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 پيشگفتبر

اي ثي٠  ٧بي َٝبيؿ٦ ٧ب ٣ قبذم شهبز ٣ ٕؿشطـ دي١٤س٧بي اٍشهبزي ّك٤ض٧ب ثب يْسيٖط، آٝبض٧ب، زاز٥ثب خ٨ب١ي قسٟ اٍ

اٙٞٚٚي اٍساٛ ث٦ ٕطزآ٣ضي ٣ ا١شكبض ٧بي ٝقشجط ثي٠ ّك٤ضي ا٧ٞيشي ثيف اظ ديف يبىش٦ اؾز. ثط ٧ٞي٠ اؾبؼ ثطذي ؾبظٝبٟ

 ١ٞبي٢س.  اي ثي٠ ّك٤ضي ٝي ٧بي َٝبيؿ٦ آٝبض٧ب ٣ قبذم

ٕصاضاٟ  ٧بي اٍشهبزي ؾطٝبي٦ ٕيطي ٧ب ٝي س٤ا١س ١َف ث٦ ؾعائي زض سهٞيٜ  ذطي٠ ٣ضقيز ّك٤ضٝبٟ زض اي٠ قبذماعالؿ اظ آ

زا١س ثب ا١شكبض ٝؿشٞط ٣  ٣ ىقبٙي٠ سدبضي ٣ زيٖط شي٢يقبٟ زاقش٦ ثبقس. ٙصا ٣ظاضر ن٢قز، ٝقسٟ ٣ سدبضر ٣ؽيي٦ ذ٤ز ٝي

ايدبز قيبىيز زض ىضبي ّالٟ اٍشهبزي ّك٤ض، زؾشطؾي ٧ب زض ّك٤ض، ض٠ٞ ِّٞ ث٦  ىطإيط اي٦١٤ٖ٢ آٝبض٧ب ٣ قبذم

 ىقبالٟ اٍشهبزي ضا ث٦ اعالفبر ٝص٤ّض سؿ٨ي٘ ١ٞبيس.

٧بي ٝطسجظ ثب ىضبي ّؿت ٣ ّبض ضا ىطا٧ٜ ؾبظز.  ٧ب ٣ ؾيبؾشٖصاضي ٧ب ظٝي٦٢ ث٨ج٤ز سهٞيٜ اٝيس اؾز اي٠ ؾطي ٕعاضـ 

٧ب اضائ٦  ٣ ؾبذشبض آٟ ضا ث٦ زىشط آٝبض ٣ ىطآ٣ضي زاز٥س٤ا٢١س ١ؾطار ذ٤ز زض ظٝي٦٢ ٤ٝض٤فبر ٕعاضـ  ٧ْٞبضاٟ ٝحشطٛ ٝي

 ثبقس. ثطزاضي ٝي ٧ب اظ عطيٌ د٤ضسبٗ ٣ظاضسرب٦١ ١يع ٍبث٘ ث٨ط٥ ١ٞبي٢س. اي٠ ؾٚؿ٦ٚ ٕعاضـ
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 مقذمه

ـ  حبٗ زض ٝسا٣ٛ ع٤ض ث٦ خ٨بٟ ؾطاؾط زض ٝٚيشي چ٢س ٧بي قطّز اي٦ْ٢ ث٦ س٤خ٦ ثب  زض ّكت٤ض٧بي  زض ذت٤ز  فٞٚيتبر  ٕؿتشط

 ذطيتس  ٍتسضر  اىتعايف  ٣ ضقتس  ،٧1ؿتش٢س  آضاٛ اٍيتب٤١ؼ  ٣ آؾتيب  ٢ٝغَت٦  ٣ ذب٣ضٝيب١ت٦  آىطيَتب،  الستي٠،  بيآٝطيْ س٤ؾق٦ حبٗ

 اضائت٦  ختصاثي زض ثبظاض٧تبي ايت٠ ّكت٤ض٧ب     ٧تبي  ىطنتز  مطثي ٧بي قطّز ث٦ س٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بي زض ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه

 ٧س.ز ٝي

٧بي ثيكتشط   ىطا٧ٜ قسٟ ا١شربة ٢ٝدط ث٦ اي٠ اٝطاٙٞٚٚي قس٥ ٣  ٧بي ثي٠ خ٨ب١ي قسٟ ؾجت ٕؿشطـ ّؿت ٣ ّبض٧ب زض ثبظاض 

 ١ٖتتطـ ٣ اعٞي٢تتبٟ اظ  زضُ ٧تتب، ثبظاضيتتبة اؾتتز. ثتتطاي ٕطزيتتس٢٢ّ٥تتسٕبٟ  ٝحهتت٤الر زاذٚتتي ٣ ذتتبضخي ثتتطاي ٝهتتطه

 اؾز.  ٨ٜٝ ذبضج اظ ٝطظ٧بي زاذٚي ثؿيبض زض آ٨١ب دصيطـ ث٦ ١ؿجز ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه

٢٢ّتس ثت٦ ايت٠ ١شيدت٦      ٝغبٙق٦ ٝي 2شبض ٝهطه ٢٢ّسٕبٟ ٣ ٕطايكبر ٤ٍٝيزض ؾطاؾط خ٨بٟ ّبضق٢بؾبٟ ثبظاضيبثي ٦ّ زض ظٝي٦٢ ضى

 ّكت٤ض٧بي  ٝحهت٤الر  ٣ ٧تب  ثط١تس  ٝت٤ضز  زض ٝشيتب٣سي  ّبٝال ثب٣ض٧بي ٣ ٧ب ١ٖطـ خ٨بٟ، ٝرشٚو ١َبط ٝكشطيبٟ ٦ّ ا١س ضؾيس٥

اثعاضي ّت٦ ثغت٤ض    .3ز٧س قْ٘ س٤خ٨ي ٍبث٘ ٝيعاٟ ث٦ ضا اىطاز ضىشبض س٤ا١س ٝي ّك٤ض ٧ط٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه برّازضازاض١س ٣  ٝشيب٣ر

"٢٢ّس٥ ٝهطه ٕطايي ٤ٍٛ ٕطايكبر َٝيبؼ "ٕيطز: ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝي٢٢ّسٕبٟ  ٝق٤ٞٗ ثطاي ؾ٢دف ضىشبض ٝهطه
، 5اؾتز 4  

 افشجبض اي٠ َٝيبؼ زض چ٢س ّك٤ض زض حبٗ س٤ؾق٦ ث٦ اثجبر ضؾيس٥ اؾز.

 ٦ّ: اؾز زاز٥ ١كبٟ ٝرشٚو ّك٤ض٧بي زض ٝغبٙقبر 

 ثتطاي . ٢ّس ايدبز ّك٤ض آٟ ٝحه٤الر ٤ٝضز زض ٧بيي ّٚيك٦س٤ا١س ث٦ زىقبر  خ٤ز زاضز ٝي٣ ّك٤ض يِ ضي ٦ّ اظسه٤ 

 ديكتطىش٦  س٤٢ْٙت٤غي  ٝحه٤السي ثب ف٤٢اٟ ث٦ آٝطيْبيي ضا غاد٢ي ٣ ٝحه٤الر ٢ّٔ ٢٧ٔ زض ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ٝثبٗ

 .ا١س ق٢بذش٦ اضظاٟ ٣ سَٚيسي ف٤٢اٟ ث٦ ضا چي٢ي ٝحه٤الر ٣ ٤١آ٣ضا٦١ ٣

                                                           
1
 Roth and Romeo 2991  ،2991؛ وارادارجان و همکاران) ) 

 الظٛ  ث٦ شّط اؾز ٦ّ زض اي٠ ٕعاضـ ٝي٤٨ٛ ٤ٍٛ اظ ثقس اخشٞبفي ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاضٕطىش٦ اؾز ٣ ثبض ؾيبؾي ١ساضز.  2

 
3
Kotler ،Keller et al (1009) 

1
 Ethnocentric Tendencies Scale 

5
Shimp and Sharma (2991)  
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 زاذٚتي ذطيتساضي   ٝحهت٤الر  ّت٦  ز٢٧س ٝي سطخيح ٣ زاز٥ ١كبٟ ذ٤ز ٤ٍٝي اظ ٧بي ٕطايف ب٢٢ّٟسٕ ٝق٤ٞال ٝهطه

 ٢ّس. ١يبىش٦ نسً ١ٞي س٤ؾق٦ يب س٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بي ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه زض ٤ٝضز اٙجش٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ. ٢٢ّس

 ؾبذز زاذ٘  ثبقس، سط ّك٤ض ٝغ٤ٚة يِ سه٤يط ٧ط چَسض"Made in… " شطستط اؾتز ٣ ثيكت    آٟ ّك٤ض اضظق٢ٞس 

 .ق٤ز ٝي زاز٥ ١ٞبيف ثطچؿت آٟ

 ٝرشٚتو  ٧تبي   ىط٢٧ٔ زض ،ثبظاض ٢٢ّسٕبٟ زض ٝهطه ضىشبض ثط ثبظاضيبثي ٝحََبٟ ظيبزي اظ حبضط سقساز حبٗ زض چ٦ إط

ٗ  زض ّك٤ض٧بي زض ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ٍضب٣ر ٣ زض ظٝي٦٢ ازضاُ اي٠ زؾز اظ ٝغبٙقبر ،٢٢ّس ٝغبٙق٦ ٝي  ٣ س٤ؾتق٦  حتب

 ثبقس. ٝي ّٜ ٤١ؽ٤٨ض ١ؿجشب اٍشهبز٧بي

 ذت٤زض٣  ّت٦  ثسا٢١تس  ذ٤ا٢٧س ٝي ٢٢ّسٕبٟ ٝهطهثطاي ٝثبٗ . ٝشيب٣ر اؾز ٝحه٤ٗ س٤خ٦ ث٦ ٤١ؿ ثب ٝجسا ّك٤ض سأثيط 

 .ثبق٢س ٤ٝس٤ض حؿبؼ ١ٞي ٝح٘ ؾبذز ض٣م٠ زض ٤ٝضز  اٝب اؾز، قس٥ ّدب ؾبذش٦

ـ يط ّك٤ض٧ب اؾشيبز٥ اظ سدبضة ؾب  ٣ خ٨ب١ي ١ؿجز ث٦ حٞبيز اظ س٤ٙيسار زاذٚيث٦ ٢ٝؾ٤ض ثطضؾي ض٣يْطز  س٨يت٦   اي٠ ٕتعاض

 .ضا٧ٖكب ثبقس "حمایت اس کاالی ایزاوی"ايطاٟ  1397زؾشيبثي ث٦ ققبض ؾبٗ سب قبيس ثش٤ا١س زض  ،قس٥ اؾز

ضط٣ضر، اثعاض٧ب ٣ ح٤ظ٥ ٧بي ٤ٝضز حٞبيتز   ٧بي سئ٤ضيِ ؾ٦ ثرف س٨ي٦ قس٥ اؾز ثرف ا٣ٗ ث٦ دبي٦ٕعاضـ ديف ض٣ زض 

ٝت٤ضز   آ٨١تب  زاذٚتي  ارظٝي٦٢ حٞبيز اظ س٤ٙيسسدطث٦ چ٢س ّك٤ض ضا زض زض ثرف ز٣ٛ  اقبض٥ قس٥ ٣اظ س٤ٙيسار زاذٚي زض خ٨بٟ 

ا١س ٣ ث٦ زٙي٘  ا١شربة قس٥ؾغ٤ح ٝرشٚو س٤ؾق٦ اٍشهبزي  ّك٤ض٧بي ٤ٝضز ثطضؾي زض اي٠ ثرف زض .ؾزا  ثطضؾي ٍطاض زاز٥

زاض١تس   (6OECD)٣ س٤ؾتق٦  ؾبظٝبٟ ٧ْٞبضي اٍشهتبزي ( ٣ EU) ٣اٍـ زض اسحبزي٦ اض٣دب٧بي  ٧بي ّٚي ٦ّ ّك٤ض ٕيطي خ٨ز

ثتب  اقبض٥ ث٦ سدطث٦ ايتطاٟ   بدبيب١ي ث. زض ثرف ١يع زض اي٠ ثرف ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٦ اؾزٝد٤ٞف٦  ٧بي اي٠ ز٣ ؾيبؾز

اضائت٦ قتس٥    "حمایت اس کاالی ایزاوی"ثطاي سحٌَ قتقبض  ديك٨٢بزاسي ٕيطي اظ سدبضة زيٖط ّك٤ض٧ب ٣ نبحج٢ؾطاٟ  ث٨ط٥

 اؾز.

                                                           
6
 OECD ؾبظٝبٟ ٧ْٞبضي اٍشهبزي ٣ س٤ؾق٦ (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)  ٟ٦ّ َٝط آ
، ٦ّ اؾزفض٤ 35زاضاي اي٠ ؾبظٝبٟ  .قس٥ اؾز ق٢بذش٦ ٝطّع دػ٧٣كي، ٤ٝؾؿ٦ ١ؾبضسي ٣ زا١كٖب٥ ميط آّبزٝيِ اؾز ث٦ ف٤٢اٟ ثبقٖب٥ ّك٤ض٧بي ثط٣س٢ٞس، دبضيؽزض

 .٧ؿش٢س اٍشهبز آظاز ٣ ز٤ّٝطاؾي افضبي آٟ ٝشق٨س ث٦ ان٤ٗ

http://www.hamshahrionline.ir/details/53429
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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   حمبیت اس تًليذ داخل ی بهبخش ايل: وگبه

 ضزيرت حمبیت اس تًليذ داخل 

 حٞبيز اظ س٤ٙيسار زاذٚي زض ّك٤ض٧ب ثطاي زؾشيبثي ث٦ ا٧ساه ظيط ضط٣ضي اؾز:

  اقشنبٗ ٤ٝخ٤ز حيؼ   

  ٟ٧بي اٍشهبزي سحطيٜاثط ذ٢ثي ٤ٞ١ز 

 عطيٌ س٤ؾق٦ ن٢قشي اضسَبء ن٢بيـ ٤١دب ٣ س٤ؾق٦ اٍشهبزي ّك٤ض اظ 

 س٤ؾق٦ ز٣ٙز 

  ٝٚي زىبؿس٤اٟ اضسَبء 

 

 حمبیتیهبی ابشار 

ثغت٤ض ٝؿتشَيٜ ٣    ،ّت٦ ثتب اؾتشيبز٥ اظ آ٨١تب    زاض١س ثطاي حٞبيز اظ س٤ٙيسار زاذٚي اثعاض٧تبي ٝشيتب٣سي زض اذشيتبض   ّك٤ض٧ب 

٣ضتـ   ،يحٞتبيش  ٧تبي اثعاضايت٠  اظ يْتي  . ز٢٧تس  ٤ٝضز حٞبيز ٍطاض ٝيضا س٤ٙيس ٣ ٝهطه ٝحه٤الر زاذٚي  ،ميطٝؿشَيٜ

 ٤ٝاخت٦ اؾتز.  ١يتع  اؾتشيبز٥ اظ آٟ زض اٍشهتبز خ٨تب١ي ثتب ٝت٤ا١قي      اٙجش٦ ٦ّ اؾز  سيا٧بي سدبضي ثط ّبال٧بي ٣اضز سقطى٦

زاز، ّكت٤ض ضا ٝت٤ضز حٞبيتز ٍتطاض     زاذٚي يتِ  ثغ٤ض ميطٝؿشَيٜ س٤ٙيسار س٤اٟ  ي ٦ّ ث٤ؾي٦ٚ آٟ ٝياثعاض زيٖط ٧ٞچ٢ي٠

 اؾز.٢٢ّسٕبٟ زاذٚي  ق٢بذز ٣ ٧سايز ضىشبض ٝهطه

 تجاری َای تعزفٍ .1

ـ  اظ اؾشيبز٥  ،(WTO1021) 1948  ؾبٗ زض سدبضر ٣ ٤ٞٝي سقطى٦ف ٤ٝاىَش٢ب٦ٝ اٝضبي دؽ اظ  ٝب٢١تس  ٝشقتبضه  سدتبضي  ٤ٝا١ت

 اذيتط  اٍشهتبزي ٝؿتش٢سار   ّت٦  ١يؿتز  سقدتت  خبي ث٢بثطاي٠. يبىز ّب٧ف س٤خ٨ي ٍبث٘ ع٤ض ث٦ ٣اضزار َٝطضار ٣ ٧ب سقطى٦

  .ز٧س ضا ١كبٟ ٝي سدبضي ٤ٝا١ـ اظ ١بقي ٧بي ٧عي٦٢ ّب٧ف

 7قًمی َای گزایص .2

ـ  ١ؿجز ث٦ ىطز ضىشبضي ا٧٤ٖٙبي ٣ اؾشب١ساضز٧ب افشَبزي، ٧بي ث٦ ٕطايف ٦ّ اؾز ق٢بذشي خبٝق٦ ٝي٤٨ٛ يِ ؾيق٢ب ٤ٍٛ  خ٤اٝت

 ٨ٝٞتي  ١َتف  ،ثبظاضيبثي ازثيبر زض "٢٢ّس٥ ٝهطه ٤ٍٝي ٕطايكبر "خ٨ب١ي قسٟ اٍشهبز ٝي٤٨ٛ  ثب ا٤٢ّٟ. ٢ّس ٝي اقبض٥ زيٖط

  . ٢ّ8س ٝيثبظي 
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ٟ  ٕطايب١ت٦ ٝهتطه   ٤ٍٛ ٧بي ٕطايف بؼَٝي ثبض ا٣ٙي٠ قيٞخ ٣ قبض٠ٝ ثطاي  ٕيتطي  ا١تساظ٥  ٝت٤ثط  اثتعاض ضا ثت٦ ف٢ت٤اٟ    ٢٢ّ9تسٕب

ايت٠   .زاذٚتي يتب ذتبضخي عطاحتي ٤ٞ١ز١تس      ذطيس ٝحه٤الر ثطاي ٕيطي سهٞيٜ زض٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه ٕطايب٦١ ٤ٍٛ ٧بي ٕطايف

 اظ اي ٝد٤ٞفت٦ . ٢٢ّتس  آ١طا سبئيس ٝي افشجبض ٣ اعٞي٢بٟ ٍبثٚيز خسإب٦١، ٝغبٙق٦ چ٨بض ٣ ٝقيبضي ؾبذشبض٢ٝس ٣ ٝقشجط اؾز ٝي٤٨ٛ

ٍجٚتي ٍبثٚيتز    ؾتبذشبض٧بي  ثت٦  ستب حتس٣زي ١ؿتجز    ٢٢ّس٥ ٤ٍٝي ٝهطه ٕطايكبر ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ فٚٞي افشجبض ٧بي آظ٤ٟٝ

 ثي٢ي ث٨شطي زاضز. ديف

ٟ  چتطا ثطذتي اظ ٝهتطه    ،دبؾد اي٠ دطؾف اؾز ّت٦ ٝييس ثطاي زؾشيبثي ث٦  ياثعاض٧بي ٤ٍٛ ٕطايب٦١  َٝيبؼ ٕطايف  ٢٢ّتسٕب

زا٢١تس ّيييتز ٣    زض قطايغي ّت٦ ٝتي   ،ز٢٧س ٝحه٤الر ٣ ّبال٧بي ؾبذش٦ قس٥ ّك٤ض ذ٤ز ضا ث٦ ّبال٧بي ٣اضزاسي سطخيح ٝي

ِ  ف٤٢اٟ ث٦ ،٢٢ّسٕبٟ ٕطايب٦١ ٝهطه ٤ٍٛ ٧بي ٕطايف ٍيٞز ّبالي ذبضخي اضخحيز زاضز. اثعاض ٘  ثتطاي  ٝييتس  اثتعاض  يت  سحٚيت

  .اؾزق٢بذش٦ قس٥  ذبضخي ٣ زاذٚي ّبال٧بي ثب ضاثغ٦ زض آ٨١ب آي٢س٥ ذطيس ٍهس ٣ ضىشبض ،ٕب٢٢ّٟس ٝهطه ٧بي ١ٖطـ

 صىبیع مًرد حمبیت هبی يیژگی 

ـ  ٧ٞت٦  حٞبيز اظضط٣ضر  ثطذي ٦ّ حبٙي زض ،٢٢ّس ضا س٤ني٦ ٝي ذبني زاذٚي ن٢بيـ اظحٞبيز  نبحج٢ؾطاٟ اظ ثقضي  نت٢بي

٧بي ظيط ضا ثطاي اي٠ ٤١ؿ ن٢بيـ زض ١ؾتط   يػٕي٧ؿش٢س ٣ ث٦ حٞبيز اظ ن٢بيـ ذبلٝقشَس اىطازي ٦ّ ٢٢ّس.  ضا ز١جبٗ ٝي زاذٚي

 ٕيط١س: ٝي

 حمایت اس صىایع وًپا .1

 قط٣ؿ ث٦ ّتبض ٢٢ّتس   اي٦ْ٢ اظ ٍج٘ اؾز ٠ْٞٝ اٝب ثب٥٤َٙ ٧ؿش٢س ضقسدشب١ؿي٘ زاضاي  خسيس ن٢بيـ ٢٢ّس ٦ّ ٝي ثطذي اؾشسالٗ

 ىقبٙيز زض َٝيبؼ اٍشهتبزي  ضقس ث٦ ٍبزض ضا آ٨١ب اؾز ٠ْٞٝ اي٠ ٤١ؿ ن٢بيـ اظحٞبيز  ٙصا ق١٤س حصه ذبضخي ضٍجبي س٤ؾظ

 ٧ٞچ٢تي٠  ،س٤ا١س ٝكْ٘ ثبقس خسيس دشب١ؿي٘ ضقس ضا زاض١س، ٝي سكريم اي٦ْ٢ ن٢بيـ ٢ّس. اٙٞٚٚي ثي٠ ٣ ضٍبثشي قسٟ زض ؾغح

 .ديسا ٢٢ّس ٧ب ٣اثؿشٖي ٝس قسٟ ث٦ اي٠ حٞبيزآثطاي ّبض ٧ب ث٦ خبي اؾشيبز٥ اظ حٞبيز ن٢بيـ ٦ّ زاضز اي٠ ضيؿِ ٣خ٤ز

  ایع در حال افًلحمایت اس صى .2

س٤ؾتق٦   زيٖتطي  ن٢بيـزض اي٠ قطايظ إط . ض١٣س ض٣ ث٦ اى٤ٗ ٝيزض چطذ٦ فٞط ذ٤ز  ن٢بيـ ثطذياحشٞبالً  د٤يب، اٍشهبز يِ زض

ايدتبز   ٝكتْٚي  احشٞتبال  ،ثبقتس اظ ن٢بيـ زض حبٗ اى٤ٗ ث٦ ن٢بيـ زض حبٗ س٤ؾتق٦ ىتطا٧ٜ    ّبض اْٝبٟ خبثدبيي ١يط٣ي ٣ س٢يبث

                                                                                                                                                                                                      
9
 (Caruana 1005) (Jacoby 2919; Shimp 2991) 

 
9
(CETSCALE )Consumer Ethnocentric Tendencies Scale  
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٘  اىتعايف  ثت٦  ٢ٝدط اؾز ٠ْٞٝ ن٢بيـ اؾبؾي اى٤ٗ ثبقس، اْٝبٟ خبثدبيي ١ساقش٦ ّبض ١يط٣ي ٕطا حبٗ، اي٠ ثب. ق٤ز ١ٞي  ٍبثت

 .ق٤ز ثيْبضي ٝالحؾ٦

ضيتعي   ضا ثت٦ ١حت٤ي ثط١بٝت٦   ذ٤ز  ٧بي حٞبيز ،ن٢بيـيْجبض٥ ثطاي دط٧يع اظ ف٤اضو سقغيٚي ، اْٝبٟ زاضز ز٣ٙز سهٞيٜ ثٖيطز

قت١٤س ٣ يتب ّتبض ذت٤ز ضا ستطُ       ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ّتبضٕطاٟ ثبظ١كؿتش٦ ٝتي   ٣  ضخ ز٧سسسضيدي ث٦ ع٤ض اى٤ٗ يِ ن٢قز ٢٢ّس ٦ّ 

 اظ ذت٤ز ٧تب   حٞبيزسسضيدي  حصه ثطاثط زض اي٠ ن٢بيـ نبحجبٟ اؾز ٠ْٞٝ ٣خ٤ز اي٠ ٧ب ١يع ثطزاقش٦ ق٤ز. ثب حٞبيز ٢٢ّس ٝي

 ١كبٟ ز٢٧س. َٝب٣ٝز

 حمایت اس صىایع استزاتژیك .3

ن٢بيـ  ٣ ّكب٣ضظي ث٦ ٣اثؿش٦ ن٢بيـ اظ ٧ب ز٣ٙز اّثطي٠ زٙي٘ ث٦ ٧ٞ اؾز ضط٣ضي ّك٤ضيِ  يثَب ثطاياؾشطاسػيِ  ن٢بيـ

 ١بقي اظ ثب ذغطار ٦ثبقس، زض َٝبث٣ٚاضزار  ث٦ ٣اثؿش٦ ؾالح ٣ مصايي ٤ٝاززض سأٝي٠  ٦ّ ّك٤ضي. ٢٢ّس ٝي حٞبيز ذ٤ز زىبفي

 .ذ٤ا٧س ث٤ززىبؿ  ثي عجيقي ثاليبي يب ٣ خ٢ٔ

 پاییه دستمشد با صىایع اس حمایت .4

 ٣ضي ث٨تط٥  إط اٝب ثبقس ّٜدطزاذشي  زؾشٞعززض يِ ن٢قز  اؾز ٠ْٞٝ. ١يؿزس٤ٙيس ّٜ  ٧عي٦٢ ٝق٢بي ث٦ ٙع٣ٝبً ّٜ زؾشٞعز

زؾشٞعز ٣ ٧عي٦٢ س٤ٙيتس   چ٢ب١چ٦ زض يِ ن٢قز ث٢بثطاي٠  .ض٣ز ٝي ثبال س٤ٙيس ٝش٤ؾظ ٧عي٦٢ ثبقس، دبيي٠ن٢قز  آٟزض  ّبضٕطاٟ

٣ٍشي سدبضر آظاز ثبقس سَبضتب ثتطاي ٝحهت٤الر     ي٠ قطايغآٟ ن٢قز ٝعيز ضٍبثشي زاضز. زض چ٢ي س٤اٟ ٕيز ٝيدبيي٠ ثبقس 

 ز.ثطذ٤ا٧س  ثبال٧ب ضا  يبثس ٣ اي٠ اىعايف سَبضب احشٞبال زؾشٞعز ن٢قز اىعايف ٝيآٟ 

 حمایت اس صىایع در بزابز رقابت خارجی .5

اىشتس   ٝب١ي اسيبً ٝتي اٝط ظ ٠س٤ا١س ثبفث خ٤ٕٚيطي اظ زاٝذي٢ٔ ق٤ز. اي سدبضي ٝي ٧بي ٦ّ ٝحس٣زيز اسيبً ١ؾط ٣خ٤ز زاضزاي٠ 

ٌ ايت٠  اظ ضؾتب٢١س ٣   قتس٥ ثت٦ ىتط٣ـ ٝتي     ّٞشط اظ ٍيٞز سٞبٛثب ٍيٞشي ضخي ٝحه٤ٗ ذ٤ز ضا ب٧بي ذ ّز ٦ّ قط ضٍبثتز   عطيت

 .٢٢ّس ٝيثب ٝكْ٘ ٤ٝاخ٦ ضا  ذبضخي ي٧ب ٧بي زاذٚي ثب قطّز قطّز

 ٦ّ اؾز اي٠ زاٝذي٢ٔ نٚيا ٧بي ا١ٖيع٥ اظ يْي. ثٖيط١س يبضا٦١ ٧بيكبٟ ز٣ٙز ؾ٤ي اظ ذبضخي ٧بي قطّزاؾز  ٠ْٞٝ

. س٢ز٧ اىعايف ضا ٧ب ٍيٞز ؾذؽ ٣ س١آ٣ض زؾز ث٦ ضا ثبظاضثعضٕي اظ  ؾ٨ٜ ٢ّس، ذبضج ثبظاض اظ ضا زاذٚي ٧بي قطّز
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 ٧بي ٍيٞز اْٝبٟ زاضز إطچ٦ ،٤ٝاخ٦ ق١٤س يٝكْالسزض ضٍبثز ثب  اؾز ٠ْٞٝ ز٢٧س ١ٞي ا١دبٛ ضا ّبض اي٠ ٦ّ ٧بيي قطّز

 .ثبقس دصيط ضٍبثز ّبض ٤زٟ ١يط٣يث ٣ض ث٨ط٥ ث٦ س٤خ٦ ثب آ٨١ب

ي ٤ٞ١زٟ ضٍبثش اظ حٞبيز ٣ث٤زٟ آٟ ن٢قز  ِياؾشطاسػ ٤١دب، ن٢بيـ ٤ٝضز زض يزاذٚ ـين٢ب اظ حٞبيز يثطا اؾشسالٗ ٠يشطي٤ٍ

 سط، ضقيو ٧بي ا١شربة ث٦ ٢ٝدط س٤ا١س ٝي ٦ّ اؾز اي٠ ٕطايي حٞبيزثب ٝربٙيز  زض ّٚيسي اؾشسالٗاظ عطىي . اؾزٝحه٤ٗ 

 .ق٤ز خ٤يي ا١شَبٛ ٣ آٝسي ١بّبض بالسط،ث ٧بي ٍيٞز

 تجاری    مًقعیت بُبًد ي اضتغال افشایص .6

 اىتعايف  ثبفتث  اٝتط  ايت٠ . ٢ّتس  خصة ضا ثيكشطي ّبضٕطاٟ ٣ ق٤ز زاذٚي ٧بي قطّزؾجت ٕؿشطـ  س٤ا١س ٝي ٣اضزار ّب٧ف

 .قش٦ ثبقسس٤ا١س ٣ا٢ّف ٝشَبث٘ ؾبيط ّك٤ض٧ب ضا زض دي زا ٝي حبٗ، اي٠ ثب. قس ذ٤ا٧س زضآٝس ٣ اقشنبٗ

 ّٞشتطي  ٦١ س٨٢تب ٝحهت٤الر ٣اضزاستي    ق١٤س، ٤ٝ٦اخ سدبضي ٧بي ٝحس٣زيز افٞبٗ ثب زيٖط ّك٤ض٧بي إطث٦ اي٠ ن٤ضر ٦ّ 

 ٤ٍٝقيتز  ٣ زضآٝتس  اقتشنبٗ،  اؾتز  ْٝٞت٠  ث٢تبثطاي٠ . ٤ٞ١زس ٢ذ٤ا٧ نبزض ١يع ٝحه٤الر ّٞشطي ث٦ْٚ ،ّطز س٢ذ٤ا٧ ذطيساضي

 ٧ب قطّز زاذٚي س٤ٙيسار ٧عي٦٢ ظيطا ثبقس، ٝضط اؾز ٠ْٞٝ ذبٛ ٤ٝاز ر٣اضزا ّطزٟ ٝحس٣ز ذه٤ل ث٦. ١يبثس ث٨ج٤ز سدبضي

 .زاز ذ٤ا٧س اىعايف ضا
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 بخش ديم: تجزبه كشًرهب

 OECD كشًرهبی عضً .1

ٝالحؾتبر  ثتط  ، ٧ؿتش٢س ث٦ س٤ؾق٦ دبيتساض  ٝقشَس ( OECD)ّك٤ض٧بي فض٤ ؾبظٝبٟ ٧ْٞبضي ٣ س٤ؾق٦ اٍشهبزي اظ آ١دبيي٦ْ 

. ٝي قت٤ز  ٝحه٤الر ىطآي٢س س٤ٙيس ث٦ ثيكشط س٤خ٦ ٢ٝدط ث٦اي٠ اٝط  ١ٞبي٢س ٣ سٞطّع ٝي ساضدبي ٝهطه اخشٞبفي ٝطث٤ط ث٦ اثقبز

 خٞٚت٦  اظ س٤ٙيس، ف٤اٝ٘ ثط آٟ ث٦ اثطار ث٦ْٚ ،٢٢ّس س٤خ٦ ٝي ٝحه٤الر آالي٢سٕي ٣ ث٨ساقز ث٦ سأثيط ٢٢ّسٕبٟ ٦١ س٨٢ب ٝهطه

. ١ؾتط زاضز ستبثيط ٧تط ز٣ خ٢جت٦ اظ س٤ٙيتس ٣ ٝهتطه      ٦ ث٧بي ٝهطه دبيساض  زض ١شيد٦ ؾيبؾز. ١يع س٤خ٦ زاض١س ٢ٝبثـ ٣ ّبضٕطاٟ

ٕيط١تس   ٝيثْبض ٢٢ّس٥  ٧بي ٝهطه ثطاي زضُ ث٨شط ضىشبض٧بي اخشٞبفي ٣ اٍشهبزي ٕط٥٣ ضااي  ديچيس٥ ٧بيض٣يْطز١يع ٧ب  ز٣ٙز

 ٧بي ٧سى٢ٞسي ضا سس٣ي٠ ١ٞبي٢س. ذظ ٝكيسب ثش٤ا٢١س 

 ْذبضچت٦ ي ي٧بثط١ب٦ٝ ضط٣ضر ثط اؾز، قس٥ ٢ٝدط 10ساضيدب ٝهطه ث٦ ٦ّ يز٣ٙش اثشْبضار ٣ اثعاض٧ب اظ ياٝد٤ٞف٦ ٣ يسٕيچيد

 :ثبقس ٝيث٦ قطح ظيط  ثطذي اظ اي٠ اثعاض٧ب .٢ّسيٝ سيسأّ ساض،يدب س٤ؾق٦ يضا٧جطز٧ب زض ؾبظي٨١بز ٣

ٝهتطه   ١بقي اظ٧بي  ذؿبضرّٜ ّطزٟ اخجبضي ثطاي  ي٧ب ثطچؿت ٣ اؾشب١ساضز٧ب: اجباری یَا بزچسب ي استاوداردَا

٘  ثت٦  ّت٦ ٧ؿتش٢س   ا١تطغي  ٝهتطه  ّتب٧ف  اؾتشب١ساضز٧بي   ،دبيساض فْٞٚطز اؾشب١ساضز٧بي سطي٠ قبيـ. اؾز  ٝحه٤الر  زٙيت

 .ا١س سكسيس قس٥ ٤٧ايي ٣ آة سنييطارٕؿشطـ 

س٤ا٢١س، ثب اىعايف ٍيٞتز ٝحهت٤الر زاضاي دبيتساضي ّٞشتط، ضىشتبض ٝهتطه        ٧ب ٣ ف٤اضو ٝي ٝبٙيبر: عًارض ي َا مالیات

 ٥ اظ ٝحه٤السي ثب دبيساضي ثيكشط سنييط ز٢٧س.٢٢ّسٕبٟ ضا ث٦ ؾٞز اؾشيبز

 .سثبق ٝي ٝبٙيبر ّب٧ف ٍبٙت زض ٝبٙي ٧بي ٝك٤ً ٣ ّبال٧ب اذشهبل يبضا٦١ ث٦ قبٝ٘: مالی مطًق َای ي یاراوٍ

ثت٦   ضؾتب١ي  إٓتب٧ي  ٣ اعالفتبر ث٤ؾي٦ٚ ا١شكبض  ٝق٤ٞالً OECD ّك٤ض٧بي زض دبيساض ٝهطه سط٣يح: ارتباطی َای کمپیه

 ق٤ز. ٝي ا١دبٛ ف٤ٞٝي اضسجبعبر ٧بي ّٞذي٠ عطيٌ ظا ٢٢ّسٕبٟ، ٝهطه

 ٝيب٧يٜ ا١شَبٗ ٢ٝبؾت ٧بي ث٦ قي٥٤ اي س٤خ٦ ٣يػ٥ ،OECDّك٤ض٧بي  ضؼاٝس آ٤ٝظقي ٧بي ثط١ب٦ٝ زض :پزيرش ي آمًسش

 .ق٤ز ٝي دبيساض س٤ؾق٦

                                                           
10
 توسعه از بخشی عنوان به پایدار مصرف. دارد باالیي ارتباط پایدار توسعه و پایدار تولید شرایط با Sustainable consumption (SC)پایدار مصرف 

 .است زیست محیط آلودگی یا و گرسنگی منابع، کاهش اقلیمی، تغییرات مانند پایدار های چالش برابر در جهانی مبارزه در شرط پیش پایدار،
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ط ثتب ؾتبيط   َٝبيؿ٦ ٝحه٤ٗ ٝت٤ضز ١ؾت   ٧ب بً آٟه٣ ٧سه اظ اٙ ٧ؿش٢س٣خ٨ي  چ٢س ٧ب ثطچؿت اي٠: اختیاری َای بزچسب

 اؾز.ثبظٕكز ث٦ عجيقز ظٝبٟ سب  ٨بآ١ ار ٝحيغيٝحه٤الر ٝكبث٦ زض ظٝي٦٢ سبثيط

 ستط٣يح  ٢ٝؾت٤ض  ثت٦  سجٚينتبسي  اقْبٗ زيٖط ٣ ٝدالر سجٚينبسي، ٧بي آ٨ٕي ثيٚج٤ضز٧ب، ضازي٤يي، ٣ س٤ٚيعي١٤ي سجٚينبر :تبلیغات

 .ا١دبٛ ٝي ق٤ز ٝهطه

 .زاضز ٢٢ّس٥ ٝهطه ١ٖطـ ٣ ضىشبض ث٨شط زضُ ث٦ ١يبظ دبيساض ٝهطه سط٣يح :کىىدٌ مصزف رفتار درک

                                                                              آمزیكب .2

اظ ٙحتبػ ٣ؾتقز    چ٨تبضٝي٠ ّكت٤ض ز١يتب    ثبقس. آٝطيْتب  ٝيٚي٤ٟ ١يط ٝي 325.7 ثبٙل ثطخٞقيشي  زاضاي یاالت متحدٌ آمزیکاا

زاضاي ثيكشطي٠ ؾ٨ٜ ثط٣ر خ٨ب١ي زض ثي٠ ّك٤ض٧بي ز١يبؾتز   طيْبآٝ ايبالر ٝشحس٥اؾز. اظ ٙحبػ خٞقيز  ؾ٤ٝي٠ ّك٤ض ٣

 خ٨بٟ اٍشهبز ثعضٕشطي٠ آٝطيْب .اؾز ثط٣ر خ٨بٟ زضنس 33.4، ٝبِٙ ضا زاضزخٞقيز خ٨بٟ  زضنس 4.3ثب ٣خ٤ز اي٦ْ٢ ىَظ ٣ 

 ثبالسطي٠ 2016 ؾبٗ زض ، ٧ٞچ٢ي٠اؾز( PPP) ذطيس ٍسضر ثطاثطي قبذم ّك٤ض زض ز٣ٝي٠ ٣ زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙيس اظ ١ؾط

  .ضا ث٦ ذ٤ز اذشهبل زاز٥ اؾز( PPP) ؾطا٦١ زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙيس ٝيعاٟ

ٟ   ٦ّ ٢٧ٖبٝي ،ٕطزز ٝي ثبظ ديف ؾبٗ 227 ث٦ ذ٤ززاذٚي   س٤ٙيسار اظ آٝطيْب ز٣ٙز حٞبيز ؾبث٦َ  ا٣ٙتي٠  اْٙؿتب١سض ٧ٞيٚشت٤

 قبٝ٘ ٕعاضـ اي٠ .زاز اضائ٦ ٢ّٖط٥ ث٦ ضا» ن٢قشي س٤ٙيسار زضثبض٥ ٕعاضقي«ف٤٢اٟ  سحز ٨ٝٞي ؾ٢س آٝطيْب زاضي ذعا٦١ ٣ظيط

 ٧تبي  ٝقبىيتز  ٧سه، ن٢بيـ ز٣ٙز ث٦ ٝؿشَيٜ ٧بي يبضا٦١ نبزضاسي، ٧بي ٝحس٣زيز حٞبيشي، ٧بي سقطى٦اظ خ٦ٚٞ ثرف  يبظز٥

 ث٤ز.٧ب  ظيطؾبذز ث٨ج٤ز ٝطث٤ط ث٦ ٧بي حٞبيز ٣ س٤ٙيس ٧بي ٨١بز٥ ثطاي ٝبٙيبسي

 اؾز، قس٥ ّٞط١ٔ ثؿيبض خ٨ب١ي سدبضر ؾبظٝبٟ چبضچ٤ة زض اٙٞٚ٘ ثي٠ ضرث٦ زٙي٘ سدب ٧ب سقطى٦ حٞبيشي ١َف اٝط٣ظ٥ ٕطچ٦

 آظاز سدتبضر ث٦ زٙيت٘   زاذٚي ٦ّ ن٢بيـ اظ حٞبيز ثطاي ث٦ ع٤ض ىعاي٢س٥ضا  زيٖطي ٣ّبض٧بي ؾبظ ٝشحس٥ ايبالر ف٤و زض اٝب

 .اؾز سدبضي ّطارٝصا زض ٣يػ٥ ١ٞبي٢سٕبٟاظ  اؾشيبز٥اي٠ ضا٧ْبض٧ب  خ٦ٚٞ اظ٦ّ  ثْبض ٕطىش٦ اؾزثي٢٢س  ٝي آؾيت

 ث٦ ىطٝبٟ ديبدي ث٦ ن٤ضر آٝطيْب ٝشحس٥ ايبالر ٧بي ز٣ٙز1933زض ؾبٗ » ثرط آٝطيْبيي ّبالي «ٍب٤١ٟ  سه٤يت  ظٝبٟ اظ

 ذتسٝبر  ٣ ّبال٧تب  ذطيتس  قت١٤س  ٝي ٝٚعٛ ايبٙشي ٣ ىسضاٙي ٧بي ؾبظٝبٟ آٟ زض ٦ّا١س،  زاز٥ » ٝٚي ذطيس « ٧بي ثط١ب٦ٝ اخطاي

 .ز٢٧س ٍطاض ذ٤ز ا٤ٙ٣يز زض ضا آٝطيْب ٝشحس٥ ايبالر زض قس٥ س٤ٙيس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 ثتطاي  ؾت٢ٖي٠  ٧تبي  سقطىت٦  ثب ٣ضـ ٝشحس٥ ايبالر ؾبٗ، 130 حس٣ز يق٢ي ،1940ز٦٧ ا٣اي٘ سب 1812 ؾبٗ اظ ٕيز س٤اٟ ٝي

ٟ  ث٤ٚك ث٦ ثب ؾذؽ ٣ اؾز سبضيد ث٤ز٥ ع٤ٗ زض ّك٤ض٧ب حٞبيشٖطسطي٠ اظ يْي ذ٤ز، ٤١دبي ن٢بيـ اظ حٞبيز ـ  ضؾتيس  ٣ نت٢بي

 ١َتف  اٝتط٣ظ٥  .٥ اؾتز ّتطز  حٞبيتز  آظاز سدتبضر  ثتطاي  افٞبٗ ىكبض ٣ سدبضي آظازؾبظي اظ آ٨١ب، ٤ٙيسارس َٝيبؼ ٕؿشطـ

 ،٧ب سقطى٦ ث٦ ١ؿجز اٙٞٚ٘ ثي٠ سدبضر ٝحيظ  قس٥ ، ظيطا ّٞشط ثؿيبض سط ن٢قشي ٕؿشطز٥ اؾشطاسػي ٣ اؾشطاسػي اي٠ زض  ٧ب سقطى٦

 .اؾز قس٥ سط ؾرشٖيطا٦١ ،خ٨ب١ي سدبضر ؾبظٝب٤ٍٟا١ي٠ چبضچ٤ة  زض ٝره٤نبً

قت٤ز ستب زض َٝبيؿت٦     بفتث ٝتي  زض ٤ٝضز ّبال٧بي آٝطيْتبيي ث ٝهطه ٢٢ّسٕبٟ آٝطيْبيي سبضيري ش٢٧ي  ا٤ٖٙيث٦ ع٤ض ّٚي 

 ظٝبٟ زض ٝحه٤الر ٣اضزاسي ضا ١بٝطم٤ة ٣ ؾغح دبيي٠ سَٚي ١ٞبي٢س.٢٢ّسٕبٟ آٝطيْبيي  ٝهطه٣اضزاسي ٣ زاذٚي، ٝحه٤الر 

٢٢ّتس ٣   ٕتصاضي ٝتي   ؾتبذز آٝطيْتب ؾتطٝبي٦    ٝحه٤الر ثطاي اي ىعاي٢س٥ ع٤ض ث٦ طيْبآٝ ٝطزٛ خ٨ب١ي، ثبظاض اظ اعٞي٢بٟ فسٛ

 ثيكتشط  ٣ثت٤ز٥   ؾتبز٥  دطؾشي ىطاسط اظ ٣ع٠ زض آٝطيْب قس٥ ؾبذش٦ ٝحه٤الر ذطيس ٧ؿش٢س.ٝههٜ ث٦ ذطيس اي٠ ٝحه٤الر 

٣ ذطيس ٝحه٤الر  ٝحٚي ّبض٧بي ٣ ّؿت اظ حٞبيز عطيٌ اظ ّك٤ض ّ٘ ثطاي دبيساض ٣ ض٣ق٠ اي ايدبز آي٢س٥ ث٦ ِّٞ ثطاي

 اؾز.  ف٤٢اٟ قس٥ ٝٚي اٍشهبز ؾبذش٠ ثطاي ح٘ ضا٥ ث٦ ف٤٢اٟ ث٨شطي٠زاذٚي 

 آٝطيْتبيي  ّبال٧بي خبيٖعي٠ ف٤٢اٟ ث٦ ضا ذبضخي ّبال٧بي ٢٢ّسٕبٟ آٝطيْبيي ٝهطه اظ ظيبزي سقساز حبضط حبٗ زض چ٦ إط

ٟ  ٝهتطه  ٣ ٢٢ّتس  ٝي  اخش٢بة زاسي٣اض ّبال٧بي ذطيس اظ قسر ث٦ ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه اظ ثطذي ٢٢ّس، سَٚي ٝي  ضا زيٖتط  ٢٢ّتسٕب

  ثت٦  ،قتس٥  ٧تب  ؾجت ثيْتبضي آٝطيْتبيي   ذبضخي، ّبال٧بي ذطيس ٦ّ آ٨١ب ثط اي٠ ثب٣ض١س .س١ٞبي٢ ٝي قٞبسز ّبض اي٠ ا١دبٛ ثطاي

ٟ  ٝهتطه اظ  يزيٖتط ٕط٥٣ ، اي٠ اىطاز زض َٝبث٘ اؾز.دطؾشي  ٣ع٠ ٝنبيط ثبفٞٚي ٣ ظ١س ٝي ّك٤ضنس٦ٝ اٍشهبز يتس٥  فَ ٢٢ّتسٕب

  ٧ب اؾز. قس٥ اؾز، حٌ آٟس٤ٙيس  اي٦ْ٢ زض ّدب  اظ ١ؾط نطهزاض١س ذطيس ٝحه٤السي ٦ّ ثطايكبٟ ٝغ٤ٚثيز زاضز، 

  :ثط قٞطز٥ قس٥ اؾززٙي٘ ثطاي ذطيس ٝحه٤الر زاذٚي ث٦ قطح ظيط ز٥ زض اي٠ ّك٤ض 

 َای آیىدٌ ایجاد ضغل بزای وسل .1

ٕتطزز ٣ ثتب    س٤ٙيسي اي٠ ّك٤ض ثتط ٝتي   ـد٤ٙي اؾز ٦ّ ث٦ ن٢بي ،ق٤ز ٕصاضي ٝي ثطاي ذطيس ّبالي آٝطيْبيي ؾطٝبي٦ د٤ٙي ٦ّ

 اؾز.ث٦ ٝق٢ي ثطٕكز د٤ٗ ثيكشط ث٦ اٍشهبزذ٤ز اي٠ س ٦ّ ١ٞبي قن٘ ثيكشطي ايدبز ٝي ،ضقس ن٢قز
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 محیط سیست بُتز .2

اظ  ٢تس ٝتي س٤ا١ ي دبُ ٧ؿش٢س. ٙصا زضن٤ضر ذطيس س٤ٙيسار زاذت٘  ب٧ ٧بي ٤ٝضز اؾشيبز٥ زض ن٢بيـ آٝطيْب س٤ٙ٤٢ْغي  س٤ٙ٤٢ْغي

 .٢سحيؼ ٝحيظ ظيؿز ثطاي ١ؿ٘ ٧بي ثقس ٝغٞئ٠ ثبق زض اىطازٝكبضّز 

 عدم امکان کىتزل استاودارَای کاری بزای تًلیدات خارجی .3

فتساٙشي زاٝت٠    ثب ذطيس ّبال اظ اي٠ ّك٤ض٧ب ث٦ اي٠ ثي ٧ب آٝطيْبييق٤ز ٣  زض ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ح٤ًَ ١يط٣ي ّبض ضفبيز ١ٞي

 حبنتت٘اعٞي٢تتبٟ  ي١يتتط٣ي ّتتبض س٤ٙيتتس  ثتتطاي فتتساٙز ٣ختت٤ز اظ يتتس ّتتبالي زاذٚتتي   زض نتت٤ضر ذط .٢تتسظ١ ٝتتي

   .ق٤ز ٝي 

 تضمیه امىیت ي ضزایط کار عادالوٍ .4

ف٤اٝت٘   ،("OSHA oversees safe working conditions" ٝب٢١تس )اي  زض نت٢بيـ ّبضذب١ت٦  ٧تبي ز٣ٙشتي    ٝهت٤ث٦ 

زض حبٙي٦ْ زيٖط ّك٤ض٧ب ٠ْٞٝ اؾتز چ٢تي٠    .ضؾب٢١س ٢٢ّس٥ ٣ ض٤اثغي ٧ؿش٢س ٦ّ اسيبٍبر ٝحيظ ّبض ضا ث٦ حساٍ٘ ٝي ط٢ّٗش

 ؾغحي اظ ؾالٝشي ٣ ث٨ساقز ضا زض ٝحيظ ّبض ضفبيز ٢٢ْ١س.

 کمك در جُت کاَص کسزی درآمد .5

٘  ٦ّ الظٛ اؾزاؾز ٦ ضي ٤ٝاخبٝطيْب ثب ّؿطي سدآ ٟ ق٢بؾتبيي ٣   آٟ ف٤اٝت زض ٕتصاضي   ؾتطٝبي٦ ّتب٧ف يبثتس.   ٧تب   اثتطار آ

 ٕطزز. س٤ٙيسار ؾبذز آٝطيْب ثبفث ض١٣ٌ اٍشهبزي ٣ زض ١شيد٦ ّب٧ف ّؿطي زضآٝس ٝي

 مماوعت اس مباحثات سیاست خارجی .6

٧ب ثب آٝطيْب ض٣اثتظ   آّٟك٤ض٧بيي ٦ّ ض٣اثظ زيذٚٞبسيِ ٤ٝضززض  ذه٤نبً ،ايدبز ١ٞبيسس٤ا١س ٤ٝا١قي  ٝي ٣اضزار ّبال٧ب ث٦ ّك٤ض

 س٤ا١س ؾجت حصه اي٠ ٤ٝا١ـ ثب٥٤َٙ ق٤ز. س٤ٙيس ٝحه٤الر زض آٝطيْب ٝي زض اي٠ ن٤ضر اؾز،٣ذيٞي 

 در آمزیکاگذاری  سزمایٍَای  افشایص فزصت .7

  تضمیه کیفیت کاالَا .8

 بٍ آمزیکا بزين سپاری ضدٌ تًلیدی  َایياحدباسگطت  .9

اٝتط   ايت٠  ا١تس،  بي ذبضخي ؾذطز٥ قتس٥ ٧ ٦ّ ث٦ ّك٤ضاؾز س٤ٙيساسي فسٛ ثبظٕكز يْي اظ ٤ٝاضزي ٦ّ ّٞشط ث٦ آٟ س٤خ٦ قس٥ 

 .  ٕطزز ٝيزض آٝطيْب  ثب٥٤َٙ ٧بيّبض ٣ ّؿت ضىش٠ ثي٠ اظ ؾجت 

https://www.osha.gov/workers/index.html
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 ارتقاء استقالل آمزیك .11

آٝطيْب ٣اثؿشٖي ث٦ ٣اضزار اظ زيٖط ّك٤ض٧ب ضا ّٜ ٤ٞ١ز٥ ٣ ثب ذطيس ٝحه٤الر ؾبذز زاذ٘، اؾتشَالٗ ّكت٤ض ضا    الظٛ اؾز

 اضسَب ز٧س. 

 11EU اريپباتحبدیه  .3

ٟ  510 ثتط  ثتبٙل  يخٞقيش زاضاي٣   ثبق٢س آٟ ٝي فض٤ ّك٤ض 28 اؾز ٦ّ اٍشهبزي ٣ ؾيبؾي اي اسحبزي٦ ،٣دباض اسحبزي٦  ٝيٚيت٤

ٗ  فضت٤  ّكت٤ض٧بي  ٦ٞ٧ زض ٦ّ ي٤ٍا١ي٤ٞ١٢زٟ ؾيؿشٜ  اؾشب١ساضز ثب اض٣دب اسحبزي٦. اؾز ١يط ايت٠  ٝد٤ٞفت٦   قت٤ز،  ٝتي  افٞتب

 .ّك٤ض٧ب ضا يْذبضچ٦ ٤ٞ١ز٥ اؾز

 اسحبزيت٦  فضت٤  ّك٤ض 19 .سٕطزي افٞبٗ ّبٝ٘ ع٤ض ث٦ 2002 ؾبٗ زض ٣ قس سبؾيؽ 1999 ؾبٗزض  اي٠ اسحبزي٦ د٤ٙيؾيؿشٜ 

 .زض ذ٤ز ختبي زاز٥ ثت٤ز   ضا خ٨بٟ خٞقيز اظ زضنس 7/7 اض٣دب اسحبزي٦ 2016 ؾبٗ زض .٢٢ّس ٝي اؾشيبز٥ ي٤ض٣ ٣احس د٤ٗاظ  اض٣دب

٘  ضاخ٨تبٟ   ٝٚي ١بذبٙم س٤ٙيس اظ زضنس 22.2 سَطيجب اض٣دب اسحبزي٦ زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙيس ثطاثتطي   قتبذم  ٣ ز٧تس  ٝتي  سكتْي

 27 زض ٝشحتس(  ٝٚ٘ ؾبظٝبٟ س٤ؾق٦ ثط١ب٦ٝ )عجٌ ا١ؿب١ي س٤ؾق٦ قبذمالظٛ ث٦ شّط اؾز . اؾز زضنس 16.9 آٟ ذطيس ٍسضر

   .اؾز. ثبال ثؿيبض اض٣دب اسحبزي٦فض٤  ّك٤ض 28 اظ ّك٤ض

ايت٠ اسحبزيت٦ زض دتي     اؾز. اض٣دبيي ٝحه٤الر ٝهطه اسحبزي٦ اض٣دب ث٦ ز١جبٗ سك٤يٌ ،زاذٚي هزض ذه٤ل حٞبيز اظ ٝهط

ٟ  ٝهتطه زض  إٓتب٧ي  اىعايف ثب زيٖط، ؾ٤ي اظ ٣ ٝحه٤الر اضسَبء قْ٘ ثب ؾ٤، يِ ٟ اؾز سب اظآ ٟ  س٤ٙيتس  ٣ ٢٢ّتسٕب  ٢٢ّتسٕب

 ٝشحس٥، ايبالر ) ٧بي س٤ٙيس زض ٝؿيطي ٝكبث٦ ٝؿيط قطّبء ذ٤ز ض٣ـ اضسَبء ثطاي ،اض٣دب ّيييز ٧بي ؾيؿش١ٜؿجز ث٦  يياض٣دب

 اظ اٍساٝبر اي٠ اسحبزي٦ ثطاي زؾشيبثي ث٦ ا٧ساه ى٤ً:١ٞبيس.  اٍساٛ( ميط٥ ٣ ّب١بزا، اؾشطاٙيب،

 "اض٣دب اسحبزي٦ زض قس٥ ؾبذش٦" ثطچؿت اٙهبً اٙعاٛ

  ثبيس ثطاي ٝحه٤الر ميط مصايي زض ثبظاض٧بي ٝدعا اخجبضي ثبقس "ؾبذش٦ قس٥ زض..."ثطچؿت. 

 اي٢ٞي اٙعاٝبر اض٣دب، اسحبزي٦ ضز ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه اظ حٞبيز س٤َيز ٢ٝؾ٤ض ث٦  ٗ  ثتبظاض  ثتط  ١ؾتبضر  ٍت٤ا١ي٠  ٣ ٝحهت٤

 ٥.12 اؾزقس سكسيس
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 ؾتغح  زض عيت چ ٧ٞت٦  حيستطخ  ثتط  ّت٦  ث٤ز٤ٝىٌ  ؾيبؾشي ،"٢ّيس فٞ٘ ٝحٚي ٢ّيس، ىْط خ٨ب١ي"ققبض  ع٤ال١ي زض يِ ز٣ض٥

 ٝحهت٤الر  سيت س٤ٙ ز١جبٗ ث٦ ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه. اؾز خ٨ب١ي ٕطايف يِ ث٦ قسٟ سجسي٘ زضحبٗققبض  اي٠ ،قززا سيسأّ يٝحٚ

ٟ  ٘يسجس حبٗ زض "يٝحٚ" ثطچؿت ،يثطذ يثطا. ٧ؿش٢س ؾ٢شي ٣ اي٢ٝغ٦َ يمصا٧ب اظ اؾشيبز٥ ث٦ ٢ٝسفال٦ٍ ٣ يٝحٚ  ثت٦  قتس

 .اؾز "ِياضٕب١" اظ ٤ٝثطسط سييذط بضيٝق

 اي ٢ٝغ٦َ ب٥زيسٕ ؾيبؾي، فطن٦ زض. اؾز ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ١ٖطا١ي ز٢٧س٥ ١كبٟ ،ٝحٚي ارس٤ٙيسٝهبضه اظ  ٦ٞ٧ ثطاي سٞبي٘

 ٣ ٧تب  ٕت٤يف  ٝحٚتي،  احيبي ٤ٝؾتيَي  ضقس فطن٦ ىط٢٧ٔ، زض ٣ اؾز ٤ٍٝي ٣ اي ٢ٝغ٦َ ؾ٢شي خ٤اٝـ ث٦ ثبظٕكز ز١جبٗ ث٦

 .13زيس٥ ٝي ق٤ز ٍسيٞي ٧بي ظثبٟ

ىتط٣ـ س٤ٙيتسار    ثتطاي فطضت٦ ٣   ض١سثطذي اظ ّك٤ض٧بي ح٤ظ٥ اسحبزي٦ اض٣دب ٦ّ اظ ١ؾط س٤ٙيس ٝحه٤الر ثب ّيييز ق٨طر زا

زض اي٠ ظٝي٦٢ سدطث٦ ّك٤ض آٙٞتبٟ ٍبثت٘    .اؾزق٨طسكبٟ ٧ب حيؼ  زمسم٦ آٟ ٣ ٣٦ ذبضج اظ ّك٤ض ١ٖطا١ي ١ساقش ذ٤ز زض زاذ٘

ٓ  ٢٢ّتس٥  ٝهتطه  خٞقيتز  اظ ٝعايتبي  س٨٢تب  ٦١ اض٣دب، اسحبزي٦ ثطخؿش٦ افضبي اظ يْي ف٤٢اٟ ث٦ شّط اؾز. اي٠ ّك٤ض  ٣ ثتعض

 . ١ٞبيس اؾشيبز٥ ٝي١يع  اض٣دب اسحبزي٦ اعطاه ض٧بيثبظا زض ٤ٝخ٤ز ٧بي ىطنز اظ ث٦ْٚ ،ثطذ٤ضزاض اؾز يبىش٦ س٤ؾق٦

ثت٦   ضا ثتباليي  ؾغح سدبضي ١بٛ ثب ذ٤ز "آٙٞبٟ ؾبذز" ف٤٢اٟ .زاضز ّبض ٣ ّؿت زض ظٝي٦٢ ىضبي ذ٤ثي ق٨طر آٙٞبٟ اٝط٣ظ٥

ٜ  ثت٤زٟ،  زٍيٌ اعٞي٢بٟ، ٍبثٚيز ٍجي٘ اظ ٧بيي ٣يػٕي ٣ ٢ّس اىطاز اَٙبء ٝي  ٣ اي حطىت٦  اىتطاز  ؾترز ٤ّقتي  ٣  ا١ضتجبط  ٣ ١ؾت

ق٨طر ّبال٧بي آٙٞب١ي اظ ١ؾط ّيييز ؾب٨ٙبي ٝشٞبزي ؾجت خٚت ٝكتشطيبٟ ذتبضخي   . زيس٥ ضا ثب ذ٤ز ث٦ ٧ٞطا٥ زاضز آ٤ٝظـ

 ّطز سه٤يت ضا "ّبال ٧بي ٝبضُ" ٍب٤١ٟ ،1887ثغ٤ضي ٦ّ ٝدٚؽ ا١ٖٚيؽ زض ؾبٗ  ،ثطاي ذطيس ٝحه٤الر اي٠ ّك٤ض ث٤ز٥

 ّت٦  ثت٤ز  ٢ٝتبىقي  اٝتط  ايت٠  زٙي٘ .٢٢ّس ٝقطىي ذبضخي ّك٤ض  زضج بث ضا ذ٤ز ٝحه٤الرسب  ٤ٞ١ز ضا ٝٚعٛ  ّك٤ض٧بي ذبضخي ٣

ذتبضخي ثتط ٝحهت٤الر     ثطچؿتت اٙهتبً   ثتب  ٦ّ ضىز ا١شؾبض ٝي. ثطز ٝي ث٦ ا١ٖٚؿشبٟ ٍيٞز اضظاٟ ّبال٧بي ىط٣ـ ثب آٙٞبٟ

ٍتب٤١ٟ ثتطاي    ايت٠  .ٝٚتي قت١٤س   ـبينت٢  ٢٢ّس ٣ ؾجت اضسَبء ذطيساضيضا يي ّبال٧بي زاذٚي  ٢٢ّسٕبٟ ثطيشب١يب ٝهطه ،٣اضزاسي

فٚيتطمٜ ٧ٞت٦    .ثت٤ز  يآٙٞب١ ارس٤ٙيس ثطاي سَبضب اىعايف ٣ ّيييز ٝق٢بي ث٦ "Made in Germany" ثطچؿت َٝبث٦ٚ ثب 

ٟ  آٙٞب١ي ؾ٢ٖي٠ آالر ٝبقي٣٠  ؾ٤اضي اي٠ اٍساٝبر اٝط٣ظ٥ ١يع ذ٤زض٧٣بي  آٙٞتب١ي  ّيييتز  ٣ ٢٨ٝسؾتي  ز٣ خ٢جت٦  اظ ٧ٞچ٢تب
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ٟ  ثت٦  اٙٞٚٚتي  ثي٠ ثبظاض٧بي زض "آٙٞبٟ ؾبذز" ف٤٢اٟ .يب زاض١س٣ افشجبض ثباليي زض ز١ث٤ز٥  ٢ٝس ث٨ط٥ ِ  ف٢ت٤ا  قت٢بذش٦  ٍتسضر  يت

آٙٞتب١ي زض زاذت٘   ي ٧تب ىتط٣ـ ّبال ثبثز ٙصا اي٠ ّك٤ض اظ  .ٕصاضز ٝي ذطيساضاٟ سهٞيٜ ثط يٝثجش  ارسبثيطاٝط  اي٠ ٣ ق٤ز ٝي

    ١ساضز. ، ١ٖطا١يّك٤ض

 هىذ .4

 

 ز٣ٝتي٠  ٢ٝغَت٦،  ّكت٤ض  ٧يشٞتي٠  ّكت٤ض  اي٠. اؾز آؾيب خ٤٢ة زض يك٤ضّ ق٤ز ٝي ١بٝيس١٥يع  ٢٧س خ٤٨ٞضي ٦ّ ٢٧سّك٤ض 

 .  اؾز خ٨بٟ زض( ١يط ٝيٚيبضز 1.2 اظ ثيف ثب) دطخٞقيز ّك٤ض

ثطاثطي قبذم ّك٤ض ثط اؾبؼ  ؾ٤ٝي٠ ٣ زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙيس اظ ١ؾط ز١يب ثعضٓ اٍشهبز قكٞي٠ ٢٧س ّك٤ض ،2017 ؾبٗ زض

 ٧4تبي ٝهتطىي ثت٦     ض٣ز ضقس ٧عي٦٢ نس زض ؾبٗ ضؾيس٥ اؾز ٣ ا١شؾبض ٝيزض 7زضنس ث٦  6اظ GDP ضقس  .ٍسضر ذطيس ث٤ز

 ١5ؿتجز ثت٦ ١تطخ    زض ٢٧تس  ٧تب   زضنتسي ٧عي٢ت٦   12ثب ضقس ؾبٙيب٦١ ق٤ز  ثي٢ي ٝي ديف ث٢بثطاي٠ ثطؾس 2025سطيٚي٤ٟ زض ؾبٗ 

٢٢ّتس٥ ٣   ٝهتطه  ٢٧س ؾ٤ٝي٠ ثبظاض ٝهطه زض ز١يب ق٤ز. ثب اي٠ ؾغح اظ ضقس الظٛ اؾتز ضىشتبض   ،2025زضنسي ز١يب سب ؾبٗ  

 ٧بي اىطاز ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕيطز. ٧بي ٧عي٦٢ ا٤ٖٙ

ثت٦   ط٣ا١ي،  ا١شَبٗ ؾبذشبض ذب٤١از٥ ٣ ا٤ٖٙي ٢ٝحها٧ب ثبيس ض٣ي ؾ٦ خ٢ج٦ اظ ثبظاض ٝهطه ٢٧س ٝشٞطّع ق١٤س: اىعايف ىط قطّز

 ىطز ق٨ط ١كي٢ي.

 تحًل الگًَای َشیىٍ

عت٤ض ض٣ظ اىع١٣تي   ثت٦  ٦ّ ٝؿيط ضقتس ٝشيتب٣سي زاضز.     ٢ّس ٝيديط٣ي ٧عي٦٢  -ث٢سي ٧عي٦٢ اظ د٢ح ا٤ٖٙي ٝشيب٣ر زضآٝس عج٦َ

 .ثبقس ٝيقس٥ ٣ ١ي٤ش آٟ زض حبٗ ٕؿشطـ سجسي٘  فبٝ٘ ىطإيطي زض سدبضر ٢٧س ٦ي٢شط١ز ث ا

ٟ  ق١٤س سَؿيٜ ٝياظ ثبال ث٦ دبيي٠ زض ٢٧س ذب٤١اض٧ب اظ ١ؾط زضآٝس ث٦ د٢ح عج٦َ  ،  ٝيٚيتبضز  16، آضظ٢ٝ٣تس 15اٟزط، ز٣ٙشٞت 14)١رجٖتب

زضنس  8ؾ٨ٜ اي٠ ز٣ عج٦َ اظ  2025سب  2016سطي زاض١س ٣ اظ ؾبٗ  ز٣ عج٦َ زضآٝسي ا٣ٗ ضقس ؾطيـ ،(٢٢ّ18س٥ ٣ سَال 17ثقسي
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زضنتس ّتب٧ف يبىشت٦ اؾتز.      18زضنس ث٦  31ٕبٟ اظ س٢٢ّ زضنس اىعايف يبىش٦ اؾز. اي٠ زض حبٙي اؾز ٦ّ ؾ٨ٜ سَال 16ث٦ 

بٝس٧بي ثعضٕي ثتطاي  يش٦ ٢٧س ١يع سنييط ٤ٞ١ز٥ اؾز. اي٠ سنييطار دا٧٤ٖٙبي ضىشبض ٣ ٧عي٦٢ ٝهطه ٢٢ّسٕبٟ خبٝق٦ سْبٝ٘ يبى

 بً ثب قطايظ خسيس زاضز.   غج٧ب ثطاي ا١ چ١٤ٖٖي ضىشبض قطّز

 پیص بیىی آیىدٌ

٧بي ٝهطه قت٤ز. زض ٤ٝاخت٦ ثتب سنييتط ١يتبظ ٣ ضىشتبض        ضىشبض ٣ ا٤ٖٙ زضس٤ا١س ؾجت سنييطار ىبحكي  ٝيثط٣ظ ٕطايكبسي زض اىطاز  

٧بي ّؿت ٣ ّبض ذ٤ز ضا ثب ١يبظ٧تب ٣ ضىشبض٧تبي خسيتس     ٧بي ٝشقبضه ضا ض٧ب ّطز٥ ٣ ا٤ٖٙ قطّز ٧ب ثبيس ض٣ـ٢٢ّسٕبٟ،  ٝهطه

 ٢ٝغجٌ ١ٞبي٢س.

ضا ٝغتطح ١ٞت٤ز٥    ٢٧س ؾبذز ٨ٝبضر ٢٧س، ٢٧س زيديشبٗ،١ؾيط ثطاي سطميت ث٦ ٝهطه ّبال٧بي زاذٚي ققبض٧بيي ٢٧س  ز٣ٙز

 ٝيٚيبضز 1.2 اظ . زاض١س ١يعثباليي  ٝهطهٝيعاٟ ٧ؿش٢س  خ٨ب١ي ٣ ٝحٚي ذسٝبر ز٢٧سٕبٟ زض في٠ حبٗ ٦ّ اضائ٦ ٢٧سيبٟ .اؾز

 .ا١س ٕطىش٢٢ّ٦س٥ ثبال ٍطاض  ٦ّ زض ٕط٥٣ ؾ٢ي ٝهطه ٧ؿش٢س ؾبٗ 35 ظيط ١يط ٝيٚي٤ٟ 800اي٠ ّك٤ض خٞقيز

 يدتبز ا ضا ّبال٧تب  ٣ ذتسٝبر  ثتطاي  سَبضتب  ق٨ط١كي٢ي، ؾطيـ ضقس ٣ ٧بي ٤٧ق٢ٞس ٤ٕقي ١ي٤ش ،ظيبز اخشٞبفي سحطُ ٢٧س زض

 اظ زضنس 98) ا١ٖٚيؿي آق٢بيي ٢٧سيبٟ ث٦ ظثب٦ّٟ  اؾز اي٠ ٣اٍقيز. ث٦ اي٠ ا١ساظ٥ ١ج٤ز٥ اؾز ديف ؾبٗ 7 سب 5 زض ٦ّ  ّطز٥

٣ ؾت٤از   اي٢شط١تز  يثتبال  ؾتطفز ٧ٞتطا٥ ثتب    اؾتز(  ٢٧سي ظثبٟ ث٦ زضنس 2 ىَظ ٣ ا١ٖٚيؿي ظثبٟ ث٦ آ١الي٠ خؿشد٤ي ّ٘

قت٤ز   ؾجت ٝي ٦ّ اي٠ اٝط ّطز٥ اؾز ىطا٧ٜ خ٨ب١ي ٧بي قطّز ٧ْٞبضي ثب ثطاي آ٨١ب خ٨ز  ثعضٕي ، ىطنززيديشبٙي ٝطزٛ

 .زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤ز ثعضٓ ٝهطىي سَبضبي ثبظاض يِ ف٤٢اٟ ث٦ ٢٧س سب

ٝهتطىي د٤يتبي    ثبظاض ٣ ٝحٚي ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ١يبظ ثب ضا ذ٤ز ٝحه٤الر ٢٢ّس ٝي ىقبٙيز ٢٧س زض ٦ّ خ٨بٟ ٧بي قطّز اّثط

ؾجعيدبسي ثب شائَت٦   اقبض٥ ٤ٞ١ز ٦ّ ثعضٓ اي ظ١ديط٥ يْي اظ ضؾش٤ضاٟ ٧بي س٤اٟ ث٦ ٝي ٦١٤ٞ١اي ثط. ا١س زاز٥ غجيٌس اي٠ ّك٤ض

اقبض٥ ٤ٞ١ز ٦ّ ثت٦   ٧ب اْٙشط١٣يْي ٣ سبّؿي ٧بي ٧ٞچ٢ي٠ ٝي س٤اٟ ث٦ ذطز٥ ىط٣قبٟ ثطذظ، سدبضر ،٢ّس ٝيٝطزٛ ٢٧س فطض٦ 

 ٢٢ّس. ٧بي افشجبضي زض ٢٧س د٤ٗ ّبمصي ٍج٤ٗ ٝي خ٨ز ض٣اج ّٜ ّبضر
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٣  زضنتس ثطؾتس   18ثت٦   2018 ؾبٗ سب اي٢شط١ز ١ي٤ش ق٤ز ضقس ٝي ثي٢ي ديف ٤٧ق٢ٞس، ٧بي ثب س٤خ٦ ث٦ ض٣اج اؾشيبز٥ اظ٤ٕقي

زض اذشيتبض   ٣ ؾتطفز  ّتبضايي،  ٖٝبثبيز ثط ثب١ي٦ ث٦ اي٢شط١ز ٝشه٘ قت١٤س. ثتب اىتعايف    2قكهس ٧عاض ض٣ؾشب ثب د٢٨بي ثب١سي 

 ق١٤س. ٍسضر ذطيس ثبال ٣ حطّز ث٦ ؾ٤ي سطٍي ٣ ضقس ٝي ٧ب سجسي٘ ث٦ اىطازي ثب ٢٧سي ثيكشط زاقش٠ د٤ٗ،

 ثبقس ٝيث٦ ثبظاض ٢٧س ٝحه٤الر چي٢ي ٣ض٣ز يْي اظ س٨سيسار ّك٤ض ٢٧س زض خ٨ز سؿريط ثبظاض ٣ سضقيو س٤ٙيسار اي٠ ّك٤ض 

٘ . ثبق٢س ىقبٗ ٝي ا١ج٥٤ ٝهطه ٣ س٤ٙيس اؾشطاسػي زض ٧ب چي٢ي٦ّ ؾجت ١ٖطا١ي ٝؿئ٤ٙي٠ قس٥ اؾز.  ٟ دتبيي  انتٚي  زٙيت  ٠ ثت٤ز

ٟ  ؾطاؾتط  اظ ضا ا٣ٙيت٦  ٝت٤از  چتي٠ . اؾز چي٠ ز٣ٙز نبزضار ٝح٤ض ؾيبؾز ٣ ّٜ ٕصاضي ؾطٝبي٦ ٍيٞز آ٨١ب،  ذطيتساضي  خ٨تب

 . ىط٣قس ٝي خ٨بٟ ث٦ ضا ٨١بيي ٝحه٤ٗ ٣ ٢ّس ٝي

 اظ اٝتب . ٢٢ّتسٕبٟ زاض١تس   ٢ٝبىـ ظيبزي ثتطاي فطضت٦   ٣ ٧ؿش٢س زؾشطؼ زض اي ٕؿشطز٥ ع٤ض ث٦ سط ٣ اضظاٟ ١ؿجشب چي٢ي ّبال٧بي

دتؽ اظ ىتط٣ـ    ذتسٝبر  يب سضٞي٠ ثس٣ٟ ٣ سط دبيي٠ ّيييز ضقيو ث٤ز٥ ٣ ثب چي٢ي اْٙشط١٣يْي اي٢ٞي ّبال٧بي زيٖط، ؾ٤ي

ٟ  ثؿش٦ ث٦ ٢ٝدط ٢٧س زض چي٢ي ّبال٧بي ظيبزي ١يؿز ٦ّ حض٤ض ظٝبٟ. ق١٤س فطض٦ ٝي  س٤ٙيتسي  ٣احتس٧بي  اظ ثؿتيبضي  قتس

 ٍيٞتز  ٧ٞچ٢ي٠. ا١س يبىش٦ ؾيؿشٜ ىط٣ـ ؾبذشبض يِ زاضي ٣ ٢٢ّس يٝ ى٦ٚ س٤ٙيس ع٤ض ث٦ زضچي٠ اي ن٢بيـ ّبضذب٦١. اؾز قس٥

   ٨باي٢ ٦ٞ٧ ثط فال٥٣. ق٤ز ٝي قسٟ ٝحه٤الر سط اٝط ثبفث اضظاٟ اي٠ ٦ّ اؾز ٢٧س اظ ّٞشط ثؿيبض چي٠ زض سبٝي٠ ظ١ديط٥

اظ . ثبقتس  سط اضظاٟ ب٧ ٍيٞز ٦ّ ق٤ز ٣اضزار ؾجت ٝيّٜ ٣ ف٤اضو  ٝؿشَيٜ ميط ٝبٙيبر ٣ ثبال ٣ضي ث٨ط٥ ذبٛ، ٤ٝاز ّٜ ٧عي٦٢

 .ق٤ز ٝي س٤ٙيس اىعايف ثبفث ٧ب يبضا٧٦١ٞچ٢ي٠  ٣ نبزضار اىعايف ثطاي ا١ٖيع٥عطىي 

ـ  ٣ چي٢تي  ّبال٧تبي  ٣اضزار حشتي  ٢٧تس  زض ٢٢ّسٕبٟ س٤ٙيس اظ ثطذي . ز٢٧تس  ذت٤ز ا١دتبٛ ٝتي    ثطچؿتت  سحتز  ضا آ٨١تب  ىتط٣

زض  ،دؽ اظ ىط٣ـ ذسٝبر ٣ ٕبضا١شي ثب ٣ ّطز٥ ٣اضز چي٠ اظ ضاٝشيط٦ٍ  ٝبضّساض ٧بي ٤ٕقي ذبل ع٤ض ث٦ ي٢٧س س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ

ٜ  ثي ٧بي ٣ضيبى٢ ٢٧س، زض ّبضسي ؾيٜ ز٣ ٤٧ق٢ٞس ٧بي سٚي٠ ىط٣ـ ٢ٝؾ٤ض ٢٢ّس. ث٦ ثبظاض فطض٦ ٝي  Reliance چتي٠  ؾتي

Communications LTD 19،  اؾز ذ٤ضز٥ ٕط٥ ٢٧س، ٝربثطاسي ذسٝبر ز٢٧س٥ اضائ٦ ٝطّع ز٣ٝي٠ثب. 
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 Reliance Communications Ltd ؾجِ ث٦(RCom)  ِٕط٥٣ ث٦ ٣اثؿش٦ قطّز اي٠. اؾز ٢٧س ثٞجئي، ١ب٣ي زض آٟ َٝط ٦ّ اؾز ٝربثطاسي قطّز ي 

Reliance Anil Dhirubhai Ambani قس٥ اضائ٦ ذسٝبر. اؾز ( ٘ٝاي٠ قطّز قب GSM Voice2 ؛G، 3G، 4G،) ٣ نسا ٣ ثبثز ذغ٤ط ثب١س بيد٢٨ 

Direct-to-Home (DTH)، اؾز ٢٧س زض آٟ فٞٚيبسي ٧بي ظٝي٦٢ ث٦ ثؿش٦. 
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ا١دتبٛ قتس٥ ٕطايكتبر ٍت٤ٝي      20زدبضسٞبٟ ٝسيطيز ٣ فٚت٤ٛ ا١ؿتب١ي زا١كتٖب٥ زيٞتس    اظ ؾ٤ي  2015زض سحَيَي ٦ّ زض ؾبٗ 

 اظ ١يتط  ٧200تبي س٢ؾتيٜ قتس٥  ثتي٠     دطؾكت٢ب٦ٝ  ثت٦ ٧ٞتي٠ ٢ٝؾت٤ض   ٢٢ّسٕبٟ ٢٧سي ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٦ اؾتز.   ٝهطه

 .اؾز س٤ظيـ قس٥ ٤ٙ21زي٨ب١ب ق٨ط٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه

ثتب ا٧تساه    ٣اضزاستي  ّبال٧بي ثطاي اقشيبً ٢٧سي ٣ ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه زض ٝي٤ٍ سٞبيالر ٝيعاٟ ثطضؾي ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٝغبٙق٦ اي٠ 

 اؾز: قس٥ ظيط ا١دبٛ

ا١دتبٛ   ٢٧تس  زض ٍت٤ٝي  سٞتبيالر  ٕؿشطزٕي ٣ ذبضخي ّبال٧بي ذطيس ثطاي ٢٧س ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ضىشبض ثطضؾي انٚي ٧سه •

 "ثبـذبضخي ثرط يب زي٤ا٦١  ّبالي" ٥:اي٠ ث٤زاظ آ٨١ب ٝٚشي ٦ّ ثطزاقز ف٤ٞٛ  ،قس٥ اؾز

 ٢٧س ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه زض ٕطايي ٤ٍٛ ٝيعاٟ ٕيطي ا١ساظ٥  •

11ض٣ـ  اظ اؾشيبز٥ •
CETSCALE ٧بي ٕطايف ٕيطي ا١ساظ٥ ثطاي "Swadeshi

23
 ٢٧س خبٝق٦ زض آٟ افشجبض ٣ "

 ذبضخي ٣ ٢٧سي ٝهطىي ّبال٧بي ٢٢ّسٕبٟ س٤ٙيس ث٦ ذبل ضا٧جطز٧بي ديك٨٢بز •

ٟ . ٠ ّكت٤ض زاضز اي سبضيد ٢٧س ٍسٝشي ث٦ ا١ساظ٥ زض ٕطايي ٤ٍٛ  "ثتبـ ٢٧تسي ثرتط    ٢٧تسي " قتقبض  ثتعضٓ ٝتطزٛ ضا ثتب    ض٧جتطا

 .ثطا١ٖيرش٢س

 زاز٥ ستطخيح  ٢٧تسي  ّبال٧بي ض٣ز ا١شؾبض ٝي ث٦ْٚ ق٤ز ١ٞي ٕطىش٦ ١ؾط زض اذالٍي ّبضي ميط ف٤٢اٟ ث٦ ذبضخي ّبال٧بي ذطيس

 ثت٦ ا١تساظ٥    ٢٧تسي ٢٢ّتسٕبٟ   ٝهطه زض ٕطايي ٤ٍٛ ٝيعاٟ ٦ّ ز٢٧س ٝي ١كبٟ ١شبيح. ق٤ز ٕطىش٦ ١بزيس٥ ذبضخي ّبال٧بي ٣ قس٥

٣خت٤ز   ،قت٤ز  ٝتي  ذتبضخي  ّبال٧تبي  ثطاي ذه٤ٝز ث٦ ٢ٝدط امٚتآ٨١ب  ٕطايب٦١ ٤ٍٛ ٧بي ّك٤ض٧ب ٦ّ ٕطايف ثطذي اظ زيٖط

 .١ساضز

ٟ  ٝهطه ذطيس فبزر ٣ ٕطايي ٤ٍٛ ثي٠ ضاثغ٦ ثط قس٥ ا١دبٛ ٝغبٙق٦  ّت٦  اؾتز  آٟ ثيتب١ٖط  ٧تب  زاز٥. سبّيتس زاضز  ٢٧تس  ٢٢ّتسٕب

 ؾت٢ي  ٧تبي  ٕط٥٣ ٝيبٟ زض س٤خ٨ي ٍبث٘ ٧بي سيب٣ر حبٗ، اي٠ ثب. اؾز يْؿبٟ يخ٢ؿيش ٣ سحهيٚي ؾغ٤ح ٝيبٟ زض ٕطايي ٤ٍٛ

 ؾتبيط  ثتب  َٝبيؿت٦  زض ٕطايتي ثيكتشطي   ٤ٍٛ( ؾبٗ 30 سب 18 ؾ٢ي ٝحس٣ز٥ زض)٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه سطي٠ خ٤اٟ. ٣خ٤ز زاضز ٝرشٚو
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 Department of Management and Humanities, Sant Longowal Institute of Engineering and Technology 

(Deemed University), Longowal, Sangrur, Punjab, India 
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 Ludhiana 

توضيح داده شده است.  1وش در صفحه ايه ر   
11

  
 ثب ٢٧س زض اٍشهبزي قطايظ ث٨ج٤ز ٣ ٍسضر اظ ثطيشب١يب اٝذطاس٤ضي ثطزٟ ثي٠ اظ آٟ ٧سه ٦ّ اٍشهبزي ٢٧سي ث٤ز. ٢ٝؾ٤ض اؾشطاسػي ٕطايي ٝٚي ٣ اؾشَالٗ خ٢جف اظ ثركي 23

 . زاقز ثط زض ضا س٤ٙيس ىطاي٢س٧بي ٣ زاذٚي س٤ٙيسار احيبي ٣ ثطيشب١يب ٝحه٤الر سحطيٜ Swadeshi خ٢جف اؾشطاسػي. ث٤ز ؾبز٥ ان٤ٗ اظ ديط٣ي
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ٝيتعاٟ  زض  ٢٢ّسٕبٟ ؾتجت سيتب٣ر   ٕطايكبر ٤ٍي ٝهطه ٧ب حبّي اظ آٟ اؾز ٦ّ فبٝ٘ ؾ٠ زض سحٚي٘ .زاض١س ؾ٢ي ٧بي ٕط٥٣

ٟ زض اذشيتبض   اضظقت٢ٞسي  س٤ا١تس اعالفتبر   ٝتي  ايت٠ ١شيدت٦  . زاضزٕطايي آ٨١ب  ٤ٍٛ ٛ  زض ثبظاضيبثتب  ٧تبي  اؾتشطاسػي  س٤ؾتق٦  ٢٧ٖتب

 ثٖصاضز. ذبضخي ٣ زاذٚي ٝحه٤الر ثطاي ٢٧س ثبظاض زض يبثي ٤ٍٝقيز

ٝي س٤ا١س زض فطن٦ فالٝز سدبضي ثي٠ اٙٞٚٚي ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕيطز ٣  «ؾبذز ٢٧س» اثشْبض ٢٧س ثب ز٣ٙز س٤ؾظ ٕطايي ٤ٍٛ

 .احشطاٛ ٣ مط٣ض ىطزي ايدبز ٢ّس« ٢٧سي ثبـ ٢٧سي ثرط»زض فطن٦ زاذٚي ثب ز١جبٗ ٤ٞ١زٟ ققبض

 يیتىبم .5

 2016خٞقيتز ايت٠ ّكت٤ض زض ؾتبٗ      .اؾتز  قس٥ ٣اٍـ ٠ي٢٧س٣چ ط٥يخع قج٦ قطً ٦يحبق زض ش٢بٛي٣ يؿشيبٙيؾ٤ؾ ي٤٨ٞضخ

.  ٕتطزز  ٝحؿت٤ة ٝتي  ٝيٚي٤ٟ ١يط ثطآ٣ضز قس٥ ٦ّ اظ ١ؾط خٞقيز چ٨بضز٧ٞي٠ ّك٤ض خ٨بٟ ٣ ٨١ٞي٠ ّك٤ض آؾتيب   94.6ز حس٣

 ثتط اؾتبؼ ثطاثتطي     زض ز١يتب  ؾي ٣ د٢دٞي٠ ّكت٤ض  ٣ خ٨بٟ اٍشهبز چ٨٘ ٣ ٧يشٞي٠ يزاذٚ ١بذبٙم سيس٤ٙ اظ ١ؾط اي٠ ّك٤ض

، APEC فضت٤  ّكت٤ض ايت٠  . ثبقتس  ٝي( PPP) سيذط ٍسضر
11

ASEAN  وWTO  ي٧تب  ي٢ت يث فيدت  ثطاؾتبؼ  .اؾتز 

PricewaterhouseCoopers زض ،ضا زاقتش٦ ثبقتس   خ٨بٟ ياٍشهبز ضقس ٠يقشطيؾط اؾز ٠ْٞٝ ش٢بٛي٣ ،2017 ٦يى٤ض زض 

ٗ  ستب  ض٣ز ا١شؾبض ٝتي  اؾز زضنس 1/5 حس٣ز آٟ ؾبال٦١ يزاذٚ ١بذبٙم سيس٤ٙ ضقس ١طخ ٦ّ يحبٙ  اٍشهتبز  ثيؿتشٞي٠  2050 ؾتب

   .ز٤ق خ٨بٟ

 :اؾزق٤ز ث٦ قطح ظيط  ٝيزض اي٠ ّك٤ض ٢٢ّسٕبٟ ث٦ ّبالي ذبضخي  ٦ّ ؾجت سٞبي٘ ٝهطهثطذي اظ زاليٚي 

 ثتب  ؿت٦ يَٝب زض ٦ّ اي٠ سقساز ا١س، قس٥ ق٢بذش٦ "يش٢بٝي٣ يثبال زيييثب ّ يّبال٧ب" ٝحه٤ٗ ثب ٝكرهبر 500 س٨٢ب 

 .ثبقس ٝيثؿيبض ّٜ  اؾز ثبظاض زض ي ٦ّٖطيز ٝحه٤ٗ ٧ب ٤ٟيٚيٝ

 اظ فيث ،يٝهطى ٤ٝاز سب كطىش٦يد يى٢ب٣ض اظ ش٢بٛ،ي٣ ث٦ يزاس٣اض يّبال٧ب حبضط، حبٗ زض  ٜ  س٤ؾتظ  قتس٥  سيت س٤ٙ حدت

 .اؾز ش٢بٛي٣ س٢٢ّسٕبٟيس٤ٙ
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 اظّتباليي   ٢ْت٦ يا ٘يت زٙ ث٦ ىَظ ٝطزٛ اظ يبضيثؿ. اؾز زي٣ضقاي٠  يانٚ ٘يزال اظ يْي ٢٢ّس٥ ٝهطه ي٣ا١ك٢بؾض 

 آٟ زيييّ ٘يزٙ ث٦ ٦١ ٢٢ّس يٝ يساضيذط قس٥ اؾز آ١طا ٣اضز يذبضخ ّك٤ض ِي

 ثت٦  عي١ يزاذٚ ٝحه٤الر ١ب٢ٝبؾت يث٢س ثؿش٦ ٣ ثبال ي٧ب ٞزيٍ قس٥، ٢ٝؿ٤خ ي٧ب يس٤ٙ٤٢ْغ ،دبيي٠ سيس٤ٙ زيؽطى 

 .٢ّس يٝ ِّٞ ي٣اضزاس يّبال٧ب يثطا٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه حيسطخ

 ٣ ٢تس ز٧ ١ٞتي  نتبر يسجٚ ثت٦  يبزيظ زيا٧ٞ آ٨١ب. ٢٢ّس يٝ سٞطّع ينبزضاس يّبال٧ب سيس٤ٙ ث٦ س٨٢ب ٧ب قطّز اظ يبضيؿث 

 .١ساض١س زاذ٘ زض يثبظاض چي٧

ٝ ي٣"ّٞذتي٠   2017اظ ا٣ايت٘ ؾتبٗ    ٣يش٢بٛ ث٦ ٕيش٦  ٝقب٣ٟ ٣ظيط ن٢قز ٣ سدبضر ٝ ي٣ ٝحهت٤الر  اظ ٧تب  يش٢تب  اؾتشيبز٥  يش٢تب

" س٢ّ٢ يٝ
٧ب ٣ اثعاض ٤ٝضز اؾتشيبز٥ ٣ظاضر   ىقبٙيز .ا١ساظي قس ضا٢٢ّ٥سٕبٟ ث٦ ذطيس ٝحه٤الر زاذٚي  ثطاي سك٤يٌ ٝهطه  25

 ر ثطاي سحٌَ اي٠ ققبض فجبضر اؾز اظ:ن٢قز ٣ سدبض

  ٝهتطه ٝحهت٤الر    زض خ٨تز ٢٢ّتسٕبٟ   اىعايف ؾغح إٓب٧ي ٝهتطه  ثطاياضسجبط خٞقي  ٧بي ؾيؿشٜاؾشيبز٥ اظ

٢٢ّسٕبٟ  دصيطي ٝحه٤السكبٟ ٣ س٤ؾق٦ اضسجبط ٝيبٟ س٤ٙيس ٧بي اٍشهبزي ثطاي ث٨ج٤ز ضٍبثز ٣يش٢بٝي، حٞبيز اظ ث٢ٖب٥

 ّبال زض ق٨ط٧ب ٣ ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيي  ٢٢ّسٕبٟ ثطاي خبثدبيي  ٣ س٤ظيـ

 ٧ب ٣ ا١دٞت٠ ٧تب ثتطاي     زيٖط ٣ظاضسرب٦١ ٧ب، ثرف٧ْٞبضي ثب  اعٞي٢بٟ اظ ّيييز ٝحه٤الر ٣ ث٨ساقز ٤ٝاز مصايي

 ١ؾبضر ثط ثبظاض  

  ث٦ ز٣ٙز ثطاي ا١شكبض اؾ٢بز ٍب١٤١ي زض ظٝي٦٢ حٞبيز اظ ٝحهت٤الر ٣يش٢تبٝي زض ثتبظاض زاذٚتي زض چتبضچ٤ة      ٝكب٣ض٥

 ٧بيي ثب ؾبظٝبٟ سدبضر خ٨ب١ي   ٞٚٚي ٣ ٤ٝاىَش٢ب٤ٍ٦ٝا١ي٠ ثي٠ اٙ

 ٢ٝبعٌ آظاز ثطاي ا١شَبٗ ٝحه٤السكبٟ ٣ ايدبز ٣  ٧بي ن٢قشي ٧بي اٍشهبزي ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيي، دبضُ ِّٞ ث٦ ث٢ٖب٥

 يـ  ظٝؿيط٧بي ٤١ي٠ س٤

 ي٣ يّبال٧ب د٤يبٟزا١ك" ف٤٢اٟ سحز يكي١ٞب يثبظ ِي ،٧بي حٞبيز اظ ؾبذز زاذ٘ ثط١ب٦ٝ چبضچ٤ة زض ٝ  ضا يش٢تب

 قس ثطٕعاض زا١كٖب٥ د٢ح د٤يبٟزا١ك ٝكبضّز ثب "سكريم ٝي ز٢٧س
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ٝطزٛ ٣يش٢تبٛ ضا ثتطاي ؾتبذش٠     يٝٚ مط٣ض ٣ يدطؾش ٣ع٠ س٨٢ب ٦١ ،"٢٢ّس يٝ اؾشيبز٥ يش٢بٝي٣ ٝحه٤الر اظ يش٢بٝي٣" ٠يّٞذ

 ثتبالسط  زيت ييّ بثت  ٝحهت٤الر  سيت س٤ٙ ضا ثت٦  ّبض٧ب ٣ ّؿت ث٦ْٕٚيطز،  ٢٢ّسٕبٟ ٧سه ٝي ثب سٞطّع ثط ىط٢٧ٔ ٝهطه ّك٤ض

 ١ٞبيس. ي سطميت ٝيزاذٚ ٕب٢٢ّٟس ٝهطهٝش٢بؾت ثب ؾٚي٦َ 

ٞ  ٌيت عط اظ سيت ثب٢٢ّتسٕبٟ   ٝهتطه  ٣ ّبض٧تب  ٣ ّؿتت  ،يٝحٚت  َٝبٝتبر  ٠،يّٞذت  ٠يت ا ثركتي  اىعايف اثتط  يثطا  ٣ ٢بض٧بيؾت

ثتب   ،٤ز ث٦ ٝطزٛي ذسدبض ١بٛ ١سٟق٢بؾب ث٦ سٟيضؾ يثطا ضا ذ٤ز ي٧ب سالـ ثبال، زيييّ ثب يش٢بٝي٣ ٝحه٤الر ي٧ب كٖب٥ي١ٞب

 .يْسيٖط ٧ٞب٢٧ٔ ١ٞبي٢س

 يثتطا . ز٧تس  فياىتعا  ضا يش٢بٝي٣ ٝحه٤الر اظ اؾشيبز٥ ث٦ بظي١ زض ظٝي٦٢ ٝطزٛ يإٓب٧ سب بثسي فياىعا سيثب ٧بي ف٤ٞٝي ّٞذي٠

 ٞزيٍ ٣ زيييّ ٤ٝضز زض يَيزٍ اعالفبر الظٛ اؾز ٣ ثبقس زاقش٦ ٣خ٤ز يي٧ب بؾزيؾ سيثب ٕب٢٢ّٟس ٝهطه ح٤ًَ اظ حٞبيز

 .زق٤ اضائ٢٢ّ٦سٕبٟ  ٝهطهث٦  ٝحه٤ٗ ٧ط

 دتصيطي  ضٍبثتز  ٣ زيت ييّ ث٨جت٤ز  يثطا ضا يا كطىش٦يد ي٧بِ يس٢ْ ٣ ز٢٧س اضسَب ضا ذ٤ز ي٧ب ي٣ضبى٢ سيثب ٧ب ث٢ٖب٥ حبٗ ٠يف زض

 ىتط٣ـ،  اظ دتؽ  ذتسٝبر  ٣ ذت٤ة  ٝحه٤الر اضائ٦ ثب سيثب آ٨١ب. ٢٢ّس افٞبٗ ذ٤ز ٝحه٤الر س٤٢ؿ ٣ ٧ب ٞزيٍ ّب٧ف ،٧بّبال

 يثطزاض ث٨ط٥ يثطاٝكرهي  ياؾشطاسػ ٣ زاز٥ فياىعا ضا ذ٤ز نبريسجٚ سيثب ٠ي٧ٞچ٢. ز٢٧س ١كبٟ ضا ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ث٦ احشطاٛ

 .ثبق٢س زاقش٦ يزاذٚ ثبظاض اظ

 اوذيوشی .6

 

 قتس٥  ٣اٍـ آؾيب قطٍي خ٤٢ة زضيبي زض ،خ٨بٟ اٙدعايط ٝدٞـ ثعضٕشطي٠ ف٤٢اٟ ث٦ ا١س١٣عي خ٤٨ٞضي ضؾٞي غ٤ضثيب  ا١س١٣عي

 . ث٤ز٥ اؾز  ١يط ٝيٚي٤ٟ 258اي٠ ّك٤ض خٞقيز 2016 بٗؾ زض .اؾز

 ايت٠ ّكت٤ض  . ٕطزز ٝحؿ٤ة ٝي خ٨بٟ ٤١ؽ٤٨ض اٍشهبز٧بي اظ يْي ٣اؾز  قطٍي خ٤٢ة آؾيبي زض اٍشهبز ثعضٕشطي٠ ا١س١٣عي

ثط اؾتبؼ قتبذم   . اؾز  قس٥ ث٢سي عج٦َ ٤١ؽ٤٨ض ن٢قشي ّك٤ضيِ  ف٤٢اٟ ث٦ ٣اؾز  G20ٕط٥٣ اٍشهبزي  فض٤ ٧ٞچ٢ي٠
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ٟ  ا١تس١٣عي . اؾز ثطاثطي ٍسضر ذطيس ١ؾط اظ ي٠ ّك٤ضخ٨بٟ ٣ ٧يشٞ ثعضٓ اٍشهبز زاذٚي قب١عز٧ٞي٠ ذبٙم١ب س٤ٙيس  ٧ٞچ٢تب

 (.زاضز قطّز 141 ٝطّعي ز٣ٙز) ٣اثؿش٦ اؾز. ز٣ٙشي ٧بي قطّز ٝبْٙيز ٣ ز٣ٙشي ث٤زخ٦ زاذٚي، ثبظاض٧بي ث٦

 اظ ثقضتي  .سطميتت ١ٞت٤ز٥ اؾتز    اٍشهتبزي  انالحبر ا١دبٛ ث٦ ضا ا١س١٣عيبيي ض٧جطاٟ اٍشهبزي زق٤اض قطايظ سبضيري ٙحبػ ث٦

ٗ  زض ا١س١٣عي ضقس ٦ّ آ١دب اظ اٝب. اؾز ذ٤ة ؾيبؾز ثطاي ثس ٧بي ظٝبٟ ٦ّ ث٤ز١س ٝقشَس اٟ اي٠ ّك٤ضطض٧ج  ّتب٧ف  2014 ؾتب

. اؾز ٥ازز اىعايف اي ميطسقطى٦ ٤ٝا١ـ ا٤١اؿ ٍبٙت زض ضا حٞبيشي اٍساٝبر آٟ، خبي ث٦ ٣ قس٥ ذبضج ا٤ٖٙ اي٠ اظ ز٣ٙز اؾز، يبىش٦

ٟ  ٝهتطه  ٍيٞز اىعايف ثبفث احشٞبال اٍساٝبر اي٠  ٣ ذ٤ا٧تس قتس   آ٨١تب  ذطيتس  ٍتسضر  ثت٦ فٚتز ّتب٧ف    ا١تس١٣عيبيي  ٢٢ّتسٕب

 .٢ّس ٝي سضقيو ضا بييا١س١٣عي ٧بي قطّز ٣ضي ث٨ط٥ ٣ دصيطي ضٍبثز

 خ٨ٞت٤ض  ضئتيؽ  طزٝتي ٝ ٧تبي  ؾيبؾز ٣ خ٨ب١ي سبٝي٠ ظ١ديط٥ زض ٧ب ثب چي٢ي ضٍبثز اىعايف ذبضخي، ضس احؿبؾبر ٤ٍي، ض٣دي٦

 ثتب . اؾز  ٕطايب٦١ قس٥ ٧بي حٞبيز زؾؾجت حطّز ا١س١٣عي ث٦ ؾ٤ي ؾيب ي ٧ؿش٢س ٦ّف٤اٝٚاظ  ٦ٞ٧ ،(خب٣٤ّي) ا١س١٣عي خسيس

ظٝتبٟ  زض اٍتساٝبر ٝتص٤ّض    احشٞتبال  ،بييا١تس١٣عي اٍشهتبزي   ٧بي ث٢ٖب٥ ٢٢ّ٣سٕبٟ  ٝهطه ثطاياي٠ اٍساٝبر  ٢ٝيي ف٤اٍت ٣خ٤ز

 .يبىز ذ٤ا٧س ازا٦ٝ خ٣٤ّ٤ي بّٞيزح

ٙصا الظٛ اؾز   .اي٠ ّك٤ض ٝٚعٛ ث٦ ضفبيز ٝب١ييؿز ا١د٠ٞ اؾز 26آٟ آؾ٦ اٍشهبزي ا١د٠ٞ ثب س٤خ٦ ث٦ فض٤يز ا١س١٣عي زض 

٧بي فض٤ ض آٝبزٕي ضٍبثز ثب زيٖط ّك٤ ا١س١٣عي، ؾطٝبي٦ ٣ ٨ٝبضر ١يط٣ي ّبض ٧ب ٕصاضي ٝحه٤الر ٣ ذسٝبر زاذٚي، ؾطٝبي٦

 ا١د٠ٞ ضا زاقش٦ ثبقس.

 ثتبظاض  قت٤ز ظيتطا   ايدتبز ٝتي   ا١تس١٣عي  ثتطاي  ذت٤ثي  ىطنز زاذٚي حٞبيز ٢٢ّس، ٝحه٤ٗ بيي اظبٟ ا١س١٣عي٢٢ّسٕ ٝهطه إط

 اٝب. ض٣ز ث٦ قٞبض ٝي ثعضٓ ثبظاض يِ ف٤٢اٟ ث٦زيٖط ّك٤ض٧ب  ٣ آٟ ؾ٦ثي٠ ّك٤ض٧بي فض٤ آ ث٦ْٚ ا١س١٣عي زض س٨٢ب ٦١ ا١س١٣عي

 ثطاي س٨سيسي ٝحه٤الر ١ساقش٦ ثبق٢س، بيٚي ث٦ ذطيس اي٣٠ سٞ زاذٚي ١ساقش٦ٝطزٛ ا١س١٣عي ثطزاقز ذ٤ثي اظٝحه٤الر  إط

 .اؾز ثيكشط ٢٢ّسٕبٟ ث٦ ذطيس ٝحه٤الر ذبضخي زض حبٗ حبضط ٕطايف ٝهطه٧ٞب١غ٤ض ٦ّ  ث٤ز ذ٤ا٧س ا١س١٣عي

ثط اي٠ ثب٣ض ٧ؿش٢س  ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه س٤ؾق٦، حبٗ زض ّك٤ض٧بي زض ز٧س ٝي ٢٢ّسٕبٟ ١كبٟ ٝهطهٕطايي  ٤ٍٛ ٤ٝضز زض سحَيَبر

 اٍشهتبزي  ا١دٞت٠ فضت٤يز زض   ث٢تبثطاي٠   .يؿزه٤الر ؾبذش٦ قس٥ زض زاذ٘ ّك٤ض ث٦ ذ٤ثي ٝحه٤الر ٣اضز قس٥ ٦ّ١ ٝح

 .زاضززض ثط ضا ثب ذ٤ز  ا١س١٣عي ٝب٧ط ّبض ١يط٣ي ٣ ذسٝبر يب ٝحه٤الر ثطاي س٨سيس ٣ ٧ط ز٣ خ٢ج٦ ىطنزآٟ  ؾ٦آ
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 متصا٧بي  ،(اي ّتط٥  زضاٛ ٣ دتبح ) ذبضخي ٧بي ط٢٧ٔى اظ ثؿيبضي ث٦  ١ؿجز ا١س١٣عي خ٤اٟ ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه اظ ثؿيبضي اٝط٣ظ٥

ِ ٣ ٧ٞچ٢تي٠   مطثتي  يتب  بييٝبٙعيت  ،يؾت٢ٖبد٤ض  ،سبي٢ٚتسي  ،غاد٢تي  ،اي ّط٥ ٟ   آ٨١تب  ٝحهت٤الر  ٣ ظ١تسٕي  ؾتج  فالٍت٦ ١كتب

 ،اخشٞتبفي  ٧تبي  ضؾتب٦١  ٧ٞتطا٥،  ٧بي سٚي٠ ٝب٢١س اي اثعاض٧بي قج٦ْ ٣ ٝؿبىطر ث٦ اي٠ ّك٤ض٧ب عطيٌ اظ اي٨٢ب ٦ٞ٧. ز٢٧س ٝي 

 .ٕيطز ن٤ضر ٝيث٦ ّك٤ض  ميط٥ ٣ س٤ٚيعي١٤ي ٧بي ثط١ب٦ٝ اي٢شط١ز،

 ٤ّچِ ن٢بيـ ٣ظاضر ن٢بيـ، ٣ظاضر ثب ٧ْٞبضي زض ا١س١٣عي ثبظضٕب١ي ٣ظاضر س٤ؾظ 2009 ؾبٗ اظ ا١س١٣عي ♥ ٪100 ّٞذي٠

طـ ١ٖ ث٨ج٤ز ٧سه ثب ٦ّ اؾز "زاذٚي ذطيس" ّٞذي٠ اظ اي ٦١٤ٞ١ ّٞذي٠ اي٠. اؾز قس٥ آمبظ ٕطزقٖطي ٣ظاضر ٣ ٝش٤ؾظ ٣

 ث٨جت٤ز  ثتطاي  س٤ا١تس  ٝي ّٞذي٠ ّبضّطز اي٠. ايدبز قس٥ اؾز 2010اظ ؾبٗ  زاذٚي ٝحه٤الر ث٦ بييا١س١٣عي ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه

 ز٣ٙتز  س٤ؾتظ  اي ٢ٝغَت٦  ٣ يْذبضچ٦ خ٨ب١ي ثبظاض اظ خسيسي ز٣ضاٟ ث٦ ٣ض٣ز ثطاي آٝبزٕي ف٤٢اٟ ث٦ زاذٚي ٝحه٤الر ضٍبثز

 .ق٤ز اؾشيبز٥ ا١س١٣عي

ٗ  ز٧تس  ٝتي  ١كبٟ ٦ّ ّطز٥ عطاحي ٤يي٤ٕٙ ز٣ٙز ّٞذي٠، اي٠ زض ِ  ذتبل  ٝحهت٤ ٗ  يت . اؾتز  ا١تس١٣عيبيي  ثت٤ٝي  ٝحهت٤

ٟ  اضائت٦ . ثجط١تس  ثْتبض  ذت٤ز  ٝحهت٤الر  زض ضا ا١س١٣عي ♥ ٪100 ثطچؿت ٦ّ ق١٤س ٝي سك٤يٌ زاذٚي س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ  ز٢٧تسٕب

 ٟ ؾتغح ثتطز  ثتبال  ثتطاي  ز٣ٙز اي٠، ثط فال٥٣. ز٢٧س ٍطاض ذ٤ز ذسٝبر ٝح٘ زض ضا ٤ٕ٤ٙ اي٠ ٦ّ ق١٤س ٝي سك٤يٌ ١يع ذسٝبر

 ا٤١اؿ اثعاض٧بي ٝحه٤الر زاذٚي اظ ث٦ ١ؿجز ا١س١٣عيبيي ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه ١ٖطـ ٣ اضسَبء ٤ٕ٤ٙ اي٠ اظ ٢٢ّسٕبٟ ٝهطه إٓب٧ي

 .  ١ٞبيس اؾشيبز٥ ٝي سجٚينبسي
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 : ایزان بخش سًم

 مقذمه

ٟ  81 اظ ثيف ثب مطثي ؾيبيآ زض ٝؿشَ٘ ّك٤ض يِ ق٤ز، ١بٝيس٥ ٝي ايطاٟ اؾالٝي خ٤٨ٞضي ضؾٞي ع٤ض ٦ّ ث٦ ايطاٟ    ٝيٚيت٤

ضسجت٦  ايطاٟ اظ ١ؾط ثطاثتطي ٍتسضر ذطيتس    . ض٣ز ث٦ قٞبض ٝي خ٨بٟ دطخٞقيز ّك٤ض ٧يدس٧ٞي٠ اظ اي٠ ١ؾط ٣اؾز خٞقيز  ١يط

 ي٠ ّك٤ض ز١يب اؾز.٧يشٞ ٣ ثيؿز زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙيس اظ ١ؾط ٣ ضا زاضز خ٨بٟ ٧دس٧ٜ

ث٦ اؾتشيبز٥ اظ ّبال٧تبي زاذٚتي ٤ٝضت٤في اؾتز ّت٦       ٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه حٞبيز اظ ّبال٧بي ؾبذز زاذ٘ ٣ اٙعاٛ ٣ يب سك٤يٌ

 ،٧بي ٝؿئ٤ٙي٠ ث٤ز٥ اؾز ٣ ثطاي سحٌَ آٟ ١يع اٍساٝبسي ا١دبٛ قس٥ ٧ب ٣ زمسم٦ حساٍ٘ زض ؾ٦ ز٦٧ ٕصقش٦ ٤ٞ٧اض٥ اظ ؾيبؾز

ذطيتس ّتبالي    ز٧تس سٞبيت٘ ثت٦    ٕيطي ١كس٥ اؾز، ٙي٠ْ ١شبيح ١كتبٟ ٝتي   ٧ط چ٢س ٦ّ ٧يچٖب٥ اثط ثركي اي٠ اٍساٝبر ا١ساظ٥

ذطيس ّبالي زاذٚتي ثتس٣ٟ زض ١ؾتط     ثطاؾز. فسٛ يْذبضچٖي اٍساٝبر، ١ج٤ز ٝغبٙقبر ثبظاضيبثي ٣ انطاض اىعايف يبىش٦ ذبضخي 

ٕطىش٠ ١يبظ ٝكشطي ٣ ث٨ج٤ز ّيييز ٝحه٤الر زض ثطذي ٤ٝاٍـ ٝب١قي ث٤ز٥ ٦ّ ث٦ ٣اؾتغ٦ آٟ فٞت٤ٛ ٝتطزٛ اظ زؾتشيبثي ثت٦      

ا١س ٦ّ ١شيد٦ آٟ زض ثطذي ٝحه٤الر )ٝب٢١س د٤قبُ( ث٦ ضقس ٝقضالسي چ٤ٟ  ٝب١س٥ ثبظ ّبال٧بي ثب ّيييز ٣ ثب ٍيٞز ٢ٝبؾت

 ٍبچبً ِّٞ ّطز٥ اؾز.

زض اي٠ ثرف ثب س٤خ٦ ث٦ سدبضة زيٖط ّك٤ض٧ب ٣ ؾ٤اثٌ ايطاٟ زض ظٝي٦٢ حٞبيز اظ ّبالي زاذٚي ٤ٝاضز ديف ض٣ زض خ٨تز  

٦ الظٛ اؾز سب ثطذي ؾ٤االر ثت٦ نت٤ضر قتيبه دبؾتد     ثطاي سس٣ي٠ اي٠ ثط١بٝ ضيعي ديك٨٢بز قس٥ اؾز. ِّٞ ث٦ ثط١ب٦ٝ

 زاز٥ ق٤ز:

٦ ا٣ٗ ٧ٚت ٢ٝؾ٤ض اظ ّبالي ايطا١ي چيؿز؟ ّبال٧بي ٧سه ّساٛ ٧ؿش٢س؟ ثطاي ق٢بؾبيي ّبال٧بي ٝت٤ضز حٞبيتز زض ٣   -1

ٕطزز ث٦ ف٢ت٤اٟ ّتبالي    آيب ّبال٧بيي ٦ّ زض ّك٤ض ١٤ٝشبغ ٝي ؟ثبيس ٝكرم ٕطزز ٦ّ ٢ٝؾ٤ض اظ ّبالي ايطا١ي چيؿز

س؟  آيب ّبال٧بي س٤ٙيس قس٥ زض ٢ٝتبعٌ ٣يتػ٥ ٣ ٢ٝتبعٌ آظاز سدتبضي ثت٦ ف٢ت٤اٟ ّتبالي زاذٚتي         ١ق٤ سَٚي ٝي ايطا١ي

٢٢ّتسٕبٟ ٣ ١يتع ؾتجس ّبال٧تبي سحتز حٞبيتز ضا        س٤ا٢١س خبٝق٦ س٤ٙيتس  ق١٤س؟ دبؾد ث٦ اي٠ ؾ٤االر ٝي ٝحؿ٤ة ٝي

 ق٤ز. ٧عي٦٢ ٣ اْٝب١بر ٢ٝدط ٝيٝكرم ١ٞبيس. اي٠ اٝط ث٦ اخطاء ٤ٝىٌ ثط١ب٦ٝ ٣ خ٤ٕٚيطي اظ ٧سض ضىش٠ ظٝبٟ، 
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٧ب نطىب ثطاي ثبظاض٧بي زاذ٘ ّك٤ض اؾز ٣ يب حٞبيز ثتطاي حضت٤ض ٤ٝىتٌ زض     ٢ٝؾ٤ض اظ حٞبيز چيؿز؟ آيب حٞبيز -2

 ٕيطز؟  ثط ٝي اٙٞٚٚي ضا ١يع زض ثبظاض٧بي ثي٠

 ؿش٢س؟٧بيي ٧ ٧ب چ٦ اضٕبٟ چ٦ ّؿب١ي ٧ؿش٢س؟ ٨١بز٧بي زضٕيط زض اخطاي ثط١ب٦ٝ  ٧ب ٝربعجبٟ انٚي ثط١ب٦ٝ -3

 هذف

 "حٞبيز اظ ّبالي ايطا١ي"

 پيشىهبدی ژی   استزات 

 ي ٣ ٝٞب١قز اظ ا١حهبضحٞبيز اظ ّبالي ايطا١ي ثب ىطا٧ٜ ّطزٟ ثؿشط ضٍبثش  

 ٔاؾشيبز٥ اظ ّبالي ايطا١ي    ظٝي٦٢زض ؾبظي  ىط٢٧ 

  ّيييز ّبال٧بي ايطا١ي  اضسَبء 

 ٟق٢بؾبيي ١يبظ٧ب ٣ ؾٚي٦َ ٝكشطيب 

 ه٤الرث٨ج٤ز ١ح٥٤ اضائ٦ ٣ فطض٦ ٝح 

 ث٨ج٤ز ّيييز ذسٝبر دؽ اظ ىط٣ـ 

 هب فزصت هب ي قًت

 ا١تساظ٥   زض ضّت٠   2017ق٤ز ) ضسجت٦ ايتطاٟ زضؾتبٗ     اٙٞٚٚي ا١ساظ٥ ثبظاض ايطاٟ ثعضٓ ١كبٟ زاز٥ ٝي ٧بي ثي٠ زض قبذم

 ث٤ز٥ اؾز(. 19ثبظاض زض قبذم ضٍبثز دصيطي 

  اؾز قس٥اىعايف ٍيٞز اضظ٧بي ذبضخي ؾجت ايدبز ٝعيز ثطاي ّبالي ايطا١ي. 

 ثبقس. ؾغح إٓب٧ي ٣ احؿبؼ ٝؿئ٤ٙيز اخشٞبفي زض خ٨ز ضط٣ضر حٞبيز اظ س٤ٙيس ّك٤ض ثبال ٝي 

 ضّت٠ ضسجت٦   2017) زضؾبٗ  س٤ا١س زض خ٨ز ث٨ج٤ز ّٞي ٣ ّييي س٤ٙيسار ٤ٝثط ثبقس. ٧بي ٢ٝبؾت س٤ٙيس ٝي ؾبذز ظيط 

 ث٤ز٥ اؾز( 57زض قبذم ضٍبثز دصيطي ايطاٟ ظيطؾبذز 

 تهذیذات ي ضعف هب

 ٖٕيطز٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ١ٞيث٦ ذ٤ثي ٧بي س٤ٙيسي ي خبٝق٦ زض  ىقبٙيز١َسي٢.  



 

27 
 

    ،ثت٦ ؾترشي ثتب ّتبالي ذتبضخي ضٍبثتز       ّيييتز، ؾتٚي٦َ ٝكتشطي، سجٚينتبر ٣ ....     س٤ٙيسار زاذٚتي اظ ١ؾتط ٍيٞتز 

 ٢ّس. ٝي 

 ٜ٧بي ١ؾبضسي ثطاي ٢ّشطٗ آٟ ٣خ٤ز ٝقض٘ ٍبچبً زض ّك٤ض ٣ ضقو ؾيؿش 

 ض ْٝٞٚز ث٦ زالي٘ ٝرشٚو اظ خ٦ٚٞ ١طخ ؾت٤ز ثتبالي سؿت٨يالر ثتب١ْي، ٝبٙيتبر،      نق٤زي ٧عي٦٢ س٤ٙيس ّبال ز ؾيط

 ٝكبث٦ ض٣ي٦ ٣ ٤ٝاضز ثي٦ٞ، سأٝي٠ اخشٞبفي، ٍبچبً، ٣اضزار ثي

 ٧بي ٝطث٤ط ث٦ حٞبيز اظ س٤ٙيس ضقو ٤ٍا١ي٠ ٣ آئي٠ ١ب٦ٝ 

 ٧ب ٣ ٨١بز٧ب ضقو ٧ْٞبضي ٝيبٟ ثرف 

 ّك٤ض ٕصاضاٟ زض ثطذ٤ضزاضي اظ اْٝب١بر فسٛ ٝؿب٣ار ؾطٝبي٦ 

 ٢٢ّسٕبٟ إٓب٧ي دبيي٠ س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ اظ ١يبظ ٣ ؾٚي٦َ ٝهطه 

 ٢٢ّسٕبٟ ٧بي س٤ٙيس ٣ حٞبيز اظ ح٤ًَ ٝهطه ضقو ٝطاخـ ١ؾبضسي زض حيؼ ّيييز ٣ اؾشب١ساضز 

 "حمبیت اس تًليذ داخل "اركبن مًثز در پيشبزد هذف 

 ٧تبي  ثرتف  ،انت٢به  ٣ ّبضىطٝبيي ٧بي كْ٘س ٝربعت انٚي ٣خ٤ز زاضز. ٝؿئ٤ٙي٠، د٢حزض ٤ٝض٤ؿ حٞبيز اظ ّبالي ايطا١ي 

 ٢٢ّسٕبٟ س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ ٣ ٝهطه، ف٤ٞٝي

٧بي انٚي فسٛ س٤خ٦ ث٦ ١َف سٞبٝي ف٢بنط ٣ سٞطّع نطه ثط ١َف ف٤ٞٛ ٝطزٛ اؾز. ثبيس س٤خ٦ زاقز ّت٦   يْي اظ آؾيت 

 انت٢به  ٣ ّبضىطٝتبيي  بيسكت٨ْٚ ٣ ٢٢ّتسٕبٟ   ٝؿئ٤ٙي٠ ٣ ؾذؽ س٤ٙيتس  ض٤ؿ حٞبيز اظ ّبالي ايطا١ي اثشساثبظيٖط انٚي زض ٤ٝ

ٔ     ثبقت٢س.   ٝي زض ذهت٤ل  ؾتبظي زض زؾتشيبثي ثت٦ ايت٠ ٧تسه ١َتف ٝت٤ثطي زاضز.         ثرتف فٞت٤ٝي ١يتع اظ عطيتٌ ىط٢٧ت

س٤اٟ آ٨١ب ضا  ٢٢ّسٕبٟ سس٣ي٠ ٕطزز. ظيطا ١ٞي ٧ب ثب ض٣يْطز ٝشيب٣سي ١ؿجز ث٦ ٝؿئ٤ٙي٠ ٣ س٤ٙيس ٢٢ّسٕبٟ الظٛ اؾز ثط١ب٦ٝ ٝهطه

س٤اٟ ثب ق٢بذز ١ؿجز ث٦ ؾالئٌ ٣ ١يبظ٧بي آ١تبٟ ٣ خٚتت اعٞي٢تبٟ زض ظٝي٢ت٦      ٣ٙي ٝي ٤ٝؽو ث٦ ٝهطه ّبالي ايطا١ي ٤ٞ١ز

 ٤ٞ١ز.  سطميت آ١بٟ ضا ث٦ ذطيس ّبالي ايطا١ي  ٢٢ّسٕبٟ ضفبيز ٝؿبئ٘ ح٤ٍَي ٝهطه ٣ٍيٞز ٢ٝبؾت  ،ّيييز ٍبث٘ ٍج٤ٗ
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   مسئًليه 

ثبق٢س. ٨ٝٞشطي٠ ٨١بز زض  ٖصاضي ٣ ١ؾبضسي ىقبٗ ٝي٧بي ٝسيطيشي، ٍب١٤١ ٢ٝؾ٤ض اظ ٝؿئ٤ٙي٠ ّٚي٦ ٨١بز٧بيي ٧ؿش٢س ٦ّ زض ١َف

اي٠ ظٝي٦٢ ز٣ٙز اؾز ٦ّ ٧سايز س٤ٙيس ٣ ٝهطه ّك٤ض ضا ث٦ ف٨س٥ زاضز ٣ زض اي٠ ٝيبٟ ١َف ٣ظاضر ن٢قز، ٝقسٟ ٣ سدبضر 

 ٧تتبي ظيتتط اؾتتز:  ض٣ز ىقبٙيتتز زض حتت٤ظ٥ ثبقتتس. ا١شؾتتبضاسي ّتت٦ اظ ز٣ٙتتز ٝتتي   ط ٝتتيستت ض١تتٔ ٧تتب دتتط زؾتتشٖب٥  اظ ثَيتت٦

 ریشی امٍپژيَص ي بزو

 ٢٢ّسٕبٟ سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ خبٝـ ثطاي سٞبٝي شي٢يقبٟ ثب سٞطّع ثط س٤ٙيس 

 يتب   ٝتسر  قتسٟ زض ٤ّستب٥   ٢٢ّسٕبٟ س٤ا٢ٞ١س ٣ س٤ٙيس٢٢ّسٕب١ي ٦ّ ؽطىيز س٤ا٢ٞ١تس  ٧بي اضظيبثي س٤ٙيس سس٣ي٠ قبذم

 .ٝسر ضا زاض١س ٝيبٟ

  زاض يب ضا٧جطزي٧بي ٝعيزقش٦ ىقبٙيز٣ض زض ضثب فْٞٚطز س٤ٙيسي ٣ نبزضاسي ثطخؿش٦ ٣ ث٨ط٥ ي٧بيث٢ٖب٥ق٢بؾبيي   

 قسٟ ضا زاض١س ث٦ ٢ٝؾ٤ض ضىـ ٝكْالر آ٨١ب ثطاي حض٤ض ٝت٤ثط ٣ دبيتساض    ق٢بؾبيي س٤ٙيس٢٢ّسٕب١ي ٦ّ ؽطىيز س٤ا٢ٞ١س

 زض ثبظاض

 س٤ا٢١تس ثت٦ نت٤ضر اضائت٦      ٧ب ٝتي  ٧بي سك٤يَي ثطاي س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ ٤ٝىٌ ٣ ٤ٝثط زض ثبظاض )اي٠ سك٤يٌ سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ

٧ب ٝثال ٧عي٦٢ اخبض٥ ٝطاّتع فطضت٦ ٝحهت٤الر ٣ يتب اضائت٦       اي ٣ يب سبٝي٠ ثطذي اظ ٧عي٦٢ ظقي، ٝكب٣ض٥ذسٝبر آ٤ٝ

 (.ذسٝبر ثبظاضيبثي ٝكط٣ط ث٦ ّؿت اٝشيبظار الظٛ ثبقس

 ّيييز )ذه٤نب زض ٤ٝضز ّبال٧تبي ٝكت٤ٞٗ    ٢٢ّسٕبٟ ّبال٧بي ثي ٧بي ١ؾبضسي ٣ س٢جي٨ي ثطاي فطض٦ سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ

   ثط١ب٦ٝ حٞبيز(

 ٢٢ّسٕبٟ   ز اظ ٝغبٙقبر ّبضثطزي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ق٢بؾبيي ضىشبض ٝهطهحٞبي 

 ٛ٢٢ّسٕبٟ ٣ ١ح٥٤ سطميت آ٨١ب  ق٢بؾي زض خ٨ز ق٢بذز ١يبظ ٣ ؾٚي٦َ ٝهطه حٞبيز اظ ا١دبٛ ٝغبٙقبر ثبظاضيبثي ٣ ٤ٍ

 ث٦ ذطيس ّبال٧بي ايطا١ي
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 باساریابی، تًسیع ي فزيش

 ـ ٧بي س٤ظيـ ثب سٞطّع ثط س٤َيز اضسج ؾبظي قج٦ْ ٤١ي٠ ٧تبي فطضت٦    ٢٢ّتس٥ ٣ ّتب٧ف ٧عي٢ت٦    بط س٤ٙيس٢٢ّس٥ ٣ س٤ظيت

 ٝحه٤ٗ

 س٤ا٢١س ٝك٤ٞٗ حٞبيز ثبق٢س ٣ ٝي ق٢بؾبيي ّبال٧بي زاذٚي ٦ّ ثش٤ا٢١س ثب ٝحه٤الر ذبضخي ضٍبثز ١ٞبي٢س 

 ٙبً آٟ ثط ض٣ي ّبال٧بي ّيييهعطاحي ١كبٟ ّيييز ٣ نس٣ض ٝد٤ظ ثطاي ا 

 ١ؾبضر ثط س٤ظيـ اْٙشط١٣يْي ّبال٧بي زاذٚي      

 خ٤ٕٚيطي اظ ٣ض٣ز ّبال٧بي ثي ٤٧يز ث٦ ثبظاض 

 ساسی فزَىگ

 ٧بي ىط٢٧ٖي   ٧ب ٣ ثط١ب٦ٝ حٞبيز اظ ىقبٙيز 

 ٧تب،   ٤ٕي ٝشحتس ٣ ا١شكتبض ٧ٞت٦ خب١جت٦ آٟ زض ضؾتب٦١     ٧٤بي سجٚينبسي ٣ ايدبز يِ ققبض ٝٚي ٧ٞطا٥ ثب ٙ ايدبز ّٞذي٠

 ٝساضؼ، ؾغح ق٨ط ٣ .....

  ٢٢سٕبٟ اي ث٦ س٤ٙيسّ اضائ٦ ذسٝبر آ٤ٝظقي ٣ ٝكب٣ض٥ 

 ٟس٤ؾق٦ سيْط اظ س٤ٙيس سب دؽ اظ ٝهطه زض س٤ٙيس٢٢ّسٕب 

 حمایت اس تًلیدکىىدگان

 س٤ٙيس ّبال٧بي ٢ٝبؾتت ٣   ٧بي ٝبٙيبسيٝقبىيز، سأٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙي٢٢ّسٕبٟ زض ظٝي٦٢ ٧بي:  ٧بي ٝبٙي اظ س٤ٙيس حٞبيز

٧بي دت٤ٙي، ثتب١ْي، اضظي   يبؾزسٞبٝي ؾ٤ٞ١زٟ  ٧ٞؿ٣٤ ٣ّبض٧بي ٤١ؽ٤٨ض  اي اظ ّؿت٧بي ثي٦ٞحٞبيز ،ثب ّيييز

 س٤ٙيس ٝٚي زض خ٨ز

 ٧تبي ٣اضزاستي ثتب ٧تسه     اىتعايف سقطىت٦  ، ٝتسيطيز نتحيح ٣اضزار  ٧بي سدبضي اظ س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ اظ عطيٌ:  حٞبيز

 ٣ ... ٝجبضظ٥ خسي ثب ٍبچبً ّبال٧بي ٣ض٣زي ٣ ذط٣خي، ٝسيطيز ٣اضزار

 ٝجبضظ٥ خسي ٣ قيبه ثب ىؿبز اٍشهبزي 

 ٧بي اٍشهبزي ا١ساظي ٣ ىقبٙيز ث٢ٖب٥ زض ضا٥ سؿ٨ي٘ٛ ىطآي٢س٧بي ازاضي خ٨ز ّب٧ف سقساز ٣ ظٝبٟ ا١دب 

 ٕصاضاٟحٞبيز اظ ّبضآىطي٢بٟ ٣ ؾطٝبي٦ 
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 ٝت٤از ا٣ٙيت٦   ، سبٝي٠ ؾغح ى٢ب٣ضي ٣ ّيييز ٢٢ّسٕبٟ زض خ٨ز ث٨ج٤ز ّيييز س٤ٙيسار اظ عطيٌ: اضسَبء حٞبيز اظ س٤ٙيس

  ٝطم٤ة ٣ سد٨يعار ٤ٝضز ١يبظ

 ٧بي ز٣ٙشي٢ٝـ ذطيس ّبالي ذبضخي اظ ٝح٘ ث٤زخ٣٦ ٙشي ز٧ي ث٦ ذطيس٧بي ز٣خ٨ز  

 حمایت اس مصزف کىىدگان

 ٢٢ّسٕبٟ ٢ّشطٗ ٍيٞز ّبال٧ب ٣ ذسٝبر ٣ ١ؾبضر ث٦ ح٤ًَ ٝهطه 

 ٢٢ّسٕبٟ ّبال٧بي ضٍبثشي ايطا١ي دطزاذز يبضا٦١ ث٦ ٝهطه 

 هبی كبرفزمبیی ي اصىبفتشكل 

 ،قت٤ز  ٧تب ٝتي   ٧ب ٣ ا١د٠ٞ ب١ي ن٢بيـ، ٝقبزٟ ٣ ّكب٣ضظي، اسحبزي٧٦بي ثبظضٕ سكْ٘ ٧بي ّبضىطٝبيي ٣ ان٢به ٦ّ قبٝ٘ اسبً

٧تبي ؾيبؾتشٖصاض زض    ٧ب ث٦ زؾتشٖب٥  ٝي س٤ا٢١س زض ١َف ٣اؾغ٦ ٝيبٟ ز٣ٙز ٣ ث٢ٖب٥ فٞ٘ ٤ٞ١ز٥ سب ض٠ٞ ا١شَبٗ ا١شؾبضار ث٢ٖب٥

، س٤ٙيس٢٢ّتسٕبٟ  ٧تبي فٞت٤ٝي   ٧ب زض نح٦٢ س٤ٙيس ٧ْٞبضي ١ٞبي٢س. ٙصا زض ّٚي٦ حت٤ظ٥ ٧تبي ٝؿتئ٤ٙي٠، ثرتف     اخطاي ثط١ب٦ٝ

 ٧بي ّبضىطٝبيي ٝكبضّز ذ٤ا٢٧س زاقز.  سكْ٘

 بخش هبی عمًمی 

 ٔؾبظي زض خ٨ز سطميت ٝطزٛ ث٦ ٝهطه اخ٢بؼ زاذٚيىط٢٧ 

 اي زض حٞبيز اظ ّبالي ايطا١يسجٚينبر ضؾب٦١ 

  ٛثبظاضيتبثي ٣ ٣ ٤ٝؾؿبر دػ٧٣كي زض ظٝي٦٢  ٧ب زا١كٖب٥ ّبضثطزي اظ ؾ٤يي ٧ب دػ٧٣فا١دب  ٛ زض خ٨تز  ق٢بؾتي   ٍت٤

 ٢٢ّسٕبٟ ٣ ١ح٥٤ سطميت آ٨١ب ث٦ ذطيس ّبال٧بي ايطا١ي ق٢بذز ١يبظ ٣ ؾٚي٦َ ٝهطه

  زاذٚتي ثت٦ ٢ٝؾت٤ض    ّبال٧بي ب ثطاي سطميت ٝطزٛ ث٦ ذطيس ٞؾي ٣ اظ ؾ٤ي نسا ٧بي خصاة ٣ ميطققبضيثط١ب٦ٝس٨ي٦

 ظايي ٣ س٤ؾق٦ ّك٤ض   اقشنبٗ ث٦ِّٞ 

   ٟ٢٢ّتسٕبٟ اظ ىطآي٢تس س٤ٙيتس     َتبء إٓتب٧ي ٝهتطه   ب زض خ٨تز اضس ٧ٞتبي نتسا ٣ ؾتي    زض ثط١بٝت٦ حض٤ض س٤ٙيس٢٢ّتسٕب

 ثرف اعٞي٢بٟ

٧بي ف٤ٞٝي ٝب٢١س  ٧ب زض ْٝبٟ ٧بي زائٞي ٣ ٤ٍٝز اظ س٤ٙيسار ثطسط ثب ١كبٟ ّيييز ّبال س٤ؾظ ق٨طزاضي ايدبز مطى٦

 ٧بي ٝشط٣ ٣.... ٧ب، ايؿشٖب٥ دبضُ
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 آٝت٤ظاٟ ثت٦    ٨ز سطميت زا١ف٧بي ٕط٧٣ي زض خ زض س٨ي٦ ٝحش٤اي زضؾي ٣ ثط١ب٣٦ٝظاضر آ٤ٝظـ ٣ دط٣ضـ  ٝكبضّز

 ٧بي ؾبذز زاذ٘ اؾشيبز٥ اظ ّبال

 ٧بي ٝٚي ثطاي سط٣يح ىط٢٧ٔ ذطيس ّبال٧بي ايطا١ي ثطٕعاضي خك٤٢اض٥ 

 تًليذ كىىذگبن 

 ٕؿشطـ ذسٝبر دؽ اظ ىط٣ـ ٣ اٙعاٛ ث٦ ىطاي٢س س٤ٙيتس ستب    ،قس٥ س٤ٙيسث٦ حساٍ٘ ضؾب١سٟ ٧عي٦٢ سٞبٛ ،اضسَبي ّيييز

 دؽ اظ ٝهطه

 ٧بي زاذٚي٢٢ّسٕبٟ، ١يبظؾ٢دي ثبظاض ٣ ١ٖب٥ ث٦ ٝعيزطهشائ٦َ ق٢بؾي ٝه 

 ٣   ّبضآٝس، سجٚينتبر ٝترثط، ثط١سؾتبظي    ث٢سي ٢ٝبؾت، ثبظاضيبثي س٤خ٦ س٤ٙيس٢٢ّسٕبٟ ث٦ ثحث ٤١آ٣ضي، ذالٍيز، ثؿش٦

 ٣ضياضسَبي ث٨ط٥

 ٙيسار ٣ اىعايف س٤ؾق٦ س٤ٙيسار زا١ف ث٢يبٟ زض خ٨ز ث٨ج٤ز ّيييز س٣٤ ٨ٝبضر ١يط٣ي ّبض ٣  اضسَبء ؾغح س٤ٙ٤٢ْغي

 ث٨ط٥ ٣ضي

 ٢٢ّتسٕبٟ   ٝهتطه ٧بي فطض٦ ٝؿشَيٜ ّبال ٣ يب ؾبٝب١س٧ي فطض٦ ٝحه٤الر ث٦ ٢ٝؾ٤ض ّٞتِ ثت٦    س٤ؾق٦ ىط٣قٖب٥

 ثطاي ق٢بؾبيي ٝحه٤الر زاذٚي ثب ّيييز 

 )... س٤َيز ثرف عطاحي زض س٤ٙيس ٝحه٤الر )ث٦ ٣يػ٥ زض ٤ٝضز ٝحه٤السي ١ؾيط د٤قبُ، ّيف ٣ 

 ٠ سجٚينبر٧بي ٤١ي اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ 

 زض اضسجبط ٧ؿش٢س. )اي٠ ٢٢ّسٕبٟ  ٝهطه٧بي الظٛ ث٦ ١ٞبي٢سٕبٟ ٣ ّبض٢ّبٟ ثرف ىط٣ـ ٦ّ ٝؿشَيٜ ثب  اضائ٦ آ٤ٝظـ

٧بي ى٢ي زض ذه٤ل ٝحه٤السي ٦ّ فطضت٦   ٧بي اضسجبعي ٣ ضىشبضي ٣ آ٤ٝظـ ثبيؿز قبٝ٘ آ٤ٝظـ ٧ب ٝي آ٤ٝظـ

 (.ثبقس ،ٕطزز ٝي

 ٙيسيس٤ ّبال٧بي ثطاي ٤٧يز ايدبز ٣ ؾبظي ثط١س 

 قس٥ سٞبٛ ٍيٞز ٧عي٦٢ ّب٧ف 

 ٝهطه اظ دؽ سب س٤ٙيس ىطاي٢س ث٦ اٙعاٛ ٣ ىط٣ـ اظ دؽ ذسٝبر ٕؿشطـ 
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