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 چکیده

گیرانهه تجهاری    ها و قوانین و مقررات سخت های دست و پاگیر بوروکراتیک و نیز تعرفهآزاد فارغ از پیچیدگیمناطق 

کنند. سؤال اصلی مقاله ایهن اسهت   و سیاسی نقش مهمی در نقل و انتقال کاال و تکنولوژی در دنیای اقتصاد بازی می

تهوان بها   ایران چه اهمیتی دارند و اینکه چگونه می اقتصاد در چابهار و به ویژه منطقه آزاد آزاد که به طور کلی مناطق

ایران نائل آمد؟ مناطق آزاد در ایران و به طور خها  منطقهه    اقتصاد برای ایمنطقه فرا استفاده از این مناطق به مدلی

ینه مشهارکت  گذاری کارآمد و پیشرفت گرا خواهند توانست هم زم آزاد چابهار با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانون

ایران را در اقتصاد جهانی از طریق صادرات تولیدات داخل را فراهم آورند و هم اینکهه بها تهنمین نیازههای وارداتهی      

کشور به ویژه در حوزه تکنولوژی ایران را به قدرتی اقتصادی در سطح اقتصهاد جههانی تیهدیل نماینهد. منطقهه آزاد      

تواند سکوی رشد اقتصادی پاکستان و نیز منطقه قفقاز و آسیای میانه میچابهار با پوشش دادن دو کشور افغانستان و 

ای و بین المللی را به معطوف به ایران نماید. بها توجهه بهه    منطقه شرق کشور باشد و توجه بازیگران اقتصادی منطقه

ی و پژوهشی بهه تللیهل و   ای و نیز مقاالت علماین مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه

 فهرا  مهدلی  ارائهه  با تالش بهرای  چابهار منطقه آزاد بر تنکید با ایران اقتصاد در آزاد تییین موضوع نقش و تنثیر مناطق

 شود.ایران پرداخته  اقتصاد برای ایمنطقه

 

 ایران چابهار، اقتصاد آزاد آزاد، ایران، منطقه واژگان کلیدی: مناطق
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 همدقم
 شالت و لالقتسا و 1796 ینعی مود یناهج گنج نایاپ زا دعب یاالاس هب ناهج رد یراجت دازآ قطانم سیسأت خیرات
  ناردیا رد .ددرگ یم زاب گنج زا دعب نارود رد صوصخ هب دوخ یداصتقا قنور یارب ناهج یااروشک زا یدایز رامش
 فدا اب ،راف جیلخ لحاوس و ناریا بونج رد ،ابع ردنب رد دازآ هقطنم نیتسخن سیسأت خیرات هیور نیا فالخ رب
  هردیزج یللملا  نیب زکرم دنور نیا همادا رد .ددرگ یم زاب 1996 لاس هب تلود طسوت ناک تارداص و تادراو تیزکرم
  هدحین 2096 لاس رد یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ و دش داجیا یمسر روط هب 1096 لاس رد ناریا بونج رد شیک
  دیدسر بالقنا یاروش بیوصت هب 3096 دنفسا 36 خیرات رد شیک هریزج هب یکرمگ تیفاعم زا هدافتسا اب ناک تادراو
  یزردم هطقن هس رد ات دش هداد هزاجا تلود هب هعسوت لوا همانرب نوناق 36 هرصبت ،اسا رب 3196 لاس رد تیاهن رد و
   یزوردیپ زا لادس 39  تدشذگ ا  دب نودنکا .  ددنک یرادجت دازآ هقطنم سیسأت هب مادقا راهباچ و مشق ،شیک لماش روشک
        و وکادم و ددنورا ،یدلزنا ،،را ،رادهباچ ،مدشق ،شیدک لمادش دروم 2 هب یراجت دازآ قطانم ناریا رد یمالسا بالقنا
     ادب ناردیا رد دازآ قطادنم ًانودصا .   تدسا هدتفای شیازدفا ناریا رسارس ییایفارغج هنهپ رد یداصتقا هژیو قطانم یرامش
   هدلباقم و یریگدشیپ ،تیفافش یاقترا قیرط زا قطانم رب مکاح راک و بسک طیحم دوبهب نوچ یدرباار و نالک فاداا
   یاردجا و مودمع هب اا تصرف یتباقر و هننداع یراذگاو و یریذپ تباقر تیوقت یارب شالت ،اادنیارف دوبهب و داسف اب
    ناردیا بودنج و لامدش  ،بردغ   ،قردش رد اا نآ یتایلمع یاا همانرب یارجا و نیودت و قطانم هعسوت عماج یاا حرط
 .(926 :1396 ،ولنامراس یریپ) تسا هدش یزادنا هار

 دازآ قطانم اب طبترم دربراکرپ تاحالطصا -1 هرامش لودج
 یراصتخا ناونع لماک ناونع یسراف فدارتم

 Bounded Warehouse Zone BWZ روصحم رابنا هقطنم
 Cross-border Economic Cooperative Zones CECZs یزرم یداصتقا یراکما هقطنم
 Comprehensive Development Zones CDZs عماج هعسوت قطانم
 Cross-border Free Economic Zones CFEZs یزرم یداصتقا دازآ قطانم
 Export Processing Zones EPZs تارداص شزادرپ قطانم
 Economic and Technological Development Zones ETDZs یداصتقا و یروانف هعسوت قطانم
 Entrepôt trade Zone or free Transit Zone ETZ یتیزنارت دازآ هقطنم
 Free Cities FCs دازآ یاارهش
 Free Economic Zones FEZs یداصتقا دازآ قطانم
 Free Financial Zones FFZs دازآ یلام قطانم
 Free Frontier Trade Zones FFTZ یزرم یراجت دازآ قطانم
 Free Ports FPs دازآ ردانب
 Free Trade Area FTA یراجت دازآ هقطنم
 Free Trade Zones FTZs یراجت دازآ قطانم
 Special Economic Zones SEZs یداصتقا هژیو قطانم
 Free Gambling Zones FGZs یدنب طرش دازآ قطانم
 New and High-tech Industrial Parks NHIPs نیون یتعنص یروانف یاا کراپ 
 Preferential Customs Area PCA یکرمگ دازآ هقطنم
 Special Administrative and Economic Zones SAEAs هژیو یرادا و یداصتقا قطانم
 Science-based Parks SPs یملع یاا کراپ
 Science-based Industrial Parks SIPs یتعنص یملع یاا کراپ

 (www.businessdictionary.com) :عبنم
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  هدنایم  یایدسآ  یکدشخ رد  رودصحم  یاارودشک  یدسرتسد هار  نیردت کیدزن هک یدرباار تیعقوم لیلد هب راهباچ ردنب
  یدناوارف  تدیماا زا  تدسا دازآ  یادا بآ  هدب ( ناتدسقازق و  ناتدسزیقرق ،ناتسکیجات ،ناتسکبزا ،ناتسنمکرت ،ناتسناغفا)
  شیازدفا و  هلکدسا  تخادس  هدلمج زا  ؛دردیگ  یدم  ترودص نآ رد یناوارف یراذگ هیامرس و یگدنزاس و تسا رادروخرب
  ندیا . یدللملا  نیدب هاگدورف ثادحا و هنایم یایسآ یوس هب ناآ هار تخاس و امیپ ،ونایقا یاا یتشک یریگراب شیاجنگ
-  یرادجتدازآ هدقطنم .تسا یناهج یناگرزاب برغ-قرش و بونج-لامش رودیرک یاا هارراهچ نیرت مهم زا یکی ردنب
 ناونع هب دازآ یاا بآ و دنا ،ونایقا ی هنااد رد نتفرگ رارق لیلد هب هک تسا ناریا دازآ قطانم زا یکی راهباچ یتعنص
    هدب یدللملا نیدب تراجت هب ار یکشخ رد روصحم یااروشک زا یرایسب دناوت یم و هدوب حرطم بونج لامش رودیرک
     داهندشیپ هدب و یعادمتجا و یدادصتقا هعسوت لوا همانرب یاتسار رد 2296 لاس رد راهباچ .دیامن لصتم تیزنارت هژیو
  ىاارودشک زا ىفلتخم ناراذگ هیامرس .(26 :0396 ،یوترپ) دش مالعا دازآ ی هقطنم ،یزاسرهش و یرامعم یلاع یاروش
    ىدبرع رودشک نیددنچ و نا تدسکاپ ،دنا ،هیسور ،روپاگنس ،یزلام ،ایلاتیا ،نیچ ،ناویات ،نپاژ ،هرک ،هسنارف ،دنلا ،ناملآ
  ددنا   هداد مادجنا شیودخ روضح ىارب ار مزن ىاا ىسررب و هدمآ هقطنم نیا هب ىراذگ هیامرس ىارب ،راف جیلخ هیشاح
0396 ،ینامرک یرگسع) : 97). 
 دنراد یتیماا هچ ناریا داصتقا رد راهباچ دازآ هقطنم هژیو هب و دازآ قطانم یلک روط هب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس
 ناریا رد دازآ قطانم ؟دمآ لئان ناریا داصتقا یارب یاهقطنم ارف یلدم هب قطانم نیا زا هدافتسا اب ناوتیم هنوگچ هکنیا و
     ددنااوخ اردگ تفردشیپ و ددمآراک  یراذدگ نوناق و هناااگآ و دنمشوا تیریدم اب راهباچ دازآ هقطنم صاخ روط هب و
 اب هکنیا ما و دنروآ ماارف ار لخاد تادیلوت تارداص قیرط زا یناهج داصتقا رد ار ناریا تکراشم هنیمز ما تسناوت
   لیددبت ینادهج داصتقا حطس رد یداصتقا یتردق هب ار ناریا یژولونکت هزوح رد هژیو هب روشک یتادراو یاازاین نیمأت
  ددناوت   یدم هدنایم یایدسآ و زاقفق هقطنم زین و ناتسکاپ و ناتسناغفا روشک ود نداد ششوپ اب راهباچ دازآ هقطنم .دنیامن
     هدب فودطعم هدب ار یدللملا نیب و یاهقطنم یداصتقا نارگیزاب هجوت و دشاب روشک قرش هقطنم یداصتقا دشر یوکس
 و یملع تناقم زین و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب دش دااوخ شالت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب .دیامن ناریا
   شالدت ادب  رادهباچ دازآ هقطنم رب دیکأت اب ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن عوضوم نییبت و لیلحت هب یشاوژپ
 .دوش هتخادرپ ناریا داصتقا یارب یاهقطنم ارف یلدم هئارا یارب
 یرظن درکیور

  هتدشذگ هاد دنچ رد نآ نیون لکش هرابرد ثحب اما ؛تسا یمیدق یموهفم ،دازآ هقطنم و دازآ هلدابم موهفم ای حالطصا
 ،لکش رظن زا قطانم نیا هک اریز ،تسین نکمم یناسآ هب دازآ هقطنم زا یدحاو فیرعت ندروآ هزورما .تسا هدش ریگارف
  هدقطنم  یدعقاو یانعم تخانش اما ؛دنراد ما اب یریگمشچ یاا توافت ایند فلتخم طاقن رد فاداا و درکلمع ،تیاام
  هدلوقم  ندیا هب طوبرم یاا تیلاعف و تاعلاطم یارب کرتشم ماافت داجیا روظنم هب یلم و یللملا نیب یاا هاگدید زا دازآ
 .(91 :0396 ،یرفعج و یرکسع) تسا یرورض
 هک تفرگ یم رب رد ار یدودحم ناکم دازآ هقطنم .دوب دازآ ردنب اب فدارتم دازآ هقطنم ،متسیب نرق لوا همین و 36 نرق رد
  دودخ  هدب  دازآ رددنب  مادن ًانومعم ،دندوب هدش عقاو ردانب رد قطانم هنوگ نیا نوچ و دوب دازآ نآ رد ناک جورخ و دورو
  ردادنب نیتسخن .دوب ریذپ ناکما نآ رد دازآ تراجت هک دش یم قالطا یا هقطنم هب دازآ ردنب ریبعت بیترت نیدب .دنتفرگ یم
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 نانوی ،وئاریپ و سیلاچ ردانب رد هک دندوب یعافد یااراوید اب یروصحم قطانم ،تقیقح رد ،ناهج دازآ هدش هتخانش
 دازآ  رددنب  ،ددش یراذگ هیاپ دتسوداد مجح شیازفا یارب  خشم روط هب هک ناهج دازآ ردنب نیرت یمیدق .دندوب هدش انب
 ،هی رودس  ،نادنوی  ،ردصم نیب یراجت تندابم مجح شیازفا فدااب هک دوب هژا یایرد رد ،ند هریزج رد عقاو اا یمور
 هب نیا زا دعب .دش یم ماجنا یکرمگ قوقح تفایرد نودب اادتس و داد هما و دوب هدش سیسأت مر و ایسآ ،اقیرفا لامش
 .(26 :1396 ،یقیدص) دنتشاد ،ند دازآ ردنب دنناما یفیاظو هک میسر یم قراطلا لبج ،زینو ،اونج ریظن یرگید ردانب

 دازآ قطانم فلتخم یاه لسن شیادیپ دنور -2 هرامش لودج

 تیروحم اب یداصتقا دازآ قطانم
 (لوا لسن) تراجت

• Customs zone 
• Duty free zone 
• Tax free trade zone 
• Tax free zone 
• Free trade zone 
• Foreign trade zone 
• Free border zone 
• Transit Zone 

• Free port 
• Free city/state 
• Bound house zone 
• Customs bounded warehouse 
• Customs free zone 
• Transshipment zones 
• Free frontier zone 

 تیروحم اب یداصتقا دازآ قطانم
 (مود لسن) دیلوت

• Free enterprise zone 
• Zone of joint entrepreneurs ship 
• Privileged export zone 
• Maquiladoras 
• Import processing zone 
• Agricultural export processing zone 
• Free agricultural zone 
• Economic & technological 
development zone 
• Joint enterprise zone 

• Duty free exp. processing one 
• Export free zone 
• Export processing zone 
• Free export-processing zone 
• Free export zone 
• Free production zone 
• Industrial exp.-processing zone 
• Industrial free zone 
• Investment promotion zone 

 تیروحم اب یداصتقا دازآ قطانم
 (موس لسن) تامدخ

• Free export-processing zone 
• Free export zone 
• Free production zone 
• Industrial exp.-processing zone 
• Industrial free zone 

• Free professional zone 
• Free service zone 
• Free banking zone 
• Free insurance zone 
• Free red light zone 
• Free gambling zone 
• Free medical zone 
• Free tourist zone 
• Export free zone 
• Export processing zone 

 (https://freezone.lk) :عبنم

 لاس رد ،دراد قباطت نآ دیدج موهفم هب دازآ قطانم یاا فدا اب یدح ات نآ سیسأت فدا هک یراجت دازآ هقطنم نیلوا
 رد هژیو هب ار رگید دازآ قطانم داجیا ،گروبماا دازآ ردنب ریگمشچ تیقفوم .دش داجیا گروبماا ردنب رد یدالیم 3336
 رد  تدسیرت و   مددیف ،وگنادا ،وملام یااردنب و 3336 لاس رد ناتسهل گیزناد ،1336 لاس رد کاهنپک .دش ثعاب اپورا
 داجیا مود یناهج گنج زا لبق ات جیردت هب هک دندوب یدازآ ردانب هرمز رد ایسآ رد وئاکام و گنک گنا ،روپاگنس ،اپورا
 هیلقن هلیسو کی زا ناک لاقتنا ،یراد رابنا رد یناهج مود گنج زا لبق رد دازآ قطانم رب مکاح رکفت یلک روط هب .دندش
  ،یدوعدسم  و نادیعیفر ) ددش ی دم  هدصالخ تراجت رد یلک یدنب عمج کی رد و ناک ددجم رودص ،رگید هیلقن هلیسو هب
1396: 31). 
   بیودصت ادت  ،ادکیرما  هددحتم  تنادیا رد .دندمآ دوجو هب ناهج رسارس رد ،یدایز رایسب دازآ تراجت قطانم سپ نآ زا
  دازآ هدقطنم 31  رودشک نیا رد 7336 لاس ات اما تشادن دوجو دازآ تراجت هقطنم ،1936 لاس رد تراجت قطانم هحین
   یجرادخ ترادجت مجح لک زا دصرد کی ،دازآ قطانم و ردانب نیا تندابم مجح هتبلا ،دوب هدیدرگ داجیا لاعف یراجت
  لادس رد  هدکار  ددنلریارد نوناش دازآ هقطنم ،مود یناهج گنج زا دعب ،دازآ قطانم تایبدا رد .دیدرگ یم لماش ار اکیرما



 611 ...ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن

  ،یجرادخ  هیامردس  بذدجراب  نیدلوا یارب اریز ؛دنسانش یم نآ یزورما موهفم هبدازآ هقطنم نیلوا ناونع هب دشاپرب 3036
 .(13 :3396 ،لدنانروپیلع) دشیم بوسحم نوناش دازآ هقطنم هدمع یاافدا زا لاغتشا داجیاو یژولونکت لاقتنا
 هتفرگرارق هجوتدروم هعسوت لاحردو یتعنص یااروشک :زا معا ناهج طاقنریاسرد ،دازآ تراجت قطانم سیسأت هزورما
  دودجو  یرادجت  دازآ هدقطنم و ردنب دصراهچدودحرضاح لاحرد ناتسلگنا تیمسا مادآ یوتیتسنا تاعلاطم قبط .تسا
 ناوت یم یتعنص یااروشک رد قطانم نیا نیرت مهم زا .دنتسا لوغشم تیلاعف هب یتوافتم یاا ،ایقم رد کیرا هک دراد
  و ادکیرما رد کرویوین و یمایم ،وکسیسنارفناس ،دنلارد مادرتور ،هسنارفردیسرام ،شیرتاردزنیل ،ناملآرد گروبماا ردنب
  ناودت   یدم ار ایدسآ هراق حطس رد یراجت دازآ هقطنم اهنت 1136 لاس زا لبق .درب مان دنلریا رد نوناش و ایلاتیا رد لپان زین
 .(916 :3396 ،نارگید و یراختفا نیدلا نکر) درب مان ناتسودنا رد نادناک یراجت دازآ هقطنم
 ی دط رد . ددیدرگ  سیدسأت  نیدپیلیف رد  نادتاب و ناویات گنویساوئاک رد یراجت دازآ هقطنم ود 22- 1136 یاا لاس یط
  رودشک رد  طدقف هقطنم هن دادعت نیا زا هک دیدرگ داجیا ییایسآ روشک جنپ رد دازآ هقطنم هدزناپ زین 02- 6236 یاالاس
 دازآ  هدقطنم کی یزنودنا و ناتسودنا رد نینچما و هقطنم ود کی را زین ناویات و یبونج هرک یااروشک رد و یزلام
  هدقطنم  هدزودن زین یدالیم داتشا هاد لیاوا رد هک دیدرگ ثعاب یراجت دازآ قطانم داجیا عیرس دشر .دوب هدیدرگ داجیا
  تدلع  هدب ریخا یاا لاس رد هتبلا .دیآ دوجو هب دنلیات و نیپیلیف ،اکنالیرس ،شدالگنب ،یزلام یااروشک رد یراجت دازآ
 هب ربراک عیانص تشگزاب ریس اب نینچما و ،رما نیا اب هلباقم یارب یفلتخم یااروشک ،یراجت دازآ قطانم دیدش تباقر
 یراجت دازآ قطانم نیب یدنویپ قطانم نیا عقاو رد و هدومن نونف و مولع یاا کراپ سیسأت هب مادقا ،یتعنص یااروشک
 .(616 :2296 ،بلط یداش) دنا هدرک داجیا هعسوت و قیقحت زکارم و یتنس
  رد ،هدقطنم 93   ادپورا رد ،هدقطنم 937 ادکیرمآ هددحتم تنادیا رد 1336 لاس ات 2236 لاس زا هک داد یم ناشن اارامآ
 هدیدرگ سیسأت ناهج رد دازآ هقطنم 170 ًااعمج و هقطنم 93 رود روادخ رد ،هقطنم 27 هنایمرواخ رد ،هقطنم 91 اقیرفآ
 .(26 :9296 ،یناقاد) تسا هدیدرگ سیسأت دازآ هقطنم 2229 زا شیب ناهجروشک 166 رد 9227 لادس ادت .تسا
  کدی و  هدودبن ناسکی ًااموزل دنا هدش هتفرگ راک هب دازآ قطانم یارب فلتخم یااروشک هلیسو هب و نامز یط هک یمیاافم
 نایب دازآ هقطنم موهفم یارب فلتخم یااروشک رد ینوگانوگ تاحالطصا لیلد نیما هب .دننک یمن نایب ار صاخ دوصقم
 هدرک تسرهف دازآ هقطنم یارب ار توافتم حالطصا 97 هطبار نیا رد للم نامزاس یتیلمارف یاا تکرش زکرم .تسا هدش
 هب ناهج یملع ربتعم تایرشن و یللملا نیب یاهنامزاس و عماجم رد تاحالطصا ریاس زا شیب هک یحالطصا یلو ،تسا
  هعدسوت  یژتارتدسا رد  ردییغت زا  یدشان دیاب ار حالطصا نیا جاور هفسلف تسا تارداص شزادرپ هقطنم هژاو دور یم راک
 .(396 :3296 ،علاط) تسناد هعسوت لاحرد یااروشک رد یتعنص
 . ددنک  یدم  رثکاددح ار  نادهج  هادفر  زدین یللملا نیب دازآ تراجت هک دندوب دقتعم تیمسا مادآ دننام کیسالک نانادداصتقا
  یددیلوت یناک دازام و دبای  صخت ،دراد یرتشیب ییاراک نآ رد هک ییناک دیلوت رد روشک را رگا دوب دقتعم تیمسا
  ندیا . تدفای دااوخ شیازفا ناهج رد ناک ود را لک دیلوت ،دنک هلدابم ،درادن ییاراک نآ دیلوت رد هک ییناک اب ار دوخ
  رادک  میدسقت زا  لدصاح عفانم میمعت عقاو رد نیا .دننک یم میسقت رگیدکی نیب تراجت فرط یااروشک ار دیلوت هفاضا
  ترادجت  نیدنچما و  دودب دازآ داصتقا ای درک یمن تلاخد تلود هچنانچ .تسا یللملا نیب تابسانم حطس رد (هلدابم و)
 رد  ادا  تیدوددحم  عدضو هک دسر یم رظن هب اذل ؛دیسر یم رثکادح هب تراجت زا لصاح عفانم ،دوب یم دازآ زین للملا نیب
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 یااروشک هما لمع رد یلو ؛تسا ریاغم فدا نیا اب ،ااروشک نیب دیلوت لماوع و تامدخ و ااناک دازآ نایرج ربارب
  یدلم  هادفر   ،ادسا ردب  هراودما اا تیدودحم نیا .دننک یم لامعا للملا نیب تراجت نایرج رب ار ییاا تیدودحم ناهج
  عدضو  ،ددننیب  یدم همدص تادراو زا هک ینارگراک و عیانص زا تیامح یارب اا تیدودحم نیا عقاو رد .دنوش یم هیجوت
 .(99 :1396 ،مرخ) دوش یم
  یاردب  نیاربادنب و روشک را یارب یداصتقا ییافکدوخ زا دازآ تراجت هک دسر یم رظن هب روط نیا اا کیسالک ثحب زا
  اردچ  ،تدسین یفاک طرش اما تسا ناهج هافر ندرک رثکادح یارب مزن طرش دازآ تراجت لاح نیا اب .تسا رتهب ناهج
 .دوش هتفرگ رظن رد دیاب و تسا مهم ااروشک زین و مدرم نایم دمآرد عیزوت هک
 .یا  هدقطنم  هاگددید و  یدللملا  نیدب  هاگددید :دراد  دودجو یللملا نیب دازآ تراجت هرابرد هیرظن و هاگدید ود یلک روط هب
 و دراد  هدجوت (تاگ) تراجت و هفرعت یمومع همان تقفاوم تراظن تحت یللملا نیب یاا سنارفنک هب یللملا نیب هاگدید
 و  یدکرمگ  ضراودع شااک ددص رد هئوگوروا رود و ویکوت رود تارکاذم لیبق زا یللملا نیب تارکاذم ماجنا قیرط زا
 .(91 :7396 ،گناچ) تسا ناهج رد دازآ تراجت ققحت تهج رد یراجت عناوم ریاس ندرب نیب زا
  ظدفح  ادب  هدقطنم  یاارودشک  نادیم تراجت یدازآ زین نآ فدا و هتشاد دیکأت ااروشک نایم قفاوت هب یا هقطنم هاگدید
  هدیداحتا -6  ،ناودنع تحت ااروشک عامتجا بوچراچ رد هاگدید نیا .تسا ناهج یااروشک ریاس یارب یکرمگ عناوم
  اددیپ  قدقحت  یدادصتقا  هدیداحتا -0 . کرتدشم  رازادب -1 .یکرمگ هیداحتا-9 .یراجت دازآ هقطنم -7 .یحیجرت تراجت
 .(91 :7396 ،ناما) دنک یم
 6راهباچ دازآ هقطنم
        ظادحل زا ناتدسا نیمودس رودشک لدک تحادسم زا ددصرد دصرد 1/66 دودح یتحاسم اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
      و ناتدسیس هدب طودبرم نآ عدبرم رتمودلیک 23606    هدک هدودب عدبرم رتمولیک 720236 ناتسا تحاسم .دشاب یم تحاسم
   رودشک یبودنج ناتسرهش نیرت یقرش راهباچ ناتسرهش .تسا هدش عقاو ناتسچولب شخبرد نآ عبرم رتمولیک 029726
  رتمودلیک 00626    یاراد و دراد راردق قردش تمدس زا نامع یایرد رد ،ناریا ردنب نیلوا .دراد رارق ناتسچولب شخب رد
   نادمع یادیرد هیشاح رد ناریا جیلخ نیرت گرزب دوخ ییانثتسا و یعیبط یگدیرب اب راهباچ جیلخ .تسا تحاسم عبرم
 ی ادا یتشک یریگولهپ یارب ،بسانم یکیژتارتسا تیعقوم و دایز قمع زا یرادروخرب اب راهباچ یلحاس یاا بآ .تسا
  لادس نیا رد .دوب تیعمج رفن 763106 یاراد 0296 لاس یرامشرس رد راهباچ ناتسرهش .تسا بسانم امیپ ،ونایقا
 .(03 :0396 ،یمیلس و یرکاش) دوش یم لماش ار ناتسا تیعمج %3 هک تسا هتشاد تیعمج رفن 36119 راهباچ ردنب
  مردگ ی ادا بآ   رادنک رد نارددیا  یقردش  بونج هیلا یهتنم رد عبرمرتمولیک 00626 دودح یتحاسم اب راهباچ ناتسرهدش
   کدین و رهدشناریا ی ادا  ناتدسرهش هدب لامش  بناج  زا ناتسرهدش نیا    .تدسا هتفرگ رارق دنا ،ونایقا و نامع یایرد
 .  تدسا دوددحم ناگزمرا و  نامرک  یاا ناتسا هدب بردغ زا و ناتسدکاپ هدب قرش  زا و  نامع یایرد هب بونج زا و رهش
 ود ، ددنا  هدردک   یدنیب      شیدپ ردما ندیا یاردب للم نامزاس ناسانشراک هک یناهدج لقن و لمح روددیرک هدس  عودمجم  زا
  حردط رد ،راهباچ .دوب  دااوخ  ناهج یبرغ -یقرش رودیرک نیرت یبونج  روبع  هطقن  راهباچ و درذگ یم  ناریا  زا رودیرک

                                                                                                                                                               
1. Chabahar Free Trade-Industrial Zone 



 911 ...ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن

  بدلق و  دودش یم  زاغآ  نیچ رد مشیربا هزاورد  زا رودیرک نیا . دوش یم هدیمان قرش یتیزنارت روحم ،قرش روحم هعسوت
  زا   سددپ و  دددنویپ ی دم یقردش بودنج یایسآ یاا نیمزرس هب و هدردک هیذغت ار نوتناک ناتسا  ینعی  روشک نیا داصتقا
  ،روپیادج ،  روپکادن ،     هدتکلک ددننام هدیحان ندیا   یاارهدش  نی ردت  مدهم ششوپ  اب و  هدش  ناتسودنا دراو ریدسم ندیا یدط
 .(097 :1396 ،یدمحا و یدمحا) دسریم راهباچ هب مساق نب و یچارک ،دابآریصح

 
 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا تیعقوم -1 هرامش هشقن

 (ResearchGate) :عبنم

        هددب هجوددت اددب .تدسا هددشا هدردب مادن  یداصتقا  موس  بطق ناونع هب راهباچ ردنب زا روشک هعسوت مراهچ همانرب رد
    یدفرعم ترادجت یلدصا  هزاورد اهنت و ایسآ و اپورا یطابترا رپ لکش هدب ار ردندب ندیا هک یا هژیو  ییایفارغج  تیعقوم
        تراجددت بطددق ناونددع هدب ،ناتدسناغفا رازادب بحاصت و هنایم یایسآ یاارازاب  هب  ناریا  یسرتسد ترورض ،دنک یم
 .تسا تیماا زئاح روشک قرش بونج
     و ناتدسیس ناتدسا رد ردفن رازدا 277 رب غلاب یتیعمج و عبرم رتمولیک 20626 هب بیرق یتحاسم اب راهباچ یردنب رهش
  نادهج دازآ ی ادا بآ    ادب هلدصاف نیردتکیدزن رد نامع یایرد ترواجم رد ،روشک قرش هطقن نیرت یبونج و ناتسچولب
 ی ادا بآ دوجو نینچما و ردنب نیا رد جیلخ تیعقوم .تسا ناریا یسونایقا ردنب اهنت و هتفرگ رارق دنا ،ونایقا ینعی
     تدهج بودلطم یاادگرگنل تادصتخم و دایز قمع اب یاا هلکسا یارب ار بسانم ییاضف ،یعیبط یاا یگدیرب و قیمع
      تروپادگم هدب نددش لیددبت تدیلباق زا ردنب نیا هک یروط هب هتخاس ماارف امیپ ،ونایقا میظع یاا یتشک یریگولهپ
      تعندص هعدسوت یاردب کیژتارتدسا هدقطنم کی و ناریا قرش تیزنارت هزاورد راهباچ رگید نایب هب .دشاب یم رادروخرب
     جیدلخ هیدشاح یاارودشک یدتح و ناریا بونج یلحاس قطانم رگید رد زاتمم یگژیو نیا .دوش یم بوسحم تیزنارت
 .(216 :7396 ،یریما و یبارحم) دوش یمن هدید ،راف
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 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یلخاد تامیسقت -2 هرامش هشقن

 (http://www.scielo.br) :عبنم

    نادیم ،نادهج لدقن و لمح زا یمین دودح ،یللملا نیب لقن و لمح هنیمز رد للم نامزاس ناققحم رظن مالعا ،اسا رب
      لدلم نامزادس نادسانشراک هدک ینادهج لقن و لمح رودیرک هس عومجم زا .دوش یم ماجنا ایند طاقن ریاس اب رود رواخ
  یدبرغ –    یقردش روددیرک هدطقن نی ردت یبونج راهباچ و درذگ یم ناریا زا رودیرک ود ،دنا هدرک ینیب شیپ رما نیا یارب
    ار نوتنادک ناتدسا یدنعی روشک نیا داصتقا بلق و دوش یم زاغآ نیچ رد مشیربا هزاورد زا رودیرک نیا .دشاب یم ناهج
     شدشوپ ادب و هددش ناتدسودنا دراو ریسم نیا یط زا سپ و ددنویپ یم یقرش بونج یایسآ نیمزرس هب و هدرک هیذغت
 رظن هب انب .دسر یم راهباچ هب مساق نب و یچارک ،دابآریصح ،روپیاج ،روپکان ،هتکلک دننام هیحان نیا یاارهش نیرت مهم
  راردق  بردغ – قرش و بونج – لامش یاهمان هب ناهج مهم یتیزنارت رودیرک ود یقالت لحم ،راهباچ ردنب ناسانشراک
 .(21 :0296 ،یعیمس) دشاب یم روشک قرش روحم یاا تیزم نیرتمهم زا رما نیا هک تسا هتفرگ
   قدبط و زادغآ ار دوخ تیلاعف  خشم ینوناق زا یرادروخرب نودب  2296 لاس رد راهباچ یتعنص-یراجت  دازآ هقطنم
    هدب زدین یردتنالک دیهش و یتشهب دیهش ردانب ناریزو تئیا 26/1/73 هخروم ه 12037 ت/32336 هرامش همان بیوصت
   و اداناک زاددناراب هب ندش لدبم و یا هقطنم تراجت ،ناک تیزنارت راهباچ تیرومأم و تلاسر .دندش قحلم هقطنم نیا
 61 و 3     نیدب اودا تاردح هدجرد .تسا راتکا رازا 16 راهباچ دازآ هقطنم هدودحم تعسو .تسا یا هقطنم هیلوا داوم
 و 2106  دهدشم ،692  ناددااز ،1377  ناردهت  ادت  رادهباچ دازآ  هدقطنم   یدنیمز هلدصاف .تسا ناسون رد دارگیتناس هجرد
136 ناتسنمکرت زکرم رد سخرس  .(026 :3296 ،یضیف) تسا رتمولیک 2
   هدقطنم ندیا .       تدسا یلدصا نیمزردس هدب لدصتم و نادمع یادیرد رب فرشم عبرم رتمولیک 216 تحاسم اب هقطنم نیا
     و هدنایم یایدسآ هدب یدللملا نیب یاهبآ زا ناک ددجم لمح و تیزنارت طابترا لحم نیرت نازرا و نیرت هاتوک ،نیرت نمیا
  تدیعقوم  تدسا  هدردک  زیادمتم  ادیند  یدتح و  هدقطنم ،ناریا طاقن هیقب زا ار نآ هک راهباچ یگژیو نیرت مهم .تسا زاقفق
  یدللملا  نیدب  یااریدسم هب هطقن نیرت کیدزن و یژرنا هارااش رانک رد راهباچ .دراد ردنب نیا هک تسا یصاخ ییایفارغج



 111 ...ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن

  یاارودشک گرزب رازاب ،ناتسناغفا و هنایم یایسآ رکب رازاب نوچ یمهم یاارازاب هب ندیسر یارب ناک نابحاص و تسا
  ریدسم  ندیا زا  ددیاب ناتسکاپ و دنا گرزب رازاب وس نآ زا و ناریا و قارع و هیکرت یاارازاب ،،راف جیلخ هیشاح یبرع
  لیددبت ناهج حطس رد ییایرد هار هاش کی هب ار راهباچ هک تسا درف هب رصحنم و ییانثتسا تصرف کی نیا .دننک روبع
 رد  نیدنچما و  سدکعلب و برغ هب قرش روحم تیزنارت هزوح رد راهباچ یارب یصاخ تیروحم عوضوم نیا .دنک یم
 .(06 :1396 ،ییاضر) تسا هدرک داجیا سکعلب و بونج هب لامش یتیزنارت روحم

 
 (ResearchGate) :عبنم راهباچ ردنب -3 هرامش هشقن

 
 راهباچ کیتیلپوئژ تیعقوم -4 هرامش هشقن
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 0      هدب کدیدزن ردضاح لادحرد هدک هتفرگ رارق اقیرفآ و اپورا ،ایسآ روانهپ هراق هس ییایفارغج تیزکرم رد ناریا روشک
 2/ 1      هدب تدیعمج ندیا هددنیآ لادس 27 ات دوش یم ینیب شیپ و تسا هداد یاج دوخرد ار ناهج تیعمج زا رفندرایلیم
   ددیلوت ددشر خرن هب تادراو و تارداص دشر خرن ینوزف و داصتقا ندش یناهج دنیارف هب هجوت اب و دسرب رفن درایلیم
 ی ادا  تدسایس هب نانآ یاکتا و ایسآ یقرش بونج هدش یتعنص هزات یااروشک یتعنص بطق و یفرط زا یلم  لاخان
 و دنک یم میسرت ااروشک نایم ناک تیزنارت یارب ینشوررایسب یامنرود جراخ یایند اب نانآ طابترا هژیوب و زاب داصتقا
      ناگیادسما دددعت و یدللملا نیدب دازآ یادا  بآ ادب یبآ زرم رتمولیک 2227 دودح زا نامروشک یرادروخرب هب هجوت اب
        وزدج زدین اارودشک نآزا یداددعت و دداد یدمرارق نادهج یااروشک نیرت هیاسمارپ زا یکی وزج ار ناریا هک روشک
     رودشک زا رودبع هدب رادچان (رفاسم و ناک زا معا) ایند طاقن ریاس اب طابترا یارب و هدوب یکشخ رد روصحم یااروشک
 یتیزنارت روحم یزاس لاعف و هعسوت حرط تیماا رب و هتخاس هتسجرب ار نامروشک یتیزنارت یاا تیلباق ،دنتسا ثلاث
      راددیاپ و تددمدنلب هعدسوت رد یدلم مازدلا کی تروص هب ار اا تیلباق نیا زا هدافتسا و دیازفا یم شیپ زا شیب راهباچ
 .(99 :6396 ،رف یمیحر) دزاس یم یرورض
  یردتمک ی ادا ت دیلباق    زا زئودس لادناک ًاالدمع اا یتشک نزو شیازفا و یللملا نیب یراجت تاطابترا شیازفا هب هجوت اب
      مزن و هدودب مااردف تروپادگم کدی ناودنع هب راهباچ تیلباق زا هدافتسا یارب طیارش ور نیا زا .دشدااوخ رادروخرب
 و هسوش یاا هداج و ناآ طخ ثادحا ،هعسوت و میمرت ،ردنب زیهجت اب و هدش ایهم نآ رد ینف یاا تیلباق یمامت تسا
 .دبای شیازفا راهباچ هقطنم زا ااناک تیزنارت و یسرتسد ناکما بسانم یاا نابوتا
    و فردط کدی زا یبودنج     زردم ردساترس رد یدللملا نیدب دازآ یاا بآ اب طابترا رظن زا هقطنم نیا ییایفارغج تیعقوم
  یقردش ی ادا هدودحم رد ناتسنمکرت قیرط زا یزکرم یایسآ روشک جنپ و ناتسناغفا و ناتسکاپ یااروشک اب یگیاسما
   تدیماا ردب  دندشاب ی دم یکشخ رد روصحم یگما ناتسکاپ زا ریغ هب هک ااروشک نیا یطابترا یاازاین و نآ یلامش و
 هعسوت و یتیزنارت یاا تیلباق یاقترا موزل و دیازفا یم قرش روحم رد ناک تیزنارت رب ینتبم هعسوت یژتارتسا رب دیکأت
  و یدلم ی ادا  لدادعت   هدب یبایتدسد تهجرد یساسا راک هار ناونع هب ار یللملا نیب یاادرادناتسا حطس ات اا تیلباق نیا
 .(16 :1396 ،لدداش) دزاس یم ناشنرطاخ یا هقطنم
  لامدش تیزنارت یسرتسد ناکما نیرتهب ناونع هب راهباچ کیژتارتسا تیعقوم صوصخرد یللملا نیب ناسانشراک مالعا
    هدک یرودط هدب .تسا هدش هباشم یناکم طیارش زا یریگ هرهب یارب ناتسکاپ روشک یراذگ تسایس زاس هنیمز ،بونج -
   لدمح ترادجت هب یبایتسد روظنم هب ،راف جیلخ ردانب نیزگیاج ناونع هب ADC ردنب عماج حرط تاعلاطم روشک نیا
 تخاس هب مادقا یگزات هب نیچ روشک تکراشم اب و تسا هداد رارق هظحالم دروم ار هنایم یایسآ یاا یروهمج لقن و
 ی ادا     تدیامح .تدسا هدردک هدقطنم یااروشک لاصتا یارب رداوگ ردنب زا یرتمولیک 233 یطابترا یاا هار و ناآ طخ
  و رداودگ رد ناآ طخ تخاس ،یتالصاوم یاا هار لیمکت و داجیا ،یردنب تاسیسأت زیهجت و هعسوت زا ناتسکاپ تلود
 ی ادا ماقم تاراهظا ،اسا رب هک ارچ دریگ یم تروص رکذلا قوف همانرب یاتسار رد ،ردنب نیا هب تاماقم ددعتم یاارفس
  مود زادف ، دودش یم لیمکت 0227 لیروآ لیاوا ات هک لوا زاف نایاپ زا سپ هلصافالب دراد رظن رد ناتسکاپ تلود ،یمسر
     طدسوت ردضاح لادح رد هژوردپ نیا لوا هلحرم .دیامن زاغآ رند نویلیم 013 رب غلاب یرابتعا اب ار روکذم ردنب هعسوت
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 ،ناما) تسا تخاس لاح رد رند نویلیم 337 لداعم یرابتعا اب ینیچ ناسانشراک یراکما اب و ناتسکاپ یتلود شخب
1396: 16). 
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 ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن
   هدقطنم ندیا نینچما و دنتسا ناک رودص تهج رد دایز لیسناتپ یاراد هک تسا ینیمزرس ناونع هب دازآ قطانم ًانوصا
 و  ادا ی   روادنف بذدج یاردب یا     هدقطنم هعدسوت و ددیلوت ردما رد دشاب یم هجاوم نآ اب هک یکیژتارتسا تیعقوم لیلد هب
  فادداا زا . تدسا  هدردک  لیددبت یتعنص – یراجت هژیو هقطنم هب ار هقطنم نیا و هدیزرو تردابم نیون یاا یژولونکت
      رودشک یدادصتقا تفردشیپ تدهج رد هدک اا نآ نیرت مهم زا ؛درک هراشا یفلتخم فاداا هب ناوت یم دازآ هقطنم لیکشت
    رودشک کدی دادصتقا یلصا یاا هصخاش زا هک دشاب یم یجراخ یصوصخ شخب یاا هیامرس بذج ،دوش یم بوسحم
 ی نادسر   عالدطا و یردبخ هاگیاپ شرازگ هب انب ،درک هراشا یلغش یاا تصرف داجیا هب ناوت یم رگید فاداا زا .دنشاب یم
   رد نادنآ ردفن 2220    زا شیدب هدک هدودب رفن رازا 21 رب غلاب مشق دازآ هقطنم رد هدشداجیا لاغتشا نازیم مشق ناتسرهش
  تدهج رد  میدردک  هرادشا هک روط ناما .دنراد تیلاعف مشق دازآ هقطنم نامزاس طسوت هدش داجیا  یتعنص کرهش شش
       رد ندادهن ادپ یاردب مازدلا کدی نیودن یاا یژولونکت و اا یروانف بذج قطانم نیا ندش یتعنص و تارداص شرتسگ
  یدادصتقا ی   هعدسوت فادداا هب لین یارب تسا یزاغآ هتفرشیپ یاا یروانف هب یبای تسد سپ ،دشاب یم هتفرشیپ داصتقا
  قطادنم زا  یدخرب رد هنافسأتم  هک دید میااوخ ،مینک هاگن ثحبم نیا هب ینیب عقاو کنیع اب رگا اجنیا رد .قطانم نیا رد
  هدب  یبایتدسد رد  رودشک دازآ  قطادنم  هک تسا نیا مهم هتکن و میتسا تلود هجوت مدع و تیمورحم دااش روشک دازآ
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  ژادتنوم  یادا  تکردش  بدلغا ار دازآ  قطادنم رد  لادعف  عیاندص  رتدشیب و دنا هتشادن قیفوت نادنچ زین هتفرشیپ یژولونکت
      یقطادنم نیدنچ ردگید مدهم فادداا هلمج زا .دناد یم لیکشت کاشوپ و یجاسن یاادحاو و یکینورتکلا تنوصحم
      زا یزرا ریادخذ تدیوقت و رودشک لدخاد رد زرا خردن  تدیبثت ،دشاب یم تارداص شیازفا وترپ رد یزرا دمآرد شیازفا
   یدشان یزرا ددمآرد دصرد 33 بذج رد مشق دازآ هقطنم ااشرازگ هب انب ،دشاب یم ریذپ ناکما تارداص شیازفا قیرط
         شاادک هدب کدمک قطادنم ندیا فادداا ردگید زا .تدسا هتشاد یا هدمع تیلاعف ناریا دازآ قطانم رد ناک تارداص زا
  بدجوم  هدک  رودشک رد   هددشداجی   ا یگنیددقن راددقم ندیا زا یمیظع مجح بذج قیرط زا یلخاد نادرگرس یگنیدقن
  قدیمع ار دوکر ،داد یم شااک ار مروت هک ییاا تسایس مینادیم هک روط ناما .دوش یم  مروت نازیم روآ ماسرس شیازفا
  هدب هک دیشیدنا ار یریبادت دیاب نیما رطاخ هب .داد یم شیازفا ار مروت ،دوش یم قنور ببس هک ییاا تسایس و دنک یم
  یادسؤر تسشن رد روهمج سیئر رواشم ناکرت ربکا ،تهج نیما رد ،دش داصتقا قنور و مروت دوبهب بجوم نآ ببس
 یلام عبانم نآ بجوم هب هک داد ربخ دازآ قطانم رد «روش فآ» مان اب یکناب سیسأت زا روشک رسارس یناگرزاب یاا قاتا
   هدب ناودت               یدم قطادنم ندیا فادداا ردگید زا .هدردک قدیرزت رودشک دادصتقا هدب دازآ قطادنم کدمک هدب ار یدللملا نیب
 :2396  ،ردف  ینادیزیزع  و ییادسوم ) دودمن هراشا ،دنراد یگتفای هعسوت تیفرظ و تیلباق هک یقطانم زا یئادز تیمورحم
72). 
  رودط   نادما .تدسا هتفای شااک ربارب 26 هب بیرق نازیم هب 1396 لاس رد قطانم نیا تادراو هب تبسن تارداص نازیم
   دازآ قطادنم رد نودنکا اما دشاب یم اا نآ ییادز تیمورحم و ییاز لاغتشا قطانم نیا فاداا نیرت مهم زا میدرک هراشا هک
  یدیاز لاغتشا نازیم ات تسا هدش بجوم قطانم نیا رد یراد هیامرس ماظن حور لولح اریز ،میتسین رما نیا دااش روشک
  نازدیم  شاادک        و هداد شاادک ار لاغتدشا نازدیم تبدسن هدب هدک رب هیامرس عیانص زا هدافتسا و هدیسر دوخ لقادح هب
  هدرک ترجاهم قطانم نیا هب یموبریغ ینف نارگراک هک تسا هدش تلع رب دیزم قطانم نآ یموب نارگراک یاادزمتسد
      ندیا داادش ،مینزدب یردس مدشق دازآ هقطنم هب رگا لاثم یارب ،دوش یم قطانم نیا رد یدمآرد فالتخا داجیا بجوم و
 ی ادا     جردب هلدصاف و تدسا هددش هجاوم ییادز تیمورحم و ییاز لاغتشا تسایس تسکش اب هقطنم نیا هک دوب میااوخ
   رهدش نآ مدردم  یادا نیشن خوک اب دنشاب یم رت نییاپ ای 7 هجرد یکیرتکلا یااناک و کاشوپ یاارازاب رتشیب هک یراجت
  هدب  فادداا  نتفادین  قدقحت و  تالکدشم   هدنوگ نیا یلصا تلع ناوتب دیاش .دشاب یم عوضوم نیا ی هدناد ناشن اراکشآ
  ندیا  رادنک رد . ددشاب ی دم  قطادنم نیا رد عماج تاررقم دوبن و  یتایلام یاارارف ،یتلود یاا تراظن دوبن نوچ یدراوم
 هک قاچاق یااناک ات تسا هدش نیا بجوم ،دریگ یم تروص اا تایلام زا رارف یارب هک ااناک یچقاچاق دوجو لماوع
      شرتدسگ یاردب ییوکدس هدک هدیلوا تارا   دظتنا فالخردب قطادنم نیا و داد یم لیکشت 9 هجرد یااناک ار اا نآ رثکا
 .(72 :2396 ،رف ینایزیزع و ییاسوم) ینوناقریغ عون زا ما نآ تادراو یارب تسیا هچیرد نونکا تسا هدوب تارداص
     شدقن ادفیا و یدادصتقا هژدیو و دازآ قطانم یادناماس موزل رب ،هتفای صاصتخا دازآ قطانم هب هک مجنپ همانرب 766 هدام
    رد بدسانم یدادصتقا ددشر داجیا و هچراپکی تیریدم لامعا ،ماظن هلاس 27 زادنا مشچ دنس فاداا ققحت رد نآ رثؤم
 .تسا هدرک دیکأت هقطنم نیا
 هقطنم ماقم نیرتناب تلود فرط زا یگدنیامن هب دازآ قطانم یاا نامزاس ناریدم» :تسا هدرک ررقم هدام نیا «فلا» دنب
 انثتسا هب قطانم نیا رد رقتسم یتلود ییارجا یاا هاگتسد یاا تیلوئسم و تارایتخا ،فیاظو هیلک و دنوش یم بوسحم
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     قطادنم هرادا یگنودگچ نونادق ،ادسا رب ًاارصحنم دازآ قطانم یاا نامزاس تساا نآ هدهع هب یتینما و یعافد یااداهن
  و رهدش ی      مالدسا یااارودش تابودصم درودم رد راددنامرف تارادیتخا نینچما .«دنوش یم هرادا یتعنص – یراجت دازآ
  یادا   تیلوئدسم و تارادیتخا ،فیاظو یراذگاو هتبلا .دوش یم راذگاو دازآ هقطنم نامزاس ریدم هب دازآ قطانم رد اتسور
 .(66 :3396 ،یردیح) دریذپ یم تروص ناشیا تقفاوم اب یربار مظعم ماقم رظن تحت یاا هاگتسد
    ادی ددیلوت یاداناک» :تسا هدرک ررقم و هتخادرپ قطانم نیا رد هدش شزادرپ ای و دیلوت یااناک هب 766 هدام «ب» دنب
    و هدوزدفا شزرا عودمجم تبدسن هب روشک طاقن ریاس هب دورو ماگنا هب یداصتقا هژیو و دازآ قطانم رد هدش شزادرپ
      فادعم یدورو قودقح تدخادرپ زا و بودسحم یدلخاد دیلوت ،نآ رد هتفر راک هب یلخاد تاعطق و هیلوا داوم شزرا
   مدکح رد ،یدورو قودقح تخادرپ هب طورشم ،دیلوت رد هتفرگ راک هب یجراخ یا هطساو یااناک و هیلوا داوم «.تسا
 .(367 :7296 ،ینیما)دوش یم بوسحم یلخاد یناک و هیلوا داوم
       ردادنب ندیا ردگا ،ادسا ندیا ردب .تسا هتخادرپ دوش یم تفایرد ااروانش و یتشک زا هک یردنب یاا هنیزا هب «ج» دنب
  مادمت  دندشاب  هددش  دادجیا دازآ هقطنم هدودحم رد یتعنص – یراجت دازآ قطانم و ینواعت ،یصوصخ یاا شخب طسوت
      یخردت و تدبث هدب تبدسن دوب دنااوخ زاجم قطانم نیا و دوش یم ذخا دازآ قطانم یاا نامزاس طسوت ناشیاا هنیزا
   نادک تندادبم»  :تدسا هدرک ررقم ینوناق هدام نیا «د» دنب نینچما .دننک مادقا یللملا نیب و یراج نیناوق قبط یتشک
 .دوب دنااوخ فاعم یدورو قوقح و تایلام ،ضراوع هیلک زا دازآ قطانم ریاس زین و روشک زا جراخ و دازآ قطانم نیب
  ادب  یتعندص –     یرادجت دازآ قطادنم یدبآ هدوددحم» تسا هدرک حیرصت دازآ قطانم یبآ هزوح هرابرد 766 هدام «و» دنب
  نیدیعت دازآ  قطادنم  یکادخ ورملق زا رتم 223 هلصاف هب دسر یم لک داتس دیئات هب هک یعافد و یتینما تاظحالم تیاعر
 و 7296   لادس بودصم « ناردیا یتعن دص –  یرادجت دازآ  قطادنم هرادا  یگنودگچ»  نونادق تازایتما زا هتبلا هک «دوش یم
   قطادنم یادا  نامزادس ،یراجت دازآ قطانم هرهچ زا رقف ندودز روظنم هب نینچما تسا رادروخرب نآ یدعب تاحالصا
       قدیرط زا ار قطادنم ندیا تامددخ و اداناک روددص دورو ضراوع لوصو لحم زا دصرد کی لقادح دنا فظوم دازآ
   یرادجت دازآ هدقطنم تفا رضاح لاح رد .دناد صاصتخا قطانم نیا یموب نادنمزاین و نیمورحم هب یتیامح یااداهن
  ،یدنیما) دننک یم افیا روشک تارداص و تادراو رد یا هدمع مهس هک دنتسا لاعف روشک رد یداصتقا هژیو هقطنم 67 و
7296: 367). 
  هعدسوت : ددشاب ی  دم ردیز حرش هب هصالخ روط هب 7296-93 ینامز هلصاف رد ناریا یراجت دازآ قطانم یداصتقا درکلمع
   یزرا ددمآرد رند درادیلیم 191/6   روکذدم یادا   لادس یدط روشک هناگ هس دازآ قطانم :یزرا دمآرد بسک و تارداص
   هدب طودبرم نآ %93    ًاادعمج و تدسا هدتفریذپ تروص ناک رودص لدحم زا نآ رند نودیلیم 332/6 هدک دنا هدرک بسک
    لدخاد و هدقطنم تاددیلوت زا زاین دروم تاعطق و داوم نیمأت فدا اب دیاب دازآ قطانم عیانص .دشاب یم مشق دازآ هقطنم
  طیاردش سکع تیعضو نیا هدک دندش یم یحارط یناهج یاارازاب هب دوخ یاا هدروآرف رودص ناکما دح رد و روشک
    ردب هوالدع .ددنا هداد رارق فدا ار یلخاد یاارازاب ًااتددمع دازآ قطادنم رد رقتسدم عیاندص ترودص نیدب .تسا یلعف
  ناودت ی      دم ور نددیا زا .تددسا یددلخاد دادصتقا زا ردتمک رایسب یمقر تادراو هدب تاردادص تبسدن قطانم نیا رد نآ
     هعدسوت فددا ادب و ارادک تروص هب قطانم رد هتفای ماجنا یجراخ و یلخاد یراذگ هیامرس هدک دودمن طابنتدسا نیدنچ
 رد عیرست) ینارمع و یراج یاا هنیزا .جراخ ات تسا هدش هجوت لخاد هب رتشیب و هدوبن یناهج یاارازاب هب تارداص
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  و یددلخاد  ناراذدگ هیامرس بلج تهج مزن طرش شیپ ،بسانم ییانبریز تالیهست دودجو هکاجنآزا :(ییادنبریز رودما
   فردص ار هلددصاح یااد ددمآرد زا یشدخب دازآ قطانم اذل ،دشاب یم قطانم نیا رد اا تیلاعف نتفرگ قنور و یجرادخ
 هرود رد ناریا یراجت دازآ قطانم رد هدش فرص ینارمع و یراج یاا هنیزا لک .دنا هدومن اا تخاسریز ندومن ماارف
  غدلبم و ینارمع یاا هنیزا هب لایر درایلیم 03/6301 غدلبم ندیا زا هدک دشاب یم لادیر درادیلیم 03/1362 غدلبم روکذم
 .(367 :7296 ،ناما) دراد صاصتخا یرادج یاا هنیزا هب لایر درایلیم 0397
 تامدخ ،ینوکسم و یراجت و یتماقا زکارم تخاس ،ییانبریز رودما رد هدتفرگ ترودص یدلخاد یراذگ هیامرس مدجح
  هدددش مادجنا یدلخاد یراذگ هیامرس بیکرت .تسا لایر درایلیم 37/3233 یسررب دروم یاا لاس یط تعنص و یرهش
  ترادجت ،تامددخ یاا شخب رد هدیقب و تعندص شدخب رد نآ زا یمین ًاابیرقت هک داد یم ناشن فلتخم یاا شخب رد
 93/2237    غدلبم هدب روکذدم هلصاف رد ناردیا دازآ قطانم رد یجراخ یراذگ هیامرس بذج نازیم .تسا هدوب یتحایس و
  یراذدگ       هیامردس بذدج هدب ماددقا دودجوم یادا تیفرظ دح رد دنا هتسناوتن دازآ قطانم یاا نامزاس .تسا رند نویلیم
  یجرادخ  یادا هی امردس بذج تهج هیلوا تاناکما و ااانبریز دوجو مدع زا هدتفرگ تأشدن بدلغا هک دنیامن یجراخ
 تدهج رد هددش مادجنا تاماددقا نیدنچما و مزن یاا تخاسریز لیمکت و شیازفا دور یم رادظتنا هدتبلا .تدسا هدوب
 هیامرس قیوشت و بدلج نونادق و دازآ قطانم یکناب و یلوپ نوناق بیوصت هلمج زا ؛قطانم رد ینوناق یااءالخ عدفر
  رددیخا ی ادا لاس یدط دازآ قطادنم حیحص یریگ تهج مغر هب .دبای دوبهب یتآ یاا لاس رد دنور نیا ،یجراخ ناراذگ
      یگتدسباو رگنادشن ردما ندیا هدک ،تسا هدوب ناک دورو هب طوبرم ضراوع قیرط زا دازآ قطانم یدمآرد مهس نیرتشیب
  درودم ی ادا    لادس یدط رد .تدسا روشک لدخاد هدب هقطنم تادراو و هقطنم هب ناک تادراو هب قطانم نیا هجدوب دیدش
      و نیددمز شورددف ،یترفادسم ترادک شوردف ،ناک دورو ضراوع زا یشان دازآ هقطنم هس یمومع یاادمآرد ،یسررب
 .(20 :1396 ،نارگید و قالخا کلم) دشاب یم لایر درایلیم 0/9123 غدلبم هدب ًاادعمج ،ااددمآرد ریادس
       دادجیا ار هدوزدفا شزرا نیرتنادب هدک تدسا نادهج رد یداصتقا یااتیلاعف نیرت هدزابرپ زا یدکی مسدیروت تعندص
     قطادنم نددیا زا یجراددخ و یدلخاد   رفادسم ردفن نویلیم 119/17 یسررب دروم هرود یط ناریا دازآ قطانم رد .دنک یم
     یجرادخ رفادسم ردفن رازدا 0/333    و یددلخاد رفاسددم رددفن نویلیم 001/07 دودح دادعت نیا زا هک دنا هدومن دیدزاب
 نیرفاسم ربارب 37 یلخاد نیرفاسم هک دور یم  خشدم قطادنم یجرادخ و یلخاد نیرفاسم رامآ هب هجوت اب .دشاب یم
     دازآ قطاددنم رد یجراددخ بدسانم تادناکما و  ادا تخاسریز دوجو مدع لیلد هب ًااتدمع فالتخا نیا و هدوب یجراخ
   بذددج ادب ،یگنارف دعب رد دازآ قطانم هک تسا نآ زا یکاح دازآ قطانم رد یلخاد نیرفاسدم طدسوتم ددشر .تدسا
  دددااکب  یجراددخ ی ادا     ترفادسم زا یدشان ضراودع زا یدوددح ات تسا هتسناوت جراخ مزاع نیرفاسم زا یددصرد
 .(20 :1396 ،ناما)
   ندیا تدیعقوم هب هجوت اب .دراد ار 6تروپ اگم هب ندش لیدبت تیلباق هک تسا ناهج هطقن 0 زا یکی راهباچ دازآ هقطنم
 ،کیژتارتسا یا هطقن راهباچ هقطنم ،رگید روشک 66 و یبونج یایسآ یااروشک زاین عفر و تادراو و تارداص رد ردنب
 هلی دسو    هدب هدقطنم ندیا .دور یم رامش هب ناهج یتیزنارت یاارودیرک رگید اب هسیاقم رد لوصولا لهس و نئمطم ،نازرا

                                                                                                                                                               
1. Mega Port 



 691 ...ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن

  هدب بونج زا و ناتسکاپ هب قرش زا ،ناتسناغفا و هنایم یایسآ یااروشک هب لامش زا ییاوا و ینیمز لقن و لمح هکبش
    یاارودشک ترادجت ریدسم رد و تسا لصتم یلصا نیمزرس هب هکلب ،تسین هریزج راهباچ .تسا لصتم دنا ،ونایقا
   قطادنم ردگید هب تبسن یرت مهم شقن دناوت یم ،لیلد نیما هب .تسا هتفرگ رارق اقیرفآ خاش و هنایمرواخ هب رود رواخ
 .(66 :3396 ،یردیح) دشاب هتشاد ناک تیزنارت هنیمز رد دازآ

 3331 -2831 یاهلاس یط ناریا یراجت دازآ قطانم درکلمع و فادها رد (راهباچ و مشق ،شیک) دازآ هقطنم هس مهس -3 هرامش لودج

 شیک دازآ هقطنم مشق دازآ هقطنم راهباچ دازآ هقطنم
 

 حرش

 رد ددددصرد هدددب مهدددس
 ناریا دازآ قطانم

    قطادنم رد ددصرد هدب مهس شزرا
 ناریا دازآ

   رد ددصرد هدب مهس شزرا
 ناریا دازآ قطانم

 شزرا

 321/39 دصرد 9
 

 (رند نویلیم) یزرا دمآرد بسک و تارداص هعسوت 016/227 دصرد 16 9/1366 دصرد 93

 (لایر درایلیم) ینارمع و یراج یاا هنیزا 9/2737 دصرد 90 0/7767 دصرد 2/37 3776 دصرد 9/26
 
 دصرد 9/26

 (لایر نویلیم) یلخاد یراذگ هیامرس 0737 دصرد 2/91 23/3961 دصرد 11 77/763

 (رند نویلیم) یجراخ یراذگ هیامرس 7/2116 دصرد 20 39/0366 دصرد 61 7/30 دصرد 7
 7/0777 دصرد 37 3/7196 دصرد 3/16

 دصرد
 (لایر درایلیم) یمومع یاادمآرد 72/0291 دصرد 7/10

 .(رفن نویلیم) یجراخ و یلخاد نیرفاسم دادعت 17/3 دصرد 1/67 322/26 دصرد 39 273/2 دصرد 1/27

 ناریا یراجت دازآ قطانم یلاع یاروش هناخریبد :عبنم

  یراذدگ هی   امردس هژدیو هدب -  ادا یراذگ هیامرس بذج و شرتسگ ،یتعنص-یراجت دازآ قطانم فاداا نیرت مهم زا یکی
       زا هدافتدسا ییادناوت ،ندودب کدچوک تدلع هدب  یراذدگ هی امردس ی ادا    هادگنب ،رادهباچ دازآ هدقطنم رد .تسا - یجراخ
  یادا ی     دسررب ادب نیدنچما .ددنرادن گرزدب  یادا  یراذدگ هی  امردس لدباقم رد ار دیلوت ،ایقم زا یشان یاا ییوج هفرص
 .تسا کدنا رایسب راهباچ هقطنم رد یجراخ یراذگ هیامرس رادقم ،هتفرگ ماجنا
-   یدادصتقا تنودحت مغردیلع ،هوالع هب .تسا ینوناق یااألخ ،نامروشک دازآ قطانم هدمع یاا فعض زا رگید یکی
  نیناودق هک نآ رتدب .تسا هدادن خر دازآ قطانم نوناق رد یرگنزاب هنوگ چیا ،ریخا یاا لاس رد روشک هدرتسگ یسایس
 .دنوش یم شنیزگ یا هقیلس تروص هب ای دنوش یمن تیاعر ای دوجوم
      ،نامرودشک دازآ قطادنم هدب یدتلود ناریددم و تلود شرگن ،یلک روط هب و تلود یاا یراذگ تسایس ،رگید یوس زا
    ردییغت فدلتخم ینادمز یاا هرود یط ،دازآ قطانم یارب هدش فیرعت یربراک ،لیلد نیما هب .دنتسین فافش و تسدکی
     هدردک ردییغت یرادجت سپدس و یتعنص هب یرگشدرگ زا نآ یربراک هک درک هراشا شیک هب ناوت یم هنومن یارب .دنک یم
   هدک یلادح رد ، دودش ی دمن هداد تکراشم تاررقم و نیناوق نیودت رد یصوصخ شخب هک تسا نآ رگید لکشم .تسا
  و رادهباچ ًااصوصخ ،دازآ قطانم هرادا رد ار اا نآ تایبرجت و تارظن ،یصوصخ شخب اب یّیدج لماعت قیرط زا ناوت یم
 .تفرگ راک هب قطانم نیا هعسوت عناوم و تالکشم لح
    .دراد یدادصتقا هدیجوت ادیند گرزب ردانب هب نتسویپ یارب هک تسا یردنب اهنت ،ییایفارغج تیعقوم رظن زا راهباچ ردنب
    یردیگیپ هطدساو هدب تسا رارق ،اا تیزم هما هب هجوت اب اما ؛داد یم ناشن ار راهباچ ردنب هوقلاب تیفرظ ،عوضوم نیا
  دادجیا هدنیآ رد ینُگت رازا 226 یاا یتشک شریذپ تیفرظ ،هتفرگ تروص یاا یراذگ هیامرس و هقطنم نیلوؤسم ناوارف
   حطدس رد یدتح -   ردگید ردادنب هک ارچ ،میاد یم تسد زا ار دوس زا یتفگنا ریداقم ،میور یم ولج هب هک زوررا .دوش
      یناریتدشک نامزادس هدب هدک تدسا ردنب ود یاراد راهباچ .دنتسا ام روشک زا نتفرگ یشیپ لاح رد تعرس هب - هقطنم
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    دازآ هدقطنم یاردب یناددنچ تیزم ،یصوصخ تیکلام نادقف و رگیدکی زا نتشاد هلصاف لیلد هب ،ردانب نیا .دنراد قلعت
  ،نادما ) ددناد یم رارق ریثأت تحت ار دازآ هقطنم درکلمع ًاابقاعتم و ردنب درکلمع ،یفاضا یاا هنیزا اریز ،دنرادن راهباچ
3396: 66). 
   تدیزنارت ددردگ   یدم غدیلبت و یقلت توق هطقن و تیزم کی ناونع هب نانچما هک هچنآ راهباچ دازآ هقطنم صوصخ رد
 ی دلقن و    لدمح تندادعم رد یللملا نیب هدش هتخانش طاقن زا یکی سیسأت نامز زا راهباچ دازآ هقطنم عقاو هب دشاب یم
  ناودنع هب یناهج لقن و  لمح نامزاس و ایسآ هعسوت کناب دانسا رد A72 یتیزنارت ریسم هک یروط هب .دور یم رامش هب
 .تسا هدیدرگ تبث ،هنایم یایسآ یااروشک و دنا ،ونایقا یطابترا رودیرک رد لقن و  لمح ینیمز ریسم نیرت هاتوک
   هدس لدقن و  لمح یارزو نایم گروبزرتپ نس رد بونج -لامش رودیرک همان تقفاوم هک ینامز و 3296 هامرویرهش رد
      رددنب .ددیدرگ یدفرعم روددیرک ندیا رد کیژتارتسا یردنب ناونع هب راهباچ دیسر ءاضما هب هیسور و دنا ،ناریا روشک
   روددیرک رد نادک ینیمز لقن و  لمح ریسم نیرت هاتوک ناریگ جاب یزرم هقطنم رد ناتسنمکرت زرم هب نآ لاصتا و راهباچ
 .دیدرگ یم بوسحم هنایم یایسآ یااروشک هیذغت هارااش و قرش
         ردظن هدب یفادک ریدسم ندیا هدب تدیزنارت بدلاق رد ی رادجت تندابم تیادا یارب ییاهنت هب کیژتارتسا یرترب نیا اما
  ،هادگدورف ،نآ ی ادا  هلکدسا و ردنب هلمج زا مزن یااتخاس ریز یزاسهب و یزاسون ،لیمکت ،ثادحا موزل .دیسر یمن
 ی    اارودشک هدب ددنا ،ونادیقا لاصتا یساسا هقلح ود .دش یم ،اسحا تدش هب ینیمز یاا هداج هکبش و ناآ هار لیر
   ود ندیا هددناد  لادصتا ی ادا هقلح ریاس یلو تفرگ لکش سخرس و راهباچ ینعی کیژتارتسا هطقن ود رد هنایم یایسآ
 .تسا هدرکن ینادنچ رییغت نونکات 7296 لاس زا هقطنم
    هدب یدسرتسد ریدسم نیرت هاتوک ناونع هب) هنایم یایسآ یااروشک تیزنارت هچیرد هب تسناوت یم هک راهباچ دازآ هقطنم
 -   قفادب نداآ  هار ردیظن یی ادا       هژوردپ هدب ار هعدسوت تدصرف زدین یدلخاد تباقر هطیح رد ،ددرگ لیدبت (دازآ یاا بآ
 .تسا هدومن راذگاو ییاجر دیهش ردنب سیسأت ای دهشم -،ابعردنب
  رددنب نیا ندش لیدبت یارب ار هار تسا هدومن هنیزا ییاجر دیهش ردنب لیمکت و ثادحا رد تلود هک یتفگنا هجدوب
      زدین گرزدب مادهبا کدی ادب ردنب نیا هعسوت هچرگا .تسا هدومن راوما ناهج اب ناریا یراجت تندابم هزاورد ناونع هب
  یمالدسا یروهمج هک ددرگ یم روآدای ار عوضوم نیا تسا زین گرزب لاؤس تمالع کی هک ماهبا نیا .دشاب یم وربور
    ینادب تدیفرظ ادب رنی   تنادک و رادب لدمح  یادا ی  تدشک شریذدپ ناوت روشک بونج رد دوخ یبآ یاازرم مامت رد ناریا
 .(717 :1396 ،یدمحا و یدمحا) درادن ار نت 222276
       حردط .تدسا هددش هداد شدشوپ تارادما رودشک دازآ قطانم زهجم گرزب ردانب طسوت لکش نیرتهب هب هک یگرزب ألخ
  هزودح رد ار        رددنب ندیا ًاالدمع ،تدسا هدتفرگ دودخ هدب  یردت یدج لکش 9396 لاس زا هک ییاجر دیهش ردنب هعسوت
  رددنب یاا یدنمناوت و تاناکما هچرگا .داد یم رارق یبود ینعی ،راف جیلخ یراجت ردنب نیرت گرزب لباقم یزرم نورب
     تدبثم طادقن ناودنع هدب ، دودش ی  دم ءادطعا  ناراذدگ هیامرس و راجت هب تاراما دازآ قطانم بلاق رد هک یتازایتما و یبود
 .تسا هدروآ ماارف ار یبود ردنب یرترب هنیمز راکنا لباقریغ
  ادب  یادا ی   تدشک شریذدپ ناودت کیدزن هدنیآ رد ردنب نیا هک تسا یا هنوگ هب ییاجر دیهش ردنب یا هعسوت یاا تسایس
   دودجو و رودشک یا     هدادج هکبدش هدب عیردس ی دسرتسد و یلیر هکبش هب لاصتا .تشاد دااوخ ار نت 222016 تیفرظ
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    بذدج زدکرم نیردت      مدهم ناودنع هدب رددنب ندیا شقن هک تسا ییاا تیزم هما و هما ،ابعردنب یللملا نیب هاگدورف
  یایدسآ ی   اارودشک ددصقم هدب یقرش بونج یایسآ و دنا هراق هبش ،،راف جیلخ هزوح یااروشک یتیزنارت تندابم
 .دومن دااوخ لبق زا رت گنررپ ار اپورا و هنایم
    هدب ادت تدسا هتشاد نآ رب ار یللملا نیب لقن و  لمح ناسانشراک ًاالمع ،ناریا رد یتیزنارت یااریسم یدمآراکان هنافسأتم
    حردطم نودنکا هدک یی ادا همزمز .دنشاب ناریا یمالسا یروهمج فذح تیروحم اب ناک تیزنارت دیدج یااریسم لابند
  رداودگ ردنب هعسوت و دشر .دشاب یم اپورا دصقم هب هیکرت قارع تیوک روشک زا ناک تیزنارت دیدج ریسم یفرعم تسا
 - ناتدسکاپ  ریدسم زا هنایم یایسآ یااروشک هیذغت لحم و قرش رودیرک نیزگیاج نیرت مهم هدنیآ رد ًااعطق زین ناتسکاپ
   هدودب ددمآراکان  نونکادت  ناتدسناغفا رد جنشت و ناتسکاپ یسایس یاا یمارآان فطل هب هک یریسم .دوب دااوخ ناتسناغفا
 .تسا
   ینادمز هدک راهباچ .داد دااوخ تسد زا تیزنارت شخب رد ار دوخ یایازم نیرت مهم جیردت هب راهباچ ردنب نایم نیا رد
  مددع .دروخب ار هتفر تسدزا یاا تصرف ،وسفا دیاب نونکا ،دش یم هدیمان یناهج هدنیآ تروپاگم هد زا یکی ناونع هب
   ادب هدقطنم رد لقن و  لمح دمآراک یاا هکبش هب لصتم و دنمتردق یردنب ناونع هب راهباچ ءایحا رد نادرم تلود مامتاا
 .ددرگ لماک هطخ نیا یاا یماکان راون ات تخیمآ ما رد دازآ قطانم رد یراذگ هیامرس نیناوق فیعض رصنع
 رد ار  یرامدش ی دب ی ادا  تدصرف ی جرادخ و یلخاد ناراذگ هیامرس بذج رد راهباچ دازآ هقطنم فیعض رایسب درکلمع
  ثدحب دنمزاین و هدیچیپ یا هلوقم دوخ راهباچ دازآ هقطنم یدمآراکان .تسا هداد ردا هب هقطنم نیا دشر و هعسوت ریسم
    یگنودگچ نونادق تادماهبا . ددیامن ی   دمن مااردف ار نآ هدب نتخادرپ تصرف لاقم نیا هک دشاب یم ناوارف یاا یسررب و
      زا یرایدسب ًاالدمع نآ طردفم یگددیچیپ و یجرادخ  ناراذدگ هی  امردس شریذدپ دنیآرف رد دازآ قطانم رد یراذگ هیامرس
        زا ردگید یدکی هدک ناردیا دازآ قطادنم هرادا یگنودگچ نونادق 67  هدادم دوجو .تسا هدومن فرصنم ار ناراذگ هیامرس
  و یزادس یلم لامتحا هب ًااتحارص و دشاب یم ناریا رد دازآ قطانم یللملا نیب موهفم یزاس یموب دنیآرف یاا یراک نیریش
     یددمآراکان یدنحنم فدطع هدطقن ، ددیامن ی دم هراشا مدرم هماع عفن هب قطانم رد هدش ماجنا یاا یراذگ هیامرس هرداصم
 .(717 :1396 ،یدمحا و یدمحا) دور یم رامش هب ناریا یمالسا یروهمج دازآ قطانم رد یراذگ هیامرس ثحبم
       تاردکفت ادب یدناریا ناریددم ردکفت دادیز رایسب هلصاف زا یشان هک ناریا دازآ قطانم ناریدم یناوتان و ینوناق تالضعم
  ار یجرادخ  یادا هیامرس بذج رد ییالط رایسب یاا تصرف نتفر تسد زا هنیمز ،تسا یللملا نیب ناریدم کیژتارتسا
  تدسناوت  یدم نآ دنمتردق دازآ هقطنم و راهباچ درف هبرصحنم تیعقوم .تسا هدومن ماارف راهباچ دازآ هقطنم رد هژیو هب
     نودنکا هدک یقادفتا ادما ،دنک لدبم یناهج لقن و  لمح یللملا نیب یاارودیرک دورو و  دبم هطقن ناونع هب ار ردنب نیا
 یایسآ یااروشک دصقم هب ییاجر دیهش ردنب قیرط زا نآ ددجم تارداص و یبود ردانب هب ناک لمح میتسا نآ دااش
 .دشابیم اپورا و هنایم
  نادشن دوخ زا راهباچ هب درفبرصحنم تازایتما ءاطعا صوصخ رد ار یتبثم یاا تکرح هچرگا تلود ریخا یاا لاس رد
   خرودم یدتفن ریغ تارداص هعسوت یلاع یاروش یسانشراک هتیمک هسلج تابوصم هب ناوت یم نیب نیا رد هک تسا هداد
         فذدح و اوزدنا داادش دودخ تدیزنارت و تاردادص صودصخرد رادهباچ ردنب درکلمع یلو ،دومن هراشا 17/0/0396
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 تیزنارت هزوح رد راهباچ ردنب مهس هک لیذ رادومن هب هجوت .تسا یلخاد و یللملا نیب تندابم رد ردنب نیا یجیردت
 .تسین فطل زا یلاخ داد یم شیامن ار 1396 لاس رد ناریا یمالسا یروهمج کاخ زا
  هناتخبدشوخ . ددشاب ی   دم ددصرد رفدص 1396 لاس رد روشک تیزنارت زا راهباچ ردنب مهس دوش یم هدااشم هکروطناما
  بودسحم ناتسچولب و ناتسیس ناتسا مورحم هقطنم هتبلا و راهباچ هعسوت رد بالقنا کی ناونع هب اا لاس زا سپ هچنآ
  یرند نودیلیم 201 یراذگ هیامرس اب هک حرط نیا .دشاب یم راهباچ یتشهب دیهش هلکسا هعسوت تایلمع زاغآ ،ددرگ یم
   ار لادس رد ندت  نودیلیم 1   زردم ادت راهباچ ردنب یتایلمع ناوت ،داد دااوخ رارق زاتمم یتیعقوم رد ار راهباچ ردنب دوخ
  هدتفر  تدسدزا ی ادا تصرف یخرب ًااعطق ردنب نیا رد نت 222276 تیفرظ اب یاا یتشک یریگولهپ ناکما و هداد شیازفا
 .(16 :9296 ،یریصب) دنادرگ دااوخزاب ار یرایسب
    نتخادردپ .تدسا رادهباچ ردنب هبناج هما هعسوت هلوقم هب تلود هجوت موزل دومن هراشا نآ هب نایاپ رد دیاب هک یا هتکن
 یی اودا و  یدلیر ،یا   هدادج لدقن و  لمح هکبش یاازاین نیمأت نودب ،راهباچ ردنب یتشهب دیهش هلکسا هعسوت هب فرص
      هدما هعدسوت و ءادیحا رد تدلود مزدع اب نامزما ات تسا دیما .دوب دااوخ تکرح نیا نامدنار شااک یارب یدیدهت
    رادهباچ دازآ هدقطنم ناریددم یللملا نیب درکیور و یراذگ هیامرس نیناوق حالصا دااش ،مورحم هشیما هطخ نیا هبناج
   دودخ یدعقاو هاگیاج هب کیدزن هدنیآ رد راهباچ دازآ هقطنم و ردنب ات میشاب زین یجراخ یاا هیامرس بذج عوضوم رد
 .دبای تسد ،تسا یناهج تیزنارت و لقن و  لمح هارااش هچیرد هک
 یریگ هجیتن
 لاس رد تسا لوادتم هزورما هچنآ هب کیدزن یمیاافم اب ایند دازآ هقطنم نیتسخن ناونع هب ناملآ گروبماا ردنب هچرگا
  رد هدطوب    رم صادخ نیناودق بیودصت ادب نیداینب و یلوصا یاا مادقا نیتسخن اما ،دش یصاخ یاازایتما لومشم 3336
   ردجنم رودشک نآ رد 7336   لادس ادت یراجت دازآ هقطنم 21 زا شیب داجیا هب هک دش ماجنا هدحتم تنایا رد 1936 لاس
 ریاس یارب وگلا تروص هب ار دازآ قطانم تیلاعف و یریگ لکش ینابم هدحتم تنایا رد هدش ماجنا تاعلاطم ًااساسا .دش
   دودجو صادخ یاا یگژیو اب ایند رد لاعف یراجت دازآ هقطنم 201 رب غلاب نونکا ما هک یا هنوگ هب دروآ ماارف ااروشک
 .دراد
     مادجنا زادین درودم نادگژاو داجیا ،دنک اضتقا یدربراک تروص هب شیوگ و گنارفرد هچنآ هب هتسباو یسیلگنا نابز رد
  ادا نآ رد تقد هک تسا هدمآ دوجو هب توافتم یدربراک هژاو 27 زا شیب زین دازآ قطانم یارب لیلد نیما هب ،دریذپ یم
  دازآ هدقطنم»       :نودچما ینادگژاو دزادس راکدشآ ردظن درودم هقطنم یارب ار بختنم ناگژاو رظندروم یامنرود دناوت یم
 ،«Free Trade Zone   یرادجت دازآ هدقطنم» ،«Industrial free Zone ی  تعندص دازآ هدقطنم» ،«Tax free zone یتایلام
 ...اا نیا لاثما و «Free Production Zone دازآ دیلوت هقطنم»
  ادم تافتلا دروم رتمک هنافسأتم هک دنتسا یمهم رایسب و یدیلک یاا یگژیو هدناد ناشن قوف تارابع نالک هاگدید رد
 :زا دنا ترابع اا یگژیو نیا زا یخرب دنا هتفرگ رارق

      و ینادکم ،ینادمز طیاردش ،ادسا ردب و   یدگنارف و یدادصتقا ،یعامتجا ،یسایس یایفارغج هب هتسباو دازآ قطانم -6
 .دنریگ رارق یزیر همانرب و هجوت دروم ازجم تروص هب دیاب مادک را و هدوب توافتم ییاوا و بآ یتح و اا تخاسریز
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    کدی ادب  خدشم یامنرود یاراد ،هدش نیودت شیپ زا یاا همانرب و یواام تایصوصخ هب هتسباو دازآ هقطنم را -7
  و هدودب ، دنودش ی دم فیرعت یلصا تیلاعف اب وسما و یزاوم یگما هک تیلاعف هدرخ یدادعت و یلصا و هدمع تیلاعف
 .دنریگ یم رارق یبایزرا دروم
     ادب قدبطنم و یلدصا زاددنا    مدشچ و فادداا یاتدسار رد اا نآ ندوب (Dynamic) ایوپ دازآ قطانم یگژیو نیرت مهم -9
     تاردییغت زا مواددم عالدطا ادب و دنمشوا یزیر همانرب اب دازآ قطانم تیریدم عقاورد .تسا یناهج و یا هقطنم تارییغت
 .دروآ ی  دم مااردف ار  هددش نییعت شیپ زا همانرب و فاداا رب قبطنم هعسوت ققحت یارب مزن تابجوم یا هقطنم و یناهج
    قطادنم ندیا رد ییادیوپ تیوقت یارب تلود مهم رازبا هلمج زا یتباقر طیارش و هبذاج داجیا و صاخ تازایتما یاطعا
 .تسا
   تدلود و دنتدسا ریذپرجاهم دنمفدا تروص هب قطانم نیا هک تسا نآ دازآ قطانم مهم رایسب یاا یگژیو رگید زا-1
 .دروآ یم ماارف هقطنم هب ار یموبریغ دارفا ترجاهم یارب بسانم تالیهست و طیارش
  و تدینما داجیا و هدوب کیژتارتسا رایسب دازآ قطانم ،یتلودریغ و یتلود یاا یراذگ هیامرس یناب مجح هب هجوت اب -0
  و ییادضق ی ادا هاگتسد ،یماظتنا یااورین طابترا نیما رد .تسا مهم رایسب قطانم نیا رد تینما نیمضت رت مهم نآ زا
 .دنتسا هطوبرم ناکرا نیرت مهم همیب
    ادب و یتعندص و یرادجت دازآ قطانم نیتسخن ناونع هب راهباچ ردنب و مشق و شیک ریازج 3196 لاس زا و ام روشک رد
 ی ادا      شرازدگ رد هنافدسأتم .دنددش بادختنا یدتفنریغ تارداص شرتسگ یارب یکرمگ و یرادا تالیهست داجیا فدا
 ،اا یدنب هدر رد ام روشک دازآ قطانم ،تسا هدمآ کناب نیا یمسر تیاس رد هک یناهج کناب شرازگ هلمج زا و یمسر
  هدک  هددش نیودت دازآ قطانم درکلمع یسرربدروم رد زین یلخاد ددعتم یاا شرازگ .دنا هدش دادملق قفومان قطانم وزج
 .دنتسا لماک لباق و دنمشزرا رایسب دوخ یاج رد
 ناریا یقرش بونج هیلا یهتنم رد عبرمرتمولیک 00626 دودح یتحاسم اب راهباچ ناتسرهش تعسو و ییایفارغج تیعقوم
 ی ادا  ناتدسرهش  هدب   لامدش بدناج زا  ناتدسرهش  ندیا .تسا هتفرگرارق دنا ،ونایقا و نامع ایرد مرگ یاا بآ رانک رد
  نادگزمرا و  نادمرک ی ادا  ناتدسا  هدب برغ زا و ناتسکاپ هب قرش زا و نامع یایرد هب بونج زا و رهش کین و رهشناریا
  هدتفرگرارق ایرد حطس زا رتم 2 عافترا رد عبرمرتمولیک 66 رب غلاب یتعسو اب ناتسرهش زکرم راهباچ ردنب .دشاب یم دودحم
  ناتدسرهش  ییاودا هلصاف .دراد رارق یلامش ضرع هقیقد 26 و هجرد 07 و یقرش لوط هقیقد 29 و هجرد 21 رد و تسا
 راهباچ ردنب هلصاف .تسا رتمولیک 6136 نامرک هب رهشناریا هداج قیرط زا ینیمز هلصاف و رتمولیک 1016 نارهت ات راهباچ
 .دشاب یم رتمولیک 392 ناتسا زکرم ات
  طیاردش اب و اکیرمآ یادیرولف هریزج هبش رد یمایم ردنب ییایفارغج ضرع ما عبرمرتمولیک 66 تحاسم اب راهباچ ردنب
  زا و هدودب دارگ یتناس هجرد 26 0 نآ یامد لقادح و 19 نآ هنناس یامد رثکادح تسا یمایم ردنب هباشم ییاوا و بآ
      زا رادهباچ ناتدسبات هدک تدسا ردکذ هب مزن دیآ یم رامش هب ناریا یبونج ردانب نیرتاوا و بآ شوخ زا یکی رظن نیا
 تسا یراهب بولطم ییاوا و بآ یاراد نآ ناتسمز و رت کنخ نارهت
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     هدب دورو یاردب رودشک هزاورد ناودنع  هدب و کیژتارتسا هژیو تیعقوم زا تیعمج رفن رازا 277 اب راهباچ یخیرات ردنب
    یقردش بودنج هدیلا   یدهتنم رد ردنب نیا .تسا رادروخرب ،تباقر لباقریغ یتیزنارت یااریسم  دبم اب یللملا نیب یاا بآ
 .دراد رارق دنا ،ونایقا و نامع یایرد نوگلین یاا بآ رانک رد روشک
        ادب و ادکیرمآ یاددیرولف هردیزج هبدش رد یمادیم رددنب ییایفارغج ضرع ما عبرم رتمولیک 66 تحاسم اب راهباچ ردنب
  داردگ   یتنادس هدجرد 0/26 نآ یامد لقادح و 19 نآ هنناس یامد رثکادح .تسا یمایم ردنب هباشم ییاوا و بآ طیارش
      ناتدسبات هدک تدسا ردکذ هدب مزن .دیآ یم رامش هب ناریا یبونج ردانب نیرتاوا و بآ شوخ زا یکی رظن نیا زا و هدوب
      لداا و چودلب رادهباچ مدردم ردت شیب .تسا یراهب بولطم ییاوا و بآ یاراد نآ ناتسمز و رت کنخ نارهت زا راهباچ
       تدیعمج هدقطنم یریذدپرجاهم تدیفرظ رادهباچ یتعندص -   یرادجت دازآ هدقطنم دوجو هب هجوت اب یلو ،دنتسا تنس
  یادا     تبدسن یدتح و هناتدسود رایدسب عیشت و ننست لاا طباور و تسا هتفای شیازفا ریخا یاا لاس رد هعیش نارجاهم
     ،رادهباچ دازآ هدقطنم رودضح ادب ریخا هاد رد و تسا یزرواشک و یدایص رب ینتبم هقطنم داصتقا .دنراد ما اب یلیماف
 .تسا هتفرگ قنور یتامدخ و یتسیروت و یناگرزاب تعنص
  و ینادگرزاب رما رد یمهم یوکس نایشنماخا نامز زا سیت فورعم ردنب و تسا هلاس رازا ود یا هنیشیپ یاراد راهباچ
        یادارازاب هدب رددنب ندیا قدیرط زا یقردش بودنج یایسآ و دنا و نیچ زا یراجت یااناک و دمآ یم رامش هب ییایرد
 .دش یم هداتسرف هنایمرواخ
 ییایفارغج تیعقوم -

 رانک رد و ناریا یمالسا یروهمج یقرش بونج رد تحاسم عبرم رتمولیک 216 اب راهباچ یتعنص - یراجت دازآ هقطنم
  ناتدسیس ناتسا رد عقاو ،راهباچ ناتسرهش زا یئزج هقطنم نیا .دراد رارق نامع یایرد نوگلین یاا بآ و راهباچ جیلخ
   هدنایم یایدسآ یااروشک هب یبونج ناسارخ ناتسا زا روبع زا سپ و رهشناریا ناتسرهش قیرط زا هک تسا ناتسچولب و
   و ادقیرفآ هرادق ،یللملا نیب هاربآ و دنا ،ونایقا و نامع یایرد هب بونج زا و ناتسکاپ روشک هب قرش زا و ناتسناغفا و
 .دراد هار هنارتیدم یایرد و اپورا و ایسآ قرش
 راهباچ یتعنص - یراجت دازآ هقطنم یاا یگژیو -
  یدسونایقا ردنب اهنت و بوسحم ناهج رد بونج و لامش رودیرک نیرت مهم راهباچ ردنب ،یللملا نیب تاعلاطم ،اسا رب
 و یا      هدقطنم تروپادگم کدی هدب ددناوت  یدم ردنب نیا .دراد ار امیپ ،ونایقا یاا یتشک یریگولهپ تیلباق هک تسا ناریا
  نالدک یراذگ هیامرس مزلتسم رما نیا .دشاب هتشاد ناریا داصتقا و تراجت رد ار ییازس هب مهس و هدش لیدبت یللملا نیب
  و هداد صادصتخا دوخ هب ار ناهج یتیزنارت تیزم نیرتهب ،بونج و لامش هارااش هس نایم زا راهباچ ردنب .تسا یلم
 .تسا رت مهم زین زئوس لاناک زا یتح
 راهباچ یتعنص - یراجت دازآ هقطنم سیسأت فاداا -فلا
 قرش روحم تیزنارت هعسوت و مشیربا میدق هداج یایحا و یزادنا هار-
 یجراخ و یلخاد یناگرزاب و یللملا نیب لقنو لمح و ناک تیزنارت رد روشک مهس و شقن شیازفا-
 یا هقطنم HUB کی هب نآ لیدبت و هعسوت تهج رد شالت و تروپاگم کی دح ات راهباچ ردنب درکلمع یاقترا-
 یا هقطنم و یلم هعسوت رد یراجت دازآ هقطنم درکلمع و شقن یاقترا-
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 یناهج یاارازاب رد لاعف روضح و یتعنص یااناک رودص و دیلوت -
 یداصتقا هعسوت دشر و ییادزرقف ،راک یورین شزومآ و یژولونکت لاقتنا -
 یزرا دمآرد بسک و لاغتشا یاا تصرف داجیا -
 یرسارس ناآ هار هکبش هب راهباچ لاصتا -
 یمیشورتپ ثادحا -
 یجراخ یاا هیامرس بذج -
 راهباچ یتعنص -یراجت دازآ هقطنم عماج حرط -ب
   رد هدک تدسا روشک دازآ قطانم زا یکی و هدش نییعت ناریزو تئیا هبوصم ،اسا رب راهباچ یتعنص دازآ هقطنم دودح
 .تسا هدش سیسأت 2296 لاس
      ،یرادجت ،یتعندص ،یدنارمع ،ییادنبریز یادا    تدیلاعف یاردب نازرا و بدسانم رتسب داجیا اب راهباچ دازآ هقطنم نامزاس
       هعدسوت و ددشر نادکما ،یاادفر و یمودمع تامددخ و یرابتعا یلام روما و یرادکناب ،تالیش ،یرگشدرگ ،تیزنارت 
    تدفا ،یدصاصتخا هلکدسا یاراد نونکا ما راهباچ دازآ هقطنم .تسا هدرک ماارف هقطنم رد ار ییاز لاغتشا و یداصتقا
   و تدسا ردگید  یاادفر و یتامدخ تاناکما و کراپ ،تیکسا تسیپ ،للجم یالیو ،هراتس جنپ لتا ،دیرخ گرزب زکرم
 .تسا هدش یدنب هرکیپ لیذ تروص هب تاناکما نیا
 راهباچ یتعنص - یراجت دازآ هقطنم ییانبریز تاسیسأت -ب
 یتشهب دیهش هلکسا-
 .دراد ار ینت 226 ر 222 یاا یتشک شریذپ تیفرظ و تسا هدیشوپرس رابنا عبرمرتم 36 ر 222 یاراد هلکسا نیا
 یرتنالک دیهش هلکسا -
    هدیدشوپرس رادبنا عدبرمرتم 1 ر 227  یاراد و دراد ار ندت 01 ر 222  تدیفرظ اب ییاا یتشک شریذپ تیلباق هلکسا نیا
   هدعومجم تحادسم .دیسر دااوخ نت نویلیم شش هب راهباچ یاا هلکسا تیفرظ هعسوت مراهچ همانرب طساوا رد .تسا
 .تسا راتکا 019 راهباچ یردنب تاناکما
 هاگدورف -
     رد .تدسا هددش عدقاو هدقطنم نیا یرتمولیک 27 رد هاگدورف نیا .تسا کرانک هاگدورف ،دازآ هقطنم ییاوا یطابترا هار
  دادجیا ار یبسانم ییاوا لپ ،یبرع هدحتم تاراما و روشک گرزب یاا ناتسرهش ،نارهت زا رمتسم یاازاورپ رضاح لاح
 .تسا هدش زاغآ زین راهباچ دازآ هقطنم تشا هرکیپ رد یللملا نیب هاگدورف ثادحا تایلمع هتبلا تسا هدرک
 ینیمز یاا هار -
        نیدنچما و رودشک طادقن ریادس ادب طادبترا نادکما ،ینیمز یاا هار دوجو و یلصا نیمزرس هب راهباچ دازآ هقطنم لاصتا
   نویمادک هاگتدسد 226    دوددح شریذدپ ادب یربراب لانیمرت دوجو .تسا هدرک ماارف ار هنایم یایسآ راوج ما یااروشک
 .دنک یم لیهست ینیمز یاا هار قیرط زا ار یتیزنارت و یتادراو ،یدیلوت یناک عاونا لمح ناکما ،هنازور
  .دراد راردق یکرمگ تاسیسأت یکیزیف و یرادا ،ینوناق هدودحم زا جراخ هک تساروشک ورملق زا یا هیحان ،دازآ هقطنم
  اداناک و ،دریگ یم تروص تلوهس هب هقطنم رد  صختم راک یورین یئاجباج و نآ هب دوس و هیامرس جورخ و دورو
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 نآ ی  ادارابنا رد ادی     و تدیزنارت ،یدگرمگ عنادم هدنوگرا نودب ناوت یم ار دشاب هتشادن ینوناق عنم هک یجراخ داوم و
  رتدشیب ،تادیلوت هنوگ نیا .دومن لیدبت رگید یااناک هب و هداد لکش رییغت نآ رد رقتسم یاا هناخراک رد ای و یرادهگن
  ددااوخ نآ یکرمگ نیناوق و تاررقم لومشم ،دنوش دراو نابزیم روشک هب هک یتروص رد و دراد یتارداص یریگ تهج
    تادشرافس عیردس لدیوحت ، نادبزی  م رودشک هدب دورو تهج ااناک و تاعطق ،داوم یلبق یزاس هریخذ لاح نیا اب .دش
 . دودش ی دم ی ئودج  هفردص دیلوت و تادراو یاا هنیزا رد ،لمع تعرس لیلد هب نامزما و دزاس یم ریذپ ناکما ار یلخاد
    یاادزمتدسد ،ینادگرزاب ،ددیلوت  تادی  لمع ردب یتادیلام  یادا  تدیفاعم :نوچ ،یا هژیو تازایتما زا قطانم نیا رد تیلاعف
  یاردب ییایازم ،هعوضوم نیناوق قبط رب ،رتشیب هزیگنا داجیا تهج رد و ،تسا رادروخرب نآ زج و ماهس دوس ،یتخادرپ
 .دوش یم هتفرگ رظن رد ،تسا یراج نابزیم روشک لخاد رد هچنآ زا رتارف ،یجراخ یدیلوت یاا یراذگ هیامرس
    یدازآ ،جرادخ نادهج هدب یا  هدچی  رد نودچما ددناوت  یدم دازآ هقطنم کی داجیا ،یلم داصتقا هعسوت هاگدید زا نیاربانب
    یتعندص هعدسوت نادیرج زاین دروم هک یا هیامرس و ینف یاا  صخت یخرب بذج هب و هدرک نیمأت ار یراجت تندابم
    و هددش دودخ روادجم یحاون داصتقا هب ندیشخب کرحت تهج یلماع زین یا هقطنم رظن زا و ،دناسر یرای ،تسا روشک
 .دنک عیرست ار مورحم و هدنام بقع قطانم هب تیریدم و راک یورین ،هیامرس تکرح
         شالدت زا یدشخب ددیاب هدکلب ،یدلم دادصتقا زا کدفنم و ازدجم یمادقا تروص هب هن ار دازآ قطانم داجیا بیترت نیدب
   ،یدلم یدادصتقا یاا تیلاعف نطب رد دازآ قطانم داجیا ،هجیتنرد .درک یقلت یعامتجا یداصتقا هعسوت تهج رت هدرتسگ
 ی زادس     مااردف و نددش یتعندص تدیوقت ،یداصتقا دشر هب کمک نآ هفیظو هک دیآ یم رامش هب دنمفدا یدرگارف ًاامازلا
 .تسا یتارداص یاا هنیمز رد هژیو هب ،یناگرزاب تندابم ناکما
   هدچرگا .ددنا   هتدشاد یتوادفتم ی   ادادرکلمع و جیادتن ،ددنا  هددش  ثادحا هعسوت  لاح رد یااروشک رد هک یدازآ قطانم
    یاردب یئادناوت هدک یطی   اردش رد هدما ندیا اب ،تسین ااروشک هما رد یدایز یاا تیقفوم زا یکاح دوجوم یاا هبرجت
 و درادن دوجو ،یروشک حطس رد هدرتسگ یکرمگ یاا تیفاعم یرارقرب هژیو هب ،یزاسدازآ ریگارف یاا تسایس یارجا
   رازدبا نیردت     مدهم ناودنع هدب ددناوت یم دازآ هقطنم ،تسا هجاوم یدایز عناوم اب زین یللملا نیب یاارازاب هب دورو ناکما
 .دشاب رثؤم ًاالماک یجراخ یاا هیامرس بذج قیرط زا تارداص شیازفا و یتعنص هعسوت
      شرتدسگ تدهج بدسانم یادضف ددناوت        یدم دودش اردجا و یدحارط تدسرد ردگا هدک تسا نیا رد دازآ هقطنم تیزم
    دربدشیپ هدب قدیرط  ندی  ا زا و هدروآ دودجو هدب ار  نادیجراخ  یرادکما  ادب  هد دودس یراجت یتعنص یاا یراذگ هیامرس
  هعدسوت  تدهج  یدنف  یرادا ناودت تیوقت و اا تسایس حالصا ،رگید یااروشک رد یبایرازاب ،یتعنص دیلوت یژولونکت
 .دناسر یرای یتعنص
  و ددیدج ی ادا    ترادهم تدفایرد هدب یا  هدقطنم داصتقا یارب بسانم ییوگلا نوچما دناوت یم دازآ هقطنم ،نیا رب نوزفا
 و اا تخادرپ زارت ،لاغتشا یور رب دناوت یم تیقفوم تروص رد دازآ هقطنم .دزادرپب فلتخم یاا شخب رد نآ شرتسگ
 .دشاب هتشاد یتبثم تارثا یلم داصتقا هعسوت ریسم حالصا
 عبانم
  ترددق و  یکیتیلپودئژ نزو  یاتدسار رد راهباچ دازآ هقطنم یدرباار یاا یدنمناوت یسررب ،(1396) یدمحا میااربا و ،ابع دیس ،یدمحا

 93 هرامش ،درباار همانلصف ،(یللملا نیب و یا هقطنم ،یلخاد رظنم زا) ناریا یلم



 391 ...ناریا داصتقا رد دازآ قطانم ریثأت و شقن

 ؛ناریا رد دازآ قطانم (6) - «ناریا یمالسا یروهمج یتعنص - یراجت دازآ قطانم هرادا یگنوگچ» نوناق رب یرورم ،(7296) ه .فلا ،ینیما
 1 هرامش ،درباار و سلجم همانلصف ،لمع ات هشیدنا زا
  هرامدش ،یناگرزاب قاتا همان همانلصف ،دراد زاین  صخت و همانرب - یراذگ هیامرس هب ناریا یبونج لحاوس رسارس ،(9296) یتجح ،یریصب

269 
 11 و 91 هرامش ،یداصتقا هلجم همانلصف ،دازآ هقطنم کی ناونع هب راهباچ ردنب هعسوت یاا تیدودحم و عناوم ،(0396) کولم ،یوترپ
  شاوژدپ همانلصف ،(راهباچ هقطنم :یدروم هعلاطم) یتمواقم داصتقا ماظن رتسب رد یراجت دازآ قطانم هعسوت ،(1396) لداع ،ولنامراس یریپ

 26 هرامش - مود هرود ،للم
 9 هرامش ،برغ تحایس همانلصف ،دازآ تراجت زا یرادفرط ات ییارگ تیامح زا :یداصتقا ،(7396) نوجاا ،گناچ
 920 هرامش ،یناگرزاب قاتا همان همانلصف ،یلم داصتقا رد ناریا یداصتقا هژیو قطانم و یتعنص-یراجت دازآ قطانم ،(3396) دمحم ،یردیح
 920 هرامش ،یناگرزاب قاتا همان همانلصف ،یلم داصتقا رد ناریا یداصتقا هژیو قطانم و یتعنص-یراجت دازآ قطانم ،(3396) دمحم ،یردیح
  ،ددیدج  تدلود  نالدک یاا تسایس رد دازآ قطانم هاگیاج شقن یسررب ؛لوحت یایفارغج :دازآ قطانم :هعسوت و تراجت ،(1396)یلع ،مرخ
 06 هرامش ،یداصتقا دنور همانلصف
 69 هرامش ،نواعت همانلصف ،یتعنص و یراجت دازآ قطانم هرابرد یتایلک ،(9296) اضر دمحم ،یناقاد
 و  یدلخاد  یادا  یراذدگ هیامرس رب دیکأت اب (راهباچ و شیک ،مشق) یتعنص -یراجت دازآ قطانم درکلمع یسررب ،(6396) یرهم ،رف یمیحر

 76 هرامش ،یداصتقا هلجم همانلصف ،یجراخ
 راظتنا دروم فاداا زا یخرب رظنم زا ناریا یتعنص - یراجت دازآ قطانم تیعضو یسررب :ناریا یناگرزاب و داصتقا ،(1396) یدهم ،ییاضر
 97 هرامش ،یناگرزاب یاا یسررب همانلصف ،دازآ قطانم زا
 اب ناریا یراجت دازآ قطانم یدنب تیولوا و یبایزرا ،(3396) ینیزار یلع میاربا و ینارهط ینادجو هیدا و اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر
 71 هرامش ،یناسنا مولع ،ردم همانلصف ،MADM شور زا هدافتسا
 966 هرامش ،یناگرزاب یاا یسررب همانلصف ،راهباچ دازآ هقطنم فاداا زا تیزنارت ،(0296) شوایس ،یعیمس
 97 هرامش ،یناگرزاب یاا یسررب همانلصف ،ناریا یتعنص - یراجت دازآ قطانم درکلمع و اا یگژیو ،(1396) هنمآ ،لدداش
 0 هرامش ،یتخانش هعماج تاعلاطم همانلصف ،هعسوت رد یتعنص -یراجت دازآ قطانم شقن ،(2296) هلاژ ،بلط یداش
 زا  هدافتدسا  ادب  ادا نآ یدنب تیولوا و راهباچ دازآ هقطنم رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم لماوع ،(0396) یمیلس نودیرف و ،ابع ،یرکاش
 27 هرامش ،(ییابطابط همالع هاگشناد) یداصتقا همانشاوژپ همانلصف ،ahp یضایر کینکت
   ،،رودب همانلدصف ،ناریا رد دازآ قطانم دیدج یریذپ شقن و یدرکراک یوگلا :دازآ قطانم نیون میاداراپ :هاگدید ،(1396) ،روک ،یقیدص

 21 هرامش
 23 و 33 هرامش ،شرازگ همانلصف ،زادنیب اج ،زادنیب هار راعش و دازآ قطانم ،(2296) گنشوا ،علاط
  ،مدشق دازآ  هدقطنم  یدرودم هعلاطم) ناریا یراجت دازآ قطانم رد یتایلام تیفاعم یاطعا راثآ یبایزرا ،(0396) یرفعج انیت و یلع ،یرکسع

 29 هرامش ،یداصتقا مولع همانلصف ،(راهباچ و شیک
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