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ًقص جغزافیای اقتصادی بزاهٌیت ضْزی با تأکیذ بز کارآفزیٌی هستقل
(بزرسی هَردی هٌطقِ آساد چابْار)
حسیي ابزاّین سادُ آسویي
 - 1اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜؾیؿتبٖ ٚثّٛچؿتبٖ
 - 2عًٞٛیئت عّٕی زا٘كٍب ٜزضیب٘ٛضزی چبثٟبض

چکیذُ
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زض ز٘یبی أطٚظ رؽطاـیبی التهبزی  ٚرطیب٘بت التهبزی ٔؿیطٞبی ٔتفبٚت ٌ ٚبٞبً پیف ثیٙی ٘بپصیطی ضا َی ٔی وٙٙس  ٚآ٘چٝ
ٔ ؿّٓ اؾت ایٗ اؾت و ٝـًبی التهبزی ایطاٖ ثبیس ذٛز ضا ثطای ضٚیبضٚیی ثب ایٗ تؽییطات التهبزی آٔبز ٜوٙس تب ثتٛا٘س آٟ٘ب ضا ثٝ
٘فع ذٛز تؽییط زٞس .اظ َطـی ـًبی ٔتعِعَ التهبزی٘ ،طخ ثبالی ثیىبضی  ٚتٛضْ چ ٝزض ؾُح رٟب٘ی  ٚچ ٝزض ؾُح ُٔٙم ٝای
 ٚحتی زاذّی أٙیت پبیساض قٟطی ُٙٔ ٚم ٝای ضا زچبض ثحطاٖ اؾبؾی ٔیىٙس  ٚاظ َطـی ٚرٛز ٔحیُی ضلبثتی زض ثبظاضٞبی
زاذّیُٙٔ ،م ٝای ٚرٟب٘ی ٍٕٞبٖ ضا ث ٝؾٕت یبـت اٞطٔی ثطای وٙتطَ ایٗ قطایٍ ٔٚحیٍ التهبزی ؾٛق ٔی زٞس و ٝاِجتٝ
زض ایٗ ثیٗ یىی اظ اؾبؾی تطیٗ اِعأبت ٚقبیس ٔٙبؾت تطیٗ اٞطْ ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه التهبز پٛیب  ٚأٙیت ُّٔٛة  ٚضقس
التهبزی ٔٛضز ٘ظط تٛر ٝثٔ ٝجحج وبض آـطیٙی اؾت ،تٕبٔی ٔٙبَك آظاز تزبضی -نٙعتی ایطاٖ  ٚثُٛض ذبل ُٔٙم ٝآظاز
تزبضی -نٙعتی چبثٟبض ثب زاضا ثٛزٖ اظ ٔٛلعیت رؽطاـیبیی ثىط ٚثٟطٙٔ ٜسی اظ أىب٘بت  ٚتؿٟیالت ثؿیبضی ٕٞچٚ ٖٛرٛز ثٙسض
ٌٕٚطن ٕٞ ٚچٙیٗ ربضی ثٛزٖ لٛا٘یٗ تزبضی ٔٚبِیبتی ثؿیبض ٔٙبؾت  ٚآؾبٖ  ،ذٛز ضا ثعٛٙاٖ یىی اظ ٔؿبعستطیٗ ٔىبٖ ٞب
ثطای ایزبز  ٚضا ٜا٘ساظی ـعبِیتٟبی تزبضی  ٚالتهبزی زض ؼبِت وبضآـطیٙی ٔؿتمُ  ٚایزبز وؿت ٚوبضی رسیس ٔعطـی ٔی وٙس.
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ٍاصگاى کلیذی :رؽطاـیبی التهبزی ،أٙیت پبیساض قٟطی ،چبثٟبض ،وبضآـطیٙی ،التهبز.

c
r

هقذهِ
زض رؽطاـیبی التهبز وبضآـطیٙی ٔم ِٝٛثؿیبض ٕٟٔی اؾت و ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞبی تٛؾع ٝیبـت ٚ ٝزض حبَ تٛؾع ٝث ٝآٖ تٛرٝ

A

رسی ٔجصٔ َٚی زاض٘س .زض ایٗ رٛأع وبض آـطیٙی تجسیُ ث ٝاثعاض ٘یطٙٔٚسی زض رٟت ایزبز ـطنت ٞبی ٔٙبؾت قس ٜو ٝثٟطٜ
ٌیطی اظ آٟ٘ب ٔی تٛا٘س ثبعج ضـع ٔكىالتی ٕٞچ ٖٛأٙیت قٟطی ،ثحطاٖ اقتؽبَ ٚوٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ذالق  ٚپٛیب٘"،عَٚ
چكٓ ٌیط ثٟطٚ ٜضی" ،وبٞف ویفیت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت،ضوٛز التهبز  ٚاـعایف ضلبثت ٔی قٛز .اظ ایٗ ض ٚپطٚضـ  ٚآٔٛظـ
وبض آـطیٙبٖ ضا زض اِٛٚیت ثط٘بٔٞ ٝبی التهبزی –ارتٕبعی ذٛیف لطاض زاز ٜا٘س(ـِٛط  ٚاؾتبپفٛضز .)2002
او ٖٛٙزض عطن ٝرٟب٘ی اـطاز ذالق  ٛ٘ ٚآٚض ٔ ٚجتىط ث ٝعٛٙاٖ وبض آـطیٙبٖ ٔٙكب تحٛالت ثعضٌی زض ظٔیٞ ٝٙبی نٙعتی ٚ
تِٛیسی  ٚذسٔبتی قس ٜا٘س  ٚاظ آٟ٘ب ث ٝعٛٙاٖ لٟطٔب٘بٖ ّٔی یبز ٔی قٛز .چطخ ٞبی تٛؾع ٝالتهبزی ٕٛٞاض ٜثب تٛؾع ٝوبض
آـطیٙی ث ٝحطوت زض ٔی آیٙس.
ثطای ٔخبَ پیتط زضاوط وبضآـطیٙی ضا ٔٙظطی ثطای تؽییط ٔی زا٘س وٕٞ ٝیك ٝزض رؿتزٛی تؽییط اؾت ٘ ٚؿجت ث ٝآٖ اظ ذٛز
ٚاوٙف ٘كبٖ ٔیسٞس  ٚاٖ ضا یه ـطنت  ٚقب٘ؽ ٔی زا٘س  .ثَٛ ٝضی ؤ ٝسیطیت  ٚوبض آـطیٙی پبؾری ثٛ٘ ٝآٚضی  ٚتٕبیُ ثٝ
تؽیط یه ـطنت ٔی ثبقس ٘ ٝیه تٟسیس  ٚثطای ایزبز یه ـًبی وبض آـطیٙب٘ ٝؾیبؾت ٞب  ٚضٚـ ٞبی ضا پیكٟٙبز ٔی وٙس.
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ٕٞچٙیٗ پیتط زضاوط ٚرٛز ٔعیبضٞبی ؾیؿتٕبتیه ضا ثطای اضظیبثی عّٕىطز یه قطوت ث ٝعٛٙاٖ یه وبضآـطیٗ یب ٘ٛآٚض حیبتی
زا٘ؿتٞ ٚ ٝسؾ اظ آٖ ضا تٛؾع ٝعّٕىطز ؾبظٔبٖ ٔیسا٘س.
ضزٍرت ٍ بیاى هسالِ
ض٘ٚس التهبز  ٚأٙیت زض ز٘یبی أطٚظ ٔؿیطٞبی ٔتفبٚت  ٚپیف ثیٙی ٘بپصیطی زاض٘دس ٞ ٚدط اظ چٙدس ٌدبٞی زؾدترٛـ تؽییدط ٚ
تحٔ َٛی ٌطز٘س.اٌط چ ٝز٘یبی پیطأٔ ٖٛب ثب تؽیطات ظیبزی ٔٛار ٝاؾت ،أبآ٘چٔ ٝؿّٓ اؾت ایٗ اؾدت ود ٝثبیدس ذدٛز ضا ثدطای
تؽییطات آٔبزٕ٘ ٜبییٓ ٚ .ثزبی ضـتبضٞبی ا٘فعبِی  ،ثُٛض ـعبَ تؽییطات ضا ث٘ ٝفع ذٛز ؾٕت  ٚؾد ٛزٞدیِٓ .دصا زا٘ؿدتٗ اندٚ َٛ
لٛاعس الظْ  ٚاحبَ ٝثٟٔ ٝبضت ٔٛضز ٘یبظٔ ،ب ضا زض زؾتیبثی ث ٝاِعأبت یه التهبز پٛیب  ٚاحطٌصاض وٕه ٔی ٕ٘بیس .یىی اظ اؾبؾدی
تطیٗ اِعأبت یه التهب ز پٛیب وبضآـطیٙی اؾت .وكٛضٞبی ثعضي رٟبٖ ثطای ضٞبیی اظ ٔكىالت التهبزی ذٛز ثد ٝودبضآـطیٙی ٚ
وبضآـطیٙبٖ ضٚی آٚضز ٜا٘س  ٚاظ ایٗ َطیك تٛا٘ؿت ٝا٘س چطخ ٞبی تٛؾع ٝالتهبزی ذٛز ضا ث ٝحطوت زضآٚض٘س .
پیچیسٌی ضٚظ اـع ٖٚـًبی وؿت  ٚوبض زض ز٘یبیی أطٚظ اظ یه ؾد ٚ ٛوٕجدٛز ٔٙدبثع  ٚتٙدٛن ٘یبظٞدبی ثكدطی اظ ؾدٛی زیٍدط
يطٚضت پطزاذتٗ ثٛٔ ٝيٛن وبضاـطیٙی  ٚأٙیت اقتؽبَ  ٚثالذم ٔجحج وبضآـطیٙی ٔؿتمُ ضا ز ٚچٙساٖ وطز ٜاؾت .
ثؿیبضی اظ ثعضٌبٖ عّٓ التهبز ٔ ٚسیطیت زض عهط حبيط و ٝآ٘طا ربٔع ٝـطانٙعتی یب اَالعبتی ٘بٔیس ٜا٘س ثط ایٗ ثبٚض٘دس ود ٝؾدٝ
ا٘مالة ثٚ ٝلٛن پیٛؾت ٚ ٝزض حبَ تىبُٔ اؾت:
-1ا٘مالة زیزیتبِی
-2ا٘مالة ایٙتط٘تی
-3ا٘مالة وبضآـطیٙی
و ٝاظ "ا٘مالة وبضآـطیٙی" ثعٛٙاٖ ثعضٌتطیٗ تح َٛالتهبزی ثعس اظ ا٘مالة نٙعتی ٘بْ ثطز ٜا٘س ،و ٝأٛاد ایٗ تح َٛثعضي پؽ
اظ عجٛض اظ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب  ،غاپٗ  ٚوك ٛضٞبی اتحبزی ٝاضٚپب  ٓٞاو ٖٛٙث ٝوكدٛضٞبی زض حدبَ تٛؾدع ٝاظ لجیدُ رٕٟدٛضی
اؾالٔی ایطاٖ ضؾیس ٚ ٜزض حبَ ٔتح َٛوطزٖ ؾبذتبضٞب  ٚـًبی التهبزی آٖ اؾت .وبضآـطیٙبٖ ٔٙبـع ظیبزی ضا ثطای ٞدط ربٔدٝ
ث ٝاضٔؽبٖ ٔی آٚض٘س .و ٝاظ وبضوطز ٞبی ٔ ٟٓآ٘بٖ ٔی تٛاٖ ث ٝضقس ـٙبٚضی  ،ثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی  ،عبُٔ اقتؽبَ ظایی ٘ ٚیدطٚی
ٔحطو ٝانّی زض تٛؾع ٝالتهبزی اقبض ٜوطز.
زض چٙس ؾبَ اذیط ثحج وبضآـطیٙی زض ٔحبـُ ٔرتّؿ ُٔطح ثٛزٌ ٚ ٜبٞبً ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ اندّی تؽییدط ٔ ٚحدطن اندّی تٛؾدعٝ
ثطای وؿت ٔٛـمیت التهبزی زض عطنٞ ٝبی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی اظ آٖ ٘بْ ثطز ٜقس ٜاؾت و ٝلُعب آقٙبیی ثیكتط ثب ایٗ پسیدسٚ ٜ
زضن ٔف ْٟٛزضؾت اظ وبضآـطیٙی إٞیت  ٚربیٍبٚ ٜیػ ٜای ذٛاٞس زاقت وٕب ایٙىٙٔ ٝدبَك آظاز تزدبضی ندٙعتی ثعٙدٛاٖ ذدٍ
ٔمسْ حًٛض زض تعبٔالت التهبز رٟب٘ی إٞیتی ًٔبعؿ ث ٝایٗ پسیس ٜزاز ٜاؾت.
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اّذاف تحقیق
 ثطضؾی ٚتحّیُ قطایٍ رؽطاـی بی ٔ ٚحیُی  ٚأىب٘بت ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض َ ٚطح ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض أٙیت پبیساض قدٟطی ٚحٕبیت اظ وبضآـطیٙبٖ ٔؿتمُ .
 ثطضؾی َطح ٞبی والٖ التهبزی وكٛضزض ایزبز ـًبی ُٕٔئٗ ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضی وبضآـطیٙبٖ زض حٛظُٙٔ ٜم ٝآظاز چبثٟبض ٚقٟطؾتبٖ چبثٟبض  ٚتبحیطات ٔخجت ٙٔ ٚفی زض أٙیت پبیساض  ٚایزبز وؿت  ٚوبضی رسیس زض ایٗ ُٔٙم. ٝ
 ثطضؾی عٛأُ ٔ ٚ ٟٓتبحیطٌصاضٔٛرٛز ثط ؾطٔبیٌ ٝصضی زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ثعٛٙاٖ ٔىب٘ی ثطای أٙیت قدؽّی ودبضآـطیٙیٔؿمُ.
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رٍش ضٌاسی پضٍّص
ا٘تربة ضٚـ تحمیك زض پػٞٚف ٞبی عّ ْٛا٘ؿب٘ی ثؿتٍی ثٛٔ ٝيٛن تحمیك ،اٞساؾ ٔ ٚبٞیت آٖ زاضزٔ .حمك ثطای پبؾد ثٝ
ٔؿأِ ٝتحمیك ّٔعْ ث ٝا٘تربة یه ٔتسِٛٚغی  ٚاؾتطاتػی وّی اؾت تب ث ٝوٕه آٖ ثتٛا٘س زازٜٞب  ٚاَالعبت ضا رٕعآٚضی،
تزعی ٚ ٝتحّیُ وٙس  ٚثٔ ٝؿأِ ٝپبؾد زٞس( .حبـظ ٘یب ِ .)164 :1381،صازض ایٗ تحمیك اظ ضٚـ تٛنیفی  ٚتحّیّی اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.
ثددطای ٌددطزآٚضی اَالعددبت ٔددٛضز ٘یددبظ اظ ضٚـ وتبثرب٘دد ٝای ،ـددیف ثطزاضی،ثطضؾددی اؾددٙبزٙٔ ،ددبثع ایٙتط٘تددی ٚ ،ضٚـ
ٔیسا٘ی (ٔهبحجٞ ٝبی حًٛضی ثب ٔؿئِٛیٗ ُٔٙم ٝآظاز تزبضی– نٙعتی چبثٟبض) اؾتفبز ٜقس.ٜ
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چارچَب ًظزی تحقیق
ٚاغ ٜوبضآـطیٙی اظ وّٕ ٝـطا٘ؿٛی  Entrepreneurثٔ ٝعٙبی " ٔتعٟس قسٖ " ٘كبُت ٌطـت ٝاؾدت .ثٙبثدط تعطیؿ ٚاغ٘بٔٝ
زا٘كٍدبٞی ٚثؿتط  :وبضآـطیٗ وؿی اؾت ؤ ٝتعٟس ٔی قٛز ٔربَطٞ ٜدبی یه ـعبِیت التهبزی ضا ؾبظٔب٘سٞی  ،ازاض ٚ ٜتمجُ
وٙس.
التهبز زا٘بٖ ٘رؿتیٗ وؿب٘ی ثٛز٘س و ٝزض ٘ظطیٞ ٝبی التهبزی ذٛز ث ٝتكطیح وبضآـطیٗ  ٚوبضآـطیٙی پطزاذتٙس .غٚظؾ
قٔٛپددیتط وبضآـطیٗ ضا ٘یددطٚی ٔحطودد ٝانّی زض تٛؾع ٝالتهبزی ٔی زا٘س ٔ ٚی ٌٛیس٘ :مف وبضآـطیٗ ٘ٛآٚضی اؾت .اظ
زیسٌبٚ ٜی اضائ ٝوبالیی رسیس ،اضائ ٝضٚقی رسیس زض ـطآیٙس تِٛیسٌ ،كبیف ثبظاضی تبظ ،ٜیبـتٗ ٔٙبثع رسیس  ٚایزبز ٞطٌٝ٘ٛ
تكىیالت رسیس زض نٙعت  ...ٚاظ ـعبِیت ٞبی وبضآـطیٙبٖ اؾت .ودطظ٘ط ٘یع ود ٝاظ اؾتددبزاٖ التهبز زا٘كٍب٘ ٜیٛیٛضن ٔی ثبقس
وبضآـطیٙی ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتكطیح ٔی وٙس :وبضآـطیٙی یعٙی ایزبز ؾبظٌبضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔتمبثُ ثیكتط زض عّٕیبت ثبظاضٞب.
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 -1کارآفزیٌی ساسهاًی
ـطآیٙسی اؾت و ٝزض آٖ ٔحهٛالت یب ـطآیٙس ٞبی ٘ٛآٚضی قس ٜاظ َطیك اِمبء  ٚایزبز ـط ًٙٞوبضآـطیٙب٘ ٝزض یه ؾبظٔبٖ اظ
لجُ تبُؾیؽ قس ،ٜث ٝظٟدٛض ٔی ضؾٙس .ث ٝتعطیفددی زیٍط  :ـعبِیتٟدبی وبضآـطیٙب٘د ٝـعبِیت ٞبیی اؾت و ٝاظ ٔٙبثدع  ٚحٕدبیت
ؾبظٔب٘ی ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث٘ ٝتبیذ ٘دٛآٚضا٘ ٝثطذدٛضزاض ٔی ثبقس.

c
r

-2کارآفزیٌی (هستقل)
وبضآـطیٙی ٔؿتمُ یه ـطایٙس  ٝ٘ ٚتٟٙب یه قرم وبضآـطیٗ ثبیس ثب ـطنت ٞب  ٚتمبيبٞب ٘یع ٕٞطا ٜثبقس  ٝ٘ ٚتٟٙب ثب عطي. ٝاظ
ایٗ ض ٝ٘ ٚتٟٙب زض اـطاز ثّى ٝزض وُ ؾبظٔبٖ ٞب ٘یع ٔی تٛا٘س نٛضت ٌیطز(عبثسی،1381،ل .)131وبضآـطیٗ ٔؿتمُ وؿی اؾت
و ٝثب تال ـ  ٚپكتىبض  ٚاؾتمبٔت قرهی ٘یبظ ٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝب ضا تعطیؿ ٔی وٙس ،ؾپؽ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا ثطای اضيب ایٗ
٘یبظ تٛؾع ٚ ٝتىٕیُ  ٚآٔبز ٜثطای ثٟط ٜثطزاضی ٔی ٕ٘بیس  ٚـطٚـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا زض ثبظاض ٞبی لطیٗ ٔٛـمیت ٔی
ؾبظز(نٕس آلبیی،1382،ل.)15وبضآـطیٙی ٔؿتمُ ـطآیٙسی اؾت و ٝوبضآـطیٗ َی ٔیىٙس تب ـعبِیت وبضآـطیٙب٘ ٝای ضا ثَٛ ٝض
آظاز ث ٝحٕط ثطؾب٘س.

A

 -3کارآفزیي ضزکتی
وبضآـطیٙی قطوتی ثٔ ٝف ْٟٛتعٟس قطوت ث ٝایزبز ٔ ٚعطـی ٔحهٛالت رسیس ٘ ٚظبْ ٞبی ؾبظٔب٘ی ٘ٛیٗ اؾت.
ٍیضگی کارآفزیٌاى هستقل"اضرٙتیٍ" پٙذ ٚیػٌی ظیط ضا ثطای وبضآ ـطیٙبٖ ثط ٔیكٕبضز  :آیٙسٍ٘ ٜط ثٛزٖ  ٚزاقتٗ چكٓ ا٘ساظٔ ،هٕٓ ثٛزٖ و ٝا٘طغی ٚ
اٍ٘یع ٜالظْ ضا ثطای ا ٚـطأ ٓٞی آٚضز ،زاقتٗ تٕطوع ـىطی تب رعییبت ثط٘بٔٞ ٝب ضا ث ٝزلت تبٔیٗ ٔی وٙس  ٚتٕبْ ٔٙبثع ضا زض
ضاؾتبی ٞسؾ لطاض ٔیسٞس  ٚزاقتٗ تالـ  ٚپكتىبض ثؿیبض یعٙی ا ٚزض حمیمت ذٛز ضا ٚلؿ وبض ذٛز ٕ٘ٛز ٜاؾت".ؾٛری ٔیٗ"
ٔكرهبت وبضآـطیٙبٖ لطٖ  21ضا چٙیٗ تٛنیؿ ٔیىٙس «،آ٘بٖ ٔٙبـعی ضا و ٝزض ٔٛلعیت ٞبی ٔرتّؿ ٚرٛز زاضز قٙبؾبیی ٔی
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وٙٙس  ٚوبضزاٖ  ٚپط ٔبیٞ ٝؿتٙس ،ذالق ٔی ثبقٙس ٚثهیط ٞؿتٙس  ٚؾرت وٛـ  ٚثب پكت وبض ٞؿتٙس ذٛـ ثیٗ ٞؿتٙس،
٘ٛآٚض٘س ،ذُط پصیط ا٘س  ٚضإٙٞب ٞؿتٙس»(زٞمبٖ پٛض ـطاقب،1381،ٜل.)5
ثٙٔ ٝظٛض تٛنیؿ قرهیت وبضآـطیٙبٖ "ٚیّیبْ زی ثبٌطیٔ "ٛسیط ٔطوع ُٔبِعبت وبضآـطیٙی وبِذ ثبثؿ ٖٛزٚ ٜیػٌی قرهیتی
وبض آـطیٙبٖ ضا ثب زٚ ٜاغ ٜاٍّ٘یؿی وٍٕٞ ٝی ثب حطؾ )( Dآؼبظ ٔی قٛز ٔكرم وطز ٜاؾت ٚآٟ٘ب ضا ٔ)D)10ی ٘بٔس اظ ٘ظط ٚی
ایٗ ٚ 10یػٌی عجبضت ا٘س اظ :
.1رٍیا : 1وبضآـطیٙبٖ زیسی ٘ؿجت ث ٝآیٙس ٜزاض٘س و ٝثطای ذٛز  ٚوؿت  ٚوبضقبٖ ربِت  ٚزٚؾت زاقتٙی اؾت .ث ٝعجبضت زیٍط
وبضآـطیٙبٖ تٛا٘بیی اٖ ضا زاض٘س و ٝضٚیبیكبٖ ضا ث ٝعُٕ تجسیُ وٙٙس.
.2قاطعیت :2آ٘بٖ أطٚظ  ٚـطزا ٕ٘ی وٙٙس .ثّى ٝؾطیع تهٕیٓ ٔیٍیط٘س  ٚایٗ ؾطیع عُٕ وطزٖ وبضآـطیٙبٖ عبُٔ ٕٟٔی زض

D
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ٔٛـمیتكبٖ اؾت.

.3عولگزایی ٍٙٞ :3بٔی و ٝوبضآـطیٙبٖ تهٕیٓ ٔیٍیط٘س ثب ؾطعت ٕٔىٗ آٖ ضا ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘ٙس.
.4ارادُ : 4آ٘بٖ أٛض ٔطث ٌٛث ٝوؿت  ٚوبضقبٖ ضا ثب تعٟس وبُٔ ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘س٘س .وبضآـطیٙبٖ ٚلتی ثب ٔب٘عی ضٚث ٝثطٔ ٚی

S
f

ق٘ٛس و ٝث٘ ٝظط ثطَطؾ ٘كس٘ی ٔیجبقس ث٘ ٝسضت تؿّیٓ ٔی ق٘ٛس.
ٍ.5قف :5وبض اـطیٙبٖ زض ضا ٜوؿت  ٚوبضقبٖ اظ ذٛز ٌصقتىی ظیبزی ٘كبٖ ٔی زٙٞس ٌبٞی زض ضا ٜآٖ ٞعی ٝٙلبثُ تٛرٟی
پطزاذت ٔی وٙٙس  ٚحتی ثعًی ٚلت ٞب ٕٔىٗ اؾت ث ٝذبَط وؿت  ٚو بضقبٖ ضٚاثٍ ذٛز ضا ثب زٚؾتب٘كبٖ ث ٓٞ ٝثع٘ٙس .آ٘بٖ
ثس ٖٚاحؿبؼ ذؿتٍی وبض ٔیىٙٙسٍٙٞ .بٔی و ٝیه وبضآـطیٗ ٔی ذٛاٞس َطح وؿت  ٚوبضـ ضا پیبز ٜوٙٙس ثطای ا ٚؼیط عبزی
٘یؿت و12 ٝؾبعت زض ضٚظ وبض وٙس یب تٕبْ ٞفت ضٚظ ٞفت ٝضا ث ٝوبض ٔكؽ َٛثبقس.

o
e

.6عطق :6وبضآـطیٙبٖ عبقك وبض ی ٞؿتٙٙس و ٝا٘زبْ ٔیسٙٞسٕٞ .یٗ عكك اؾت وٚ ٝلتی اٚيبن  ٚقطایٍ ٘ب ٔؿبعس ٔیكٛز آ٘بٖ
ضا ٍ٘ٔ ٝیساض٘س .عكك اٟ٘ب ثٔ ٝحه َٛیب ذسٔتكبٖ اؾت و ٝوبض آ٘بٖ ضا زض ـطٚـ ٔحهٛالت یب ذسٔبت احط ثرف تط ٔیىٙس.
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.7تَجِ بِ جشئیات :7وبضآـطیٙبٖ تٛر ٝذٛز ضا حتی ثط وبضٞبی رعئی  ٚوٛچه ٘یع ٔتٕطوع ٔیىٙس آٟ٘ب زضیبـت ٝا٘س و ٝیىی اظ
ٔعیبض ٞبی ٔٛـمیت تٛر ٝث ٝرعئیبت ٔؿبئُ ٔ ٓٞیجبقس.آ٘بٖ حتی وبضٞبی وٛچه ضا ٘یع ثب ویفیت ثبال ا٘زبْ ٔیسٞس.
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.8کٌتزل سزًَضت :8وبضآـطیٙبٖ ٔی ذٛاٙٞس و ٝذٛز ؾط٘ٛقتكبٖ ضا زض زؾت ٌیط٘س ٘ ٝآ٘ى ٝث ٝوبض ـطٔب ٚاثؿت ٝثبقٙس.
.9افشایص درآم9د  :اٍ٘یع ٜاِٚی ٝوبضآـطیٙبٖ حطٚتٕٙس قسٖ ٘یؿت .ث ٝعجبضت زیٍط پ َٛثیكتط ٚؾیّ ٝؾٙزف ٔٛـمیت آٟ٘ب اؾت.
أب وبضآـطیٙبٖ پصیطـت ٝا٘س و ٝاٌط ٔٛـك ق٘ٛس ثَٛ ٝض حتٓ پبزاـ ذٛاٙٞس ٌطـت.

A

.10تَضیح ثزٍت :10وبضآـطیٙبٖ ٔبِىیتكبٖ ضا ثب وبضوٙبٖ وّیسی ذٛز و ٝزض ٔٛـمیتكبٖ ٘مف حیبتی  ٚيطٚضی زاض٘س تمؿیٓ
ٔیىٙٙس.
ثطای ثطضؾی ٚیػٌی وبضآـطیٙبٖ ٔیتٛاٖ اظ زٙٔ ٚظط ضٚاٖ قٙبذتی  ٚضـتبض ٌطایی ثٛٔ ٝيٛن ٍ٘طیؿت  .زض ایٙزب ثط َجك ٕٞیٗ
تمؿیٓ ثٙسی ث ٝثطضؾی ٚیػٌی وبضآـطیٙبٖ ثط ایٗ ز ٚضٚیىطز ضٚاٖ قٙبذتی  ٚضـتبض ٌطای پطزاذت ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝتطتیت ٔٛضز
ثطؾی لطاض ٔیٍیطز(احٕسپٛض زاضیب٘ی  ٚععیعی.)1383 ،
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4
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5
- Dedication
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7
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هحقق

ٔ ٟٓتطیٗ ٚیػٌی ٞبی ٔكتطن ضٚاٖ قٙبذتی وبضآـطیٙبٖ
سال تحقیق

ٍیضگی بارس

ٔه وِّٙ ٝس

1963

تٛـیك َّجی

اتىیٙؿ -ٖٛضٚتط

1957-1964

ٔطوع وٙتطَ زاذّی

الیع -ثطٚوٟبٚؼ

1974-1980

تٕبیُ ث ٝپصیطـ ٔربَطٞ ٜبی ٔعتسَ

ثب -ٗٔٚؾىؿت ٚ ٖٛاؾىیط

1982

تحُٕ اثٟبْ

ربوٛثٚ ٛیتع ٚ-ایّسض

1982

اؾتمالَ َّجی

ؾىؿتٖٛ

1982

پط ا٘طغی،ثباٍ٘یعٔٚ ٜتعٟس

D
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(وطثبؾی  ٚزیٍطاٖ،1381،ل)29

اثعبز ٚیػٌی ٞبی ضٚاٖ قٙبذتی وأضاـطیٙبٖ
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گزٍُ کاری یا کار گزٍّیٔیُ ث ٝاؾتمالَ ضؼجت وبضآـطیٙبٖ ضا ٘ؿجت ث  ٝایزبز ؾبذتبض وبض ٌطٞٚی ٔؿسٚز ٕ٘یىٙٙس .ثؿیبضی اظ وبضآـطیٙبٖ تٛا٘بیی ثبالیی
زاض٘س آ٘بٖ ٔی تٛا٘ٙس تیٓ ضا ث ٝقست لٛی ٕ٘ٛز٘س تب ث ٝذٛثی ضقس ٕ٘بییٙس  ٚاـطاز تیٓ ثتٛا٘ٙس اـىبض ذٛز ضا تٛؾع ٝثسٙٞس.ضٚح
یٍبٍ٘ی اضظـ ٞب ثبٚضٞبی ٔكتطن  ٚأیسی و ٝوبضآـطیٗ زض تیٓ ایزبز ٔی وٙس ثبعج ٔی قٛز تیٓ تٛا٘بیی آٖ ضا پیسا وٙس وٝ

A

ثتٛا٘س ث ٝتٟٙبیی ٚاضز چبِف ٞبی وبضی قٛز(زٞمبٖ پٛض ـطاقب،1381،ٜل.)7
ٕٞچٙیٗ زض ؾبظٔبٖ ٞبی زاضای ضٚیىطز وبضآـطیٙی وبضٌطٞٚی ثٔ ٝعٙبی ٚالعی  ٚث ٝعٛٙاٖ یه ـط ٚ ًٙٞضٚقی ؾبظٔب٘ی
ٟ٘بزیٔ ٝٙیكٛز .وبض ٌطٞٚی ٔفیس ٛٔ ٚحط ظطاـت ٞبی ثؿیبضی زاضز و ٝثی تٛرٟی ث ٝآٟ٘ب ٘ ٝتٟٙب وبضآیی احط ثركی  ٚثٟطٚ ٜضی
ٛ٘ ٚآٚضی یه ؾبظٔبٖ ضا اـعایف ٕ٘ی زٞس ثّى ٝذٛز عبُٔ تكسیس تعبضو  ٚتٙف  ٚا٘فعبَ  ٚوٓ وبضی ٘یع ٔیكٛز .اظ رّٕٝ
عٛاضو ثؿیبض ٔرطة  ٚپٟٙبٖ وبضٞبی ث ٝظبٞط ٌطٞٚی ذف ٝوطزٖ لسضت ذاللیت  ٚایس ٜؾبظی اـطاز اؾت .زض ؾبظٔبٖ وبضآـطیٗ
وبض ٌطٞٚی ٔمسؼ تطیٗ رٙجٔ ٝسیطیت قٙبذتٔ ٝیكٛز  ٚثبالتطیٗ تٞٛیٗ ث ٝاـطاز ؾبظٔبٖ ایٗ اؾت و ٝث ٝوؿی ثٍٛیس :ت ٛوبض
ٌطٞٚی ثّس ٘یؿتی(نٕس آلبیی،1382،نم.)129-128
زض عیٗ حبَ ث٘ ٝىت ٝای و ٝثبیس تٛر ٝزاقت ایٗ اؾت و ٝؾبظٔبٖ ٞبی ؾٙتی ٘یع تیٓ ٞبی وبضی ظیبز ٔ ٚرتّفی ضا زض ظبٞط
قىُ ٔیسٞس ِٚی ٞیچ یه ثبعج تحطیه  ٚتكٛیك  ٚتٛؾع ٚ ٝذاللیت  ٚضیؿه پصیطی ٕٞسِی ثب تٛاْ ثب تًبضة اـىبض  ٚپٛیبیی
 ٚنسالت  ٚاعتٕبز وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطیت ٕ٘ی قٛز .زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب اـطاز اَالعبت  ٚتزطثٞ ٝبی ظیبزی زاض٘س أب آٟ٘ب ضا زض
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رّؿبت ثٔ ٝكبضوت ٕ٘ی ٌصاضز .ایٗ زض حبِتی اؾت و ٝچمسض اـطاز تزطث ٚ ٝاَالعبت ذٛز ضا ثیكتط زض اذتیبض یىسیٍط ثٍصاضز ٚ
أىبٖ حُ ذالق ٔؿئّ ٝثیف تط ٔیكٛز(نٕس آلبیی، 1382،ل.)128
ٔمبیؿٌ ٝط ٜٚوبضی ثب وبض ٌطٞٚی
کار گزٍّی

گزٍُ کاری

ٔؿئِٛیت رٕعی اؾت  ٕٝٞ ٚرٛاثٍٞ ٛؿتٙس

یه ٘فط ٔؿئ ٚ َٛرٛاثٍٛی ٌط ٜٚاؾت

وبضٞب ٔتىی ث ٝتعٟس اؾت

وبضٞب ثط اؾبؼ اـطاز اؾت

اـطاز ٔی تٛا٘ٙس زعٛت ث ٝعًٛیت زض ٌط ٜٚضا ضز وٙٙس

اـطاز ٔزجٛض٘س زض ٌط ٜٚقطوت وٙٙس

 ٕٝٞاعًب  ٓٞـىط ٔیىٙٙس  ٓٞ ٚعُٕ

ثعًی اظ اـطاز ـىط ٔی وٙٙس  ٚثعًی زیٍط عُٕ ٔی وٙٙس

ٚظبیؿ ثیٗ اـطاز لبثُ تفٛیى اؾت

وبضٞب تمؿیٓ ٔی ق٘ٛس

اضظیبثی اعًب ضا ؾبیط اعًب ا٘زبْ ٔی زٙٞس

اـطاز ضا ضئیؽ اظیبثی ٔی وٙس

D
I

(نٕس آلبیی،1382،ل)131

یافتِ ّای پضٍّص:

S
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هٌطقِ آساد چابْار
ُٔٙم ٝآظاز تزبضی نٙعتی چبثٟبض ،یىی اظ ٔٙبَك آظاز قف ٌب٘ ٝوكٛض اؾت و ٝزض ضاؾتبی اٞساؾ أٙیتی  ٚالتهبزی وكٛض ،
ثیف اظ یه ز ٝٞاؾت و ٝزضٔزبٚضت قٟطؾتبٖ چبثٟبض  ٚزض حبقی ٝزضیبی عٕبٖ تبؾیؽ قس ٜاؾت  .ثب تٛر ٝث ٝتعطیؿ ٔٙبَك
آظاز  ٚعُّ ایزبثی آٖ  ،ؾبظٔبٖ ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض تٕبْ تالـ ٕٞ ٚت ذٛز ضا ث ٝوبض ٌطـت ٝتب ٘مف قبیؿت ٝای زض حس تٛاٖ ٚ
أ ىبٖ ثطای تٛؾع ٚ ٝضقس التهبز ّٔی ُٙٔ ٚم ٝای ایفب وٙس .زض آؾتب٘ ٝالتهبز  ٚتزبضت ٞعاض ٜؾ ، ْٛاوُٙٔ ٖٛٙم ٝآظاز چبثٟبض
ظیطؾبذتٟبی الظْ ثطای تجسیُ قسٖ ث ٝیه ُٔٙم ٝآظاز پٛیب ضا زضحس لبثُ لجِٛی ـطا ٓٞوطز ٜاؾت .ایٗ ُٔٙم ٝ٘ ٝتٟٙب زض
التهبز ّٔی ٘مف ٔٛحط زاقت ٝثّى ٝز ض ُٔٙمٔ ٝحط ْٚثّٛچؿتبٖ ٘مُ ٝاتىبء ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی ٔطزْ  ٚضٚظ٘ ٝانّی أیس ث ٝظ٘سٌی
التهبزی  ٚارتٕبعی  ٚؾیبؾی قس ٜاؾت .
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پزٍصُ ّای اًجام ضذُ در حَسُ هٌطقِ آساد چابْار

A

ٍاحذ ّای تَلیذی:زض حبَ حبيط چٙسیٗ ٚاحس نٙعتی زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض زض ظٔی ٝٙتِٛیس ٔحهٛالتی ٘ظیط وّیسٞبی ٔیٙیبتٛض ،چبی ،
ؾٙسثالؾت  ،ثّٛضربت ٛٔ،تٛض ربضٚثطلی  ،تهفی ٝضٚؼٗ ٔٛتٛض ،وٙؿطٔٚبٞی  ،زئٛزٚضا٘ت  ،لُعبت یسوی ذٛزض ،ٚپٛقبن  ،آ٘عیٓ
ذٛضاوی زاْ َ ٚیٛض ،الٔپٟبی وٓ ٔهطؾ ِٛ ،اظْ ذبٍ٘ی ٘ظیط اربق ٌبظٛ ٞ ،ز آقپعذب٘ ٚ ٝلٙس  ...ٚثب ؾطٔبیٌ ٝصاضی ایطا٘ی ٚ
ٔكتطن ثب ذبضریبٖ ـعبَ ٔیجبقٙس  ٚث ٝظٚزی ٘یع ٚاحسٞبی زیٍطی و ٝزض ٔطحّ ٝضا ٜا٘ساظی ٞؿتٙس ٔ ٚحهٛال٘ی ٘ظیط ،آضز ،
ثؿتٙی  ،وٙتٛض ثطق  ،ضٚؼٗ  ٚضٚاٖ وبضٞبی نٙعتی  ،پطٚـیُ آِٔٛیٙیٔ ، ْٛؽ  ...ٚضا ضٚا٘ ٝثبظاضٞبی زاذّی  ٚذبضری ذٛاٙٞس
وطز .زض حبَ حبيط زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض اظ وكٛض ٞبی اٍّ٘یؽ ،ایتبِیب،اتطیف ،إِٓبٖ ،عٕبٖ تطوی، ٝچیٗ ِ،جٙبٖ ٔ،مس٘ٚیٝ
،وٛیت ٔ،بِعی،اـؽب٘ؿتبٖ ،ؾٍٙبپٛض،أبضات ٔتحس ٜعطثی ٔ،ىعیه ،زض ظٔیٞ ٝٙبی ؾبذت  ٚؾبظ  ٚپیٕب٘ىبضی ،نبزضات ٚ ٚاضزات
تِٛیس ٘ٛٔ ٚتبغ ذس ٔبت ثبظاضیبثی ٔ ٚكبٚض ٜای  ٚعُٕ آٚضی  ٚثؿت ٝثٙسی ٔبٞیٔ،یٍ ٛؾطٔبیٌ ٝصاضی قس ٜاؾت .اتبق ثبظضٌب٘ی
نٙبیع ثٕٞ ٝت رٕع ٌؿتطز ٜای اظ ثبظضٌب٘بٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌبٖ ـعبَ زض ُٔٙم ٚ ٝثب حٕبیت ٔؿتمیٓ ؾبظٔبٖ ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض
ث ٝحجت ضؾیس ٚ ٜـعبِیت ذٛز ضا آؼبظ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
قطوتٟبی ث ٝحجت ضؾیس: ٜ
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تب پبیبٖ ؾبَ 88تعساز  717قطوت زض ُٔٙم ٝث ٝحجت ضؾیس ٜو ٝاضظـ ؾطٔبی ٝث ٝحجت ضؾیس ٜآٟ٘ب ثبِػ ثطٔ 324یّیبضز ضیبَ
ٔیٍطزز .اظ ٚاحس ٔعثٛظ تعساز  53قطوت زاضای قطوبء ذبضری اظ وكٛضٞبی ایتبِیب،عٕبٖ ،ؾٍٙبپٛضٔ ،زبضؾتبٖ ،اتطیف ،أبضت
ٔتحس ٜعطثی ،چیٗ  ...ٚثٛز ٜا٘س(.اتبق ثبظضٌب٘ی چبثٟبض)
حجن سزهایِ گذاری ّای اًجام ضذُتب پبیبٖ ؾبَ  83رٕعبً ثبِػ ثطٔ 650یّیبضز ضیبَ تٛؾٍ ثرف ذهٛنی زض ظٔیٞ ٝٙبی تِٛیسی -نٙعتی ،تزبضی ،ثبظضٌب٘ی ٚ
ذسٔبتی ؾطٔبیٌ ٝصاضی نٛضت پصیطـت ٝاؾت .يٕٗ آ٘ى ٝؾبظٔبٖ ٘یع رٟت ایزبز تأؾیؿبت ظیطثٙبیی  ٚظیطؾبذتٟب حسٚز 750
ٔیّیبضز ضیبَ ٞعیٕٛ٘ ٝٙز ٜاؾت.
نٙعتی :
 آؼبظ َطح احساث وبضذب٘ ٝؾیٕبٖ اظ وّیٙط ثب حزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی حسٚز ٔ 50یّیّطز ضیبَ زض ـبظ ا.َٚ قطٚن عّٕیبت احساث پبضن پطٚضـ قتطٔطغ زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ثب حزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی حسٚز ٔ 90یّیبضز ضیبَ. قطٚن عّٕیبت احساث وبضذب٘ ٝـطآٚضی ذطٔب ثب ظطـیت  3000تٗ زض ضٚظ. پیٍیطی ارطای َطح ٞبی پتطٚقیٕی زض ُٔٙم ٝثب ٔكبضوت قطوت ّٔی پتطٚقیٕی  ٚؾبظٔبٖ ٌؿتطـ ٛ٘ ٚؾبظی نٙبیع وُٝٔبِعبت اِٚی ٝا٘زبْ قس ٚ ٜاِٚیٗ َطح تِٛیس  PVCزض حبَ ثطضؾی ٘ ٚیع َطح ٞبی تِٛیس ٔتب٘ ،َٛاٚض ٚ ٜآٔ٘ٛیبن ثب تٛر ٝثٝ
ثبظاضٞبی ٔٛرٛز پیكٟٙبز ٌطزیس ٚ ٜزض حبَ ُٔبِعٔ ٝی ثبقٙس.
 پیٍیطی ارطای َطح احساث پبالیكٍب ٜزض ُٔٙم ٝو ٝزض حبَ حبيط ٔصاوطات ٔطث َٝٛزض حبَ ا٘زبْ ٔی ثبقس. تٟیَ ٝطح ُٔبِعبتی اـعایف ظطـیت تِٛیس ٔیٍ ٛزض ٔعاضن ،پطٚضـ ٔیٍ ٛچبثٟبض تب حس  7تٗ زض ٞىتبض. تٟیَ ٝطح تِٛیس لَٛی وٙؿط ٚزض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ثب ظطـیت  900.000عسز زض ؾبَ. قطٚن ُٔبِعبت َطح ؾبٔب٘سٞی نٙعت زض لبِت پطٚغ ٜای ثب عٛٙاٖ تسٚیٗ  ٚتحّیُ ٔسَ تٛؾع ٝنٙعتی ثط ٔجٙبی ذٛقٝنٙعتی ثطای ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ثطاؾبؼ ثبظتبة عّٕىطز ز ٜؾبِ ٝزض اـك  5ؾبِ ٝآیٙس.ٜ
 پیٍیطی ارطای َطح وكبٚضظی ث ٝضٚـ ٞیسض ٚی٘ٛیه زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ثب حزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔعبزَ ٔ 180یّیبضزضیبَ.
 پیٍیطی ارطای َطح ؾبذت ٔزتٕع تزبضیٔ -ؿى٘ٛی ثٟبض زض پیىطٔ ٜؿى٘ٛی ُٔٙم ، ٝحزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی حسٚز ٔ 5یّیبضزضیبَ ثٛز ٜاؾت.
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هشایای سزهایِ گذاری در ضْزک ّای صٌعتی ( چابْار)
ٔ -1ؿتخٙی ثٛزٖ اظ لب٘ ٖٛقٟطزاضی ٞب.
 -2عسْ ٘یبظ ث ٝزض یبـت ٔزٛظٞبی رساٌب٘ ٝاظ ازاضات ٔرتّؿ اظ لجیُ ٔٙبثع َجیعی  ،وكدبٚضظی ،آة ،ثدطقٌ ،دبظ ،أدٛض اضايدی،
ٔیطاث ـطٍٙٞی ،ذبن قٙبؾی  ،حجت اؾٙبز ،ضا ٚ ٜتطاثطی ... ٚ
 -3ایزبز اضظـ اـعٚز ٜظٔیٗ  ٚتبؾیؿبت احدساحی ثد ٝعّدت لدطاض زاقدتٗ زض ُٔٙمد ٝندٙعتی تهدٛیت قدسٞ ٜیئدت ٚظیدطاٖ ٚ
زؾتٍبٟٞبی زِٚتی
 -4تٟی ٝظٔیٗ ٔٙبؾت ثطای ارطای َطح ٞبی نٙعتی ثب تٛر ٝثٔ ٝىب٘یبثی َ ٚطاحی ا٘زبْ قسُٔ ٜبثك ثب ان َٛـٙی ٟٙٔ ٚسؾدی
 ٚآذطیٗ ضٚـٞبی قٟطن ؾبظی
 -5نسٚض ٔزٛظ « احساث ؾبذتٕبٖ »  « ٚپبیبٖ وبض » زض ٔحسٚز ٜاذتیبضات قطوت قٟطوٟبی ندٙعتی اؾدت  ٚزض وٛتدبٞتطیٗ
ظٔبٖ ٕٔىٗ  ٚث ٝنٛضت ضایٍبٖ ا٘زبْ ٔی قٛز .
 -6ثٟطٙٔ ٜسی اظ أىب٘بت  ٚتأؾیؿبتی و ٝزض قٟطوٟبی نٙعتی ایزبز قس ٚ ٜیب زض آیٙس ٜایزدبز ٔدی ٌطز٘دس  .اظ لجیدُ ٔ :عدبثط
آؾفبِت ، ٝـًبی ؾجع ٌؿتطز ٚ ٜظیجب  ،قجىٞ ٝبی ٌؿتطز ٜآظثؿتی آة ٔ ،ربظٖ ٛٞایی  ٚظٔیٙی آة  ،قجىٞ ٝدبی  20ویّدٚ ٛات

www.SID.ir

752

همایش ملی شهراهی مرزی و امنیت؛ چالشاه و رهیافتاه
دانشگاه سیستان و بلوچستان
 03و  03فروردین - 3013
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

زاذّی تٛظیع ثطق  ،قجى ٝضٚقٙبیی ٔعبثط ٔ ،طوع ـٛضیتٟبی پعقىی  ،آتف ٘كب٘ی ٔ ،طوع ایٙتط٘ت ٔ ،طاوع ٔكبٚض ، ٜقعت ثب٘ىٟدب ،
زـتط ثیٕٔ ، ٝؿزس  ،ؾبِٗ ارتٕب عبت  ،ضؾتٛضاٖ  ٚؾبیط أىب٘بت ضـبٞی ٔتٙبؾت ثب پیكطـت ـیعیىی قٟطوٟبی نٙعتی.
 -7وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔب٘ٙس  :آة  ،ثطق  ،تّفٗ ٌ ،بظ  ،تهفی ٝذب٘ ٝـبيالة ٔ ،ربثطات  ٚضا ٜزؾتطؾی ( ث ٝعّدت
اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ٔكتطن ؾبٔب٘سٞی قس) . ٜ
 -8أىبٖ اربض ٚ ٜذطیس وبضٌب ٟٞبی وٛچه آٔبز ٚ ٜپیف ؾبذتٛٔ ٝرٛززض قٟطوٟبی نٙعتی وبضٌدبٞی ثدٙٔ ٝظدٛض تؿدطیع زض
ثٟط ٜثطزاضی  ٚاقتؽبَظایی.
 -9نسٚض اؾٙبز ٔبِىیت تفىیىی ضؾٕی ثطای ٚاحسٞبی ٔؿتمط زضقٟطوٟبی نٙعتی  ٚأىدبٖ تدطٞیٗ ؾدٙسٞبی ٔدصوٛض رٟدت
زضیبـت تؿٟیالت ثب٘ىی ثب اضائ ٝزـتطچ ٝترهیم ظٔیٗ ث ٝعٛٙاٖ ؾٙس حجتی ٔٛضز پصیطـ ثب٘ه ث ٝاؾتٙبز ٔهٛثٞ ٝیبت ٚظیطاٖ ٚ
لب٘ٔ ٖٛهٛة ٔزّؽ ٘یع ثب زضیبـت ثٟبی ظٔیٗ ث ٝلیٕت تٕبْ قس ٜپؽ اظ احطاظ قطایٍ الظْ ٔیؿط ٔی قٛز .
 -10زضیبـددت ٞعیٙددٞ ٝددبی حددك ا٘تفددبن اظ تبؾیؿددبت ثهددٛضت ٘مددس  ٚالؿددبٌ ٘ ٪30مددس ٔ ٚددبثمی َددی الؿددبٌ  3ؾددبِ.ٝ
 -11ایخبضٌطاٖ ثطاثط تعطیؿ ٔهٛة ٔزّؽ قٛضای اؾالٔی ٔ ٪ 20جّػ لطاضزاز ضا ٘مسی ٔ ٚبثمی ٔجّػ لطاضزاز ضا َی ٔ 48دب16(ٜ
لؿٍ ؾٔ ٝبٔ )ٝٞی تٛا٘ٙس پطزاذت وٙٙس.
 -12ثركٛزٌی لؿٕتی اظ ٞعیٞ ٝٙبی ا٘تفبن اظ تبؾیؿبت ثطای ٚاحس ٞبیی و ٝظٚزتدط اظ ظٔدبٖ پطزاذدت الؿدبٌ ذدٛز ثد ٝثٟدطٜ
ثطزاضی ٔی ضؾٙس.
ِ- 13ع ْٚاحساث ظیط ثٙب زض حسالُ  % 40اظ ظٔیٗ ٔٛضز تمبيب  ٚاضائ ٝپطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی اظ قط ٌٚاؾتفبز ٜاظ ترفیؿ ٔٙدسضد زض
ایٗ ثٙس ٔی ثبقس .
ٔ-14عبـیت ٔبِیبتی ٔبز 132 ٜلب٘ٔ ٖٛبِیبتٟب ـمٍ ٔكٕٚ َٛاحسٞبیی ٔی قٛزو ٝزض قٟطن ٞبی نٙعتی ٔؿتمط ٔی ثبقٙس.
 -15ثددطای اضايددی ثددب ٔتددطاغ ظیددبز َجددك يددٛاثٍ  ،أىددبٖ زضیبـددت زضنددس ٘مددسی َددی قددف ٔددب ٜـددطأ ٓٞددی ٌددطزز.
 -16ازاض ٜقٟطوٟبی نٙعتی پؽ اظ ثٟط ٜثطزاضی ثٞ ٝیئت ٞبی أٙدبء ٔٙتردت ندبحجبٖ ندٙبیع ( یدب قدطوتٟبی عٕدطاٖ ) ودٝ
ٔتكىُ اظ نبحجبٖ نٙبیع ٔؿتمط زض قٟطوٟب ٔی ثبقٙس ٚ ،اٌصاض ٔی قٛز .
ٕٞ - 17زٛاضی ٚاحسٞبی نٙعتی  ٚ ٍٕٗٞـطا ٓٞقسٖ ثؿتط ٔٙبؾت ثطای ایزبز قجىٞٝب  ٚذٛقٞٝبی ٔطتجٍ ثد ٝیده ندٙعت
زض ٔحسٚز ٜقٟطوٟب ٛ٘ ٚاحی نٙعتی  ٚأىبٖ اؾتفبز ٜاظ تِٛیسات ٘ ،یطٚی ٔترهمٔ ،دبٞط  ٚتزدبضة ٚاحدسٞبی ندٙعتی زضٖٚ
قٟطن .
 -18أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ؾطٚیؽ ضـت  ٚآٔس ٔكتطن .
 -19اؾتمطاض زض قعبن  30ویّٔٛتطی ٔطاوع اؾتبٖ ٞب  ٚقٟطٞبی ثبالی ٞ 300عاض ٘فط.
اظ رّٕٔ ٝعایبی ٔٙبَك آظاز ٔی تٛاٖ ثٔ ٝعیتٟبی لب٘٘ٛی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔ ٚعیتٟبی اذتهبنی آٟ٘ب اقبضٕٛ٘ ٜز:
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هشیتْای قاًًَی سزهایِ گذاری در هٌطقِ آساد چابْار• أىبٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٘بٔحسٚز ثطای اتجبن ایطا٘ی  ٚذبضری  ٚثٞ ٝط ٔیعاٖ ٔكبضوت.
• تًٕیٗ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضری ثط َجك لب٘ ٖٛرّت  ٚحٕبیت ؾطٔبیٞ ٝبی ذبضری  ٚآظازی ٘مُ  ٚا٘تمبَ ؾطٔبی ٚ ٝؾٛز
حبنُ اظ آٖ .
• ثطذٛضزاضی اظ ٔعبـیت ٔبِیبتی  15ؾبِ ٝثط زضآٔس  ٚزاضایی .
• ٘جٛزٖ لٛا٘یٗ زؾت  ٚپب ٌیط ازاضی.
• لبثُ ا٘عُبؾ ثٛزٖ ضٚاثٍ وبض  ٚوبضٌطی ثط اؾبؼ تٛاـمبت ـی ٔبثیٗ.
• اقتؽبَ اتجبن ثیٍب٘ ٝثٔ ٝیعاٖ  10زضنس وُ ٘یطٚی وبض قبؼُ زض ٚاحسٞب.
• ٚضٚز آظاز  ٚثس ٖٚحمٛق ٌٕطوی  ٚؾٛز ثبظضٌب٘ی ٔبقیٗ آالت ٛٔ ٚاز اِٚی ٝوبضذب٘زبت ٔؿتمط زض ُٔٙم.ٝ
• أىبٖ اؾتمطاض ثب٘ه  ٚثیٕٞ ٝبی ثیٗ إِّّی ٔ ٚطاوع ٔبِی  ٚاعتجبضی زض ُٔٙم.ٝ
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• أىبٖ ٚضٚز  ٚذطٚد وبال اظ ُٔٙم ٝث ٝذبضد اظ وكٛض ثس ٖٚتكطیفبت ٌٕطوی .
• أىبٖ تطا٘عیت  ٚنسٚض ٔزسز وبال ثسٔ ٖٚحسٚزیت.
• أىبٖ ذطز ٜـطٚقی وبال ثطای اتجبن ذبضری  ٚزاذّی.
هشیت ّای اختصاصی هٌطقِ آساد چابْار
• ٔٛلعیت ٞبی رؽطاـیبیی ٔٙبؾت رٟت لطاض ٌطـتٗ زض وٙبض آة ضاٟٞبی ثیٗ إِّّی ثعٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ثٙسض ایطا٘ی ذبضد اظ
ذّیذ ـبضؼ ثب زؾتطؾی ث ٝضاٟٞبی ظٔیٙی.
• ٘عزیه تطیٗ ٔؿیط ث ٝوكٛضٞبی اـؽب٘ؿتبٖ  ٚآؾیبی ٔیب٘ ٝثطای تطا٘عیت وبال.
• زؾتطؾی ث ٝأىب٘بت حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی اظ َطیك ـطٚزٌب ٜچبثٟبض ثب پصیطـ ٛٞاپیٕبٞبی پ ٟٗپیىط  ٚأىبٖ پطٚاظ قجب٘ ٝضٚظی
 ٚتبٔیٗ ؾٛذت ٔٛضز ٘یبظ.
• ٚرٛز آة  ،ثطق  ،اضتجبَبت  ٚؾٛذت اضظاٖ لیٕت.
• پبییٗ ثٛزٖ زؾتٕعزٞب  ٚأىبٖ تبٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ ُٔٙم.ٝ
• پبییٗ ثٛزٖ تٕبٔی تعطـٞ ٝب زض ٔمبیؿ ٝثب ٔٙبَك آظاز ٔكبث. ٝ
• زؾتطؾی ث ٝؾطزذب٘ 5000 ٝتٙی  ٚا٘جبضٞبی ثعضي ٔؿمؿ .
• ـطا ٓٞثٛزٖ ظٔیٙٔ ٝٙبؾت تِٛیس  ٚپطزاظـ وبالٞبی نٙعتی  ٚتجسیّی ثطای نبزضات.
• زؾتطؾی ؾطیع  ٚآؾبٖ وكٛضٞبی آؾیبی ٔیب٘ ٝث ٝآثٟبی آظاز اظ َطیك ضاٟٞبی ظیطظٔیٙی .
 اتهبَ ث ٝذكىی  ٚؾطظٔیٗ ٔبزض وٞ ٝعیٞٝٙبی ترّی ٚ ٝثبضٌیطی ضا ثٔ ٝب٘ٙس لكٓ  ٚویف ٘ساضز .
 ثطذٛضزاضی اظ ز ٚاؾىّ ٝقٟیس وال٘تطی  ٚاؾىّ ٝقٟیس ثٟكتی ثب ٌٙزبیف حسٚزاً ٞ 70عاض تٗ .
 زاقتٗ ٔطاوع آٔٛظـ عبِی ( زا٘كٍب ٜثیٗ إِّّی ،زا٘كٍب ٜزضیب٘ٛضزی ٚعّ ْٛزضیبیی ،زا٘كٍب ٜعّٕی –وبضثطزی ،زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی ٚاحس چبثٟبض ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ) .
 زٚضی اظ ُٔٙم ٔٝقّٛغ  ٚپطتٙف ذّیذ ـبضؼ  ٚاتهبَ ٔؿتمیٓ ث ٝالیب٘ٛؼ ٙٞس .
ٚ رٛز ا٘ٛان تؿٟیالت ٔ ٚعایب ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚثبظضٌب٘ی .
 آة ٛٞ ٚای ٕٞیك ٝثٟبضی زض  ٕٝٞـه َٛؾبَ .
 زاقتٗ ربشثٞٝبی ـطاٚاٖ َجیعی  ٚتبضیری .
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 -1تخفیفات:

 1-1ترفیؿ زض ٞعی ٝٙا٘جبضزاضی ثطای وب٘تیٙطٞبیی و ٝثب قٙبٚض ثُٙٔ ٝم ٝآظاز ٚاضز ٔی ق٘ٛس .
 1-2ترفیؿ زض ٞعی ٝٙتزٟیعات ثٙسضی ثطای وب٘تیٙطٞبیی و ٝثب قٙبٚض ثُٙٔ ٝم ٝآظاز حُٕ ٔی ق٘ٛس .
 1-3ترفیؿ زض ٞعی ٝٙا٘جبضزاضی وبالٞبی نبزضاتی  ٚتطا٘عیتی ٚاضز قس ٜثُٙٔ ٝم ٝآظاز.
 1-4ترفیؿ حُٕ اظ ٔجساء ثٔ ٝیعاٖ  %10اضظـ ؾیؿ وبال .
 1-5ترفیؿ زض ٕ٘بیٙسٌی  ٚذسٔبت پؽ اظ ـطٚـ ثٔ ٝیعاٖ  %10اضظـ ؾیؿ وبال .
 1-6ترفیؿ ٌكبیف اعتجبض اؾٙبزی اظ َطیك یىی اظ ثب٘ىٟبی ُٔٙم ٝآظاز ثٔ ٝیعاٖ  25زضنس ؾیؿ وبال .
 – 2تسْیالت :
 2-1اضائ ٝتؿٟیالت ٔٙبؾت رٟت ٚاضزات وبال ثهٛضت تزبضی .
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 2-2اضائ ٝتؿٟیالت زض ذهٛل ٔبث ٝاِتفبٚت ٞعی ٝٙحُٕ وبَ .
ؾبظٔبٖ ٔٙبَك آظاز ایطاٖ اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ثطای ـعبِیت زض ظٔیٞ ٝٙبی شیُ اؾتمجبَ ٔی وٙٙس :
فعالیت ّای اقتصادی:
1د ـعبِیت ٞبی تِٛیس نٙعتی (تِٛیس ،پطزاظـ  ٚثؿت ٝثٙسی وبال  ٚپطٚضـ  ٚتىخیط آثعیبٖ  ٚؾبیط ٔٙبثع زضیبیی)؛
2د ـعبِیت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝنٙبیع ٘فت ٌ ٚبظ  ٚپتطٚقیٕی  ٚنٙبیع ثبالزؾتی  ٚپبییٗ زؾتی؛
3د ـعبِیت ٞبی ثبظضٌب٘ی (نبزضات ،نبزضات ٔزسزٚ ،اضزاتٚ ،اضزات ٔزسز ،تطا٘عیت  ٚحُٕ ٔزسز)؛
 4د ـعبِیت ٞبی ذسٔبت ثبظضٌب٘ی (تبؾیؽ آغا٘ؽ ٞبی ٔرتّؿ حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی ،ظٔیٙی  ٚزضیبیی وبال ٔ ٚؿبـط ). . ٚ؛
 5د ـعبِیت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝثب٘ىساضی ثطٔ ٖٚطظی  ٚاضائ ٝذسٔبتی ٔرتّؿ ثیٌٕ ٝطی؛
 6د تبؾیؽ ٔٛؾؿبت حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی ،ظٔیٙی ،زضیبیی ثطای وبال ٔ ٚؿبـط؛
7د ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ظٔیٞ ٝٙبی ـٗ آٚضی اَالعبت  ٚتىِٛٛٙغیٟبی ؾُح ثبال ()High-Tech؛
8د ایزبز ٕ٘بیكٍبٞ ٜبی زایٕی عطي ٚ ٝتٛظیع وبالٞبی نٙعتی ٔ ٚهطـی؛
ة) ٔكبضوت زض ؾبذت  ٚتىٕیُ أىب٘بت ظیطثٙبیی  ٚذسٔبت عٕٔٛی:
1د ؾبذت  ٚیب تىٕیُ ـطٚزٌب ،ٜثٙسضٌب ،ٜتبؾیؿبت ثٙسضی ٔطث ٌٛث ٝآٖ  ٚؾبیط تطٔیٙبِٟبی حُٕ ٘ ٚمُ ٔؿبـط  ٚوبال
2د ؾبذت ٘یطٌٚبٞ ٜبی ثطق ثط اؾبؼ ضٚـ ٞبی  . . . ٚ B.O.O.T ٚ B.O.T؛
3د تبؾیؽ وبضذب٘زبت آة قیطیٗ وٗ  ٚتٛؾع ٝؾیؿتٓ ٞبی آثطؾب٘ی؛
4د ایزبز ا٘جبضٞبی عٕٔٛی ،ؾطزذب٘ ٚ ٝؾبیط ٔٛؾؿبت ثبظضٌب٘ی؛
 5د ایزبز  ٚتىٕیُ أىب٘بت ٔربثطات  ٚاضتجبَبت ضا ٜزٚض؛
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زض رؽطاـیبی التهبزی ٚیػٌی ثبضظ التهبز أطٚظ ،تؽییطات ؾطیع اؾت .زض چٙیٗ التهبزی وكٛضٞبیی ٔی تٛا٘ٙس ٔٛـك ثبقٙس وٝ
لبثّیت تُجیك ثب تؽییطات ضا زاقت ٝثبقٙس .وكٛضٞبی و ٝزض آٟ٘ب ٔیعاٖ ـعبِیتٟبی وبضآـطیٙب٘ ٝثبالتط اؾت ثٚ ٝاؾَُ ٝجیعت
وبضآـطیٙی زض تُجیك ثب تؽییطات ،لبزض٘س تب زض التهبز رٟبٖ ٔٛلعیت ثٟتطی وؿت وٙٙس .تحمیمبت ا٘زبْ قس٘ ٜكبٖ زاز ٜاؾت
و ٝضقس التهبزی ثبأٙیت قؽّی ؾُح ـعبِیت ٞبی وبضآـطیٙبٕ٘ٞ ٝجؿتٍی زاضز .ث ٝعٛٙاٖ ٔخبَ زض تحمیك ( General
) Entrepreneurship Monitorو ٝث ٝنٛضت ؾبِیب٘ ٝـعبِیتٟبی وبضآـطیٙی  ٚتبحیطات آٖ زض وكٛضٞبی ٔرتّؿ ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٔی زٞس  ٚزض حبَ حبيط زض ثیف اظ  20وكٛض رٟبٖ نٛضت ٔیٍیطز ،ایٗ ٘تیز ٝث ٝزؾت آٔس ٜاؾت و٘ ٝطخ
ضقسالتهبزی یه وكٛض ضاثُٔ ٝعٙی زاضی ثب ؾُح أٙیت ّٔی  ٚـعبِیت ٞبی وبضآـطیٙب٘ ٝآٖ وكٛض زاضز .و ٝزض ٚالع احطات
رب٘جی ضقس  ٚتٛؾع ٝالتهبزی ثب ا٘سوی زلت زض چٍٍ٘ٛی ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜی ٔطزْ ؾُح قٟط ُٙٔ ٚم ٝآظاز چبثٟبض  ٚیب ثطضؾی
ضقس  ٚتٛؾع ٝأىب٘بت قٟطی لبثُ زضن اؾت.

A

جذب کارآفزیٌاى بزای فعالیت در هٌاطق ٍیضُ اقتصادی
ٔٙبَك آظاز ٚ ٚیػ ٜالتهبزی ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ذبل ذٛز ازاضٔ ٜی ق٘ٛس َ ٚجك لب٘ ٖٛاظ ثؿیبضی اظ ٔحسٚزیت ٞبی وؿت  ٚوبض
و ٝزض ربٞبی زیٍط وكٛض ٚرٛز زاضز ٔعبؾ ٞؿتٙس .ثب تٛر ٝث ٝثطذی قطایٍ ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ظٔب٘ی ،ثٍٙبٟٞبی ـعبَ زض ایٗ
ٔٙبَك زض ایٗ ٔٙبَك ٔی تٛا٘ٙس ٔٛاز اِٚیٔ ،ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ٚاضز  ٚنبزض ٕ٘بیٙس ثس ٖٚآ٘ىٔ ٝحسٚزیتی
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زاقت ٝثبقٙس یب عٛاضو ٌٕطوی یب عٛاضو ٌٕطوی پطزاذت ٕ٘بیس .ثط اؾبؼ تهٕیٓ ٌیطی اذیط ،ثب٘ه ٞبی ذبضری اظ ایٗ ثٝ
ثعس ٔی تٛا٘ٙس قعجبت ذٛز ضا ٘یع زض ایٗ ٔٙبَك زایط ٕ٘بیٙس.
اثتسا تهٛض ٔی قس ایٗ ٔٙبَك ثُٛض وّی ثٔ ٝطاوعی ثطای نٙبیع نبزضاتی تجسیُ ذٛاٙٞس قس ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ذبضری
لبثُ تٛرٟی ضا رصة ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز  ٚث ٝعٛٙاٖ پّی ثطای ا٘تمبَ ـٙبٚضی عُٕ ذٛاٙٞس وطز .ثٞ ٝط حبَ زض عُٕ ثطذی اظ ایٗ
آضظٞٚب آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝا٘تظبض ٔی ضـت ثٛیػ ٜزض ٔٛضز ٔٙبَك آظاز ربٔع ٝعُٕ ٘پٛقیس .زض ٞط حبَ ثطذی ثُٛض ٘ؿجی زض تحمك
وبضوطزٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜثٛٔ ٝـمیت ٞبی زؾت پیسا وطز٘س  ٚزض ٚالع قٕبضی اظ ٚاحس ٞبی نٙعتی ثٛیػ ٜثٍٙبٟٞبی
نٙعتی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ث ٝایٗ ٔٙبَك رصة قس٘سَ .ی آٔبض اعالْ قس ٜزض ؾبَ  1383اظ ٞط ٚ 30احس نٙعتی و ٝزض ُٔٙمٝ
آظاز چبثٟبض لطاض زاقت ٝا٘س اظ ثٍٙبٟٞبی وٛچه ثٛز ٜا٘س.
ثُٛض ٔخبَ حسٚز یه ؾ ْٛثٍٙبٟٞبی نٙعتی زض ُٔٙمٚ ٝیػ ٜالتهبزی ؾیطربٖ ثط اؾبؼ ٌعاضقبت ٔحهٛالت ذٛز ضا ثٝ
وكٛضٞبی ذبضری نبزض ٔی وٙٙس .ایٗ ا ٔط ثٔ ٝعٙبی آٖ اؾت و ٝاٌط ظیط ؾبذت ٔٙبؾت  ٚآظازی عُٕ زاز ٜقٛز ثٍٙبٟٞبی
وٛچه نٙعتی ایطاٖ لبزض ث ٝازؼبْ زضالتهبز رٟب٘ی ٞؿتٙس .ایٗ ٘ؿجت ثٔ ٝطاتت ثیكتط اظ ٘ؿجت ثٍٙبٟٞبی وٛچه نٙعتی
ـعبَ زض ؾبیط ٘مبٌ ایطاٖ اؾتٚ .يعیت زض ٔٙبَك آظاز تزبضی ثُٛض وّی ٔتفبٚت اؾتٞ .ط چٙس ٚاحسٞبی ٔؿتمط زض ایٗ
ٔٙبَك ثبیؿتی ثركی اظ تِٛیسات ذٛز ضا نبزض وٙٙسِٚ ،ی زض عُٕ اضظیبثی ٔی قٛز و ٝثیكتط تِٛیسات آ٘بٖ یب تٛؾٍ ٔؿبـطاٖ
ٔٙبَك آظاز یب اظ َطیك ضٚیٞ ٝبی ٔعٕٚ َٛاضزات ث ٝوكٛض ٚاضز ٔی ق٘ٛس .زض ٘تیز ٝث ٝنٛضت وبضوطزی تِٛیسات ٔٙبَك آظاز
تزبضی ربیٍع یٗ ٚاضزات ٞؿتٙس تب ایٙى ٝنبزضاتی ثبقٙسٞ .طچٙس تب چٙس ؾبَ ٌصقت ٝتعساز ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ زض ثرف ٞبی
ٔرتّؿ نٙعتی زض چبثٟبض وٓ ثٛز  ٚعسْ تٛرٔ ٝؿئٛالٖ ث ٝایزبز ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای ایزبز ـعبِیتٟبی التهبزی ثبعج
رٌّٛیطی اظ ٚاضز قسٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ زاذّی  ٚذبضری ثطای ؾطٔبی ٌ ٝصاضی زض ایٗ ُٔٙمٔ ٝی قس؛ أب لٛا٘یٗ تهٛیت قسٜ
اذیط زض ایٗ ظٔی ٝٙثبعج تحطیه ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ثطای ـعبِیت زض ایٗ ُٔٙم ٝقس ٜاؾت و ٝایٗ ازعب ثب ٔكبٞس ٜتعساز ؾطٔبیٝ
ٌصاضی ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ثرف ٞبی ٔرتّؿ نٙعتی ،ذسٔبتی  ٚتزبضی زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض لبثُ ٔكبٞس اؾت.
وبضآـطیٙبٖ زض ایزبز اقتؽبَ  ٚأٙیت ٘یع ٘مف ٕٟٔی ایفب ٔی ٕ٘بیٙس .زض حسٚز ٘یٕی اظ وبضوٙبٖ وكٛضٞبی تٛؾع ٝیبـت ٝزض
وؿت وبضٞبی وٛچه ٔكؽ َٛـعبِیت ٞؿتٙس .ثیكتط ٔكبؼُ رسیس ضا وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ایزبز ٔیىٙٙس  ٚؾ ٟٓایٗ
وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه زض ثبظاضٞبی وبض زض حبَ اـعایف اؾت .اظ ؾبَ  1980تبو ٖٛٙوؿت ٚوبضٞبی وٛچه زضالتهبز آٔطیىب
ثیف اظ ٔ 34یّی ٖٛقؽُ ایزبز وطز ٜا٘س .حبَ آ٘ى ٝاظ تعساز وبضوٙبٖ قطوت ٞبی ثعضي زض ایٗ وكٛضٞب وبؾت ٝقس ٜاؾت .وٝ
ایٗ ُّٔت زلیمب زض ٔٛضز وكٛض ععیعٔبٖ  ٚثبالذم ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض ٘یع نبزق اؾت .وٌٛ ٝا ٜایٗ ازعب ،آٔبضٞبی اعالْ قس ٜاظ
ؾٛی ٔٙبثع ٔطث َٝٛزض ٔٛضز اـطاز ٔكؽ َٛث ٝوبض زض ٔكبؼُ ایزبز قس ٜزض َی ؾبَ ٞبی اذیط زض ُٔٙم ٝآظاز چبثٟبض اؾت.
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ًتیجِ گیزی ٍ پیطٌْادات:

نٙبیع وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ایطاٖ تمطیجبً ثطای ضلبثت زض ثبظاض رٟب٘ی آٔبز٘ ٜیؿتٙس  .ایٗ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ٘ؿجی ٘بقی اظ عُّ ٔرتّؿ
التهبز والٖ  ٚذطز  ٚقطایٍ أٙیتی  ٚـطٍٙٞی  ٚارتٕبعی اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ،زٌ ٚط ٜٚاظ عٛأُ ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ ثٚ ٝیػ ٜحبئع
إٞیت ٞؿتٙس.اِٚیٗ عبُٔ،اِٛٚیت زازٖ ث ٝنٛضت ؾٙتی ثَ ٝطح ٞب  ٚقطوت ٞبی ثعضي ثٛز ٜاؾت وٛٔ ٝرت ؼفّت اظ نٙبیع
وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ  ٕٞ ٚچٙیٗ ـعبِیت ٞبی وبضآـطیٙب٘ ٝقس ٜاؾت .زٔٚیٗ عبُٔ عسْ أٙیت قؽّی  ٚثی عاللٍی ربٔع ٝعّٕی ثٝ
ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔی ثبقس .ایٗ ز ٚعبُٔ زض ٚالع ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ ٞؿتٙس ظیطا ثیكتط ُٔبِعبت ٔطثٌٛ
ث ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ زض وكٛضٞبی زیٍطث ٝزِیُ أٙیت ّٔی تٛؾٍ زِٚت تكٛیك  ٚتبٔیٗ ٔبِی قس ٜا٘س ٚ .زض ٔمبثُ
اظ َطیك ایٗ ُٔبِعبت ؾیبؾت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝایٗ ثٍٙبٟٞب ث ٝزِٚت تعضیك قس ٜاؾتٚ .اثؿٍی ٔتمبثُ تحمیمبت  ٚؾیبؾتٍصاضی
ٞب یه حّم ٝآٔٛظقی ایزبز ٔی وٙس و ٝاظ ٘تیز ٝآٖ ضٚیىطزی ُٔٙمی ٔ ٚتطلی ثطای اضظیبثی  ٚثٟجٛز ذٍ ٔكی ثطای ثٍٙبٟٞبی
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وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔتجّٛض ٔی قٛز .ایٗ حّم ٝآٔٛظقی زض ٌصقت ٝزض ایطاٖ ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت یب حسالُ ذیّی ذٛة عُٕ ٕ٘ی
وطز ٜاؾت .تالـ ٞبی ؾبظٔب٘سٞی قسٔ ٚ ٜتٕطوع ٍ٘ ٚطـ ٞبی رسیس ثطای ثؿیذ زا٘كٍبٟٞبی وكٛض  ٚاذتهبل زازٖ ثرف
لبثُ ٔالحظ ٝای اظ تٛا٘بیی وبضقٙبؾی آ٘بٖ رٟت ذسٔبت ضؾب٘ی ث ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ يطٚضت زاضز .قبیس الظٔ ٝایٗ
أط یه تالـ ٔٛحط ٍٕٞب٘ی ثطای تؽییط ثمبیبی تفىطات التهبزی ٔحى ٓٞ ،زض ؾُح زِٚت  ٓٞ ٚزض ـًبٞبی آٔٛظقی ٔی
ثبقس .ایٗ أط ٚظیف ٝؾٍٙیٙی ثط زٚـ ؾبظٔبٖ تبظ ٜتبؾیؽ نٙبیع وٛچه  ٚقٟطوٟبی نٙعتی ایطاٖ ٔی ٌصاضز ،و ٝتالقی
ٕٞبٔ ٚ ًٙٞتٙبؾت ثطای ٟ٘بزؾبظی ٔی تٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ یىی اظ اِٛٚیت ٞبی ا َٚآٖ ث ٝقٕبض آیس.
ٔٛـمیت زض رؽطاـیبی التهبزی زض اثعبز وٛچه  ٚیب ثعضي ،ثؿت ٝثٞٛٔ ٝجت ٚرٛز ٔٛاز ذبْ زض وكٛضٛٔ ٚ ،لعیت اؾتطاتػیه ٚ
رؽطاـیبیی ٚ ٚيعیت آة ٛٞ ٚایی وكٛض ز اضز .ثب ایٗ حبَ زض ٔمیبؼ ثؿیبض ثعضٌتط ،وبضآیی التهبزی یه وكٛض ثؿتٍی ثٝ
ویفیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی  ٚأٙیت پبیساض آٖ ٘یع زاضز .زض آٖ ضاثُ ،ٝاٌط وكٛضی ثرٛاٞس ؾُح ضلبثت پصیطی ثیٗ إِّّی  ٚیب
اقتؽبِعایی ضا ثیكتط ٌؿتطـ زٞس ،تٛؾع ٝوبضآـطیٙی أطی يطٚضی اؾت .ثٙبثطایٗ تٛنیٔ ٝی قٛز:
 اقبع ٝـط ًٙٞوبضآـطیٙی زض وكٛض ثٛیػ ٜزض ٔیبٖ رٛا٘بٖ تكٛیك قٛز .أىبٖ ایزبز تٕبؼ ثیٗ نبحجبٖ وؿت  ٚوبضٞبی ٔٛـكثٙٔ ٝظٛض ایزبز « ٘مف اٍِٛیی» ثطای آ٘بٖ ثبیؿتی ـطاٌ ٓٞطزز .ثط٘بٔٞ ٝبی وبضی ٔٛلت ثطای رٛا٘بٖ زض َی ٔطذهی ٞب ٚ
تعُیالت ثبیس ـطا ٓٞقٛز  ٚثٚ ٝیػ ٜآٟ٘ب ثبیس ثب ض٘ٚس ٔسیطیت وؿت وبض ٔؿتمُ آقٙب ق٘ٛس.
 اعتالی ایزبز ٔسیطیت ذهٛنی  ٚیب ٟ٘بزٞبی آٔٛظـ وبضآـطیٙی زض ؾُٛح ٔرتّؿ  ،ثعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثطلطاضی وؿت  ٚوبضٞبیذطز ٕٞ ٚچٙیٗ وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ .
 اعتبی رٛایع ث ٝوبضآـطیٙبٖ ث ٝذبَط زؾتأٚضزٟٞبی ٚیػ ٜزض ظٔیٛ٘ ٝٙآٚضی ،نبزضات ،ایزبز اقٙؽبَ ٚ ،أخبَ آٖٔ .طاؾٓ ٞبیؾبال٘ ٝاعُبی رٛایع ثبیؿتی تٛؾٍ تّٛیعی ٚ ٖٛؾبیط ضؾب٘ٞ ٝبی ٍٕٞب٘ی پٛقف ذجطی زاز ٜق٘ٛس.
 ثب ایزبز ٔطاوع ـٙبٚضی اَالعبت  ٚاضتجبَبت زٙٔ ٚظٛض،ٜاظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی پطذُط زض ظٔیَ ٝٙطح ٞبی ٔحممیٗ رٛاٖ زض أطاَالعبت  ٚاضتجبَبت حٕبیت ذٛاٙٞس قس  ٚچٙیٗ قطوت ٞبی ٘ٛپبیی زض َی ؾبَ ٞبی اثتسایی حیبت و ٝثب ٔربَطات ظیبزی
ٔٛارٞ ٝؿتٙس ٔٛضز حٕبیت لطاض ٔی ٌیط٘س .چٙیٗ ٔطاوعی ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ٙس ث ٝعٛٙاٖ ٔطرع زاذّی ثطای ثٍٙبٟٞبی وٛچه
ٔٚتٛؾٍ ـعبِیت وٙٙس  ٚآ٘بٖ ضا ثب ٔٛـمیت ٞط چ ٝتٕبْ تط ثب تزبضت اِىتط٘ٚیىی  ٚوؿت ٚوبض اِىتط٘ٚیىی آقٙب ؾبظ٘س.
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 .9نٕس آلبیی،رّیُ(،)1377اظ وبضآـطیٙی تب ربٖ آـطیٙی٘،كطی ٝوبضٚربٔع،ٝقٕبض.27ٜ
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 .13وطثبؾی،عّیٔ،حٕس ِٚسذب٘ی ،قطاـت ٚحبٔس عظیٓ ظازٌبٖ(ٔ،)1381طٚضی ثط ازثیبت وبضآـطیٙی،ـهُ ٘بٔ ٝنٙبیع قٕبض.33 ٜ
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