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 هاّيت بررسي عَاهل خارجي

دس ثشسػي ػٛأُ خبسخي ػؼي ٔي ؿٛد سٚ٘ذٞب ٚ سٚيذادٞبي وٝ اص وٙتشَ يه ؿشوت ٔٙحلش ثٝ فشد خبسج اػت ؿٙبػبيي 

سٚيذادٞب ػجبست ا٘ذ اص : افضايؾ سلبثت خبسخي، خب ثٝ خبيي خٕؼيت ٚ ؿٛد ٚ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌيشد. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ايٗ سٚ٘ذٞب ٚ 

تٕشوض دس ثخؾ ٞبي ٔشوضي أشيىب، ػبِخٛسدٜ ؿذٖ خبٔؼٝ، فٗ آٚسي اعالػبت ٚ ا٘مالة سايب٘ٝ اي. دس ثشسػي ػٛأُ خبسخي 

اي وٝ ٔذيشاٖ ثتٛا٘ٙذ ثب  ػؼي ٔي ؿٛد فشكت ٞب ٚ تٟذيذاتي وٝ ػبصٔبٖ ثب آٟ٘ب سٚثٝ سٚ ٔي ؿٛد، ؿٙبػبيي ٌشدد. ثٝ ٌٛ٘ٝ

تذٚيٗ اػتشاتظي ٞبي ٔٙبػت اص فشكت ٞب ثٟشٜ ثشداسي ٕ٘بيٙذ ٚ اثشات ػٛأُ تٟذيذ وٙٙذٜ سا وبٞؾ دٞٙذ يب اص آٟ٘ب پشٞيض 

 وٙٙذ.

ٞذف اص ثشسػي ػٛأُ خبسخي ايٗ اػت وٝ اص فشكت ٞبيي وٝ ٔي تٛاٖ اص آٟ٘ب ثٟشٜ ثشداسي وشد ٚ تٟذيذاتي سا وٝ ٔي تٛاٖ اص 

اػتٙجبط ٔي ؿٛد، ثشسػي ػٛأُ خبسخي  "ٟ٘بيي"ٟب احتشاص ٕ٘ٛد يه فٟشػت ٟ٘بيي تٟيٝ ؿٛد. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص ٔفْٟٛ ٚاطٜ آ٘

ثب ايٗ ٞذف ا٘دبْ ٕ٘ي ؿٛد وٝ فٟشػت وبّٔي اص ٞش ػبّٔي وٝ ٔي تٛا٘ذ ثش ػبصٔبٖ اثش ثٍزاسد، تٟيٝ ؿٛد؛ ثّىٝ ٞذف 

شاثش آٟ٘ب ٚاوٙؾ ػّٕي ٘ـبٖ دٞذ )تٛاٖ ٘ـبٖ دادٖ چٙيٗ ٚاوٙؾ داسد(. ؿٙبػبيي ٔتغيشٞبي اكّي اػت وٝ ؿشوت ثبيذ دس ث

ؿشوت ٞب ثبيذ ثتٛا٘ٙذ اص عشيك تذٚيٗ اػتشاتظي ٞب دس ثشاثش ايٗ ػٛأُ ثٝ كٛست تذافؼي يب تٟبخٕي ٚاوٙؾ دٞٙذ؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ 

ثٝ پبييٗ  ت ثبِمٜٛ ايٗ ػٛأُ سااي وٝ اص فشكت ٞبي پيؾ آٔذٜ دس ٔحيظ خبسج ثٟشٜ ثشداسي ٕ٘بيٙذ ٚ اثشات ٘بؿي اص تٟذيذا

 تشيٗ حذ ٕٔىٗ ثشػب٘ٙذ.

 ًيرٍّاي خارجي 

 ٔي تٛاٖ ٘يشٚٞبي خبسخي سا ثٝ پٙح ٌشٜٚ عجمٝ ثٙذي وشد :

 ٘يشٚٞبي التلبدي (1

 ٘يشٚٞبي اختٕبػي، فشٍٞٙي، ثْٛ ؿٙبػي ٚ ٔحيغي (2

 ٘يشٚٞبي ػيبػي، دِٚتي ٚ لب٘ٛ٘ي (3

 ٘يشٚٞبي فٗ آٚسي (4

 ٘يشٚٞبي سلبثتي (5
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تغييش دس ٘يشٚٞبي خبسخي ٔٛخت ٔي ؿٛد وٝ تمبضب ثشاي ٔحلٛالت ٚ خذٔبت ٔلشفي ٚ كٙؼتي تغييش وٙذ. ٘يشٚٞبي 

خبسخي ثش ٘ٛع ٔحلٛالت تِٛيذ ؿذٜ، ٔبٞيت سٚ٘ذ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ ثٙذي ثبصاس ٚ تؼييٗ خبيٍبٜ يب ٔٛضغ ايٗ اػتشاتظي ٞب، ٘ٛع 

٘يشٚٞبي خبسخي، ثٝ كٛست يذ يب ثٝ فشٚؽ سػب٘يذ، اثش ٔي ٌزاس٘ذ. خذٔبتي وٝ اسائٝ ٔي ؿٛد، ٘ٛع ؿشوتي سا وٝ ثبيذ خش

ؿٙبػبيي ٚ اسصيبثي فشكت ٞبي  ٔؼتميٓ، ثش ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ تٛصيغ وٙٙذٌبٖ ٔحلٛالت ػبختٝ ؿذٜ اثش ٔي ٌزاس٘ذ.

ي ثٝ ٞذف ٞبي ثّٙذ ٔذت خبسخي ٚ تٟذيذات ثبػث ٔي ؿٛد وٝ ؿشوت ثتٛا٘ذ ثشاي خٛد ٔأٔٛسيتي تذٚيٗ ٕ٘بيذ، ثشاي دػتيبث

اػتشاتظي ٞبيي سا عشح سيضي ٕ٘بيذ ٚ ثشاي دػتيبثي ثٝ ٞذف ٞبي ػبال٘ٝ ػيبػت ٞبيي سا دس ٘ظش ثٍيشد. ثمبي ثؼيبسي اص 

ػبصٔبٖ ٞب تٟٙب دس ٌشٚ ايٗ ٚالؼيت اػت وٝ آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ فشكت ٞبي ٔٛخٛد دس ٔحيظ خبسج سا ؿٙبػبيي ٚ اص آٟ٘ب ثٟشٜ 

 ثشداسي وٙٙذ.

 

 بيي ًيرٍّاي خارجي ٍ سازهاى رابطِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘يشٚٞبي التلبدي

ْ ؿٙبػي ٚ ٔحيغي٘يشٚٞبي  ً،ٛث  اختٕبػي،فشٞٙ

 ٘يشٚٞبي ػيبػي،لب٘ٛ٘ي ٚ دِٚتي

 ٘يشٚٞبي فٗ آٚسي

 ٘يشٚٞبي سلبثتي

 

 ؿشوت ٞبي سليت

 ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ

 تٛصيغ وٙٙذٌبٖ

 ثؼتب٘ىبساٖ

 ٔـتشيبٖ

 وبسوٙبٖ

 خٛأغ

 ٔذيشاٖ

 ػٟبٔذاساٖ

 اتحبديٝ ٞبي وبسٌشي

 دِٚت

 ؿٛساٞبي تدبسي

 ٌشٜٚ ٞبي ري ٘فغ خبسخي

 ٔحلٛالت

 خذٔبت

 ٔحيظ عجيؼي

 

فشكت ٞب ٚ تٟذيذات يه 

 ػبصٔبٖ



 

3 

 

www.ModirPedia.com 
 

 فرايٌذ بررسي عَاهل خارجي 

دس ٔذيشيت  ثشاي ثشسػي ػٛأُ خبسخي الصْ اػت ػذٜ صيبدي اص ٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ٕٞىبسي ٕ٘بيٙذ. فشايٙذ ٔـبسوت

 اػتشاتظيه ثبػث ٔي ؿٛد وٝ اػضبي ػبصٔبٖ ػٛأُ ٔحيغي سا ثٟشت دسن ٕ٘بيٙذ ٚ خٛد سا ٘ؼجت ثٝ ػبصٔبٖ ٔتؼٟذ وٙٙذ.

يه ؿشوت ثشاي ايٙىٝ ثتٛا٘ذ ػٛأُ خبسخي سا ثشسػي ٕ٘بيذ، ٘خؼت ثبيذ اص ؿشوت ٞبي سليت اعالػبت ٔحشٔب٘ٝ دسثبسٜ 

ٔحيغي، ػٛأُ التلبدي، ػيبػي، حمٛلي، دِٚتي ٚ فٙي اعالػبت الصْ ثٝ دػت سٚ٘ذٞبي اختٕبػي، فشٍٞٙي، ثْٛ ؿٙبػي، 

آٚسد. ٔي تٛاٖ اص افشاد خٛاػت وٝ ثش ٔٙبثغ ٔختّف اعالػبت )ٔب٘ٙذ ٔدّٝ ٞبي وّيذي، سٚص٘بٔٝ ٞبي تدبسي ٚ سٚص٘بٔٝ ٞبي 

 ٔؼِٕٛي( ٘ظبست صيبدي ثٕٙبيٙذ.

يه ٌشٜٚ فشكت ٞبي ٟٔٓ ٚ تٟذيذٞبيي وٝ ػبصٔبٖ ثب آٟ٘ب سٚثٝ سٚ پغ اص ٌشدآٚسي اعالػبت، ثشاي ايٙىٝ ثتٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٔذيش ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ. ػٛأُ اكّي اي سا وٝ  20اػت، ؿٙبػبيي ٕ٘ٛد، ثبيذ خّؼٝ ٞبيي تـىيُ داد وٝ دس آٟ٘ب ثيؾ اص 

ٔذيشاٖ خٛاػت وٝ  ٔٛخت ٔٛفميت ٔي ؿٛ٘ذ ثبيذ ثش سٚي يه كفحٝ وبغز يب تبثّٛ ٘ٛؿت. ثشاي تؼييٗ اِٚٛيت ٞب ثبيذ اص ٕٞٝ

ثٝ تشتيت  20ايٗ ػٛأُ سا ثٝ تشتيت اِٚٛيت ثٙٛيؼٙذ، يؼٙي ػٛأّي وٝ ٔٛخت ٔٛفميت يب تٟذيذ ؿشوت ٔي ؿٛ٘ذ اص يه تب 

)ثش حؼت إٞيت( ثٙٛيؼٙذ. ػٛأُ ٟٕٔي وٝ ٔٛخت ٔٛفميت ػبصٔبٖ ٔي ٌشد٘ذ دس كٙبيغ ٔختّف ٚ ثب ٌزؿت صٔبٖ تغييش 

وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ يب تٛصيغ وٙٙذٌبٖ وبالٞبي ػبختٝ ؿذٜ دس صٔشٜ ػٛأّي لشاس ٔي ٌيشد وٝ ٔي وٙٙذ. اغّت، ساثغٝ ثب ػشضٝ 

ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ػجبست ا٘ذ اص : ػٟٓ ثبصاس، ٌؼتشٜ دس ٔٛفميت ػبصٔبٖ ٘مؾ حيبتي داسد. ػبيش ٔتغييشٞبيي وٝ 

ضيت ٘بؿي اص داؿتٗ ٔـتشيبٖ ػٕذٜ، سلبثت دس ؿشوت دس خبسج، ٔ ٔحلٛالت سليت، ػيؼتٓ ٞبي التلبد خٟب٘ي، ؿؼجٝ ٞبي

 ليٕت، پيـشفت ٞبي فٗ آٚسي، خب ثٝ خبيي خٕؼيت، ٘شخ ثٟشٜ ٚ وبٞؾ دادٖ آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت.

 ػٛأُ ٟٕٔي وٝ ٔٛخت ٔٛفميت ؿشوت ٔي ؿٛ٘ذ ثبيذ داساي ٚيظٌي ٞبي صيش ثبؿٙذ : 

 اي ثشخٛسداس ثبؿٙذ.اص ٘ظش دػتيبثي ثٝ ٞذف ٞبي ػبال٘ٝ ٚ ثّٙذ ٔذت، اص إٞيت ٚيظٜ  (1

 لبثُ ػٙدؾ يب ا٘ذاصٜ ٌيشي ثبؿٙذ. (2

 ػذٜ آٟ٘ب ٘ؼجتبً وٓ ٚ اٍ٘ـت ؿٕبس ثبؿذ. (3

 دس ٕٞٝ ؿشوت ٞبي سليت وبسثشد داؿتٝ ثبؿٙذ. (4

لبثُ  دس ػّؼّٝ ٔشاتت ػبصٔب٘ي لشا ٌيش٘ذ، تؼذادي ٔشثٛط ثٝ وُ ؿشوت ثبؿٙذ ٚ ثميٝ ٘يض دس ػغح ثخـي ٚ ٚظيفٝ اي (5

 ٔالحظٝ ثبؿٙذ.

ٟ٘بيي ػٛأُ ٟٕٔي سا وٝ دس ٔٛفميت ؿشوت ٘مؾ داس٘ذ ثبيذ تٟيٝ وشد ٚ دس ػغحي ٌؼتشدٜ ثٝ آٌبٞي ٕٞٝ اػضبي فٟشػت 

 ػبصٔبٖ سػب٘يذ. فشكت ٞب ٚ تٟذيذات ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأّي ثٝ حؼبة ٔي آيٙذ وٝ دس ٔٛفميت ػبصٔبٖ ٘مؾ حيبتي داس٘ذ.
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 ًيرٍّاي اقتصادي 

ي ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اثشات ٔؼتميٓ ٔي ٌزاس٘ذ. ثشاي ٔثبَ اٌش ٘شخ ثٟشٜ افضايؾ يبثذ، دس ػٛأُ التلبدي ثش خزاثيت ثبِمٜٛ اػتشاتظ

آٖ كٛست ٞضيٙٝ تأٔيٗ ٚخٝ ثشاي ػشٔبيٝ ٌزاسي ثيـتش ٔي ؿٛد ٚ پَٛ ٔٛسد ٘يبص ثٝ ساحتي دس دػتشع لشاس ٘خٛاٞذ ٌشفت. 

تمبضب ثشاي وبالٞبي غيشضشٚسي وٓ ٔي ٕٞچٙيٗ اٌش ٘شخ ثٟشٜ افضايؾ يبثذ دسآٔذ لبثُ تلشف وبٞؾ ٔي يبثذ ٚ دس ٘تيدٝ 

ؿٛد. اٌش ليٕت ػٟبْ ثبال سٚد ٔيُ ثٝ ػشٔبيٝ ٌزاسي دس ثبصاس ثٛسع، ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٙجغ تأٔيٗ ػشٔبيٝ، افضايؾ ٔي يبثذ. 

ٕٞچٙيٗ ثب ثبال سفتٗ اسصؽ ػٟبْ دس ثبصاس ثشٚت ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٚ ػبصٔبٖ ٞب افضايؾ ٔي يبثذ. خالكٝ اي اص ٔتغيشٞبي 

 ي وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ فشكت ٞب ٚ تٟذيذات ثشاي ػبصٔبٟ٘ب ٞؼتٙذ دس خذَٚ ريُ اسائٝ ؿذٜ اػت.التلبد

تغييشات اسصؽ دالس ثش ؿشوت ٞب دس كٙبيغ ٔختّف ٚ ٔىبٖ ٞبي ٔختّف اثشات ؿذيذ ٔي ٌزاسد. ثشاي ٔثبَ ، اٌش اسصؽ دالس 

خٛدسٚػبصي، فضبيي ٚ كٙبيغ ٔحلٛات خٍّٙي  دس ثشاثش يٗ، فشا٘ه ٚ ٔبسن وبٞؾ يبثذ، كٙبيغ داسٚيي، ٌشدؿٍشي، تفشيحي،

ٔٙبفغ صيبدي ػبيذ ٔي ٌشدا٘ٙذ. اٌش اسصؽ دالس ٘ؼجت ثٝ ٚاحذ پَٛ وـٛسٞبي ٔىضيه، ثشصيُ، ٚ٘ضٚئال ٚ اػتشاِيب افضايؾ يبثذ، 

٘ي كٙبيغ وـبٚسصي ٚ ٘فت كذٔٝ خٛاٞٙذ ديذ. ثٝ عٛس وّي يه دالس لٛي ٚ داساي اسصؽ ثبال ثبػث ٔي ؿٛد وٝ وؼش ثبصسٌب

 أشيىب ثيـتش ؿٛد.

 هتغيرّاي اصلي اقتصادي را كِ بايذ تحت ًظارت قرار داد

   

شيىب ٜ ٔا تحذ ٟبي خذٔبتي، دس ايبالتٔ  سدٖ ٝث ػبصٔب٘  ؿشايظ التلبدي وـٛسٞبي خبسخي  سٚي ٚآ

 ػٛأُ كبدسات ٚ ٚاسدات      ٚخٛد اػتجبس

 وبالٞب ٚ خذٔبتخبثدبيي تمبضب ثشاي ٌشٟٚٞبي ٔختّف      ػغح دسآٔذ لبثُ تلشف

 تفبٚت دسآٔذ دس ٔٙبعك ٚ ٌشٟٚٞبي ٔختّف ٔلشف وٙٙذٜ     ٔيُ ثٝ ٔلشف ثيـتش

 ٘ٛػبٖ ليٕت      ٘شخ ثٟشٜ

 كبدسات ػشٔبيٝ ٚ ٘يشٚي وبس اص ايبالت ٔتحذٜ أشيىب      ٘شخ تٛسْ

 ػيبػت ٞبي پِٛي     كشفٝ خٛيي ثٝ ٔميبع

 ػيبػت ٞبي ٔبِي      ٘شخ ثبصاس پَٛ

 ٘شخ ٔبِيبت     ِٚت فذساَوؼش ثٛدخٝ د

 ػيبػت ٞبي خبٔؼٝ التلبدي اسٚپب     سٚ٘ذ تِٛيذ ٘بخبِق داخّي

 ػيبػت ٞبي اٚپه      اٍِٛي ٔلشف

 ػيبػت ٞبي ائتالف وـٛسٞبي تٛػؼٝ ٘يبفتٝ      سٚ٘ذ ثيىبسي

      ػغح ثٟشٜ ٚسي وبسوٙبٖ

     اسصؽ دالس دس ثبصاسٞبي خٟب٘ي

       سٚ٘ذ ثبصاس ثٛسع
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 ّاي اجتواعي، فرٌّگي، بَم شٌاسي ٍ هحيطيًيرٍ

ثٍزاسد.  تغييشات ػٛأُ اختٕبػي، فشٍٞٙي، ثْٛ ؿٙبػي ٚ ٔحيغي ٔي تٛا٘ذ اثشات ػٕذٜ اي دس ٔحلٛالت، ثبصاسٞب ٚ ٔـتشيبٖ

تٟذيذٞب ٚ فشكت ٞبي ٘بؿي اص تغييش دس ػٛأُ اختٕبػي، فشٍٞٙي، تشويت خٕؼيت ٚ ٔحيظ تٛا٘ؼتٝ اػت ػبصٔبٖ ٞبي 

وٛچه، ثضسي، ا٘تفبػي ٚ غيشا٘تفبػي )دس ٕٞٝ كٙبيغ( سا ثٝ چبِؾ ثغّجذ ٚ ايٗ تغييشات ثب ػشػتي ػشػبْ آٚس كٛست ٔي 

 ٌيشد.

خذيذ ٔحيغي ثٝ ؿيٜٛ ص٘ذٌي، وبس، تِٛيذ ٚ ٔلشف ٔشدْ ؿىُ ٔي دٞذ. سٚ٘ذٞبي سٚ٘ذ اختٕبػي، فشٍٞٙي، ثْٛ ؿٙبػي ٚ 

خذيذي ٔٛسد ٘يبص  خذٔبت ٚ اػتشاتظي ٞبي  ٔٛخت پيذايؾ ٌٛ٘ٝ ٞبي خذيذي اص ٔلشف وٙٙذٜ ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس ٘تيدٝ ٔحلٛالت،

 اػت.

 

 ًيرٍّاي سياسي، دٍلتي ٍ قاًًَي

ضي دس صٔشٜ ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبي اكّي ٞؼتٙذ وٝ ٔمشساتي سا تذٚيٗ دِٚت ٞبي خبسخي، ػبصٔبٖ ٞبي دِٚتي ٔحّي ٚ ٔشو

ٔمشساتي سا حزف ٔي وٙٙذ، يبسا٘ٝ پشداخت ٔي وٙٙذ، وبسفشٔب ٞؼتٙذ ٚ ٔـتشي ػبصٔبٖ ٞبي ديٍش ٔي ثبؿٙذ.   ٔي ٕ٘بيٙذ،

سي دسٔي آيٙذ. كٙبيغ ثٙبثشايٗ ػٛأُ ػيبػي، لب٘ٛ٘ي ٚ دِٚتي ثٝ كٛست فشكت ٞب ٚ تٟذيذاتي ثشاي ؿشوت ٞبي وٛچه ٚ ثض

ٚ ػبصٔبٖ ٞبيي وٝ ثٝ لشاسدادٞبي دِٚتي يب يبسا٘ٝ ٞبي دِٚتي ٔتىي ٞؼتٙذ، ثب ػٛأُ ػيبػي ٔي تٛاٖ ٟٔٓ تشيٗ ٘يشٚٞبي 

خبسخي ٔؤثش ثش آٟ٘ب سا پيؾ ثيٙي ٕ٘ٛد. تغييش دس لٛا٘يٗ ثجت )ثٝ ثجت سػب٘يذٖ ٔحلـٛالت ٚ اختشاػبت(، لٛا٘يٗ ضـذ 

 ٔــٛست ٞبي تخللي وٝ ثب لبٍ٘ٛ٘زاساٖ ٔي ؿٛد ٔي تٛا٘ٙذ اثشات صيبدي ثش ػبصٔبٖ ٞب ثٍزاس٘ذ.  ا٘حلبسي، ٘شخ ٔبِيبت ٚ
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 هتغيرّاي اصلي اجتواعي، فرٌّگي، بَم شٌاسي ٍ هحيطي

  
 

ِٚذ  ٍ٘شؽ دسثبسٜ ثبص٘ـؼتٍي      ٘شخ صاد ٚ 

 ٍ٘شؽ دسثبسٜ ٌزسا٘يذٖ صٔبٖ ثيىبسي     تؼذاد ٌشٟٚٞبي ريٙفغ

 ٍ٘شؽ دسثبسٜ ويفيت ٔحلَٛ      ٔيضاٖ اصدٚاج

 ٍ٘شؽ دسثبسٜ اسائٝ خذٔت ثٝ ٔـتشي      تؼذاد عالق

 وٙتشَ دػتٍبٟٞبي آِٛدٜ وٙٙذٜ ٔحيظ     تؼذاد تبصٜ تِٛذٞب

 ٍ٘شؽ دسثبسٜ خبسخي ٞب    تؼذاد ٔشي ٚ ٔيش

 ٞذس ٘ذادٖ ا٘شطي )دسػت ٔلشف وشدٖ(    ٘شخ ٟٔبخشت )ٚسٚدي ٚ خشٚخي( 

 ثش٘بٔٝ ٞبي اختٕبػي    بػيثش٘بٔٝ ٞبي تأٔيٗ اختٕ

 ٔؼئِٛيت ٞبي اختٕبػي      ٘شخ عَٛ ػٕش

 ٍ٘شؽ دسثبسٜ ٔؼيش ؿغّي      دسآٔذ ػشا٘ٝ

 تغييش خٕؼيت اص ٘ظش ٘ظاد، ػٗ، خٙغ ٚ ٚفٛس ٘ؼٕت   ٔحُ فشٚؿٍبٟٞبي ص٘ديشٜ اي، ٚاحذٞبي

 تِٛيذي ٚ ػبصٔبٟ٘بي خذٔبتي

 سٍ٘شؽ دسثبسٜ لذست ٚ اختيب     ٍ٘شؽ ٘ؼجت ثٝ تدبست

 تغييش خٕؼيت دس ؿٟشٞب، ؿٟشػتبٖ ٞب، ايبِت ٞب،       ؿيٜٛ ص٘ذٌي

 ٘بحيٝ ٚ وـٛس

 اسصؽ لبئُ ؿذٖ ثشاي صٔبٖ ثيىبسي    تشاوٓ سفت ٚ آٔذ )تشافيه( 

 تغييش ٔٙغمٝ اي، اص ٘ظش ػّيمٝ ٚ اِٚٛيت ٞب     ٔحيظ داخّي ؿٟش

 ٞبي الّيتػذٜ ص٘بٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔتؼّك ثٝ ٌشٜٚ     ٔيبٍ٘يٗ دسآٔذ لبثُ تلشف

 ػـذٜ فبسؽ اِتحليالٖ دا٘ـٍبٜ ٚ دثيـشػتبٖ، اص ٘ظـش       اػتٕبد ثٝ دِٚت

 حٛصٜ خغشافيبيي

 ثبصيبفت ضبيؼبت     ٍ٘شؽ ثٝ دِٚت

 ٔذيشيت ضبيؼبت      ٍ٘شؽ ثٝ وبس

 آِٛدٜ ٕ٘ٛدٖ ٞٛا      ػبدت خشيذ

 آِٛدٜ ٕ٘ٛدٖ آة     سػبيت اكَٛ اخاللي

 ٖ حفشٜ اٚصٌٖؼتشدٜ ؿذ     ٍ٘شؽ ثٝ پغ ا٘ذاص

 ثٝ خغش افتبدٖ ٘ؼُ ا٘ٛاع حيٛا٘بت      ٘مؾ خٙؼيت

     ٍ٘شؽ ثٝ ػشٔبيٝ ٌزاسي

    اػتفبدٜ اص ٚػبيُ وٙتشَ خٕؼيت

     ٔيبٍ٘يٗ ػغح تحليالت

      ٔمشسات دِٚت
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 ًيرٍّاي في آٍري

٘يشٚٞبي فٙي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اص فشكت ٞب ٚ تٟذيذاتي ٔي ثبؿٙذ وٝ ػبصٔبٖ ٞب ثٝ ٍٞٙبْ تذٚيٗ اػتشاتظي ٞب ثبيذ آٟ٘ب سا ٔٛسد 

تٛخٝ لشاس دٞٙذ. پيـشفت ٞبي فٗ آٚسي ٔي تٛا٘ٙذ ثش ٔحلٛالت، خذٔبت، ثبصاسٞب، ػبصٔبٖ ٞبي ػشضٝ وٙٙذٜ ٔٛاد اِٚيٝ، 

ٖ، فشايٙذٞبي تِٛيذ، سٚؽ ٞبي ثبصاسيبثي ثش ٔٛضغ يب پبيٍبٜ سلبيتي اثشات ؿذيذ تٛصيغ وٙٙذٌبٖ، ؿشوت ٞبي سليت، ٔـتشيب

ثٍزاس٘ذ. پيـشفت ٞبي فٗ آٚسي ٔٛخت پيذايؾ ثبصاسٞبي خذيذ ٔي ؿٛد وٝ دس ٘تيدٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي ثؼيبس صيبدي اص ٔحلٛالت 

ٍبٟٞبي خذيذ سلبثتي ثٝ ٚخٛد ٔي دس ٞش كٙؼت، اص ٘ظش ٞضيٙٝ ٞبي ٘ؼجي، ٔٛضغ يب پبي  خذيذ ٚ اكالح ؿذٜ ػشضٝ ٔي ؿٛد،

آيذ ٚ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت ٔٛخٛد ٔٙؼٛخ يب لذيٕي ٔي ؿٛد. تغييشات فٗ آٚسي ٔي تٛا٘ذ ٔٛخت اص ٔيبٖ ثشداؿتٗ ٔٛا٘ؼي 

ؿٛد وٝ اص ٘ظش ٞضيٙٝ، ثيٗ ؿشوت ٞب ٚخٛد داس٘ذ، دٚسٜ ٞبي تِٛيذ سا وٛتبٜ تش ٕ٘بيذ، ٟٔبست ٞبي فٙي سا ثٝ ػشػت ٔٙؼٛخ 

غييشات دس اسصؽ ٞب ٚ ا٘تظبسات وبسوٙبٖ، ٔذيشاٖ ٚ ٔـتشيبٖ ؿٛد. پيـشفت ٞبي فٙي ٔي تٛا٘ٙذ ٔضيت ٞبي وٙذ ٚ ٔٛخت ت

سلبثتي خذيذ ثٝ ٚخٛد آٚس٘ذ وٝ اص ٔضيت ٞبي سلبثتي وٙٛ٘ي لذست ثيـتشي داس٘ذ. دس كٙبيؼي وٝ اص فٗ آٚسي پيـشفتٝ 

 ي ٔحيظ ٔذيشيت اػتشاتظيه سا تـىيُ ٔي دٞٙذ. اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ، تٟذيذات ٚ فشكت ٞب ثخؾ ٟٕٔي اص ػٛأُ خبسخ

ٔٙتظش ٔي ٔب٘ٙذ تب ؿشايظ ٔبِي   ػبصٔبٟ٘بيي وٝ ثش حؼت ػٙت، ٞضيٙٝ ٞبي چٙذاٖ صيبدي كشف فٗ آٚسي ٕ٘ي وٙٙذ ٔؼٕٛالً

س ٚ ثبصاسيبثي ايدبة وٙذ وٝ چٙيٗ فشكت ٞبيي سا ثٝ ٔلشف ثشػب٘ٙذ )ا٘فؼبِي ػُٕ ٔي وٙٙذ(. ػشػت تغييشات ٘ٛآٚسي ثؼيب

صيبد اػت ٚ ٞش سٚص تؼذاد صيبدي اص ؿشوت ٞب سا اص كحٙٝ فؼبِيت حزف ٔي وٙذ. يه ديذٌبٜ حبوٓ ايٗ اػت وٝ ثبيذ پؼت 

ٔؼئِٛيت خٛد تٛخٝ ٕ٘بيٙذ. ػبصٔبٟ٘ب، ثشاي ايٗ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ اػتشاتظيؼت ٞب ثبيذ ثٝ ايٗ  "ٔذيشيت فٙي"تبصٜ اي ثٝ ٘بْ 

 ٘بؿي اص ٔضايبي فٗ آٚسي ثٟشٜ ٚسي ٕ٘بيٙذ.  يذاس دػت يبثٙذ ثبيذ اص فشكت ٞبيوٝ دس ثبصاسٞبي سلبثتي ثٝ ٚضؼي پب

دس ٔشحّٝ ػُٕ اغّت، تلٕيٓ ٌيشي ٞبي ٔشثٛط ثٝ فٗ آٚسي ثٝ ػغٛح ٔختّف ػبصٔب٘ي ٚاٌزاس ٔي ؿٛد ٚ ايٗ دس حبِي اػت 

س٘ذ. ثؼيبسي اص اػتشاتظيؼت ٞب ػبػبت وٝ اغّت ايٗ افشاد دسثبسٜ وبسثشدٞبي اػتشاتظيه اص ٚػبيُ پيـشفتٝ اعالػبت وبفي ٘ذا

ثؼيبس صيبدي سا كشف تؼييٗ ثبصاس، پبيٍبٜ ٔحلٛالت، اص ٘ظش ٚيظٌي ٞب ٚ ليٕت، پيؾ ثيٙي فشٚؽ ٚ ٌؼتشٜ ثبصاس ٔي وٙٙذ ٚ 

ا٘دبْ ٔي ؿٛد وٝ فٗ آٚسي ثذاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ تٛصيغ ٔي ٕ٘بيٙذ ٚ ايٟٙب دس حبِي ٘يض ٔذت صٔبٖ صيبدي سا كشف ٘ظبست ثش ػيؼتٓ 

 بيذ ٚ ؿبيذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٕ٘ي ٌيشد :ث

اثش ايٗ غفّت ثؼيبس ٚيشاٍ٘ش اػت. ؿشوت ٞبيي وٝ ثٝ خٙجٝ ٞبي فٗ آٚسي ػبصٔبٖ تٛخٝ الصْ ٔي وٙٙذ ٚ ٘ؼجت ثٝ 

آيٙذٜ خٛد ٕ٘ي ا٘ذيـٙذ، ػشا٘دبْ دس خٛاٞٙذ يبفت وٝ فٗ آٚسي ثب پيـشفت ٞبي خٛد، ػش٘ٛؿت ٚ آيٙذٜ آٟ٘ب سا سلٓ 

وٝ ؿشوت ٞبي داساي فٗ آٚسي ٞبي پيـشفتٝ اػٕبَ  خٛاٞذ صد. اثشات ٘بؿي اص فٗ آٚسي ثؼيبس ثيؾ اص چيضي اػت

ٔي وٙٙذ. اٌش چٝ ثشخي اص كٙبيغ ٘ؼجت ثٝ فٗ آٚسي ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔحلٛالت ٚ ؿشايظ ثبصاس تٛخٝ وبفي ٕ٘ي ٕ٘بيٙذ 
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ِٚي ايٗ ثذاٖ ٔؼٙي ٘يؼت وٝ ثتٛا٘ٙذ اص ضشثٝ ٞبي ٘بؿي اص پيـشفت فٗ آٚسي ٔلٖٛ ثٕب٘ٙذ. ؿشوت ٞبي تِٛيذ 

ٚ ٔبؿيٗ آالت ػٍٙيٗ ٚ ٘يض آٟ٘ب وٝ دس كٙبيغ خذٔبتي فؼبِيت ٔي وٙٙذ ثبيذ ثٝ دلت ثش تٟذيذات ٚ ٚػبيُ وٙٙذٜ 

 ٘بؿي اص پيـشفت فٗ آٚسي ٘ظبست ٕ٘بيٙذ. فشكت ٞبي

پيـشفت فٗ آٚسي ثش ٕٞٝ ثخؾ ٞبي ػيؼتٓ التلبدي ثٝ كٛست يىؼبٖ اثش ٕ٘ي ٌزاسد. كٙبيغ استجبعبت، اِىتشٚ٘يىي، 

خٍّٙجب٘ي ٚ ثبفٙذٌي اثشپزيش يب كذٔٝ پزيش ٔي ثبؿٙذ. وؼب٘ي وٝ دس كٙبيؼي وٝ ثٝ   اص كٙبيغ فّضي،فضبيي ٚ داسٚيي ثيؾ 

ػشػت دػتخٛؽ تغييشات ٘بؿي اص پيـشفت فٗ آٚسي لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ٔؼئَٛ ٔي ثبؿٙذ، ثبيذ ؿٙبػبيي ٚ اسصيبثي فشكت ٞب ٚ 

 ػٛأُ ٔحيظ ثٝ حؼبة آٚس٘ذ.تٟذيذات ٘بؿي اص ايٗ پيـشفت سا ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تشيٗ ثخؾ ثشسػي 

 

 ًيرٍّاي رقابتي

ثخؾ ػٕذٜ اي اص ثشسػي ػٛأُ ٔحيظ ٕٞب٘ب ؿٙبػبيي ؿشوت ٞبي سليت ٚ تؼييٗ ٘مبط لٛت، ضؼف، تٛا٘بيي ٞب، فشكت ٞب، 

 تٟذيذات، ٞذف ٞبي ثّٙذ ٔذت ٚ اػتشاتظي ٞبػت.

تظي ٞب ٘مؾ حيبتي داسد. ؿٙبػبيي ؿشوت ٞبي ٌشدآٚسي ٚ اسصيبثي اعالػبت ٔشثٛط ثٝ ؿشوت ٞبي سليت دس أش تذٚيٗ اػتشا

صيشا ثؼيبسي اص ؿشوت ٞب داساي ٚاحذٞبي ٔؼتمّي ٞؼتٙذ وٝ دس كٙبيغ ٔختّف ثٝ   سليت اكّي وبس چٙذاٖ ػبدٜ اي ٘يؼت،

سلبثت ٔي پشداص٘ذ. ٔؼٕٛالً ثيـتش ؿشوت ٞبي چٙذ ّٔيتي اعالػبتي دس صٔيٙٝ فشٚؽ ٚ ػٛد ٚاحذٞبي ٔختّف اسائٝ ٕ٘ي وٙٙذ 

ب اص ضشثٝ ٞبي ؿشوت ٞبي سليت ٔلٖٛ ثٕب٘ٙذ. ٕٞچٙيٗ ؿشوت ٞبيي وٝ ٔبِىيت خلٛكي ٞٓ داس٘ذ ٞيچ ٘ٛع اعالػبت ت

 ٔبِي يب ثبصاسيبثي ٔٙتـش ٕ٘ي وٙٙذ.

ثشاي ثشسػي ػٛأُ ٔحيغي ثٟتش اػت دسثبسٜ ؿشوت ٞبي سليجي پشػؾ ٞبيي سا ٔغشح ٕ٘بييٓ وٝ دس خذَٚ ريُ اسائٝ ؿذٜ 

 اػت.
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 ّاي كليذي دربارُ شركت ّاي رقيب پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سا ثٝ اخشا دسآٚس٘ذ. ػٝ ٔأٔٛسيت  سليت اعالػبت ٔحشٔب٘ٝ اص ؿشوتالصْ اػت وٝ ؿشوت ٞب يه ثش٘بٔٝ اثشثخؾ ثٝ ٘بْ وؼت 

 اكّي چٙيٗ ثش٘بٔٝ اي ػجبست ا٘ذ اص :

 دسن وّي اص يه كٙؼت ٚ ؿشوت ٞبي سليت (1

 ؿٙبػبيي صٔيٙٝ ٞبيي وٝ آػيت پزيش ٞؼتٙذ ٚ اسصيبثي اثشات الذأبت اػتشاتظيه ثش ؿشوت ٞبي سليت (2

سد ٚ ٔٛخت خغش افتبدٖ ٔٛضغ يب پبيٍبٜ ؿٙبػبيي حشوت ٞبي ثبِمٜٛ وٝ أىبٖ داسد يه ؿشوت سليت ثٝ ػُٕ آٚ (3

 يه ؿشوت دس ثبصاسي خبف ؿٛد.

  

 

ٙذ ؟-1 ٞبي سليت وذٔا  ٘مبط لٛت اكّي ؿشوت 

ٙذ ؟-2  ٘مبط ضؼف اكّي ؿشوت ٞبي سليت وذٔا

ٙذ ٔذت ٚ اػتشاتظي ٞبيي ٔي ثبؿٙذ ؟-3  ؿشوت ٞبي سليت داساي چٝ ٞذف ٞبي ّث

بٖ -4 ٚاوٙؾ ـ٘  ٘ٝٛ ٔي دٞٙذ : ٔتغيشٞبي التلـبدي، ثيـتش ؿشوت ٞبي سليت دس ثشاثش سٚيذادٞبي خبسي وٝ دس صيش ٔي آيٙذ، چٍ

٘ي، فـٗ آٚسي ٚ سلبثتي وٝ ثش كٙؼت ٔب اثـش ٔي ٌزاسد ؟ ِٚتـي، لبٛ٘ ْٛ ؿٙبػي، ٔحيغـي، ػيبػي، د  اختٕبػي، فـشٍٞٙي، ـث

ؿشوت ٞبي سليت اكّي دس ثشاثش اػتشاتظي ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي وٝ ؿشوت ٔب ثٝ اخشا دس ٔي آٚسد، تب چٝ ا٘ذاصٜ آػيت -5

 پزيش٘ذ ؟

 بي ؿشوت ٔب دس ثشاثش ضذحّٕٝ ٞبي ؿشوت ٞبي سليت تب چٝ ا٘ذاصٜ آػيت پزيش ٔي ثبؿٙذ ؟اػتشاتظي ٞ-6

 پبيٍبٜ ٔحلٛالت ٚ خذٔبتي وٝ ٔب اسائٝ ٔي وٙيٓ )دس ثبصاس( ٘ؼجت ثٝ ؿشوت ٞبي سليت، چٍٛ٘ٝ اػت ؟-7

خبسج  چٝ تؼذاد ؿشوت وٙٙذٜ خذيذ ثٝ ايٗ كٙؼت ٚاسد ٔي ؿٛ٘ذ ٚ چٝ تؼذاد ؿشوت ٞبي لذيٕي اص ايٗ كٙؼت-8

 خٛاٞٙذ ؿذ ؟

 چٝ ػٛأُ اكّي ٔٛخت ؿذٜ اػت وٝ ٔب دس كٙؼت ٔضثٛس داساي يه چٙيٗ ٔٛضغ يب پبيٍبٜ سلبثتي ثبؿيٓ ؟-9

ظشف چٙذ ػبَ ٌزؿتٝ، ستجٝ ؿشوت ٞبي سليت )اص ٘ظش ٔيضاٖ فشٚؽ ٚ ػٛد( چٝ تغييشاتي وشدٜ اػت؟ چشا ايٗ -10

 تغييشات دس آٖ خٟت ٞب سخ دادٜ اػت ؟

 ساثغٝ ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ تٛصيغ وٙٙذٌبٖ وبالٞبي ػبختٝ ؿذٜ چٍٛ٘ٝ اػت ؟دس ايٗ كٙؼت ٔبٞيت -11

 ايٗ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت خبيٍضيٗ تب چٝ ا٘ذاصٜ ٔي تٛا٘ذ ٔٛخت تٟذيذ ؿشوت ٞبي سليت دس ايٗ كٙؼت ؿٛد ؟-12
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 تجسيِ ٍ تحليل رقابت : الگَي هبتٌي بر پٌج ًيرٍي پَرتر

دس ٕ٘ٛداس ريُ اٍِٛي ٔجتٙي ثش پٙح ٘يشٚي پٛستش اسائٝ ؿذٜ اػت. ايٗ اٍِٛ دسثبسٜ تدضيٝ ٚ تحّيُ ٚضغ سلبثتي اػت ٚ ثؼيبسي 

اػتشاتظي ٞب اص ايٗ اٍِٛ اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ. ؿذت سلبثت دس كٙبيغ ٔختّف ٚ ثيٗ ؿشوت ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اص ػبصٔبٟ٘ب ثشاي تذٚيٗ 

كٙؼت ٔتفبٚت  24دس  1996ثؼيبس ٔتفبٚت اػت . دس خذَٚ صيش ٔيبٍ٘يٗ ثبصدٜ حمٛق كبحجبٖ ػٟبْ ؿشوت ٞب ٔتؼّك ثٝ 

د اػت. اص ديذٌبٜ پٛستش، دس ٞش كٙؼت ٔبٞيت سلبثت اسائٝ ؿذٜ اػت. دس كٙبيؼي وٝ ثبصدٜ وٕتشي داس٘ذ ؿذت سلبثت ثؼيبس صيب

 ثٝ ٚػيُ پٙح ػبُٔ ثٝ ؿشح صيش تؼييٗ ٔي ؿٛد :

 ٞٓ چـٕي ثيٗ ػبصٔبٖ ٞبي سليت -1

 تٛاٖ ثبِمٜٛ ثشاي ٚسٚد سلجبي خذيذ -2

 تٛاٖ ثبِمٜٛ ثشاي تٛػؼٝ ٔحلٛالت خبيٍضيٗ -3

 تٛاٖ ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ دس چب٘ٝ صدٖ -4

 صدٖ تٛاٖ ٔلشف وٙٙذٌبٖ دس چب٘ٝ -5

 

 ًوـَدار رقابت هبتٌي بر پٌـج ًيرٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَسعِ بالقَُ هحصَالت جايگسيي

 تَاى بالقَُ براي ٍرٍد رقباي جذيذ

 ّن چشوي 
 شركت ّاي رقيب

 تَاى هصرف كٌٌذگاى
 در چاًِ زدى

 تَاى عرضِ كٌٌذگاى
 هَاد اٍليِ در چاًِ زدى
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 6991-6991صٌايع هختلف شذت رقابت بيي شركت ّا در 

 
 كٙؼت

1996-1997 
 ٔيبٍ٘يٗ ثبصدٜ حمٛق كبحجبٖ ػٟبْ

1996-1997 
 ٔيبٍ٘يٗ ػٛد ٞش ػٟٓ

 ٔحلٛالت ٔلشفي
 ٔشالجت ٞبي ثٟذاؿتي

 استجبعبت
 داسٚيي
 تِٛيذي

 ٔدتٕغ ٞب
 ٔٛاد غزايي

 خٛدسٚ
 ػٛخت

 سايب٘ٝ ٚ تدٟيضات اداسي
 كٙبيغ فضبيي ٚ دفبػي

 ثب٘ه 
 حُٕ ٚ ٘مُ
 غيشثب٘ىيأٛس ٔبِي 

 ػبختٕبٖ ػبصي
 ثشق ٚ اِىتشٚ٘يه

 كٙبيغ تفشيحي
 سػب٘ٝ ٞب ٚ ا٘تـبسات
 ثشق ٚ ٚػبيُ سفبٞي

 خشدٜ فشٚؿي ٞب
 تِٛيذ وبغز

 وب٘تيٙش ٚ ثؼتٝ ثٙذي
 فّض آالت ٚ ٔؼذٖ

 كٙبيغ خذٔبتي
 

7/27-5/26 
9/21-8/24 
1/18-1/23 
8/18-3/22 
2/18-4/20 
6/20-4/20 
3/17-4/19 
6/23-3/19 
6/17-1/17 
7/19-8/16 
7/11-8/16 
3/16-7/15 
7/16-3/15 
0/16-1/15 
1/20-9/14 
8/15-3/14 
4/11-7/13 
9/4-0/12 
1/10-4/11 
5/13-3/11 

2/3-4/9 
5/6-0/9 
2/12-5/8 
9/10-3/8 

 

90/1-25/2 
78/1-39/2 
25/2-59/2 
31/2-96/2 
18/2-56/2 
05/2-07/3 
07/1-54/1 
16/5-96/3 
17/3-13/4 
55/1-59/1 
77/1-44/2 
59/3-16/4 
95/2-45/3 
35/13-19/3 

03/2-64/1 
21/2-11/2 
48/1-82/1 
54/0-35/1 
87/1-10/2 
34/1-10/1 
52/0-06/2 
70/0-25/1 
82/1-26/1 
98/0-79/0 

 

 

ٔؼٕٛالً اص ثيٗ پٙح ٘يشٚي سلبثتي، ٞٓ چـٕي ثيٗ ؿشوت ٞبي سليت داساي ثبالتشيٗ     ّن چشوي بيي شركت ّاي رقيب

لذست اػت. تٟٙب صٔب٘ي اػتشاتظي ٞبيي وٝ ثٝ ٚػيّٝ يه ؿشوت ثٝ اخشا دس ٔي آيذ ٔٛفك خٛاٞذ ثٛد وٝ ثتٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ 

شي ثشخٛسداس ثبؿذ. ٞش ٘ٛع تغييشي وٝ يه اػتشاتظي ٞبيي وٝ ؿشوت ٞبسي سليت ثٝ اخشا دس ٔي آٚس٘ذ اص ٔضيت سلبثتي ثبالت

ؿشوت دس اػتشاتظي ٞبي خٛد ثذٞذ، ؿشوت ٞبي سليت ٚاوٙؾ ٔتمبثُ ٘ـبٖ خٛاٞٙذ داد، ٔب٘ٙذ پبييٗ آٚسدٖ ليٕت، ثٟجٛد 

 ويفيت، افضٚدٖ ثش ٚيظٌي ٔحلَٛ، اسائٝ خذٔبت پغ اص فشٚؽ، دادٖ تضٕيٗ ٚ افضايؾ تجّيغبت.
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ٕٞؼبٖ ؿذٖ   چـٕي ثيٗ ؿشوت ٞبي سليت ؿذت ٔي يبثذ : افضايؾ ؿشوت ٞبي سليت،ثب تٛخٝ ثٝ سٚيذادٞبي صيش ٞٓ 

وبٞؾ تمبضب دس ٔحلٛالت ٔٛسد ٘ظش ٚ ٔتذاَٚ ؿذٖ سٚؽ ٔجتٙي ثش وبٞؾ دادٖ   ا٘ذاصٜ ٚ تٛا٘بيي ؿشوت ٞبي سليت، ثضسٌي، 

ثٝ ساحتي خزة ٔحلٛالتي ثب  ليٕت ٞب. ٕٞچٙيٗ دس ٔٛاسد صيش ٞٓ ٞٓ چـٕي ٞب ؿذت ٔي يبثذ : صٔب٘ي وٝ ٔلشف وٙٙذٌبٖ

٘بْ ٚ ٘ـبٖ تدبسي ٔتفبٚت ؿٛ٘ذ، ٍٞٙبٔي وٝ ٘تٛاٖ ثٝ ساحتي ثبصاس سا تشن وشد )ٔٛا٘غ ثؼيبس صيبد ثبؿذ(، ٍٞٙبٔي وٝ ٞضيٙٝ 

ٞبي ثبثت ثؼيبس ثبالػت، ٍٞٙبٔي وٝ ٔحلٛالت فبػذ ؿذ٘ي اػت، ٍٞٙبٔي وٝ ٔٙـأ ، ٔجٙب، فشًٞٙ ٚ اػتشاتظي ٞبي ؿشوت 

بٌٖٛ ٚ ٔختّف ثبؿذ ٚ ػشا٘دبْ ٍٞٙبٔي وٝ دس كٙؼت ٔٛسد ثحث خشيذ ٚ ادغبْ ؿشوت ٞب ثٝ كٛست أشي ٞبي سليت ٌٛ٘

دس ثشخي اص ٔٛاسد ػٛد كٙؼت وبٞؾ ٔي   ٔتذاَٚ دسآيذ. ٍٞٙبٔي وٝ ٞٓ چـٕي ثيٗ ؿشوت ٞبي سليت تـذيذ ٔي ؿٛد،

 .يبثذ ٚ وبس ثذا٘دب ٔي سػذ وٝ يه كٙؼت تٕبْ خزاثيت خٛد سا اص دػت ٔي دٞذ

 

ٍٞٙبٔي وٝ ػبصٔبٖ ٞبي تبصٜ تأػيغ ثتٛا٘ٙذ ثٝ ساحتي ٚاسد يه كٙؼت خبف     تَاى بالقَُ براي ٍرٍد رقباي جذيذ

ؿٛ٘ذ، ؿذت ٞٓ چـٕي ثيٗ ؿشوت ٞبي سليت افضايؾ ٔي يبثذ. ثشخي اص ػٛأّي وٝ ٔب٘غ ٚسٚد يه ؿشوت تبصٜ تأػيغ ثٝ 

، احؼبع ٘يبص ثٝ  "كشفٝ خٛيي ثٝ ٔميبع"ٕ٘ٛدٖ اص پذيذٜ اي ثٝ ٘بْ كٙؼت ٔي ؿٛد اص ايٗ لشاس٘ذ : ٘يبص ؿذيذ ثٝ اػتفبدٜ 

اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٖ اص  فٗ آٚسي پيـشفتٝ ٚ سٚؽ ٞبي تخللي، ٘ذاؿتٗ تدشثٝ، ٚفبداسي ثؼيبس ؿذيذ ٔـتشيبٖ، دادٖ اِٚٛيت 

٘بَ ٞبي ٔٙبػت تٛصيغ، ثؼيبس ثبال ثٝ وبالٞب ثب ٘بْ ٚ ٘ـبٖ تدبسي خبف، ٘يبص ثٝ ػشٔبيٝ ٌزاسي ثؼيبس ػٍٙيٗ، ٘ذاؿتٗ وب

ػيبػت ٞبي لبٍ٘ٛ٘زاسي دِٚت ثب ٚخٛد تؼشفٝ ٞب، دػتشػي ٘ذاؿتٗ ثٝ ٔٛاد اِٚيٝ، ٚخٛد ٔحلٛالتي ثب أتيبص حك اِثجت، 

 ٘بٔغّٛة ثٛدٖ ٔىبٖ يب ٔحُ فؼبِيت، ضذ حّٕٝ ثٝ ٚػيّٝ ؿشوتٟبيي وٝ پبيٍبٞي ٔؼتحىٓ داس٘ذ ٚ اؿجبع ثٛدٖ ثبصاس.

ثبِمٜٛ  ب ايٗ اػت وٝ ػبصٔبٖ ٞبيي سا ؿٙبػبيي ٕ٘بيٙذ وٝ تبصٜ تأػيغ ٔي ثبؿٙذ، اص تٛا٘بيي ٞبيؿغُ يب ٚظيفٝ اػتشاتظيؼت ٞ

ثشخٛسداس٘ذ ٚ ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ ثبصاس يب كٙؼت ٚاسد ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ آٟ٘ب ايٗ ٚظبيف سا داس٘ذ وٝ اػتشاتظي ٞبي ؿشوت ٞبي تبصٜ 

ْ الذاْ ثٝ ضذحّٕٝ ٕ٘بيٙذ ٚ اص فشكت ٞب ٚ تٛا٘بيي ٞبي تأػيغ ٚ سلجبي خذيذ سا ٔٛسد ٘ظبست لشاس دٞٙذ، دس كٛست ِضٚ

 ٔٛخٛد ثٟشٜ ثشداسي وٙٙذ.
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)ٔتؼّك دس ثؼيبسي اص كٙبيغ، ؿشوت ٞب ثب تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ٔحلٛالت خبيٍضيٗ     تَاى بالقَُ براي تَسعِ هحصَالت جايگسيي

تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ظشٚف پالػتيىي ثب تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ثٝ كٙبيغ ديٍش( ثٝ ؿذت دس سلبثت ٞؼتٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آٖ ػجبست ا٘ذ اص 

ظشٚف ؿيـٝ اي، ٔمٛا ٚ آِٛٔيٙيْٛ. ٕٞچٙيٗ تِٛيذ وٙٙذٌبٖ اػتبٔيٙٛفٗ ثب تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ػبيش لشف ٞبي ٔؼىٗ دس سلبثت 

 ٞؼتٙذ. ٚخٛد ٔحلٛالت خبيٍضيٗ ثبػث ٔي ؿٛد وٝ ؿشوت تِٛيذ وٙٙذٜ ٘تٛا٘ذ ليٕت ثؼيبس صيبدي ثشاي ٔحلٛالت تِٛيذي

 صيشا ٔلشف وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔحلٛالت خبيٍضيٗ سٚي خٛاٞٙذ آٚسد.  تؼييٗ ٕ٘بيذ،

خبيٍضيٗ  اٌش ليٕت ٘ؼجي ٔحلٛالت خبيٍضيٗ ٚ ٞضيٙٝ ٞبي ٔشثٛط ثٝ تٟيٝ ايٗ ٔحلٛالت وبٞؾ يبثذ، دس كحٙٝ اي وٝ ٔحلٛالت

ثشاي افضايؾ ظشفيت  ٞبيي وٝ ؿشوت ٞبٚخٛد داس٘ذ سلبثت ؿذت ٔي يبثذ ٚ ثش فـبسٞبي ٘بؿي اص سلبثت افضٚدٜ ٔي ؿٛد. ثش٘بٔٝ 

ٚ سػٛخ دس ثبصاس ثٝ اخشا دس ٔي آٚس٘ذ ٚ ٘يض يٛسؽ دس وؼت ػٟٓ ثبصاس اص خّٕٝ ٔؼيبسٞبي ثؼيبس ؿٙبختٝ ؿذٜ اي ٞؼتٙذ وٝ 

 ٔي تٛاٖ ثذاٖ ٚػيّٝ ٘ـذت سلبثت ٔحلٛالت خبيٍضيٗ سا ٔـخق ٕ٘ٛد.

 

يش تٛاٖ چب٘ٝ ص٘ي ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ دس يه كٙؼت سا ٔٛاسد ص    تَاى عرضِ كٌٌذگاى هَاد اٍليِ در چاًِ زدى

تـذيذ خٛاٞذ ٕ٘ٛد : ٍٞٙبٔي وٝ تؼذاد صيبدي ػشضٝ وٙٙذٜ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ، ٍٞٙبٔي وٝ تٟٙب چٙذ لّٓ وبال ثشاي خبيٍضيٙي 

بس پشٞضيٙٝ ثبؿذ. اغّت ثٝ ٔٛاد اِٚيٝ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ يب ٍٞٙبٔي وٝ ٞضيٙٝ سٚي آٚسدٖ ثٝ ٔٛاد اِٚيٝ خذيذ )خبيٍضيٗ( ثؼي

ثٟجٛد   ٘فغ ػشضٝ وٙٙذٜ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ تِٛيذ وٙٙذٜ اػت وٝ دس ٔٛاسد صيش ثٝ يىذيٍش وٕه وٙٙذ : تؼييٗ ليٕت ٞبي ٔؼمَٛ،

تحٛيُ ثٝ ٍٞٙبْ ٚ وبٞؾ دادٖ ٞضيٙٝ ٔٛخٛدي ٞب. آٟ٘ب ثذيٗ ٌٛ٘ٝ ٔي   ويفيت ٔحلٛالت، تٛػؼٝ ٚ ػشضٝ خذٔبت خذيذ،

 بي ثّٙذ ٔذت ثش ٔيضاٖ ػٛدآٚسي خٛد ثيفضايٙذ.تٛا٘ٙذ ثشاي دٚسٜ ٞ

أىبٖ داسد ػبصٔبٖ ٞب ثشاي اػٕبَ وٙتشَ ثش ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ يب ثٝ ٔبِىيت دسآٚسدٖ ؿشوت ٞبي ٔضثٛس اص اػتشاتظي 

وٙٙذٌبٖ ٔٛاد يىپبسچٍي ػٕٛدي سٚ ثٝ پبييٗ اػتفبدٜ وٙٙذ. ثٝ ٚيظٜ، ايٗ اػتشاتظي صٔب٘ي اثشثخؾ ٚالغ ٔي ؿٛد وٝ ػشضٝ 

اِٚيٝ لبثُ اػتٕبد ٘جبؿٙذ، ايٗ ٔٛاد ثٝ ليٕت ٞبي ثؼيبس ثبال ػشضٝ ٌشد٘ذ يب ايٙىٝ آٟ٘ب ٘تٛا٘ٙذ خٛاػت ٞب ٚ ٘يبصٞبي ؿشوت 

اػتفبدٜ وٙٙذ  "يىپبسچٍي ػٕٛدي سٚ ثٝ پبييٗ"تِٛيذ وٙٙذٜ سا تأٔيٗ ٕ٘بيٙذ. اٌش دس كٙؼتي ؿشوت ٞبي سليت اص اػتشاتظي 

 ٛا٘ٙذ ػشضٝ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚيٝ سا ٘بٌضيش ثٝ پزيشفتٗ ؿشايظ ٔؼبػذتش ٕ٘بيٙذ.آٟ٘ب ٔي ت  ٔؼٕٛالً

 

يب ايٙىٝ ثب حدٓ صيبد   ٍٞٙبٔي وٝ ٔـتشيبٖ ثؼيبس ٔتٕشوض يب ثلٛست ا٘جٜٛ ثبؿٙذ،    تَاى هصرف كٌٌذگاى در چاًِ زدى

خشيذاسي ٕ٘بيٙذ تٛاٖ آٟ٘ب دس چب٘ٝ صدٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘يشٚي ثؼيبس لٛي ػُٕ ٔي ٕ٘بيٙذ ٚ ٔي تٛا٘ذ ٔٛخت تـذيذ سلبثت دس آٖ كٙؼت 

ٔٝ ٞبي ثّٙذ ٔذت تش ثذٞٙذ يب ٍٞٙبٔي وٝ سلبثت ؿذت ثـٛد. أىبٖ داسد ؿشوت ٞبي سليت ثشاي ٔحلٛالت فشٚؽ سفتٝ ضٕب٘ت ٘ب

 ٔي يبثذ ثىٛؿٙذ ثب اسائٝ خذٔبت ٚيظٜ ٘ظش ٔـتشيبٖ سا ثٝ خٛد خّت ٕ٘بيٙذ ٚ ٔٛخت افضايؾ ٚفبداسي آٟ٘ب ثٝ ؿشوت ؿٛ٘ذ. تٛاٖ 
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ش ٚضغ ثذيٗ ٔٙٛاَ ثبؿذ، ٔلشف وٙٙذٌبٖ دس چب٘ٝ صدٖ ٍٞٙبٔي ثبال ٔي سٚد وٝ ٔحلٛالت ثٝ كٛست اػتب٘ذاسد يب ٕٞب٘ٙذ ثبؿٙذ. اٌ

 ضٕب٘ت ٘بٔٝ ٞبي ثّٙذ ٔذت تش ٚ ثؼتٝ ثٙذي ٞبي ثٟتشي ٕ٘بيٙذ.  ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔي تٛا٘ٙذ دسخٛاػت ليٕت ٞبي پبييٗ تش،
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