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 سًیا ٍ سگا ٍ ًفت تَلیذ ٍ تَسعِ ف،کتطاا ًَیي یّاٍریفٌا ِـت آىیکی صَـتکٌَل تستگیٍا اى ٍیزا سگا ٍ ًفت تخص

 اىَـعٌ ِـت صـتخ يـیا تا ستا ُیذدگز سثة سگا ٍ ًفت دراتصا اس حاصل ارسی  یذّاـهدرآ ِـت رَـکط مزـهث

 .دگیز ارقز دُتفاـسا ردَـه پاارٍ یِدتحاا ٍ ُهتحذ تیاالا یسَ اس ّا تحزین دىکز هؤثزتز ایتز یکلیذ یـتخط

پضٍّص حاضز تا رٍش تَصیفی تحلیلی ٍ تا استفادُ اس هٌاتع کتاتخاًِ ای درصذد پاسخگَیی تِ ایي سَال تَدُ است 

ست؟ یافتِ ّا کِ استزاتضی تحزین ّای تیي الوللی چِ تاثیزی تز الگَّای تَسعِ یافتگی صٌعت ًفت ایزاى داضتِ ا

حاکی اس آى است کِ تحزین ّای تیي الوللی طی سالیاى اخیز تز تاسارّای هالی ٍ سزهایِ گذاری ّای خارجی ٍ 

تاالخص تز هیشاى تْزُ تزداری ٍ تْزُ ٍری هیادیي صٌعت ًفت تاثیز گذار تَدُ است ٍ الگَی هطلَب تَسعِ صٌعت 

لوللی ، اجزای تلفیقی الگَی تَسعِ هثتٌی تز تْزُ تزداری ٍ تْزُ ٍری ًفت در راستای هقاتلِ تْیٌِ تا تحزین ّای تیي ا

 .هیادیي ٍ هخاسى ٍ الگَی تَسعِ هثتٌی تز تکٌَلَصی ٍ فٌاٍری است
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 مقذمٍ

 .ذبضرـآل تزطثـى كطزى اؾـت آل زض فطنىألـطاه پـؽ اظ اهقالة اؾالنآل حـوازث لوهبلوهـآل ضا ثى ذهـول ا

 .وألـػى آنطألـكب ينـواضى پطتهـف و رهزـبم ثطاهلألـع ثوزى اؾـت ة اؾالنآل ثـب غطة و ثىالضواثـظ األطاه پؽ اظ اهق

اهقالة اؾالنآل نوافقـت و ينطايآل  الطچـى ينألكـى تحطألـن األـطاه اظ ؾـوآل آنطألـكب زض عـوم ؾـبميبآل پـؽ اظ

 آنطألـكب ضا ثـى ينطاى زاقـتى اؾـت انـب انـطوظ تحطألـن ثبضظتطأله قـبذم رهل أللط زوؾـتبهقـطكبآل اضوپبألـآل و ز

 يبألـآل ثب يسف آهچى كى نكـرم اؾـت تحطألن .ؾـطز ثألـه األـطاه و غـطة ثى ضيجـطآل األـبامت نتحسى آنطألكبؾـت

 زقتهبزض ا ضآلنحو هقكآل ا ثوزهاألطاه ثب فهبألت ثى زاضت ـهف نهقت .عبفـت ثـى زهجبم تغألألط ضفتبض ككـوضيب يؿـتهسا

 مـمألز ىـث واظ آه  حبنمآل يب آوضزىفطو  هفت ثى ككوض آليب نساظ زضآ نينآل فـثرو تبنأله  اهطـألا ؾالنآلآل اضرنيو

  .ؾتا پصألطفتى زآلألبظ تبحألط يب تحطألناظ  هبقآل زآلقتهبا آلبـي ألتزوسـنحاظ  زوـذآل زبـقتها هالـك تـنبيأل

 و نجبزالتآل آلزقتهبا تنهبؾجب زهطـك وزسـنح قـعطألاظ  تـمزو سـچه بـأل ألك ىسـق آلعـألض ىـثطهبن انسـقاتحطألن 

ؾبم لصقتى  04كى ينواضى زض عوم ت ـؾااقتهبزآل   ؾألبؾآل نرتمف نقبنس ثب فيس ضككو ثط ضفكب مفنبا اآلثط

 اهفهو ثى غمتا كى يب تحطألناظ  وفآلـه.نهقت هفت ، نبزضات هفت و ثبعجـ توؾقى هفتآل ضا يسف قطاض زازى اؾت 

 نكنوم ثطآل زقتهبا تنهبؾجب .ؾتآل ازقتهبا تطألن نهبؾجبـتح زوـآلقـن آلـتمق ىـقيطأل ىقو مفنبو ا رهل ربأللعأله

 .ثأله ككوضيب نآل ثبقس نبمآلو  ضآلتزباظ  نـفآل ازبـقتها ثظضوا اؿهوا

آهچى زض األه نقبمى نوضز ثحج و ثطضؾآل قطاض نآل لألطز األه اؾت كى نبيألت اؾتطاتػآل تحطألن يوقنهس چألؿت و 

طألن يبآل يوقنهس ثط توؾقى ألبفتلآل نهقت هفت عآل ؾبم يبآل اذألط چى تبحألطآل زاقتى و ضايكبضيبآل األطاه ريت تح

؟ فطضألى نحوضآل زض األه نقبمى األه اؾت كى ، تحطألن يبآل يوقنهس ثب اظ ثه ثؿت تحطألن يب چى ثوزى اؾت ثطوه ضفت

كتطك اهطغآل و اهتقبم تكهوموغآل ثى نهقت األزبز نحسوزألت زض ثبظاضيبآل نبمآل ، ؾطنبألى لصاضآل ذبضرآل زض نألبزأله ن

هفت تبحألطات نهفآل ثطربآل لصاقتى اؾت و املوآل توؾقى نجتهآل ثط زاهف تكهوموغآل زض نهقت هفت ثى فهواه املوآل 

اظ األه ضو نينتطأله يسفآل  .توؾقى نهبؾت تطآل هؿجت ثى املوآل توؾقى ثيطى ثطزاضآل زض ككوض نب تطرألح زازى نآل قوز

، نألعاه احطپصألطآل نهقت هفت اظ تػآل تحطألن يوقنهس، تقألأله نبيألت اؾتطاهؾط قطاض لطفتى اؾتأله نغبمقى نس كى زض ا

 .توؾقى نهقت هفت نآل ثبقسنتقبثم افنبم تحطألن يبآل يوقنهس و تقألأله املوآل نهبؾت 

زآوضآل األه نقبمى اظ هؾط يسف )ثهألبزآل (، اظ هؾط نبيألت )نغبمقى اكتكبفآل (و اظ زألسلبى پبضازاألنآل )كألفآل ( اؾت و لط

 .زازى يب زض آه ثى قكم كتبثربهى اآل اظ نهبثـ نرتمف األهتطهتآل و غألط األهتطهتآل و ثى ضوـ فألف ثطزاضآل اهزبن قسى اؾت

زض نوضز اثقبز نرتمف تبحألط لصاضآل تحطألن يبآل ثأله امنممآل ثط اقتهبز هفتآل األطاه و آؾألت قهبؾآل توؾقى نهقت هفت 

 نهغفبألآل و ثركبألف .نقبالت اضظهسى اآل هوقتى قسى اؾت ب وتحقألقبت لؿتطزى اآل نوضت لطفتى اؾت و كتبة ي

ثى األه نين زؾت  ثطضؾآل آحبض تحطألن يبآل اقتهبزآل ثط زو نهقت هفت و لبظ زض األطاه(  زض پػويكآل ثب يسف 1151)

زض فأله األهكى نآل تواه  .طاى ثب آحبض نخجت و نهفآل زض يط ككوضآل ذوايس ثوزتحطألن يبآل اقتهبزآل ينواضى ينألبفتهس كى 

آحبضآل نبههس ذوزكفبألآل، غألطواثؿتى ثوزه، اقتهبز، ذوزثبوضآل و غألطى ضا ثى فهواه آحبض نخجت تحطألن هبن ثطز ومآل آحبض 

فؿبز و ضاهت ذواضآل  فطاواهآل نبههس لطاه تط قسه واضزات، كبيف حزن نبزضات، قبچبق و قجى قبچبق، كنجوز اضظ و

نألعاه واثؿتلآل يط  .اظ رنمى آحبض نهفآل يؿتهس كى زض قطاألظ تحطألن ثألكتطأله ضطثى و آؾألت ضا ثى ككوض واضز نآل كههس

ثرف اقتهبزآل ثى ؾبألط ككوضيب، نينتطأله نومفى زض تقألأله نألعاه آؾألت پصألطآل آه ثرف زض قطاألظ تحطألن ثى قنبض 
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( نؿبمى انمآل ؾألبؾت لصاضآل اقتهبزآل ؾألبؾآل هفت األطاه و تبحألطپصضآل 1151زض نقبمى عغألبهآل و زضذكبه ) . نآل ضوز

يبألآل كى زض  عطحآه اظ تحطألن يبآل ثأله امنممآل اؾت، آهيب ثب ضوألكطزآل تونألفآل تحمألمآل ثى األه نين زؾت ألبفتهس كى 

ضآل اقتهبز لصا تأحألط فوانم نتهوفآل اظرنمى ؾألبؾت قـوز ، تحـت ظنألهى فطاألهس تحطألن اقتهبزآل األطاه تهوألت نآل

امنمم فنونبً ثطاؾبؼ  هؾبن ثألهو  يبآل ضايجطزآل آنطألكب فمألى ككـوضيبآل نهغقـى نحسوزألتو  ؾألبؾآل هفت اؾت

لصاضآل  لألطآل ؾألبؾت يبألآل ينواضى فبنم انمآل تهنألن ضطوضت چهـأله .هألبظيبآل اقتهبز ريبهآل تهؾألن قسى اؾت

آزنآل و قطألكآل ) .اؾت اآل اظرنمى األطاه ه نهغقىهفت اظ ؾوآل ككوضيبآل نهقتآل زض ثطذوضز ثب ثبظأللطا اقتهبز ؾألبؾآل

( زض پػويكآل ثب يسف ثطضؾآل احط ثبظلكت تحطألن يبآل حبهوألى آنطألكب ثط نهقت هفت و لبظ األطاه ثب ضوألكطز 1151

ربهجي تنبنآل اقسانبت نحسوزكههسى و  ألك فنـبم فـوضآل وتقألأله فطنت يب و تيسألسيب األه نين ضا اضائى هنوزهس كى ا

فنبم قسى اؾت، هكبه اظ زقواضتط قسه وضقألت ثطاآل نهقت ا فبنمي چهسأله ؾبم ثط اقتهبز األـطاهتحطألنآل كى زض 

 قسضت اهحهبضآل زومـت آنطألكـب زض حـوظي تـطاكهف .حوظي ضواثظ نبمآل و ثبهكآل زاضز وألػى زض هفت و لبظ األطاه، ثى

هفت ذبن األطاه  حبنم اظ فطوـ ربألآل وروى يبألآل كى ثى زضألبفت و ربثى ثبهكآل و افالن توقف فقبمألت ثبهك يـبآل

ينچهأله زؾتطؾآل ثى وروى حبنم اظ  كطزهس، هكبه اظ وضـقألتآل زقـواض زض حـوظي تومألـس زضآنـس هفتـآل و اقسان نآل

ينچهأله زض األه نغبمقى نكرم  .نحهوالت پتطوقألنآل زاضز يبآل هفتآل و فطوـ هفت ذبن، نألقبهبت لبظآل، فطآوضزى

قطاألظ تحطألنآل زاضز  اآل وألـػى ثـطاآل ازاضي كـكوض زض ضو، هألبظنهس زاقته ثطهبنـى نقبثمى ثب قطاألظ تحطألنآل پألفقس كى 

زض قطاألظ اضغطاضآل األزبزقسى هبقآل اظ تأحألط  و ثركآل اظ األه ثطهبنى، وروز قواهأله و نقطضات وألػى ثطاآل ازاضي ككوض

بؾت توؾقى اآل ثطاآل نهقت و ارطاآل اقسانبت نتهبؾت ثب نقبثمى ثب تحطألن و تسوأله املوآل نته يبآل اقتهبزآل تحطألن

 اؾتهفت 

 چارچًب وظری : تحریم َای بیه المللی

ضوـ قجم اظ  تحطألن اقتهبزآل يألچلبى ثيتطأله ضوـ حم و فهم نربننبت ثأله امنممآل هجوزى اؾت انب ينألكى آذطأله

ه، افغبهؿتبه، تبكهوه فطاق، ألولؿالوآل، ألوهبه، مألجآل، مألجطألب، ضواهسا، ؾألطامئو 1554اظ ؾبم  .توؾم ثى ظوض ثوزى اؾت

نمم  عبمجبه و امقبفسى، كهلو، ؾوزاه، ثقضآل اتجبؿ مجهبه، كطى قنبمآل و األطاه اظ عطف قوضاآل انهألت ؾبظنبه لطوى

تحطألن زض تئوضآل ثى فهواه اثعاضآل ثطاآل ثطقطاضآل نمح پبألساض ريبهآل توؾظ قوضاآل انهألت ؾبظنبه  .تحطألن قسى اهس

ذبنآل ثسم  آل زؾتألبثآل ثى ايساف نمآل ألب نهغقى اآل ككوض ألب ككوضيبآلنمم ثى وروز آنس ومآل زض فنم ثى اثعاضآل ثطا

ثهب ثى تقطألف، تحطألن اقتهبزآل فجبضت اظ ألك ؾمؿمى ؾألبؾت يبآل ثطهبنى ضألعآل قسى ثى زومت ثطاآل نحسوز  .قس

تحطألن يب نآل .كطزه نهبؾجبت اقتهبزآل ثب زومتآل زأللط، ثى نهؾوض زؾتألبثآل ثى ايساف ؾألبؾآل و اقتهبزآل ذوز اؾت

تحطألن ثأله امنممآل نؿتمعن  .امنممآل افنبم قوهس ههس ثى عوض ألك ربهجى، چهس ربهجى و ألب ثطاؾبؼ قغقهبنى يبآل ثألهتوا

ربهجى نقنوال چهس ككوض ثطاآل افنبم تحطألن فمألى ألك ككوض  نسوض قغقهبنى ؾبظنبه نمم اؾت؛ انب زض تحطألن چهس

زو  .ثى تهيبألآل فمألى ككوض زأللط واضز فنم نآل قوزألك ربهجى هألع ألك ككوض  زض تحطألن .زأللط ثب ين توافق نآل كههس

الط زض ألك  .قغقهبنى قوضاآل انهألت هألؿت و توافق ككوضيب ظنألهى تحطألن ضا فطاين نآل كهس نوضز اذألط نؿتمعن نسوض

ألك  ربهجى ألب ثأله امنممآل حمقى ضقألف وروز زاقتى ثبقس كم تحطألن ضقألف نآل قوز، ظألطا اؾتحكبن كمآل ستحطألن چه

پؽ اظ ضوآل كبض آنسه ثبضاك اوثبنب ( 600 1145)حبفؼ هألب،.ى نقبونت ضقألف تطأله حمقى آه ثؿتلآل زاضزث ضقتى ظهزألط
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 يبآل رسألسآل ثب فهواه تحطألن تقبنم و فكبض زض ذهول األطاه، تحطألن ثب ؾألبؾت ذبضرآل زوؾوألى تنبؼ و نيبض ألب

ضفتبض األطاه زض ظنألهى يبآل نوضز كههسى نغطح لطزألس يسف األه ؾألبؾت زوؾوألى تغألألط  يبآل يوقنهس، يسفنهس ألب فمذ

قسه ثب  هتألزى چهأله ؾألبؾتآل پطيألع اظ ضوثطو .ثوز قبنم تطوضألؿن، حقوق ثكط و فقبمألت يبآل يؿتى اآل هلطاهآل آنطألكب

ؾبألط ككوضيب اقسان ثى  و زض ينأله ضاؾتب آنطألكب ثب رمت ينكبضآل ثوززو لعألهى األطاه يؿتى اآل و حنمى هؾبنآل ثى األطاه 

يوقنهس فمألى نقبنيبآل األطاهآل، ؾپبى پبؾساضاه اهقالة اؾالنآل، نهبألـ هؾبنآل، ثهألبزيبآل نين يبآل  افنبم تحطألن

اقتهبزآل قبنم ثركيبآل ثبهكآل، ثألنى اآل، تزبضآل و ؾطنبألى لصاضآل، ثرف اهطغآل قبنم هفت، لبظ، ثهعأله و پتطوقألنآل، 

ذآل اظ تحطألن يبآل افنبم قسى زض األه ثرف ثى ثطضؾآل ثط.يبآل حنم و هقمآل قبنم ككتألطاهآل و يواپألنبألآل هنوز ثرف

 .اظ ؾوآل ثطذآل اظ ككوضيب نآل پطزاظألن

  مریکاآ ٌمتحذ تیاالاتحریم َای  

 تـؾألبؾ افيسا زپألكجط اآلثطاآل  ؾألمىو اهفهو ثى زآلقتهبا آلطألن يبـتحى اآل اظ سـألهافع ضعو ثى ذألطا آليب مؾبزض 

 نمم هنبظؾبزض  زذو شهفو عطألقاظ  ثهوضت غألطنؿتقألن ألبو  ربهجى ألك ضى عوـثو اؾت  زىطـك زىتفبـؾا رآلضبـذ

 سـها ىككألس چبمف ثىضا  يبألف ؾتىاذو كى يب ضككواظ  ثطذآل فمألىضا  زآلقتهبا آلبـي طألنـتح نهألتآل اضاقوو  نتحس

هرؿتأله تحطألن ربنـ ؾطاؾطآل فمألى األطاه زض زوضاه نقبنط، تحطألن األطاه اظ ؾوآل اهلمؿتبه زض  .ؾتاهنوزى  مـتحنأل

ثهبثطاأله  .كطز ؾبظآل نهقت هفت ضا زهجبم نآلنس نهسق ثى وظاضت ثوز كى وآل يسف نمآل واكهف ثى اهتربة زكتط نح

واكهف فمألى نمآل قسه  زض ضاؾتبآلاومأله قغقهبنى قوضاآل انهألت فمألى األطاه زض ظنبه هرؿت وظألطآل نحنس نهسق و 

اكهف ثى تؿرألطالهى يبآل اقتهبزآل وؾألقآل ضا زض و تحطألن 1544انب آنطألكب هألع زض ؾبم  .نهقت هفت األطاه نبزض قس

بآل ؾألبؾآل و هؾبنآل ننكه ثطاآل اييزومت آنطألكب پؽ اظ آهكى تنبنآل ض .ربؾوؾآل زض تيطاه فمألى األطاه وضـ هنوز

اآل ثى هبن نحبنطى اقتهبزآل ضا فمألى  وازاقته األطاه ثى آظازؾبظآل ربؾوؾبهف زض تيطاه ضا تزطثى كطز، حطثى تبظى

ضؾنب آغبظ حهط اقتهبزآل فمألى األطاه ضا افالن  1115اوم ذطزاز  رنيوضآل اؾالنآل األطاه ثى كبض لطفت و زض ضوظ

األه تحطألن تهيب تحطألن افنبمآل آنطألكب ثط ضس األطاه اؾالنآل هجوز ثمكى ؾطآغبظآل ثط زاؾتبه پط فطاظ و فطوز  .هنوز

زض  ثى واقـت يبآل األطاه قست لطف اآل كى زض زوضى ظنبنساضآل ثألم كمألهتوه، ضوهس تحطألنيبآل األطاه ثوز ثى لوهى  تحطألن

يبآل هفتآل  يبألآل هنوز كى ثى نورت آه قطكت ، كمألهتوه ضئألؽ رنيوض وقت آنطألكب اقسان ثى وضـ تحطألن1551ؾبم 

ثب األطاه هألع ينچهأله ضواثظ ثبظضلبهآل  .يبآل هفت و لبظ األطاه نهـ قسى ثوزهس لصاضآل زض عطح آنطألكبألآل اظ ؾطنبألى

 (1161150)نطزاهآل و ثينهآل،ربهجى قغـ لطزألس ألك

هرؿت، پألساألف و  قس6 ؽبيط، زو پسألسى رسألس زض فطنى ؾألبؾت تحطألن اقتهبزآل ۱441اظ ؾبم بثم شكط اؾت كى ق

ثآل قك  .يبآل يوقنهسزون، لؿتطـ فعاألهسى تحطألن  يبآل غألط زومتآل؛ لؿتطـ تحطألن اقتهبزآل فمألى افطاز و ؾبظنبه

 ۱1زض تبضألد  .ضا ثط ضس األطاه ضواه ؾبذت يب اآل األطاه زأللط فبنم نينآل اؾت كى نود رسألس تحطألن پطوهسى يؿتى

اآل ثى األه  ؾبظنبه ألبفتى  اآل اؾتكجبض، يزني يبآل هؾبن ضؾبهى ثطزه اظ ؽطفألت  يبآل نهبفقأله ثب ثيطى زضوغلوألآل 41نطزاز 

يبآل األطاه ثى نواظات لؿتطـ كألفآل،  اآل فمألى األطاه اؾالنآل تساضك زألس و زض پآل آه تحطألنثيبهى ضا زض ؾغح لؿتطزى

 (1161143،)نبظألهآل.ـ كنآل ضا تزطثى كطزلؿتط

 َای شًرای امىیت سازمان مللتحریم 



 325... تحزین استزاتژی تاثیزگذاری ارسیابی

آل رسألسآل ضا فمألى رنيوضآل يب اآل األطاه ضنه آهكى نزنوفى تحطألن يبآل قوضاآل انهألت فمألى ثطهبنى يؿتى قغقهبنى

يبآل  تحطألنتحنم زاز تب  ضؾبهس، چبضچوة قبهوهآل رسألسآل ضا زض اذتألبض آنطألكب قطاض نآل اؾالنآل األطاه ثى تهوألت نآل

اآل األطاه عآل قف قغقهبنى قوضاآل انهألت،  پؽ اظ نحكونألت ثطهبنى يؿتى .ضا ثطاآل األطاه ؾرت تط كهسألكزبهجى 

يب ثى عوض نؿتقألن اقتهبز األطاه ضا  امجتى األه تحطألن .لطفت اآل األطاه اثقبزآل ثأله امنممآل ثى ذوز  نوضوؿ ثطهبنى يؿتى

ى يب ثى نوضت ثطاآل ضطثى ظزه ثى اقتهبز األطاه عطاحآل قس األه تحطألنزاز انب زض فأله حبم  نوضز يسف قطاض هنآل

ثطاآل نخبم ينواضى ازفب قس كى تحطألن ثبهك ؾپى و ككتألطاهآل األطاه، نطفبً ثى محبػ اضتجبعبت نككوك األه زو  .ثوزهس

، 1303ضى، قغقهبنى قنب1313، قغقهبنى قنبضى1252قغقهبنى قنبضى  .اآل األطاه نوضت لطفت هيبز ثب پطوهسى يؿتى

، يفت قغقهبنى تحطألنآل قوضاآل انهألت 1540، قغقهبنى 15۱5، قغقهبنى قنبضى 1411، قغقهبنى قنبضى 1441قغقهبنى 

 .اؾت اآلفمألى رنيوضآل اؾالنآل زض ذهول پطوهسى يؿتى 

 َای اتحادیٍ اريپاتحریم 

هبنى قوضاآل انهألت، اقسان ثى افنبم و زض پألطوآل اظ قغق 1141ثطاثط ثب يكتن اؾفهس  ۱443فوضألى ؾبم  ۱3اتحبزألى اضوپب اظ

يبآل  تواهؿت زض پألكجطز فهبوضآل يب ثى األطاه كطز كى نآل يب زض اضؾبم قغقبت، تزيألعات و فهبوضآل ثطذآل نحسوزألت

يبآل  يبآل ثقس لؿتطـ ألبفت و تزيألعات و فهبوضآل يب زض ؾبم األه نحسوزألت .اآل نوحط واقـ قوز نوقكآل و يؿتى

آه ظنبه ثبظضؾآل كباليبآل اضؾبم قسى ثى األطاه اظ عطألق نؿألطيبآل ظنألهآل و زضألبألآل ينچهأله اظ  .ثألكتطآل ضا قبنم قس

 (1161141،)پوضاحنسآل.افعاألف ألبفت

 وفتی یَا تحریم

 قعط ثى كى يبألآل قطكت  اآلطـث ضا بألآلـي ظاتبـنز ىـلطفت بهىـهك ضا اهطـألا ظبـل و هفت فـثر كى يبألآل تحطألن

 .  تــؾا ىــلطفت طــهؾ زض ســهنبأله كــكن اهطـألا ظبـل و تـهف نهقت نرتمف آليب فقبمألت توؾقى ثى نرتمف

 فمألى ضا يبألآلت ظانزبضات نهوة توؾظ زومت آنطألكب نقطاظ  آلــترغ ض،صكوــن آلبــطألنيــتح  بــث بثقــنغ

 ضا ثألكتط ألب و ضالز هنألمألو ۱4األه نين قبنم قطكت يبألآل نآل قوز كى كى  قتزا يساذو اىينط ثى ازآلفطا و يب قطكت

 زذو هفتآل نهبثـ توؾقى اآلثط اهألطا هبألآلاتو ثى اضآللص ؾطنبألى ألها ىـك سـهنبأله اضآلصـل ؾطنبألى نبيى1۱ زوضى ألك عآل

  و ىسـق بألــآلنـعجألق ظبـل بـأل هفت آلتبهكطيب ى،قس پبالألف هفتآل تنحهوال ،هفت قبنم  عـهأل هفتآل نهبثـ. ألساثألبفع

 نآل ضثكب هفتآل تنحهوال ىـكمأل مـهق و مـحن زض كى مومى طذغو اظ حفبؽت ألب ؾبذت اآلثط كى زقو نآل نحهوالتآل

 ،  ۱414  ىـئألغو زض بـپاضو ىـألزتحبا ظـتوؾ ىسـق شتربا آليب تحطألن ۱1 ثهس ثب نغبثق ( ينچهأله1361145)انبهآل،.ضوز

 و آلكمألس آليب وضآلفهب و اتىتزيألعـلوه طـي مبـهتقا بـأل و ىـفطض وـ،طـف تآلـثبألؿ هألع پباضو ألىزتحبا فضو آليبضككو

 ضزوـن اهألطا عجألقآل ظلب و هفت نهقت آلكمألس آليب ثرف زض سـهاتو آلـن ىـك نبمآل و ترههآل آليب كنك ينچهأله

 آلبـي  اضآلصـطنبألىلـؾ ىـلوه طـي سـثبأل وـفض آليبضوـكك مبـح فأله زض .هنبألهس ؿوـننه ضا زطـلأل اضطـق زىتفبـؾا

بآل األبالت اتحبزألى آنطألكب،اتحبزألى ثطذآل اظ نين تطأله تحطألن يهنبألهس  ؿننهو ضا اهألطا ضنصكو آلثرفيب زض سـرسأل

اضوپب و قوضاآل انهألت ثط ضس األطاه فجبضتهس اظ 6 اهتقبم پوم و نهبثـ نبمآل ثى األطاه و اظ األطاه ثى ؾبألط هقبط زهألب ، تحطألن 

، تحطألن ذسنبت اضؾبم پألبن يبآل نبمآل ثى األطاه ، تحطألن ت ثبهكآل ثب األطاه ، ننهوفألت ثألنىينكبضآل يب و نطاوزا

، كنك يبآل نبمآل و كنك يبآل تطرألحآل ثى زومت و عال ، امنبؼ و فمعات لطاهجيب، تحطألن افغبآل وانبؼ، اؾكه
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هيبزيبآل نبمآل زومت ، ننهوفألت واضزات و نبزضات نحهوالت پتطوقألنآل،تحطألن نطتجظ ثب ككتألطاهآل و ككتآل 

األطاه ، ؾبظنبه اهطغآل  ؾبظآل،تحطألن تزيألعات كمألسآل نهبألـ هفت ، لبظ و پتطوقألنآل ، ثبهك نطكعآل رنيوضآل اؾالنآل

 ...اتنآل و قطكت يبآل تبثقى و

 ایران ي الگًَای تًسعٍ صىعت وفت

األه زو نسم  .ثطضؾآل ؾبذتبض ؾبظنبهآل نهقت هفت زض ككوضيبآل نرتمف زهألب زو املوآل نرتمف ضا هكبه نآل زيس

ضآل و توؾقى وضآل، املوآل توؾقى نجتهآل ثط فهبوفجبضتهس اظ املوألآل توؾقى نجتهآل ثط ثيطى ثطزاضآل و ثيطى

املوآل هرؿت فنستب ثط اؾبؼ ثيطى ثطزاضآل و ثيطى وضآل اظ نألبزأله و نربظه هفت و لبظ ثى وؾألمى .تكهوموغألك

يسف اؾتطاتػألك و فنسى زض األه نسم ثيطى ثطزاضآل اظ نهبثـ هفتآل و .تكهوموغآل واضزاتآل و ؾطنبألى ذبضرآل قطاض زاضز

ظ قجألم ككوضيبآل حبقألى ذمألذ فبضؼ ا نهقت هفت زض ككوضيبآل.تومألس اضظـ افعوزى اظ آه اؾت 

املوآل زون نجتهآل ثط األزبز قبثمألت يب و ظألطؾبذت يبآل  .، فطاق  اظ األه املو پألطوآل نآل كههسقغط،فطثؿتبه،كوألت

تكهوموغألك و فهبوضآل ثيطى ثطزاضآل اظ نألبزأله و نربظه هفت و لبظ و األزبز اضظـ افعوزى ثى وؾألمى اهزبن فقبمألت يبآل 

 .ؾبذت تزيألعات و انوض فهآل زض كهبض اؾتفبزى اظ نهبفـ ثيطى ثطزاضآل ألب نؿتقم اظ آه اؾت نيهسؾآل ، تقنألطاتآل،

املوآل توؾقى و اضتقبآل نهقت هفت قبنم تهوألط كمآل نهقتآل توؾقى ألبفتى و قطاألظ تحقق آه ظألطثهبآل انمآل ثطهبنى 

ت كى األه نهبألـ توؾقى نهؾوض اظ املو عطح كمآل و ؾبذتبضآل اؾ .ضألعآل ثمهسنست توؾقى نهقت هفت زض ككوض اؾت

ثسوه قهبذت املوآل نهبؾت و قطاألظ ضؾألسه ثى آه هنآل  .ذوز ضا ثبألس نغبثق ثب آه ثطهبنى ضألعآل كههس و قكم زيهس

تواه ضايجطز زضؾتآل  ثطاآل ضقس نهقت پألف لطفت و األه نزنوفى فؾألن نهقتآل ضا ثى عوض ينبيهل و نهؿزن ثى 

 (2261150)ثكألطألى،.نقهوز ضايجطآل كطز

 ًسعٍ مبتىی بر بُرٌ برداری ي بُرٌ يری میادیه ي مخازنالگًی ت

نهقت هفت ذوز ضا نغبثق آه پبألى لصاضآل كطزى  املوآل ثيطى ثطزاضآل كى ثرف افؾنآل اظ ككوضيبآل هفت ذألع ريبه،

يسف .اهس ثطاؾبؼ ثيطى ثطزاضآل اظ نربظه هفت و لبظ ثوؾألمى ؾطنبألى لصاضآل ذبضرآل و تكهوموغآل واضزاتآل قطاض زاضز

األه ككوضيب حفؼ ؾين تومألس هفت .قى زض األه املو تومألس اضظـ افعوزى اظ فطوـ هفت ذبن ألب لبظ عجألقآل اؾتاظ توؾ

ذوز زض ثبظاض ريبهآل و تبنأله نغنأله هألبظ ثبظاض اهطغآل زهألب ضا ثى فهواه يسف اؾتطاتػألك حوز زهجبم نآل كههس و توؾقى 

 .تكهوموغألكآل يسفآل فطفآل زض ثطهبنى ضألعآل آهيب نحؿوة نآل قوز

هس اظ6 تبنأله ثرف فنسى ؾطنبألى و تكهوموغألكآل اظ نهبثـ ذبضرآل )اهزبن نغبمقبت اوألػلآل يبآل كمآل األه املو فجبضت

اكتكبفآل ، نغبمقى و توؾقى نألبزأله هفتآل و لبظآل ، ؾبذت و ههت تبؾألؿبت ثيطى ثطزاضآل ، حق انتألبظ 

بضرآل)اهزبن نغبمقبت نسألطألتآل نبههس (، تهنألن ؾبظآل ثب كنك نهبثـ قطكت يبآل ذ...تكهوموغآل،تبنأله تزيألعات و

ثطهبنى ضألعآل اؾتطاتػألك ألب انالح ؾبذتبض ؾبظنبهآل ،اذص ذسنبت فمنآل و اعالؿ ضؾبهآل نبههس نهبثـ نغبمقى ثبظاض هفت 

 و لبظ ألب انكبه ؾهزآل اقتهبزآل عطح يب(

 يابستگی بٍ درامذَای وفتی ي محًریت وفت در اقتصاد

، نيهسؾآل ؾبذت و تومألس ، عطاحآل نيهسؾآل و طى ثطزاضآل ،تقنألط و هليساضآلوح ثيالط فقبمألت يبآل نهقتآل ضا ثى ؾغ

زض ؾغح  .تحقألق و توؾقى تقؿألن ثهسآل كهألن فقبمألت نهقتآل زض ككوضيبألآل كى اظ األه املوآل توؾقى تجقألت نآل كههس
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يبآل يطرهس زض نهقت هفت األه ككوضفب نطاكع تحقألقبتآل ألب قطكت .ثيطى ثطزاضآل و تقنألط و هليساضآل قطاض زاضز

انب هقف فنسى اآل زض عطح كمآل نهقت و تبنأله تكهوموغآل و اهزبن كاله پطوغى يب .نيهسؾآل هألع فقبمألت نآل كههس 

ثى ينأله زمألم  .ككوضيبآل هفت ذألعآل نبههس فطثؿتبه ؾقوزآل ، كوألت، قغط، فطاق اظ األه املو پألطوآل نآل كههس.هساضهس

س نؿتقال اظ نهبثـ فؾألن هفت و لبظ ذوز ثيطى ثطزاضآل پؽ اظ هعزألك هألن قطه ؾبثقى زض األه نهقت يهوظ هنآل تواهه

يط چهس .نهقت هفت األطاه ين نخبم ضوقهآل اظ نسم توؾقى نجتهآل ثط ثيطى ثطزاضآل اؾت .(1061142،)ظيطائآل.كههس

نهقت هفت زض األطاه اظ تواه فهآل و نيهسؾآل ذوثآل هؿجت ثى ككوضيبآل هفت ذألع نهغقى ذمألذ فبضؼ ثطذوضزاض 

ظ فقبمألت يبآل توؾقى اآل زض األه نهقت ثى وؾألمى ؾطنبألى و تكهوموغآل ذبضرآل اهزبن نآل لألطز و اؾت انب ثؿألبضآل ا

ؾين ثبالآل قطكت يبآل ذبضرآل زض  .زضنس فنسى كبال و تزيألعات نوضز هألبظ األه نهقت اظ ذبضد تبنأله نآل قوز

فت األطاه زض توؾقى نألبزأله فقبمألت يبآل نغبمقى نربظه ، توؾقى نألبزأله هفتآل و تبنأله تزيألعات لواى هبتواهآل نهقت ه

ثطضؾآل قبذم يبآل اقتهبزآل هكبه نآل  .هفت و لبظ ذوز وتكألى األه نهقت ثط ؾطنبألى و تكهوموغآل ذبضرآل اؾت

واثؿتلآل زضآنسيبآل هفتآل فقت نبهسلآل .زيس زضآنسيبآل هفتآل هقف انمآل ضا زض اقتهبز األه ككوضيب ثبظآل نآل كهس

ض اظ نألمألبضزيب زالض ثبظاض نهقت .ثبفج قسى اؾت ككوضيبآل نصك األه فقت نبهسلآل.نهقتآل األه ككوضيب ضا نآل هنبألس

 .هفت زهألب ثيطى اآل هساقتى ثبقهس

نهبألـ نوروز زض األه ككوضيب ين ثغوض زضوهعا ضقس هكطزى اؾت و ثب قطاألظ فطيهلآل و ضوـ يبآل نسألطألتآل األه 

ازاضى .ثيطى وضآل پبألأله نآل ثبقس زض هتألزى غبمجب لطفتبض نككالت ازاضآل،اهحهبضات زومتآل و .نهبعق ؾبظلبضآل هساضز 

اهتقبم و پبالألف ألب نبزضات هفت ، هألبظنهس هألطوآل اهؿبهآل  فطآوضـ، ،يطى ثطزاضآل قبنم تبؾألؿبت اؾترطادقجكى ث

، ؾبظنبهسيآل نهؾن ، نهضجظ ، )هؾبن نهس و قبفسى نسألطألت تواهنهس و نترهمنبيط ذهونب تكهؿأله يبآل ثب تزطثى و 

تزيألعات و قغقبت و تكهوموغآل يبآل نوضز هألبظ اؾت كى زض اكخط األه ككوضيب ثى  نبمآل،نهس( و قجكى تبنأله هألبظيبآل 

نقبألت األه املو واثؿتلآل  .عوض كبنمآل وروز هساضز ثى ينأله زمألم ثطاآل تبنأله آه ثى ككوضيبآل ذبضرآل واثؿتلآل زاضهس

ؿتلآل اقتهبزآل ثى اقتهبزآل و نهقتآل، اذتهبل ؾين فنسى اآل اظ زضآنس يبآل هفتآل ثى تبنأله تكهوموغآل و واث

األه نقبألت نقنوال ثى زمألم .زضانسيبآل هفتآل ثى تبنأله كههسلبه تكهوموغآل و واثؿتلآل اقتهبزآل ثى زضانسيبآل هفتآل اؾت

اضظـ افعوزى ظألبز حبنم اظ فطوـ هفت ذبن و هبكبضانسآل ازاضآل زض ككوضيبألآل كى األه املو ضا پألبزى نآل كههس نوضز 

 .تورى زضؾت قطاض هنآل لألطهس

 سعٍ مبتىی بر تکىًلًشی ي فىايریالگًی تً

ومألس و لطويآل اظ ككوضيب توؾقى نهقت هفت ذوز ضا ثط اؾبؼ توؾقى تكهوموغآل ألقهآل تواه فمنآل و فهآل اكتكبف ، ت

األه ككوضيب كوقألسى اهس ظألطؾبذت يبآل هيبزآل و اهؿبهآل الظن ثطاآل اهزبن فقبمألت يبآل  .فطآوضـ هفت قطاض زازى اهس

وؾقى اآل ضا األزبز كطزى اهس و ثى األه وؾألمى نهبثـ ذوز ضا اؾتحهبم كههس ألب زض اهزبن پطوغى نيهسؾآل ، ثيطى ثطزاضآل و ت

نهقت هفت زض األه ككوضيب ثركآل اظ پألكطى ربنقى توؾقى ألبفتى آهيب ضا  .يبآل ككوضيبآل هفت ذألع ؾيألن قوهس

و تضنأله انهألت آه ضا األه نهقت نبنوضألت تبنأله اهطغآل .تككألم نآل زيس و ألكآل اظ نهبألـ پألكطو نحؿوة نآل قوز 

ثى ينأله زمألم توؾقى تكهوموغآل زض األه نهقت هى تهيب نهجـ زضآنس نهبؾت؛ثمكى يسف اؾتطاتػألك .فيسى زاض اؾت

ككوضيبآل توؾقى ألبفتى ثى وؾألمى ؾطنبألى لصاضآل زض نهبعق هفت ذألع ريبه فنال تبنأله .نينتطآل ضا هألع تققألت نآل كهس
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قطكت يبآل ثأله امنممآل هفتآل كى نغبثق األه املو زض زهألب توؾقى ألبفتى اهس اظ  .نغنئه اهطغآل ذوز ضا ضنبهت نآل كههس

األه قطكت يب ثى وؾألمى تبنأله نهبثـ نبمآل و فهبوضآل .ثعضلتطأله و ؾوزآوضتطأله ثهلبى يبآل اقتهبزآل ريبه نآل ثبقهس

زؾت نآل  نوضز هألبظ عطح يبآل توؾقى اآل ككوضيبآل هفت ذألع و نكبضكت زض اهزبن األه عطح يب ؾوز ؾطقبضآل ثى

 .هعزألك زى ثطاثط كم فطوـ هفت األطاه ثوزى اؾت ۱441ثى فهواه نخبم زضآنس قطكت هفت اهلمؿتبه زض ؾبم .آوضهس

واثؿتلآل .ؾين األه ثهلبى اظ زضانس هفت زض نواضزآل ظألبزآل ثى نطاتت اظ ككوضيبآل نبحت نهبثـ هفتآل ثألكتط اؾت

ثرف ثعضلآل اظ حطوت هفتآل ذوز .يب ضا هبلطألع نآل كهستكهوموغآل ككوضيبآل هفت ذألع ثى نبحجبه فهبوضآل ، األه ككوض

انوض نهقتآل زض ككوضيبألآل كى نغبثق األه املو .ضا ثى األه قطكت يب ثسيهس و زض چهجطى ؾمغى فهآل آهيب ظهسلآل كههس

اؾتطاتػآل توؾقى قطكت يبآل  .اظ ؾغوح ثيطى ثطزاضآل تب عطاحآل و تحقألق و توؾقى ضا زض ثط نآل لألطز  .ضقس كطزى اهس 

زض األه ننبمك هألع نألتهآل ثط اضتقب ؾغح تكهوموغآل ، هوآوضآل و افعاألف ثيطى وضآل ألب ثغوض كمآل اضتقب نعألت ضقبثتآل هفتآل 

قطكت يبآل ذسنبت نيهسؾآل تواهنهس، نطاكع نبمآل و افتجبضآل حطوتنهس و نطتجظ ثب نهقت، نطاكع  .زض ثبظاض نآل ثبقس

تزيألعات ، نهبألـ ثيطى ثطزاضآل تجسألمآل و فطاوضـ هفت تحقألق  و توؾقى پوألب و قجكى نهبألـ تبنأله كههسى قغقبت و 

األه امكو عألف وؾألقآل اظ قطكت يبآل .نطتجظ ثب ثبظاضيبآل نبمآل و ريبهآل اظ رنمى ذهونألبت األه ككوضيب نآل ثبقس

ورى نكتطك األه قطكت يب ، هلطـ ثى تكهوموغآل .ككوضيبألآل نبههس هطوغ، غاپه ألب حتآل يهس و چأله ضا زض ثطنآل لألطز

املوآل  .عاض انمآل حضوض زض ثبظاض ضقبثت و كؿت زضآنس و تالـ ثطاآل تبنأله نغنئه اهطغآل ككوض اؾتثى نخبثى اث

توؾقى تكهوموغآل نعألت يبآل ظألبزآل هؿجت ثى املوآل پألكأله زاضز اظ رنمى 6 تومألس اضظـ افعوزى ظألبز، األزبز ضوهق 

، تضنأله انهألت تبنأله اهطغآل ،  اقتهبزآل ثى ؾجت قجكى لؿتطزى تبنأله هألبظيبآل ذسنبتآل و تكهوموغألكآل نهقت هفت

 األزبز اقتغبم 

 الگًی مطلًب تًسعٍ صىعت وفت ایران

نقبألؿى نسم يبآل توؾقى ثط قنطزى هكبه نآل زيس املوآل توؾقى نألتهآل ثط تكهوموغآل ثى نطاتت هؿجت ثى توؾقى نجتهآل 

بال و اقتغبم ظاألآل اظ رنمى ، زضآنس ثألزبز ضوهق اقتهبزآل ، قغـ واثؿتلآلا.ثط ثيطى ثطزاضآل نربظه هفتآل اضرحألت زاضز

، ظألطؾبذت يبآل فطيهلآل ، اهؿبهآل و ؾبظنبه ملو و پألبزى كطزه آهاتربش األه ا .نعاألبآل األه املو نحؿوة نآل قوز 

فقساه األه ظألطؾبذت يب نورت قسى اؾت ثؿألبضآل اظ ككوضيبآل هفت ذألع ريبه ثى ربآل زض  .عمجسيبآل ذبنآل ضا نآل

بزى اوم ضا اهتربة كههس و ثى ؾوز ثى نطاتت كنتط و واثؿتلآل فهبوضآل آه پألف لطفته ضاى پط نهفقت زون ، ضاى ؾ

ضاى تحقق األه املو  .الط ثپصألطألن املوآل نغموة توؾقى نهقت هفت زض األطاه نجتهآل ثط تكهوموغآل اؾت .ضضبألت زيهس

 .مجس زض ككوض نب ضوقآل نغبثق قطاألظ ؾألبؾآل و ارتنبفآل نهقت هفت و نقتضألبت فطيهلآل و هيبزآل ذوز ضا نآل ع

 .نوضوؿ نين زض پبؾد ثى نؿئمى املوآل توؾقى نغموة هألع هرؿت توضألح املو و ؾپؽ قطاألظ تحقق آه نآل ثبقس 

 .نهؾوض اظ األه قطاألظ األعاضيبآل فطيهلآل ، ؾألبؾآل و هيبزآل الظن ثطاآل پألبزى كطزه نسم نغموة اؾت

 واه زض نواضز ظألط قنبضى كطز6ثى عوض كمآل نمعونبت توؾقى نهقت هفت نغبثق املوآل توؾقى تكهوموغآل ضا نآل ت

  ظألطؾبذت يبآل فطيهلآل، ظألطؾبذت هيبزآل

 زیرساخت َای فرَىگی 

 ویريی اوساوی
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األه .، اعالفبت افعاض و ؾبظنبه افعاض تقؿألن نآل كههسوموغآل ضا ثى چيبض رع نبقأله افعاضثطذآل نبحت هؾطاه تكه

ظألطا رع اعالفبتآل نبقألهآل و .ارعا آه اؾتتقؿألن ثهسآل ثى وضوخ هكبه نآل زيس اهؿبه نحوض تكهوموغآل و رعئآل اظ 

، هألطوآل نترهم و ثب هألطوآل اهؿبهآل نحوض توؾقى.ؾبظنبهآل تكهوموغآل هألع نجتهآل ثط آزنآل و تواهبألآل يبألآل او قطاض زاضز

هقف هألطوآل اهؿبهآل  .اهلألعى اآل اؾت كى ثى زضؾتآل ؾبظنبهسيآل قسى و زض ربأللبى نهبؾت ذوز قطاض لطفتى ثبقس

س تنبن ؾبظنبهسيآل و نسألطألت نهقت ثى هحوآل زض ذسنت او ثبقس نزبم كبض او ضا فطاين كهس نترهم األزبة نآل كه

ومى ذوز ضا ثى ذوثآل او و اهلألعى يبآل نبزآل ، فمنآل و اضتقبألآل او ضا تبنأله هنبألس تب هألطوآل نترهم فقبمألت يبآل نح

اهلألعى پطوض اظ رنمى ، نيبرطت نترههأله اظ نهقت هفت و فقساه ؾبذت ؾبظنبهآل كنجوز نترهماهزبن زيس. 

 .نككالت هألطوآل اهؿبهآل نهقت هفت اؾت

 فرَىگ کار ي حرکت در چُارچًب َای سازماوی

نهقت هفت نزنوفى اآل فؾألن اظ هألطوآل اهؿبهآل و ؾرت افعاضيبآل نهقتآل اؾت كى نغبثق تقطألف و هؾن ذبنآل 

قألتآل ازاضآل تقطألف نآل قوهس و زض األه زؾتلبى يطكؽ نغبثج ترهم و تزطثى ذوز زض نوق .كهبض ين چألسى قسى اهس 

ثبألس نغبثج وؽألفى و زض چيبضچوة يبآل تقألأله قسى ذوز فقبمألت كههس ؾبذتبض ؾبظنبهآل نهقت نجتهآل ثط قواهأله و 

األه قوافس و نقطضات .نقطضات ، آألأله هبنى يب و ضواثظ نؿتهسآل اؾت كى نغبثق اقتضبئبت نهقت تسوأله ألبفتى اؾت

ت افعاضيبآل نهقتآل تقطألف نآل كههس و وؽبألف افطاز ،قكم لطزـ كبض ،نقألبضيبآل ضاثغى افطاز ضا ثب ألكسأللط و ثب ؾر

ثغوض كمآل األه قوافس يط چألعآل ضا زض ربآل ذوز .ضقس و اضتقب و نألعاه حقوق و نعاألبآل كبضكهبه ضا تقألأله نآل كههس 

ؾبذت ؾبظنبهآل  األه نقألبضيب اؾترواه ثهسآل نهقت ضا تككألم نآل زيهس و ثسوه األه قواهأله و نقطضات.قطاض نآل زيهس

بضچوة ؾبظنبهآل و تورى و تسوأله زضؾت و حطكت ألت األه قواهأله ثى نخبثى چثبوض ثى اين.نهقت قكم هنآل لألطز

 (4161145، )نرتبضآل و ههطتآلنغبثق آه نينتطأله ظألطؾبذت يبآل توؾقى نهقتآل ثط پبألى تكهوموغآل اؾت

ثى اهزبن ثى رب و نوقـ انوض و نقألس ثى ضفبألت قرهألت نهؾن ، ألقهآل نمتعن  ،هألطوآل اهؿبهآل نحوض توؾقى تكهوموغآل

تورى ثى انوم . فضبآل ؾبظنبهآل ثبألس ثى هحوآل األه فطيهل ضا ثى كبضكهبه آه امقب كهس.قواهأله و نقطضات ؾبظنبه اؾت

، فوانم اهلألعقآل نبزآل و نقهوآل اظ اضكبه األزبز فضبآل ترهم نحوضآل، ضقس نغبثق نقألبضيب و انوم ؾبظنبهآل

ثطضؾآل قطاألظ اهؿبهآل و ؾبظنبهآل نهقت هفت زض األطاه هكبه نآل زيس تب األه ؾغح نغموة  .تؾبظنبهآل نهبؾت اؾ

تالـ ثطاآل پط كطزه األه فبنمى لبن هرؿت توؾقى نهقت هفت زض  .و اهؿبهآل فبنمى ظألبزآل وروز زاضز فطيهلآل

 .املوآل نغموة اؾت

 وفت بٍ مثابٍ ابسار تًسعٍ تکىًلًشی

ؾألبؾت لعاضاه و .قتهبز نب هيبزألهى قسى و ثى نوضت فطيهل زضآنسى اؾتهقف هفت ثى فهواه نهجـ زضآنس زض ا

فطآوضـ و فطوـ هفت ثى قألنت انمآل و نهبؾت ضا وؽألفى انمآل ذوز نآل زاههس و  كبضقهبؾبه هفتآل ككوض اؾتحهبم،

ؽطفألت ؾبظآل ثطاآل حفؼ قسضت تومألس و افعاألف قسضت األطاه زض ثبظاض ريبهآل ضا يسف اؾتطاتػألك نهقت هفت 

توؾقى نهقت هفت نجتهآل ثط ثيطى ثطزاضآل نومس األه فطيهل و هبآلبيآل اظ نعاألب و اقتضبئبت توؾقى  .ف نآل كههستقطأل

 .تكهوموغآل اؾت



 1041 تابستاى، سومای، سال دواسدهن، شواره  ریشی هنطقه پژوهشی جغزافیا و بزناهه –فصلناهه علوی  830

ضواد فطيهل ثيطى ثطزاضآل ثى وؾألمى تكهوموغآل يبآل پألكطفتى ذبضرآل نورت األزبز نقبونت فطيهلآل زض ثطاثط كباليبآل 

واضزاض ثوزى و توؾقى آهيب هألبظ ثى ينكبضآل نهقت ثب تبنأله كههسلبه زاذمآل قسى اؾت كى اظ اؾتبهساضز پبألأله تطآل ثطذ

قطط اؾبؾآل تحقق املوآل نجتهآل ثط تكهوموغآل تغألألط هلطـ ثى هفت اظ نهجـ زضآنس، ثى انتألبظآل ثطاآل  .زاذمآل زاضز

آل فطيهل توؾقى تكهوموغآل نجتهآل ثط اوموألت يبآل هطن افعاضآل ، ضقس هألطو.رصة تكهوموغآل و تتوؾقى نهقتآل اؾت

 6نغبثق  األه هلطـ. آل زض نهقت اؾتاهؿبهآل ، تواهنهسآل تكهوموغألك ثط توألقى ؾرت افعاض

زؾتألبثآل ثى تكهوموغآل ثى فهواه اثعاض تومألس هفت و كؿت زضانس و اثعاض تومألس هفت ثبألس يسف هرؿت توؾقى نهقت 

ى ألبفتى ذبضرآل ضا نعألت هؿجآل نربظه هفتآل ككوض فطنت ينكبضآل نهبؾجآل ثب قطكت يبآل توؾق .هفت قطاض لألطز

وروز قجكى فؾألن ثيطى ثطزاضآل  .األزبز نآل كهس األه فطنت نآل تواهس ظنألهى ؾبظ تقوألت تواه تكهوموغآل نمآل قوز

نهقت هفت ثى وؾألمى األزبز ثبظاض حنبألت قسى و كنك .ككوض انتألبظآل ثطاآل توؾقى حمقى تبنأله كههسلبه زاذمآل اؾت

وضوز قطكت يبآل زاذمآل ثى ثبظاض ضقبثت تومألس تبؾألؿبت هفتآل ضا فطاين ثى ضقس لبن ثى لبن األه نهبألـ نآل تواهس ظنألهى 

تالـ ثطاآل كؿت ربأللبى ننتبظ زض فطنى األه نهقت نجتهآل ثط األزبز هيبزيبآل ذسنبت نيهسؾآل تواهنهس ،  .آوضهس

ؾقى نعألت شذبألط فؾألن هفتآل ثى هحوآل ثبألس زض ذسنت تو.هيبزيبآل نبمآل و افتجبضآل و نطاكع تحقألق و توؾقى پوألبؾت

اذتالف اؾبؾآل ثأله هلطـ نجتهآل ثط ثيطى ثطزاضآل ثب توؾقى تكهوموغآل زض تقطألف  .األه ظألطؾبذت يب ؾبظنبهسيآل لطزز

اظ زألس لطوى هرؿت تكهوموغآل ثى نقهآل اثعاضآالت و  .األه زو لطوى اظ تكهوموغآل و هقف آه زض توؾقى قطاض زاضز

ثى تقجألط زأللط تكهوموغآل نزنوفى اآل اظ ؾرت  .تزيألعات و نبقأله آالت ثيطى ثطزاضآل اظ نهبثـ هفتآل اؾت 

تكهوموغآل اظ هلبى زون نزنوفى اآل  .افعاضيبؾت كى قبثم اتجألبؿ اظ ككوضيب و ثهلبى يبآل نبحت فه آوضآل نآل ثبقس

اظ .هطن افعاض اهؿبهآل و ؾبظنبهآل و ؾرت افعاض نبقألهآل اؾت كى تواه تومألس ألب ثيطى ثطزاضآل نهبثـ هفتآل ضا األزبز نآل كهس 

اوألى تكهوموغآل ذطألسهآل هألؿت ثمكى ثبألس ثى نطوض ظنبه و زض ثؿتط ؾبظنبهآل نهؿزن و نهؾن ، هألطوآل اهؿبهآل األه ظ

هلطقآل كى ثى .األه ظألطؾبذت يب تهيب زض ثؿتط ظنبه و ألب نسألطألت فمنآل پسألس نآل آألس .آظنوزى األزبز قسى و ضقس كهس 

ظن ثطاآل ؾطنبألى لصاضآل زض توؾقى ظألطؾبذت زهجبم كؿت ؾوز ضاحت و آهآل اظ نربظه هفت و لبظ اؾت و حونمى ال

يبآل هيبزآل و اهؿبهآل ضا هساضز و ثى ربآل نالحؾى ذوز زض ضقبثت ريبهآل نهقت هفت ذوز ضا زض ثبظاض ضقبثت فطوـ 

 .هفت ذبن و لبظ نالحؾى نآل كهس هنآل تواهس پبألى لصاض املوآل توؾقى نجتهآل ثط تكهوموغآل ثبقس

 مذیریت علمی

تهآل ثط  ظألطؾبذت يبآل هيبزآل و اهؿبهآل ذبنآل اؾت كى ثسوه آهيب تحقق آه انكبه پصألط املوآل توؾقى تكهوموغآل نج

ضوقهآل األزبز ظألطؾبذت يب نسألطألت آلبيبهى ضا نآل عمجس كى اقتضبئبت توؾقى تكهوموغآل و اينألت آه ضا ثى  .هألؿت

نآل نآل هبنألن فجبضتهس ذهونألبت كمآل األه ضوـ نسألطألت زض ربنقى نب كى آه ضا ضوـ فمزضألبثس و زض فنم پألبزى كهس. 

نسألط املوآل حطكت نغبثق قوافس ؾبظنبهآل اؾت و نآل كوقس فطيهل حطكت زض چبضچوة ؾبظنبهآل ضا زض  اظ6

نترهم لنبضآل ايتنبن ثى ارطاآل قبهوه ، األزبز ضوام زضؾت و قفبف لطزـ اعالفبت اظ .نزنوفى هيبزألهى ؾبظز 

ضقس نآل  ظنبهآل اؾت و تكهوموغآل زض ثؿتط ؾبظنبهتوؾقى تكهوموغآل حطكتآل ؾب .رنمى قطاألظ نسألطألت فمنآل اؾت

نسألطألت فمنآل،األزبز ظألطؾبذت يبآل ؾبظنبهآل،قبنم هؾبن ثركألسه ثى انوض تسوأله و كهس و ثى ثبمهسلآل نآل ضؾس. 

 .نقطضات رمولألطآل اظ ضقس ثطوكطاؾآل ازاضآل ، كن حزن كطزه فقبمألت يبآل ازاضاآل ضا ثب رسألت زهجبم نآل كهس
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، آقهب لنبضآل.ثطزاقت يبآل األسئوموغألك و اهسألكى يبآل ؾهتآل ضا اظ فضبآل ازاضآل زوض كهسنسألطألت فمنآل نآل كوقس تب 

فطيهل ضاثغى ثبظآل ثى ربآل ضبثغى لطاألآل و تهنألن فطزآل ألب رمؿى اآل ثسوه نغبمقى فمنآل اظ رنمى ذهبئم نسألطاه 

 .فمنآل اؾت

 زیرساخت َای وُادی

 وُادَای خذمات مُىذسی 

، نسألطألت پطوغى و زفبتط عطاحآل نيهسؾآل ، ألكآل اظ يبآل پألنبهكبضآل ، نكبوضى هيبزيبآل ذسنبت نيهسؾآل قبنم قطكت

وؽألفى انمآل األه ؾبظنبه يب ؾبذت و ههت تبؾألؿبت .نينتطأله ظألطؾبذت يبآل هيبزآل توؾقى نهقت هفت نآل ثبقس

هفت تهفألى و اهتقبم ،اهزبن فنمألبت اكتكبف و توؾقى نألبزأله و ثغوض كمآل فقبمألت يبآل توؾقى اآل نهقت  فطاوضـ،

هيبزيبآل ذسنبت نيهسؾآل تواهنهسآل كى قسضت اهزبن األه زؾتى اظ فقبألت يب ضا زض فضبآل ضقبثتآل ثب قطكت  .نآل ثبقس

 .يبآل ذبضرآل زاقتى ثبقس ألكآل اظ ظألطؾبذت يبآل انمآل توؾقى نغموة نهقت هفت نآل ثبقس

 مراکس بُرٌ برداری صىایع وفت ي گاز مرتبط با بازار داخلی

ثيطى ثطزاضآل قبنم تبؾألؿبت ؾطچبيآل ،ذغوط مومى رطألبهآل و واحسيبآل ثيطى ثطزاضآل  هفت ذبن ثى وؾألمى نطاكع

الط ثى األه نزنوفى .اؾتحهبم قسى و ثى وؾألمى نطاكع پبالألكآل ثى فطاوضزى يبآل پبالألكلبيآل تجسألم ألب نبزض نآل قوز 

مآل اظ األه نزنوفى تبؾألؿبت لبظآل ككوض كى نؿئومألت ثيطى ثطزاضآل لبظ ضا فيسى زاض اؾت اضبفى كهألن تهوألطآل ك

األه .ثيطى ثطزاضآل و هليساضآل ثيطى وض األه نزنوفى فؾألن نينتطأله وؽألفى ازاضى نهقت هفت نآل ثبقس .نبزض نآل قوز

كبض زض املوآل توؾقى تكهوموغآل ثبألس ثب ثبظاض نهقت هفت زاذمآل ينبيهل قوز و هألبظيبآل ذسنبتآل و نيهسؾآل األه 

انطوظ فمألطغن فقبمألت يبآل اهزبن قسى تقبنم األه نهقت .أله نآل قوز واحسيب ثى نوضت حساكخطآل اظ ثبظاض زاذمآل تبن

 .ثب ثبظاض زاذمآل نككالت اؾبؾآل زاضز و ثؿألبضآل اظ ظألطؾبذت يبآل األه تقبنم يهوظ قكم هلطفتى اؾت

 مراکس تحقیق ي تًسعٍ پًیا 

اظى وضوز فهبوضآل األه نطاكع زضو.تحقألق و توؾقى ألكآل اظ نجبهآل اؾبؾآل توؾقى نهقت هفت ثطپبألى تكهوموغآل اؾت 

وؽألفى األه هيبزيب ثب تورى ثى  .يبآل رسألس آذطأله زؾتبوضزيبآل فمنآل ثى نهقت و نطكع هوآوضاهى فهبوضآل يب نآل ثبقس

اعالؿ  ،وؽألفى األه نطاكع اهتقبم تكهوموغآلزض ككوضيبآل توؾقى هألبفتى فنسى تطأله  .ؾغح فهآل ثهلبى يب نتغألطاؾت

ى وؾألمى فقبمألت يبآل تحقألقبتآل اؾت ثنؿبئم فهآل و فنمألبتآل نهقت حم  ،آل ترههآل ثى نسألطاه و نطاكع نهقتآلضؾبه

األه نطاكع ثى زمألم هألطوآل اهؿبهآل نترهم و زاهكنهسآل كى زض اذتألبض زاضهس نآل تواههس ثبظوآل فكطآل توؾقى نهقت و .

 .نطاكع اهتقبم تكهوموغآل اظ نهبثـ ثى نطاكع نهقتآل و هيبزألهى كطزه آه ثبقهس

 وُادَای مالی ي اعتباری 

ؾقى نهقت هفت هألبظنهس ؾطنبألى يهلفتآل اؾت كى تبنأله آه قطكت يبآل ذسنبت نيهسؾآل تواهنهس و هيبزيبآل نبمآل تو

عطح يبآل توؾقى اآل ضا  و افتجبضآل حطوتنهسآل ضا نآل عمجس كى ثتواهس زوقبزوـ نطاكع نهقتآل ؾطنبألى الظن ثطاآل اهزبن

آهچى نين اؾت تواه تبنأله .كوض ألب رسا اظ اه ثبقهس األه هيبزيب نآل تواههس ثركآل اظ پألكطى نهقت نمآل ك .فطاين آوضز

األه نطاكع ؾوز ؾطنبألى لصاضآل يبآل فؾألن  .ؾقى نهقت هفت زض ؾغح نمآل نآل ثبقسنهبثـ زاذمآل قبذم يبآل نين تو
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ثسوه وروز چهأله نطاكعآل انوال هيبزيبآل  .زض نهقت هفت ككوض ضا ثى ؾوآل اقتهبزنمآل تغألألط ريت نآل زيس

 .ههسلبه و نهبألـ تكنألمآل قسضتنهس زض ككوض قكم هنآل لألطز، تبنأله كذسنبت نيهسؾآل

 حرکت بٍ سًی بازار صىعتی –فضای رقابتی 

زض نحألظ ضقبثتآل  .نهقت زض فضبآل كبض و تالـ ثطاآل كؿت زضانس و فقبمألت اقتهبزآل ضقس نآل كهس و توؾقى نآل ألبثس

فضبآل اهحهبض و  .ثيطى وضآل نآل قوهسثهلبى يبآل اقتهبزآل ثطاآل ثقبآل ذوز نزجوض ثى هوآوضآل و ذالقألت و افعاألف 

ثطاآل زاقته نهقتآل هفتآل توؾقى ألبفتى ثبألس .، فطثى و هبثيطى وض نآل ؾبظزفسن ضقبثت ين ثهلبى يبآل اقتهبزآل ضا تهجم

األه نحألظ،نحألظ قفبفآل اؾت كى زض اه قطكت يب هؿجت ثى فنمكطز ذوز پبؾرلو .فضبآل ضقبثتآل نغموثآل األزبز كطز

ى نوضت يساألت قسى اآل اهزبن هلألطز نآل تواهس ثى اتالف ؾطنبألى و رهل زاذمآل قطكت يب امجتى ضقبثت الط ث .يؿتهس

رمولألطآل اظ ضقس ثآل .نينتطأله وؽألفى زومت اتربش ؾألبؾت يبألآل اؾت نى فضبآل ضقبثتآل ؾبمنآل األزبز كهس.ثألبهزبنس

ضاهت ذواضآل، ضوألى تقساز قطكت يبآل ذهونآل و زومتآل ، قفبف ؾبظآل يعألهى و زضانس قطكت يب ، رمولألطآل اظ 

، حنبألت اظ قطكت يبآل زاذمآل زض ثطاثط قطكت يبآل ذبضرآل اظ نمكطز قطكت و تكوألق و تهجألى آهيبهؾبضت ثط ف

 .رنمى ؾألبؾت يبألآل اؾت كى ثى قكم لألطآل فضبآل ضقبثتآل ؾبمن كنك نآل كهس

 وتیجٍ گیری ي دستايرد علمی پصيَشی

ه ضو كى نهقت هفت نب فبقس ثؿألبضآل اظ تكهوموغآل يبآل املوآل توؾقى تكهوموغآل األه قجى ضا األزبز نآل كهس كى اظ آ

نب ثبألس ثطهبنى يبألآل توؾقى نهقت هفت ذوز ضا .اؾبؾآل اؾت و تومألس األه فهبوضآل يب هألع نحتبد ظنبه عوالهآل نآل ثبقس

زضهتألزى ثبألس تب .تقغألم كهألن و زض پآل توؾقى تكهوموغآل مطآألألن و پؽ اظ تحقق األه نوضوؿ ثى ؾطاك نهقت ثبظلطزألن 

ضوقه اؾت كى هقف هفت زض اقتهبز نمآل ككوض چهأله اربظى اآل .ست يب ثطهبنى يبآل توؾقى نهقت ضا كهبض ثلصاضألن ن

اقكبم زون آه اؾت كى تجقألت اظ األه املو  .ثى نب هنآل زيس و ثى تجـ آه تجقألت اظ چهأله املوألآل انكبه پصألط هألؿت

آل نب قطاضزاضز و زض نوضت تقمم اظ زؾت نؿتمعن اظ زؾت زازه فطنت يبآل اقتهبزآل اؾت كى انطوظى پألف ضو

تبذألط زض ؾطنبألى لصاضآل و ثيطى .نخبم ضوقه األه نككم هألع نربظه و نألبزأله نكتطك هفتآل اؾت  .ذوايس ضفت 

زض رواة اقكبم اوم ثبألس لفت نألبه املو و  .ثطزاضآل اظ األه نهبثـ نورت ذؿطاه و ثطزاقت عطف نقبثم نب نآل قوز

املو نوضت نغموة ضا ثى نب هكبه نآل زيس و اظ نب نآل .فبنمى ظألبزآل وروز زاضز اؾتطاتػآل نقغوف ثى هحقق آه

ذوايس تب ثطاآل ضؾألسه ثى آه ثى تسوأله اؾتطاتػآل ثپطزاظألن زض تسوأله اؾتطاتػآل اؾت كى نب ثبألس نحسوزألت يب و 

ك هنآل تواه ثسوه ق.امعانبت تحقق املو ضا نوضز ثطضؾآل قطاض زيألن و ضاى ثيألهى ضؾألسه ثى يسف ضا نكرم كهألن

ثمكى انوال نهقت هفت نوروز .نهقت هفت ككوض ضا تب تحقق ظألطؾبذت يبآل تكهوموغألك و توؾقى اآل تقغألم هنوز

اظ عطف زأللط نب ثبألس األه .قبثمألت يبآل األزبز نآل كهس كى نآل تواهس وؾألمى توؾقى فهبوضآل و ظألطؾبذت يبآل آه لطزز

آل يط ثطهبنى اؾتطاتػألكآل اؾت كى توؾقى تكهوموغآل ضا زض قغبض ضا زض حبم حطكت تقنألط كهألن و األه نحسوزألت عجألق

 .نهقت هفت زهجبم نآل كهس

زض پبؾد ثى اقكبم زون هألع ثبألس لفت اظ نواضز اؾتخهب هنآل تواه قبهوه كمآل نفألسآل ضا ثبعم كطز و زض كهبض لصاقت ألب 

ت ككوض نب فطنت ضوقه اؾت كى زض لؿتطى فؾألن نهقت هف.اظ چهس نوضز نحسوز هألع هجبألس قبفسى كمآل ؾبذت

نين هحوى األه اؾتفبزى و قطاض زازه آه زض  .اقتهبزآل ظألبزآل وروز زاضز كى ثبألس يط چى ؾطألقتط اظ آه اؾتفبزى كطز 

ثى فهواه اكتكبف و توؾقى نربظه نكتطك هفتآل ثطاآل نب .ريت عطح كمآل و املوآل نغموة توؾقى نهقت هفت اؾت
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بآل ذبضرآل ثى ؾطنبألى لصاضآل ، ظنألهى نهبؾجآل ثطاآل ضقس األه اوموألت و تنبألم قطكت ي .اوموألت ذبنآل زاضز

زض األه ريت نآل تواه ثى هحوآل ثطهبنى ضألعآل كطز كى فنمألبت توؾقى و اكتكبف  .تكهوموغآل و تواهنهسآل زاذمآل اؾت

نربظه نكتطك ثب ينكبضآل ذبضرآل ثى توؾقى تكهوموغآل قطكت يبآل زاذمآل ثألبهزبنس و پؽ اظ آه فنمألبت يبآل 

 .يبآل غألطنكتطك ألب نطاحم زأللط توؾقى نألبزأله توؾظ هألطويبآل زاذمآل اهزبن لألطزاكتكبفآل زض حوظى 

ثى ينأله زمألم .ثبألس زاهؿت نب ؾبم يبؾت كى هفت فطوقآل كطزى و يهوظ زض پمكبه هرؿت األه نهقت هفت قطاض زاضألن

صألطفت انب توؾقى اهتربة ضاى رسألس هألع يعألهى اآل زاضز كى ثبألسپ .ثبألس عطح هوألآل زض اهساذت و چبضى اآل اهسألكألس

 .تكهوموغآل زض نهقت هفت نعاألبألآل ذوايس زاقت كى يط هوؿ فطنت اظ زؾت ضفتى اآل ضا رجطاه ذوايس كطز

اقكبم ؾون آه اؾت كى ثب تورى ثى ؾغح فقمآل نهقت هفت ككوض و قطاألظ آه ضاى ثيألهى و املوآل نغموة توؾقى آه 

انب .تربة كهألن ننكه اؾت زض تحقق آه هبكبن قوألنالط نب يسف ثعضلآل ضا اه.ضايآل نألبهى و حسوؾظ األه املوؾت

 .انكبه تحقق حس وؾظ آه ثطاآل نب ثألكتط اؾت و اظ األه ضو چهأله املوألآل تهبؾت ثألكتطآل ثب وضقألت نب زاضز

ثى ينأله زمألم ثبألس زضؾت  .، هكبه زيهسى غبألت نغموة نوضز هؾط نب نآل ثبقسپبؾد ثى األه اقكبم ثبألس لفت يسف زض

نغبثق املوآل نغموة توؾقى ، قمى آضنبهآل نهقت توؾقى .قه و نطألح نقهوز نب ضا هكبه زيساهتربة قوز و ضو

حس .ثى قطعآل كى آه ضا زضؾت ثكهبؾألن و امعانبت آه ضا ثپصألطألن .تكهوموغآل اؾت و نب هألع تواه تحقق آه ضا زاضألن 

فهواه املو ويسف  وؾظ األه نسم ثى عوض نطألح و ضوقهآل نقهس توؾقى ضا نقمون هنآل كهس و هنآل تواهس ثى

امجتى ثطهبنى اؾتطاتػألك توؾقى نهقتآل زض يط وضقألتآل ثبألس ايساف قبألم تحققآل ضا زض .اؾتطاتػألك نهقت زهجبم قوز

اقكبم چيبضن األه اؾت كى ثهؾط نآل ضؾس نبزض األه هوقتى تالـ يبآل اهزبن لطفتى و  .نؿألط قمى قهبؾبألآل و زهجبم كهس

وضى اذألط ضا زض األه عطح محبػ هكطزى و ثآل تورى اظ كهبض آه فجوض ؾألبؾت يبآل توؾقى نهقت هفت ذهونب زض ز

ؾپطزه فنمألبت ارطاألآل عطح يبآل ثعضل هفتآل و لبظآل ثى قطكت يبآل زاذمآل ، ؾبذت تزيألعات فؾألن .كطزى األن

فقساه ثطهبنى  ...زضألبألآل،فقبم كطزه قطكت يبآل زاذمآل زض تبنأله قغقبت و تزيألعات و تطثألت هألطوآل نترهم و

رمت ؾطنبألى ذبضرآل ثب يسف توؾقى تواه زاذمآل و قطاض زازه األه ثبظاض زض اذتألبض قطكت يبآل زاذمآل و ضوقهآل زض 

قطاضزازه األه ثبظاض زض اذتألبض قطكت يبآل زاذمآل پؽ اظ كبضآنوظآل اظ األه قطكت يب نبههس قطاضزازه اكتكبف نألبزأله 

ظ كؿت تكهوموغآل اظ اكتكبف زض نهبعق اكتكبف األه نألبزأله پؽ ا)فالت األطاه ثى قطكت يبآل ذبضرآل هفتآل زاذم

فسن تواظه و ينبيهلآل نألبه  نطظآل و كؿت تزبضة الظن نآل تواهؽ توؾظ قطكت يبآل زاذمآل اهزبن قوز(

ظألطؾبذت يبآل توؾقى نغموة نبههس ؾبذتبضؾبظنبهآل و فطيهلآل ، كنجوز هألطوآل اهؿبهآل و نيبرطت نترههأله، 

و تبنأله كههسلبه زاذمآل، هيبزيبآل نبمآل توؾقى هألبفتى و هبتواه اظ اضائى هبينبيهلآل نألبه هألبظنهسآل پطوغى يبآل توؾقى اآل 

 ذسنت ثى نهقت 
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