٶيع ثٻ ٲطاست 

% ضؾيس ، ٸضزار ٶيع اٞز 15.6 2009ٶيع ثي اطط ٶجٹز ٸ ٲيعاٴ اٞز نبزضار دٹقب٤ زض ؾب٬ 

 زضنسي زاقز . 4.7

 

 جغرافيايي ٍاتؼاد اضتغال

ٲيٯيٹٴ ٶٟط زض ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ  2ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٶيطٸټبي ٚيط اؾشرساٲي ، حسٸز 

 36.811ٶٟط زض  588.903،  2006، ثب ايٵ ٸػٹز زض آٲبض قٛٯي ؾب٬ دٹقب٤ ٲكٛٹ٬ ث٧بضٶس 

 ٦بض٪بٺ ٸ ٦بضذبٶٻ ٞٗبٮيز زاقشٷس . 
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) دطٸغٺ ٦بض آٞطيٷي ٲطا٦ع دكشيجبٶي ػٷٹة قط٢ي  GAP-GIDMENزض دطٸغٺ اٶساظٺ ٪يطي 

آٶبسٹٮي ( زض ػٷٹة قط٠ ٶبحيٻ آٶبسٹٮي ٞٗبٮيز ټبي زض ػٽز ضقس زازٴ ثرف ٶؿبػي ٸ 

شبٴ ٪خ زض حب٬ ق٧٭ ٪يطي اؾز ٦ٻ ٖٳسٺ ايٵ ٞٗبٮيز ټب زض آزيبٲبٴ اٶؼبٰ ٲي دٹقب٤ زض اؾ

 قٹٶس.

ا٪ط ٪صضي ثٻ ٞٽطؾز اؾشرساٲي ثرف ټبي ٶؿبػي ، ٲحهٹالر ٶؿبػي ، چطٰ ٸ ٦بالټبي 

 2007ثٻ ٶؿجز ؾب٬  2008بثيٱ ٦ٻ ٲيعاٴ اؾشرساٰ زض ؾب٬ ي چطٲي ٪صضي زاقشٻ ثبقيٱ ، زض ٲي

٦بټف يبٞشٻ اؾز ٸ ٦بټف اؾشرساٰ سٷٽب ثٻ زٮي٭ ثحطاٴ ټبي  زضنس1زضنس ثٻ 5ثٻ سطسيت اظ 

 ػٽبٶي اؾز ٦ٻ ٲؿش٣يٱ ضٸي ٶيطٸي ٦بضي ايٵ ثرف ټب سبطيط زاقشٻ اؾز. 


