
 

 

؟دراد یدربراک هچ و تسیچ تایف زرا  
•  

 تلود نآ ینوناق زرا ناونع هب یتلود تاررقم قباطم و تسا یتاذ شزرا نودب یزرا تایف لوپ

 یارب ینيزگیاج ناونع هب اهزرا نيا ،تایف زرا ندمآ راک یور اب رگید یترابع هب .دوشیم نيیعت

 دننام یکيزيف یاهالاک زا اهزرا نيا .دندش یفرعم یتلود ره یمسر زرا هدنیامن ای و یيالاک لوپ

 .دوشیم صخشم هدننکرداص تلود رابتعا ساسا رب نآ رابتعا و دننکیمن ینابیتشپ الط و هرقن

 عون نيا شزرا هدننک نيیعت لماع نيرتیلصا اهتلود تردق هک میدیمهف اج نيا ات نياربانب

 یارب زور لوط رد هک تسا یذغاک یاهسانکسا نامه تایف زرا عقاو رد و دوریم رامش هب لوپ

 دصق نم لوپ فیک زا هتشون نيا رد لاح .ميريگیم هرهب نآ زا تامدخ و اهالاک شورف و ديرخ

 تایف زرا مان اب لاتیجید یاهزرا ندمآ راک یور اب هکارچ ؛ميزادرپب زرا عون نيا هب رتشیب ميراد

 هتشون یاهتنا ات سپ .مینکیم دروخرب رتشیب لاتیجید زرا رازاب هب طوبرم تالاقم و رابخا رد

 و هرمزور یگدنز رد نآ دربراک و تایف زرا هب دیفم و یلک یهاگن ات دیشاب نم لوپ فیک هارمه

 .ميزادنیب اهتلود داصتقا

 

 



  تایف زرا یفرعم
 شزرا و درادن یتباث ای یتاذ شزرا اما ،دوشیم مالعا ینوناق زرا ناونع هب تلود طسوت تایف زرا

 تلود و دوشیم نيمضت لوپ هدننکرداص تلود هطساو هب و اضاقت و هضرع هب نآ

 .دنک لرتنک یداصتقا تاناسون هب شنکاو رد ار شدرگ رد هضرع دناوتیم

 اب هطبار رد تایف هملک یانعم هرابرد حيضوت نيا اکيرمآ یلوپ نمجنا تاحیضوت ساسارب

 هب عقاو رد و هتشاد نيتال هشير "fiat" هملک :تسا هدش رکذ اهتلود یلوپ یاهمتسیس

 رداص ربتعم صاخشا رياس ای و تلود کی طسوت هک دوشیم قالطا یاهنارسدوخ روتسد

 نيا دريگیم دوخ هب هک یموهفم ،دوریم راک هب یذغاک لوپ یارب هملک نيا یتقو .دوشیم

 .دراد شزرا دیوگیم روشک نيا تلود هک دراد شزرا لیلد نيا هب طقف اکيرمآ رالد هک تسا

 داد نایاپ هدحتم تالایا رد الط درادناتسا هب 1971 لاس رد نوسکین دراچير اکيرمآ روهمج سیئر

 الط شزرا 1976 لاس ات بیترت نيا هب و درک ديرخزاب الط اب ناوتیمن ار رالد رگید هک درک مالعا و

 38 اب الط سنوا ره خرن درادناتسا نيا نداد نایاپ نامز رد( .دش ادج مه زا لماک روط هب رالد و

 تایف یاهزرا ،الط اب رالد ديرخزاب ناکما نتفای نایاپ اب تافیصوت نيا اب ).دشیم نيیعت رالد

 لیلد نيمه هب و دنداد تسد زا ار دوخ ديرخزاب تیلباق ،الاک هناوتشپ اب یتنس یاهزرا فالخرب

 و دنوشیم هدافتسا تلود نامرف اب و دنتسه شزرایب اتاذ تایف یاهزرا ميیوگیم هک تسا

 تظفاحم لعج ربارب رد نآ زا دیاب تلود ،تایف زرا کی تیقفوم یارب سپ .دننکیم اديپ شزرا

 .دنک تيريدم هنالوئسم ار لوپ هضرع و دنک

 ؟ تسیچ لاتیجید زرا : یداهنشيپ بلطم

 
 نيزگیاج تایف یاهزرا .دنتسه تایف لوپ یلصا یاهزرا رياس و وروي ،)USD( هدحتم تالایا رالد

 ،لاثم یارب .دشیم ینابیتشپ دوهشم یياراد کی طسوت هتشذگ رد هک تسا یيالاک لوپ یلصا

 مدرم و دشیم ینابیتشپ هرقن ای الط یصخشم رادقم طسوت البق )تایف زرا( اکيرمآ رالد

 زرا زا و دراد ار دوخ صاخ هاگیاج الط هزورما اما ؛دنزادرپب شورف و ديرخ هب نآ اب دنتسناوتیم

 رظن هب تاحیضوت نيا اب .دوشیم هدافتسا روشک ره ینوناق و یمسر لوپ ناونع هب تایف

 رتقيقد یهاگن اب اما ،دشاب هرقن و الط دوبمک لیلد هب یبوخ نيزگیاج تایف زرا هک دسریم

 و دوشیم هطوبرم تلود مروت شیازفا هب رجنم تایف لوپ پاچ هیوریب شیازفا هک میمهفیم

  .دوشیم دراو روشک داصتقا هب یدج بیسآ بیترت نيا هب

 



  تایف زرا بیاعم و ایازم
 ديرخ ،هلدابم متسیس نيزگیاج ،ديرخ تردق یارب یزاس هريخذ هلیسو کی ناونع هب تایف زرا

 افیا اهروشک تراجت و داصتقا رد یمهم رایسب شقن ،هريغ و تامدخ هب یسرتسد و تالوصحم

 ربارب رد داصتقا زا تظافح یارب اهتلود یريگمیمصت زا دعب تسیب نرق رد اهزرا نيا .دنکیم

 ای دنرادروخرب اهتلود یارب هژيو یایازم زا امامت اهزرا نيا ایآ اما ؛دندش بوبحم دیدش دوکر

 و میدرک هراشا بلطم یلبق تمسق رد هاتوک روط هب ار لاوس نيا خساپ ؟دنراد زين یبیاعم

 هب لیذ رد هک دنراد زين یبیاعم ،ایازم رانک رد تایف یاهزرا ،تفریم شراظتنا هک روط نامه

 :مینکیم هراشا اهنآ

  تایف زرا یایازم

 داصتقا رب یزکرم کناب رتشیب لرتنک •

  رتشیب یريذپ فاطعنا •

 ندوب هنيزه مک •

  یللملانيب تراجت و تالدابم رد دربراک •

 رتناسآ هريخذ •

  تلود یارب دمآرد •

  ندشن بایمک •

 تایف زرا بیاعم

  مروت داجیا •

  خيرات لوط رد اهتلود یخرب داصتقا یگتسکشرو و دب هنیشيپ •

 

 

 



  تایف زرا و لاتیجید زرا توافت

 

 
 

 اهزرا عون نيا هک دینادیم یبوخ هب امتح ،دیشاب هتشاد یيانشآ لاتیجید یاهزرا یاضف اب رگا

 ههد رد لاتیجید زرا نيلوا .دنوشیم شورف و ديرخ نيچکالب رتسب رد و دنرادن یکيزيف تیهام

 لاس رد سپس و دروخ تسکش اهلاس نآ رد اما ؛دمآ دوجو هب لبق لاس یس دودح رد و 90

 و نيوک تیب ناوتیم .دمآ راک یور  نيوک تیب ینعی لاتیجید زرا نيرتبوبحم اب ددجم 2009

 یعطق روط هب دنچره ،دروآ رامش هب یناهج داصتقا رد میظع یلوحت ار دیدج یاهزرازمر زا یخرب

 همادا رد .درک نایب یرظن اهتلود تراجت و داصتقا هدنیآ رب اهزرا عون نيا ريثات زا ناوتیمن

 هب تبسن اب ات ميزادرپب یلک تلاح رد تایف یاهزرا و لاتیجید یاهزرا هسیاقم هب ميراد دصق

 هب لاتیجید زرا و تایف زرا اب هطبار رد یبوخ هاگدید و دینک بسک یدیفم تاعالطا زرا ود ره

  .ديروآ تسد

 .درک هدافتسا شزرا هريخذ ناونع هب و تخادرپ یارب ناوتیم زرا ود ره زا •

 هلیسو ناونع هب ات دننکیم هیکت هدننک فرصم هدرتسگ دامتعا هب تایف زرا و لاتیجید زرا •

 .دننک لمع هلدابم

 .دوشیم لرتنک و رداص اهتلود و )یزکرم( اهکناب طسوت تایف لوپ •



 و دیلوت لاتیجید زرا گنینیام مان هب یدنیآرف قيرط زا )لاتیجید زرا نيرتفورعم( نيوک تیب •

 کناب و اهتلود طسوت هک یلاح رد ؛دوشیمن لرتنک زکرمتم عجرم کی طسوت و دوشیم عيزوت

  .دوشیم لرتنک یتلود ره یزکرم

 راب ود ار نآ ناوتیمن و درادن دوجو نآ یراکتسد ناکما هکارچ ؛تسا دامتعا لباق نيوک تیب •

  .تفرگ سپ ای و درک وغل ار نيوک تیب یاهشنکارت نينچمه .درک جرخ

 هرمزور ناربراک یعقاو عامجا و تایضاير رب ینتبم و فافش الماک نيوک تیب تشپ متسیس •

 ناکما قيرط نيا هب و دنوش ربخاب متسیس نيا تالدابم زا دنناوتیم ناربراک یمامت و تسا

  .دوشیم فذح متسیس نيا رد یيوشلوپ

  .تسا اهنآ یارب یکيزيف هناوتشپ دوبن رد لاتیجید و تایف زرا کارتشا هجو نيرتیلصا •

 ؟تایف زرا ای لاتیجید زرا ؟تسا رتهب مادک
 شزرا هريخذ کی ناونع هب و دننک مهارف ار فرط ود نيب هلدابم ناکما هک ینامز ات اهزرازمر

 هک دنهدیم هئارا یياهیگژيو اهزرازمر نيا ،لاح نيا اب ؛دنوریم رامش هب لوپ ،دننک لمع

 لاتیجید یاهزرا لاثم یارب .تسین اهنآ هئارا هب رداق رضاح لاح رد یتنس لوپ متسیس

 تلاخد هب زاین نودب و ناهج رسارس رد ،نامز ره رد ،اجک ره رد ،یصخش ره طسوت دنناوتیم

 لاتیجید یاهزرا هبنج نيرتیبالقنا عقاو رد نيا .دنوش تفايرد و جرخ تلود ای کناب ،داهن

  .دوشیم بوسحم

  نم لوپ فیک یفارص یفرعم : یداهنشيپ بلطم

 
 یتلود یزکرم کناب یتقو رگید یترابع هب .تسا یهدب لداعم اساسا تایف لوپ لباقم رد

 فرصم ناونع هب ار تلود یهدب زا یدصرد نامزمه روط هب ،دنکیم رشتنم )تایف زرا( سانکسا

 طسوت ماو هک تسا ینامز یارب دنکیم داجیا تلود کی هک یلوپ رتشیب .دنکیم رشتنم هدننک

 دننکیم رشتنم و پاچ لوپ ینامز اهکناب نياربانب .دوشیم هتفرگ اهکناب زا هعماج نآ دارفا

 :ديريگب رظن رد ار اکيرمآ رالد رتهب کرد و رتشیب تاحیضوت یارب .دننکیم تفايرد ماو مدرم هک

 ترابع هب .دوبن شدرگ رد زين یرالد الامتحا ،دشیمن هتفرگ روشک نيا مدرم طسوت یماو رگا

 .تشاد دهاوخن دوجو ایند رد اکيرمآ رالد ،اهکناب هب ناگدننکفرصم یهدب نودب ،رگید

 تلود هب مدرم یهدب هار زا ار دوخ شزرا هدمع شخب تایف لوپ دسریم رظن هب هک یتلاح رد

 تیب .دنکیمن قدص نيوک تیب دننام لاتیجید یاهزرا اب هطبار رد دروم نيا ،دروآیم تسد هب



 ؛دنکیمن هیکت اهیهدب زا یمتسیس هب و دراد دوخ هعماج دامتعا زا رتارف یتاذ شزرا نيوک

 یارب اضاقت و هضرع نازيم و هلدابم هلیسو کی ناونع هب نآ ندوب رثوم نازيم هب نآ شزرا هکلب

  .دوشیم هصالخ زرا نآ

 رد .تسا هدرک داجیا ام هدنیآ یناهج یلوپ متسیس یارب ار دامتعا زا یدیدج لکش نيوک تیب

 تراجت و داصتقا رد ار ريثات نيرتشیب اهتلود تردق رب هیکت اب نانچمه تایف یاهزرا هک یلاح

 ام هدنیآ یارب هنيزگ مادک امش رظن هب ،اهنيا همه نتفرگ رظن رد اب .دنراد اهتلود یللملانيب

  ؟تایف ای نيوک تیب ؟تسا رتهب

 نوا تردق هب هجوت اب زرا شزرا هک تسا یروشک ره ینوناق زرا تایف زرا یلک تروص هب تیاهن رد

 یراذگ هیامرس  نينچمه و دوخ تالدابم یارب زرا نآ زا روشک  مدرم و دوش یم نيیعت روشک

 .دوش یم زين اه تلود یارب یدمارد بسک بجوم رما نيا  هک دننک یم هدافتسا دوخ یاه


