
 :پژوهی در صنعت تزق ینذهآ و خزوسسال 

ِ  أایي هنالِ مثل اص اًتخاتات سیاػت روَْسی ت ٍ     لیف ؿذُ اػت ىهِ ته رلهَییشی اص   ؾلهت ؿهشایخ صهاف اًتخاتهات 

 .ى صَدداسی یشدیذآاس اًتـاس  ،تشداسی ػیاػی تْشُ

یٌهذّای كهٌؿت تهشك    آفشاص پظٍّهی   یٌذُآ ًٍیؼت تليِ یو تحلیل ىوی یا یشٍّی  ؿخق ٍ ایي هنالِ ًنذ ؾوليشد

 .اػت

غثاس تهِ اػهتاى    ٍ ّای ًاؿی اص ٍسٍد یشد ای ًادس تحت ؾٌَاى تشٍص صاهَؿی تشای كٌؿت تشك ىـَس تا پذیذُ ۵۹ػال 

ّای ؾوليشدی كٌؿت  ؿاصق. اتوام سػیذ تِىاهل كٌؿت تشك  اػاػی ٍ صثش هشؾی هاًذى تغییش ػاصتاس ٍ صَصػتاى

تذیي تشتیة ىِ ًیاص هلهش    .یيؼاى تَد ؿذُ تنشیثاً ّای اًزام تیٌی تا پیؾتزض تخؾ كادسات تشك  ۵۹تشك دس ػال 

صَاّذ  هٌتْی ػاؾت هیلیَى ىیلٍَات ۰۰۵۵۵۵تش  تالغتِ  تنشیثاًفشٍؽ تشك  هگاٍات سػیذ ٍ ۹۰۵۵۵ىـَس تِ حذٍد 

تش  اًتنال تالغ تَصیؽ ٍ فَكذ ّای رذی طَل ؿثيِ. تاؿذ هـتشه هی ۱۰۵۵۵۵۵تؿذاد هـتشىیي رذیذ حذٍد  ٍیشدیذ 

هپش سػیذُ آ هگاٍلت ۰۵۵۵تش  اًتنال تِ تالغ تَصیؽ ٍ ّای فَك ؿذُ تِ پؼت غشفیت اضافِ ىیلَهتش هذاس یشدیذ ٍ ۰۵۵۵

ّای تَصیؽ حهذٍد   تِ تؿذاد پؼت .ىیلَهتش سػیذُ اػت ۰۵۵۵۵ؿذُ ًیض تِ حذٍد  ّای تَصیؽ اضافِ طَل ؿثيِ .اػت

ِ      ؾ تَػؿِ اًشطیدس تخ. اػتیشدیذُ  دػتگاُ اضافِ ۰۵۵۵۵ كهَست   ای ّای تزذیذپهزیش ًیهض اتقهاك ماتهل ه حػه

 .ذّؼتٌ ًنذیٌگی ّن تا هـي ت ًاؿی اص ىوثَد ىآ ّا دس هشحلِ ػاصت، پشٍطُ ؾوذتاً ًگشفتِ اػت ٍ

ّای ؾوليشدی فَك تا اًهذىی   ؿاصق. دسكذی هَارِ تَدُ اػت۰۰هیضاى كادسات تشك ًؼثت تِ ػال مثل تا ىاّؾ 

یيی دیگش اص . ًوایذ اص سؿذ یيٌَاصتی پیشٍی هی دس تخؾ كادسات تشك حاتت تَدُ ٍ دِّ اصیش تزضتغییشات طی یو 

 تها  ىهاّؾ  ،شدًهذ ى یهاد  ؾوليشد تشیي ؾٌَاى ؿاصق ى تِآمای ٍصیش اص آّای ؾوليشدی كٌؿت تشك ىِ رٌاب  ؿاصق

 تهشك  كهٌؿت  تهشای  سیهاًهذیا  ٍ صَب تؼیاس ؿاصق پایذاسی ٍ هاًذیاسی دسكَست ىِ اػت تشك تلقات دسكذی۱۱

 .دتَ صَاّذ

 هیلیهاسد  ۹۵۵۵ حهذٍد  تها  تَلیهذ  تخؾ ،یشدد هاسیآ تحلیل فنخ ؾوليشدی ّای ؿاصق ایي دس چٌاًچِ امتلاد تشك

 ،تخهؾ  تَههاى  هیلیهاسد  ۰۵۵۵ تا ۰۹۵۵ حذٍد تا اًتنال ٍ تَصیؽ فَك تخؾ ٍ اػت داؿتِ سا ؾوليشد تیـتشیي تَهاى

دس تخؾ رهاسی ًیهض تشاػهاع ًػهش     . اًذ داؿتِ هالی ؾوليشد تشتیة تِ ،تَهاى هیلیاسد ۰۵۵۵ تا ۱۹۵۵ حذٍد تا تَصیؽ

 غاّشاً ،ًوایٌذ هی هطشح تَهاى ۱۵۵ حذٍد سا ػَصت تذٍى ػاؾت ىیلَات ّش ؿذُ هذیشاى كٌؿت تشك ىِ ّضیٌِ توام

 اس ىوتهش  مطؿاً ۵۹ ػال دس تشك فشٍؽ اص حاكل هذآدس ىِ حالی دس. یشدد هی تَهاى هیلیاسد ۰۰۵۵۵ حذٍد ای ّضیٌِ

فنخ دس تخؾ راسی صَد تها حهذٍد    ۵۹ػال  ؾثاستی دیگش كٌؿت تشك دس تِ. یشدد ٍسد هیآتش تَهاى هیلیاسد ۱۹۵۵۵

تیٌی ًـذُ اػت  ماًَى پیؾ ى دسآهیي أىؼشی هَارِ تَدُ اػت ىِ ّیچ هٌثؽ رذیذی ًیض تشای ت ۱۵۵۵۵تا  ۰۵۵۵

 .ٍرَد داؿت ٍ ایي ىؼشی هَاصًِ دس طَل تشًاهِ پٌچن تَػؿِ ىـَس

تهاصیگشاى  تا ٍرَد ایٌيهِ اىخهش    ؾادی ؿذُ اػت ٍ ًنذیٌگی دس كٌؿت تشك طی یو دِّ اصیش تنشیثاً ىؼشی اؾتثاس ٍ

ٍ    اًذ ٍلی تِ تِ ًحَُ تاصی دس ایي ؿشایخ ؾادت ىشدُ ،ایي كٌؿت  ؾلت ػخت تَدى ایي ًَؼ تهاصی، تتهذسیذ تاصیيٌهاى 

ّهای   ّایی اصمثیهل صاهَؿهی   تا پذیذُ ؿًَذ ٍ دیذیی هی ػیةآ ی ٍتيٌَلَطی دچاس فشػَدی تزْیضات ٍ صهیي تاصی ٍ

 .ًوایذ صَصػتاى هَارِ صَاّین ؿذ ىِ تـذت كٌؿت تشك سا تا چالؾ هَارِ هی



ٍ   ًیض، ّن اص ًػش ؿاصق ۵۹سػذ سٍال هؿوَل یو دِّ اصیش كٌؿت تشك دس ػال  ًػش هی تِ ّهن اص   ّهای ؾوليهشدی 

 .تشًاهِ ؿـن ًیض تغییشی ًٌوایذحتی دس طَل  ًػش هالی اداهِ یاتذ ٍ

 فهشٍؽ  هیهضاى  ٍ تشػذ هگاٍات ۹۹۵۵۵ حذٍد تِ ۵۹ تاتؼتاى دس ىـَسیشدد حذاىخش ًیاص هلش  تشك  تیٌی هی یؾپ

 هـهتشىیي  تؿهذاد  ىـهَس،  هؼيي امتلاد ؿشایخ تِ تاتَرِ ٍ یشدد تالغ ػاؾت ىیلَات هیلیَى ۰۹۵۵۵۵ حذٍد تِ تشك

 ىیلَهتش ٍ ۰۵۵۵۵ك حذٍد تش تَصیؽ ّای ؿثيِ طَلىواىاى افضایؾ  ًگشدد ٍ ۱۰۵۵۵۵۵ اص تیـتش ىـَس رذیذ تشك

 .ىیلَهتش هذاس تشػذ ۰۵۵۵اًتنال تِ حذٍد  تَصیؽ ٍ ّای فَك افضایؾ طَل ؿثيِ

ّایی اصمثیهل   دس ؿاصقذ ٍ سػ هی ػاؾت ىیلَات هیلیَى ۰۵۵۵ حذٍد تِ ۵۹هیضاى تشك كادساتی ىـَس ًیض دس ػال 

 .ؿذ ًخَاّذ حاكل صیادی تغییش ًیضّا  یشٍیاُساًذهاى ً تلقات تشك ٍ

 .تاؿذ ّای ًَ هی هگاٍات غشفیت رذیذ دس تخؾ اًشطی ۹۵۵هذى حذامل آهذاس  ّا حاىی اص تِ تیٌی پیؾ

امتلادی كٌؿت تشك ایزاد  سػذ ىِ هؿزضُ صاكی دس ؿشایخ هالی ٍ ًػش هی تِ ؿشایخ امتلادی ىـَس تؿیذ تِ تاتَرِ

ّهِ دٍم هَارهِ یهشدد    ها ؿهؾ ّهن فنهخ تهشای     ىآدسكهذ سؿهذ   ۰۵ایش ًشخ هتَػخ فشٍؽ تشك تا حذاىخش  یشدد ٍ

تها   ۰۵۵۵ىواىهاى ىؼهشی تَدرهِ     ٍ. هیلیهاسد تَههاى صَاّهذ سػهیذ     ۱۰۵۵۵هذّای كٌؿت تهشك تؼهختی تهِ    آدس

تهاصیگشاى   لزا .یشدد حقع هی فؿلی؛ؿذُ  دسكذی دس میوت توام۱۵هیلیاسد تَهاًی كٌؿت تشك تا فشم سؿذ ۱۵۵۵۵

 ضوٌاً تچشصذ ٍ ۵۹تخؾ صلَكی كٌؿت تشك فنخ تایذ اهیذٍاس تاؿٌذ دسب امتلاد كٌؿت تشك حذامل هـاتِ ػال 

تحشىات هخثت ٍصاست ًیشٍ رهای  تِ  هٌْذػی داؿتِ تاؿٌذ ىِ تاتَرِ تایذ ّوضهاى ًگاّی تِ كادسات صذهات فٌی ٍ

 .اهیذٍاسی تیـتشی اػت

تها    ۹۵۵۵حهذامل   ضشٍست تِ تاتَرِ تَلیذ، تخؾ دس تشك كٌؿتیزاسی هؼتنین  ػشهایِ تا فشم ؾذم اصطشفی دیگش؛

 فهشٍؽ  اص ًاؿهی  ههذّای آدس ٍ اًتنهال  ٍ تَصیهؽ  فهَك  تَصیؽ، تخؾ دسهَسد ًیاص  یزاسی ػشهایِ هیلیاسد تَهاًی۹۵۵۵

 .تاؿذ دسكذی ًنذیٌگی طثل سٍال ػٌَات اصیش هَارِ هی۰۵تا  ىؼشی تا ًیض تشك كٌؿت اص تخؾ ایي اًـؿاب،

 تهشك اص  پاػخگَی ّضیٌِ صشیذ ؛۵۹تَدرِ ػال  ؿذُ دس ماًَى هذّای ًاؿی اصؾَاسم تؿییيآسػذ دس ًػش هی تِ ضوٌاً

 .دس ػال رذیذ تاؿذ رذیذ هگاٍات ۹۵۵حذامل هذى آهذاس  تا فشم تًَِ حتی ّای  یطاًشّای  ًیشٍیاُ

. ًْادیٌِ ؿذُ اػهت كَست سػوی  تِّای اصیش ىؼشی ًنذیٌگی دس كٌؿت تشك  یًَِ ىِ ؾٌَاى یشدیذ طی ػال ّواى

ىهِ  اًهذ   هیلیهاسد تَههاى اؾه م ًوهَدُ     ۰۵۵۵۵هیضاى تذّياسی كٌؿت تشك سا مشیهة تهِ   ٍصیش هحتشم ًیشٍ دس حالی 

فشهَل ّیچ ؾٌَاى  دس كٌؿت تشك تٍِسی  ّوچٌیي ػاصتاس تْشُ ّای تشك ٍ ػاصٍىاسّای هَرَد دس ًػام تذٍیي تؿشفِ

ارهشای  تهشای   هذیشاى اسؿذ كهٌؿت تهشك  سٍ  اص ایي ػیاػی رثشاى ىؼشی فَك سا ًذاسد ٍ ىـؾ ارتواؾی ٍحتی  ٍ

ػهَك  هیي هالی دیگش أّای ت هذل ٍ EPC كَست یا اًزام پشٍطُ تِ تِ سٍیيشد فایٌاًغ ٍ ّای حذاملی هَسد ًیاص؛ طشح

هیي هٌهاتؽ تشیـهت   أتهشای ته   تهشك ىـهَس   ٍامؿیت امتلادتش  ّای هثتٌی تیٌی اًذ ىِ دسكَست ٍرَد پیؾ پیذا ًوَدُ

مهاًَى سفهؽ هَاًهؽ     ۱۰ؿذُ دس ههادُ   ّای تؿشیف اػتقادُ اص پتاًؼیل. هٌطنی اػت امذاهی تؼیاس پؼٌذیذُ ٍ ػشهایِ؛

هتٌَؾی ًیض  ّای هختلف ٍ طشح ّا ٍ پیگیشی ّای هَسد تَرِ كٌؿت تشك تَدُ اػت ٍ تَلیذ ًیض یيی دیگش اص غشفیت

دس ؿهشایخ فؿلهی امتلهاد    . ؾثَس ًيهشدُ اػهت  ؿَسای امتلاد اص فیلتش  ٌَّص اسایِ ؿذُ ىِ غاّشاًدس ایي هَسد  تاىٌَى

سفهت اص تٌگاّهای هَرهَد اػهتقادُ اص      ىاسّای تهشٍى ٍؿهشایخ امتلهادی ىـهَس یيهی اص تْتهشیي ػهاص       كٌؿت تشك ٍ

ؿهذُ دس ایهي    ّهای تؿشیهف   طشحّای ایي هادُ ط یی اػت ىِ تخؾ صلَكی ّن تشای هـاسىت دس ارشای  پتاًؼیل

ى ًیاص اػت اتتذا یو هذل رٌّی هـتشه تیي ههذیشاى  آهادیی الصم سا داسد ىِ تشای تحنل آ اًگیضؽ ٍ هادُ ماًًَی؛



ٍ  ّا تؿشیف ٍ چگًَگی هذیشاى تخؾ صلَكی دس هَسد چشایی ٍ ٍ اسؿذ كٌؿت تشك ّها   ػهپغ سایضًهی   ایزاد یهشدد 

 .تشٍى تخؾ كَست پزیشد

ِ  ْاى امتلاد كٌؿت تهشك؛ لهضٍم تؿشیهف ػهاصتاس    پٌّای  غشفیتیيی دیگشاص  ٍ  ای َّؿهوٌذ هثتٌهی   تؿشفه  تشؾوليهشد 

ّهن  آى ؿذُ تشك  میوت توام (ّای تشك ؿشطی تؿشیف تؿشفِ). یشدد ًیض ٍسی تْشُافضایؾ  هٌزش تِیشا اػت ىِ  ًتیزِ

ِ   ًیشٍی ى ىِ ؾوذتاًآحش دس ؤتِ ػاصتاس ؾَاهل ه تاتَرِ ؛ىآاص ًَؼ تذٍى ػَصت  طهَس طثیؿهی ػهالی     اًؼاًی اػهت ته

تذٍى ّضیٌِ )فؿلی تشك ؿذُ  دسكذی میوت توام۰۵حذٍد افتادیی  تِ ؾنة تاتَرِ یاتذ ٍ دسكذ افضایؾ هی ۱۵حذامل 

. ّیچ ؾٌَاى ماتل تلَس ًیؼت هذت تِ ّا دس ىَتاُ اهياى رثشاى ایي ىؼشی ًنذیٌگی اص طشیل افضایؾ تؿشفِ ؛(ػَصت

اّهذا   دس ػاصتاس ایي هذل تؿشفِ؛ تشای . ًتایذ صاف اػت ّای َّؿوٌذ تشای اّذا  ٍ تؿشفِلزا تْتشیي هذل اؾوال 

 .یشدد هیّای اضافی اؾوال  تؿشفِ تا هذل هالی هـخق؛ دس صهاى هـخق ٍ هـخق ٍ ًتایذ  ٍ

كَست تهذّی تهِ ػهایش تهاصیگشاى ایهي كهٌؿت هٌتنهل         تِ یًَِ ىِ ؾٌَاى یشدیذ ىؼشی ًنذیٌگی كٌؿت تشك؛ ّواى

 .ًوایهذ  سایگاى هیهیي هالی أتسا ّای كٌؿت تشك  پشٍطُدسكذ اص  ۰۵تخؾ صلَكی حذٍد ؛ ؾثاستی دیگش تِ. یشدد هی

ٍ  ؾلت ایٌيِ دس توهام هؼهیشّا داسای    ّا تِ دس ایي هیاى تاًو هحيهن ّؼهتٌذ تیـهتشیي هٌؿقهت سا      ؾَاسضهی مهشف 

ِ      صلَكاً ًوایٌذ ٍلی ػایش تاصیگشاى ایي كٌؿت؛ هی سٍصؿهذُ دس مثهال    تخؾ صلَكی تتهذسیذ تها اًثاؿهت تهذّی ته

رثاس اص یشدًٍِ امتلاد تشك صهاسد  تاال تـذت هتضشس ؿذُ ٍ سٍصًـذُ؛ تًِـذُ داسای اسصؽ امتلادی  پشداصت هطالثات

 .ؿًَذ هی

ًهَؾی دیگهش    دس رشیاى ػهخٌشاًی افتتاحیهِ یهو پهشٍطُ؛    یٌذ فَك ساآفشسیاػت هحتشم هزلغ ػال پیؾ  حذٍد یو

 .تَدى تـشح صیش آىِ ًيات ىلیذی  تَكیف؛

پیمانکاارا    وظیفاه مراز ؛   جایگااه و  کیذ قانونگذار؛أت نقش و جایگاه و ملی تز یک واقعیت؛أت: مقاله)

 (سایت صثا .کنم انتخاب کلمه مناسة را ته خودتا  واگذار می) ؟؟؟؟؟؟؟؟ ته رو طلثکار و

 .یًَِ دًثال ؿَد ی ایيئػف اػت ٍ چشا تایذ ىاسّای ارشاأتاؾج ت تذّياسی ٍصاست ًیشٍ تِ پیواًياساى -

چهشا ٍصاست ًیهشٍ   : پا تاؿٌذ تایذ اص آًْا حوایت ىٌینشِپیواًياساى غشفیت صیادی ًذاسًذ ٍ ایش تخَاّین پیواًياساى ػَ -

 .ىٌذ ىِ ٍصاستخاًِ ایي هیضاى تذّياس تاؿذ حؼاب ٍ ىتاب دس دٍلت ّضیٌِ هی تی

 .ىٌذ یزاسی افضایؾ پیذا هی اًزام یو پشٍطُ تِ ضشس اػت ٍ اػتْ ه، حزن ٍ ػشهایِطَل ىـیذى  -

 .یزاسی تِ ایي تخؾ ػَك دادُ ؿَد تشداسی اك ح ٍ ػشهایِ ّای تْشُ تِ ٍضؿیت آب ىـَس تایذ سٍؽ تاتَرِ -

 .ًیشٍی ىاس سی ػشهایِ ٍٍ تَػؿِ تْشُ -

پیچیذُ فشػایی تـشح فَك  طَس طامت تِ ًیض ىآیشّای هتغم اص ّشىذا ىِامتلاد تشك اػت حل هؿادلِ پیچیذُ  تذیْی

ٍ    ػهاصٍىاسّای هثتٌهی   ٍ پزیش ًیؼت اهياىدػتَسی  ٍ راسی ػٌتی ٍاػت تا ػاصٍىاسّای  ٍ  تهش مهَاًیي ىؼهة   ىهاس 

هیي أسغن ّوِ ؿشایخ فَك تاىٌَى تَاًؼتِ اػهت دس ته   كٌؿت تشك ؾلی اص حل ًگزسین ٍ ًوایذ سٍصؿذُ سا طلة هیِ ت

تؼهیاس صهَب   حیشیزاس دس تَػؿِ ىـهَس  أؾٌَاى یيی اص هتغیشّای ت تِ ؛دّی یؼتشدُ هؼتوش هـتشىیي ٍ صذهاتتشك 

 .ًیشٍ اهياى اداهِ ایي سًٍذ ًیؼتًوشُ صَتی تگیشد ٍلی تِ مَل هؿاٍى هحتشم ٍصیش  ٍ ؾول ىٌذ

یها تغییهش    ٍ یًَهِ اكه ح   یشدد ّهیچ  هی تیٌی ؛پیؾدس ؿؾ هاُ اٍل  صلَكاً ىآتِ لحاظ ؿشایخ صاف  ۵۹دس ػال 

سًٍهل   صهاسری؛  یزاسی ػشهایِ ّا؛ هٌطنی ًوَدى تؿشفِ یٌذ ّای هٌتْی تِ تْثَد امتلاد تشك اصمثیل؛آدس فشای  ؾوذُ



 هاّهِ دٍم تهِ تؿهذ مطؿهاً     صق یشدؽ ًنذیٌگی ایزاد ًگشدد ٍلهی اص ؿهؾ  تاال ىاس تخؾ صلَكی ٍ تیـتش ىؼة ٍ

سیهضی   تشًاهِ ًيتِ ماتل تَرِ لضٍم. تیٌی اػت امتلاد تشك ىـَس ماتل پیؾتْثَد ماتل تَرْی دس ػاصتاس  اك حات ٍ

ته ؽ ّويهاساى    تا ّوت ٍ ۵۹ًیاص هلش  ػال  چشاىِ مطؿاً .اػت ۵۰هیي ًیاص هلش  ػال أیزاسی تشای ت ػشهایِ ٍ

 .ؿَد كٌؿت ػپشی هی

سػهذ   ًػهش ههی   تِ .صیشتٌایی اػتدس كٌؿت تشك لضٍم تؿییي تيلیف ػاصتاس ایي كٌؿت  یيی دیگش اص هثاحج ىلیذی

ٍ   ملذؿاى تقيیو دٍ هذیشاى فؿلی كٌؿت تشك؛ ى تها  آیگهاُ حهاىویتی   تنَیهت را  تخؾ تامیواًذُ اص كهٌؿت تهشك 

ى دس دٍلت یاصدّن ٍكال ًذّذ آیشفتي اصتیاسات الصم ّؼتٌذ ىِ ؿایذ ایي اتقاك صاسد اص صَب یا تذ تَدى  دسدػت

تيلیهف   تهش تهشای تؿیهیي    پیـٌْادات ماتل مثهَل  یيی اص. ػاصتاس داؿتِ تاؿذ دٍلت دٍاصدّن ًگاُ دیگشی تِ تغییش ٍ

 ِ تخؾ تَلیذى .تاؿذ ى هیآریل تـيیل ػِ ؿشىت هادس تخللی  ادغام هؿاًٍت تشك تا تَاًیش ٍ ػاصتاس كٌؿت تشك؛

 پَؿؾ تحت تَاًذ اص ؿشىت دیگش هی ؿشىت تؿذی ًیض ؿشىت هادس تخللی تَصیؽ ٍ ٍ تـيیل ؿذُ اػت اصیشاً ىآ

 اهياى اداهِ ٍ ّای تَصیؽ ػاصتاس فؿلی ؿشىتتا  اصاًزاىِ .ای ریل ؿشىت هذیشیت ؿثيِ ؿيل ییشد ّای هٌطنِ تشك

ٍ      ًْا تِآهٌاتؽ فؿلی  ای ٍ ػاصٍىاسّای تَدرِ ٍ اػتوشاس تَػؿِ اًْا ًیؼت یها   ّهیچ ؾٌهَاى پاػهخگَی ًیهاص هٌطنهی 

 .تٌهاب اػهت  رّا ی غیشماتهل ا  اص ضشٍست ۵۹تَصیؽ دس ػال تـيیل ؿشىت هادس تخللی لزا ًْا ًیؼت آیًَِ  حشف

 .هنثَلیت تیـتشی سا دس تیي ًخثگاى كٌؿت تشك داسد تزشتِ هَفنی داؿتِ اػت ٍ ؛ایي هذل ػاصتاس

ههذّای  آدس اص هحل حذامل اهؼال داسد ٍ ًت ٍصیش مشاستـيیل ػاصهاى ػاتثا ىِ دس رایگاُ هؿاٍ ػاًا ٍ ادغام ػاتا ٍ تا

تهذٍیي  كهش    ؾوهذتاً  ۵۹ػهال  یشدد ىِ  یٌی هیت پیؾ ؛یذآ حؼاب هی ػاصهاى پَلذاسی ًیض تِ ؛ؾَاسمًاؿی اص اصز 

ای اص  ىِ مؼوت ؾوذُتؿشیف سٍاتخ تا هزوَؾِ كٌؿت تشك دس ایي تیي  .یشددى آسٍاتخ  تؿشیف ساّثشدّا ٍ ػاصتاس ٍ

تؿشیف تایذ  هی اىٌَى اص ّن مطؿاً ٍ ًخَاّذ تَدای  یا تذاصل داسد ًیض ىاس ػادُ پَؿاًی ٍ ًَؾی ّن ا تِثى تا ػاتآٍغایف 

 .تشای ایي سٍاتخ كَست پزیشد هـخلی دمیل ٍ

اص ٍغهایف راتهی ایهي    ىهِ   هذیشیت هلش  ًیهض  ٍیی آافضایؾ ىاسهٌزش تِ  ّای تَػؿِ فؿالیت ػاصهاى ػاتثا تا ضوٌاً

 .ایي ػاصهاى صَاّذ داؿتتَدى  ًَؾی پاػخی تشای چٌذتؿذی تِػاصهاى ّؼت 

ّای تَلیذ تشك یيهی   یا هتناضیاى احذاث ًیشٍیاُ صشیذ تشك اص تَلیذىٌٌذیاى ٍ ًشخ هـَمی؛ هٌطنی ٍتؿییي تيلیف 

 ىٌٌهذُ تهاصاس   دس ایي هیهاى ایزهاد ًْهاد تٌػهین    . ى پشداصتِ ؿَدآتِ  ۵۹دیگش اص هثاحخی اػت ىِ اهیذٍاسین دس ػال 

تهاصاس هتؿهادل دس    هٌطثل تش سماتت ٍ ٍهٌاػة سًٍل یو  ؛تحنل هَضَؾی اػت ىِ دسكَست( سی تَس) تشكهؿاه ت 

 .یشدد فشٍؽ تشك ایزاد هی صشیذ ٍ

ّهای   اغلة صههاى سػهیذى تهِ هَفنیهت     ؿَیی، تشاػاع تؿالین فٌگ، ؿَد ىِ تا ًواد صشٍع ؿٌاصتِ هی ۵۹دس ػال 

ٍ   تهِ هؼهیش  اًذ  تَاًؼتِ ،ّا پیـِ ىشدًذ دسصـاى تَدُ ٍ ىؼاًی ىِ كثش ٍ تشدتاسی دس تحول ػختی  ههَفنی تشػهٌذ 

 .اهیذٍاسم ایي هَضَؼ تشای كٌؿت صیشتٌایی تشك ًیض كذك ًوایذ

 سعیذ مهذب تزاتی
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