
  

 
 

يع
صىا

ن 
يرا

مد
ه 

جم
 او

1 
 

 اظهار نظر در مورد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت
 

 مقدمه 

اص آًجايي كِ تاصاس تِ تٌْايي لادس ًيؼت تؼادل سا دس ًظاهْاي 

سيضي يكي اص تٌياديتشيي اتضاسّا تشاي  التلادي تشلشاس كٌذ، تشًاهِ

سٍد. صيشا تؼواً  دػتياتي تِ ّذف تؼادل دس التلاد تـواس هي

اًي كِ دس تاصاس ٍجَد داسد، ايي ًْاد دس اًجام هؼتمذًذ، تذليل ًمل

ؿَد، تٌاتشايي تشاي جثشاى  تشخي اص ٍظايف تا ؿكؼت هَاجِ هي

 سيضي اًجام ؿَد. چٌيي ًملي الصم اػت تا تشًاهِ

حاكويت دس ايشاى ًيض ّواًٌذ ّوا كـَسّاي دًيا دس تأهيي ًياصّاي 

سا تشگضيٌذ.  خَد تايذ تشكيثي اص ًْاد تاصاس، تشًاهِ، دٍلت ٍ ػٌت

سيضي دس كـَس تِ هٌظَس پاػخگَيي تِ ًياصّاي  اًتخاب تشًاهِ

ّجشي ؿوؼي ًيض  20التلادي، اجتواػي ٍ فشٌّگي هشدم اص دِّ 

تش ّويي اػاع تَد. تشغن چٌيي ػاتمِ ًَالًيِ ايشاى دس همَلِ 

سيضي دس هٌٌمِ، ٌَّص تخـْاي التلادي اص تشًاهِ  تشًاهِ

دػتياتي تِ اّذاف خَد هحشٍم ّؼتٌذ.  ساّثشدي)اػتشاتظيك( تشاي

اي حذالل دس  ايي دس حالي اتفاق افتادُ اػت كِ تٌظين چٌيي تشًاهِ

تخؾ كٌؼت كـَس تيؾ اص يك دِّ دس تشخي اص لَاًيي كـَس 
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تشغن ٍجَد چٌيي هلَتات لاًًَي  1هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت.

يي دستاسُ تذٍيي اػتشاتظي تَػؼِ كٌؼتي ٍ هؼذًي دس كـَس، ا

ٍظيفِ لاًًَي ّوچٌاى ػولي ًـذُ اػت. ايي دس حالي اػت كِ تٌا 

تذاليلي ًظيش، ؿكؼت تاصاس، ايجاد ّواٌّگي دس ػاختاس ٍ تشكية 

اًذاص، تـَيك  تيٌي تغييشات، اسائِ چـن كٌؼت، ايجاد اهكاى تشاي پيؾ

تِ تغييش تشاي دػتياتي تِ سؿذ ٍ ًَآٍسي، اهكاى يادگيشي اص تجاسب 

تشخَسداسي اص چٌيي اػتشاتظي تؼياس هشٍسي اػت.  2.ديگشاى ٍ ..

دس ٍالغ تذليل ٍجَد چٌيي ػَاهلي ّؼت كِ اخيشاً تذٍيي تشًاهِ 

ساّثشدي تخؾ كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست هَسد تَجِ ٍصاست كٌؼت، 

هؼذى ٍ تجاست لشاس گشفتِ اػت. ايي ًَؿتاس تذًثال ايي اػت كِ 

ستخاًِ هزكَس آيا هـخق ًوائيذ تا هٌالؼِ اًجام ؿذُ تَػي ٍصا

 داساي ػاختاس هشتَى تِ تشًاهِ ساّثشدي ّؼت يا خيش؟

 

 

                                                           
ؼددذى ٍ تـددكيل ٍصاست كددٌايغ ٍ لدداًَى توشكددض اهددَس كددٌؼت ٍ ه 1هددادُ  1دس تٌددذ  - 1

تددِ تلددَية هجلددغ ؿددَساي اػدداهي سػدديذ، اهددذُ اػددت     6/10/1379هؼددادى كددِ دس 
ؿددَد كددِ تددذٍيي    ٍصاست كددٌايغ ٍ هؼددادى تددا هأهَسيتْددا ٍ اختيدداساتي تـددكيل هددي     

 اػتشاتظي)ساّثشدّاي( تَػؼِ كٌؼتي ٍ هؼذًي اص جولِ آًْا تَد.
ت تددذٍيي اػددتاتظي تَػددؼِ  . هشكددض پظٍّـددْاي هجلددغ ؿددَساي اػدداهي. هددشٍس    2

 1388كٌؼتي ٍ هؼذًي. آرس هاُ ػال 
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 اظهار وظر در مًرد بروامه راهبردی صىعت، معدن ي تجارت

تا فشم پزيشؽ ايي هَهَع كِ تاصاس تِ تٌْايي لادس ًيؼت تا 

دػتياتي تِ اّذاف التلادي، اجتواػي ٍ فشٌّگي سا اهكاى پزيش كٌذ، 

تشًاهِ ساّثشدي)اػتشاتظي( تَػؼِ كٌؼت،  همَلِ تذٍيي ٍ تلَية

هؼذى ٍ تجاست اص اّويت تؼياس صيادي تشخَسداس هي ؿَد. تا ايي 

ًگشؽ، دس حال حاهش تضسگتشيي چالؾ فشاسٍي تخؾ كٌؼت، 

هؼذى ٍ تجاست كـَس، ًثَد چٌيي تشًاهِ اي هٌؼجن ٍ لاتل ًظاست 

ال ػ 50دس كـَس اػت كِ تاػث ؿذ تا تشغن ايي كِ ايشاى حذٍد 

پيؾ تا ػضهي جذي كٌؼتي ؿذى سا ّوضهاى تا تشخي اص كـَسّا 

ًظيش كشُ جٌَتي آغاص كٌذ، ٌَّص دس ايي تخؾ ًتَاًؼتِ اػت جايگاُ 

 لاتل تَجِ اي سا دس اختياس داؿتِ تاؿذ. 

تشًاهِ ساّثشد تَػؼِ كٌؼتي، هؼذًي ٍ تجاست هجوَػِ اي اص جْت 

ؼذ خاسجي چاسچَب گيشيْاي تلٌذ هذت سا تشػين هي كٌذ كِ دس تُ

ٍ ًحَُ استثاى تخؾ ّاي هزكَس سا تا التلاد جْاًي ٍ دس اتؼاد 

داخلي ًيض تا تَجِ تِ ػَاهلي كِ تش ايي تخؾ ّا اثش هي گزاسًذ، سا 

 تؼشيف هي كٌذ. 

دس همذهِ تشًاهِ ساّثشدي كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست)ػٌح كاى( 

جِ اجتواػي تَ-(  تِ هَهَػات هختلف التلادي7تا  3)كفحات 
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ؿذُ اػت. دس ايي لؼوت تؼواً هثاحثي هَسد تَجِ لشاس گشفت كِ 

ّاي جذيذ هٌشح ؿذُ هشتَى تِ تَػؼِ التلادي  كٌٌذُ الگَ تياى

ّاي ًْادگشايي تش آى حاكن اػت. دس ايي تاسُ تِ  اػت كِ ًگشؽ

ًْادػاصي هشٍست اهشٍص كـَس »... ؿَد:  ػيي ًَؿتاس ًاؿش اؿاسُ هي

ًٍذ التلاد كـَس ايجاد خَاّذ كشد ... دس اػت كِ ًمٌِ ػٌفي دس س

گزاسي ٍ ًظاستي  ايي تشًاهِ، حاكويت تِ جاي تاصيگشي، ًمؾ لاػذُ

ّاي ػولياتي الصم سا  تٌاتشايي، تشًاهِ هَسد ًظش تايذ ساّكاس« داسد.

تشاي دٍلت دس چاسچَب الگَي هَسد ًظش تِ هٌظَس ايفاي چٌيي 

تْيِ ؿذُ دس ايي تشًاهِ تيٌي ٍ اسائِ كٌذ ٍ هٌالة  ًمـي سا پيؾ

 لاػذتاً دس ساػتاي ايي سٍيكشد تاؿذ. 

دس جاي ديگش اص ايي همذهِ ركش ؿذُ اػت كِ ايي تشًاهِ، يك تشًاهِ 

ّاي  تاالدػتي تشاي تخؾ كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست اػت كِ تِ تشًاهِ

ؿَد كِ تؼذ اص  دّذ ٍ تا حذي تِ جضئيات ٍاسد هي ػولياتي ؿكل هي

ّاي ايجاد ؿذُ ٍ تش اػاع  تش اػاع لَاػذ ٍ هؼيشآى، ػَاهل تتَاًذ 

هٌٌك ٍ هٌفؼت خَد، اّذافِ هلي سا هحمك كٌذ. اص ًظش ًگاسًذُ هتي 

دّذ كِ ايي تشًاهِ ساّثشدي تذًثال ايي  پيـشٍ، ايي گفتاس ًـاى هي

اػت كِ اص ًشيك هكاًيؼن تاصاس، دػتياتي تِ اّذاف تشًاهِ اسائِ ؿذُ 

ٍ تجاست فشاّن ؿَد، كِ ايي اهكاى اص ػَي ٍصاست كٌؼت، هؼذى 
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تا تَجِ تِ ًمؾ ٍ ػْوي كِ دٍلت دس التلاد كـَس داسد، ًياص اػت 

تا تغييش ػاختاسي جذي دس اسكاى دٍلت تَجَد آيذ. اها دس ٍهؼيت 

كًٌَي تِ ًظش هي آيذ كِ ًشح هٌالة ايٌگًَِ دس ٍالغ اًتضاػي 

 حشكت كشدى دس التلاد كـَس اػت. 

كِ ايي تشًاهِ يك تشًاهِ تاالدػتي تشاي تخؾ اػت دستاسُ ايي گفتاس 

دّذ، هثْن اػت ٍ تايذ هـخق  ّاي ػولياتي ؿكل هي ٍ تِ تشًاهِ

ؿَد كِ هٌظَس اص تشًاهِ تاالدػتي ٍ تشًاهِ ػولياتي چيؼت؟ دس هَسد 

دّذ، تايذ استثاى ايي تشًاهِ  ايي گفتِ كِ تِ تشًاهِ ػولياتي ؿكل هي

ِ ػالياًِ تؼييي ؿَد ٍ يا تفاٍت ايي ّاي تَػؼِ ٍ تَدج ٍ تشًاهِ

ّاي  ّاي تاالدػتي كِ دس كـَس دس تخؾ تشًاهِ تا اػٌاد ٍ تشًاهِ

هختلف ٍجَد داسد، هـخق ؿَد. دس اتتذاي فلل اٍل دستاسُ 

 اي تِ كَست صيش تياى ؿذُ اػت: التلاد جولِ

التلاد تخـي اص جاهؼِ اػت كِ ؿاهل تَليذ ٍ هلشف هحلَالت »

دّذ كِ اص التلاد تشداؿتي ايؼتا ٍ  تياى ًـاى هيايي « ؿَد. هي

هكاًيكي اػتٌثاى ؿذُ اػت ٍ تا آًچِ كِ دس همذهِ تا سٍيكشد 

دٌّذُ  ًْادگشايي تياى ؿذُ اػت دس تٌالن اػت. دس ٍالغ ايي ًـاى

تشداؿتي ػاهياًِ اص ػلن التلاد اػت. دس ايي لؼوت تايذ تؼشيفي 

التلاد، تا اػتفادُ اص هٌاتؼي كِ دليك ٍ هتٌاػة تا تؼاسيفي كِ اص ػلن 
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هَجَد اػت ٍ تا سٍيكشدي كِ دس همذهِ ٍجَد داسد اسائِ ؿَد. تِ 

ّا، جذاٍل  ًَس كلي دس ايي هٌالؼِ، آهاس، اسلام ٍ اًاػات، ًوَداس

ٍ... هأخز ًذاسًذ ٍ ايي سٍؽ تشاي تٌظين يك تشًاهِ ساّثشدي ػلوي 

 تِ ًظش ًوي سػذ.

 تشًاهِ »لؼِ هـخق اػت، ايي يك ًَسي كِ اص ػٌَاى هٌا ّواى

دس ايي ػٌَاى لشاس گشفت، « تشًاهِ»اػت. ّويي كِ ٍاطُ « ساّثشدي

هٌالؼِ تايذ اص ٍيظگي تشًاهِ تشخَسداس تاؿذ. دس هٌالؼات هشتَى تِ 

ّا الصم اػت تا يك صًجيشُ هٌالؼاتي هَسد تَجِ لشاس گيشد. دس  تشًاهِ

ٍهغ هَجَد تخؾ هَسد تذٍيي تشًاهِ اتتذا تايذ ػولكشد گزؿتِ ٍ 

ًظش هَسد تَجِ لشاس گيشد كِ دس ايي تشًاهِ ساّثشدي ًيض ايي همَلِ 

تٌذي هـكات، تحليل  هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت . گام تؼذي جوغ

ّايي كِ تِ ػولكشد گزؿتِ تخؾ هٌجش ؿذُ اػت،  تٌگٌاّا ٍ ػياػت

س تشًاهِ ساّثشدي كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست د»تايذ اسائِ ؿَد كِ دس 

ّاي ديگش تذٍيي تشًاهِ  هَسد تَجِ لشاس ًگشفت.گام« ػٌح كاى

ػلوي كِ تحليل ػَاهل تيشًٍي ٍ دسًٍي هؤثش تش ػولكشد تخؾ يا 

تخـْا، تشسػي ًماى لَت ٍ هؼف ٍ تؼييي اّذاف )كوي ٍ كيفي( 

تخؾ اػت كِ ايي لؼوت ًيض دس ايي هٌالؼِ هغفَل هاًذُ اػت. گام 

ّاي  د( اػت ٍ آخشيي گام تشًاهِتؼذي تذٍيي اػتشاتظي )ساّثش
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اجشايي اػت كِ همَلِ)گام( تذٍيي اػتشاتظي )ساّثشد( هَسد تَجِ 

 لشاس گشفت.

 تشيي هَهَػي كِ تايذ دس ايي تشًاهِ هذًظش لشاس گيشد، ايي اػت  هْن

كِ اتتذا تايذ هـخق ؿَد كِ فؼاليت دس صًجيشُ تأهيٌي كِ دس 

ٌالؼِ پـتيثاى اػتخشاج لشاس داسد، تش اػاع كذام ه 9جذٍل كفحِ 

اًذ؟ تذيي كَست كِ اتتذا تايذ هـخق ؿَد كِ اًجام فؼاليت  ؿذُ

ّا، تَجيِ التلادي داسد. صيشا تا تَجِ تِ  دس ّش كذام اص ايي صًجيشُ

تشخي اص هٌالثي كِ دس ايي تشًاهِ تياى ؿذُ اػت، ًگاسًذُ هؼتمذ 

اًذ، لشاس ُ ّا دس جذٍل اسائِ ؿذ اي كِ فؼاليت اػت كِ تا ايي ؿيَُ

اػت كِ ايشاى دس لالة ايي تشًاهِ ساّثشدي تِ ػوت خَدكفايي دس 

ّاي كٌؼتي ٍ التلادي حشكت كٌذ ٍ ايي تفكشي اػت كِ  فؼاليت

دس جٌگ جْاًي دٍم دس دًيا ٍجَد داؿتِ اػت. ايي ادػاي ًگاسًذُ 

دس هَسد ٍاسدات تياى ؿذُ اػت تأئيذ  123 اي كِ دس كفحِ تا ًَؿتِ

اگش ٍاسدات هحلَلي »ايي كفحِ ايٌگًَِ آهذُ اػت:  ؿَد. دس هي

تاػث ٍاتؼتگي ٍ كاّؾ پايذاسي التلادي كـَس ؿَد، تايذ دس 

گيشي تش اػاع  دٌّذُ تلوين ايي ًـاى« داخل كـَس تَليذ ؿَد.

هوي «. اػتذالل التلادي»اػت ٍ ًِ تش اػاع « همتويات ػياػي»

 ؼشيف ؿَد.ت« پايذاسي التلادي»كِ دس ايي لؼوت تايذ  ايي
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  ِتشغن هٌالثي كِ دس همذهِ اسائِ ؿذُ اػت، دس تياى  12دس كفح

تغييشات ػاختاسي هشتَى تِ تغييش دس اسصؽ افضٍدُ، فمي تِ هثاحث 

 تكٌيكي هشتَى تِ اسصؽ افضٍدُ تَجِ ؿذُ اػت.-فٌي

 ِّاي فؼاليت  دس هَسد كاّؾ يا افضايؾ اسصؽ افضٍدُ تشخي اص سؿت

ّاي  ًَسي كِ دس تٌذ ًـذُ اػت ٍ ّواىكٌؼتي ّيچ تحليلي اسائِ 

 لثلي تياى ؿذُ اػت تا هاّيت تشًاهِ دس تٌالن اػت.

 گَيي  دس هَسد تْثَد فواي هؼاػذ كؼة ٍ كاس دس كـَس تِ كلي

 ّايي تشاي دػتياتي تِ آى اسائِ ًـذُ اؿت. اكتفاء ؿذُ اػت ٍ ساّكاس

  ِكِ تياى ؿذُ اػت دس  19دس خلَف هٌلة هٌذسج دس كفح

ّاي كَچك ٍ  ّاي كٌؼتي كـَس سا تٌگاُ دسكذ تٌگاُ 95حذٍد 

ّا اص اؿتغال تاال ٍلي اص اسصؽ  دٌّذ، ػْن آى هتَػي تـكيل هي

 ّا اسائِ ًـذُ اػت. تاؿذ تحليل ٍ ساّكاس افضٍدُ كل كن هي

  ّايي تشاي كادسات تؼييي ؿذُ اػت كِ دس  ، اٍلَيت3دس جذٍل

ّا ٍ ًحَُ تؼييي آى اتْام جذي ٍجَد داسد. تِ  تؼييي ايي اٍلَيت

ركش ؿذُ اػت كِ ػْن كٌايؼي كِ داساسي  65ػٌَاى هثال دس كفحِ 

دس كادسات ٍ اؿتغال  1389( ّؼتٌذ دس ػال HTفٌاٍسي پيـشفتِ )

گش تجْيضات الكتشًٍيكي ٍ الكتشيكي دسكذ اػت. ا 6ٍ  8تِ تشتية 

 HTّؼتٌذ، جضء كٌايغ  3كِ اٍلَيت اٍل كادساتي دس جذٍل 
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تاؿٌذ، چگًَِ تا ٍهؼيت كًٌَي، ايي سؿتِ اص فؼاليت جضء اٍلَيت 

اٍل كادساتي اًتخاب ؿذُ اػت؟ ّوچٌيي دس هَسد اًشطي كِ 

اٍلَيت چْاسم كادساتي كـَس اػت، هؼلَم ًيؼت هٌظَسكذام ًَع 

ّاي  ، اًتخاب سديف3ي اػت؟ دس هجوَع دس هَسد جذٍل اًشط

 اتْام ٍجَد داسد. 8ٍ  1،2،6،7

 ِتشاي تَليذ  25گزاسي خاسجي كِ دس كفحِ  تشاي جزب ػشهاي

فَالد هَسد تَجِ لشاس گشفت، تايذ ساّكاس الصم اسائِ ؿَد ٍ 

 گَيي اػت. كلي 27گاًِ دس كفحِ  13ّاي  هحَس

  ِيذ ثشٍت اًاػات تؼياس خَتي اسائِ دس هَسد هٌاتغ تَل 44دس كفح

ؿذُ اػت. تا تَجِ تِ ًمؾ هٌاتغ ًاهـَْد )ػشهايِ اًؼاًي، اجتواػي 

ٍ...( دس تَليذ ثشٍت ٍ ٍهؼيت ًاهٌاػة ايشاى دس ايي لؼوت، تايذ 

ّاي الصم تشاي ايجاد تغييش ايي ٍهؼيت اسائِ ؿَد كِ هٌالؼِ  ساّكاس

يش ايي ٍهؼيت ساّكاسي دّذ كِ تشاي تغي تشًاهِ ساّثشدي ًـاى هي

 اسائِ ًـذُ اػت.

 ِّاي كٌؼت ًظيش كٌؼت ًفت، گاص ٍ ...  دس هَسد تشخي سؿت

-80اًاػاتي اسائِ ًـذُ اػت ٍ اها دس هَسد كـاٍسصي دس كفحات 

 اًاػاتي اسائِ ؿذُ اػت. 75
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 تشًاهِ ساّثشدي كٌؼت، هؼذى »ًَيغ ، كِ ػٌَاى پيؾ تا تَجِ تِ ايي

تايذ هـخق « ػٌح كاى»ػت، ػثاست ا« ٍ تجاست )ػٌح كاى(

 ؿَد، هٌظَس ػٌح كاى جاهؼِ اػت ٍ يا تخؾ؟

  ِصيؼت ٍ هحيي اجتواػي  دس هَسد دٍ هَهَع هحيي 112دس كفح

 ٍ فشٌّگي ّيچ تَهيحي اسائِ ًـذُ اػت.

  سيضي داسد تايذ  اي كِ تشًاهِ تا تَجِ تِ چشخِ 4لثل اص ٍسٍد تِ فلل

ّايي كِ هٌجش  ّا ٍ ػياػت ٌگٌاتٌذي اص هـكات، تحليل ت يك جوغ

ؿذُ اػت،  ًَيغ تياى  ؿذ تا ػولكشد تخؾ تـشحي كِ دس هتي پيؾ

ّا تايذ هَاسد صيش هَسد تَجِ  ّا ٍ ػياػت اسائِ ؿَد. دس تحليل تٌگٌا

 لشاس گيشد.

تحليل ػَاهل تيشًٍي هؤثش تش ػولكشد تخؾ. دس ايي لؼوت  .1

لشاس داسًذ هَسد ػَاهلي كِ خاسج اص كٌتشل ٍ تغييش هذيشيت تخؾ 

گيشد. ايي ػَاهل ػثاستٌذ اص تَدجِ تخليلي،  تَجِ لشاس هي

الوللي، لَاًيي ٍ  ّاي التلادي دٍلت، ٍهؼيت التلاد تيي ػياػت

 گيشي تخؾ لشاس داسد. همشساتي كِ خاسج اص حَصُ تلوين

تحليل ػَاهل دسًٍي هؤثش تش ػولكشد تخؾ. دس ايي لؼوت  .2

گيشي خَد تخؾ لشاس داسد  لوينػَاهلي كِ دس حَصُ ٍ هحذٍدُ ت

گيشد. ايي ػَاهل ػثاستٌذ اص: ػاصهاًذّي ٍ  هَسد تَجِ لشاس هي
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تشداسي اهكاًات، لَاًيي ٍ همشسات تخـي،  تـكيات، ًحَُ تْشُ

 هذيشيت، ظشفيت ًْادي، ظشفيت ػاصهاًي، ظشفيت جزب ٍ...

تشسػي ًماى لَت ٍ هؼف. دس ايي لؼوت ًماى لَت، تِ  .3

اي كِ تخؾ تشاي سفغ هـكات خَد  لمَُخلَف اهكاًات تا

تَاًذ  تَاًذ اػتفادُ كٌذ ٍ ًماى هؼفي كِ دس تشًاهِ ساّثشدي هي هي

گيشد. تِ ػٌَاى هثال تشاي  تِ ًماى لَت تثذيل ؿَد هذ ًظش لشاس هي

ّاي اًؼاًي، هٌاتغ هالي، فيضيكي ٍ ... هَسد  ايي لؼوت ظشفيت

 گيشد. تشسػي لشاس هي

  يذ اّذاف تخؾ تؼييي ؿَد.پغ اص ايي هشحلِ تا 

  هٌشح  114ّاي تاالدػتي دس كفحِ  ًشح هَهَػاتي ًظيش اسصؽ ٍ

ؿذى همَالت ديٌي ٍ اػتمادي دس ايي لؼوت كحيح ًيؼت. صيشا 

 هثاًي ًظشي هؼتحكوي اسائِ ًـذُ اػت. 

   ِتشيي اّذاف كوي هشتَى  تحت ػٌَاى هْن 117آًچِ كِ دس كفح

ؿذُ اػت، تؼواً تا تخؾ  تِ تخؾ كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست هٌشح

ّاي  هزكَس استثاى هؼتمين چٌذاًي ًذاسد. هشاجؼِ تِ گضاسؽ

 كٌذ. التلادي ايي ادػا سا اثثات هي
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   تحت ػٌَاى اّذاف كاى تخؾ  121، كفحِ 2آًچِ كِ دس جذٍل

ّاي ػولياتي  كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست ركش ؿذُ اػت، تايذ ساّكاس

 دػتياتي تِ آى ٍ ... اسائِ ؿَد. تحمك آى، تأهيي هٌاتغ هَسد ًياص تشاي

  ّاي كادساتي هـخق  تشاي دػتياتي تِ اّذاف هشتَى تِ اٍلَيت

ؿذُ تايذ هٌاتغ هالي الصم تؼييي ؿًَذ. ايي دس حالي اػت كِ دس 

كِ هـكات هشتَى تِ تأهيي هٌاتغ هالي تثييي  تذٍى ايي 131كفحِ 

أهيي هٌاتغ ّا تشاي ت ّا ٍ ساّثشد هـي ؿًَذ، اجشاي يك ػلؼلِ خي

 اًذ. اسائِ ؿذُ

   دس « ّاي دػتياتي تِ اّذاف ّاي هياًي، سٍيكشد ساّثشد»دس تخؾ

ّا  تٌذ اؿاسُ ؿذُ اػت. تحمك ّش كذام اص ايي تٌذ 18تِ  136كفحِ 

تِ تغييش دس هثاحث فشٌّگي ٍ اجتواػي جاهؼِ ًياص داسد. دس لؼوت 

ّاي ػولياتي   گاًِ هَسد ًظش، ساّكاس 18ّاي  هشتَى تِ تَهيحات تٌذ

 ّا اسائِ ًـذُ اػت. تشاي تحمك ايي تٌذ

   ِگزاسي خاسجي  ، ػشهاي169ِدس تأهيي هٌاتغ هالي هٌذسج دس كفح

 هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ اػت.

   هَسد تَجِ « ّاي ًشم صيشػاخت»تشخي اص هَهَػاتي كِ دس لؼوت

لشاس گشفتٌذ، دس حال حاهش دس كـَس ٍجَد داسًذ ٍ اسائِ خذهت 

ّا ّؼتٌذ. دس ايي تشًاهِ ساّثشدي  ّا اص جولِ آى ذ كِ تَسعكٌٌ هي
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ّا چيؼت تا تشاي  تايذ هـخق ؿَد كِ ًماى لَت ٍ هؼف آى

 ّا تشاي اجشاي ايي تشًاهِ تاؽ ؿَد. تمَيت آى

   تشًاهِ ساّثشدي كٌؼت هؼذى ٍ »هٌالؼِ هٌالة اسائِ ؿذُ دس

تِ  گَياي ايي ٍالؼيت اػت كِ اجشاي آى« تجاست )ػٌح كاى(

ايجاد تغييشات گؼتشدُ دس كـَس دس ػٌَح ٍظايف كًٌَي 

ّا ٍ... ًياص داسد. ايي همَلِ دس پاساگشاف ػَم  ّا، دػتگاُ ٍصاستخاًِ

هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت. تذيي كَست كِ، تشاي  186كفحِ 

دػتياتي تِ اّذافي كِ ايي تشًاهِ هَسد تَجِ لشاس دادُ اػت، الصم 

اي ايجاد ؿَد. ايي كِ  ّا تغييشات ػوذُ اُاػت دس سٍاتي تيي دػتگ

كٌٌذگاى ايي  پزيش اػت سا تايذ، هٌالؼِ ايجاد چٌيي تغييشاتي اهكاى

دس هَسد هَهَع  187تشًاهِ پاػخگَ تاؿٌذ. هوي ايي كِ دس كفحِ 

 ّاي حاكويتي ّيچ تَهيحي اسائِ ًـذُ اػت. تؼاهل تيي ًْاد

   هؼذى ٍ تجاست كِ تا ػٌَاى لَاًيي ٍ همشسات كٌؼت 1پيَػت ،

لشاس داسد، اگش لَاًيي ٍ همشسات تش اػاع  190اػت ٍ دس كفحِ 

ّاي كادساتي سا تؼييي كشدُ اػت،  چِ كِ دس هٌالؼِ، اٍلَيت آى

ّا ٍ  ّا سا تش اػاع ٍالؼيت تخَاّذ تٌظين ؿَد، تايذ اتتذا اٍلَيت

ّاي هَجَد التلاد كـَس هذ ًظش لشاس گيشد ٍ ػپغ آى  ظشفيت

 كَست اجشايي ًخَاٌّذ تَد. ن ؿًَذ. دس غيش اييلَاػذ تٌظي
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   ِّاي  تذٍيي ايي ساّثشد چِ استثاًي تا ساّثشد»دس تٌذ  191دس كفح

دس لؼوتي تَهيح دادُ ؿذ كِ تْثَد ٍ « تذٍيي ؿذُ لثلي داسد؟

تكاهل سٍؽ تذٍيي تشًاهِ دس ايي هٌالؼِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ 

گاسًذُ، ايي هٌالؼِ چشخِ اػت. ايي دس حالي اػت كِ اص ًظش ً

ّاي هشتَى تِ تذٍيي تشًاهِ تخـي سا هذ ًظش لشاس ًذادُ  فؼاليت

 اػت.

   ،دس هَسد لَاًيٌي كِ تايذ دس تذٍيي تشًاهِ هَسد تَجِ لشاس گيشًذ

اػت ٍ سٍيكشد حاكن تش  44ّاي كلي اكل  لاًَى اجشاي ػياػت

كِ هذ ًظش ايي تشًاهِ تايذ دس جْت دػتياتي تِ لاًَى هزكَس تاؿذ 

 لشاس ًگشفتِ اػت.

   ُلاًَى تشًاهِ پٌجؼالِ پٌجن تَػؼِ  150تا تَجِ تِ آًچِ كِ دس هاد

دس خلَف تذٍيي ساّثشد )اػتشاتظي( تَػؼِ كٌؼتي ٍ هؼذًي، 

 ًَيغ تْيِ ؿذُ تا اجشايي ؿذى آى فاكلِ تؼياس داسد. پيؾ
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 وتیجه گیری

ث هشتَى تِ دس همذهِ تشًاهِ ساّثشدي كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست هثاح

التلاد ًْادگشايي هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت. تذٍيي تشًاهِ 

ساّثشدي هشتَى تِ كٌؼت ٍ ديگش تخـْا تذليل اّويتي كِ ايي ًَع 

اص تشًاهِ سيضي دس التلاد داسد دس لالة هلَتات لاًًَي دس كـَس 

هَسد تَجِ لشاس گشفت. تشغن چٌيي هلَتات لاًًَي تشاي تٌظين 

كـَس، ايي همَلِ هَسد غفلت هجشياى لشاس گشفت.  چٌيي اػٌادي دس

ًثَد چٌيي تشًاهِ اي دس ايي تخـْا تاػث ؿذُ اػت تا تشغن ايي كِ 

ايشاى ّوؼاى تا ديگش كـَسّا ًظيش كشُ جٌَتي گاهْاي جذي سا 

تشاي كٌؼتي ؿذى دس حذٍد ًين لشى پيؾ تشداؿتِ تَد، دس كٌؼتي 

اتشايي ايي حشكت ٍصاست ؿذى اص ايٌگًَِ كـَسّا ػمة تش تاؿذ. تٌ

كٌؼت، هؼذى ٍ تجاست سا دس تٌظين ايي ػٌذ سا تايذ هَسد تحؼيي 

لشاس داد ٍ دس تكويل ايي هٌالؼِ)تشًاهِ ساّثشدي( ّوكاسي جذي سا 

 تا ايي ٍصاستخاًِ اًجام داد.

تا تَجِ تِ ػٌَاًي كِ تشاي ايي هٌالؼِ اًتخاب ؿذُ اػت، هٌالؼِ 

ى تِ هٌالؼات تشًاهِ ساّثشدي هزكَس تايذ اص ٍيظگيْاي هشتَ

تشخَسداس تاؿذ كِ ّواى ًَسي كِ دس هتي آهذُ اػت، هٌالؼِ 

هزكَس اص ٍيظگيْاي هشتَى تِ هٌالؼات تشًاهِ اي تثؼيت ًوي كٌذ. 
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ًثَد چشخِ كاهل هشتَى تِ تشًاهِ سيضي دس ايي هٌالؼِ تاػث ؿذ تا 

ٍهؼيت  فؼاليت دس سؿتِ ّايي اص كٌؼت هَسد تَجِ لشاس گيشد كِ تا

كًٌَي ايٌگًَِ اص سؿتِ ّا هتٌاػة ًثاؿذ. اص ًظش ًگاسًذُ، كِ هذل 

خَدكفايي ٍ يا كٌؼت حوايتي دس ايي تشًاهِ هَسد تَجِ لشاس گيشد 

كِ اص الگَي هتذاٍل ٍ اهشٍصي دًيا تشاي دػتياتي تِ اّذاف تَػؼِ 

 هحؼَب ًوي ؿَد.   
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