اصًل ي استراتژی های وًیه در بازاریابی تجاری
اعــالعاتی کِ دس ایي هقالِ دس اختیاس ؿوا قشاس هی گیشد اص هٌاتع هخـتلفــی اص جــولِ کتاب “هضایای سقاتت” اثش “هایکل پـَستش”ٍ ،
چٌذ اثش اص فیلیـپ کـــاتـــلش گــــشدآٍسی ؿذُ اػت .هفاّیوی ًظیش :اػتشاتظی ّـای کلـی ،سٍؽ ّـای قــیوت گـزاسی ،تَصیـع،
تَػعِ تـثلیغات ٍ تقؼین تٌذی دس تاصاس هَسد تحث ٍ تشسػی قشاس خـَاّذ گشفت .فاکتَسّـایی هاًٌـذ ًفـَر دس تـاصاس ،ػـَد ،تَدجـِ،
تــشسػی اقتـــلــا دی ،ػشهایِ گزاسی ّای کالى ،فعالیت ّای دٍلتی ،تغیـــیـشات آهــاسی ،پذیذ آهذى تؼْیالت تکٌَلَطیـٍ ،،
گشایـات فشٌّگی ًیض هَسد تحث قشاس خَاّذ گشفت .تِ هٌظَس تثییي خظ هـی کلی تاصاسیاتی هی تایؼت ّوَاسُ دٍ ًکتِ اػاػـی سا
دس ًظش داؿت:
چگًَِ هی تَاًیذ دس عشكِ سقاتت ّا ،تجاست هقشٍى تِ كشفِ ای داؿتِ تاؿیذ چگًَِ هی تَاًیذ اص تشًاهِ ّـای هعـیي ؿـذُ سٍصاًـِ
حوایت کشدُ ٍ آًْا سا اجشا ًواییذ.
ایي سٍصّا تِ دلیل تِ ٍجَد آهذى سقاتت ّای تؼیاس ؿذیذ ٍ تٌگاتٌگ ،تعییي یً ،ـَ اػـتشاتظی کلـی اص هلضٍهـات کـاس تـِ ؿـواس
هی سٍد .ؿوا تا ایي کاس هی تَاًیذ تَاى تشاتشی هحلَالت خَد سا تا ػایش کاال ّا تضویي کٌیذ؛ تشای پی سیـضی ایـي اػـتشاتظی تایـذ
اػلَب هـخلی سا تِ کاسگیشیذ تا تتَاًیذ آى سا تِ عَس سٍصاًِ دس تشًاهِ کاسی خَد تِ هشحلِ اجشا دسآٍسیذ .اگش تکٌی ،اًتخاتی ؿـوا
تَػــظ هٌثــع هــَثقی اص کاسؿٌاػــاى هتثحــش پــی سیــضی ًـــذُ تاؿــذ ،اسصؽ چٌــذاًی ًذاؿــتِ ٍ کــاستشدی ًخَاّــذ تــَد.
دس سًٍذ ایجاد ی ،عشح کاستشدی دس عشكِ تجاست تایذ عَاهل تیـواسی سا دس ًظش گشفتِ ٍ هَسد تشسػی قشاس دّیـذ .الثتـِ دس هیـاى
کلیِ ایي عَاهل ،فاکتَسّایی ّؼتٌذ کِ اص اّویت تیـتشی تشخَسداس هی تاؿٌذ .تایذ تَجِ داؿت کِ تعییي ّشگًَِ خظ هـی کلـی
ًیاصهٌذ هالحظات هخلَف تِ خَد هی تاؿذ .الصم ًیؼت “ّوِ” ی عَاهل هْن سا دس تثییي خظ هـی ّای کلی ،دخیل کٌین .اگـش
کوی تیـتش د قت کٌیذ ،هتَجِ خَاّیذ ؿذ کِ دس اکثش اػتشاتظی ّا ًقاط اؿتشاکی تِ چـن هی خَسد .دس ایـي قؼـوت ًگـاّی تـِ
چٌذ ًوًَِ اص هْوتشیي فاکتَسّای قاتل تشسػی خَاّین داؿت.
تشای تعییي اػتشاتظی کلی ،اتتذا تایذ اّذاف کلی ػشهایِ گز اسی ٍ تـکیالت اقتلادی خَد سا هعیي کٌیذ .تِ عَس کلی ایـي هغلـة
دس یکی اص چْاس گضیٌِ صیش تعشیف هی ؿَد:
-

اگش تاصاس ًیاص هثشهی تِ کاالی اسائِ ؿذُ ؿوا داؿتِ تاؿذ ٍ کاال تا تْشُ گیشی اص تْتشیي کیفیت عشضِ ؿَد ،تایذ ػشهایِ گزاسی
کالًی سٍی آى اًجام دّیذ تا اسائِ خذهات تِ تْتشیي ًحَ اًجام پزیشد.
اگش تاصاس ًیاص هثشهی تِ کاالی ؿوا داؿتِ تاؿذ ،اها کاال اص کیفیت چٌذاى هغلَب تشخَسداس ًثاؿذ ،تایذ ػعی کٌیـذ کـِ تـِ ّـش
ًحَی کِ ؿذُ ک یفیت کاال سا تْثَد تخـیذُ ٍ ایي هقَلِ سا دس ساع اٍلَیت ّای تجاسی قشاس دّیذ.
اگش تاصاس ًیاص چٌذاًی تِ کاالی ؿوا ًذاؿتِ تاؿذ اها دس عـیي حـام هحلـَالت ؿـوا اص کیفیـت تـاالیی تشخـَسداس تاؿـٌذ تایـذ
تاصاسیاتی کٌیذ تا تتَاًیذ هیضاى تقاضا سا تاال تشدُ ٍ هیضاى ػَد خَد سا افضایؾ دّیذ.

پغ اص ایٌکِ تَاًؼتیذ تْتشیي ساُ کؼة ػَد سا اًتخاب کٌیذ ،قذم تعذی ایي اػت کِ سٍؿـی سا تـشای چگـًَگی “عشضـِ” اًتخـاب
کٌیذ؛ تیـتش تایذ تِ دًثام سٍؿی تاؿیذ کِ دس تاصاس عوَهیت تیـتشی داؿتِ تاؿذ ،تِ ایي هعٌا کـِ تایـذ اص اػـتشاتظی ّـای کلـی ٍ
عوَهی پیشٍی کٌیذ ( .ایي ًَ اػتشاتظی ّا تشای ًخؼتیي تاس تَػظ “هایکل پَستش” دس کتاب هعشٍفؾ تا ًام “هضایای سقاتـت” تیـاى
ؿذ.

اػتشاتظی هذیشیت قیوت ّا تش ایي اكل اػتَاس اػت کِ ؿوا هی تَاًیذ خذهات ٍ یا کاالّایی تا کیفیت تاال سا تَلیذ کشدُ ٍ آًْا سا تا
قیوتی پاییي تش اص قیوت سقثا تِ فشٍؽ تشػاًیذ .ایي قیوت ّای پاییي تِ تذسیج تِ ؿوا ػَد هی سػاًٌذ چشا کِ هیـضاى تقاضـا تـاال
هی سٍد ٍ فشٍؽ افضایؾ پیذا هی کٌذ .تشخی اص فاکتَسّایی کِ تایذ دس هقَلِ هذیشیت ًشخ ّـا تـِ آى تَجـِ داؿـت ایـي اػـت کـِ
خذهات ٍ هحلَالت تایذ ّوچٌاى دس دػتشع تَدُ ٍ قاتل اػتفادُ تاؿٌذ ،ػشهایِ دس چشخِ کاس تاؿذ ،تَاًایی ٍ هْاست کاسکٌـاى دس
تَلیذ تاال تاؿذً ،یشٍی اًؼاًی تِ خَتی هذیشیت ؿَدّ ،ذف اص تَلیذ هحلَم تؼْیل دس ػاخت ٍ هلشف آى تاؿذ ،تَصیع تـا قیوـت
پاییي اًجام ؿَد.
اػتشاتظی ایجاد توایض تِ هعٌای تَلیذ کاال ٍ یا خذهاتی اػت کِ تِ خَدی خَد هٌحلش تِ فشد ّؼتٌذ ٍ ّواًٌذ آى تاکٌَى دس تـاصاس
یافت ًـذُ اػت .تشای جلَُ دادى تیـتش کاس هی تَاًیذ تِ هاسک ّای جذیذ ،تکٌَلَطی اختلاكیٍ ،یظگی ّای اػـتثٌایی ،خـذهات
هوتاص ،ؿثکِ قَی تَصیع ٍ ،یا ػایش هَاسدی کِ دس كٌعت ؿوا تی ّوتا ّؼتٌذ ،اؿاسُ کٌیذ .ایي تی ّوتایی ًْایتـا تایـذ ؿـوا سا تـِ
ػَدی تیؾ اص ّضیٌِ كشف ػاخت هحلَالت کاسخاًِ ای تشػاًذ .اص دیگش ؿـشایغی کـِ تـشای حوایـت اص اػـتشاتظی ایجـاد تفـاٍت
(توایض) تایذ رکش کشد ،هی تَاى تِ هَاسد هقاتل اؿاسُ کشد :قاتلیت ّای تاالی تاصاسیاتی ،تشسػی فٌی ٍ هَثش هحلَالت ،داؿتي پشػٌل
خــــــالو ،تشخــــــَسداسی اص تَاًــــــایی اًجــــــام هغالعــــــِ ٍ تحقیــــــ  ٍ ،تشخــــــَسداسی اص اعتثــــــاس تــــــاال.
اػتشاتظی هتوشکض یکی اص دؿَاستشیي ٍ اص ًظش تکٌیکی یکی اص پیـشفتِ تشیي اػتشاتظی ّـای کلـی ٍ عوـَهی تـِ ؿـواس هـی سٍدٍ ،
ّذایت ٍ سّثشی آى ًؼثت تِ اػتشاتظی ایجاد توایض ٍ هذیشیت قیوت ّا دؿَاستش اػت .ایي ًَ اػتشاتظی تـشای ّـذف گیـشی یـ،
تخؾ “هتوشکض” دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ هعوَال صهاًی تِ کاس گشفتِ هی ؿَد کِ اػتعوام اػتشاتظی هذیشیت قیوـت ّـا ٍ ایجـاد
تفاٍت دس تاصاس ،هقشٍى تِ كشفِ ًثاؿذ .ایي تکٌی ،هعوَال تش پایِ تحت پَؿؾ قشاس دادى ّذفی خاف ،آى ّن تِ عـَس اػـتثٌایی ٍ
هتفاٍت (ٍ ًِ هثل ّویـِ) هی تاؿذ تا تِ هَجة آى تَاى سقاتت سا اص دیگشاى تگیشد ٍ تِ اكغالح آًْا سا خلع ػالح ًواییـذ .دس ایـي
ؿیَُ اغلة خ شدُ پاّای هَجَد دس تاصاس ػشهایِ ّذف قشاس هی گیشًذ ٍ اص آًجایی کِ ایي ًَ تَلیذ کٌٌذگاى ،کَچّ ،ؼتٌذ ٍ تـَاى
س قاتت ؿذیذ سا ًذاسًذ تِ ػشعت اص پا دس هی آیٌذ ٍ دس ًتیجِ ؿوا دس کَتاُ هذت كاحة ػَد فشاٍاًی هی ؿَیذ.

● قیوت گزاسی
پغ اص تـشیح اّذاف عوَهی ٍ اًتخاب اػتشاتظی کلی ،تایذ تش ػش اًتخاب اػتشاتظی ّای کاستشدی تلوین گیشی کشد .تکٌیّ ،ـای
ایي سٍؽ تؼیاس صیاد تَدُ ٍ غالثا ؿثیِ تِ ّن ّؼتٌذ .یکی اص هـَاسدی کـِ دس ایـي صهیٌـِ تایـذ تـش سٍی آى هغالعـِ کـشد ،هؼـ لِ
قیوت گزاسی اػت .اػتشاتظی قیوت گزاسی هعوَال تحت تاثیش ؿذیذ هیضاى دسآهذ ؿثکِ ای ٍ اّذاف ؿـوا تـشای تذػـت گیـشی ٍ
کٌتــشم تلٌــذ هــذت تــاصاس اػــت .دس هــَسد ایــي هغلــة ًیــض ػــِ ًکتــِ هختل ـف ٍجــَد داسد کــِ تایــذ دس ًظــش گشفتــِ ؿــَد.
اػتشاتظی اػکیویٌگ تِ ایي هعٌا کِ هحلَلی سا تا قیوت تاال عشضِ کٌیذ ٍ هتعاقثا تـشای تَػـعِ فـشٍؽ ،سٍی قیوـت آى تخفیـف
تذسیجی قائل ؿَیذ .اگش کیفیت هحلَم ؿوا تا هحلَالت هـاتِ آًقذس تفاٍت داؿتِ تاؿذ کِ تتَاًیذ تشای آى قیوت تاالیی دس ًظـش
تگیشیذ ٍ خَدتاى ّن تلوین داؿتِ تاؿیذ کِ تِ ػَد صٍد ٌّگام دػت پیذا کٌیذ ٍ توایلی تـِ ًفـَر دس تـاصاس ٍ کٌتـشم آى ًذاؿـتِ
تاؿــیذ ،هــی تَاًیــذ اص ایــي تکٌیــ ،تْــشُ گشفتــِ ٍ تــشای هحلــَالت ٍ یــا خــذهات خــَد ًــشخ تــاالیی سا دس ًظــش تگیشیــذ.
اػتشاتظی ًفَر دس تاصاس کِ اگش س ػیذى تِ دسآهذ صٍدسع هذ ًظشتاى ًثاؿذ ٍ تلوین داؿتِ تاؿیذ کـِ دس کٌتـشم تـاصاس ًفـَر کٌیـذ
هی تَاًیذ اص ایي ؿیَُ کو ،تگیشیذ .دس ایي تکٌی ،تایذ قیوت ّای تؼیاس پاییٌی تشای هحلَالت ٍ خذهات خَد دس ًظـش تگیشیـذ.
اػتشاتظی قیوت گزاسی قاتل هقایؼِ تِ ایي هعٌا کِ اگش ؿوا دس تاصاسی کِ هحلَالت خَد سا عشضِ هـی کٌیـذ ،تـِ عٌـَاى یکـی اص
ػشدهذاساى كٌعت هزکَس ؿٌاختِ ًوی ؿَیذ ،تِ عَس حتن کؼاًی کِ قذست کٌتشم تاصاس سا تذػت داسًذ دس رّي تـاصاس یـ” ،پـیؾ

ًگشی دس هَسد تْا” تِ ٍجَد هی آٍسًذ .دس ایي ؿشایظ ؿوا هی تَاًیذ هحلَالت خَد سا تـا قیوتـی کـِ تـا هحلـَالت سقثـا تشاتـشی
هی کٌذ تِ تاصاس عشضِ ًواییذ.

● تَػعِ
تشای فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهات اسائِ ؿذُ ؿوا تایذ آًْا سا تِ تذسیج تَػعِ دادُ ٍ تثلیغات سا ًیض فشاهَؽ ًکٌیذ .دس ایـي هیـاى دٍ
اػتشاتظی تا ًام ّای یَسؽ ٍ کـؾ هغشح هی ؿًَذ .دس اػتشاتظی یَسؽ تایذ اػتفادُ خَد اص کلیِ کاًام ّای هَجَد تشای تَصیع سا
تِ حذاکثش تشػاًیذ تا تتَاًیذ کلیِ هحلَالت ٍ خذهات خَد سا تا فـاس صیاد ٍاسد تاصاس فشٍؽ کٌیذ .ایي کاس هعوَال ًیاصهٌـذ تخفیـف
ّای صیادی اػت .اص ایي عشی هی تَاًیذ خشیذاساى تؼیاس صیادی سا تِ خَد جلة کٌیذ ٍ ًتیجتا ًیاص ؿوا تِ تثلیغات ًیض کاّؾ پیذا
کٌذ .اػتشاتظی کـؾ ًیاصهٌذ تثادم دٍ جاًثِ ،دس ی ،ػغح هـتشک تا آخشیي هلشف کٌٌذُ هـی تاؿـذ .دس ایـي سٍؽ اػـتفادُ اص
کاًام ّای هتعذد تَصیع آى ّن دس اٍلیي هشاحل تَػعِ ،تِ کوتشیي هیضاى خـَد هـی سػـذّ ،وچٌـیي دس ایـي هیـاى تایـذ تـش سٍی
تثلیغات ػش هایِ گزاسی ّای کالًی اًجام دادّ .ذف ایي اػتشاتظی ایي اػت کِ هـتشی ّای احتوالی سا تِ ػَی کاًام ّای هختلف
تَصیع تکـاًذ ٍ هیضاى تقاضا سا افضایؾ دّذ.
تشای تثلیغ هحلَالت ٍ خذهات ساُ ّای تؼیاس صیادی ٍجَد داسد کِ دس ایي قؼوت اؿاسُ ای اجوالی تِ تشخی اص اًـَا آى خـَاّین
داؿت .تْشُ گیشی اص تثلیغات پیشاهَى هقایؼِ هحلَالت دس تاصاسی کِ هحلَم خَد سا اسائِ هی دّیـذ ؿـیَُ هٌاػـثی اػـت .اگـش
هحلَالت ؿوا ّوچٌاى ٍاسد تاصاس ؿًَذ ٍ ًؼثت تِ هحلَالت هـاتِ هضایای تیـتشی داؿتِ تاؿـٌذ ،آى ٍقـت هقایؼـِ کـاال ّـا تـا
یکذیگش ٍ اػتفادُ اص ایي هغلة دس تثلیغات کو ،صیادی تِ ؿوا خَاّذ کشد .تثلیغات پیشاهَى هضایای کاال ،تـِ ٍیـظُ دس صهـاًی کـِ
قلذ تَػعِ تاصسگاًی سا داسیذ ٍ تلوین ًذاسیذ کاالی خَد سا تا ّیچ ی ،اص کاالّای هــاتِ سقیثـاى هقایؼـِ کٌیـذ ،اػـتفادُ تؼـیاس
صیادی داسد .ایي ًَ تثلیغات تِ ٍیظُ دس صهاًی کاستشد پیذا هی کٌٌذ کِ ؿوا ی ،کاالی جذیذی سا کِ هغات تا ًیاص هلـشف کٌٌـذُ
تاؿذ تِ تاصگی ٍاسد تاصاس کشدُ تاؿیذ ،تِ ّویي دلیل ّواًغَس کِ هـاّذُ هی کٌیذ ّیچ گًَِ دلیلی تشای هقایؼـِ تـا کـاالی ّـای
قثلی دیذُ ًوی ؿَد.
تبلیغات پیرامًن محصًالت زوجیرٌ ای :دس ایي هَسد ؿوا تَلیذ کٌٌذُ ای اص خاًَادُ هحلَالت تقشیثا ًضدی ،تِ ّن ّؼتیذ کِ
کاستشد یکؼاًی داسًذ .تِ ّویي دلیل هی تَاًیذ دس تثلیغ تگَییذ کِ خشیذ ی ،ػت کاهـل تـِ ًفـع هــتشی ّاػـت ٍ هــتشی ّـا
هــی تَاًٌــذ تــا خشیــذ یــ ،ػــت کاهــل ،اص هضایــای دیگــشی کــِ تــشای آًْــا دس ًظــش گشفتــِ ؿــذُ ،تْشهٌــذ ؿــًَذ.
تبلیغات جمع بىدی شدٌ ي شرکتی :صهاًی کِ هحلَالت تؼیاس صیادی داسیذ ٍ احؼاع هی کٌیذ کِ تثلیغ ت ،ت ،آًْا دس ًظـش
خشیذاساى ؿایذ کوی خؼتِ کٌٌذُ تِ ًظش تشػذ ،تْتش اػت تِ جای ایٌکِ تخَاّیذ ّش ی ،اص هحلَالت سا ت ،تـ ،هعشفـی کٌیـذ،
هحذٍدُ کاسی فعالیت سا هـخق کٌیذ.

● تَصیع
تشای ایٌکِ کاال ٍ خذهات خَد سا دس اختیاس خشیذاساى قشاس دّیذ تایذ تکٌیّ ،ایی سا پیشاهَى هؼ لِ “پخؾ” اًجام دّیذ کِ دس ایي
قؼوت تا تشخی اص اًَا آًْا آؿٌا هی ؿَیذ:

فشٍؽ قغعی تِ فشٍؿی هی گَیٌذ کِ ؿوا هحلَالت خَد سا تِ ػاصهاى ٍ هیادیي هخلَكی اسائِ هی دّیذ ٍ آًْـا خَدؿـاى تـاصاس
هٌاػة تشای فشٍؽ سا پیذا هی کٌٌذ.
فشٍؽ هؼتقین تِ ًَعی اص فشٍؽ هی گَیٌذ کِ تا اػتفادُ اص ػاصهاى ّای هؼتقین کاال سا تِ فشٍؽ هی سػاًیذ کـِ اص اًـَا آى هـی
تَاى تِ فشٍؽ تلفٌی ،ایٌتشًتی ٍ ،پؼتی اؿاسُ کشد.
عوذُ فشٍؿی اص ایي قشاس اػت کِ ؿوا کاال ٍ یا خذهات خَد سا تَػظ یٍ ،اػغِ تِ كَست یکجـا هـی فشٍؿـیذ ٍ اٍ کـاال سا هیـاى
خشدُ فشٍؽ ّا تقؼین هی کٌذ.
جضئی فشٍؿی ؿخلی تِ ایي ؿشح اػت کِ تا اػتفادُ اص خذهات ؿخلی ٍ تذٍى کو ،گشفتي اص ٍاػغِ یا اسگاى خاكـی ،کاالّـا ٍ
هحلَالت سا تیي خشدُ فشٍؿاى تقؼین هی کٌیذ .جضئی فشٍؿی خذهاتی تِ ایي ؿشح اػت کِ ؿوا کاالی خَد سا تا کلیِ اختیـاسات
دس اختیاس کاًام ّای پخؾ جضئی هی گزاسیذ.
الثتِ تایذ تَجِ داؿت کِ اًتخاب سٍؽ هٌاػة تشای قیوت گزاسی ،تَػعِ ٍ ،تَصیع تا حذٍد تؼیاس صیادی تحت تاثیش ًـَ كـٌایع ٍ
تاصاس خشیذ ٍ فشٍؽ قشاس داسد .ؿوا تشای ؿشٍ  ،تؼتِ تِ ًَ فعالیت ٍ تاصاس کاس تایذ ی ،اػتشاتظی سا اًتخاب کٌیذ ٍ ػپغ تـِ هـشٍس
صهاى تا تشسػی ّای دقی تش ،تکٌیّ ،ای اًتخاتی خَد سا تغییش دّیذ .اگش یکی اص فاکتَسّای دخیل دس ایي صهٌیِ تغییش پیذا کٌـذ،
تِ عَس قغع تایذ اػتشاتظی کلی خَد سا ًیض تغییش دّیذ.

● هحیظ
فاکتَسّای هحیغی ًیض هی تَاًٌذ تاثیشات هثثت ٍ یا هٌفی تش سٍی تجاست ٍ تاصاس داؿتِ تاؿٌذ .عَاهلی کِ دس ایي صهیٌِ تایـذ هـَسد
تَجِ قشاس گیشًذ ،تِ ایي ؿشح هی تاؿٌذ:
▪ فعالیت ّای دٍلت
تشًاهِ ّای دس دػت اجشا ٍ یا تشًاهِ ّایی کِ قشاس اػت دس آیٌذُ اً جام ؿًَذ ّن هی تَاًـذ تـِ اػـتشاتظی ؿـوا کوـ ،کٌـذ ٍ ّـن
هی تَاًذ آًشا تضعیف ًوایذ .تِ عٌَاى هثام عَاهلی ًظیش تعییي قَاًیي دس هَسد یاساًِ ،اهٌیت کاال ،ػَدهٌذی ٍ کـاستشدی تـَدى آى،
جَاص کاس ،هحذٍدیت دػتیاتی تِ هَاد اٍلیِ ٍ کٌتشم قیوت ّا تِ ساحتی هی تَاًٌذ دس هَفقیت ٍ یا ؿکؼت تجاست ؿوا ًقؾ هْوی
سا تاصی کٌٌذ.
▪ تغییش دس جوعیت
تغییش ّای پیؾ تیٌی ؿذُ دس آهاسّا هی تَاًذ تاعث سؿذ ٍ یـا عقثگـشد ؿـوا دس تـاصاس ؿـَد .ایـي فاکتَسّـا ؿـاهل عـَاهلی ًظیـش
تحلیالت ،ػي ،دسآهذ ٍ ،هَقعیت ّای جغشافیایی هی ؿَد.
▪ تَػعِ تکٌَلَطی

تغییشات تکٌَلَطیً ،یض هی تَاًٌذ تِ ًفع ٍ یا تِ ضشس ؿوا تاؿٌذ.
▪ هعیاسّای فشٌّگی
تغییش دس فشٌّگ هاًٌذ ًحَُ ی صًذگی ٍ ،تغییش دس هذ ،هوکي اػت اص هحلَالت ؿوا حوایت ًوایذ ٍ یا آًْا سا سد کٌذ.

● هـتشی
تایذ تذاًیذ کِ تخؾ ّای هختلف تاصاس سا چگًَِ هی تَاى تش اػاع خلَكیات هـتشی تعشیف کشدّ .ـذف اكـلی ؿـوا تایـذ جـزب
هـتشی دس تاصاس تاؿذ .فاکتَسّایی کِ دس ایي هَسد هغشح هی ؿًَذ تِ ؿشح ریل هی تاؿٌذ:
پتاًؼیل تشای سخٌِ کشدى دس تاصاس تِ ایي تؼتگی داسد کِ آیا ؿوا هی خَاّیذ کاالّایتاى سا تِ هــتشی ّـای قثلـی تفشٍؿـیذ ٍ یـا
ایٌکِ تِ دًثام جزب هـتشی ّای جذیذ ّؼتیذ .هـتشی ّا تا چِ هیضاى اص هحلَالت اسائِ ؿذُ ی ؿـوا آگـاّی داؿـتِ ٍ تـا آًْـا
آؿٌا ّؼتٌذ؟ آیا اعالعاتی دس صهیٌِ کاالّا ،سقاتت دس تاصاسً ،شخ سؿذ كٌعت ٍ جوعیت داسًذ؟ اؿتیاو هـتشی ّا تِ پشداخت تْـایی
تـــاالتش تـــِ دلیـــل ػـــغح استقـــا یافتـــِ کیفیـــت دس هحلـــَالت ؿـــوا ٍ سفـــع تْتـــش هــــکل آًْـــا ٍجـــَد داسد؟
هذت صهاًی کِ عَم هی کـذ ی ،هـتشی تلوین تگیشد کاالی ؿوا سا خشیذاسی کٌذ ،تؼتگی تِ ایي عَاهل داسد :هیـضاى اعتوـادی
کِ تِ کاالی ؿوا داسد ،تعذاد افشادی کِ دس تلوین گیشی ؿشکت هی کٌٌذ ،هیضاى ًیاص تِ خشیذ کاال ٍ ،سیؼکی کِ تِ عـَس هعوـَم
دس خشیذ کشدى ٍجَد داسد.
اؿتیاو هـتشی تؼتگی تِ پشداخت قیوت کاال تِ ٍػیلِ اعال آًْا دس صهیٌِ قیوت گزاسی ّای سقاتتی ،قذست خشیذ آًْاً ٍ ،یاص آًْا
تِ خلَكیاتی ًظیش کیفیت ،دٍام ،قاتلیت اعتواد ،اػتفادُ آػاى ٍ ،یکٌَاختی داسد .احتوام ایٌکِ هـتشی کاالی ؿوا سا اًتخاب کٌذ
تِ عَاهل صیش تؼتگی داسد :حؼاػیت ٍ هیضاى ًیاص هـتشی تِ کاال ،عکغ العول آًْا ًؼثت تِ تغییشات ،اّویت فَایذ هحلَم تـشای
اٍ ،حذٍدی کِ تشای اػتفادُ سٍصاًِ کاال قائل هی ؿَدًْ ٍ ،ایتا اعتثاس کاال.

● هحلَالت/خذهات
ؿوا تایذ تِ عَس کاهل تا عَاهلی کِ ػثة هی ؿًَذ کاال ٍ یا خذهات ؿوا تِ عٌَاى هذعیاى ًیشٍهٌذی دس تاصاس ؿٌاختِ ؿًَذ ،آؿـٌا
تاؿیذ .هَاسدی کِ تایذ دس ًظشتگیشیذ تِ ایي ؿشح ّؼتٌذ:
ایٌکــِ یــ ،قؼــوت ٍ یــا توــام تکٌَلــَطی هــَسد ًیــاص تــشای تَلیــذ کــاال اختلاكــا دس اًحلــاس خَدتــاى ّؼــت یــا خیــش،
هیضاى ػَدی کِ هـتشی اص هلشف کاال هی تشد ،هذت صهاًی کِ کاال هی تَاًذ ًؼثت تـِ ػـایش هحلـَالت هَجـَد دس تـاصاس تشتـشی
داؿتِ ٍ تفاٍت آى کاهال چـوگیش تاؿذ ٍ هذت صهاًی کِ هی تَاى اص هـکالت اتتذایی جلَگیشی کـشد (ایـي هــکالت هـی تَاًٌـذ
ؿاهل هَاسدی اص ایي دػت تاؿٌذ :کوثَد هغاتقت تا اػتاًذاسدّای كٌعتی ،کوثَد هـَاد اٍلیـِ ،کٌتـشم کیفیـت ضـعیف ،هــکالت
ًظویً ٍ ،اتَاًی دس تخویي هیضاى فایذُ کاال تشای هـتشی)ً ،یشٍی تالقَُ تشای فشٍؽ کـاالی اص سدُ خـاسش ؿـذُ (کـِ تحـت تـاثیش

عَاهل ریل اػت :تعْذ تجاس تشای تَػعِ تَلیذ ،تَاًایی فشٍؿٌذُ تشای تشخَسد هٌاػة تا پیـشفت ّای تکٌَلَطی ٍ ،،اهکاى اسائِ ساُ
حل ّای جایگضیي تشای هشتفع ػاختي ًیاصّای هـتشی).
جلة هـتشی تا اعوام ًفَر تش سٍ ی قیوت ّایی کِ ؿوا تشای اسائِ کاالّا هی پشداصیـذ ،تعیـیي هـی گـشدد .دس ایـي صهیٌـِ تایـذ تـِ
هَاسدی ًظیش ایي اهش کِ هلشف کٌٌذُ چِ صهاًی هتَجِ هی ؿَد کِ تایذ تش سٍی کاال ؿوا ػشهایِ گزاسی ًوایذّ ،ضیٌِ تْیـِ هـَاد
اٍلیِ تا چِ حذ افضایؾ پیذا کشدُ ٍ ،قیوت کاال تا چِ هیضاى تاال خَاّذ سفت ًیض تَجِ داؿت.
دس خلَف فشاّن آٍسدى هٌاتع هٌاػة تایذ تِ هَاسد صیش تَجِ کشد :اػتاًذاسدّای جْاًی ،هـکالت تاػیؼـاتی ،تعـذاد گضیٌـِ ّـای
هتفاٍتً ،یاص تِ قغعات کوکی ،خذهات آهَصؿی ٍ تکٌیکیً ٍ ،یاص تِ تَلیذ هحلَالت کوکی.

● سقاتت
پیؾ اص ّش چیض تایذ تذاًین کِ سقیة اكلیواى کیؼت ،ػپغ تایذ تـخیق دّین کِ تَاًایی ّاً ،قاط ضـعف ٍ ًقـاط قـَت آًْـا دس
کجاػت .داًؼتي ایي هغلة کِ ّش ی ،اص سقثا داسای چِ هقذاس تجشتِ ّؼتٌذ ،آیا قـذست اداهـِ دادى داسًـذ ،جایگاّــاى دس تـاصاس
چگًَِ اػت ،پیؾ تیٌی آًْا تشای آیٌذُ ی تاصاس چیؼتًْ ٍ ،ایتا دػت آًْا تشای احاعِ ی تاصاس تا چِ حذ تاص اػت ،اص جولـِ هـَاسد
ضشٍسی دس ایي تخؾ هی تاؿذ.
● تـکیالت
اسصیاتی دسػت دس هَسد تَاًایی کؼة ٍ کاس ،یکی اص عَاهل هْن ،دس تَػعِ تکٌیّ ،ا ٍ اػتشاتظی ّای ؿوا هـی تاؿـذً .کـات قاتـل
تَجِ تِ ؿشح صیش ّؼتٌذ:
▪ چگًَِ هی تَاًیذ هذیشیت فشٍؽ سا تشای تَلیذ هحلَالت کن ّضیٌِ تِ دػت گیشیذ ،چغَس صیشػاخت ّـای قیوـت سا هـی تـَاى
کٌتشم ًوَد ،چگًَِ هی تَاى تا تْشُ گیشی اص هعیاسّای اقتلادی ،تا هَاًع تشخَسد کشد ٍ ،پشػٌل تَاًا ٍ کاسآهذ اػتخذام کشد.
▪ تایذ تَاًایی ایجاد هحذٍدیت دس هَسد قیوت ّا سا داؿت تا دس كَست ًیاص تغییشات پایِ ای دس آى ایجاد ًوَد .تِ هٌظَس اًجام ایـي
کاس تایذ تا تَجِ تِ هعیاسّای اقتلادی تِ ػَد کافی دػت پیذا کشد ،تِ کاًام ّای هتٌَ تَصیع دػتشػی کاهل داؿـت ٍ ،تـا ایجـاد
تفاٍت ،کاالی خَد سا هشغَب تش اص ػایش کاالّای هـاتِ جلَُ داد.
▪ تشای جلَگیشی اص اًتـاس کاالی تقلثی :هقاٍهت دس تشاتش تَسم ،تَاًایی ًگِ داؿتي قیوت ّـای تـاال ،اداهـِ فـشٍؽ کاالّـای اص سدُ
خاسش ؿذُ ٍ ،تِ حالت تعلی ًگِ داؿتي تاصاس ضشٍسی اػت.
▪ ایجاد تشتشی دس تجاست ؿخلی
▪ كالحیت تاال ٍ ؿایؼتگی کاهل تین هذیشیت

▪ ػاصهاى یافتگی تـکیالت ،تِ کاسگیشی ًیشٍی تاصُ ،تشًاهِ ّایی تِ ًفع خذهِ ،خذهات پغ اص فشٍؽ تشای خشیذاساى ٍ تَاًایی ّای
لجؼتیً ،یض اص اّویت خاكی تشخَسداس ّؼتٌذ.
▪ خذهِ تایذ اص ایي آصادی تشخَسداس تاؿٌذ کِ دس هَاقع ضشٍسی تلویوات دسػتی اتخار ًوایٌذ .اها آًْا دس عـیي حـام ًثایـذ تـاثیش
تَصیع کٌٌذگاى ،فشٍؿٌذگاى ،اتحادیِ ّا ،علثکاسى ،ػشهایِ گزاساى ٍ ػایش عَاهل خاسجی سا ًادیذُ تگیشًذ.
▪ آصادی تشقشاسی استثاط تا هـکالت قاًًَی سا ًیض داؿتِ تاؿٌذ.

● تَػعِ ٍ پیـشفت
هؼیش پیـشفت اػتشاتظی ؿوا تا حذ ت ؼیاس صیادی تحت تاثیش هشٍس تَاًایی ٍ اهکاى عولی تَػعِ هحلَالت/کاال ّای ؿوا قـشاس داسد.
عَاهل دخیل تِ قشاس صیش ّؼتٌذ:
▪ تَاًایی ّای تَػعِ هذیشیت کِ تؼتگی تِ عَاهل صیش داسد :هیضاى تجشتِ اٍ دس صهیٌِ ّـذایت خذهـِ ،آؿـٌایی تـا فـي آٍسی ّـای
جذیذ ٍ قذین ،اجشای پشٍطُ ّای ػٌگیي ٍ ،آگاّی اص اتضاسی کِ تشای پیـشفت کاس الصم اػت.
▪ ًیاص تِ پشػٌلی اػت کِ آؿٌایی ًؼثی تا في آٍسی ّای سٍص داؿتِ تاؿٌذ ٍ تَاًایی اًجام کاسّایی کِ تشای استقای پشٍطُ الصم اػت
سا داؿتِ تاؿٌذ.
▪ تٌاػة ٍ کیفیت اتضاس ٍ تجْیضاتی کِ تشای تکویل پشٍطُ ضشٍسی ّؼتٌذ ،الصم االجشاػت.
▪ تاهیي ٍجِ هَسد ًیاص تشای سػیذى تِ اّذاف تَػعِ یافتِ.
▪ هعیي کشدى اّذافی کِ قاتل اداسُ تاؿٌذ.

● تَلیذ
ؿوا تایذ خذهِ خَد سا تِ خَتی هَسد تشسػی قشاس دّیذ تا تثیٌیذ تَاًایی ّای آًْا دس ػاصهاًذّی هحلَالت تا چِ اًذاصُ هثوش ثوـش
اػت ٍ چگًَِ هی تَاًیذ هحلَالت ٍ خذهات هقشٍى تِ كشفِ ای سا دس اختیاس هلشف کٌٌذگاى قشاس دّیذ .دس ایي هثحـث تایـذ تـِ
ًکات صیش تَجِ کٌیذ:
▪ قاتلیت هذیش تَلیذ کِ ؿاهل :تجشتِ ّذایت خذهِ ،آؿٌایی تا تکٌَلَطی ّای جذیذ ٍ قذین ،تَاًایی اًجـام پـشٍطُ ّـای پیچیـذٍُ ،
آؿٌایی تا قغعات ٍ تجْیضات تَلیذی ،هی ؿَد.
▪ تقؼین هٌاػة فعالیت ّا ٍ ،تقؼین هحلَالت تا دس ًظش گشفتي هعیاسّای اقتلادی

▪ تجشتِ دس في آٍسی ٍ تَلیذ هحلَم
▪ کلیِ کاسهٌذاى تایذ اص حذ هغلَتی اص تَاًایی ّا تشخَسداس تاؿٌذ تا سٍی ّن سفتِ پشػـٌل کاسآهـذی سا تــکیل دٌّـذ ٍ تتـَاى تـِ
آهَصؽ آًْا پشداخت.
▪ تَاًایی کاسکٌاى تشای هحذٍد کشدى قذست ػَداگشی فشٍؿٌذگاى
▪ قذست تـکیالت تشای کٌتشم کیفیت هَاد خام اٍلیِ ٍ تَلیذ
▪ دػتشػی آػاى تِ هَاد خام اٍلیِ ٍ هًَتاط کاالّای جایگضیي

● تاصاسیاتی /فشٍؽ
دس هَسد تین تاصاسیاتی ٍ فشٍؽ تایذ ارعاى داؿت کِ قذست فعلی آًْا اص اّویت صیادی تشخَسداس اػـت .عَاهـل هـیثشی ّؼـتٌذ کـِ
هختلشا ًگاّی تِ آًْا خَاّین داؿت.
▪ تجشتِ کافی هذیش فشٍؽ/تاصاسیاتی کِ تایذ آؿٌایاًی سا دس كٌعت هَسد ًظش داؿتِ تاؿذ (چِ ساتغِ تا هـتشی ،تَصیع کٌٌـذُ ،کاًـام
ّای هتفاٍت ٍ ،یا سػاًِ ّای گشٍّی) ،آؿٌایی اٍ تا تثلیغات ،تَاًایی فشدی دس اهش فشٍؽ ،تَاًایی ّای عوـَهی هـذیشیتی ٍ داؿـتي
ػاتقِ ای هتعاسف دس هَسد ػَد ٍ صیاى.
▪ تایذ ؿْشت خَتی داؿتِ ٍ دس گزؿتِ هَفقیت ّایی سا دس ایي صهیٌِ تذػت آٍسدُ تاؿذ ،دس ًـشیِ ّـا توـاع داؿـتِ تاؿـذ ٍ ،دس
هَسد تاصاس ػشهایِ تِ اًذاصُ کافی اعالعات داؿتِ تاؿذ.
▪ آگاّی تِ چگًَگی استقای ػغح فشٍؽ ٍ تکٌیّ ،ای تِ کاس گشفتِ دس آى هاًٌذ :کوّ ،ضیٌِ تجاستً ،ـشخ گـزاسی ّـای خـاف،
اعتشام تِ ًشخ ّای ًاهتٌاػة
▪ هیضاى هَثش تَدى کاًام ّای پخؾ کِ تا تَجِ تِ هیضاى ّوکاسی ،هیـضاى تْـشُ تـشداسی اص کاًـام استثـاعی ،ثثـات هـالی ،اعتثـاس،
دػتشػی تِ تـکیالت کاسآهذ ٍ ،آؿٌایی تِ هحلَالت ٍ خذهات ؿخلی داسد.
▪ تَاًایی تثلیغات دس استثاط تا سػاًِ ّای گشٍّی ،تَدجِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای اهَس تثلیغاتی ،تجشتیات قثلی ،اًتخاب آػاى تشیي
ساُ تشای تثلیغ کاال ٍ ،پایثٌذی تِ تثلیغ هَسد تحث ٍ تشسػی قشاس خَاٌّذ گشفت.
▪ تَاًایی فشٍؽ ًیض تا تَجِ تِ دس دػتشع تَدى پشػٌل ،هیضاى کاسایی آًْا ،جایگاُ فشٍؽ ،تَاًایی ایجاد گشٍُ ّای ّذایتی فـشٍؽ،
استثاط هٌاػة تا گشٍُ ّای پخؾ ،تَاًایی تـخیق فَایذ هحلَالت اسائِ ؿذُ ٍ ،حوایت اص فشٍؽ ،تعییي هی گشدد.
▪ هیضاى حؼاػیت تـکیالت ،هیضاى آگاّی ه ـتشی اص هحلَمٍ ٍ ،ضعیت فعلی تاصاس ًیض جضء هَاسدی ّؼتٌذ کِ ًثایذ اص رّـي دٍس
ًگِ داؿتِ ؿًَذ.

● خذهات پغ اص فشٍؽ
اسائِ خذهات پغ اص فشٍؽ هٌاػة تاثیش صیادی تش سٍی هَفقیت تجاست ؿوا دس تاصاس داسدً .کات هْن دس ایـي صهیٌـِ تـِ ؿـشح صیـش
هی تاؿٌذ:
▪ هذیش خذهات پغ اص فشٍؽ ًیض تایذ تا هَاسد هـاتْی ًظیش ًَ :فشاٍسدُ ّا ،هلـشف کٌٌـذگاى ،کٌتـشم کیفیـت ،پــتیثاًی فٌـی،
فشٍؽ ٍ تاصاسیاتی تِ خَتی آؿٌایی داؿتِ تاؿذ.
▪ فشاّن تَدى پـتیثاًی فٌی تشای اسائِ خذهات دس هَسد هحلَالت فشٍختِ ؿذُ.
▪ خذهات پغ اص فشٍؽ تِ عٌَاى یکی اص ًکات تاسصی اػت کِ ًام هحلَالت ؿوا سا دس رّي هـتشی جاٍداًِ هی ػاصد.
▪ اعتثاس تـکیالت ،تا تشخَسداسی اص خذهات پغ اص فشٍؽ تاال خَاّذ سفت.

● جوع تٌذی
پغ اص ایٌکِ اػتشاتظی هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کشدیذ ،تا تَجِ تِ اعالعاتی کِ دس صهیٌِ ّای هختلف دس ایٌجا دس اختیاستـاى قـشاس
دادُ این ،تایذ تحلیل ٍ تشسػی کٌیذ کِ آیا اكال تکٌی ،اًتخاتی ،ؿوا سا تِ اّذافتاى هی سػاًذ یا خیش.
دٍ ًوًَِ اص هْن تشیي اسصیاتی ّا دس ایي قؼوت هَسد تحلیل ٍ تشسػی قشاس خَاّذ گشفت.

● ّضیٌِ ٍسٍد تِ تاصاس
تا اػتفادُ اص ایي عاهل هی تَاًیذ دسیاتیذ کِ تا چِ حذ تایذ ّضیٌِ هتحول ؿَیذ تا تتَاًیذ کاال ،هحلَالت ٍ ،خـذهات خـَد سا ٍاسد
تاصاس ًواییذ .عَاهل دخیل عثاستٌذ اص:
▪ تَاًایی ّای تاصاسیاتی
▪ دػتشػی تِ هَاد اٍلیِ اسصاى قیوت ٍ تَلیذ هیثش
▪ تجشتِ کاسکٌاى
▪ پیچیذگی آهادُ ػاختي هشاحل اٍلیِ کاس کِ هوکي اػت دس ایي هشحلِ تا هـکالتی ًظیش :تشاتشی تا اػتاًذاسدّای كٌعتی ،کوثـَد
هَاد اٍلیِ الصم دس تاصاس ،عذم ٍجَد کٌتشم کیفیت ،هـکل دس تٌظین تشًاهِ ّای اجشاییً ٍ ،اتَاًی دس تخویي ػَد حاكلِ اؿاسُ کشد.

▪ تاثیش کاسکٌاى تـکیالت ًیض دس هَاسدی اص قثیل تَاًایی ػاصهاًذّی ،تَاى ًیـشٍی جذیـذ ،تؼـْیالت ٍ خـذهات پـغ اص فـشٍؽٍ ،
تَاًایی لجؼتیً ،،وَد پیذا هی کٌذ.
▪ هیضاى هَثش تَدى ًحَُ ی پخؾ تِ ٍػیلِ هیضاى سٍاتظ قثلی ،هیضاى آؿٌایی تا کاًام ّای استثاعی ،ثثات هالی ،اعتثاس ،دػتشػی تِ
هلشف کٌٌذگاى ٍ ،آؿٌایی تا هحلَالت ٍ خذهات خَدتاى اًذاصُ گیشی هی ؿَد.
▪تالؽ ّای تکٌَلَطی ،تؼتِ تِ هیضاى تَػعِ کلی كٌعت اسصیاتی خَاّذ ؿذ.
▪ هیضاى ػشهایِ هَجَد ًیض هْن اػت.

● ػَد تخویي صدُ ؿذُ
دس ایي هثحث تایذ هیضاى ػَدی کِ تِ كَست تالقَُ هی تَاًذ تِ دػت آیذ ٍ ایي قاتلیت سا داسد کِ تِ سؿذ خَد اداهـِ دّـذ ،هـَسد
تحلیل ٍ تشسػی قشاس هی گیشد .عَاهل هْن تِ ؿشح صیش ّؼتٌذ:
▪ داؿتي قذست هقاتلِ تِ هثل تا سقثا ،پایثٌذی تِ تَلیذات كٌعتیٍ ،ضعیت ًقذیٌگی ٍ ،پیؾ تیٌی ٍضعیت تاصاس دس آیٌذُ
▪ تاال تشدى تَاًایی تـکیالت تشای سقاتت دس تاصاس اص عشی تغییش ًاگْاًی قیوت ّـا ،تذػـت آٍسدى ػـَدّای قاتـل تَجـِ اص عشیـ
تشآ ٍسد هقیاع ّای اقتلادی ،دػتشػی اًحلاسی تِ کاًام ّای تَصیع ٍ ،تَاًایی ایجاد توایض هیاى کاالی خَد تا ػایش هحلَالت.
▪ هیضاى سقاتت تِ ٍػیلِ تعذاد ٍ تَاًایی سقثا ،هحذٍدیت ّای هَجَد دس تاصاس ،تفاٍت هیاى هحلَالت اسائـِ ؿـذُ ٍ ،هیـضاى ػـشعت
سؿذ تاصاس تخویي صدُ هی ؿَد.
▪ هیضاى تَاًایی تـکیالت تشای هحذٍد ػاختي چاًِ صدى فشٍؿٌذگاى ًیض اّویت داسد.
▪ تَاًایی تـکیالت تشای هعل ػاختي ٍضعیت خَدؿاى دس تاصاس هْن تَدُ ٍ تَػـظ تَاًـایی ّـایؾ تـشای سقاتـت دس تشاتـش تـَسم ٍ
تَاًایی ًگِ داؿتي قیوت ّای تاال ٍ ّوچٌیي تَاًایی فشٍؽ کاالّای اص سدُ خاسش ؿذُ ،تعشیف هی ؿَد.
▪ داؿتي ساُ حل اضافی تشای حل ًیاصّای جذیذ هلشف کٌٌذگاى ٍ خشیذاساى.
▪ کاّؾ قذست چاًِ صًی هـتشی ّا کِ تَػظ ػَْلت جایگضیي کشدى کاال ،قیوت هحلَم جـایگضیي ،قیوـت کـاالی اسائـِ ؿـذُ،
تفاٍت هیاى کاالی اسئِ ؿذُ ؿوا ٍ هحلَالت سقثا ٍ ،هیضاى ًیاص هـتشی تِ تْیِ فشاٍسدُ ّا ،اًذاصُ گیشی هی ؿَد.
▪ هیضاى ًیاص تاصاس تِ فشاٍسدُ ّای جذیذ اّویت دا ؿتِ ٍ تا تَجِ تِ سؿذ تاصاسً ،یاص هـتشی تِ تاهیي کـاالی ؿـوا ،هحـذٍدیت ّـای
هَجَد تشای اػتفادُ فَسی ،اعتثاس هحلَم ٍ ،تاثیش آى تش سٍی عولکشد سٍصاًِ هـتشی ،تعییي هی گشدد.

آصادی تـکیالت تشای تِ ٍجَد آٍسدى تلوین ّای حیاتی تجاسی ٍ تاصسگاًی تذٍى تاثیش گشفتي اص تَصیع کٌٌذُ ،فشٍؿـٌذُ ،اتحادیـِ،
ػشهایِ گزاس ٍ ،ػایش تاثیشات خاسجی ًیض اص اّویت خاف خَد تشخَسداس هی تاؿذ.

ًَیؼٌذُ :ػَدُ
هشدهاى پَستام جَاًاى

