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تاسیخچَ ایجاد هٌاعق آصاد تجاسی تَ پظ اص جٌگ جِاًی دّم تش هی گشدد کَ کشْسُای هتؼذد پظ اص اعتقالل آى سا 

. هاًذگی ُا یافتٌذساٍ دلی تشای جثشاى ػقة 

ایي کشْسُا ُوضهاى تا کغة اعتقالل عیاعی تَ دًثال اعتقالل 

صٌؼتی تش آهذًذ تا تذیي تشتیة کشْسُای خْد سا اص ّیشاًی – اقتصادی 

دسهیاى . ُای جٌگ جِاًی دّم سُا عاختَ ّ دس هغیش پیششفت قشاس دٌُذ

ًظشیَ ُای هتؼذد کَ تشای تْعؼَ صٌؼتی اسائَ شذ عیاعت تشْیق یا 

تْعؼَ صادسات هْسد تْجَ قشاس گشفت، عیاعت تْعؼَ صادسات ضوي 

سُایی کشْسُای هزکْس اص عشخْسدگی عیاعت ّاسدات، هی تْاًغت 

ایذٍ تشکیل هٌاعق آصاد دس . آًِا سا دس هغیش تْعؼَ اقتصادی قشاس دُذ

چٌیي فضایی شکل گشفت تا تذیي تشتیة ضوي ایجاد اًگیضٍ تشای عشهایَ 

 .گزاسی کوپاًی ُای خاسجی ّ تَ تثغ آى تکٌْلْژی جذیذ، اشتغال جذیذ ّ تْاى صادسات ّ کغة اسص فشاُن شْد

 دَُ اص ػوش خْد ًَ تٌِا اُویت خْد سا اص دعت ًذادٍ اًذ تلکَ کواکاى 7ُن اکٌْى هٌاعق آصاد تا پشت عش گزاشتي 

دس کاًْى  (عشهایَ ُای هالی، تکٌْلْژی، داًش ّفٌاّسی)تَ ػٌْاى یکی اص ساُِای جزب عشهایَ ُای تیي الوللی 

 . هٌغقَ آصاد دس عغخ جِاى فؼالیت داسًذ850تْجَ قشاس داسًذ تَ ًذْی کَ اهشّصٍ 

صٌؼتی هْسد تصْیة قشاس گشفت، دس هادٍ – دس کشْسهاى ایشاى ًیض دس تشًاهَ اّل تْعؼَ ایجاد عَ هٌغقَ آصاد تجاسی 

صٌؼتی جوِْسی اعالهی ایشاى دس ساتغَ تا اُذاف ایجاد هٌاعق آصاد – قاًْى چگًْگی اداسٍ هٌاعق آصاد تجاسی (۱)

تَ هٌظْس تغشیغ دس اًجام اهْس صیشتٌایی، ػوشاى ّ آتاداًی، سشذ ّ تْعؼَ » : تجاسی ّ صٌؼتی ایي چٌیي آهذٍ اعت 

گزاسی ّ افضایش دسآهذ ػوْهی، ایجاد اشتغال عالن ّ هْلذ، تٌظین تاصاسکاس ّ کاال، دضْس فؼال دس  اقتصادی، عشهایَ

ای، تْلیذ ّ صادسات کاالُای صٌؼتی ّ تثذیلی ّ اسایَ خذهات ػوْهی، تَ دّلت اجاصٍ دادٍ  تاصاسُای جِاًی ّ هٌغقَ

 . «شْد هٌاعق ریل سا تَ ػٌْاى هٌاعق آصاد تجاسی ّ صٌؼتی تشاعاط هْاصیي قاًًْی ّ ایي قاًْى اداسٍ ًوایذ هی

ُواًغْسی کَ هالدظَ هی شْد اُذاف هْسد ًظش قاًْى گزاس اص ایجاد هٌاعق آصاد ُواى اُذافی اعت کَ چٌذ دَُ 

 .پیش هْجة تْعؼَ اقتصادی کشْسُایی شذ کَ اص جٌگ جِاًی دّم جض ّیشاًَ ای اص آًِا تشجای ًواًذٍ تْد

تَ دًثال عیاعت ُای دّلت تذتیش ّ اهیذ تشای ایجاد تْعؼَ هتْاصى ّ تَ ّیژٍ سفغ هذشّهیت اص هٌاعق هشصی تا 

 هٌغقَ آصاد دس هٌاعق هشصی تَ تصْیة ُیات هذتشم 7اعتفادٍ اص ظشفیت ُای آًِا ، تؼذ اص هغالؼات هفصل ایجاد 
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دّلت سعیذ ّ تشای تصْیة تقذین هجلظ شْسای اعالهی شذ، کَ تؼذ اص دّ تاس عشح دس جلغَ ػلٌی هجلظ 

هتاعفاًَ سای الصم سا تشای تصْیة تَ دعت ًیاّسد صشف اص ًظش اص تذث پیشاهْى چشایی تصْیة ًشذى الیذَ هزکْس، 

ضشّسی داًغتین تا دس خصْص یکی اص هٌاعق آصاد پیشٌِادی دس الیذَ هزکْس تْضیخ دادٍ شْد تا تَ اُویت 

 اعتشاتژیک ّ ًقش تی تذیل آًِا دس تْعؼَ هٌغقَ ّ کشْس پی تشدٍ شْد 

 کیلْهتش هشص هشتشک اعت کَ اص آى تَ دسّاصٍ کشْسُای دْصٍ 380اعتاى اسدتیل یکی اص اعتاى ُای هشصی کشْس تا 

 . قفقاص یاد هی شْد

تا ایي ّصف اًتظاس هی سّد ایي اعتاى تا تْجَ تَ ظشفیت ُای هْجْد تَ پایگاٍ تضسگ کشْس تشای ّسّد تَ تاصاس 

کشْسُای دْصٍ قفقاص دس ًظش گشفتَ شْد ّلی هذشّهیت اًثاشتَ دس ایي اعتاى ّ تَ ّیژٍ ًقاط هشصی چٌاى اعت کَ 

ًَ تٌِا پاعخگْی اًتظاسات هشدم هٌغقَ ّاقغ ًشذٍ، تلکَ اص تؼذ هلی ًیض تشای ّسّد تَ تاصاسُای کشْسُای دْصٍ 

 . فققاص ّ هاّسا قفقاص اص ًقش ّ تاثیش آى غفلت شذٍ اعت

دس تیاى اُویت اعتاى اسدتیل ّ هٌغقَ آصاد دس ًظش گشفتَ شذٍ دس آى ، ُویي کافیغت تذاًین کَ هٌغقَ هزکْس دس 

 . کیلْهتش فاصلَ داسد300 هیلیًْی سّعیَ دذّد ۱43شوال اعتاى تَ ػٌْاى هٌغقَ آصاد اص تاصاس 

اص عشف دیگش شوال اعتاى اسدتیل تَ لذاػ ششایظ جْی ، خاک داصل خیض ّ تٌْع کشت ، هی تْاًذ تا جزب عشهایَ 

ُای خاسجی ّ ًیض تکٌْلْژی سّص دًیا دس صهیٌَ کشاّسصی ّ داهذاسی تَ یکی اص قغة ُای تاهیي هایذتاج غزایی 

 .سّعیَ تثذیل شْد، تذیِی اعت ایي هِن جض تا ایجاد هٌغقَ آصاد هوکي ًخْاُذ شذ

اهیذ اعت دس هاٍ ُایی کَ پیش سّی داسین تا ًگاٍ هجلظ فؼلی ّ هجلظ آیٌذٍ هقذهات تصْیة ایي هٌغقَ آصاد 

 .فشاُن شْد
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