ثبصعبصی زشکت خٌجؼ کبسگشی کبًبدا

همذهَ:
ّلْع ثسشاًِبی التقبدی دس عبل  8002کَ ثب ّسؽکغتگی عشهبیَ خِبًی ّ زولَ لدبم گغیختَ ثْسژّاصی ثَ
زمْق هجمَ کبسگش ُوشاٍ ثْد .ثیؾتشیي مشثبت ساثب ثیکبسی ُبی ّعیغ ّ لطغ خذهبت اختوبػی دس عطر گغتشدٍ
ایی ثش پیکش هجمَ کبسگش فشّد آّسد .ایي ثسشاًِب ًبؽی اص 00عبل عیبعتِبی ًئْلججشالیغوی هیجبؽذ ،کَ ثب هشذ
"سیبمت التقبدی" ؽٌیغ تشیي تؼشمبت سا ثَ عطر هؼیؾت کبسگشاى ّ صزوتکؾبى فشّد آّسدٍ اعت .ثبػث
ؽذٍ کَ ثخؼ صیبدی اص هجمَ کبسگش ثشای صًذٍ هبًذى ّ زفع هؾبغلؾبى دس زبلت دفبػی لشاس ثگیشًذ .دس ایي
هذت اتسبدیَ ُبی کبسگشی ثَ ؽکل ًظبسٍ گش ایي ثسشاًِبی التقبدی -عیبعی دس آهذٍ اًذ ّ دس ثیؾتش اّلبت دس
همبثل اػوبل کبسفشهبُب عکْت اختیبس ًوْدٍ ّ ،دس ثغیبسی هْاسد ُوشاٍ ّ ُوگبم ثب ثْسژّاصی ،کبسگشاى سا اص
ُش گًَْ زشکت تؼشمی ثش ززس داؽتَ ًذ .ایي زشکت اخیش کَ لقذ داسد اتسبدیَ ُبی هْخْد ّ ثَ ثي ثغت
سعیذى عیبعتِبیؾبى سا ثَ چبلؼ ثکؾذ .موي تمبثل ثب آى ،ثَ ایدبد تؾکلِبی کبسگشیی دعت ثضًذ کَ کبسگشاى
دخبلتگشی هغتمین دس ایي اهش داؽتَ ثبؽٌذ .ثَ ُویي دلیل ایي کٌفشاًظ دّ سّصٍ ثشای ؽشّع ایي زشکت مشّست
پیذا ًوْد.

چشا ایي کٌفشاًظ؟ ّ چشا زبال؟
دس هبٍ ژاًْیَ یک کٌفشاًظ دّ سّصٍ ثب زذّد ً 000فش اص کبسگشاى ّ فؼبلیي خٌجؼ کبسگشی اتسبدیَ ایی ّ غیش
اتسبدیَ ایی اعتبى اًتبسیْ کبًبدا دس تْسًتْ ثشگضاس ؽذ .ایي هدوغ ػوْهی ؽشّع کبس کبسگشاى ّ فؼبلیي سادیکبل ّ
چپ خٌجؼ کبسگشی کبًبدا ثْد کَ هذتِب اعت موي هْمغ گیشی ،ثب عیبعتِبی ًبدسعتی کَ اتسبدیَ ُب دس لجبل
خٌجؼ کبسگشی اتخبر ًوْد ٍ اًذ ،هشصثٌذی ًوْدٍ ّ هؼتمذ ُغتٌذ دس ایي دّسٍ ثسشاًی یک چٌیي تؾکلِبی اتسبدیَ
ایی ًَ تٌِب ًویتْاًذ اص زك ّ زمْق کبسگشاى دفبع ًوبیذ .ثلکَ کبهالً دس خِت عیبعتِبی دّلت ّ کبسفشهبُب ػول
هی ًوبیٌذ ّ .سیؾَ ایي ثسشاى ّ ػذم کبسایی ایي تؾکلِبی اتسبدیَ ای سا دس ثَ ثي ثغت سعیذى عیبعتِبی
ًئْلیجشالیغن خغتدْ هی ًوبیٌذ .آًِب تالػ داسًذ تب دس تمبثل ًمذ ایي عیبعتِبی غلو دعت ثَ ایدبد تؾکلی ثضًٌذ
کَ موي ایٌکَ ثتْاًذ عیبعتِبی ساعت اتسبدیَ ُب سا افؾبء ًوبیذ .دس موي لبدس ثبؽذ ثب تغییشاتی اعبعی دس
ثذًَ ّ الؾبس پبییي اتسبدیَ ُب ُش چَ ثیؾتش کبسگشاى سا هتؾکل ًوبیذ .ثب اعتفبدٍ اص ًْع تؾکل یبثی خذیذ

کبسگشاى ثب اًتخبة ًوبیٌذگبى ّالؼی خْدؽبى ثتْاًٌذ دس عشًْؽت خْد ثذّى دخبلتگشی کبسفشهب ّ ًوبیٌذگبى
فشهبیؾی اؽبى ًمؼ داؽتَ ثبؽٌذ .ایي هدبهغ هجٌبی عبصهبًذُی ایي هیف اص کبسگشاى سا ؽْس ّ هؾْست ّ
یکغشی گشد ُوبیی ُبی عیبعی لشاس دادٍ ُوچٌیي ثش ثغتش ُش چَ ثیؾتش سادیکب لیضٍ ؽذى زشکتِبی خٌجؼ
کبسگشی ّ هجبسصات مذ عشهبیَ داسی ّ اهپشیبلیغتی پبی هی فؾبسًذ .دس ّالغ ُذفؾبى ایي اعت کَ خٌجؼ
کبسگشی سا اص ًظش عبختبسی آسایؼ خذیذی ثذٌُذ کَ ثتْاًذ تْاى هجبسصاتی ُوَ خبًجَ ای ثش ػلیَ زوالت عشهبیَ
ّ عیبعتِبی ًئْلیجشالیغن داؽتَ ثبؽذ.
ثشگضاس کٌٌذگبى ایي کٌفشاًظ هؼتمذًذ :هجمَ کبسگش دس ایي دّسٍ صیش زوالت ؽذیذ لشاس گشفتَ اعت.دس ثؼنی
هْالغ دؽوي خْد سا تؾخیـ ًذادٍ ثدبی ایٌکَ ثش ػلیَ آى هجبسصٍ کٌذ ،کبسگشاى ثش ػلیَ ُن دیگش هی خٌگٌذ
ثذّى ایٌکَ دس ًظش ثگیشًذ هٌبفغ هؾتشکی داسًذ .ثِویي دلیل االى هْلغ آى سعیذٍ فکش کٌین کَ کدب ایغتبدٍ اینّ .
اص چَ ظشفیت ّ تْاًی ثشخْسداس ُغتین ثشای ثبص عبصی یک زشکت کبسگشی هْثش.
کبسگشاى کوپبًیِبی خقْفی کَ زتی اتسبدیَ داسًذ هشتت صیش زوالت عشهبیَ لشاس داسًذ .دائوبً سّثشّ ُغتٌذ ثب
ثیکبسی ،کبسُبی لشاسدادی ثب زمْلِبی پبییيً ،ذاؽتي زك ّ زمْق ثبصًؾغتگی ّ .ثؼلت سلبثتی کَ هب ثیي
کوپبًیِب اعت ثشای زفع اؽبى ّ هدجْس هیؾًْذ ػذٍ ای سا اخشاج ًوبیٌذ ،کبسگشاى لشثبًیبى ایي هشذ ُب ی
عشهبیَ ّ کبسفشهبُب ُغتٌذ.
کبسگشاى ثطْس هشتت اص عشّیغِبی اختوبػی ّ خذهبتی زذالل تشی ثشخْداس هی گشدًذ .ثَ ایي دلیل کَ هشتت اص
ایي خذهبت صدٍ هیؾْد.
تؼذاد صیبدی اص کبسگشاى اص اتسبدیَ ثشخْداس ًیغتٌذ .توبم هذت ثب ػذم اهٌیت ؽغلی ّ ؽشایو ثذ کبسی سّثشّ
ُغتٌذ .کبسگشاًی ُغتٌذ اص تشط ایٌکَ دیپْست ًؾًْذ اص زك ّ زمْلؾبى دفبع ًوی کتتذ ّ ثب ُش ؽشایو عخت
کبسی کٌبس هی آیٌذ.
ثَ ػلت ززف خذهبت اختوبػی ثطْس سّتیي کبسگشاى اص ثیوَ هکفی ،زمْ ق ثبص ًؾغتگی ّ اص کبس افتبدگی کَ اص
هِوتشیي زك ّ زمْلِب ُغتٌذ ثشخْداس ًیغتٌذ .هسشّهیت اص زك هغکي ،هِذکْدک ّ ّعیلَ زول ّ ًمل کَ
ثطْس هشتت دس زبل امبفَ ؽذى هیجبؽذُ ّ .وچٌیي ػذم افضایؼ دعتوضدُب .ثش ایي اعبط کبسگشاى ُش چَ ثیؾتش
ثَ هشف فمش عْق دادٍ هیؾًْذ.
هب هی ثیٌین کَ اتسبدیَ ُبی هب مؼیف تش هیؾًْذُ ّ .یچ فذای اػتشامی سّ ثَ ثیشّى ثشای گشفتي زك ّ
زمْق کبسگشاى هْخْد ًیغت ّ .عؼی ًوی ؽْد کبسگشاى سا تؾْیك کٌٌذ دس لذست لشاس ثگیشًذ .ثِویي دلیل هشتت
هجمَ کبسگش هْسد زولَ لشاس هی گیشد .زشکتِبی مذ کبسگشی افضایؼ هی یبثذ ّ اص ًظش عیبعی ُیچ فذا ّ
اسگبًی کبسگشاى سا ًوبیٌذگی ًویکٌذ.
ثش هجٌبی ایي هؾکالت ّ هؼنالت کبسگشی ایي کٌفشاًظ تؾکیل ؽذٍ اعت .تب ایدبد تؾکلِبی خذیذی سا هجٌبی
کبسػ لشاس دُذ کَ کبسگشاى ثب اتکبء ثَ آى ثتْاًٌذ دس ثشاثش زوالت عشهبیَ هجبسصٍ ًوبیٌذ.

اُذافی کَ ایي کٌفشاًی هیخْاُذ دًجبل ًوبیذ:
 ثب اعتشاتضی هؼیي ّ ثکبسگیشی توبم هٌبثغ ّ دس ًظش گشفتي ظشفیتِب ثشای اعتمبهت ّ ثغیح کشدى ًیشّی ثیؾتشکبسگشاى دس هجبسصٍ ثب عیبعتِبی اتسبدیَ ُب دس هسلِبی کبس ّ خبهؼَ.
 ؽْس ّ هؾْست ّ ثَ چبلؼ کؾیذى هجمَ کبسگش هْخْد چطْس ثب تِبخوبت عشهبیَ هجبسصٍ ًوبیٌذ. دس ایي دّسٍ کَ هجمَ کبسگش ثب ثسشااًِبی التقبدی خِبًی سّثشّ اعت ثَ چَ ؽکلی عبصهبًذُی ؽْد کَ ثتْاًذعشهبیَ سا ثَ چبلؼ ثکؾذ.
 تْعؼَ ّ گغتشػ فؼبلیتِبی کبسگشاى ثب اعتشاتژی هؼیٌی اص هشیك هدبهغ ػوْهی کبس گشاى ّ عْعیبلیغتِبثشای ایدبد تؾکلِبیی کَ ثتْاًذ ثش عیبعتِبی اتسبدیَ ای هْخْد پیشّص ؽْد.
هجك ایي اُذاف ایي کٌفشاًظ هجٌبی کبسػ سا ایدبد ُش چَ عشیؼتش تؾکلِبی خذیذی لشاس داد کَ ثتْاًذ دس ایي
دّسٍ تِبخوبت تؼشمی عشهبیَ سا دفغ ًوْدٍ ّ اص زك ّ زمْق کبسگشاى دفبع ًوبیذ.
لشاس اعت عْخت ّعبص ایي تؾکلِبی خذیذ کبسگشی ،اص هشیك خْد ثذًَ خٌجؼ کبسگشی اًدبم گیشد .ایي هدبهغ
ّ تؾکلِبی اّلیَ ؽبهل تؼذادی اص فؼبلیي عْعیبلغت لذیوی خٌجؼ کبسگشی ّ فؼبلیي کبسگشی خْاى ّ پش ؽْسی
هیجبؽٌذ کَ دس اهش تؾکل یبثی ایي تؾکلِب ثطْس ؽجبًَ سّصی دستالػ اًذ.

آًچَ ّامر اعت ایي هدب هغ ّ ًْع تؾکل یبثی خذیذ ثب آلتشًبتیْ ّ اعتشاتژیِبی هتفبّتی دس ثیي فؼبلیي آى
ُوشاٍ اعت .هذافؼبى ایي زشکت هتؼمذًذ دس ؽشایو اخیش کَ یک ثسشاى خِبًی کل هْخْدیت هجمَ کبسگش خِبًی
سا هْسد زولَ ّ تِبخن لشاس دادٍ اعت ّ هجمَ کبسگش کبًبدا سا ُن دس ثش هی گیشد .تؾکلِبی اتسبدیَ ایی فی السبل
فمو ًظبسٍ گش ایي ثسشاًِبی التقبدی-عیبعی ُغتٌذ ّ ایي اهش ثبػث ؽذٍ کبسگشاى ثیکبس ّ ؽبغل اص ًظش
ایذئْلْصیکی ّ اعتشاتضیکی دس زبلت تذافؼی لشاس ثگیشًذ .ایي زبلت تذافؼی ثَ عشهبیَ ّ کبسفشهبُب ایي فشفت
سا هی دُذ ثیؾتشیي زولَ سا ثَ عطر هؼیؾت کبسگشاى  ،هشدم فمیشّ ثیکبسُب ّ یب کغبًیکَ دس هؼشك ثیکبسی
ُغتٌذ ثٌوبیٌذُ .وچٌیي هیف هْسد تؼشك عشهبیَ ؽبهل کبسگشاًی ُغتٌذ کَ اکثشیت لشیت ثَ اتفبق آى سا
کبسگشاى هِبخش ّ سًگیي پْعت تؾکیل هی دٌُذ .ایي ؽشایو ثبػث ؽذٍ کَ ایي کبسگشاى ثذّى ُیچ تالػ ّ
هجبسصٍ ای ثشای عبصهبى یبثیؾبى ثش ػلیَ ّمغ هْخْد ؽبى کبس کٌٌذ تب ثتْاًٌذ صًذٍ ثوبًٌذ ّ .توبم هذت ثدبی
اػتشاك عؼی کٌٌذ دس همبثل دسًذٍ خْیی کبسفشهب ّ عشهبیَ ػمت ًؾیٌی ًوبیٌذ.

ایي هدوغ اُذاف خْد سا چٌیي تؼشیف هی ًوبیذ:
 فؼبلیي دسّى خٌجؼ کبسگشی ثب اعتفبدٍ اص تدبسة ّ سّؽِبی هجبسصاتی کَ داسا هیجبؽٌذ .دس ُش دّ زبلت هتسذیب پشاکٌذٍ گشد ُن آیٌذ .ثَ ػٌْاى ًمطَ ؽشّػی ثش اختالفبت غلجَ ًوْدٍ ّ ثب ػول ّ ثسثِبی اعتشاتژیکی عؼی
ثَ اتسبد ػول ثیؾتشی ؽْد.
 ثشای ثَ اؽتشاک گزاؽتي دسک هؾتشک هب اص هغبیل ّ هؾکالت ایدبد ؽذٍ تْعو عشهبیَ داسی ّ ثسشاًِبیاخیش التقبدیً ،یبص ثَ تْعؼَ دیذ گبُِبیی اعت کَ موي چبلؾِبی هٌطمی  ،لذست ؽشکتِبی خقْفی ّ
ّاسداتی کَ ثش صًذگی هب هغلو داسًذ ثَ ػمت ساًذٍ ؽْد.
 ؽٌبعبیی ّ تْعؼَ اعتشاتژیکی ُن آٌُگ ّ ثکبس گیشی اؽکبل عبصهبًی کَ ثَ دفبع اص هجمَ کبسگش ّ ًیبص ُبیفْسی آى ثپشداصد ّ .ثتْاًذ سّؽِبی دهکشاتیکی خبیگضیي ًوبیذ هٌطجك ثب اسائَ عیغتوِبی التقبدی ّ عیبعی.
ثَ ًمل اص یکی اص سُجشاى عْعیبلیغت ّ چپ ایي زشکت؛ چپ عْعیبلیغتی دس آهشیکبی ؽوبلی خْاٍ ثَ ؽکل
هغتمل یب ثؾکل گشُّی دس ثي ثغت اعت ّ ،ثٌبثشیي عْال ایي اعت چَ ًْع خذیذ ؽکلِبی عبصهبًی هب هیتْاًین
ایدبد ًوبیین کَ اهکبى ًگَ داسی ایي ّػذٍ ُب سا داؽتَ ثبؽذ؟
ایؾبى ایذٍ ّ ؽشّع چٌیي زشکتی سا ایٌطْس تْمیر هیذٌُذ .دس ثِبس عبل  8002یک گشٍّ کْچک ّ اهب هْثش اص
فؼبلیي خٌجؼ کبسگشی آهشیکبیی دّس ُن خوغ ؽذًذ ّ یک "هشکض ثبصعبصی" ثٌبم (عی ال آس) سا آغبص کشدًذ.
ایي گشٍّ ؽبهل فؼبلیي کبسگشی لذیوی ّ سُجشاى اتسبدیَ ُبی هسلی ،ؽشکت کٌٌذگبى دس عطر داًؾگبُی
(آکبدهیک)ً ،وبیٌذگبى هشاکض کبس ( دس آهشیکب ثشخی اص هشاکض دس زذّد  501هشاکض خذهبتی ًبثغبهبى ّخْد
داسد) .اص ً 00فش ؽشکت کٌٌذگبى  5/0آًِب صى ثْدًذ.یک گشٍّ ثؼٌْاى یک کل اکثشیت کوی اص هشدم سًگیي
پْعتبى ثْدًذ.
خلغَ دس ّاؽٌگتي دی عی اخشا ؽذ ؽبهل هشدهی اص ًیْیْسک ،عیبتل ،هیبهی ،غشة هیبًَ ّ دّ ًفش کبًبدایی.
ثضسگتشیي چِبسچْة ًؾغت هتوشکض ؽذ ثَ ثشسعی تشکیجی اص زوالت ثَ اعتبًذاسدُبی هجمَ کبسگش ّ ؽکغت
خٌجؼ کبسگشی آهشیکب دس ساثطَ ثب اتسبدیَ ُبی ثخقْفی یب ای اف ال – عی آی اّ گشٍّ افالذ هلت کَ ثَ
لذست سعیذ ٍ اًذ.
دس ایٌدب الصم اعت دس هْسد ًظشات یکی اص فؼبلیي سادیکبل ّ عْعیب لیغت دس کبًبدا ثشای ثیؾتش دس خشیبى گشفتي
سلفب دس ساثطَ ثب ایي زشکت ثَ اختقبس هختقشی ًْؽتَ ؽْد.
ایي فؼبل عْعیبلیغت هؼتمذ اعت ،دس کبًبدا ّ خبُبی دیگش دس زبل زبمش یک هیف گغتشدٍ ای اص زْصٍ ُبیی
هجتٌی ثش هجبسصات دس ساثطَ ثب هؾبغل خبؿ ّ ّیژٍ ای هْخْد اعت .اهب ثذّى اًغدبم گغتشدٍ ّ ازبهَ ثَ ثشخی
اص ایي زشکتِب ّ عیبعتِبی پشاکٌذٍ اتخبر ؽذٍ هب سا ثَ زبؽیَ ساًذٍ ّ عجت ختثی ًوْدى هب ؽذٍ اعت .یک

تغییش ؽکل هؼکْعی ثدبی کبس ثضسگتشی داسد دس دعتْس هب لشاس هی گیشدً .ؾبًی داسد اص عیبعتِبی ًبپبیذاس ّ
ػذم پبعخ ثَ ثسشاًِبی هبلی اص خبًت چپ خٌجؼ کبسگشی دس اهشیکبی ؽوبلی.
اص آًدبییکَ ُیچ چؾن اًذاص ایدبد تغییش ّ تسْل دس خبهؼَ هْخْد ًیغت .چپ عْعیبلیغتی ،خْاٍ هغتمل یب
ثؾکل گشُّی دس ثي ثغت اعت.ایي عْال سا خلْ سّی هب هی گزاسد ،ثشای عبصهبى دادى زشکتِبیی دس ساعتبی
خٌجؼ ُبی اختوبػی ،چَ آسایؼ عبصهبًی خذیذی هب آغبص ًوبیین کَ ثتْا ًذ خْاثگْ ثبؽذ.
ثب لْل ّ لشاسُبیی کَ دس اّاعو لشى ًْصدُن دادٍ ؽذ ،یب ؽکبفی کَ اخیشاً دس (ط آی اّ) ّ (ای اف ال) افتبدٍ
اعت .ایي ًبکبهی ّ ًب اهیذی ُوشاٍ ثب سکْد دس خٌجؼ کبسگشی ایبالت هتسذٍ آهشیکب اخبصٍ داد هشکض ثبص
عبصی(عی ال آس) دس ساثطَ ثب ایدبد یک عبصهبى خذیذ ّ ًْ کَ ثش هجٌبی " اعتشاتژُبی خذیذ " ثب اُذاف کبس ّ
فف ثٌذیِبی خذیذ عبصهبًی ثسث کٌذ.
خیلی هفیذ اعت ثب یک ثبص ًگشی فکشی کَ ثبػث ؽذٍ هب سا ثَ ایي ًکتَ ثشعبًذ هب ثَ ػمت ثش گشدین  .اّل
ؽٌبعبیی چپ عٌتی هْخْد دس "هجمَ کبسگش" ثب اتسبدیَ ُبی ثخؾِبی عبدٍ کَ دیگش ًخْاُذ تْاًغت هْخْد
ثبؽذ .ثخقْؿ دس ایب الت هتسذٍ آهشیکب ،خبییکَ فمو ً 5فش اص ً 50فش کبسگش آهشیکبیی هتؼلك ثَ اتسبدیَ
ُغتٌذ .یب دس کبًبدا کوتش اص ً 5فش اص ً 0فش اتسبدیَ ای ُغتٌذ .الصم ثَ رکش اعت ثخؼ ثضسگی اص کبسگشاى ثذّى
اتسبدیَ دس آهشیکبی التیي ثَ هشص ثیشزوبًَ ایی اعتثوبس هیؾًْذ.
ُوچٌیي اػتشاك هب ثیي کبسگشاى اتسبدیَ ای ّ پتبًغیلی کَ ثشای زك ّ زمْق هْخْدؽبى ایفب کٌٌذ خیلی هسذّد
ؽذٍ اعت .ایي عتن هجمبتی دس خْاهغ هبى ،دس خبًَ اهبى ّ ُودٌیي دس هسل کبس هؾبُذٍ هیؾْد.
هجمَ کبسگش ثَ ًیشّی اختوبػی اػ اتکبء داسد  ّ ،ثب هؼشفی ّ ثشعویت ؽٌبختي ظشفیتِبی دس زبل تْعؼَ
کبسگشاى ثؼٌْاى کغبًی فشاتش اص فشّؽٌذگبى ًیشّی کبس.
خٌجؾی کَ زمیمتب ً هجمَ کبسگشػ ًیبص ثَ عبختوبى ّ تؾکل عبصهبًی داسد .ثبیذ ثقْست خوؼی ّ هتؾکل ثَ
ًیبصُبی خبهؼَ خْاة ثذُذ .دس ًجْد ُوچٌیي چؾن اًئبصی فسجت اص افالذ ّ ازیب ًوی تْلي ثویبى آّسد.

الذاهبت الصم:
ایي دیذگبٍ ثَ هدبهغ ػوْهی هٌدش ؽذً .مطَ ؽشّػی ثشای ساٍ اًذاصی هدبهغ ػوْهی ثشای ؽشّع یک پشّعَ
اص استجبه عبصهبًی ّ تْعؼَ ّ تسْالت ( هشازل پؾت عش ُن ًؾبى دٌُذٍ هدوغ کبسگشی تْسًتْ اعت).
هشزلَ ای اص ایي زشکت هشثْه ثَ ؽٌبعبیی ،هیف ّعیؼی اص هشاکض ؽِشیُ ،وَ گشُِّبی هختلف اخیشاً دسگیش
دس فؼبلیتِب ّ زشکتِبیی ثشای دفبع یب ّعیغ ًوْدى زمْق هجمَ کبسگش ّ ًیبصُبیؼ ُغتٌذ.
تؾکلِبی هشثْهَ دس ساعتبی ایي زشکت ؽبهل :اتسبدیَ ُبی هسلی ،هجبسصٍ ثب فمش ّ ثیکبسی ،گشُِّبی
ثیکبسی ،گشُِّبی خذهبتی کبسگشاى هِبخشُ ،وًَ آًِب کَ ثش ػلیَ تجؼیل هجبسصٍ هی کٌٌذ .یب دسگیش ُغتٌذ ثب
ثٌگبُِبی صًبى ،گشُِّبیی کَ ثب خْاًبى خیبثبًی کبس هی کٌٌذ ،گشّ ُِبی ُوجغتگی ثیي الوللی ّ غیشٍ.
دّهیي هشزلَ خلغبت سّتیي ایي گشُِّب ّ ثسث پیشاهْى گشُگبُب ّ کوک ثَ زل آى .هؾخـ ًوْدى
هسذّدیتِبیی کَ ایي گشُِّب ثب آى سّثشّ ُغتٌذ .اًدبم گشفتي ثسثِب اص خبًت گشُِّبی هختلف هْخْد ّ اًتمبل
آى ثقْست همبالت ،گضاسػ ،ثسث ّ گفتگْ .گشدُوبیی توبم گشُِّبی کبسی ّ عیبعی ّ ثسث پیشاهْى اُذاف،
اعتشاتضی ُب تبکتیکِب ّ اًتمبل آًِب ثَ ُوذیگش.
لقذ ّ ُذف ایي زشکت دس ػول ایي اعت ثَ ػٌْاى یک کبتبلیضّس ثشای ایدبد یک ًْػی اص هجمَ کبسگش خذیذ کَ
ثتْاًذ ثَ ثبص عبصی خٌجؼ هجمبتی کوک ًوْدٍ ّ یک فنبیی ایدبد ًوبیذ کَ عْعیبلیغتِب دس اى ًمؼ هْثشی
ثبصی ًوبیٌذ ّ .ثَ خبیی ایي زشکت ُذایت ؽْد کَ خٌجؼ هیشّد.
اهکبى تْعؼَ یبثی دس فشآیٌذ ( ثبصعبصی) عبختوبى هدوْػَ ُبیی کَ ثْخْد آّسًذٍ ایي تؾکل ثبؽٌذ.
خزة کشدى افشاد خذیذ دس پشّژٍ ُبی خذیذ ثب اهکبًبت ّ هتمبػذ کشدى اتسبدیَ ُبی هسلی ّ دس خشیبى گزاؽتي
آًِب دس ساثطَ ثب هتشلی ثْدى ایي پشّژٍ ُب.
چگًَْ کبس خوؼی ّ دهْکشاتیک ثب ثخؾِبی هختلف اص هجمَ کبسگش اًدبم گیشد.
هدوغ ػوْهی یک ساُؼ ایي اعت کَ زْصٍ ُبی هسلی سا ثِن پیًْذ دُذ ّ .ثَ یک ًیشّی هسشکَ اختوبػی
هٌطمَ ایی ّ هلی تجذیل ًوبیذ .ایدبد عبختبس هدوْػَ ایی خْاُذ ثْد اص ایي هجبسصات پشاکٌذٍ.
تبکیذ ثشایدبد عبختبس دائوی دس خِت چپ.

اخالط ّ ًؾغتِبیی دس هْسد هشزِبی اثتکبسی.
پیؾجشد کوپٌِبی ػوْهی -تجلیغبتی ّثشگضاسی هدبهغ ػوْهی دس ایي ساعتب ثشای ثسث ّ تجبدل ًظشّ .هؾخقبً
خٌجؼ اص چَ هِبستِب ّ ظشفیتِبی ثشخْداس اعت.
الجتَ ثبیذ تبکیذ ًوْد ،عبختوبى هدبهغ فمو دس هْسد گغتشدٍ ؽذى زشکت ًیغتُ .وچٌیي سّثشّ اعت ثب سفغ
هْاًغ عیبعی ،التقبدی ّ ایذئْلْژیکی.
ثِش زبل اهشّص هؾکالتی اص خولَ :هسیو صیغت ،فمش ،ثِذاؽت ّ دسهبى ّایدبد هؾبغل اص سثغ لشى گزؽتَ اص
هؼنالت ّالؼی خبهؼَ ثْدٍ ُّغت.
ایدبد ایي تؾکلِب تالػ ثش ایي داسد کَ ثب هتؾکل ًوْدى کبسگشاى ثش ػلیَ ایي ًبثشاثشیِب ثَ هجبسصٍ پشداختَ ّ
اتسبد ػول ّعیغ تشی سا هبثیي هجمَ کبسگش ایدبد ًوبیذ.
هب اص هشف کبًْى ُوجغتگی کبسگشاى ایشاى ّ کبًبدا دس ایي کٌفشاًظ دّ سّصٍ ؽشکت کشدین .موي
یکغشی ثسث ّ تجبدل ًظش خیلی هبیل ُغتٌذ تدبسة خٌجؼ کبسگشی ایشاى سا ثَ آًِب هٌتمل ًوبیین .هب دس ایي ساثطَ
تالػ خْاُین ًوْد .دس موي اص ػنْیت هب اعتمجبل ًوْدًذ .دس زبل زبمش هب ساثطَ ًضدیکی ثب آًِب داسین ّ
ثطْس سّتیي دس خشیبى فؼبلیتِبیؾبى ُغتین .هب اداهَ فؼبلیت خْد سا ثب ایي زشکت ّ خشیبى ثطْس پیگیش اداهَ دادٍ
ّ ؽوب سا دس خشیبى خْاُین کزاؽت.
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