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  سازي در ورزش جمهوري اسالمي ايرانبررسي نقات ضعف و قوت خصوصي

  

  فارسي چكيده

وصي سازي ديرينه ترين واژه اقتصادي در دوره اقتصاد نوين و توسعه ساختارهاي مدني هرجامعه بشدت مورد توجه قرار گرفته و در قانون خص

 برنامه سوم توسعه بعنوان يك ضرورت با هدف افزايش بهره وري سازمانها، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور به اجرا

ميشود. تدوين چشم انداز توسعه بي شك يكي از تحوالت قابل توجه نظام برنامه ريزي، سياستگذاري و قانون گذاري كشور است. ايجاد درآورده 

تعادل بين مالكيت دولتها و بخش خصوصي سازي، سازماندهي تعامل بين سازوكارهاي دولتي و رفتار بخش خصوصي و در نهايت تنظيم 

موم مردم، بعنوان اصلي ترين موضوع در خصوصي سازي مورد توجه ميباشد بنابراين منافع ملي در قالب واگذاري به مقررات حمايتي از منافع ع

بخشهاي غيردولتي و در رأس آن خصوصي سازي ميتواند منشأ تحوالت در قلمروهاي مربوطه اعم از اقتصادي، فرهنگي و ورزشي باشد. ورزش 

اجتماعي و اقتصادي ميتواند سياست خصوصي سازي را نهادينه كرده و ترويج كند، بشرطي كه بسترهاي بعنوان عامل تاثيرگذار بر حيطه هاي 

ن رو آن در جامعه شناخته شده و موانع پيش روي از بين برده شود تا بتواند بعنوان ابزار قوي براي رسيدن به توسعه پايدار موفق باشد. از اي

ويني جهت اشاعه پيام ورزش پايدار در كشور است كه مديران ورزش را در مواجهه با چالشها، سياست خصوصي سازي در بخش ورزش رويكرد ن

  ضعفها، كاستي ها و خطرات پيش روي ياري مي كند.

  واژگان كليدي: خصوصي سازي، ورزش، مزايا، معايب
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Advantages and disadvantages of privatization in Sport  of 
iran 

Privatization of most long-term economic development during the new economy and civil 
structures Hrjamh highly regarded And the third development plan Act as a necessity of 
organizations aimed at increasing productivity, balance economic and efficient use of state 
facilities to be implemented. Development prospects of developing undoubtedly significant 
developments planned system, state policy and legislation is. Balance between state ownership 
and privatization, organizing mechanisms of interaction between public and private behavior, 
and ultimately set the rules protect the interests of the public, as major privatization issue is 
considered   Read phonetically Dictionary - View detailed dictionary. So is national interest in 
the form of transfer to non-governmental sectors and privatization in the head origin could 
change in the respective territories, including economic, cultural and sport is. Sport as a factor 
affecting social and economic areas can privatization policy and institutional promotion prevails, 
provided that the substrates known in the community and facing obstacles in order to be 
destroyed as a powerful tool to achieve sustainable development is successful. Hence 
privatization policies in order to promote a new approach to sports exercise lasting message is 
that managers in the country face challenges in sports, weaknesses, shortcomings and risks 
facing helps. 

Key words: privatization, sports, advantages, disadvantages 
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  مقدمه

شدت مورد توجه   توسعه ساختارهاي مدني هر جامعه به در دوره اقتصاد نوين و ترين واژه اقتصادي است كه سازي، ديرينه خصوصي

سازي هدفمند و هوشمند براي رشد و  خصوصي .تئوري سازماني اقتصادي قرار گرفته است قرار گرفته و تحت حمايت مناديان

 ريزي هاي برنامه راهبردها و طرحناپذير است و بايد سرلوحه اهداف و محور  اجتناب توسعه اقتصادي هر كشوري، يك ضرورت

سازي يكي از ابزارهاي الزم تبديل اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد  خصوصي كه با وجودي  .)31( اقتصادي و توسعه قرار گيرد

بيشترين تأثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر  بازار است، نوشداروي تمامي مشكالت نيست. خصوصي سازي درشرايطي

صالح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. خصوصي سازي يعني تغيير فضاي حاكم بر مؤسسات دولتي به نحوي كه در عين ا

حفظ بافت اصلي فعاليت، صرفاً فضاي مذكور تغيير يافته و شرايط بازار بر نحوه  عملكرد مؤسسه طوري تأثير گذارد كه انگيزه و 

  .)21(در مؤسسه مذكور قرار گيرد م گيريمكانيسم هاي بخش خصوصي مالك تصمي

انسانها  اًقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ابتدا متمركز بر يك اصل بنيادين بنام خصوصي سازي(نسبي) است كه اساس 44اصل

و اليه هاي مختلف آن به سمت آزادي اقتصادي سمت گيري طبيعي دارند و سپس زير اصل اين اصل، خصوصي سازي(سببي) 

هدف انتقال بخشي از مالكيتهاي دولتي به اقشار مختلف با رويكرد توسعه عدالت اجتماعي به قشرهاي آسيب پذير است كه با 

  . )1(امكانپذير مي گردد

                      

  اهداف خصوصي سازي

ت در برنامه هشتم خود دولتها از انجام و اجراي فرآيند خصوصي سازي اهداف مختلفي را دنبال مي كنند، بطور مثال در مالزي دول

در ايتاليا سازمان خصوصي سازي اين كشور يكي از اهداف خصوصي سازي  ).24همچنان به تسهيل رشد اقتصادي تاكيد مي كند(

 به گزارش سازمان وزارت اقتصاد ايتاليا، هاي دولت و رسيدن به شرايط الزم جهت الحاق به يورو اعالم كرده بود. را كاهش بدهي

 ميليون يورو بوده است. 678ميليارد و  88سال بالغ بر  10از خصوصي سازي در بخشهاي مختلف دولت در طي درآمد حاصل 

دولت تركيه در پي سياستهاي پيوستن به  .)25 (ميليارد يورو برساند 100غ را به دولت ايتاليا قصد دارد با واگذاري بيشتر اين مبل

امطلوب اقتصادي، خصوصي سازي را با هدف آزاد سازي اقتصادي، درگير كردن دولت اتحاديه اروپا و تجارت جهاني و كاهش روند ن

آغاز كرد. در اين  1984در وظايف اصلي و بنيادي، كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي، و افزايش كارآيي و اثربخشي از سال 
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ميليون دالر  65يارد و ميل 8، به 2006ال ميليون دالر بوده است كه اين رقم در س 938سال درآمد حاصل از خصوصي سازي 

  .)23(رسيده است

ولي بطور كلي مي توان اهداف خصوصي سازي را به شكل زير سازي است  وري، هدف نهايي و اصلي خصوصي يي و بهرهآارتقاي كار

  :فهرست نمود

  شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي *

  ت اجتماعيمين عدالأگسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور ت *

 يوري منابع مادي و انساني و فناوريي بنگاه هاي اقتصادي و بهره آارتقاي كار *

  در اقتصاد ملي يافزايش رقابت پذير *

     افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي *

 كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي *

  افزايش سطح عمومي اشتغال *

   .)22( اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارهاتشويق  *

  

  داليل روي آوري به خصوصي سازي

داليل روي آوردن به خصوصي سازي گرچه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما غالباٌ بر آميزه هايي از داليل زير استوار است. 

با تأكيد بر بهره گيري از فوائد اقتصادهاي  –افزايش مشاركت بخش خصوصي  حمايت از خصوصي سازي، مباحثات زيادي را در

 ايجاب كرده است. برخي از اهم داليل جهت گيري دولتها به سمت خصوصي سازي به شرح زير است: –خرد و كالن 

  ي محصوالت وخدمات خود.آعدم توان بنگاههاي دولتي ازتوزيع كار   *

  تدارك مسكن، دفع ضايعات و... قابليت محدود بنگاههاي دولتي جهت *

  به هدررفتن منابع مالي محدود دولتي به علت كمبودها وسوبسيدهاي مورد نياز. *
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  سوگيري اقتصاد به سمت سيستم بازارگرا. *

  يي اقتصاد ملي جهت كاهش نارساييهاي بودجه اي و ايجاد درآمد.آافزايش كار *

  غلبه بر مشكالت و رفع ضعف موسسات عمومي. *

  صوصي.توسعه بخش خ *

  .)2 (كثرسازي نتايج فعاليتهاي اقتصاديحدا *

  

  مشاركت مردمي و بخش خصوصي

آمارها در زمينه تأمين منابع مالي و امكانات زيربنايي، عليرغم افزايشي كه طي سالهاي اخير داشته است هماهنگ با شاخص هاي 

و امكانات با شاخص هاي رشد جمعيتي، ميزان بهره  رشد در كشورهاي توسعه يافته نمي باشد. عالوه بر نامتناسب بودن مقدار فضا

يكي از بزرگترين مشكالت شهرهاي . )3(نهادهاي دولتي است پايين مي باشددرصد آن در  75وري آن نيز بدليل اينكه بالغ بر 

بع مالي بزرگ، كمبود فضاهاي ورزشي و توزيع صحيح آن با توجه به جمعيت هر منطقه و همچنين كمبود و ناكافي بودن منا

سازمان تربيت بدني براي ايجاد اماكن ورزشي است. بنابراين معضل كمبود مكان هاي ورزشي با اعتبارات فعلي حل نخواهد شد. 

بنابراين مشاركت بخش خصوصي و مردمي در توسعه اماكن ورزشي ضروري مي نمايد. براي احداث و اداره اماكن ورزشي و تجهيز 

  خش خصوصي، براي جبران كمبودهاست.آنها نياز مبرم به مشاركت ب

). و در اروپا فقط در سال 5درصد رسانده است( 2تا 1خصوصي سازي در بعضي از كشورها سهم ورزش را از توليد ناخالص ملي به 

 پروژه 500در انگلستان مشاركت در  ).5ميليارد پوند داشته اند( 1/7از صنعت فوتبال، باشگاهها درآمدي بالغ بر  2002-2001

ميليارد پوند از سوي بخش خصوصي موجب شد، كسري بودجه دولت در بخش احداث اماكن ورزشي برطرف  23ورزشي به ارزش 

دستاوردهاي مثبت و موفقيت  تجربه چند دهه اجراي خصوصي سازي در نقاط مختلف جهان نيز حاكي از آن است كه،). 8گردد(

  .)7(ابزارهاي مناسب به بار آورده استزير ساخت ها و آميزي را در كشورهاي توسعه يافته به سبب داشتن 
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  خصوصي سازي و ورزش

يي آافزايش كار ،عنوان يك ضرورت و با هدف كوچك يا منطقي كردن اندازه دولته خصوصي سازي ب ،در قانون برنامه سوم توسعه

نظور نظارت و هدايت بهتر پيش بيني شده كيفيت مطلوب ارايه خدمات و همچنين فراغت بيشتر مديران بم ،و بهره وري سازمانها

حدود يك سوم كل  (هزار ميليارد تومان 33سال واگذاري هاي اخير، سازمان خصوصي سازي، حدود  5/3در طول  .)18(است

يكاي را واگذار كرده است. طبق اين آمار، ايران در مقايسه با آمار واگذاري كشورهاي اروپايي، خاورميانه و آمر )دارايي هاي دولت

ميليارد ريال واگذاري داشته است، فرانسه كه باالترين سطح واگذاري  200هزار و  4التين، بيشترين واگذاري را داشته است. تركيه 

ميليارد يورو، ارزش كل واگذاري هاي آن كشور بوده كه اين رقم از واگذاري هاي كشورمان كمتر مي  5/17را در اروپا داشته، 

 و همچنين درصد رشد داشته است 185) نسبت به برنامه اول توسعه 1374-1378ي برنامه دوم توسعه (واگذاري ط. )27باشد(

  .)30است ( درصد رشد داشته330واگذاري در طول برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه حدود 

  

   عوامل موثر بر خصوصي سازي در ورزش 

بنظر مي ورزش پايدار مشاركت دادن بخش خصوصي در انواع فعاليتها و همكاريهاست. يكي از راههاي ويژه و مؤثر براي اشاعه پيام 

  رسد عدم حصول هر يك از اين عوامل مي تواند خود به مانعي در راه اجراي اين سياست در ورزش تبديل شود.

  :سهم بخش خصوصي در كارآفريني ورزش -1

. از "ميليون نفر بطور مستقيم در ورزش شاغلند  3در اروپا  "تغال است ورزش يكي از حيطه هاي پر رونق اقتصادي براي ايجاد اش

طرفي در ورزش عالوه بر نيروي كار استخدام شده، بخشي از امور توسط نيروهاي داوطلب انجام مي شود كه هر چند ميزان آنها در 

). در فرانسه يكي از اهداف 3هستند(كشورهاي مختلف متفاوت است ولي در اكثر كشورها، داوطلبان يك بخش اساسي در ورزش 

  ).   16بوده است( 1996سال از  3شغل از طرف بخش خصوصي در ورزش طي  5257خصوصي سازي در ورزش ايجاد 

  :سهم ورزش در سبد هزينه خانوار -2

اقتصادي و وقت طبقات و قشرهاي مختلف ايران از نظر سهم ورزش در زندگي متفاوتند و سه عامل مهم سرمايه فرهنگي، سرمايه 

  آزاد تعيين كننده سهم هزينه ورزش است و حتي تعيين كننده نوع ورزش است. 

  :بهره وري سرمايه گذاري در ورزش -3
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باشگاههاي ورزشي در كشورهاي پيشرفته عالوه بر فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي، بصورت نهادهاي اقتصادي در صنعت ورزش 

اين در حالي  .)5(خوبي هم به دولت پرداخت مي كنند بسيار شفاف عمل كرده و ماليات هاي هستند. اين باشگاهها از لحاظ مالي

درصد مردم اروپا به تفريحات، ورزش و گردشگري مي پردازند و كمتر از ده درصد هزينه هاي مردم اروپا مربوط  40تا  30است كه 

ا به وقوع پيوسته، چنانچه در منابع درآمدي ديده مي به ورزش باشگاهي است. در اين كشورها كه خصوصي سازي در ورزش آنه

  شود، سرمايه گذاري در ورزش براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي دارد.         

  :عوامل فرهنگي و حقوقي -4

ري از در ايران، ورزش نتوانسته است به عنوان يك عامل فرهنگي جايگاه مناسب خود را در فرهنگ ايرانيان بيابد، و از اين رو بسيا

مشكالت ورزش كشور به بينش هاي فرهنگي مربوط مي شود تا امكانات مادي، به گونه اي كه ايرانيان، هنوز ورزش را امري 

                             ضروري و غير قابل جايگزين در زندگي خود به رسميت نشناخته اند.                                                                  

اروپا، ورزش اولين شاخص عمده سالمتي مطرح شده است و هزينه ورزش با هزينه درمان  2010در حاليكه در برنامه سالمت 

درصد  7تا 2ارتباط تنگاتنگي دارد، و براساس آمار سازمان جهاني بهداشت هزينه درمان فقط براي چاقي در كشورهاي مختلف بين 

  .)5(ردم در ورزش همگاني شركت مي كننددرصد) م 10ميليون نفر ( كمتر از  5/6ايران فقط هزينه درمان ملي است، در 

واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي بعنوان يكي از راه حل هاي بحران اقتصادي و افزايش رشد مطرح شده و ميتواند 

مشاركت عمومي، كاهش ريسك سياسي، رشد اقتصادي تر منابع، آمصرف كاراز اينرو  .)15(منشاء تحوالت بنيادي در كشور باشد

ها و... از جمله منافع حاصل از   ثير مثبت بر كنترل خالص بدهيأبيشتر، كاهش تورم ساختاري، كمك به تحكيم مالي از طريق ت

يه هاي مزاياي خصوصي سازي وقتي تأمين  مي شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند، رو .)28(سازي است  خصوصي

مناسب براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاههاي دولتي را فراهم كند و 

  .)20(تنظيم كندقوانين مؤثري براي كاهش بي عدالتي و فساد 
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  موانع خصوصي سازي

 ورزش براي خصوصي سازي اصلي ن يكي از بزرگترين موانعدر كشور ما در تمام حوزه ها اقتصاد دولتي حضور گسترده اي دارد و اي

نبود نهادهاي رسمي منسجم و توانمند غير دولتي ، اين موانع نبود قوانين كافي براي مديريت بخش خصوصي عمده ترين است.

نبود قوانين و تشكيالت  كالًبورس اوراق بهادار و  ،عقب مانده بودن قوانين بازارها  ،حمايت از مصرف كننده با جايگاه قانوني الزم

. ها مورد ديگر تنها از نقيصه هاي قانوني براي حركت كارآمد و اثر بخش خصوصي سازي مي باشند مبارزه با پولشويي و ده

مخالفت ، ابهام سياسي در مورد خصوصي سازي(تزلزل سياسي)، بي ثباتي و نامطمئن بودن شرايط اقتصادي مليهمچنين 

خيرها و پيچيدگيهاي أت، مقاومت مديران و كاركنان بنگاههاي دولتي، قاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيفت، گروههاي ذينفع قوي

حسادت عمومي نسبت به كارآفرينان ، قوانين محدود كننده و مالياتهاي سنگين، قوانين نامطمئن و ناقص مالكيت، بوروكراتيك

، طبق پژوهشي بيان داشت سياست خصوصي سازي در ايران با مسايل )2،17به عنوان موانع در درجه بعدي قرار دارند( خصوصي

معنا شناسي، نظري، تشخيص راهبردي و اشكاالت سياسي روبرو بوده و مرجع حل كننده آن مشخص نيست. يكي از موانع عمده، 

فاهيم با هم تداعي و تبليغ تداعي مفهوم مستضعف و مستكبر در قالب بي سرمايه و سرمايه دار است كه در جامعه به اشتباه اين م

) طي تحقيقي  بيان داشت دو نوع 19(شده اند و در سطح عموم مردم مفهوم سرمايه دار و سرمايه گذار با هم تميز داده نمي شود. 

سياسي. كه برآيند آنها سبب كند  –اداري، و موانع اقتصادي  –عمده موانع در سر راه خصوصي سازي وجود دارد: موانع اجرايي 

تجارت و عدم تدوين  -دن خصوصي سازي شده است. بنابراين وي مهم ترين موانع خصوصي سازي را قديمي بودن قوانين كارش

قوانين جديد، تعدد منابع تصميم گيري، عدم اتخاذ شيوه هاي مناسب براي اجرا، سياستگذاري مقطعي با توجه به مشكالت پيش 

بل اعتماد براي جلوگيري از سوء استفاده هر دو طرف، و عدم كفايت و كارآيي مديريت آمده در حين اجرا، فقدان قوانين محكم و قا

  .اجراي خصوصي سازي و ضعف دروني اقتصاد دانست
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 نتيجه گيري

خصوصي سازي در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه اقتصادي، زمينه بيشتر مشاركت مردمي در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، 

دي را هموار ساخته و بدون شك اين مشاركت گسترده مي تواند در يك جامعه، پايه هاي دموكراسي را تحكيم فرهنگي و اقتصا

شرايط حاكم بر ورزش كشور، حكايت از  .)29 (بخشيده و نظارت مردم بر عملكرد دولت بويژه عملكرد اقتصادي آن را بيشتر نمايد

. در سيطره مستقيم دولت يا .رزش همگاني، قهرماني، آموزش و پرورش و.هاي مختلف و آن دارد كه در طول سه دهة گذشته، بخش

هاي غيردولتي بنحو مطلوب و  گذاري بخش هاي سرمايه سازي فعاليت مؤسسات وابسته آن بوده است بطوري كه، امكان زمينه

ي و مردمي است. اين دو بخش راي دو نوع سازماندهي موازامناسب فراهم نشده است. حال اينكه، در كشورهاي پيشرفته، ورزش د

كنند و از طرف ديگر، سازگاري و هماهنگي  از يك طرف، بر يكديگر نظارت، نقد و ارزيابي داشته و بازخوردهاي اصالحي ايجاد مي

، بنابراين .)1دهند( ايجاد نموده و با تقسيم وظايف، نهايتاً ورزش ملي را به سامان رسانده و در جهت اهداف استراتژيك سوق مي

تواند در  گري در ورزش است كه مي سازي در چنين شرايطي، واگذاري بخش از اختيارات موضوع تصدي منطق سياست خصوصي

   .)3(جهت ارتقاء ورزش موثرتر واقع شود

باشد و مهمترين اهداف  هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي هاي ديگر، از جمله روند سازي همانند بسياري از سياست خصوصي

االتر و ارتقاي رشد هاي توليدي، خدماتي و دستيابي به سطح ب زدائي در اقتصاد و جلب مشاركت بيشتر مردم در فعاليت تمركز آن،

  .)9(اقتصادي است

 براي مواجه با چالش ها،ضعف سياست خصوصي سازي در ورزش رويكرد جديد و نويني در كشور ماست كه مديران ورزش را

از سياست خصوصي سازي در ورزش انتظار مي رود كه در هردو زمينه  .)13(و ياري مي دهدرها و خطرات پيش  ها،كاستي

آمد و كم شدن هزينه هاي دولت ومنجر به توليد سرمايه و كار،كسب در  همگاني و حرفه اي سبب رشد و توسعه روز افزون گردد،

 .)13(شود

اقتصادي وحتي بين المللي در بسياري از كشورهاي جهان مورد عنوان يكي از عوامل تاثير گذار برحيطه هاي اجتماعي،ه ورزش ب

)، از اينرو مي تواند سياستي همچون خصوصي سازي را نهادينه و ترويج كند، بشرطي كه بسترها و 2006حجتي توجه قرار گرفته(

ان ابزاري قوي براي رسيدن به زمينه هاي آن در جامعه شناخته شده و موانع و مشكالت پيش روي از بين برده شود، تا بتواند بعنو

  ).4توسعه پايدار موفق باشد(

هاي انجام شده در بخش ورزش دارد. كه در شرايط حاضر كه با  گذاري سهم ورزش در اقتصاد ملي، رابطه مستقيم با ميزان سرمايه
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يسه با كشورهاي توسعه براي مشاركت در توسعه ورزش كشور دارد در مقا  ها و تنگناهايي كه بخش خصوصي توجه به محدوديت

 توليد ناخالص داخلي( باشد. به ترتيبي كه در كشورهاي ايتاليا، انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به يافته بسيار پايين مي

GDP ( درصد مي38درصد است حال اينكه، اين نسبت در كشور ايران  4/1درصد و  7/1درصد،  2كل % )در مواجهه . )10باشد

ورزش هم مي توان گفت،عدم وجود فهم مشترك و نبود راهبرد اساسي و اصلي سبب شده كه هر فرد يا گروهي  خصوصي سازي و

اما آنچه كه به واقعيت نزديك مي نمايد اين است  .)11(ي را تدوين  كرده و حتي اجرا كندبراساس عقايد خود،راهبردهاي غيررسم

ورزش ايران وجود نداشته و يا تمايلي براي سرمايه گذاري در آن وجود كه به دليل دولت مداري ورزش، حركتهاي اقتصادي در 

ندارد و اگر حركت جدي شكل گرفته براساس اجبار و از سوي فدراسيونهاي بين المللي بوده و فدراسيونهاي ورزش ايران براي ادامه 

هاي پنج ساله دولت، اگر به  اي برنامهه سازي در ورزش در راستاي سياست خصوصي). 32فعاليت به آن شرايط تن در داده اند(

. )3(يي بهتر را فراهم سازدآتواند ظرفيتها و قابليتهاي جامعه ورزش را بيشتر كرده و موجبات تحول و كار درستي صورت پذيرد مي

ردن از اينرو بطور حتم،موانع و مشكالت بر سر راه اجراي خصوصي سازي ورزش وجود داشته و دارد،كه شناسايي و برطرف ك

برنامه خصوصي سازي در ايران نيز همانند  صالحاتي در اين زمينه انجام گيرد،ااگر و آنها،كمك شاياني به پيشبرد آن مي كند،

   ). 12(اي صنعتي پيشرفته موفق خواهد بودكشوره
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