
 

 

 َای جُاوی چُار استراتژی رقابت با شرکت

، ٘یاشٔٙد پایؽ دائٓ ٔحیظ وػة ٚ وازؾاٖ ٞػتٙد. پایؽ ٔحیظ وػة ٚ وااز، تاٝ ٔؼٙان ؾٙاغااین      ٞا تسای ٔا٘دٌازی خٛد غاشٔاٖ

ٞا ٚ فساز  ٞای داخّن غاشٔاٖ، أىاٖ اغتفادٜ تٝ ٔٛلغ اش فسقت ٞا ٚ تٟدیدٞای ٔحیغن، تٝ ٕٞساٜ ازشیاتن ٚ تٛغؼٝ تٛإ٘ٙدی فسقت

ٞای ٔٙاغة تدٖٚ پایؽ ٔٙظٓ ٔحیظ، تٝ أسی غیاس ٕٔىاٗ تثادیُ     آٚزد. أسٚشٜ تدٚیٗ اغتساتطی اش تٟدیدٞا زا تسای آٟ٘ا فساٞٓ ٔن

 ؾدٜ اغت. اش غٛین تا ٌػتسؼ خٟا٘ن غاشی، ٔفْٟٛ ٔحیظ وػة ٚ واز تسای تػیازی اش قٙایغ دز حاَ تغییس ٚ ٌػتسؼ اغت.

ٞای اغاغان   ای تٝ پٟٙای وُ خٟاٖ ٞػتٙد ٚ ایٗ یىن اش چاِؽ ای پایؽ ٔحیظ، ٔدثٛز تٝ پایؽ ٌػتسٜتٝ ػثازتن: تسخن قٙایغ تس

وؿٛزٞای پیؿسفتٝ خٟااٖ، ٘ظیاس: ایاامت ٔتحادٜ      ٞای التكادی دز ٞای التكادی دز د٘یای أسٚش اغت. تٍٙاٜ فسازٚی ٔدیساٖ تٍٙاٜ

ٞای ٔػتمس دز وؿٛزٞای تّٛن ؾسق، آغاش ایٗ  ٚتٝ زٚ ٞػتٙد. تسای تٍٙاٜٞا پیؽ تا ایٗ چاِؽ ز أسیىا، ازٚپای غستن ٚ ضاپٗ اش غاَ

ٞا دز وؿٛزٞای دز حاَ تٛغؼٝ وٝ تٝ دمیاُ ٔتتّاب تاشازٞاای     چاِؽ اش دٞٝ ٌرؾتٝ تٛدٜ؛ حاَ آ٘ىٝ تؼداد لاتُ تٛخٟن اش ؾسوت

فتٝ ا٘د ٚ ٍ٘اٜ آٟ٘ا تاٝ ٔحایظ وػاة ٚ    ٞای خٟا٘ن ٍ٘ؿٛدٜ ا٘د ٞٙٛش دز ٔؼسل آشٖٔٛ زلاتت خٟا٘ن لساز ٍ٘س خٛد زا تٝ زٚی ؾسوت

ٌٛ٘ٝ قٙایغ، تٝ دِیُ خدی ٘ثٛدٖ فضای زلاتت، غاِثا اتاصاز ٚ تدستاٝ واافن زا     ؾاٖ اغت. ٔدیساٖ ایٗ واز ٔحدٚد تٝ حسیٓ تاشاز ٔحّن

 تسای پایؽ ٔحیظ دز اختیاز ٘داؾتٝ ٚ تٝ عٛز عثیؼن دز تساتس تغییسات غسیغ ٔحیظ وػة ٚ واز غافٍّیس ٔن ؾٛ٘د.

ایٗ زاغتا ٔن تٛاٖ تٝ تػیازی اش قٙایغ وؿٛزٔاٖ اؾازٜ وسد وٝ تٙا تٝ دمیُ تػیازی وٝ خازج اش حٛقّٝ ایٗ تحث اغت ٞٙٛش ٘ٝ  دز

تٟٙا دز ٔؼسل زلاتت خٟا٘ن لساز ٍ٘سفتٝ ا٘د وٝ دز تػیازی اش ٔٛازد تا دز اختیاز داؾتٗ یه تاشاز حٕایت ؾدٜ، حتن زلاتات داخّان   

 ٜ ا٘د.خدی زا، ٘یص تدستٝ ٘ىسد

َ       -ٔتٙاغة تا ٘ٛع قٙؼت -تا تٛغؼٝ اختٙاب ٘اپریس خٟا٘ن ؾدٖ، دیس یا شٚد ٞاای   تػیازی اش ایاٗ قاٙایغ دز آغاتا٘ٝ زلاتات تاا غاٛ

ٞای خٟا٘ن تسخٛزداز اش: ٔٙاتغ ٔاِن لٛی، تىِٙٛٛضی پیؿاسفتٝ، ٔحكاٛمت    خٟا٘ن لساز خٛاٞٙد ٌسفت. تدستٝ عٛم٘ن زلاتتن ؾسوت

ٞای لٛی وٝ تٝ عٛز ٔستة  ٞای ٔدیسیت اش یه غٛ ٚ اغتفادٜ اش دا٘ؽ اغتساتطیػت اشازیاتن تٝ ٔٛلغ ٚ ٟٔازتتستس، ٘اْ تدازی لٛی، ت

اعالػات فضای وػة ٚ واز زا تٝ ػٙٛاٖ ٔٛثستسیٗ پازأتس تكٕیٓ ٌیسی دز اختیاز ٔدیساٖ آٟ٘ا لساز ٔن دٞٙد اش غٛی دیٍاس، حیاات   

ٜ     تاعسٜ ٔن غاشد.ٞای ٔحّن تن تدستٝ دز زلاتت زا دچاز ٔ غاشٔاٖ ٞااین اغات واٝ تااز      ایٗ ضؼب ػٕاٛٔن دأٍٙیاس تٕاأن تٍٙاا

ٞا فساٞٓ ؾادٜ   ٞای غتاٚتٕٙدا٘ٝ دِٚت ٞا تٛدٜ، یا تداْٚ حیات آٟ٘ا دز غایٝ حٕایت ٔدیسیت آٟ٘ا یا تٝ عٛز ٔػتمیٓ تس دٚؼ دِٚت

 اغت.

ٞای وؿٛز ٔا دز زٚیازٚین تا ٔاٛج خٟاا٘ن ؾادٖ     تا تٛخٝ تٝ ایٗ ٔؿىالت اوٖٙٛ ایٗ پسغؽ ٔغسح اغت وٝ زاٞىاز ٔدیساٖ غاشٔاٖ

 ٞاین ٘یص تسای خٛد وػة وٙٙد ؟ تٛا٘ٙد دز فضای خدید وػة ٚ واز، ش٘دٜ ٔا٘دٜ ٚ حتن ٔصیت چیػت ٚ آٟ٘ا چٍٛ٘ٝ ٔن

ای ٞا اغات. ٘تاایح چٙاد پاطٚٞؽ دز تاشازٞا      ٞای غایس تٍٙاٜ ٞا اغتفادٜ اش تدستٝ تسای یافتٗ پاغخ ایٗ پسغؽ یىن اش تٟتسیٗ زٚؼ

ٞااین زا تاسای قاٙایغ ٔحّان دز      وؿٛزٞای ٔتتّب ٚ قٙایغ ٔتفاٚت، اش آٔسیىای متیٗ ٌسفتٝ تا ازٚپای ؾاسلن ٚ آغایا، اغاتساتطی   

ٝ   زٚیازٚین تا پدیدٜ ٚزٚد ؾسوت ٞاا خٙثاٝ ػٕاٛٔن     ٞای لدزتٕٙد خازخن تٝ فضای وػة ٚ وازؾاٖ، ازائٝ ٔن دٞد. اِثتٝ ایاٗ تدستا

ؾاٖ، اغتساتطی ٚیطٜ خٛد زا  ٞای قٙؼت ٚ ؾسایظ ٔحیغن ٚ زلاتتن ٞای خٛد، ٚیطٌن ٔتٙاغة تا تٛإ٘ٙدیٞا تایػتن  داؾتٝ ٚ تٍٙاٜ

 تدٚیٗ ٚ تٝ عٛز ٔٙظٓ تاشٍ٘سی وٙٙد.

 



 

 

 َای محلی در برابر يريد رقبای خارجی بٍ بازارشان َای مختلف بىگاٌ ياکىش

ٖ  د ؾسوتٞا ٘ؿاٖ ٔن دٞد وٝ دز ؾسایظ زٚیازٚین تا پدیدٜ ٚزٚ ٘تایح پطٚٞؽ ٞاای   ٞای خٟا٘ن تٝ تاشازٞای ٔحّن، ٔدیساٖ غااشٔا

 ٔحّن غاِثا یىن اش غٝ ٚاوٙؽ شیس زا ٘ؿاٖ ٔن دٞٙد:

 ٞای ٔتتّب دز ػسقٝ زلاتت دزخٛاغت اش دِٚت تسای تسلساز وسدٖ ٔددد ٔٛا٘غ تاشزٌا٘ن ٚ حٕایت اش آٟ٘ا تٝ ؾىُ -۱

 ساتس، تّىٝ تیؿتس تٝ ػٙٛاٖ یه ؾسیه وأال تاتغ ٚ فسٔا٘ثسدازٞای چٙدّٔیتن، اِثتٝ ٘ٝ دز ٔٛلؼیتن ت ؾساوت تا ؾسوت -۲

 فسٚؼ ٚ تسن قٙؼت.  -۳

ٞای ٔحّن ٘ؿاٖ ٔن دٞد وٝ خدای اش غٝ ٌصیٙٝ یاد ؾدٜ، ٌصیٙٝ ٞای دیٍسی ٘یص تسای ٔدیساٖ ایاٗ   تدستٝ ٔٛفك تػیازی اش ؾسوت

ٌصیٙٝ پیؽ زٚ دازد: ٞیچ الدأن ٘ىٙد، تدافؼن زفتاز وٙاد،  ٌیسد، چٟاز  ٞا ٚخٛد دازد. تٍٙاٞن وٝ تاشازؼ ٔٛزد حّٕٝ لساز ٔن ؾسوت

تاشاز خٛد زا ٌػتسؼ دادٜ ِٚن اش ٘ثسد زٚیازٚ تٍسیصد ٚ یا الداْ تٝ ٘ثسدی ٕٞٝ خا٘ثٝ وٙد. دز تػیازی ٔٛازد، ا٘تتاب ٌصیٙٝ اَٚ )ػدْ 

ٌا٘ٝ تاالن   ٞای غٝ ٞا تا اتتاذ اغتساتطی تا٘داْ ٞس الدأن( ٔؼادَ خٛدوؿن اغت. چٙیٗ تٍٙاٞن ٔا٘دٌاز ٘یػت. أا تػیازی اش ؾسو

ٔا٘دٜ، یؼٙن: دفاع اش تاشاز ٔحّن، ٌػتسؼ تاشاز ٚ عفسٜ زفتٗ اش زٚیازٚین ٔػاتمیٓ تاا زلثاای لدزتٕٙاد ٚ یاا حّٕاٝ ٔتماتاُ، ٘تاایح         

 پیؽ زٚ دازد. ٞای چٙد ّٔیتن زا ٘یص ا٘د. تٝ ػالٜٚ یه تٍٙاٜ خاٍ٘ن ٕٞٛازٜ ٌصیٙٝ ٕٞىازی تا ؾسوت آٔیصی وػة وسدٜ ٔٛفمیت

 

 َای محلی پارامترَای مًثر در تذيیه استراتژی بىگاٌ

آٔیص تٛقیٝ ٔن ؾٛد؟ تسای پاغاتٍٛین تاٝ ایاٗ پسغاؽ      ٞا دز چٝ ؾسایغن تسای وػة ٘تایح ٔٛفمیت اتتاذ ٞس یه اش ایٗ اغتساتطی

 خٟااا٘ن تدااسداشیٓ:  ٞااای وػااة ٚ واااز دز فضااای    اتتاادا تایااد تااٝ تسزغاان دٚ پااازأتس ٟٔاآ ٚ ٔااٛثس دز اتتاااذ اغااتساتطی       

٘تػتیٗ الداْ ٔدیساٖ یه تٍٙاٜ ٔحّن یافتٗ پاغخ ایٗ پسغؽ اغت وٝ دز قٙؼت ؾٕا چمدز خٟا٘ن ؾدٖ ٔغسح اغت؟ تٝ ػثازتن، 

ٞا اش ٘ظس  تٛاٖ ٌفت وٝ ؾسوت ؾٛد. ٔن ٌیسی ٔیصاٖ فؿازی اغت وٝ دز خٟت ٔحّن ٔا٘دٖ یا خٟا٘ن ؾدٖ تس قٙؼت ٚازد ٔن ا٘داشٜ

ٞای ٔتؼّك تٝ قٙایؼن اغت وٝ تٝ ؾدت شیس فؿاز خٟا٘ن غاشی  زٚی عیفن لساز داز٘د وٝ یه غس آٖ، ؾسوت فؿاز خٟا٘ن ؾدٖ تس

ٞای ثاتت تاام ٞػاتٙد. پٛؾاؽ چٙایٗ      ٞا دز تتؽ تحمیك ٚ تٛغؼٝ، غسٔایٝ ٌرازی شیادی وسدٜ، دازای ٞصیٙٝ ٞػتٙد. ایٗ ؾسوت

ریس اغت. دز ایٗ قٙایغ ٔحكٛمت اغتا٘دازد ؾدٜ تاٝ ٔؿاتسیاٖ غساغاس    ٞاین فمظ اش زاٜ فسٚؼ دز تاشازٞای چٙدٌا٘ٝ أىاٖ پ ٞصیٙٝ

آید. قاٙایؼن   ؾٛد. غس دیٍس عیب قٙایؼن ٞػتٙد وٝ دز آٟ٘ا تسآٚزدٖ ٘یاشٞای ٔؿتسیاٖ ٔحّن، ٔٛفمیت تٝ ؾٕاز ٔن خٟاٖ ازائٝ ٔن

ٞای ٔؿتسیاٖ  ت غفازؾن ٔغاتك خٛاغتٝوٝ تا ٘ثٛد ٍٕٞساین دز خٛاغتٝ ٞای ٔكسف وٙٙدٌاٖ ٚ دز ٘تیدٝ تماضا تسای ازائٝ ٔحكٛم

ٌٛ٘ٝ اش قٙایغ ٘اچاز تٝ ٔحّن وسدٖ وػة ٚ واز  ٚ یا تا لٛا٘یٗ ٔتؼدد ٚ غتتٍیسا٘ٝ تسای ٚزٚد تٝ تاشازٞای ٔحّن زٚ تٝ زٚ ٞػتٙد. ایٗ

ز تٕااْ ایاٗ   ؾاٛد. د  ٞاای خٟاا٘ن ٔان    خٛاٞٙد تٛد. اش عسف دیٍس، ٞصیٙٝ تامی حُٕ ٚ ٘مُ دز تسخن قٙایغ، ٔا٘غ اش حضٛز ؾاسوت 

تٛا٘ٙد وأیاب ؾٛ٘د. فؿاز تسای خٟا٘ن غاشی دز ایاٗ قاٙایغ وٕتاس     ٞا فمظ اش زاٜ فسٚؼ دز تاشازٞای ٔحّن خٛد ٔن قٙایغ، ؾسوت

 اغت.

ٞا دز ٌاْ ٘تػت تایػتن ٔٛلؼیات قاٙؼت    تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ اغّة قٙایغ دز خاین تیٗ دٚ غس ایٗ عیب لساز داز٘د، ٔدیساٖ غاشٔاٖ

 غتن ٚ تادلت تؿتیف دٞٙد.  خٛد زا تٝ دز



 

 

ٞای زلااتتن ٞآ    ٞای زلاتتن ؾسوتؿاٖ داز٘د. ایٗ دازاین دز ٌاْ دْٚ، پع اش ؾٙاخت ٔدیساٖ اش قٙؼت خٛد، ٘یاش تٝ ازشیاتن دازاین

ٞااین واٝ دز تاشازٞاای دیٍاسی، ٘ظیاس: تاشازٞاای ٔؿااتٝ         ٞاین اغت وٝ فمظ دز تاشاز ٔحّن ازشؼ داز٘د ٚ ٞٓ دازاین ؾأُ دازاین

ؾااٖ   تٛا٘ٙد ٔصیتن زلاتتن زا تاسای آٟ٘اا دز تااشاز خااٍ٘ن     ٞاین تسخٛزداز٘د وٝ ٔن ٞا اش دازاین خازخن ٞٓ ازشؾٕٙد٘د. تیؿتس ؾسوت

ایداد وٙٙد. ٔثال تسخٛزدازی اش یه ؾثىٝ تٛشیغ ٔحّن وٝ ایداد وسدٖ ٔؿاتٝ آٖ تسای یه ؾسوت خازخن شٔاٖ شیادی مشْ دازد، یا 

 . دز تسخان ٔاٛازد ٘یاص ؾاسوت    …ٞای دِٚتن ٚ یا ٌسایؽ ٔكسف وٙٙدٌاٖ تٝ تِٛیدات داخّان ٚ   ز تا ٔماْداؾتٗ ازتثاعات زیؿٝ دا

ٞای خٟا٘ن لادز تٝ تِٛید ٔمسٖٚ تٝ قاسفٝ آٖ   ٞای ٔحّن خاذتٝ داز٘د ٚ ؾسوت وٙٙد تسای غّیمٝ ٞای ٔحّن ٔحكٛمتن زا تِٛید ٔن

 ٘یػتٙد.

تٛا٘ٙد  ٞای زلاتتن حتن ٔن ت دز دفاع اش تاشاز خاٍ٘ن زا ایداد وٙٙد. تسخن اش دازاینتٛا٘ٙد شٔیٙٝ ٔٛفمی ٞاین اش ایٗ دغت ٔن دازاین

تٛا٘د اش ٔصیت دغتسغن تٝ ٔٛاد اِٚیٝ ازشاٖ تٟاا دز   شٔیٙٝ تٛغؼٝ تٝ تاشازٞای دیٍس زا ٘یص تٝ ٚخٛد آٚز٘د. تٝ تسای ٔثاَ یه ؾسوت ٔن

 ٞاین ٘ظیس تدستٝ دز خدٔت زغا٘ن تاٝ تتاؽ   ٍس اغتفادٜ وٙد. دازاینتاشاز داخّن خٛد، تسای ؾىػتٗ لیٕت وامٞا دز وؿٛزٞای دی

ٞای ٚیطٜ، ٕٔىٗ اغت دز تػیازی ٔٛازد تٝ زاحتن لاتُ اغتفادٜ ٚ ٌػتسؼ تٝ تاشازٞای ٔؿاتٝ دز خازج تاؾاٙد.   ٞاین اش تاشاز تا غّیمٝ

 ج افصایؽ ٔن یاتد.ٞا تیؿتس تاؾد، ؾا٘ع آٟ٘ا تسای ٌػتسؼ تاشاز تٝ خاز ٞس چٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ دازاین ؾسوت

تٝ عٛز خالقٝ ٔن تٛاٖ ٌفت: یه تٍٙاٜ ٔحّن تاید دغت وٓ دازای تٛاٖ تاشازیاتن دز تاشاز خاٍ٘ن خٛد تاؾد وٝ ػٛأُ ٔٛثس تس ایاٗ  

َ ؾأُ تٛاٖ،  ٞاای تٛشیاغ ٚ خادٔات     داؾتٗ یه ٘اْ تدازی ٔغسح دز تاشاز ٔحّن ٚ غٟٓ تاشاز تٝ ٘ػثت تام، دز اختیاز داؾتٗ وا٘اا

ٞاین ٘ظیس تىِٙٛٛضی پیؿسفتٝ ٘اؾن اش غسٔایٝ ٌرازی دز تتؽ تحمیك ٚ  چٝ تا پٛؾؽ ٚغیغ تاشاز، دز اختیاز داؾتٗ تٛإ٘ٙدییىداز

ٞای تٛشیغ تیٗ إِّّن لٛی ٚ تٛا٘این تّٕه یا ادغااْ تاا    تٛغؼٝ، تِٛید ٚ ازائٝ ٔدٕٛػٝ ٚغیؼن اش ٔحكٛمت، دز اختیاز داؾتٗ وا٘اَ

تٛا٘اد لادزت    ٔان  -دغت آٚزدٖ دا٘ؽ ٚ ٌػتسؼ تػٟیالت تِٛید ٚ وػة ٔٙافغ ٘اؾن اش ٚزٚد تٝ تاشاز تسای تٝ –ٞای خازخن  تٍٙاٜ

 ٞای خٟا٘ن ٚ چٙد ّٔیتن افصایؽ دٞد. إِّّن تا ؾسوت ٞای تٛٔن زا تسای زلاتت دز غغح تیٗ زلاتتن ؾسوت

تٛا٘ٙاد   ٞاای یاه ؾاسوت، ٔان     ٘ن ؾدٖ دازاینایٗ دٚ پازأتس، یؼٙن: فؿاز ٘اؾن اش خٟا٘ن ؾدٖ دز یه قٙؼت ٚ ٔیصاٖ لاتّیت خٟا

 ٞای خاٍ٘ن تاؾٙد.   زإٞٙای تدٚیٗ اغتساتطی دز ؾسوت

 

 َای چُارگاوٍ استراتژی

وٙد وٝ تسای ٞاس یاه اش    آید ٔؿتف ٔن ازشیاتن پازأتسٞای یاد ؾدٜ، ٚضؼیت ؾسوت زا دز یىن اش حاِتٟای چٟازٌا٘ٝ وٝ دز پن ٔن

ٝ     ٞا ایٗ حاِتٟا تا اغتفادٜ اش تدستٝ ا٘اد،   ی ؾسوتٟای ٔحّن وٝ دز ٔؼسل ٚزٚد ؾسوتٟای خازخن لدزتٕٙاد تاٝ تاشازؾااٖ لاساز ٌسفتا

 ؾٛد : ٞاین پیؿٟٙاد ٔن اغتساتطی

لاتاُ اغاتفادٜ دز تاشازٞاای خٟاا٘ن      ٞاای زلااتتن   ٔصیات ٞای خاٍ٘ن اش  دز قٛزتن وٝ فؿاز تسای خٟا٘ن ؾدٖ وٓ تاؾد ٚ تٍٙاٜ -۱

٘أیادٜ  « ٔادافغ  »ٌیس٘د دز اقغالح  ٞاین وٝ ایٗ اغتساتطی زا تٝ واز ٔن وٙٙد. ؾسوت خٛد دفاع ٔن٘ثاؾٙد، اش تاشاز خاٍ٘ن  تسخٛزداز

 ؾٛ٘د.   ٔن



 

 

ٜ   ا لدز وٛچاه  تاشازٞاین وٝ آٖ –( Niche)استراتژی َای تذافعی شامل تمرکس بر بازارَای جايیژٌ  ٞاای چٙاد    ٘اد واٝ تٍٙاا

خّة حٕایت ٚ یا وٙازٜ ٌیسی اش تاشاز اغت. زٔص ٔٛفمیت ٔدافؼاٖ، تٕسوص تاس   زٚی آٚزدٖ تٝ دِٚت تسای -ّٔیتن تٕایّن تٝ آٟ٘ا ٘داز٘د

ٞاین اغت وٝ دز تاشاز خاٍ٘ن اش آٖ تٟسٜ تسدازی ٔن وٙٙد. دز زٚیازٚین تا زلثای لدزتٕٙد خازخن، غاِثاا مشْ اغات واٝ ایاٗ      ٔصیت

 –ٞاین وٝ اغّاة ٔٙحكاس تاٝ فاسد ٚ ٚیاطٜ ٞػاتٙد       ٘یاش –ٞا تٝ ازائٝ ٔحكٛمت ٚ خدٔات ٔغاتك تا ٘یاشٞای ٔؿتسیاٖ  دغتٝ ؾسوت

پٛؾن اش ٔؿتسیاٖ عسفداز تس٘دٞای خٟاا٘ن،   تدسداش٘د. ٔدافؼاٖ تایػتن تا تٕسوص تس ٔكسف وٙٙدٌاٖ عسفداز ٔحكٛمت ٔحّن ٚ چؿٓ

 اش تاشاز خٛد دفاع وٙٙد.

ِٛاشْ آزایؿن چیٗ اغت وٝ تا تىیاٝ   تسیٗ ؾسوت تِٛید وٙٙدٜ لدیٕن Shanghai Jahwaیه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛفك اش ایٗ ٔدافؼاٖ، ؾسوت 

ٞای ٚیطٜ ٔكسف وٙٙدٌاٖ چیٙن دز شٔیٙٝ ِٛاشْ آزایؽ، تٛا٘ػت تاشاز ٔحّن خٛد زا دز تساتس تِٛیاد وٙٙادٌاٖ قااحة ٘ااْ      تس غّیمٝ

٘ن غااشی  ٞای ٔتتّب تػیاز ٔتفاٚتٙد، تٙاتسایٗ فؿااز خٟاا   غستن حفظ وٙد. تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ اغتا٘دازدٞای شیثاین دز ٔیاٖ فسًٞٙ

ٞای غستن ٚ زٚیاازٚین تاا    دز قٙایغ تِٛید ِٛاشْ آزایؽ، ضؼیب اغت. ایٗ ؾسوت تٝ خای تالؼ تسای تِٛید ٔحكٛمت ٔؿاتٝ ؾسوت

ای زا تس پایٝ تاٚزٞای ٔؿتسیاٖ اش ٔٛاد اِٚیٝ غٙتن ایداد وسد. تسای ٔثاَ تػیازی اش ٔكاسف   ٞای تدازی وٓ ٞصیٙٝ آٟ٘ا اش ایٗ زاٜ، ٘اْ

 ٞای غالٔت تدٖ ٞػتٙد. ٞای داخّن ٚ ٘ؿا٘ٝ ن تس ایٗ تاٚز٘د وٝ اػضای تدٖ ا٘ػاٖ، ٘ظیس: لّة ٚ وثد، زٚحوٙٙدٌاٖ چیٙ

Liushen ٞای تاتػتا٘ن اغت وٝ اش تسویثان اش پاٛدز ٔسٚازیاد ٚ     یا ؾؽ زٚح ٘اْ یه دزٔاٖ غٙتن تسای ٌسٔاشدٌن ٚ دیٍس تیٕازی

ایداد ٚ آٖ زا تسای ٔكازف تاتػاتا٘ن تػاتٝ    Liushenتس٘د ادوّٗ تا ٘اْ یه  Jahwaؾٛد. تا تٛخٝ تٝ ایٗ غٙت،  ٔاغه غاختٝ ٔن

 دزقد تاشاز زا تٝ دغت آٚزد. ۰۶تٙدی وسد. ایٗ تس٘د تٝ غسػت 

تصزٌتاسیٗ تِٛیدوٙٙادٜ    G.I.Bدٞٙد. تسخن دیٍس اش ٔدافؼاٖ، فؿاز زلاتت خازخن زا تا افصایؽ اغتحىاْ ؾثىٝ تٛشیغ خٛد واٞؽ ٔن

دز ٔىصیه، ٍٞٙاْ زٚیازٚین تا زلاتت خازخن، اش ایٗ زٚؼ اغتفادٜ وسد. ایٗ ؾسوت ؾاثىٝ ٌػاتسدٜ ای زا    ٘اٖ ٚ ٔحكٛمت ؾیسیٙن

ٞا تیؿتس خسیدؾاٖ  تسای فسٚؼ ٚ تٛشیغ تٝ واز ٌسفت تا ٔحكٛمتؽ زا دز ٔغاشٜ ٞای وٛچىن وٝ دز ٕٞٝ خا ٌػتسدٜ تٛد ٚ ٔىصیىن

 ٛفمیت ایٗ ؾسوت زا دز حفظ تاشاز داخّن فساٞٓ آٚزد.واز شٔیٙٝ ٔ داد٘د، ػسضٝ وٙد. ایٗ زا آ٘دا ا٘داْ ٔن

ٞای زلاتتن ؾسوت لاتُ اغتفادٜ دز غغح خٟا٘ن تاؾٙد، چٙایٗ ؾاسوتن ٕٔىاٗ     اٌس فؿاز تسای خٟا٘ن ؾدٖ وٓ تاؾد أا ٔصیت -۲

ا تٛغاؼٝ دٞٙادٜ   ٞاا ز  ٞای خاٍ٘ن خٛد، تٝ تؼداد ٔحدٚدی اش دیٍس تاشازٞا تاؾد. ایٗ ؾىُ اش ؾسوت اغت لادز تٝ ٌػتسؼ ٔٛفمیت

 ٘أیٓ. ٔن

ؾٛ٘د، تس  ٞای چٙد ّٔیتن تٝ تاشاز خٛد زٚ تٝ زٚ ٔن ٞای ٚیطٜ لٛی تسخٛزداز٘د، شٔا٘ن وٝ تا ٚزٚد تٍٙاٜ ٞای خاٍ٘ن وٝ اش ٔصیت تٍٙاٜ

تاا تاٝ   تٛا٘ٙاد   ٞای ٔحّان ٔان   وٙٙد. ؾسوت اغاظ ؾٙاخت خٛد اش تاشاز ٔحّن، غٟٓ تاشاز ٚ ؾٟست ٘اْ تدازی خٛد تا آٟ٘ا زلاتت ٔن

ٞای لاتُ اغتفادٜ دز غغح خٟا٘ن( اش ٔسحّٝ دفاع اش تاشازٞای ٔحّن ٞٓ فساتس  ٞای لاتُ ا٘تماَ خٛد )دازاین وازٌیسی دزغت دازاین

ؾاٖ تٝ ػٙٛاٖ غىٛین تسای ٌػتسؼ تٝ تاشازٞای ٔؿاتٝ اغتفادٜ وٙٙد ٚ اش ایاٗ زاٜ   تٛا٘ٙد اش ٔٛفمیت خاٍ٘ن دٞٙدٌاٖ ٔن زٚ٘د. تٛغؼٝ

ٞاای ٔكاسف    تس تٝ واز ٌیس٘د. تاشازٞای ٔؿاتٝ تاشازٞاین ٞػتٙد وٝ دز ٔٛازدی ٔا٘ٙد اِٚٛیت ؾسوت زا تٝ ٌٛ٘ٝ اثس تتؽٞای  دازاین

ٞای تٛشیغ یا ٔمسزات دِٚتن ؾثیٝ تااشاز خااٍ٘ن آٟ٘اا ٞػاتٙد. ٕٞ ٙایٗ آٟ٘اا ٔان تٛا٘ٙاد تاا           وٙٙدٌاٖ، ٘صدیىن خغسافیاین، وا٘اَ

 یٙٝ تٛغؼٝ تاشاز خٛد زا خػتدٛ ٚ ایداد وٙٙد.خػتدٛی ٔؿتسوات فسٍٞٙن ٚ شتا٘ن ٘یص شٔ

Jollibee Foods ٞاای ٔمایٓ دز دیٍاس وؿاٛزٞا      یه ؾسوت فؼاَ دز شٔیٙٝ تٟیٝ غراٞای آٔادٜ دز فیّیدیٗ، تا تٕسوص تس فیّیدیٙن

ٔتٙاغاة تاا غاّیمٝ    تاشاز خٛد زا ٌػتسؼ داد. اتتدا ایٗ ؾسوت تا تٟثٛد اغتا٘دازدٞای خدٔات ٚ تحٛیُ خٛد ٚ ٘یص تغییس ٔٙٛی زلثا 



 

 

ٞای ٔحّن، تٛا٘ػت تس یٛزؼ ٔه دٚ٘اِد تٝ تاشاز خاٍ٘ن خٛد غّثٝ وٙد. ایٗ ٔٛضٛع اػتٕاد تٝ ٘فع آٟ٘اا زا تاسای تٛغاؼٝ تاٝ غاایس      

ٞای تصزي ٟٔاخساٖ ٔمایٓ دز   ٕؼیتزغتٛزاٖ زا دز ٘صدیىن خ ۱۲ٔٙاعك افصایؽ داد. پع اش آٖ ؾسوت تا اغتفادٜ اش ٔٙٛٞای خدید، 

 ٚزٔیا٘ٝ ٚ واِیفس٘یا تاغیع وسد.ًٙ، خاًٞٙ و

ای ٔىصیه اغات واٝ اش زٚیىاسد خػاتدٛ      ، تصزٌتسیٗ ؾسوت زغاTelevisaٝ٘یه ٕ٘ٛ٘ٝ تٟسٜ تسدازی اش ٔؿتسوات فسٍٞٙن ٚ شتا٘ن 

ٞاای تّٛیصیاٛ٘ن تاٝ شتااٖ اغادا٘یِٛن       تسیٗ تِٛید وٙٙادٜ ٕ٘اایؽ   تسای یافتٗ ٔؿتسوات فسٍٞٙن ٚ شتا٘ن تسای تثدیُ ؾدٖ تٝ فؼاَ

ادٜ وسد. ؾسوت تا آٌاٞن اش ایٙىٝ تس٘أٝ ٞایؽ دز تػیازی اش تاشازٞای اغدا٘یِٛن شتاٖ خازج اش ٔىصیه ٔاٛزد تٛخاٝ لاساز دازد،    اغتف

 تاشازٞای آٔسیىای متیٗ، اغدا٘یا، ایامت ٔسشی آٔسیىا ٚ فّٛزیدا زا ٞدف لساز داد.

واٝ تاا ٚخاٛد     Asian Paintsٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾسوت ٞٙادی  ٔفْٟٛ تاشازٞای ٔؿاتٝ، ٌاٜ ؾأُ ؾثاٞت دز شٔیٙٝ ٞای دیٍس اغت؛ ت

ٞای غااختٕا٘ن دز وؿاٛز خاٛد زا دز اختیااز دازد، تاا اغاتفادٜ اش        دزقد تاشاز زً٘ ۴۶ٞای چٙد ّٔیتن تٝ تاشاز ٞٙد  حّٕٝ ؾسوت

دز ٞصیٙٝ ٞاا ٞػاتٙد،   ٞای ازشاٖ تٟا، تسای قسفٝ خٛین  ٞای خٛد دز ازتثاط تا ٔكسف وٙٙدٌاٖ وٓ دز آٔدی وٝ عسفداز زً٘ تدستٝ

 تاشاز خٛد زا تٝ تؼدادی اش وؿٛزٞای ٕٞػایٝ ٚ حتن وؿٛزٞای دٚزدغت ٌػتسؼ داد.

ٜ   ٞای خاٍ٘ن دازای ٔصیت دز قٛزتن وٝ فؿاز تسای خٟا٘ن ؾدٖ شیاد تاؾد، تٍٙاٜ -۳  ٞای زلاتتن ضؼیب، تٝ خای زٚیازٚین تاا تٍٙاا

ٞاا تاٝ    ایٗ ؾسوت ٌٛیٙد. ٞا دز اقغالح عفسٜ زٚ٘دٌاٖ اش حّٕٝ ٔن ٝ ؾسوتوٙٙد. تٝ ایٗ دغت ٞای چٙد ّٔیتن، تا آٟ٘ا ٕٞىازی ٔن

ٞای اغتساتطیه ٕٞىازی، فؼاِیت تٝ ػٙٛاٖ پیٕا٘ىااز فسػان یاه تٍٙااٜ چٙاد       خای زٚیازٚین، اغتساتطی ٞای ٕٞىازی ؾأُ پیٕاٖ

ِت تٍٙاٜ تاٝ تددیاد غااختاز پیسأاٖٛ ازتثااط      ٌیس٘د. دز ایٗ حا ّٔیتن دز تاشاز داخّن ٚ یا ادغاْ تا تٍٙاٜ چٙد ّٔیتن زا دز پیؽ ٔن

 پسداشد. ٞای ٔحّن ازشؾٕٙد٘د ٔن ای دز ش٘دیسٜ ازشؼ، یؼٙن خاین وٝ دازاین ٚیطٜ

ٚ ٌؿاٛدٜ   ۱۱۹۱ٞا اغت وٝ پع اش غمٛط ؾٛزٚی غااتك دز غااَ    یه ٕ٘ٛ٘ٝ اش ایٗ تٍٙاٜ Cheeh carmarker Skodaؾسوت 

وٝ تا پیؽ اش آٖ تٟٙا ٌصیٙٝ لاتُ ا٘تتاب  -ٝ ػٙٛاٖ تِٛید وٙٙدٜ ٔحكٛمت وٓ ویفیتؾدٖ تاشازٞای ازٚپای ؾسلن، خایٍاٜ خٛد زا ت

ٞای ٕٔتاش اتٛٔثیُ غستن دز خغس دید. دِٚات چاه تاٝ غاسػت      دز تساتس تس٘دٞای ٔؿٟٛز ٚ ٔدَ –ٔكسف وٙٙدٌاٖ تاشاز داخُ تٛد 

زا تددیاد غااختاز واسدٜ، غاسٔایٝ ٌارازی غاٍٙیٙن دز شٔیٙاٝ         Skodaؾسوت زا تٝ فِٛىع ٚاٌٗ فسٚخت ٚ پاع اش آٖ ػّٕیاات   

 تىِٙٛٛضی ٚ ٔحكٛمت خدید ا٘داْ داد ٚ ٔٛلؼیت ؾسوت زا دز خظ تِٛید فِٛىع ٚاٌٗ تثثیت وسد.

تِٛید وٙٙدٜ وأدیٛتسٞای ؾتكن اغت وٝ تؼد اش آشاد ؾدٖ التكاد زٚغیٝ، ٔادیساٖ آٖ دزیافتٙاد    Vistٕ٘ٛ٘ٝ دیٍس، ؾسوت زٚغن 

ؾا٘ع وٕن تسای ٔٛفمیت داز٘د. تٙاتسایٗ تٝ خای ٚاٌرازی وأاُ ٚ یاا خػاتدٛ     IBMٞاین ٘ظیس  ثسدٞای زٚدززٚ تا ؾسوتوٝ دز ٘

تسای یافتٗ یه ؾسیه تدازی، تٝ تؼسیب دٚتازٜ وػة خٛد پسداختٙد. آٟ٘ا تٝ خای ٍ٘سیػاتٗ تاٝ ؾاسوت تاٝ ػٙاٛاٖ یاه غااش٘دٜ        

اش زاٜ  Vistن وػة ٚ واز خٛد یؼٙن تٛشیغ، خدٔات ٚ ٚازا٘تن تاویاد وسد٘اد.   وأدیٛتسٞای ؾتكن، تیؿتس تس خٙثٝ ٞای پاییٗ دغت

ٞای ػٕدٜ دز شٔیٙٝ تٛشیغ ا٘حكازی، تٝ تاشاز داخُ وؿٛز دغتسغن پیدا وسد. ایٗ  یه ؾثىٝ ٌػتسدٜ فسٚؼ ٚ تٛافك تا خسدٜ فسٚؼ

داد٘اد. وتات اٝ ٞاای زإٞٙاای ایاٗ       ا تاسخیح ٔان  ٞا فسٚؾٙدٌاٖ داخّن ز زٚیىسد تسای تاشاز وأدیٛتس زٚغیٝ ٔٙاغة تٛد؛ شیسا زٚظ

فسٚخات خیّان ٔؼٕاِٛن تٛد٘اد، ِٚان،       وسد. اٌس چٝ وأدیٛتسٞاین وٝ ٔن ؾسوت تٝ شتاٖ زٚغن تٛد ٚ ٚازا٘تن عٛم٘ن ٔدت ازائٝ ٔن

 دزقد غٟٓ تاشاز، تتٛا٘د یه تس٘د پیؿسٚ دز زٚغیٝ تاؾد. ۲۶غثة ؾد وٝ تا  Vistٔصایای پاییٗ دغتن 

شیغ ٚ ازائٝ خدٔات، ٔصیت اقّن یه ؾسوت تاؾد اش زٚیىسدٞای دیٍسی ٞٓ ٔن تٛاٖ اغتفادٜ وسد؛ یاه زٚیىاسد تاأیٗ    شٔا٘ن وٝ تٛ

ٞاای ٔحّان غااشٌاز واسد. تاسای       ٞای چٙد ّٔیتن تاؾٙد ٚ یا تتٛاٖ آٟ٘ا زا تا غّیمٝ ٔحكٛمتن اغت وٝ یا ٔىُٕ ٔحكٛمت ؾسوت



 

 

ٞای ٘سْ افصازی ٔحّن تٝ خای ایداد یه غیػتٓ ػأُ ٔؿاتٝ ٚیٙدٚش تٛخٝ  ، ؾسوتٔثاَ، تٝ ٍٞٙاْ ٚزٚد ٔایىسٚ غافت تٝ تاشاز چیٗ

 خاااٛد زا تاااٝ تٛغاااؼٝ تس٘أاااٝ ٞاااای واااازتسدی ٚیٙااادٚش واااٝ ٔتٙاغاااة تاااا ٘یااااش تااااشاز چااایٗ تاؾاااد، ٔؼغاااٛف وسد٘اااد.   

تاشازٞاای ٔىصیاه،   تٛا٘ٙد تٝ غٕت دیٍس ش٘دیسٜ ازشؼ ٞٓ حسوت وٙٙد. تسای ٔثااَ: پاع اش تااش ؾادٖ      عفسٜ زٚ٘دٌاٖ اش حّٕٝ، ٔن

ٞاای چٙاد ّٔیتان،     ٞای تااشٜ تاغایع ؾاسوت    ٞای تِٛیدی تغییس خٟت دادٜ، تٝ تأیٗ وٙٙدٌاٖ اخصای وازخا٘ٝ تػیازی اش ؾسوت

 تثدیُ ؾد٘د.  

غت ؾسوت خٙثاٝ ٞاای   ا ٞا تاؾد، شیسا مشْ عفسٜ زفتٗ ٚ خاخاِن دادٖ، ؾاید غتت تسیٗ اغتساتطی اخساین دز ٔیاٖ غایس اغتساتطی

 اغتساتطی خٛد زا اش ٘ٛ تػاشد ٚ ایٗ واز زا تاید پیؽ اش ایٙىٝ تٛغظ خسیاٖ زلاتت خازخن اش تیٗ تسٚد، ا٘داْ دٞد.اقّن 

ٞای زلاتتن تٍٙاٜ دز غغح خٟا٘ن ازشؾٕٙد ٚ لاتُ اغاتفادٜ تاؾاٙد    دز ؾسایظ فؿاز شیاد تسای خٟا٘ن ؾدٖ دز قٛزتن وٝ ٔصیت -۴

ٞااین زا ٔادػن    ٞای چٙد ّٔیتن دز غغح خٟا٘ن ٔان ؾاٛد. چٙایٗ ؾاسوت     ی تا ؾسوتؾسوت تٝ عٛز ػّٕن لادز تٝ زلاتت پایاپا

ٞا تیؿتس ٚ تیؿتس زلاتت دز تاشازٞای خٟا٘ن زا ٔان آٔٛش٘اد، تاا تؼاداد غاتیصٜ ٌاساٖ        ٞس چٝ ؾسوت لٟسٔا٘ن یا غتیصٜ ٌس ٔن ٘أٙد.

وٙٙد وٝ ٔٙاتغ عثیؼن یاا ٘یاسٚی    كسفن فؼاِیت ٔنٌساٖ دز قٙایغ تِٛید وامٞای ٔ ؾٛ٘د. تیؿتس غتیصٜ ٟٔاخٓ تیؿتسی زٚ تٝ زٚ ٔن

 غاشد. ا٘ػا٘ن ازشاٖ، ٔصیت ٞصیٙٝ پاییٗ زا تسای آٟ٘ا فساٞٓ ٔن

وٝ ٔحكَٛ ؾسایظ ٔػاػد زؾد دز ٔٙاعك حازٜ تا ٞصیٙٝ تسداؾات   –ا٘دٚ٘صی، تا دغتسغن تٝ ٔٙاتغ چٛب  IKPPتسای ٔثاَ ؾسوت 

ن داؾت. ؾسوت دز وػة ٚواز اقّن خٛد واٝ واغار اغات، اش ٞصیٙاٝ ٞاای      حسوتن تٟاخٕن تٝ غٕت تاشازٞای قادزات –وٓ اغت 

 اؼ اغت، تٟسٜ تسد. تِٛید وٝ تمسیثا ٘كب زلثای آٔسیىای ؾٕاِن ٚ غٛئدی

( ٔحادٚد ٚ لاتاُ دفااع    Nicheٞاین وٝ دز فىس غتیص ٞػتٙد ٚ تٝ ٔٙاتغ وّیدی دغتسغن ٘داز٘د، یافتٗ یه خااٚیطٜ )  تسای ؾسوت

یافتٗ یه تاشاز ٚیطٜ پایداز دز یه قٙؼت خٟا٘ن ٔؼٕٛم تٝ ٔؼٙن یه فسایٙد ٌػتسدٜ تددیاد غااختاز اغات.     تػیاز حیاتن اغت. أا

تٛا٘اد   ٞاین اش وػة ٚ واز ؾٛ٘د وٝ ایٗ حسوت دز غغح خٟاا٘ن ٕ٘ان   ٞا ٕٔىٗ اغت ٔدثٛز تٝ خدا وسدٖ تتؽ تػیازی اش ؾسوت

ٞااین اش وػاة ٚ وااز، تسٚ٘ػادازی      یٙد غتتن اغت أا خدا وسدٖ تتؽتداْٚ داؾتٝ تاؾد. اٌس چٝ تسای تػیازی اش ٔدیساٖ ایٗ فسا

ؾاد٘د ٚ غاسٔایٝ ٌارازی تاس زٚی ٔحكاٛمت ٚ فسایٙادٞای خدیاد، وّیاد تددیاد خایٍااٜ            اخصاین وٝ پیؿتس دز داخُ غاختٝ ٔان 

اش ٔٛضاٛػات ٟٔآ دز    ٌساٖ تٝ ػٙٛاٖ تِٛیدوٙٙدٌاٖ خٟا٘ن اغت. دز حمیمت ٘یاش تٝ وٛچىتس ؾدٖ پیؽ اش تصزٌتس ؾدٖ یىن غتیصٜ

 ٞا اغت. فسایٙد تددید غاختاز تٍٙاٜ

ٌساٖ، پیٛغتٗ تٝ یه وٙػسغایْٛ تِٛیادی اغات واٝ دز آٖ یاه ؾاسوت پیؿاسٚ ؾاثىٝ خٟاا٘ن یاا            یه زٚیىسد دیٍس تسای غتیصٜ

تِٛید غاسپٛؼ  وٙد. تسای ٔثاَ ٚلتن خٙساَ ٔٛتٛزش تكٕیٓ ٌسفت وٝ  ای، اػضای وٙػسغیْٛ ٚ تأیٗ وٙٙدٌاٖ زا ٔدیسیت ٔن ٔٙغمٝ

زا  GMٞٙد یه خاظ تِٛیاد وأاُ     Sundaram Fastenerٞای ؾٕاَ أسیىا زا تسٚ٘ػدازی وٙد، ؾسوت  زادیاتٛز تسای اتٛٔثیُ

ؾد. ػالٜٚ تاس   GMخسیدازی وسدٜ ٚ تٝ ٞٙد آٚزد ٚ یه غاَ تؼد تأیٗ وٙٙدٜ ا٘حكازی غسپٛؼ زادیاتٛز دز تتؽ ؾٕاَ آٔسیىای 

وٕاه واسد تتٛا٘اد     Sundaram، تاٝ  GMٔٙافغ ٘اؾن اش فسٚؼ پٙح ٔیّیٖٛ غسپٛؼ زادیاتٛز دز غاَ، ٔؿازوت دز ؾثىٝ تاأیٗ  

ٞای خٛد زا تٝ زاحتن تٛغؼٝ دادٜ ٚ اغتا٘دازدٞای فٙن خدید ٚ فٗ دزن ٘یااش ٔؿاتسیاٖ زا تیاأٛشد ٚ دز ٔاٛلؼیتن لاساز       تٛإ٘ٙدی

 ی وؿٛزٞای ازٚپاین ٚ ضاپاٗ زا ٞادف لاساز دٞاد. دز ٔااتسیع چٟااز حاِات یااد ؾادٜ تسغایٓ ؾادٜ اغات:            ٌیسد وٝ تتٛا٘د تاشازٞا

ٞای خاٍ٘ن دز وؿٛز خاٛد ٚ یاا    تسای تٍٙاٟٞاین وٝ تٛا٘این اتتاذ ٞیچ وداْ اش اغتساتطی ٞای یاد ؾدٜ زا ٘داز٘د، ادغاْ تا دیٍس تٍٙاٜ

 ا٘د. ٔا٘دٜ ٟٙا ٌصیٙٝ ٞای تالنتیسٖٚ تسدٖ غسٔایٝ اش ایٗ قٙؼت ٚ خسٚج اش تاشاز، ت



 

 

 ريیکرد مشارکت

ٞاای چٙاد ّٔیتان تاٝ تاشازؾااٖ،       ٞای اغتفادٜ وٙٙدٜ اش ٞس یه اش چٟاز اغتساتطی یاد ؾدٜ تسای زٚیازٚین تاا ٚزٚد ؾاسوت   ؾسوت

وٙٙاد، ٔتفااٚت    ٔان ٞای اتحادٞا تػتٝ تٝ ٘ٛع اغتساتطی واٝ اتتااذ    تٛا٘ٙد اش ٔصایای تؿىیُ اتحاد غٛد تثس٘د، أا عثیؼت ٚ ٞدف ٔن

تٛا٘د تٝ ٔدافؼاٖ دز تمٛیت خایٍاٞؿااٖ   خٛاٞد تٛد. اتحاد دز قٛزتن وٝ تا تؼییٗ دلیك پازأتسٞای اتحاد ٚ ٔؿازوت ٕٞساٜ تاؾد ٔن

 وٕه وٙد.  

ٚلتن ٔتٛخٝ ؾد وٝ زلثای چٙد ّٔیتن عیب ٌػتسدٜ تاسی اش ٔحكاٛمت زا، ٘ػاثت تاٝ آ٘ اٝ اٚ       Shanghai Jahwaتسای ٔثاَ، 

ٝ  Kanebo  ٚLionٞای ضاپٙان   دٞٙد، تا تؿىیُ اتحاد تا ؾسوت ٘ػت ازائٝ دٞد، ازائٝ ٔنتٛا ٔن ای اش ٔحكاٛمت تٟداؾات    ٔدٕٛػا

ٔسالة تٛد وٝ ؾساوتؽ زا دز تتؽ واٛچىن؛ واٝ اٚ زا لاادز تاٝ      Jahwaؾتكن زا تٝ ٕٞاٖ ٌػتسدٌن زلثا ازائٝ وسد. دز ٞس حاَ 

 سد، ٔحدٚد وٙد.و حفظ وٙتسَ ٔاِن ٚ ٔدیسیتن تس ٔحكٛمتؽ ٔن

ٞای ٔحدٚد تسای  تٛا٘ٙد تا حسوت تٝ غٕت تتؿن دیٍس اش ش٘دیسٜ ازشؼ، اش ایداد ا٘ٛاع ٔؿاتٝ ؾساوت عفسٜ زٚ٘دٌاٖ اش حّٕٝ ٞٓ ٔن

أاا تاسای تٛغاؼٝ دٞٙادٌاٖ ٚ      ٞای خٛد، تٟسٜ تثس٘د ٚ وػاة ٚ وازؾااٖ زا اش ٘اٛ تؼسیاب وٙٙاد.      پسوسدٖ خأل ٔٛخٛد دز تٛإ٘ٙدی

 ٌیسد. تؿىیُ ؾساوت یُ اتحاد، اغّة ضسٚزی اغت. ایٗ اتحاد دأٙٝ ٚغیؼن اش ؾساوت دز ش٘دیسٜ تأیٗ زا دز تس ٔنٌساٖ تؿى غتیصٜ

 ٞا، تٟٙا زاٜ ٘فٛذ دز تاشازٞاای تایٗ إِّّان تاؾاد.     تٛا٘د تسای تػیازی اش ؾسوت ٞای تِٛید تسای تأیٗ وامٞاین تا تس٘دٞای ٚیطٜ، ٔن

Acer  ٌٝرازی تس زٚی تس٘د خٛد ٚ تثدیُ تٝ یه غاتیص٘دٜ وأاُ ؾادٖ، وأدیٛتسٞاای خاٛد زا تاا تس٘اد        دز تایٛاٖ، پیؽ اش غسٔای

Compaq فسٚخت، ٕٞ ٙیٗ  ٔنKia Motors  ،ٜدز وسFord Fiesta وسد. زا تِٛید ٔن 

تِٛیاد وٙٙادٜ    Balsaraؾساوت، حتن تسای تٛغؼٝ دٞٙدٌا٘ن وٝ ٞیچ تٕایّن تٝ خٟا٘ن ؾدٖ ٞٓ ٘داز٘د ٔفید اغت. ؾسوت ٞٙدی 

آٖ تا عؼٓ ٔیته ٔؿٟٛز اغت، تا زلاتت خاٍ٘ن غتتن اش غاٛی خٕیاس    Promiseٔحكٛمت تٟداؾتن ٚ آزایؿن وٝ خٕیس د٘داٖ 

تاٝ ػٙاٛاٖ    Colgateٞاای   ٔكٕٓ تٝ دفاع اش تاشاز خاٍ٘ن خٛد تٛد٘د أا تٛإ٘ٙدی Balsaraزٚ ؾد. ٔدیساٖ  زٚ تٝ Colgateد٘داٖ 

ٞاای غیاس زلیاة ٘ظیاس ٞٙىاُ ٚ       ٘افر تاٛد، تٙااتسایٗ ؾاسوت تاا تِٛیاد خٕیاس د٘اداٖ تاا تس٘اد ؾاسوت           یه تس٘د تیٗ إِّّن تػیاز

Beechman Group ٞا  تٛا٘ػت تٝ زلاتت زٚ دز زٚ تا زلثایؽ دز غسب تدسداشد. ػالٜٚ تس ایٗ، ؾساوتBalsara    زا لادز تاٝ تٟثاٛد

 وازخا٘ٝ ٞا ٚ افصیؽ غغح ویفیت ٔحكٛمت ٚ تػتٝ تٙدی وسد؛ تٟثٛدٞاین وٝ تٝ حفظ غٟٓ تاشاز خاٍ٘ن ؾسوت ا٘دأید.

 ٘تیدٝ ٌیسی

پیداین زلاتت اش عسف یه ؾسوت چٙد ّٔیتن، یه تٍٙاٜ خاٍ٘ن زا تٝ عاٛز اختٙااب ٘اپاریسی شیاس فؿااز لاساز خٛاٞاد داد. دز ایاٗ         

وٙٙاد. دز تؼضان ؾاسایظ، تٟدیاد غاثة آشاد       حّٕٝ ٚ ٔماتّٝ، تسخن ٕٞىازی ٚ تسخن دیٍس ػمة ٘ؿیٙن زا تٛقیٝ ٔنؾسایظ، تسخن 

ؾاٛد. دز ٞاس حااَ ٔادیساٖ تاسای       ٞای ا٘سضی، خاللیت ٚ ٘ٛآٚزی تسای زٚیازٚین تا چاِؽ پیؽ آٔدٜ ٔن ؾدٖ تیؽ اش ا٘تظاز ذخیسٜ

ٞای آٟ٘ا آیٙادٜ تٍٙااٜ زا    وٙؽ ٘یاش تٝ دغتٛز واز زإٞٙا داز٘د، چسا وٝ تكٕیٓٞای ٔٛخٛد ٚ ا٘تتاب ٔٙاغة تسیٗ ٚا آٌاٞن اش ٌصیٙٝ

 دٞد.   تٝ ؾدت شیس تاثیس لساز ٔن

ٞای دلیك ٚ  ٞا تایػتن اش زٚؼ ٞای تاشاز اغت ٚ تسای ایٙىاز تٍٙاٜ ؾسط ٔا٘دٌازی دز زلاتت، ؾٙاخت ٚ پاغتٍٛین غسیغ تٝ فسقت

ٚ تسای اغتفادٜ اش آٟ٘ا تػیاز ا٘ؼغاف پریس تاؾٙد، أا ایاٗ تٛقایٝ اغّاة تٛغاظ ٔادیساٖ       ٞا اغتفادٜ وسدٜ وازآٔد تسای پایؽ فسقت

ا٘د ٚ ٔسشٞای قٙؼت زا اش پایؽ تؼیایٗ ؾادٜ فاسل واسدٜ ٚ دز ٔاٛازدی دز        ٞای ٔحّن وٝ دز ٔؼسل زلاتت خازخن ٘ثٛدٜ ؾسوت



 

 

ٞای خاـ قاٙؼت،   ٞای ؾسوت ٚ ٚیطٌن دازاین ؾٛد. اش عسفن تا دزن دزغت ازتثاط تیٗ وٙٙد، فسأٛؼ ٔن اختیاز دِٚت تكٛز ٔن

 تٛا٘ٙد فساتس اش شٔاٖ زؾد وٙٙد. ٞایؿاٖ چٍٛ٘ٝ ٔن ٔدیساٖ ٔن تٛا٘ٙد پیؽ تیٙن وٙٙد وٝ اغتساتطی

٘ىتٝ دیٍسی زا وٝ ٔدیساٖ تاید دز ٘ظس ٌیس٘د ایٗ اغت وٝ عثیؼت قٙؼت ٞٓ ٕٔىٗ اغت تغییس یاتد. یه ؾسوت دز یاه وػاة ٚ   

دز اٚج لدزت زلاتت اغت ٕٔىٗ اغت تا حسوتن اش خا٘ة زلیة تسای ایداد تغییس اغاغن دز قٙؼت زٚ تاٝ زٚ   واز ٔحّن، ٍٞٙأن وٝ

ٞاین لادز تٝ تداْٚ زلاتت دز چٙایٗ فضااٞای ٔتغیاسی     تٛا٘د وُ ٔؼادمت پیؿیٗ زا تٝ ٞٓ تسیصد. تٟٙا ؾسوت ؾٛد وٝ ایٗ تغییس ٔن

تاؾٙد. ػالٜٚ تس ایٗ ضسٚزت دازد وٝ ٔدیساٖ ٔیصاٖ فؿاز زلاتت خٟا٘ن تس قاٙؼت  پریسی تػیاز شیادی تسخٛزداز  ٞػتٙد وٝ اش ا٘ؼغاف

ٞای تصزي فؼاِیات   ٞاین وٝ دز ٔمیاظ ٌٛ٘ٝ وٝ غاختاز تسخن قٙایغ، تسای ؾسوت خٛد زا تٝ دزغتن دزن وٙٙد، شیسا دزغت ٕٞاٖ

 غااشد.  وٙٙادٜ دز ٔمیااظ وآ، ٔػااػد ٔان      دٞای تِٛیا  وٙٙد ٔػاػد اغت، غاختاز تسخن دیٍس اش قٙایغ، ؾسایظ زا تسای ؾسوت ٔن

ٜ    ٞای التكادی خٟا٘ن ٞای چٙد ّٔیتن دز خػتدٛی تٟسٜ تسدازی اش ٔمیاظ أسٚشٜ ؾسوت ٞاای داخّان دز    ا٘د، دز حااِن واٝ تٍٙاا

 تالؼ تسای تتؽ تٙدی تاشاز ٚ تسآٚزدٖ ٘یاشٞای خاٚیطٜ ٞای خاـ ٞػتٙد.

 

 

 ٔاٞٙأٝ تدتیس

 ٚزی : وازؾٙاغاٖ ازؾد ٔدیسیت غیػتٓ ٚ تٟسٜفسیثا ٔسادی ٚ افػا٘ٝ ٔحٕٛدیاٖ

 


