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 هَقعيت جغزافيايي
 

ٗ    ّيإٚ پظ اسرمؾ٘ر ٍبٖآ م٘چنتزئ عزسّئ خاٗ رر بحزئ اعت. ٍبٖاآ رر رازآ يعايا 

عزك جغزافياايي   34ٗ 40تا  23ٗ  22عاحٌ ؽزقي ررياي ّديتزإٚ ٗ رر ٕيْنزٙ ؽْاٍي بئ 

 ؽزق ٕقف اٍٖٜار ىزيٖ٘يچ ٗاقع ؽدٙ اعت. 40.36تا  35اس خظ اعت٘ا ٗ بئ 

                عاا٘ريٚاسعااْت ؽااْاً رٗر بااشره  اٍٖٜااز اٍنبيااز  ّزسعياعااي ٗ عبيبااي اياأ مؾاا٘ر بااا  

 ٛد.ّيد تؾنيٌ 

 اس عْت ؽزق مٜ٘ٛاي ؽزقي ٍبٖآ  جبٌ اٍؾزقيٚ   ّزس عبيبي يٓ با مؾ٘ر ع٘ريٚ ٛغتٖد. 

 اس عْت جٖ٘آ با فَغغئ اؽغاٍي ّزس ّؾتزك رارر. 

 اس عْت رزآ بٚ ررياي ّديتزإٚ ّحدٗر اعت.

ٚ قزارىزفتاٚ اعات ّزت اع    ّٖغقٚ م٘ٛغتإي رزبي بٚ ؽنٌ ري٘ار بَٖدي رر ٕشريني ّديتزإ

تزئ قغْت ائ ّٖغقٚ رر جٖ٘آ ؽزقي بٖدر عزابَظ  قزٕٚ اٍغ٘راء   ٕاُ رارر ٗارت اا  يٓ اس  

           ّتز اعات ّٖٗغقاٚ م٘عاتإي ؽازقي اس ؽاْاً ؽازقي باٚ جٖا٘آ رازآ          3000عغح رريا 

          يٓمؾيدٙ ؽدٙ ٗ ّزس ؽزقي ائ مؾا٘ر را باا عا٘ريٚ تؾانيٌ ّيدٛاد ٗ اس ارت اعاا   ّٜاِ        

 ّتز ٕاُ بزر. 2800ّي ت٘آ قَبٚ ّ٘عي را با ارت ا  

 لبنان تنها كشور خاور ميانه است كه بيابان و صحرا ندارد.

 
 آب ٍ َّا

يآ ٗ ٛ٘اي ٍبٖآ بٚ ع٘رمَي ّديتزإٚ اي ّي باؽد ٗ ّٖااع  عااحَي يٓ يآ ٗ ٛا٘اي ٕيْاٚ     

رارر فقاً٘ باارآ خياش رر    ّبتدً ٗ ّزع٘آ رارر ٗ ّٖاع  بَٖاد  يآ ٗ ٛا٘اي م٘ٛغاتإي    

سّغتآ ٗ بٜار اعت. ررٙ بقا  سّغتإٜاي ٕغبتا  عزر ْٛزاٙ با ّقادار بازو ٗ تابغاتإٜايي    

ىزُ رارر ٗ قغْتٜايي اس ائ ررٙ ٕيش پ٘ؽيدٙ اس جٖياٌ ّاي باؽاد. ٗجا٘ر رع٘بات سياار رر       

ّٖغقااٚ عاااحَي رر عااً٘ تابغااتآ اعاات مااٚ بااارآ رر يٓ ْٕااي بااارر ٗ ىزّاااي تاا٘اُ بااا  

٘بت)ؽزجي( باعج ّي ؽ٘ر تا عدٙ اي رر فقٌ تابغتآ بٚ ٕا٘احي ّزت اع مؾا٘ر عا ز     رع
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عإتييزار ٗ عزرتزئ ّاٙ عااً   32تا  23ْٕايٖد. ىزّتزئ ّاٙ عاً يى٘عت با ررجٚ حزار  

 عإتييزار ّي باؽد. 17تا  11صإ٘يٚ با ررجٚ حزار  

 

 رٍدّاي هْن لثٌاى
ٛزإي االٍٗااي رر جٖاا٘آ ٗ رٗرٛاااي اٍبافااي رٗر خإااٚ ٛاااي ّٜااِ عبارتٖااد اس ٍيغااإي  س

زفتٚ ٗ بٚ رريااي  ج٘س ابزاٛيِ ٗ اٍنب رر ؽْاً مٚ امخزا  اس مٜ٘ٛاي بزفييز ٍبٖآ عزچؾْٚ ى

چاٚ حْاـ رر ٗعاظ    اّي ؽ٘ر. بٚ اعتخٖاي ٕٜز اٍبافي مٚ اس ارت اا  باٚ رري   ّديتزإٚ ختِ

( تقغايِ يآ  29/6/83) 20/9/94ع٘ريٚ عزاسيز ّي ؽا٘ر ٗ عبا  ّ٘افقتٖاّاٚ اي رر تااري      

 رٗرخإٚ اٍبافي بئ ع٘ريٚ ٗ ٍبٖآ اّضاء ؽدٙ اعت .

رؽت ررٙ بقا  جزياآ يافتاٚ ٗ    رٗر ٍيغإي مٚ تٖٜا رٗر ماٌّ رر ٍبٖآ بؾْار ّي ييد رر پٜٔ

باٚ رريااي ّديتزإاٚ     اس يٓ بزاي ّقافد مؾاٗرسي ٍبٖآ اعت ارٙ ّي ؽ٘ر ٗ عپظ ائ رٗر

 زئ ّٖغقٚ مؾاٗرسي ٍبٖآ ّحغ٘آ ّييزرر.ّي يابد. ائ ررٙ ّْٜت جزيآ

ْٛچٖئ رٗر رييزي بٖاُ عافي اس بخؼ ؽْاٍي ررٙ بقا  عزچؾاْٚ ىزفتاٚ ٗ ٗارر عا٘ريٚ            

ّي ؽ٘ر ٗ ٕٜايتا  اس عزي  مؾ٘ر تزميٚ بٚ ررياي ّديتزإٚ ٗارر ّي ىزرر. ررٙ بقا  سّغتإي 

رر يٓ ّؾااٛدٙ ّاي ؽا٘ر ٗ رر    ّبتدً ٗ ىاٙ عزر رارر. ريشػ بزو ٗ ٗقا٘  يخبٖادآ ٕياش    

 تابغتآ بٚ عَت ايٖنٚ اس رعتزعي بٚ رريا ّحزُٗ اعت ٛ٘ايي ىزُ رارر.

 
 ًَاعي ساحلي لثٌاى

 ٕ٘احي عاحَي ٍبٖآ را ّي ت٘آ بٚ رٗ بخؼ تقغيِ ْٕ٘ر
 

 رّارٚ ٛاي عاحَي الف (
 س:رر ببضي اس ٕقاط عاحَي ٍبٖآ بزيّدىيٜاي ب٘ج٘ر يّدٙ اعت  ائ ّٖاع  عبارتٖد ا

 رّارٚ ؽنا رّارٚ بيزٗ   رّارٚ ٕاق٘رٙ رّارٚ عنار  رّارٚ جٕ٘يٚ ,بٖدر عزابَظ 

 ررٙ ٛاي عاحَي ب(
 ررٙ ٛاي عاحَي را ّي ت٘آ بٚ عٚ رعتٚ تقغيِ ْٕ٘ر:

ررٙ ٛاي عاحَي ؽْاٍي: ائ ررٙ ٛا بئ عزيضٚ ٗ رّارٚ ؽبقٚ قزارىزفتٚ ٗ ؽاٌّ عنار  -
 ٗ عزابَظ ّي باؽد.
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: ائ ررٙ ٛا بئ ؽبقٚ تا بيزٗ  قازار ىزفتاٚ ٗ ؽااٌّ ررٙ ٛااي      ررٙ ٛاي عاحَي ّيإٚ -
 تبزٗٓ جبيٌ ٗ بيزٗ  ّي باؽد.

ررٙ ٛاي عاحَي جٖ٘آ: ائ ّٖغقٚ بئ بيزٗ  تا ٕاق٘رٙ )راط اٍٖاق٘رٙ( قزارىزفتٚ اعت  -
 ائ بخؼ ؽاٌّ راّ٘ر  فيدا ٗ ف٘ر اعت

 

 اقَام ٍ ًضادّا
ٕضارٛاي ّختَظ اعت ماٚ ّاي تا٘آ يٕٜاا را      رر ّٖاع  پغت ٗ ْٛ٘ار رزبي راراي ّزرّي با

ؽزقي ٕاّيد اس جَْٚ عزبٜاي ائ ٕاحيٚ چؾْآ يبي ٗ ّ٘ي عاليي رارٕد ٗ احتْاال  باسّإدىآ 

 جٖيج٘يآ جٖيَٜاي فَيبي ٛغتٖد.

ّزرُ عايز ٕ٘احي مؾ٘ر رٕو تيزٙ تزي راؽتٚ ٗ چٜزٙ خاؿ خ٘ر را رارٕاد. تقزيباا  اس امخاز    

 ٕٚ تبداري رر ٍبٖآ ٗج٘ر رارر.ٕضارٛاي ّختَف خاٗرّيا

 % ؽاٌّ بقيٚ ٕضارٛا ّي باؽٖد.1% اراّٖٚ ٗ 4% عزآ  95ىزٜٗٛاي ٕضاري رر ٍبٖآ ؽاٌّ 
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 طالعات اؼاؼي مف٘ض: جَٖ٘ضي ىثْاُ

 ٍيييُ٘ ّفط  4 جَعيت               

مفوووووو٘ضٕاي عَووووووسٓ 

 ٗاضزمْْسٓ

%، 8%، تيژيک 61% ، ؼ٘ئيػ 66تطکئ 

 % 5ط %، ٍص5%، اٍطيکا 7اضزُ 

 کيي٘ ٍتط ٍطتع  61411 ٍؽاحت           

 تيطٗت پايترت

 ظتاُ ضؼَي 
اّگييؽي  ٗ  –عطتي 

 فطاّؽٔ

 زيِ ٗ ٍصٕة 

% 19% اؼالً، 7/59

 ٍؽيحي،

 ؼايط 1/6 

مف٘ضٕاي عَسٓ 

 صازضمْْسٓ

%، 66%، آٍطيکا 8%، اکطايِ 66ايتاىيا  

 % 9%، چيِ 9%، فطاّؽٔ 6آىَاُ 

 ـٖطٕاي ٌٍٖ 

، ططاتيػ، صيسا،  تيطٗت

ص٘ض، جّ٘ئ، تطيپ٘ىي، 

 ظحئ، ّثطئ، تعيثل

 اىن٘ىيات، ضاياك ٍْاطق آظاز تجاضي 

 ت٘ىيس ّاذاىص زاذيي 

)تطاؼاغ تطاتطي قسضت 

 ذطيس(

 ٍييياضز زالض  4/59

 GDP 5/7زضصس ضـس 

اقالً عَسٓ صازضاتي 

 تٔ جٖاُ

ٍطٗاضيس طثيعي ٗ ؼْگٖاي گطاّثٖا  ، إِٓ ٗ  

تجٖيعات اىکتطيکي ، ٍػ ٗ  فيعات،

ٍصْ٘عات اظ ٍػ، ٍحص٘الت ـيَيايي غيط 

آىي ، ؼايط ٍحص٘الت حي٘اّي ، ٍاـيِ 

 آالت ٗ ٗؼائو ٍکاّيکي 

 2/9 زضصس تيکاضي 

 %4 ّطخ ت٘ضً                   

 زالض  411/64 زضآٍسؼطأّ                

اقالً عَسٓ ٗاضزاتي اظ 

 جٖاُ

ِٕ ٗ فيعات  ، ؼ٘ذتٖاي ٍعسّي  ، آ

ٍاـيِ آالت ٗ ٗؼائو ٍکاّيکي ، ٗؼائو 

ّقيئ ظٍيْي ، ٍطٗاضيس طثيعي ٗ ؼْگٖاي 

گطاّثٖا ، تجٖيعات اىکتطيکي ، ٍحص٘الت 

 زاضٗيي 

حجٌ ؼطٍائ گصاضي 

 ذاضجي 
  

 ٍييياضز زالض  5/44 شذايط اضظي  ٗطال

اتي اقالً عَسٓ صازض پّ٘س ىثْاُ 6517 ّ٘ع پ٘ه ٗ تطاتطي تا زالض

 ايطاُ 

 تٔ ىثْاُ

فطؾ ٗ گييٌ ٗ ـٍ٘اک ، پؽتٔ ، ت٘تُ٘ ، 

اّگ٘ض ذفک کطزٓ ، ٍرَطٕاي فعاه ، ـيط 

 ذفک صْعتي، ذطٍا، کتاب ٗ تطٗـ٘ض  

 ٍيييُ٘ زالض  1661 زضآٍسجٖاّگطزي

 ٍييياضز زالض   45/11 تسٕي ذاضجي   

عض٘يت زض ؼاظٍاّٖاي  

 اىَييي ٍْٗطقٔ اي  تيِ
 

ضزاتي اقالً عَسٓ ٗا

 ايطاُ

 اظ ىثْاُ

ترٌ ؼثعيجات، ؼايط گ٘ـت ٗ اؼتر٘اُ،  

کتاب ٗ تطٗـ٘ض، ؼايط عيف کؿ ٕا، ؼايط 

 پ٘زض کاکائ٘، ؼ٘ىفات پتاؼيٌ

ٍحص٘الت عَسٓ 

 مفاٗضظي

ٍطکثات ، اّگ٘ض، م٘جٔ 

فطّگي، ؼية، 

ؼية ظٍيْي،  ؼثعيجات،

ٍثازالت تاظضگاّي تا 

 جٖاُ

 ز زالض()ٍييياض

 ٍ٘اظّٔ صازضات ٗاضزات

216

1 

216

6 

216

1 
2166 

216

1 
2166 
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ظيتُ٘، تْثام٘، گ٘ؼفْس ٗ   

 تع،
68 67 4 7/6 4- 

1/65

- 

 صْايع عَسٓ 

صْعت تاّک ، ت٘ضيؽٌ ، 

صْايع غصايي ، ج٘إط 

آالت ، ٍْؽ٘جات ، ٍ٘از 

 ٍعسّي ٗ ـيَيايي

اضظؾ صازضات ّفت 

 ايطاُ 

 )ٍيييُ٘ زالض(

      

      

صازضات غيط ّفتي 

 ُايطا

 )ٕعاض زالض(

 6196ٍإٔ  6 6191 6189

69887 77611 26162 

 ٍحص٘الت عَسٓ ٍعسّي 
ؼْگٖاي گطاّثٖا ، ک٘زٕا ، 

 َّک

ٗاضزات ايطاُ ) ٕعاض 
 زالض (

77111 41561 61588 

تطاظ تاظضگاّي ) 

 ٕعاضزالض(
7661- 14621+ 61775+ 

تعساز ٗ تاضيد آذطيِ 

 اجالغ
 6196يطٗت اجالغ و اجالغ ٕفتٌ زض ت 7

                    
 ABEDA, ACCT, AFESD, AMF, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 

ICFTU,ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO 

(correspondent), ITU, LAS, NAM, OAS(observer), OIC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, 

UNHCR, UNIDO, UNRWA, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO,WMO, WTO, (observer)                  
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 تٌادر هْن لثٌاى
 عبارتٖد اس بيزٗ   عزابَظ فيدا ف٘ر ٗ جٕ٘يٚ

 

 شْزّاي هْن لثٌاى
 عبارتٖد اس بيزٗ  سحَٚ ف٘ر فيدا ٕبغيٚ جٕ٘يٚ عزابَظ ٗ ببَبل

 

 پايتخت لثٌاى
ّتز ارت ا  اس عغح رريا ٗ باا  جْبيتاي بايؼ اس     34بيزٗ  با پايتخت جْٜ٘ري ٍبٖآ  بٖدر 

يل ٗ ٕيِ ّيَي٘ٓ ٕ ز ّي باؽد. فباٍيتٜاي عْدٙ اقتقااري  ّ٘عغاا  اراري ٗ رإؾاياٜٛاي    

% ّازرُ  70% اس جْبيت مؾ٘ر ٗ حادٗر  45بشره مؾ٘ر رر ائ ؽٜز ّغتقز ؽدٙ إد. بيؼ اس 

 ؽٜزٕؾئ ٍبٖآ رر ؽٜز بيزٗ  عنٕ٘ت رارٕد.

 ٜاي ِّٜ ؽٜز بيزٗ  مٚ باعج اْٛيت يٓ ّي باؽد عبارتٖد اس :ٗيضىي

ّ٘قبيت جغزافيايي خاؿ رر مٖار ّديتزإٚ مٚ باعج ؽدٙ بٖدر بيزٗ  بزعاز راٜٛااي    الف(

عْدٙ تجاري يعيا بٚ ارٗپاي جٖ٘بي ٗ رزبي ٗ يفزيقايي ؽْاٍي قزارىيزر. بيزٗ  راراي 

ايي  ؽٜز بيزٗ  بزعز راٜٛاي عْادٙ  بٖدرىاٜٛاي عظيِ ّي باؽد. عالٗٙ بز ّ٘قبيت رري

ٛ٘ايي يعيا ارٗپا ٗ يفزيقا قزارىزفتٚ ٗ فزٗرىاٙ بئ اٍََْي يٓ ٕقاؼ ّْٜاي رر تزابازي    

 ٛ٘ايي عٚ قارٙ ّذم٘ر بز عٜدٙ راؽتٚ اعت.

 بيزٗ  بٚ عٖ٘آ يني اس ؽٜزٛاي بشره خدّاتي رٕيا ّغزح ب٘رٙ اعت ب (

.. ّا٘رر ت٘جاٚ   …ه باإني ٗ عاياحتي ٗ   بيزٗ  بٚ عٖ٘آ يني اس ّزامش ّ٘عغا  باشر  ج (

 ب٘رٙ اعت.

بشرىتزئ رإؾياٜٛاي ٍبٖآ رر ائ بٖدر قازار راؽاتٚ ٗ عاالٗٙ باز ايأ بيْارعاتإٜاي        د (

 ّجٜشي رر ائ ؽٜز ٗج٘ر رارر.
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 استقالل لثٌاى
بٚ اعتقالً رعيد ٗ اس يٓ پظ ايأ رٗس باٚ عٖا٘آ رٗس َّاي ايأ       1943ٕ٘اّبز  22ٍبٖآ رر 

 ٔ ؽد.مؾ٘ر تبيي

 

 ي هزدم تِ آى آداب ٍ سٌي هذاّة ٍ هيشاى پايثٌذ
فزٖٛو راٍب رر ٍبٖآ اس حيج ؽنٌ ٗ ّدً فزٖٛو اعتبْاي فزإغٚ اعت مٚ عاٍٜا قيّْ٘يات  

ائ مؾ٘ر را بز عٜدٙ راؽتٚ اعت. ؽيبيآ ٍبٖآ اس افاٍت بيؾتزي رر رابغٚ با ح ظ ّبإي 

 ّذٛبي خ٘رؽآ بٜزٙ ّٖد ٛغتٖد.

اس قبيٌ بيزٗ  خق٘فا  رر ّيآ ّارٕٗي ٛاي ّغايحي)بشرىتزئ عاي اٚ    رر ؽٜزٛاي بشره

ّغيحي( سٕدىي بٚ عبل رزبي رٗاد ماٌّ رارر. رر حاٍينٚ رر ؽٜزٛاي م٘چنتز ٗ رٗعاتاٛا  

مٚ ؽيبيآ عنٕ٘ت رارٕد  يراآ ٗ رعُ٘ ّذٛبي رعايات ّاي ؽا٘ر.     اي ّخق٘فا  رر ٕ٘احي

فزٖٛيي ّت ااٗتي بزخا٘ررار ٛغاتٖد ٍٗاي      ع٘ايف ّختَف رر ٍبٖآ اىزچٚ اس يراآ ٗ رعُ٘

تجزبٚ عاٍٜا سٕدىي رر مٖار ِٛ  بٚ يٕٜا يّ٘ختٚ مٚ بزاي سٕدىي ّغاٍْت يّياش رر مٖاار ٛاِ    

 بايد بٚ يراآ ٗ رعُ٘ رييزآ ِٛ احتزاُ بيذارٕد.

ٕغٌ ج٘آ ٍبٖآ ٕيش بغتٚ بٚ ايٖنٚ ّتبَ  بٚ مداُ عاي ٚ باؽد  بدٕباً رٍبغتيي ٛا ٗ عالي  

ٚ اي خ٘ر ّي باؽد. اٗقا  فزارت بزاعاط ٗابغاتيي فزقاٚ اي ّت ااٗ  اعات باا      خاؿ عاي 

اي اس اٗقاا  فزارات   ت٘جٚ بٚ مخز  ٗعايٌ ارتباط جْبي رر ٍبٖآ ائ ٗعائٌ قغْت عْادٙ  

 ّي مٖٖد .ّزرُ را پز

 تقسيوات كشَري ٍ اداري
 اعتآ بٚ ٕاّٜاي سيز اعت: 5بزاعاط تقغيْا  مؾ٘ري ٍبٖآ راراي 

 .(مٚ عْدتا  ّٖاع  ررٗسي ٕؾئ ٗ ّغيحي ٕؾئ ّي باؽد ) ٖآجبٌ ٍب -1

 ٍبٖآ ؽْاٍي)ّٖاع  عٖي ٕؾئ ٗ ّغيحي ٕؾئ( -2

ٍبٖآ جٖ٘بي)ؽيبيآ عٖي ٛا ٗ ّغايحيآ رر يٕجاا عانٕ٘ت رارٕاد ٗ بخؾاي اس يٓ رر       -3

 فٜيٕ٘يغتٜا قزاررارر( اؽغاً

 )ؽيبيآ عٖي ٛا ٗ ّغيحي ٛا رر يٕجا عامٔ ٛغتٖد( بقا  -4
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 اعتآ بيزٗ )ؽيبيآ ّغيحيآ اٌٛ تغٖٔ ٗ رييز ع٘ائف رر يٕجا ٛغتٖد(. -5

اّ٘ر ٛز اعتآ را اعتإدار ارارٙ ّي مٖد اعتإدار با فزّآ رياعت جْٜا٘ري ٗ باا تقا٘يب    

      ٘ ر                مابيٖٚ ّٖق٘آ ّييزرر. اعتإدار ببٖا٘آ ْٕايٖادٙ حنّ٘ات ّزماشي ٗ تاابع ٗسار  مؾا

 اس چٖد فزّإداري ٗ تبداري ؽٜز ٗ رٗعتا تؾنيٌ ؽدٙ اعت. ّي باؽد. ٛز اعتآ

ّجاٍظ ّحَي ؽٜزي ٗظي ٚ رعيدىي بٚ اّ٘ر يٓ ؽٜز را بٚ عٜدٙ رارٕد. ْٕايٖدٙ ق٘ٙ ّجزياٚ  

 رر ٛز ؽٜز قائِ ّقاُ اعت.

 حكَهت ٍ قاًَى اساسي
ٕ٘  حنّ٘ت ٍبٖآ جْٜ٘ري اعت ٗ عيغتِ حنّ٘تي ٍبٖآ رر يل قإ٘ٓ اعاعي ٗ يل ّيخاق 

َّي ٕٜ تٚ اعت. ّيخاق َّي قإ٘ٓ اعاعي ٕإ٘ؽاتٚ  قازارراري اعات ماٚ بائ ّغايحيآ ٗ       

 بغتٚ ؽدٙ اعت. 1943ّغَْإآ رر عاً 

ارمآ حامْيت رر ٍبٖآ ؽاٌّ ق٘ٙ ّقٖٖٚ  ّجزيٚ ٗ قضائيٚ ّي باؽد. ّقاُ رياعات جْٜا٘ري   

پارٍْآ ٗ بْاد    رر ٍبٖآ يل ّقاُ ق٘ي ٗ ّقتدر اعت. إتخاآ رياعت جْٜ٘ري با راي ّخ ي

ٗيناي اسيٕٜاا ببٖا٘آ رئايظ     عاً اعت. رئيظ جْٜ٘ري ٗسراء مابيٖٚ را ّٖق٘آ ّي مٖد  6

ا ٕخغت ٗسيز تبيئ ّي مٖد. تبدار ٗسراي ّغيحي  باياد باا ؽاْار ٗسراء ّغاَْآ     يمابيٖٚ 

بزابز باؽد. ّجَظ ح  رارر رر ٛز سّآ اس عَْنازر ٗسراء إتقاار مٖاد ٗ يٕٜاا را اعتيضااح      

 د.ْٕاي

زي را راراي ؽزايظ راي رارٓ ٛغتٖد ٗ ٕظاّيآ اجاسٙ ؽزمت رر راي ىيا باالتزعاً  18افزار 

                        عاااً رر ياال رٗرٙ إتخاباااتي بااا راي ىياازي عْااّ٘ي    4ٕدارٕااد. ْٕايٖاادىآ بااٚ ّااد   

ي ّي ؽٕ٘د عيغتِ إتخاباتي ٍبٖآ ّخاٍف ايجار امخزيت پارٍْإي بازا  ٙبزىشيد(ّخ ي راي)

 احشاآ عياعي اعت.

باز   1998امتباز   15اعت مٚ اس  (  Emaile Lahud)  اّيٌ ٍح٘ررئيظ جْٜ٘ر ٍبٖآ يقاي 

 ّغٖد رياعت جْٜ٘ري تنيٚ سرٙ اعت.

   ٘ تز ٗ        برر ؽزايظ حاضز رر ّقايغٚ بئ رٗ حشآ ؽيبي ّ٘ج٘ر حشآ اٍٚ ٍبٖاآ چٜازٙ ّحبا

 . ٘ر رارر تا جٖبؼ اٌّؽاخـ تزي رر فحٖٚ عياعي ٍبٖآ بئ ؽيبيآ ائ مؾ



 11 

 

 حول ٍ ًقل ارتثاطات
 

 الف( تٌادر

بٖدر بيزٗ  يني اس افَي تزئ بٖارر ٍبٖآ ؽاْزرٙ ّاي ؽا٘ر ٗ ّزماش افاَي تجاار         -

 ررياي ّديتزإٚ بٚ حغاآ ّي ييد.تيزإي ٗ حٌْ ٗ ٕقٌ رر ّؾزق ٗررمؾ

إتقااً   يل جزحقيٌ ٗ يل مؾاتي راْٖٛاا بازاي    اس بٖدر عزابَظ رر ؽْاً ٍبٖآ اعت مٚ  -

  مؾتيٜا بٚ بٖدر بزاي تخَيٚ ٗ بارىيزي بزخ٘ررار اعت.

بٖدر جٕ٘يٚ رر ؽاْاً بيازٗ  عاّ٘ئ بٖادر ّٜاِ ٍبٖاآ اعات ماٚ راراي عاٚ اعانَٚ             -

 . ت٘ريغتي  ّاٛيييزي ٗ اّ٘ر ٕظاّي ّي باؽد

بٖدر فيدا ٗ بٖارر م٘چال رييازي رر ٍبٖاآ ٗجا٘ر رارٕاد ماٚ ماِ ٗ بايؼ فباٍيتٜااي            -

 ا جزيآ رارر.مؾتيزإي رر يٕٜ

 

 راُ آّي ب (
 خظ راٙ يٛٔ بٚ ؽزح سيز ّي باؽد 2ٍبٖآ راراي 

ميَا٘   80رّؾ  : مٚ عً٘ ائ خظ اس بيزٗ  تا ع٘فايا رر عا٘ريٚ   -رياق  -خظ بيزٗ   -1

 ّتز اعت ٗ بٚ خظ راٙ يٛٔ رّؾ  ّتقٌ ّي ىزرر.

باٚ   خظ عاحَي: ائ خظ اس ٕاق٘رٙ رر جٖ٘آ عازابَظ رر ؽاْاً مؾايدٙ ؽادٙ اس يٕجاا      -2

عزاق  -تزميٚ ٗ ع٘ريٚ -حْـ ّتقٌ ّي ىزرر ٗ اس يٕجا ٕيش بٚ خغ٘ط راٙ يٛٔ ع٘ريٚ

 ّي ىزرر. ّتقٌ

يرر  -فغا ا     -چا٘آ   -ّقاٍح عااختْإي   -ٗظي ٚ عْدٙ راٙ يٛٔ رر ٍبٖآ جابجايي ّ٘ار 

حب٘با  ٗ ببضي حي٘إا  ب٘رٙ اعت. فباٍيت خغ٘ط راٙ يٛٔ ٍبٖآ بدٍيٌ فادّا  بغايار   

عاٍٚ راخَي ائ مؾ٘ر  ماّال  ّت٘قف ٗ ٖٛ٘س ٛاِ يرااس    15ٙ بٚ يٓ رر عي جٖيَٜاي سيار ٗارر

 بٚ فباٍيت ٕنزرٙ اعت.
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 ج ( جادُ ّا
ٗج٘ر راٜٛاي ّٖاعب بزاي حٌْ ٗ ٕقٌ ماال رر مؾا٘ر ٍبٖاآ باا ّ٘قبيات بٖادري ٗ تجااري       

 ّٖاعبي مٚ رارر  راراي اْٛيت فزاٗإي اعت راٜٛاي ِّٜ ائ مؾ٘ر عبارتٖد اس:

عزابَظ)جارٙ عاحَي(: ائ جاارٙ ؽاٜز جٖا٘بي ٕااق٘رٙ را باٚ      -جارٙ بئ اٍََْي ٕاق٘رٙ -

عزابَظ ٗ عزيضٚ رر ؽْاً ّتقٌ ّي عاسر ٗ بٚ ّزسٛاي ؽْاٍي ائ مؾ٘ر با عا٘ريٚ  

 ّي رعد. 

رّؾ : مٚ ٕ٘احي رزبي مؾ٘ر را بٚ ررٙ بقا  ٗ ؽزق يٓ ّتقٌ ّي ْٕايد  -جارٙ بيزٗ   -

 د.ٗ رر ٕٜايت بٚ رّؾ  ّي رع

حْـ: ائ جارٙ اس اؽت٘رٙ سحَٚ ٗ ببَبل عب٘ر مزرٙ ٗ بٚ عا٘ي ؽاٜز    -جارٙ اؽت٘رٙ  -

 حْـ رر قغْت ؽْاٍي ع٘ريٚ پيؼ ّي رٗر.

 
 د ( فزٍدگاّْا

فزٗرىاٙ بئ اٍََْي بيزٗ  بزاي حٌْ بغتٚ ٛاي پغتي ٗ ماالٛااي عااختٚ ؽادٙ ٗ ماالٛااي     

ٗارر يّدٓ خغاراتي بٚ يٕٜا اعات ارٙ   تزإشيتي اعت ارٙ ّييزرر. رٗ فزٗرىاٙ ٕظاّي مٚ بدٍيٌ

اس يٕٜا رر عغح ّحدٗري ف٘ر  ّيييزر ْٛچٖئ فزٗرىاٙ رييزي ٕيش رر ح٘اٍي ؽٜز ريااق  

 رر ررٙ بقا  ٗج٘ر رارر مٚ اْٛيت سياري ٕدارر.

 
 هٌاسثتْاي هذّثي هسيحي ٍ سال رسوي

 .عاً رعْي رر ٍبٖآ عاً ّيالري اعت

 ّٖاعبتٜاي ّذٛبي ّغيحي :  

 ً عاً ٕ٘  )اًٗ صإ٘يٚ(رٗس اٗ

 ف٘ريٚ( 9جؾٔ عٔ ّارٗٓ) 

 جْبٚ خ٘آ)مَيغاي ؽزق( 

 اٗ (  15جؾٔ عزٗد حضز  ّزيِ بٚ يعْآ )

 رعاّبز( 25رٗس مزيغْظ)
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 در هٌطقِ لثٌاىاّويت استزاتضيك 
مؾ٘ر ٍبٖآ رر يل ّ٘قبيت اعتزاتضيني حغاط قزار ىزفتٚ مٚ اس رٛيذر ائ ّ٘قبيات ّٜاِ    

ساتي ٕقيب يٓ ؽدٙ ٗ ِٛ رچار يعيب پذيزيٜايي ىزريدٙ اعت. مؾ٘ر ٍبٖآ ِٛ ف٘ايد ٗ اّتيا

بئ عٚ قارٙ ارٗپا  يفزيقاا ٗ يعايا    ا زار ىزفتٚ مٚ ّي ت٘إد ارتباعاس يل ع٘ رر ّ٘قبيتي ق

را پ٘ؽؼ رٛد. ٗ ّحٌ ّٖاعبي بزاي ارتباعا  اقتقاري تجاري ٗ فزٖٛيي بئ ائ عٚ قاارٙ  

ّديتزإٚ ٗ ٗجا٘ر رؽاتٜا ٗ م٘ٛغاتإٜا رر ايأ مؾا٘ر ٕياش        باؽد. ّجاٗر  ٍبٖآ با ررياي

اْٛيتي اعتزاتضيل بٚ ائ مؾ٘ر رارٙ اعت. اس عا٘ي ريياز ْٛغااييي يٓ مؾا٘ر باا رصياِ       

اؽغاٍيز قدط ٗ يعيب پذيزي يٓ رر بزابز تجاٗسا  ّنزر يٓ رصيِ  اس يٓ ّٖغقٚ اي ٕا اّأ ٗ  

 بي حبا  عاختٚ اعت.

 

 اٍضاع اقتصادي
بغاتيي سيااري باٚ بخاؼ خادّا  رارر ماٚ ؽااٌّ باسرىإي حْاٌ ٗ ٕقاٌ ٗ          ٍبٖاآ   راقتقا

جٜإيزري ٗ بإنداري ّي ؽ٘ر. اس ّْٜتزئ عياعاتٜاي اتخااش ؽادٙ ت٘جاٚ ماافي باٚ اّا٘ر        

اي باسرىإي ٗ خدّا  بخؼ اعظاِ ٗ  ٜتي مؾ٘ر اعت اّا تا بٚ اّزٗس بخؾمؾاٗرسي ٗ فٖب

 اعت.اعاعي تٍ٘يد ٕاخاٍـ َّي را بٚ خ٘ر اختقاؿ رارٙ 

 
 عٌَ عْدٙ ىزايؼ ٍبٖآ بٚ اقتقار خدّاتي را ّي ت٘آ بٚ ؽزح سيز بزؽْزر:

ت٘عبٚ ٗ رؽد بخؾٜاي خدّاتي پيؼ اس اعتقالً)باسرىإي احداث اقاّتياٜٛاي تابغتإي  -1

 ٗ سّغتإي( اس ّيشآ رؽد تٍ٘يدا  بخؾٜاي سراعي ٗ فٖبتي بٚ ّزاتب بيؾتز ب٘ر.

اري ٕقؼ عْدٙ اي را رر تحً٘ ٗ رىزىٕ٘ي اقتقاار  احداث ّزمش بشره جٜإيزري ٗ بإند -2

 ٍبٖآ ابقاء ْٕ٘ر.

رر خالً جٖو جٜإي رُٗ بخؼ عْدٙ اي اس عزّايٚ رارآ ارٗپايي بزاي رر اّآ ّإدٓ اس  -3

ٍغْا  جٖو  عزّايٚ ٛاي خ٘ر را بٚ بإنٜاي ٍبٖآ ّٖتقٌ عاختٖد. باٍغبع با إتقااً ايأ   
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ّاتي د ارٙ اس ائ عزّايٚ ٛا رر اّا٘ر تجااري ٗ خا   عزّايٚ ٍبٖآ تالػ خ٘ر را بزاي اعت

 ّبغ٘و ْٕ٘ر.

با اؽغاً مؾ٘ر فَغغئ ٗ بيزٗٓ رإدٓ فاحبآ افَي يٓ ت٘عظ فٜيٕ٘يغتٜا ٗ ايجار  -4

مؾ٘ري بٖاُ اعزائيٌ  مَيٚ ّباّال  باسارٛاي خارجي اس فَغغئ بٚ ٍبٖآ ٗ فباٍيتٜااي  

 تجاري اس بٖدر حي ا بٚ بٖدر بيزٗ  ّٖتقٌ ىزريد.

افشايؼ تٍ٘يد ٕ ت مؾ٘رٛاي ٕ ت خياش عازآ ٗ باٚ ْٛاآ ٕغابت افاشايؼ رر يّادٛاي         -5

حافَٚ اس يٕٜا باعج ٗرٗر عزّايٚ ٛاي قابٌ ت٘جٜي اس ع٘ي ائ مؾا٘رٛا باٚ بإنٜااي    

اّ٘ر خدّاتي ٗ ت٘ريغتي ّ٘رر اعت ارٙ قازار  ؽد مٚ بخؼ عْدٙ ائ عزّايٚ ٛا ررٍبٖآ 

 ّي ىزفت.

ررياي ّديتزإٚ ٗ بٖارر ّ٘ج٘ر رر يٓ بٜتزئ راٙ ارتبااعي  يت مؾ٘ر ٍبٖآ رر مٖار قبّ٘ -6

 تجار  رريايي با مؾ٘رٛاي ارٗپايي ٗ يفزيقايي بزاي مؾ٘رٛاي يعيايي ّي باؽد.

 
ّْٜتزئ رٍيٌ پيؾزفت اقتقار ٍبٖآ رٕٗ  بخؾاي خادّا  ّاي باؽاد. ٗ مؾا٘ر ٍبٖاآ رر       

س اّنإاا  بيؾاتز   عااً جٖاو راخَاي ا    15ّقايغٚ باا مؾا٘رٛاي عزباي ْٛغاايٚ عَيازرِ      

 بزخ٘ررار ّي باؽد. ٗ يٓ ِٛ بخاعز ع٘اٌّ شيٌ ّي باؽد.

 
ٍبٖآ با راؽتٔ ٕيزٗٛاي ّتخقـ ماريّد رر سّيٖٚ ٛاي ّختَف اقتقااري ٗ   :عَاهل اًساًي 

ارتباط ٗعيع باا باسارٛااي خاارجي رر ّقايغاٚ باا مؾا٘رٛاي عزباي اس اعتباار بيؾاتزي          

 . بزخ٘ررار اعت

 

 إيزري ٗ راٙ ٗ تزابزي اي اءٕقؾي ّْٜي را رر اّ٘ر باسرىإي جٜ آ ٗ ٛ٘اي : عَاهل جغزافيايي

ّي مٖد. بٚ عبارتي ٍبٖآ بزاي مؾ٘رٛاي عزبي ع٘ئيظ ؽزق ٗ پَي بئ ؽزق ٗ رزآ ٗ ياا  

 ررياي ّديتزإٚ ّحغ٘آ ّي ىزرر.حنِ رر ٗاسٙ اي بزاي ؽزق بزمٖار رر
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ّ ٚ اقتقار ٍبٖآ ماٚ رر اّ٘ر يٖب :عَاهل اقتصادي  ٙ  خاد اعات باا اعات ارٙ اس     اتي ّتبَا٘ر ؽاد

مؾ٘رٛاي ارٗپايي ٗ يا عزبي بٚ عٌَ عياعي يا اقتقاري ب٘ج٘ر يّادٙ با٘ر   ؽزايغي مٚ رر

 ت٘إغت عزّايٚ ٛاي ائ مؾ٘ر را بٚ ع٘ي خ٘ر جذآ ْٕايد.

رٗ تقار ٍبٖآ ّي ت٘آ اتناي بيؼ اسحد بٚ بخؼ خدّا   عدُ تٖاعاب اّنإاا  رر  ضبف اق

ٗ  با عايز بخؾٜاي  فٖبتبخؼ مؾاٗرسي ٗ يّادٛا بائ   ت٘سيع ٕابزابزرراقتقااري مؾا٘ر

ّزرُ ّي باؽد عَيزرِ ايٖنٚ رر يّدٛا ررٍبٖآ اس عاغح باااليي بزخا٘ررار اعات ٍٗاي ايأ       

رريّدٛا با اختالو فاحؼ بئ ّزرُ ت٘سيع ؽدٙ ٗ رر حاٍي مٚ عادٙ اي عازّايٚ ٛااي ماالٓ     

 ا ّي سٕٖد.بدبختي رعت ٗ پ ّيَيارري رارٕد  عدٙ اي رر فقز ٗ

 
 

 تخشْاي هختلف اقتصادي
 

 اهَرهالي ٍ تجارت الف ( تخش خذهات،
تزاسمؾااٗري ياا فاٖايع     تجار  اّ٘رّاٍي ٗ خدّا  بزاي اقتقار ٍبٖاآ بغايار باا اْٛيات    

اي اعت.ٍبٖآ بيؼ اس ٛزمؾ٘ر رييز ّٖغقاٚ خاٗرّيإاٚ اس رار عاتد باا مؾا٘رٛاي       مارخإٚ

ٙ ؽ٘ر. عَت رريّد عزا خارجي ّٖت ع ّي ٛااي حباا  عياعاي ٗ     ٕٚ ٕغبتا  سيار ٍبٖاآ رر رٗر

حباتي ْٛئ ّغالَٚ اعات.اْٛيت اقتقااري ايأ      ٛاي بي اقتقاري ٗ حتي تا حدٗري رر رٗرٙ

بخؾٜا ٕاؽي اس ّ٘قبيت جغزافيايي ائ مؾ٘ر اعت ٗ ٕيش فقز ٍبٖآ رر بزخ٘راري اس ّٖاابع  

 ؽدٙ اعت.  عبيبي  إييشٙ فباٍيت بؾتز رر بخؾٜاي ف٘ق

ٖآ بٚ عٖ٘آ يني اس مؾ٘رٛاي ِّٜ ت٘ريغتي ّديتزإٚ ؽزقي  رريّد سيااري را اس رٛياذر   ٍب

مٖد. ّْٜتزئ بخؼ خدّا  رر ٍبٖآ فٖبت ت٘ريغِ  فٖبت ت٘ريغِ ٕقيب خ٘ر مزرٙ ٗ ّي

ٚ  اعت سيزا ٍبٖآ راراي ع٘احٌ ٕشريل بٚ ِٛ ٗ سيبا  خزابٚ ٛااي ريياز    ٛاي باعتإي ٗ جاشبا

رّيإٚ ٍبٖآ را بٚ خاعز تابغتإٜاي عزر ٗ عزعبشي جبٌ ٍبٖآ ٗ ت٘ريغتي اعت.ّزرُ خاٗ

رٗعت رارٕد. ّزرُ رزآ ٕٚ فقظ اس يفتاآ ٗ رريا بَنٚ ْٛچٖئ اس  عزىزّيٜاي فزاٗآ بيزٗ  

رٕٗد ٗ رر  ٛاي باؽن٘ٙ ٍبٖآ ّي بزٕد  يٕآ بٚ ريدٓ خزابٚ ٗرسؽٜاي سّغتإي ٍبٖآ ٍذ  ّي

 مٖٖد. ّزاعِ جؾٔ ببَبل ؽزمت ّي
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ٍبٖآ مؾ٘ري اعت مٚ ْٛٚ ىزٜٗٛا بٚ يٓ رعتزعي رارٕد سيزا ائ عزسّئ رر ّغيز خغ٘ط 

اٍََْي بيزٗ  اىزچٚ رر عي جٖو راخَي يعيب  ٛ٘ايي بٚ عزاعز جٜآ قزاررارر. فزٗرىاٙ بئ

 اي رر ائ رابغٚ رارر. ريدٙ ٍٗي ٕقؼ عْدٙ

تجااري را رر ررٗٓ ّٖغقاٚ   ٍبٖآ اس جَْٚ مؾ٘رٛاي خاٗرّيإٚ اعت مٚ بيؾتزئ ّٖاعبا  

راؽتٚ اعت. بخؼ عْدٙ تجار  ٍبٖآ را ماالٛااي تزإشيات تؾانيٌ ّيدٛاد ّخاٌ رَاٚ  يرر        

ٚ   عزاق ٗ اررٓ ٗ اتّ٘بيٌ   پ٘عت  پٖبٚ ٗ پؾِ اس ع٘ريٚ  اي  إ٘ا  ّاؽيٖٜا ٗ ماالٛاي مارخإا

 ّتٖ٘  اس جاّبٚ اقتقاري ارٗپا ٗ اياال  ّتحدٙ يّزينا.

رر اقتقار ٍبٖآ رارٕد. پؾتيبإي ٗ حْايتي مٚ ق٘إئ بإني رر ٍبٖآ اس بإنٜا ٕقؼ اعاعي 

مٖٖد  خ٘ر رٍيَي بزىغتزػ بإناداري رر ٍبٖاآ اعات.اس جَْاٚ      بإنٜاي راخَي ٗ خارجي ّي

ٛاي بإني ت٘عظ فاحبآ  يساري عٌْ رر ىذاؽتٔ ٗ يا بزراؽتٔ عپزرٙ  ٗيضىيٜاي بإنداري 

عاالٗٙ باز بإال بيازٗ  راراي ّزاماش ّتبادر فازافي ٗ        افَي عزّايٚ اعت. رر ٛاز حااً   

تازئ   بٖياٜٛاي ّاٍي اعت. تباٍي اقتقاري ٍبٖآ بٚ چٖد عاٌّ بغتيي راؽتٚ اعات. اعاعاي  

باؽد ٗ حادٗر   ائ ع٘اٌّ  اّٖيت قإٕ٘ي حغابٜاي پٍ٘ي  تبديٌ يسار ارس ٗ فدٗر يسار عال ّي

 .مٖٖد % اس ٕيزٗي إغإي رر بخؼ خدّا  فباٍيت ّي67

 

 ب( تخش كشاٍرسي
% ؽااٌّ جٖيَٜاا   7% ؽاٌّ مٜ٘ٛاا  باتالقٜاا  بيابإٜاا ٗ حادٗر     52اس مٌ ّغاحت مؾ٘ر ٍبٖآ 

اي  % اس ّغاحت ٍبٖآ ّشرٗعي اعت. ٕ٘ار عاحَي اس يل يآ ٗ ٛ٘اي ّديتزا23ٕٚباؽد.تٖٜا  ّي

س رر بزخ٘ررا ب٘رٙ  ٗ حافَخيشي سياري رارر ٗ عْدٙ ّحق٘ال  سيت٘ٓ  ّزمبا   ّي٘ٙ ٗ ّ٘

% ررفد اس ٕيزٗي إغاإي رر بخاؼ مؾااٗرسي فباٍيات     12ييد.ٗ بيؼ اس  ائ ّحٌ ببٌْ ّي

 مٖٖد. ّي

مؾاٗرسي ٍبٖآ ٗابغتيي بغيار سياري بٚ عازّايٚ بخاؼ خق٘فاي رارر.اس عا٘ي ريياز      

رٛد رر عغح ٕاسٍي قزاررارر.بيؾتز سّيٖٜااي مؾااٗرسي    ٗاّٜايي مٚ رٍٗت بٚ مؾاٗرسآ ّي
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مٖٖد مٚ رر  عنار قزار رارٕد مٚ اس ٗعائٌ ٗ اّنإا  پيؾزفتٚ اي اعت ارٙ ّيرر ّٖاع  بقا  ٗ 

 ٛغتٖد.  بٜزٙ بخؾٜاي م٘چل اس راؽتٔ ٗعائٌ ّدرٓ بي

إي٘ر  ّ٘س  سيت٘ٓ  رال  ٗ ّزمبا   ّحق٘ال  عْدٙ مؾاٗرسي رر ٍبٖآ ؽاٌّ عيب ررختي 

اع  ٕيْاٚ ّزت اع ٗ   اعت. بارٜاي ّزمبا  ٗ ّ٘س رر عزتاعز خغ٘ط عاحَي  سيتا٘ٓ رر ّٖا  

 إد. بارٜاي عيب رر ّٖغقٚ جبٌ پزامٖدٙ

ٛاي عاحَي ٍبٖآ  ررٙ عنار ٗ ّٖغقاٚ جباٌ    ّٖاع  عْدٙ مؾاٗرسي رر ٍبٖآ عبارتٖد اس ررٙ

 ٍبٖآ

 

 ج( تخش صٌعت ٍ هعذى
 ٚ عااسي   ٍبٖآ اس ريزباس بٚ راؽتٔ فٖايع ّختَ ي چ٘ٓ يرر  حب٘با   فاب٘ٓ  فٖايع ؽيؾا

ىازرر. ّْٜتازئ    رٗرٙ ؽن٘فايي فٖبتي ٍبٖآ ّحغ٘آ ّي 1967-1974ّبزٗو ب٘ر.عاٍٜاي 

عٌَ ائ رؽد ٗ ْٕ٘ ايجار فضاي عاٍِ عياعي ٗ اقتقاري ّٖاعب ايجار مار بزاي ٕيزٗٛااي  

ٚ    فباً مؾ٘ر ٗ رفع ٕياس باسارٛاي عزبي ب٘رٙ باافي اس بخؾاٜاي    إد.فاٖايع راذايي ٗ پارچا

ٖ  عْدٙ فٖايع مؾ٘ر ّحغ٘آ ّي بت ياار ؽادٙ فاٖايع تٍ٘ياد ٕ٘ؽاابٚ       ؽ٘ر عالٗٙ بز فا

ٗعائٌ چزّي  فاب٘ٓ  يرايؾي ٗ رارٗيي  ع٘پزفغ ا   باعزي اتّ٘بيٌ  ؽنز ٕياش ّؾاغً٘   

 بٚ مارٕد.

ٗ ائ رر حاٍي اعت مٚ تٍ٘يدا  رييز بخؾٜاي فٖبتي ّإٖد ّباارٓ ٗ فاٖايع ؽايْيايي اس    

ي باشره ّتْزماش   تزي بزخ٘ررارٕد.بيؾتزئ ّؤعغا  فٖبتي ٍبٖآ رر ؽٜزٛا ارسػ پائئ

% 21إد. ٗ بيؼ اس  % اس ّزامش تٍ٘يدا  فٖبتي تْزمش يافت66ٚباؽٖد.تٖٜا رر حّ٘ٚ بيزٗ   ّي

 مٖٖد. اس ٕيزٗي إغإي رر بخؼ فٖايع فباٍيت ّي

يٛاال خاااُ  خ٘ارٗبااار  ّٖغاا٘جا    فااٖايع عْاادٙ رر ٍبٖااآ ؽاااٌّ عاايْآ  تٍ٘يااد مارااذ 

 ٗ ّحق٘ال  فَشي باؽد.ٛاي ٕ تي  ّ٘ار ؽيْيايي  ج٘اٛزا   فزيٗررٙ

 ّٖابع عبيبي رر ائ مؾ٘ر ٕيش عٖو يٛل  عٖو يٛٔ  عٖو ىچ ٗ ّاٛيييزي اعت.
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 د( تخش اًزصي
ىزرر. رر رابغٚ با امتؾاو ٗ اعتخزد ٕ ات   بزق رر ٍبٖآ اس چٖدئ مارخإٚ حافٌ ّي تٍ٘يد

يؾياٙ رر ٍبٖآ خاُ عَيزرِ ح اريٜاي إجاُ ؽدٙ تامٖ٘ٓ ٕ تي رر ٍبٖآ يافت ٕؾدٙ ٗ رٗ پاال

 مٖد. ٗج٘ر رارر مٚ تقاضاي باسار راخَي را تاّئ ّي

 
 صٌعت تَريسن

حدٗر يل چٜارُ رر يّد ٍبٖآ اس عزي  جٜإيزري تاّئ ّي ىزرر. تا قبٌ اس جٖيٜاي راخَي رر 

           1974ّيَي٘ٓ جٜإيزر اس ٍبٖآ ريدار ّي مزرٕد تا جاايي ماٚ رر عااً     2ٍبٖآ عاٍيإٚ حدٗر 

% رر يّدٛاي خارجي مؾ٘ر 20يخزئ عاً قبٌ اس ؽزٗ  جٖيٜاي راخَي(  فٖبت جٜإيزري  )

 را تاّئ ّي ْٕ٘ر.

 ّْٜتزئ ع٘اَّي مٚ عبب جذآ ت٘ريغِ بٚ ائ مؾ٘ر ّي ؽ٘ر عبارتٖد اس:

 ٕشريني يٓ بٚ ارٗپا ٗ قزار ىزفتٔ رر مٖار ررياي ّديتزإٚ -1

 بيٜارريچٚ اي بزاي ٗرٗر بٚ مؾ٘رٛاي عزبي بزاي رز -2

 ٕشريني ٍبٖآ بٚ اّامٔ ّقدط ّ٘ج٘ر رر فَغغئ -3

 چؾِ إداسٛاي سيبا ٗ يفتاآ ررخؾآ -4

 ٗج٘ر اّامٔ باعتإي ب٘يضٙ رر ؽٜزٛاي ببَبل ٗ بيَب٘ط -5

ّٖاع  ف٘فز حْإا فاٍ٘را بحْدٗٓ عاٍيٚ ع٘ق اٍغزآ ٗ بزّإا جشء ّٖاع  ّٜاِ ت٘ريغاتي   

 ٛغتٖد.
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 96ٕٔ ٍا 3ىغايت  6181ضاظ تاظضگاّي اظ ؼاه 

 اضظؾ: ٕعاض زالض

 4811*  4831*  4833 4831 4831 4831 4831 سال
ياّْ  1

4814 

 64816 11188 11331 11161 11111 18811 11168 16111 صادرات

 41133 18141 11111 311361 18181 11811 18831 81111 ٔاردات

 1141 تزاس تجاري

)+( 

8881+ 48111- 41133- 48111- 
1448- 

81468+ 41111+ 

 ياخذ: آيار  گًزك جًٕٓري اساليي ايزاٌ  

  

 6191ٍَٖتطيِ اقالً صازضاتي تٔ ىثْاُ زض ؼاه 

 اضظؾ: ٕعاض زالض

 ارسش َاو كـاال

 81181 فزش ٔ گهيى ٔ ضٕياک
 61111 إَاع پستّ

 6143 سايز تٕتَٕٓا
 6113 اَگٕر خطک کزدِ

 4411 يخًزْاي فعال
 118 سايز ضيز خطک صُعتي

 161 خزيا
 134 کتاب ٔ بزٔضٕر

 816 نٕاسو سز ييش ٔ آضپشخاَّ
 618 سايز نٕنّ ْاي يسي

               ياخذ:آيارگًزک جًٕٓري اساليي ايزاٌ                                         

  

  

 6191ٍَٖتطيِ اقالً ٗاضزاتي اظ ىثْاُ زض ؼاه 

 اضظؾ: ٕعاض  زالض

 ارسش َاو كـاال

 3111 تخى سبشيجات

 1411 کٕدْا

 8118 سايز قطعات گٕضت بي استخٕاٌ يخ سدِ

 6111 کتاب ٔ بزٔضٕر

 6131 عهف کطٓا

 4111 کاکائٕ

 4184 سٕنفات پتاسيى

 4611 سايز ياضيٍ آالت چاپ

 4411 پٕضص کف ٔ ديٕار

 4444 دستگآْاي يٕ سدايي غيز اس ريص تزاش
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 طاُ ٗ ىثْاُجسٗه ٍثازالت تجاضي تيِ جَٖ٘ضي اؼالٍي اي

 2162ٍإٔ  9ىغايت  2112طي ؼاه ٕاي 

 اضظؾ: ٕعاض زالض

 6146ياّْ 1 6144 6141 6111 6113 6111 6111 6111 سال

 11111 11413 13141 11413 11141 16811 11116 81841 صادرات

 41141 11141 11631 11131 11116 84311 11111 11111 ٔاردات

 +68111 61618 -1114 -61361 -83486 +61166 -1118 -61186 تزاس تجاري

  

 ٍثازالت تاظضگاّي ىثْاُ تا جٖاُ

 اضظؾ: ٍييياضز زالض

 6144 6141 6111 6113 6111 6111 6111 6111 سال 

 1/4 1 1/4 8/6 1/4 1/4 3/4 3/4 صادرات

 41 43 4/46 8/46 1 3 1 6/3 ٔاردات

 -8/41 -41 -1/41 -41 -1/1 -8/1 -3/1 - 1/1 تزاس تجاري

   ITCياخذ: آَكتاد،

  

  

 ٍَٖتطيِ اقالً صازضاتي ىثْاُ تٔ جٖاُ

 اضظؾ: ٍيييُ٘  زالض

 ارسش َاو كـاال

 811 يزٔاريذ طبيعي ٔ سُگٓاي گزاَبٓا 

 611 آٍْ ٔ فٕالد

 464 تجٓيشات انکتزيکي

 11 يس ٔ يصُٕعات اس يس

 31 يحصٕالت ضيًيايي غيز آني

 11 سايز يحصٕالت حيٕاَي

                  ITCياخذ:                                     
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 ٍَٖتطيِ اقالً ٗاضزاتي ىثْاُ اظ جٖاُ

 اضظؾ: ٍيييُ٘ زالض

 ارسش َاو كـاال

 181/8 سٕختٓاي يعذَي 

 381/4 چذٌ ٔ آٍْ

 611/4 ياضيٍ آالت ٔ ٔسائم يکاَيکي

 811/4 ٔسائم َقهيّ سييُي

 443/4 يزٔاريذ طبيعي ٔ سُگٓاي گزاَبٓا

 313 تجٓيشات انکتزيکي 

 361 يحصٕالت دارٔيي
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