
 

 همقدم

ماهیتتبرجامتتاارراازتتاراسرلتتفرم تتحتیرر تت ر ر  تت ررر

نوع ردررپیوندرز گاز گرریدلپتمازیفراسب.رالنرزوارقرج

گونیرالقاررجاررشدر رزوسعیراق صادیرالاانردررآمدهر رالن

شدهرکیرخا م راصت رجاماا،رزولیدرثا تر ررراهرجاایر

الاانیانراسب.ررارغراسردرس  رلارنادرس  رالتنرگتراره،ررر

ممهوریراسالم رالاانردررجاهتیرک تون ردررشتاال  رررر

استتب.رقتتااررداردرکتتیر متتاارمتتترارجتتیر  تت رجامتتاار

زحو ترج یاررمدیراخیاردررست  رسیاستبرداختت رررر

کامالًر کالبراسرآنرداردرکیرگ  مانرسیاسبرختارم رر

د لتتبرلتتاسده ردررد رهرجعتتدیرنیتترراستت مااررخواهتتدر

داشبر رالنرجدلنرمع  راسبرکیرممهتوریراستالم ررر

کماکانرجارزعهداترخودردررچتارچو رمت نر ررتاام نرررر

ماارجتاایررتا ررر ال،رم نرجارجاماارپالب دراسب.رجاالن

شتودرکتیرد رررررایرنوش یرشدهر رز  یارم رگونیرغاج رجی

اسران ظاررالاانرجوده،رچااکیرنگاهرممهوریراستالم رجتیررر

جتوده،رر«ررتاام نر» ر«رمت نر»جاماارزوأمانرم ماکررجتارر

زوارتقرر«رمت نر»لکنررا رغاج رزماکررن ب اًرصا رجار

هتایرجتانک ر رعمتکتادررررردارد.رنگاهرالاانرجیرررعرزحال 

ختوج رمیلتدرالتنرررررقاجت ردررالتنرخصتوهرجتیرررررا رم

رد گانگ ررر اریرن ببرجیراماایرجامااراسب.

اس  باطرجارالتنراستبرکتیرالتنرمعتت ر زتتادررررررر

متدترنیترر متودرداشت یررررررر لکادهارجیرجاماا(ردررمیان

جاشدر رق عاًرم تتارراصتت راسرالتنر  تع،رممهتوریرررررر

ستتاسر رراستتالم رخواهتتدرجتتودهرچااکتتیرجامتتاارسمی تتیر

در رزوسعیراق صادیرشدهراسب.ررتارغررک  دهررشرز هی 

اسر عفر رناکارآمدیرجا کااس رداخت ،رمهتانرغتا ررر

قاعتتدزاًرنبالتتدردررزقولتتبرپاشتت ا ر رستتالعرقتتدرتررر

اق صتادیرالتاانرم تاعدترنمالتدهرعتتبرالتنرامتاردررررررررر

م ائ رسیاس ر رژئوپتی یک رنه  یراسب.رجیرهاانتداسهرر

قدرتراق صادیرممهوریراستالم رزقولتبرشتود،رجتیررررر

ایرالتاانرارتر دهرشتدهر ررررریرانرجارقدرترم  قیهمانرم

 متیرخوشتال درغتا ر رهمپیمانتانررررررهیچرالنرم حتیرجی

ر سبرکیرا  ًرهمکاریررایرآنرنخواهدرجود.راسالنرم  قی

گتااری(رالتاانرجتاررررراق صادیر اع راسرزجتارتر رستامالیرر

کشورهایرغاج رج یاررجیرآه ت گ ردرر تالرپیگیتایرررر

ادیرغا رجارزهتاانرراسبر رد ا،رهاگونیرهمکاریراق ص

هایرسیاس رشدهرکیررشاطرم وطرجیرزحققرجاخ رپیش

ر یرمتتوردرزیلیتتدرنظتتاارالتتاانرنی تتب.ررررررهتتیچرجتتی
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ایرجیرهمکاریراق صادیررمثال،رالاانرزومیر لژهرع وانرجی

جارآلمانرمبا لرداش ی،رامتارمعتا نرصتدراعظ ر ر سلتاررررر

اق صادرآلمانرپتیشراسرست ارمهامتاهرختودرجتیرزهتاانررررررر

راعالارک جالینر-ادهرکیرعادیرشدنرر اجطرزهاانصالحاً

م وطرجیرپالاشرمومودلبراساائی راسرستویرالتاانر ررر

آرال  ر لژهردرررهمچ ینردسبرکشیدنرزهاانراسرنقش

النراظهارنظاهاردررک اررج تیاریررر1جحاانرسورلیراسب.

گونیرموا عراسرسویردلگتارمقامتاترغاجت ،ررررردلگاراسالن

اق صتادیررانداسرر ش  راسرزعامالترست  رجتا یررررچش 

دهتد.رلتاا،ردررالتنرشتاالطررررررپیشرر یرالاانرقااررنمت ر

اسبرکیرجاخ رزحتیتگاانراسرگاالشر رچاخشرالتاانرر

جیرشاقرجاایرنجاتراق صادیرکشتوررستخنرجتیرمیتانررررر

رر2اند.رآ رده

الحال،رراهبادرد لبردررقبتالرم تحتیرج تیاررررررعت 

،رهمکاریراق صادیرز گاز تگرر«   رجاماا»راهبادیر

جخصوهرکشتورهایرار پتال رجتودهررررجارکشورهایرغاج ر

زاراسررهگاررپیوندراق صتادی،رهتیچرد ل ت رجتیرستمبرررررر

نقتتبرجامتتاارگتتاالشرپیتتدارنک تتد.راگاچتتیرج تتارجتتیررر

التاکا،رهمکتاریرکتالنراق صتادیررررررهتایررتوقررراس د ل

م اجقرآنچتیرنظتارممهتوریراستالم راستب،رزحقتقررررررر

نخواهدرلارب،رلکنرجارع البرجتیرراهبتادردرگیاستاسیرررر

اان،رد رراهکتاررن تب اًرعمتت ر رررراق صادیرغتا رجتارالتررر

م  ق رپیشرر یرممهوریراسالم رقاارردارد:رنخ بر

زقولبرص عبرگادشگایر رز هی ر توررشتها ندانرر

                                                           
 Shalal, A. (30 September, 2016). "Germanر.1

minister heads to Iran, business ties still limited". 

Reuters, at: http:// www. reuters. com/ article/ us- 

germany-iran-gabriel-idUSKCN12027T 

شتاقرهمچ تانررر"(.ر1395ختادادررر3شالع  رنیتا،رمح تنر ررر2.
دست ا رررقاج ،ردلپتماس رالاان ،ر]زحتی [.ر"ماندرم رریقرالاانر

 :راس

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1959181/ 

غاج ردررکشتورر رد ا،رزعامت رجتارغتا ردررچتارچو رررررر

رهایرکوچفر رم وسط.رج گاه

 جذب سرمایه از صنعت گردشگری

جتتار متتودراهمیتتبراق صتتادیر رراهبتتادیرصتت عبررررر

جاایرالاان،رالنرمو تو رکتامالًرمشتخ ر ررررگادشگایر

شتدترررهتایرالتنرصت عبرجتیرررررعیانراسبرکیرسلاساخب

هتایرم عتددرستاخ اری،ررررردچارر تعفرجتودهر رچتالشررر

مدلال  ر راق صادیرپیشرر یرالنرص عبرقتاارردارد.رر

دس ا ردهایرراام   رجاماارهمچتونرزتتعیفرالتاانرررر

هااستت ر رجهبتتودرچهتتاهرالتتاانردررستت  رمهتتانرنیتترر

یثیارشتتگار رجتتارمیتترانرمتتا رگادشتتگارن وان تت یرزتت

ختتارم رداشتت یرجاشتتد.رج تتارجتتاراظهتتاراتراخیتتاررررررر

ممهور،رمیرانرمتا رگادشتگارختارم ردررا  ررررررئیس

(ر1391هایرسیاس ر رسیاهرنمال رعتییرالتاانر ررهجمی

میتیونرن ارجتودهرکتیرالتنرزعتدادردررستالررررررر4.7جاررجالغ

لاج رجیرزوارقرجاماا(،رنردلفرجتیررر پسراسردسبر1394

جتارزومتیرجتیرزحتو ترررررر3میتیونرن ارشتدهراستب.ررر5.2

گار تتتتی،رارتتتترالشررداختتتتت ر رختتتتارم رصتتتتورت

پانصدهرارن ایرگادشگارزیکیدیرجارمعتتالترعدلتدهررر

رالنرص عبردررکشورراسب.

دررمیانرمعتالترپیشرر یرالنرص عب،رکمبتودرر

زالنرموانعرداخت ردررما رگادشگارجیررسامالیراسرمه 

عبرگادشگایردررکشوررجودهراسب.رلااراگاراهمیبرص 

خوج رزبیینرشتدهر رمتوردررررگیارکشوررجیرس وحرزصمی 

زیلیدرقتااررگیتاد،رآنگتاهر سمتیرزقولتبرالتنرصت عب،رررررررر

دارانر رزتاماانرررقانونگااریردررراس ایرزاغیبرسامالی

گااریردررص عبرگادشگایراستب.رستارلرررررجیرسامالی

                                                           
ر سرمهتان رررجررگداشتبردررمااست رررممهتوریرررئیسسخ انرر3.

رلاستتبرررستتان رارتتال (،رپالگتتاهر1395مهتتارر5گادشتتگایر 

 http://president.ir/fa/95487راس:ردس ا رقاج ممهوری،ر
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هایراق صادیررزقولبرص عبرگادشگایردرردلگار وسه

مشتاهدهراستب.رزحقتقرالتنرامتارررررررجت ر رام ماع رنیررقا

زومتیرررم  ترارآنراسبرکیرا  ًرن ببرجیراهمیبرقاجت ر

گیتاانرد ل ت ر ررررص عبرگادشگایردررس وحرزصتمی ر

اسآن،ررغیاد ل تتت ،ر  استتتیبرالجتتتادرشتتتودر رپتتتس

هایردررمالانرجاراع ایرام یاسهایرزشولق رجیررسامالی

سمبرجاساررگادشگایرهدالبرگادد.رناگ  تیرپیداستبررر

فران انراق صادی،رجاسگشبرستامالیردارایررکیرجاایرل

اهمیبرج یاریرجودهر راگارچ ینررتادیردررخصتوهررر

گتااریردررصت عبرگادشتگایرزومیتیرشتود،رررررررسامالی

صتورترخودکتارررررهارجیرستمبرالتنرصت عبرجتیرررررسامالی

سااسلارخواهدرشد.راع ایرانوا رام یاسهایرزشتولق راسرر

هایرزق ی  ر راماال رجتیرزومیتیرشتدنرررررسویردس گاه

رجخشد.رگاارانرش ا رم رچیرجیش ارسامالیهار

دررجعدرسیاست ،رچتالشراصتت رالتاانردررمتا رررررر

محتد دلبرست ارجتیرررر»گادشگارغاج ر ار پال (،رقانونر

رهشتت  رآمالکتتارنمال تتدگانرمجتتتساستتب.ر«رآمالکتتا

رکتتتیرکتتتادرزصتتتولبرراررا تتت (رآذرر17 ردستتتامبا

رکشتوررر38رشتها ندانررجاایررارمدلدیرهایرمحد دلب

رستت ارآمالکتتارجتتیرر ادلتتدر نجتتدر ا تتار تتالردررکتتی

راگتارررتاحررالنراسا رجار.یراسبگار ررنظاردررک  د،رم 

اسراج تدایرمتاهرمتار رستالررررررکشورر38رالنرشها ندان

رست اررستودانرر رعااقرسورلی،رالاان،رجیرمیالدیر2011

رر ادلتدررجتد نررگاشت یررمان تدررزوان درنم رجاش د،رکاده

اگاچیرالنرقانونردارایراست ث ائاز ررر4.شوندرآمالکار ارد

گتااررغاجت رررراسب،رلکنرمانعراصت ردررمتا رستامالیرر

کشتتورردررسمتتاهررر38استتب،رچااکتتیرج تتیاریراسرآنررر

 تتال،رکشتتورهایررکشتتورهایرار پتتال ره تت  د.رجتتاالن

                                                           
 .US Department of State (23 January 2016)ر.4

"Visa Waiver Program", at: https:// travel. state. 

gov/ content/ visas/ en/ visit/ visa- waiver- 

program.html#reference 

ار پال ردلگایرهمچتونرله ت ان،رکا است ،رر متان ،ررررر

کشتورررر38ا کاالن،رر سیی،رزاکییر ر...ردررمیتانرالتنررر

رلریرم  جم ردررچتارچو رررندارندرکیراگارجانامیقاارر

هایرالاانردررالتنرررهار رک  ول رهایرس ارزخانیررعالیب

زتومه ردررررکشورهارصورترگیتاد،ردست ا ردهایرقاجت ررر

رس وحراق صادرخادر اص رخواهدرشد.

نک تتیردلگتتارآنکتتیرالتتنرسیاستتب،رم حصتتارجتتیررر

کشورهایرار پال رنبوده،رجتکیرما رگادشگاراسردلگتارر

هتتان،رجتتیرهمتتانرمیتترانر ر  تت رجیشتت ا،رررم تتارقرم

دس ا ردهایراق صادیرجاایرممهوریراسالم ردررپت رر

خواهدرداشب.رلیکن،رزیکیدرجارما رگادشگارار پتال رر

سیاس رجارهد ر   ر-جیش اراسر یثرزعام راق صادی

هایرم  ماردلپتمازیتفر رارائتیررررجامااراسبرکیرزالش

مت ررزتدرل رقتانونرزحالرررزصولارمثببراسرالاانرجالدرجتیر

م حدهرعتییرالاانررارزتتعیفر رناکارآمتدررررمدلدرالا ت

هایر توررهاچیرجیشت ارررنمالدرزاراسرالنررهگار،رسمی ی

 رجد نردغدغیردلگتارشتها ندانرار پتال رنیتررمی تارررررر

رگادد.

 هاای  بنگاا  همکاری اقتصادی در چاارچبب  

 کبچک و متبسط

هتایرکوچتفر رررراسر یثرآمارر ردررجیانراهمیتبرج گتاهرر

ر2014م وسطردررس  ر ازحادلی(رار پا،رزارپالانرستالرر

درصتتدراسرزجتتارتردررستت  رازحادلتتیراسرر98متتیالدی،ر

میتیتونرج گتاهرکوچتفر رم وستطرار پتال ررررررر23سویر

درصتتدرر67صتتورترگار تتیرکتتیرالتتنرمقتتداررجااجتتارجتتارر

 رارقتاارررهایرمومودردررازحادلیراسب.رالتنرآمتاررررشغ 

 تتاک راسرالتتنرمو تتو راستتبرکتتیرجتتیشراسرنیمتت راسرر
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شدهرجیراق صتادرازحادلتیرار پتاراسررررریرزررلقرارر دهرارسش

ر5هارصورترگار یراسب.رسویرالنرج گاه

ال الیتتال ،ررم تتاحراق صتتاددانرگتدستت ین،رآنتتدرا

کوچتفر رررهتایرررج گاهرهایرشاخصیراسرمع قدراسبرلک 

رهتایررشتاکبرر رهتارررزولیدک  تدهررجتاررمقال یردررم وسط

راستب.رررتا شرر رصادراتردررهارآنرجه ارعمتکادرجررگ،

رصا بانر قوقرجاسدهر رسامالیرجاسگشبرناخرهمچ ین

رکتیرراستبررآنراسر تاک ررمتاکورررهتایررستالررر رسهاا

رجررگرهایرج گاهرجیرن ببرم وسطرهایرشاکبرعمتکاد

التتنراق صتتاددانرر.استتبرجتتودهرجازتتایر تتائررزولیتتدی

ردررم وستطرر رکوچفرهایرکیرج گاهراررالدرم ال الیال ر

رکیراندرکادهرزماکررهارجخشرجاخ ردررز هارال الیارکشور

رک تش،ررمبتمتان،ررقبیت رراسرست   ررص العرشام رعمدزاً

رستامالیرر رر تا ریررجتاررعمومتاًرر راسبرمواهااتر رچاا

رجتاررزتومه ررقاجت رررقاجبرنیرر رک  درم رکاررپالینرن ب اً

.ردارنتدررزوستعیرردر تالررکشتورهایرر رنوظهتورررجاسارهای

رکیراسبرشدهرجاعثرجاسارراسرخاص رهایررجخشرجارزماکر

رع توانررجتیررگاشت یررد ردهتیررظتا ررم وستطررهایررج گاه

ررشتدیرر رشتوندررشت اخ یررال الیاراق صادرمحاکیرموزور

ردرنهالتبرر ی.رک  تدررمحققررارکشوررالنرجاایرساردر ن

رمتایررجتیررالتاانرراستبررک درکیرجه ارگونیرزوصییرم رالن

رختاهررجختشررچ تدررجتاررز هارم  ا ترمحصو ترزولید

رشتاالطررجارجالدرهایرآنررسیاسبرهمچ ینر رک درزماکر

رجتاررهتایررجختشرردررنبالدرلر ماًر رجاشدرداش یرساسگاری

رزولیتدررجتاررزواندررم رجتکیرک درگااریررسامالیرجا رر ا ری

رشتاالط،ررجتاررم  استبررکتیررکی یبرجارس   رمحصو ت

ر6.لاجدردسبرمه رالنرجیرشوندررم رر سرجی

                                                           
 ."European Commission (2014). "Enterpriseر.5

Luxembourg: Publications Office of the EU, p. 4 

رستتخ اان راسرگرارشتت "(.ر1395متتادادرر13التتاانر رر سنامتتیر.6
رعتال ررمیس یرنش بردررار پال راق صاددانر،«گتدس ینرآندرا»

ر:اسردس ا رقاج ،ر"رلریرجانامیر رمدلالب

اسر یثرنظتای،رجتیراع قتادرج تیاریراسرمقامتاترررررر

د ل  ،رز هارراهرنجاترالاانراسرجیکاریر ررکتود،رزومتیررر

هایرکوچتفر رم وستطراق صتادیردررداخت ررررررجیرج گاه

کشورراسبهرهاچ دردررمقاارعم ،رنادلدهرگار نرالتنرر

ج یاریراسرالتنرررعمالًهاردررک اررمشک رنقدل گ ررج گاه

ع یتت رکشتاندهراستب.رراهکتاررررررهاررارجیرستمبرزررج گاه

هتایرار پتال ررارجتیرررررزواندرما رسامالیرمعقول رکیرم 

سمبرکشتوررز تالعرجخشتد،رزومتیرجختشرد ل ت ر ررررررر

هایرکوچفر رم وسطرار پال راسب.ررخصوص رجیرج گاه

مهبراسبرکیرنخ ب،ر جت ررراهمیبرالنرمو و راسآن

هارجتیرمیرانت راستبرررررگااریرالنرج گاهرسامالیر رسامالی

هتایرررتر ر درجیرجاساررالاان،رنتاقبرزحتال ررکیردررصور

.رد ا،رجتتیردلیتت رستتامالیرشتتددر تتا لیتیرآمالکتتارنخواهر

هتایرکوچتفر رم وستطرررررمحتد د،رهمکتاریرجتارج گتاهرررر

هایرجررگرار پال رنبوده،رجتکتیرررنیاسم درمشارکبرجانف

هتایرکوچتفر ردرمتیرد ارررررزوانراسرظاریتبرجانتفرررم 

ادیرجتاررار پال رنیتررجهتاهرجتادر رنهال تاً،رزعامت راق صترررررر

زتایرررهایرکوچفر رم وسطرار پال رس  ر ستیعررج گاه

گیتتاد،رهاچ تتدر جتت رراسراق صتادرکشتتوررراردررجتتارمتت ر

ر.نخواهدرجودزعامالترچشمگیار

در اقتتع،راگتتارممهتتوریراستتالم رجتتیرهمکتتاریرر

دارد،ر ساراستبرررزمالت رراق صادیرجت دمتدترجتارار پتاررر

هایراق صادیردررعمتقرکت رامتاردررست ح ررررررهمکاری

دس وررکاررختودرقتاارردهتد.رجتیرجیتان رررررررگ  ادهرراردر

هایراق صادیرار پال ردشتوارررردلگا،رما رسامالیرغول

 رعمدزاًرم وطرجیرزحققرشا ر رغیااق صتادیراستب،ررر

هتایرررلکنرهمکاریراق صادیرم ماکترردررقالتبرج گتاهررر

زواندراق صادرالاانرراق صادیرکوچفر رم وسطرجه ارم 

رند،رهاچ درراردررس ح ر سیعرجاراق صادرار پارپیوندرج
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 و راهکارهای پیشنهادی در قبال تعامل اقتصادی ایران و اروپا حفظ برجامررررر5

 

هاردرررگااریرالنرج گاهرسامالیر رسودر اص راسرسامالی

هتایرعظتی راق صتادیرررررماازبرکم اراسرکمپان رکشوررجی

راسب.

همچونرص عبرگادشتگای،رپیونتدراق صتادیرجتاررررر

هایرکوچفر رم وستطردرجادارنتدهررررار پاردررقالبرج گاه

پیامدهایرسیاس ر    رجاماا(راسب،رگاچیرالنرالراار

هتایرعظتی ررررمااکاهر رزعام رجارکمپتان رر مودرداردرکی

هتایرکوچتف،رررراق صادیردررار پار رهمکتاریرجتارج گتاهررر

هتایرررم وسطر رجررگرغیاار پال رنیرردررصتدررا لولتبرر

رزصمی رگیاانراق صادیرقااررگیاد.

 بندی جمع

هتایرجتالقوهرزحقتقرد رراهکتاررررررردرر الر ا ا،رسمی تیر

م ا  یر ما رسامالیراسررالقرص عبرگادشتگایر رر

هایرکوچفر رم وسطراق صتادی(ردرررراریرجارج گاههمک

کشورر مودردارد،راگاچیرموانتعرداختت ر رختارم ردررررر

هارقااررگار تیراستب.رجتیرنظتا،ررررررمقاج ررعتیبرلار نرآن

هتایرررزالنرچالشردررم یارالنرد رراهکار،رزحتال ررمه 

جانک راسبرکیرعمتالًرهاگونتیرزعامت ر راج کتاررعمت رررررر

 متودرآنکتیرررتعرالتنررررررارمانعرشدهراسب.رجاررراق صادی

هایرسیاس ر راق صادیرد لتبرررمعت ردررصدررا لولب

شتدهردرراج تدایرالتنرررررقاارردارد،رامارجتیرد لت رم تاحررر

هایرکتالنراق صتادیرمیتانرالتاانر ررررررنوش ار،رهمکاری

 تال،رررانداسرمثب  رجاخورداررنی ب.رجتاالنررار پاراسرچش 

اگارگشالش ر اقع ردررس  رزعامالتراق صادیرمیتانرر

گتااریرجتارررر رار پارشک رگیاد،رزماکترر رستامالیررالاانر

 کارهتتایرکوچتتفر رم وستتطررررگادشتتگایر رک تتبر

زتاراسردلگتارصت العر رررررماازبرج یاررجیشت ار رستالعرررجی

راهبادهتتایراق صتتادی،رجتتاایرکشتتوررستتودآ ررجتتودهر ر

متتدترالجتتادررمیتترانرجیشتت ایراسراشتت غالرراردررکوزتتاه

دا رخواهدرنمود.رنیاسیرجیراشارهرنی برکیراسممتیراهتر

اصت رد لبر را  ما ًرنظاارالاان،ر   رجامتااراستب،ررر

لاارهاگونیرزعام راق صادیرخادر رکالنرمیانرالتاانر رر

ار پاردررزثبیبرالنرهد رراهبادیرزیثیاگتااررخواهتدررر

رجود.


