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 در ایزان ي استزاتژي توسعه صنعتيرویکزدهاالزامات و  بزرسي

 افطیه تقًی

 رئیس ادارٌ وًآيری، مطارمت ي داوص مارمىان ضزمت ايزان خًدري

 ، تُزانياحذ  علًم ي تحقیقات ، داوطگاٌ آساد اسالمي،طجًی مارضىاسي ارضذ مذيزيت ديلتيداو 
a.taghavi@ikco.ir 

 

 خالصه
 اضائِ ّط ًَع تهَيطي اظ ًقف ٍ جايگاُ برف نٌؼت زض تَؾؼِ پايساض بِ ََض كلي ٍ يطٍضت ٍ هباًي اؾتطاتػي تَؾؼِ ننٌؼتي ًااظهٌنس زضد زقان    

هَجَز نٌؼت زض اقتهاز ككَض ٍ ػَاهل تاثاطگصاض بط آى هني باقنس    ٍيغ ًقف ٍ اظ هفَْم ٍ هباًي تَؾؼِ نٌؼتي ٍ تحَالت گصقتِ ٍ هَجَز آى ٍ 

تػيْاي هطبنٌَ بنِ آى بنِ اضائنِ اي اظ ضٍياطزّنا ٍ ػَاهنل       اقالِ حايط ؾؼي بط آى اؾت تا يوي تؼطيف ٍ قٌاذت هبناًي تَؾنؼِ ننٌؼتي ٍ اؾنتط    زض ه

 پطزاذتِ قَز  زض ايطاى نٌؼتيتَؾؼِ تػي اهحاُي ٍ هَثط بط تسٍيي ٍ تَؾؼِ ٍ اجطاي اؾتط

 

 محیط، ديلتتًسعٍ صىعتي، استزاتژی، تًسعٍ اقتصادی،  :ملیذی ملمات
 

 مقدمه
اؾتطاتػي، ضاّبطز، ذٍ هكي ٍ هفاّاوي اظ ايي زؾت ؾالْا اؾت كِ زض ازبانات هنسيطيت ٍ زض بطًاهنِ ّنا ٍ گفتنِ ّناي ؾنَُ  هرتلنف         

اؾنت،  هسيطيت ضؾَخ يافتِ ٍ پاي گطفتِ اؾت اگطچِ كِ حسٍز ٍ ثغَض ايي هفاّان چٌساى ضٍقي ًاؿت ٍ تؼاضيف زقا  ٍ هتقٌي بطاي آًْا اضائِ ًكسُ 

كنَضي  اها يطٍضت تسٍيي ٍ بِ كاضبؿتي ايي قبال هفاّان اهطٍظ قبَل تام يافتِ اؾت  ؾاظهاًْا ٍ اضگاًْاي ؾااؾتگصاض زض ؾُح كننى ؾااؾنتگصاضي ك  

ٍ بٌگاّْاي كَچك ٍ بعضگ اقتهازي ّط كسام بِ ًَػي ٍ با جسيتي ذال بط يطٍضت تسٍيي ٍ كاض بؿت اؾتطاتػي ٍ ذنٍ هكني ٍ هفناّان هكنابِ     

ضٍينا  يگط پاي هي فكطًس  بٌگاّْا ٍ هَؾؿات نٌؼتي ٍ ذهَناً آًْا كِ هاّات فؼالات ٍ يا تَلاساتكاى با پاچاسگي ظياز ٍ تغااطات پطقنتا  هحناٍ   ز

ضٍي اؾت ًاگعيط اظ آًٌس كِ ذٌَُ انلي حطكت ذنَز ضا زض زًاناي پطضقابنت بناظاض هكنرم كٌٌنس تنا تنَنن اهنننننننَاك ضقابنت، ككنتي آؾنا              

ضا تْسيس ًاٌس  زض هقَلِ هتسٍلَغي ًاتِ بؿااض قاياى تَجِ آى اؾت كِ اؾتطاتػيْاي بركي ٍ اظ جولِ اؾنتطاتػي برنف ننٌؼت بطپاينِ چنِ       پصيطقاى

 ؾاظٍكاضي با اؾتطاتػيْا ٍ يا چكن اًساظّاي تَؾؼِ اقتهازي، اجتواػي ٍ فطٌّگي ككَض ّورَاًي ٍ ؾاظگاضي پاسا هي كٌس؟

 

 تعزیف و مباني توسعه صنعتي
ّنا،   ّنا، ّنسگ گنصاضي    ؾناظي  اي ياپاضچِ اؾت كِ العاهاً توام ػَاهل ٍ ػٌانط هطبٌَ بِ آى اظ جولِ ظهاٌِ فطآيٌس تَؾؼِ نٌؼتي، هٌظَهِ

اي با ياسيگط ٍ زض يك هجوَػِ بنِ ّنن پاَؾنتِ     ّاي ذال نٌؼت گؿتطي، زض اضتباٌ ؾاظٍاضُ ّا ٍ ؾااؾت ّاي اؾتطاتػيك، ذٍ هكي جْت گاطي

ّنايي   پصيطـ بؼًي اظ اجعا ٍ ًازيسُ گطفتي بطذي زيگط اظ آًْا، ًِ تٌْا ؾب  تَؾؼِ بلٌس هست ًرَاّس قس كِ هواي اؾنت اػَجناك   كٌٌس ٍ ػول هي

 (41،ل4831،نسيقي)نٌؼتي كَتاُ هست ٍ هااى هست بِ ٍجَز آٍضز -ضا ًاع زض ظهاٌِ ازاضُ اهَض اقتهازي
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ظَْض ًقاٌ اثط هتؼسز ٍ هؤثط بط اقتهناز هلني ٍ ايجناز تحنطد زض آى اؾنت  بنا ايني حنال، ّسفوٌنسي           ُ آٍضز ّسفگطايي زض برف نٌؼت هْوتطيي ض

 (  81،ل4831َلبس)جْاًگطز، اي ضا هي افعاضّاي هؼَُگ بِ هقانس تَؾؼِ باقس ٍ تساضد ًطم نٌؼت، قطٌ الظم ٍلي غاط كافي هي

 هبحن  ضّنا قنسى ككنَضّاي جْناى ؾنَم اظ        بِ ػباضت زيگط، نٌؼتي قسى با تباٌ هؿتقاوي با هَيَع ؾلُِ اقتهازي زاضزنٌؼتي قسى ٍ تَؾؼِ اض

ن ٍ تٌگاتٌگي زاضز  هفاّاوي چَى نٌؼتي قسى، تَؾؼِ يافتي، ػق  هاًسى، زچاض ٍابؿتگي قسى ٍ ضّا قسى اظ لُِ ككَضّاي پاكطفتِ اضتباٌ هؿتقاؾ

َنَالًي زض  افتٌنس، بلانِ حاننل ينك فطآيٌنس       اي اظ ظهاى اتفنا  ًوني   زض لحظِ ٍابؿتگي ّوگي هقَالتي پَيا ٍ زيٌاهاك ّؿتٌس؛ بِ ايي هؼٌي كِ اٍالً،

ّا هؿتلعم غضگ اًسيكي اؾت  بِ ػبناضت زيگنط،    اي ّن بطذَضزاضًس؛ ثالثاً، قٌاذت ايي هااًاؿن اً، اظ هااًاؿوْاي بؿااض پاچاسُاًس؛ ثاًا تحَالت جاهؼِ

  نٌؼت قسُ، پؽ نٌؼتي ّن قسُ اؾنت   گي گفت كِ چَى ايي ككَض ناحاى بِ ؾازتَ چَى نٌؼتي قسى ضًٍسي پَيا ٍ بلٌس هست اؾت، لصا ًوي

زض ٍاقغ، ػنٍُ بط ناح  نٌؼت قسى، بايس تحَالت زيگطي ّن زض ككَض ضخ زّس ٍ ًَع ضٍابنٍ تَلانسي، فطٌّگني ٍ تفانطات اقتهنازي هنطزم ٍ       

نٌؼتي قسى كافي ًاؿت كِ فقنٍ   ياٌؼتي قسُ اؾت  بٌابطايي، بطيي ككَض نًحَُ ًگطـ بِ كاض ٍ     زض جاهؼِ ًاع بايس تغااط كٌس تا بتَاى گفت كِ ا

ضا ًاع بسؾت آٍضين ٍ اظ جولِ ٍيػگاْاي ايي فطٌّگ، يك ًَع ًظن ذال ظهاًي اؾت  اِ بايس فطٌّگ هتٌاؾ  جاهؼِ نٌؼتينٌؼت زاقتِ باقان، بل

   (91ٍ16نم،4833پاااض جَ،كِ بايس بط فؼالاتْا حاكن قَز ٍ ّوِ ًاع بايس ايي ًظن ضا بپصيطًس  )

 

 تعزیف و مباني استزاتژي توسعه صنعتي
اؾتطاتػي نٌؼتي قسى تاكاس بط ضقس زاضز اها ابعاض زؾتاابي بِ ضقس ، گؿتطـ ؾطيغ برف نٌؼت اؾت ٍ زض آى قتا  ًنطخ ضقنس تَلانس    

 ًاذالم زاذلي هَضز تَجِ اؾت  ايي اهط اظ ؾِ َطي  حانل هي قَز:

 بطاي باظاضّاي زاذلي )پكت زيَاضّاي بلٌس تؼطفِ اي( "نٌؼتي ػوستاتَلاس كاالّاي ههطفي  -4

 تاكاس بط تَؾؼِ نٌايغ تَلاسكٌٌسُ كاالّاي ؾطهايِ اي -2

 ؾوت گاطي ؾٌجاسُ برف نٌؼت بِ ؾوت نازضات -8

ِ  اي اظ پاف ؾاذتْاي اقتهازي با اّساگ بلٌسهنست اظ قبانل اٍل   بِ تؼطيف يك اؾتطاتػي نٌؼتي ػباضت اؾت اظ هجوَػِبٌا  گنصاضي ٍ   َيتْناي ؾنطهاي

 ِ اي اظ اّنساگ هلني    ؾااؾتْاي اتراش قسُ حوايتي كِ يك ككَض هواي اؾت اذتااض كٌس تا بِ ٍؾالِ تطغا  ًَػي اظ ؾاذتاض نٌؼتي احتواال هجوَػن

گنصاضي اضتبناٌ    اٍلَيتْاي ؾطهايِ ذَز ضا بِ زؾت آٍضز  ايي تؼطيف زض ٍّلِ اٍل، باف اظ آًچِ با اًترا  هٌاؾبتطيي قاَُ تَلاس اضتباٌ زاقتِ باقس، با

زاضز ٍ زض ٍّلِ زٍم با تَجِ بِ اٍلَيتْاي بطًاهِ هاعاى هكاضكت ّطيك اظ زٍ برف ذهَني ٍ زٍلتني زض بطًاهنِ زض چناضچَ  ذانني تؼاناي قنسُ       

گَيٌنس، هاًٌنس    هني  " 4 گنطا  ي زضٍىاؾنتطاتػيْا "ِ گطٍّني اظ آًْنا   تَاى اؾتطاتػيْاي تَؾؼِ نٌؼتي ضا بِ زٍ زؾتِ تقؿان كطز  بن  اؾت  بِ ََض كلي هي

هَؾَم ّؿتٌس هاًٌس تكنَي    " 2 اؾتطاتػيْاي بطٍى گطا"ضًس كِ بِ ي اظ اؾتطاتػيْاي تَؾؼِ نٌؼتي ٍجَز زاجايگعيٌي ٍاضزات ٍ زض هقابل گطٍُ زيگط

 (21،ل4811باغااى،ُ نازضات  )قط

باقس كِ با تلفا  ايي زٍ اؾنتطاتػي بنا    ّؿتٌس، غاط ٍابؿتِ بَزى آًْا بِ هٌابغ هياي كِ ّط زٍ اؾتطاتػي جايگعيٌي ٍاضزات ٍ تَؾؼِ نازضات زاضا  ًقاهِ

هِ ضا بطَطگ ًوَز  يؼٌي ايي ككَضّا زض اًترا  نٌايغ اظ نٌايؼي قطٍع كٌٌس كِ هٌابغ آًطا زض اذتااض زاضًنس  تَاى ايي ًقا ي اتااء بط هٌابغ هياؾتطاتػ

  (  41،ل4838هْسٍي ػازلي،) تَاًٌس زض آى زاقتِ باقٌس  بي هييا هعيت ًؿ

 تجطبِ اكثط ككَضّاي زض حال تَؾؼِ ًكاى زازُ كِ نٌؼتي قسى بِ قاوت اظ زؾت ضفتي ككاٍضظي بَزُ اها اگط بِ جاي هقابلنِ ننٌؼت بنا ككناٍضظي    

ي تَؾؼِ نٌؼت قنطاض زاز  يؼٌني   تَاى ككاٍضظي ضا هحَض حطكتْا تَاًس اثطات بؿااض هفاسي زض بط زاقتِ باقس  بسيي ٍؾالِ هي هاول آى قطاض گاطز هي
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ًااظّاي برف ككاٍضظي ضا هطتفغ ؾاظز  بِ ػٌَاى هثال اگط ككَضي بنِ ايني ًتاجنِ ضؾناسُ كنِ باينس        قسى اظ جايي آغاظ گطزز كِ باكتط ضًٍس نٌؼتي

ٍ ؾنپؽ بنا اؾنتفازُ اظ پاًَنس      نٌايغ هاقاي ؾاظي ضا ايجاز كٌس، بِ جاي قطٍع كطزى اظ ذَزضٍي قرهي، اظ تطاكتَض، كوبايي ٍ كاهاَى قطٍع كٌس

زض جْت گؿتطـ نٌؼت هاقاي ؾاظي بِ ذَزضٍ قرهي ٍ غاطُ ًاع بپطزاظز، بسيي ٍؾالِ ّن نٌؼتي قسى آغناظ قنسُ ٍ ّنن ككناٍضظي      8باي نٌايغ 

 (41،ل4838بِ تبغ ضقس نٌؼت ضقس ًوَزُ اؾت  )هْسٍي ػازلي،

زض  زض نَضتااِ تلفا  هٌاؾ  اؾتطاتػيْا با تَجِ بِ قطايٍ ككَضّا اظ ًظط اقتهازي، اجتواػي، فطٌّگي ٍ جغطافاايي نَضت پنصيطز اهاناى هَفقانت   

 (26لّواى، ) باقس افعايف ذَاّس يافت   ضاُ تَؾؼِ نٌؼتي ٍ اقتهازي كِ اظ ًااظّاي هبطم ككَضّاي زض حال تَؾؼِ هي

 

 در ایزان استزاتژي توسعه صنعتي
گصقتِ ٍ حال ايطاى ًكاى هي زّس كِ پط ّعيٌِ تطيي ٍ پط حجن تطيي ًااظ ككَض بِ ذاضك ، هطبٌَ بِ هحهَالت ننٌؼتي بنَزُ اؾنت  زض    

       َ ض ظهاٌِ نازضات ًاع اضظاى ٍ ذام فطٍقي تَلاسات هؼسًي ، ككاٍضظي ، ًفت ٍ پتطقاوي ًاقني اظ فقنساى ننٌايغ ػلنَم ٍ فٌنَى الظم ٍ كنافي زض ككن

تنِ  اهطٍظُ بِ ٍاؾُِ ازغام اقتهازّاي هلي با اقتهاز جْاًي زض فطايٌس جْاًي قسى بؿااضي اظ ًااظّاي نٌؼتي ٍ غاطنٌؼتي ككَضّاي تَؾنؼِ ًااف  ت اؾ

 بايس اظ باظاضّاي باي الوللي ٍ اظ زؾت قطكتْاي چٌسهلاتي تاهاي قَز 

پتَضقاوي بسلال باال بَزى اضظـ افعٍزُ فطاٍضزُ ّناي ًفتني ٍ پتطٍقناوي هني تَاًنس      حال تَجِ بِ تَؾؼِ نٌايغ ؾٌگاي هطتبٍ با نٌؼت ًفت ، گاظ ٍ 

الگَي هٌاؾ  ٍ قابل اػتوازي بطاي تَؾؼِ ككَض باقس  اتراش ؾااؾت زٍگاًِ زض تَؾؼِ ننٌايغ كنِ اظ ينك َنطگ بنِ بنِ ايجناز ننٌايغ كَچنك بنا           

  اٍلي بِ تسضيج فًاي اقتهازي ضا بِ ؾَي گؿتطـ ػلنَم ٍ فٌنَى ٍ تاٌَلنَغي    باظزّي اًسد ّطكسام ًااظ ذاني اظ جاهؼِ ايطاًي ضا پاؾد هي زٌّس

تِ ، پاكطفتِ تط ؾَ  هي زّس ٍ زٍهي ًااظ جاهؼِ بِ اقتغال جوؼات جَاى ٍ ضٍبِ ضقس ضا تاهاي هي كٌس  زض الگنَي تَؾنؼِ ؾنطهايِ زاضي اينطاى گصقن     

ي زض الگَي اقتهازي ٍ اجتواػي تَؾؼِ اينطاى باينس ّنسگ ذنَز اتانائي بنِ ػلنَم ٍ        اًتقال تاٌَلَغي )ػلَم ٍ فٌَى( هاًٌس اًتقال نٌؼت ّسگ بَز ٍل

ِ فًٌَي باقس كِ زض جْاى پَياي اهطٍظي كاضبطز زاقتِ باقس  ذَز اتاائي ، ذَزكفائي ٍ ػسم ٍابؿنتگي بنِ ذناضك اظ اّنساگ غنايي اؾنتطاتػي تَؾنؼ       

 (421-423،نم 4831نٌايغ زض الگَي تَؾؼِ ايطاى اؾت   )الواؾي، 

ك ّسگ كلي بطًاهِ زض ضاؾتاي ّسگ افعايف ضفاُ اجتواػي، آى اؾت كِ زض چاضچَ  تحَالت اقتهاز جْاًي، ضقس پاياي اقتهاز ايطاى، تبسيل بِ ين 

ؾنال   زض ّعاض زالض بط اؾاؼ بطابطي قسضت ذطيس 26ؾالِ ؾِ بطابط قَز ٍ بِ 26ضقس قتاباى اقتهازي قَز  بط ايي اؾاؼ بايس زضآهس ؾطاًِ زض يك اف  

افنعٍزُ برنف   �اضظـّاي زيگط اقتهاز ٍ هفطٍيات قاوت ًفت، ضقس �زضنس بطؾس  بطاي ايي هٌظَض با فطو ضًٍس َباؼي ضقس برف 4 3ٍ  1 3بايس بِ 

 زضننس زض  29باينس بنِ    36زضننس زض ؾنال    41زضنس باقس  ّوچٌاي ؾْن نٌؼت اظ كل اقتهاز اظ  3 1ٍ  46بايس بِ تطتا   16ٍ  36نٌؼت زض زٍ زِّ 

 .افعايف يابس 4166ؾال 

زضنس بط هبٌناي   41تا  48زضنس، ضقس اضظـ افعٍزُ نٌؼتي زض حس  1تا  3تطزيسي ًاؿت كِ زؾت يافتي بِ ّسفْاي ضقس ؾاالًِ تَلاس هلي زض گؿتطُ 

يط ًااظهٌس جل  ّواناضي ٍ  ؾاالًِ زض يك زٍضُ بلٌس هست ٍ ّوچٌاي نازضات كااليي زض هقااؼ باف اظ يك نس هالااضز زالض زض ؾال اف ، كِ ًاگع

 باظاضيابي ذاضجي اؾت، هؿتلعم تغااطاتي زض پاف فطيْاي شٌّي هتؼاضو بِ فطآيٌس تَؾؼِ اؾت  بطذي اظ ايي تؼاضيات زيسگاّي ػباضتٌس اظ:   

 طفتِ؛آٍضيْاي پاك آٍضاًِ، زض ػاي ًگطاًي اظ ايجاز ٍابؿتگي بِ جْاى نٌؼتي  تَلاس كٌٌسُ في في -اًتظاض پاكطفتْاي ػلوي 

   زػَت برف ذهَني بِ هكاضكت زض فؼالاتْاي تَلاسي، زض ػاي اتراش ؾااؾتْا ٍ اًجام  اقساهات ٍ گصضاًسى قَاًاي ٍ هقطضاتي هغايط بنا

 گصاضي؛ قال گاطي فًاي هٌاؾ  بطاي تَلاس ٍ ؾطهايِ

 ُّاي هسيطيتي ٍ كاضآهسي زض گعيٌف اييٍضي ٍ ضاًسهاى، زض ػاي ػسم تَجِ كافي بِ كاض اًتظاض افعايف پاَؾتِ تَلاس ٍ اضتقاء بْط 

                                                           
3 Industrial Linkage 
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 تأكاس بط كاّف ٍابؿتگي اقتهازي بِ ًفت ٍ توايل بِ افعايف  نازضات غاط ًفتي، زض ػاي ًگطاًي اظ كاّف نازضات ًفت ٍ ضقس 

 ههطگ اًطغي زض اقتهاز زاذلي زض بلٌس هست؛

      الوللني، بنسٍى فنطاّن ؾناذتي فًناي       ٍ ضٍابنٍ بناي   اًتظاض جل  ؾطهايِ ٍ ّوااضيْاي فٌي ذاضجي با تأكانس هؿنتوط بنط حؿني هٌاؾنبات

 ؾااؾي هَضز ًااظ؛ -اقتهازي

     اًتظاض حل ٍ فهل هؿائل اقتهازي كنى ككَض اظ َطي  ضٍياطزّاي بركي، اقساهات هَيؼي ٍ اػوال ؾااؾنتْاي هتغانط ٍ هقُؼني ٍ زض

 ًْايت بسٍى اثط هثبت زض افعايف تَلاس هلي؛

 ِذَضزاضيْاي هازي ٍ ضفاّي ٍ بْبَز ػطيِ ذسهات اجتواػي )ّوچَى زضآهس باكتط، هؿناي هٌاؾنبتط،   اي اظ بط اًتظاض فطاّن قسى هجوَػ

تط، ؾاؿتن حول ٍ ًقل كاضاتط، قْطّا ٍ ضٍؾتاّاي آبازتط ٍ    ( بنسٍى پنصيطـ    بْساقت ٍ زاضٍ ٍ زضهاى بْتط، تأؾاؿات ٍ تؿْانت آهَظقي گؿتطزُ

 گصاضيْا ٍ تَلاس كاالّا ٍ ذسهات زض ككَض؛ ايف پاَؾتِ ؾطهايِعقتهازي ٍ اظ جولِ افپاف ًااظّا، قطايٍ ٍ العاهات ضقس ٍ تَؾؼِ ا

   ِاًتظاض حل ٍ فهل زقَاضيْاي اقتهازي )هثنً كٌتطل تَضم(، بسٍى كاضبطز ضٍقْاي ػلوي هٌظن ٍ اتراش ضٍياطزّاي ؾاؿتواك ًؿبت بن

 ؾتْاي هٌاؾ  باي ضفغ آًْا؛قٌاذت ػلل بطٍظ ايٌگًَِ زقَاضيْا ٍ بٌابطايي اًترا  ٍ اػوال ؾاا

   ِ اي اظ  اًتظاض ًتايج فَضي  اظ ؾااؾتْا ٍ ضاّبطزّايي كِ بِ گًَِ اجتٌا  ًاپصيط هاّات بلٌسهست زاضز ٍ ثوطزّي آًْا تٌْا اظ َطين  هجوَػن

 ي(پصيط اؾت )هاًٌس بطًاهِ آظازؾاظي اقتهازي ٍ تقَيت ٍ تَؾؼِ برف ذهَن اقساهات ّواٌّگ ٍ باثبات ٍ پايساض اهااى

ؾطاًجام بااضگاطي ؾااؾتْا ٍ ضاّااضّايي كِ هتًوي ٍجَز آضاهف ًؿبي با كوتطيي تٌف زض ضٍابٍ ذناضجي ككنَض باقنس اظ العاهنات ضقنس ؾنطيغ       

بنت زض  اي با ؾاذتاض تَلاس اًبَُ نٌؼتي ٍ هتٌنَع ٍ قابنل ضقا   اي با ؾاذتاض تَلاسي ًاوِ نٌؼتي هتاي بِ زضآهس ًفت بِ جاهؼِ اقتهازي ٍ تحَل اظ جاهؼِ

 (43 -43،نم4831)نسيقي،باظاضّاي جْاًي اؾت 

 

   ارتباط توسعه صنعتي و توسعه اقتصادي
هي باقنس كنِ ّونِ آًْنا زض      اؾتطاتػي تَؾؼِ ككَض قاهل بركْاي هرتلف اقتهازي ،اجتواػي، فطٌّگي، ًظاهي،ؾااؾي، باي الوللي ٍ    

غايت هي بايؿت با ّن زض يك چاضچَ  جوغ قًَس تا اؾتطاتػي تَؾؼِ ككَض ضا اضائِ ًوايٌس  برف اقتهناز زض اؾنتطاتػي تَؾنؼِ اظ چٌنس ظينطبرف      

كِ ايي گواًنِ بنِ يقناي    هاتَاًس تكاال قَز كِ ياي اظ ايي چٌس ظيطبرف هاتَاًس اؾتطاتػي تَؾؼِ نٌؼتي باقس  ٍقتي ايي ظيط برف هُط  هي گطزز 

ذنَز  ًعزيك باقس كِ تَؾؼِ نٌؼتي ٍتاكاس بط ضقس جٌبِ ّاي ذال آى بايؿت بِ ػٌَاى هَتَض هحطكِ اقتهازي هُط  باقس  ضؾاسى بنِ ايني گواًنِ    

 قنطاض گانطز   پاف ظهاٌِ ّاي تحلالي بؿنااضي زاضز كنِ چنطا ننٌؼت زض اقتهناز ينك ككنَض باينس بنِ ػٌنَاى هَتنَض ضقنس ٍتَؾنؼِ اقتهنازي                ًااظهٌس

 (12،ل4832،باسآباز)

اي قَي بطقنطاض اؾنت ٍ زض اقتهنازي كنِ بنا ضقنس ّونطاُ باقنس، تغاانط ؾناذتاض            ٍاقؼات ايي اؾت كِ باي تغااط ؾاذتاض اقتهازي ٍ ؾُح زضآهس، ضابُِ

افتس ٍ زض ايي هؿناط، ننٌؼتي    االتط، اتفا  هياقتهازي با اًتقال اظ يك اقتهاز ٍابؿتِ بِ ظهاي ٍ با زضآهس پاياي، بِ يك اقتهاز قْطي نٌؼتي با زضآهس ب

گنطزز ٍ   گطزز  تغااط ؾاذتاض اقتهازي، ذَز هَج  تغااطات اؾاؾي زض برف نٌؼت هي قسى با ؾْن باكتط نازضات نٌؼتي زض زضآهس هلي ّوطاُ هي

كٌس  نٌايغ آغناظيي، بنطاي    ًوٌسي تبؼات هياي ذَز اظ ًَػي قاًَ قَز، ظيطا برف تَلاس كاضذاًِ جايگاُ نٌايغ هرتلف زضٍى برف، زچاض تحَل هي

 جَابگَيي بِ تقاياّاي اؾاؾي ٍ اٍلاِ جوؼات هاًٌس ذَضاد، پَقاد ٍ ؾايط كاالّاي ههطفي بي زٍام بطاي قكطّايي اظ جاهؼنِ كنِ زاضاي زضآهنس   

ِ گاطًس  بِ زًبال نٌايغ آغاظيي ٍ بؼس اظ گصقت يك زٍضُ تَؾؼِ، نٌاي باقٌس، بسٍاً قال هي ًاچاع هي ِ  غ هااًي با تَلاس كاالّاي ٍاؾنُ اي  اي ٍ ؾنطهاي

 ّاي ايي گطٍُ اظ نٌايغ بِ ََض ػوسُ باف اظ ٍاحس اؾت  قًَس  ككف زضآهسي تقايا بطاي فطآٍضزُ بطپا هي
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ننٌؼت، جايگناُ ٍ   يابٌس  زض ايي هطحلنِ اؾنت كنِ     ٍ باالذطُ نٌايغ پاياًي اؾت كِ زض هطاحل آذطيي گصاض بِ ؾَي نٌؼتي قسى، ايجاز ٍ تَؾؼِ هي

اي ٍ كاالّاي ههطفي بنازٍام ٍ تاٌَلنَغي َلن  هاًٌنس      آٍضز  تَلاس كاالّاي ؾطهايِ ؾْن ذَز ضا بِ ََض كاهل زض تَلاس ًاذالم زاذلي بِ زؾت هي

س ٍ ؾايط بركْا ضا بنِ  قًَ باقس  ايي زؾتِ اظ نٌايغ ذَز ػاهل تَؾؼِ ًاع هي نٌايغ هاقاي ؾاظي ٍ الاتطًٍاك هحهَل ايي هطحلِ اظ تَؾؼِ نٌؼتي هي

 (82،ل4838 اًجوي هسيطاى نٌايغ ككَض، ككٌس ) زًبال ذَز هي

 

 بزرسي عوامل تاثيزگذار بز توسعه صنعتي
 

 وقص ديلت در تًسعٍ صىعتيالف. 
اقتهناز  قنَز: ثبنات   �هٌظَض چگًَگي زذالت زٍلت زض فطايٌس تَؾؼِ نٌؼتي بِ ايني قنط  تَنناِ هني     �اي اظ انَل ضاّبطزي بِ هجوَػِ 

ّناي  �ّاي فاعياي، ًْازّاي حقَقي ٍ قاًًَي؛ آظازؾاظي تجاضي، تَؾؼِ ضقابت جْناًي ٍ ّواناضي  �كنى؛ تَؾؼِ برف ذهَني؛ تَؾؼِ ظيطؾاذت

گنصاضي هؿنتقان ذناضجي؛ تَؾنؼِ باظاضّناي هنالي؛ تَؾنؼِ        �َؾٍ؛ جص  ؾطهايِّاي نٌؼتي ٍ تَؾؼِ نٌايغ كَچك ٍ هت�نٌؼتي؛ ؾاظهاًسّي فؼالات

 )ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت( .ٍ فٌاٍضيّا �هْاضت

ّاي اؾتطاتػيك ٍ اؾاؾي كواكاى ازاهِ ذَاّس يافت اها زض نَضت آهازگي برنف ذهَنني    فؼالاتْاي برف زٍلتي حساقل زض هااى هست زض ضقتِ

ايس ّاچگًَِ هحسٍزيتي بطيا فؼالات برنف  ٍ بِ هٌظَض آظاز كطزى هؿؤٍلات زٍلت ٍ توطكع آى زض فؼالاتْاي ظيطبٌاؾاظي ٍ اضائِ ذسهات اجتواػي، ًب

ؾااؾتْاي نٌؼتي ٍ باظضگاًي، بط اؾاؼ تقؿنان كناض ٍ ّوناٌّگي بناي برنف      ّايي كِ اكٌَى زٍلت زضگاط آى اؾت بِ ٍجَز آيس    ذهَني زض ضقتِ

ِ      گصاضاى ذهَني، بِ گًَِ زٍلت ٍ ؾطهايِ يْاي باكنتط باقنس  زٍلنت باينس     گنصاض  اي ثابت بايس ػاهل تكَي  كٌٌسُ برنف ذهَنني بنِ اًجنام ؾنطهاي

ا حوايت اظ ّطگًَِ فؼالات تَلاسي ٍ ؾاظًسُ برف ذهَني ضا اظ ّن ايٌك هَضز تَجِ قطاض زّس ٍ اظ اػوال ؾااؾنتْايي كنِ ؾنب  ضقابنت ًنابطابط بن      

 برف ذهَني قَز جساً احتطاظ ًوايس   

نٌؼتي ٍ ؾپطزى تسضيجي ايني فؼالاتْنا بنِ برنف ذهَنني اظ جولنِ        بِ ََض كلي هحسٍز ؾاذتي حاُِ زذالتْا ٍ هؿؤٍلاتْاي زٍلت زض ظهاٌِ تَؾؼِ

ضٍز ٍ ًقنف زٍلنت ػونستاً باينس بنِ ايجناز بؿنتطّاي         اقساهات اؾاؾي ٍ ؾطًَقت ؾاظ زض فطاگطز نٌؼتي كطزى ككَض َي ؾالْاي آيٌسُ بِ قواض هني 

آيٌنس بلٌسهنست   زض فط هؼَُگ قنَز  ٍ تٌظان باظاضّا ٍ      زّي، تَؾؼِ تط برف ذهَني ٍ ايجاز قطايٍ ضقابت ٍ ؾاهاى هٌاؾ  بطاي فؼالات گؿتطزُ

ٍ ًقنف   قنَز  نٌؼتي ككَض بِ تسضيج با كَچك كطزى اًساظُ زٍلت، زذالتْاي هقساضي ٍ كٌتطلْاي هؿتقان زٍلت كنن ضًنگ هني    -تَؾؼِ اقتهازي

 (22ل،4831)نسيقي،گصاضي هحسٍز ذَاّس قس  ؾتانلي زٍلت بِ ضاّبطي ٍ ؾاا

ّنط ينك بسّنس  زض    بايس  جاي ذَز ضا بِ بحن  زضبناضُ گًَنِ ّناي هساذلنِ ٍآثناض        ،هَضز ايٌاِ زٍلتْا چِ اًساظُ هساذلِ كٌٌس هباحثات بي حانل زض

تَجِ انلي هؼُنَگ بنِ هانعاى فاننلِ اظ باظاضّناي ضقنابتي ًوًَنِ ٍ اينسُ ال         « غاط هساذلِ گط»ٍ  «هساذلِ گط» يا« لابطال»ٍ «ّسايتگط»تفااك زٍلتْا بِ

اًترا  هااى كٌاضُ گاطي ٍ هساذلنِ هُنط  ًاؿنت  هساذلنِ زٍلنت اهنطي اجتٌنا          ،نلي هغفَل هاواًس  زض جْاى اهطٍظتطتا  هَيَع ااؾت  بِ ايي 

 (286ل، 4832تَؾلي جْطهي،«)چِ اًساظُ »اؾت ًِ « چِ ًَع»ًاپصيط اؾت  پطؾكي كِ بايس هُط  باقس 

هساذلِ زٍلت حتي زض برف ّناي هاًٌنس فني آٍضي  اَنػنات      ؾاذتاض كلي زٍلت بؿتگي زاضز ٍّن بِ ًفكْايي كِ زٍلت باظي هااٌس  بِ تَؾؼِ،ّن

چكنن   ًاع كِ ػقل هتؼاضگ قاًؽ اًسكي بطاي هَفقات آى هاباٌس هي تَاًس تحَل زض پي زاقتِ باقس  تحلال زٍلتْا ٍ تحَل نٌؼتي ًبايس با ظَْض ينك 

ؼتي هتَقف قَز   تحَل هَفقات آهاع، قطكاي ذهَني زٍلت ضا تغااط هاسّس ٍ هساذلِ هنَثط زٍلنت زض آيٌنسُ ضا هٌنٌَ بنِ باظؾناظي       اًساظ تاظُ نٌ

 (  289،ل4832جاهؼِ هي كٌس )تَؾلي جْطهي، -پاًَسّاي زٍلت
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 محیط سیاسي تًسعٍ صىعتيب. 

ػوسُ اجتواػي بطاي ًال بِ تَؾؼِ نٌؼتي، قطٌ الظم، پاينِ ٍ  ّاي �گاطي�ٍجَز اضازُ ؾااؾي اظ ؾِ هٌظط ؾااؾت ذاضجي، زاذلي ٍ جْت

 :قَز�اٍلاِ هحؿَ  هي

ّاي جْاًي ّوچَى: فطٍپاقي بلَد قط ، ّوگطايي جْناًي زض پانطٍي اظ ؾناظٍكاض بناظاض ٍ فاننلِ      �ؾااؾت ذاضجي: با تَجِ بِ ٍاقؼات -4

زاضا بَزى هٌابغ هؼسًي ٍ َباؼي فنطاٍاى ٍ هَقؼانت جغطافانايي    ظياز باي ككَضّا زض فٌاٍضي اظ يك ؾَ ٍ پاياي بَزى ؾطاًِ زضآهس ككَض، 

عايف اؾتاًساضز ظًنسگي، اظ بناي   كٌس كِ بطاي بْبَز ضفاُ بلٌسهست جاهؼِ ٍ ٍ اف�ط، ايي گًَِ ايجا  هيبؿااض اضظقوٌس ككَض اظ ؾَي زيگ

( بْبنَز ؾنُح ضفناُ جاهؼنِ ٍ افنعايف      گعيٌِ زض ؾااؾت ذاضجي قاهل )آ( ظلن ؾنتاعي ٍ هبناضظُ بنا تبؼناى زض ػطننِ جْناًي ٍ )       زٍ

ّاي اًتعاػي، ؾَاي اظ هٌنافغ هلني قابنل تفؿناط ٍ     �قَز  زض ايي چاضچَ ، ّسگّاي ككَض، گعيٌِ زٍم اًترا   هٌسي هطزم اظ قابلات�بْطُ

 .تؼطيف ًاؿت

الاناتي اؾنت ٍ حقنَ     ّنا هتاني بنط زضآهنسّاي ه    �فاقنس هٌنابغ َباؼني؛ كنِ زضآهنس آى      -ّا زٍ گًَِ اًنس: النف   �ؾااؾت زاذلي: حاَهت -2

زاضاي هٌابغ َباؼني كنِ زضآهنس اًْنا      -قَز    �ؼطيف هيّا اؾت؛ هطزهؿاالضي هبتٌي بط حقَ  فطزي ت�قْطًٍسي، هقسم بط حقَ  زٍلت

قنَز  زض  �اي ضٍقنٌفاطگطاياًِ تلقني هني   �هبتٌي بط فطٍـ هٌابغ اؾت؛ حقَ  فطزي هفْنَهي غانط كناضكطزي زاضز ٍ هطزهؿناالضي پسينسُ     

زض جْنت حنصگ   قَز  لنصا باينس   �ّا هي ضكٌٌسُ ًفت، يؼف ٍ ًبَز اؾتحاام حقَ  هالاات فطزي باػ  قاؿت ؾااؾتككَضّاي ناز

 ّاي حانل اظ زضآهس نازضات ًفت ذام، ضقابتي كطزى ػولاات ايي برف ٍ تسٍيي قاًَى جاهغ حقَ  هالاات تنـ كطز �ضاًت

ّاي �حوايت اظ هحطٍهاى با اؾتفازُ اظ ابعاضّاي ازاضي، زذالت زض بٌااى ّا،�ّاي اقتهازي زٍلت ّاي ػوسُ اجتواػي: ؾااؾت�گاطي�جْت  -3

ّاي تَظيؼي اؾنت، كنِ اظ زٍ جْنت، باػن  هحنسٍزيت تَؾنؼِ برنف ننٌؼت          اا بِ زضآهسّاي ًفتي ٍ اتراش ؾااؾتهالاات فطزي، ات

ّاي تنَظيؼي اظ َطين  ٍاضزات    ؾااؾت ّاي اقتهازي؛  ( اػوال�گصاضي بسٍى تٌاؾ  با ٍاقؼات�ّاي قاوت قَز: الف( اػوال ؾااؾت�هي

ّا، پسيسُ فقط زض حال تساٍم اؾت ٍ ايي ابعاضّا اظ كاضايي الظم بطذَضزاض ًاؿنتٌس  بنا    تزّس با اػوال ايي ؾااؾ�با اضظ اضظاى  ًتاجِ ًكاى هي

هٌنابغ زض جْنت آهنَظـ،     تَاًنس اظ ايني   قَز ٍ زٍلت هي�ّاي نٌؼتي تَؾٍ زٍلت، اقتغال ايجاز قسُ ٍ زضآهس هحق  هي اػوال ؾااؾت

 ) ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت(. ّا اؾتفازُ كٌس�هْاضت ٍ ّسفوٌس كطزى حوايت

اي ٍ جْاًي ٍ ؾااؾت ذاضجي با كوتطيي تنٌف زض ضٍابنٍ بنا ككنَضّاي پاكنطفتِ ننٌؼتي اظ ينطٍضتْاي حفن           يجاز فًاي آضام زض هٌاؾبات هٌُقِا

ِ   اهٌات هلي، ضقس اقتهازي ٍ تَؾؼِ نٌؼتي كك گنصاي ذناضجي، زؾتطؾني بنِ      َض اؾت  نطفٌظط اظ ٍجَز نلح ٍ اهٌات زض هٌُقِ، ؾنِ ػاهنل ؾنطهاي

ضٍز كنِ بنسٍى ظهاٌنِ ؾناظي بنطاي تؿنْال        ضاتي اظ العاهات نٌؼتي قسى ككَض زض ؾالْاي آيٌنسُ بنِ قنواض هني    آٍضي پاكطفتِ ٍ باظاض گؿتطزُ ناز  في

 (41،ل4831گطزز )نسيقي، ككَض اظ زيسگاُ هبازالت باي الوللي زؾترَـ يؼف ٍ ضكَز هينٌؼتي  -ايٌگًَِ زؾتطؾاْا، فطاگطز ًَؾؼِ اقتهازي

 محیط اقتصادی تًسعٍ صىعتيج. 

الوللي ٍ ّواٌّنگ قنسى بنا قَاػنس ٍ هقنطضات حناكن بنط        �ّاي باي با تَجِ بِ ايٌاِ بطاي تَؾؼِ نٌؼتي ضاّي جع تؼاهل با ًْازّا ٍ ؾاظهاى

 گصاضي اقتهناز كننى بنِ قنط     �ّاي هحاٍ اقتهازي، هتٌاؾ  با ايي قطايٍ يطٍضي اؾت  العاهات ؾااؾت�هكرهِ باظاضّاي جْاًي ًاؿت، لصا تبااي

 :قَز�ظيط پاكٌْاز هي

 ثبات اقتهاز كنى  4

ّناي   ػٌَاى هْوتطيي ّسگ ًْايي اجنطاي ؾااؾنت  �ّا بِ ّاي پَلي ٍ تَضم: باظًگطي ضابُِ زٍلت ٍ باًك هطكعي؛ كٌتطل ؾُح قاوت ؾااؾت  2

ػٌَاى ّسگ هااًي اًترا  ٍ اظ َطين   �ًظط گطفتِ قَز؛ ياي اظ هتغاطّاي پَلي هاًٌس حجن ًقسيٌگي، حجن پَل، پايِ پَلي يا اػتباضات بِ پَلي زض

 .قَز�ابعاضي غاطهؿتقان كٌتطل قَز؛ تَضم پاياي هٌجط بِ ضقس هيهتغاطّاي 
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ُ  ّاي �ّاي اػتباضي: كاّف ؾْن تؿْانت تالافي؛ تأهاي هالي بٌگاُ ؾااؾت  8 ّناي  �بعضگ اظ باظاض ؾطهايِ؛ ّسايت هٌابغ باًاي بِ ؾنوت بٌگنا

 كَچك

ؾناظي  ��گصاضي هؿتقان ذناضجي؛ ؾااؾنت ياؿناى   �لِ ؾطهايِّا بِ ٍؾا�ّا: كٌتطل كؿطي تطاظ پطزاذت�ّاي اضظي ٍ ثبات تطاظ پطزاذت ؾااؾت  1

پصيطي ًنطخ اضظ  �پصيطي پَل هلّي؛ اًؼُاگ�ٍاقؼي ٍ تبسيلًطخ اضظ زض چاضچَ  هسيطيت ًطخ اضظ اًؼُاگ پصيط ٍ با ّسگ ايجاز ثبات زض ًطخ اضظ 

 ؾاظي ًطخ اضظ ٍاقؼي��ّسگ ثابت با

 گصاضي هؿتقان ذاضجي�تَؾؼِ نازضات نٌؼتي بِ ّوطاُ تَؾؼِ آهَظـ ٍ تحقا  ٍ بِ كاضگاطي ؾطهايِ  9

 4166زضنس زض ؾال  9 46بِ  4836ّاي هالااتي اظ زضآهسّاي زٍلت اظ ّفت زضنس زضؾال �ّاي هالي زٍلت: افعايف ؾْن زضآهس ؾااؾت  1

پنصيطي باكنتط ًنطخ اضظ ٍ    �گّا، اًؼُا�جبطاى آثاض هٌفي ٍفَض هٌابغ َباؼي )ًفت( اظ َطي  افعايف زضجِ باظبَزى اقتهاز ٍ كاّف ؾُح تؼطفِ  3

ُ �باال ًبَزى پطهاَم باظاض آظاز اضظ، كاّف ًَؾاى زضآهنسّاي حاننل اظ هٌنابغ    ّناي ضًٍن    �ّاي ًطخ اضظ ٍاقؼي ٍ جلَگاطي اظ تقَينت آى زض زٍض

َنني ؾناظي؛   گنصاضي برنف ذهَنني ٍ ذه   �َباؼي؛ ايجاز ثبات هالي زض بَزجِ زٍلت؛ تَؾؼِ فًاي ضقابتي، ايجاز ظهاٌِ بطاي تَؾؼِ ؾطهايِ

ِ  �افعايف كاضايي ترهام هٌابغ؛ تجسيس ؾاذتاض بَزجِ زٍلت بِ ز ّناي زٍلنت زض تنساضد كاالّناي ػونَهي؛ ايجنا       هٌظَض هتوطكع كطزى ّعيٌن

 .ؾاظي ًفت��نٌسٍ  ثبات

 :ػباضتٌس اظ گصاضي هؿتقان ذاضجي�گصاضي هؿتقان ذاضجي بايس تَؾؼِ يابس  العاهات جص  ؾطهايِ�ؾطهايِاظ َطگ زيگط 

 اًساظُ باظاض، تَؾؼِ اقتهازي ٍ ؾطهايِ اًؿاًي؛  4

 آظازؾاظي اقتهازي؛  2

 گصاضي؛�اهٌات اقتهازي ٍ تأهاي ضيؿك ؾطهايِ  8

 هاعباى؛انن  قَاًاي ككَض   1

 تَؾؼِ باظاضّاي هالي؛  9

 ّاي اضظي؛ تجاضت، ًطخ اضظٍ ًظام  1

 ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت() .ّاي هالاات ؾااؾت  3

 محیط حقًقي تًسعٍ صىعتيد. 

زض ايي برف، هْوتطيي قَاًاي هَثط بط برف نٌؼت، قاهل هالاات، كاض، تأهاي اجتواػي ٍ بطذي قَاًاي زيگط هاًٌس تؼعينطات، ننازضات   

 .ٍاضزات ٍ ًاع قَاًاي ذاضجي تاثاطگصاض بط برف، بطضؾي ٍ پؽ اظ قٌاؾايي ًقاٌ يؼف، پاكٌْازّاي اننحي اضائِ قسُ اؾتٍ 

 :ضاّااضّاي بْبَز ًظام هالاات

 ّا زض قاًَى تجاضت بط اؾاؼ بطذَضز هالااتي؛�تفااك قطكت  4

 حوايت هالااتي اظ كاضآفطيٌاى؛  2

 تَجِ بِ ضيؿك زض اذص هالاات؛  8

 لااتي اظ بٌگاُ زض ٍضَِ ٍضقاؿتگي؛حوايت ها  1

 تؼااي حساقل هالاات جايگعيي؛  9

 ّاي ًَآٍض كَچك؛�حوايت هالااتي اظ قطكت  1

 ّاي هالااتي گطٍّي؛�حوايت  3
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 گصاضي؛�هايِّاي ؾط�حوايت  3

 حف  پايِ هالااتي؛  1

 ّا؛�تَجِ بِ تَضم زض ًها   46

 .ٍيغ هالاات بط افعايف ؾطهايِ  44

 :ّاي شيل�باظًگطي قاًَى كاض با ٍيػگي

 كاّف ًقف هساذلِ گطاياًِ زٍلت زض ضٍابٍ كاض، زض ػاي حف  ًقف ًظاضتي؛  4

 ّاي نٌفي كاضگطي ٍ كاضفطهايي؛ تقَيت تكال  2

 ضػايت اهٌات هالاات؛  8

 .ّن جْت كطزى هٌافغ ًاطٍي كاض با هٌافغ ؾطهايِ گصاض  1

 :ّاي شيل�باظًگطي قاًَى تأهاي اجتواػي با ٍيػگي

 ي؛اي ٍ تأهاي اجتواػ�تفااك ٍظايف باوِ  4

 ؾاظي هٌاؾ  بطاي ٍضٍز برف ذهَني بِ ايي ػطنِ؛��ظهاٌِ  2

 ؛گاطي بلٌس هست�ػٌَاى يك جْت�گصاضي هؿتقان بِ�اجتٌا  اظ بٌگاُ زاضي ٍ ؾطهايِ  8

 ضبٍ؛�ّا هاًٌس ذسهات زضهاًي بِ ًْازّاي شي�ٍاگصاضي بطذي فؼالات  1

 هٌظَض ضفغ ًگطاًي بالقَُ كاضفطها؛ �َال ٍ    بِاًتعاع اذتااضات ذال ؾاظهاى اظ قبال بطزاقت اظ حؿا  كاضفطها، تَقاف اه  9

 ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت().العام بطاي نسٍض ؾطيغ تؿَيِ حؿا   1

ككَض زض حال تَؾؼِ زض هَضز هَاًغ ؾطهايِ گصاضي ًكاى هي زّس كِ هقنطضات گنصاضي زض بناظاض كناض،اظ      98بٌگاُ زض 21666بطضؾي باًك جْاًي اظ 

 هْننسٍي ٍ) ِ گننصاضي بننطاي بٌگنناُ ّننا زاضزيقننطاضزاضز كننِ ًكنناى اظ اّواننت كوتننطي اينني ػاهننل زض ؾننرت قننسى ؾننطها  44ػاهننل زض ضتبننِ  41هانناى 

 (281ل4816،هْطباًي

اهنا زض َنطگ    بطذي اؾتسالل ّا بااى هااٌٌس كِ قاًَى كاض فؼلي اظ جاً  كاضفطهاياى زض اؾترسام ًاطٍي كاض هاتَاًس آثاض ؾَئي بطتَلانس زاقنتِ باقنس،   

كاضآيي ٍجَز زاضًس كِ بط تاثاط پصيطي ضفتاض كاضگطاى انننحات قناًَى كناض تناثاط هثبنت بنط بْنطُ         زؾتسالل ّايي بطاؾاؼ ًظطيِ ّاي زؾتوعهقابل ا

بِ نَضتي كِ افنعايف   ،هثبتي بطاي نٌايغ ككَض زاقتِ اؾتٍضي تاكاس هي كٌٌس يافتِ ّاي ايي هُالؼِ حاايت اظ آى زاضًس كِ قاًَى كاض فؼلي پااهس 

ؾْن برف نٌؼت اظ كل اقتهاز ضا ضقس بركاسُ ٍايي هُل  هَيس ٍقَع تغااطات ؾاذتاضي زض اقتهاز اينطاى ٍتَؾنؼِ برنف ننٌؼت اؾنت  بٌنابطايي       

 ِاؾت ، هقطضات گنصاضي زض بناظاض كناض اينطاى ًانع هناًغ جنسي بنطاي ؾنطهاي          ُگعاضـ ًوَز 2669هاتَاى گفت كِ ّواًٌس آًچِ باًك جْاًي زض ؾال 

 (211،ل4816)هْسٍي ٍهْطباًي،  ٌايغ ٍتَؾؼِ نٌؼتي ًاؿتگصاضي زض ن

 

 تأمیه مىابع مالي بخص صىعتٌ. 

ّنا  �َقغ بٌگاُّا ؾب  زؾتاابي بِ ه�زٌّس ٍ كاضايي آى�باظاضّاي هالي جعء بؿااض هْوي اظ ًْازّاي يك اقتهاز هَلس ٍ كاضاهس ضا تكاال هي

 :قَز  پاكٌْازّاي هطبٌَ بِ تأهاي هٌابغ هالي ػباضتٌس اظ�بِ هٌابغ اػتباضي زض قطايٍ ضقابتي ٍ با قاوت هٌاؾ  هي

اي ككَض؛ ياسؾنت كنطزى ًنطخ تؿنْانت؛     �ّا ٍ هؤؾؿات هكابِ: اؾتقنل ًظام باًاي اظ ًظام بَزجِ�گطي باًك�تأهاي هالي بط پايِ ٍاؾُِ  4

 .تؼااي ًطخ تؿْانت ّا زض�اؾتقنل باًك
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ُ �تؼساز كاضگعاضاى ٍ ضقابتي كطزى فؼالات آى تأهاي هالي بط پايِ اًتكاض اٍضا  ؾْام: افعايف  2 ّنا زض  �ّا؛ افعايف ًْازّاي باظضؾي؛ العام بٌگنا

ّناي  �ّا بِ نَضت قفاگ بِ ذطيساضاى جعء هقسٍض قَز؛ ايجناز قنطكت  �بِ ًحَي كِ اهااى اًؼااؼ فؼالات بٌگاُ ضؾاًي�افكاي اَنػات ٍ اَنع

ٍيػُ فنطاّن كنطزى اهاناى     �ّاي ًَيي زض باظاض بَضؼ، بِ�اي زض زاذل ككَض؛ تَؾؼِ فٌاٍضي�ّاي هٌُقِ�تقل اضظيا ؛ ايجاز ٍ ضاُ اًساظي بَضؼهؿ

ُ   �ّاي فطػي بِ�ذطيس ٍ فطٍـ الاتطًٍااي ؾْام؛ قاػسُ هٌس كطزى ٍ كوك بِ ضقس ٍ تَؾؼِ بَضؼ ّناي اقتهنازي،   �هٌظَض تأهاي هٌابغ هنالي بٌگنا

 .ّاي با اًساظُ كَچك ٍ هتَؾٍ�ٍيػُ بٌگاُ �بِ

ِ  تأهاي ه  8 بٌنسي ٍ اضظينابي ذُطپنصيط ٍ ًونطُ زّني بنِ اٍضا  قطينِ؛ تنسٍيي ٍ         �الي بط پايِ اًتكاض اٍضا  قطيِ: ايجاز هؤؾؿات هؿنتقل ضتبن

 .ّاي برف ذهَني�تهَي  قَاًاي الظم زض هَضز اًتكاض اٍضا  قطيِ تَؾٍ قطكت

ايجاز اػتباض هَقتي ٍ قاػسُ هٌس كطزى آى؛ قاػسُ هٌس كطزى ػٌَاى ابعاض �اٍَلباًِ: قبَل چك هست زاض بِّاي ز�تأهاي هالي بط اؾاؼ تطتا   1

ّاي زٍلتني  �ّاي زاٍَلباًِ هكابِ؛ هحسٍز كطزى ضٍـ پاف فطٍـ، كِ باكتط تَؾٍ بٌگاُ�ّاي قطو الحؿٌِ ٍ تطتا  ّاي هبتٌي بط نٌسٍ �تطتا 

ِ  گاطز  ّوچٌاي تسٍيي ، هَضز اؾتفازُ قطاض هيبطذَضزاض اظ زضجات هرتلف قسضت اًحهاضي ٍينػُ زض   �هقطضات الظم بطاي تأهاي هٌافغ ذطيساض، بن

 .اًساظًس�ّا ػول بِ تؼْسات ذَز ضا بِ تاذاط هي�قطايُي كِ بٌگاُ

هٌظَض هؼطفي ابعاضّاي ًنَيي هنالي،    �گطي ذال ٍ ابعاض جسيس هالي: تسٍيي ٍ تهَي  قَاًاي هَضز ًااظ ٍ ؾاظٍكاض اجطايي بِ�ًْاز ٍاؾُِ  3

) ؾناهاًِ هنسيطيت زاًنف    .گنصاضي ترههني  �ّاي ؾطهايِ�ؾْام هوتاظ، اذتااض هؼاهلِ ٍ قطاضزازّاي آتي؛ ايجاز قطكت هاًٌس اٍضا  قطيِ قطكتي،

 ٍظاضت نوت(

بنِ بطضؾني اضتبناٌ تَؾنؼِ هنالي ٍ       (زض هُالؼِ اي تحت ػٌَاى تاهاي هالي ٍ هٌابغ ضقس زض ٍيؼات  ّاي هتفاٍت تَؾؼِ اقتهازي،2668ضٍيجا ٍ ٍالَ)

هي پطزاظًس ككَضّا بط حؿ  زضاهس باال،هتَؾنٍ،ٍ پناياي   4114-4119ككَض زض حال تَؾؼِ ٍ تَؾؼِ يافتِ)نٌؼتي(َي ؾالْاي 31ضقس اقتهازي باي 

بُنَضي كنِ زض    اًس  ًتايج ًكاى هاسٌّس كِ اثط تَؾؼِ برف هالي بط ضقس اقتهازي زض ككَضّاي تَؾؼِ يافتِ ٍزض تَؾؼِ هتفناٍت بنَزُ،   تفااك قسُ

تَؾؼِ،تَؾؼِ هالي بَؾالِ اثط گصاضي بنط اًباقنت ؾنطهايِ هَجن  ضقنس اقتهنازي گطزينسُ،زض حنالي كنِ زض ككنَضّاي تَؾنؼِ            ككَضّاي زض حال 

 (412ٍ418،نم4833)ػباؾي، بْطُ ٍضي ،ًَآٍضي ٍ ابساػات هَج  ضقس اقتهازي قسُ اؾت  ييافتِ،تَؾؼِ هالي اظ َطي  اضتقا

برف نٌؼتي ضا زض ايطاى ًكاى هاسّس  با تَجِ بِ ًقف هتغاطّناي بناظاض هنالي هاًٌنس اػتبناضات زض      ًتاجِ گاطي فَ  اّوات ٍ ًقف برف هالي بط ضقس 

ِ هني  ااًتقال هٌابغ پَلي بِ برف تَلاسات نٌؼتي لعٍم ٍجَز قطايٍ ضقابتي زض باظاضّاي هالي ٍ ؾااؾت ّاي اػتباضي بنطاي اضتقنا ضقنس ننٌؼتي تَنن     

قؼي،قٌاؾاي ضاّْاي اثط گصاضي بط هتغاط ّاي پَلي ٍهالي بطاي ايجناز ثبنات هحناٍ هنالي هاًٌنس هْناض       گطزز  ّوچٌاي تاياس ّوگطايي برف هالي ٍ ٍا

  تَضم ،ٍ كافات ترهام هٌابغ هالي )هاًٌس ايجاز ًْازّاي ذسهاتي هالي ٍنٌؼتي(زض ضاؾتاي ضقس تَلاسات ننٌؼتي زض اينطاى ضا ينطٍضي هني ًواينس     

 (492،ل4833)ػباؾي،

 َای ديلتي�ساسماوذَي بىگاٌساسی ي ��خصًصيي. 

ُ   �ت ضقابنت كٌس كِ ضقنس ٍ تَؾنؼِ ننٌؼ   �ّاي هَف  تَؾؼِ نٌؼتي زض جْاى، ايي ًاتِ هْن ضا يازآٍضي هي�هطٍض تجطبِ ّناي زٍلتني   �پنصيط، تَؾنٍ بٌگنا

ضٍز  لنصا ؾناط    ًوني  زضننس فطاتنط   46ّاي زٍلتي بنِ تَلانس ًاذنالم زاذلني اظ     �پصيط ًاؿت  زض ككَضّاي هرتلف زض حال تَؾؼِ، ؾْن قطكت�اهااى

ِ  �افعٍزُ بٌگاُ�كاٌّسُ ؾْن اضظـ ػٌنَاى قاذهني اظ هانعاى ػنعم ٍ     �ّاي نٌؼتي برف ػوَهي بِ تَلاس ًاذالم زاذلي، زض ػاي ضقس ؾطيغ ننٌؼتي، بن

ِ  ��اضازُ بطاي نٌؼتي قسى، هَضز تَجِ ٍيػُ ذَاّس بَز  ايي هُل  بااًگط آى اؾت كِ تَؾؼِ برف ذهَنني ٍ ذهَنني   ّناي هْنن    ؾناظي اظ هَلفن

 ) ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت(. ضٍز قواض هي�ضاّبطز تَؾؼِ نٌؼتي ايطاى بِ

ّاي ذهَني اظ بركْاي ذسهاتي غاط هَلس بِ ؾَي برف نٌؼت جَّط انلي تحنَل كوني ٍ كافني ضقنس ٍ تَؾنؼِ       انن  هؿاط ٍ ّسايت ؾطهايِ

ِ تٌْايي قازض بِ تأهاي ّسفْاي ضقنس بنا ًطذْناي بناال زض چكنن اًنساظ آيٌنسُ تَؾنؼِ         گصاضي اظ هٌابغ زاذلي ب اقتهازي آيٌسُ اؾت  اظ آًجا كِ ؾطهايِ
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ؾااؾني بلٌسهنست ككنَض بنطاي حفن  آٌّنگ پاكنطفت ننٌؼتي،          -نٌؼتي ككَض ًاؿت، بٌابطايي جص  ؾطهايِ ذاضجي  با ضػايت ههالح اقتهنازي 

هتحس الكال جْاًي العاهي اؾنت  اًجنام انننحات زينسگاّي، تغاانطات      آٍضاًِ، ظطفات گؿتطي ٍ حًَض زض باظاضّاي پاًَس يافتِ ٍ  تقَيت تَاى في

هاًْا ٍ ؾاذتاضي اقتهازي ٍ اًترا  ضغيوْاي ؾااؾتي هٌاؾ  )هالي، باظضگاًي، اضظي، پَلي، باًاي، باوِ ٍ    ( ٍ ّوچٌاي زگطگًَي زض ًْازّنا، ؾناظ  

ِ اي كِ هكَقْاي باكتط ٍ هكانت كوتط قَاًاي ٍ هقطضات هَجَز بِ گًَِ گنصاضيْاي ننٌؼتي اػنن اظ زاذلني ٍ ذناضجي فنطاّن ؾناظز         ي بطاي ؾنطهاي

 گطزز  قطٌ ًرؿتاي ّطگًَِ حطكت تَؾؼِ جَياًِ نٌؼتي هحؿَ  هي

هٌنس بنِ تَؾنؼِ فؼالاتْناي      تأهاي اّساگ بلٌسپطٍاظاًِ نازضات اظ َطي  گؿتطـ برف نٌؼت بسٍى حًَض فؼال يك برف ذهَني تَاًوٌس ٍ ػنقِ

تجناضي ذناضجي بنا قنطكتْاي تَلاسكٌٌنسُ زاذلني هاؿنط ٍ هواني ًاؿنت  چٌناي            –تَلاسي زض ككَض ٍ بسٍى ّوااضي قنطكتْاي بنعضگ تَلانسي    

ّنا ٍ   با اؾتفازُ اظ تجاض  ّوِ ككَضّاي ًَذاؾتِ نٌؼتي ٍ هَف  زض ػطنِ ننازضات هحهنَالت ننٌؼتي ٍ پنؽ اظ بناظآضايي     تَاًس  ّوااضيْايي هي

نٌؼتي آيٌسُ ككنَض بنِ ٍجنَز آٍضز  افنعايف تنسضيجي ؾنْن برنف         -ّاي الظم نَضت پصيطفتِ تحطد هُلَبي ضا زض فؼالاتْاي اقتهازي فًاؾاظي

قك زض گطٍ اًجام هجوَػِ تحَالت ٍ انننحاتي ذَاّنس بنَز كنِ قنطايٍ ٍ ظهاٌنِ الظم ضا بنطاي گؿنتطـ          نٌؼت زض تَلاس ًاذالم زاذلي، بسٍى

 (22ٍ28،نم4831)نسيقي،هكتطد زاذلي ٍ ذاضجي فطاّن ؾاظز  فؼالاتْاي برف ذهَني ٍ ؾطهايِ گصاضيْا ٍ ّوااضيْاي 

 وقص صىايع مًچل ي متًسط در تًسعٍ صىعتيس. 

ّا زض ايي ذهَل ٍ ًاع بطضؾي ٍينؼات ايني ننٌايغ زض اينطاى، اّنساگ ٍ      �اي آىهتَؾٍ زض ؾايط ككَضّا ٍ ضاّبطزّبا هطٍض ًقف نٌايغ كَچك ٍ 

 .ضاّبطزّاي ظيط بطاي نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ زض ايطاى تَناِ قسُ اؾت

ّناي  �قًَس  لصا ياني اظ ّنسگ  تَاًٌس ضقس كٌٌس ٍ بِ نٌايغ هتَؾٍ يا بعضگ تبسيل  زٌّس نٌايغ كَچك زض ايطاى ًوي�ّا ًكاى هي�بطضؾي  4

 .ّا زض ايطاى اؾت�ّاي كَچك ٍ تؿْال فطايٌس ضقس آى�طز تَؾؼِ نٌؼتي، ضفغ هَاًغ هَجَز زض ضاُ ضقس بٌگاُػوسُ ضاّب

ّا اؾنت  زض ايني   �ٍضي آى�افعٍزُ نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ زض ايطاى، كوك بِ افعايف بْطُ�ّاي الظم بطاي افعايف اضظـ�اظ هْوتطيي قسم  2

 .قَز�ّا هي�بِ هجاضي ضؾوي، باػ  كاّف ّعيٌِ هبازالتي ٍ افعايف اثطبركي حوايتّسايت نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ غاط ضؾوي ضاؾتا، 

اًساظ نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ زض ًظط گطفتِ قسُ، افعايف ننازضات ايني ننٌايغ بنِ باظاضّناي باطًٍني       �ػٌَاى چكن�اظ زيگط اّسافي كِ بِ  8

 .ؾت

 .َاى ّسگ بؼسي اًترا  قسُ اؾتػٌ�نٌايغ بعضگتط زاذلي ٍ ذاضجي، بِ اتهال نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ بِ  1

ّناي اًجنام   �اي، نَضت زيگطي اظ اضتباٌ نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ با ياسيگط اؾت  بٌابطايي، حوايت�فؼالات هؤؾؿات بِ نَضت ذَقِ  9

تنطي  �ّسايت قسُ كٌٌس، با ياسيگط اضتباٌ باكتط ٍ هي ّايي كِ زض يك ضقتِ فؼالات�اي باقس كِ بٌگاُ�قسُ اظ نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ بايس بِ گًَِ

 .زاقتِ باقٌس

 .كوك بِ ايجاز نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ زاًف بط بطاي اؾتفازُ اظ تَاى جَاًاى زاًف آهَذتِ زاًكگاّي  1

حال ًقف آفطيٌي ّؿنتٌس   ّاي هرتلف اجتواػي، تَلاس نٌؼتي ٍ اضائِ ذسهات زض  اهطٍظُ زض اكثط ككَضّاي جْاى، نٌايغ كَچك ٍ هتَؾٍ اظ جٌبِ

ّاي جسيس ّؿتٌس  ايي نٌايغ بنا   زض بؿااضي اظ ككَضّا ايي نٌايغ تأهاي كٌٌسگاى انلي اقتغال جسيس، هْس تحَل ٍ ًَآٍضي ٍ پاكطٍ زض ابساع فٌاٍضي

ايطاى ػلي ضغن حًَض كوي قابل تَجِ نٌايغ كَچك  كٌٌس  زض ككَض  نازضات قابل تَجِ ًقف هؤثطي زض تَؾؼِ اقتهازي ككَضّاي ذَز ايفا هي

ّا بِ ٍاحسّاي تَلاسي ٍ فاضؽ اظ هقااؼ آًْا، ننٌايغ كَچنك ٍ هتَؾنٍ بنا هؼًننت       زض ؾاذتاض نٌؼتي آى بِ زلال ًگطـ ياؿاى زض ؾااؾتگصاضي

  بٌنابطايي  اًنس  ٍ زض حنال تَؾنؼِ ًناتَاى هاًنسُ    تنِ  ٍبطٍ ّؿتٌس، بِ ًحَي كِ اظ ايفاء ًقف هَضز اًتظاض اظ آًْنا ّوچنَى ككنَضّاي تَؾنؼِ ياف    هتؼسزي ض

تَاًس بِ ػٌَاى اؾتطاتػي هٌاؾن  بنطاي ككنَض هنا هُنط  باقنس ٍ اظ        تَاى ًتاجِ گطفت كِ تَؾؼِ نٌايغ كَچك ٍ تاٌَلَغي هتَؾٍ، هتَؾٍ، هي هي

ُ    َا  ضفغ فقط، افعايف زضآهس، ايجاز فطنتْاي قغلي بطيا ًاطٍي اًؿاًي غاطهاّط، اًباقت ؾطهايِ ٍضي زض برنف   اظ َطي  افعايف بناظزّي، بْبنَز بْنط
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ّاي بي ضٍيِ، بِ فطآيٌس تَؾؼِ اظ ابؼاز اقتهازي ٍ اجتواػي كونك ًونَزُ    ضٍؾتايي، ٍ ّوچٌاي اظ َطي  جلَگاطي اظ گؿتطـ قْطًكاٌي ٍ هْاجطت

 (44،ل4831اؾاٌسضي ٍ هَلَي،). ٍ ضقس اقتهازي ايي ككَض ضا تؿطيغ بركس

 ی صىعتيمذيزيت بىگاٌ َاح. 

ّا ًاع تحت تاثاط زٍ گطٍُ ػَاهنل باطًٍني ٍ زضًٍني اؾنت      �ّاي نٌؼتي اؾت ٍ ػولاطز بٌگاُ�ػولاطز هُلَ  نٌؼت، زض گطٍ هَفقات ػولاطز بٌگاُ

ِ   ت ّا هي�پصيطي بٌگاُ�پصيطي، تسٍيي ٍ ضاّبطزي كِ بطاي تحق  ضقابت�ؾٌس ضاّبطز تَؾؼِ نٌؼتي ككَض، حَل هحَض ضقابت ننَضت   َاًس هنَثط باقنس بن

 :ظيط اضائِ قسُ اؾت

 ّا�بِ بٌگاُ 1666ّا زض ضاؾتاي قٌاؾاًسى اؾتاًساضزّاي ايعٍ �ّا ٍ تطٍيج�آهَظـ  4

تنَاى بنطاي جنايعُ هلني كافانت ٍ اًجنام ذَزاضظينابي زض         بِ ضؾوات قٌاذتي يك الگَي ؾطآهسي ػولاطز زض ؾُح هلّي كِ اظ آى هني   2

 .ّا اؾتفازُ كطز�قطكت

 .ػٌَاى هبٌا بطاي الگَي هلي با تغااطات اًسد ٍ حف  ؾاذتاض�بِ  ؾاظهاًياًترا  الگَي تؼالي   8

 ّا ٍ هفاّان هحَضي زض نٌؼت ايطاى ػٌَاى اضظـ�تؼااي هفاّان اؾاؾي الگَي تؼالي ؾاظهاًي بِ  1

 .اؾت گصاض زض ؾُح هلّي، جايعُ هلّي كافات ضا تطٍيج كٌسػٌَاى ؾا�ضيعي بِ�ؾاظهاى هسيطيت ٍ بطًاهِ  9

 .ٍ هؼسى ابتسا هَيَع ذَز اضظيابي تطٍيج، ٍ ؾپؽ ًظام ًاهِ ٍ ؾاذتاض اجطايي جايعُ كافات تسٍيي قَز زض برف نٌؼت  1

 ايعُ هلّي كافات ٍ حف  اػتباض آىتَجِ بِ جايگاُ ٍيػُ ج  3

 ضبٍ�تهَي  ًظام ًاهِ جايعُ هلّي كافات زض هطاجغ شي  3

 تؼطيف ؾَُ  هرتلف بطاي ؾطآهسي ٍ اػُا جَايع زض ؾَُ  هرتلف؛  1

 )ؾاهاًِ هسيطيت زاًف ٍظاضت نوت( .ّا با ياسيگط�فطاّن كطزى فًايي بطاي هبازلِ تجاض  اضظقوٌس بٌگاُ  46

 تًسعٍ صادراتط. 

 هحَض انلي تَؾؼِ نٌؼتي آيٌسُ ككَض ضقس نازضات نٌؼتي اؾت  ايي فطآيٌس با تَجِ بِ ضًٍسّاي زضّن آهاعي جْاًي هؿتلعم بناظ كنطزى اقتهناز،   

اي اؾت  ًظط بِ اّوات جايگعيي كنطزى  ننازضات ًفنت بنا ننازضات       ّاي هٌُقِ ّاي تجاضي، كٌتطل ظزايي ٍ زضّن آهاعي بطٍى گطايي، آظازؾاظي

تنطي يافتنِ اؾنت، باينس تنساٍم       كاالّاي نٌؼتي، جْنت گاطيْناي اؾاؾني بنطاي گؿنتطـ ننازضات ننٌؼتي كنِ اظ بطًاهنِ اٍل تَؾنؼِ ضًٍنس هٌاؾن             

    (28،ل4831يابس )نسيقي،

 ٍ ننٌؼتي  هحهنَالت  تطكا  اؾاؼ بط ثاًَيِ ٍ اٍلاِ هطاحل زض تاٍاضز جايگعيٌي يا نازضات تَؾؼِ هرتلف ّاي ضٍـ تَؾؼِ، اقتهازي ازباات زض

 :قَز هي بٌسي زؾتِ ظيط قال بِ نٌايغ تٌَع

ِ : 1 ننازضات  تَؾؼِ زض اٍل هطحلِ  4 ِ  هطحلن ـ  اٍلان ِ  ٍ ذنام  هحهنَالت  ننازضات  َطين   اظ ننازضات  گؿنتط  قناهل  قنسُ،  فنطآٍضي  ًاون

  قَز هي گاطي پي ًؿاجي هاًٌس كاضبطي نٌايغ گؿتطـ يا ٍ ككاٍضظي ٍ ًفت هؼسى، َباؼي، هٌابغ بط هتاي هحهَالت

 ذناضجي  غنصايي  هنَاز  ٍ پاضچِ پَقاد، هاًٌس ههطفي كاالّاي ٍ اٍلاِ هحهَالت ٍاضزات اظ اًتقال: 9 ٍاضزات جايگعيٌي زض اٍل هطحلِ  2

  هحهَالت زاذلي تَلاس هطحلِ بِ

                                                           
4
 PEOI: Primary Export Oriented Industrialization 

5
 PISI: Primary Import Substitution Industrialization 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 
 

ِ  ننٌايغ  بنطاي  هحلي اهااًات ٍ زاذلي تَلانسات كاضگاطي بِ: 1 ٍاضزات جايگعيٌي زض زٍم هطحلِ  8  زاذنل  زض بنط  تاٌَلنَغي  ٍ بنط  ؾنطهاي

 پتطٍقناوي،  هنَاز  هاًٌس اي ٍاؾُِ كاالّاي ٍ ؾٌننگاي آالت هنناقاي هاًٌس اي ؾطهايِ كاالّاي ٍاضزات كطزى جايگعيي هٌظَض بِ ككَض

  ذَزضٍ هاًٌس بازٍام ههطفي كاالّاي ٍ فَالز

 اضظـ بنا    3 فٌني  بناالي  ّناي  هْاضت بط هتاي نٌايغ تَؾؼِ ٍ ايجاز َطي  اظ نازضات گؿتطـ ازاهِ: 3 نازضات گؿتطـ زض زٍم هطحلِ  1

  زاذل زض تط پاكطفتِ نٌؼتي ّاي پايِ ذل  ٍ باكتط افعٍزُ

 حنس  اظ بناف  ٍابؿتگي اظ احتطاظ بطاي ككَضّا ايي  اًس بطگعيسُ تطكابي ضاّبطز يك نَضت بِ ضا الگَ چْاض ايي اظ تطكابي ككَضّا اظ بطذي ػول زض

 اظ تنا  اًس بَزُ زضنسز ٍاضزات جايگعيٌي ٍ نازضات گؿتطـ اظ هرتلفي ٍ هاول ّاي تطكا  كاضگاطي بِ با ذاضجي، يا ٍ زاذلي باظاضّاي ظطفات بِ

  بطزاضًس گام تَؾؼِ هؿاط زض نٌؼت، ؾاذتاض زض تٌَع ايجاز َطي 

زض ظهاٌنِ ًْازؾناظي ٍ ؾناظهاًسّي كنل      "تهنازفي بنَزى  "تي با اتاا بنط ػاهنل   بااًگط ايي ًاتِ اؾت كِ تَؾؼِ نٌؼتجطبِ تَؾؼِ نٌؼتي زٍ قطى اذاط 

، بناظ ّنن   ضينعي ّسفوٌنس   اقتهاز قابل حهَل ًاؿت ٍ ايي اهط زض گطٍ تسٍيي ٍ بااضگاطي اؾتطاتػي هٌاؾ  تَؾؼِ اؾت  حتي زض قطايٍ فقساى بطًاهِ

هي تَاى چاضچَ  ٍ قال  كلي فؼالاتْا ضا بِ ؾَي اؾتطاتػي تَؾؼِ هكرهي ؾَ  زاز  هحَض انلي تَؾؼِ آيٌسُ ككَض، هتاي بِ ضقنس ننازضات بنِ    

پاينِ ضقنس   ٍيػُ افعايف ؾْن نازضات تَلاس نٌؼتي ٍ ذسهاتي اؾت  ايي فطآيٌس با تَجِ بِ جْاًي قسى، هؿتلعم اقتهازي باظ ٍ بطٍى ًگط اؾت كِ بط 

يابس  تحق  ايي اهط هؿتلعم زًبنال ًونَزى اؾنتطاتػي هؼناي ذهَنناً       هؿتوط نازضات هحهَالت تَلاسي ٍ ذسهاتي بِ ٍيػُ تَلاسات نٌؼتي تساٍم هي

 (498،ل4833)بعاظاى ٍهحوسي،تَؾؼِ نازضات اؾت 

جنايگعيٌي ٍاضزات، اؾنتطاتػي تَؾنؼِ ننازضات بنِ      اؾتطاتػي تكَي  يا تَؾؼِ نازضات  پؽ اظ ؾطذَضزگي ككَضّاي زض حنال تَؾنؼِ اظ ؾااؾنت    

الولنل ٍ اؾنتفازُ    ػٌَاى ؾااؾتي كِ بتَاًس نٌؼتي قسى ٍ تَؾؼِ اقتهازي ضا بِ اضهغاى بااٍضز پاكٌْاز گطزيس  اظ آًجا كِ ايي ًظطيِ آظازي تجاضت بناي 

كطز، باكتط هَضز تأياس ػلوناي اقتهناز ًکَكنؾناك ٍاقنغ      ُط  هيالولل ضا ه اظ هعيتْاي ًؿبي ٍ ازغام  اقتهاز ككَضّاي زض حال تَؾؼِ بِ اقتهاز باي

  گطزيس

باقس، ينك   گطا هي هؿألِ زيگطي كِ زض ظهاٌِ نازضات هُط  گطزيس ايي بَز كِ ايي اؾتطاتػي بط ذنگ جايگعيٌي ٍاضزات كِ يك اؾتطاتػي زضٍى

آالت ٍ قُؼنات   كَضّاي زض حال تَؾؼِ كِ بطاي بؿااضي اظ هَاز اٍلاِ، هاقناي اؾتطاتػي بطًٍگطا  اؾت  البتِ ايي هؿألِ قابل بح  اؾت، ظيطا هؿلواً ك

بايس با آًاى هبازلِ تجاضي زاقتِ باقٌس ٍ ًوي تَاًؿتٌس كاهنً زضٍى گطاياًِ ضفتناض كٌٌنس ٍ    يسكي نٌايغ هًَتاغ ًااظهٌس ككَضّاي نٌؼتي بَزًس ٍ لصا هي

 (48، لػازلي  هْسٍي)  ايي هؿألِ ػونً ًاع بِ اثبات ضؾاس

 

 نتيجه گيزي
بايس پاازُ قَز ٍ بِ ػول ٍ بِ ًتاجِ زلرَاُ بااًجاهس  كاضبؿت ّط اؾتطاتػي اظ آًجا كِ تغااطات بٌااًي زضبركْاي اقتهنازي ٍ   تَؾؼِ نٌؼتي اؾتطاتػي

طايٌسّا، ؾاؿتوْا، ٍ باٍضزاقتْاي شي ًفؼناى  اجتواػي ٍ ؾاظهاًْا ٍ هَؾؿات پاچاسُ اجتواػي ضا هسًظط زاضز ًاگعيط تغااطات گؿتطزُ ٍ ػواقي ضا زض ف

  ايجا  هي كٌس  پاكٌْاز اؾتطاتػي بسٍى توْاسات اجطايي ًاكاهي زؾتگاّْا ٍ زلؿطزي زؾت اًسضكاضاى ضا زضپي ذَاّس زاقت

زٍلت بِ ََض هؿتقان ٍغاط هؿتقان هي تَاًس قطايٍ هُلَبي ضا بطاي فؼالات برف ذهَني زضتَؾؼِ نٌؼتي بِ ٍجَز آٍضًس   تَؾؼِ زض ايي ضاؾتا 

ػاؽ الؼولي ؾازُ بِ افعايف تقايا اؾت چطا كِ بؿتطّاي هٌاؾ  زضهَضز ػَاهل تَلاس ٍباظزّي هٌاؾ  ًاع يطٍضت  "نٌؼتي ذالي فطاتط اظ نطفا
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س  زضايجاز چٌاي بؿتطي زٍلت ًقف بؿااض هْوي ضا ايفا هي كٌس   حوايت زٍلت زضتَؾؼِ نٌؼتي زض تجطبِ تاضيري ككَضّائي كِ بِ ٍجَز آي  زاضز

 اهطٍظُ ككَضّاي تَؾؼِ يافتِ نٌؼتي ًاهاسُ هي قًَس هكاّسُ قسُ اؾت  
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