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   مقدمه
  
  گذار باشد؟ ريتواند تاث يكاالها وخدمات م متيق هيرو يب شيازافزا يرياصناف درجهت جلوگ يشورا ايآ

كاالها وخدمات را برعهده دارد ،  متيق نييتع تيومسئول فهيشده ، دولت وظ يزيبرنامه ر يدرنظام اقتصاد نكهيا نظربه
نظام  نيدرا نكهيوبعلت ا دهيازدولت سلب گرد تهايومسئول فيوظا نيبازار ا سميمكان هيبرپا ياقتصاد ستمياما درس
 يب شيازافزا يرياصناف درجهت جلوگ يشورا ينقش بسزا ليدل نيگردند ، بهم يم نييتوسط بازار تع متهايق ياقتصاد

  .باشد ريوچشمگ تيبا اهم اريتواند بس يكاالها وخدمات م متيق هيرو
توان شاهد  يانجام دهد ، آنگاه م يبازار را بخوب ميمهم وبا ارزش تنظ فهيوظ تياصناف با احساس مسئول يشورا اگر
توانند به اهداف ضد  يم ختهيافراد سودجو وفرصت طلب فقط ازبازار آشفته وبهم ر راي، ز ميمنظم ومنسجم باش يبازار
 اتيمقاصد ون يتواند تمام ياصناف م يشورا يوعلم حيصح تيريمد انيم نيندودراينما دايپ يخود دسترس يانسان

  .دينقش برآب نما زيون يافراد منفعت طلب را خنث ليقب نيناپسند ا
 شيازافزا يريدرجهت جلوگ يآن ، گام مهم تياصناف به رعا يوموظف نمودن تمام متهايق نيياصناف ضمن تع يشورا

 يشگيوهم يدرپ يپ يها يبا بازرس تهايومسئول فيوظا نيكاالها وخدمات خواهد برداشت، كه اگر ا متيق هيرو يب
  .گذار خواهد بود ريتاث اريبس رديصورت پذ انيخاط هيزتنبيون
، آنگاه نه تنها  ديتالش وكوشش را مبذ ول ننما تيمحوله خود، نها يتهاياصناف درجهت انجام مسئول ياگر شورا اما

 شيافزا يكاالها وخدمات بطورسرسام آور متيبازار افزوده گشته وق يبود ، بلكه برآشفتگ ميمنظم نخواه يشاهد بازار
و... درجامعه  يكاريبرفقروب دكهيگرد ميروبروخواه يومهارنشدن ختهيافسارگس يخواهد نمود كه درآنصورت با تورم دايپ

  .افزوده خواهد گشت
 يروزيوپ تيموفق يخواهد بود آرزو متهايق هيرو يب شيآن عدم افزا جيبازار، كه نتا مياصناف درجهت تنظ يشورا يبرا
  .مينمائ يم
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  اصناف و بازار خچهياول : تار فصل
  

  اول: نگاهي به قدمت تاريخي كسبه و اصناف مبحث
  

ميليوني در ايران، اين قشر همواره مي تواند به  5/2به قدمت تاريخي كسبه و اصناف و توان بالقوه اين خانواده  نگاهي
   .اي در اجراي سياست دولتها ايفا كند عنوان يك بازوي اجرايي قوي، نقش برجسته

ترين  روان در اين دوره از پستزمان هخامنشيان كسبه و اصناف يكي از اركان اصلي در اقتصاد ايران بوده است، پيش از
هاي اسالم تا  شدند اين قشر از جامعه فرآيند تكاملي خود را به تدريج پيموده و از دوره طبقات اجتماع محسوب مي

هاي مختلف در اقتصاد  و از اين زمان تاكنون همواره و در نقش 1320مغول، مغول تا قاجاريه، قاجاريه تا شهريور سال 
   .اند دهكشور نقش بازي كر

شمسي حضور اصناف كه خود از دل مردم بيرون آمده بودند، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در آن  20دهه  در
   .تر اصناف در كشور بوديم برهه شاهد حضور پررنگ

   در گذر زمان اصناف
ر برخي كشورها در اصناف در طول تاريخ منحصر به ايران نبود و در تمامي نقاط دنيا وجود داشته و حتي د وجود

  .اند حكومتها نيز نقش قابل توجهي داشته
  

در شهرداريها متمركز بوده و صدور پروانه كسب نيز  1350امور اصناف در سالهاي قبل از انقالب و تا سال  مجموعه
 "اتاق اصناف  "توسط شهرداريها انجام شده است. در همين سال اولين قانون نظام صنفي تصويب و به موجب آن 

   .شد صنفي يتاسيس شد و متولي امور اصناف و صدور مجوز كسب براي واحدها
منحل و در ابتدا كميته امور صنفي براي ساماندهي  "اتاق اصناف  "و همزمان با پيروزي انقالب اسالمي  1357سال  در

   .شوراي اصناف كشور تاسيس شد 1361ها شكل گرفت ولي در سال  و اداره امور اتحاديه
يس و امور اصناف از شوراي اصناف به اين سال بعد با حكم مجلس، مجمع امور صنفي تاس 7اين امر ديري نپاييد و  اما

   .مجمع تحويل شد. مجامع به دو دسته توليدي و توزيعي تقسيم شدند
اصالح شد اما نتوانست هيچ گاه خواسته اصناف را به طور كامل  71و  69اينكه قانون نظام صنفي در سالهاي  عليرغم

   .برآورده سازد
   نظام صنفي قانون

نويس قانون نظام صنفي و ارسال آن به وزارت بازرگاني تغيير  صنفي خصوصا با تدوين پيشپيگيري مجامع امور  با
نويس به  پيش 78و  77قانون ياد شده مورد درخواست از سوي مجامع قرار گرفت و در دولت قبل و طي سالهاي 

ه مجلس رفت و اين قانون نظام صنفي ب طرح 81نظرخواهي مجامع صنفي كل كشور گذاشته شد و در نهايت در سال 
   .قابل اجرا شد 83به تصويب مجلس رسيد و از سال  82قانون در سال 

   موجود وضع
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ها  بيني دار در كشور وجود دارد كه پيش ميليون واحد صنفي پروانه 5/2اكنون بيش از  آمار وزارت بازرگاني هم براساس
   .حاكي از فعاليت همين تعداد صنف بدون جواز كسب در كشور است

شوراي اصناف كه بيشتر حكم مشاور براي وزير  83است و در سال  1382قانون نظام صنفي محصوب سال  آخرين
  بازرگاني را دارد تشكيل شد

.   
  اقتصاد و حكومت صنوف،

   
بر سياست، باز   همواره در سايه سنگين سياست حركت كرده و گويا با وجود چربيدن زور اقتصاد در برخي برهه اقتصاد
   .ن اقتصاد بود كه جور ضعف سياست را كشيده استهم اي
گيرد. صنف، واحدهاي  كند، يعني اقتصاد كالن از اقتصاد خرد نشات مي هر اقتصادي نيز از خرد به كالن حركت مي بدنه

   .گيرند صنفي و اصناف نيز در قالب اقتصاد خرد جاي مي
اند كه البته شايد دليل آن هم پر زور نكردن رقيب  داختهها آشكارا به حمايت از اصناف نپر اين وضعيت گرچه دولت با

   .گيري كنند دانند كه براي اجراي سياستهاي اقتصادي خود به ناچار بايد از توان اصناف بهره بازاري باشد، اما مي
ه باز هم به كه در دولت نهم نقش اصناف بيشتر مورد توجه قرار گرفته و به اصناف ميدان بيشتري داده شده البت همانطور

   .است  نظر صنوف هنوز به اصناف ميدان كافي داده نشده
   اصناف آالم

هاي خود مشكالت و دردهايي دارند كه هنوز هم اين آالم كه در چنيدن دهه بر تارك  با وجود تمام توانايي اصناف
ها از بعد توان اجراي كارها ترين مشكل اصناف نشناختن آن اصناف مانده، حل نشده است. يكي از مهمترين و شايد اصلي

آن بلكه به معناي قريب بودن با توان واقعي اصناف در بر  اماز سوي مسووالن اجرايي است، نشناختن نه به معناي ع
   .عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است

   :توان در چند سطر ذيل خالصه كرد مشكالت صنوف را مي برخي
   سرمايه و سود بري و خدمات متقابل كسبه و دولتتعريف شفاف خطوط قرمز در ميزان  عدم
   تفكيك گراني و گرانفروشي عدم
انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژيم، آستانه پيروزي انقالب، جنگ تحميلي و  نديده

   بازسازي كشور
   هاي صنوف يك مسير روشن براي هدايت سرمايه فقدان
   هاي صنفي اتحاديهتفرقه در برخي  ايجاد
   يك موسسه اعتباري ويژه اصناف نبود
   موسسه مالي مستقل نبود
دار رقم بسيار بااليي را  ميليون واحد پروانه 5/2هاي اصناف كه در سراسر كشور با لحاظ  از داليل پراكندگي سرمايه شايد

   .شود، موانع توسعه اصناف است شامل مي



 5-ناشر: حق گستر
 

ها مانده  ه كليد خورده بود به دليل نبود بنيه مالي كافي همچنان در چنبره تصميمبانك اصناف كه از دولت گذشت تاسيس
   .شد اكنون بانك و موسسه مالي اصناف نيز شكل گرفته بود است.شايد اگر سرمايه اصناف به درستي هدايت مي

  
  و آينده اصناف

   
ها البته با نظارت دقيق، آماده سازي بستر تاسيس بانك اصناف، بهبود  اختيارات شوراي اصناف و روساي اتحاديه افزايش

شرايط آموزش و تحصيلي واحدهاي صنفي، تجهيز شدن واحدهاي صنفي با علم روز، بهبود و اصالح روند اخذ 
نده خوبي را براي صنوف كه برآمده از دل مردم است، آي اندتو ها از اصناف كه به گفته آنها ناعادالنه است، مي ماليات

  .متصور كند
  

  رانياصناف در ا خچهيدوم : تار مبحث
  

تشكيل اصناف بنگروه فرهنگ: در مورد سازمان اصناف ايران در دوره قاجار اسناد بسيار كمي در دست است. شايد  آغاز
ي محض قرار داريم و تقريبا در مقايسه با مطالب بسياري اغراق باشد، اگر گفته شود كه ما درباره اين موضوع در تاريك

   .مدارك ما درباره تشكيالت اصناف ايران هيچ است ت،كه درباره سازمان اصناف مصر و تركيه موجود اس
هاي زيادي  شد و در واقع خانواده شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و يا مالحظات مالي محدود مي انتخاب

دادند. اما اين امر به علت يك اجبار صنفي به مفهوم اروپايي كلمه نبود.  بر حسب سنت مشاغل خاصي را ادامه مي
اي امرار معاش  خواستند با پرداختن به كسب يا حرفه ه ميك يانيعضويت در صنف اجباري بود و براي آن عده از ايران

كرد. اصل كار اين بود كه استادي پيدا كرده به استخدام او درآيند. الزمه پرداختن به هر كاري  كنند، مشكلي ايجاد نمي
   .شد عضويت در صنف بود. براي پذيرفته شدن در يك صنف معيارهاي خاصي به كار گرفته مي

وري اجازه نداشت كه در  داد. بنابراين هيچ كاسب يا پيشه ور حكومت يك طبقه مالياتي تشكيل ميصنف به دست هر
فروشان  خواست، خرده  شد. حكومت ايران براي وصول ماليات مي خارج صنف كار كند. اين قانون پيوسته اجرا مي

واردان به  في وجود نداشت، بسياري از تازهاجبار صن ينكهكردند، داخل اصناف كند. با ا اروپايي را كه در ايران كار مي
اصناف البته فرزندان يا خويشان اعضاي اصناف بودند، كه توسط اقوام خود تربيت شده بودند تا مĤالً جاي آنها را اشغال 

شد،  ها شيوع يافت. و اين امر وقتي بيشتر شايع مي كنند. در نتيجه سنت ادامه يك كسب يا يك صنعت در برخي خانواده
اي جز حرفه خودش به كار  كه يك صنعتگر، استطاعت خريد ابزار و وسايل جديد را نداشت تا فرزندش را در حرفه

   .گمارد
اند. در اردكان  تراشي سه نسل جد در جد مشغول بوده هاي زيادي به شغل قاشق در آباده خانواده 1878حوالي  در

پزي را در انحصار  كاري و عدس هاي منبت نيز چند خانواده شغل اند. در اصفهان تعدادي از نجارها وضع مشابهي داشته
ميان اين اصناف به سبب تشكيالت خاص آنها بسيار  درهاي خبازي و قصابي  اند. موروثي بودن شغل خود داشته

   .اند رو پدران خود بوده دست كم پسران رؤساي صنف خباز دنباله 1912مستحكم بوده است. در 
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تحصيالت رسمي نداشتند. زيرا در آغاز كودكي براي كسب پول و يادگرفتن حرفه كار خود را به اعضاي اصناف  غالب
ها تربيت شده، در انواع  كاره از پادويي شروع كرده بودند. پادوها غالبا اطفالي بودند كه در كارگاه صورت يك آدم همه

يان، همچنان كه امروزه معمول است، به كار گرفته چاي براي مشتر ردنرساني و آو ها از كارهاي فني ساده تا پيغام شغل
رسيده، و چه شرايطي را براي رسيدن  اي پادو به مرحله دستياري يا شاگردي مي شدند. معلوم نيست كه در چه مرحله مي

وده از شاگرد كمتر ب ودانيم اين است كه مزد ا به مقام شاگردي الزم داشته است. تنها نكته ديگري كه درباره پادو مي
   .است

كشيده است، اما  دانيم كه اين دوره چه مدت طول مي دانستند. ما نمي اي را براي شاگردي الزم مي از اصناف دوره بسياري
نبوده، بلكه گويا بر حسب نوع حرفه، استعداد شاگرد و ميل استاد » فقط چند ماه«گويد:  مسلما آن طور كه پوالك مي

كردند و در اين مدت زندگي  شاگردان باالجبار مدت مديدي كار مي يسدنو مي Lorini مدت آن متغير بوده است. لريني
بسيار دشواري داشتند. بسياري از اين دستياران يا شاگردان تربيت شده چون توانايي تهيه دكان شخصي نداشتند، نزد 

. اگر يك ودكان شخصي شماندند. تنها اميد هر شاگرد اين بود كه روزي استاد شده، صاحب يك د استادان خود مي
توانست در بسياري از اصناف استاد شود. در بسياري از اصناف نظير  شاگرد وسايل كافي داشت، نسبتا به آساني مي

تر بوده است.  صنف بقال گواهينامه استادي بايد به تاييد كالنتري (شهردار شهر) مي رسيد. ليكن عمال كارها بسيار سهل
كرد، رييس صنف پس از دريافت هديه يا مبلغي پول  تقاضاي جواز مي خودرييس صنف  كانديداي استادي بايد، از

داد تا در نقطه خاصي به كار بپردازد. حق بنيچه كه به حق تاسيس  بدون بررسي مهارت و كارآيي متقاضي به او اجازه مي
موجود تضمين  فهاسبي از حردكان معروف بود ويژه معدودي از اصناف بود. براي اينكه براي هر عضو صنف سهم من

پذير نبود  شد. اين تعداد ثابت افزايش هاي آن محله تعيين مي هاي هر محله بر طبق تعداد ساكنان و خانه شود تعداد دكان
يافت فقط با  و افتتاح دكاكين تازه فقط در خارج محدوده اصلي شهر امكان داشت، يعني هنگامي كه شهر توسعه مي

   .دش عملي مي اجازه حكومت اين كار
توانستند، حق خود را به فروش برسانند. فروش اين حق وقتي اعتبار داشت كه خريدار حائز  حق بنيچه مي دارندگان

» به پاچوب«شرايط الزم، نظير گواهي استاد و رضايت ساير اعضاي صنف باشد. در ميان صنف قصاب حق بنيچه 
رواج داشت. در تهران فقط بين خبازها و  ها قصابزها، قنادها و دو معروف بود. در اصفهان حق بنيچه در ميان ارسي

نگذاشت، صنف تنباكو فروش سازمان مشابهي به دست آورد. در امتيازنامه  1891ها شايع بود. لغو متياز تنباكو در  قصاب
  .استآمده بود كه: اجازه فروش توتون، تنباكو، سيگار، سيگارت، انفيه و غيره حق مطلق دارنده امتياز 

فروشي مشغولند به شرطي پيوسته در معامالت و حرفه محل خود باقي خواهند ماند  كه به حرفه تنباكو و توتون اصنافي
  .كه دارنده امتياز به آنها جواز كار بدهد

تهران به ترتيب صد دكان خبازي و هفتاد دكان قصابي داشت كه به قول او از زمان  1866به نوشته روشوار در  بنا
درست  1866درست باشد يقينا براي وضع  1830) ثابت باقي مانده بود. اگر اين ارقام براي 1801 _ 1834شاه ( ليفتحع

) تهيه شده،شماره دكاكين خبازان و 1848 _ 1896( شاه ينبراي ناصرالد 53/1852نيست. فهرستي از دكاكين كه در 
  .دهد عدد نشان مي 93و  201قصابان را به ترتيب 

اي به تاسيس دكان اقدام كند، اين  شاگرد به حسن نيت استاد منوط بود. اگر استاد راضي بود كه رقيب تازه شدن استاد
هاي خانوادگي، پول و غيره بستگي داشت. به عالوه  امر عملي مي شد. رضايت استاد هم به مالحظاتي از قبيل وابستگي
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دوره معيني را در شاگردي بگذراند. معلوم نيست كه آيا  بايست ميبراي نيل به مقام استادي به نحو مطلوب، شاگرد 
بايست به امضاي استاد و كالنتر برسد. به محض اتمام دوره  شمرند و مي گواهينامه استادي كه اين اصناف آن را الزم مي

   .گرفته است شده يا مدتي بعد به تقاضاي شاگرد اين كار صورت مي به شاگرد اعطا مي
زد، امضاي دو استاد خباز ديگر براي تاييد مهارت  از امضاي گواهينامه استادي شاگردي خود تن ميگاه استاد خبازي  هر

   .يافت كرد و بدين گونه گواهينامه اعتبار مي شاگرد مزبور از نظر كالنتر كافي بود و كالنتر هم آن را امضا مي
ر بين تعداد زيادتري از اصناف يا حتي همه سوالي است قابل بحث كه آيا در روزگاران پيشين هم اين مقررات د اين

رفت. اجتماع مردم  اصناف وجود داشته است يا نه. چون اصطالح بنيچه براي ماليات صنف در شيراز و تبريز به كار مي
گيرد كه  مؤيد آن فرضيه نيست. وقتي انسان در نظر مي طعياصفهان در روز عيد قربان بر طبق بنيچه قديم مدرك ق

رفته، بهترين كار اين است كه فقط به معني لفظي واژه  چه براي ساير اشكال وضع ماليات نيز به كار مياصطالح بني
   .در موارد فوق بينديشيم» ارزيابي گروهي«

هاي مالياتي آن هم ملحوظ  رفته، به همه اصناف اشاره دارد، اما در اينجا جنبه بنيچه كه در سده هفدهم به كار مي اصالح
بر حق بنيچه وسايل ديگري هم بود كه براي عضو صنف يك سهم مناسبي از حرفه را تضمين كند. زيرا در است. عالوه 

بايست دكان خود را تا فاصله حداقل هفت دكان  وارد اجبارا مي هر تازه يها ثابت نبود، ول تعدادي از اصناف شماره دكان
   .از دكان همكار خود تاسيس كند

اي در بخش خاصي از بازار متمركز شده بود، و دكان براي  عملي نبود چون هر كسب يا حرفهاين قانون در بازار  البته
واردي در بسياري از موارد مجبور بود كه دكان خود را  واردان يا محدود بود يا اصال وجود نداشت. بنابراين هر تازه تازه

كننده مختلف ديگري نيز توسط اصناف  ده و محدودهذا اقدامات بازدارن . معددر خارج بازار در محالت مختلف افتتاح كن
نويسد كه در خارج ناحيه بازار اعضاي هر صنف قلمرو خاص يا گذر خود را داشتند و  گرفت. گرينفيلد مي صورت مي
» نتعداد ثابت دكا«اي از قاعده  دادند رقيبي در آن جا به كار بپردازد. دليل اين كه اين مقررات جديد نوع تازه اجازه نمي

  .نبوده، اينست كه اين قانون قبال در سده هفدهم وجود داشته است
گفتند، بود. هر چند  مي» ريش سفيد«داخلي هر صنف در دست رييس صنف و استادان بسيار بانفوذ كه آنها را  سازمان

دادند و  ا تشكيل ميسفيد به اين استادان به مفهوم آن نبود كه حتما پير باشند. اينان هيات حاكمه اصناف ر اطالق ريش
هايي پيش  شد. هر گاه نزاع جلسات مرتبي داشتند. در اين جلسات درباره امور مربوط به صنف بحث و اتخاذ تصميم مي

افتاد، براي حل دعوا و مجازات مجرم، هيات حاكم دادگاه صنفي تشكيل داده، به بررسي  آمد يا خطايي اتفاق مي مي
از هر  ستمشد. در شيراز در اوايل سده بي ف توسط يك دادگاه مشترك حل و فصل ميپرداخت. مرافعه بين افراد صن مي

  .كردند صنف چهار نفر در يك محل معين گرد آمده به دعوي رسيدگي مي
پس از استقرار پليس جديد در شيراز احكام دادگاه صنف براي اجرا به پليس (نظميه) يا شهرداري (بلديه)  بالفاصله

هاي مختلف كدخدا، بزرگ، رييس، استادباشي، ريش  ف كه رييس دادگاه صنف هم بود، به نامارجاع شد. رييس صن
شود. ولي اين انتخاب بايد به تاييد  صنف انتخاب مي سايشد. استادباشي از ميان رو چي صنف ناميده مي سفيد يا واسطه
  .حاكم مي رسيد
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شده است.   در يك جلسه عمومي صنف عملي ميگرفته ولي احتماال نيست كه اين انتخاب چگونه صورت مي معلوم
شده، اما اين نظريه مشكوك به نظر  ترين عضو صنف براي اين منصب انتخاب مي گويد كه اصوال مسن گرينفيلد مي

  .رسد، زيرا براي انجام اين وظيفه نه سن و سال بلكه نفوذ و ثروت الزم بوده است مي
ي بود، در اين زمينه وضع سده نوزدهم با سده هفدهم و با تمامي وظايف استادباشي در بسياري از اصناف موروث منصب

  .رسمي دوره قاجار فرقي نداشت
خواست به جاي يكي از خويشاوندان خود به مقام رياست صنف برسد، انتخاب صورت  وقتي كسي مي احتماال

  .گرفت مي
يك   ال مصرف كننده هم اگر از كيفيت فرآوردهاستادباشي تنها داشتن نمايندگي صنف در برابر حكومت نبود، مث وظيفه

كرد. اين شكايات مورد رسيدگي استادباشي  استاد كار يا تاخير او در تحويل كاال شكايت داشت، به استادباشي رجوع مي
  .شد گرفت، موضوع به استادباشي ارجاع مي نزاعي در مي مگرفت. اگر بين اعضاي صنف ه سفيد قرار مي و ريش

شك تا حدي نواقص قانون شرع موجب شده بود، كه اصناف قوانين خاص خود را اجرا  بي«ن موافقم كه با لمبتو من
كرد. بنابراين  اي را با اشكال مواجه مي هاي شريعت رسيدگي به بسياري از اختالفات تجاري و حرفه كنند، محدوديت

  «.اختالفات مزبور در وهله نخست به اصناف ارجاع مي شد
هايي كه جزء الينفك جامعه  هاي قانون شرع نبود، بلكه محدوديت پرداخت اصناف به امور قضايي تنها محدوديت علت

ماقبل صنعتي است، نيز در اين امر دخالت داشت. چنان چه در فصل دوم كتاب حاضر آمده، بوروكراسي جوامع ماقبل 
خودمختاري   ها تا حد زيادي در حكومت سياري از گروهب هصنعتي فاقد پرسنل ماهر بود. به اين دليل حكومت ناگزير ب

  .مي داد
امر دقيقا با عدم تمركز عميق حكومت موروثي رابطه داشت. بنابراين وظيفه استادباشي، يك وظيفه نامتجانس و دو  اين

دفاع كند.  وجهي بود. از يك سو وي از طرف همكاران صنفي خود انتخاب شده بود، كه از منافع آنها در برابر حكومت
اعضاي صنف نظم را حفظ كرده و توسط آنها مسئوليت اعمال  ندر ميا«از سوي ديگر حكومت از او انتظار داشت كه 

  .خالف و كالهبرداري را اثبات كند
هاي متحد در ايران  كننده رييس صنف تنها محدود به اصناف نبود. وضع مشابهي در ميان ساير گروه وظيفه ديوانه اين

كردند. براي حفظ قوانيني كه حكومت  ت. كدخدايان محالت شهر و دهات نيز اين نقش دوگانه را ايفا ميوجود داش
توانستند مختلفان را مجازات كنند. سابقا كه روساي صنف قدرت بيشتري داشتند، حق  كرد، روساي صنف مي وضع مي

قدرت آنها مانند قدرت كدخدايان در اواخير داشتند، اعضاي مجرم صنف را جريمه كرده يا به چوپ و فلك ببندند اما 
  .سده نوزدهم رو به افول نهاد، شايد به داروغه (رييس پليس بازار) انتقال يافت

صنف فقط رابطه و واسطه بين حكومت و اصناف نبودند. مقدار زيادي از حيثيت و نفوذ آنها ناشي از اين بود كه  روساي
، آنها با »قدرت سوداگري«بگيرند. توفيق آنها در انجام اين كار به ميزان توانستند، جلو اخاذي حكام حريض را  مي

هاي قضايي  افزود، زيرا هر چند قدرت در برابر اعضاي صنف مي امقامات حكومت بستگي داشت. اين نفوذ بر قدرت آنه
  .خود بيفزايند رييس صنف محدود بود، اعضاي صنف او مايل نبودند كه مخالفت رييس صنف را هم بر ساير مشكالت
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نانوا) وضع كرده بود سرپيچي كردند، زيرا اطمينان داشتند،  خبازان تهران از قوانيني كه نانواباشي (رييس صنف 1912 در
ها مسئول پرداخت ماليات اعضاي صنف خود  كه مقامات مسئول از وي جانبداري نخواهند كرد. به عالوه استادباشي

  .شد مي بودند. اين قانون به دو طريق عمل
  .بخشيد : دولت استادباشي را ملزم صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده اعضاي صنف استحكام مياول
اين كه استادباشي توسط اعضاي صنف انتخاب شده بود، به جاي اين كه نماينده صنف خود در برابر استحكام  با

  .بخشيد مي
كرد. به اين طريق  حكومت اعضاي مورد اطمينان و با نفوذ صنف را كه مسئول رهبري گروه بودند، آماده مي بنابراين

  .شد فقدان مديران با صالحيت، حل مي
توانستند از نفوذ، اختيارات و قدرت خود به عنوان  صنف گرچه قدرت قضايي محدودي داشتند، پيوسته مي روساي

عضاي صنف استاده كنند. از اين رو بسياري از اصناف از همبستگي خود هرگز سودي نمي اهرمي براي تحميل انقياد به ا
  «.داشته باشد به يك نظامنامه پليسي شباهت يافته بود هاسازمان آنها به جاي آن كه مزايايي براي آن«بردند. زيرا 

توانست، در  ف طوري بود كه ميدر برخي از موارد نادر كه اصناف داراي سازمان مطلوبي بودند، وضع رييس صن فقط
ها در حاشيه قرار داشت. ليكن نه به اين معني كه آنها براي  پيشبرد منافع اصناف موثر باشد. وظايف ديگر استاد باشي

  .دادند پيشبرد منافع اصناف خود كوششي انجام نمي
نظر برخي ديگر ادوار پيش از اسالم نظر برخي از اهل محققين ، پس از ظهور اسالم و پس از ظهور قرامطه و بنابر  ابر

   .است
به قديمي ترين مواضع اصناف و طبقات آنها اشارت رفته اس. افراد هر صنف ، به اقتضاي » رسائل اخوان الصفا«  در

رسم جوانمردي در غم و شادي همديگر شريك بوده اند . به عنوان مثال ، اعضاي هر صنف در مراسم عروسي و يا عزا 
. وليكن هر صنفي نسبت به صنف ديگر اغلب نوعي رقابت دگر مي شتافند و همكاري و همدردي داشته انبه ياري يكدي

و همچشمي داشته است چنانكه بر اساس نقل ابن بطوطه ، وقتي سلطان ابواسحاق ، پادشاه شيراز مي خواست در آن 
از. رقابتي بارز و شديد وجود داشت واليت قصري نظير قصر كسري بسازد، براي كندن پي آن بين اصناف مختلف شير

» كدخدا«كه در فصل گذشته اشاره شده در عهد صفويه و قاجاريه هر يك از اصناف رئيسي داشت كه او را  ريهمانطو
   .مي ناميدند» باشي« يا 

جزئي و غالباً انتخابي و گاه موروثي بود. او به كمك ريش سفيدهاي صنف ، به توزيع ماليات و رفع اختالفات  كدخدا
عادي بين اعضا اهتمام مي روزيد. عضويت در هر صنف غالباً در گروه گذراندن دوره شاگردي و نيل به مرحله استادي 

گذراندن امتحان و دادن وليمه انجام ميشد . عضويت در  بادر حرفه و پيشه خاص آن صنف بود، و در بعضي موارد 
فهان ، جز با رضايت اكثريت افراد، يا ريش سفيدان صنف و يا بعضي اصنفا، مانند قصاب و قناد وارسي دوز در اص

خريدن حق بنيچه يكي از اعضا صنف ، ممكن نبود، و رد اين گونه اصناف ، ماليات از طريق بنيچه بندي و با نظر 
صنف پرداخت مي شد. در عهد صفويه اكثر اصناف ناگريز بودند ، مدت يا نوبت معيني را براي سلطان به  دخدايك

بيگاري بپردازند، و.ژ.شاردن مي گويد: آنهائي كه از بيگاري معاف بودند در عوض وجهي بنام خراج به شاه مي پرداختند 
، حمامي ، سلماني ، حجام ، ماما، معركه گير ، درويش و  سال. در دوره صفويه ، برخي از اصناف مانند صنف طبيب ، غ

ستاني ، شاه عباس صنف شمشير ساز را نيز از پرداخت مالياتي معاف دا اساس بر و بودند معاف ماليات پرداخت از …
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 ،كرده بود . هنوز لوحه هاي مشتمل بر معافيت اتفاقي ياموقت بعضي اصناف بر ديوارهاي مساجد گوهر شاد مشهد
   .مسجد جامع يزد، مسجد شاه و مسجد جامع اصفهان باقي است

رگز گرد نمي آمده و تشكيالت آنها كامالً بي پايه بوده است ، ظاهراص كه در عصر او اصناف ه» شاردن « گفته  عليرغم
در بعضي مواقع اصناف مجالس مالقات داشته اند، و مخصوصاً در اجراي مراسم عيد قربان و برپايي تعزيه عاشورا و 

با يكديگر رقابت مي  تشكيل تكيه ها همكاري مؤثر و نزديك و دائم با هم داشته ، و غالباً اصناف مختلف در اين زمينه
  .ورزيده اند

  
   بازار در جهان اسالم خچهيسوم  :تار مبحث

  
انجمنها  نياست. ا بوده» اصناف« يعني ،يصنف يدر انجمنها انيتشكل بازار ر،يبازارها تا قرن اخ ياساس يهايژگياز و يكي

به  ياصناف اسالم شيدايپ يند، ابتدابود يعيوس ياجتماع فيوظا يو دارا دنديبخش يها تشكل م اصوالً به صاحبان حرفه
قرن بود كه تشكل  نيبود. در ا ينيو رونق تجارت و شهرنش ياسالمتمدن  يدوره شكوفائ رسدكه يم يقرن سوم هجر

بوجود آمد، رشد و توسعه كامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم  ها شهيها و پ افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه
در  يصنف يانجمنها شيدايمبدأ پ ،ياز خاورشناسان شورو يبرخ دياصناف را توسعه فراوان بخش يتهايفعال ،يهجر

  .دانند يم انيرا، دوره ساسان يرانيا يشهرها
 انيغاز يصنفها ايو  انيو صوف شانيدرو يها را در خرقه ياسالم يصنف ياز خاورشناسان، منشأ انجمنها گريد يبرخ

شورش  كيجنبش  نيدارد. ا كيارتباط نزد هياصناف با جنبش كرامت خيبر آن است كه تار ونينيمثالً ماس كنند يجستجو م
بزرگ  ياجتماع كي انياز قرن سوم تا ششم فراگرفت. كرامت ابود كه جهان اسالم ر يو مذهب ياسيو س يبزرگ اجتماع

 يپرورش و گسترش سازمانها ش،يدايو موجب پ افتيوران گسترش  شهيبازرگانان و پ انيآوردند كه در م ديپد يماسون
 است، هكرد يبا ارزش يپژوهشها ياصنفا اسالم نهياست. كلودكائن كه در زم يارتباط كار دشوار نيشد. اما ثبات ا يصنف

رشد  خيبا دقت تار توان ينم: «ديگو يم كند، يم ديرا در سده چهارم و پنجم تائ يصنف يسازمانها يضمن آنكه وجود نوع
 نيهمچن يو.» دنموديكامل تائ نانيفتوت با اطم يو انجمنها هيليكرد و رابطه آنها را با اسماع نييتع و تكامل آنها را

  «. و مبهم است يكل يليفتوت و اصناف خ انيم ونديوجود پ ورددر م ونينياستدالل ماس: «ديافزا يم
است  شده يمنابع اشاره هائ ريدر سا زياختصاص دارد، و ن يا و حرفه يدست ياخوان الصفا كه چند بخش آن به كارها در
 نيدر ا زين يفرا جارديماند. ر يباق يها و اصناف به صورت محدود و نظر به حرفه هيلياسماع ندگانينما نكهيبر ا يمبن

 تواند يم يتنها جنبه نظر شيفرق د او اي هيبا صوف اي انيصنفها با غزا ميقبه هر حال ارتباط دادن مست: «ديگو يارتباط م
 نياز مردم شهرنش يگروههائ اي تهايآن است كه جمع قتي. مع هذا حقميندار يدرباره آنها اطالعات كاف رايداشته باشد. ز

 ياحتماالً از ابتدا سبغه مذهب ااز صنفه يجهان اسالم، به علت اشتراك منافع گردهم آمده بودند، بعض يشرق ينهايسرزم
از طبقات مختلف وجود داشت. البته  يافراد ه،ياخوت صوف يسازمانها از ياعضاء بعض انيداشتند. همچنانكه در م

كه  رفتيپذ توان ياست و م انيمؤسس سلسله صفار ثيل عقوبيبود،  يحال غاز نيكه در ع يور شهيپ نيمشهورتر
 ستياند و تعجب آور ن خوانده» فتوت«را اهل  انيمأخذ، سازمان غاز ي. در بعضاند افراد كم نبوده ليقب نيا رينظا

 نيباشند و ا رفتهيمنشانه را پذ يصوف يزندگ ايزاهدانه  يقواعد و رفتار رفتند يكه داوطلبانه به جنگ كفار م ينيمجاهد
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 ليقب نيا ،يمركز يايدر آس ادهاحدس زد كه بعد از خاتمه جه توان يباشد. م افتهي يسازمان تيقواعد بعدها رسم
و  انيغاز انيم يونديپ يها امر رشته نيهم ديهم چنان در شهرها نضج گرفت شا گريد يقيمانها هر چند به طرساز

  .كرده باشد جاديصاحبان حرف را ا
وران  شهيانجمنها افزوده شد و پ نيچهارم و پنج بر شمار ا يها هر چه باشد، در سده يصنف يهر حال، منشأ انجمنها به

: ديگو يبطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهان م نيآوردند. چنانكه ا ديپد يا خود صنف جداگانه يهر حرفه برا
  .نامند يم» كلو«كه او را  كند يخود انتخاب م يبرا يشكستوتيو پ سيوران اصفهان، رئ شهيهر دسته از پ

 يصنف يآنها در برابر انجمنها تيقعمو ،يصنف يانجمنها يو اقتصاد ياسيو س ياجتماع گاهيدر شناخت پا ياساس مسئله
اند.  و خود مختار بوده يارياخت ينوعاً انجمنهائ يغرب ياروپا يلدهاياند. گ شده دهينام »لديگ«است كه  ياروپائ يشهرها

 يشدند و بعدها به صورت انجمنهائ ليداشت، تشك ينيد يكه رنگ و بو يبرادر يانجمنها ابتدا به عنوان انجمنها نيا
  .در آمدند يدفاع از منافع اقتصاد يبرا
 تيو تثب نيرا تأم شيخو يدعاو يو اقتصاد ياسيبا مبارزات س ايو  يكردن منافع صنف يبا قاون يغرب يلدهايگ
در قلمرو  يصنف يبه عنوان انجمنها لدهايكنند. گ يستادگيا يخارج يو فشارها ييتا بتوانند در برابر زورگو نمودند يم

و  ننديكنند، رهبران خود را برگز نييرا تع لدايگ ياعضا توانستند يد مختار و مسئول بودند. آنها مخود، خو يتهايفعال
  .انجمن را اداره كنند ياموال مشترك و جمع

 يصنف يتفاوت داشتند. انجمنها يغرب يلدهايداشتند. و با گ يگريوضع د يروم شرق يدر امپراتور يصنف يانجمنها اما
انجام  زيآنها ن جاديآنها، مقصود از ا ياعضا اري. سازمان داد بودند، نه اراده و اختيدولت مركز يرويرا ن يامپراتور نيا

همه،  نيداشتند. با ا يو انحصارهائ ازهايخود امت يتهاي،در قلمرو فعال نرويا زبه سود دولت بود. ا يو مال ياقتصاد فيوظا
اعضاء بشمار  دهيآنها برگز رانيه مشترك نداشتند و مدو خزان يخود مختار نبودند و دارائ يروم شرق يلدهايگ
از خارج به آنها  زيآنها ن بهو مقررات مربوط  نيبلكه قوان شدند، ياز خارج گمارده م لدايگ راني. نه تنها مدآمدند ينم

وران را بر  شهينظارت كسبه و پ يول شد يانجمنها نم يدرون يمانع همبستگ يوضع ني. هر چند كه چنشد يم ليتحم
  .برد يم انياز م يامور اقتصاد

و  ياروپائ يلدهايكالم همانند گ قيمحدود و مشخص و دق ياست در معنا كرده انيب يبه درست »دوسيراالپيآ« چنانكه
 يلدهايوران در روزگار مملوكان، همچون گ شهياست. كسبه و پ نشده افتهيمسلمان  يكشورها يدر بازارها يروم شرق
و  ياسيآنان، در محدوده س يتهايداشتند و فعال رارق يصنف ريغ يو ظنارت سازمانها ديحت سلطه شدت يروم شرق
 ،يصنف يبر امور انجمنها يدولت يو نظارت سازمانها شيتفت يتهايقرار داشتند و فعال يصنف ريغ يسازمانها ياقتصاد

 ايوران بعهده محتسب  شهيبر كسبه و پ ينظارت اصل ياسالم ينبود. در شهرها يدولت يادغام انجمنها در سازمانها
  .بود شمفت
كار و كوشش آنها افزوده  زانيبر شمار اصناف و م ،ينيكشور و رشد شهر نش يبه علت رونق اقتصاد هيدوره صفو در

نظر  ريز يصنف يبهره بودند. انجمنها ينظر دستگاه حكومت شهر از استقالل كامل ب رياصناف ز زيدوره ن نيشد. در ا
با كمك عسها، بازارها را تحت نظارت داشت.  يجزائ ورو ام يشهر بودند. داروغه از نظر انتظام يدستگاه حكومت
نظارت  يجار يمتهايفهرست ق ميو تنظ ساتيكار و اوزان و مقا تيفياصناف از لحاظ ك نيتهايفعال اتيمحتسب بر جزئ
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 الكند عم تياز اصناف حما ديكه به ظاهر با زيو كالنتر شهر ن داد يم فريك يوجه نيدتريو خالفكاران را به شد كرد يم
  .بود يوران شهر شهيو پ ياتيدستگاه مال انيم يا بود و در واقع واسطه اتهايمال يبند هياش سهم فهيوظ نيتر مهم
هر صنف .استادان  كردند يم تيصنف متشكل از مجموعه استادان صنف بود كه با كمك كارگران و شاگردان فعال هر

 شينامزد ر دادند يم ليتما يز افراد مورد اعتماد را كه حداقل دو سوم استادان صنف به او را ايكيخود  انيمعموالً از م
 ابتياصناف و محال ت و ن انيكد خدا يالمكل كه سرپرست بيو ان را به شهادت نق كردند يصنف م يكدخدائ اي يديسف

در دستور الملوك  عايرف رزاي. مكردند يم يصدور حكم و به كالنتر شهر معرف يكالنتر شهر را داشت و آنگاه آن را برا
چهار  يرضا بهمحالت كه موافق دستور منوط  انياستا دان اصناف و كد خدا نييرضانامچه تع: «ديگو يم نبارهيخود در ا

. »دهد يم قهيآن كالنتر تعلو بعد از  سدينو يشهادت م بيبه اعتراف جماعت مزبور نق باشد يدانگ از هر صنف محله م
محالت و استادان اصناف بر نصب او منصوب و به  انيكدخدا: «ديگو يكالنتر اصفهان م فيدر شرح وظا عايرف رزايم

  «ستين يتيرامد خل يو احد باشند يعزل او معزول م
وران  شهيبتواند با پ يگاريو ب اتيمال يبودند تا سازمان گرد اور يمناسب لهياز نظر دستگاه حكومت وس يصنف يانجمنها

اش را انجام دهد. چنانكه سلسله مراتب مذكور كه از كالنتر  فهيوظ يروبرو شود و به اسان يبه طور دسته جمع يشهر
  .شد يم ياصناف به استادان صنف منته انيخداكد اي دانيسف شيالملك و ر بينق قيآغاز و از طر

. مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده كردند يسازمان واحد متشكل م كياز شهرها، همه اصناف را در  يدربرخ
مراسم و  يهر صنف يداشتند. ول سيرئ كيصورت همه اصناف  نيدر ا ،يقمر يهجر زدهميسده س ليدوازدهم و اوا

اصنفا شهر با  استي(قفقاز) ر يشمال جانيآذربا يسده گذشته در شهرها لي. اواكرد يخود را جداگانه اجرا م يجشنها
شامل : نظارت بر  يو فيبود. وظا ياصناف را داشت انتخاب يروحان يكه رهبر يبود. شغل و ياوستا باش اي بينق كي

 نيي. تع يشعائر صنف يبررس ،يبه امور شاگردان و گماردن آنها به مقام استاد يدگيرس يقضائ فيوظا يرفتار اعضاء اجرا
 ميو تنظ متهايق نييوران، تع شهيپ انيكاالها م عيوران توز شهيپ انيصنف م يداان با نظر كدخ عيصنف و توز اتيلما

 ينظارت بر آموزش استادن به شاگردان گرد آور دانيسف شير ياساس فهيبود. وظ هيروابط هر صنف با اصناف همسا
  .وران بود شهيبازرگانان و پ انيواسطه شدن م اتهايمال

و عوراض بودند. هر استاد  اتياز استادن هر صنف بود كه پرداخت كننده مال يا در واقع مجموعه ،يصنف انجمن
قرن  ليشاگرد داشت و در اوا كيبه طور متوسط  روانيداشته باشد. هر استاد در ا يخود شاگردان ليبه م توانست يم

سال  10بود و  يسالگ 12معموالً از  يورود به شاگرد سنشاگرد در ان شهر اشتغال داشتند.  667استاد و  722نوزدهم، 
به همراه غذا و لباس شاگردانه  يول كرد ينم افتيدر يبرسد استادان امور حقوق يتا شاگرد به مقام استاد ديكش يطول م

 نافاص زين يدر موارد كرد يم افتيكالنتر در بيبا تصو يكمربند مخصوص يو هنگام ارتقا به مقام استاد گرفت يم
هم كارگر روز مزد و هم  گريد يو برخ گرفتند يوران كارگر روز مزد م شهياز پ يبرخ كردند يكارگر روز مزد استخدام م

  .شاگرد داشتند
 جهيقرار داشتند. در نت يبودند كه در داخل نظام حكومت يو ادار يسازمان مال كيدوره  نينظر كوزنتسوا اصناف در ا به

  :قرار بود نياز ا يصنف يانجمنها ياصل فيوظا
 يكه دادگاه عال يمعن نيبد يقضائ فهيسوم وظ متهايق تيتثب يجمع فهيدوم وظ اتيمال يگرد آور يجمع فهيوظ نخست

وران  شهي. اصناف و پكردند يم يدگياصناف رس يصنف كه به اختالفات جزئ دانيسف شيو ر بيمركب بود از نق يصنف
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بود  يرا كه مجان يو دادگاه صنف كردند يمراجعه نم شد يم تمامآنان گران  يمعموالً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع كه برا
  .دادند يم حيترج

 نكهينخست ا ميكن انيبه اختصار ب ياصناف شرق يرا با سازمانها يغرب يها»ديگل« ياساس يتفاوتها ميتوان يم نكيا
و معموالً  لدهايگ يبود دوم قدرت اقتصاد عتريوس لدهاياز گ ياصناف شرق يسازمانها ياختصاص يو كاركردها فيوظا

 يها حرفه گريد يسو جدا از تجار بود و از سو كياز  يشرقكه اصناف  يشامل افزار مندان و بازرگانان بود. در حال
داشتند  يو مال يادار فيوظا ياز طرف حكومت شهر يندگانياصناف به نما ي. چهارم روساگرفت يرا در بر م يمتعدد

را رسما  لدهايگ ينبودند. پنجم روسا يفيوظا نيچن يدارا لدهايگ يروسا حاكم شهر بودند حال آنكه يو مباشر مال
و اداره  اتياصناف در برابر حاكم شهر مسئول وصول مال انيكدخدا ايروسا  بيترت نيبد كرد يشهر منصوب م حاكم

در اجتماعات  يپنجم و ششم هجر يها در سده يو مذهب ياسيس خواهانهيآزاد يامور صنف خود بودند. ششم جنبشها
هم از نظر شكل شهر و قرار  ياصنافن شرق فتمنبودند. ه يهائ نهيزم نيچن يدارا يسبب شد كه اصناف اسام يشهر

در  يغرب يلدهاينبودند هشتم گ نيچن لدهايكه گ يداشتند در حال كيداشتن بازارها در جوار مسجد جامعه و مساجد نزد
 يجدائ گريد ياز سو يسو و كشاورز كياز  يصنعت و بازرگان انينظام  ودر ان كردند يم تيخود مختار فعال يشهرها
روش شهر و  نيوران و بازرگانان در شهرها. از ا شهيو پ ستنديز يكه فئودالها در دژها م بيترت نيبد ودوج ياساس

در شهر  يداران جملگ نيعامالن حكومت و زم انه،يشرق م يجدا بود حال آنكه در شهرها گريكديروستا كامالً از 
  .سلطه آنان قرار داشت ريز يروستائ عاتهمراه با اجتما يشهر و اصناف شهر يها محله جهيو در نت ستنديز يم
 يو روستائ يشهر ديتول يها شالوده انيتضاد م جاديمانع ا گريد يو از سو يو خود مختار يسو مانع آزاد كيامر از  نيا
  .بود يدار هينظام سرما شيدايعوامل موثر پ از نيكه در مغرب زم يتضاد شد يم
  

   بازار يدوم : اصناف و توسعه اقتصاد فصل
  قانون اساسي44اصل » ج«اول : نقش اصناف در اقتصاد و تحليلي بر بند  مبحث

  
» ج«قانون اساسي بود كه با ابالغ بند  44از انقالب اسالمي همواره يكي از موانع فعاليت بخش خصوصي، اصل  بعد
هاي بزرگ دولتي اين مانع مرتفع گرديد. اما بايد توجه نمود كه دست يافتن  مزبور در خصوص واگذاري شركت اصل

  .دارد 44اصل  يانداز كشور بستگي به مديريت دولت در اجرا به اهداف و چشم
هاي بزرگ امر مشكلي است كه بايد با كار فعال و كارشناسي انجام شود، اين  درصد سهام صنايع و كارخانه80 واگذاري

مساله نياز به زمان، تشكيل نهادهاي الزم، وضع قوانين ضدانحصار، ايجاد رقابت و در نهايت اجراي درست واگذاري 
رها شود بحران بيش از شرايط موجود محسوس و   يها دارد كه اگر واگذار صنايع بزرگ و نظارت بر اين واگذاري

شدن  چنانچه روند نظارت، توسط نهادي خارج از دستگاهي كه قرار است واگذار شود، صورت پذيرد، منجر به فعال
  .شود مي يبخش خصوص

كردند و  گاليه ميهاي قبل، تعداد زيادي از اقتصاددانان همواره از بزرگي حجم دولت در اقتصاد  توجه به اينكه در سال با
دانستند اكنون كه اين مانع رفع شده مقتضي است به مدد  قانون اساسي را مانع پويايي بخش خصوصي مي 44اصل 

  .حل مناسب اتخاذ گردد راه ذكور،اقتصاددانان مجرب به منظور اجراي بهتر ابالغيه م
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سهام در بورس تعيين شود تا از هرگونه  هاي بزرگ شايسته است قيمت اين سهام كارخانه  طور كلي در واگذاري به
هاي نظارت دولت بر اين واگذاري و چگونگي واگذاري بسيار مهم  خواري ممانعت به عمل آيد، ضمن آنكه جنبه رانت

توان انقالبي اقتصادي و اجتماعي و  اين ابالغ را مي مچنينتواند باعث موفقيت آن شود، ه بوده و هنر مديريت دولتي مي
كند و از سوي ديگر  طف در تاريخ انقالب اسالمي توصيف كرد كه از يك طرف دولت را تنظيم و تعريف مياي ع نقطه

  .سازد بستر رشد بخش خصوصي را بهتر فراهم مي
گذاري كند، بايد در برنامه  قانون اساسي مبني بر اينكه دولت حق ندارد خارج از آن سرمايه 44بند الف اصل  براساس

هايي كه   درصد آن را واگذار كند و به بخش خصوصي و تعاوني اجازه داده شود كه در تمام فعاليت20 ساله، هر سال پنج
هاي   توان خط قرمز دولت در فعاليت شود، اين بند را مي حنهدر انحصار دولت است به عنوان رقيب جدي وارد ص

درصد از 80» ج«اي اقتصادي وارد شوند و بند ه دهد مردم در تمام فعاليت اجازه مي» ب«اقتصادي در نظر گرفت، در بند 
قرار  دمهزار ميليارد تومان سرمايه دولت در اختيار مر100سپارد و حداقل  كل مالكيت دولت را به دست مردم مي

  .گيرد مي
جمله اهداف ديگر اين ابالغ، تحقق عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و افزايش سهم بخش خصوصي و  از

  .باشد تعاوني مي
هاي اقتصادي كشور، گسترش بازار سرمايه،  اين ابالغيه به خوبي اجرا شود موجب رونق بورس و بهبود شاخص اگر

گذاري خارجي، گسترش رقابت كاالهاي توليد داخل با كاالهاي خارجي  كاهش تورم و نرخ سود بانكي، جذب سرمايه
  .گردد و... مي
گذاري و  سازي در كشورهايي همانند چين و فرانسه اين امر را قانون صوصيبايد با استفاده از تجربيات موفق خ دولت

  .مديريت نمايد
ها باشد، چرا كه اگر اين عمل ناگهاني و  سازي تدريجي و همراه با فراهم شدن زيرساخت هر حال بايد خصوصي در

  .جامعه گرددهاي شديد اقتصادي و اجتماعي در  سريع صورت پذيرد ممكن است منجر به ايجاد بحران
كننده  هاي كوچك اقتصادي هستند كه حدود دو ميليون واحد صنفي توليدكننده و توزيع صنفي در ايران بنگاه واحدهاي

  .شود كاال و خدمات را شامل مي
ميليون نفر 6كنند، حداقل  هاي اجتماعي و جغرافيايي بسيار متفاوت فعاليت مي گروه نامتجانس كه در بازارها و محيط اين
ميليون نفر از جمعيت 25گيرد كه با احتساب خانوارهاي تحت پوشش معاش اقتصادي حدود  ز اشتغال جامعه را دربرميا

  كشور
  

  بازار ميدر تنظ تيريدوم : نقش مد مبحث
 لهيمشترك بوده و از وس يازهاين ياز مصرف كنندگان است كه دارا يمحـل تجمع عده ا يبه معن ياز نظر علم بازار

خود  يازهايبه رفع ن ليمصرف كنندگان ما نديفرا نيكنند. در ا يخود استفاده م يدر دادوستدها يپول مشترك ايمبادله 
  .شكل نخواهد گرفت يوجود نداشته باشد، عمالً بازار ازيرفع ن به ليتما ايمشترك  ازياگر عنصر ن بيترت نيهستند. بد

  :وجود داشته باشد ريچهار عامل ز ديهربازار با ليتشك يبرا
  تقاضاكننده ايمصرف كننده  - 1
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  اجياحت اي ازين - 2
  ديقدرت خر - 3
  دكنندهيتول ايعرضه كننده  - 4
وجود  از،يوجود ن يعنيتقاضا  ياصل يها هيعرضه و تقاضا است و باتوجه به پا يخود محل تالق جيبه مفهوم را بازار

كه همان  ميشو يتملك كاال، متوجه م يپول فرد برا اياز درآمد  يبه اختصاص قسمت ليو باالخره تما ديقدرت خر
  .وجود دارد زيدوم ن فيعناصر چهارگانه بازار در تعر

نظم در مبادله و دادوستد وجود داشته باشد اصطالحاً  اي يعناصر چهارگانه ذكرشده ارتباط منطق انيدر هر بازار م چنانچه
مبادله آنها در  يبازار، نوع كاالها و چگونگ تيماه ديترد يشده است. ب ميتنظ اينظم است  يبــــازار دارا نديگو يم

باتوجه به  ديجد يدادوستد در بازارها گريقبل تفاوت كرده است به عبارت د هسه ده يامروز نسبت به بازارها يبازارها
 ـرييدر سطح خرد و كالن تغ تجارت انيمجر يرا برا يروند كسب و كار تجار ،ياطالعات ديجد يهايابزارها و فناور

  .شده است جاديا يريچشمگ زيتما ريو مصرف كنندگان دهه اخ يمصرف كنندگان سنت قهينوع سل انيم رايداده است ز
  
در  دكنندگانيكاالها توسط تول هيارا يآنها و چگونگ ديمصرف كنندگان، وجود نوسان در قدرت خر ريمتغ يازهاين

مفهوم  يدر جهت بررس قيعم يقيمطالعه و تحق دينظم در بازار با جاديا يآن است كه برا ديمو يهمگ ديجد يبازارها
 يالملل نيب ايو  يچه منطقه ا يبازار چه به صورت داخل ميعناصر موثر بر تنظ زيساختار و عملكرد آن و ن ند،يبازار، فرا
 انيارتباط درست م جاديا يمشخص و برا يبه خوب بازار ميعوامل تنظ ديبا يداخل يمثالً در مطالعه بازارها د،يبه عمل آ

در  يدرجه آزاد ايبرهم خوردن نظم بازار كدامند و  ليشود دال يبررس ايكارشناسانه شود.  يزيعوامـــــل برنامه ر نيا
  .مناسب بازارها موثر است ندي(واردات) چقدر بر فرا يتجارت داخل

  
 زانيشده و م يبررس قاًيعم يدر سازمان تجارت جهان تيعضو راتيتاث ديباشد با يالملل نيب ينگاه بازار، نگاه چنانچه

  .مشخص گردد ي(صادرات) به درست يجهان يبه علت حضور در بازارها يداخل يبازارها يريرپذيتاث
  
كالت نظم در آن و مش جادياز بازار، عوامل موثر در ا يديجد فيتعار هيدرصدد است تا با ارا زين ژهيگزارش و نيا

نقش  ،يبودن رقابت در بازار داخل فيضع ليعرضه و تقاضا و دال وهيش زيدادوستد در بازار و ن نديموجود در فرا يياجرا
را  يالملل نيو ب يداخل يو اثر آن بر بازارها ديمساله تول تيو در نها اشكست بازاره اي قيو دخالت دولتها در توف نيقوان

  .قرار دهد يمورد بررس ييو اجرا ياز نگاه كالن، دانشگاه
  
  بازار نديو فرا ميمفاه هيحاش در

به  يزشيآم (SYSTEM) «نظام« كيو به عنوان  (INSTITIUTION) «نهاد«مفهوم بازار به عنوان  انيم همواره
دو مفهوم، عمالً  نياز آن روست كه ا زشيآم نيشود. البته ا يم يزياشتباه آم يكه منجر به برداشتها ديآ يوجود م

 كينهاد در  نيكنند كه ا ينحو كامل و دلخــواه عمل م به يبازار تنها زمان يندهايدارند. فرآ گريكديبه  يكينزد يستگب
موانع  نيوجود دارد و بنابرا يكمتر »ينابازار ينهادها« ،ياقتصاد بازار كيمستقر باشد؛ چرا كه در  ياقتصاد بازار
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را به  خودهرجا كه بازار بتواند نقش هماهنگ كننده  ن،يبازار قرار دارد. همچن زميبرسرراه عملكرد آزاد مكان يكمتر
 ديبا ن،يباشد. باوجود ا »ينابازار ينهادها«مستقر است، گرچه انباشته از انواع  ،ينظام بازار كيكند، آن جا  يباز يخوب
  .تفاوت قائل شد» اقتصاد بازار«و » بازار نينقش نهاد« انيم
  
ساختارها و  ط،يشرا« ميپرسش مستلزم روشن كردن مفاه نيپاسخ مفصل به ا ست؟يچ» نهاد بازار«منظور از  اما
نهاد بازار  گر،يسه مفهوم با همد نيكه مجموع ا رفتيپذ يبتوان به طور قرارداد ديحال، شا نياست. باا» بازار يندهايفرآ

  :نيدهند. بنابرا يم ليرا تشك
دادوستد  يو ساختارها طيكننده دادوستد + بازار به عنوان مجموعه شرا ميتنظ يزمهايو مكان ندهايبه عنـــــوان فرا بازار

  + بازار به عنوان مكان دادوستد = نهاد بازار
، »مكان«، » دادوستد«مثل  ييبا واردكردن واژه ها ديكند و شا ينم فيرا تعر يزيعمالً چ يمفهوم قرارداد نيا اما
 فيتعر زيواژه ها ن نيكدام از ا چي. چرا كه هميبر ابهام موضوع افزوده باش »زميمكان«و  »دنيفرآ«، »ساختار« ،»طيشرا«
آنها  فياز واژگان هستند كه بر سر تعار يمجموعه ا ندهيواژه ها، خود، نما نيندارند. هركدام از ا يريفراگ رفتهيپذ

بازار و...  يعرضه بازار، تقاضا ،يبازار جهان ،يبازار انحصار ،يمشاجره وجود دارد: بازار كامل، بازار ناقص، بازار رقابت
همه  يهمـــه آنها؟ اگر برا يبرا ايرود؟  يفروشندگان به كار م اي دارانيخر ه،يناح كيكاال،  كي يبرا» بازار«واژه  ايآ

دهد!  يمگن را در خود جاناه ميهمه مفاه نيداشته باشد كه ا ديبا يواژه چه مفهوم گسترده ا نيرود، ا يآنها به كار م
 نيكه جانش ييكاالها ايشود؟آ يم زيمتما گريد يكاال چگونه از كاال كيرود،  يكاال به كار م كي ياگــــر برا

كدامند؟  هيناح نيا يمرزها &است هيناح كيبازارند؟ اگر مرادمان  كينوع كاال هستند و همه در  كياز  &گرنديهمد
چگونه  ديو فروشندگان با دارانيباشند؟ خر دهيبه هم چسب ديبا ايتوان در آن گنجاند  يمنطقه پراكنده را م يتعداد ايآ

  و... چگونه است؟ اتشان، تعدادشان، اطالع&شود به طور كل ليتشك يعمل كنند تا بازار
  

نوشته آن در  فيبه تعر ياقتصاد، ضرورت سندگانيو ساده بودن مفهوم بازار باعث شده است كه نو يهيبد ستين معلوم
اند.  دهياز بازاركوش يفيارائه تعر يبودن آن. اما اقتصاددانان بزرگ همواره برا ابيريو د دهيچيپ اي نند،يخود نب يها
 يم يكه هركس به راحت يداند با آن چنان مناسبات تجار يماز افراد  يآن را مجموعه ا (SIDGWICK) كيجويس

آن ((JEVONSكنند. جونز يرا در آن نرخها مبادله م ينيكاالها و خدمات مع يكه افراد گاهگاه ابديرا ب ييتواند نرخها
 ستـــردههستند و دست به مبادالت گ يروابط تجار يدارا ييداند كه در مورد هر كاالها يم يرا هر مجموعه از افراد

و  ديدر آن اجناس خركه  ستين يمنظور اقتصاددانان از واژه بازار، هر بازار د؛يگو يم (COURNOT)زنند. كرنو يم
هستند  يچنان مبادله آزادانه ا ريو فروشندگان با هم، درگ دارانياست كه در آن خر يا هيشود، بلكه كل ناح يفروش م

، بازار،  R. T. ELYيال يبرود. برا يبرابر يو به سرعت، به سو ياحتبه ر كسان،ي يكاالها متيشود ق يكه باعث م
 فيتعر زين PIGOUگويكنند. پ يخاص، در آن عمل م يكاال كي متيكننده ق نييتع يروهاياست كه ن يمحل عموم
و  »هيناح« يكي» كارگزاران« يكياست كه  يافراد، همه بزرگان اقتصادند و اختالف آنها تا حد ني. ارديپذ يجونز را م

  .كند يم فيرا به عنوان بازار تعر» محل« يگريد
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داند  يفروشندگان را الزم م يكامل برا يآگاه كيجوياختالف دارند. س گريكديبا  زيبازار ن طيگذشته، آنها در شرا نيا از
 يداند. جونز م يم يرا ضرور دارانيفروشندگان و خر انيداند. كرنو رقابت آزاد م يآنها را الزم نم انياما وجود رقابت م

و معتقد است كامل بودن  نديب يبا بازار، سازگار م زيانحصار را ن گوي. اما پباشنددر موضع رقابت  ديفروشندگان با ديگو
  .عرضه و تقاضا دارد طيكامل از شرا يبه آگاه يفقدان رقابت ندارد بلكه بستگ ايبه وجود  يبازار بستگ

  بازار نديفرآ
بت)، و (رقا زديخ يآن برم انياست كه معموالً از م ينديآنچه از آن مراد است، فرآ ،يتيو هر ماه يفيبا هر تعر بازار

 رامونيپ يهايپرداز هيدفاعها و انتقادها و نظر ي). تمامييحاصل شود (كارا نديفرآ نيرود از ا ياست كه انتظار م يا جهينت
 يزيبر چ يابيدر دست  ييسبقت جو يعني» رقابت«بوده است.  جهينت نيو ا نديفرآانكار تحقق آن  ايبازار بر سر اثبات 

 زيبازار ن شيدايپ خيانسانها از تار انيرقابت در م شيدايپ خيمفهوم، تار نيتوانند همزمان داشته باشند (و به ا يكه همه نم
فروش به كار برد و  وهيهم درباره دو م توانآن را ب يتواند باشد وقت يم يقيتر است)، و چه مفهوم گسترده و نادق يميقد

  .راسر جهاندر س لياتومب دكنندگانيتول يهم درباره تمام
  

آن معموالً  يدارد كه از مفهوم روزمره آن كامالً متفاوت است. رقابت در كاربرد عاد ياقتصاددانان مفهوم يبرا رقابت
با  يباز كياست ( يگريبه مفهوم باخت د يكيافراد كه برد  انياست، مثل مسابقه شطرنج م يمعادل مسابقه شخص

باشد، كارگزاران  دتريهرچه رقابت شد يعنيوجود ندارد.  يا بقهآن، مسا يمجموع صفر). اما در رقابت به مفهوم اقتصاد
است و  يرشخصيغ دهيپد كينگرند. چرا كه رقابت در اقتصاد،  يمــــ بيبه چشم رق گريو واحدها كمتر به هم د

صدها  ياست كه وقت ينكته جالب نيشود. ا يكمتر م گريكدي مشاركت كنندگان بر ريباشد، تاث دتريهرچه رقابت شد
كند كه از رقابت  ياحساس نم يا دكنندهيتول چياست، ه ديوجود دارد و رقابت شد يپوشاك دربازار دكنندهيتول
 هدكنندياندك است، و مثالً دو تول اريكه رقابت بس يسخت قرار دارد. اما در بازار يدر فشار شيمجاور خو دكنندهيتول

  .پندارد يم بيرق ياز سو يتخود را در فشار سخ دكننـدهيوجود دارد، هر تول لياتومب
  

از  ياريحال بس نيتر است، باا يرقابت يگريكـرد كه كدام بازار از د نييدشوار بتوان تع ،يمفهوم گسترده ا نيبا چن گرچه
در  ،يانجامد. به هررو يرقابت م شيتعداد رقبــــــا به افزا شيباورند كه افزا نيبرا م،يعقل سل دگاهياقتصاددانان، از د

مفهوم  كي - از آن دفاع شده است  يمتفاوت يكه به گونه ها يحال نيدر ع -  تاقتصاد، رقاب هينظر يدگاههايهمه د
  .بوده است يسازمان دهنده مركز

علم جامع، درست  كياقتصاد به عنوان دست كم در مراحل استقرار علم  ،»ليجان استوارت م«سخن  نيا ديواقع شا در
بهره،  يكه نرخها ياست. تا وقت يعلم تيماه يمدع ياسيتنها به واسطه اصل رقابت است كه اقتصاد س«باشد كه: 

 ميرقابت، تنظ ديتوان به آنها نسبت قانون داد. فرض كن يمشوند،  يم نييرقابت تع لهيبه وس متهايسودها، دستمزدها و ق
 رهايرا بتوان به كار گرفت، آنگاه آن متغ يدقت علم يو اصول منطق يكل ميكننده منحصر به فرد آنها باشد و اصول تعم

 گريكديبا  ادرقابت آورده شده است، گاه تا حد تض نديفرا حيتوض يكه برا يحال علل و عوامل نيباا». خواهند شد ميتنظ
  .روند يم شيپ
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  بازار عناصر
 گر،يكديعناصر با  نيو نحوه ارتباط ا تيباشد و بسته به ماه يسه عنصر عملكرد، رفتار و ساختار م رندهيبازار دربرگ هر

عناصر هنوز به  نيا نيب تيدر مورد ارتباط و جهت عل نيشود. البته محقق يشكل و نوع و سازمان بازار مشخص م
باشد الزم است  يساختار و عملكرد بازار مربوط م نيگزارش به ارتباط ب نياند. از آنجا كه موضوع ا دهيتوافق نرس

  :رديقرار گ يمختلف بازار مورد بررس يعناصر و جنبه ها
  :ساختار بازار 

باشد. اساساً ساختار  يكل م كيمختلف  يقرارگرفتن اجزا بيترت ايساختمان و  كي يشكل و چگونگ يبه معنا ساختار
شده و در  يسازمانده نيهدف مع كيبه  دنيمتشكله جهت رس يااست كه براساس آن اجز ييمركب، الگو دهيهر پد

  .كنار هم قرار گرفته اند
  
بازار را  يتوان رابطه اجزا يم اتيخصوص نيباشد و به كمك ا يبازار م يسازمان اتياما ساختار بازار، معرف خصوص و

) بالقوه اشاره نمود. ساختار بازار در واقع دكنندگانيفروشندگان (تول نيتوان به رابطه ب يجمله م نيمشخص نمود كه از ا
و رقابت در بازار را  يگذار متيق تيتوان ماه يآنها م ييباشد كه با شناسا يبازار م يسازمان اتيآن دسته از خصوص

  .مشخص كرد
  
رود و و طيشرا داران،يتوان به تمركز فروشندگان، تمركز خر يبازار م يسازمان اتيجنبه ها و خصوص نيبرجسته تر از

   :درجه تفاوت كاال اشاره نمود
  

اندازه آنها  عيتوز يدرجه تمركز فروشندگان: درجه تمركز فروشندگان در بازار توسط تعداد فروشندگان و چگونگ - الف
از  يكيكرد. تمركز بازار  نيياشتغال تع ايتوان برحسب فروش، ارزش افزوده و  يشود. اندازه فروشندگان را م يم نييتع

 يانحصار در بازار مشخص م ايو درجه رقابت  يگذار متيق تيبازار است كه به كمك آن ماه يسازمان تايخصوص
اداره  يبه چه شكل يداد كه بازار مورد بررس صيتوان تشخ ياست كه به كمك آن م يشود. تمركز بازار شاخص مناسب

آن هستند كه رقابت در بازار به شدت متاثر از  ديمو يتجرب ياز كارها ياريو هم بس ياقتصاد يها هيشود. هم نظر يم
 يبند ميتوان از انحصار تا رقابت تقس يرا باتوجه به مقدار شاخص تمركز م يواقع يدرجه تمركز بازار است. بازارها

داشته  اريسهم بازار را در اخت يبنگاه تمام كيباشد و  100آن معادل  يكه شاخص تمركز برا يمثال بازار ينمود. برا
» بنگاه مسلط«داشته باشد بازار  اريدرصد بازار را در اخت 100تا  50 نيب اهبنگ ــــكيكه  يو بازار ياشد بازار انحصارب

كه سهم  يباشد به انحصار چندجانبه محكم و بازار 60- 100هم  يچهار بنگاه برتر به رو يكه سهم تجمع يو بازار
  .د به انحصار چندجانبه سست معروف استدرصد باش 40هم كمتر از  يچهار بنگاه برتر به رو

و  تيدر ماه يبازار است كه نقش موثر يسازمان اتياز خصوص گريد يكي زين داراني: تمركز خردارانيتمركز خر -  ب
مختلف دارد. هرچه  دارانيخر نيمحصول بازار ب عياشاره به توز دارانيكند. تمركز خر يم فايرقابت در بازار ا زانيم

 شتريب دارانيشود درجه تمركز خر يداريخر دارانيخراز  يشده توسط تعداد كم دياز محصول تول يشتريدرصد ب
  .به دلخواه خود عاجز خواهند بود متيق تيو تثب نييدر تع دكنندگانيخواهد بود و تول
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 اير دارد كه آام نيبازار است. تفاوت كاال اشاره به ا يساختار يرهاياز متغ يكي زيتفاوت كاال: تفاوت كاال ن -  ج

 يكاالها تيو مرغوب تيفيتفاوت در ك ر؟يخ ايمشابه وهمگن است  داران،ياز نظر خر بيمحصوالت فروشندگان رق
از  يبعض دارانيشود خر يمحصوالت باعث م نيتفاوت در شهرت و اعتبار ا ايو  يو بسته بند يتفاوت در طراح ب،يرق

 يفروشندگان و عملكرد آنها موثر م نيرقابت ب زانيبرم بيرق يدهند. درجه تفاوت محصول بنگاهها حيآنها را ترج
آن  تيفيهستند كه قبالً آن را تجربه كرده اند و به ك يكاال با نام و نشان مخصوص يباشد. مصرف كنندگان معموالً متقاض

خود را به مصرف كنندگان  يكاال يغاتيتبل نيسنگ ياه نهيعلت است كه بنگاهها با تحمل هز نيدارند و به هم نانياطم
 نهيو تحمل هز ديتول ديجد يو كوشش و ابداع روشها ياز بنگاهها با سع يبعض غات،يكنند. عالوه بر تبل يم يمعرفــــ

تا  ندينما يموجود در بازار ارائه م يو مشخص نسبت به ماركها متازمحصوالت خود را به شكل م قاتيتحق نيسنگ يها
  .به دست آورد يا ژهيو ـگاهيآنها، جا يمصرف كنندگان كاال تيدر ذهن

  
 يصنعت برا كيباشد و هرچه ورود به  يبازار م كيسهولت ورود به  ايو  يسخت انگريورود ب طيورود: شرا طيشرا -  د

خواهند  يررقابتير غگرفتن رفتا شيو در پ يموجود در صنعت قادر به همكار يبالقوه سخت تر باشد بنگاهها يبنگاهها
ورود به  طيكند. شرا يموجود در صنعت فراهم م يبنگاهها يبرا يفراوان ازاتيصنعت امت كيبود. اساساً موانع ورود به 

 نيدارند. هم تيبالقوه مز يتا چه حد نسبت به بنگاهها يقبل يسازد كه بنگاهها يارتقا موانع، مشخص م زانيبازار و م
  .كند يم نييتع يحد تارا  ياز رفتار رقابت زيموجود در پره يبنگاهها ييبالقوه و توانا يبنگاهها يقدرت رقابت زانيامر م

  
  بنگاهها در بازار رفتار
 طيخود بـــــا شرا قياست كه بنگاهها جهت تطب ييباشد و در واقع الگو ياز عناصر سه گانه بازار م يكيبنگاهها  رفتار

  :مختلف رفتار بنگاهها در بازار عبارت است از ي. جنبه هارنديگ يبازار به كار م
ستاده به  زانيو م متيق نييكه جهت محاسبه و تع ييكنند و روشها يدنبال م متيق نييكه بنگاهها در تع ياهداف -  الف
  .رنديگ يكار م
  طرح محصول رييتغ ايو  تيفيبنگاه در جهت بهبود ك يمهايتصم -  ب
  فروش يارتقا ياستهايس - ج
 بيرق يرقابت با بنگاهها ايو  يخود و نحوه همكار يغاتيو تبل يمتيق ،يديتول ياستهايهر بنگاه در ارتباط با س - د

توافق همه جانبه راجع به  كيو به  نديمثال ممكن است بنگاهها ائتالف نما ي. برارديگ يم شيرا در پ يرفتار خاص
و از  يممكن است به طور ضمن ايو  ابنديدست  كيهر غاتيتبل نهياز اعضا و هز كيهر  هيسهم د،يتول زانيم مت،يق

  .بنگاهها به توافق برسند يعالئم قيطر
  

  عملكرد بازار - 
به  يشود. عملكرد اقتصاد يم يناشـــ ياقتصاد تيكه از فعال يجيعبارت است از مجموعه آثار و نتا ياقتصاد عملكرد

 صيمجزا قابل تشخ نهيدر سه زم ياقتصاد ياست. عملكرد بنگاهها يگونابعاد گونا يمتنوع بنگاهها دارا يتهايفعال ليدل
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. دوم دينما يم ديدر بازار نهاده ها و كار اقدام به خر يانسان يروين ومنابع  دارياست. اول آنكه هر بنگاه به عنوان خر
 ينهاده ها و انتخاب فناور ريو ابزارآالت و سا يانسان يروين يو هماهنگ ديامر تول يعملكرد بنگاهها به سازمانده نكهيا

و خدمات، بعد سوم  الو فروش در بازار كا ديشود. خر يمربوط م يبه مسائل مال دنيو سامان بخش ديو روش تول
  .باشد يم ياقتصاد يعملكرد بنگاهها

  
است كه از جمله  يگريوت دمتفا يجنبه ها يدارا عيو عدالت در توز يفن شرفتيپ ،ييعالوه بركارآ ياقتصاد عملكرد

   .ستين يمنظور از رقابت، بازار رقابت نجايتوان به رقابت اشاره نمود. البته در ا يم
استعدادها و  ييشكوفا يبرا يو محرك قو زهيانگ كيرقابت  رايخود موجد ارزش است، ز يرقابت به خود نديفرآ

  .شده است رفتهيارزش، پذ كينفسه به عنوان  يانتخاب ف يو برتر است. آزاد يعملكرد عال
 تيشود. امن يم يآزاد يدهد موجب ارتقا يم شيو فروشندگان به بازار را افزا دارانيخر يدسترس نكهيبه خاطر ا رقابت

  .است يعملكرد اقتصاد ياز جنبه ها گريد يكيدر قبال خطر 
  

  مكاتب مختلف دگاهيسه گانه بازار از د عناصر
مطرح  يسندگانيعناصر سه گانه بازار در ابتدا توسط نو نيرابطه ب رامونيپ هيبحثها و مطالعات اول - ييساختارگرا هينظر

 سنيمكتب توسط ادوارد م نيا ياساس يها هيبودند. اصول و پا »ييساختارگرا«مكتب  انگذارانيشد كه درواقع از بن

(EDWARD MASON)و شاگردانش شكل گرفت.  
  
با  يبود پس از و سنياز شاگردان م يكينمود. بن كه  ديساختار آن تاك تيبازار براهم عناصر سه گانه نياز ب سنيم

ساختار بازار صحه گذارد.  تيبنگاهها بر اهم يآن بر رفتار و عملكرد اقتصاد ريمفهوم موانع ورود و تاث يمعرف
  .شود يو سپس به عملكرد ختم م تاز ساختار به رفتاراس تيعل ريمعتقدند مس انيساختارگرا

  
 يمتاثر از ساخت بازار م گر،يكديرقابت با  ايو ائتالف و  يبر همكار يآنها مبن ميمكتب رفتار بنگاهها و تصم نينظر ا از

از  يتعداد محدود ارياز بازار در اخت يبازار باال باشد و بخش قابل توجه كيكه تمركز در  يباشد. مثالً در صورت
برتر و  يبنگاهها ژهيصنعت بو نيفعال در ا يبود و بنگاهها خواهدمناسب  يهمكار يبرا طيفروشندگان باشد، شرا

  .شوند يائتالف م جاديو ا يبه همكار ليمتما شرويپ
عملكرد كل بازار و صنعت را شكل  تيبنگاهها و در نها يو نحوه رفتار بنگاهها در بازار مجموعاً عملكرد بازار ساختار

  .شود يو اشتغـــال منعكس م ديتول زانيو م ينرخ سودآور ،يفن شرفتيپ ،ييكارآ مت،يدهند. عملكرد بازار در ق يم
  

  ي.ال.اي.سوي -  كاگويش مكتب
 يالديم 70مكتب از دهه  نيقرار دارند. ا ي.ال.اي.سوي - كاگويطرفداران مكتب ش ،يينقطه مقابل مكتب ساختارگرا در

،  MC GEEي، مك گ BROZEN، برازن STIGLERگلريهمچون است يبه بعد به كوشش اقتصاددانان بنام
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دارند به شهرت  انيختارگرامخالف نظر سا يديكه عقا يسندگانينو ريو سا POSNER، پوزنر DEMSETZدمستز
  .ديرس
  

 نيدانند. از نظر ا يرا از عملكرد به رفتار و ساختار م تيمكتب جهت عل نيطرفداران ا ،ييمكتب ساختارگرا برخالف
  .عملكرد) بنگاهها مرتبط است ياز جنبه ها يكي( ينسب ييمكتب، ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهها به كارآ

  
در  يانحصار يتهاينمود. او معتقد بود حجم فعال يمعرف يو موقت تياهم ينادر و محدود و ب يانحصار را امر گلر،ياست
 روانشيپ يباشند. پس از و يبادوام نم يانحصار يتهايفعال نيه بر ااست و عالو زيناچ اريبس يرقابت يتهايبا فعال سهيمقا
  .مرتبط نمودند يانحصار يبرتر بنگاهها ييو كارآ ددمستز علت وجود انحصار را به عملكر ژهيبو
  

  ييرفتارگرا مكتب
ارائه كرده  يعناصر بازار، نظر خاص نيب تيوجود دارند كه در مورد جهت عل زين يگريفوق مكاتب د هيبر دو نظر عالوه

 يعملكرد بازار م يريبنگاهها، عامل موثر در شكل گ يرفتار يجمله اند. آنها معتقدند الگو نياز ا انياند كه رفتارگرا
. نخواهد بود يو عملكرد انحصار جهيتمام بازار را در دست دارند، الزاماً نت رلكه دو بنگاه كنت يمثال در بازار يباشد. برا
توان  يم يطيباشد، مـــع هذا تحت شرا يدو بنگاه م اريمتمركز است و صددرصد آن در اخت اريبازار بس نياگرچه ا

 جهيمتمركز، نت ساختاربازار مالحظه شود. در واقع به صرف  نيعنصر رقابت در ا ياديانتظار داشت كه تا درجه ز
بنگاهها در  نيدارد كه ا يبه رفتار يرقابت بستگ ايانحصار بلكه بروز  افتياز رقابت تحقق نخواهد  يو عار يانحصار

بازار كامالً  رنديو ائتالف را به كار گ ياگر كامالً به توافق برسند و عنصر همكار يعني. رنديگ يم شيپ گريكديقبال 
از  يبرا يطيتحت شرا يمطرح نباشد ممكن است حت يكه به توافق نرسند و همكار يصورت رخواهد شد و د يانحصار

  .ابدي يتحقق م يكامالً رقابت يو عملكرد جهيو لذا نت نديمبادرت نما متهايبه جنگ ق گريكديبه دركردن  دانيم
  
 نييو تع يبلكه رفتار بنگاهها عنصر اساس ستيمعتقدند ساختار در عملكرد بازار چندان موثر ن انيمجموع رفتارگرا در

  .باشد يكننده عملكرد م
  

مكتب در فاصله  نيا ( CONTESTABILITY SCHOOLمنازعه) ENTRY SCHOOL ورود مكتب
 هيپا WILLING نگيليو و BAILY يلي، بBAUMOLچون بامول يتوسط اقتصاددانان بنام 1975-82يسالها

 نييتع در يساختار بازار نقش موثر يبرا ييو مكتب رفتارگرا كاگويدانشمندان مشابه دانشمندان مكتب ش نيشد. ا يزير
 نييعامل در تع نيبالقوه از خارج صنعت به داخل آن مهمتر يافراد ورود بنگاهها نيا دهي. به عقستنديعملكرد بازار قائل ن

كه در صدد ورود به صنعت هستنــد تنها عامل و عنصر موثر در  يبالقوه ا يباشد. بنگاهها يو عملكرد بازار م جهينت
داشته اند مجبور  تيكه از قبل در صنعت فعال ييار چندان مرتفع نباشد، بنگاههابه باز دباشند. اگر موانع ورو يعملكرد م

 يگذار متيو ق نهيدر سطح به ديآنها را مجبور به تول نيورد تازه وارد رايشوند، ز يم يو رقابت نهيبه عمل در سطح به
 يبعض ايو  رنديگ شيو ائتالف را پ يهمكار بر يموجود رفتار مبتن ياگر بنگاهها يحت ،يحالت ني. در چندينما يم يرقابت



 22-ناشر: حق گستر
 

رفتار و  تاًينها ديجد يورود بنگاهها ليمتمركز باشد باز به دل اريداشته باشند و بازار بس ياز آنها سهم بازار قابل توجه
  .افتيتحقق خواهد  يعملكرد رقابت

  
بازار محكوم به فنا هستند و دولتهـا بالقوه به  يامكان ورود بنگاهها ليبه دل يررقابتيغ يانحصار و رفتارها يعبارت به
   .باشند يم يميقد يبالقوه آماده منازعـه و رقابت با بنگاهها يبنگاهها رايبه نام انحصار باشند ز يا دهينگران پد دينبا
  
دخالت دولت را  انيدهند. ساختارگرا يارائه م يمتفاوت ياسيس يها هيمكاتب توص نياز ا كيگفت، هر ديبا يطور كل به
دارد كه اوالً انحصار  نيداللت برا گريمكاتب د ميكه تعال يدانند در حال يّ رقابت و استمرار آن الزم م||جو جاديا يبرا

خواهد رفت  نيبالقوه، انحصار از ب يورود بنگاهها ليوجود، به دل تشود و در صور يبندرت در بازارها مشاهده م
 ي). از نظر آنها قدرت بازاركاگوي(مكتب ش ستين يبد دهيتقدند كه انحصار الزاماً پدآنها مع ني(ورود) و عالوه برا

 يقدرت بازار نيچنخواهد رفت و اساساً  نياز ب عيسر يليبه دست آمده باشد خ يررقابتيبنگاهها اگر براساس رفتار غ
 نياز ب يرقبا، قدرت بازار ريد ساورو لينگران آن بود و بدون دخالت دولت و صرفاً به دل دياست و نبا تيفاقد اهم

   .خواهد رفت
  

   سوم:بازار و تورم  فصل
   بازار در توسعه صادرات كياول :نقش استراتژ مبحث

 يم فايرا در عرصه اقتصاد ا ينقش مهم يجهان يكشورها در بازارها يبه عنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقا صادرات
ضمن هموار كردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به  ديجد يها تيظرف جاديو ا ديتول يها تيظرف تيتقو رايكند، ز

صادرات امكان  گريد يكند. از سو يپررنگ تر م انحصارموجود و كاهش  يها يگذار هيكننده سرما نيعنوان تضم
 يها تيزد از محدودسا يرا قادر م يديتول يكرده و بنگاه ها ايمه يداخل ديرشد تول يرا برا يجهان ياستفاده از بازارها

 اسيمق ازحاصل  ياقتصاد يرا هدف قرار داده و از صرفه ها يجهان يرها شده و با توسعه صادرات بازارها يبازار داخل
در  ينسب تياز مز يتوسعه صادرات، برخوردار ياستراتژ يابزارها نياز مهم تر يكيكنند. يبهره بردار شتريب ديتول

 تيفاقد مز ياز نظر بازرگان يداشته باشد ول تيمز دياز لحاظ تول ياست. ممكن است كشور يگردونه مبادالت خارج
 ت،يفيحمل، كنترل ك ،يهمچون بسته بند يبازار كاال در مراحل در ينسب يياز ناكارا يبازرگان تيباشد. فقدان مز

   .شود يم يو... ناش يبه اطالعات مربوط به تجارت جهان يعدم دسترس ،يديتول ياستانداردها
. ابديتوسعه  يمناسب و كارا نتوانسته به خوب يو بازرگان يابيبازار ستميس كيبه علت عدم وجود  رانيصادرات ا بخش

فراتر از  يمطلوب و حت تيفياز ك يما با وجود برخوردار يكه در اغلب موارد كاال و خدمات صادرات يبه طور
 ستهيشا گاهيجا يدر بخش مبادالت خارج يو اطالع رسان يغاتيسب تبلمنا ستميس كينبود  ليبه دل يجهان ياستانداردها

 كياستراتژ قاتياست كه به علت نبود تحق ياز مسائل يهمگ نهاياست. ا اوردهيبه دست ن يجهان يخود را در بازارها
قرار  يررسبازار مورد بحث و ب كياستراتژ قاتيمقاله ابتدا كاركرد تحق نيما شده است.در ا يبازار صادرات ريبازار، دامنگ

توسعه  يبازار در راستا كياستراتژ قاتيشود، كاربست تحق يم يدرخصوص صادرات سع يمطالب انيسپس با ب رديگ يم
   .شود يارائه م نهيزم نيدر ا ياستيس يها هيتوص تيشود و در نها نييصادرات تب
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   يابيبازار ياستراتژ ●
به عنوان  يابياز آن اشاره دارند. بازار يمتفاوت يبه جنبه ها كيئه شده است كه هر ارا يگوناگون فيتعار يابيبازار از
 تيعرضه و تقاضا، خلق مطلوب ليتعد نديفرآ كي ،ياقتصاد نديفرآ كي ،يچارچوب فكر كي ،يتجار دهيپد كي
شده است.از  فيمحصول تعر تيانتقال مالك نديفرآ كي ع،يو توز يتمركز و برابر نديفرآ ،يو مكان يزمان ،يكيزيف
به سمت مصرف  دكنندهياز تول يياست كه كاال و خدمات را به گونه  ياجتماع نديفرآ كي يابياقتصاددانان، بازار دگاهيد

   .كند يم نيرا تام يعرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماع انيتعادل م يكند كه موجب برقرار يم تيكننده هدا
 دگاهيتوان از د يرا م يابيفروش اشاره دارد.بازار جيو ترو عيفوق به جنبه توز فيشود تعر يگونه كه مشاهده م همان
 جهياز نظر نت يابيكه بازار يدر صورت«كند؛  يرا ارائه م ريز فيرابطه تعر نيدراكر در ا تريكرد. پ فيتعر زين يمشتر
 نيباشد و ا يبر چه عوامل ديبا ديكه تاككند  يمشخص م فيتعر نيا» آن مالحظه شود، اساس كار تجارت است. يينها

تواند به صورت بلندمدت  يم يشركت وقت كيتجارت است.  ايحرفه  كيشركت در  كيوجود  ياقتصاد هيمساله توج
 زمان يدر ط يابيگوناگون بازار يها تيامر مستلزم فعال نيكند. ا نيرا تام يمشتر تيبه كار خود ادامه دهد كه رضا

 شبرديپ مت،يشود شامل ق ينام برده م P4 اي يكه از آن با عنوان مجموعه بازرگان يابيعوامل بازار نياز مهم تر 1است.
كند كه  يم فيخاص را تعر يفرهنگ سازمان كي يابيفروش، مكان مناسب جهت عرضه و محصول است.مفهوم بازار

 اتيو عمل يدر استراتژ يدن مشترمدنظر قرار دا تياهم رامونيمشترك است كه پ ياز باورها و ارزش ها ييمجموعه 
نفوذ به آن،  يو راه ها يخارج يقدم در صادرات است. شناخت بازارها نيمهم تر يابيبازار 2زند. يسازمان دور م

 يو جمع آور قاتيتحق ازمنديقسمت هاست كه ن نيقدرت، شناخت رقبا در كشور هدف از مهم تر يشناخت هسته ها
 كي(بازار هدف) است كه  انياز مشتر ييشامل مشخص كردن گروه ها يابيبازار ياست.استراتژ كياطالعات استراتژ

 يم ميبنگاه تصم كي ،يابيبازار يكند. در استراتژ يخدمت ده يخود به نحو بهتر يبا رقبا سهيتواند در مقا يبنگاه م
آل،  دهير حالت ااز بازار كند.د يخاص خشاش را متوجه ب يجيترو يپخش و كوشش ها مت،يعرضه محصول، ق رديگ

 تيكه در حال حاضر در بازار برآورده نشده اند و از ظرف رديرا هدف بگ انياز مشتر ييازهاين ديشده با نشيگز ياستراتژ
 يتواند همه كار برا يكسب و كار نم كينكته توجه دارد كه  نيموثر، به ا يبرخوردارند. استراتژ يسودده يالزم برا

بازار  كيبر  انيو در پا ليو تحل يرا بررس شيها يبازار و توانمند ديانجام دهد و با انياز مشتر يمختلف يها فيط
   .هدف، تمركز كند

از  يابيبرنامه مدون بازار كي ميجهت تنظ يابيبازار اي ديدست اندركار تول يمستمر موسسات و شركت ها تيفعال فقدان
 حيصح يابيبازار يها وهيبرده است. توجه به ش نيبوده كه فرصت توسعه صادرات مناسب را از ب يگريد يضعف ها

موجبات  بيترت نيرا دربر داشته باشد، بد يمناسب يگذار متيو ق يفروش، طراح جيو ترو عيتوانند عالوه بر توز يم
 يموضوع گام ها نيشود. و ا يم جاديبازار ا ازين نيدرست منابع جهت تام يابيفراهم شده و بازار يمشتر تيجلب رضا

 تيعدم موفق لياز دال يكيجذب بازار به دنبال خواهد داشت. يها و استعدادها تيقابل يرا در بررس يبعد
شده و رشد بالقوه آنها را  يجهان يو جامع است كه مانع ورود آنها به بازارها حينبود اطالعات صح دگانصادركنن

 يسركار دارد كه متفاوت با بازار داخل ييو رقبا انيمشتر ،يطياز عوامل مح يعيوس فيكند. صادرات با ط يمحـدود م
هدف و  يمتناسب با بازارها يو روش ها تيريمد ازمندين ،يصادرات غاتيبازار و تبل قاتيتحق ليدل نيهستند. به هم

نوع الزم در بازار با  قاتيآن است كه با انجام تحق ازمندين يصادركننده قبل از ورود به بازار خارج كيآنهاست. نيمخاطب
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 يكه متفاوت از كشور خود است، آشنا شود. تفاوت ها يگريآن از كشور د يو روش جمع آور ازياطالعات مورد ن
 يمناطق آزاد و توافق ها ،يتيچندمل يبازارها ،ييايجغراف ،يمال ،ياقتصاد ،ياسيس ،يحقوق ،يفرهنگ يتفاوت ها ،يطيمح

در مورد آنها  ديكه با رديگ يصادركننده را دربر م ازيو عمده اطالعات مورد ن سكيو ر يسطح توسعه اقتصاد ،ياقتصاد
   .انجام دهد قيتحق
   كياستراتژ كرديرو ●

دوم به شمار  يبعد از جنگ جهان دهيپد نيارتباطات، بزرگ تر» شدن يجهان«توان در كنار  يرا م راتييگرفتن تغ شتاب
 ،يطيشرا نيگذارند.در چن يم يو صنعت يشركت ها و موسسات تجار طيمحاثر خود را بر  نيشتريب راتييتغ نيآورد. ا

 يزيبرنامه ر يژگيو ني. عمده تررديگ ياستفاده قرار م ردمو كياستراتژ يزيطرح ر كرديدر كالبد رو يهر استراتژ
 ينيب شيپ«اقدامات  »انهياراده گرا« استيدارد كه با س يرانيبه مد ازيو ن» كند يم ينيب شيپ«است كه  نيا كياستراتژ
 كيرا  آنتوان  ياست و م عيسر راتييعصر تغ دهيياست كه زا يكرديرو ك،ياستراتژ تيريرا به اجرا درآورند.مد» شده
از آنكه  شتريب كياستراتژ تيريبه شمار آورد. مد عيسر راتييدر مقابل تغ ريانعطاف پذ يزيبرنامه ر يبرا يفن دگاهينوع د

 فيصورت تعر نيرا به ا يمناسب است.شاندلر استراتژ طيشدن باشد، در فكر ساختن شرا يط يبرا يراه مينگران تنظ
كه نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها  يقيواحد، همه جانبه و تلف حطر كيعبارت است از  يكند؛ استراتژ يم

 ياستراتژ د؛يگو ي. اندروز مسازد يم سريسازمان را م يبه اهداف اصل يابيمربوط ساخته و دست يطيمح يدهايو تهد
   .فبه اهدا يابيجهت دست ييو طرح ها ياصل يها يمنظورها، مقاصد، اهداف، خط مش يعبارت است از الگو

 انيبه جر يعبارت است از الگو ياستراتژ يارائه داده است. از نظر و يراجع به استراتژ يكوتاه فيتعر زين تزبرگيم
 يكنند.مدل سنت يم يراهبرد معن يرا از نظر لغو يواژه استراتژ يدر زبان فارس زي. در حال حاضر نماتيانداختن تصم

 نيچشم انداز كوتاه مدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. هر دو ا و ياداره امور، قبالً به علت تمركز بر عوامل درون
 يبه استراتژ يشتريه توجه ببا گذشت سهيدر مقا يبرطرف شده اند. بخش دولت ييگرا تيريها با ظهور مد يينارسا

 نييعدهد، ت يمورد توجه قرار م يخارج طيكسب و كار را در مح ك،يدهد. چشم انداز استراتژ يبلندمدت نشان م
 يفاصله گرفته شود و به شكل تيريروزمره مد فيشود از وظا يم يسع رد،يگ ياهداف و مقاصد روشن مدنظر قرار م

موضوع  كيكننده  انيب ي. استراتژرديدور كسب و كار مورد توجه قرار گ يليخ ندهيو منظم، مالحظات آ ياصول
 يو خصوص يدولت ينامطمئن است. امروز سازمان ها ندهيآ كيدر برابر  ياقتصاد يبنگاه ها زيتجه يعنيسرنوشت ساز 

   كند؛ ياري ريتواند آنها را در موارد ز يم نيبا روش نو كياستراتژ يزياند كه برنامه ر دهيرس جهينت نيبه ا
   كيبه شكل استراتژ دنيشيتفكر و اند -
   ندهيآ يريجهت گ صيتشخ -
   ماتيتصم ندهيآ يو بازتاب ها جيامروز، در پرتو نتا ماتياتخاذ تصم -
   يريگ ميتصم يجامع و قابل دفاع برا ييو توسعه مبنا نيتدو -
   يتحت كنترل سازمان يدر نواح رتيو بص اطيحداكثر احت تيرعا -
   كسب و كار يحل مشكالت اساس -
   بهبود عملكردها -
   عيشگرف و سر راتييمواجهه با تغ ط،يبرخورد موثر با مح -
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   با سپردن كارها به كاردان يو تخصص ياصول كارشناس تيبا رعا يكار يها و گروه ها ميت جاديا -
   موسسه يبرا يابيامكان خودارز جاديا -
   ندهيآ ينيب شيو پ طيمح يابيامكان ارز جاديا -
   سازمان يها و پروژه ها ميتصم تيفيك شيافزا -
   به اهداف مشترك و انسجام در حرفه ليم جاديا -
   برنامه ها يمناسب برا يچارچوب جاديو ا نيمع يها به مجرا تيفعال تيهدا -
قابل  اتيشده و عمل تيهدا ،يمنطق يسميمكان يريو به كارگ جاديبا ا يدر حصول به اهداف سازمان نانياطم شيافزا -

   اجرا
   .ياهداف موجد رشد و توسعه اقتصاد يرو ديتاك -

 ژهيدر صادرات به و ياست. مشكالت اصل انينما يبه خوب يمحصوالت صادرات يابيدر بازار كياستراتژ كرديرو خالء
 يابيبه گسترش بازار ليمناسب و عدم تما يو عدم شناخت بازارها ينحوه بسته بند ،يابيبازار نهيدر زم يمشكالت اصل

شود و تا  يهدفمند احساس م يتيريو مد يبه استراتژ ازين هاحل آن يهستند كه برا ياز موارد ،يو تكامل دانش شناخت
 ريامكانپذ زين يمسائل وجود نداشته باشد، توسعه بازار صادرات نياصالح ا يبرا كياستراتژ قاتيو تحق شهيتفكر اند
ق و يمقصد و مبدأ و تحق يكشورها يها تيها و محدود استيمقصد با توجه به س يدر بازارها قاتيود.تحقنخواهد ب

موضوع مستلزم  نيصادرات انجام شود و ا يجهان يورود به بازارها يبرا دياست كه با يآنها از اقدامات رامونيپ يبررس
به عنوان  ديو به اجرا گذاشته شود.به صادرات با يطراح ،يجامع و علم ييبوده تا بر اساس آن برنامه  كيبرنامه استراتژ

 ميكه روز به روز مفاه يرشته علم كيبرد و به آن به عنوان  شيصادرات پ ولو آن را طبق اص ستينگر يعلم يي دهيپد
 ندياز فرآ ييجز غاتيو تبل قيكه تحق مينيب يم ،يابيبازار فيبه تعر ي. با نگاهستيشود، نگر يم فيدر آن تعر يتازه تر
 ياتيحساس و ح ارينقش آنها بس يصادرات يابيقسمت ها ارتباط دارد و به طور خاص در بازار گريبوده و با د يابيبازار
   .است
   بازار كياستراتژ قاتيتحق يدستاوردها ●
است، قبل از  يجهان يكشور در سطح كالن كه عالقه مند ورود به بازارها كيدر سطح خرد و  يبنگاه اقتصاد كي

و ابعاد مختلف بازار هدف مبادرت ورزد. بدون  يطيمح يرهاينسبت به شناخت متغ ديمنابع با صيشروع به تخص
صنعت و  تيماه ،يرقابت تيوضع ،يتكنولوژ ،ياسيس ،ي، فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد يها يژگيو رينظ يشناخت ابعاد

 يخارج يدر بازارها تيبه موفق يچندان ديتوان ام ينم ك،يهر  يها يژگيعمده و و دارانيعرضه كنندگان و خر تيفعال
به اطالعات  يابيدست ايدرآمده است. داشتن  يهر سازمان يبرا كيمنبع استراتژ كيداشت. امروزه اطالعات به عنوان 

 يبرا ديمحسوب شود. داشتن اطالعات مف يهر بنگاه اقتصاد يرقابت تيمز كيتواند به عنوان  يكامل، مربوط و بهنگام م
بازار و  يو استفاده از فرصت ها يريگ ميتصم نديشركت، فرآ يها تيانجام موثر فعال ياست. برا يضرور يهر سازمان
 يبرا رانيمد اريرا در اخت ازيمورد ن اطالعات ،ياطالعات تجار ستمياست. س يالزام ياطالعات تجار ستميوجود س

منظم و منسجم و  ييكامل موضوع به گونه  يعبارت است از بررس قيدهد. تحق يقرار م يريگ ميتصم نديكمك به فرآ
 قاتيتحق ف،يتعر نيكشف اصول وابسته به آن. با توجه به ا ايبه منظور كسب اطالعات  ،ينيع يبر اساس روش ها

 يريگ ميتصم يعات الزم و مناسب براآن اطال قيمنظم و منسجم كه از طر ،ينيعبارت است از روش ع ربازا كياستراتژ
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شاخه از  نيا فهياست كه وظ يابيعلم بازار ياصل ياز اجزا يكيبازار  كياستراتژ قاتي.تحقديآ يفراهم م يابيبازار ريمد
كه با  ييها يريگ مياست، به منظور بهبود تصم عاتاطال ينيو ع كيستماتيو ارائه س ليتحل ،يجمع آور ن،ييدانش، تع

دانش،  نيا يپردازان اصل هياز نظر يكيكاتلر  پيليمرتبط هستند. ف يابيشناخت فرصت ها و حل مشكالت در بازار
 ابياطالعات به بازار قيو جامعه از طر انيمصرف كنندگان، مشتر نيرا عامل ارتباط دهنده ب يابيبازار قاتيتحق
و  ياتيو از نظر عمل ييچندرشته  تيماه يدارا ييبعد رشته  از يابيبازار قاتيتحق 3كند. يم في) تعردكنندهي(تول
 نينگاه نادرست به ا يو در سطح جهان يفعل طيشود و خوشبختانه در شرا يمحسوب م ييرشته  نيب يتيفعال ،يياجرا

 ريبا سا يمعادل پندار ،يعلم يحوزه ها ريابه س يوابستگ ،ييو تك رشته  يتك بعد ،يخط يرشته در قالب نگرش ها
   .و همانند آن در حال كمرنگ شدن است تيريمد ،يپژوهشگر ،يروابط عموم غات،يتبل ،ياطالع رسان يحوزه ها

 كيابزار مهم استراتژ كي يابيبازار قاتياز تحق يريمعتقدند استفاده موثر و بهره گ يابيو ناتون از استادان بنام بازار فاستر
 يگاهيبه جا يابيدست يكه در تالش برا ديآ يشركت ها در سطح خرد و كشورها در سطح كالن به شمار م يبرا
 يها دگاهيو د التياطالعات مربوط به تما نيبه تازه تر ي. دسترستندتجارت امروز هس يايكننده در دن نييو تع ستهيشا

 ،يمصرف كنندگان، تحوالت اقتصاد يكنون يموجود، واكنش ها و روندها يرقبا يها تيمخاطب بازار هدف، فعال
 ليتبد و رييكه قادر به تغ يابيبازار يطرح ها ليو تكم نيهدف آنها را در تدو يبازارها يو اجتماع يفرهنگ ،ياسيس
با توجه به مطالب فوق  4كند. يم ياري يدر بازار است، به خوب شرويرهبر و پ كيفعال به  بيرق كيشركت از  كي

و  كيستماتيس ليو تحل هيو تجز يبه شناخت، جمع آور يصادرات يبازار در توسعه بازارها كياستراتژ قاتيالذكر تحق
در  داتيفرصت ها و تهد ييبه شناخت، حل مسائل و شناسا طمربو يها يريگ ميدر تصم تيرياطالعات به مد ينيع

هدف،  يمخاطبان بازارها يها دگاهيدو  التيمصرف كنندگان، تما يبا خواسته ها ييكند.آشنا يبازار صادرات كمك م
آن  يامر به بقا نيمحصول خاص كه ا كيواكنش مصرف كنندگان نسبت به انتخاب  يو درك چگونگ ينيب شيپ

   .شود يم سريبازار م كياستراتژ قاتيتحق قيكند، از طر يكمك م زارمحصول در با
 ماتي. در تصميياجرا ماتيو تصم كياستراتژ ماتياست؛ تصم تيبازار از دو جنبه قابل اهم كياستراتژ قاتيتحق

 يشود، در حال يمشترك) و انتخاب نوع بازار مطرح م يگذار هينحوه ورود به كشور (مثل صادرات و سـرما كياستراتژ
مسائل  يدگيچياست. پ يگذار متيو ق غيبه تبل مربوط ماتيمثل تصم يابيبازار اتيدر مورد عمل يياجرا ماتيكه تصم

كند  يم جابيا يبا اوضاع كشور خارج رندگانيگ مياندك تصم ييكشورها و آشنا نيب ريچشمگ يتفاوت ها ،يالملل نيب
 تيشود. هر اندازه حوزه فعال زيغلط پره يها يباشد تا از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژ قاتيبر تحق يمبن ماتيتصم

حرفه  يسازمان ها ليدل نيخواهد شد. به هم شتريب زين غيو تبل قيتحق تيضرورت و اهم ابد،ي شيصادرات كشور افزا
توسعه صادرات مطرح  يدهند تا به عنوان عوامل اصل يخود را گسترش م تيبازار، دامنه فعال قاتيو تحق يغاتيتبل يي

توسعه صادرات كشور متناسب باشد. به عنوان مثال  يراهبرد ها اب ديصادرات با يبرا غاتيو تبل قاتيشوند. راهبرد تحق
مشخص و به  يدر بازارها تيفعال اي هيهمسا يبر انتخاب بازارها يمبتن ران،يا يصادرات يبازارها نشياگر راهبرد گز

گونه  نيا باهدف و مرتبط  نيبا توجه به هم زين غاتيبازار و تبل كياستراتژ قاتيصورت متمركز باشد، الزم است تحق
 يها يدگرگون طيرا در شرا يابيبازار رانيسازنده و درست مد ماتيكه موجبات تصم ياز موارد يكي.رديبازارها شكل گ

. از جمله ديآ ياز آن به عمل م يمختلف يها ياست كه بهره بردار يابيبازار قاتيآورد، تحق يبازار فراهم م يطيمح
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از عوامل قابل كنترل و خارج از كنترل بازار به  بيترت نيشود و به ا يم ستفادها يابيبازار يها استيس نييدر تع نكهيا
   .شود يصورت استفاده م نيبهتر
استوار است و از آنجا  اتيحدس ايشود كه بر اطالعات نادرست  يم يماتيبازار باعث حذف تصم كياستراتژ قاتيتحق

در بخش  نيسنگ يها يگذار هيندارد از سرماامكان بازگشت وجود  ،يمهم تجار يها يريگ ميكه معموالً پس از تصم
هنگام  رانيصادرات است و مد تيرياز اركان مد يكيبازار  كياستراتژ قاتيشود.تحق يم يريجلوگ يرضروريغ يها

 ميتصم يبرا نيكنند، همچن يو برنامه ها و اهداف خود از آن استفاده م يمشخص كردن مقدار فروش، درصد سود ده
در بازار توسط  عيوس قاتيتحق ازمنديگسترش سهم بازار، همه و همه ن د،يورود به بازار جد د،يمحصول جد ديبه تول

 يريبزرگ تر جلوگ يها انياز ز قاتيتحق نهيرا درك كند و با صرف هز شياعمال خو جيتا بتواند نتا استصادركننده 
ان درباره محصول مشخص و موجب باال آنها نظر مصرف كنندگ يها تينظر داشتن رقبا و فعال ريبا ز قيكند. در تحق

به موقع  ديبا قاتيذكر است كه تحق اني. شاادخواهد د شيشده و امكان صادرات را افزا يديمحصوالت تول تيفيرفتن ك
بوده و  كيستماتيبازار س قاتيشركت و افراد خواهد شد، چون تحق بينص يبزرگ سكيصورت ر نيا ريانجام شود در غ

مورد  ديبا يفرصت است تا مشخص شود چه اطالعات ايمساله  فيبازار صادرات، مساله اول شناخت و تعر قاتيدر تحق
در توسعه صادرات  ديهمه نبا نيشده و قدم به قدم انجام شود. با ا يزيبرنامه ر ديبا زين قيرد. خود تحقيقرار گ يبررس

و  رانيمد يريگ ميتصم يبرا يي لهيه عنوان وستوان از آن ب يشود بلكه م ستهيبه عنوان هدف نگر قاتيبه تحق
   .بازار نام برد تيريصادركنندگان در مد

   كياستراتژ ياستيس يها هيتوص ●
به دست اندركاران بخش صادرات كشور بوده است،  يكاربرد يمقاله ارائه مطالب نينگارنده ا يغرض اصل نكهيبه ا نظر
   .شوند يفهرست م ريدر ز ياستيس هياختصار كامل به عنوان توص تيبحث شده در متن با رعا شنهاداتيلذا پ

 يو مطالعات يآموزش ،يقاتيتحق يمراكز مرتبط با توسعه صادرات به پشتوانه ها يو فعال ساز تيتقو ز،يتجه (1
و  يمحصوالت، اصول فن يها يژگيرقبا و و تيوضع ،يالملل نيب يدرخصوص شناخت همه جانبه بازارها

   يجهان يخاص حاكم بر بازارها ياستانداردها
 يدر بسته بند يجهان يخاص حاكم بر بازارها يو استانداردها يو آموزش درخصوص اصول فن قاتيانجام تحق (2

   يمحصوالت صادرات
با  يرقابت يجنبه ها تيبا رعا يشناساندن انواع محصوالت صادرات يبرا يغاتيجامع تبل ستميس يو اجرا يطراح (3

   بيرق يكشورها
   توسعه صادرات يبرا يجهان يورود به بازارها ياستراتژ فيو تعر نييتع (4
محصوالت  نهيدر زم ژهيارزش افزوده باال به و جاديو ا يمحصوالت صادرات يو بسته بند يابيبه بازار ژهيتوجه و (5

   صادرات ينيگزيجا كياستراتژ كرديمحصول با رو نياز صادرات خام ا يريباال و جلوگ ينسب تيمز يدارا
و  قاتيبه واسطه مطالعات و تحق ،يبا موارد مصرف محصوالت صادرات يو خارج يمصرف كنندگان داخل ييآشنا (6
   مناسب يغاتيتبل ستميس
بهتر در ارائه و  يفرصت ها جاديو ا قاتيو تبادل اطالعات به واسطه تحق ليو تحل هيتجز ،يگردآور ،ييشناسا (7

   يهدف صادرات يازارهاخدمات خاص در ب ايعرضه كاال 
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و  تيفيحمل، كنترل ك ،يهمچون بسته بند ييها نهيدر زم يصادرات يدر بازارها كيبه اطالعات استراتژ يدسترس (8
   بازار قاتيبه واسطه تحق يديتول ياستانداردها

   يصادرات يبازارها ييجهت شناسا يبازرگان ياستفاده از مشاوره اتاق ها (9
قدرت و رقبا در كشور هدف با انجام  ينفوذ به آن، شناخت هسته ها يو راه ها يخارج يشناخت بازارها (10
   آنها كياطالعات استراتژ يبازار و جمع آور قاتيتحق
و  ياجتماع ،ياقتصاد يها يژگيو رينظ يهدف صادرات يو ابعاد مختلف بازارها يطيمح يرهايشناخت متغ (11

عمده با جمع  دارانيعرضه كنندگان و خر تيصنعت و فعال تيماه ،يرقابت تيوضع ،يتكنولوژ ،يمل ،ياسيس ،يفرهنگ
   آن كشورها ياطالعات بازارها يآور
 يريگ ميدر تصم تيرياطالعات به منظور كمك به مد ينيو ع كيستماتيس ليو تحل هيو تجز يشناخت، جمع آور (12
   يابيبازار قاتيبه كمك تحق يصادرات يدر بازارها داتيفرصت ها و تهد ييمربوط به شناخت، حل مسائل و شناسا يها
 يها دگاهيو د التيمصرف كنندگان، تما يبا خواسته ها ييبه جهت آشنا يدر بازار صادرات قاتياستفاده از تحق (13

   محصول خاص و نحوه انتخاب آن كيهدف، واكنش مصرف كنندگان نسبت به  يمخاطبان بازارها
از  يريبازار جهت جلوگ كياستراتژ قاتيدر مطالعات تحق يياجرا ماتيو تصم كياتژاستر ماتيتصم نيب زيتما (14

   غلط يها يبروز اشتباهات و انتخاب استراتژ
   يتوسعه صادرات در سطح مل يصادرات، با راهبرد ها يبرا غاتيو تبل قاتيمتناسب بودن راهبرد تحق (15
 جهياست و نگاه به نت يبه چه اطالعات دنيبازار رس قيباور كه هدف از تحق نيبا ا قاتيتحق نديدر فرآ يزيبرنامه ر (16
  .و صادركنندگان رانيمد يريگ ميتصم يبرا يي لهينه به عنوان هدف بلكه وس قاتيتحق

  اصناف كشور يبر عملكرد شورا يدوم : نقد مبحث
توجه كرد. اول  يبه دو نكته اساسدر ابتدا  ستيبا ياصناف كشور م ياز عملكرد شورا حيو قضاوت صح يبررس جهت

نوشتار  نيشورا است كه در ا نيشورا و دوم سطح توقعات مجموعه اصناف كشور از ا يقانون اراتيو اخت فيسطح وظا
و  فيو در شرح وظا يقانون نظام صنف 45ماده  يياجرا هنام نييكرد. در آ ميخواه يهر دو مقوله را به طور مجزا بررس

 يجهت ارائه نظرات مشورت يرانتفاعيو غ ياسيرسيغ ،يصنف يشورا به عنوان نهاد نياصناف كشور، ا يشورا اراتياخت
 فدر مورد مسائل اصنا يقاتيتحق يانجام كارها زيو ن يبه وزارت بازرگان يو بازرگان ياقتصاد - يدر مورد مسائل صنف

مختلف در  يمنظم با وزارتخانه ها يروابط كار ميظتعامل و تن يها نهيزم جاديآمار و اطالعات و ا هيته نيكشور و همچن
شورا پرداختن به مسائل كالن اصناف و  ياصل فهيشود وظ يمشخص م حيتوض نيشده است. با ا انيحوزه اصناف ب

اصناف با هدف  يحركت ريمس ميكالم ترس كيدر  وبه مسووالن  يو ارائه مشورت و نظرات تخصص ياستگذاريس
برابر قانون به عهده  ييو اجرا يدست نييامور پا ريحركت است و سا نيا ريمناسب و نظارت مستمر در مس يگذار

 يتوان به عنوان مبنا يرا م اراتيو اخت فيمشخص كردن چارچوب وظا نياست. بنابرا يصنف يها هيمجامع و اتحاد
 يرا فرارو يمسائل و مشكالت تيبدو فعالاصناف كشور از  يجهت قضاوت در مورد عملكرد شورا دانست. شورا يمنطق

   .از آنان اشاره خواهد شد يمرقومه به تعداد نيخود داشته است كه به جهت شفاف شدن عملكرد، در ا
گوناگون كه هر  يرسته شغل 300از  شيوجود ب نيدر گستره كشور و همچن يواحد صنف ونيلياز دو م شيوجود ب -1
اقدامات  يريو اندازه گ شيبه انسجام عمل و پا دنيرس يدارند، كار را برا يمسائل و مشكالت مختلف و متعدد كي
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 ميو تنظ ميو محكم و ترس يساختار قو هيته ،ييربنايزاقدامات  ازمنديانسجام ن نيبه ا دنيمشكل كرده است. رس اريبس
 يسطح آگاه يارتقا ازمنديسو ن كيامر از  نيكشور با شورا است. ا يها و مجامع امور صنف هياتحاد يتمام يارتباط منطق
 يمال هيبه داشتن بن ازين گريد يبوده و از سو ينترنتيو ا يكيامكان ارتباط الكترون جاديبه جهت ا يصنف يتشكل ها

   .شده را دارد ينيب شيمناسب جهت تحقق اهداف پ
بود،  زيناچ اريآن بس بيو تصو نيكشور در تدو يصنف يموجود كه متاسفانه نقش تشكل ها يدر قانون نظام صنف -2

مجامع كشور و  سهيرئ اتيدر نظر گرفته نشده است. طول عمر كوتاه ه ييربنايجهت انجام اقدامات ز يمناسب ريتداب
شده موجود  نيتدو يبرنامه ها دنيجهت به سرانجام رس ياصناف كشور (دو سال) موجب شده كه زمان كاف يشورا

 يبرا يدر كشور و انتخابات استان يمجمع امور صنف 300از  شيب نيخابات سنگانت يروند برگزار نكهينباشد. مضاف بر ا
اركان  ريو سا سيرئ نييتع تاًيشورا و نها سهيرئ اتيانتخابات ه نيهر استان در شورا و همچن ندگانيمشخص شدن نما

دوره  كي يانتخابات برا نيا يبرگزار ريماه درگ 6كشور  يصنف يشود كه عمالً تشكل ها يشورا موجب م سهيرئ اتيه
 يبوده و زمان الزم برا رييشورا در حال تغ يامر موجب خواهد شد كه همواره اعضا نيساله باشند. ا 2تا  5/1كوتاه 
كه  ميدور دوم شورا اشاره كن بيبه ترك ميتوان ينمونه م طورو پرداختن به مسائل اصناف را نداشته باشد كه به  يهمفكر

   .شده است رييدچار تغ زين سهيرئ اتيه ياز اعضا يميو ن افتي رييشورا تغ يعضادرصد از ا 60از  شيب
كردن  نهيدر هز ريو تدب يكاف يمال هيمستلزم داشتن بودجه و بن يسازمان ايهر نهاد  شرفتيو پ تيموفق ديبدون ترد -3

محول  فيوظا نيب يگونه تناسب منطق چيهمراه بوده و ه ياصناف كشور با مشكالت يمهم نزد شورا نيبودجه است. ا
شورا فقط با  نيا ميكه بدان اندينما يخود را م شتريب يزمان مرا نيوجود ندارد. ا يدرآمد يشده به شورا با سرفصل ها

محروم بوده است. در دور اول  رمنقوليكرده و از داشتن هرگونه امكانات و اموال منقول و غ تياسم شروع به فعال كي
و در دور  درا شامل ش زيناچ يسرفصل و مبلغ كيشورا فقط از  يكل وصول سهيرئ اتيه يها تيم تمام فعالشورا به رغ

 نهيزم نيدر ا ياريهنوز شورا با مشكالت بس يمال ديمنابع جد نيينظارت و تع يعال اتيدوم هم به رغم مساعدت ه
است كه در  يآنان مبالغ نيخود را كه مهمتر يدرآمد يسرفصل ها رياست و هنوز نتوانسته سا بانيدست به گر

 يادارات از نظر قانون نيكشور است محقق كند و هنوز ا ياه يو شهردار ياتيبا سازمان امور مال يچارچوب همكار
كشور انجام  يبازرگان يكه سال ها است در اتاق ها ياصناف كشور نشده اند. امر يملزم به پرداختن حق السهم شورا

 دافاه شبردياتاق كرده و اتاق را در امر كمك به اتاق شهرستان ها و پ يسطح مال يبه ارتقا يانيك شاشود و كم يم
   .كند يخود توانمند م

توان و  دنيخود و به ظهور رسان گاهيجا تيتثب سيتازه تاس يتشكل ها ياز مشكالت فرارو يكيبه طور معمول  -4
انجام  يمعموالً از سر اكراه و به كند رشيپذ نيموجود است. ا يدستگاه ها و نهادها رينزد سا شيمجموعه خو تيظرف
 يقاعده مستثن نياصناف كشور هم از ا يمناسب است. شورا يزيو برنامه ر ريتدب ازمنديامر ن نيشود كه غلبه بر ا يم

شود. هر چند  يتاه شورا محسوب ماز نقاط قوت عمر كو نهيزم نيبه عمل آمده در ا يها تينبوده. اما زحمات و فعال
با  تنگارتباط تنگا جاديآن ا نيبرداشته شود كه از مهم تر ديبا يبلندتر يشورا قدم ها تيموقع تيدر تثب ميدار دهيعق

 حاتيارتباط نشده است. توض جاديدو قوه و ا نيا ياست كه شورا تاكنون موفق به مالقات با روسا هيمجلس و قوه قضائ
شد. اما نكته دوم  انيب يرو شياندك از مشكالت و مسائل پ يتعداد انيشورا و ب يقانون گاهيجا حيفوق جهت تشر

   .سطح توقعات مجموعه اصناف كشور از شوراست
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و تحت نظر بودن سازمان ها و  يا قهيو سل يا رهيجز تيآنان در سراسر كشور پس از سال ها فعال يو تشكل ها اصناف
خود از سراسر كشور  ندگانيبا حضور نما يكشور يصاحب تشكل ينظام صنف دينون جدقا منيبه  يادارات بازرگان

از خواسته ها و مشكالت شهر و  يليخود كرده كه س يدبمجموعه را شادمان و از خو نيا يبه قدر داديرو نيشده اند. ا
 يامر گرچه خواسته ا نيتند. اخواستار حل آنان هس يصبر يكرده و با ب رياستان خود را به اشكال مختلف به شورا سراز

حركت كرد كه شورا  يمهم جست وجو كرد و به سمت نيشورا را در تحقق ا ييهدف نها ستيبا يمشروع است و م
است كه با قانون  نيحال حاضر ا تياما واقع زديخود برخ رمجموعهياز ز تينقش و حما يفايبتواند در تمام كشور به ا

رسد و  يخواسته در كوتاه مدت، دور از ذهن به نظر م نيو سازوكار موجود و بضاعت حال شورا محقق شدن ا يفعل
و امكانات شورا  اراتيسطح توقعات با اخت مياعضا و تنظ يو بردبار يصبور شتر،يصرف وقت ب ازمنديمهم ن نيحصول ا

شورا اعتقاد  يعملكرد شورا پرداخته اند به اصل وجود يكه به بررس يزانيتمام عز نكهيو خجسته ا مونياست. اما امر م
 شبرديجهت پ ياقدام چيشورا به رغم تمام مسائل و مشكالت از ه سهيرئ اتيدانند كه اعضا و ه يم كيراسخ داشته و ن

مرتبط را وادار به  يحوزه دستگاه ها نيموجود در ا يها زهيها و انگ ليكنند. بدون شك پتانس ينم يشورا كوتاه اهداف
كه در  يقانون نظام صنف عيخواهند كرد كه اصالح سر يشورا و به تبع آن مجامع امور صنف اراتيحوزه اخت شيافزا

   .به عنوان شاهد مدعا عنوان كرد توان يشورا در اصالح قانون را م تياست و تقو يدست بررس
 يبازار، واگذار ميمانند تنظ يحداقل در موضوعات كشور يصنف يتشكل ها كينزد ندهيرسد تا آ يبه نظر م نيچن

 ييكشور، برپا ياقتصاد يساز ميشورا در مراكز تصم ندگانيمتخلف، حضور نما يصنف يو برخورد با واحدها يبازرس
 يبرا ياديز يحوزه، حرف ها نيا شاغالن يسطح علم يارتقا نيو همچن يو خارج يمختلف داخل يها شگاهينما

 يدستاوردها برا نياصناف كشور در حال تحقق است و ا يوجود شورا منيموارد به  نيا يگفتن خواهند داشت. تمام
الخصوص ظهور  يدر جامعه و عل شتريب يرگذاريخواهد بود به سمت مدارج باالتر و تاث يپرش ياصناف كشور سكو

   .آن روز دياصناف كشور رقم زد. به ام يشان تر برادرخ يا ندهيبر آن آ هيبتوان با تك كهفعال و كارآمد  يچهره ها
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