
 

 پژوهشگاه شاخص پژوه

  پژوهشگاه شاخص پژوهفرزانه شوکاپور، دانش آموخته  خانمي مستخرج از رساله مقاله سواحل مکران 

 در مقطع دکتري،رشته ي جغرافيا برنامه ريسي شهري

 شيعه  اسماعيل با راهنمايی اقاي دکتر شفقی و مشاوره دکتر

 عنوان:

اجتماعی و زيست محيطی منطقه و ارائه يک چارچوب بررسی نقش بنادر در توسعه اقتصادي، "

 "کلی در راستاي توسعه بنادر ايران

،  تزرسي ًمص تٌادر در تَسعِ التصادی تِ، پژوهشگاه شاخص پژوه خاًن فزساًِ پَر داًص اهَختِ  در ایي همالِ

 هىزاى ایزاىسَاحل جٌَب ضزلي  اجتواعي ٍ سیست هحیطي هٌطمِ ٍ ارائِ یه چارچَب ولي در راستای تَسعِ تٌادر

تْزُ SWOT هیذاًي تِ ّوزاُ تىٌیه هصاحثِ عویك در وٌار استزاتژی  هي پزداسد . تزای ًیل تِ ایي ّذف اس رٍش 

اس اتشار پزسطٌاهِ اطالعات است. ، تزای جوع آٍری اطالعات اس جاهعِ آهاری ٍ جْت تجشیِ ٍ تحلیل تزدُ ضذُ 

ّوِ اسٌاد ًَضتاری)اعن اس هماالت ، وتة، ًطزیات ٍ ... ( وِ در ری ایي پژٍّص را استفادُ ضذُ است . جاهعِ آها

چاتْار ، وٌارن ، تیس ، سرآتاد ، پشم ٍ  تزیس ( هي  )حَسُ تٌادر  جٌَب ضزلي ایزاى سَاحل هىزاى تٌادری ّوچَى 

ر در استاى سیتاى ٍ تلَچستاى تاضٌذ ٍ ّوچٌیي هطلعیي ولیذی اس جولِ وارضٌاساى ) آوادهیه ٍ اجزایي ( حَسُ هذوَ

اس ًظز اًتخاب تز اساس هیشاى  ی تذست آهذُاستزاتژی ّااًذ تطىیل هي دّذ . سزاًجام  )در سالْای اخیز( تَدُ

 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت ، وِ ًتایج حاصلِ تذیي لزارًذ : QSPMجذاتیت تا تىٌیه 

تثلیغات گستزدُ تیي الوللي در سَاحل هىزاى تز اساس اٍلَیت تِ تزتیة ،  STاستزاتژی ّای اٍلَیت تٌذی ضذُ ی 

تَجِ السم ٍ سزهایِ ، در سهیٌِ تَاًوٌذی ّا ، لاتلیتْا ٍ هَلعیت هٌطمِ تِ هٌظَر جذب اپزاتَرّای تخص خصَصي

رتماء فعالیتْا ٍ خذهات تَسعِ ٍ تْثَد ٍ ا، گذاری ّزچِ تیطتز در اهَر سیز تٌایي تٌادر ضْیذ تْطتي ٍ والًتزی چاتْار

جذب ّز چِ تیطتز سزهایِ گذاریْا ی داخلي ٍ ،  فزٍدگاّي ٍ سیز ساخت ّای هزتَط تِ گستزش حول ٍ ًمل َّایي

واّص لَاًیي ٍ همزرات ،  خارجي تخص خصَصي ٍ سَق دادى ّز چِ تیطتز آًْا تِ سوت فعالیت ّای هَلذ صٌعتي

تَسعِ ٍ تْثَد راّْای ارتثاطي جادُ ای تیي  ، ظ التذار ٍ هٌافع هليدٍلتي در چگًَگي ادارُ هٌطمِ آساد ضوي حف

هطْذ ٍ اتصال تِ ضثىِ سزاسزی ایزاى ،  –اّتوام ٍیژُ جْت احذاث راُ آّي چاتْار ٍ  چاتْار تا سایز ًماط وطَر

 هي تاضذ .  پاوستاى ٍ آسیای هیاًِ

 

 ُ.پژٍّطگاُ ضاخص پژٍعلن در  ٍ تَلیذ تِ اهیذ پیطزفت رٍسافشٍى


