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 -1همذهِ
نٷٗز ٶؿبػي ي٧ي اظ ٢سيٳي سطيٵ نٷبيٕ ٲٹػٹز زض زٶيب ٲي ثبقس ٦ٻ ٢سٲز آٴ ثٻ حسٸز
 5000ؾب٢ ٬ج٭ ثبظ ٲي ٪طزز .ٶؿبػي ثٗٷٹاٴ ي ٥ديك٫بٰ زض نٷٗشي قسٴ ثؿيبضي اظ ٦كٹضټبي
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،
اضظـ اٞعٸزٺ ثبال ٸ اقشٛبٮعايي ؾٻ ٸيػ٪ي ٲٽٱ ايٵ نٷٗز ثكٳبض ٲي ضٸٶس  .ثطاؾبؼ ٪عاضـ
ؾبظٲبٴ سٹؾٗٻ سؼبضر ايطاٴ ،اضظـ سؼبضر ػٽبٶي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض ؾب 2009 ٬حسٸز
 610ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ اؾز .
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 دب٦ ٤ٷي ٲٹػٹزيز يبٞز .اٸٮيٵ ٸاحس
نٷٗشي ٶؿبػي زض ٦كٹض زض ؾب 1281 ٬قٳؿي زض سٽطاٴ ٸ ؾذؽ زض ؾب 1288 ٬زض سجطيع آٚبظ
ثٻ ٦بض ٦طز .ضقس ايٵ نٷٗز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثٹز ٦ٻ زض دبيبٴ اٸٮيٵ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي ٦كٹض زض ٢ج٭ اظ
ديطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي 51 ،ٸاحس ٶؿبػي سأؾيؽ ٪طزيس ٦ٻ  41ٸاحس آٴ زض نٷٗز دٷجٻ اي
ٗٞبٮيز زاقشٷس.
حب٦ ٬ٻ زض آؾشبٶٻ ٸضٸز ثٻ ٢طٴ زٸٰ حيبر نٷٗز ٶؿبػي ٦كٹض ٢طاض زاضيٱ ،ايٵ نٷٗز زض
قبذٻ ټبي ٲرشٯ ٝ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 ٶُ٣ٻ ٶٓطار ظيط حبئع
اټٳيز اؾز:
اقشٛب ٬ظايي ثبال ،ايؼبز اضظـ اٞعٸزٺ ،ٸػٹز ثبظاضټبي ثعض ٨زض ػٽبٴٖ ،سٰ ٶيبظ ثٻ س٧ٷٹٮٹغي
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،
ثٹٲي ثٹزٴ نٷٗز ٶؿبػي ٦كٹض ،ٸػٹز ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ زاٶك٫بټي ٲٗشجط زض ٦كٹض ،اٲ٧بٴ
سأٲيٵ ثرف ٖٳسٺ اي اظ ٲٹاز اٸٮيٻ نٷٗز زض زاذ٭ ٦كٹض اظ َطي ١نٷبيٕ دبييٵ زؾشي
دشطٸقيٳي ٸ ٶيع اٮيبَ ٜجيٗي ٲبٶٷس دٷجٻ ،دكٱ ٸ اثطيكٱ .
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سسٸيٵ ايٵ دطٸغٺ َطح ػبٲٕ اؾشطاسػي نبزضار ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ايطاٴ ضاټ٧بضټبي زؾشطؾي
ثٻ اټسا ٜشي٭ ضا ٲكرم ذٹاټس ٶٳٹز :
 )1اٞعايف ؾٽٱ ثبظاض نبزضاسي ثٻ ٲيعاٴ  5ٲيٯيبضز زالض زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ
 )2سٹؾٗٻ نٷٗز زاذ٭ اظ َطي ١سكٹي ١ثٻ سٹٮيس نبزضار ٲحٹض
 )3ثبالثطزٴ سٹاٴ ٸ زاٶف نبزضاسي ثٷ٫بټٽبي ا٢شهبزي ٸ سٹٮيسي
 )4ثٽطٺ ٲٷسي اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲؿش٣يٱ ذبضػي (  ) FDIزض ثرف نبزضار
 )5ثبالثطزٴ ؾٽٱ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض نبزضار ٦بالټبي ٚيطٶٟشي ثٻ ٲيعاٴ  25زضنس
 )6ايؼبز ٸ سطٸيغ ثطٶسټبي ٲٗشجط نبزضاسي
ټٳچٷيٵ زض دبيبٴ ايٵ دطٸغٺ ثٻ ؾٹاالر ظيط دبؾد زازٺ ذٹاټس قس :
پرسص اصلي
ثطاي سٹؾٗٻ نبزضار ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤چٻ اؾشطاسػي ضا ثبيس اؾشٟبزٺ ٶٳٹز ؟
پرسص ّاي فرػي
 )1ثٻ چٻ َطي٣ي ٲي سٹاٴ زؾشطؾي ثٻ ٲٹازاٸٮيٻ ٸ ٲبقيٵ آالر ضا سؿٽي٭ ٶٳٹز ؟
 )2ؾطٲبيٻ زض ٪طزـ ٸ ٶ٣سيٷ٫ي ٲشٷبؾت اظ چٻ ٲٷبثٗي سبٲيٵ ذٹاټس قس ؟
 )3طجبر ٶطخ اضظ ضا چٻ ٦ؿي سًٳيٵ ٲي ٶٳبيس ؟
 )4ػبي٫بٺ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض ٲيبٴ نٷبيٕ زي٫ط ٦ساٲؿز ؟
 )5ٲيعاٴ ثٽطٺ ٸضي ( ٦يٟي – ا٢شهبزي ) زض نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤چ٫ٹٶٻ ثبيس ثبال ضٸز ؟
 )6ثرف ټبي ضٸ ثٻ ضقس نٷٗز ٦ساٰ ټؿشٷس ؟
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)1

تؼريف صٌؼت ًساجي ٍ جايگاُ آى

ٲٷٓٹض اظ ٶؿبػي ٸ دٹقب ،٤نٷٗشي اؾز ٦ٻ زض آٴ ٦ٯيٻ ٗٞبٮيشٽبي ٲطثٹٌ ثٻ سٹٮيس اٮيب ،ٜٶد،
دبضچٻ ،ضٶ٫طظي ،چبح ٸ س٧ٳي٭ ،ثبٞٷس٪ي ،زٸظٶس٪ي زض آٴ نٹضر ٲي دصيطز  .زض ٶٓبٰ َج٣ٻ
ثٷسي آيؿي٦ ISIC ٥سټبي  17ٸ  18ثٻ سطسيت ثٻ ضقشٻ ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤اذشهبل زازٺ
قسٺ اؾز  .ټٳچٷيٵ زض ٶٓبٰ َج٣ٻ ثٷسي SITC

( Standard Intl. Trade

) ٞ Classificationه٭  26قبٲ٭ ٪ 8طٸٺ ٸ  23ظيط٪طٸٺ زض ٢بٮت ٖ 48ٷٹاٴ ثٻ ٶؿبػي ٸ
دٹقب ٤اذشهبل زازٺ قسٺ اؾز .
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 1-1ضاخص ّاي صٌؼت ًساجي ايراى
قبذمټبي ٦الٴ نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ زض قطايٍ ٗٞٯي ا٢شهبز ٦كٹض ثٻ قطح ظيط اؾز:

الف – اضتغال
ثٻ ٪عاضـ زٞشط نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ،سب دبيبٴ ؾب ،1388٬ثيف اظ
 280ټعاض ٶٟط ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ زض سٗساز  9390ٸاحس سٹٮيسي ٦ٹچ ٥ٸ ثعض ٨نٷٗز ٶؿبػي ثب
ثيف اظ  41ټعاض ٲيٯيبضز ضيب ٬ؾطٲبيٻ٪صاضي ضيبٮي زض ؾطاؾط ٦كٹض ٲكٛٹ ٬ثٻ ٦بض ټؿشٷس ٸ
ا٪ط ثرٹاټيٱ اٞطازي ضا ٦ٻ ثٻ َٹض ٚيط ٲؿش٣يٱ ٶيع زض حطٞٻټبي ٸاثؿشٻ ثٻ ايٵ نٷٗز ثٻ
ٗٞبٮيز ٲكٛٹٮٷس – اظ قبٚٯيٵ زض ٲعاضٔ دٷجٻ ٸ دطٸضـ ٶٹٚبٴ سب ٞطٸقٷس٪بٴ دٹقب ٤ٸ
ٲٷؿٹػبر – ثٻ حؿبة آٸضيٱ ،ايٵ ٖسز ثٻ ثيف اظ  3ٲيٯيٹٴ ٶٟط ذٹاټس ضؾيس .ايٵ ٲٹيٹٔ
ٶكبٴ ٲيزټس ٦ٻ نٷٗز ٶؿبػي اظ ٶٓط اقشٛب٬ظايي زض ضزي ٝاٸ ٬نٷبيٕ ٦كٹ ض ثٻ حؿبة
آٲسٺ ٸ ثٽشطيٵ ٪عيٷٻ ثطاي ح٭ ٲًٗ٭ ثي٧بضي اؾز.
ب – صادرات

UN statistics
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ي٧ي اظ قبذمټبي ٦الٴ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب٦ ٤كٹضٲبٴ ،نبزضار ضٸثٻ ضقس ٸ اضظآٸضي
ايٵ نٷٗز اؾز .ٲيعاٴ نبزضار نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض ؾب 1380 ٬ٲٗبز 167 ٬ٲيٯيٹٴ
زالض ثٹزٺ ٦ٻ زض ؾب 1385 ٬ثٻ  580ٲيٯيٹٴ زالض ٸ زض ؾب 1388 ٬ثٻ  630ٲيٯيٹٴ زالض ثبٮٙ
٪طزيسٺ اؾزَ .ج ١آٲبض ضؾٳي ٪ٳط ٤ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اضظـ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٦كٹض
زض ؾب 1388 ٬ٲٗبز 25 ٬ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ ٦ٻ  12ٲيٯيبضز زالض آٴ ٦بالټبي نٷٗشي ثٹزٺ اؾز.
ثٻ ايٵ سطسيت ؾٽٱ نبزضار ٦بالټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤اظ نبزضار ٚيطٶٟشي ٲٗبز 2/5 ٬زضنس
ٸ ؾٽٱ آٴ اظ نبزضار ٦بالټبي نٷٗشي ٦كٹض

ٲٗبز 5 ٬زضنس اؾز.

اٮجشٻ ايٵ ٲيعاٴ نبزضار زض زٸضٺاي اسٟب ٠اٞشبزٺ ٦ٻ ٲٹاٶٕ ٖسيسٺاي ثط ؾط ضاٺ نبزض٦ٷٷس٪بٴ
٦كٹض ذٹزٶٳبيي ٲي٦ٷس .ثٷبثط ايٵ نٷٗز ٶؿبػي ي٧ي اظ ثٽشطيٵ ٪عيٷٻټبي نٷٗشي ثطاي
سٹؾٗٻ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٦كٹض ثٻ حؿبة ٲيآيس ٸ دشبٶؿي٭ آٴ ضا زاضز ٦ٻ ثب ثطزاقشٵ ٲٹاٶٕ
ٲيعاٴ نبزضار ؾبٮيبٶٻ ذٹز ضا اٞعايف زټس .
ج – ارزش افسٍدُ
ظٶؼيطٺ اضظـ زض ٶؿبػي قبٲ٭  :سٹٮيس اٮيب ،ٜضيؿٷس٪ي ،ثبٞٷس٪ي ،ضٶ٫طظي ٸ س٧ٳي٭ ٸ ٶٽبيشب
زٸذز ٲي قٹز .زض اٮ٫ٹټبي ػٽبٶي سٹظيٕ اضظـ اٞعٸزٺ ،سٹٮيس اٮيب ٜٸ ٶد ټط٦ساٰ  4زضنس،
ثبٞٷس٪ي  30زضنس ٸ دٹقب62 ٤زضنس اضظـ اٞعٸزٺ ٶؿبػي ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اٶس .
اٸٮيٵ ٸ حيبسيسطيٵ ٲبزٺ اٸٮيٻ َجيٗي ٲٹضز ٶيبظ ثطاي نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ،٤دٷجٻ اؾز.
٢يٳز ي٦ ٥يٯٹ دٷجٻ ٲحٯٹع زض ظٲبٶي ٦ٻ دٷجٻ ٦ٳيبة ٸ ٪طاٴ اؾز ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ حسٸز 2/5
زالض ٲي ثبقس ،زض حبٮي ٦ٻ ټٳيٵ دٷجٻ ٸ٢شي َي ٲطاح٭ ضيؿٷس٪ي ،ثبٞٷس٪ي ٸ دٹقب ،٤ثٻ ٶد،
دبضچٻ ٸ ٮجبؼ زٸذشٻ قسٺ سجسي٭ ٲيقٹز٢ ،يٳز ټط ٦يٯٹ دبضچٻ ٲهط ٜقسٺ زض دٹقب ٤ثب
احشؿبة اضظـ ثطٶس آٴ ٲحهٹ ٬ثٻ حسٸز  200زالض ٲي ضؾس .ايٵ ٲيعاٴ اضظـ اٞعٸزٺ ثٻ ٚيط
اظ نٷبيٕ  Hi-Techزض ټيچ نٷٗز زي٫طي زض ايطاٴ ٢بث٭ سهٹض ټٱ ٶيؿز .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز
٦ٻ ثٻ ٪عاضـ زٞشط نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ،ؾٽٱ اضظـ اٞعٸزٺ نٷٗز
ٶؿبػي اظ ٦٭ نٷٗز ٲٗبز 4 ٬زضنس اؾز.
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 1-3تاريخچِ ًساجي


ًساجي سٌتي

ٗٞبٮيشٽبي ضيؿٷس٪ي ٸ ثبٞٷس٪ي ،ثٻ ٸيػٺ سٽيٻ دٹقب ٤اظ اٮيب ٜاظ دبٶعزٺ ټعاض ؾب ٬ديف زض ايطاٴ
ٲٗٳٹ ٬ثٹزٺ اؾز .نط ٜٶٓط اظ آٶچٻ زضثبضٺ ديكيٷٻ سٽيٻ دٹقب ٤زض زٸضاٶٽبي اٞؿبٶٻ اي سبضيد
ايطاٴ ثٻ ٦يٹٲطص يب ټٹقٷ ٩ديكسازي ٶؿجز زازٺ ٲيكٹز؛ ثب سٹػٻ ثٻ آطبضي ٦ٻ اظ سذٻ ؾيٯ٥
٦بقبٴ ثٻ زؾز آٲسٺ ،ٸػٹز ٪ٹٶٻ اي ٞٵ ثبٞٷس٪ي زض  4700ؾب ٬ديف اظ ٲيالز سبييس قسٺ
اؾز.
زض ؾسٺ زٸٰ ديف اظ ٲيالز ٲطزٰ آؾيبي ٲط٦عي ٸ ايطاٴ ثب اثطيكٱ آقٷبيي زاقشٻ اٶس  .زض زٸضاٴ
ټربٲٷكي ثبٞٷس٪ي سط٢ي ظيبزي ٦طزٺ ثٹز ٸ ٲ٣ط قبټبٴ ټربٲٷكي ثب دطزٺ ټبي ظيجب ٸ ضٶ٫بضٶ٩
ٲعيٵ ثٹزٺ ٸ ٮجبؼ آٶٽب اظ دبضچٻ ټبي ذٹـ ضٶ ٩سٽيٻ ٲي قسٺ اؾز .ظيجبيي ٸ ٲطٚٹثيز
ثبٞشٻ ټبي ايطاٶي ثٻ اٶساظٺ اي ثٹزٺ اؾز ٦ٻ اؾ٧ٷسض ٲ٣سٸٶي ثب سٳبٰ سٗهت يٹٶبٶي ٪ٹي اـ
دٹقب ٤ايطاٴ ضا سطػيح ٲي زاز .زض زٸضٺ ؾبؾبٶيبٴ نٷٗز ٶؿبػي اظ ضٸٶ ١ثيكشطي ثطذٹضزاض
ثٹزٺ ٸ ايطاٶيبٴ زض ضٶ ٩آٲيعي ٦ٻ اٲطٸظٺ س٧ٳي٭ دبضچٻ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز ٲٹ٣ٞيز چكٳ٫يطي
زاقشٻ اٶس .دبضچٻ ټبي ثبٞشٻ قسٺ زض زٸضٺ ؾبؾبٶيبٴ ثٻ ٢سضي ٶٟيؽ ثٹزٺ ٦ٻ حشي زضٞف
اٲذطاسٹضي ضٰ ٸ ػبٲٻ ٲط ٨دبزقبٺ ٞطاٶ ٥اظ ايطاٴ ٲي ضٞشٻ اؾز .ثبٞز دبضچٻ ټبي اثطيكٳي ثب
ٶ٣ٹـ ٲش٣بضٴ ،زيجبي ظضثٟز ٸ حطيط ،ٸ ٞطقٽبي ٶٟيؽ زض ايطاٴ ،ٸ نسٸضآٶٽب ثٻ ٦كٹضټبي
اضٸدبيي ٸ ذبٸض زٸض اظ ٶ٣بٌ زضذكبٴ ديكطٞز نٷٗز ٶؿبػي زض زٸضٺ ؾبؾبٶيبٴ ثٻ قٳبض ٲي
ضٞشٻ اؾز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثبٞٷس٪بٴ آٴ زٸضاٴ زض ٶعز دبزقبٴ ٲ٣بٲي زض ذٹض زاقشٷس.
زض نسض اؾالٰ ،نٷٗز ثبٞٷس٪ي ايطاٴ ضٸٶ ١ذٹز ضا ح٦ ّٟطز ٸ دبضٺ اي اظ قٽطټب ػطيٳٻ ٸ
ٲبٮيبر ذٹز ضا ثٻ نٹضر دبضچٻ ټب ٸ ٲٷؿٹػبر ٢يٳشي ثٻ ذٯٟبي ٖطة ٲي دطزاذشٷس .دؽ اظ
٦ٷبض ظزٴ ؾٯُٻ سبظيبٴ ٸ سك٧ي٭ ٶرؿشيٵ زٸٮز ٲؿش٣٭ ايطاٶي نٷٗز ٶؿبػي ٲٹضز سٹػٻ
ذبل ٸا ٕ٢قس؛ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ زض ظٲبٴ ؾٯؼٹ٢يبٴ ٶٹٖي دبضچٻ اثطيكٳي ثبٞشٻ ٲي قس ٦ٻ ثب
سٛييط ٶٹض سٛييط ضٶ ٩ٲي زاز .ٲٷحٷي ديكطٞز نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ زض زٸضٺ نٟٹيبٴ ثٻ ٶُ٣ٻ
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ديكيٷٻ ٲي ضؾس  .ثبٞشٻ ټبي ايطاٶي زض آٴ ظٲبٴ زض سٳبٰ سبضيد ټٷط ٶؿبػي ػٽبٴ ٶٓيط ٶساضز .
َطاحي ٸ ٪٭ ظٶي دبضچٻ ٸ آٶچٻ اٲطٸظ س٧ٳي٭ دبضچٻ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز زض آٴ زٸضٺ ثٻ زضػٻ اي
ٖبٮي ضؾيس .زض ثؿيبضي اظ َطحٽبي آٴ دبضچٻ ټب ضٸايشٽبي قبټٷبٲٻ ٸ زاؾشبٶٽبي ٖبق٣بٶٻ ضا ٲي
سٹاٴ ٲكبټسٺ ٦طز .زض زٸضٺ نٟٹيبٴ ظضي اَٯؽ قب ٬دكٳي ٲٷؿٹػبر دكٳي ٸ اثطيكٳي
٢ٯٳ٧بض ٸ ٶري ٸ ثبالسط اظ ټٳٻ ٲرٳ٭ ټبيي ثبٞشٻ قس ٦ٻ ٶٓيطقبٴ ضا ٦ٳشط ٲي سٹاٴ يبٞز.
زض ٖهط ح٧ٹٲز ٢بػبضيبٴ نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ ؾيطي ٶعٸٮي ديٳٹز؛ ٸ نسٸض دٷجٻ ٸ دكٱ
ػبي ٲحهٹالر ثبٞشٻ قسٺ ضا ٪طٞز .
ٖٹاٲ٭ ذبضػي ٸ ؾيبؾشٽبي اؾشٗٳبضي ٦كٹضټبي نٷٗشي ٶيع سبطيط ٲٽٳي زض ض٦ٹز نٷٗز
ٶؿبػي ايطاٴ زاقز ٸ ثي سٹػٽي ح٧بٰ ٢بػبض ثٻ ٲؿأٮٻ ٲبقيٷي ٦طزٴ ايٵ نٷٗز ثبٖض قس ٦ٻ
ٲحهٹالر ٲبقيٷي ٦كٹضټبي اضٸدبيي ػبٶكيٵ ٲحهٹالر ٦بض٪بټي زاذٯي قٹز ٖ.الٸٺ ثط
ايٵٖ ،سٰ ټٳ٧بضي ثيٵ ٲطزٰ زض ايؼبز قط٦شٽب ،سطؼ ؾطٲبيٻ زاضاٴ زض ثٻ ٦بض اٶساذشٵ ؾطٲبيٻ
زض ٗٞبٮيشٽبي نٷٗشي ،ثي اَٳيٷبٶي اظ ثبظزټي ؾطٲبيٻ ،ٶساقشٵ اَالٖبر نٷٗشي ؾطٲبيٻ زاضاٴ
ذهٹني ،ٶجٹزٴ ٲشرههبٴ ٲحٯي ٸ ټٳچٷيٵ ٶجٹز ذُٹٌ اضسجبَي ضا ٲي سٹاٴ اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ
ض٦ٹز نٷٗز ٶؿبػي ٦كٹض زض آٴ زٸضاٴ زاٶؿز  .ايٵ ٖٹاٲ٭ ٸ ثٻ ٸيػٺ ٸاضزار ثيف اظ حس
دبضچٻ ٸ ٲٷؿٹػبر اظ ذبضع ٦ٻ ثبسٗطٞٻ ټبي ثؿيبض دبييٵ ٸاضز ٦كٹض ٲي قس ،ظٲيٷٻ ټبي
ؾ٣ٹٌ ٸ ض٦ٹز ثيف اظ ديف نٷبيٕ ٶؿبػي ايطاٴ ضا زض زٸضاٴ ٢بػبض ٞطاټٱ آٸضز ،ٸ ٦بض٪بټٽبي
ٶؿبػي ي٧ي دؽ اظ زي٫طي ثٻ اٶجبض ٲشطٸ٦ٻ ازٸار دبضچٻ ثبٞي سجسي٭ قس .زض ايٵ ثبضٺٞ ،الٶسٴ
٦ٻ زض اٸاي٭ ؾسٺ چٽبضزټٱ ټؼطي اظ ٦بقبٴ زيسٴ ٦طزٺ اؾز ٲي ٶٹيؿس" :ٸاضزار دبضچٻ ټبي
اٶ٫ٯيؿي ضٸظ ثٻ ضٸظ اظ سٗساز ٦بضذبٶٻ ټبي ثبٞٷس٪ي ٸ ضيؿٷس٪ي ٦بقبٴ ٲي ٦بټس .ټط چٷس
ټٷٹظ ايٵ ٦بضذبٶٻ ټب زايط اؾز ،اٶؿبٴ اظ سٳبقبي ٢ؿٳشٽبي ٖٳسٺ آٶٽب ٦ٻ ثبيط ٸ ثي٧بض اٞشبزٺ
ؾرز ٲٛٳٹٰ ٲي قٹز .ثبٖض حؿطر اؾز ،قٽط ٦ٻ زض ظٲبٴ نٟٹيبٴ اٸٮيٵ قٽط نٷٗشي
ايطاٴ ثٹز ،اٲطٸظ ثٻ چٷيٵ ٸيٗي زضآٲسٺ اؾز".
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نٷٗز ٶؿبػي ٲبقيٷي زض قٳبض اٸٮيٵ نٷبيٕ ٦بضذبٶٻ اي ايطاٴ اؾز .اٸٮيٵ ٦بضذبٶٻ ټبي
ٶؿبػي ثطاي ثبٞز چٯٹاض ٸ حطيط سٹؾٍ ٲيطظاس٣ي ذبٴ اٲيط٦جيط زض سٽطاٴ ٸ ٦بقبٴ زايط قس .
دؽ اظ ٸي حبع ٲيطظاحؿيٵ ذبٴ ؾذٽؿبالض ٸ حبع ٲحٳسحؿٵ اٲيٵ اٮًطة ٸ دؿطـ حبػي
حؿيٵ آ٢ب ٶيع ٦بضذبٶٻ ټبيي ثٻ ايطاٴ آٸضزٶس ،ٸٮي ثط اطط ٖسٰ حٳبيز اظ ؾٹي زٸٮز ٢بزض ثٻ
ض٢بثز ثب ٲحهٹالر ٶؿبػي ٲبقيٷي ٦كٹضټبي اضٸدبيي ٶجٹزٶس ،ٸ ي٧ي دؽ اظ زي٫طي اظ ٲيساٴ
ذبضع قسٶس .ټٷط ثبٞٷس٪ي ايطاٴ ٶيع ٦ٻ ثب زؾش٫بټٽبي زؾشي نٹضر ٲي ٪طٞز ا٪ط چٻ زيط
ظٲبٶي انبٮز ٸ قٽطر ذٹزضا ٶ٫ٻ زاقشٻ ثٹز ،زض ض٢بثز ثب دبضچٻ ټبي ذبضػي ٦ٻ اظ ٮحبِ
٢يٳز ٸ سٷٹٔ ثط دبضچٻ ټبي ٸَٷي اضػح ثٹز ،ضٸ ثٻ ظٸا ٬ٸ ٶبثٹزي ٶٽبز.
اٸٮيٵ ٦بضذبٶٻ ٶؿبػي ايطاٴ ٦ٻ سٹاٶؿز زٸاٰ يبثس ،سٷٽب زاضاي ي ٥زؾش٫بٺ ٲبقيٵ ضيؿٷس٪ي
 1200زٸ٦ي ثٹز ٦ٻ سٹؾٍ نٷيٕ اٮسٸٮٻ اظ ؾٹييؽ ذطيساضي ٸ زض سٽطاٴ ٶهت قس .ايٵ
٦بضذبٶٻ زض ؾب 1280 ٬ثٻ ثٽطٺ ثطزاضي ضؾيس.
زٸٲيٵ ٦بضذبٶٻ ضيؿٷس٪ي ثٻ اټشٳبٰ حبع ضحيٱ ٸ حبع يٹؾ ٝزض سجطيع زايط ٸ زض ؾب1289 ٬
ٶرؿشيٵ ٲحهٹ ٬آٴ ثٻ ثبظاض ٖطيٻ قس  .سب دبيبٴ زٸضٺ ؾٯؿٯٻ ٢بػبض نٷٗز ٶؿبػي ٲبقيٷي
زض ايطاٴ ٲٷحهط ثٻ ټٳيٵ زٸ ٦بضذبٶٻ ثٹز .ثٻ زٶجب ٬سحٹالسي اػشٳبٖي ٦ٻ اظ ؾب 1300 ٬ثٻ ثٗس
زض ايطاٴ ثٻ ٸ٢ٹٔ ديٹؾز ،زٸٮز ٲٯي ،ٲساضؼ ػسيس ،ٸ اضسف ٲشٳط٦ع ٸ ٶٹيٵ زض ٦كٹض ثٷيبٴ
ٶٽبزٺ قس ،ٸ ق٧٭ ح٧ٹٲز ٸ زضٶشيؼٻ ا٢شهبز ٦كٹض زچبض ز٪ط٪ٹٶي اؾبؾي قس .زض دي ايٵ
سحٹالر احيب ٸ ايؼبز نٷبيٕ ٶيع ٲٹضز سٹػٻ ٸا٢ ٕ٢طاض ٪طٞز ،ٸ اظ ػٳٯٻ ا٢ساٲبسي اؾبؾي ثطاي
سٹؾٗٻ ٸ س٧ٳي٭ نٷٗز ٶؿبػي ثٻ ٖٳ٭ آٲس .ي٧ي اظ ٶشبيغ ايٵ ا٢ساٲبر سبؾيؽ اٸٮيٵ ٦بضذبٶٻ
ٶؿبػي ثٻ ٶبٰ ٸَٵ زض ؾب 1304 ٬زض انٟٽبٴ ثٹز .سٹٮيسار ٦بضذبٶٻ ٲعثٹض ٦ٻ ثيكشط دبضچٻ
دكٳي ٸ دشٹ ثٹز ٸ زض قطايٍ آٴ ظٲبٴ ٦ٻ زٸٮز اظ ٶٓط زضآٲس اضظي ٲك٧٭ زاقز ،سٹاٶؿز ثب
ػٯٹ٪يطي اظ ٸاضزار ٲكبثٻ نطٞٻ ػٹيي اضظي ظيبزي ثطاي ٦كٹض ٞطاټٱ ٦ٷس .دؽ اظ سبؾيؽ
ايٵ ٦بضذبٶٻ زٸٮز زض ؾب 1309 ٬اٸٮيٵ ٦بضذبٶٻ ٶؿبػي ٶري ضا ٶيع زض قبټي زايط ٶٳٹز .
ټٳچٷيٵ ،زض ؾب 1313 ٬زٸٲيٵ ٦بضذبٶٻ ٶؿبػي دكٳي ثٻ ٶبٰ ٦بضذبٶٻ ضيؿجب ٜزض قٽط انٟٽبٴ
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ايؼبز قس .زض َي ايٵ ؾبٮٽب ثب آٶ٧ٻ قطايٍ ٲٷبؾجي ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثرف ذهٹني ثٻ
ٲٷٓٹض ايؼبز ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي ٞطاټٱ ثٹز ،ؾطٲبيٻ زاضاٴ ذهٹني ثطاطط ٶبآ٪بټي اظ ثبظزٺ
ؾطٲبيٻ زض ايٵ نٷٗز ٸ ثٻ ٸيػٺ ثٻ زٮي٭ ٪طايف ؾٷشي آٶٽب ثٻ ضٸؾشب ٸ ظٲيٵ ٸ اٚٷبي سٳبيالر
ٞئٹزاٮيؿشي ذٹيف ضٚجز چٷساٶي ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض نٷٗز ٶكبٴ ٶسازٶس .ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٸ ثب
آ٪بټي يبٞشٵ ؾطٲبيٻ زاضاٴ ثرف ذهٹني اظ ثٽطٺ ٢بث٭ ٲالحٓٻ حبن٭ اظ ٞطٸـ سٹٮيسار
٦بضذبٶٻ ٸَٵ ٦ٻ ثب ٸػٹز ٖسٰ ٲطٚٹثيز ثبظزٺ ػبٮت سٹػٽي ٶؿجز ثٻ ؾطٲبيٻ ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض
ضقشٻ ٦كبٸضظي اظ ذٹز ٶكبٴ ٲي زاز؛ ٸ ٶيع ثب اٞعايف احؿبؼ اٲٷيز اػشٳبٖي ؾطٲبيٻ زاضاٴ
ذهٹني ٪طايف چكٳ٫يطي زض اٲط سبؾيؽ ٦بضذبٶٻ ٶؿبػي اظ ذٹز ٶكبٴ زازٶس.
زض دي اٞعايف ٲكبض٦ز ثرف ذهٹني زض ايؼبز ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي ،اظ ؾب 1300 ٬سب ؾب٬
 1320سٗساز ٸاحسټبي ٶؿبػي اظ  2ٸاحس ثٻ  40ٸاحس اٞعايف يبٞز .ايٵ ٦بضذبٶٻ ټب قبٲ٭ 12
ٸاحس ثعض ٨ٸ  28ٸاحس ٦ٹچ ٥زض ضقشٻ ټبي ٶؿبػي دٷجٻ اي ،دكٳي ،اثطيكٳي ٸ ٦ٷٟي ثٹز .
زض ػسٸْ 1-1٬طٞيز ٸ ٲبٮ٧يز ايٵ ٸاحسټبي ٶؿبػي ثٻ س٧ٟي ٥ضقشٻ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز:
ػسٸْ 1 - 1 ٬طٞيز نٷبيٕ ٶؿبػي ايطاٴ ديف اظ ػٷ ٩ػٽبٶي زٸٰ
سٗساز

سٗساز زٸ٤

سٗساز زؾش٫بٺ

٦بضذبٶٻ

ضيؿٷس٪ي

ثبٞٷس٪ي

ٶؿبػي ٶري

2

57.000

1.350

زٸٮشي ( قبټي ٸ ثٽكٽط )

ٶؿبػي ٶري

28

165.840

1.137

ذهٹني ( ٶ٣بٌ ٲرشٯ) ٝ

ٶؿبػي دكٳي

7

24.150

380

ذهٹني ( ٶ٣بٌ ٲرشٯ) ٝ

اثطيكٱ

1

73.404

220

زٸٮشي ( چبٮٹؼ )

٦ٷ ٝثبٞي

1

1.280

60

زٸٮشي ( قبټي )

٦ٷ ٝثبٞي

1

1.080

40

ذهٹني

ضقشٻ ٶؿبػي

ٲح٭ ٸ ٶٹٔ ٲبٮ٧يز

ٲبذص  :ٲٽسي ظضټي ،نٷبيٕ ٶؿبػي ،ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ،سٽطاٴ 1357
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چٷبٶچٻ ديساؾز ،چٽبض ٸاحس اظ ٦ 40بضذبٶٻ ٶؿبػي ٲٹػٹز زض ؾبٮٽبي ديف اظ ػٷ ٩ػٽبٶي
زٸٰ زٸٮشي ثٹز ،ٸ ثب ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲؿش٣يٱ زٸٮز ايؼبز قسٺ ثٹز .ټس ٜزٸٮز اظ سبؾيؽ ايٵ
٦بضذبٶٻ ټب سبٲيٵ ٲحهٹالر ٶؿبػي ٲٹضز ٶيبظ زاذ٭ ٦كٹض ٸ ٶيع آٲٹذشٵ ضٸـ ثٽطٺ ثطزاضي
اظ زؾش٫بٺ ټبي سٹٮيسي ٸ ضٸـ ٲسيطيز نحيح آٴ ثٻ ثرف ذهٹني ثٹز.
٦٭ سٹٮيس ٦بضذبٶٻ ټبي ٲبقيٷي زض ثرف ثبٞٷس٪ي دبضچٻ ټبي ٶري ؾبالٶٻ حسٸز  60ٲيٯيٹٴ ٲشط
ثٹز ٦ٻ س٣طيجبً ٶيٳي اظ احشيبػبر زاذٯي ضا ثطَط ٜٲي ؾبذز ،سٹٮيس دبضچٻ ټبي دكٳي ٶيع زض
حسٸز ي ٥ٲيٯيٹٴ ٲشط زض ؾب ٬ثٹز ٦ٻ ٦ٳشط اظ ي ٥ؾٹٰ ٲهط ٜزاذٯي ضا سبٲيٵ ٲي ٦طز .سٷٽب
٦بضذبٶٻ حطيطثبٞي ثب سٹٮيس  500ټعاض ٲشط دبضچٻ اثطيكٳي زض ؾب ٬انٹالً ٢بزض ثٻ ػٹاث٫ٹيي
ٶيبظټبي ٦كٹض ٶجٹز.
زض َي ؾبٮٽبي ػٷ ٩ػٽبٶي زٸٰ ثط اطط اٸيبٔ ٶبثؿبٲبٴ ٦كٹض ٸاضزار ٲٷؿٹػبر ٦ٻ اظ ٶٓط
ٲطٚٹثيز اظ ٦بالټبي سٹٮيسي ٲكبثٻ زاذٯي ثٽشط ثٹز ضٸ ثٻ ٦بټف ٶٽبز ٸ زض ٶشيؼٻ ٢يٳز ٞطٸـ
٦بالټبي ذبضػي ؾيطي نٗٹزي ديٳٹز  .ثٻ ټٳيٵ ؾجت ٲطزٰ آٴ ظٲبٴ ٦ٻ ٢سضر ذطيسقبٴ
ثؿيبض ٦ٱ قسٺ ثٹز ٸ ٶٳي سٹاٶؿشٷس اظ ٦بالټبي ذبضػي ٸ ٲطٚٹة اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس ثٻ ح٧ٱ
يطٸضر اظ ٲحهٹالر ٶؿبػي زاذٯي ثيكشط اؾش٣جب ٬ٶٳٹزٶس .زضثبضٺ حؼٱ ٸاضزار ٲٷؿٹػبر
زض ايٵ زٸضٺ آٲبض ز٢ي٣ي زض زؾز ٶيؿز ،ػبٴ ثبضي يط زض ٦شبة ذٹز آٲبضي ضا ش٦ط ٦طزٺ ٸ
ٲٗش٣س اؾز ٸاضزار ٲٷؿٹػبر ٶري اظ حسٸز  10ټعاض سٵ زض ؾبٮٽبي  1311سب  1322ثٻ حسٸز
 5ټعاض سٵ زض ؾبٮٽبي  1325سب ٦ 1326بټف يبٞشٻ اؾز  .زض ټط حب٦ ٬بټف ٸاضزار ٸ اٞعايف
س٣بيب ثطاي ٲٷؿٹػبر زاذٯي قطايٍ ٸ ٲٹٗ٢يز ٲٷبؾجي ثطاي نبحجبٴ نٷبيٕ ٶؿبػي ٞطاټٱ
آٸضز ثٻ َٹضي ٦ٻ ثب ٸػٹز ٲك٧الر ٖسيسٺ اي ٦ٻ زض ٦بض سٹٮيس زاقشٷس ثب سٳبٰ ْطٞيز  -حشي
زض ؾٻ ٶٹثز ٦بضي – ثٻ سٹٮيس ٲي دطزاذشٷس ٸ زض ؾبيٻ حٳبيشٽبي زٸٮز اظ ٲحهٹالر زاذٯي
ٲٷب ٕٞؾطقبضي ثٻ زؾز ٲي آٸضزٶس.
نٷبيٕ ٶؿبػي ثٻ ٮُ ٝٸيٗيز دسيس آٲسٺ چٷس ؾبٮي ضا ثٻ ټٳيٵ ٲٷٹا٪ ٬صضاٶس ،ٸٮي ايٵ ضٸٶس
زيطي ٶذبييس ٸ نٷبيٕ ٶؿبػي ٦كٹض زچبض ض٦ٹز قسٺ ٸ ثبظزټي آٶٽب ثٻ ٲطٸض ؾيط ٶعٸٮي يبٞز .
ٖٯز ايٵ ٲؿأٮٻ چيعي ٶجٹز ػع اؾشٟبزٺ ٶبزضؾز ٸ ٚيطانٹٮي اظ ٲبقيٵ آالرٖ ،سٰ سٹػٻ ثٻ
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ْطٞيز ؾبظي ٸ ٖسٰ ثبظؾبظي ٲبقيٵ آالر ٲؿشٽٯ ٥قسٺ ٸ ٞطؾٹزٺ ٦ٻ ضٸظ ثٻ ضٸظ ٦يٟيز
ٲحهٹالر ضا دؿز سط ٲي ٦طز.
ثب دبيبٴ يبٞشٵ ػٷ ،٩زٸٮز ثطاي ثٽجٹز اٸيبٔ ا٢شهبزي ٸ حط٦ز ثٻ ؾٹي سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ثٻ
سسٸيٵ ثطٶبٲٻ ټبي ٖٳطاٶي ضٸي آٸضز ،ٸ اٸٮيٵ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي ټٟز ؾبٮٻ ضا زض ؾب 1327 ٬ثٻ
اػطا ٪صاقز  .ؾٗي زٸٮز ثط ايٵ ثٹز ٦ٻ زض چبضچٹة ايٵ ثطٶبٲٻ ټب ،ظٲيٷٻ ټبي سٹؾٗٻ ٸ
ديكطٞز ٦كٹض ضا زض ثركٽبي ٲرشٯ ٝا٢شهبزي ٞطاټٱ آٸضز .اػطاي ايٵ ثطٶبٲٻ ټب اططاسي ضا
ضٸي ثركٽب ٸ نٷبيٕ اظ ػٳٯٻ نٷٗز ٶؿبػي ثٻ ټٳطاٺ زاقز ٦ٻ ثطضؾي آٶٽب ذبٮي اظ ٞبيسٺ
ٶيؿز.


صٌؼت ًساجي در ترًاهِ ّاي ػوراًي پيص از اًمالب اسالهي

زٸٮز زض ثطٶبٲٻ اٸٖ ٬ٳطاٶي (  ) 1327 – 34نٷبيٕ ٶؿبػي ضا ٶيع ٲٹضز سٹػٻ ٢طاضزاز ٸ زض
ٶشيؼٻ ايٵ سٹػٻ ٸ حٳبيز زض ؾبٮٽبي دؽ اظ ػٷ ٩ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض نٷٗز ٶؿبػي ضٸ ثٻ
اٞعايف ٶٽبز .اٞعايف ٸ سٹػٻ ثرف ذهٹني ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض نٷٗز ٶؿبػي ٖالٸٺ ثط
سٹػٻ ٸ حٳبيز زٸٮزٖ ،ٯشٽبي زي٫طي ٶيع زاقز ٦ٻ ٲٽٳشطيٵ آٶٽب ضا چٷيٵ ٲي سٹاٴ ثطقٳطز:
 - 1اٞعايف ضٸظ اٞعٸٴ س٣بيب
 - 2ٶيبظ ٲجطٰ ثٻ سرهيم ٲبقيٵ آالر
 - 3ثطآٸضز ذٹـ ثيٷبٶٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضاٴ اظ ؾٹز حبن٭ اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ٗٞ - 4بٮيز ٞطٸقٷس٪بٴ ٲبقيٵ آالر ذبضػي ثطاي ٞطٸـ ٲبقيٵ آالر ٶؿبػي ٸ قطايٍ
ٞطٸـ ثطاؾبؼ اٖشجبضاسي ٦ٻ زض ْبټط زضاظ ٲسر ٲي ٶٳٹز
ٞ - 5طاټٱ ثٹزٴ دٷجٻ َجيٗي ٦ٻ ثرف ٖٳسٺ ٲٹاز اٸٮيٻ ضا سك٧ي٭ ٲي زاز.
 - 6سٹػٻ ٸ سكٹي ١زٸٮز ثطاي سبؾيؽ نٷبيٕ ٸ دطزاذز ٸاٰ ٸ اٖشجبضار ٸ اټشٳبٰ زٸٮز ثٻ
نطٞٻ ػٹيي اضظي.
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زٸٮز زض اٖشجبضار ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ اٸ ٬ؾٽٳي ٲٗبز 2/4 ٬زضنس ٲٗبز 502 ٬ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثطاي
ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ٶؿبػي اذشهبل زازٺ ثٹز ٦ٻ س٣طيجب سٳبٰ آٴ نط ٜؾطٲبيٻ ٪صاضي زض چيز
ؾبظي سٽطاٴ ٸ ٶؿبػي قٳبضٺ  2قبټي قس .
ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ثطٶبٲٻ اٸ ٬سب حسٸزي ثط نٷٗز ٶؿبػي ٶري ٦ٻ ضٸ ثٻ ٶبثٹزي ٸ ٲؿشٽٯ٥
قسٴ ثٹز ػبٶي زٸثبضٺ ثركيسٺ ثبقس ،ثٻ َٹضي ٦ٻ َي زٸضٺ يبظزٺ ؾبٮٻ  1317سب 1327
ټيچ٫ٹٶٻ ْطٞيز ػسيسي ثٻ ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي ٶري ايبٞٻ ٶكسٺ ثٹز ٸ ٦بضذبٶٻ ټبي
ٲٹػٹز ثب ٸػٹز ٲبقيٵ آالر ٢سيٳي ٸ ٞطؾٹزٺ ،ٸ ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ټعيٷٻ اي ضا نط ٜثٽؿبظي ٸ
ْطٞيز ؾبظي ٶٳبيٷس ثٻ ٦بض ذٹز ازاٲٻ زازٺ ثٹزٶس .اٲب اظ ؾب ٬زٸٰ ثطٶبٲٻ يٗٷي زض ؾب1328 ٬
ْطٞيشٽبي ػسيس ثٻ سٹاٴ سٹٮيس زاذٯي ٦كٹض زض ثرف ٶؿبػي ٶري اٞعٸزٺ قس.
زٸٲيٵ ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي ټٟز ؾبٮٻ ٦كٹض(  ) 1335-41زض حبٮي ثٻ اػطا ٪صاقشٻ قس ٦ٻ نٷبيٕ
ٶؿبػي ٸيٗيز ٶبٲٷبؾجي زاقشٷس  .ثب آٶ٧ٻ زض ثطٶبٲٻ اٸ ٬زض سرهيم اٖشجبضار ٖٳطاٶي ثٻ
ٶؿبػي ثٻ ٖٷٹاٴ نٷٗز اٸ٦ ٬كٹض سٹػٻ قسٺ ثٹز؛ ثٻ ٖٯز ٖسٰ زؾشطؾي ثٻ ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ
ٲبټط زض ؾُٹح ٲرشٯ ٝٲٽبضر ،ٶبآ٪بټي ثٻ ؾيؿشٱ ټبي ٲسضٴ حؿبثساضي ،زض ٶٓطٶ٫طٞشٵ
اؾشٽال ٤ؾطٲبيٻ ،ثي سٹػٽي نبحجبٴ نٷبيٕ زض ثٻ ٦بض٪ٳبضي نحيح ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٦بض٪طاٴ ،ٸ
ٞطؾٹزٺ ثٹزٴ ٲبقيٵ آالر ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي ،ظٲيٷٻ ټبي ٸضق٧ؿش٫ي نٷبيٕ ٶؿبػي ٦كٹض
زض اثشساي ثطٶبٲٻ زٸٰ ٞطاټٱ قسٺ ثٹز.
ٖالٸٺ ثط ايٵ ،زض اٸاي٭ ثطٶبٲٻ زٸٰ سب حسٸز ثؿيبض ظيبزي ٲٹاٶٕ ٸضٸز ٲٷؿٹػبر ذبضػي
ثطزاقشٻ قسٺ ثٹز ٸ زض ٶشيؼٻ ٲ٣ساض ٢بث٭ سٹػٽي ٲٷؿٹػبر ثٻ ٸيػٺ ٲٷؿٹػبر دكٳي ٸاضز
٦كٹض ٲي قس .ايٵ ٲؿأٮٻ ؾجت ٲي قس ٦ٻ سٹٮيسار زاذٯي ثٻ ٖٯز ٪طاٶي ٢يٳز ٸ ٶساقشٵ
ٲطٚٹثيز سٹاٶبيي ض٢بثز ثب ٲٷؿٹػبر ذبضػي ضا ٶساقشٻ ثبقٷس .زض ايٵ قطايٍ ٸ اٸيبٔ ٦ٻ
ذُط ٶبثٹزي ٸ ؾ٣ٹٌ ،نٷٗز ٶؿبػي ضا ثٻ قسر سٽسيس ٲي ٦طز ،نبحجبٴ نٷبيٕ ثرف
ٖٳٹٲي ٸ ذهٹني ثب ټٳ٧بضي ي٧سي٫ط ثطاي ٶؼبر ايٵ نٷٗز ٲُبٮٗبر ٸ ثطضؾيٽبيي ضا ثط
ٲجٷبي ټسٞٽبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ٖٳطاٶي ٦كٹض اٶؼبٰ زازٶس.
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دطزاذز ٸاٲٽبي نٷٗشي ثب قطايٍ ثؿيبض آؾبٴ ثٻ نبحجبٴ نٷبيٕ ٶؿبػي اظ ٲح٭ سٟبٸر
اضظيبثي دكشٹاٶٻ اؾ٧ٷبؼ ،اذص ٲبٮيبر اظ ٸاضزار ٲٷؿٹػبر ،زضيبٞز ٲجبٮٛي ثبثز ح٣ٹ٠
٪ٳط٦ي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي اظ ٦بالټبي ٲكبثٻ ذبضػي اظ ػٳٯٻ ا٢ساٲبر حٳبيشي زٸٮز اظ ٶؿبػي
ثٹز ٦ٻ زض ٶشيؼٻ ايٵ حٳبيشٽب زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ سٳبي٭ ظيبزي زض ثرف ذهٹني ثطاي
ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ايٵ نٷٗز ثٻ ٸػٹز آٲس ٸ سٗساز ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي ٦كٹض ضٸ ثٻ اٞعايف
ٶٽبز .ثٻ َٹضي ٦ٻ زض ؾب ٬دبيبٶي ثطٶبٲٻ سٗساز ٦بضذبٶٻ ټبي ٶؿبػي زض ضقشٻ ٶري ثٻ  59ٸاحس
ٸ زض ضقشٻ دكٳي ثٻ  11ٸاحس ضؾيس .ايٵ اٲط زض حبٮي نٹضر ٲي ٪طٞز ٦ٻ حسٸز  20ؾب٬
ټيچ ٦بضذبٶٻ ٶؿبػي دكٳي سبؾيؽ ٶكسٺ ثٹز .زض زٸضاٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ ٖٳطاٶي يٗٷي اظ ؾب٬
 1338سب ؾب 1341 ٬چٽبض ٸاحس ثعض ٨ػسيس نٷٗشي زض ايٵ ضقشٻ سبؾيؽ قس ٸ ثٻ ثٽطٺ
ثطزاضي ضؾيس.
ي٧ي اظ ټسٞٽبي ثطٶبٲٻ ؾٹٰ (  ) 1342-46زض ثرف نٷٗز ،ايؼبز ٸ سٹؾٗٻ نٷبيٗي ثٹز ٦ٻ ثب
ايؼبز حسا٦ظط اضظـ اٞعٸزٺ ،ؾٽٱ ٖٳسٺ اي زض اٞعايف اقشٛب ٬ٸ نطٞٻ ػٹيي اضظي زاقشٻ ٸ
ٶيع زض نٹضر اٲ٧بٴ زضآٲس اضظي ثيكشطي ضا ٞطاټٱ ٶٳبيٷس .زض ثطٶبٲٻ ؾٹٰ ،ا٢ساٲبر ،حٳبيشٽب ٸ
٦ٳ٧ٽبي زٸٮز ثٻ ايٵ نٷٗز ظٲيٷٻ ټبي ضقس ٸ س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ نٷٗز ٶؿبػي ضا ٞطاټٱ
آٸضز ،ثٻ َٹضي ٦ٻ زض ايٵ زٸضٺ ٦بضذبٶٻ ټبي ػسيسي سبؾيؽ قسٶس ٸ ثب ؾطٲبيٻ ٪صاضي زٸٮز
ٸ ٸاٲٽبي اُٖبيي٦ ،بضذبٶٻ ټبيي ٶيع اظ ٸضق٧ؿش٫ي ٶؼبر يبٞشٷس ٦.بضذبٶٻ ضيؿجب ٜانٟٽبٴ ٸ
٦بضذبٶٻ سبع انٟٽبٴ اظ ٦بضذبٶٻ ټبيي ثٹزٶس ٦ٻ اظ َطي ١ثٹزػٻ حٳبيز اظ نٷبيٕ ٸ ػٯٹ٪يطي
اظ سُٗي٭ ٦بضذبٶٻ ټب ٸاٲٽبيي ضا زض ٢بٮت َطحٽبي ؾط ٲبيٻ ٪صاضي ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي ؾٹٰ اظ
زٸٮز زضيبٞز زاقشٷس ٸ سٹاٶؿشٷس ثٻ ٖطنٻ سٹٮيس ثبظ٪طزٶس .
زض ؾب ٬ټبي دبيبٶي ثطٶبٲٻ ؾٹٰ نٷٗز ٶؿبػي زض ضقشٻ ٶؿبػي ٶري س٣طيجبً ذٹزٟ٦ب قسٺ ثٹز ٸ
ٶيبظټبي زاذٯي سٹؾٍ ٦بضذبٶٻ ټبي زاذٯي سبٲيٵ ٲي قس .حشي ٦بضذبٶٻ ټب ثب ايبٞٻ سٹٮيس ٶيع
ضٸثطٸ ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٖسٰ ٦يٟيز ٲُٯٹة ٸ ٢يٳز ٲٷبؾت ٢بث٭ نبزضار ٶجٹز ،يٳٵ ايٷ٧ٻ
نبحجبٴ نٷبيٕ ٶيع ثٻ ثبظاضيبثي آقٷبيي چٷساٶي ٶساقشٷس.
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ټط يٯٕ ضقشٻ نٷٗز ٶؿبػي دكٳي ثب ايٷ٧ٻ ټٷٹظ ٢بزض ٶجٹز ٲ٣ساضي اظ ٶيبظټبي زاذٯي ضا
سبٲيٵ ٦ٷس ،زض ايٵ ضقشٻ ٶيع ضقس ٢بث٭ ٲالحٓٻ اي زض سٹٮيسار اظ ٮحبِ ٦ٳي ٸ ٦يٟي اسٟب٠
اٞشبز ٸ ٸاضزار ٲٷؿٹػبر دكٳي ثٻ قسر ٦بټف يبٞز .ثٷبثطايٵ ٲي سٹاٴ ٟ٪ز ٦ٻ ثطٶبٲٻ
ٖٳطاٶي ؾٹٰ زض ضقس ٸ سٹؾٗٻ نٷٗشي ٶؿبػي ٲٹ ١ٞثٹز ٸ ٪بٲٽبي ٲٽٳي زض ق٧ٹٞبيي ٸ
اضس٣بي ايٵ نٷٗز زض زٸضاٴ ثطٶبٲٻ ؾٹٰ ثطزاقشٻ قس .اٮجشٻ ٶجبيس ٞطاٲٹـ ٦طز ٦ٻ ايٵ ضقس ٸ
سٹؾٗٻ زض ؾبيٻ حٳبيشٽبي زٸٮز ٸ ٢ٹاٶيٵ ٪ٳط٦ي ثسؾز آٲس .
ټس ٜانٯي ثطٶبٲٻ چٽبضٰ (  ) 1347-51زض نٷٗز ضؾيسٴ سٹٮيس زاذٯي ثٻ ؾُح ذٹزٟ٦بيي
ثٹز .ثطاي نٷٗز ٶؿبػي ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض آٴ نٷٗز دٹقب ٤ٸ چطٰ ٶيع زيسٺ قسٺ ثٹز ،ثط
ٲجٷبي اضظـ اٞعٸزٺ ٸ اضظـ سٹٮيسار ټسٞٽبيي زض ثطٶبٲٻ سٗييٵ قس .زٸٮز زض ثطٶبٲٻ چٽبضٰ
زي٫ط ٶٓيط ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ ٸاضز ٶكس ٸ ٶ٣ف انٯي ضا ثٻ ٖٽسٺ ثرف ذهٹني
٪صاقز حشي زض ثطٶبٲٻ اقبضٺ اي ثٻ ا٢ساٲبر زٸٮز ثطاي سٹؾٗٻ ضقس نٷٗز ٶؿبػي ٶكس ٸ
 ٍ٣ٞزض سٗييٵ ټسٞٽبي ثطٶبٲٻ نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ش٦طي اظ نٷبيٕ ٶؿبػيجٻ اٶًٳبٰ دٹقب ٤ٸ چطٰ
ثٻ ٲيبٴ آٲسٺ ٸ ضقس ؾبالٶٻ اي ثطاثط  11/1زضنس اضظـ سٹٮيسار آٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس.
زض ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي چٽبضٰ ؾٽٱ نٷبيٕ ٶؿبػي ٶؿجز ثٻ ٦٭ نٷبيٕ ٦كٹض اظ ٶٓط اضظـ سٹٮيسار
 16/3زضنس ،اظ ٶٓط حؼٱ ؾطٲبيٻ ٪صاضي  5/3زضنس ،اظ ٶٓط اقشٛب 14/5 ٬زضنس ٸ اظ ٶٓط
اضظـ اٞعٸزٺ  17/5زضنس ثٹز .
ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي دٷؼٱ (  ) 1352-56زض حبٮي اػطا قس ٦ٻ ٸيٗيز ا٢شهبزي ٦كٹض ثٻ ٸاؾُٻ
اٞعايف ٶب٪ٽبٶي ٸ قسيس ٢يٳز ٶٟز ٸ ٶيع اٞعايف ٞٹ ٠اٮٗبزٺ ٲ٣ساض سٹٮيس ٸ نبزضار ٶٟز،
ثؿيبض ٲُٯٹة ٸ ايسٺ ا ٬ثٹز  .زض ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي دٷؼٱ ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ نٷٗز ٶؿبػي زض
اٶشٽبي ثطٶبٲٻ چٽبضٰ ٦ٻ س٣طيجبً ثٻ ذٹزٟ٦بيي ضؾيسٺ ثٹزٖ ،الٸٺ ثط سٗييٵ ټس ٜسبٲيٵ ٶيبظټبي
زاذٯي ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض ثطٶبٲٻ ټبي ٖٳطاٶي نبزضار ٲحهٹالر ٶؿبػي ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ
ټسٞٽب ٸ ؾيبؾشٽبي ثطٶبٲٻ سٗييٵ قس  .زض ثطٶبٲٻ ٖٳطاٶي دٷؼٱ ٖالٸٺ ثط نٷٗز ٶؿبػي دكٳي،
ضقشٻ ټبي ػسيسي زي٫ط ٦ٻ ديف اظ ايٵ ٗٞبٮيز آٴ چٷساٶي ٶساقشٷس زض ايٵ زٸضٺ ٗٞبٮشط قسٶس .
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اظ آٴ ػٳٯٻ ٲي سٹاٴ ثٻ نٷٗز ٦كجبٞي٦ ،ٷ ٝثبٞي ،دٯي دطٸدٯيٵ ٸ  ٝ٦دٹـ ٲبقيٷي اقبضٺ
ٶٳٹز .

 2-1زًجيرُ ارزش صٌايغ ًساجي ٍ پَضان
ثطاؾبؼ ٪عاضـ نٷسٸ ٠سٹؾٗٻ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ 2ٲشحس نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زاضاي زٸ ٶٹٔ
ظٶؼيطٺ اضظـ ٲشٟبٸر ٲي ثبقٷس ٦ٻ زاضاي سٟبٸر ټبي اؾبؾي اؾز :
ظٶؼيطٺ اضظـ ٶؿبػي اظ ٶٹٔ  producer-drivenاؾز ثٻ ايٵ ٲٟٽٹٰ ٦ٻ زض قج٧ٻ سٹظيٕ
ػٽبٶي ٶ٣ف انٯي ضا سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ايٟب ٲي ٦ٷٷس ٸ اظ ايٵ ٶٓط ٲكبثٻ نٷبيٕ ټٹاديٳبؾبظي –
ذٹزضٸؾبظي ٸ ٦بٲذيٹسط اؾز.
زض ازاٲٻ ثٻ َٹض قٳبسي ٥ظٶؼيطٺ اضظـ ٶؿبػي ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.
اٲب زض نٷٗز دٹقب ٤ظٶؼيطٺ اضظـ اظ ٶٹٔ  buyer-drivenٲي ثبقس ثٻ ايٵ ٲٗٷي ٦ٻ زض ايٵ
نٷبيٕ ذطزٺ ٞطٸـ ټب – ثبظاضيبة ټب ٸ نبحجبٴ ثطٶس ٶ٣ف ٲحٹضي ضا ثط ٖٽسٺ زاضٶس .ظٶؼيطٺ
اضظـ دٹقب ٤ٶيع زض ق٧٭ ثٗس ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.

The global appeal value chain , UNIDO 2003
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2

ظٶؼيطٺ اضظـ ٶؿبػي

تَزيغ

 بستِ

بٌذي

تَليذ

تَليذ

تَليذ

پَضاک

پارچِ

ليفً/خ

 پارچِ ّا دٍ

 پارچِ ّا بِ

ً خْاي

ّاي ًساجي از

قطؼات

طريق کاًالْاي

کَچکتر الگَي

يا

تَزيغ

پخص

لباس بريذُ هي

ّستٌذ .پارچِ

پَضاک

هي

ضًَذ.

ضًَذ

ّاي حلقَي ًيس

استفادُ

بريذُ

دٍ ًَع حلقَي

ضًَذ.

ضذُ بَسيلِ ي

تاري ٍ حلقَي

 قطؼات

هاًٌذ:
 هغازُ ّاي
آًاليي ٍ تَزيغ

دٍخت

پستي

هتٌاسب

ّاي

ًَع تاري پَدي

هصٌَػي ،براي

حلقَي

تَليذ پارچِ ٍ

پَدي ّستٌذ.

ٍ

 رٍل ّاي پارچِ

 تاجراى

ػوذُ

هتٌَع کٌار ّن

هٌظَر

(هغازُ

ّاي

دٍختِ

هي

زًجيرُ

اي

ضًَذ.

هحلي ٍ هلي،
فرٍضگاّْا

ٍ

دستيابي

 قبل ٍ بؼذ از

سَپرهارکتْا)
ً وايٌذگي ّاي

آزهايص

 الياف هصٌَػي
از

طريق

فرآيٌذّاي
هختلف

بِ

ضيويايي تَليذ

رًگْاي دلخَاُ

ضذُ

با

رًگ هي ضًَذ.

استفادُ

 پارچِ ّا بؼذ از

فرآيٌذّاي
ضستطَ،

فرٍش

بِ

هي

ٍ

از

فرآيٌذ

تويس ضذى ٍ

ريسٌذگي

ّاي

خطک ضذىٍ ،

ًخ تبذيل هي

کطص ٍ غيرُ

آزهايص کٌترل

ضًَذ.

لباس

کيفيت ،دٍبارُ

اًجام هي ضَد.

رٍي رٍل ّا

رٍي

پيچيذُ
ضًَذ.
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هي

بِ

زًجيرُ ارزش پَضان
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 3-1فرآيٌذ تَليذ
اؾشبٶساضز ٞطايٷس سٹٮيس زض نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ثٻ قطح ظيط اؾز :


سبٲيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ ( اٮيب) ٜ



سجسي٭ ثٻ ٲٹاز ٸاؾٍ ( ٶد ٸ دبضچٻ )



َطاحي



ثبٞٷس٪ي



زٸذز ( زض ثرف دٹقب) ٤



س٧ٳي٭ ٸ دطزاذز ( ) Finishing

ٲٹازاٸٮيٻ انٯي ايٵ نٷٗز اٮيبَ ٜجيٗي ( ٖٳسسب دٷجٻ ) ٸ ٲهٷٹٖي ( دٯي اؾشط ،دٯي دطٸديٯٵ،
ٶبيٯٹٴ ٸ  ) ...ٲي ثبقس ٦ٻ ثٻ زٸ حبٮز اٮيب٦ ٜٹسبٺ ٸ اٮيب ٜي٧ؿطٺ ( ٞيالٲٷز ) سٹٮيس ٲي قٹٶس
 .سٹٮيس دٷجٻ زض زاذ٭ ٦كٹض حسٸز  65ټعاضسٵ ٸ ٶيبظ آٴ  150ټعاض سٵ ثطآٸضز ٲي ٪طزز  .اٮيبٜ
ؾذؽ زض ؾيؿشٱ ټبي ٲرشٯ ٝضيؿٷس٪ي ( دٷجٻ اي ،ؾٳي ٸضؾشس ،اٸدٵ اٶس ) ثهٹضر ٶد زض
آٲسٺ ٸ دؽ اظ َي ٲطاح٭ ٲ٣سٲبر ثبٞٷس٪ي ٸاضز دطٸؾٻ ثبٞٷس٪ي ٲي قٹٶس ٸ يب ايٵ ٦ٻ
ثهٹضر اٮيب٦ ٜٹسبٺ زض ٢ؿٳز ٲٷؿٹػبر ثي ثبٞز ( ٲبٶٷس ٲٹ٦ز ٶٳسي ) ٲؿش٣يٳب ث٧بض ٪طٞشٻ
ٲي قٹٶس .
اٶٹأ دطٸؾٻ ټبي ثبٞٷس٪ي ٦ٻ زض ٦كٹض ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز ثٻ قطح ظيط اؾز :
 )1ثبٞٷس٪ي سبضي دٹزي ()Weaving
ٲحهٹ ٬ذطٸػي ثرف ثبٞٷس٪ي اٶٹأ دبضچٻ سبضي دٹزي ثطاي ٲهط ٜدٹقب – ٤ضٸٲجٯي –
ٲٷؿٹػبر ذبٶ٫ي ٸ يب ٞطـ ٲبقيٷي ٲي ثبقس  .زض ثرف ٞطـ ٲبقيٷي ٶد ټبي ضٶ٫طظي قسٺ
ٲؿش٣يٳب ٸاضز زؾش٫بٺ ثبٞز قسٺ ٸ اٶٹأ ٢بٮي ٲبقيٷي زض ٦يٟيز ټبي ٲرشٯ ٝضا ثٹػٹز ٲي
آٸضٶس .
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 )2ثبٞٷس٪ي حٯ٣ٹي ( ) Knitting
زض ثبٞٷس٪ي حٯ٣ٹي دبضچٻ ټبي ٦كجب ٜثطاي اؾشٟبزٺ زض ثرف دٹقب ٤سٹٮيس ٲي قٹز  .ايٵ
دطٸؾٻ ٲيشٹاٶس ي٧ي اظ ٶٹٔ ثبٞٷس٪ي سرز ،حٯ٣ٹي سبضي ( دطزٺ ٦شٵ ٸ ضاق٭ ) ٸ يب حٯ٣ٹي
دٹزي ثبقس .
 )3سبٞشيٷ) Tufting ( ٩
زض ؾج ٥سبٞشيٷ ٩اٮيب ٜٸ ٶد زض ي ٥دبضچٻ ظٲيٷٻ ٦بقشٻ قسٺ ٸ دؽ اظ چؿجبٶسٴ دبضچٻ طبٶٹيٻ
ثٻ دكز آٴ آٲبزٺ ثٽطٺ ثطزاضي ٲي قٹز  .زض ايطاٴ اظ ايٵ ؾج ٥ثطاي سٹٮيس ٲٹ٦ز سبٞشيٷ ٩ٸ ٶيع
ٞطـ ټبي سبٞشيٷ٫ي زؾشي ( ) hand tuftingاؾشٟبزٺ ٲي قٹز .
٢بث٭ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٖٳ٭ ضٶ٫طظي ٸ چبح ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ٲحهٹ ٬ٸ س٧ٷٹٮٹغي اٶشربة قسٺ زض
ټط ٲطحٯٻ اي ٲيشٹاٶس ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪يطز  .آذطيٵ ٲطحٯٻ ٞطآيٷس سٹٮيس ،س٧ٳي٭ – دطزاذز
( قبٲ٭ آټبض ظٶي ٸ قيطيٷ ) ٩ٸ ثؿشٻ ثٷسي ٲحهٹ ٬ٲي ثبقس .

ًتيجِ گيري
ثب ٶ٫بټي ثٻ ؾيط سحٹالر ٶؿبػي اظ ثسٸ نٷٗشي قسٴ سب زٸضاٴ اٸع آٴ ٦ٻ ثٻ ؾبٮٽبي 50-56
ثط ٲي ٪طزز ٲيشٹاٴ زضيبٞز ٦ٻ :


ضيكٻ ْٽٹض ٸ ديسايف نٷٗز ٶؿبػي زض ايطاٴ ضا ٲيشٹاٴ زض ؾٻ ٖبٲ٭ ؛ سبٲيٵ ٶيبظ
زاذ٭  ،اقشٛب ٬ٸ اضظـ اٞعٸزٺ ذالنٻ ٶٳٹز  .زٸٮز ثٻ ٲٷٓٹض سبٲيٵ ٶيبظ زاذ٭ 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 ٸا ٕ٢ٲيشٹاٴ ٶٹٖي نبزضار



سهٹض ٦طز ٦ٻ ثٻ ػبي ٸضٸز اضظ ثٻ ٦كٹض اظ ذطٸع آٴ ػٯٹ٪يطي ٲي ٶٳبيس .
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 ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ ٲحهٹالر ٶؿبػي ٸ
دٹقب ٤يٖ ٥بٲ٭ ٦ٯيسي زض سٹؾٗٻ ٸ ضقس ايٵ نٷٗز ثٹزٺ اؾز  .ايٵ ٖبٲ٭ زض



٦ٷبض اضظـ اٞعٸزٺ ثبال ػصاثيز ٞطاٸاٶي ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ايؼبز ٲي ٦طز .
ټط ظٲبٴ ٦ٻ زٸٮز ثٻ اټٳيز ٶ٣ف ٶؿبػي زض اضظآٸضي ٸ ايؼبز اقشٛب ٬سٹػٻ ٶٳٹزٺ
ٸ ثب اثعاضټبي ٲرشٯٟي چٹٴ ٸيٕ سٗطٞٻ ټب ٸ زض اذشيبض ٢طاضزازٴ سؿٽيالر اضظاٴ
٢يٳز اظ سٹؾٗٻ آٴ حٳبيز ٦طزٺ ٶشيؼٻ آٴ زض ثٽجٹز ٸيٗيز ا٢شهبزي ٦كٹض
ٲٯٳٹؼ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض آٲبض ثبال ثرٹثي ٶٳبيبٴ اؾز .
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 -2اسٌاد تاالدستي
ٲٽٳشطيٵ اؾٷبز ثبالزؾشي نٷبيٕ ٶؿبػي ٦كٹض ٖجبضسٷس اظ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ،چكٱ اٶساظ ثيؿز ؾبٮٻ
٦كٹض ،ؾيبؾز ټبي ٦ٯي ٶٓبٰ٢ ،بٶٹٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ ٸ ؾٷس ضاټجطز ٲٯي سٹؾٗٻ نبزضار
ٚيط ٶٟشي ٦كٹض ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ سٟهي٭ ټطي ٥اظ ايٵ اؾٷبز ثيبٴ ٲي قٹز.
 1-2لاًَى اساسي
اظ ػٳٯٻ انٹ٢ ٬بٶٹٴ اؾبؾي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٦ٻ ذٍ ٲكي ټبيي ثطاي ثرف نٷٗز،
ٲٗسٴ ٸ سؼبضر زاضز ،ٲي سٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط اقبضٺ ٶٳٹز:
.1

(ان٭  (3ثٷس  12ٸ  13ايٵ ان٭ ٖجبضسٷس اظ:


دي ضيعي ا٢شهبز نحيح ٸ ٖبزالٶٻ ثط َج ١يٹاثٍ اؾالٲي ػٽز ايؼبز ضٞبٺ ٸ ضٕٞ
٣ٞط ٸ ثطَط ٜؾبذشٵ ټط ٶٹٔ ٲحطٸٲيز زض ظٲيٷٻ ټبي سٛصيٻ ٸ ٲؿ٧ٵ ٸ ٦بض ٸ


.2

ثٽساقز ٸ سٗٳيٱ ثيٳٻ
سبٲيٵ ذٹزٟ٦بيي زض ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ٸ نٷٗز ٸ ٦كبٸضظي ٸ اٲٹض ٶٓبٲي ٸ ٲبٶٷس ايٷٽب

(ان٭  (43ثطاي سبٲيٵ اؾش٣ال ٬ا٢شهبزي ػبٲٗٻ ٸ ضيكٻ ٦ٵ ٦طزٴ ٣ٞط ٸ ٲحطٸٲيز ٸ
ثطآٸضزٴ ٶيبظټبي اٶؿبٴ زض ػطيبٴ ضقس ،ثب ح ّٟآظاز٪ي اٸ ،ا٢شهبز ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثط
اؾبؼ يٹاثٍ ظيط اؾشٹاض ٲي قٹز:


سبٲيٵ ٶيبظټبي اؾبؾي :ٲؿ٧ٵ ،ذٹضا ،٤دٹقب ،٤ثٽساقز ،زضٲبٴ ،آٲٹظـ ٸ دطٸضـ
ٸ اٲ٧بٶبر الظٰ ثطاي سك٧ي٭ ذبٶٹازٺ ثطاي ټٳٻ



سبٲيٵ قطايٍ ٸ اٲ٧بٶبر ٦بض ثطاي ټٳٻ ثٻ ٲٷٓٹض ضؾيسٴ ثٻ اقشٛب٦ ٬بٲ٭ ٸ ٢طاض زازٴ
ٸؾبي٭ ٦بض زض اذشيبض ټٳٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ ٢بزض ثٻ ٦بضٶس ٸٮي ٸؾبي٭ ٦بض ٶساضٶس ،زض ق٧٭
سٗبٸٶي ،اظ ضاٺ ٸاٰ ثسٸٴ ثٽطٺ يب ټط ضاٺ ٲكطٸٔ زي٫ط ٦ٻ ٶٻ ثٻ سٳط٦ع ٸ سساٸ ٬ططٸر
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زض زؾز اٞطاز ٸ ٪طٸٺ ټبي ذبل ٲٷشٽي قٹز ٸ ٶٻ زٸٮز ضا ثٻ نٹضر ي٥
٦بضٞطٲبي ثعض ٨ٲُٯ ١زضآٸضز .ايٵ ا٢ساٰ ثبيس ثب ضٖبيز يطٸضر ټبي حب٦ٱ ثط
ثطٶبٲٻ ضيعي ٖٳٹٲي ا٢شهبز ٦كٹض زض ټط ي ٥اظ ٲطاح٭ ضقس نٹضر ٪يطز.


سٷٓيٱ ثطٶبٲٻ ا٢شهبزي ٦كٹض ثٻ نٹضسي ٦ٻ ق٧٭ ٸ ٲحشٹا ٸ ؾبٖز ٦بض چٷبٴ ثبقس
٦ٻ ټط ٞطز ٖالٸٺ ثط سالـ قٛٯيٞ ،طنز ٸ سٹاٴ ٦بٞي ثطاي ذٹزؾبظي ٲٗٷٹي،
ؾيبؾي ٸ اػشٳبٖي ٸ قط٦ز ٗٞب ٬زض ضټجطي ٦كٹض ٸ اٞعايف ٲٽبضر ٸ اثش٧بض زاقشٻ



ثبقس.
ضٖبيز آظازي اٶشربة قٛ٭ ،ٸ ٖسٰ اػجبض اٞطاز ثٻ ٦بضي ٲٗيٵ ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ثٽطٺ
٦كي اظ ٦بض زي٫طي.




ٲٷٕ ايطاض ثٻ ٚيط ٸ اٶحهبض ٸ احش٧بض ٸ ضثب ٸ زي٫ط ٲٗبٲالر ثبَ٭ ٸ حطاٰ.
ٲٷٕ اؾطا ٜٸ سجصيط زض ټٳٻ قئٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ ا٢شهبز ،اٖٱ اظ ٲهط ،ٜؾطٲبيٻ ٪صاضي،
سٹٮيس ،سٹظيٕ ٸ ذسٲبر.



اؾشٟبزٺ اظ ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ٸ سطثيز اٞطاز ٲبټط ثٻ ٶؿجز احشيبع ثطاي سٹؾٗٻ ٸ ديكطٞز
ا٢شهبز ٦كٹض.




ػٯٹ٪يطي اظ ؾٯُٻ ا٢شهبزي ثي٫بٶٻ ثط ا٢شهبز ٦كٹض.
سب٦يس ثط اٞعايف سٹٮيسار ٦كبٸضظي ،زاٲي ٸ نٷٗشي ٦ٻ ٶيبظټبي ٖٳٹٲي ضا سبٲيٵ ٦ٷس
ٸ ٦كٹض ضا ثٻ ٲطحٯٻ ذٹزٟ٦بيي ثطؾبٶس ٸ اظ ٸاثؿش٫ي ثطټبٶس.

.3

(ان٭  (44ٶٓبٰ ا٢شهبزي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثط دبيٻ ؾٻ ثرف زٸٮشي ،سٗبٸٶي ٸ
ذهٹني ثب ثطٶبٲٻ ضيعي ٲٷٓٱ ٸ نحيح اؾشٹاض اؾز .ثرف زٸٮشي قبٲ٭ ٦ٯيٻ نٷبيٕ ثعض،٨
نٷبيٕ ٲبزض ،ثبظض٪بٶي ذبضػي ،ٲٗبزٴ ثعض ،٨ثبٶ٧ساضي ،ثيٳٻ ،سبٲيٵ ٶيطٸ ،ؾسټب ٸ قج٧ٻ ټبي
ثعض ٨آثطؾبٶي ،ضازيٹ ٸ سٯٹيعيٹٴ ،دؿز ٸ سٯ٫طا ٜٸ سٯٟٵ ،ټٹاديٳبيي٦ ،كشيطاٶي ،ضاٺ ٸ ضاٺ
آټٵ ٸ ٲبٶٷس ايٷٽب اؾز ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲبٮ٧يز ٖٳٹٲي ٸ زض اذشيبض زٸٮز اؾز .ثرف سٗبٸٶي
قبٲ٭ قط٦شٽب ٸ ٲؤؾؿبر سٗبٸٶي سٹٮيس ٸ سٹظيٕ اؾز ٦ٻ زض قٽط ٸ ضٸؾشب ثط َج ١يٹاثٍ
اؾالٲي سك٧ي٭ ٲي قٹز .ثرف ذهٹني قبٲ٭ آٴ ٢ؿٳز اظ ٦كبٸضظي ،زاٲساضي ،نٷٗز،
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سؼبضر ٸ ذسٲبر ٲي قٹز ٦ٻ ٲ٧ٳ٭ ٗٞبٮيشٽبي ا٢شهبزي زٸٮشي ٸ سٗبٸٶي اؾز .ٲبٮ٧يز زض
ايٵ ؾٻ ثرف سب ػبيي ٦ٻ ثب انٹ ٬زي٫ط ايٵ ٞه٭ ٲُبث ١ثبقس ٸ اظ ٲحسٸزٺ ٢ٹاٶيٵ اؾالٰ
ذبضع ٶكٹز ٸ ٲٹػت ضقس ٸ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ٦كٹض ٪طزز ٸ ٲبيٻ ظيبٴ ػبٲٗٻ ٶكٹز ٲٹضز
حٳبيز ٢بٶٹٴ ػٳٽٹضي اؾالٲي اؾز .سٟهي٭ يٹاثٍ ٸ ٢ٯٳطٸ ٸ قطايٍ ټط ؾٻ ثرف ضا
٢بٶٹٴ ٲٗيٵ ٲي ٦ٷس.
.4

(ان٭  (48زض ثٽطٺ ثطزاضي اظ ٲٷبثٕ َجيٗي ٸ اؾشٟبزٺ اظ زضآٲسټبي ٲٯي زض ؾُح اؾشبٶٽب ٸ
سٹظيٕ ٗٞبٮيشٽبي ا٢شهبزي ٲيبٴ اؾشبٶٽب ٸ ٲٷبَ ١ٲرشٯ٦ ٝكٹض ،ثبيس سجٗيى زض ٦بض ٶجبقس ،ثٻ
َٹضي ٦ٻ ټط ٲٷُ٣ٻ ٞطاذٹض ٶيبظټب ٸ اؾشٗساز ضقس ذٹز ،ؾطٲبيٻ ٸ اٲ٧بٶبر الظٰ زض زؾشطؼ
زاقشٻ ثبقس.

.5

(ان٭  )81زازٴ اٲشيبظ سك٧ي٭ قط٦شٽب ٸ ٲٹُؾؿبر زض اٲٹض سؼبضسي ٸ نٷٗشي ٸ ٦كبٸضظي
ٸ ٲٗبزٴ ٸ ذسٲبر ثٻ ذبضػيبٴ ٲُٯ٣ب ٲٳٷٹٔ اؾز.

.6

)ان٭  )104ثٻ ٲٷٓٹض سأٲيٵ ٢ؿٍ اؾالٲي ٸ ټٳ٧بضي زض سٽيٻ ثطٶبٲٻټب ٸ ايؼبز ټٳبټٷ٫ي
زض ديكطٞز اٲٹض زض ٸاحسټبي سٹٮيسي ،نٷٗشي ٸ ٦كبٸضظي ،قٹضاټبيي ٲط٦ت اظ ٶٳبيٷس٪بٴ
٦بض٪طاٴ ٸ زټ٣بٶبٴ ٸ زي٫ط ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲسيطاٴ ،ٸ زض ٸاحسټبي آٲٹظقي ،ازاضي ،ذسٲبسي ٸ ٲبٶٷس
ايٷٽب قٹضاټبيي ٲط٦ت اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اًٖبء ايٵ ٸاحسټب سك٧ي٭ ٲيقٹز .چ٫ٹٶ٫ي سك٧ي٭ ايٵ
قٹضاټب ٸ حسٸز ٸْبي ٝٸ اذشيبضار آٶٽب ضا ٢بٶٹٴ ٲٗيٵ ٲي٦ٷس.
 2-2چطن اًذاز تيست سالِ وطَر
ثٷب ثط چكٱ اٶساظ  ،1404ػبٲٗٻ ي ايطاٶي چٷيٵ ٸيػ٪ي ټبيي ثبيس زاقشٻ ثبقس:
سٹؾٗٻ يبٞشٻ ،ٲشٷبؾت ثب ٲ٣شًيبر ٞطټٷ٫ي ،ػٛطاٞيبيي ٸ سبضيري ذٹز ،ٸ ٲش٧ي ثط

.1

انٹ ٬اذال٢ي ٸ اضظـ ټبي اؾالٲي ،ٲٯي ٸ اٶ٣الثي ،ثب سأ٦يس ثط ٲطزٰ ؾبالضي زيٷيٖ ،ساٮز
اػشٳبٖي ،آظازي ټبي ٲكطٸٔ ،ح٦ ّٟطاٲز ٸ ح٣ٹ ٠اٶؿبٴ ټب ٸ ثٽطٺ ٲٷسي اظ اٲٷيز اػشٳبٖي
ٸ ً٢بيي.
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.2

ثطذٹضزاض اظ زاٶف ديكطٞشٻ ،سٹاٶب زض سٹٮيس ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ،ٲش٧ي ثط ؾٽٱ ثطسط ٲٷبثٕ
اٶؿبٶي ٸ ؾطٲبيٻ اػشٳبٖي ٸ سٹٮيس ٲٯي.

.3

اٲٵ ،ٲؿش٣٭ ٸ ٲ٣شسض ثب ؾبٲبٴ زٞبٖي ٲجشٷي ثط ثبظزاضٶس٪ي ټٳٻ ػبٶجٻ ٸ ديٹؾش٫ي
ٲطزٰ ٸ ح٧ٹٲز.

.4

ثطذٹضزاض اظ ؾالٲز ،ضٞبٺ ،اٲٷيز ٚصايي ،سأٲيٵ اػشٳبٖيٞ ،طنز ټبي ثطاثط ،سٹظيٕ
ٲشٷبؾت زضآٲس ،ٶٽبز ٲؿشح٧ٱ ذبٶٹازٺ ،ثٻ زٸض اظ ٣ٞطٞ ،ؿبز ،سجٗيى ٸ ثٽطٺ ٲٷس اظ ٲحيٍ
ظيؿز ٲُٯٹة.

.5

ٗٞب ،٬ٲؿئٹٮيز دصيط ،ايظبض٪ط ،ٲؤٲٵ ،ضيبيز ٲٷس ،ثطذٹضزاض اظ ٸػساٴ ٦بضي،
اٶًجبٌ ،ضٸحيٻ ي سٗبٸٴ ٸ ؾبظ٪بضي اػشٳبٖي ،ٲشٗٽس ثٻ اٶ٣الة ٸ ٶٓبٰ اؾالٲي ٸ ق٧ٹٞبيي
ايطاٴ ٸ ٲٟشرط ثٻ ايطاٶي ثٹزٴ.

.6

زؾز يبٞشٻ ثٻ ػبي٫بٺ اٸ ٬ا٢شهبزيٖ ،ٯٳي ٸ ٞٷبٸضي زض ؾُح ٲٷُ٣ٻ ي آؾيبي
ػٷٹة ٚطثي (قبٲ٭ آؾيبي ٲيبٶٻ٣ٟ٢ ،بظ ،ذبٸضٲيبٶٻ ٸ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ) ثب سأ٦يس ثط ػٷجف ٶطٰ
اٞعاضي ٸ سٹٮيس ٖٯٱ ،ضقس دطقشبة ٸ ٲؿشٳط ا٢شهبزي ،اضس٣بء ٶؿجي زضآٲس ؾطاٶٻ ٸ ضؾيسٴ ثٻ
اقشٛب٦ ٬بٲ٭.

.7

اٮٽبٰ ثرفٗٞ ،ب ٬ٸ ٲؤطط زض ػٽبٴ اؾالٰ ثب سح٧يٱ اٮ٫ٹي ٲطزٰ ؾبالضي زيٷي ،سٹؾٗٻ
ي ٦بضآٲس ،ػبٲٗٻ اذال٢ي ،ٶٹاٶسيكي ٸ دٹيبيي ٧ٞطي ٸ اػشٳبٖي ،سأطيط٪صاض ثط ټٳ٫طايي
اؾالٲي ٸ ٲٷُ٣ٻ اي ثط اؾبؼ سٗبٮيٱ اؾالٲي ٸ اٶسيكٻ ټبي اٲبٰ ذٳيٷي (ضٺ)

.8

زاضاي سٗبٲ٭ ؾبظٶسٺ ٸ ٲؤطط ثب ػٽبٴ ثط اؾبؼ انٹٖ ٬عّر ،ح٧ٳز ٸ ٲهٯحز.
ثؿيبضي اظ ٸيػ٪ي ټبي چكٱ اٶساظ ثيؿز ؾبٮٻ ٦كٹض ٲطثٹٌ ثٻ ثرف نٷٗز ،ٲٗسٴ ٸ سؼبضر
ټؿشٷس٪ .بټي ػبي٫بٺ اٸ ٬ا٢شهبزي زض ٲٷُ٣ٻ  ٍ٣ٞثٻ ضقس ا٢شهبزي ٸ يب اٞعايف ؾطاٶٻ سٹٮيس
ٶبذبٮم زاذٯي سٗجيط ٲي قٹز اٲب ٪طچٻ ايٵ ٲشٛيطټب اټٳيز ثباليي زاضٶس ،اٲّب ټس ٜزاقشٵ
ػبي٫بٺ ٲٷبؾت زض ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯ٭ ٸ ٞطاټٱ ثٹزٴ اٲ٧بٴ ظٶس٪ي ٲُٯٹة ثطاي اٞطاز ػبٲٗٻ ٲي
ثبقس ٸ زض ضاؾشبي ايٵ اټسا ،ٜسٹظيٕ زضآٲس ثيٵ ٲطزٰ حسا٢٭ ثٻ اٶساظٺ زضآٲس ؾطاٶٻ ثطاي اٸ٬
قسٴ زض ٲٷُ٣ٻ اټٳيز زاضٶس.
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 3-2سياست ّاي ولي ًظام
ي٧ي زي٫ط اظ اؾٷبز ثبالزؾشي ثرف نٷٗز ،ٲٗسٴ ٸ سؼبضر ،ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ٶٓبٰ اؾز .ايٵ
ؾيبؾز ټب ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض ٞطټٷ٫ى ،اٲٹض ٖٯٳى ٸ ٞٷبٸضى ،اٲٹض اػشٳبٖى ،اٲٹض ا٢شهبزى ٸ اٲٹض
ؾيبؾى ،زٞبٖى ٸ اٲٷيشى ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ ثطذي اظ ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ٶٓبٰ ٲطسجٍ ثب ثرف نٷٗز،
ٲٗسٴ ٸ سؼبضر اقبضٺ قسٺ اؾز.
 .1سحٹ ٬زض ٶٓبٰ آٲٹظـ ٖبٮى ٸ دػٸټف زض ٲٹاضز ظيط:


اٞعايف ثٹزػٻ سح٣ي ١ٸ دػٸټف ثٻ  3زضنس سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى سب دبيبٴ
ثطٶبٲٻ دٷؼٱ ٸ اٞعايف ٸضٸز زاٶف آٲٹذش٫بٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾى ثٻ زٸضٺ ټبى
سحهيالر س٧ٳيٯى ثٻ  20زضنس.




زؾشيبثى ثٻ ػبي٫بٺ زٸٰ ٖٯٳى ٸ ٞٷبٸضى زض ٲٷُ٣ٻ ٸ سظجيز آٴ زض ثطٶبٲٻ دٷؼٱ.
اضسجبٌ ٲؤطط ثيٵ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦ع دػٸټكى ثب نٷٗز ٸ ثركٽبى ٲطثٹٌ
ػبٲٗٻ.



سٹاٶٳٷسؾبظى ثرف ٚيطزٸٮشى ثطاى ٲكبض٦ز زض سٹٮيس ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضى.



زؾشيبثى ثٻ ٞٷبٸضىټبى ديكطٞشٻ ٲٹضز ٶيبظ.

 .2سأ٦يس ثط ضاټجطز سٹؾٗٻ نبزضار ثٻ ٸيػٺ زض ثرف ذسٲبر ثب ٞٷبٸضى ثبال ثٻ ٶحٹى ٦ٻ
٦ؿطى سطاظ ثبظض٪بٶى ثسٸٴ ٶٟز ٦بټف يبٞشٻ ٸ سٹاظٴ زض سؼبضر ذسٲبر ايؼبز ٪طزز.
٪ .3ؿشطـ ټٳٻ ػبٶجٻ ټٳ٧بضى ثب ٦كٹضټبى ٲٷُ٣ٻ ػٷٹة ٚطثى آؾيب زض سؼبضر،
ؾطٲبيٻ٪صاضى ٸ ٞٷبٸضى.
 .4ضقس ٲٷبؾت ا٢شهبزى ثب سأ٦يس ثط سح ١٣ضقس ٲؿشٳط ٸ دطقشبة ا٢شهبزى ثٻ ٲيعاٴ حسا٢٭
 %8ٶطخ ضقس ؾبٮيبٶٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى ثب:




سٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضى اظ َطي٦ ١بټف ق٧ب ٜدؽ اٶساظ
ؾطٲبيٻ ٪صاضى ثب ح ّٟٶؿجز دؽاٶساظ ثٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯى حسا٢٭ زض
ؾُح  40زضنس ٸ ػصة ٲٷبثٕ ٸ ؾطٲبيٻ ټبى ذبضػى.
اضس٣بء ؾٽٱ ثٽطٺٸضى زض ضقس ا٢شهبزى ثٻ ي ٥ؾٹٰ زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ.
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ثٽجٹز ًٞبى ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ثب سأ٦يس ثط طجبر ٲحيٍ ا٢شهبز ٦الٴٞ ،طاټٱ
آٸضزٴ ظيطؾبذزټبى اضسجبَى ،اَالٖبسى ،ح٣ٹ٢ىٖ ،ٯٳى ٸ ٞٷبٸضى ٲٹضز ٶيبظ،
٦بټف ذُطدصيطىټبى ٦الٴ ا٢شهبزى ،اضائٻ ٲؿشٳط آٲبض ٸ اَالٖبر ثٻ نٹضر
قٟب ٜٸ ٲٷٓٱ ثٻ ػبٲٗٻ.



س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ ٶٓبٰ اؾشبٶساضز ٲٯى.

 .5انالح ؾبذشبض ٶٓبٰ ثبٶ٧ى ثب اػطاى ٦بٲ٭ ٸ ضٸظآٲس ٢بٶٹٴ ثبٶ٧ساضى ثسٸٴ ضثب ٸ ٶٽبزيٷٻ
٦طزٴ ٶٓبٰټبى ٢طواٮحؿٷٻ ،سأٲيٵ اٖشجبضار ذطز ٸ اٖشجبضار الظٰ ثطاى ؾطٲبيٻ
٪صاضىټبى ثعض.٨
 4-2لاًَى ترًاهِ پٌجن تَسؼِ
زض اح٧بٰ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ ،اټسا ٜٸ ذٍ ٲكي ټبيي ظيبزي ثطاي ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ
ثيبٴ قسٺ اؾز.
( .1ٲبزٺ (16زٸٮز ٲؼبظ اؾز ثٻ ٲٷٓٹض زؾشيبثي ثٻ ػبي٫بٺ زٸٰ ٖٯٳي ٸ ٞٷبٸضي زض
ٲٷُ٣ٻ ٸ سظجيز آٴ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ ،ا٢ساٲبر ظيط ضا اٶؼبٰ زټس:



اٮ -ٝثبظٶ٫طي آئيٵ ٶبٲٻ اضس٣بء اًٖبء ټيأر ٖٯٳي ثٻ ٶحٹي ٦ٻ سب دٷؼبٺ زضنس (
)50 %اٲشيبظار دػٸټكي اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ٲُٗٹ ٜثٻ ض ٕٞٲك٧الر ٦كٹض
ثبقس .ثطاي سح ١٣ايٵ اٲط سٳٽيسار الظٰ ثطاي اضس٣بء ټيأر ٖٯٳي اظ ػٳٯٻ سٹؾٗٻ ٸ
س٣ٹيز زٸضٺ ټبي سحهيالر س٧ٳيٯي ،اٞعايف ٞطنشٽبي ٲُبٮٗبسي اًٖبء ټيأر
ٖٯٳي زض زاذ٭ ٸ ذبضع اظ ٦كٹض ٸ ايؼبز ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٸ ٞٷبٸضي ديكطٞشٻ ٖٯٹٰ ٸ
ٞٷٹٴ زض ٦كٹض ،سؿٽي٭ اضسجبٌ زاٶك٫بٺ ټب ثب زؾش٫بٺ ټبي اػطائي اظ ػٳٯٻ نٷٗز



ٞطاټٱ ذٹاټس ٪طزيس.
ٸ -ثطٶبٲٻ ضيعي ثطاي سح ١٣قبذهٽبي انٯي ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي قبٲ٭ ؾٽٱ زضآٲس
حبن٭ اظ نبزضار ٲحهٹالر ٸ ذسٲبر ٲجشٷي ثط ٞٷبٸضيٽبي ديكطٞشٻ ٸ ٲيبٶي ،ؾطاٶٻ
سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ٶبقي اظ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ،سٗساز ٪ٹاټي طجز اذشطأ ،سٗساز
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سٹٮيسار ٖٯٳي ثيٵ اٮٳٯٯي ،ٶؿجز ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذبضػي زض ٗٞبٮيشٽبي ٖٯٱ ٸ
ٞٷبٸضي ثٻ ټعيٷٻ ټبي سح٣ي٣بر ٦كٹض ٸ سٗساز قط٦شٽبي زاٶف ثٷيبٴ زٸٮز ٲٹْٝ
اؾز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثطٶبٲٻ ضيعي ٶٳبيس ٦ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ حسا٢٭ ثٻ ػبي٫بٺ ضسجٻ زٸٰ زض
ٲٷُ٣ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ ثطؾس.
( .2ٲبزٺ  (17ز -حٳبيز ٲبٮي اظ ايؼبز ٸ سٹؾٗٻ ثٹضؼ ايسٺ ٸ ثبظاض ٞٷبٸضي ثٻ ٲٷٓٹض
اؾشٟبزٺ اظ ْطٞيشٽبي ٖٯٳي زض ػٽز دبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظ ثركٽبي نٷٗز٦ ،كبٸضظي
ٸ ذسٲبر
( .3ٲبزٺ  (21ظ-ضسجٻ ثٷسي ٲطا٦ع آٲٹظقٽبي ٞٷي ٸ حطٞٽبي ضؾٳي ٸ ٚيطضؾٳي ثط
اؾبؼ قبذهٽبي ٲسيطيز اػطائيٞ ،طآيٷس يبززټي يبز٪يطي ،ٶيطٸي اٶؿبٶي ،سح٣ي ١ٸ
سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ ٸ قبذم دكشيجبٶي ٞطا٪يطاٴ.
( .4ٲبزٺ (69ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ٸظاضر ثبظض٪بٶي ٲ٧ٯٝ
اؾز ثب ټٳ٧بضي اسب ٠ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ،اسب ٠سٗبٸٴ ،ؾبظٲبٴ طجز
اؾٷبز ٸ اٲال٦ ٤كٹض ٸ ؾبيط زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ ثب ټٳبټٷ٫ي ٲٗبٸٶز ٸ زض
چٽبضچٹة ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ،يٹاثٍ ٸ ؾيبؾشٽبي سكٹي٣ي الظٰ اظ ػٳٯٻ اټساء
ػٹايع يب اُٖبء سؿٽيالر يب ٦ٳ٧ٽبي ٲبٮي ،ثطاي اؾشٟبزٺ ٦بالټب ٸ ذسٲبر اظ ٶبٰ ٸ
ٶكبٴ سؼبضي زض ثبظاض ذطزٺ ٞطٸقي ٸ ٖٳسٺ ٞطٸقي ثب ح ّٟح٣ٹ ٠ٲٗٷٹي نبحت
ٶكبٴ ضا سب دبيبٴ ؾب ٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ سٽيٻ ٸ ثطاي اػطاء اثال٘ ٶٳبيس.
( .5ٲبزٺ (79زض ضاؾشبي اضس٣بء ؾٽٱ ثٽطٺ ٸضي زض ضقس ا٢شهبزي ثٻ ي ٥ؾٹٰ زض دبيبٴ
ثطٶبٲٻ ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثطٶبٲٻ ضيعي ،ؾيبؾش٫صاضي ،ضاټجطي ،دبيف ٸ اضظيبثي ثٽطٺ ٸضي
٦ٯيٻ ٖٹاٲ٭ سٹٮيس اظ ػٳٯٻ ٶيطٸي ٦بض ،ؾطٲبيٻ ،اٶطغي ٸ آة ٸ ذب ،٤ؾبظٲبٴ ٲٯي
ثٽطټٹضي ايطاٴ ثٻ نٹضر ٲؤؾؿٻ زٸٮشي ٸاثؿشٻ ثٻ ٲٗبٸٶز ثب اؾشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبر
ٲٹػٹز ايؼبز ٲيكٹز سب ثطٶبٲٻ ػبٲٕ ثٽطټٹضي ٦كٹض قبٲ٭ قبذهٽبي اؾشبٶساضز
ثٽطټٹضي ٸ ٶٓبٰ اػطائي اضس٣بء ثٽطټٹضي ،زضثط٪يطٶسٺ سٹظيٕ ٶ٣كٽب ٸ ٲؿؤٸٮيشٽب زض
٦ٯيٻ ثركٽبي اػشٳبٖي ،ا٢شهبزي ٸ ٞطټٷ٫ي اٖٱ اظ ثركٽبي زٸٮشي ٸ ٚيطزٸٮشي ،ثٻ
نٹضر ثطٶبٲٻ الظٰ االػطاء ثطاي سٳبٲي ثركٽبي يبزقسٺ ،سسٸيٵ ٶٳبيس ٸ ثٻ سهٹيت
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ټيأر ٸظيطاٴ ثطؾبٶس .سٳبٰ زؾش٫بٺ ټبي اػطائي ٲٹْٟٷس اظ ؾب ٬زٸٰ ثطٶبٲٻ سٛييطار
ثٽطټٹضي ٸ اطط آٴ ثط ضقس ا٢شهبزي ٲطثٹٌ ثٻ ثرف ذٹز ضا ثٻ َٹض ٲؿشٳط ٲٷشكط
ٶٳبيٷس ٸ ؾيبؾشٽب ٸ ٲشٛيطټبي اطط٪صاض ثط ضقس ثٽطټٹضي ضا قٷبؾبيي ٦ٷٷس سب اطط
ثٽطټٹضي اظ زؾش٫بٺ ټبي ٲعثٹض ضقس نٗٹزي زاقشٻ ثبقس .ؾيبؾشٽبي ٲص٦ٹض ٲيشٹاٶس
حبٸي ؾيبؾشٽبي سكٹي٣ي ثركٽبي ٚيطزٸٮشي ٸ قط٦شٽبي زٸٮشي ثبقس .حسا٦ظط ؾٻ
زضنس ) ( 3%اظ ټط ٲطحٯٻ سرهيم اٖشجبضار ټعيٷٽبي زؾش٫بٺ ټبي اػطائي زض
ذعاٶٻ ٶ٫ٽساضي ٲيكٹز ٸ دطزاذز آٴ ثٻ زؾش٫بٺ ٲٷٹٌ ثٻ اضائٻ سأييس ٲٗبٸٶز ٲجٷي ثط
ضٖبيز ٲهٹثبر ٲٹيٹٔ ايٵ ٲبزٺ ٸ زي٫ط س٧بٮي٢ ٝبٶٹٶي ٲطثٹٌ ثٻ ثٽطٺ ٸضي اؾز.
( .6ٲبزٺ (80ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز زض ضاؾشبي ايؼبز اقشٛب ٬دبيساض ،سٹؾٗٻ
٦بضآٞطيٷي٦ ،بټف ٖسٰ سٗبز ٬ٲٷُ٣ٽبي ٸ سٹؾٗٻ ٲكبٚ٭ ٶٹ ا٢ساٲٽبي ظيط ضا اٶؼبٰ
زټس:


اٮ -ٝحٳبيز ٲبٮي ٸ سكٹي ١سٹؾٗٻ قج٧ٻ ټب ،ذٹقٻ ټب ٸ ظٶؼيطٺ ټبي سٹٮيسي،
ايؼبز ديٹٶس ٲٷبؾت ثيٵ ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ،٥ٲشٹؾٍ ،ثعض( ٨اُٖبء ٦ٳ٧ٽبي ټسٞٳٷس)
ٸ اٶؼبٰ سٳٽيسار الظٰ ثطاي س٣ٹيز سٹاٴ ٞٷي ٲٽٷسؾي سرههي ،سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٸ
ثبظاضيبثي زض ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ٥ٸ ٲشٹؾٍ ٸ سٹؾٗٻ ٲطا٦ع اَالٖطؾبٶي ٸ سؼبضر



اٮ٧شطٸٶي ٥ثطاي آٶٽب
ة -ض ٕٞٲك٧الر ٸ ٲٹاٶٕ ضقس ٸ سٹؾٗٻ ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ٥ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ
ثٯٹ٘ ٸ سجسي٭ آٶٽب ثٻ ثٷ٫بٺ ټبي ثعض ٨ٸ ض٢بثشذصيط



ع٪ -ؿشطـ ٦ؿت ٸ ٦بض ذبٶ٫ي ٸ ٲكبٚ٭ اظ ضاٺ زٸض ٸ َطحٽبي اقشٛبٮعاي ثرف
ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثٻ ٸيػٺ زض ٲٷبَ ١ثب ٶطخ ثي٧بضي ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ ٶطخ ثي٧بضي
٦كٹض

( .7ٲبزٺ (150ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض سح ١٣اټسا ٜؾٷس چكٱ
اٶساظ ثيؿز ؾبٮٻ ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ٢بٮت سسٸيٵ ضاټجطز ٸ اؾشطاسػي سٹؾٗٻ
نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثب ټٳبټٷ٫ي ٲٗبٸٶز زض ظيطثركٽبي ثط٪عيسٺ نٷٗز ٸ ٲٗسٴ ،زض
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ػٽز سح ١٣ټس ٜضقس سٹٮيس نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثب ضٖبيز ٲحٹضټبي ضاټجطزي شي٭
ثٽ٫ٹٶٽبي ا٢ساٰ ٦ٷس ٦ٻ ٶطخ ضقس اضظـ اٞعٸزٺ ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ اٞعايف يبثس:


اٮ -ٝاضس٣بء ؾُح ض٢بثشٳٷسي نٷبيٕ ٦كٹض ثب سأ٦يس ثط سٹؾٗٻ ٢بثٯيشٽبي ٞٷبٸضي ٸ
اٶش٣ب ٬ٶُ٣ٻ اس٧بء ٲعيشٽبي ٶؿجي اظ ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ذبٰ ثٻ سٹاٶبييٽبي ٞٷبٸضاٶٻ ٸ ذٯ١
ٲعيشٽبي ض٢بثشي



ة -ٲشٷٹٔ ؾبظي دبيٻ نبزضار نٷٗشي ٸ اٞعايف ؾٽٱ ٲحهٹالر زاضاي دطزاظـ
ثيكشط (نٷبيٕ ٶٽبيي) زض نبزضار




ع -سٹؾٗٻ ديٹٶس ٲٷبؾت نٷبيٕ ٦ٹچ ،٥ٲشٹؾٍ ٸ ثعض ٨ٸ ق٧ٯ٫يطي ذٹقٻ ټبي
نٷٗشي ٸ ٶكبٴ سؼبضي (ثطٶس) ٸ سٳٽيس ازٚبٰ ٸ ق٧ٯ٫يطي ثٷ٫بٺ ټبي ثعض ٨ض٢بثشذصيط
ز -سٹؾٗٻ ظٶؼيطٺ اضظـ دبييٷسؾشي نٷبيٕ ٸاؾُٽبي دشطٸقيٳيٞ ،ٯعار اؾبؾي،
ٲحهٹالر ٲٗسٶي ٚيطٞٯعي اظ َطي ١سطٚيت ٪ؿشطـ ؾطٲبيٽ٫صاضي ثركٽبي
ٚيطزٸٮشي ثب سأ٦يس ثط ايؼبز قٽط٦ٽبي نٷٗشي سرههي ٚيطزٸٮشي



ٺ -اٞعايف سٹاٶٳٷسيٽب ٸ ٢بثٯيشٽبي َطاحي ،سساض ،٤ؾبذز٪ ،ؿشطـ ټٳ٧بضي
نٷٗز ٸ زاٶك٫بٺ ،ؾبذز سؼٽيعار ٸ ٲبقيٵ آالر نٷٗشي ،سٗٳي ١سٗبٲ٭ نٷبيٕ ثب
قٽط٦ٽبي ٞٷبٸضي ٸ دبض٦ٽبي ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ٸ اٞعايف ٲؿشٳط ؾٽٱ نٷبيٕ ٲجشٷي ثط
ٞٷبٸضيٽبي ثطسط( نٷبيٕ ٶٹيٵ )زض سط٦يت سٹٮيس نٷٗشي ،ٶٹؾبظي ٸ اضس٣بء ثٽطټٹضي
نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٢بٶٹٴ حسا٦ظط اؾشٟبزٺ اظ سٹاٴ ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي سٹٮيسي ٸ نٷٗشي ٸ »
ٸ س٣ٹيز ؾبظ ٸ ٦بضټبي سٳٽيسي ٸ ٶٓبضسي اػطاي »12/12/1375اػطائي ٦كٹض
زض اػطاي دطٸغٺ ټب ٸ ايؼبز سؿٽيالر ثٻ ٲٷٓٹض نسٸض ذسٲبر ٲهٹة سجهطٺ ٦ٯيٻ
ٗٞبٮيشٽب ٸ ا٢ساٲبر ٚيطحب٦ٳيشي ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ سٹؾٍ ثركٽبي ٚيطزٸٮشي اٶؼبٰ
ٲيذصيطز.

( .8ٲبزٺ  (151اٮ -ٝثٻ ٲٷٓٹض حٳبيز اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذُطدصيط زض نٷبيٕ ٶٹيٵ ثٻ
زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز ثركي اظ ؾطػٳٕ ٦٭ سؿٽيالر اُٖبئي ؾبالٶٻ ثٻ ثركٽبي
ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ٦ٻ زض ٢بٮت اٖشجبضار ٸػٹٺ ازاضٺ قسٺ ثطاي نٷبيٕ ٶٹيٵ زض
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ثٹزػٻ ټبي ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٲيكٹز قبٲ٭ ؾٹز ٸ ٦بضٲعز سؿٽيالر اُٖبئي ضا ٲٹضز
ثركٹز٪ي ٢طاضزټس.
( .9ٲبزٺ (152ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز زض ػٽز س٣ٹيز ؾبظٲبٶٽبي سٹؾٗٻ اي اظ
َطي ١اٖٳب ٬انالحبر الظٰ زض اؾبؾٷبٲٻ ٸ ٲ٣طضار ٶبْط ثط آٶٽب ٸ حص ٜٲٹاٶٕ
ؾطٲبيٻ ٪صاضي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثب ضٸي٧طز سحط٦ ،٤بضايي ،ذٹزاس٧بئي ٸ ذُطدصيطي
ثطاؾبؼ ٲهٹثبر ټيأر ٸظيطاٴ ٸ ثب ضٖبيز ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ اػطاي ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ان٭
چٽ٭ ٸ چٽبضٰ ) ٢ ( 44بٶٹٴ اؾبؾي ا٢ساٰ ٢بٶٹٶي ثٻ ٖٳ٭ آٸضز.
( .10ٲبزٺ ) 153ثٻ ٲٷٓٹض سحط ٤ثيكشط سك٧ٯٽبي نٷٟي حطٞٻ اي ٚيطزٸٮشي ٗٞب ٬زض
ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ ٸ اؾشٟبزٺ اظ ايٵ سك٧ٯٽب زض ديكجطز ثطٶبٲٻ ټب ٸ ؾيبؾش٫صاضي
ټب ،زٸٮز ٲؼبظ اؾز ػٽز ثؿشطؾبظي ثطاي ايٵ سك٧ٯٽب ٲشٷبؾت ثب اټسا ٜضاټجطز
نٷٗشي ،ثطاي ايؼبز ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي نٷٗز ثٻ ق٧٭ ذٹز اٶشٓبٰ  ٍ٣ٞثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ
ثركٽبي ٚيطزٸٮشي ،ا٢ساٰ الظٰ ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز.
( .11ٲبزٺَ (154ج٣ٻ ثٷسي ٸاحسټبي سٹٮيسي ٸ ٶحٹٺ اُٖبء سؿٽيالر ٸ سرٟيٟبر ثٻ
آٶٽب ٲشٷبؾت ثب ٲيعاٴ سٹٮيس ،ٲٷُ٣ٻ ،ضقشٻ ټبي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ٲُبث ١ٲهٹثٻ قٹضاي
ا٢شهبز اؾز.
( .12ٲبز ) 158زض ضاؾشبي حٳبيز اظ اؾش٣طاض نٷبيٕ زض قٽط٦ٽب ٸ ٶٹاحي نٷٗشي ٸ


ض٢بثز دصيطي سٹٮيسار نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي:
اٮ -ٝثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز زض ٢بٮت ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ٦ٳ٧ٽبي الظٰ ثٻ
قٽط٦ٽب ٸ ٶٹاحي نٷٗشي زٸٮشي ٸ ٚيطزٸٮشي ثٻ ٸيػٺ زض اٲٹض سأٲيٵ ضاٺ ،آة ،ثط،٠
٪بظ ٸ سٯٟٵ سب ٸضٸزي ٸاحسټبي ٲؿش٣ط زض ايٵ قٽط٦ٽب ضا زض ٲٷبَ ١اٶؼبٰ زټس .



ة -نسٸض دطٸاٶٻ ثٽطٺ ثطزاضي ثطاي ٸاحسټبي نٷٗشي احساص قسٺ ثب ضٖبيز
يٹاثٍ ٲطثٹٌ ثالٲبٶٕ اؾز.

( .13ٲبزٺ ) 159ثٻ ٲٷٓٹض سؿٽي٭ ٸ سكٹي ١ؾطٲبيٻ ٪صاضي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي زض ٦كٹض
ا٢ساٲبر ظيط اٶؼبٰ ٲيكٹز :
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اٮ -ٝٲٗبٞيز ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ) ٢ ( 138بٶٹٴ ٲبٮيبسٽبي ٲؿش٣يٱ ٸ انالحبر ثٗسي زض
َٹ ٬ثطٶبٲٻ ثٻ ٲيعاٴ دبٶعزٺ ٸاحس زضنس ) %15اٞعايف ٲييبثس)



ة -ٲيعاٴ ٲٗبٞيز ٲبٮيبسي ٸاحسټبي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ٲٷبَ٦ ١ٳشطسٹؾٗٻ يبٞشٻ سب
ؾ ٝ٣ٲٗبٞيشٽبي ٲٷٓٹضقسٺ زض ٲٷبَ ١آظاز سؼبضي نٷٗشي اٞعايف ٲييبثس.

( .14ٲبزٺ (234زض ضاؾشبي ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ثطٶبٲٻ دٷؼٱ زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض اػطاي
ٲٟبز ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ ٶحٹي ٖٳ٭ ٶٳبيس ٦ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ اټسا ٜظيط سح ١٣يبثس:


اٮ -ٝضقس ٶطخ ٲشٹؾٍ ټكز زضنس ) ( 8%ؾبٮيبٶٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي.



ة٦ -بټف ق٧ب ٜدؽ اٶساظ ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي اظ َطي ١ايؼبز ؾبظ ٸ ٦بضټبي
سكٹي٣ي ٸ اٶ٫يعـ ثطاي سجسي٭ دؽ اٶساظ ٲٯي ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٲٯي ٸ ح ّٟٶؿجز
دؿبٶساظ ثٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ثٻ ٲيعاٴ ٲشٹؾٍ چٽ٭ زضنس





ع ُٕ٢ -ٸاثؿش٫ي ټعيٷٻ ټبي ػبضي زٸٮز ثٻ زضآٲسټبي ٶٟز ٸ ٪بظ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ.
ز -اٶؼبٰ ا٢ساٲبر يطٸضي ٸ الظٰ ثطاي ٦بټف ٶطخ ثي٧بضي ثٻ ټٟز زضنس )( 7%
زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ.
ٺ٦ -بټف ٞبنٯٻ زٸ زټ ٥ثبال ٸ دبييٵ زضآٲسي ػبٲٗٻ اظ َطي ١اسربش ؾيبؾشٽبي
اػطائي ٲٷبؾت ٸ ٶيع اؾش٣طاض ؾيؿشٱ سأٲيٵ اػشٳبٖي ٞطا٪يط٪ ،ؿشطـ دبيٻ ٲبٮيبسي ٸ



سٹظيٕ ٲؼسز زضآٲسټب ثٻ َٹضي ٦ٻ يطيت ػيٷي زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ ثٻ  35زضنس ثطؾس.
ٸ -سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ٶٓبٰ اؾشبٶساضز ٲٯي.

 5-2سٌذ راّثرد هلي تَسؼِ صادرات غير ًفتي وطَر
اظ زي٫ط اؾٷبز ثبال زؾشي نٷبيٕ ٶؿبػي ٦كٹض ٲي سٹاٴ ثٻ ؾٷس ضاټجطز ٲٯي سٹؾٗٻ نبزضار
ٚيطٶٟشي ٦كٹض اقبضٺ ٶٳٹز .ٲُبث ١ثب چكٱ اٶساظ نبزضار ٚيطٶٟشي ايطاٴ ،زض چبضچٹة چكٱ
اٶساظ ثيؿز ؾبٮٻ ،ٲ٣طض اؾز ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثب سٹػٻ ثٻ سٹاٶٳٷسي ټب ٸ ْطٞيشٽبي
ثبالي ا٢شهبزي ٶؿجز ثٻ اٞعايف ؾٽٱ ذٹز اظ سؼبضر ػٽبٶي حط٦ز ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ سٹاظٴ سؼبضي
زض نبزضار ٸ ٸاضزار ٶبي٭ آٲسٺ ٸ زاضاي ا٢شهبزي ٲشٷٹٔ ثب ؾٽٱ ٚبٮت ثرف ٚيطٶٟشي ٸ
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ٚيطزٸٮشي ثبقس ،ٸ ثط ضاټجطز سٹؾٗٻ نبزضار ثٻ ٸيػٺ زض ثرف ذسٲبر ٸ سٹٮيس ٲحهٹالر ثب
ٞٷأٸضي ثبال سأ٦يس ٪طزز ٸ ٶ٣ف ٲسيطيشي ايطاٴ زض سٹظيٕ ٸ سطاٶعيز اٶطغي ،اٞعايف ٞطنز
ټبي نبزضاسي ،ػصة ؾطٲبيٻ ٸ ٞٷبٸضي ټبي ديكطٞشٻ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ اؾش٣طاض ٶٓبٰ دٹٮي ،ثبٶ٧ي ٸ
ثيٳٻ اي ٲؿش٣٭ ثب ٦ٳ٦ ٥كٹضټبي ٲٷُ٣ٻ اي ٸ اؾالٲي ٸ زٸؾز ثب ټس٦ ٜبټف ٸاثؿش٫ي ثٻ
ؾيؿشٱ دٹٮي ٶٓبٰ ؾٯُٻ ٲح٪ ١٣طزز.
اټسا ٜثٷيبزيٵ ايٵ ؾٷس ٖجبضسٷس اظ:
 .1زؾشيبثي ثٻ ؾجس نبزضاسي ٸ سٷٹٔ ٦بالټب ٸ ذسٲبر ٸ دبيساضي سٹؾٗٻ نبزضار ا٢الٰ
ٲٹػٹز.
 .2ٲبٶس٪بضي ٸ ح ّٟؾٽٱ زض ثبظاضټب ،زؾشيبثي ثٻ سٷٹٔ ثبظاضټبي نبزضاسي.
 .3زؾشيبثي ثٻ ػبي٫بٺ ثبالسط ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض سؼبضر ذبضػي ٲٷُ٣ٻ ٸ ؾٽٱ ثبالسط
سؼبضر ايطاٴ اظ ػٽبٴ.
 .4زؾشيبثي ثٻ ؾٽٱ ٲشٹاظٴٖ ،بزالٶٻ ٸ ٲشٷبؾت ثب ٲعيز ټب زض نبزضار اؾشبٴ ټبي ٦كٹض.
.5

ٲحيٍ ٲؿبٖس نبزضار ٦بالټب ٸ ذسٲبر زض ؾُح ٲٯي.

 .6اضس٣بء ؾُح ض٢بة سٳٷسي ٦بالټب ٸ ذسٲبر نبزضاسي.
.7

زؾشيبثي ثٻ ذسٲبر ديكطٞشٻ ٸ ض٢بثشي دكشيجبٶي نبزضار.

 .8زؾشيبثي ثٻ ثٷ٫بٺ ټبي قبيؿشٻ نبزضاسي ٸ زض ٦الؼ ػٽبٶي.
 .9سالـ ػٽز سح ١٣اټسا٦ ٜٳي سٗييٵ قسٺ زض ثطٶبٲٻ دٷؼٱ.
 6-2جوغ تٌذي
آٶچٻ زض اؾٷبز ثبالزؾشي ش٦ط قسٺ ،اظ زيس٪بٺ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض ٲس ٬ټ٧ؽ حبئع اټٳيز ثيكشطي
ٲي ثبقس زض ازاٲٻ ش٦ط ٲي ٪طزز .ايٵ انٹ ٬اظ اټسا ٜاؾبؾي ټؿشٷس ٦ٻ ثط ٦بض نٷٗز ٲٹطط
اؾز .اظ ػٳٯٻ انٹ ٬ش٦ط قسٺ زض ٢بٶٹٴ اؾبؾي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،ٲي سٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط
اقبضٺ ٶٳٹز:
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سبٲيٵ ذٹزٟ٦بيي زض ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ٸ نٷٗز



سبٲيٵ قطايٍ ٸ اٲ٧بٶبر ٦بض ثطاي ټٳٻ ثٻ ٲٷٓٹض ضؾيسٴ ثٻ اقشٛب٦ ٬بٲ٭



سب٦يس ثط اٞعايف سٹٮيسار ٦كبٸضظي ،زاٲي ٸ نٷٗشي ٦ٻ ٶيبظټبي ٖٳٹٲي ضا سبٲيٵ ٦ٷس
ٸ ٦كٹض ضا ثٻ ٲطحٯٻ ذٹزٟ٦بيي ثطؾبٶس ٸ اظ ٸاثؿش٫ي ثطټبٶس.

ٸيػ٪ي ټبيي ٦ٻ زض چكٱ اٶساظ  1404ثبيس ثٻ آٴ ضؾيس ٸ ٲطسجٍ ثب ٲٗيبض ټبي ٲس ٬ټ٧ؽ
ټؿشٷس قبٲ٭ ثطذٹضزاضي اظ زاٶف ديكطٞشٻ ،سٹاٶب زض سٹٮيس ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ،ٲش٧ي ثط ؾٽٱ ثطسط
ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٸ ؾطٲبيٻ اػشٳبٖي ٸ سٹٮيس ٲٯي ٸ زؾز يبٞشٵ ثٻ ػبي٫بٺ اٸ ٬ا٢شهبزيٖ ،ٯٳي ٸ
ٞٷبٸضي زض ؾُح ٲٷُ٣ٻ ي آؾيبي ػٷٹة ٚطثي (قبٲ٭ آؾيبي ٲيبٶٻ٣ٟ٢ ،بظ ،ذبٸضٲيبٶٻ ٸ
٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ) ثب سأ٦يس ثط ػٷجف ٶطٰ اٞعاضي ٸ سٹٮيس ٖٯٱ ،ضقس دطقشبة ٸ ٲؿشٳط
ا٢شهبزي ،اضس٣بء ٶؿجي زضآٲس ؾطاٶٻ ٸ ضؾيسٴ ثٻ اقشٛب٦ ٬بٲ٭ ،ٲي ثبقس.
زض اح٧بٰ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ سٹؾٗٻ ،اټسا ٜٸ ذٍ ٲكي ټبيي ظيبزي ثطاي ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ
ثيبٴ قسٺ اؾز ٦ٻ زض ايٷؼب ٲُبٮجي ٲطسجٍ ثب ټس ٜٲٹضز ٶٓط ذٹز ػٳٕ آٸضي قسٺ اؾز.
( .1ٲبزٺ (16ٸ -زٸٮز ٲؼبظ اؾز ثطٶبٲٻ ضيعي ثطاي سح ١٣قبذهٽبي انٯي ٖٯٱ ٸ
ٞٷبٸضي قبٲ٭ ؾٽٱ زضآٲس حبن٭ اظ نبزضار ٲحهٹالر ٸ ذسٲبر ٲجشٷي ثط
ٞٷبٸضيٽبي ديكطٞشٻ ٸ ٲيبٶي ،ؾطاٶٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ٶبقي اظ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي،
سٗساز ٪ٹاټي طجز اذشطأ ،سٗساز سٹٮيسار ٖٯٳي ثيٵ اٮٳٯٯي ،ٶؿجز ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ذبضػي زض ٗٞبٮيشٽبي ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ثٻ ټعيٷٻ ټبي سح٣ي٣بر ٦كٹض ٸ سٗساز قط٦شٽبي
زاٶف ثٷيبٴ زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثطٶبٲٻ ضيعي ٶٳبيس ٦ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ
حسا٢٭ ثٻ ػبي٫بٺ ضسجٻ زٸٰ زض ٲٷُ٣ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ ثطؾس.
( .2ٲبزٺ  (17ز -حٳبيز ٲبٮي اظ ايؼبز ٸ سٹؾٗٻ ثٹضؼ ايسٺ ٸ ثبظاض ٞٷبٸضي ثٻ ٲٷٓٹض
اؾشٟبزٺ اظ ْطٞيشٽبي ٖٯٳي زض ػٽز دبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظ ثركٽبي نٷٗز٦ ،كبٸضظي
ٸ ذسٲبر
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( .3ٲبزٺ  (21ظ-ضسجٻ ثٷسي ٲطا٦ع آٲٹظقٽبي ٞٷي ٸ حطٞٽبي ضؾٳي ٸ ٚيطضؾٳي ثط
اؾبؼ قبذهٽبي ٲسيطيز اػطائيٞ ،طآيٷس يبززټي يبز٪يطي ،ٶيطٸي اٶؿبٶي ،سح٣ي ١ٸ
سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ ٸ قبذم دكشيجبٶي ٞطا٪يطاٴ.
( .4ٲبزٺ (69ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ٸظاضر ثبظض٪بٶي ٲ٧ٯٝ
اؾز ثب ټٳ٧بضي اسب ٠ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ،اسب ٠سٗبٸٴ ،ؾبظٲبٴ طجز
اؾٷبز ٸ اٲال٦ ٤كٹض ٸ ؾبيط زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ ثب ټٳبټٷ٫ي ٲٗبٸٶز ٸ زض
چٽبضچٹة ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ،يٹاثٍ ٸ ؾيبؾشٽبي سكٹي٣ي الظٰ اظ ػٳٯٻ اټساء
ػٹايع يب اُٖبء سؿٽيالر يب ٦ٳ٧ٽبي ٲبٮي ،ثطاي اؾشٟبزٺ ٦بالټب ٸ ذسٲبر اظ ٶبٰ ٸ
ٶكبٴ سؼبضي زض ثبظاض ذطزٺ ٞطٸقي ٸ ٖٳسٺ ٞطٸقي ثب ح ّٟح٣ٹ ٠ٲٗٷٹي نبحت
ٶكبٴ ضا سب دبيبٴ ؾب ٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ سٽيٻ ٸ ثطاي اػطاء اثال٘ ٶٳبيس.
.5

(ٲبزٺ (80ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز زض ضاؾشبي ايؼبز اقشٛب ٬دبيساض ،سٹؾٗٻ
٦بضآٞطيٷي٦ ،بټف ٖسٰ سٗبز ٬ٲٷُ٣ٻ اي ٸ سٹؾٗٻ ٲكبٚ٭ ٶٹ ا٢ساٲٽبي ظيط ضا اٶؼبٰ
زټس:



اٮ -ٝحٳبيز ٲبٮي ٸ سكٹي ١سٹؾٗٻ قج٧ٻ ټب ،ذٹقٻ ټب ٸ ظٶؼيطٺ ټبي سٹٮيسي،
ايؼبز ديٹٶس ٲٷبؾت ثيٵ ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ،٥ٲشٹؾٍ ،ثعض( ٨اُٖبء ٦ٳ٧ٽبي ټسٞٳٷس)
ٸ اٶؼبٰ سٳٽيسار الظٰ ثطاي س٣ٹيز سٹاٴ ٞٷي ٲٽٷسؾي سرههي ،سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٸ
ثبظاضيبثي زض ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ٥ٸ ٲشٹؾٍ ٸ سٹؾٗٻ ٲطا٦ع اَالٖطؾبٶي ٸ سؼبضر
اٮ٧شطٸٶي ٥ثطاي آٶٽب



ة -ض ٕٞٲك٧الر ٸ ٲٹاٶٕ ضقس ٸ سٹؾٗٻ ثٷ٫بٺ ټبي ٦ٹچ ٥ٸ ٲشٹؾٍ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ
ثٯٹ٘ ٸ سجسي٭ آٶٽب ثٻ ثٷ٫بٺ ټبي ثعض ٨ٸ ض٢بثشذصيط



ع٪ -ؿشطـ ٦ؿت ٸ ٦بض ذبٶ٫ي ٸ ٲكبٚ٭ اظ ضاٺ زٸض ٸ َطحٽبي اقشٛبٮعاي ثرف
ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثٻ ٸيػٺ زض ٲٷبَ ١ثب ٶطخ ثي٧بضي ثبالسط اظ ٲشٹؾٍ ٶطخ ثي٧بضي
٦كٹض

( .6ٲبزٺ (150ٸظاضر نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض سح ١٣اټسا ٜؾٷس چكٱ
اٶساظ ثيؿز ؾبٮٻ ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ٢بٮت سسٸيٵ ضاټجطز ٸ اؾشطاسػي سٹؾٗٻ
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نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثب ټٳبټٷ٫ي ٲٗبٸٶز زض ظيطثركٽبي ثط٪عيسٺ نٷٗز ٸ ٲٗسٴ ،زض
ػٽز سح ١٣ټس ٜضقس سٹٮيس نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثب ضٖبيز ٲحٹضټبي ضاټجطزي شي٭ ثٻ
٪ٹٶٻ اي ا٢ساٰ ٦ٷس ٦ٻ ٶطخ ضقس اضظـ اٞعٸزٺ ثرف نٷٗز ٸ ٲٗسٴ اٞعايف يبثس:


اٮ -ٝاضس٣بء ؾُح ض٢بثشٳٷسي نٷبيٕ ٦كٹض ثب سأ٦يس ثط سٹؾٗٻ ٢بثٯيشٽبي ٞٷبٸضي ٸ
اٶش٣ب ٬ٶُ٣ٻ اس٧بء ٲعيشٽبي ٶؿجي اظ ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ذبٰ ثٻ سٹاٶبييٽبي ٞٷبٸضاٶٻ ٸ ذٯ١
ٲعيشٽبي ض٢بثشي




ة -ٲشٷٹٔ ؾبظي دبيٻ نبزضار نٷٗشي ٸ اٞعايف ؾٽٱ ٲحهٹالر زاضاي دطزاظـ
ثيكشط (نٷبيٕ ٶٽبيي) زض نبزضار
ع -سٹؾٗٻ ديٹٶس ٲٷبؾت نٷبيٕ ٦ٹچ ،٥ٲشٹؾٍ ٸ ثعض ٨ٸ ق٧ٯ٫يطي ذٹقٻ ټبي
نٷٗشي ٸ ٶكبٴ سؼبضي (ثطٶس) ٸ سٳٽيس ازٚبٰ ٸ ق٧ٯ٫يطي ثٷ٫بٺ ټبي ثعض ٨ض٢بثشذصيط



ٺ -اٞعايف سٹاٶٳٷسيٽب ٸ ٢بثٯيشٽبي َطاحي ،سساض ،٤ؾبذز٪ ،ؿشطـ ټٳ٧بضي
نٷٗز ٸ زاٶك٫بٺ ،ؾبذز سؼٽيعار ٸ ٲبقيٵ آالر نٷٗشي ،سٗٳي ١سٗبٲ٭ نٷبيٕ ثب
قٽط٦ٽبي ٞٷبٸضي ٸ دبض٦ٽبي ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ٸ اٞعايف ٲؿشٳط ؾٽٱ نٷبيٕ ٲجشٷي ثط
ٞٷبٸضيٽبي ثطسط

.7

(ٲبز ) 158زض ضاؾشبي حٳبيز اظ اؾش٣طاض نٷبيٕ زض قٽط٦ٽب ٸ ٶٹاحي نٷٗشي ٸ
ض٢بثز دصيطي سٹٮيسار نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي:



اٮ -ٝثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيكٹز زض ٢بٮت ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ٦ٳ٧ٽبي الظٰ ثٻ
قٽط٦ٽب ٸ ٶٹاحي نٷٗشي زٸٮشي ٸ ٚيطزٸٮشي ثٻ ٸيػٺ زض اٲٹض سأٲيٵ ضاٺ ،آة ،ثط،٠
٪بظ ٸ سٯٟٵ سب ٸضٸزي ٸاحسټبي ٲؿش٣ط زض ايٵ قٽط٦ٽب ضا زض ٲٷبَ ١اٶؼبٰ زټس .



ة -نسٸض دطٸاٶٻ ثٽطٺ ثطزاضي ثطاي ٸاحسټبي نٷٗشي احساص قسٺ ثب ضٖبيز
يٹاثٍ ٲطثٹٌ ثالٲبٶٕ اؾز.



(ٲبزٺ ) 159ثٻ ٲٷٓٹض سؿٽي٭ ٸ سكٹي ١ؾطٲبيٻ ٪صاضي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي زض ٦كٹض
ٲٗبٞيز ٢بٶٹٴ ٲبٮيبسٽبي ٲؿش٣يٱ ٸ انالحبر ثٗسي زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ثٻ ٲيعاٴ %15
اٞعايف ٲييبثس .ٸ ٲيعاٴ ٲٗبٞيز ٲبٮيبسي ٸاحسټبي نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ٲٷبَ٦ ١ٳشطسٹؾٗٻ
يبٞشٻ سب ؾ ٝ٣ٲٗبٞيشٽبي ٲٷٓٹضقسٺ زض ٲٷبَ ١آظاز سؼبضي نٷٗشي اٞعايف ٲييبثس.
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(ٲبزٺ (234زض ضاؾشبي ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ثطٶبٲٻ دٷؼٱ زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض اػطاي
ٲٟبز ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ ٶحٹي ٖٳ٭ ٶٳبيس ٦ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ دٷؼٱ  ،ضقس ٶطخ ٲشٹؾٍ
ټكز زضنس ) ( 8%ؾبٮيبٶٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ثبقس .ٸ ٦بټف ٶطخ ثي٧بضي ثٻ
ټٟز زضنس ) ( 7%زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ.

زض ٲٹضز ٲٹاضز ٲٹضز ثحض زض ؾيبؾشٽبي ٦ٯي ٶٓبٰ ٸ ؾٷس ضاټجطز ٲٯي سٹؾٗٻ نبزضار ٚيطٶٟشي
٦كٹض ،سٳبٲي ٲٹاضز ش٦ط قسٺ ،ٲٹضز سٹػٻ زض ٲس ٬ټ٧ؽ ټؿشٷس.

 7-2چطن اًذاز پيطٌْادي
نٷٗز ٶؿبػي ٦كٹض ٲي ثبيؿز اظ ٶٓط ػبي٫بٺ ا٢شهبزي ٸ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي حسا٢٭ ثٗٷٹاٴ ضسجٻ
ي زٸٰ زض ٲٷُ٣ٻ آؾيبي ػٷٹة ٚطثي زؾز يبثس ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ض ٕٞٶيبظټبي زاذٯي ٦كٹض ،ثٻ
سٹؾٗٻ نبزضار ثٻ ٸيػٺ زض ثرف سٹٮيس ٲحهٹالر ثب ٞٷبٸضي ثبال سب٦يس ٪طزز ٸ اقشٛبٮعايي
ٲح٪ ١٣طزز .اظ ػٳٯٻ اټسا ٜديف ضٸي نٷٗز ثبيؿشي ضؾيسٴ ثٻ اقشٛب٦ ٬بٲ٭ ٸ سٹؾٗٻ
ثٷ٫بټٽبي ٦ٹچ ،٥اٞعايف ٞطنز ټبي نبزضاسي ،ػصة ؾطٲبيٻ ٸ ٞٷبٸضي ټبي ديكطٞشٻ،
اٞعايف ض٢بثشٳٷسي ٸ ٲشٷٹٔ ؾبظي دبيٻ نبزضار ثٹيػٺ زض ثرف َطاحي ثبقس.
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 -3ادتيات ًظري
زض ٦كٹضټبي سٹؾٗٻ يبٞشٻ٪ ،ؿشطز٪ي ٸ ٦ظطر ٸ ٶيع سٷٹٔ ٸ دطا٦ٷس٪ي اَالٖبر٦ ،ٳجٹز ٸ٢ز
ٲسيطاٴ ٞٷي ٸ ديچيسٺ ثٹزٴ اَالٖبر ،ٲسيطاٴ ضا ثب ٲك٧٭ ٖسٰ ػصة ٸ ټًٱ اَالٖبر نحيح
ٲٹاػٻ ٲي ؾبظز .ايٵ ٲؿئٯٻ زض ٦كٹضټبي زض حب ٬سٹؾٗٻ ٶٓيط ايطاٴ ،ثٻ زٮي٭ ٣ٞساٴ ؾيؿشٱ
ټبي َج٣ٻ ثٷسي اَالٖبرٖ ،سٰ زؾشطؾي ثٻ ٦ٯية اَالٖبر ٲٹػٹز ،ٸػٹز اَالٖبر ٶب٢م ٸ
ٚيطٸا ٕ٢ٸ ٶجٹز اَالٖبر زض ثطذي حٹظٺ ټب ،ٸذبٲز ثيكشطي زاضز.
ثطاي ض ٕٞايٵ ٲك٧الر ٸ ٦ٳ ٥ثٻ اذص سهٳيٳبر ٸ ؾيبؾز ټبي نحيح ٸا ٕ٢ثيٷبٶٻ ،ايسٺ
ٶٽبزټبي ؾيبؾز دػٸټي ٸ ٲٹٮس اؾشطاسػي ق٧٭ ٪طٞشٷس .ايٵ ٶٽبزټب ٦ٻ ٪طٸٺ ټبي چٷس ٶٟطٺ
ٲشك٧٭ اظ ٶرج٫بٴ ثب سؼطثٻ ٲي ثبقٷس ،ثٻ َٹض ٲؿشٳط ٸ ٲؿش٣يٱ ،ثٻ ٲسيطاٴ ي ٥ٲٹؾؿٻ،
زاٶك٫بٺ ،نٷٗز ٸ يب قط٦ز ،ثٻ زٸض اظ ثٹضٸ٦طاؾي ٸ سكطيٟبر ازاضي ،ضاټ٧بضټبي سرههي
ثطاي ح٭ ٲؿبئ٭ ديف ضٸ ضا اضائٻ ٲي ٶٳبيٷس .ايٵ ٲطا٦ع ثٻ سسٸيٵ اؾشطاسػي ٸ چكٱ اٶساظټبي
اػشٳبٖي ،ؾيبؾي ،ٶٓبٲي ٸ ا٢شهبزي دطزاذشٻ ٸ ثطٶبٲٻ ټبي ػسيسي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾيبؾشٽبي
آسي ضا ثٷيبٴ ٪صاقشٻ ٸ يبٲٵ سٹؾٗٻ ٲؼٳٹٖٻ ٲطسجٍ ثبقٷس ضا ٪ؿشطـ ٲي زټٷس.
ثٻ ٖ٣يسٺ ثؿيبضي اظ ٲشرههبٴ ٖٯٱ ٲسيطيز دبؾد ثؿيبضي اظ ؾئٹاالر ضا ثبيس زض ٲٟبټيٳي ثٻ
ٶبٰ «اؾشطاسػي» ٸ «ٲسيطيز اؾشطاسػي »٥ػؿشؼٹ ٦طز .ؾٹاالسي اظ ٢جي٭ ايٷ٧ٻ چطا ثًٗي اظ
قط٦زټبي ثعض ٨ٸ ٲٹ ١ٞزض ٲسر ظٲبٴ ٦ٹسبټي ثب اظ زؾز زازٴ ؾٽٱ ثعض٪ي اظ ثبظاض ذٹز ثٻ
ٲٹٗ٢يشي ٲٗٳٹٮي ٸ حشي سأؾ ٝثبض سٷع ٬يبٞشٻاٶس ٸ چطا ثطذي اظ قط٦زټبي ٦ٹچ ٥ٸ ٪ٳٷبٰ
ثٻ ي٧جبضٺ ثٻ ػبي٫بٺټبي ٲٳشبظي زض نحٷٻ ض٢بثز ثيٵ اٮٳٯ٭ ضؾيسٺاٶس؟ چطا ثطذي اظ
ٲؤؾؿبر ،ٶٹؾبٴټبي ؾيبؾي ،ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ضا ثٻ ضاحشي سحٳ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ثط آٶٽب ٚٯجٻ
ٲي٦ٷٷس ٸ زض ٲ٣بث٭ ثطذي اظ ؾبظٲبٴټب َٗٱ سٯد ق٧ؿز ضا چكيسٺ ٸ اظ ازاٲٻ ضاٺ ثبظ ٲيٲبٶٷس؟
اظ ٮحبِ ٲٟٽٹٲي ٲسيطيز اؾشطاسػي ٥ثب سحٹ ٬زض سئٹضي ټبي ٲسيطيز ټٳ٫بٲي زاضز .ٲ٧بست
٦الؾي ٥ضٞشبضي ٸ ٦ٳي ٲسيطيز ثط ػٷجٻ ټبيي اظ ؾبظٲبٴ ٸ ٖٳٯ٧طز آٴ سأ٦يس ٲي ٦طزٶس ٦ٻ
سٹؾٍ ٲسيطيز ٢بث٭ ٦ٷشط ٬ثٹز .ٲؿبيٯي اظ ٢جي٭ ثطٶبٲٻ ضيعي سٹٮيس ،ضٞشبض ظيطزؾشبٴ ،ثٽجٹز
ٲحيٍ ٦بض ،ٶ٣ف ٪طٸټٽبي ٚيطضؾٳي زض ثبظزټي ٦بض ،ٲس ٬ټبي ٦ٳي سهٳيٱ ٪يطي ٸ ٚيطٺ .
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ٮي٧ٵ ټط٪ع ًٞبي ؾيبؾي ػبٲٗٻ  ،احؿبؼ اٞطاز ٸ ٶٽبزټبي ذبضع اظ ؾبظٲبٴ ،ٲؿأٮٻ انٯي
آٶٽب ٶجٹز .چطا ٦ٻ ٲحيٍ اظ طجبسي ٶؿجي ثطذٹضزاض ثٹز ٸ چٷيٵ ٶيبظي ټٱ احؿبؼ ٶٳي قس .ثٻ
سسضيغ ثب ضقس ٲؿشٳط ا٢شهبزي ،اٸيبٔ ٢بث٭ اَٳيٷبٴ ٲحيُي اظ ٲيبٴ ضٞز ٸ سٛييطار ٸ حٹازص
قشبثٷسٺ اي زض ػٽبٴ اسٟب ٠اٞشبز .ٮصا سٛييطار ٸ ز٪ط٪ٹٶي ټبي ؾطيٕ ٸ ديچيسٺ ػبٲٗٻ ٸ سأطيط
آٴ ثط ضقس ٸ سٹؾٗٻ قط٦ز ټب ٲٹػت قس ٦ٻ ٲسيطاٴ سٹػٻ ذٹز ضا ثٻ ٲحيٍ ؾبظٲبٴ ٲُٗٹٜ
٪طزاٶٷس ٸ ٲٟبټيٳي ٲبٶٷس ؾيؿشٱ ،ا٢شهبز ،ثطٶبٲٻ ضيعي ثٯٷس ٲسر ،اؾشطاسػي ٸ ٞطايٷس ٲسيطيز
اؾشطاسػي ٥ٲٹضز سٹػٻ نبحت ٶٓطاٴ ٲسيطيز ٢طاض ٪يطز .ايٵ ٲٟبټيٱ ٸ ٶٓطيبر دبؾد ٖٯٱ
ٲسيطيز ثٻ ز٪ط٪ٹٶي ٸ سٛييطار ٸؾيٕ ا٢شهبزي ٸاػشٳبٖي ثٹز.
سٹػٻ ثٻ ٲحيٍ ،آ٪بټي اظ سبطيط ٲشٛيطټبي ٲحيُي ٸ اضائٻ چكٱ اٶساظي اظ ٗٞبٮيز آيٷسٺ ثطاي
ؾبظٲبٴ ټب ،ٮعٸٰ آٲبز٪ي ثطاي ثطذٹضز زض ٲؿبي٭ ؾبظٲبٶي ثٻ ٮحبِ ٲجٽٱ ثب سٛييطار ٲساٸٰ ضا
سٹػيٻ ٲي ٦ٷس .ٸػٹز ٖسٰ ُٗ٢يز ټبي ٲحيُي ثٹزٴ ٸ َجيٗز احشٳبٮي ضذسازټبي آسي ٸ
آٲبز٪ي ؾبظٲبٴ ټب ػٽز سٛييط ،ثطذٹضزي ٲشٟبٸر ثب سٛييط ،ٶٹٔ سهٳيٳبر ٖ ،ٹاٲ٭ ػسيس ٲؤطط
ثط سهٳيٱ ٪يطي ٸ ُٗ٢يز زض ٲٹضز سٛييطار آيٷسٺ ،سٹػٻ ثٻ اؾشٟبزٺ اظ ٲس ٬ٲسيطيز
اؾشطاسػي ٥ضا اٞعٸٴ سط ٲي ٦ٷس.
1-3

تؼريف استراتصي

ثطاي اؾشطاسػي سٗبضي ٝٲشٗسزي اضائٻ قسٺ اؾز .ايٵ سٗطي ٝټب اظ ٲٷٓطټبي ٲشٟبٸسي ثيبٴ قسٺ
اٶس .اظ ٲٷٓط ٦بض٦طزي ،اؾشطاسػي ٖجبضر اؾز اظ ثٻ ٦بض٪يطي ٲٷبثٕ ٲبزي ٸ ٚيط ٲبزي ؾبظٲبٴ
ثطاي زؾشيبثي ثٻ ٲعيز ټبي ض٢بثشي دبيساض .اظ ٲٷٓط ٞٯؿٟٻ ظيطثٷبيي ،اؾشطاسػي ٖجبضر اؾز اظ
سكريم ثٻ ټٷ٫بٰ ( ظٸزسط اظ ض٢يت) ٶيبظ ٲكشطي ٸ دبؾر٫ٹيي (ثٽشط اظ ض٢يت) ثٻ آٴ .اظ ٲٷٓط
ٞطايٷس ،اؾشطاسػي ٖجبضسؿز اظ ايؼبز قبيؿش٫ي ټبي ٲشٳبيع ٦ٷٷسٺ زض ؾبظٲبٴ ثطاي ذٯ ١اضظـ
(ثيكشط اظ ض٢يت ) زض ثبظاض.
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زض ٲحيٍ ض٢بثشي سٷٽب ضاٺ ٲبٶس٪بضي ٸ ضقس ي ٥ؾبظٲبٴ زؾشيبثي ثٻ ٲعيشٽبي ض٢بثشي اؾشٹ ٲعيز
ض٢بثشيٖ ،بٲٯي اؾز ٦ٻ ٲٹػت سطػيح ؾبظٲبٴ ثط ض٢يت ،سٹؾٍ ٲكشطي ٲي قٹز٦ .بض٦طز انٯي
اؾشطاسػي ذٯ ١ٲعيز ض٢بثشي ثطاي ؾبظٲبٴ اؾز.
ټط ؾبظٲبٴ ديف اظ سهٳيٱ ٪يطي زض ٲٹضز اؾشطاسػي ،ثبيس ثٻ زضؾشي ثساٶس ٦ٻ ضؾبٮز اٸ
چيؿز (ٲبٲٹضيز  ،)Missionآضٲبٴ ټبي ثٯٷس ؾبظٲبٴ چٻ ٸيػ٪ي ټبيي زاضٶس (چكٱ اٶساظ
 )Visionٸ ٲٗيبضټبي اؾبؾي زض اضظيبثي ضٞشبض ؾبظٲبٴ ٦ساٲٷس (اضظقٽبي ٦ٯيسي )Core Value
ثٻ ايٵ ٲجبٶي اض٦بٴ اؾشطاسػي ٟ٪شٻ ٲي قٹز ٸ اظ آٴ ػٽز ٦ٻ ٦ؿت ٸ ٦بض ٲحٹضي ؾبظٲبٴ ثط
ايٵ اؾبؼ ق٧٭ ٲي٫يطز ،اظ ٶٽبيز اټٳيز ثطذٹضزاض ټؿشٷس.
ټٳبٶُٹض ٦ٻ سٗطي ٝاؾشطاسػي اظ ٲٷٓطټبي ٲشٟبٸر ،ٲرشٯ ٝاؾز؛ ٲس ٬ټبيي ٦ٻ زض سسٸيٵ
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
اؾشطاسػي نٷٗز ٸ سٟبٸر آٴ ثب اؾشطاسػي ټط ٦بضذبٶٻ ثٻ سٷٽبيي ،زض ايٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٲسٮي ٦ٻ
ټ٧ؽ اضائٻ ٶٳٹزٺ اؾز ،اؾشٟبزٺ ٲي قٹز.

2-3

خالصِ اي از هذل استراتصي ّىس

آضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ ًٖٹ ټيأر ٖٯٳي زاٶك٧سٺ ٲسيطيز  Sloanزاٶك٫بٺ  MITٸ ٲشرهم زض
حٹظٺ اؾشطاسػي ،س٧ٷٹٮٹغي ٸ ٦بضآٞطيٷي اؾز .ٸي ٖالٸٺ ثط زٺ ټب ٲ٣بٮٻ ،زٸ ٦شبة سرههي
زض حٹظٺ اؾشطاسػي ثب ٶبٰ ټبي  Delta projectٸ

The Strategy Concept and process

زاضز.
زض ثركي اظ ٦شبة  The Strategy Concept and processٸي ثٻ ثيبٴ ٲٟبټيٱ ٸ ٞطآيٷسټبي
اؾشطاسػي ٦بض٦طزي دطزاذشٻ اؾز .چبض چٹة ضاټٷٳب ثٻ ٲٷٓٹض ٲكرم ٶٳٹزٴ ٦بٶٹٶٽبي ٲطسجٍ
زض سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ سٹؾٗٻ ايٵ اؾشطاسػي ،ظٶؼيطٺ ي اضظـ اؾز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٗٞبٮيز ټبي
نٷٗز ثٻ قف ثرف انٯي ثطاي سحٯي٭ اؾشطاسػي ٥س٣ؿيٱ ٲي قٹز .ايٵ ثركٽبي انٯي
ٖجبضسٷس اظ:
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اؾشطاسػي ٲبٮي



اؾشطاسػي ٲٷبثٕ اٶؿبٶي



اؾشطاسػي س٧ٷٹٮٹغي



اؾشطاسػي سٽيٻ ٸ ذطيس



اؾشطاسػي سٹٮيس



اؾشطاسػي ثبظاضيبثي

ايٵ قبذهٽب ،ثركٽبي ٲط٦عي ٲٟٽٹٰ اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ټؿشٷس ٸٮي ثطذي اظ ايٵ ٖٹاٲ٭،
سٷٽب ثٻ زٮي٭ ٶبسٹاٶي زض ضٸيبضٸيي ٲٹطط ثب ايٵ قبذهٻ ټب زض چبضچٹة ايٵ ٦شبة٦ ،ٷبض ٪صاقشٻ
ٸ ثٻ ثطضؾي ٲبث٣ي قبذهٻ ټب دطزاذشٻ قسٺ اؾز.

هؼيارّاي اجرايي ٍ تصويوات استراتصيه ػولىردي
٪طچٻ سٗسازي ٖٷبنط ٲٗٳٹ ٬زض سٹؾٗٻ اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ٸػٹز زاضٶس ،ٲٽبضر ټب ٸ سٹاٶبيي
ټب ٸ زاٶف ٸيػٺ ٦ٻ ثطاي ٖٳٯ٧طز ٞطزي زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲي قٹٶس ٶيع زض ايٵ اٲط زذي٭ ټؿشٷس.
ٞٽٱ ٦بٲ٭ ايٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ زاٶف ٞٷيٖ ،ٷهط انٯي اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ضا سك٧ي٭ ٲي زټس ،اٲطي
يطٸضي اؾز.
آضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ زٸ ٲٹيٹٔ انٯي ضا زض ثٽجٹز اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ثيبٴ ٲي زاضز:
 -1سكريم ثركٽبي اؾبؾي ٸ ٦ٯيسي سهٳيٱ ؾبظي اؾشطاسػي :٥ايٵ ٲ٣ٹٮٻ ثٻ ټط ي ٥اظ
ٖٳٯ٧طزټبي انٯي ٲشه٭ اؾز ٸ ٲٷؼط ثٻ ٲكرم قسٴ ٲٷبثٕ ٲعايبي ض٢بثشي ٦ٻ زض ؾُح
ٖٳٯ٧طزي حبيطٶس ،ٲي قٹز.
 -2سٗطي ٝٲٗيبضټبي اؾشطاسػي ٥ثطاي اػطاي ٖٳٯ٧طزي :ايٵ ٲ٣ٹٮٻ ٶيع سالقي اؾز ثطاي
زؾشيبثي ثٻ ٦يٟيز ٲُٯٹة اظ ذطٸػي ټبي اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ٦ٻ ثٻ ق٧٭ سٹاٶبيي زؾشيبثي ثٻ
ٲعايبي ض٢بثشي ٶٳٹز ديسا ٲي ٶٳبيس.
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ټ٧ؽ ثطاي ټط ي ٥اظ قف اؾشطاسػي ٖٳٯ٧طزي ثٻ ثيبٴ ٲٗيبضټبي اػطايي ٸ ٦بضآيي ٸ قبذهٻ
ټبي ٖٳسٺ سهٳيٳبر ٲطثٹٌ ٲي دطزاظز .اٲب ذٹاٶٷس٪بٴ ضا ٲحسٸز ثٻ ايٵ قبذهٻ ټب ٶٳي ٦ٷس.
ثٯ٧ٻ ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ٲح٣٣بٴ ٲي ثبيؿز ثط اؾبؼ ٲٹٗ٢يز ټبي ٲحيُي ٦ٻ زض آٴ اؾشطاسػي ضا
سسٸيٵ ٲي ٦ٷٷس ،ٮيؿز ټبي حبيط زض ٦شبة ضا ٪ؿشطـ زازٺ ٸ يب انالح ٶٳبيٷس .ثٻ ٖالٸٺ،
ٮيؿشٽبي ديكٷٽبزي ثبيؿشي ثطاي ثبظسبة ظٲبٶٽبي ٲرشٯ ،ٝقطايٍ ٲحيُي ٸ ٦كٹض ټبي ٲرشٯٝ
ٸ ذهيهٻ ټبي ټط نٷٗز ثٻ َٹض ٲؼعا سٷٓيٱ قٹٶس.
زض ازاٲٻ ثٻ سكطيح ٲٗيبضټبي اػطايي ٸ سهٳيٳبر ٖٳسٺ زض ظٲيٷٻ قف ٲحٹض اؾشطاسػي دطزاذشٻ
قسٺ اؾز.
هحَر اٍل -استراتصي هالي


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا استراتصي هالي
 ټٹـ ٲبٮي :ثط اؾبؼ ٞٽٱ ٲكرهٻ ټبي ٗٞٯي ٸ ضٸٶسټبي آيٷسٺ ٲؿبئ٭ ٲبٮي ٸ
ثبظاض ؾطٲبيٻ زض ؾطاؾط ػٽبٴ آضايف يبٞشٻ اؾز .ٲبٶٷس ػٽز ٪يطي ٞطنشٽبي
ٲبٮي ثعض ،٨سٛييطار زض ٸيٕ ٢ٹاٶيٵ ،ٶٹؾبٶبر ٶطخ سجبز ٬اضظ ،ٸ ٲسيطيز
ضيؿ ٥اظ َطي ١سجبزالر ٲبٮي
 ثٹزػٻ ثٷسي ؾطٲبيٻ :يٹاثٍ سهٳيٱ ٪يطي زض ؾطٲبيٻ ٪صاضي ټب ،ٶٹٔ ؾطٲبيٻ
٪صاضي ،ثٹزػٻ ي ٦٭ ټعيٷٻ ټبي ؾطٲبيٻ اي
 ازٚبٰ ټبٞ ،طٸـ ؾٽبٰ :سكريم ٸ اضظيبثي ٞطنز ټب ،آٮشطٶبسيٹټبي ٲبٮ٧يز،
ذُطار ٲكشط ،٤سٹؾٗٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ،ٸ ثُٹض ٦ٯي ػٽز زټي ايٵ ٲٹاضز زض
زٸضٶٳبي قط٦ز
 ٲسيطيز اضظـ ٸيػٺ ٸ ؾيبؾز ؾٹز ؾٽبٰ :زضآٲسټبي ثب٢يٳبٶسٺ ثٗٷٹاٴ ٲٷجٕ
سبٲيٵ ٲبٮي ،ؾٽٱ ذطيس ٲؼسز ،ؾٽبٰ سطػيحي ،سظجيز ٸ ق٧ؿز ؾٽبٰ،
ؾيبؾشٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٢سضر ٶٟٹش ذطيس
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 ثسټي َٹالٶي ٲسر ٲبٮي :ايٵ ٖبٲ٭ ثطاي سكريم ؾبذشبض ؾطٲبيٻ ٦بضذبٶٻ ٸ
ٶطخ ثسټيٖ ،بٲٯي اؾبؾي اؾز ٸ ثب اٞششبح ٲٷبثٕ ػسيس ثسټي َٹالٶي ٲسر،
ٲسيطيز ثسټي ټب ٸ ثٷيبٶ٫صاضي قطايٍ ٲؿبٖسسطي ثطاي ثسټي ټب ٖؼيٵ قسٺ
اؾز.
 ٲسيطيز ؾطٲبيٻ زض ٪طزـ :ثب سٳبٲي سهٳيٳبر ٦ٹسبٺ ٲسر ٲبٮي ٦بضذبٶٻ ثٻ
ٸيػٺ ٲسيطيز دٹ ٬ٶ٣س ،ٲسيطيز اٖشجبضار ،ٲسيطيز ٲٹػٹزي ټب زض ضاثُٻ اؾز.
 ٲسيطيز نٷسٸ ٠ثبظٶكؿش٫ي :سٳبٰ سهٳيٳبر ٲطسجٍ ثب ٲسيطيز نٷسٸ٠
٦بضذبٶٻ ٸ ٦بض٪طاٴ آٴ ثٻ ٲٷٓٹض اټسا ٜثبظٶكؿش٫ي ضا زض ثط ٲي ٪يطز.
 ٲسيطيز ٲبٮيبر :قبٲ٭ ػٷجٻ ټبي ٢بٶٹٶي ٸ ٲبٮي اؾز ٦ٻ دطزاذز ٲبٮيبر ثٻ
ٲٹؾؿبر زٸٮشي ٲرشٯ ،ٝاٖٱ اظ زاذٯي ٸ ذبضػي ،ضا ٲكرم ٲي ٦ٷس.
 ٲسيطيز ضيؿ :٥ثٻ ٦بضذبٶٻ زض ػٽز ٲحبٓٞز اظ حٹازص ٚيط ٲشط٢جٻ اي ٦ٻ
ٲٳ٧ٵ اؾز ٲٷؼط ثٻ ٲك٧الر ٲبٮي قٹز٦ ،ٳ ٥ٲي ٦ٷس.
 ٲسيطيز ضٸاثٍ اػشٳبٖي :ثبٶ٧ساضي سؼبضي ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ،ؾبظٲبٴ ټبي
ػٽبٶي ،سحٯيٯ٫طاٴ نٷٗز ،ٸ آغاٶؿٽبي ضسجٻ ثٷسي
 ؾبظٲبٴ ٲبٮي ٸ ٲسيطيشي :قبٲ٭ ٶ٣ف ٖٳٯ٧طز ٲبٮي زض ؾبذشبض ؾبظٲبٶي ٦بضذبٶٻ
ٸ َطاحي ؾيؿشٱ ټبي ٲسيطيشي زض ضاثُٻ ثب ضٸيٻ ټبي حؿبثساضي ،ٲطا٦ع
ٲؿئٹٮيز ،اٶساظٺ ٪يطي ٖٳٯ٧طز ٲبٮي ٸ ؾيؿشٱ ټبي دكشيجبٴ اَالٖبر ٲي ثبقس.



هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي استراتصي هالي
 قبذم ټبي ثبظاض ؾطٲبيٻ :اضظيبثي ذبضػي اظ ٦بضايي ٦بضذبٶٻ زض ٲ٣بيؿٻ ثب
ض٢جب ،اظ َطي ١قبذهٽبي ٶؿجز ٢يٳز ثٻ زضآٲس ) ،(P/Eٶؿجز ؾٹز ؾٽبٰ ثٻ
٢يٳز ٸ ؾٽٱ

زضآٲس EPS
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 ٲٗيبضټبي ؾٹززټي ROA, ROE, ROI :ٸ ٦ ...ؿت ؾٹززټي ثيكشط اظ ټعيٷٻ ي
ؾطٲبيٻ ثطاي ٦بضذبٶٻ ٲٽٱ اؾز .ايٵ ٲٗيبضټب ٲي سٹاٶٷس سٹؾٍ ض٢جب زض نٷٗز ثٻ
ٲٷٓٹض ً٢بٸر ٦بضايي ٦بضذبٶٻ اؾشٟبزٺ قٹٶس.
 ضيؿ :٥سٹؾٍ ٶيطٸي ثشب اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز(ثسټي ثٻ اضظـ ٸيػٺ).
 ټعيٷٻ ؾطٲبيٻ :زض ټط زٸ ٲٹضز ثسټي ټب ٸ اضظـ ٸيػٺ ٸ ٲيبٶ٫يٵ ټبي ٸظٶي آٶٽب
 ضقس زاضايي ټب ،زضآٲسټبي ٞطٸـٞ ،طنشٽبي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ...

هحَر دٍم -استراتصي هٌاتغ اًساًي


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا هذيريت هٌاتغ اًساًي
 ټٹـ ٲسيطيز ٲٷبثٕ اٶؿبٶي :ثبظاض ټبي ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ،سٛييطار آٶٽب ،ؾبذشبضټبي
ػبيعٺ ،ؾُٹح دبزاـ ٲٹٗ٢يز ټب ٸ قٛ٭ ټبي ٲرشٯ ،ٝسٳط٦ع ذبضػي ثط
ػصة ٲشرههبٴ ٦ٯيسي
 اٶشربة ،سطٞيٕ ٸ ػب٪صاضي :ٲسيطيز ػطيبٴ اٞطاز زضٸٴ ٸ ثيطٸٴ ؾبظٲبٴ ٸ
ٲٷُج٦ ١طزٴ ٲٷبثٕ اٶؿبٶي زض زؾشطؼ ثب ٲكبٚ٭ ٲٹػٹز زض ؾبظٲبٴ
 اضظيبثي :اضظيبثي ٦بضايي اٞطاز زض ؾبظٲبٴ ،ٲٷؼط ثٻ اذشهبل نحيح ػٹايع،
َطاحي ثطٶبٲٻ ټبي سٹؾٗٻ ٲسيطيز ٲٹطط ،ٶ٫ٽساضي اؾشٗسازټبي ٲٹػٹز ٸ سطٞيٕ
نحيح ٸ ػب٪صاضي دطؾٷ٭
 ػبيعٺ ټبٞ :طنشٽبي قٛٯي ،سطٞيٕ ،ػبيعٺ ٲسيطيز ،احؿبؼ قرهي ٲٟيس ثٹزٴ،
ٞطنشٽبي يبز٪يطي ،اٲٷيز ،ٲؿئٹٮيز دصيطي ،احشطاٰ ٸ ...
 سٹؾٗٻ ٲسيطيز :ايؼبز ٲ٧بٶيعٰ ټبيي ثطاي اٞعايف ٲٽبضر ټبٞ ،طنز ټبي
سطٞيٗي ٸ ...
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 ضٸاثٍ :ضاثُٻ ٲيبٴ ٦بض٪طاٴ ٸ ٲسيطاٴ
 ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٸ ٲسيطيشي :سٳط٦ع ثط سٗطي ٝػبي٫بٺ ٲسيطيز
ٲٷبثٕ اٶؿبٶي زض ؾبذشبض ؾبظٲبٶي ،ٸ ضٸيٻ ټب ٸ ؾيؿشٱ ټبي الظٰ ثطاي ح٧ٹٲز
آضاٰ ،ثُٹض ٖٳسٺ ٲؿئٹٮيشٽبيي ٦ٻ زض ثرف ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ټؿشٷس ٸ ٲكبض٦ز الظٰ
اظ ؾٹي ٸاحسټبي زي٫ط ٦بضذبٶٻ



هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي هٌاتغ اًساًي
 ضيبيز قٛٯي
٦ بضايي قٛٯي
 ثبظزټي دطؾٷ٭
ٚ يجز
 سحط٤
 اٲٷيز قٛٯي
 ػٹاٶت قٛٯي
 اؾشطؼ
 ٲٹٗ٢يز ،اٲٷيز ٸ ؾالٲز قٛٯي
 زضآٲس
ايٵ ػٹاٶت سٹؾٍ دطؾكٷبٲٻ ټبي سكريهي-قٛٯي ٸ ٖ٧ؽ اٮٗٳ٭ ٦بض٦ٷبٴ ثطضؾي
ٲي قٹٶس.
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هحَر سَم -استراتصي تىٌَلَشي


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا استراتصي تىٌَلَشي
 ټٹـ س٧ٷٹٮٹغي :ػبي٫بٺ سٹؾٗٻ س٧ٷٹٮٹغي آيٷسٺ ٸ حب ،٬سٗييٵ ٸاحسټبي
س٧ٷٹٮٹغي٧ي اؾشطاسػي ٥زض ٦بضذبٶٻ ) ،(STUاضظيبثي طجبر س٧ٷٹٮٹغي٧ي
٦بضذبٶٻ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ض٢جبي انٯي ،ٸ سٗييٵ اثساٖبر زض حيُٻ ي ٲحهٹ٬
 اٶشربة س٧ٷٹٮٹغي ټب :ايٵ اٶشربة ثؿش٫ي ثٻ ٲٹيٕ ٦بضذبٶٻ زض سٳط٦ع ٗٞبٮيز
ټبي ذٹز ثٻ ٲٷٓٹض ٞطآيٷسټبي اثسأ ٸ سٹٮيس ٲحهٹ ٬ػسيس ،زاضز.
 ظٲبٴ ثط ثٹزٴ ٲٗطٞي س٧ٷٹٮٹغي ػسيس :سهٳيٳبر ٲسيطيز ض٢جب زض ظٲيٷٻ ي
اثسأ ٲحهٹالر ٸ ٞطآيٷسټب ،سكريم ٲعايب ٸذُطار ټٳطاٺ اؾشطاسػي ضټجطي،
اَٳيٷبٴ اظ سٷبؾت اؾشطاسػي س٧ٷٹٮٹغي اٶشربة قسٺ ثب اؾشطاسػيٽبي سؼبضسي
٦بضذبٶٻ
 ٲبٮ٧يز س٧ٷٹٮٹغي :ثب س٧يٻ ثط سالقٽبي زاذٯي ٸ يب سٹؾ٭ ثٻ ٲٷبثٕ ذبضػي.
٪عيٷٻ ټبي زض زؾشطؼ ٖجبضسٷس اظ :سٹؾٗٻ زاذٯي ،ٲبٮ٧يز ،ح ١ٮيؿبٶؽ،
ؾطٲبيٻ ٪صاضي ټبي زاذٯي ،ٲبٮ٧يز آٲٹظـ ٸ ...
 اؾشطاسػي ا٣ٞي س٧ٷٹٮٹغي :سكريم ٸ ٦ك ٝضٸاثٍ زضٸٶي س٧ٷٹٮٹغي٧ي ثٻ
ٲٷٓٹض اٞعايف ٲعايبي ض٢بثشي ٦بضذبٶٻ زض اٲٹض س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٲٗٳٹ ٬ٲحهٹ،٬
س٧ٷٹٮٹغيٽبي ٞطآيٷس ٲٗٳٹ ،٬س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٲٗٳٹ ٬زض زي٫ط ٗٞبٮيشٽبي اضظـ
اٞعٸزٺ ،ٲحهٹالر ٦ٷؼبٶيسٺ قسٺ زض ٲحهٹ ٬زي٫ط ،ٸ ضاثٍ ٦بضثطي ٲيبٴ
ٲحهٹالر
 اٶشربة دطٸغٺ ،اضظيبثي ،اذشهبل ٲٷبثٕ ٸ ٦ٷشط ٬آٶٽب :يٹاثٍ اذشهبل ٲٷبثٕ،
زضػٻ ٶٹؾبٶبر اذشهبل ٲٷبثٕ ٲبٮي ثٻ س٧ٷٹٮٹغي ،ٲيعاٴ ذالء ؾٹز ٦ٻ ثب
ٲحهٹالر ػسيس دط ٲي قٹز ٸ ...
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 ؾبظٲبٴ س٧ٷٹٮٹغي ٸ ٲسيطيشي :سٗطي ٝؾبذشبض ؾبظٲبٶي ٖٳٯ٧طز س٧ٷٹٮٹغي،
سٗطي ٝٲ٧بٶيعٰ ا٣ٞي الظٰ ثطاي ثٽطٺ ثطزاضي اظ ضٸاثٍ زاذٯي س٧ٷٹٮٹغي٧ي ٲيبٴ
ٸاحسټبي ٲرشٯ ٝسؼبضر ٸ ٗٞبٮيشٽبي ظٶؼيطٺ سبٲيٵ ،سٹؾٗٻ ٲؿيطټبي قٛٯي
ثطاي ٲشرههبٴ س٧ٷي٧ي ٸ زاٶكٳٷساٴَ ،طاحي ؾيؿشٱ اٶ٫يعقي ٸ ػبيعٺ اي
ثطاي ٲشرههبٴ ٸ زاٶكٳٷساٴ ،زضػٻ زذبٮز ٲسيطاٴ اضقس زض سهٳيٱ ٪يطي ټب،
ٞطآيٷس سهٳيٱ ؾبظي ثٻ ٲٷٓٹض اذشهبل ٲٷبثٕ ثٻ دطٸغٺ ټبي س٧ٷٹٮٹغي٧ي ،ٸ
ٲحبٓٞز زاٶف ٞٷي س٧ٷٹٮٹغي٧ي اظ َطي ١ؾيبؾشٽبي ح ١ٶكط ٸ ح ١طجز
اذشطأ



هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي استراتصي تىٌَلَشي
 ٶطخ اثساٖبر س٧ٷٹٮٹغي٧ي :اٶشربة ي ٥يب چٷس ٲٗيبض اػطاي س٧ٷٹٮٹغي٧ي زض
ٞطآيٷسټب ٸ ٲحهٹالر انٯي (ٲٷحٷي) S
 ثٽطٺ ٸضي  :R&Dسٹؾٍ ديكطٞز زض ٦بضايي ٲحهٹ ٬ٸ يب ٞطآيٷس اٶساظٺ ٪يطي
ٲي قٹز ٦ٻ ثب ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٶٳٹي زض  R&Dس٣ؿيٱ ٲي قٹٶس.
 ٶطخ ثبظ٪كز ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض  :R&Dاٶساظٺ ٪يطي ؾٹز حبن٭ اظ ؾطٲبيٻ
٪صاضي ټبي

R&D

 ٲٷبثٕ سرهيم يبٞشٻ ثٻ  :R&Dؾُح ټعيٷٻ ټبي اذشهبل يبٞشٻ ثٻ دطٸغٺ ټبي
ٲرشٯ٦ ٝؿت ٸ ٦بض ٸ ٦بضذبٶٻ
 ؾطٖز ٲٗطٞي ٲحهٹ ٬ػسيس :سٹؾٍ سٗساز ٲحهٹالر ػسيس ٲٗطٞي قسٺ زض
ؾب ،٬سٗساز ح ١طجز اذشطأ ٸ يب زض نس ٞطٸـ ٲحهٹالر ػسيس ،اٶساظٺ ٪يطي
ٲي قٹز.
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٪ ٹٶب٪ٹٶي س٧ٷٹٮٹغي :اٶساظٺ ٪يطي زضػٻ ي ٲٹ٣ٞيز زض ٦ؿت ٪ٹٶب٪ٹٶي اظ
َطي٦ ١بضايي ټبي س٧ٷٹٮٹغي٧ي ٲظ٭ زض نس ٞطٸـ ٶبقي اظ اثش٧بضار
س٧ٷٹٮٹغي٧ي
 ٲٗيبضټبي ٲٷبؾت زي٫ط :ٸٞبزاضي ټبٞ ،طٸـ س٧ٷٹٮٹغي ،آٲٹظـ اٞطاز زض
س٧ٷٹٮٹغي ټبي ػسيس ،زٸضٺ ي ظٲبٶي سٹؾٗٻ ي ٲحهٹ ٬ػسيس ،ټعيٷٻ ي
سٹؾٗٻ اي ثطاي ټط ٲطحٯٻ ٸ ؾُح ٦بضايي س٧ٷٹٮٹغي٧ي

هحَر چْارم -استراتصي تْيِ ٍ خريذ


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا استراتصي تْيِ ٍ خريذ
 ټٹـ ذطيسٞ :ٽٱ ٗٞبٮيز ټبي ٚبٮت زض ثبظاض ٦ٻ ٖٹاٲ٭ سٹٮيس ٦بضذبٶٻ ټؿشٷس،
سالـ ثطاي اٶش٣ب ٬آٶٽبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٖٳٯ٧طز ذطيس ضا سحز سبطيط ٢طاض
زټٷس .ٲٹيٹٖبر ٲٽٱ ٖجبضسٷس اظ٪ :عيٷٻ ټبي ٲرشٯ ٝٲٷبثٕ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ زض
ؾطاؾط ػٽبٴ ،سٛييطار ٢بٶٹٶ٫صاضي ،اسحبزيٻ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ،ؾالٲز ٖٳٹٲي ٸ
ث٣بي ض٢بثشي سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ انٯي ،سٛييطار س٧ٷٹٮٹغي٧ي ٦ٻ ذطيس ضا سحز سبطيط
٢طاض ٲي زټس ،اٮ٫ٹټبي سٹظيٕ ،ٲسيطيز ٲٹاز ٸ ...
 اٶشربة اضظيبثي ،سٹؾٗٻ ي سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ :ثٻ ٲٷٓٹض يبٞشٵ ،اٶشربة ،اضظيبثي،
سٹؾٗٻ ،ازاضٺ ٸ اٶ٫يعـ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٶي ٦ٻ ذٹاؾشبض سٽيٻ ٦يٟيز ،ذسٲبر،
٢يٳشٽبي ض٢بثشي ٸ ؾبظ٪بض ثبقٷس؛ ح ّٟضٸاثٍ ؾبٮٱ ثب سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ،ذطيس
زاذ٭ ثٷ٫بٺ ،ٸ سهٳيٱ ذطيس زض ٲ٣بث٭ ؾبذز
 ٲسيطيز ٦يٟيز ٦بالټبي ذطيساضي قسٺ :قبٲ٭ سكريم ٲكرهبر ٦يٟيز
ٲٷبؾت ٦بالټبي ذطيساضي قسٺ ،ثبظضؾي ٦بالټب ثٻ ٲٷٓٹض اَٳيٷبٴ اظ سُبث ١ثب
ٲكرهبر ٲُٯٹة ،ايؼبز ٞطآيٷس ٦ٷشط٦ ٬يٟيز زض زؾش٫بٺ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ.
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 ٲسيطيز ٲٹاز ٦بالټبي ذطيساضي قسٺ٦ :ٷشط ٬ٲٹاز اٸٮيٻ ،ؾٟبضـ زټي٦ ،ٷشط٬
ٲٹػٹزي ،زضيبٞز ٦بالټب٦ ،بالټبي ٲبظاز ٸ ...
 سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ اضظـ٢ ،يٳز ثٻ ټعيٷٻ ٸ اؾشبٶساضز ؾبظي :ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٷشط٬
اَالٖبر ٞطاٸاٴ ٢يٳز ټب٦ ،يٟيزَ ،طاحي ،سٹٮيس ،اؾشبٶساضز ؾبظي ٸ ټعيٷٻ
اٶؼبٰ ٲي قٹز .سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ اضظـ سالقي ؾيؿشٳبسي ٥ثطاي سحٯي٭
سؼٽيعار ٖٳٯ٧طزي ثٻ ٲٷٓٹض زؾشيبثي ثٻ ٦ٳشطيٵ ټعيٷٻ ٸ ثبالسطيٵ ٦بضايي،
٢بثٯيز اَٳيٷبٴ٦ ،يٟيز ،ٸ سٹاٶبيي ٶ٫ٽساضي ٲحهٹ ٬اؾز.
 ؾبظٲبٴ ذطيس ٸ ٲسيطيشي :زضػٻ ي سٳط٦ع ٗٞبٮيز ټبي ذطيس ثب زي٫ط
ٖٳٯ٧طزټبي ٲسيطيشي ٲبٶٷس سٹٮيس ،ثبظاضيبثي ،س٧ٷٹٮٹغي ،سٹظيٕ٦ ،ٷشط٦ ٬يٟيز ،ٸ
ٲبٮي .ثطٶبٲٻ ضيعي ذطيس ٸ سحٹي٭ ،اٶشربة ٲٷبثٕ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ،سٳبؼ ثب سبٲيٵ
٦ٷٷس٪بٴ ،ثبظضؾي زضذٹاؾز ذطيس ٸ سُبث ١ثب ٶيبظټب ،ٲسيطيز ػٷجٻ ټبي
سؼبضي ٖٳٯ٧طز ٲبٶٷس ضٞشبض ذطيس٢ ،يٳز ،ؾٟبضـ ،ثؿشٻ ثٷسي ٸ  ..اظ زي٫ط
ٲٹٮٟٻ ټبي ٲٹضز سٹػٻ ټؿشٷس.



هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي استراتصي تْيِ ٍ خريذ

سٗطي ٝٲٗيبضټبي ٲٹطط ٖٳٯ٧طز ذطيس ثؿيبض ؾرز اؾز .ثؿيبضي ٞب٦شٹضټب ٲبٶٷس ټعيٷٻ ٦ٱ،
٦يٟيز ثٽيٷٻ ،ذسٲبر ثبال ،ث٣بي سبٲيٵ زاٶف ٞٷي ٸ  ...اټسا ٜٲُٯٹة ذطيس ټؿشٷس.
 قبذهٻ ټبي ٖٳٯ٧طز ټعيٷٻ :ٲ٣بيؿٻ ټعيٷٻ ټبي اؾشبٶساضز ثب ټعيٷٻ ټبي ذطيس
٦بالټب ،ٲسيطيز ٸ ٦ٷشط ٬ټعيٷٻ ټب ،ٶطخ ثبظ٪كز ٲٹػٹزي ،ټعيٷٻ اٶجبض ٦طزٴ
 قبذهٻ ټبي ٖٳٯ٧طز ذسٲبر :زضنس ؾٟبضقبر ثٻ ٲٹ ،ٕ٢ٲيبٶ٫يٵ سبذيط
ؾٟبضقبر
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 قبذهٻ ټبي ٖٳٯ٧طز ٦يٟيز :زضنس ؾٟبضقبر ٲُبث ١ثب ٲكرهبر ٲُٯٹة،
٢بثٯيز اَٳيٷبٴ ٦بالټبي ذطيساضي قسٺ ،ٸ ٦يٟيز ٞطٸقٷس٪بٴ
 قبذهٻ ټبي ضٸاثٍ ٞطٸقٷس٪بٴ

هحَر پٌجن -استراتصي تَليذ


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا استراتصي تَليذ
 ټٹـ سٹٮيس :سالـ ٸ ضٸٶس سٹٮيس زض نٷٗز ٲبٶٷس سٛييطار اٲ٧بٶبر ض٢جب ،سٹؾٗٻ
س٧ٷٹٮٹغي٧ي زض ٞطآيٷسټب ٸ س٧ٷٹٮٹغي ټب ،ٲٹاز اٸٮيٻ ػسيس ،اؾشبٶساضز ؾبظي،
٢ٹاٶيٵ ظيؿز ٲحيُي
 اٲ٧بٶبر :سٗساز ٦بضذبٶٻ ټب ،ٲ٧بٴ ٸ ٲٹٗ٢يز آٶٽب ،چ٫ٹٶ٫ي سٳط٦ع اٲ٧بٶبر ٸ
سرهم ټب ،زضػٻ اٶُٗب ٜدصيطي آٶٽب
ْ طٞيز :سؼٽيعار ٸ ٲٷبثٕ اٶؿبٶي زض زؾشطؼ ،ؾ٧ٹٴ ْطٞيز اظ ٶُ٣ٻ ٶٓط
س٣بيب ،سٹاٶبيي ٦ٷشط ٬دي ٥س٣بيب ،سهٳيٱ ٪يطي ثطاي ٪ؿشطـ ْطٞيز ټبي
آيٷسٺ
 ازٚبٰ ٖٳٹزي :سٗطي ٝٲطظټبي ٦بضذبٶٻ اظ ٮحبِ ظٶؼيطٺ ي اضظـ آٴ (ؾٹا٬
ؾبذز زض ٲ٣بث٭ ذطيس) ،ٲسيطيز ضٸاثٍ ثيٵ ٦بضذبٶٻ ٸ حٹظٺ ټبي ذبضػي
(سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ اٸٮيٻ ،سٹظيٕ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲكشطيبٴ) ٸ ايٷ٧ٻ ٲٹايٕ ٦بضذبٶٻ سحز
چٻ قطايُي ثبيؿشي ثطاي ٲعايبي ض٢بثشي سٛييط ٦ٷٷس.
 س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٞطآيٷس :س٧ٷٹٮٹغي سؼٽيعار ٲٹضز اؾشٟبزٺ (اٖٱ اظ ٖٳٹٲي ٸ
سرههي) ،ٲٽبضر ٦بض٦ٷبٴ ،ٲيعاٴ اسٹٲبؾيٹٴ ،اٶُٗب ٜدصيطي ،ٶطخ ٲٗطٞي
ٲحهٹ ٬ػسيس
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 ظٲيٷٻ ي ٲحهٹ ٬ٸ ٲٗطٞي ٲحهٹ ٬ػسيس :ٲكرم ٶٳٹزٴ ٖطو ذُٹٌ
ٲحهٹ ،٬ٶطخ ٸ ؾج ٥ٲٗطٞي ٲحهٹ ٬ػسيسَ ،ٹٖ ٬ٳط ٲُٯٹة ثطاي ٲحهٹ٬
 ٲٷبثٕ اٶؿبٶي :اؾشرساٰ ،اٶشربة ،سطٞيٕ ٸ ػب٪صاضي ،اضظيبثي ،ػٹايع ،اٲٷيز
قٛٯي ،سٹؾٗٻ ٲٽبضسٽب ٸ سُجي ١ثب سٛييطار س٧ٷٹٮٹغي٧ي ،ضٸاثٍ ٦بض٦ٷبٴ
 ٲسيطيز ٦يٟيز :سٗطي٦ ٝيٟيز ٲُٯٹة ٲحهٹ ،٬ثطٶبٲٻ ټبي ثٽجٹز ٦يٟيز،
ٲؿئٹٮيشٽبي ٦يٟيز ،آٲٹظـ٦ ،ٷشط٦ ٬يٟيز ،آظٲبيف ٸ ػٯٹ٪يطي اظ سٹٮيس
ٲٗيٹة
 ضٸاثٍ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ :اٶشربة سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ،نالحيز ،ٲيعاٴ ٲكبض٦ز،
اؾشطاسػي ټبي سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴٞ ،ٽطؾز ٲٷب٢هٻ ټبي ض٢بثشي ٸ ٦ٷشطٮٽبي سبٲيٵ
٦ٷٷس٪بٴ
 ؾبظٲبٴ سٹٮيس ٸ ٲسيطيز نٷٗشيَ :طاحي ؾبذشبض ؾبظٲبٶي نحيحَ ،طاحي
ؾيؿشٱ ظٲبٶجٷسي ،ؾيؿشٱ ټبي اَالٖبر ٸ ٦ٷشط ،٬ٸ ديف ثيٷي ٸ ٲسيطيز
ٲٹػٹزي



هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي استراتصي تَليذ
 ټعيٷٻ :ثٻ ق٧ٯٽبي ٲرشٯٟي ٲي سٹاٴ آٴ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٶٳٹز ،ي٧ي اظ ٲشساٸٮشطيٵ
ضاټٽب ټعيٷٻ ٸاحس ٲشٛيط ٸ ټعيٷٻ ٦٭ ٸاحس اظ ٶُ٣ٻ ٶٓط سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ٸ ټعيٷٻ
زٸضٺ ظٲبٶي ٖٳط ٲحهٹ ٬اظ ٶُ٣ٻ ٶٓط ٲهط٦ ٜٷٷسٺ اؾز.
 سحٹي٭ :ثٻ ق٧٭ زضنس سحٹي٭ ثٻ ٲٹ ٕ٢ٲحٳٹٮٻ ،سبضيد سحٹي٭ ٸ ظٲبٴ احشٳبٮي
دبؾد زټي ثٻ سٛييطار س٣بيب ٲُطح ٲي قٹز.
٦ يٟيز :ثٻ ق٧٭ دبؾد زټي ٲحهٹ ٬ثٻ اثٗبز ٲرشٯ٦ ٝيٟيز (٦بضايي ،ٸيػ٪ي
ټب٢ ،بثٯيز اَٳيٷبٴ ،ضاحشي ،زٸاٰ ،ذسٲبر ،ظيجبيي ٸ ٦يٟيز زض ٤قسٺ) ،ٶطخ
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ثبظ٪كز ،ٶطخ ٲطػٹٖي ،ټعيٷٻ ٸ ٶطخ سٗٳيطار ٸ ټعيٷٻ ي ٦يٟيز اٶساظٺ ٪يطي
ٲي قٹز.
 اٶُٗب ٜدصيطي ثٻ سٛييطار زض حؼٱ ٸ ٲٗطٞي ٲحهٹ ٬ػسيس :ثٻ ق٧٭ دبؾد
ٲحهٹ ٬يب سٛييطار حؼٱ ،سٗٹيى ٲحهٹ٪ ،٬ٹٶب٪ٹٶي يب ٪عيٷٻ ټبي ٲحهٹ٬
اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.

هحَر ضطن -استراتصي تازارياتي


تخطْاي ػوذُ ي تصويوات هرتثط تا استراتصي تازارياتي
 ټٹـ ثبظاضيبثي :سالـ ثطاي ٦كٗٞ ٝبٮيز ټبي ض٢جب ٸ ديف ثيٷي ا٢ساٲبر آيٷسٺ
آٶٽب .ٲٗطٞي ٲحهٹ ،٬ضٸي٧طزټبي ثبظاضيبثي ،سٛييطار زض ثرف ثٷسي،
ؾيبؾشٽبي ٢يٳز ٪صاضي٦ ،بٶبٮٽبي سٹظيٕ ػسيس ،ٲكٳٹٮيز ٲحهٹ ٬ٸ
ضٸي٧طزټبي ذسٲبر ديكطٞشٻ
 سٗطي ٝٸ سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ ثبظاض :ثٻ ٲٷٓٹض سٹٮيس ٸضٸزي ټب ثطاي ټسايز ػبي٫بٺ
ٲحهٹ ٬زض ٦بضذبٶٻ ،اظ َطي ١ثرف ثٷسي نحيح ثبظاض ٸ سٗطيْ ٝطيٟشطي اظ
ثرف ثبظاض ٲحهٹ ،٬ٸ ثٷبثطايٵ زؾشيبثي ثٻ سطػيحبر ٸ ٶيبظټبي ٲشٟبٸر
ٲكشطي؛ ايٵ ٦بض نٹضر ٲي ٪يطز .زض ٶشيؼٻ سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ ضٞشبض ٲكشطيبٴ ٸ
ذطيساضاٴ ؾبظٲبٶي ،ټٳبٶٷس ٲٹٗ٢يز ض٢بثشي اؾشطاسػي٦ ٥ٯي ،ټسايز قسٺ اٶس.
 اؾشطاسػي ٲحهٹ :٬قبٲ٭ سهٳيٳبر زض ٲٹضز اضائٻ ٲحهٹٖ ،٬طو ذُٹٌ
سٹٮيس ،سط٦يت ،ثؿشٻ ثٷسي ،ثبظاضټبي ټس ،ٜايؼبز اټسا ٜاؾشطاسػي ٥ثطاي
ٲحهٹالر (ؾٽٱ ثبظاض ،سٹظيٕ ؾٹز) ،ٸ اٶشربة اؾشطاسػي ثطٶس ؾبظي
 ٲٗطٞي ٸ سٹؾٗٻ ٲحهٹالر ػسيس :سٹٮيس ايسٺ ټبٚ ،طثب ٬ٸ اضظيبثي ايسٺ ټب،
سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ سؼبضر ،سٹؾٗٻ ٶٳٹٶٻ اٸٮيٻ ٸ آظٲبيف٢ ،بٖسٺ ؾبظي ضٸي٧طز
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ثبظاضيبثي ،آظٲبيف ثبظاض زض ٶٹاحي آظٲبيكي ،سُبث ١ؾيؿشٱ ټبي دكشيجبٶي ٸ
ازاضي ،ٸ ٲٗطٞي ٲحهٹالر ػسيس
 اؾشطاسػي سٹظيٕ :قبٲ٭ اٶشربة ٦بٶب ٬سٹظيَٕ ،طاحي ٸ ٲسيطيز ؾيؿشٱ سٹظيٕ
ٞيعي٧ي (قبٲ٭ ذسٲبر ٲكشطي ،ديف ثيٷي س٣بيب٦ ،ٷشط ٬ٲٹػٹزي ،ٲسيطيز
ٲٹاز ،ٲسيطيز ؾٟبضـ ټب ،دكشيجبٶي ذسٲبر ،ذطيس ،ثؿشٻ ثٷسي ،ٲسيطيز
٦بالټبي ثط٪كشي ،سطاٞي ٥ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب )٬ٸ ؾج٦ ٥ككي يب ٞكبضي ٲسيطيز
سٹظيٕ ٸ ؾيؿشٱ ټبي ٞطٸـ.
 اؾشطاسػي ٢يٳز :ٲٹٗ٢يز ض٢بثشي ٲحهٹ ،٬سط٦يجبر ٲحهٹ ،٬اؾشطاسػي ثطٶس،
ٸيػ٪ي ټب ٸ ٦يٟيز ٲحهٹ ،٬سٹظيٕ ،اؾشطاسػي ټبي سجٯيٛبر ٸ ٞطٸـ
 اؾشطاسػي ټبي سجٯيٛبر ٸ سطٞيٕ ٞطٸـ :سجٯيٛبر ،اضائٻ ٸ سطٞيٕ ايسٺ ټب٦ ،بالټب ٸ
يب ذسٲبر سٹؾٍ حبٲي ٲبٮي ٲكرمٞ ،طٸـ قرهي ،سطٞيٕ ٞطٸـ ٸ
سجٯيٛبر
 ؾبظٲبٴ ثبظاضيبثي ٸ ٲسيطيشي :سٹؾٗٻ ؾبذشبض ؾبظٲبٶيَ ،طح ضيعي ،ؾيؿشٱ ټبي
اَالٖبر ٸ ٦ٷشط ،٬ؾيؿشٳٽبي سكٹي٣ي ٸ ػبيعٺ اي زض حيُٻ ي ٞطټٷ٩
٦بضذبٶٻ ٸ اؾشطاسػي ثبظاضيبثي


هؼيارّاي اجرايي هرتثط تا استراتصي استراتصي تازارياتي
 اؾشطاسػي ٲحهٹ :٬ثب ٶطخ ضقس ٞطٸـ ،ؾٽٱ ثبظاضٖ ،طو ذٍ سٹٮيس ،دٹقف
ثبظاض ،ٲيعاٴ سٳبيع ،ٶطخ ٲٹ٣ٞيز ٲٗطٞي ٲحهٹ ٬ػسيس ،ثؿشٻ ثٷسي ٲحهٹ،٬
اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.
 اؾشطاسػي سٹظيٕ :سٹؾٍ ثبظزټي ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ ،ؾُٹح ذسٲبر ٲكشطي ،ټعيٷٻ
ټبي سٹظيٕ ،ٸ ثٽطٺ ٸضي سٹظيٕ ٸ ٶيطٸي ٞطٸـ ،اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.
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 اؾشطاسػي ٢يٳز :ثب حؿبؾيز ٢يٳز٢ ،يٳز ٪صاضي آٲيرشٻ ټبي ثبظاضيبثي،
اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.
 اؾشطاسػي سجٯيٛبر ٸ سطٞيٕ ٞطٸـ :سٹؾٍ ثرف ثٷسي ٲحهٹ ،٬دصيطـ ثطٶس ،ٸ
ټٹـ ثبظاضيبثي ،اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض ٲ٣ٹٮٻ ض٢بثز ،آضٶٹٮسٸ ټ٧ؽ اظ ٲجبحض ٶٓطي ٲبي٧٭ دٹضسط زض سئٹضي
ذٹز اؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ زض ايٷؼب ټطي ٥اظ ايٵ ٖٹاٲ٭ ثٻ سكطيح ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞشٻ
قسٺ اٶس.
ديَارّاي ٍرٍد تِ صٌؼت
ٲبي٧٭ دٹضسط ٲٗش٣س اؾز ض٢جبي ػسيس ثب ٸضٸز ذٹز ثٻ نحٷٻي ض٢بثزٖ ،ال٢ٻ ثٻ ٦ؿت ؾٽٱ
ثبظاض زاقشٻ ٸ زض ٶٽبيز ْطٞيزټبي ػسيسي ايؼبز ٲيٶٳبيٷس .ثُٹض ٦ٯي ايٵ ٶيطٸ قبٲ٭ ٖٹاٲٯي
اؾز ٦ٻ اٲ٧بٴ ٸاضز قسٴ ض٢جبي ػسيس ثٻ ٖطنٻي ض٢بثز زض نٷٗز ضا سؿٽي٭ ٶٳٹزٺ ٸ يب
ثبٮٗ٧ؽ آٶطا ٲك٧٭ ٲيؾبظز .زض چٷيٵ قطايُي ا٪ط ٲٹاٶٕ ٸضٸز سبظٺ ٸاضزيٵ ظيبزسط ثبقس ،سبظٺ
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:
 . 1ؾطٲبيٻ ٲٹضز ٶيبظ :ا٪ط ؾطٲبيٻ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ٸضٸز ثٻ ي ٥نٷٗز ظيبز ثبقس ،اٞطاز ٦ٳشطي
ٸاضز آٴ نٷٗز قسٺ ٸ ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ٲييبثس.
 . 2زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ :ټطچٻ زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ ثطاي سبظٺ ٸاضزټب ضاحششط
ثبقس٢ ،سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب اٞعايف ٲييبثس ( ٶٹقبثٻ ) ٸ ټطچٻ زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ
ٲك٧ٯشط ثبقس٢ ،سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ٲييبثس (ٲبٶٷس ٸضٸز ثٻ ؾبذز ٦بالټبي
زاضٸيي)
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 . 3اٲشيبظار ٸيػٺ :ټطچٻ اٞطاز ٲٹػٹز زض نٷٗز زاضاي اٲشيبظار ٸيػٺ ثيكشطي ثبقٷس ( ٶبٰ
سؼبضي ٲٗشجط ،ؾبث٣ٻ ٶي ٥ٸ ٚيطٺ ) ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸازټب ٦ٳشط ٲي ٪طزز ٲبٶٷس ٦ٹ٦ب٦ٹال ٦ٻ
زض نٷٗز ٶٹقبثٻ زاضاي ٶبٰ سؼبضي ٲٗشجط اؾز ٸ ټط ٦ؿي ٶٳي سٹاٶس ثٻ ؾبز٪ي زض ايٵ نٷٗز
ٸاضز قسٺ ٸ ثب ٦ٹ٦ب٦ٹال ض٢بثز ٶٳبيس.
 . 4ٲيعاٴ سٳبيع :ټطچٻ سٳبيع زض ي ٥نٷٗز ثيكشط ثبقس٢ ،سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦ٳشط ٲي
قٹز .ٲظال ٦ؿي ٶٳي سٹاٶس ٸاضز نٷٗز ذٹزضٸ قٹز اٲب اٞطاز ثٻ ضاحشي ٲي سٹاٶٷس ٸاضز نٷٗز
٪چ قٹٶس.
 .5ٲٷحٷي يبز٪يطي يب سؼطثٻَ :ج ١ايٵ ٲٷحٷي ټط چٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٲي ٪صضز ټعيٷٻ ٲب زض ي٥
نٷٗز ٦بټف ٲي يبثس ظيطا ټط چٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٲي ٪صضز ،سؼطثٻ ٲب زض نٷٗز ثيكشط ٲي قٹز
ٸ ٲي سٹاٶيٱ ټعيٷٻ ټبي ذٹز ضا زض نٷٗز ٦بټف زټيٱ.ټطچٻ نٷٗز زاضاي ٲٷحٷي يبز٪يطي
ثبالسطي ثبقس ،يٗٷي ظٲبٴ ثيكشطي َٹ ٬ث٧كس سب ثشٹاٶيٱ ذٹز ضا ثٻ ٶُ٣ٻ ٦ٳيٷٻ ټعيٷٻ زض آٴ
نٷٗز ثطؾبٶيٱ٢ ،سضر سٽسيس ٦ٳشط ٲيقٹز ظيطا ظٲبٴ ظيبزي الظٰ اؾز سب ٢بزض ثبقيٱ زض آٴ
نٷٗز سؼطثٻ ٦ؿت ٶٳٹزٺ ٸ ټعيٷٻي ذٹز ضا ٦بټف زازٺ ٸ زض ٶٽبيز ثب ؾبيط قط٦زټب ض٢بثز
ٶٳبييٱ.
 .6ؾيبؾز ټبي زٸٮز :ټط چٻ زٸٮز زض ٸضٸز سبظٺ ٸاضزټب ؾرز٪يطي ثيكشطي ٶٳبيس٢ ،سضر
سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ٲييبثس ٸ ټطچٻ آؾبٴسط ث٫يطز ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب اٞعايف
ٲي يبثس .ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب ٬ا٪ط زٸٮز ػٽز ايؼبز ٦بض٪عاضي ثٹضؼ ٢ٹاٶيٵ ؾرشي ضا ٸيٕ ٶٳبيس،
ثٷبثطايٵ ٢سضر سٽسيس سبظٺ ٸاضزټب ٦بټف ذٹاټس يبٞز.
ثطاؾبؼ آٶچٻ زض ٸي٧ي دسيب اظ س٣ؿيٱ ثٷسي ٲٹاٶٕ ٸضٸز ثٻ ثبظاض ٸػٹز زاضز ،ايٵ ٲٹاٶٕ ثٻ
ثيؿز ٸ ي ٥ثرف س٣ؿيٱ قسٺ اٶس:
 .1سجٯيٛبر :نط ٜټعيٷٻ ټبي ؾٷ٫يٵ سجٯيٛبر ٶؿجز ثٻ قط٦شٽبيي ٦ٻ زض نٷٗز
حًٹض زاضٶس ٸ ٲهط٦ ٜٷٷسٺ ټب ،آٶٽب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثطٶس ٲشٳبيع ٲي قٷبؾٷس.
 .2ؾطٲبيٻ :ؾطٲبيٻ الظٰ ثطاي قطٸٔ ٲبٶٷس سؼٽيعار ،ؾبذشٳبٴ ،ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ...
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٦ .3ٷشط ٬ٲٷبثٕ :ا٪ط ي٧ي اظ ٦بضذبٶؼبر زض نٷٗز ٦ٷشط ٬ٲٷبثٕ ضا زض زؾز زاقشٻ ثبقس،
ٸضٸز ؾبيطيٵ ثٻ آٴ نٷٗز ثٻ ؾرشي ٲٳ٧ٵ ذٹاټس ثٹز.
 .4ٲعايبي ټعيٷٻ ټبي ٲؿش٣٭ اظ ٲ٣يبؼ :س٧ٷٹٮٹغي اٶحهبضي ،زاٶف ،زؾشطؾي ٲُٯٹة
ثٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ،ٲٹٗ٢يز ػٛطاٞيبيي ٲُٯٹة ،ٲعايبي ټعيٷٻ ٲٷحٷي يبز٪يطي
 .5ٸٞبزاضي ٲكشطي :ٸػٹز ثطٶسټبي ٢ٹي ،ثب ي ٥اثعاض ٲكرم ٲبٶٗي ثطاي ٸضٸز
ؾبيطيٵ ٲي ثبقس.
 .6سٹا٣ٞبر سٹظيٕ ٦ٷٷسٺ ټب :سٹا٣ٞٷبٲٻ ټبي اٶحهبضي ثب سٹظيٕ ٦ٷٷس٪بٴ يب ٞطٸقٷس٪بٴ
انٯي ي٧ي اظ زقٹاضي ټبي ٸضٸز ثٻ نٷٗز اؾز.
 .7ا٢شهبز ٲ٣يبؼ٦ :بضذبٶؼبر ثعض ٨ٸ ثب سؼطثٻ ٲي سٹاٶٷس ٲحهٹالسي ثب ټعيٷٻ ټبي
دبييٵ سط اظ قط٦شٽبي ٦ٹچ ٥ٸ ثي سؼطثٻ سٹٮيس ٦ٷٷس.
 .8ٲ٣طضار زٸٮشي :ٲٯعٸٲبر ثطذي ٪ٹاټي ٶبٲٻ ټب يب ٲؼٹظټبي ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثبظاض
يب ايؼبز اٶحهبض ٸ ...
 .9س٣بيبي ٚيط ٦ككي :ي٧ي اظ اؾشطاسػي ټبي ٶٟٹش ثٻ ثبظاضٞ ،طٸـ ثب٢يٳز دبييٵ سط اظ
ٲشهسيبٴ ٞطٸـ اؾز٦ .ٻ ايٵ اؾشطاسػي زض ثبظاضي ٦ٻ ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٶف ثٻ ٢يٳز
حؿبؼ ٶيؿشٷس ،ٶبٲٹطط اؾز.
 .10ٲبٮ٧يز ٲٗٷٹي :ٸضٸز سبظٺ ٸاضزاٴ ٶيبظٲٷس زؾشطؾي ثٻ س٧ٷٹٮٹغي ٲكبثٻ اؾز .زض
نٹضسي٧ٻ قط٦شي اذشطاٖي ثٻ ٶبٰ ذٹز طجز ٦ٷس سب ٲسسي اظ ٸضٸز ؾبيطيٵ ثٻ ثبظاض
ػٯٹ٪يطي ٲي قٹز.
 .11ؾطٲبيٻ ٪صاضي :زض نٷبيٕ ثب ٲ٣يبؼ ا٢شهبزي ٸ اٶحهبض َجيٗي ٖبٲ٭ ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ثيكشط ٶٳبيبٴ ٲي قٹز.
 .12سبطيط قج٧ٻ :ټٷ٫بٲي٧ٻ ٦بال يب ذسٲشي ٦ٻ ٢طاض اؾز اضائٻ قٹز ثٻ سٗساز ٲكشطيبٴ
ٲٹػٹز ٸاثؿشٻ اؾز ،ض٢جب ٲك٧السي ثطاي ٸضٸز ثٻ ايٵ ثبظاض ضا ذٹاټٷس زاقز.
٢ .13يٳز ٪صاضي ٚبضس٫طاٶٻ :قط٦ز ټبي ٲؿٯٍ قطٸٔ ثٻ ٞطٸـ ٲحهٹالر ذٹز ثب
ٲ٣ساضي يطض ٲي٧ٷٷس سب ٲبٶٕ ٸضٸز سبظٺ ٸاضزاٴ قٹٶس٦ .ٻ اٮجشٻ ايٵ ٦بضزض ثًٗي
٦كٹضټب ٲٷٕ ٢بٶٹٶي زاضز.
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 .14اٖٳب ٬ثبظزاضٶسٺ :ٲظ٭ سٹا٣ٞبر حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٹايي ٦ٻ ذُٹٌ ټٹايي ػسيس ضا زچبض
ٲك٧٭ ٲي ٦ٷس.
 .15سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ :ثطذي ٲحهٹالر ٶيبظ ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ظيبزي زض س٧ٷٹٮٹغي زاضٶس.
 .16سٹا٣ٞبر سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ :ٲٹا٣ٞشٽبي اذشهبني ثب ٮيٷ ٥ټبي ٦ٯيسي زض ظٶؼيطٺ سبٲيٵ،
ٲٳ٧ٵ اؾز ٸضٸز ثٻ نٷٗز ضا ٲك٧٭ ٦ٷس.
 .17ټعيٷٻ ټبي ٚط ٠قسٺ :ايٵ ټعيٷٻ ټب ،ټعيٷٻ ټبيي ټؿشٷس ٦ٻ ا٪ط قط٦ز ثرٹاټس ثبظاض
ضا سط٦ ٤ٷس زٸثبضٺ ثٻ زؾز ٶٳي آيٷس .ايٵ ټعيٷٻ ټب ضيؿ ٥ٸضٸز ضا اٞعايف ٲي
زټٷس ٸ ٸضٸز ضا ثٻ سبذيط ٲي اٶساظٶس.
 .18ٲٹاٶٕ سٗٹيى :دط ټعيٷٻ ثٹزٴ يب زقٹاض ثٹزٴ سٗٹيى سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ اظ ؾٹي
ٲكشطيبٴ
 .19سٗطٞٻ ټب ٸ ٲبٮيبر ټب
 .20ي٧ذبضچٻ ؾبظي ٖٳٹزي
 .21ٲٷُ٣ٻ ثٷسي :زٸٮز ٲٷُ٣ٻ ي ذبني ضا ثطاي ٗٞبٮيز ټبي ذبل ٲكرم ٲي ٦ٷس.
ديَارّاي خرٍج از صٌؼت
ٲٹاٶٕ ذطٸع اظ نٷٗز َجَ ١ج٣ٻ ثٷسي ٲٹػٹز زض ٦شبة Exploring Corporate Strategy

ٶٹقشٻ  , Kevan Scholes, Richard WhittingtonGerry Johnsonٲٹاضز ظيط ضا قبٲ٭ ٲي
قٹز:
 .1ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثبال زض زاضايي ټبي طبثز ٸ ٚيط ٢بث٭ سجسي٭ :ايٵ ٖبٲ٭ ثٻ ٸيػٺ ثطاي
٦بضذبٶؼبر سٹٮيسي ٦ٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ؾٷ٫يٷي ضٸي سؼٽيعار ؾطٲبيٻ اي اٶؼبٰ ٲي
زټٷس ،ٸػٹز زاضز.
 .2ټعيٷٻ ټبي ثبظذطيس ثبال :ٸػٹز سٗساز ظيبزي ٦بضٲٷس ٸ ٦بض٪ط ،ثب ح٣ٹ ٠ثبال ،ٸ
٦بض٦ٷبٶي ٦ٻ ثب آٶٽب ٖ٣س ٢طاضزاز دطزاذز ثبظذطيس ثباليي ثؿشٻ قسٺ ثبقس٦ ،بضذبٶٻ ضا
ثب ټعيٷٻ ټبي ٢بث٭ سٹػٽي زض سط ٤ثبظاض ٲٹاػٻ ٲي ؾبظز.
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 .3ؾبيط ټعيٷٻ ټبي ثؿشٻ قسٴ ٦بضذبٶٻ :قبٲ٭ ټعيٷٻ ټبي احشٳبٮي ٢ ُٕ٢طاضزاز ثب
ٲكشطيبٴ ٸ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ
 .4چطذف ثبٮ٣ٹٺ٦ :بضذبٶٻ ٲٳ٧ٵ اؾز سحز سبطيط دشبٶؿي٭ چطذف زض ثبظاضي ٦ٻ
ٲٹٗ٢يز ٲبٮي ٦ٷٹٶي اـ ضا ٲٗ٧ٹؼ ٲي ٦ٷس ٢طاض ٪يطز.
ديبٲس ايٵ اٲط ٦بضذبٶٻ ضا ٲؼجٹض ٲي ٦ٷس سب زض ثبظاض ثٳبٶس ٸ ض٢بثز زض چٷيٵ ثبظاضي اٞعايف ٲي
يبثس٦ .ٻ ثُٹض ٲٷٟي سٳبٲي ٦بضذبٶؼبر ضا سحز سبطيط ٢طاض ٲي زټس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾٹزټب زض
چٷيٵ قطايُي ٦ٳشط اظ ثبظاض ض٢بثشي ٦بٲ٭ قٹز.
اظ ػٳٯٻ ٲٹاٶٕ ذطٸع اظ ثبظاض ٲي سٹاٴ ثٻ اظ زؾز زازٴ حؿٵ ٶيز ٲكشطيبٴ ٶيع اقبضٺ ٶٳٹز.
رلاتت تيي صٌؼتگراى
دٹضسط ثط ايٵ ثبٸض اؾز٦ٻ سٳبٲي قط٦زټب ثٻ زٶجب ٬ؾٹز ټؿشٷس ٸ ٖبٲٯي ٦ٻ ٲيعاٴ ؾٹز ضا
سٗييٵ ٲيٶٳبيسٖ ،بٲ٭ قسر ض٢بثز اؾز ٸ ا٪ط قسر ض٢بثز ٲكرم ثبقس ،ؾٹزآٸضي ٶيع
ٲكرم ٲي٪طزز .زض ايٵ ضاؾشب ٸْيٟٻي اؾشطاسػيؿزټب ،ػؿشؼٹي ٲٹيٗي زض نٷٗز
اؾز٦ٻ زض آٴ ،قط٦زټب ثشٹاٶٷس زض ثطاثط ايٵ ٶيطٸټب اظ ذٹز زٞبٔ ٦طزٺ ٸ يب ثٻ ٶ ٕٟذٹز ،ثط آٶٽب
سأطيط ٪صاضٶس.
هؼيار ارزياتي لذرت رلاتت رلثاي هَجَد:

٢سضر ض٢بثز ض٢جبي ٲٹػٹز ٚبٮجبً ٢ٹيشطيٵ ٶيطٸي ض٢بثشي اؾز ٸ قسر يٗ ٝآٴ ثؿش٫ي ثٻ
ٖٹاٲٯي ثٻ قطح شي٭ زاضز:
 .1ټٳشطاظي ض٢جب :ټطچٻ ض٢جبي ٲٹػٹز زض ي ٥نٷٗز ٲكبثٻ سط ثبقٷس ( اظ ٶٓط ؾطٲبيٻ،
سٗساز دطؾٷ٭٢ ،يٳز ،س٧ٷٹٮٹغي٦ ،يٟيز ،حؼٱ سٹٮيس ٸ ٢ ) . . .سضر ض٢بثز زض آٴ
نٷٗز ثيكشط ٲي ٪طزز.
 .2سٗساز ض٢جب :ټطچٻ سٗساز ض٢جب زض ي ٥نٷٗز ثيكشط ثبقس ،قسر ض٢بثز ثيكشط ٲي
٪طزز.
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 .3ټعيٷٻ طبثز :ټط چٻ ټعيٷٻ طبثز زض نٷٗز ثيكشط ثبقس ،قسر ض٢بثز زض آٴ نٷٗز
ثيكشط ٲي٫طزز.
 .4ٲٹاٶٕ ذطٸع :ټط چٻ ٲٹاٶٕ ذطٸع اظ نٷٗز ثيكشط ثبقس ( ؾيبؾز ټبي زٸٮز،
ؾطٲبيٻ ؾٷ٫يٵ ) . . . ،قسر ض٢بثز ثيكشط ٲي ٪طزز.
.5

ټعيٷٻ سجسي٭ :ټط چٻ ټعيٷٻ سجسي٭ زض ي ٥نٷٗز ثيكشط ثبقس ،قسر ض٢بثز ثيكشط
ٲي ٪طزز.

زض نحٷٻ ض٢بثز ثيٵ قط٦زټبي ض٢يت ،ثطذي ضاٺ٦بضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثطاي ض٢بثز ٖجبضسٷس اظ:






٢يٳز دبييٵ
٦يٟيز ثبال
٦بضثطزټبي ثيكشط ٲحهٹ٬
ذسٲبر ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ ٞطٸـ
يٳبٶز ٲحهٹ٬



قج٧ٻ ثٽشط سٹظيٕٖ ،ٳسٺ ٞطٸقي ٸ ذطزٺ ٞطٸقي ٲحهٹ٬



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 ٲهطٜ

تْذيذ واالّاي جايگسيي
ثط اؾبؼ ٶٓط دٹضسط ،ټط چٻ ٦باليي آؾبٴسط ػبي ٦بالي زي٫ط ضا ث٫يطز٢ ،سضر ػبي٫عيٷي آٴ
٦بال ثبالسط اؾز ٸ ض٢بثز زض آٴ نٷٗز ثيكشط ٲي قٹز .ثٻَٹض اؾبؾي زٸ ٖبٲ٭ ثط ؾٽٹٮز
ػبي٫عيٷي ٲٹططٶس :ټعيٷٻ ٸ ٖٳٯ٧طز
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٦باليي ضاحزسط ػبي٫عيٵ ٦بالي زي٫ط ٲيقٹز ٦ٻ ټعيٷٻ ٦ٳشط ٸ ٖٳٯ٧طز ثبالسطي زاقشٻ ثبقس.
ٲظال ٲٹسٹضؾي٧ٯز ػبي٫عيٵ ؾٹاضي زض ػبزٺ ٶٳيقٹز ظيطا ٖٳٯ٧طز ٲٹسٹضؾي٧ٯز دبييٵسط اظ
ؾٹاضي اؾز .ثُٹض ٦ٯي ټط ٦باليي ٦ٻ ؾٹز ثيكشطي زاقشٻ ثبقسٖ ،ال٢ٻٲٷسي ثطاي سٹٮيس
ػبي٫عيٵټبي آٴ ثيكشط اؾز.
ثُٹض ٦ٯي زض ٲؿئٯٻ سٽسيس ٦بالټبي ػبي٫عيٵ  4اٲط زذبٮز زاضٶس:


ٸػٹز ٦بالي ػبي٫عيٵ



ٲعيز ټعيٷٻ اي ٦بالي ػبٶكيٵ



ٶٓط ٲهط٦ ٜٷٷس٪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:
الف .هؼيارّاي ارزياتي لذرت چاًِزًي خريذاراى:
 .1سٗساز ذطيساضاٴ :ټط چٻ سٗساز ذطيساضاٴ ظيبزسط ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ذطيساضاٴ ٦بټف
ٲييبثس ،ظيطا ا٪ط آٴټب ٦بال ضا ٶرطٶسٞ ،طز زي٫طي آٴ ضا ٲيذطز.
٢ .2سضر ازٚبٰ ٖٳٹزي دؿطٸ ذطيساض :ا٪ط ذطيساض ٢سضر ازٚبٰ ٖٳٹزي دؿطٸ زاقشٻ ثبقس،
يٗٷي سٹاٴ ايٵ٦ٻ ٸاحس ٢ج٭ اظ ذٹز زض نٷٗز ضا ثرطز ٸ يب ثؿبظز٢ ،سضر چبٶٻظٶي آٴ ثبال
ٲيطٸز .ٲظال سٹٮيس٦ٷٷسٺي ذٹزضٸ ،ا٪ط سٹاٴ ؾبذز ُٗ٢بر ضا زاقشٻثبقس ،ٲيسٹاٶس اظ ٢سضر
چبٶٻظٶي ثبالسطي زض ٲ٣بث٭ ُٗ٢ٻ ؾبظ ثطذٹضزاض ثبقس .يٗٷي ا٪ط ُٗ٢ٻؾبظ ٢يٳز ثبالسطي ضا
ديكٷٽبز زټس سٹٮيس٦ٷٷسٺ ٲيسٹاٶس سٽسيس ثٻ ؾبذز ُٗ٢بر ٶٳبيس.
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 .3ٲيعاٴ حيبسي ثٹزٴ ٲحهٹ :٬ټط چٻ ٲحهٹ ٬ثطاي ذطيساض ثباټٳيز سط ثبقس ٢سضر چبٶٻظٶي
ٲب ثٻ ٖٷٹاٴ ذطيساض ثبال ٲيضٸز ٸ ټط چٻ ٲحهٹ ٬حيبسيسط ثبقس (ٲبٶٷس اٶطغي ټؿشٻ اي ،ٶٟز،
زاضٸ) ٢سضر چبٶٻظٶي دبييٵ ٲيآيس.
 .4حؼٱ ذطيس :ټطچٻ حؼٱ ذطيس ذطيساضاٴ ثبالسط ثبقس ٢سضر چبٶٻظٶي آٴټب اٞعايف ٸ ټط
چٻ حؼٱ ذطيس ذطيساضاٴ ٦ٳشط ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي آٴټب ٦بټف ٲييبثس.
 . 5ٲيعاٴ اَالٖبر ذطيساض اظ ٶحٹٺ سٹٮيسٸ ؾبيط اَالٖبر ٞٷي ٲطثٹٌ ثٻ ٲحهٹ ٬ٸ يب ٞطايٷس:
ا٪ط ذطيساض اَالٖبر ٦بٲٯي اظ ٲٹاضز ٞٹ ٠زاقشٻ ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ذطيساض اٞعايف ٲييبثس.
اٮجشٻ زض ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ٞٹٞ ٠طو ٲي قٹز ٖٹاٲ٭ ٢جٯي طبثز ټؿشٷس ٸ سٷٽب ٖبٲ٭ ٲٹضز ثحض
سٛييط ٲييبثس.
اظ ٶُ٣ٻ ٶٓط زي٫ط ٖٹاٲ٭ چبٶٻ ظٶي ذطيساضاٴ ثٻ زٸ َج٣ٻ ي اټطٲٽبي چبٶٻ ظٶي ٸ حؿبؾيز
٢يٳز س٣ؿيٱ ٶٳٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ټط ي ٥اظ ايٵ زٸ ٪طٸٺ ثٻ اذشهبض ثيبٴ قسٺ اٶس:
اټطٲٽبي چبٶٻ ظٶي
 .1سٳط٦ع ذطيساضاٴ
 .2سٗساز ذطيساضاٴ
 .3ټعيٷٻ سٛييط ذطيساضاٴ
 .4اَالٖبر ذطيساضاٴ
 .5ذُط ٸضٸز ذطيساضاٴ ثٻ نٷٗز
 .6ٲحهٹالر ػبٶكيٵ
حؿبؾيز ٢يٳز
٢ .1يٳز ذطيس ثٻ ٦٭ ذطيس
 .2سٷٹٔ ٲحهٹ٬
 .3سبطيط ٢يٳز ثط ٦يٟيز
 .4ؾٹز ذطيساض
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 .5ٲكٹ٢ٽبي سهٳيٱ ٪يطٶس٪بٴ ذطيس
ب .هؼيارّاي ارزياتي لذرت چاًِزًي ػرضِوٌٌذگاى:
 .1سٗساز ٖطيٻ٦ٷٷس٪بٴ :ټطچٻ سٗساز ٖطيٻ٦ٷٷس٪بٴ اٞعايف ٲييبثس٢ ،سضر چبٶٻظٶي
آٴټب ٦بټف ٲييبثس ظيطا ا٪ط ايٵ ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ٦بال ضا ثٻٞطٸـ ٶطؾبٶس ٲب ٲيسٹاٶيٱ اظ
يٖ ٥طيٻ٦ٷٷسٺ زي٫ط آٴ ٦بال ضا ثرطيٱ ،ثٷبثطايٵ ٢سضر چبٶٻظٶي ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ٦بټف
ٲييبثس.
 .2سٗساز ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ ٖطيٻ٦ٷٷسٺ :ټطچٻ سٗساز ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ
ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ٦ٳشط ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ثبال ٲي ضٸز ٸ ټطچٻ سٗساز
ٲحهٹالر ػبي٫عيٵ ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ثيكشط ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ٖطيٻ٦ٷٷسٺ دبييٵ
ٲيآيس.
ٞ .3طٸـ ٖٳسٺ ٖطيٻ٦ٷٷسٺ :ا٪ط ذطيساض ٞطٸـ ٖٳسٺ اٶؼبٰ زټس٢ ،سضر چبٶٻظٶي آٴ
٦بټف ٲييبثس.
 .4ٲيعاٴ سٳبيع ثيٵ ٲحهٹالر ٖطيٻقسٺ :ا٪ط سٳبيع ثيٵ ٲحهٹالر ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ثبال
ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ثبال ٲي ضٸز.
 .5ٲيعاٴ ټعيٷٻ ټبي طبثز ٖطيٻ٦ٷٷس٪بٴ :ټط چٻ ټعيٷٻ ټبي طبثز ٖطيٻ٦ٷٷس٪بٴ ثبالسط
ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي آٴټب ٦بټف ٲييبثسٖ .ٯز ايٵ اٲط آٴ اؾز٦ٻ ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ثٻ
ذبَط ټعيٷٻ اٸٮيٻ ثبال ،حبيط ٶيؿز ثٻ ضاحشي اظ ثبظاض ذبضع ٪طزز ٸ ٲي ذٹاټس
ٲحهٹ ٬ذٹز ضا ټط َٹضي ٦ٻ ټؿز ،ثٟطٸقس.
٢ .6بثٯيز ازٚبٰ ٖٳٹزي ديكطٸ :ا٪ط ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ٢سضر ازٚبٰ ٖٳٹزي ديكطٸ ثبالسطي
زاقشٻ ثبقس ٸ سٹاٶبيي ذطيس ٸ يب ؾبذز ٸاحس ثٗس اظ ذٹز زض ظٶؼيطٺ ٖطيٻ ضا زاقشٻ
ثبقس٢ ،سضر چبٶٻظٶي ٖطيٻ٦ٷٷسٺ ثبال ٲي ضٸز.
اظ زي٫ط ٖٹاٲ٭ ٢سضر چبٶٻ ظٶي سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي سٹاٴ ثٻ اذشهبض ٲٹاضز ظيط ضا ثط قٳطز:
 .1سٷٹٔ ٲٹاز اٸٮيٻ
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 .2ټعيٷٻ سٛييط سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ
 .3ٸػٹز ٦بالي ػبٶكيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ
 .4زضػٻ اټٳيز ٲيعاٴ ذطيس ثطاي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ
 .5ٶؿجز ټعيٷٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ثٻ ٦٭ ذطيس
 .6سبطيط ٲٹاز اٸٮيٻ ثط ټعيٷٻ ټب ٸ يب سٷٹٔ ٲحهٹالر سٹٮيسي
 .7ذُط ٸضٸز سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ نٷٗز
3-3

هذل پيطٌْادي تحليل صٌؼت تا استفادُ از هذل ّىس

ټٳبٶُٹض ٦ٻ اقبضٺ قس ،ټ٧ؽ ثطاي ټط ٦كٹض ٸ ټط نٷٗشي ٮيؿز ديكٷٽبزي ذبل آٴ ٦كٹض
ضا ثط اؾبؼ ٲٹٗ٢يز ټب ٸ قطايٍ ٲ٧بٶي ٸ ظٲبٶي َٯت ٲي ٦ٷس ٸ ټٳٹاضٺ ثط ايٵ ان٭ س٧يٻ
زاضز ٦ٻ ٲح ١٣ٲي سٹاٶس ثط حؿت قطايٍ ذبل ټط ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ انالحبسي زض ٲٗيبضټبي ٲس٬
ايؼبز ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ٲٗيبضټبي ٲس ٬ايبٞٻ ٸ ٦ٱ ٦ٷس.
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
ٶؿبػي اضائٻ ٪طزيسٺ اؾز.
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 ػَاهل تازار
زض ثطضؾي ٸ سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ثبظاضٖ ،ٹاٲ٭ ظيط ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ٲي٫يطٶس:
اضظيبثي حؼٱ ثبظاض ،سحٯي٭ حؼٱ ٸاضزار ٸ نبزضار اظ  /ثٻ ٦كٹضټبي ٲرشٯ ،ٝاضظيبثي ٶطخ
ضقس ثبظاض ،اٲ٧بٴ ايؼبز سٳبيع ٦يٟي يب ٢يٳشي ثب ض٢جب ،ٲيعاٴ حؿبؾيز ثبظاضټبي ټس ٜثٻ ٢يٳز،
ٶطخ ؾٹز ٲشٹؾٍ زض ثركٽبي ٲرشٯ ٝنٷٗز ثب ٮحبِ ٶٳٹزٴ زٸضٺ ٪طزـ ؾطٲبيٻ ٸ ٶيع
ثبظاضټبي ٸاثؿشٻ
 تحليل ػَاهل رلاتتي
آٶچٻ زض ٲس ٬ټ٧ؽ سحز ٖٷٹاٴ سحٯي٭ ٶيطٸټبي ض٢بثشي ثٻ آٴ دطزاذشٻ ٲي قٹز قبٲ٭
زيٹاضټبي ٸضٸز ثٻ نٷٗز ،زيٹاضټبي ذطٸع اظ نٷٗز ،ض٢بثز ثيٵ نٷٗش٫طاٴ ،سٽسيس ٦بالټبي
ػبي٫عيٵ ٸ ٢سضر چبٶٻ ظٶي ذطيساضاٴ ٸ سبٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي ثبقس.
 تحليل ػَاهل التصادي-دٍلتي
زض ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ا٢شهبزي-زٸٮشيٖ ،ٹاٲ٭ ظيط سحٯي٭ ٲي قٹٶس:
اطط سحطيٳٽب ثط نٷٗز ،اطط سٗطٞٻ ټب ثط ضٸي نٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب ،٬ٶطخ ثطاثطي ضيب ٬زض
ثطاثط اضظټبي ذبضػي ٸ اطط آٴ ثط نٷٗز ،اطط ؾيبؾشٽبي زٸٮز زض ٢جب ٬يبضاٶٻ ټب ثط ضٸي
نٷٗز ،اطط ٢بچب ٠ثط ضٸي نٷٗز ٸ ثطآٸضز ؾٽٱ ٢بچب ٠زض ٦٭ ثبظاض ،ٲٷب ٕٞٸ ذٹاؾشٻ ټبي
شي ٶٟٗبٴ ٸ ٶيطٸي آٶٽب ثط ضٸي ثبظاض
 تحليل ػَاهل اًساًي-اجتواػي
ثٻ ٲٷٓٹض سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ اٶؿبٶي-اػشٳبٖي زض ٲس ٬ټ٧ؽ ،سٛييطار زٲٹ٪طاٞي ٥ثبظاض ٸ سأطيط آٶٽب
ثط نٷٗز ،سٛييطار زٲٹ٪طاٞي ٥ٶيطٸي ٦بض زض نٷٗز ٸ ػبثؼبيي دصيطي دطؾٷ٭ ثطضؾي ٲي
قٹٶس.
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 تحليل ػَاهل تىٌَلَشيه
زض سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ س٧ٷٹٮٹغي ٥ثٻ ثطضؾي ٶطخ ټعيٷٻ ټبي سٹٮيس زض نٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب ٬ٸ
آيٷسٺ ،سحٯي٭ ثٯٹ٘ س٧ٷٹٮٹغي زض ايطاٴ ٸ ػٽبٴ ،سحٯي٭ ټعيٷٻ ټبي سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٸ سحٯي٭
ديچيس٪ي نٷٗز دطزاذشٻ ٲي قٹز.

4-3

رٍش ضٌاسي تحميك

ٲس ٬ث٧بض ٪طٞشٻ قسٺ ثطاي سحٯي٭ نٷٗز زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ،ٲس ٬ټ٧ؽ ٲي ثبقس .دؽ اظ اٶشربة
ٲس ٬ټ٧ؽ ،ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي ثطذي دبضاٲشطټبي ايٵ ٲس ،٬اظ ٲهبحجٻ ٪طي ٦بضقٷبؾي ثب ٶٳٹٶٻ
اي ثط٪عيسٺ )  (n=20اظ ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ايطاٴ قبٚ٭ زض نٷٗز ٶؿبػي
ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز .دؽ اظ َطاحي دطٸس٧٭ ٲهبحجٻ ٸ ٪طزآٸضي اَالٖبر اظ َطي ١اٶؼبٰ
ٲهبحجٻ ثب ٶٳٹٶٻ ثط٪عيسٺ ،اظ زازٺ ټبي حبن٭ ػٽز سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲس ٬ټ٧ؽ
ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.
اظ ؾط ٞه٭ ټبي ٲس ٬ټ٧ؽ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ايٵ ٲس ،٬ؾٹاالر دطؾكٷبٲٻ ثٻ ٪ٹٶٻ
اي َطاحي قسٺ اٶس ٦ٻ ثُٹض دي ف ٞطو اٚٯت آٶٽب سٹؾٍ ٲهبحجٻ قٹٶس٪بٴ دبؾد زازٺ قٹٶس.
ثٻ ٖالٸٺ ؾٹاالر ٲهبحجٻ ثٻ ايٵ ٪عاضـ ديٹؾز قسٺ اؾز .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اظ ٲهبحجٻ
ثب ٪طٸٺ ٦بضقٷبؾي َطح سسٸيٵ اؾشطاسػي نبزضاسي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ايطاٴ َي  54ؾٹا٬
ؾطٞهٯٽبي ٦ٻ زض شي٭ آٲسٺ اؾز ،زض ٲهبحجٻ سرههي ثب ايكبٴ ثطضؾي ٪طزيسٺ اؾز:
 .1سٗطي ٝحٹظٺ ثطٶبٲٻ ضيعي اؾشطاسػي ٥نٷٗز ٸ ٲحهٹ٬
 .2سٗطي ٝحٹظٺ ثطٶبٲٻ ضيعي اؾشطاسػي ٥ثبظاض
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 .3اضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽب زض ظيطؾبذشٽبي ٲسيطيشي
 .4اضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽب زض حٹظٺ س٧ٷٹٮٹغي
 .5اضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽب زض حٹظٺ ثبظاضيبثي
 .6ضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽب زض حٹظٺ سٹٮيس
 .7اضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽبي ٲسيطيشي زض حٹظٺ نبزضار
 .8اضظيبثي سٹاٶٳٷسيٽبي ٲسيطيشي زض حٹظٺ نبزضار
 .9اضظيبثي ٲٹاٶٕ ٸ ضاټ٧بضټبي ٸضٸز ثٻ ثبظاضټبي نبزضاسي
ٖ .10ٹاٲ٭ ٦الٴ ٸ ؾيبؾشٽبي ٲٷٗي ٸ سكٹي٣ي زٸٮز
٢ .11سضر چبٶٻ ظٶي سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زض ثبظاضټبي نبزضاسي
٢ .12بچب ٠ٸ سأطيط آٴ ثط سٹؾٗٻ ذبٮم نبزضار
 .13سحٯي٭ ٲٷب ٕٞشي ٶٟٗبٴ
 .14سحٯي٭ ؾبذشبض نٷٗز
زض ػسٸ ٬ظيط ثُٹض ذالنٻ ،ٶبٰ ٸ ٗٞبٮيز ټبي ٪طٸٺ ٲشرهم ٶؿبػي ايطاٴ ٦ٻ اظ سؼطثيبر
آٶٽب زض سسٸيٵ اؾشطاسػي ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز ،آٲسٺ اؾز.
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ٶبٰ ٸ ٶبٰ ذبٶٹاز٪ي

قٛ٭ ٗٞٯي

ػٳكيس ثهيطي

ٲكبٸض نٷبيٕ

ٲحٳس ٲطٸع حؿيٷي

٪ٯٷبض ٶهطاٮٯٽي

ٲهُٟي ح٧يٳي

ضئيؽ

ٲكبٚ٭ ٢جٯي

زثيط IWS

ٶؿبػي

ٞطـ قيطاظ

ٲكبٸض ٸظاضسربٶٻ

ٞطـ ؾٽٷس

اٶؼٳٵ

ٲسيطٖبٲ٭ ٶؿبػي
حؿٵ نسضاٮٛطٸي

ٶؿبػي

ًٖٹ

ټيبر ٲسيطٺ اٶؼٳٵ

ٲشرهم اٲٹض ٦الٴ

ؾب٬

نٷٗز

45

ٲشرهم اٲٹض ٦الٴ

ؾب٬

نٷٗز

ٲسيط٦٭ زٞشط 26

ًٖٹ ټيبر ٲسيطٺ ٲسيطٖبٲ٭

ذٹي

ؾبث٣ٻ

زثيط اٶؼٳٵ – 45

اٶؼٳٵ ٲسيطٖبٲ٭

ٸ

ٲيعاٴ

ظٲيٷٻ سرهم

ؾب٬

اٲٹض ٦الٴ نٷٗز

30

نبزضار

ؾب٬

ٲبقيٷي

ٞطـ

ٲسيط٦٭ ؾبث١
ٶؿبػي ثٷيبز 36
 -ٲسيطٖبٲ٭ ؾب٬

ضيؿٷس٪ي ٸ ثبٞٷس٪ي

دب٦طيؽ
ٲكبٸض
٦بضذبٶؼبر

ٞيطٸظٲٽط ٲٓبټطي

ٲسيطٖبٲ٭
ايطاٴ

ؾيجب اؾشبز
زاٶك٧سٺ
ٶؿبػي دٯي
س٧ٷي٥
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45
ؾب٬

ضٶ٫طظي ٸ س٧ٳي٭

ٶٟيؽ

ٲسيطٖبٲ٭
ٶد
حٳيس ٶٹيس

ثٷيبٶ٫صاض

ًٖٹ ټيبر ٲسيطٺ ٪طٸٺ نٷٗشي
ٶؿبػي ٶٟيؽ ٶد
اٶؼٳٵ

25

ضيؿٷس٪ي

ؾب٬

ٲهٷٹٖي

اٮيبٜ

ايطاٴ
–

ضيؿٷس٪ي
ٲحٳس ٶي٧ٹ ذهب٬

٪طٸٺ

ٲسيطٖبٲ٭
نٷٗشي ٶي٧ٹ

ثٷيبٶ٫صاض
٪طٸٺ نٷٗشي
ٶي٧ٹ

35
ؾب٬

ٲٷؿٹػبر نٷٗشي
 5ؾب ٬نبزض٦ٷٷسٺ
ٶٳٹٶٻ

ٲسيطثبظض٪بٶي
ٲٽطزاز ظ٦ي دٹض

ذبضػي

ؾشبضٺ

٦ٹيطيعز

ضيب حٳيسي

ٲسيطٖبٲ٭
ٲكٽس
ضئيؽ

ٲحٳٹز ٶجٹي

ٞطـ

32

ٖ 4ٷٹاٴ نبزض٦ٷٷسٺ

ؾب٬

ٶٳٹٶٻ

45

ٲسيطٶٳٹٶٻ

ؾب٬

نبزض٦ٷٷسٺ ٶٳٹٶٻ

–

اسحبزيٻ

سٹٮيس ٸ نبزضار ٲسيطٖبٲ٭

30

ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ؾيٯٹٴ

ؾب٬

نبزض٦ٷٷسٺ ٶٳٹٶٻ

ايطاٴ

قبټيٵ ٞبَٳي

ٶبيت
اسحبزيٻ

ضئيؽ ٲسيطٖبٲ٭
چطٰ زضؾب
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24

ٲسيط

ؾب٬

ٶٳٹٶٻ

ٸ

٦بضآٞطيٵ

ٲحؿٵ انٟٽبٶيبٴ

احٳس نبز٢ي

20

ٲسيطٖبٲ٭ ٪طاز

ؾب٬

ٲسيطٖبٲ٭ دٹقب٤

35

٢ٽطٸز

ؾب٬

ٲسيطٖبٲ
ٲؿٗٹز قبثرشي

ؾيسحٳيس حؿيٷي

ٲحٳسضيب طبٮظي

ؾيبٸـ اؾٳبٖي٭ دٹض

ٲسيط

نٷٗشي
ٶٳٹٶٻ
ٲسيط
نٷٗشي

ؾب٬

ثبٜ

اسب ٠سٽطاٴ

ٸاحس

30

 ٬ػبٲٻ

ًٖٹ ټيبر ئيؿٻ

نٷٗش٫ط ٶٳٹٶٻ

ٲسيط

ٶٳٹٶٻ
سحٯيٯ٫ط

ٖبٲ٭

ٶؿبػي

ا٢شهبزي ٸ

ثبث٧بٴ

نٷٗشي

ػٹضاة

4

ثبٮٳبٶٻ

3

ٲسيط ٦بٶٹٴ سٹٮيس

ثبض

نبزض٦ٷٷسٺ

ايطاٴ

ٶٳٹٶٻ

ثٻ ٖالٸٺ ،ضظٸٲٻ ي اٞطاز ٲٹضز ٲهبحجٻ ٸ ؾٹاالر دطؾكٷبٲٻ ثٻ ديٹؾز ايٵ ٪عاضـ ضؾيسٺ
اؾز.
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 -4تحليل صٌؼت ًساجي تا رٍيىرد فرش هاضيٌي ٍ پَضان ٍ تا استفادُ از هذل
ّىس
زض ايٵ ٞه٭ ثط اؾبؼ آٶچٻ اظ ٲس ٬ټ٧ؽ زض ثرف ازثيبر ٶٓطي آٲسٺ اؾز ثٻ ثطضؾي ٖٹاٲ٭
ٲٹػٹز دطزاذشٻ قسٺ اؾز .ټط چٷس زض دبضٺ اي ٲٹاضز ثٻ زٮي٭ ٣ٞط اَالٖبسي ٲٹػٹز زض ًٞبي
٦ؿت ٸ ٦بض ٸ سؼبضر ٸ ثًٗب اَالٖبر ٲحطٲبٶٻ اي ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٸـ ٸ سٹٮيس ٦بضذبٶؼبر
ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ټؿشٷس ،ٲٹ ١ٞثٻ ٪طزآٸضي سٳبٲي اَالٖبر ٸ زازٺ ټب ٶكسٺ ٸ ثٻ ٶبچبض اظ
ٲُبٮٗٻ ي آٶٽب نط ٜٶٓط ٦طزٺ ٸ ثٻ ثطضؾي ٸٲٹق٧بٞي ٸيٗيز زازٺ ټبي ٢بث٭ زؾشطؼ ثؿٷسٺ
٪طزيسٺ اؾز.
زض ازاٲٻ ٶشبيغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ ي ټط ي ٥اظ ايٵ قبذهٽبي ٢بث٭ زؾشيبثي ثٻ سكطيح ٸ سًٟي٭
ثيبٴ ٲي قٹٶس.
 1-4ػَاهل تازار
زض ثطضؾي ٸ سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ثبظاض زض ٲس ٬ټ٧ؽ ٖٹاٲ٭ ظيط ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ٲي ٪يطٶس:
اضظيبثي حؼٱ ثبظاض ،سحٯي٭ حؼٱ ٸاضزار ٸ نبزضار اظ  /ثٻ ٦كٹضټبي ٲرشٯ ،ٝاضظيبثي ٶطخ
ضقس ثبظاض


ارزياتي حجن تازار

اضظيبثي حؼٱ ثبظاض ،قبٲ٭ اضظيبثي حؼٱ ثبظاض زاذ٭ ثٻ ټٳطاٺ حؼٱ ثبظاض نبزضاسي ٲي ثبقس.
ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي حؼٱ ثبظاض زاذٯي ،اَالٖبر ػٳٗيز ٦كٹض ثٻ س٧ٟي ٥ػٳٗيز ٶ٣بٌ
ضٸؾشبيي ٸ قٽطي ٸ ٲهط ٜؾطاٶٻ ي دٹقب ٤ٲٹضز ٶيبظ اؾز .اظ حبنٯًطة ايٵ زٸ ٲ٣ساض
حؼٱ ثبظاض زاذٯي ضا ٲي سٹاٴ ٲحبؾجٻ ٶٳٹز.
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ثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ٦ ،٭ ػٳٗيز ايطاٴ زض آذطيٵ ؾطقٳبضي ٖٳٹٲي
ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ ٦ٻ زض ؾب 1390 ٬اٶؼبٰ قس 75149669 ،ٶٟط ثٹزٺ اؾز .ػٳٗيز ٶ٣بٌ قٽطي
زض ايٵ ؾب 53646661 ٬ٶٟط ٸ ػٳٗيز ٶ٣بٌ ضٸؾشبيي  21446783ٶٟط ثٹزٺ اؾز.
ثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ ،ٲشٹؾٍ ټعيٷٻ ټبي دٹقب ٤ٸ ٟ٦ف اظ ٦٭ ټعيٷٻ
ټبي ٶبذبٮم ذبٶٹاض ضٸؾشبيي  4400،000ضيبٖ( ٬سز س٣طيجي ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶٳٹزاض ٲٷشكط قسٺ اظ
ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ) ٲي ثبقس .زض حبٮي٧ٻ ٲشٹؾٍ ټعيٷٻ ي دٹقب ٤ٸ ٟ٦ف ي ٥ذبٶٹاض قٽطي ثط
اؾبؼ اَالٖبر ٲٷسضع زض ؾبيز ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اظ ثٹزػٻ ذبٶٹاض زض
ٲٷبَ ١قٽطي زض ؾب 89 ٬ثطاثط ثب  6931457ضيب ٬ٲي ثبقس.
ثب اؾشٟبزٺ اظ اَالٖبر ٞٹ ٠حؼٱ ثبظاض ايطاٴ زض نٷٗز ٶؿبػي ثٻ س٧ٟي ٥ٲٷبَ ١ضٸؾشبيي ٸ
قٽطي ٢بث٭ ٲحبؾجٻ اؾز ٦ٻ زض ػسٸ ٬ظيط ٶكبٴ زازٺ ٲي قٹز.
ػٳٗيز

ٲشٹؾٍ ټعيٷٻ دٹقب ٤ٸ
ٟ٦ف (ضيب)٬

ٲٷبَ ١ضٸؾشبيي

2144464783

4.400.000

ٲٷبَ ١قٽطي

5346464661

649314457

٦٭ ٦كٹض

7541494669

حؼٱ ثبظاض (ضيب)٬
94,365,845,200,000
371,849,523,915,07
7
466,215,369,115,07
7

زضنس حؼٱ ثبظاض زاذٯي اقٛب ٬قسٺ سٹؾٍ ٲٷبَ ١ضٸؾشبيي ٸ قٽطي زض ٶٳٹزاض زايطٺ اي ظيط
ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.
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ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي حؼٱ ثبظاض نبزضاسي ،حؼٱ ثبظاض نبزضاسي ٞطـ ٸ دٹقب ٤زض زټٻ ي  80زض
ػساٸ ٬ظيط ثٻ س٧ٟي ٥اضظـ زالضي ٸ ضيبٮي آٲسٺ اؾز.
صادرات 81
الالم

ارزش ريالي

صادرات 82
ارزش دالري

صادرات 83
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش ريالي

ارزش دالري

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

صادرات 84
الالم

ارزش ريالي

صادرات 85
ارزش دالري

صادرات 86
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش ريالي

ارزش دالري

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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صادرات 87
الالم
فرش ٍ وفپَش
پَضان

صادرات 88

ارزش ريالي

ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

6,310,246,634,87
8
1,079,465,950,01
4

654,930,83
7
111,590,74
5

7,661,493,805,89
9
2,051,384,906,67
9

771,918,10
8
206,639,50
6

صادرات 89
الالم
فرش ٍ وفپَش
پَضان

صادرات 90

ارزش ريالي

ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

8,943,170,429,87
8
1,028,337,664,42
7

863,509,82
2

9,925,319,261,85
7

897,477,57
2

99,310,924

829,016,712,922

75,552,305

ثب ثطضؾي اٖساز ٸ اض٢بٰ ٲطثٹٌ ثٻ نبزضار ٞطـ ٸ دٹقب ٤زض ايٵ زټٻ ٲي سٹاٴ حؼٱ ثبظاض
نبزضاسي ضا ٲكرم ٶٳٹز .زض ػسٸ ٬ظيط اظ زٸ ٶُ٣ٻ ٶٓط ايٵ حؼٱ ثطضؾي قسٺ اؾز .ٶُ٣ٻ
ٶٓط اٸ ٬ثيكيٷٻ ي ٲ٣ساض نبزضار اؾز .ايٷ٧ٻ ي ٥ؾب ٬سٹاٶؿشٻ ايٱ ايٵ ٲ٣ساض حؼٱ نبزضاسي
زاقشٻ ثبقيٱ ذٹز ٶكبٴ زټٷسٺ ي دشبٶؿي٭ حؼٱ نبزضار اؾز .ٸ زي٫طي ٲيبٶ٫يٵ حؼٱ
نبزضار زض زټٻ ي اذيط ضا ٶكبٴ ٲي زټس.
هياًگيي ارزش صادراتي

هاوسيون ارزش صادراتي
الالم

ريالي

دالري

ريالي

دالري

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
ثبظاض ٶؿبػي ٸ دٹقب ،٤ثبظاض  20-30ټعاض ٲيٯيبضز سٹٲبٶي اؾز ٸ دؽ اظ نٷٗز ؾبذشٳبٴ،
ذٹزضٸ ٸ نٷبيٕ ٚصايي ٢طاض زاضز .نٷٗش٫طاٴ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ حؼٱ ثبظاض نبزضاسي نٷٗز زض حب٬
حبيط حسٸز  60زضنس ٶيبظ نٷٗز ضا دبؾد ٲيسټس ٸ ثُٹض ٦ٯي  5زضنس سٹٮيس نبزض ٲي قٹز
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اٲب زض ٞطـ ٲبقيٷي ايٵ ٲ٣ساض  15زضنس ٲي ثبقس ٸ زض دبيبٴ زٸضٺ اػطاي ثطٶبٲٻ اؾشطاسػي٥
ثبيس اٶشٓبض ضقس  10زضنسي ضا زاقز .
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تحليل حجن ٍاردات ٍ صادرات

حؼٱ نبزضار دٹقب ٤ٸ ٞطـ زضزټٻ ي اذيط زض ػساٸ ٬ظيط ذالنٻ قسٺ اٶس.
صادرات 81
الالم
فرش

صادرات 82
ارزش دالري

ارزش ريالي

پَضان

الالم

پَضان

ارزش ريالي

4,755,564,667,938

607,727,570

5,424,527,745,839

684,915,150

5,232,353,969,080

615,571,055

1,459,033,828,653

186,565,679

1,862,019,828,646

235,103,545

1,360,756,012,743

160,088,943

صادرات 84

فرش

ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

ٍ

وفپَش

وفپَش

صادرات 83

صادرات 85
ارزش دالري

ارزش ريالي

صادرات 86
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش ريالي

ارزش دالري

ٍ
5,860,276,955,518

648,673,343

5,324,171,934,771

578,790,034

5,226,376,675,110

562,487,307

1,441,533,676,992

159,610,683

1,195,989,748,333

129,985,488

1,082,911,913,092

116,526,768

صادرات 87
الالم
فرش

ارزش ريالي

صادرات 88
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

ٍ

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

صادرات 89
الالم
فرش

ارزش ريالي

صادرات 90
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

ٍ

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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ضٸٶس اضظـ زالضي نبزضار ٞطـ ٸ ٟ٦ذٹـ زض زټٻ ي اذيط زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶي ظيط ٶكبٴ زازٺ
قسٺ اؾز .ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكرم اؾز ايٵ ؾيط اظ ؾب 86 ٬حبٮز نٗٹزي زاضز.

زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶي ظيط ضٸٶس اضظـ زالضي نبزضار دٹقب ٤زض  10ؾب ٬اذيط ثطضؾي قسٺ اؾز.
آٶچٻ اظ ٶٳٹزاض ثط ٲي آيس ٶكبٴ اظ ضٸٶس ٶعٸٮي نبزضار دٹقب ٤اؾز ټطچٷس زض ؾبٮٽبي 1382
ٸ  1388ايٵ ٲ٣ساض سٛييط ظيبزي ٦طزٺ ٸ اٞعايف يبٞشٻ اؾز.
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آٶچٻ اظ ثطضؾي ايٵ آٲبض ثط ٲي آيس ايٷؿز ٦ٻ ثيكشطيٵ ٲيعاٴ نبزضار دٹقب ٤زضزټٻ اذيط زض
ؾب 1382 ٬ٸ ثٻ ٲيعاٴ  235103545زالض ثٹزٺ اؾز٦ .ٳشطيٵ ٲيعاٴ نبزضار زض ؾب1390 ٬
ٸثٻ اضظـ زالضي 75552305ٲي ثبقس.
زض ظٲيٷٻ ي نبزضار ٞطـ ٸٟ٦ذٹـ ٶيع ثيكشطيٵ ٲيعاٴ نبزضار زض ؾب 1390 ٬ٸ ثٻ اضظـ
زالضي  897477572ثٹزټبؾز .زض حبٮي٧ٻ زض ؾب٦ 1386 ٬ٳشطيٵ ٲيعاٴ ضا زض نبزضار ٞطـ
ٲبقيٷي ٸ ٟ٦ذٹـ زض زټٻ ي اذيط زاقشٻ ايٱ ٦ٻ اضظـ زالضي آٴ  562487307ٲي ثبقس.
ثب ثطضؾي آٲبض نبزضار ثٻ ٦ 10كٹض اٸ ٬زض  5ؾب ٬اذيط ٶشبيغ ظيط حبن٭ قس ٦ٻ ثٻ ق٧٭
٪طا ٜسهٹيط ٲٯٳٹؼ سطي اظ ٸيٗيز نبزضار زض ايٵ ؾبٮٽب ذٹاټيٱ زاقز.
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80

81

ټٳبٶُٹض ٦ٻ اظ ٶٳٹزاضټب ثط ٲي آيس ټٳٹاضٺ اٛٞبٶؿشبٴ ي٧ي اظ ٲكشطيبٴ ٞطـ ٸ ٟ٦ذٹـ ايطاٶي
ثٹزٺ ٸ زض ايٵ  5ؾب ٬ثيكشطيٵ ٲيعاٴ نبزضار ثٻ ايٵ ٦كٹض ثٹزٺ اؾز .ٸ ثٗس اظ آٴ ٦كٹضټبي
آٮٳبٴ ٸ اٲبضار ٲشحسٺ ٖطثي زض ضزٺ ټبي ثٗسي ٢طاض ٲي٫يطٶس.
زض نبزضار دٹقب ،٤ٲيعاٴ نبزضار ثٻ اٶساظٺ ي اضظـ زالضي ٞطـ ٸ ٟ٦ذٹـ ٶيؿز اٲب
ټٳٹاضٺ ٦كٹض ٖطا ٠ي٧ي اظ ثبظاض ټبي ټس ٜنبزضاسي زض ايٵ  5ؾب ٬ثٹزٺ اؾز.
زض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾي حؼٱ ٸاضزار دٹقب ٤ٸ ٞطـ زض زټٻ ي اذيط دطزاذشٻ قسٺ اؾز .حؼٱ
ٸاضزار دٹقب ٤ٸ ٞطـ زضزټٻ ي اذيط زض ػساٸ ٬ظيط ذالنٻ قسٺ اٶس.
ٍاردات 81
الالم

ارزش ريالي

ٍاردات 82
ارزش دالري

ارزش ريالي

ٍاردات 83
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

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

ٍاردات 84
الالم

ارزش ريالي

ٍاردات 85
ارزش دالري

ارزش ريالي

ٍاردات 86
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

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

ٍاردات 87
الالم

ارزش ريالي

ٍاردات 88
ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

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

ٍاردات 89

ٍاردات 90

82

الالم

ارزش ريالي

ارزش دالري

ارزش ريالي

ارزش دالري

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

ضٸٶس اضظـ زالضي ٸاضزار ٞطـ ٸ ٟ٦ذٹـ زض زټٻ ي اذيط زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶي ظيط ٶكبٴ زازٺ
قسٺ اؾز .ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكرم اؾز ايٵ حبٮز نٗٹزي زاضز .ٸ اظ ؾب 1386 ٬ايٵ ٲ٣ساض
ض٢ٱ ٢بث٭ سٹػٽي ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز.

زض ٶٳٹزاض ؾشٹٶي ظيط ضٸٶس اضظـ زالضي ٸاضزار دٹقب ٤زض  10ؾب ٬اذيط ثطضؾي قسٺ اؾز.
آٶچٻ اظ ٶٳٹزاض ثط ٲي آيس ٶكبٴ اظ ضٸٶس نٗٹزي ٸاضزار دٹقب ٤اؾز ټطچٷس زض ؾب1385 ٬
ٲيعاٴ ٸاضزار ثؿيبض ٦بټف يبٞشٻ اٲب ثٗس اظ ايٵ ؾب ٬زٸثبضٺ ؾيط نٗٹزي ضا زض ديف ٪طٞشٻ
اؾز.
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آٶچٻ اظ ثطضؾي ايٵ آٲبض ثط ٲي آيس ايٷؿز ٦ٻ ثيكشطيٵ ٲيعاٴ ٸاضزار دٹقب ٤زضزټٻ اذيط زض
ؾب 1384 ٬ٸ ثٻ ٲيعاٴ  26014858زالض ثٹزٺ اؾز٦ .ٳشطيٵ ٲيعاٴ ٸاضزار زض ؾب 1381 ٬ٸثٻ
اضظـ زالضي  808941ٲي ثبقس.
زض ظٲيٷٻ ي ٸاضزار ٞطـ ٸٟ٦ذٹـ ٶيع ثيكشطيٵ ٲيعاٴ ٸاضزار زض ؾب 1389 ٬ٸ ثٻ اضظـ
زالضي 20493096ثٹزٺ اؾز .زض حبٮي٧ٻ زض ؾب٦ 1381 ٬ٳشطيٵ ٲيعاٴ ضا زض ٸاضزار ٞطـ
ٲبقيٷي ٸ ٟ٦ذٹـ زض زټٻ ي اذيط زاقشٻ ايٱ ٦ٻ اضظـ زالضي آٴ  526669ٲي ثبقس.
اظ َطٞي ثب ثطضؾي ټبي اٶؼبٰ قسٺ زض  5ؾب ٬اذيط ضٸي ٸاضزار ٞطـ ٲبقيٷي ٸ دٹقب ٤ثط
اؾبؼ ٦كٹضټبي ٖٳسٺ ٸاضز ٦ٷٷسٺ ايٵ ٲحهٹالر ثٻ ايطاٴ اَالٖبر َج٣ٻ ثٷسي قسٺ ي ظيط اظ
ايٵ آٲبض اؾشرطاع قسٺ اؾز .ثٻ ٲٷٓٹض زض ٤ثٽشط ٲٹيٹٔ اظ ٶٳٹزاضټبي ؾٻ ثٗسي اؾشٟبزٺ
قسٺ اؾز.
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85

86

ټٳبٶُٹض ٦ٻ اظ ثطضؾي ټبي آٲبضي ٶشيؼٻ ٲي قٹز٦ ،كٹض انٯي ٸاضز ٦ٷٷسٺ ٞطـ ٲبقيٷي ثٻ
ايطاٴ زض  5ؾب ٬اذيط٦ ،كٹض سط٦يٻ ثٹزٺ اؾز .ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ٦كٹض ٲب ذٹز سٹاٴ سٹٮيس
ايٵ ٲحهٹ ٬ضا زاضز ٸ ٲي سٹاٶس ثي ٶيبظ اظ ٸاضزار ٞطـ ٲبقيٷي اظ سط٦يٻ ثبقس .نٷٗش٫طاٴ
ٲٗش٣سٶس ٦ٻ حؼٱ ٸاضزاسي ٦ٻ زض ثرف ٞطـ ٲبقيٷي نٹضر ٪طٞشٻ اؾز ثبظاض قط٦زټبي
سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ايطاٶي ضا ثٻ قسر سحز سبطيط ٢طاض زازٺ اؾز.
ٸاضز ٦ٷٷسٺ انٯي دٹقب ٤ٶيع ٦كٹض اٲبضار ٲشحسٺ ٖطثي اؾز .ٸ ٦كٹض چيٵ زض ضزٺ ي ثٗسي
ٸاضز ٦ٷٷسٺ دٹقب٢ ٤طاض ٲي٫يطز .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ سٷٽب زض ؾب ،1389 ٬ثيكشطيٵ ٸاضزار
دٹقب ٤ثٻ ايطاٴ اظ ٦كٹض ايشبٮيب نٹضر ٪طٞشٻ اؾز.

87



ارزياتي ًرخ رضذ تازار

ثحض اضظـ اٞعٸزٺ ټط ٗٞبٮيز ا٢شهبزي ،ثحظي ضايغ ثٹزٺ ٦ٻ اټٳيز آٴ اٲطٸظٺ ثط ټٳ٫بٴ طبثز
قسٺ اؾز .نٷٗز ٶؿبػي ي٧ي اظ نٷبيٗي اؾز ٦ٻ ثيكشطيٵ اضظـ اٞعٸزٺ ضا ثطاي سٹٮيس
٦ٷٷس٪بٴ ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضاٴ زض ايٵ نٷٗز ايؼبز ٲي ٦ٷس  .زض ٸا ٕ٢ؾطٲبيٻ ٪صاضاٶي ٦ٻ ٸاضز ايٵ
نٷٗز ٲي قٹٶس ثب ٦ٳشطيٵ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثيكشطيٵ ؾٹز ضا سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس .ايٵ اٲط ي٧ي اظ
ٲٽٱ سطيٵ ٶ٣بٌ ٢ٹر نٷٗز ٶؿبػي ٲي ثبقس.
ثط اؾبؼ آٲبض ٲٹػٹز اظ َطح آٲبض٪يطي اظ ٦بض٪بٺ ټبي نٷٗشي زاضاي  10ٶٟط ٦بض٦ٵ ٸ ثيكشط
زض ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ ،زضنس ٶطخ ضقس ٸاٗ٢ي اضظـ اٞعٸزٺ ثرف نٷٗز زض زټٻ ي اذيط ثٻ
قطح ظيط اؾز.
سال

درصذ

1381

26.99

1382

29.39

1383

27.28

1384

14.86

1385

29.39

1386

25.52

1387

20.84

1388

2.96

ٸ ٲيعاٴ اضظـ اٞعٸزٺ ٗٞبٮيز نٷٗشي زاضاي  10ٶٟط ٦بض٦ٵ ٸ ثيكشط ثط حؿت ٶٹٔ ٗٞبٮيز زض
ثركٽبي ٲرشٯ ٝنٷٗز ٶؿبػي ثط اؾبؼ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ؾبٮٷبٲٻ آٲبضي ٦كٹض زض ؾب٬
 1387زضػسٸ ٬ظيط آٲسٺ اؾز.
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سال 1387
الالم

ارزش تِ هيليَى ريال

تَليذ هٌسَجات

9474655

پَضان

562168

وفص

852214

 2-4تحليل ػَاهل رلاتتي
زض ثطضؾي ٸ سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ض٢بثشي زض ٲس ٬ټ٧ؽ ٖٹاٲ٭ ظيط ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ٲي ٪يطٶس:
ٶيطٸټبي ض٢بثشيْ ،طٞيز ثبظاض


ًيرٍّاي رلاتتي

ثط اؾبؼ ٶٓط ٦ٳيشٻ اؾشطاسػي زض سحٯي٭ ٶيطٸټبي ض٢بثشي زض نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴٖ ،ٹاٲٯي ٦ٻ
زض ازاٲٻ ش٦ط ٲي قٹٶس ،زض ٲيبٴ ٶيطٸټبي ض٢بثشي زض نٷٗز ٶ٣ف ثيكشطي زاضٶس.
اظ ػٳٯٻ زيٹاضټبي ٸضٸز ثٻ نٷٗز ٶؿبػي ٲي سٹاٴ زؾشطؾي ثٻ ٦بٶبٮٽبي سٹظيٕ ،ٲيعاٴ سٳبيع،
ٲٷحٷي يبز٪يطي يب سؼطثٻ ،ؾيبؾز ټبي زٸٮز ،ٲعايبي ټعيٷٻ ټبي ٲؿش٣٭ اظ ٲ٣يبؼ ،ٸٞبزاضي
ٲكشطي ،ټعيٷٻ ټبي ٚط ٠قسٺ ،ٲٹاٶٕ سٗٹيى ،سٗطٞٻ ټب ٸ ٲبٮيبر ټب ٸ ٲٷُ٣ٻ 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.

89

زض ثطضؾي ض٢بثز ثيٵ نٷٗش٫طاٴ زض ايٵ نٷٗز ،ٲٗيبض اضظيبثي ٢سضر ض٢بثز ض٢جبي ٲٹػٹز
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 ٲهطٜ
سٳبٲي ٖٹاٲ٭ ش٦ط قسٺ زض ثرف ازثيبر ٶٓطي زض ٲٹضز ٢سضر چبٶٻ ظٶي ذطيساضاٴ
ٸ سأٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ زض نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ نبز ٠ټؿشٷس

آٶچٻ اظ اَالٖبر ٲٹػٹز زض ثطضؾي ٲهبحجٻ ي ٶرج٫بٴ نٷٗز اظ ٢سضر چبٶٻ ظٶي
سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زض ثبظاضټبي نبزضاسي ثط ٲي آيس زض شي٭ ثُٹض ذالنٻ ثيبٴ ٲي قٹز.
زض ٲٹضز ٢سضر چبٶٻ ظٶي نبزض٦ٷٷس٪بٴ ضا زض ثبظاضټبي ټس ،ٜزض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾبيط ض٢جب٦ ،كٹض
ٲب زض ٲحهٹالر نٷٗشي ٸ ٚيط ٶٟشي ٢سضر چبٶٻ ظٶي ظيبزي ٶساضز .ٸ سٷٽب سٹاٶؿشٻايٱ زض
ػبټبيي ٦ٻ ٲكشطي ػٷؽ ٲب ضا سطػيح زازٺ ٸ ذطيسٺ ٸ يب زي٫طاٴ زض سٹٮيس آٴ ٲحهٹ ٬زؾشي
ٶساقشٻاٶس٦ ،بض ٦ٷيٱ .زاضاي ض٢جبي ظيبزي ټؿشيٱ ٦ٻ ثب ٦ٳ ٥زٸٮز ټبيكبٴ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ
٦ٳشطي زاضٶس ٸ ثسٮي٭ قطايٍ ؾيبؾي ضٸظ زٶيب ٢سضسٳبٴ ٦ٱ قسٺ اؾز .ثب ٸػٹز ايٷ٧ٻ ٦كٹض ٲب
ٲعيز ٲصټجي زاضز اٲب ٦يٟيز ثبال ٸ سٹاٴ ٖطيٻ ؾطيٕ ٶيبظ ثٻ چبٶٻ ظٶي ضا اظ ثيٵ ٲي ثطز.
ټطچٷس ٢سضر چبٶٻ ظٶي ثؿش٫ي ثٻ ٶطخ اضظ زاضز .ٸٮي ثُٹض ٦ٯي ٢سضر چبٶٻ ظٶي زض نٷٗز
ٶؿبػي ضا يٗي ٝاضظيبثي ٶٳٹزٺ اٶس.
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ٶرج٫بٴ نٷٗز٢ ،سضر چبٶٻ ظٶي سأٲيٵ ٦ٷٷس٪بٴ ثٷ٫بٺ ټبي نبزضاسي ضا دبييٵ اضظيبثي ٶٳٹزٶس ٸ
اْٽبض زاقشٷس ٦بض اظ چبٶٻ ظٶي ذبضع قسٺ ٸ ثٻ ٲطحٯٻ ػٷ ٩ضؾيسٺ اؾز .ٸاثؿشٻ ټبي ثبظض٪بٶي
ٶيع زض ايٵ ثرف يٗي ٝټؿشٷس.
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تحليل ظرفيت آزاد

ْطٞيز آظاز يب اؾشٟبزٺ ٶكسٺ زض نٷٗز زض ؾبٮٽبي ديف چ٫ٹٶٻ ثٹزٺ ٸ ټٱ ا٦ٷٹٴ چ٫ٹٶٻ
اؾز؟ چٻ سحٯيٯي ثطاي آيٷسٺ نٷٗز اظ ايٵ ٶٓط زض اذشيبض اؾز؟
قبيبٴ ش٦ط اؾز ثب سٹػٻ ثٻ اَالٖبر ٸظاضر نٷٗز ،ٲٗسٴ ٸ سؼبضر ٦كٹضْ ،طٞيز ٶهت
قسٺ سٹٮيس زاذٯي زض ؾب 1388 ٬زض ظيطٲؼٳٹٖٻ ټبي انٯي نٷٗز ٶؿبػي زض اذشيبض اؾز.
زض ػسٸ ٬ظيط ايٵ آٲبض آٸضزٺ قسٺ اؾز.
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زض ٲهبحجٻ اي ٦ٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز زض ٲٹضز ٲيعاٴ ْطٞيز آظاز اٶؼبٰ قس ،آٶٽب ايٵ ؾٹا ٬ضا
ثؿيبض سرههي زاٶؿشٻ ٸ ثيبٴ ٦طزٶس اٲ٧بٴ اضائٻ ز٢ي ١ٸػٹز ٶساضز .اٲب ثُٹض س٣طيجي ْطٞيز
ذبٮي  30-40زضنسي ٸػٹز زاضز ٸ ثٽشطيٵ ٦بض ثطاي اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ْطٞيز ث٧بض٪يطي سح٣ي١
ٸ سٹؾٗٻ اؾز.
زض ثركٽبي ثٗسي ثٻ ثطضؾي ٶ٣ف سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٸ ٲيعاٴ ث٧بض٪يطي آٴ زض نٷٗز ٶؿبػي ٸ
دٹقب ،٤ٶ٫بٺ ز٢ي٣شطي قسٺ اؾز.
ثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكط قسٺ زض ثطٶبٲٻ ضاټجطزي ٸظاضر نٷٗز ،ٲٗسٴ ٸ سؼبضر اظ ْطٞيز ټبي
سٹٮيسي نبزض قسٺ ثط اؾبؼ دطٸاٶٻ ثٽطٺ ثطزاضي نبزضٺ سب آذط ؾب 1390 ٬اَالٖبر ظيط
ثسؾز آٲسٺ اؾز.
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ٲؼٹظټبي ثٽطٺ ثطزاضي نبزضٺ
ٖٷٹاٴ
ؾبذز ٲٷؿٹػبر
دٹقب ٤ٸ ٖٳ٭ آٸضزٴ دٹؾز
ذع
زثبٚي -چطٰ ٦-ي-ٝچٳساٴ-
ٟ٦ف

سٗساز

ؾطٲبيٻ ٲؼٹظټب ٲيٯيٹٴ ضيب( ٬ػبضي اقشٛب٬

٣ٞطٺ

ؾٷٹار)

ٶٟط

6582

5645124644

214533

1916

243334865

31708

1159

343914485

32955

ټٳبٶُٹض ٦ٻ اٖساز ػسٸ ٬ٶكبٴ ٲي زټٷس ،زضنس ؾطٲبيٻ ٲؼٹظټبي ؾبذز ٲٷؿٹػبر اظ ؾبيط
ٲٹاضز ثؿيبض ثيكشط اؾز .ايٵ ٲ٣بزيط زض ٶٳٹزاض زايطٺ اي ظيط ٶيع ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.
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 3-4تحليل ػَاهل التصادي  -دٍلتي
زض ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ا٢شهبزي-زٸٮشيٖ ،ٹاٲ٭ ظيط سحٯي٭ ٲي قٹٶس:
اطط سحطيٳٽب ثط نٷٗز ،اطط سٗطٞٻ ټب ثط ضٸي نٷٗز زض ٪صقشٻ ٸ حب ،٬ٶطخ ثطاثطي ضيب ٬زض
ثطاثط اضظټبي ذبضػي ٸ اطط آٴ ثط نٷٗز ،اطط ؾيبؾشٽبي زٸٮز زض ٢جب ٬يبضاٶٻ ټب ثط ضٸي
نٷٗز ،اطط ٢بچب ٠ثط ضٸي نٷٗز ٸ ثطآٸضز ؾٽٱ ٢بچب ٠زض ٦٭ ثبظاض



تحليل اثر تحرين ّا تر صٌؼت

آطبض ٦الٴ سحطيٱ زض ا٢شهبز ٦كٹض اظ زٸ ػٽز ٢بث٭ ثطضؾي اؾز ،اٸ ٬ايٷ٧ٻ ي ٥ا٢شهبز ثطاي
ضقس ٸ سٹؾٗٻ ٶيبظٲٷس ثٻ زؾز آٸضزٴ ٖٹاٲ٭ سٹٮيس اظ ٲٷبثٕ ٲرشٯ ٝاؾز ٸ ايٵ ٖٹاٲ٭ سٹٮيس
زض يٞ ٥طآيٷس ا٢شهبزي ٲي سٹاٶس ثطآيٷسي ٲٷبؾت زض ػٽز ضقس ا٢شهبز ضا زاقشٻ ثبقس يٗٷي
ا٢شهبز زض ټط نٹضر ٶيبظٲٷس ثٻ ٲٷبثٕ ؾطٲبيٻ اي ،س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ ،ٲٹاز اٸٮيٻ ،ٲسيطيز ٸ
ؾبظٲبٶسټي ٲٷبؾت ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲبټط اؾز ٦ٻ زض ٢بٮت ٖٹاٲ٭ سٹٮيس ثشٹاٶس ثٻ ضٸـ ټبي
ٲٷبؾت زضټٱ سط٦يت قٹٶس سب يٗٞ ٥بٮيز ا٢شهبزي زض ثرف ټبي ٲرشٯ ٝٲبٶٷس نٷٗز ٸ
ذسٲبر حبن٭ ٪طزز ،اٲب ٲؿبٮٻ ٲٽٱ ايٷؼبؾز ٦ٻ اٲطٸظٺ زض زٶيب ټيچ ٦كٹضي  ٍ٣ٞثٻ ٲٷبثٕ
زاذٯي ذٹز ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ سٹٮيس س٧يٻ ٶٳي ٦ٷس ثٯ٧ٻ حؿبة ٸيػٺ اي ضٸي ٲٷبثٕ ثيٵ اٮٳٯٯي
ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٢سضر سٹٮيس ثبظ ٦طزٺ ٸ ؾٗي ٲي ٦ٷس سب چٷس ثطاثط ٲٷبثٕ زاذٯي ذٹز اظ ٲٷبثٕ
ذبضػي اؾشٟبزٺ ٦ٷس زض ايٵ نٹضر اٸٮيٵ اطط ٦الٴ سحطيٱ ٦بټف ٲٷبثٕ ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ ٚيطزاذٯي
اؾز يٗٷي ٖٹاٲ٭ سٹٮيس ذبضع اظ ٲطظټب ٸاضز ا٢شهبز زاذٯي ٦كٹض ٶٳي قٹز .زض ٶشيؼٻ ا٢شهبز
ٶٳي سٹاٶس ثب اس٧بي ٲحى ثٻ ٲٷبثٕ زاذٯي زض ٲؿيط قشبثبٴ ضقس ٸ سٹؾٗٻ ٢طاض ٪يطز.
اظ َط ٜزي٫ط ثبيس ٟ٪ز ي ٥ا٢شهبز ؾبٮٱ ٸ ٲٹٮس ثسٸٴ حًٹض زض ثبظاضټبي ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ
اٞعايف ٢سضر ض٢بثز دصيطي ٲٗٷب ٶساضز ٸ ا٪ط ا٢شهبز ٦كٹض ؾٽٳي اظ ثبظاضټبي ػٽبٶي ٶساقشٻ
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ثبقس ثٻ سسضيغ زچبض ض٦ٹز ٲي قٹز ٸ ثب ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ ًٞبي ض٢بثشي٦ ،بضآيي ذٹز ضا ٶيع اظ
زؾز ذٹاټس زاز.
سحطيٱ ټب ثٽشطيٵ ٞطنز ثطاي اؾشٟبزٺ حسا٦ظطي اظ سٹاٴ سٹٮيس زاذٯي اؾز .سحطيٱ ټبٞ ،طنز
ټبي ػسيسي ضا ثطاي ثرف سٹٮيس ٸ نٷٗز ٦كٹض ايؼبز ٲي ٦ٷس ٸ ٲؼطيبٴ دطٸغٺ ټب ٲٯعٰ ٲي
قٹٶس ٦ٻ ٶيبظ ذٹز ضا اظ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي ٞطاټٱ ٦ٷٷس.
نٷٗز ٟ٦ذٹـ ٶيع ٲبٶٷس ؾبيط نٷبيٕ اظ سبطيطار ٲٷٟي سحطيٱ ټبي اٖٳب ٬قسٺ ٖٯيٻ ايطاٴ زض
اٲبٴ ٶٳبٶسٺ اؾز .ايٵ سحطيٱ ټب ٖالٸٺ ايؼبز ٶٹؾبٶبر قسيس ٶطخ اضظ ٦ٻ ثبٶي ٲك٧الر ٖسيسٺ
اي اؾز ثبٖض ٟ٢٭ قسٴ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ٲب ٶيع قس ثٻ َٹضي ٦ٻ س٣طيجبً ٚيط ٲٳ٧ٵ قسٺ اؾز
ٸاظ ايٵ ضٸ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ٲب ٲؼجٹضٶس ثطاي سبٲيٵ  LCټٱ ا٦ٷٹٴ ٪كبيف سؼٽيعار ذٹز ا٢ساٰ
ثٻ ذطيس ٶ٣سي ٦ٷٷس ٦ٻ ايٷ٧بض ٶ٣سيٷ٫ي ظيبزي ضا اظ آٴ ټب ٲُٗ٭ ٶ٫ٻ ٲي زاضز ٸ ٪بٺ ثب ضيؿ٥
ٶيع ټٳطاٺ اؾز.
ثب اٖٳب ٬سحطيٱ ټب ٖٯيٻ ايطاٴ ،ثؿيبضي اظ ض٢جبي ذبضػي ٲب اظ ايٵ ٞطنز اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ا٢ساٰ ثٻ
سؿريط ثبظاضټبي ٲب ٦طزٺ ظيطا ايٵ سحطيٱ ټب ٖالٸٺ ثط ايؼبز ٲٹاٶٕ نبزضاسي ثبٖض ايؼبز قطايٍ
ٖسٰ طجبر زض زاذ٭ ٲيكٹز٦ ،ٻ زض ايٵ قطايٍ ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ اٲ٧بٴ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸػٹز ٶساضز
ٸايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ض٢جبيي ٲبٶٷس سط٦يٻ ثٻ زٮي٭ زاقشٵ طجبر زض ٦كٹض ذٹزٲي سٹاٶٷس ثب
زاقشٵ ي ٥ثطٶبٲٻ ٲسٸٴ ٸ حؿبة قسٺ ٲٹٗ٢يز ٲب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثعض٪شطيٵ ٸ ٲُطح سطيٵ سٹٮيس
٦ٷٷسٺ ٟ٦ذٹـ ثٻ ذُط ثيٷساظٶس.
ثٻ ٖالٸٺ ٶرج٫بٴ نٷٗز اطط سحطيٳٽب ضا زض ا٦ ١ٞٹسبٺ ٲسر ٸ ٲيبٴ ٲسر ثط ضٸي سٹؾٗٻ
نبزضار ثؿيبض ظيبز اضظيبثي ٲي ٦ٷٷس .آٶٽب ٲٗش٣سٶس ثب سٹػٻ ثٻ ٶطخ اضظ ٸ سحطيٱټبي نٹضر
٪طٞشٻ زض ثحض سبٲيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ ٲك٧الر ظيبزي ٸػٹز زاضز ٸ ثيكشط سٹاٴ ٲب نط ٜسبٲيٵ
ٲبيحشبع اٸٮيٻ سٹٮيس ٲيقٹز .ثٻ ٖالٸٺ ايٵ قطايٍ ،اٲ٧بٴ ثطٶبٲٻضيعي ثٯٷس ٲسر ضا اظ نٷبيٕ
٪طٞشٻ اؾز.
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ٖٯيطٚٱ ازٖبي ٲسيط٦٭ ٸ٢ز نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ٸظاضر نٷٗز،ٲٗسٴ ٸسؼبضر ٦ٻ ضقس
 40زضنسي نبزضار ٲحهٹالر ٶؿبػي ضا ٶكبٶٻ ثي اطط ثٹزٴ سحطيٱ ټب زض نٷٗز ٶؿبػي
ٲي زاٶس اٲب ٸاٗ٢يز اٴ اؾز ٦ٻ ثب ٟ٢٭ قسٴ اضسجبٌ ثبٶ٧ي ثب ٦كٹضټبي زي٫ط ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ
ٲجبزٮٻ اضظ س٣طيجب نبزضار ٲحسٸز ثٻ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ قسٺ اؾز ٸ اٮعاٰ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثٻ
اْٽبض اضظ نبزضاسي ذٹز زض ٲط٦ع ٲجبزالر اضظي سٹػيٻ دصيطي اٲط نبزضار ضا زچبض سطزيس
ٶٳٹزٺ اؾز .

تحليل اثر تؼرفِ ّا
ٶرج٫بٴ نٷٗز زض ٲٹضز ؾبظ٪بضي زاذٯي ٢ٹاٶيٵ ٸ آييٵ ٶبٲٻ ټبي زٸٮشي زض حٳبيز اظ
نبزضار ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ثؿيبضي اظ ٢ٹاٶيٵ زض ايٵ ذهٹل ثبي٧سي٫ط سٗبضو زاضٶس.
ثٗالٸٺ آٶبٴ ثط ايٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ٢ٹاٶيٵ ٪ٳط٦ي ٲب زض ٲؼٳٹٔ ٢ٹاٶيٵ سٗطي ٝقسٺ ذٹثي ټؿشٷس
ٸٮي زض ؾب٬ټبي اذيط ثٻ زٮي٭ ثرف ٶبٲٻ ټب ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭ټبي ٲشٗسزي ٦ٻ اثال٘ قسٺ اؾز،
ٲظ٭ ٪صقشٻ ټٳٻ چيع قٟب ٜٸ ذٹة ٶيؿز .ح٣ٹ ٠ٸ ٖٹاضو ٪ٳط٦ي زض ايطاٴ سٹاٶبيي سبٲيٵ
٦ٷٷس٪بٴ ضا ثكسر دبييٵ آٸضزٺ اؾز٢ .طاضزازټبي سٗطٞٻ سطػيحي ثبيس ٲٷٗ٣س قٹز .زٸٮز ٪بټي
ثطاي نبزضار ثًٗي ٲحهٹالر  -ثٻ زٮي٭ ٦ٳجٹز اؾشطاسػي٧ي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ايؼبز قٹز-
سٗطٞٻ ٢طاض ٲي زټس .ټٷٹظ ٲيسٹاٴ ٦بضټبيي ػٽز سؿطيٕ ٸ سؿٽي٭ نبزضار ٦بالي ٚيط ٶٟشي
اٶؼبٰ زاز.
٦ٳجٹز ٞطـ ٲبقيٷي زض ٦كٹض ٲٗٳٹال ٲك٧ٯي ايؼبز ٶٳي٦ٷس ثٷبثطايٵ زض ظٲيٷٻ ايٵ ٲحهٹ٬
سٗطٞٻاي ثطاي نبزضار ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ ثرٹاټس سبطيط ٲظجز يب ٲٷٟي ثط آٴ زاقشٻ ثبقس .ا٪ط ټٳٻ
سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ٞطـ ٲبقيٷي ثب سٳبٰ سٹاٴ ْطٞيشكبٴ سٹٮيس ٦ٷٷس ثيف اظ ٶيبظ ثبظاض زاذٯي ٞطـ
سٹٮيس ذٹاټس قس ٸ ثٻ نٹضر َجيٗي ثبيس ثٻ نبزضار ايٵ ٲ٣ساض ايبٞي ٦ٳ ٥قٹز.
ٸ ثبالذطٺ ايٷ٧ٻ ا٪ط اٲشيبظي ثطاي قط٦شٽب ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ثٻ ذهٹل ا٪ط اٲشيبظ سؿٽي٭ ٦بض
ثبقس ثطاي اٶؼبٰ آٴ ٦بض سطٚيت ٲيقٹٶس.
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تحليل ًرخ تراتري ريال در تراتر ارزّاي خارجي

ٶشيؼٻ حبن٭ اظ ٲهبحجٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػي زض ٲٹضز اطط ٶطخ ثطاثطي ضيب ٬زض ثطاثط
اضظټبي ذبضػي ثط سٹؾٗٻ نبزضار ،ٶكبٴ ٲي زټس٦ٻ ٸاٗ٢ي قسٴ ٶطخ اضظ ثبٖض ضٸٶ ١سٹٮيس ٸ
ٲعيز ض٢بثشي ٶؿبػي قسٺ ٸ ٢بچب ٠ضا ٦بټف ٲي زټس.


تحليل اثر سياستْاي دٍلت در لثال ياراًِ ّا

زض ٢بٶٹٴ ټسٞٳٷسؾبظي يبضاٶٻ ټب ديف ثيٷي قسٺ ٦ٻ  30زضنس اظ اٖشجبضار حبن٭ اظ اػطاي
ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ آظازؾبظي ٢يٳز حبٲ٭ ټبي اٶطغي ثٻ ثرف سٹٮيس ٸ نٷٗز ٦كٹض اذشهبل
ث٫يطز ٸ ايٵ اٖشجبضار زضػٽز ثٽيٷٻ ؾبظي ٞطايٷس ٲهط ٜاٶطغي ،ٶٹؾبظي ٸ ثبظؾبظي ٲبقيٵ
آالر ٞطؾٹزٺ ٸ ٢سيٳي ذُٹٌ سٹٮيس ،اٞعايف ٶطخ ثٽطٺ ٸضي زض ٸاحسټبي سٹٮيسي ٸ ثبالذطٺ
ػجطاٴ اٞعايف ٢يٳز حبٲ٭ ټبي اٶطغي ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ اٞعايف ٢يٳز ٲحهٹالر ،ثهٹضر
يبضاٶٻ ٶ٣سي ؾٹذز ٸ يب سؿٽيالر زض اذشيبض ايٵ ٸاحسټب ٢طاض ٪يطز.
ثب ٪صقز زٸ ؾب ٬اظ اػطاي ٢بٶٹٴ ټسٞٳٷسؾبظي يبضاٶٻ ټب زض ٦كٹض ٦ٳشط ٸاحسي ضا ٲي سٹاٴ
ديسا ٦طز ٦ٻ چيعي سحز ٖٷٹاٴ يبضاٶٻ ؾٹذز يب سؿٽيالر حبن٭ اظاػطاي ايٵ ٢بٶٹٴ زضيبٞز
٦طزٺ ثبقس.
زض ٸا ،ٕ٢ٲجٯ 3000ٙٲيٯيبضز ضيب٦ ٬ٻ ٢طاض اؾز ثٻ نٷبيٕ ٶؿبػي سعضي ١قٹز زض ثٽشطيٵ حبٮز
 ٍ٣ٞٲيشٹاٶس  36زضنس اظ ټعيٷٻ ټبي اٞعايف ٶطخ ثط ٠ضا زض نٷبيٕ ٶؿبػي ػجطاٴ ٶٳبيس ٸ
اٞعايف ٢يٳز ؾبيط حبٲ٭ ټبي اٶطغي ،حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ ٲٹاز اٸٮيٻ ُٗ٢ب ٲٷؼط ثٻ اٞعايف قسيس
٢يٳز سٳبٰ قسٺ ٲحهٹالر ٶؿبػي ذٹاټس قس.


تحليل لاچاق

زض ػٛطاٞيبى ٲٯى ٲى سٹاٴ ثٻ ٸػٹز ثيف اظ٦ 8000يٯٹٲشط ٲطظ آثى ،ذب٦ى ٸ ٪صض٪بٺ ټبى زي٫ط
اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٞب٢س سؼٽيعار ٸ ٶيطٸى اٶؿبٶى الظٰ ٸ ٲٷبؾت ثطاى حطاؾز ٸ ٶٓبضر ايٵ ٲطظټب
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ٲى ثبقٷس ،ثٻ ٪ٹٶٻ اى ٦ٻ اظ ٸػٹز ػبي٫بٺ ټب ٸ ثطػ ٥ټبى ٲٷبؾت زض ٞٹان٭ ٢بث٭ ٢جٹ٬
ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ ٸ زض ٲطظټبى آثى سٹاٴ ٶيطٸى اٶشٓبٲى اظ ٮحبِ سؼٽيعار ٸ اٲ٧بٶبر اظ ٶيطٸى
٢بچب ٠يٗيٟشط ٲى ثبقس.اظ ؾٹي زي٫طحٳبيز ٲؿش٣يٱ ٸ يٳٷى زٸٮز ټبى ټٳؼٹاض اظ ٢بچب٠
٦بال اظ ٖٹاٲ٭ ظٲيٷٻ ؾبظ دسيسٺ ٢بچب ٠ٲى ثبقٷس.
ٸاضزار ٲحهٹالر ٶؿبػي ي٧ي اظ ٲٹاضزي اؾز ٦ٻ ثؿيبض ثٻ ايٵ نٷٗز يطثٻ ظزٺ اؾز .
ٸاضزار ٲحهٹالر چيٷي ثب ٶبظٮشطيٵ ٢يٳز ټب ٸ ثب ٦ٳشطيٵ ٦يٟيز ثؿيبضي اظ ٲحهٹالر ثب
٦يٟيز ايطاٶي ضا اظ ثبظاض ذطيس ٸ ٞطٸـ ذبضع ٦طزٺ اؾز .ايٵ ٸاضزار ٖٳسسب ثٻ نٹضر
٢بچب ٠ٸ ٚيط ٢بٶٹٶي نٹضر ٲي دصيطز ٸ ٖسٰ ٶٓبضر ٦بٞي زض ٲطظ ټب زض ٸضٸز ٸ ذطٸع
٢بچب٢چيبٴ ٸ زض ثطذي ٲٹاضز زضيبٞز ضقٹٺ اظ ؾٹي دبؾ٫بٺ ټبي ٲطظي زض ٸضٸز ايٵ ٦بالټب ٸ
ٲحهٹالر ٶؿبػي ٢بچب ٠ٲٹطط ٲي ثبقس .اٲب ٖالٸٺ ثط ٸػٹز ٸاضزار ٚيط ٢بٶٹٶي ثطذي
ٸاضزار ٶيع ثٻ نٹضر ٦بٲال ٢بٶٹٶي ٸ ثسٮي٭ يٗ ٝزض ٢ٹاٶيٵ ٲٹػٹز نٹضر ٲي دصيطز.
ثٻ َٹض ٲظب ٬ټٱ ا٦ٷٹٴ ٸاضزار ثي ضٸيٻ دشٹ ثٻ ٦كٹض ،حسٸز ٦ 85بضذبٶٻ دشٹثبٞي ضا ثٻ سُٗيٯي
٦كبٶسٺ اؾز.
زض ايٵ ضاثُٻ ٶيع ثبظ ټٱ يٗ ٝزض ٢ٹاٶيٵ ٖبٲ٭ انٯي زض ثطٸظ ثؿيبضي اظ ايٵ ٢بچب ٠ټب ٲي
ثبقس .ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب ٬ٲي سٹاٴ ثٻ ٸضٸز دشٹ اظ َطي ١ٮٷغ ټبي ٗٞب ٬زض ٲٷبَ ١ػٷٹثي ٦كٹض
اقبضٺ ٦طز  .زض ايٵ ضاثُٻ ٢بٶٹٶي ٸيٕ قسٺ اؾز ٦ٻ ٮٷغ زاضاٴ ٲي سٹاٶٷس ٲ٣بيط اٶس٦ي دشٹ ثٻ
ٖٷٹاٴ سٻ ٮٷؼي ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٦ٷٷس ٲظال 10ثؿشٻ ٦ٻ ٶٽبيشب زض ټط ٦ساٰ ټٱ حسٸز  6سب  10دشٹ
ػب ٲي ٪يطز .اٲب ٮٷغ زاضاٴ اظ ٸػٹز ايٵ ٢بٶٹٴ ؾٹء اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ٸ دشٹ ټبي ثؿيبضي ضا ثب
ٸ٦يٹٰ ٦طزٴ ٸ ٦بټف حؼٱ ٸاضز ايطاٴ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ سٷٽب ي٧ي اظ ٲٹاضز ٲٹػٹز زض ٢بچب٠
ٲي ثبقس ٸ ثؿيبضي اظ ايٵ ٲٹاضز ٸػٹز زاضز.
يٳٷب ٢بچب٢چيبٴ اظ ٸاضزار ٚيطٲؼبظ ٲٷؿٹػبر ثٻ ٖٷٹاٴ دٹقكي ثطاي ؾبيط ٦بضټبي ذالٜ
ذٹز اؾشٟبزٺ ٲي٧ٷٷس .زضايٵ ٲيبٴ ،ؾبظٲبٴ ٞطٸـ اٲٹا ٬سٳٯي٧ي ٶيع٦بالي ٲ٧كٹٞٻ اظ
ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٚيط ٲؼبظ ضا ذٹز زض ثبظاض ٖطيٻ ٦طزٺ ٸ ثٻ ثرف سٹٮيس ٦كٹض آؾيت ٸاضز ٲي
٦ٷس.
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ٖسٰ ٦ٷشط ٬زض ٲطظټب ثبٖض قسٺ اؾز ٦ٻ ٲيعاٴ ٢بچب ٠زض ٦كٹض ثبال ثبقس ٸ ټٳچٷيٵ يٗٝ
زض ٢ٹاٶيٵ ثبٖض قسٺ اؾز سب ٦بالټبي ٢بچب ٠زض ٦كٹض ثٻ ضاحشي ػب ثٻ ػب قٹٶس .ثٻ ٖٷٹاٴ
ٲظب ٬ي ٥ثط ٨ؾجع ثطاي ي ٥ثبض ٸاضزار سب 6ٲبٺ اٖشجبض زاضز ٸ ثب آٴ ثط ٨ؾجع ٲي قٹز ٲ٣ساض
ظيبزي ٦بالي ٢بچب ٠ضا زض ٦كٹض ػبثؼب ٦طز.
ثب سٹػٻ ثٻ ٲيعاٴ ٢بچب ٠ثبالي سٹٮيسار ذبضػي ثٻ زاذ٭ ٦كٹض ٸ ٖسٰ دطزاذز ٪ٳط ٤ثطاي
ايٵ ٦بالټب ٢يٳز سٳبٰ قسٺ آٶٽب ٦ٳشط اظ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ سٹٮيسار زاذٯي ٲي ثبقس ٸ ايٵ اٲط
ثبٖض ٦بټف سٹٮيس ٦بضذبٶؼبر زاذٯي ٸ ٖسٰ زؾشطؾي آٶٽب ثٻ ْطٞيز اؾٳي ٪كشٻ اؾز.
ٶٓط ٶرج٫بٴ نٷٗز اظ ثطآٸضز ؾٽٱ ٢بچب ٠زض ٦٭ ثبظاض زاذ٭ زض نٷٗز دٹقب ٤ٸ ٶؿبػي ،ثٻ
ٲيعاٴ ثيف اظ  50زضنس ٲي ثبقس .آٶٽب ٲٗش٣سٶس ٢بچب ٠ثسٮي٭ ٶبسٹاٶي ٦بضذبٶؼبر زاذ٭
نٹضر ٲي دصيطز.الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثٻ ٲيعاٴ ٢بچب ٠اظ سٹٮيس زاذ٭ ٦بؾشٻ ٲي قٹز ٸ زض
ايٷهٹضر ٦بضذبٶٻ ٶبسٹاٴ زض نبزضار حطٞي ثطاي ٟ٪شٵ ٶرٹاټس زاقز. .
ثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكط قسٺ اظ ٪ٳط ٤ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ؾب 1389 ٬اضظـ ٦بالي ٢بچب٠
قسٺ ثٻ ٦كٹض زض ػسٸ ٬ظيط آٲسٺ اؾز.

100

ؾٽٱ دبضچٻ ٸ دٹقب ٤اظ ايٵ ٦كٟيبر ٢بچب ٠ٶيع ثٻ قطح ػسٸ ٬ظيط اؾز.
ٲكبټسٺ ٲي قٹز ٦ٻ ٲيعاٴ ٢بچب ٠دٹقب ٤ٸ ٲشٟطٖبر آٴ زض ؾٻ ٲبټٻ اٸ ٬ؾب 1388 ٬ٶؿجز ثٻ
ظٲبٴ ٲكبثٻ آٰ زض ؾب٢ ٬ج٭ ،ؾٽٱ ثيكشطي اظ ٦٭ ٲحٳٹٮٻ ټبي ٢بچب ٠قسٺ ثٻ ٦كٹض ضا زاضز.
ايٵ ٲيعاٴ  %29/59اٞعايف يبٞشٻ اؾز ٦ٻ ايٵ ٶكبٴ اظ ٖسٰ ٦ٷشط ٬نحيح زض ٲطظټب ؾز.
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 4-4تحليل ػَاهل اًساًي – اجتواػي
ثٻ ٲٷٓٹض سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ ا٢شهبزي-اػشٳبٖي زض ٲس ٬ټ٧ؽ ،سٛييطار زٲٹ٪طاٞي ٥ٶيطٸي ٦بض زض
نٷٗز ثطضؾي ٲي قٹٶس.


تغييرات دهَگرافيه ًيرٍي وار در صٌؼت

ثط اؾبؼ ٶشبيغ َطح آٲبض٪يطي ٶيطٸي ٦بض ٦ٻ سٹؾٍ ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ زض ؾب1390 ٬اٶؼبٰ قس،
ػٳٗيز ٦كٹض  74387570ٶٟط ثطاٸضز قسٺ اؾز٦ ،ٻ  10950776ٶٟط اظ آٶٽب  9ؾب ٬ٸ
٦ٳشط ٸ 85زضنس اظ ػٳٗيز ٦٭ ٦كٹض زض ؾٵ ٦بض ( 10ؾبٮٻ ٸ ثيكشط) ٲيجبقٷس .ٶٳٹزاض ټطٰ
ؾٷي ػٳٗيز ٦كٹض (ثطدبيٻ اؾشبٶساضز  )100000زض ؾب 1390٬زض شي٭ آٲسٺ اؾز.

اظ ټطٰ ؾٷي ٦كٹض ٦بٲال ٲكٽٹز اؾز ٦ٻ ٦كٹض ثب ػٳٗيز ػٹاٴ ٸ آٲبزٺ ثٻ ٦بض ضٸثطٸؾز.
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زض ؾب ، 1390٬اظ  23387633ٶٟط ػٳٗيز ٗٞب 10 ٬ؾبٮٻ ٸ ثيف سط  12/3زضنس ثي٧بض ثٹزٺ
اٶس .ثبالسطيٵ ٶطخ ثي٧بضي ٲطثٹٌ ثٻ ٪طٸٺ ؾٷي  20-24ؾبٮٻ ثب  28/2ٸ دبييٷشطيٵ ٶطخ ثي٧بضي
ٲطثٹٌ ثٻ ٪طٸٺ ؾٷي  65ؾبٮٻ ٸ ثيكشط ثب  1/7زضنس ثٹزٺ اؾز .ٶطخ ثي٧بضي زض ثيٵ
ٲطزاٴ 10/5زضنس ٸ زض ثيٵ ظٶبٴ 20/9زضنس ثٹزٺ اؾز.
ثٗالٸٺ ،اظ ػٳٗيز قبٚ٭  10ؾبٮٻ ٸ ثيكشط  18/7زضنس ضا نٷٗش٫طاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲكبٚ٭
ٲطثٹَٻ ٸ  16زضنس ضا ٦بض٦ٷبٴ ٲبټط ٦كبٸضظي ،ػٷ٫ٯساضي ٸ ٲبټي٫يطي ٸ  16/4زضنس ضا
٦بض٪طاٴ ؾبزٺ سك٧ي٭ ٲي زازٺ اٶس .ايٵ ٶؿجز ټب زض ػبٲٗٻ ٲعثٹض ثطاي ٲطزاٴ ثٻ سطسيت 18/5
زضنس14/4 ،زضنس ٸ  18/3زضنس ٸ ثطاي ظٶبٴ  19/8زضنس 23/6 ،زضنس ٸ  7/2زضنس ثٹزٺ
اؾز.
زض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾي اَالٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ؾطي ظٲبٶي قبذم ټبي ٶيطٸي ٦بض دطزاذشٻ قسٺ
اؾز.
ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ػسٸ ٬ؾطي ظٲبٶي قبذم ټبي ٶيطٸي ٦بض ٲكبټسٺ ٲي قٹز ،زض ؾبٮٽبي
ٲٹضز ثطضؾي ٶطخ ٲكبض٦ز ا٢شهبزي ضٸٶس ٶعٸٮي زاقشٻ اؾز  .ٸ ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ؾٽٱ
اقشٛب ٬زض نٷٗز ضٸٶسي نٗٹزي زض ديف ٪طٞشٻ اؾز.
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ؾطي ظٲبٶي قبذم ټبي ٶيطٸي ٦بض
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 5-4تحليل ػَاهل تىٌَلَشيه
زض سحٯي٭ ٖٹاٲ٭ س٧ٷٹٮٹغي ٥ثٻ ثطضؾي سحٯي٭ ثٯٹ٘ س٧ٷٹٮٹغي زض ايطاٴ ،سحٯي٭ ټعيٷٻ ټبي
سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٸ سحٯي٭ ديچيس٪ي نٷٗز دطزاذشٻ ٲي قٹز.


تحليل تلَؽ تىٌَلَشي در ايراى

زض ثطضؾي ټبي اٶؼبٰ قسٺ ضٸي ٸاضزار ٲبقيٵ آالر ٶؿبػي زض زټٻ ي اذيط ،اضظـ زالضي ٸ
ضٸٶس سٛييطار ٸاضزار ٲبقيٵ آالر ثٻ س٧ٟي ٥زض ػسٸ ٬ظيط ذالنٻ قسٺ اؾز.
الالم  /سال

ريسٌذگي

درصذ تغييرات

تافٌذگي

درصذ تغييرات

تافٌذگي

اجساءٍلطؼات ريسٌذگي

درصذ تغييرات

ساختي
ياتىويل

وردى ًوذياًثافتِ ّا

ّاي

هاضيي
آالت
ٍدستگاُ

8818716

درصذ تغييرات

81

127228443

71333261

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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الالم /سال

تىويل

درصذ تغييرات

اجساءٍلطؼات تىويل

درصذ تغييرات

دٍزًذگي

اًَاع
چرخْاي

درصذ تغييرات

چرخْاي دٍزًذگي

اجساءٍلطؼات

1307139
8

درصذ تغييرات

81

41077222

1192855
9

394911
6

82

69380994

69

1636231
9

37

2260886
5

73

294630
3

-25

83

82569293

19

1777963
2

9

2436769
9

8

443126
4

50

84

89094150

8

1841677
2

4

2010604
2

-17

435435
7

-2

85

10838149
1

22

2146217
2

17

3173305
9

58

466826
5

7

86

15550061
0

43

2392835
9

11

2586764
4

-18

430200
7

-8

87

15295184
4

-2

3341669
6

40

3866641
6

49

338019
1

-21

88

18683312
8

22

2863420
0

-14

3464788
2

-10

387279
1

15

89

22341585
6

20

1874011
8

-35

2418171
6

-30

372127
8

-4

90

23866686
5

7

1906000
5

2

2716965
3

12

436062
7

17
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الالم

ٍ چرم

هاضيي آالت پَست

درصذ تغييرات

هاضيي آالت

ارزش دالري ول

درصذ تغييرات

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

ضٸٶس سٛييطار اضظـ زالضي ٸاضزار ٲبقيٵ آالر ثٻ س٧ٟي ٥ٶٹٔ ٲبقيٵ آالر زض ٶٳٹزاضټبي
ظيط آٲسٺ اؾز:
زض ظٲيٷٻ ي ضيؿٷس٪ي ٸاضزار ٲبقيٵ آالر سب ؾب 1387 ٬ضٸٶس نٗٹزي زاقشٻ ٸٮي زض ؾب٬
 1388ثٻ قسر ٦ٱ قسٺ اؾز.
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زض ظٲيٷٻ ي ٲبقيٵ آالر ثبٞٷس٪ي ضٸٶس ذبني ٲكبټسٺ ٶٳي قٹز ٸ ايٵ ؾيط نٗٹز ٸ ٶعٸ٬
ټبي ٲشٗسزي زاضز.

109

زض ظٲيٷٻ ي ُٗ٢بر ضيؿٷس٪ي ٸ ثبٞٷس٪ي ٸاضزار ٲبقيٵ آالر زض ؾب 1388 ٬ثيكشطيٵ ٲ٣ساض ضا
زاقشٻ اؾز.

زض ؾبٮٽبي اذيط ٲيعاٴ ٸاضزار س٧ٷٹٮٹغي ؾبذز ٸ س٧ٳي٭ ٶٳس يب ٶجبٞشٻ ټب ٦ٱ ثٹزٺ اؾز.

110

زض ظٲيٷٻ ي س٧ٳي٭ ٦بالي ٶؿبػي ٸاضزار ٲبقيٵ آالر زض زټٻ ي ٪صقشٻ ؾيط نٗٹزي زاقشٻ
اؾز ٸ زض ؾب 90 ٬ثٻ ثيكشطيٵ ٲ٣ساض ذٹز ضؾيسٺ اؾز.

ٸاضزار اػعا ٸ ُٗ٢بر ٲبقيٵ آالر س٧ٳي٭ ٶؿبػي سب ؾب 1387 ٬ؾيط ٶعٸٮي زاقشٻ ،ؾب٬
 1388سب  1390ايٵ ؾيط ٶعٸٮي قسٺ اؾز.
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٦كٹض ايطاٴ زض ٸاضز ٦طزٴ ٲبقيٵ آالر زٸظٶس٪ي زض ؾب 1387 ٬ثيكشطيٵ ٲيعاٴ ٸاضزار ضا
زاقشٻ اؾز.
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زض ذهٹل ٸاضزار ٲبقيٵ آالر دٹؾز ٸ چطٰ ٶيع زض ؾب 1389 ٬ثيكشطيٵ ٲيعاٴ ضا زاقشٻ
اؾز.

س٧ٷٹٮٹغي ٞطؾٹزٺ ٸ ٢سيٳي ،ٲؿشٽٯ ٥ثٹزٴ سؼٽيعار ٸ ٲبقيٵ آالر ٦ٻ ٶبقي اظ ٦ٳجٹز ٸ
ٲحسٸزيز ٲٷبثٕ ٲبٮي اؾز اظ ثعض٪شطيٵ ٲًٗالر ايٵ نٷٗز اؾز.اسٟب٢ي ٦ٻ َي زؾز ٦ٱ
زض زٸ ؾٻ ؾب ٬اذيط اٞشبزٺ ،ايٵ اؾز ٦ٻ ثٻ زالي٭ ٚيط س٧ٷي٧ي ٸ ٖٳسسب ؾيبؾي -ا٢شهبزي ،ٲظال
٪طاٴ قسٴ اضظ ،سحطيٱ ټب ٸ ثٻ ذهٹل ٲك٧الر ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬دٹ ٬ثب ٦كٹضټب ،ٸاحسټبي
سٹٮيسي ٲب َي ايٵ ٲسر زض ظٲيٷٻ ثٻ ضٸظ ٦طزٴ سؼٽيعار ذٹز ٲٹٖ ١ٞٳ٭ ٶ٧طزٺ اٶس .ثٻ َٹض
ٲظبَ ٬ي زٸ ؾب ٬اذيط ٖٳال سؿٽيالر ثبٶ٧ي ثٻ ضٸي نٷٗز ٦كٹض ٟ٢٭ قسٺ ٸ ايٵ ثرف
ٶشٹاٶؿشٻ اظ ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي سٛصيٻ ٦ٷس .ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ٸاحسټبي سٹٮيسي ٲب ثٻ ؾٳز ذطيساضي
س٧ٷٹٮٹغي اضظاٴ ٢يٳز ٦كٹضټبي سط٦يٻ ٸ چيٵ ٸ ٦طٺ ػٷٹثي ضٞشٷس سب زض ايٵ ثبظاض ٶبثؿبٲبٴ،
سؼٽيع ٲبقيٵ آالر ثطاي آٶٽب ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ ثبقس.
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ٞطؾٹز٪ي ٲبقيٵ آالر سٹٮيس اظ ٲٹاٶٕ انٯي سٹؾٗٻ ايٵ نٷٗز ثٻ قٳبض ٲي ضٸز ٢.سيٳي ثٹزٴ
ذُٹٌ سٹٮيس ٸ ٸػٹز ٦بټف ثٽطٺ ٸضي ٲحهٹ ٬سٹٮيس قسٺ ثبٖض ٲي قٹز ٦ٻ ٢يٳز سٳبٰ
قسٺ ٲحهٹ ٬اٞعايف يبثس ٞ.طؾٹز٪ي ٲبقيٵ آالر زض ٦ٷسي ضاٶسٲبٴ ذٍ سٹٮيس اطط٪صاضثٹزٺ
اؾز .زض ؾب ٬ټبي ٪صقشٻ ثطٶبٲٻ ټبي ثطاي ٶٹؾبظي ٲبقيٵ آالر ايٵ ثرف زض ٶٓط ٪طٞشٻ
قسٺ اؾز ٸ ٲيعاٴ ايٵ ٞطؾٹز٪ي ضا سب حسي ٦بټف زازٺ اؾز ،اٲب ټٷٹظ ايٵ اٲط اظ ٶ٣بٌ
يٗ ٝايٵ نٷٗز ثكٳبض ٲي آيس.
زض ذهٹل س٧ٷٹٮٹغي اؾشٟبزٺ قسٺ زض نٷٗز ٞطـ ٲبقيٷي ٸ ٟ٦ذٹـ زض ايطاٴ ٸيٗيز
٦بٲال ٲشٟبٸر اؾز ٸ نٷٗز ٟ٦ذٹـ اظ ػٳٯٻ ٲٗسٸز نٷبيٕ ٦كٹض ټؿز ٦ٻ اظ آذطيٵ
س٧ٷٹاٸغي ضٸظ زٶيب اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷس ثٻ َٹضي ٦ٻ ٦كٹضټبيي ٲبٶٷس ثٯػي ٥ٸ آٮٳبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ
ثعض ٨سطيٵ ٸ ٲٗشجطسطيٵ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ٲبقيٵ آالر ايٵ نٷٗز ٲبقيٵ آالسي ذبل ٦كٹض
ايطاٴ َطاحي ٸ سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس ،سب حسي ٦ٻ ٦يٟيز ٸ ْطاٞز ٞطـ ٲبقيٷي سب حس ثؿيبض ظيبزي
ثٻ ٞطـ زؾشي ٶعزي ٥قسٺ اؾز .ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ ايٵ ٲبقيٵ ټب ٲي سٹاٴ ٶ٣ٹـ ْطي ٝٸ ٲشٷٹٖي
ضا ټٳطاٺ ثب سٷٹٔ ضٶ٫ي ظيبز ثط ضٸي ثبٞشٻ ديبزٺ ٦طز.
اظ ػٳٯٻ ٲعايبي ٲبقيٵ آالر ػسيس ٲي سٹاٴ ثٻ حسا٢٭ ضؾيسٴ ٦بضټبي يسي ٸ زذبٮز ټبي
اٶؿبٶي اقبضٺ ٦طز ثٻ َٹضي ٦ٻ ا٦ظط ٲطاح٭ ثبٞز ٞطـ ثٻ نٹضر سٳبٰ ٲ٧بٶيعٺ اٶؼبٰ ٲي قٹز
ٸ ثٻ زٶجب ٬آٴ ذُبټبي اٶؿبٶي ثٻ حسا٢٭ ٲي ضؾٷس.
اؾشٟبزٺ اظ ٲبقيٵ آالر ػسيس ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ثط ٦يٟيز ٲحهٹ ٬ٶٽبيي اطط ثؿيبض ٲُٯٹثي زاقشٻ
ٸ ثبٖض سٷٹٔ زض ضٶ ٩ٸ ٶ٣ف ٞطـ قسٺ اؾز ،ثٻ ذبَط اؾشٟبزٺ اظ ٲٹسٹضټبي اٮ٧شطي٧ي ػسيس
ٸ ثٽطٺ ٲٷسي اظ آذطيٵ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ضٸظ زٶيب سب حس ثؿيبض ظيبزي زض ٲهط ٜاٶطغي
اٮ٧شطي٧ي ٦ٻ سب ٢ج٭ اظ ايٵ ػعء زٚسٚٻ ټبي سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ثٹز نطٞٻ ػٹيي ٦طزٺ اؾز.
زض چٷس ؾب ٬ديف زٸٮز زض ي ٥ا٢ساٰ ٲٷبؾت ثب زازٴ سؿٽيالر ثٻ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ٞطـ
ٲبقيٷي ،آٴ ټب ضا ثطاي ثطٸظ ضؾبٶي ٸ ذطيس ٲبقيٵ آالر ػسيس سكٹي٦ ١طز ٸ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ
ايٵ ٞطنز ضا ٲ٣شٷٱ قٳطزٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ايٵ سؿٽيالر ٸ ذطيس زؾش٫بٺ ټبي ػسيس ؾيؿشٱ
سٹٮيسي ذٹز ضا اضس٣بء زازٺ ٸ اظ ٲعايبي آٴ ثٽطٺ ٲٷس قسٶس.
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تحليل ّسيٌِ ّاي تحميك ٍ تَسؼِ

زض اؾشطاسػي ټ٧ؽ ؾٹاالر ظيط زض سحٯي٭ ټعيٷٻ ټبي سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٲس ٶٓط ټؿشٷس:
ؾٽٱ ټعيٷٻ ټبي سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ثطاي سٹٮيس ٲحهٹ ٬چ٣سض اؾز؟ ثطاي انالح ٞطايٷس سٹٮيس
چٻ ټعيٷٻ ټبيي نط ٜسح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٲيكٹز؟ ٲشٹؾٍ ؾٽٱ ايٵ ټعيٷٻ ټب زض ػٽبٴ چ٣سض
اؾز؟
ثط َج ١اَالٖبسي ٦ٻ اظ ٲهبحجٻ ثب ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ ثسؾز آٲسٺ ،ثٻ زٮي٭ ټعيٷٻ
ټبي ثبالي  R&Dٸ ٶيع ٲك٧٭ ٦ٳجٹز ٶ٣سيٷ٫ي قط٦شٽبٖ ،ٳسسب نط ٜٲٷبثٕ ٲبٮي ثطاي سح٣ي ١ٸ
سٹؾٗٻ ثبٖض ٞٯغ قسٴ ضٸاٖ ٬بزي سٹٮيس ٲي قٹز ثٷبثطايٵ ٲسيطاٴ قط٦شٽب سطػيح ٲي زټٷس
ؾطٲبيٻ ٪صاضي ظيبزي زض ايٵ ثرف اٶؼبٰ ٶسټٷس  .زض حبٮي٧ٻ زض٦كٹضټبي زض حب ٬سٹؾٗٻ ايٵ
ټعيٷٻ ټب س٣طيجب  5زضنس ٸ زض ايطاٴ س٣طيجب ظيط  1زضنس ٲي ثبقس .
زض ٦كٹض ٲب ٲسيطاٴ ،زض ٶ٫طـ ذٹز ثٻ سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ،ټٱ ثٻ َطاحي ٸ س٣ٯيس ٲحهٹ ٬سٹػٻ
ٲي٧ٷٷس ٸ ټٱ ثٻ ثٽجٹز ٸ اضس٣بء ٞطايٷس .ټطزٸ ٶ٫طـ ٦بضثطز ذبل ذٹز ضا زاضز  .س٣ٯيس قبٶؽ
ٲٹ٣ٞيز ثيكشطي زاقشٻ ٸ ټعيٷٻ ٦ٳشطي زاضز ظيطا ٢جال ټعيٷٻ آٴ ضا قط٦ز زي٫طي زض R&D

ذٹز دطزاذز ٦طزٺ ٸ ػٹاة ٪طٞشٻ اؾز  .ثب سٹػٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ زض اٲط نبزضار اضسجبٌ ثٯٷس ٲسر
اټٳيز زاضز ٮصا ثٻ ٲٷٓٹض سٹٮيس ٲحهٹالر زاضاي ٦يٟيز ٸ ٲٹضز ٢جٹ ٬ثبظاض ،ٶ٫طـ ثٽجٹز ٸ
اضس٣بء ٞطايٷس ثبيس ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪يطز  .چطا ٦ٻ ا٪ط َطاحي ثب ثٽجٹز ٞطآيٷس سٹٮيس ثبقس سبطيط
ثيكشطي ذٹاټس زاقز.
ٲشبؾٟبٶٻ سجبز ٬اَالٖبر حبن٭ اظ سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ٲيبٴ قط٦زټبي ايطاٶي ٸػٹز ٶساضز .ثٻ
ٲٷٓٹض سجبز ٬اَالٖبر ي ٥ؾطي ؾبظٲبٴټب ٸ اض٪بٴټبيي ٲظ٭ اسب٠ټبي ثبظض٪بٶي٦ ،ٳؿيٹٴټبي
نبزضار ٸ نٷٗز ٸ اسحبزيٻ ټب ثٻ ٸػٹز آٲسٺاٶس ٸٮي ٲشبؾٟبٶٻ ٞطټٷٚ ٩بٮت ػبٲٗٻ سؼبضي ٸ
سٹٮيسي ٲب ٲظ٭ ټٳٻ ػبي زي٫ط ػبٲٗٻ ٲبٴٞ ،طټٷ ٩ض٢بثز ٸ ٶعزي ٥ٶكسٴ ثٻ ي٧سي٫ط اؾز.
زض ٞطټٷ ٩ػبٲٗٻ سؼبضي ٸ سٹٮيسي ٲب ٞطټٷ ٩ٸيػ٪ي سجبز ٬اَالٖبر ٸػٹز ٶساضز .ؾيؿشٱ
نٷٗز ٸ سؼبضر ٲب ٲبٶٷس ؾيؿشٱ ؾٷشي اؾشبز ٸ قب٪طز اؾز زض ٪صقشٻ اؾشبز سالـ ٲي٦طز سب
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ػبيي ثٻ قب٪طز ثيبٲٹظز ٦ٻ قب٪طز ،اؾشبز ٶكٹز .ٲب ٶيع سالـ ٲي٦ٷيٱ ثٻ ضٞي ،١ض٢يت يب قط٦ز-
ټبي زي٫ط سب ػبيي اَالٖبر ثسټيٱ ٦ٻ ٶشٹاٶس ثب آٴ اَالٖبر اظ ٲب ػٯٹ ثعٶس ٸ ٧ٞط ٲي٦ٷيٱ ٦بض
زضؾشي اؾز اٮجشٻ زض ٞطټٷٚ ٩بٮت ػبٲٗٻ ،قبيس ٦بض زضؾشي ثبقس اٲب ا٪ط ټٳٻ ثب ټٱ ټٳ٧ٟطي
ٸ ټٳ٧بضي ٲي٦طزيٱ آٶ٫بٺ زض ٲؼٳٹٔ ػبٲٗٻ ديكطٞز ٲي٦طز ٸ ٲب ټٳٻ اظ آٴ ؾٹز ٲيثطزيٱ.
ٖسٰ اقبٖٻ ٸ سسٸيٵ ٶشبيغ حبن٭ اظ سح٣ي ١ٸ سٹؾٗٻ ا٦ظطا ثبٖض ٖ٣يٱ ٲبٶسٴ سالقٽبي اٶؼبٰ
٪طٞشٻ سٹؾٍ ي ٥ٸاحس ٲي قٹز .



تحليل پيچيذگي صٌؼت

زض سحٯي٭ ديچيس٪ي نٷٗز ؾٹاالر ظيط ثبيؿشي دبؾد زازٺ قٹٶس:
آيٷسٺ س٧ٷٹٮٹغي زض ايٵ نٷٗز سب چٻ ٲيعاٴ ٢بث٭ ديف ثيٷي اؾز؟ س٧ٷٹٮٹغي نٷٗشي ثب چٻ
ٶطخ ٸ ؾطٖشي زض ايٵ نٷٗز سٛييط ٲي٧طزٺ ٸ ٲي٧ٷس؟
ٶرج٫بٴ نٷٗز ٶؿبػي ايطاٴ ثط ايٵ ثبٸضٶس ٦ٻ زض ايٵ نٷٗز ٶطخ ٸ ؾطٖز سٛييطار
س٧ٷٹٮٹغي ٥ثؿش٫ي ثٻ ٶٹٔ ٲحهٹ ٬سٹٮيس قسٺ زاضز  .زض س٧ٳي٭ ثؿيبض ؾطيٕ اؾز اٲب زض
ثطظٶز ثٷسضر اؾز  .زض ضقشٻ ټبيي ٲبٶٷس ضيؿٷس٪ي اٮيب ٜٲهٷٹٖي ٸ ٲٷؿٹػبر ٞٷي سٛييطار
س٧ٷٹٮٹغي ٥ثؿيبض ؾطيٕ اؾز .زض ؾبيط ضقشٻ ټب ٲبٶٷس ضيؿٷس٪ي اٮيب٦ ٜٹسبٺ ٸ ثبٞٷس٪ي ،ٶحٹٺ
اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغي اټٳيز زاضز  .ثُٹضي ٦ٻ ثًٗي اظ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ ٲظ٭ ټٷس ٸ دب٦ؿشبٴ
ثب ټٳبٴ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٢سيٳي زض حب ٬ض٢بثشٷس .
زض ٶٹؾبظي س٧ٷٹٮٹغي ثبيس سبٲيٵ ٶ٣سيٷ٫ي ضا زضٶٓط زاقز  .ٲبقيٵ آالر ثبيس ٲسضٴ سط ٸ ٦ٱ
ٲهط ٜسط ثبقس .ٶطخ ٸ ؾطٖز سٛييطار س٧ٷٹٮٹغي ٥زض ايطاٴ ثُٹض ٲيبٶ٫يٵ  5ؾب ٬اؾز  .ا٪ط
چٻ ثٹاؾُٻ ٶجٹز ٶ٣سيٷ٫ي ٸ ٖسٰ اذشهبل ټعيٷٻ اؾشٽال ٤زض ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٲٳ٧ٵ اؾز سب
 20ؾب ٬ټٱ َٹ ٬ٲي ٦كس .
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س٧ٷٹٮٹغي ذطيساضي قسٺ ثٻ زٮي٭ آٴ ٦ٻ اٚٯت حبٮز اٶحهبضي ٶساضز ،ثٻ ؾطٖز ٪ؿشطـ ٲي
يبثس ٮصا ثيف اظ  4-5ؾب ٬زٸاٰ ٶرٹاټس زاقز  .زاٶف ٸ سؼطثٻ ث٧بض٪يطي س٧ٷٹٮٹغي ٲٽٱ سط اظ
ذٹز س٧ٷٹٮٹغي اؾز .
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ً -5تيجِ گيري
نٷبيٕ ٶؿبػي ٪ؿشطزٺ سطيٵ ،ذهٹني سطيٵ ٸ ثٹٲي سطيٵ نٷٗز ٦كٹض اؾز ٦ٻ ْطٞيز
اقشٛبٮعايي ثؿيبض ثباليي زاض ز  .ٶيبظ اٸٮيٻ ثكط ثٻ ٮجبؼ ٲٹػت ٪طزيسٺ ٦ٻ ايٵ نٷٗز اظ حسٸز
 5000ؾب٢ ٬ج٭ سب٦ٷٹٴ ضٸٶس ضٸثٻ ضقسي ضا َي ٦ٷس ٸ زض ٸاٖ ٕ٢ٳط َٹالٶي ٸ ذهٹنيز
دٹيبيي نٷبيٕ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض ټيچ نٷٗشي يبٞز ٶٳي قٹز .
ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض اثشساي دطٸغٺ ثٻ آٴ اقبضٺ قس يٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٞطنز ټب ٸ ثطَطٜ
ٶٳٹزٴ ٶ٣بٌ يٗ ٝنٷٗز ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ايطاٴ  ،ايٵ اؾشطاسػي زضدي يبٞشٵ ضاټ٧بضټبيي
اؾز ٦ٻ حبن٭ ٲُبٮٗبر ٦شبثربٶٻ اي  ،ٶكؿز ٶرج٫بٴ ٸ دػٸټف زض اؾٷبز ٲكبثٻ ٦كٹضټبي
ض٢يت ٲي ثبقس .اؾبؼ ضاټ٧بضټبي اضئٻ قسٺ ثطٲجٷبي ٢سضر ٦كٹضټبي ض٢يت ٸ ٶيع ثبالثطزٴ
ثٽطٺ ٸضي ٦يٟي ٸ ا٢شهبزي نٷبيٕ ٲٹػٹز ٲي ثبقس .
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 .

 1-5تخص ّاي استراتصيه رٍتِ رضذ


حٳبيز اظ ثطٶسټبي ٲٹػٹز ٸ سٹؾٗٻ ثطٶسؾبظي زض نٷبيٕ دٹقب ٤ٸ ٲٷؿٹػبر
ذبٶ٫ي



حٳبيز ٸ سٹػٻ ػسي ثٻ نٷٗز دٹقب ٤ثٗٷٹاٴ ٲٹسٹض ٲحط٦ٻ نٷبيٕ ٶؿبػي ايطاٴ
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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 دٹقب– ٤
ٞطـ ٲبقيٷي ٸ ٲٹ٦ز

 2-5ارتماء جايگاُ صٌايغ ًساجي ٍ پَضان


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
ٲرشٯ ٝآٴ



سٹػٻ ثٻ قبذم ټبي ثطسطي نٷبيٕ ٶؿبػي زض اٞعايف سٹٮيس ٶبذبٮم ٲٯي  ،ايؼبز
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 ٞطټٷ ٩ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ زض ػٽز اؾشٟبزٺ اظ ٦بالي ايطاٶي

 3-5افسايص تْرُ ٍري
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سؿٽي٭ ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ثٻ سٗسي٭ ٸ انالح ٶيطٸي ٦بض



سؼٽيع ٸ س٣ٹيز ٲطا٦ع آٲٹظـ ٞٷي ٸ حطٞٻ اي ٸ ټٷطؾشبٴ ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب٤



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
ٲٽبضر زض ٞٵ آٸضي



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 دٹقب ( ٤ټٳبٶٷس
ثٹضؼ )



سٗسي٭ ټعيٷٻ ټبي ثيٳٻ ٸ ٲبٮيبر ٲشطست ثط نٷٗز ثب سٹػٻ ثٻ ْطٞيز اقشٛبٮعايي
ثبالي ايٵ ثرف

 4-5تاهيي سرهايِ در گردش ٍ ًمذيٌگي


سٗييٵ ؾبظٸ٦بض ٲٷبؾت ػٽز ثبظدطزاذز سؿٽيالر اضظي



ايؼبز ضاټ٧بضټبي ٲٷُ٣ي ػٽز دطزاذز ثسټي ټبي ٲٗٹ ٠ٸ ػطائٱ زيط٦طز



سبٲيٵ ٲٷبثٕ اٖشجبضي ٢بث٭ زؾشطؼ ثب ٶطخ ؾٹز ٲٷُ٣ي ٸ سرهيم ثٽيٷٻ آٴ
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اٮعاٰ زؾش٫بټٽبي زٸٮشي ثٻ ايٟبي سٗٽسار زض ٢جب ٬ثرف ذهٹني

 5-5سؿٽي٭ زؾشطؾي ثٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ ٲبقيٵ آالر


اٶٗ٣بز ٢طاضزازټبي سٗطٞٻ سطػيحي (  PTAٸ  ) FTAثب ٦كٹضټبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٲٹاز
اٸٮيٻ



ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثرف سٹٮيس اٮيب ٜٲهٷٹٖي ( ثٻ ٸيػٺ دٯي اؾشط ٸ دٯي دطٸديٯٵ )



سسٸيٵ ضاټ٧بضټبي ٲكبض٦ز ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذبضػي ٲؿش٣يٱ ( )FDIزض سٹٮيس
٦بالټبي ٸاؾٍ -س٧ٷٹٮٹغي ٸ ذسٲبر



سٷٓيٱ ثبظاض ذطيس ٸ ٞطٸـ ٲٹاز اٸٮيٻ ثب ٲٽيب ؾبذشٵ قطايٍ ديٹؾشٵ ثٻ WTO

 6-5ٶطخ اضظ


سظجيز ؾيبؾشٽبي ٦الٴ ا٢شهبزي زض حٹظٺ ثبظاض اضظ



ٸاٗ٢ي ؾبظي ٶطخ اضظ ثب ټس ٜثٽجٹز نبزضار ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٸاضزار ٚيطضؾٳي



سؿٽي٭ زؾشطؾي نٷٗش٫طاٴ ثٻ ٲٷبثٕ اضظي ٶبٲحسٸز ثٻ ٲٷٓٹض سبٲيٵ ٲٹازاٸٮيٻ ٸ
ٲبقيٵ آالر
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هرٍر ولي
زٸ قبذٻ انٯي نٷٗز ٦ٻ زض سط٦يٻ قطٸٔ ثٻ ضقس ٦طزٶس ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ثٹزٶس .ثب سٹػٻ ثٻ
ايٷ٧ٻ سط٦يٻ ثب ثحطاٴ ًٞبي سٹٮيس  ،نبزضار ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي ضٸثطٸ اؾز ،ايٵ زٸ ثرف اظ
ثرف ټبي حؿبؼ زض سط٦يٻ ثٻ حؿبة ٲي آيٷس ٖ .الٸٺ ثط ايٵ ،زٸٮز زاضاي ٦بضذبٶؼبر
ثعض٪ي زض ثرف ټبي سٹٮيس ٶيع ٲيجبقس .اظ ؾب2002 ٬سٗساز قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ثرف
ٶؿبػي ٸ دٹقب 56.041 ٤ثٹز ٦ٻ ثٻ سطسيت  %81ٸ  %86اظ قط٦ز ټب زض ثرف ٲٷؿٹػبر ٸ
دٹقب٦ ٤ٳشط اظ  10ٶٟط اؾشرساٰ زاقشٷس .ٸ زض ٲؼٳٹٔ سٗساز اٞطازي ٦ٻ زض ؾب 2002 ٬زض ايٵ
زٸ ثرف ٲكٛٹ ٬ثٹزٶس حسٸز  700.000ٶٟط ثٹزٺ اؾز  ،ثب ايٵ ٸػٹز  ،اٞطاز ظيبزي ٶيع
اؾشرساٰ ٚيطضؾٳي ثٹزٶس .سٗساز اٞطازي ٦ٻ زضؾب 2002 ٬زض ايٵ نٷٗز ٲكٛٹ ٬ثٹزٶس ثٻ 2
ٲيٯيٹٴ ٶٟط ٲي ضؾيس  .زض ؾب 2006 ٬ٲؼٳٹٔ نبزضار ايٵ زٸ ثرف يٗٷي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤اظ
 %33زض ؾب 2002 ٬ثٻ  %20ضؾيس ثبٸػٹز ايٷ٧ٻ نبزضار زض ايٵ ٦كٹض ازاٲٻ زاقز  ،اٲب زض
ايٵ زٸ ثرف نبزضار ثؿيبض يٗي ٝٸ ضٸ ثٻ ؾ٣ٹٌ ثٹز .ايٵ ح٣ي٣ز زاقز ٦ٻ اسحبزيٻ اضٸدب
ٸ آٲطي٧ب زض اٸاي٭ ؾب 2005 ٬ؾٽٳيٻ نبزضار چيٵ ضا ٦ ُٕ٢طزٺ ثٹزٶس اٲب زض اٸاؾٍ 2005
زٸثبضٺ قطٸٔ ثٻ ٸاضز ٦طزٴ ٦بال اظ چيٵ ٦طزٶس .اٲب ذطيسقبٴ ثب ٶطخ ټبي ثبال ٸ سٗساز ٲٗسٸزي
٦بال ثٹز ٸ ايٵ زٮي٭ ٲك٧ٯي ثٹز ٦ٻ ثطاي سط٦يٻ ضخ زازٺ ثٹز  .زضؾب 2008 ٬اضٸدب ٸ آٲطي٧ب ثط
اؾبؼ سٹا ١ٞٶبٲٻ ؾبظٲبٴ سؼبضر ػٽبٶي ٦أل ٸاضز ٦طزٴ ٦بال اظ چيٵ ضا ٦ ُٕ٢طزٶس سب
ٲٹٗ٢يز ثٽشطي زض زٸ ثرف ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤ايؼبز ٦ٷٷس  .اسحبزيٻ اضٸدب سهٳيٱ ٪طٞز سب
سٹا ١ٞٶبٲٻ سؼبضر آظاز ضا ثب ٦كٹض ټبي سٹٮيس ٦ٷٷس ٲبٶٷس ټٷس ٸ ٦طٺ ػٷٹثي اٲًب ٦ٷس ټٳچٷيٵ
سالـ ټبي ٶيع آٚبظ قس سب ٢ٹاٶيٵ سؼبضر اضٸدب ثطاي ٦كٹضټبي ػٽبٴ ؾٹٲي ؾبزٺ قسٺ ٸ ثبظاض
طبثز ذٹز ضا زض زٶيب زاقشٻ ثبقٷس .
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زض ٶٽٳيٵ ثطٶبٲٻ ضيعي ٶؿبػي  ،دٹقب ٤ٸ ٦ٳيشٻ نٷبيٕ ٲٹ٢ز ٪ ،عاضقي ثط اؾبؼ (spo
ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ضيعي ) اضائٻ قس ٦ٻ زض ايٵ ٪عاضـ ٶ٣بٌ ٢ٹر  ،يٗٞ ، ٝطنز ټب ٸ سٽسيس
ټبي ٦ٻ ايٵ ثرف ټب ثب آٴ ضٸثطٸ ثٹزٶس ٮيؿز ٸ ٲُطح قسٶس  .زض ثيٵ ٶ٣ب ٌ ٢ٹر  ،ٶعزي٧ي
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 يٗ ٝايٵ
ثرف قبٲ٭ ٲبٮيبر ثيف اظ اٶساظٺ ٸ زي٫ط ٲك٧الر ٲكبثٻ  ،ٶب ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ايٵ ثرف ٸ
نٷٗز  ،ټعيٷٻ ثبالي سٹٮيس زض ثرف ټبي ٲرشٯ ،ٝٸاضزار ٶبٲٷهٟبٶٻ ٦بال سٹؾٍ ض٢جبء ٸ
٦ٳجٹز ػٯؿبر ٲٹضز ٶيبظ ايٵ ثرف زض ظٲيٷٻ سح٣ي ١ٸٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٸ ٲٽٳشط اظ ټٳٻ آٲٹظـ
ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ٲي قس .زض ثيٵ ٞطنز ټبي ش٦ط قسٺ زض ايٵ ٪عاضـ ثبال ضٞشٵ سٹػٻ ٦كٹض ټب
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
ػٽبٶي ٲُطح قس  .ٸ زض آذط ايٷ٧ٻ  ،ٶٓطاسي ٲبٶٷس ٸاضزار ٦بال اظ چيٵ ٸ سبطيط ٲٷٟي آٴ ثط
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 سح٣ي ، ١سٹؾٗٻ 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
ٖٳأل  ،ثٗس اظ ايٷ٧ٻ چيٵ سٹٮيسار دٹقب ٤ٸ ٶؿبػي ذٹز ضا سٹؾٗٻ زاز ٸ آٶطا ٸاضز ثبظاضټبي
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 سح٣ي ١ثذطزاظٶس سب ثشٹاٶٷس سٹٮيسار ذٹز ضا سٹؾٗٻ زازٺ ٸ اظ دؽ
ٞكبضټبي ض٢جبء ػٽبٶي ثطآيٷس.زض ٖٳٯ٧طز ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤سط٦يٻ سٛييط ؾبذشبض زض
اٸاذط ٢طٴ ثيؿشٱ ٲشٷبؾت ثب اسحبزيٻ اضٸدب ثؿيبض يطٸضي اؾز سب ثشٹاٶس ثٻ ؾٹي ثبظاضؾبظي ٸ
ٲٹٗ٢يز ٦كٹضټبي سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ حط٦ز ٦ٷسٖ.الٸٺ ثط ايٵ  ،سط٦يٻ ثبيس ٲشٗٽس ثٻ قطٸٔ سٹٮيس
ٲٷؿٹػبر ثب س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ ٸ ٲبقٵ آالر ثب ٖٳٯ٧طز ټبي ٲرشٯ ، ٝسٗبٲ٭ دٹقب ٤ٸ
ٲٷؿٹػبر ذبٶ ٫ي ثط اؾبؼ ٗٞبٮيز ټبي ٲؿشٳط اض اٶس زي زض ثرف ټبي ذبل س٧ٷٹٮٹغي
دٯز ٞطٰ ټٳطاٺ ثب نٷبيٕ ٶؿبػي اسحبزيٻ اضٸدب ثبقس  .ايٵ ي ٥ٸاٗ٢يز اؾز ٦ٻ ٲط٦ع ٲكبثٻ
زي٫طي ثؼع سٹثيش( ٥قٹضاي سح٣يٖ ١ٯٳي ٸ س٧ٷي٧ي سط٦يٻ ) ثطاي سح٣ي٣بر ٶؿبػي سط٦يٻ ثب
ثٹزػٻ  400ٲيٯيٹٴ زالض ثٷيبٴ ٪صاضي ٶكسٺ اؾز ٸ ايٵ سٷٽب ٲط٦عي اؾز ٦ٻ سٗييٵ ٦ٷٷسٺ
ْ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 .
زض حبٮي٧ٻ ٶؿبػي ٦كٹض  2اٮي  3زض نس ثٻ قط٦ز ټبي ؾٷشي اذشهبل زاضز ٸ قط٦ز ټبي
سٹٮيس ٦ٷٷسٺ ٖٳٯ٧طز ثبالي زض سٹٮيس ٲٷؿٹػبر ثب س٧ٷٹٮٹغي ضٸظ زاضٶس ٸ 8اٮي  10زضنس اظ
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 ي ٥زضنس اؾز .
س٣بيبي ػٽبٶي زض ضاثُٻ ثب دبضچٻ  ،ثبٞٷس٪ي  ،ٲٹاز ذبٰ ٸ دبيبٴ ٦بض ٶؿبػي ثبيس ثٻ ذٹثي
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
يطضٸضي سط اظ ثبالثطزٴ ٲيعاٴ ْطٞيز اؾز  .زض ايٵ حٹظٺ سهٳيٱ ٪يطي زض ٲٹضز حٳبيز
زٸٮز ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض 16/07/2009اٶؼبٰ قس ٦ٻ ٲجٷي ثط سبييس اٶ٫يعٺ ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ضٸي ٲهٷٹٖبر ٶد ٸسٹضي ټبي ٲهٷٹٖي ثٹز٦ .ٻ ايٵ سهٳيٱ ٪يطي ؾطٲبيٻ ٪صاضي  ،ؾطٲبيٻ
٪صاضي ټبي ٲٹضز ٶيبظ ضٸظ  ،ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثرف ٞيجط ٸ ثبٞٷس٪ي ( اظ ٢جي٭  :ٶد ټبي
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 .
زض سط٦يٻ زدبضسٳبٴ ټبي ٲٽٷسؾي زض  12زاٶك٫بٺ ٸػٹز زاضز  ،ضقشٻ ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤زض
 3زاٶك٫بٺ سسضيؽ ٲي قٹٶس ٸ زدبضسٳبٶٽبي ٦بضزاٶي ٶؿبػي زض ثيف اظ  100ٲسضؾٻ ٞٷي ٸ
حطٞٻ اي ٲكٛٹٗٞ ٬بٮيز ټؿشٷس  .ټط ؾبٮٻ  7500ٶٟط اظ ايٵ ضقشٻ ٞبض٘ اٮشحهي٭ ٲي قٹٶس
.زضحبٮي٧ٻ س٧ٷؿيٵ ٲٹضز ٶيبظ ايٵ ٦كٹض  2500ٶٟط اؾز اٲب ټيچ ٲك٧ٯي زض اؾشرساٰ ٶيطٸي
ثيكشط ٶساضٶس ٖ .الٸٺ ثط ايٵ ٲي سٹاٴ ٟ٪ز ٦ٻ قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ظٲيٷٻ ٶؿبػي اظ
ٖٳٯ٧طزؾُح ٲٽبضسي ٶيطٸي اٶؿبٶي ذٹز زض ظٲيٷٻ دٹقب ٤ضايي ٶيؿشٷس ٸ ايٵ َٹضثٷٓط ٲيطؾس
٦ٻ ٲٹ٣ٞيز ٦بٞي ضا ثب ٶيطٸ ټبي ٢سيٳي ٦ٻ ٲٽبضر ټبي ٶٹيٵ ٶساضٶس ٶٳيشٹاٶٷس ٦ؿت ٦ٷٷس .
رلاتت
قط٦ز ټبي ٦ٹچ ٥ثؿيبضي زض ظٲيٷٻ دٹقب ٤ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ زض حبٗٞ ٬بٮيز ټؿشٷس  ،اظ
ايٷطٸ  ،ټيچ ي ٥اظ قط٦ز ټب ٶٳي سٹاٶٷس ثط ثبظاض چيطٺ قٹٶس  .ټٳچٷيٵ ٢ ،ٹاٶيٵ طجز قسٺ
سؼبضر ذبضػي ٲبٶٷس ٢بٶٹٴ حٟبْز ٸ ٶٓبضر ثط ٸاضزار ٦بالټبي ٶؿبػي ثطاي ٶٓبضر ثط
ٗٞبٮيز ټبي زاذٯي ٸ ذبضػي زٸٮز ٸ ٗٞبٮيز ټبي ٶب ٖبزالٶٻ سؼبضي َج٢ ١ٹاٶيٵ اسحبزيٻ
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٪ٳط٦ي اضٸدب ق٧٭ ٪طٞشٻ اؾز  .ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤اظ حٳبيز ټبي زثيطذبٶٻ
ٸظضار ٶرؿز ٸظيطي ذبضػي زض ػٽز حٳبيز اظ اض اٶس زي ثٽط ٲي ثطٶس  .ټس ٜايٵ ثرف
٦بټف ټعيٷٻ ټبي ٲحيُي  ،حٳبيز اظ سح ١٣ثبظاض  ،آٲٹظـ  ،اؾشرساٰ ،حٳبيز ټبي ضؾٳي
ذبضع اظ ٦كٹض ،ح ١طجز ثطٶس ،ٲس ٬ټبي ٦بضثطزي  ،حٳبيز ټبي َطح ټبي نٷٗشي ٸ حّٟ
ثبظاض سؼبضر  ،حٳبيز اظ ٶٳبيك٫بټٽب ٸ ٲحهٹالر ثطٶس سط ٤زض ػٽز ٲٗطٞي زض ثبظاض ټبي
ثيٵ اٮٳٯٯي ٲي ثبقس  .ثُٹض ٦ٯي  ،زض چبضر سهٳيٱ ٪يطي ٸظاضر قٹضاي سهٳيٱ ٪يطي
حٳبيز اظ ايٵ ثرف ټب سٗييٵ قسٺ اؾز .

چار چَب ًظارتي
نبزضر ٸ ٸاضزار ٦بالټبي دٹقب ٤ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ ثط اؾبؼ چبضچٹة اسحبيٻ ٪ٳط٦ي اؾز
٦ٻ سٹؾٍ اسحبزيٻ اضٸدب سٗييٵ قسٺ اؾز  ،چبض چٹة ټبي اسحبزيٻ اضٸدب ثهٹضر  3030/93ٸ
 517/94قٳبضٺ ٪صاضي قسٺ ٦ٻ ثط ٪طٞشٻ اظ ٢بٶٹٴ ٲٯي ثب سهٳيٱ ٪يطي قٹضاي ٸظيطاٴ ثٻ
قٳبضٺ  95/6815ٸ  95/6816ثب سٹػٻ ثٻ ٢ٹاٶيٵ طجز قسٺ ٲي ثبقس  .زض ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ
دٹقب ٤سط٦يٻ ٖٳٯ٧طز ټب ثبسٹػٻ ثٻ ٶُبضر ټبي ٲؿش٣يٱ ضٸي ضٸـ ټبي انٯي ثطاي ثطضؾي
ټبي ٦ٳي زٸ٪بٶٻ ٶؿبػي ٲي ثبقس .

اًرشي ٍ هحيط زيست
ٶٓبضر ٦( Ippcٷشط ٬آٮٹز٪ي ي٧ذبضچٻ ٸ ديك٫يطي) ي٧ي اظ ٲٽشطيٵ چبضچٹة ټبي ٢بٶٹٶي
ثطاي ٲحيٍ اؾز  .ايٵ چبضچٹة ثطاي ٦ٷشط ٬آاليٷسٺ ټب نٷٗشي ايؼبز قسٺ اؾز ٸ ٲؿشٯعٰ
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( BATس٧ٷٹٮٹغي زض زؾشطؼ ) ٲي ثبقس  .اظ زي٫ط ٢ٹاٶيٵ زض ايٵ ضاثُٻ ٢ٹاٶيٵ
 ( EKOTEKSثطچؿت ټبي ظيؿز ٲحيُي ) ٲي ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ اؾز ٦ٻ ٦بال ثٻ
ايبالر اضٸدب َج ١چٽبضچٹة ٢بٶٹٴ  reachنبزض ٲي ٪طزز .
دبيبٴ ٦بض ٶؿبػي زض قبذٻ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤اؾز ٦ٻ ثيكشطيٵ آؾيت ضا ثٻ ٲحيٍ ظيؿز ٲي
ظٶس  .ٸاضز ٦ٷٷسټبي ٦بالټبي ٶؿبػي ٸ دٹقبَ ٤ج٪ ١ٹاټيٷبٲٻ اسحبزيٻ اضٸدب اطجبر ٦طزٶس ٦ٻ
ٲحهٹالر سٹٮيس قسٺ ثطاي ٲحيٍ ظيؿز ثي ذُط ټؿشٷس  .اظ ايٷطٸ  ،ديطٸي ٦طزٴ اظ ٢ٹاٶيٵ
طجز قسٺ زض " "ٲساض ٤ٲطػٕ ثٽشطيٵ س٧ٷٹٮٹغي زض زؾشطؼ نٷٗز ٶؿبػي " ٦ٻ سٹؾٍ
٦ٷشط ٬آٮٹز٪ي ي٧ذبضچٻ ٸ ديك٫يطي اضٸدب ثطاي نبزضار ثٻ ثبظاض ټبي اضٸدب چبح قسٺ اؾز
يطٸضي ٲي ثبقس .اٚٯت قط٦ز ټبي ٲؼطي زض ظٲيٷٻ ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤سط٦يٻ سٹػٻ ذٹز ضا
ٲُٗٹ ٜثٻ ٪ٹاټيٷبٲٻ ټبي ٦طزٺ اٶس ٦ٻ زض ثبال ش٦ط قس .

رلاتت خارجي ٍ تجارت
ثرف ٶؿبػي ٸ دٹقب ٤سط٦يٻ ٸيٗيز ض٢بثشي ذٹز ضا زض ثبظاضټبي ثيٵ اٮٳٯٯي زض ؾُح
ذبني ح٦ ّٟطزٺ اؾز .ثب ايٵ ٸػٹز  ،ض٢بثز ثط ٲجٷبي ٢يٳز زض ايٵ ثرف ټب ثؿيبض زقٹاض
اؾز .سط٦يٻ ثبيس ثشٹاٶس ثب ٦كٹضټبي ٲ٣بثٯٻ ٦ٷس ٦ٻ ثبٸػٹز ٲعيز ټعيٷٻ ٦ٱ ٦ب٪ط زاضاي
٦بالټبي ثب ٦يٟيز ثبال  ،ٲُبث ١ٲس ضٸظ  ،ثبظاضي ٸ سٹٮيس ثٳٹ ٕ٢ټؿشٷس.
اظ آٴ ٪صقشٻ سٹؾٗٻ س٧ٷي٧ي ٶؿبػي ٸ ٲبقيٵ آالر ثب چٷس ٦بضثطز ٦ٻ اظ س٧ٷٹٮٹغي ذبني
ثطذٹضزاضٶس ٶيع يطضٸضي اؾز  ،اٲب زض ايٵ ثرف ټب سط٦يٻ  3اٮي  5زضنس نبزضار ػٽبٴ ضا
زض ؾب2006 ٬ثٻ ذٹز اذشهبل زاز ٸ ټكشٳيٵ نبزض٦ٷٷسٺ ػٽبٴ قس ٖ.الٸٺ ثط ايٵ ټٟشٳيٵ
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ٸاضز٦ٷٷسٺ ثعض ٨ػٽبٴ ٶيع قس ٸ ٲٹاز ذبٰ ضاثٻ ذٹثي ثطاي سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ سبٲيٵ ٦طز  ،اظ ايٷطٸ
قط٦ز ټبي دٹقب ٤ٸ ٶؿبػي سط٦يٻ زض ٲيبٴ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ػٽبٴ ؾٽٳي زاضٶس ٸ اظ ٮحبِ ٲٹاز
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
ػٷٹثي ٪طٞز ٸ قطٸٔ ثٻ اػطاي َطح ټبي ايٵ ٦كٹض ټب ٦طز سب ثب ػٽبٴ ؾٹٲي ثٹزٶكبٴ
ٲ٣بثٯٻ ٦ٷس ٦.بالټبي انٯي ايٵ ٦كٹضټب ٸ ذال٢يز ٲٷحهط ثٻ ٲٟطز آٶبٴ زض ايؼبز ًٞبي ٲٷبؾت
سؼبضي سبطيط ٲٷٟي ضٸي ٦كٹضټبي ض٢يت ٪صاقز .
ٲيعاٴ ْطٞيز اؾشٟبزٺ قسٺ زض ثرف ٶؿبػي  75.5زضنس زض ؾب 2008 ٬ٸ  71.8زضنس زض ؾب٬
 2009ثٹز زض حبٮي٧ٻ زض قف ٲبٺ اٸ ٬ؾب 2010 ٬ايٵ ٲ٣ساض ثٻ  76.6زضنس ضؾيس  .اظ ؾٹي
زي٫ط ٲيعاٴ ْطٞيز اؾشٟبزٺ قسٺ زض ثرف دٹقب % 81.1 ٤زض ؾب %75.8 ، 2008 ٬زضؾب٬
 2009ٸ  % 74.8زض قف ٲبٺ اٸ ٬ؾب 2010 ٬ثٹز  .زض ؾب 2009 ٬نبزضار سط٦يٻ %19.1
٦بټف يبٞز ٸ ٸاضزار ٶيع ثٻ ٲطاست  % 13.7زض ثرف ٶؿبػي اٞز ٦طز  .ايٵ اٞز زض دٹقب٤
ٶيع ثي اطط ٶجٹز ٸ ٲيعاٴ اٞز نبزضار دٹقب ٤زض ؾب %15.6 2009 ٬ضؾيس  ،ٸضزار ٶيع اٞز
 4.7زضنسي زاقز .

اضتغال ٍاتؼاد جغرافيايي
ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٶيطٸټبي ٚيط اؾشرساٲي  ،حسٸز  2ٲيٯيٹٴ ٶٟط زض ثرف ټبي ٶؿبػي ٸ
دٹقب ٤ٲكٛٹ ٬ث٧بضٶس  ،ثب ايٵ ٸػٹز زض آٲبض قٛٯي ؾب 588.903 ، 2006 ٬ٶٟط زض 36.811
٦بض٪بٺ ٸ ٦بضذبٶٻ ٗٞبٮيز زاقشٷس .
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زض دطٸغٺ اٶساظٺ ٪يطي  ( GAP-GIDMENدطٸغٺ ٦بض آٞطيٷي ٲطا٦ع دكشيجبٶي ػٷٹة قط٢ي
آٶبسٹٮي ) زض ػٷٹة قط ٠ٶبحيٻ آٶبسٹٮي ٗٞبٮيز ټبي زض ػٽز ضقس زازٴ ثرف ٶؿبػي ٸ
دٹقب ٤زض اؾ شبٴ ٪خ زض حب ٬ق٧٭ ٪يطي اؾز ٦ٻ ٖٳسٺ ايٵ ٗٞبٮيز ټب زض آزيبٲبٴ اٶؼبٰ ٲي
قٹٶس.
ا٪ط ٪صضي ثٻ ٞٽطؾز اؾشرساٲي ثرف ټبي ٶؿبػي  ،ٲحهٹالر ٶؿبػي  ،چطٰ ٸ ٦بالټبي
چطٲي ٪صضي زاقشٻ ثبقيٱ  ،زض ٲي يبثيٱ ٦ٻ ٲيعاٴ اؾشرساٰ زض ؾب 2008 ٬ثٻ ٶؿجز ؾب2007 ٬
ثٻ سطسيت اظ 5زضنس ثٻ 1زضنس ٦بټف يبٞشٻ اؾز ٸ ٦بټف اؾشرساٰ سٷٽب ثٻ زٮي٭ ثحطاٴ ټبي
ػٽبٶي اؾز ٦ٻ ٲؿش٣يٱ ضٸي ٶيطٸي ٦بضي ايٵ ثرف ټب سبطيط زاقشٻ اؾز.
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