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چکیده
مناطق آزاد فارغ از پیچیدگیهای دست و پاگیر بوروکراتیک و نیز تعرفهها و قوانین و مقررات سختگیرانهه تجهاری
و سیاسی نقش مهمی در نقل و انتقال کاال و تکنولوژی در دنیای اقتصاد بازی میکنند .سؤال اصلی مقاله ایهن اسهت
که به طور کلی مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ایران چه اهمیتی دارند و اینکه چگونه میتهوان بها
استفاده از این مناطق به مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد ایران نائل آمد؟ مناطق آزاد در ایران و به طور خها

منطقهه

آزاد چابهار با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانونگذاری کارآمد و پیشرفت گرا خواهند توانست هم زمینه مشهارکت
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
چابهار با پوشش دادن دو کشور افغانستان و پاکستان و نیز منطقه قفقاز و آسیای میانه میتواند سکوی رشد اقتصادی
منطقه شرق کشور باشد و توجه بازیگران اقتصادی منطقهای و بین المللی را به معطوف به ایران نماید .بها توجهه بهه
این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی بهه تللیهل و
تییین موضوع نقش و تنثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تنکید بر منطقه آزاد چابهار با تالش بهرای ارائهه مهدلی فهرا
منطقهای برای اقتصاد ایران پرداخته شود.

واژگان کلیدی :مناطق آزاد ،ایران ،منطقه آزاد چابهار ،اقتصاد ایران

( -1نویسنده مسئول) heydare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
تاریخ تأسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی  324 1و استقالل و تالش
شمار زیادی از کشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز میگردد .در ای نار
بر خالف این رویه تاریخ تأسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف
مرکزیت واردات و صادرات کاال توسط دولت به سال  6 33 1باز میگردد .در ادامه این روند مرکز بینالمللی جزی هر
کیش در جنوب ایران در سال  ۱۳۵۶به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357الیحه
واردات کاال با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ  ۱۸اسفند  ۱۳۵۸به تصویب شورای انقالب رس دی
و در نهایت در سال  ۱۳۶۸بر اساس تبصره  ۱۹قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه م یزر
 83س یزوریپ زا لا   

کشور شامل کیش ،قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تج نک یرا ددددد .اکن  نو بب بببا گذشت

انقالب اسالمی در ایران مناطق آزاد تجاری به  7مورد ش هباچ ،مشق ،شیک لما ا  ،ر ار و وکام و دنورا ،یلزنا ،س      
ت .اصو ًالًال  دازآ قطانم  د اب ناریا ر    
شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران اف سا هتفای شیاز تتت تتت
اهداف کالن و راهبردی چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ،پیش هلباقم و یریگ   
تها به عم یارجا و مو   
با فساد و بهبود فرایندها ،تالش برای تقویت رقابتپذیری و واگذاری عادالنه و رقابتی فرص 
طرحهای جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی آنها در ش ،قر غ ،بر

ش ناریا بونج و لام    

راهاندازی شده است (پیری سارمانلو.) 103 :6931 ،
جدول شماره  -1اصطالحات پرکاربرد مرتبط با مناطق آزاد
عنوان اختصاري

مترادف فارسي

عنوان كامل

منطقه انبار محصور

BWZ

Bounded Warehouse Zone

CECZs

Cross-border Economic Cooperative Zones

CDZs

Comprehensive Development Zones

CFEZs

Cross-border Free Economic Zones

EPZs

Export Processing Zones

ETDZs

Economic and Technological Development Zones

ETZ

Entrepôt trade Zone or free Transit Zone

FCs

Free Cities

FEZs

Free Economic Zones

FFZs

Free Financial Zones

FFTZ

Free Frontier Trade Zones

FPs

Free Ports

FTA

Free Trade Area

منطقه آزاد تجاري

FTZs

Free Trade Zones

مناطق آزاد تجاري

SEZs

Special Economic Zones

FGZs

Free Gambling Zones

NHIPs

New and High-tech Industrial Parks

PCA

Preferential Customs Area

SAEAs

Special Administrative and Economic Zones

SPs

Science-based Parks

SIPs

Science-based Industrial Parks
منبع)www.businessdictionary.com( :

منطقه همكاري اقتصادي مرزي
مناطق توسعه جامع
مناطق آزاد اقتصادي مرزي
مناطق پردازش صادرات
مناطق توسعه فناوري و اقتصادي
منطقه آزاد ترانزيتي
شهرهاي آزاد
مناطق آزاد اقتصادي
مناطق مالي آزاد
مناطق آزاد تجاري مرزي
بنادر آزاد

مناطق ويژه اقتصادي
طب ن د ی
مناطق آزاد شر 
کهای فناوري صنعتي نوين
پا ر 
منطقه آزاد گمر يك
مناطق اقتصادي و اداري ويژه
کهای علمي
پا ر 
کهای علمي صنعتي
پا ر 
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ی میانههه
ی محصوررر در خشکییی آس ای ی ی
ی کش هرو ای ی
ن راه دسترسی ی
بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیکت یر ن ن
ت فراوانی ی
ی
ت از اهمیت ت
ی آزاد است ت
(افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزس ات ننن و قزاقس ات ننن) بههه آب اه ی ی
ت اس لک ههه و اف یاز ششش
یگی در ؛؛ از جملههه س خا ت ت
ت می ی
برخوردار است و سازندگی و سرمایهگذاری فراوانی در آن ص رو ت ت
ن
ی  .ا ین ن
نالمللی ی
گنجایش بارگیری کشتیهای اقیانوسپیما و ساخت راهآهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین ن
بندر یکی از مهمترین چهارراههای کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب بازرگانی جهانی است .منطق راجتدازآ ه یی ییی-
صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ایران است که به دلیل قرار گرفتن در دهانهی اقیانوس هند و آبهای آزاد بهعنوان
کریدور شمال جنوب مطرح بوده و میتواند بسیاری از کشورهای محصور در خشکی را به تجارت ب لملا نی ل هب ی    
ویژه ترانزیت متصل نماید .چابهار در سال  ۱۳۷۰در راستای برنامه اول توسعه اقتص و یعامتجا و یدا

اهنشیپ هب د     

شورای عالی معماری و شهرسازی ،منطقهی آزاد اعالم شد (پرتوی .) 17 : 85 31 ،سرمايهگذاران مختلفى از کش هرو اى
آلمان ،هلند ،فرانسه ،کره ،ژاپن ،تايوان ،چين ،ايتاليا ،مالزي ،سنگاپور ،روسيه ،هند ،پاکستتان و چند ىبرع روشک ني    
حاشيه خليج فارس براى سرمايهگذارى به اين منطقه آمده و بررسىهاى الزم را براى حضور خ اد ماجنا شيو د هه هههاند
(عسگری کرمانی.)5931: 23 ،
سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ایران چه اهمیتی دارند
و اینکه چگونه میتوان با استفاده از این مناطق به مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد ایران نائل آمد؟ مناطق آزاد در ایران
ی کارآمد دنهاوخ ارگ تفرشیپ و      
و به طور خاص منطقه آزاد چابهار با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانونگ راذ ی ی
توانست هم زمینه مشارکت ایران را در اقتصاد جهانی از طریق صادرات تولیدات داخل را فراهم آورند و هم اینکه با
تأمین نیازهای وارداتی کشور به ویژه در حوزه تکنولوژی ایران را به قدرتی اقتصادی در سطح اقتصاد جه لیدبت ینا   
یتواند
نمایند .منطقه آزاد چابهار با پوشش دادن دو کشور افغانستان و پاکستان و نیز منطقه قفقاز و آس م هنایم یای ییی ییی
سکوی رشد اقتصادی منطقه شرق کشور باشد و توجه بازیگران اقتصادی منطقهای و بین الملل هب فوطعم هب ار ی

   

ایران نماید .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و
پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهاررر ب شالت ا   
برای ارائه مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد ایران پرداخته شود.
رویکرد نظری
اصطالح یا مفهوم مبادله آزاد و منطقه آزاد ،مفهومی قدیمی است؛ اما بحث درباره شکل نوین آن در چند دهه گذشتههه
فراگیر شده است .امروزه آوردن تعریف واحدي از منطقه آزاد به آسانی ممکن نیست ،زیرا که این مناطق از نظر شکل،
ی منطقههه
تهای چشمگیري با هم دارند؛ اما شناخت معناي واقعی ی
ماهیت ،عملکرد و اهداف در نقاط مختلف دنیا تفاو 
ن مقولههه
تهای مربوط به این ن
آزاد از دیدگاههای بین المللی و ملی به منظور ایجاد تفاهم مشترك براي مطالعات و فعالی 
ضروري است (عسکری و جعفری.) 43 :5931 ،
یگرفت که
در قرن  19و نیمه اول قرن بیستم ،منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد بود .منطقه آزاد مکان محدودي را در بر م 
ورود و خروج کاال در آن آزاد بود و چون این گونه مناطق در بنادر واقع شده بودند ،معمو ًالًال ناممم بند ازآ ر دد بههه خودد
یشد که تجارت آزاد در آن امکانپذیر بود .نخستین بن دا ررر
یگرفتند .بدین ترتیب تعبیر بندر آزاد به منطقهای اطالق م 
م
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شناخته شده آزاد جهان ،در حقیقت ،مناطق محصوري با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر چالیس و پیرائوس یونان
یترین بندر آزاد جهان که به طور مشخص براي افزایش حجم دادوستد پایهگذاری شد ،،بندررر آزاد
بنا شده بودند .قدیم 
یها واقع در جزیره د سال
روم 

در دریای اژه بود که باهدف افزایش حجم مبادالت تجاري بین مصر ،،یون نا  ،،سوررریه،

یشد .بعد از این به
شمال افریقا ،آسیا و رم تأسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام م 
یرسیم که وظایفی همانند بندر آزاد د سال
بنادر دیگری نظیر جنوا ،ونیز ،جبل الطارق م 

داشتند (صدیقی.) 10 : 84 31 ،

لهای مختلف مناطق آزاد
جدول شماره  -2روند پيدايش نس 

مناطق آزاد اقتصادي با محوريت
تجارت (نسل اول)

مناطق آزاد اقتصادي با محوريت
توليد (نسل دوم)

مناطق آزاد اقتصادي با محوريت
خدمات (نسل سوم)

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

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

منبع)https://freezone.lk( :

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

فهای مناطق آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد ،در سال
اولین منطقه آزاد تجاري که هدف تأسیس آن تا حدی با هد 
 1888میالدي در بندر هامبورگ ایجاد شد .موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ ،ایجاد مناطق آزاد دیگر را به ویژه در
ت در
اروپا باعث شد .کپنهاك در سال  ، 894 1دانزیگ لهستان در سال  1899و بندرهاي مالمو ،دیف ،وگناه مم ممم و تریست ت
اروپا ،سنگاپور ،هنگ کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادي بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد
شدند .به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبار داري ،انتقال کاال از یک وسیله نقلیه
یشد ( (رفیعی  نا ووو مس یدوع ،،
عبندی کلی در تجارت خالصههه م مم 
به وسیله نقلیه دیگر ،صدور مجدد کاال و در یک جم 
.) 68 :6931
از آن پس مناطق تجارت آزاد بسیار زیادي ،در سراسر جهان به وجود آمدند .در ای الا تتت متحدهه امریکا ،،ت یوصت ا بب بب
ب
الیحه مناطق تجارت در سال  ،4391منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال  1982در این کشوررر  68منطق ازآ ه دد
تجاري فعال ایجاد گردیده بود ،البته حجم مبادالت این بنادر و مناطق آزاد ،یک درصد از کل حجم تج جراخ ترا یی یی
ی
یگردید .در ادبیات مناطق آزاد ،بعد از جنگ جهانی دوم ،منطقه آزاد شانون درایرلنددد راکههه در ساللل
امریکا را شامل م 
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ن بارجذببب س یامر ههه خ یجرا ،،
یشناسند؛ زیرا براي اولین ن
 1959برپاشد به عنوان اولین منطقه آزادبه مفهوم امروزي آن م 
انتقال تکنولوژي وایجاد اشتغال از هدفهاي عمده منطقه آزاد شانون محسوب میشد (علیپورناندل.) 84 : 89 31 ،
امروزه تأسیس مناطق تجارت آزاد ،درسایرنقاط جهان اعم از :کشورهاي صنعتی ودرحال توسعه موردتوجه قرارگرفته
است .طبق مطالعات انستیتوي آدام اسمیت انگلستان درحال حاضرحدودچهارصد بندر و منطق ازآ ه د د تج را ييي وجودد
یتوان
دارد که هریک در مقیاسهای متفاوتی به فعالیت مشغول هستند .از مهمترین این مناطق در کشورهاي صنعتی م 
بندر هامبورگ درآلمان ،لینزدراتریش ،مارسیدرفرانسه ،روتردام درهلند ،سانفرانسیسکو ،میامی و نیویورك در امریک و ا
یت او ننن
نیز ناپل در ایتالیا و شانون در ایرلند نام برد .قبل از سال  6 96 1تنها منطقه آزاد تجاري در سطح قاره آس م ار ای یی یی
منطقه آزاد تجاري کانداال در هندوستان نام برد (رکن الدین افتخاری و دیگران.) 143 : 88 31 ،
س گردیددد .در ط ططی
ن تأسیس س
طی سالهای  70 - 6 96 1دو منطقه آزاد تجاري در کائوهسیونگ تایوان و باتاننن در فیلیپین ن
ط در کش رو
سالهاي  75 - 1971نیز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسیایی ایجاد گردید که از این تعداد نه منطقه فقط ط
مالزي و در کشورهاي کره جنوبی و تایوان نیز هر یک دو منطقه و همچنین در هندوستان و اندونزي یک منطقههه آزاد
ایجاد گردیده بود .رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاري باعث گردید که در اوایل دهه هشتاد میالدي نیز ن دزو هه منطقههه
آزاد تجاري در کشورهاي مالزي ،بنگالدش ،سریالنکا ،فیلیپین و تایلند به وجود آید .البته در سالهای اخیر بههه علت ت
ت
رقابت شدید مناطق آزاد تجاري ،کشورهاي مختلفی براي مقابله با این امر ،و همچنین با سیر بازگشت صنایع کاربر به
کشورهاي صنعتی ،اقدام به تأسیس پارکهای علوم و فنون نموده و در واقع این مناطق پیوندي بین مناطق آزاد تجاري
سنتی و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کردهاند (شادی طلب.) 141 : 1370 ،
یدهد كه از سال  1970تا سال  994 1در ا ـي االت متحـده آمر ـكي ا  283منطق اپورا رد ،ه     39منطق رد ،ه
آمارها نشان م 
آفريقا  43منطقه ،در خاورميانه  72منطقه ،در خـاور دور  38منطقه و جمعًاًا  526منطقه آزاد در جهان تأسيس گرديده
است .تـا سـال  2003در  611كشورجهان بيش از  3000منطقه آزاد تأسيس گرديده است (دهقانی.) 10 : 1373 ،
مفاهیمی که طی زمان و به وسیله کشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به کار گرفته شدهاند لزومًاًا یکسان نب دو هه و یک ک
ک
یکنند .به همین دلیل اصطالحات گوناگونی در کشورهاي مختلف براي مفهوم منطقه آزاد بیان
مقصود خاص را بیان نم 
تهای فراملیتی سازمان ملل در این رابطه  23اصطالح متفاوت را براي منطقه آزاد فهرست کرده
شده است .مرکز شرک 
است ،ولی اصطالحی که بیش از سایر اصطالحات در مجامع و سازمانهاي بین المللی و نشریات معتبر علمی جهان به
ی از تغییررر در اس ژتارت ييي توسعههه
یرود واژه منطقه پردازش صادرات است فلسفه رواج این اصطالح را باید ناشی ی
کار م 
صنعتی در کشورهاي درحال توسعه دانست (طالع.) 139 : 1378 ،
اقتصاددانان کالسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بینالمللی نیززز رفاهه جهاننن را حد ثکا ررر می ی
یکنددد.
اسمیت معتقد بود اگر هر کشور در تولید کاالیی که در آن کارایی بیشتری دارد ،تخصص یابد و مازاد کاالی تولیدی ی
ی
ت .این ن
ن
خود را با کاالیی که در تولید آن کارایی ندارد ،مبادله کند ،تولید کل هر دو کاال در جهان افزایش خواهد یافت ت
ل از تقسیممم کاررر
اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم میکنند .این در واقع تعمیم منافع حاصل ل
(و مبادله) در سطح مناسبات بینالمللی است .چنانچه دولت دخالت نمیکرد یا اقتصاد آزاد بود د و همچنیننن تج را ت ت
ت
تهاا در
ع محد یدو ت ت
بینالملل نیز آزاد میبود ،منافع حاصل از تجارت به حداکثر میرسید؛ لذا به نظر میرسد که وضع ع
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برابر جریان آزاد کا هال ا و خدمات و عوامل تولید بین کشورها ،با این هدف مغایر است؛ ولی در عمل همه کشورهای
جهان محدودیتهایی را بر جریان تجارت بینالملل اعمال میکنند .این محدودیتها هم راو هه ب اسا ر سسسسس رفاهه ملی ی
ی
ع
یبینند ،،وضع ع
توجیه میشوند .در واقع این محدودیتها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می ی
یشود (خرم.) 33 : 84 31 ،
م
ن ب ار ییی
از بحث کالسیکها این طور به نظر میرسد که تجارت آزاد از خودکفایی اقتصادی برای هر کشور و بن یاربا ن ن
جهان بهتر است .با این حال تجارت آزاد شرط الزم برای حداکثر کردن رفاه جهان است اما شرط کافی نیست ،،چراا
که توزیع درآمد میان مردم و نیز کشورها مهم است و باید در نظر گرفته شود.
ی و دید اگ هه منطقهههای.
نالمللی ی
به طور کلی دو دیدگاه و نظریه درباره تجارت آزاد بینالمللی وجود د دارد :دید اگ هه بین ن
دیدگاه بینالمللی به کنفرانسهای بینالمللی تحت نظارت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) توجههه دارد و
یو
ض گمرکی ی
از طریق انجام مذاکرات بینالمللی از قبیل مذاکرات دور توکیو و دور اوروگوئه در صدد کاهش ع راو ض ض
از بین بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است (چانگ.) 43 : 82 31 ،
ی منطقههه باا حفظ ظ
ظ
دیدگاه منطقهای به توافق میان کشورها تأکید داشته و هدف آن نیز آزادی تجارت میاننن کش هرو ای ی
موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است .این دیدگاه در چارچوب اجتماع کشورها تحت عن ناو  -۱ ،،اتحادیههه
ق پیداا
ی تحقق ق
ک -۵ .اتحادیههه اقتص دا ی ی
تجارت ترجیحی -۲ .منطقه آزاد تجاری-۳ .اتحادیه گمرکی -۴ .ب رازا مش رت ک ک
یکند (همان.) 43 : 82 31 ،
م
منطقه آزاد چابهار

1

استان سيستان و بلوچستان با مساحتي حدود  11 /4درصد درصد س روشك لك تحاسم زا  و ظاحل زا ناتسا نيم      
یباشد .مساحت استان 187502
مساحت م 
172305

يك لومتر مرب وب ع د هك ه    

 15197يك ل هب طوبرم نآ عبرم رتمو

و ناتسيس    

یترین شهرستان جن روشك يبو   
يك لومتر مربع آن دربخش بلوچستان واقع شده است .شهرستان چابهار شرق 

در بخش بلوچستان قرار دارد .اولين بندر ايران ،در درياي عمان از س  قرش تم ق راد رار د ياراد و     

17155

يك ل رتمو

مربع مساحت است .خليج چابهار با بريدگي طبيعي و استثنا يي خود بزرگترین خليج ايران در حاشيه در نامع ياي   
یهاای
است .آبهای ساحلي چابهار با برخورداري از عمق زياد و موقعيت استراتژ يكي مناسب ،براي پهلوگيري کشت 
اقيانوس پيما مناسب است .شهرستان چابهار در سرشماري سال  1375داراي  154912نفر جمعيت بود .در اين س لا
یشود (شاکری و سلیمی.) 95 : 85 31 ،
بندر چابهار  81 46 3نفر جمعيت داشته است كه  %9جمعيت استان را شامل م 
ي ا رانک رد نارـي    آبهاای گ مر
ب شـرق 
شـهرستان چابهار با مساحتي حدود  ١٧١٥٥کيلومترمربع در منتهي اليه جنو 
درياي عمان و اقيانوس هند قرار گرفته اسـت.اين شـهرستان از جانب شمال بـه شهرس ات نننهاای ايرانش کين و ره   
ت.
ی کرمان و هرمزگان محد سا دو تت تت
شهر و از جنوب به درياي عمان و از شرق بـه پاکـستان و از غـرب بـه استانها 
ش بين ييي ک در ه هانددد ،دو
از مجمـوع سـه کر ـي دور حمل و نقل جـهاني که کارشناسان سازمان ملل ب يپ رما نيا يار شششش شششش
یگذرد و چابهار نقطه عبور جنوب 
کريدور از ايران م 
یترین کريدور شرقي -غربي جهان خواهد بود .چابهار ،در ط حر
1

. Chabahar Free Trade-Industrial Zone

نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران223 ...

یشودد و قلب
یشود .اين کريدور از دروازه ابريشم در چين آغاز م 
توسعه محور شرق ،محور ترانزيتي شرق ناميده م 
یپیونددد و پـسسس از
اقتصاد اين کشور يعني استان کانتون را تغذيه کـرده و به سرزمینهای آسياي جنـوب شـرقي م مم 
ن ش هره ا ييي ا تکلک دننام هيحان ني هههه ههههه ،ن وپکا ررر ،ج ،روپيا
ط يـ ا ـي ن مس يـ ر وارد هندوستان شده و با پوشش مهمممتررری 
حصيرآباد ،کراچي و بن قاسم به چابهار ميرسد (احمدی و احمدی.) 235 :6931 ،

نقشه شماره  -1موقعیت استان سیستان و بلوچستان
منبع)ResearchGate( :

ی ن رب ما د اـب .تسا هدشا ه هـب هجوـت        
در برنامه چهارم توسعه کشور از بندر چابهار به عنوان قطب سوم اقتصاد 
ی ویژهای که ایـن بـندر را بـه شکل پر ارتباطی اروپا و آسیا و تنها دروازه اص یفرعم تراجت یل    
موقعیت جغرافیای 
میکند ،ضرورت دسترسی ایران به بازارهای آسیای میانه و تصاحب ب راجـت بطـق ناونـع هب ،ناتسناغفا رازا ت تتتتت تتتتتت
ت
جنوب شرق کشور حائز اهمیت است.
شهر بندري چابهار با مساحتي قريب به 17150

يك لومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 20 2

و ناتسيس ناتسا رد رفن رازه   

بهاای آزاد جه نا
یترین نقطه شرق كشور ،در مجاورت درياي عمان در نزد كي ت اب هلصاف نير     آ 
بلوچستان و جنوب 
بهاای
يعني اقيانوس هند قرار گرفته و تنها بندر اقيانوسي ايران است .موقعيت خليج در اين بندر و همچنين وجود آ 
یهای طبيعي ،فضا يي مناسب را براي اسکلههای با عمق زياد و مختص تهج بولطم يهاگرگنل تا     
عميق و بریدگ 
یهای عظيم اقيانوس پيما فراهم ساخته به طوري كه اين بندر از قابل هب ندش ليدبت تي تروپاگم      
پهلوگيري کشت 
یباشد .به بيان ديگر چابهار دروازه ترانزيت شرق ايران و كي
برخوردار م 

منطق تعنص هعسوت يارب كيژتارتسا ه      

یشود .اين ويژگي ممتاز در ديگر مناطق ساحلي جنوب ايران و حت جيلخ هيشاح ياهروشك ي     
ترانزيت محسوب م 
یشود (محرابی و امیری.) 140 :2931 ،
فارس ديده نم 
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نقشه شماره  -2تقسیمات داخلی استان سیستان و بلوچستان
منبع)http://www.scielo.br( :

بر اساس اعالم نظر محققان سازمان ملل در زمينه حمل و نقل بين المللي ،حدود نيمي از حمل و نق نايم ،ناهج ل    
    

یشود .از مجموع سه كريدور حمل و نقل جه سانشراك هك ينا ا  نامزاس ن م لل
خاور دور با ساير نقاط دنيا انجام م 

یترررین نقط يقرش روديرك ه     – غرب ييي
یگذرد و چابهار جنوب 
براي اين امر پيش بيني کردهاند ،دو كريدور از ايران م 

یشود و قلب اقتصاد اين كشور يعن وتناك ناتسا ي ن ار 
یباشد .اين كريدور از دروازه ابريشم در چين آغاز م 
جهان م 

  

یپیوندد و پس از طي اين مسير وارد هندوس و هدش نات ششوپ اب     
تغذيه كرده و به سرزمين آسياي جنوب شرقي م 
یرسد .بنا به نظر
مهمترین شهرهاي اين ناحيه مانند كلكته ،ناكپور ،جايپور ،حصيرآباد ،كراچي و بن قاسم به چابهار م 
ب ق ار ررر
كارشناسان بندر چابهار ،محل تالقي دو كريدور ترانزيتي مهم جهان به نامهاي شمال – جنوب و شرق – غرب ب
یباشد (سمیعی.) 60 : 1375 ،
تهای محور شرق كشور م 
گرفته است كه اين امر از مهمترين مزی 
منطقه آزاد تجاري-صنعتي چابهار در سال  1370بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغ قبط و زا   
تصويب نامه شماره / 18808ت  28574ه مورخه 82 /4/ 10

يه ئت وزيران بنادر شهيد بهشتي و شهيد کالنت هب زين ير    

اين منطقه ملحق شدند .رسالت و مأموریت چابهار ترانزيت کاال ،تجارت منطقهای و مبدل شدن به باراند هالاک زا ا و 
مواد اوليه منطقهای است .وسعت محدوده منطقه آزاد چابهار  41هزار هکتار است .درج وه تارح ه ا نيب        8و 14
درجه سانتيگراد در نوسان است .فاص نيمز هل ييييي منطقههه آزاد چابهاررر تاا ته ار ننن  ، 2286زاهد نا

 ، 731مش ده

 1540و

سرخس در مرکز ترکمنستان  6810کيلومتر است (فیضی.) 105 : 1379 ،
اين منطقه با مساحت  140کيلومتر مربع مشرف بر در و نامع ياي

هب لصتم

ت .ا هقطنم ني   
يلصا نيمزرس اس تتتتتتت تتتتتتت

ایمنترین ،کوتاهترین و ارزانترین محل ارتباط ترانزيت و حمل مجدد کاال از آبهاي بين الملل و هنايم يايسآ هب ي   
ی دنیاا متم یا ززز ک در ه ه استتت موقعیتتت
قفقاز است .مهمترین ویژگی چابهار که آن را از بقیه نقاط ایران ،منطقههه و حتی ی
ی بینننالمللی ی
ی
جغرافیایی خاصی است که این بندر دارد .چابهار در کنار شاهراه انرژی و نزدیکترین نقطه به مس هری ای ی

نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران225 ...

ی
است و صاحبان کاال برای رسیدن به بازارهای مهمی چون بازار بکر آسیای میانه و افغانستان ،بازار بزرگ کش هرو ای ی
ن مسیررر
عربی حاشیه خلیج فارس ،بازارهای ترکیه و عراق و ایران و از آن سو بازار بزرگ هند و پاکستان بایددد از این ن
ل
عبور کنند .این یک فرصت استثنایی و منحصر به فرد است که چابهار را به یک شاهراه دریایی در سطح جهان تبدیل ل
س و همچنیننن در
میکند .این موضوع محوریت خاصی برای چابهار در حوزه ترانزیت محور شرق به غرب و بلعکس س
محور ترانزیتی شمال به جنوب و بلعکس ایجاد کرده است (رضایی.) 15 :6831 ،

نقشه شماره  -3بندر چابهار منبع)ResearchGate( :

نقشه شماره  -4موقعیت ژئوپلیتیک چابهار

منبع)https://www.dawn.com/news/1339056( :
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كشور ایران در مركزیت جغرافیایی سه قاره پهناور آسیا ،اروپا و آفریقا قرار گرفته هب كیدزن رضاح لاحرد هك
یشود تا  ۲۰س هب تیعمج نیا هدنیآ لا
میلیاردنفر از جمعیت جهان را درخود جای داده است و پیش بینی م 

    ۵
    ۷/۶

میلیارد نفر برسد و با توجه به فرایند جهانی شدن اقتصاد و فزونی نرخ رشد صادرات و واردات به نرخ رشد دیلوت    
تهاای
ناخالص ملی از طرفی و قطب صنعتی كشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا و اتكای آنان به سیاست ت
یکند و
اقتصاد باز و بویژه ارتباط آنان با دنیای خارج دورنمای بسیارروشنی برای ترانزیت كاال میان كشورها ترسیم م 
ب ملا نیب دازآ یاه ل ناگیاسمه ددعت و یل      
با توجه به برخورداری كشورمان از حدود  ۲۰۰۰كیلومتر مرز آبی ب آ ا ب ب
كشور كه ایران را جزو یكی از پرهمسایه ترین كشورهای جه هد یمرارق نا د  یدادعت و  ا وزج زین اهروشك نآز   

    

كشورهای محصور در خشكی بوده و برای ارتباط با سایر نقاط دنیا (اعم از كاال و مسافر) ناچ زا روبع هب را روشك     
ثالث هستند ،قابلیتهای ترانزیتی كشورمان را برجسته ساخته و بر اهمیت طرح توسعه و فعال سازی محور ترانزیتی
تها را به صورت یك ال رادیاپ و تدمدنلب هعسوت رد یلم ماز      
یافزاید و استفاده از این قابلی 
چابهار بیش از پیش م 
یسازد (رحیمی فر.) 33 : 81 31 ،
ضروری م 
یها عم ًالًال ا زئوس لاناك  ز    قابلی ییتهاای كمت یر
با توجه به افزایش ارتباطات تجاری بین المللی و افزایش وزن کشت 
برخوردار خواهدشد .از این رو شرایط برای استفاده از قابلیت چابهار به عن مزال و هدوب مهارف تروپاگم كی ناو

   

است تمامی قابلیتهای فنی در آن مهیا شده و با تجهیز بندر ،ترمیم و توسعه ،احداث خط آهن و جادههای شوسه و
اتوبانهای مناسب امكان دسترسی و ترانزیت كا هال ا از منطقه چابهار افزایش یابد.
موقعیت جغرافیایی این منطقه از نظر ارتباط با آبهای آزاد ب لملا نی ل م رساترس رد ی ر زززز ززززز جن و فرط كی زا یبو
همسایگی با كشورهای پاكستان و افغانستان و پنج كشور آسیای مركزی از طریق تركمنستان در محدودههاای ش یقر
یباشنددد ب تیمها ر   
و شمالی آن و نیازهای ارتباطی این كشورها كه به غیر از پاكستان همگی محصور در خشكی م مم 
یافزاید و لزوم ارتقای قابلیتهای ترانزیتی و توسعه
تأكید بر استراتژی توسعه مبتنی بر ترانزیت كاال در محور شرق م 
این قابلیتها تا سطح استانداردهای بین المللی را به عنوان راه كار اساسی درجهت دس هب یبایت    تع دا لللهاای مل و ی
یسازد (شاددل.)61 :6831 ،
منطقهای خاطرنشان م 
اعالم كارشناسان بین المللی درخصوص موقعیت استراتژیك چابهار به عنوان بهترین امكان دسترسی ترانزیت ش لام
 جنوب ،زمینهساز سیاستگذاری كشور پاكستان برای بهرهگیری از شرایط مكانی مشابه شده است .ب هك یروط ه    این كشور مطالعات طرح جامع بندر  ADCبه عنوان جایگزین بنادر خلیج فارس به منظور دستیابی به تج لمح ترا   
و نقل جمهوریهای آسیای میانه را مورد مالحظه قرار داده است و با مشاركت كشور چین به تازگی اقدام به ساخت
تهاای
خط آهن و راههای ارتباطی  ۹۸۰كیلومتری از بندر گوادر برای اتصال كشورهای منطق رك ه د یامح .تسا ه تتتت تتتت
دولت پاكستان از توسعه و تجهیز تأسیسات بندری ،ایجاد و تكمیل راههای مواصالتی ،ساخت خط آهن در گ و رداو
سفرهای متعدد مقامات به این بندر ،در راستای برنامه فوقالذکر صورت میگیرد چرا كه بر اساس اظهارات مقامهاای
یشود د ،ف مود زا
رسمی ،دولت پاكستان در نظر دارد بالفاصله پس از پایان فاز اول كه تا اوایل آوریل  ۲۰۰۵تكمیل م 
توسعه بندر مذكور را با اعتباری بالغ بر  ۸۶۵میلیون دالر آغاز نماید .مرحله اول این پ طسوت رضاح لاح رد هژور     
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بخش دولتی پاكستان و با همكاری كارشناسان چینی با اعتباری معادل  ۲۹۸میلیون دالر در حال ساخت است (همان،
.)61 :6831

نقشه شماره  -5بندر چابهار
منبع)ResearchGate( :

نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران
اصو ًالًال مناطق آزاد به عنوان سرزمینی است که دارای پتانسیل زیاد در جهت صدور کاال هستند و همچنین ای قطنم ن هه ههه
به دلیل موقعیت استراتژیکی که با آن مواجه میباشد در ام و دیلوت ر

قطنم هعسوت هههه هههههای ب وانف بذج یار ررر رررریهاا و

ل ک در هه استتت .از اهد فا
تکنولوژیهای نوین مبادرت ورزیده و این منطقه را به منطقه ویژه تجاری – صنعتی تبدیل ل
تشکیل منطقه آزاد میتوان به اهداف مختلفی اشاره کرد؛ از مهمترین آنها ک روشک یداصتقا تفرشیپ تهج رد ه      
یباشد که از شاخصههای اصلی اقتص  کی دا ک روش    
یشود ،جذب سرمایههای بخش خصوصی خارجی م 
محسوب م 
تهای شغلی اشاره کرد ،بنا به گزارش پایگاه خب الطا و یر عع عععرساننی
یتوان به ایجاد فرص 
میباشند .از اهداف دیگر م 
شهرستان قشم میزان اشتغال ایجادشده در منطقه آزاد قشم بالغبر  ۴۷هزار نفر ب زا شیب هک هدو

  

 ۵۰۰۰نف رد نانآ ر   

ت
شش شهرک صنعتی ایجاد شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت دارند .همانطور که اش را هه ک یدر ممم در جهت ت
یهای ن پ یارب مازلا کی نیو ا رد نداهن     
یها و تکنولوژ 
گسترش صادرات و صنعتی شدن این مناطق جذب فناور 

  

تیابی به فناوریهای پیشرفته آغازی است برای نیل به اهد عسوت فا هه هههی اقتص یدا
اقتصاد پیشرفته میباشد ،پس دس 
ی از من طا ق ق
ق
در این مناطق .در اینجا اگر با عینک واقعبینی به این مبحث نگاه کنیم ،خواهیم دید که متأسفانه در برخی ی
ی بههه
ق آزاد کشوررر در دس بایت ی ی
آزاد کشور شاهد محرومیت و عدم توجه دولت هستیم و نکته مهم این است که من طا ق ق

 228فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره چهارم ،پاییز 6931

ی مونتاژژژ
ب ش کر تتت اه ی ی
ق آزاد را اغلب ب
ع فعاللل در من طا ق ق
تکنولوژی پیشرفته نیز چندان توفیق نداشتهاند و بیشتررر ص یان ع ع
محصوالت الکترونیکی و واحدهای نساجی و پوشاک تشکیل میدهند .از جمله اهد یقطانم نینچ رگید مهم فا      
ت ن  روشک لخاد رد زرا خر و یزرا ریاخذ تیوقت  از   
یباشد ،تثبیت ت
افزایش درآمد ارزی در پرتو افزایش صادرات م 

  

طریق افزایش صادرات امکانپذیر میباشد ،بنا به گزارشها منطقه آزاد قشم در جذب  ۹۹درصد درآمد یشان یزرا    
از صادرات کاال در مناطق آزاد ایران فعالیت عمدهای داشته اس دها رگید زا .ت ا  ف ا شهاک هب کمک قطانم نی         
ب
نقدینگی سرگردان داخلی از طریق جذب حجم عظیمی از ای گنیدقن رادقم ن ی ااا اااایجادشدهه در کشوررر کههه موجب ب
ق
افزایش سرسامآور میزان تورم میشود .همانطور که میدانیم سیاستهایی که تورم را کاهش میدهد ،رکود را عمیق ق
یدهد .به خاطر همین باید تدابیری را اندیشید که بههه
یشود ،تورم را افزایش م 
میکند و سیاستهایی که سبب رونق م 
سجمهور در نشست رؤس یا
سبب آن موجب بهبود تورم و رونق اقتصاد شد ،در همین جهت ،اکبر ترکان مشاور رئی 
اتاقهای بازرگانی سراسر کشور از تأسیس بانکی با نام «آف شور» در مناطق آزاد خبر داد که به موجب آن منابع مالی
یت هب ناو   
بین الملل مک هب ار ی ک  زا .هدرک قیرزت روشک داصتقا هب دازآ قطانم  د نیا فادها رگی م قطانم یی یییییییییییی یییییییییییییی
ی فر: 87 31 ،،
محرومیتزدائی از مناطقی که قابلیت و ظرفیت توسعه یافتگی دارند ،اشاره نم  دو ( (موس یا ی ووو عزیزی نا ی ی
.)27
میزان صادرات نسبت به واردات این مناطق در سال  ۱۳۸۶به میزان قریب به  ۱۰برابر کاهش یافته اس امه .ت نن نننط رو
که اشاره کردیم از مهمترین اهداف این مناطق اشتغالزایی و محرومیتزدایی آنها میباشد اما اکن دازآ قطانم رد نو   
کشور شاهد این امر نیستیم ،زیرا حلول روح نظام سرمایهداری در این مناطق موجب شده است تا میزان اشتغالزایی ی
ی
به حداقل خود رسیده و استفاده از صنایع سرمایهبر ک غتشا نازیم تبسن هب ه ا شهاک ار ل  هداد

ش می از ننن
وووووو ووووووو ک ها ش ش

دستمزدهای کارگران بومی آن مناطق مزید بر علت شده است که کارگران فنی غیربومی به این مناطق مهاجرت کرده
یشود ،برای مثال اگر به منطقه آزاد قش  دهاش ،مینزب یرس م ا نی     
و موجب ایجاد اختالف درآمدی در این مناطق م 
خواهیم بود که این منطقه با شکست سیاست اشتغالزایی و محرومیتزدایی مواجه شد و تسا ه

جهاای
رب هلصاف جججج جججج

ی م رهش نآ مدر   
ن اه ی ی
خنشی 
یباشند با کو 
تجاری که بیشتر بازارهای پوشاک و کا هال ای الکتریکی درجه  ۲یا پایینتر م 
ف بههه
ق نی تفا ننن اهداف ف
آشکارا نشاندهندهی این موضوع میباشد .شاید بتوان علت اصلی اینگونههه مش الک تتت و تحقق ق
ق م ممیباشددد .در کناررر ایننن
مواردی چون نبود نظارتهای دولتی ،فرارهای مالیاتی و نبود مقررات جامع در این من طا ق ق
عوامل وجود قاچاقچی کا هال ا که برای فرار از مالیاتها صورت میگیرد ،موجب این شده است تا کا هال ای قاچاق که
اکثر آنها را کا هال ای درجه  ۳تشکیل میدهد و این من تنا فالخرب قطا ظظ ظ ظظظظارات اولی شرتسگ یارب ییوکس هک ه      
صادرات بوده است اکنون دریچه ایست برای واردات آنهم از نوع غیرقانونی (موسایی و عزیزیانی فر.)27 : 87 31 ،
صیافته ،بر لزوم ساماندهی مناطق آزاد و وی اصتقا هژ د و ی
ماده  112برنامه پنجم که به مناطق آزاد اختصا 

شقن افیا     

مؤثر آن در تحقق اهداف سند چشمانداز  02ساله نظام ،اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اصتقا  د  بسانم ی در   
این منطقه تأکید کرده است.
بند «الف» این ماده مقرر کرده است« :مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت باالترین مقام منطقه
محسوب میشوند و کلیه وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا
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نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست سازمانهای مناطق آزاد منحصرًاًا بر اس وناق سا ن قطانم هرادا یگنوگچ      
آزاد تجاری – صنعتی اداره میشوند» .همچنین اختی روم رد رادنامرف تارا د  یاهاروش تابوصم  ا الس مممممم مممممممی ش و ره
ت یاه
روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود .البته واگذاری وظایف ،اختی یلوئسم و تارا تت تت
یپذیرد (حیدری.) 11 : 88 31 ،
دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت م 
بند «ب» ماده  112به کا هال ای تولید و یا پردازش شده در این مناطق پرداخته و مقرر کرده است« :کا ای دیلوت یاهال    
پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نس وزفا شزرا عومجم تب د و ه
ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن ،تولید داخل و بوسحم ی

فاعم یدورو قوقح تخادرپ زا      

است ».مواد اولیه و کا هال ای واسطهای خارجی به کار گرفته در تولید ،مشروط به پرداخت حق مکح رد ،یدورو قو   
یشود(امینی.) 218 : 1372 ،
مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب م 
بند «ج» به هزینههای بندری که از کشتی و شناورها دریافت میشود پرداخته است .ب سا نیا ر اس ا نیا رگ ردانب       

توسط بخشهای خصوصی ،تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجادد شدهه باشنددد تماممم
یشود و این مناطق مجاز خواهند بود نس صیخرت و تبث هب تب    
هزینههایشان توسط سازمانهای مناطق آزاد اخذ م 
کشتی طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند .همچنین بند «د» این ماده قانونی مقرر کرده اس :ت

«مب الاک تالدا   

بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض ،مالیات و حقوق ورودی معاف خواهند بود.

بند «و» ماده  112درباره حوزه آبی مناطق آزاد تصریح کرده است «محد یراجت دازآ قطانم یبآ هدو      – ص تعن ییی باا
ن
ق آزاد تعیین ن
ی من طا ق ق
رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تائید ستاد کل میرسد به فاصله  800متر از قلمرو خ کا ی ی

ی – ص صصنعتی ای ار ننن» مص لاس بو   
ق آزاد تج را ی ی
ی اداره من طا ق ق
میشود» که البته از امتیازات ق ونا ننن «چگ گنو ی ی

 1372و

اصالحات بعدی آن برخوردار است همچنین به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری ،س امزا ننن قطانم یاه   
آزاد موظفاند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود صد هالاک رو ا و   تامدخ ا ر قطانم نی ا قیرط زا 

     

نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند .در حال حاضر هفت منطق یراجت دازآ ه   
یکنند (امینی،،
و  21منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند که سهم عمدهای در واردات و صادرات کشور ایفا م 
.) 218 : 1372
عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري ايران در فاصله زماني  1372 -38بهطور خالصه به شرح ز  ري مم ممم 
یباشددد :توس هع
صادرات و كسب درآمد ارزي :مناطق آزاد سه گانه كشور ط اس ي لل للل روكذم یاه   
كسب کردهاند ـك ه  1/ 089ميل ـي ون دالر آن از محـل صدور كاال صورت پذيرفت و تسا ه

 1/ 434ميل يزرا دمآرد رالد دراي   
عمج    ًاًا  %38آن مرب هب طو   

منطقه آزاد قشم میباشد .صنايع مناطق آزاد بايد با هدف تأمين مواد و قطعات مورد نياز از توليد و هقطنم تا

لخاد    

كشور و در حد امكان صدور فرآوردههای خود به بازارهاي جهاني طراحي میشدند ـك ه اين وضعيت عكس ش طيار
فعلي است .بدين صـورت صـنايع مـستقر در منـاطق آزاد عمـدتًاًا بازارهاي داخلي را هدف قرار دادهاند رب هوالع     .
یت او ننن
آن در اين مناطق نـسبت صـادرات بـه واردات رقمي بسيار كمت اصتقا زا ر د د  ور نـيا زا .تـسا يـلخا ممممم م ممممممم 
چن يـ ن اسـتنباط نمـود ـك ه سرمایهگذاری داخلي و خارجي انجامیافته در مناطق بهصورت هعسوت فده اب و اراك     
صادرات به بازارهاي جهاني نبوده و بيشتر به داخل توجه شده است تا خارج .هزینههای جاري و عمراني (تسريع در
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امـور زيربنـا يي ) :ازآنجاکه وجـود تسهيالت زيربنا يي مناسب ،پیششرط الزم جهت جلب سرمایهگ اراذ ننن داخل و يـ
خـارجي و رونق گرفتن فعالیتها در اين مناطق میباشد ،لذا مناطق آزاد بخـشي از درآم ـــ دهاي حاص فرص ار هلـ   
فراهم نمودن زیرساختها نمودهاند .كل هزینههای جاري و عمراني صرف شده در مناطق آزاد تجاري ايران در دوره
مذكور مبلـغ  7186 / 85ميل ـي ارد ر ـي ال م 
یباشد ـك ه از ا ـي ن مبلـغ  1 459 / 85ميليارد ريال به هزینههای عمراني و مبلغ
 5932ميليارد ريال به هزینههای جـاري اختصاص دارد (همان.) 218 : 1372 ،
حجـم سرمایهگذاری داخل يـ صـورت گرفتـه در امـور زيربنا يي  ،ساخت مراكز اقامتي و تجاري و مسكوني ،خدمات
شهري و صنعت طي سالهای مورد بررسي  8978 / 28ميليارد ريال است .تر يك ب سرمایهگذاری داخل يـ انجـام شـده
در بخشهای مختلف نشان میدهد كه تقريبًاًا نيمي از آن در بخـش صـنعت و بق ـي ه در بخشهای خـدمات ،تج ترا
و سياحتي بوده است .ميزان جذب سرمایهگذاری خارجي در مناطق آزاد ا ـي ران در فاصله م غلبم هب روکذ     900 2/38
ت وجوم یاه د هب مادقا  بذج
ميليون دالر است .سازمانهای مناطق آزاد نتوانستهاند در حد ظرفی 

یامرس هههههه هههههههگ یراذ

ی خ يجرا
خارجي نمايند كه اغلـب نـشأت گرفتـه از عدم وجود زيربناها و امكانات اوليه جهت جذب س مر اایه اه ی ی
بوده اسـت .البتـه انتظـار میرود افزايش و تكميل زیرساختهای الزم و همچن يـ ن اقـدامات انجـام شـده در جهـت
رفـع خالءهاي قانوني در مناطق؛ از جمله تصويب قانون پولي و بان يك مناطق آزاد و قـانون جلـب و تشويق سرمايه
گذاران خارجي ،اين روند در سالهای آتي بهبود يابد .به رغم جهتگیری صحيح منـاطق آزاد ط يـ سالهاای اخ رـي
بيشترين سهم درآمدي مناطق آزاد از طريق عوارض مربوط به ورود كاال بوده است ،اشن رما نيا هك ن يگتسباو رگ      
شديد بودجه اين مناطق به واردات كاال به منطقه و واردات منطقه بـه داخـل كشور اس اس يط رد .ت للل للللهاای م درو
بررسي ،درآمدهاي عمومي سه منطقه آزاد ناشي از عوارض ورود كاال ،ف و نيـمز شورـف ،يترفاسم تراك شور    
یباشد (ملک اخالق و دیگران.) 57 :4931 ،
سـاير درآمـدها ،جمعـًاًا بـه مبلـغ  3 806 /5ميليارد ريال م 
صـنعت تور ـي سم يـكي از پربازدهترین فعاليتهاي اقتصادي در جه يرتالاب هك تسا نا ن جيا ار هدوزفا شزرا  اد       
میکند .در مناطق آزاد ايران طي دوره مورد بررسي  26 / 344ميليون نف رفاسم ر    داخل م نـيا زا يجراـخ و ي ن قطا     
بازديد نمودهاند كه از اين تعداد حدود  25 / 455ميليون نف و يـلخاد رفاسـم رـ

888 /5

يجراخ رفاسم رفن رازه     

میباشد .با توجه به آمار مسافرين داخلي و خـارجي منـاطق مـشخص میرود كه مسافرين داخلي  29برابر مسافرين
خارجي بوده و اين اختالف عمدتًاًا به دليل عدم وجود زیرساختهاا و امكان رد يجراـخ بسانم تا

دازآ قطاـنم     

اسـت .رشـد متوسـط مـسافرين داخلي در مناطق آزاد حا يك از آن است كه مناطق آزاد در بعد فرهنگي ،ب بذـج ا   
درصـدي از مسافرين عازم خارج توانسته است تا حد زا يشان ضراوع زا يدو

تهاای خ يجراـ
رفاسم تتتت تتتت

بكا ـه د

(همان.) 57 :4931 ،

منطقه آزاد چابهار یکی از  ۵نقطه جهان است که قابلیت تبدیل شدن به مگا پورت 1را دارد .با توجه به موقعی نیا ت   
بندر در صادرات و واردات و رفع نیاز کشورهای آسیای جنوبی و  ۱۱کشور دیگر ،منطقه چابهار نقطهای استراتژیک،
ارزان ،مطمئن و سهل الوصول در مقایسه با دیگر کریدورهای ترانزیتی جهان به شمار میرود .ای ب هقطنم ن ههه ههههوس سسیله
1

. Mega Port
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شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان ،از شرق به پاکستان و از جنوب به
اقیانوس هند متصل است .چابهار جزیره نیست ،بلکه به سرزمین اصلی متصل است و در مس یاهروشک تراجت ری    
خاور دور به خاورمیانه و شاخ آفریقا قرار گرفته است .به همین دلیل ،میتواند نقش مهمتری نسبت به دیگ قطانم ر   
آزاد در زمینه ترانزیت کاال داشته باشد (حیدری.) 11 : 88 31 ،
جدول شماره  -3سهم سه منطقه آزاد (کیش ،قشم و چابهار) در اهداف و عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران طی سالهای 93 31 - 1382
منطقه آزاد چابهار
س هب مه صردد رد        
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مناطق آزاد ایران
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ا ر زش

آزاد ایران
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منبع :دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران

یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد تجاری-صنعتی ،گسترش و جذب سرمایهگذاریهاا  -ب مرس هژیو ه ااا اااایهگ راذ ییی
ی ب زا هدافتسا ییاناوت ،ندوب کچوک تلع ه       
خارجی  -است .در منطق اگنب ،راهباچ دازآ ه ههه هههههاای س مر اایهگ راذ ی ی
ی
ی ب ینچمه .دنرادن گرز ن اب  ب رر سسسس س سسسسسسی اه ی ی
ی اه ی ی
صرفهجوییهای ناشی از مقیاس تولید را در مقاب مرس ل اا ااایهگ راذ ی ی
انجامگرفته ،مقدار سرمایهگذاری خارجی در منطقه چابهار بسیار اندک است.
ی-
یکی دیگر از ضعفهای عمده مناطق آزاد کشورمان ،خألهای قانونی است .به عالوه ،علی داصتقا تالوحت مغر ییی ییی
سیاسی گسترده کشور در سالهای اخیر ،هیچ گونه بازنگری در قانون مناطق آزاد رخ نداده است .بدتر آن که ق نیناو
یشوند.
یشوند یا به صورت سلیقهای گزینش م 
موجود یا رعایت نم 
از سوی دیگر ،سیاستگذاریهای دولت و به طور کلی ،نگرش دولت و مد ،نامروشک دازآ قطانم هب یتلود ناری      
یکدست و شفاف نیستند .به همین دلیل ،کاربری تعریف شده برای مناطق آزاد ،طی دورههای زم رییغت فلتخم ینا    
میکند .برای نمونه میتوان به کیش اشاره کرد که کاربری آن از گردشگری به صنعتی و س ک رییغت یراجت سپ ر هد     
یشود د ،در ح هک یلا   
است .مشکل دیگر آن است که بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات مشارکت داده نم مم 
میتوان از طریق تعامل ج ّدّدی با بخش خصوصی ،نظرات و تجربیات آنها را در اداره مناطق آزاد ،خصوصًاًا چابه و را
حل مشکالت و موانع توسعه این مناطق به کار گرفت.
بندر چابهار از نظر موقعیت جغرافیایی ،تنها بندری است که برای پیوستن به بنادر بزرگ دنی  یداصتقا هیجوت ا د را د    .
این موضوع ،ظرفیت بالقوه بندر چابهار را نشان میدهد؛ اما با توجه به همه مزیتها ،قرار است ب گیپ هطساو ه یری    
فراوان مسؤولین منطقه و سرمایهگذاریهای صورت گرفته ،ظرفیت پذیرش کشتیهای  ۱۰۰هزار ُتُتنی در آینده ایج دا
یدهیم ،چرا که بن رگید ردا     -حت حطس رد ی   
یرویم ،مقادیر هنگفتی از سود را از دست م 
شود .هرروز که به جلو م 
منطقه  -به سرعت در حال پیشی گرفتن از کشور ما هستند .چابهار دارای دو بندر اس یناریتشک نامزاس هب هک ت      
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تعلق دارند .این بنادر ،به دلیل فاصله داشتن از یکدیگر و فقدان مالکیت خصوصی ،مزیت چند دازآ هقطنم یارب ینا    
یدهند ( (هم نا ،،
چابهار ندارند ،زیرا هزینههای اضافی ،عملکرد بندر و متعاقبًاًا عملکرد منطقه آزاد را تحت تأثیر قرار م 
.) 11 : 88 31
یگ در د یزنارت  تت تتت
در خصوص منطقه آزاد چابهار آنچه که همچنان به عنوان یک مزیت و نقطه قوت تلقی و تبلی م غ یی یی
میباشد به واقع منطقه آزاد چابهار از زمان تأسیس یکی از نقاط شناخته شده بین المللی در مع لمح تالدا    و نقل للی
به شمار م 
یرود .به طوری که مسیر ترانزیتی ۷۲ Aدر اسناد بانک توسعه آسیا و سازمان حملو نقل جهانی به عن ناو
کوتاهترین مسیر زمینی حملو نقل در کریدور ارتباطی اقیانوس هند و کشورهای آسیای میانه ،ثبت گردیده است.
تنامه کریدور شمال -جنوب در سن پترزبورگ میان وزرای حملو نق هس ل   
در شهریورماه  ۱۳۷۹و زمانی که موافق 
کشور ایران ،هند و روسیه به امضاء رسید چابهار به عنوان بندری استراتژیک در ای ردنب .دیدرگ یفرعم رودیرک ن      
چابهار و اتصال آن به مرز ترکمنستان در منطقه مرزی باجگیران کوتاهترین مسیر حملو نقل زمینی ک رودیرک رد الا   
یگردید.
شرق و شاهراه تغذیه کشورهای آسیای میانه محسوب م 
اما این برتری استراتژیک به تنهایی برای هدایت مبادالت تجاررری در قال یفاک ریسم نیا هب تیزنارت ب رظن هب         
نمیرسید .لزوم احداث ،تکمیل ،نوسازی و بهسازی زیر ساختهای الزم از جمله بندر و اس لک ههههاای آن ،فرودگ ،ها
یشد .دو حلقه اساسی اتصال اقی هروشک هب دنه سونا ااا اااااای
ریل راهآهن و شبکه جادههای زمینی به شدت احساس م 
آسیای میانه در دو نقطه استراتژیک یعنی چابهار و سرخس شکل گرفت ولی سایر حلقههاای اتصالللدهند ود نیا ه   
منطقه از سال  ۱۳۷۲تاکنون تغییر چندانی نکرده است.
منطقه آزاد چابهار که میتوانست به دریچه ترانزیت کشورهای آسیای میانه (به عنوان کوتاهترین مس هب یسرتسد ری    
آبهای آزاد) تبدیل گردد ،در حیطه رقابت داخل ژورپ هب ار هعسوت تصرف زین ی هههههه ههههههههاایی نظی ار ر ه هآ قفاب نه    -
بندرعباس -مشهد یا تأسیس بندر شهید رجایی واگذار نموده است.
بودجه هنگفتی که دولت در احداث و تکمیل بندر شهید رجایی هزینه نموده است راه را برای تبدیل شدن این بندر
به عنوان دروازه مبادال هبا کی اب ردنب نیا هعسوت هچرگا .تسا هدومن راومه ناهج اب ناریا یراجت ت ا زین گرزب م

    

روبرو میباشد .این ابهام که یک عالمت سؤال بزرگ نیز هست این موضوع را یادآور میگردد که جمهوری اس یمال
ی حم و راب ل
ی اه ی ی
ایران در تمام مرزهای آبی خود در جنوب کشور توان پ شک شریذ تت تتت 

ناک تتت تتتتینر ب یالاب تیفرظ ا    

 0000 21تن را ندارد (احمدی و احمدی.) 262 :6931 ،
خأل بزرگی که به بهترین شکل توسط بنادر بزرگ مجهز مناطق آزاد کش راما رو ا  ششوپ ت د حرط .تسا هدش هدا
ی ب وخ ه د مع ،تسا هتفرگ 
توسعه بندر شهید رجایی که از سال  ۱۳۸۳شکل جدیتری ی

    

ًالًال دنب نیا  ررررررر رررررررر را در ح هزو

یهای بندر
یدهد .اگرچه امکانات و توانمند 
برونمرزی مقابل بزرگترین بندر تجاری خلیج فارس یعنی دوبی قرار م 
دوبی و امتیازاتی که در قالب مناطق آزاد امارات به تجار و سرمایهگ اراذ ننن اعط  ءا مم مممیشودد ،ب  ناونع ه ن تبثم طاق     
لانکار زمینه برتری بندر دوبی را فراهم آورده است.
غیرقاب 
ی با
ی اه ی ی
سیاستهای توسعهای بندر شهید رجایی بهگونهای است که این بندر در آینده نزدیک ت شک شریذپ ناو تتت تتتت 
ظرفیت  ۱۴۵۰۰۰تن را خواهد داشت .اتصال به شبکه ریلی و دسترس سسی س داج هکبش هب عیر هههه هههههای کش وجو و رو د   
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فرودگاه بین المللی بندرعباس همه و همه مزیتهایی است که نقش ای اونع هب ردنب ن ن هم  مم م مم ممممممت بذج زکرم نیر    
مبادالت ترانزیتی کشورهای حوزه خلیج فارس ،شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی ب هروشک دصقم ه اا ااااای آس یای
گتر از قبل خواهد نمود.
میانه و اروپا را پررن 
متأسفانه ناکارآمدی مسیرهای ترانزیتی در ایران ،عم ًالًال کارشناسان حملو نقل بین المللی را بر آن داشته اس هب ات ت    
دنبال مسیرهای جدید ترانزیت کاال با محوریت حذف جمهوری اسالمی ایران باشند .زمزمههاایی ک حرطم نونکا ه    
یباشد .رشد و توسعه بندر گ داو ررر
است معرفی مسیر جدید ترانزیت کاال از کشور کویت عراق ترکیه به مقصد اروپا م 
پاکستان نیز قطعًاًا در آینده مهمترین جایگزین کریدور شرق و محل تغذیه کشورهای آسیای میانه از مسیررر پاکس ات ننن-
افغانستان خواهد بود .مسیری که به لطف ناآرامیهای سیاسی پاکستان و تشنج در افغانس ات ننن ت ونکا ننن ناکارآمد وب  ده   
است.
در این میان بندر چابهار به تدریج مهمترین مزایای خود را در بخش ترانزیت از دست خواهد داد .چابهار ک ینامز ه   
ترفته را بخورد .عدم
تهای ازدس 
یشد ،اکنون باید افسوس فرص 
به عنوان یکی از ده مگاپورت آینده جهانی نامیده م 
اهتمام دولتمردان در احیاء چابهار به عنوان بندری قدرتمند و متصل به شبکههای کارآمد حملو نقل در منطق اب ه   
یهای این خطه کامل گردد.
عنصر ضعیف قوانین سرمایهگذاری در مناطق آزاد در هم آمیخت تا نوار ناکام 
یش رام ییی را در
جی فرصتتتهاای ب بب 
عملکرد بسیار ضعیف منطقه آزاد چابهار در جذب سرمایهگذاران داخلی و خ را ج ج
مسیر توسعه و رشد این منطقه به هدر داده است .ناکارآمدی منطقه آزاد چابهار خود مقولهای پیچیده و نیازمند بحث
یهای فراوان میباشد که این مقال فرصت پرداختن ب ن مهارف ار نآ ه مم م ممممینمایددد .ابهام وناق تا ن یگنوگچ     
و بررس 
سرمایهگذاری در مناطق آزاد در فرآیند پ مرس شریذ اا ااایهگ اراذ ننن خ نآ طرفم یگدیچیپ و یجرا
سرمایهگذاران را منصرف نموده است .وجود م هدا

مع ًالًال زا یرایسب    

  

 ۲۱ق دا یگنوگچ نونا ا  دازآ قطانم هر ا ری ا ی هک ن ک د ی ی زا رگ        

یباشد و صراحتًاًا به احتمال ملی س و یزا
شیرینکاریهای فرآیند بومیسازی مفهوم بین المللی مناطق آزاد در ایران م 
ینمایددد ،نقط حنم فطع ه ن یدمآراکان ی     
مصادره سرمایهگذاریهای انجام شده در مناطق به نفع عامه مردم اشاره م مم 
یرود (احمدی و احمدی.) 262 :6931 ،
مبحث سرمایهگذاری در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران به شمار م 
معضالت قانونی و ناتوانی مدیران مناطق آزاد ایران که ناشی از فاصله بسیار زی  ناریدم رکفت دا ا ری ا ارکفت اب ین ت       
ی خ ار یجرا
تهای بسیار طالیی در جذب سرمایه اه ی ی
استراتژیک مدیران بین المللی است ،زمینه از دست رفتن فرص 
یتوانست
به ویژه در منطقه آزاد چابهار فراهم نموده است .موقعیت منحصربهفرد چابهار و منطقه آزاد قدرتمند آن می ی
این بندر را به عنوان نقطه مبدأ و ورود کریدورهای بین المللی حملو نقل جهانی مبدل کند ،ام نونکا هک یقافتا ا     
شاهد آن هستیم حمل کاال به بنادر دوبی و صادرات مجدد آن از طریق بندر شهید رجایی به مقصد کشورهای آسیای
میانه و اروپا میباشد.
در سالهای اخیر دولت اگرچه حرکتهای مثبتی را در خصوص اعطاء امتیازات منحصربفرد به چابهار از خود نش نا
داده است که در این بین میتوان به مصوبات جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفت خروم ی   
 ۱۳۸۵ /۵/ ۲۴اشاره نمود ،ولی عملکرد بندر چابه  صوصخرد را ص ردا ا دوخ تیزنارت و ت

هاش د اوزنا فذح و
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تدریجی این بندر در مبادالت بین المللی و داخلی است .توجه به نمودار ذیل که سهم بندر چابهار در حوزه ترانزیت
یدهد خالی از لطف نیست.
از خاک جمهوری اسالمی ایران در سال  ۱۳۸۴را نمایش م 
همانطورکه مشاهده میشود سهم بندر چابهار از ترانزیت کشور در سال  ۱۳۸۴ص  دصرد رف مم م ممممیباشددد .خوش هناتخب
آنچه پس از سالها به عنوان یک انقالب در توسعه چابهار و البته منطقه محروم استان سیستان و بلوچستان محس بو
میگردد ،آغاز عملیات توسعه اسکله شهید بهشتی چابهار میباشد .این طرح که با سرمایهگذاری  ۴۵۰میلی یرالد نو
خود بندر چابهار را در موقعیتی ممتاز قرار خواهد داد ،توان عملیاتی بندر چابهار ت زرم ا     ۶میلیوننن ت ار لاس رد ن   
ترفته
تهاای ازدست ت
افزایش داده و امکان پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت  ۱۲۰۰۰۰تن در این بندر قطعًاًا برخی فرص 
بسیاری را بازخواهد گرداند (بصیری.)41 : 1373 ،
نکتهای که باید در پایان به آن اشاره نمود لزوم توجه دولت به مقوله توسعه همه جانبه بندر چابه نتخادرپ .تسا را    
ی و وه اایی
صرف به توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار ،بدون تأمین نیازهای شبکه حملو نق اج ل د هه هههای ،ریلی ی
تهدیدی برای کاهش راندمان این حرکت خواهد بود .امید است تا همزمان با ع ت و ءایحا رد تلود مز و مه هعس ه     
جانبه این خطه همیشه محروم ،شاهد اصالح قوانین سرمایهگذاری و رویکرد بین المللی مد راهباچ دازآ هقطنم ناری    
در موضوع جذب سرمایههای خارجی نیز باشیم تا بندر و منطقه آزاد چابهار در آینده نزدیک به جایگاه واقع وخ ی د   
که دریچه شاهراه حملو نقل و ترانزیت جهانی است ،دست یابد.
نتیجهگیری
اگرچه بندر هامبورگ آلمان به عنوان نخستین منطقه آزاد دنیا با مفاهیمی نزدیك به آنچه امروزه متداول است در سال
 ۱۸۸۸مشمول امتیازهای خاصی شد ،اما نخستین اقدامهای اصولی و بنیادین ب م صاخ نیناوق بیوصت ا رررر ررررربوط رد ه
سال  ۱۹۳۴در ایاالتمتحده انجام شد كه به ایجاد بیش از  ۶۰منطقه آزاد تجاری ت لاس ا   

 ۱۹۸۲در آن كش رجنم رو   

شد .اساسًاًا مطالعات انجام شده در ایاالت متحده مبانی شکلگیری و فعالیت مناطق آزاد را به صورت الگو برای سایر
یهای خ وجو صا د   
كشورها فراهم آورد به گونهای كه هماکنون بالغ بر  ۴۵۰منطقه آزاد تجاری فعال در دنیا با ویژگ 
دارد.
در زبان انگلیسی وابسته به آنچه درفرهنگ و گویش به صورت كاربردی اقتضا كند ،ایجاد واژگ  زاین دروم نا ا جن ام     
میپذیرد ،به همین دلیل برای مناطق آزاد نیز بیش از  ۲۰واژه كاربردی متفاوت به وجود آمده است كه دقت در آن اه
میتواند دورنمای موردنظر واژگان منتخب را برای منطقه م :نوچمه یناگژاو دزاس راكشآ رظن درو        «منطق دازآ ه
ی»، Free Trade Zone
مالیاتی»« ، Tax free zoneمنطق عنص دازآ ه تت تتتی »« ،Industrial free Zoneمنطق راجت دازآ ه یی یی
نها...
«منطقه تولید آزاد » Free Production Zoneو امثال ای 
در دیدگاه كالن عبارات فوق نشان دهنده ویژگیهای كلیدی و بسیار مهمی هستند كه متأسفانه كمتر مورد التفات ما
قرار گرفتهاند برخی از این ویژگ 
یها عبارتاند از:
ی و ب و یناكم ،ینامز طیارش ساسا ر    
 -۱مناطق آزاد وابسته به جغرافیای سیاسی ،اجتماعی ،اقتص گنهرف و یدا یی یی
زیرساختها و حتی آب و هوایی متفاوت بوده و هر كدام باید به صورت مجزا مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرند.
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 -۲هر منطقه آزاد وابسته به خصوصیات ماهوی و برنامههای از پیش تدوین شده ،دارای دورنمای مش صخ

كی اب    

یش نو ددد ،ب و هدو
فعالیت عمده و اصلی و تعدادی خرده فعالیت كه همگی موازی و همسو با فعالیت اصلی تعریف م مم 
یگیرند.
مورد ارزیابی قرار م 
 -۳مهمترین ویژگی مناطق آزاد پویا ) (Dynamicبودن آنها در راس و فادها یات

شچ ممم مممماند و یلصا زا

اب قبطنم    

تغییرات منطقهای و جهانی است .درواقع مدیریت مناطق آزاد با برنامهریزی هوشمند و ب زا موادم عالطا ا تارییغت     
جهانی و منطقهای موجبات الزم برای تحقق توسعه منطبق بر اهداف و برنامه از پیش تعیینشدهه را ف  مهار مم مممیآورد.
اعطای امتیازات خاص و ایجاد جاذبه و شرایط رقابتی از جمله ابزار مهم دولت برای تقویت پوی یا ی قطانم نیا رد     
است.
-۴از دیگر ویژگیهای بسیار مهم مناطق آزاد آن است كه این مناطق به صورت هدفمند مهاجرپذیر هس تلود و دنت   
ی آ ور د .
شرایط و تسهیالت مناسب برای مهاجرت افراد غیربومی را به منطقه فراهم م 
یهای دولتی و غیردولتی ،مناطق آزاد بسیار استراتژیك بوده و ایجاد امنی و ت
 -۵با توجه به حجم باالی سرمایهگذار 
از آن مهمتر تضمین امنیت در این مناطق بسیار مهم است .در همین ارتباط نیروهای انتظامی ،دستگاههاای قض یا ی و 
بیمه مهمترین اركان مربوطه هستند.
در كشور ما و از سال  ۱۳۶۸جزایر كیش و قشم و بندر چابهار به عنوان نخستین مناطق آزاد تج و یتعنص و یرا

اب    

شهاای
هدف ایجاد تسهیالت اداری و گمركی برای گسترش صادرات غیرنفت ندش باختنا ی د رازگ رد هنافسأتم  .ششششش ششششش
یها،
رسمی و از جمله گزارش بانك جهانی كه در سایت رسمی این بانك آمده است ،مناطق آزاد كشور ما در ردهبند 
جزو مناطق ناموفق قلمداد شدهاند .گزارشهای متعدد داخلی نیز در موردبررسی عملكرد مناطق آزاد تدوینشدهه هك
در جای خود بسیار ارزشمند و قابل کامل هستند.
یالیه جنوب شرقی ايران
موقعیت جغرافیایی و وسعت شهرستان چابهار با مساحتی حدود  17155کیلومترمربع در منته 
ن شهرس ات ننن از جان امش ب لل للل بههه شهرس ات نننهاای
بهای گرم دریا عمان و اقيانوس هند قرارگرفته است .این ن
در کنار آ 
ایرانشهر و نیک شهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به اس ات نننهاای کرماننن و هرمزگاننن
یباشد .بندر چابهار مرکز شهرستان با وسعتی بالغ بر  11کیلومترمربع در ارتفاع  7متر از سطح دریا قرارگرفتههه
محدود م 
ی شهرس ات ننن
است و در  60درجه و  37دقیقه طول شرقی و  25درجه و  17دقیقه عرض شمالی قرار دارد .فاصله یاوه ی ی
چابهار تا تهران  6 45 1کیلومتر و فاصله زمینی از طریق جاده ايرانشهر به كرمان  1961کیلومتر است .فاصله بندر چابهار
یباشد.
تا مرکز استان  738کیلومتر م 
بندر چابهار با مساحت  ۱۱کیلومترمربع هم عرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدای آمریکا و با ش طیار
آب و هوایی مشابه بندر میامی است حداکثر دمای ساالنه آن  ۳۴و حداقل دمای آن  ۱۰ ۵درجه سانتیگراد ب زا و هدو
این نظر یکی از خوش آب و هواترین بنادر جنوبی ایران به شمار میآید الزم به ذک چ ناتسبات هک تسا ر ا زا راهب      
کتر و زمستان آن دارای آب و هوایی مطلوب بهاری است
تهران خن 
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بندر تاریخی چابهار با  ۲۲۰هزار نفر جمعیت از موقعیت ویژه استراتژیک و بهههعن هب دورو یارب روشک هزاورد ناو    
یالی یقرش بونج ه    
نالمللی با مبدأ مسیرهای ترانزیتی غیرقابل رقابت ،برخوردار است .این بندر در منتهی ی
آبهای بی 
کشور در کنار آبهای نیلگون دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد.
بندر چابهار با مساحت  ۱۱کیلومتر مربع هم عرض جغرافیایی بند رمآ یادیرولف هریزج هبش رد یمایم ر ی اب و اک

   

یگ دار
شرایط آب و هوایی مشابه بندر میامی است .حداکثر دمای ساالنه آن  ۳۴و حداقل دمای آن  ۱۰ /۵درج تناس ه یی یی
یآید .الزم ب هک تسا رکذ ه
بوده و از این نظر یکی از خوش آب و هواترین بنادر جنوبی ایران به شمار م 

سبات تان      

چابهار از تهران خنکتر و زمستان آن دارای آب و هوایی مطلوب بهاری است .بیشت رم ر د لها و چولب راهباچ م     
سنت هستند ،ولی با توجه به وجود منطق یراجت دازآ ه     -ص تیعمج هقطنم یریذپرجاهم تیفرظ راهباچ یتعن       
مهاجران شیعه در سالهای اخیر افزایش یافته است و روابط اهل تسنن و تشیع بس و هناتسود رای

ت یاه
بسن یتح تتتت تتتت

فامیلی با هم دارند .اقتصاد منطقه مبتنی بر صیادی و کشاورزی است و در دهه اخیر ب هباچ دازآ هقطنم روضح ا ا ،ر     
صنعت بازرگانی و توریستی و خدماتی رونق گرفته است.
چابهار دارای پیشینهای دو هزار ساله است و بندر معروف تیس از زمان هخامنشیان سکوی مهمی در امر بازرگ و ینا
دریایی به شمار میآمد و کا هال ای تجاری از چین و هند و آسیای جن یاهرازاب هب ردنب نیا قیرط زا یقرش بو        
یشد.
خاورمیانه فرستاده م 
 موقعیت جغرافیاییمنطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار با  ۱۴۰کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی جمهوری اسالمی ایران و در کنار
خلیج چابهار و آبهای نیلگون دریای عمان قرار دارد .این منطقه جزئی از شهرستان چابهار ،واقع در استان سیس نات
و بلوچستان است که از طریق شهرستان ایرانشهر و پس از عبور از استان خراسان جنوبی به کشورهای آس هنایم یای   
نالمللی ،ق و اقیرفآ هرا
و افغانستان و از شرق به کشور پاکستان و از جنوب به دریای عمان و اقیانوس هند و آبراه بی 
شرق آسیا و اروپا و دریای مدیترانه راه دارد.
یهای منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار
 ویژگ بر اساس مطالعات بینالمللی ،بندر چابهار مهمترین کریدور شمال و جنوب در جهان محسوب و تنها بندر اقیانوسی
یتواند قطنم تروپاگم کی هب  ههههه ههههههای و
ایران است که قابلیت پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما را دارد .این بندر می ی
بینالمللی تبدیل شده و سهم به سزایی را در تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد .این امر مستلزم سرمایهگذاری ک نال
ملی است .بندر چابهار از میان سه شاهراه شمال و جنوب ،بهترین مزیت ترانزیتی جهان را به خود اختص و هداد صا
حتی از کانال سوئز نیز مهمتر است.
الف -اهداف تأسیس منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار
راهاندازی و احیای جاده قدیم ابریشم و توسعه ترانزیت محور شرقنالمللی و بازرگانی داخلی و خارجی
لونقل بی 
افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کاال و حم ارتقای عملکرد بندر چابهار تا حد یک مگاپورت و تالش در جهت توسعه و تبدیل آن به یک  HUBمنطقهای-ارتقای نقش و عملکرد منطقه آزاد تجاری در توسعه ملی و منطقهای
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 تولید و صدور کا هال ای صنعتی و حضور فعال در بازارهای جهانی انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی کار ،فقرزدایی و رشد توسعه اقتصادیتهای اشتغال و کسب درآمد ارزی
 ایجاد فرص  اتصال چابهار به شبکه راهآهن سراسری احداث پتروشیمی جذب سرمایههای خارجیب -طرح جامع منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
حدود منطقه آزاد صنعتی چابهار بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعیین شده و یکی از مناطق آزاد کشور اس رد هک ت   
سال  ۱۳۷۰تأسیس شده است.
ت  ،یتعنص ،ینارمع ،ییانبریز یاه ت ،یراج      
سازمان منطقه آزاد چابهار با ایجاد بستر مناس یلاعف یارب نازرا و ب تتت تتت
ترانزیت ،گردشگری ،شیالت ،بانکداری و امور مالی اعتباری و خد و یمومع تام

هعسوت و       

کما ،یهافر ا دشر ن

اقتصادی و اشتغالزایی را در منطقه فراهم کرده است .منطقه آزاد چابهار هم اکنون دارای اس تفه ،یصاصتخا هلک    
ی دیگ و تسا ر
مرکز بزرگ خرید ،هتل پنج ستاره ،ویالی مجلل ،پیست اسکیت ،پارک و امکانات خدماتی و رف ها ی ی
این امکانات به صورت ذیل پیکرهبندی شده است.
ب -تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار
اسکله شهید بهشتییهای  ۰۰۰ر  ۱۰۰تنی را دارد.
این اسکله دارای  ۰۰۰ر  ۱۸مترمربع انبار سرپوشیده است و ظرفیت پذیرش کشت 
 اسکله شهید کالنتریاین اسکله قابلیت پذیرش کشتیهایی با ظرفیت

 ۰۰۰ر  ۴۵ت یاراد و دراد ار ن

 ۲۰۰ر  ۴مترمرب هدیشوپرس رابنا ع    

است .در اواسط برنامه چهارم توسعه ظرفیت اسکلههای چابهار به شش میلیون تن خواهد رسید .مس هعومجم تحا   
امکانات بندری چابهار  ۳۶۵هکتار است.
 فرودگاهراه ارتباطی هوایی منطقه آزاد ،فرودگاه کنارک است .این فرودگاه در  ۲۰کیلومتری این منطق  .تسا هدش عقاو ه در   
حال حاضر پروازهای مستمر از تهران ،شهرستانهای بزرگ کشور و امارات متحده عربی ،پل هوایی مناسبی را ایج دا
نالمللی در پیکره هشت منطقه آزاد چابهار نیز آغاز شده است.
کرده است البته عملیات احداث فرودگاه بی 
 راههای زمینیاتصال منطقه آزاد چابهار به سرزمین اصلی و وجود راههای زمینی،امک س اب طابترا نا ا روشک طاقن ری

نینچمه و        

کشورهای همجوار آسیای میانه را فراهم کرده است .وجود ترمینال باربری ب ودح شریذپ ا د    

 ۱۰۰دس نویماک هاگت   

روزانه ،امکان حمل انواع کاالی تولیدی ،وارداتی و ترانزیتی را از طریق راههای زمینی تسهیل میکند.
منطقه آزاد ،ناحیهای از قلمرو کشوراست که خارج از محدوده قانونی ،اداری و فیزیکی تأسیسات گمرکی ق .دراد رار
یگیرد ،و کا اهال
ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجائی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت م 
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و مواد خارجی که منع قانونی نداشته باشد را میتوان بدون هرگون  تیزنارت ،یگرمگ عنام ه وووو ووووو ی هرابنا رد ا ااااای آن
نگونه تولیدات ،بیش رت
نگهداری و یا در کارخانههای مستقر در آن تغییر شکل داده و به کا هال ای دیگر تبدیل نمود .ای 
جهتگیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند ،مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد
شد .با این حال ذخیره سازی قبلی مواد ،قطعات و کا هال ا جهت ورود ب  روشک ه مم مممیزباننن ،تحوی تاشرافس عیرس ل    
داخلی را امکانپذیر میسازد و همزمان به دلیل سرعت عمل ،در هزینههای واردات و تولید ص فر هههجوئئی م ممیشودد.
ت تولید یاهدزمتسد ،یناگرزاب     ،
ی مالی مع رب یتا لل لللیات ت
ت اه ی ی
فعالیت در این مناطق از امتیازات ویژهای ،چون :معافیت ت
پرداختی ،سود سهام و جز آن برخوردار است ،و در جهت ایجاد انگیزه بیشتر ،بر طبق قوانین موضوعه ،مزایایی ب یار
یشود.
یهای تولیدی خارجی ،فراتر از آنچه در داخل کشور میزبان جاری است ،در نظر گرفته م 
سرمایهگذار 
یتواند د نوچمه  رر ررریچهههای ب یدازآ ،جراخ ناهج ه    
بنابراین از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی ،ایجاد یک منطقه آزاد می ی
صهای فنی و سرمایهای که مورد نیاز جری یتعنص هعسوت نا    
مبادالت تجاری را تأمین کرده و به جذب برخی تخص 
کشور است ،یاری رساند ،و از نظر منطقهای نیز عاملی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مج وخ روا د و هدش 
حرکت سرمایه ،نیروی کار و مدیریت به مناطق عقب مانده و محروم را تسریع کند.
بدین ترتیب ایجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامی مج دیاب هکلب ،یلم داصتقا زا کفنم و از ب شالت زا یشخ

       

گستردهتر جهت توسعه اقتصادی اجتماعی تلقی کرد .درنتیجه ،ایجاد مناطق آزاد در بطن فعالیتهای اقتص ،یلم یدا   
الزامًاًا فراگردی هدفمند به شمار میآید که وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی ،تقوی هارف و ندش یتعنص ت مممم مممممسازززی
امکان مبادالت بازرگانی ،به ویژه در زمینههای صادراتی است.
مناطق آزادی که در کشورهای در حال توسعه احداثشدههاند و جیاتن ،

هدرکلمع ااااااای متف تشاد یتوا هه هههاند هچرگا    .

تهای زیادی در همه کشورها نیست ،با ای رش رد همه ن ااا اااایطی ک یارب یئاناوت ه    
تجربههای موجود حاکی از موفقی 
اجرای سیاستهای فراگیر آزادسازی ،به ویژه برقراری معافیتهای گمرکی گسترده در سطح کشوری ،وجود ندارد و
یتواند هم ناونع هب  مم مم مممممت رازبا نیر   
امکان ورود به بازارهای بین المللی نیز با موانع زیادی مواجه است ،منطقه آزاد م 
توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایههای خارجی کام ًالًال مؤثر باشد.
یتواند سگ تهج بسانم یاضف  ت شر      
مزیت منطقه آزاد در این است ک م دوش ارجا و یحارط تسرد رگا ه ییییییی ییییییی
ن طری ربشیپ هب ق د    
ی خارجیاننن را ب وجو ه د و هدروآ   زا اا اااین ن
سرمایهگذاریهای صنعتی تجاری س د دو ه ه باا همک را ی ی
ت توسعههه
ی جهت ت
ی فنی ی
تکنولوژی تولید صنعتی ،بازاریابی در کشورهای دیگر ،اصالح سیاستها و تقویت ت رادا ناو ی ی
صنعتی یاری رساند.
یتواند همچون الگویی مناسب برای اقتصاد منطقهههای ب راهم تفایرد ه تتت تتت
افزون بر این ،منطقه آزاد م 
تهاای جدید و 
گسترش آن در بخشهای مختلف بپردازد .منطقه آزاد در صورت موفقیت میتواند بر روی اشتغال ،تراز پرداختها و
اصالح مسیر توسعه اقتصاد ملی اثرات مثبتی داشته باشد.
منابع
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نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران239 ...
امینی ،الف .ه (  ،) 1372مروری بر قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران»  )1( -مناطق آزاد در ایران؛
از اندیشه تا عمل ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،شماره 6
بصیری ،حجتی (  ،) 1373سراسر سواحل جنوبی ایران به سرمایهگذاری  -برنامه و تخصص نیاز دارد ،فصلنامه نامه اتاق بازرگانی ،ش رام هه
317
تهای توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد ،فصلنامه مجله اقتصادی ،شماره  63و 64
پرتوی ،ملوک ( ،) 85 31موانع و محدودی 
ش
پیری سارمانلو ،عادل ( ،)6931توسعه مناطق آزاد تجاری در بستر نظام اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی :منطقه چابهار) ،فصلنامه پ هوژ ش ش
ملل ،دوره دوم  -شماره 17
چانگ ،هاجون ( ،) 82 31اقتصادی :از حمایت گرایی تا طرفداری از تجارت آزاد ،فصلنامه سیاحت غرب ،شماره 3
حیدری ،محمد ( ،) 88 31مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران در اقتصاد ملی ،فصلنامه نامه اتاق بازرگانی ،شماره 503
حیدری ،محمد ( ،) 88 31مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران در اقتصاد ملی ،فصلنامه نامه اتاق بازرگانی ،شماره 503
خرم ،علی( ،) 84 31تجارت و توسعه :مناطق آزاد :جغرافیای تحول؛ بررسی نقش جایگاه مناطق آزاد در سیاستهای کالننن دولتتت جدید،
فصلنامه روند اقتصادی ،شماره 15
دهقانی ،محمد رضا (  ،) 1373کلیاتی درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ،فصلنامه تعاون ،شماره 31
یو
ی داخلی ی
ی اه ی ی
رحیمی فر ،مهری ( ،) 81 31بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری -صنعتی (قشم ،کیش و چابهار) با تأکید بر سرمایهگ راذ ی ی
خارجی ،فصلنامه مجله اقتصادی ،شماره 12
رضایی ،مهدی ( ،)6831اقتصاد و بازرگانی ایران :بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری  -صنعتی ایران از منظر برخی از اهداف مورد انتظار
یهای بازرگانی ،شماره 23
از مناطق آزاد ،فصلنامه بررس 
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا و هدیه وجدانی طهرانی و ابرهیم علی رازینی ( ،) 88 31ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با
استفاده از روش ، MADMفصلنامه مدرس علوم انسانی ،شماره 62

سمیعی ،سیاوش (  ،) 1375ترانزیت از اهداف منطقه آزاد چابهار ،فصلنامه بررسیهای بازرگانی ،شماره 113
یهای بازرگانی ،شماره 23
یها و عملکرد مناطق آزاد تجاری  -صنعتی ایران ،فصلنامه بررس 
شاددل ،آمنه ( ،)6831ویژگ 
شادی طلب ،ژاله (  ،) 1370نقش مناطق آزاد تجاری -صنعتی در توسعه ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ،شماره 5
شاکری ،عباس و فریدون سلیمی ( ،) 85 31عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویتبندی آنهاا باا اس دافت هه از
تکنیک ریاضی ، ahpفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،شماره 02

صدیقی ،کورس ( ،) 84 31دیدگاه :پارادایم نوین مناطق آزاد :الگوی کارکردی و نقشپذیری جدید مناطق آزاد در ایران ،فص سروب همانل ،،،،،
شماره 47
طالع ،هوشنگ (  ،) 1377مناطق آزاد و شعار راه بینداز ،جا بینداز ،فصلنامه گزارش ،شماره  98و 97
ی منطقههه آزاد قشم،،
عسکری ،علی و تینا جعفری ( ،)5931ارزیابی آثار اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ایران (مطالعه م درو ی ی
کیش و چابهار) ،فصلنامه علوم اقتصادی ،شماره 37
عسگری کرمانی ،حامد ( ،)5931بندر چابهار و منطقه ،فصلنامه روابط خارجی ،شماره 29
لها ،شماره 252
علیپورناندل ،محمد رضا ( ،) 89 31منطقه آزاد تجاری کشورهای مشترک المنافع همسود ،فصلنامه رویدادها و تحلی 
فیضی ،کامران (  ،) 1379تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری -صنعتی در ایران ،فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تح رامش ،لو هه ههه
 25و 26
محرابی ،علیرضا و هاشم امیری ( ،)2931نقش عوامل سیاسی  -امنیتی در توسعه نیافتگی منطقه آزاد چابهار ،فصلنامه ژئوپلیتی رامش ،ک هه ههه
31

 042فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره چهارم ،پاییز 6931
ق آزاد
ی ت یثأ ررر اتحادد اس یژتارت ککک من طا ق ق
ملک اخالق ،اسماعیل و محمد دوستار و مهران مهدی زاده و مجتبی مهری ن  داژ (( ،)4931بررسی ی
تجاری  -صنعتی بر توسعه صنعت گردشگری ایران ،فصلنامه شماره 14
موسایی ،میثم و جمال عزیزیانی فر ( ،) 87 31توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری در کردستان ،فصلنامه بررسیهای بازرگانی ،ش رام هه
. 32

