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»کشوربر حمل و نقل، ترانزیت و توسعه تجارت خارجیآب هاي آزادمناطق ونقش « 
، 2حسین خاندانی رفسنجانی، 1مهدي شیرافکن لمسو

گروه اقتصاد دانشگاه دریا نوردي و علوم دریایی چابهارعضو هیأت علمی: لمسومهدي شیرافکن
چابهارعلوم دریاییانشگاه دریا نوردي و دانشجوي اقتصاد بازرگانی د-2

چکیده
از طرفی بندر چابهار تنها . امروزه دریاهاي آزاد یکی از موثر ترین و مهمترین ابزارهاي توسعه و رشد ترانزیت، حمل و نقل و تجارت خارجی است

آزاد چابهار با توجه به موقعیت منطقه . بندر و منطقه ازادي می باشد که عالوه بر متصل بودن به اب هاي آزاد به مرزهاي زمینی نیز راه دارد
، کسب درآمدهاي ارزي از هاي اشتغال، رشد تجارت خارجیرصتایجاد فعثبالفعلی که دارد می تواند اتژیک و پتانسیل هاي بالقوه و بااستر

مندي از تکنولوژي و بهرههاي صنعتی، انتقال هاي خارجی به فعالیتطریق توسعه صادرات محصوالتصنعتی و ترانزیت کاال، جذب سرمایه
ابتدا به بررسی موانع و مشکالت در این زمینه و سپس راهکارهاي جهت بهبود و ارتقاي در این مقاله مقاله. شودهاي خارجی مناطق آزادصرفه

.سطح توسعه ترانزیت، حمل و نقل و تجارت خارجی ارائه خواهد شد

ه ترانزیت،حمل و نقل و تجارت خارجیدریاهاي آزاد، مناطق آزاد، توسع: واژگان کلیدي
مقدمه.1

.آیدوجود میهاي خارجی بهاي در یک کشور که براي تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایهمنطقه آزاد عبارت است از منطقه
اي براي صادرات کنندههاي بسیار تسهیلهاي خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارو جذب سرمایهبه عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کاال

هاي ت و کسب درآمدگذاري و توسعه صادراهاي مناسب را براي سرمایهکنند تا زمینهها سعی میهاي خارجی از طریق این مناطق دولتو جذب سرمایه
.ارزي به وجود آورند

:در راستاي تحقق این اهداف، دو مساله اساسی در هر منطقه آزاد بسیار حائز اهمیت است
گذاري خارجی جذب سرمایه)1
مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی)2

گذاري خارجی گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایهخارجی صورت میهايگذارياي که در جهان براي جذب سرمایههاي گستردهشامروزه با توجه به تال
هاي خارجی گذارياي که در جهان براي جذب سرمایههاي گستردهشدست آوردن امکانات تولیدي نیست، بلکه امروزه با توجه به تالصرفا به منزله به

گذاري خارجی سهمی از دست آوردن امکانات تولیدي نیست، بلکه سرمایهمنزله بهگذاري خارجی صرفا به باید گفت که نیاز به سرمایه.گیردصورت می
البته با مدیریت صحیح و .هاي مطمئنی دسترسی پیدا کردتوان از آن طریق هم به جذب منابع و هم به بازاردهد و میبازار جهانی را به ما اختصاص می

.رددگده در صورتی که از منابع انسانی به صورت بهینه استفا
اقتصادي منطقه آزاد چابهار باتوجه به موقعیت و پتانسیلی که دارد می تواند در رشد تجارت خارجی، ترانزیت، توسعه صنعت گردشگري و رشد و توسعه 

در ) غرب-شرق(بورکریدورترین نقطه عجنوبی) الف: از جمله مهمترین نقاط قوت منطقه آزاد چابهار، می توان به موارد زیر اشاره کرد. کشور موثر باشد
) غرب–شرق (ترین آن در کریدور جهان؛ کارشناسان سازمان ملل، چابهار را یکی از مهمترین نقاط عبور در کریدور ترانزیت و حمل و نقل کاال و جنوبی

ترین مسیر براي هزینهرایط و امکانات بهترین و کممهمترین مسیر اقتصادي ترانزیت کاال به افغانستان؛ چابهار بصورت بالقوه براساس ش) ب.اندعنوان نموده
کیلومتر چابهار 1840هاي آزاد؛ مسیر آبترین مسیر آسیاي میانه بهکوتاه) ج.کشور افغانستان جهت تامین کاالهاي مورد نیاز و همچنین صدور کاال است

ترانزیتی جهت ترین راههزینهترین و کمالمللی است به عبارتی با صرفهبینهاي آزادترین مسیر کل کشورهاي این منطقه به آببه مرز ترکمنستان، کوتاه
.تامین نیازهاي آسیاي میانه، منطقه آزاد چابهار است
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و زاد است بنابراین در این مقاله سعی می شود به توانایی هاي این منطقه و شرایط استثنایی که دارد که همان متصل بودن به دریاي عمان و آب هاي آ
.تاثیري که آن می تواند در رشد و توسعه اقتصادي کشور داشته باشد، پرداخته شود

جمهوري اسالمی ایرانونقل بین المللی و ترانزیتیسیستم حمل.2
ماوراي قفقاز با آسیاي مرکزي و کشورهاي آسیا،عنوان پل ارتباطی اروپا،جمهوري اسالمی ایران به، دکتر محمد عزیزي،مشاور امور بین الملل اتاق

.خلیج فارس و اقیانوس هند مطرح استکشورهاي حاشیه

نوشهر و امیرآباد در شهید باهنر و شهید بهشتی در جنوب ایران و بنادر انزلی،خرمشهر،بنادر عمده شهید رجایی، بندر چابهار، امام خمینی،بوشهر، آبادان،
.برخوردارندايدریایی از جایگاه ویژه-ونقل زمینیسیستم حملصالخروج و نقاط اتایران به عنوان دروازه ورود،شمال

ها همراه بنادر و فرودگاهآهن،راهها،توسعه و بهبود شبکه راهونقل،وافر به توسعه و بهبود زیربناهاي حملخوشبختانه در طی دو دهه اخیر به واسطه توجه
بخشونقل از سطح نسبی رضایتکه در حال حاضر، زیربناهاي حملطوريبهویژه قرار گرفته است،یتسازمان و مدیریت مورد عنابا تقویت نسبی ناوگان،

.)12؛ ص )1378(عزیزي، محمد(برخوردارند و مراحل تکمیلی آن در جریان است
:توان به شرح زیر عنوان کردونقل کشور را میاجماال ظرفیت موجود حمل

بنادر.2,1
میلیون تن،بندر 11میلیون تن،بندر امام خمینی با ظرفیت ساالنه 13یج فارس عبارتند از بندر شهید رجایی با ظرفیت ساالنه پنج بندر عمده واقع در خل

میلیون تن، و در دریاي2میلیون تن، بندر بوشهر با ظرفیت ساالنه 2میلیون تن، بندر شهید بهشتی با ظرفیت ساالنه 2شهید باهنر با ظرفیت ساالنه 
امیرآباد،نکا، ترکمن و دیگر بنادر کوچک کشور جمعا میلیون تن و با احتساب1میلیون تن، نوشهر با ظرفیت ساالنه 1,5نادر انزلی با ظرفیت ساالنه خزر ب

.شودمیمیلیون تن محاسبه24ظرفیت ساالنه بنادر تا سطح 

کشتیرانی.2,2
کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران ناوگان. شوندهاي بزرگ دنیا قلمداد میشرکتجملهکش از نفتکشتیرانی جمهوري اسالمی ایران و شرکت ملی

24تا 22هاي در اندازهتنی و کشتی هاي ویژه کاالي فله21000دار تنی،کشتی هاي کانتینر بر یخچال190000و 22000هايمتشکل از انواع کشتی
.هزار تن است

آهنراه.2,3
کیلومتر خط آهن فرعی با استاندارد بین المللی از بنادر عباس 2698کیلومتر خط آهن اصلی و 6426از المی ایران متشکلآهن جمهوري اسسیستم راه

مرز ایران و (و رازي)مرز ایران و نخجوان(جلفا)مازندرانشرق دریاي(بندر ترکمن و امیرآباد)مرز ایران و ترکمنستان(و امام به تهران و امتداد آن به سرخس
.جنوب موجود استجابجایی کاال در مسیر شرق به غرب و شمال بهآهن برايبنابراین،شبکه راه.رسدمی)کیهتر

ايونقل جادهحمل.2,4
هايهاي گسترده،به خوبی راهونقل مسافري و باربري کشور است که با دارا بودن شبکه شاهراهدر حملهاي بارز و رایجاي یکی از شیوهونقل جادهحمل

.کندمیجنوب و شرق و غرب کشور را تأمین- تباطی شمالار

.کنداي ایران، ترکیه، نخجوان، ارمنستان، آذربایجان، عراق را به ترکمنستان، افغانستان و پاکستان متصل میشبکه سراسري جاده

816خطه و 4کیلومتر آن به صورت بزرگراه 2176کیلومتر جاده شریانی که 28976کیلومتر، مشتمل بر 176615هاي کشور به طول بیش از شبکه راه
.کیلومتر آن راه فرعی و دسترسی است90906کیلومتر آن راه شوسه و 56733کیلومتر آن به صورت آزاد راه اصلی و 

3ونقل که فقط حدود لشرکت حم3300و توسط »کشورهايونقل و پایانهسازمان حمل«با هدایت و نظارتاي جمهوري اسالمی ایرانونقل جادهحمل
شوددرصد آنها دولتی است،اداره می

ترانزیت کاال و شرایط موفقیت در مسئلهء ترانزیت.3
فاده از امکانات ترانزیت در لغت به معناي عبور،گذر و راه است و ترانزیت کاال یعنی ورود کاال از مرز یک کشور و خروج از مرز دیگر که ممکن است با است

کشوري که امکان .ساحلی کشور انجام شودهوا و یا آبهاي،)آهن یا جادهراه(ترانزیت کاال ممکن است از طریق زمین.کشور نیز همراه باشدونقل آن حمل
محصوالت .رساندتري به مقصد میبرد و هم محموله را از مسیر مناسبکند هم خود استفاده میترانزیت کاال براي محصوالت دیگر کشورها را فراهم می

اي صورتهاي عمدهگذاريرو سرمایهبرند ازایناستفاده می...ها وجادهشامل ریلها،ونقلکنند از امکانات زیربنایی حملترانزیتی که از کشورها عبور می
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رسد و مزبور زودتر و ارزانتر به مقصد میاز سوي دیگر محموله نیز با استفاده از امکانات.گیرد تا با استفاده از آنها درآمد ارزي بیشتري حاصل گرددمی
توسعه صادرات کشور صادرکننده کاال تر کاال در بازار مصرف و در نتیجهاین امر باعث عرضه ارزان.شودصاحب کاال تحمیل میونقل کمتري بههزینه حمل

آن به قاز و پل دو قاره بزرگ آسیا و اروپا و به دلیل دسترسیایران به دلیل موقعیت خاص خود در جوار مرزهاي کشورهاي آسیاي مرکزي و قف.شودمی
بات سیاسی،امنیت و ثتوانهاي بالفعل و بالقوه اقتصادي،ویژه،موقعیت جغرافیایی.اي داراي اهمیت فراوانی استآبهاي آزاد در بحث ارتباطات منطقه

کاالهاي کشورهاي آسیاي توانند نقش مهمی در امر ترانزیتواملی هستند که میداشتن سواحلی طوالنی در کنار دریاي آزاد و تجهیزات مناسب از ع
هاي مبادي ورودي مانند عوارض و همچنین ونقل اعم از هزینههاي مربوط به حملصورتی که هزینهدر .)62ملک پور، ص (مرکزي و قفقاز ایفا کنند

ریزان را به فکر شود مانع از ترانزیت کاال از آن مسیر شده و برنامهونقلباعث گرانی حملونقل به قدري زیاد باشد که هزینه استفاده از وسایل حمل
در راستاي نیل به این هدف .بنابراین یکی از مسائل مهم این است که کاال با کمترین هزینه حمل شود.خواهد انداختجایگزینی مسیرهاي دیگري

:شوداست که ذیال بدان اشاره میاجرایی دست یازیدهجمهوري اسالمی ایران به اقداماتی قانونی و

با مروري بر مفاد .ونقل به منظور رقابتی ماندن قیمت کاالستحملیکی از خصوصیات ترانزیت مناسب،کاهش هزینه:حذف عوارض و مالیات.1
موافقتنامه 7براي مثال طبق ماده .باشندمیکننده هدف فوقمینخوریم که تأمیان ایران و آسیاي مرکزي و قفقاز به مقرراتی برمیهاي منعقدهموافقتنامه

که همچنین به وسایل ثبت شده در قلمرو هر یک از متعاهدان از مالیاتها و عوارض«:داردالمللی ایران،آذربایجان و قزاقستان مقرر میونقل بینحمل
.»گیرد معاف خواهند بودونقل نیز تعلق میعملیات حمل

ترسیم کرد که به علت وضعیت جغرافیایی خود تنها با عبور از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي کشورهایی را بر نقشه جهان:آهنکه راهگسترش شب.2
.نمایندآنها ایفا میآهن نقش اساسی در توسعهالمللی متصل شود در این میان خطوط راهشاهراههاي ارتباط بینتوانند بهخاك همسایگان می

اسالمی ایرانکریدورهاي اصلی عبوري از سرزمین.4
غرب-کریدور شرق.1

سرو، رازي شده و پس از عبو از تهران،از طریق بازرگان،اینچه برون شروعباجگیران،آباد،لطف،که از شمال شرق کشور در نقاط سرخس،1مسیر شمالی 
.شودبه غرب کشور و ترکیه متصل می

.شودمیهاي مرزي در شمال غرب کشور متصلو به عبورگاهکشور شروع شده،که از شمال شرق2مسیر شمالی 

به خسروي و و اصفهان و شهرهاي مرکزي،مسیر میانی،که از شمال و جنوب شرق در نقاط دوغارون و میر جاوه شروع شده و پس از عبور از تهران
.پیونددشمال غربی و جنوبی کشور میمرزهاي

جنوب-کریدور شمال.2
.شودشده و به بندر امام،خرمشهر و آبادان متصل میسوار،جلفا شروعمسیر غربی،که از آستارا،بیله

به بندر عباس و بندر زمینی شمال غرب و شمال شرق شروع شده و پس از عبور از شهرهاي مرکزي،مسیرشرقی و میانی،که از بنادر شماي و مرزهاي
.پیونددبهار و بوشهر میچا

فدراسیون روسیه و ایران، ماوراي قفقاز،آسیاي میانه،عنوان یک داالن ارتباطی شریانی فیما بین کشورهايجنوب به- کند که کریدور شمالمییادآوري 
.نمایدارتباط برقرار می...شرق آفریقا وبا بنادر خلیج فارس جنوب و جنوب شرق آسیا، کشورهاي حوزه خلیج فارس،

در کشوراهداف تشکیل مناطق آزاد.5

:کنندصورت زیر بیان میگیري مناطق ویژه در جهان را بهطور کلی اهداف و فلسفه شکلبه
.هاي خارجیجذب سرمایه-1
.هاي شغلی جدیدایجاد فرصت-2
.کسب درآمد ارزي و افزایش صادرات-3
.یابی به فناوري پیشرفتهدست-4
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.جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم-5
.زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارندمحرومیت-6

هاي خاص منطقه آزاد چابهار، فرصت.6

.سرزمین مادريبرداري مناسب از امکانات پسکرانهبهره-1
رضوي ، شمالی (ن خراسان مجموع سه استا–سیستان و بلوچستان {هاي شرقی اتصال چابهار به سرزمین مادري و امکانات و منابع وسیعی که در استان

.کندوجود دارد براي این منطقه زمینه مناسبی جهت فعالیت ایجاد می} و کرمان ) و جنوبی 
.تامین کاال و مواد اولیه موردنیاز کشور به صورت تجارتی-2

مواد اولیه مورد نیاز صنایع و مردم کشور تبدیل تواند به تامین کننده اصلی کاال و اي است که میوضعیت استقرار جغرافیایی منطقه آزاد چابهار به گونه
.هاي زیاد حمل و نقل شناورها تا نقاط داخل خلیج فارس بکاهدشود و از هزینه

.امکان تبدیل به بار انداز اصلی کاالي منطقه خلیج فارس-3
تبدیل کرد در صورتیکه اسکله مورد نیاز آن تامین شود تا پس از هاي بزرگ توان منطقه آزاد چابهار را به بارانداز کشتیقطعاٌ با تدبیر و دوراندیشی می

.ها و شناورهاي کوچکتر از چابهار به بنادر مختلف بارگیري نمایندتخلیه کشتی
.هاي موجود در بازار افغانستان و آسیاي میانهگیري از فرصتبهره-4

هاي مختلف نیازمند آرامش و ثبات است، با توجه به وضعیت این کشور در زمینهدر شرایط حاضر افغانستان پس از قریب به سه دهه در حال بازیابی و 
وجه به شرایط تامین بسیاري از کاالها و خدمات است آسیاي میانه نیز بستر مناسبی براي فعالیت ترانزیت و صادرات کاال است و منطقه آزاد چابهار با ت

الزم به توضیح است بازار افغانستان از وجه امنیت ملی نیز براي نظام جمهوري اسالمی از اهمیت ویژه و .برداري نمایدتواند از این فرصت بهرهاش میویژه
.خاصی برخوردار است

.امکانات سیاحتی و شرایط خاص محیط زیستی-5
المللی دارد، گسترش گردشگري بینهاي مناسبی برايبا توجه به شرایط محیط زیستی منطقه آزاد چابهار در سرتاسر سال و به ویژه در زمستان، زمینه

.تواند به قطبی بزرگ در این زمینه تبدیل شودمنطقه آزاد چابهار می
.ايامکان ایجاد صنایع بزرگ صادراتی و منطقه-6

یع بزرگ با با توجه به موقعیت چابهار و بدلیل همسایگی با کشورهاي داراي بازار گسترده و ثبات و امنیت موجود در منطقه، امکان ایجاد صنا
.گذاري مشترك داخلی و خارجی و حتی شرکت هاي دولتی با اهداف صادراتی در این منطقه وجود داردسرمایه

.المللیهاي بینرسانی و سایر خدمات به شناورامکان ایجاد پایگاه سوخت-7
المللی، وضعیت بسیار مناسبی براي چابهار در زمینه هاي بینفارس و قرار گرفتن در حاشیه اقیانوس هند و آبراهاستقرار در دهانه دریاي عمان و خلیج

.توان از آن استفاده نمودالمللی فراهم کرده که میهاي بینرسانی و خدمات جنبی به شناورایجاد پایگاه سوخت
.المللیهاي بینامکان ایجاد نمایشگاه-8

. هاي بزرگ سالیانه را داردپتانسیل و توانمندي را براي برگزاري نمایشگاهبا توجه به وضعیت نمایشگاه دائمی تهران، منطقه آزاد چابهار این
ها پس از تخلیه در بندرعباس می بایست با کانتینر و یا با استفاده از خدمات ریلی به پایتخت حمل شود در صورتیکه با برپایی چراکه بسیاري از کاال

.هاي خود را ازطریق همین نمایشگاه ها تامین نمایندحذف و حتی میتوان براي صنایع بزرگ نیازهاي متفرقه خودبه خود نمایشگاه در چابهار هزینه
مهمترین توانمندیها و نقاط قوت منطقه آزاد چابهار.6,1

. خارج بودن از محدوده بحران-1
تواند با توجه به آرامش ار گرفته است و لذا میاشاره شد که بندر چابهار و همچنین منطقه آزاد چابهار بیرون محدوده پرترافیک و پرتنش خلیج فارس قر

.ناشی از آن، موقعیت خویش را به نحو اساسی سامان بخشد
.المللینزدیکترین بندر منطقه به آبهاي بین-2
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است و بنابراین امکان المللی و اقیانوس به لحاظ وضعیت استقرار جغرافیایی چابهار نزدیکترین بندر کل منطقه خلیج فارس و دریاي عمان به آبهاي بین
.چنین ارتباط دریایی منطقه با جهان براي منطقه آزاد چابهار وجود دارداستفاده از این مزیت در جهت تامین و توزیع کاال و هم

.در جهان) غرب-شرق(ترین نقطه عبورکریدورجنوبی-3
عنوان ) غرب–شرق (ترین آن در کریدور انزیت و حمل و نقل کاال و جنوبیکارشناسان سازمان ملل، چابهار را یکی از مهمترین نقاط عبور در کریدور تر

.اندنموده
.مهمترین مسیر اقتصادي ترانزیت کاال به افغانستان-4

ور کاال ترین مسیر براي کشور افغانستان جهت تامین کاالهاي مورد نیاز و همچنین صدهزینهچابهار بصورت بالقوه براساس شرایط و امکانات بهترین و کم
.است

.هاي آزادآبترین مسیر آسیاي میانه بهکوتاه-5
ترین و المللی است به عبارتی با صرفههاي آزاد بینترین مسیر کل کشورهاي این منطقه به آبکیلومتر چابهار به مرز ترکمنستان، کوتاه1840مسیر 

.ه آزاد چابهار استترانزیتی جهت تامین نیازهاي آسیاي میانه، منطقترین راههزینهکم
اتصال به پیکره سرزمینی-6

هاي مختلف حمل و بارگیري مجدد در آن در حال حاضر تنها منطقه آزاد ایران که متصل به پیکره سرزمین اصلی است، منطقه آزاد چابهار است که هزینه
.وجود ندارد و به همین خاطر در حمل و نقل و ترانزیت از مزیت بیشتري برخوردار است

ترین تنگناها و نقاط ضعف موجود منطقه آزاد چابهارعمده.6,2

.هافعالیتهاي الزم براي توسعهفقدان پسکرانه-1
کند از ب میوضعیت خاص منطقه آزاد چابهار، با توجه به اینکه در حال حاضر تنها منطقه آزاد کشور است که در پیکره اصلی سرزمین ما قرار دارد، ایجا

هاي ترانزیتی برخوردار باشد، ولی متاسفانه چنین امکاناتی در حال حاضر بسیار اي و ریلی جهت افزایش و توسعه فعالیتمناسب جادهامکانات حمل و نقل 
.هاي این منطقه گردیده استبست فعالیتناچیز بوده و عمالً موجب بن

.شکنندگی و محدودیت منابع درآمدي-2
ها و قوانین ارات مسئولین منطقه بسیار محدود و در عین حال شکننده است، تغییر و تحوالت مداوم در سیاستمنابع درآمدي منطقه آزاد چابهار برابر اظه
ها و عملیات ریزي درازمدت و معیین براساس درآمدهاي معلوم و مشخص را سلب کرده و در نتیجه پروژهخروج و ورود کاال به منطقه،امکان برنامه

.شوندتعطیلی میزیرساختی دایماً دچار رکود و 
.محرومیت شدید منطقه-3

اي به حدي شدید بوده که هنوز هم پس از یک دهه تالش و منطقه آزاد چابهار در یکی از محرومترین نقاط سرزمین شکل گرفته،این محرومیت منطقه
.شدباایجاد زیربنا و تحول در اقتصاد منطقه، بازهم به عنوان یک عامل محدود کننده در توسعه دخیل می

.هاي اولیهضعف زیرساخت-4
کن، ایجاد مراکز مخابراتی و ارتباطی اندازي آب شیریناي همچون احداث نیروگاه، احداث و راهها و امور زیربنایی اولیهالزمه رشد اقتصادي،ایجاد زیرساخت

ها است که موجب کند شدن فاقد بسیاري از این زیرساختاست، متاسفانه هنوز هم منطقه آزاد چابهار... و تجهیز اسکله و بارانداز و احداث فرودگاه و
.شودتحرك اقتصادي می

.ضعف امکانات بندري و دریایی-5
گونه دخالتی ندارد و عمالً هاي موجود در چابهار، خارج از حیطه منطقه آزاد قرار دارد، منطقه آزاد در مدیریت و اداره آنها هیچاز آنجاکه همه بنادر و اسکله

.هاي عملیاتی خویش روبروستیتی اساسی در برنامهبا محدود
.هاوجود تعارضات و تنازعات اراضی با نهادها و دستگاه-6
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هاي توسعه همجواري و حضور نهادها و دستگاه ها درچارچوب و محدوده اراضی مناطق و ادعاهاي ارضی و تعارضات ناشی از آن، عمالً بخشی از پروژه
هاي توسعه گردشگري تعطیل کرده است و تا هنگام حل تعارض، امکان پرداختن به توسعه در این اد هتل و طرحمنطقه را بخصوص در زمینه ایج

.هاي داراي معارض براي منطقه آزاد چابهار وجود نداردزمین
.دوري از منابع انرژي درحال تولید-7

نرژي در حال تولید و توزیع کشور فاصله نسبتاً زیادي دارد و به همین چابهار در منتهاي شرقی خط ساحلی جنوب قرار گرفته است بنابراین از منابع ا
.شودرسانی، نقطه ضعف اساسی محسوب میدلیل در این زمینه دچار محدودیت است، این موضوع، بخصوص با توجه به توان این منطقه درامر سوخت

.هاي مختلفها و خدمات دستگاهباال بودن هزینه-8
هاي مربوط به حمل و نقل و رفت و آمد، موقعیت رقابتی هزینههاي مصرفی و چهتسهیالت و خدمات در محدوده منطقه، چه هزینهبه علت باال بودن نرخ

. )1384(مهدي زارعی (باشد و تحرك در آن بسیار کم میمنطقه ضعیف و محدود است و امکان استفاده 

آزادمناطقودرآمدگمرکاتوروديحقوق.7
17.04قبلسالمشابهمدتبهکه نسبتبودهمیلیاردریال4,077ازبیشآزاد،مناطقدرگمرکاتشدهاخذورودي،حقوق1390سالماهدرهفت

قبلسالمشابهمدتبهنسبترادرصدي23.50افزایشکهبودهمیلیاردریال5,210مناطق،حدود ایندرآمدمدتدراین.استداشتهدرصدافزایش
)5و4؛ ص 1390آزادکشور مناطقعملکردآماريگزارش(). 2و 1نمودارهاي (و )1جدول (می دهد نشانازخود

1390سالماهدرهشتآزاددرمناطقشدهاخذدرآمدکلووروديحقوق.1جدول

)گمرگ جمهوري اسالمی ایران: منبع(
درصدازکل)ریال(حقوق ورودي آزادناممنطقه

1,202,999,264,15825.57انزلیآزادمنطقه

219,135,718,1574.66)جلفا(ارسآزادمنطقه

968,001,821,54320.57آزادچابهارمنطقه

74,903,173,5541.59رودآزادحسنمنطقه

2,048,977,349,27343.55)خرمشهر(اروندآزادمنطقه

32,478,586,6970.69آزادقشممنطقه

158,859,021,7693.38آزادکیشمنطقه

4,705,354,935,151100کلجمع

درصدازکل)ریال(درآمد کل آزادمنطقهنام
2,353,543,355,32939.16آزادانزلیمنطقه

219,135,718,1573.65)جلفا(ارسآزادمنطقه

986,462,901,61116.41آزادچابهارمنطقه

130,009,731,8262.16رودآزادحسنمنطقه

2,048,977,349,27334.09)خرمشهر(اروندآزادمنطقه

65,143,288,2461.08آزادقشممنطقه

206,445,285,7533.44آزادکیشمنطقه

6,009,717,630,195100کلجمع
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1390سالماهههشتدرآزادورودي به تفکیک مناطقحقوق. 1نمودار 

)ایرانگمرگ جمهوري اسالمی : منبع(

1390سالماهههشتدرآزاددرآمد کل اخذ شده به تفکیک مناطق. 2نمودار 

)گمرگ جمهوري اسالمی ایران: منبع(

تغال زایی همانطور که از آمار نمایان است، مناطق آزاد و گمرکات این مناطق می توانند منبع درآمد خوبی براي منطقه و کشور باشند و همچنین در اش
گذشته نیز میلیاردریال بوده است که نسبت به سال 5,210حدود 1390درآمد این مناطق در سال . براي مردم ساکن این نواحی نقشی فعال ایفا کنند

آب هاي آزاد و مناطق آزاد واقع در این منطقه  در درآمدزایی براي مردم درصدي داشته است که این مسئله نشان دهنده ي نقش پر رنگ23,50رشدي 
. ساکن این نواحی است

تجاريآزادواقتصاديویژهمناطقومبدأکشورهايتفکیکبهخارجیترانزیت.8

11نشان می دهد که مشتمل بر1390سالماهفروردینترانزیت خارجی به تفکیک مناطق ویژه اقتصادي وآزاد تجاري به عنوان کشور مبدأ را، در 

سهمی تن و 317درصد بیشترین سهم وزنی رتبه اول، منطقه آزاد قشم با96,15تن یا12716منطقه آزاد ارس با.منطقه ویژه اقتصادي و آزاد تجاري است
بهخارجیترانزیت) 2(جدول . درصد سهم، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند1,45تن یا192درصد رتبه دوم و منطقه آزادکیش با2,40معادل

. میدهدنشان1390سال ماهفروردیندرتجاري راآزادواقتصاديویژهمناطقومبدأکشورهايتفکیک

انزلی
25.57%

چابهار
20.57%

4.66%
3.38%

خرمشهر
34.09%

چابهار
16.41%

3.65%
3.44%
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1390سالماهههشتدرآزادورودي به تفکیک مناطقحقوق. 1نمودار 

)ایرانگمرگ جمهوري اسالمی : منبع(

1390سالماهههشتدرآزاددرآمد کل اخذ شده به تفکیک مناطق. 2نمودار 

)گمرگ جمهوري اسالمی ایران: منبع(

تغال زایی همانطور که از آمار نمایان است، مناطق آزاد و گمرکات این مناطق می توانند منبع درآمد خوبی براي منطقه و کشور باشند و همچنین در اش
گذشته نیز میلیاردریال بوده است که نسبت به سال 5,210حدود 1390درآمد این مناطق در سال . براي مردم ساکن این نواحی نقشی فعال ایفا کنند

آب هاي آزاد و مناطق آزاد واقع در این منطقه  در درآمدزایی براي مردم درصدي داشته است که این مسئله نشان دهنده ي نقش پر رنگ23,50رشدي 
. ساکن این نواحی است

تجاريآزادواقتصاديویژهمناطقومبدأکشورهايتفکیکبهخارجیترانزیت.8

11نشان می دهد که مشتمل بر1390سالماهفروردینترانزیت خارجی به تفکیک مناطق ویژه اقتصادي وآزاد تجاري به عنوان کشور مبدأ را، در 

سهمی تن و 317درصد بیشترین سهم وزنی رتبه اول، منطقه آزاد قشم با96,15تن یا12716منطقه آزاد ارس با.منطقه ویژه اقتصادي و آزاد تجاري است
بهخارجیترانزیت) 2(جدول . درصد سهم، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند1,45تن یا192درصد رتبه دوم و منطقه آزادکیش با2,40معادل

. میدهدنشان1390سال ماهفروردیندرتجاري راآزادواقتصاديویژهمناطقومبدأکشورهايتفکیک
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1190:کدمقالهنقل، ترانزیت و توسعه تجارت خارجی کشورنقش مناطق وآب هاي آزاد بر حمل و

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

1390سال ماهفروردیندروزنترتیببهتجاريوآزاداقتصاديویژهمناطقتفکیکهبخارجیترانزیت. 2جدول  

)گمرگ جمهوري اسالمی ایران: منبع(

کشور . اندنمودهترانزیتایرانمسیرازراخودکاالهايتجاري،آزادواقتصاديویژهمناطقومبدأکشور74مجموع درمدت،اینآمار طیاساسبر
یاتنهزار96بادوم، آذربایجانرتبهدرصد13,26معادل سهمیوتنهزار102باچینوزنی،سهمبیشتریندرصد16,59یاتنهزار128باعراق

خودبهرابعديهايرتبهسهمدرصد8,44یاهزارتن65باعربیمتحدهاماراتودرصد سهم11,70یاتنهزار90باترکمنستانسهم،درصد12,47
فناوريوآماردفتر). (3نمودار(و ) 3جدول (دارنداختیاردرراترانزیتکلوزنازدرصد62,46معادلمجموعدرکشور،پنجاین. انددادهاختصاص
)5؛ صفحه 1390سالماهفروردیندرکشورخارجیترانزیتایران، بررسیگمركارتباطاتواطالعات

1390سال ماهفروردیندروزنترتیببهوآزادتجارياقتصاديویژهمناطقتفکیکبهخارجیترانزیت. 2جدول  

)گمرك جمهوري اسالمی ایران: منبع(

میلیون (ارزش)تن(وزنکشورمبدأرتبه
)ریال

سهم سهموزنی
ارزشی

1271617992196.1595.54منطقه آزادارس1

31750892.402.70منطقه آزادقشم2

19233091.451.76آزادکیشمنطقه 3

13225188319100100جمع کل

سهم 
ارزشی

سهم وزنی ارزش 
میلیون (

)ریال

)تن(وزن  کشور مبدأ رتبه

3.43 16.59 913486 127827 عراق 1
23.79 13.26 6328731 102205 چین 2
7.91 12.47 2105064 96059 آذربایجان 3

10.22 11.70 2719286 90133 ترکمنستان 4

14.48 8.44 3850727 65059 امارات متحده عربی 5

7.91 6.43 2104716 49517 ترکیه 6

1.12 5.31 298961 40901 پاکستان 7
31.14 25.8 8280056 198811 سایر 8
100 100 26601027 770512 جمع
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1390به ترتیب وزن در سال مبدأ کشورهايتفکیکبهخارجیترانزیت. 3جدول 
)گمرك جمهوري اسالمی ایران: منبع(

رشد و همانطور که مشاهد کردید مناطق آزاد و آب هاي آزاد می توانند نقش و سهم بزرگی را در تجارت و ترانزیت خارجی کشور داشته باشند و باعث
.توسعه اقتصادي کشور شوند

تجاريآزادواقتصاديویژهمناطقومقصدکشورهايتفکیکبهخارجیترانزیت.9

کاالهايمدت،ایندر.دهدمینشان1390سالماهفروردیندرراتجاريآزادواقتصاديویژهمناطقتفکیکبهخارجیترانزیت) 4(شمارهجدول
تن ترانزیت و سهم وزنی 14492منطقه آزاد ارس با . استشدهترانزیتایرانمسیرازتجاري،آزادواقتصاديویژهمناطقوکشور58مقصدبهترانزیتی
.درصد بیشترین سهم وزنی را داراست و بعد از آن به ترتیب منطقه ویژه سلفچگان، عسلویه و غیره قرار دارد26,45

1390سالماهفروردیندروزنترتیببهتجاريآزادواقتصاديویژهمناطقتفکیکبهخارجیترانزیت. 4شماره جدول

)گمرك جمهوري اسالمی ایران: منبع(
ارزش)تن(وزنکشورمقصدرتبه

میلیون (
)ریال

سهم
وزنی

سهم 
ارزشی

1449223496926.459.26آزادارسمنطقه1

554444669710.1217.60سلفچگانویژهمنطقه2

52294991799.5419.67عسلویهویژهمنطقه3

33582240376.138.83آزادقشممنطقه4

کشتیویژهمنطقه5
سازي

28351298445.175.12

27981390055.115.48سیرجانویژهمنطقه6

ومعادنویژهمنطقه7
فلزات

2765297455.051.17

2423741264.422.92بوشهرویژهمنطقه8

اقتصاديویژهمنطقه9
یزد

2342417854.271.65

2177942103.973.71پیامویژهمنطقه10

20871194843.814.71آزادچابهارمنطقه11

ترکیه
7.91%

ذربایجانآ
7.91%

عراق
3.43%

پاکستان
1.12%

سایر
31.14%
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)گمرك جمهوري اسالمی ایران: منبع(
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)ریال
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چین
23.79%

امارات
14.48%

ترکمنستان
1.22%

ترکیه
7.91%

ذربایجانآ
7.91%

سھم ارزشي
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تنهزار125باافغانستانسهم،درصد16.88یاتنهزار132باآذربایجانوزنی،سهمبیشتریندرصد22.98یاتنهزار180باعربیمتحدةامارات
خودبهرابعديهايرتبهسهمدرصد8.90یاتنهزار70باعراقوسهمدرصد13.91یاتنهزار109باترکمنستانسهم، درصد15.92یا

ارتباطاتواطالعاتفناوريوآماردفتر().5جدول (می دهند تشکیلراترانزیتوزنکلازدرصد78.59مجموعدرکشور،پنجاین.انددادهاختصاص
)6و 5؛ صفحه 1390سالماهفروردیندرکشورخارجیترانزیتایران، بررسیگمرك

1390سالماهفروردیندروزنترتیببهکشورهاي مقصدتفکیکبهخارجیترانزیت. 5شماره جدول

)گمرك جمهوري اسالمی ایران: منبع(
ارزش میلیون 

ریال
)تن(وزن  کشور مقصد رتبه

1842194 180084 اماراتمتحدهعربی 1
3980933 132301 آذربایجان 2
6731821 124770 افغانستان 3
4152249 109024 ترکمنستان 4
3107308 69716 عراق 5

است، که نشان شدهترانزیتایرانمسیرازتجاري،آزادواقتصاديویژهمناطقوکشور58مقصدبهترانزیتیهمانطور که مشاهد کردید، کاالهاي
مناطق آزاد تجاري کشور و آب هاي آزاد در امر ترانزیت و مبادالات تجاري خارجی است که با کمی توجه بیشتر به این ی ظرفیت و پتانسیل باالي دهنده

.مناطق و سرمایه گذاري در امور زیر ساختی و زیر بنایی می توان این سهم را افزایش داد

میزان سرمایه گذاري خارجی.10

میلیون دالر ) 1290(از مجموع. گذاري خارجی استگذاري ها به ویژه سرمایهی گسترش و جذب سرمایهصنعت-یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد تجاري
همچنین . سهم منطقه آزاد چابهار است) میلیون دالر12( یک درصد )1372-1380(زاد طی سالهايگذاري خارجی جذب شده در مناطق سرمایه

سرمایه گذاري هاي داخلی . مربوط به منطقه آزاد چابهار است) میلیارد ریال426( معادل ) درصد9(گذاري داخلی نیزمیلیارد ریال سرمایه) 4634(از
رسد علت آن اندازه کوچک بنگاهاي سرمایه گذاري باشد که در مقابل سرمایه به نظر می. انجام گرفته در منطقه آزاد چابهار همیشه در نوسان بوده است

همچنین با بررسی هاي انجام گرفته مقدار سرمایه گذاري خارجی . ز صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس تولید را ندارندگ توانایی استفاده ارگذاري هاي بز
در 1372-1386سرمایه گذاري خارجی جذب شده طی سالهاي. که بسیار اندك بوده، وجود نداشته است1378در منطقه آزاد چابهار جز بعد از سالهاي

بوده است که بیشترین ) میلیارد دالر4/3حدودا ( ، 1386کل سرمایه گذاري خارجی جذب شده در مناطق آزاد تا سال. ارائه گردیده است) 6(جدول 
. بوده است) میلیون دالر378(، )1380(و کمترین آن در سال) میلیون دالر520(معادل ) 1382(مقدار سرمایه گذاري خارجی جذب شده سالیانه در سال

میلیارد دالر بیشترین سرمایه گذاري خارجی را ) 14/1(میلیون دالر و منطقه آزاد کیش با) 2/213(ترین مقدار سرمایه گذاري منطقه آزاد چابهار کم
گذاري جذب شده طی دهد کل سرمایهاطالعات مربوط به میزان سرمایه گذاري که توسط سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد نشان می. داشته است

بیشترین و منطقه آزاد چابهار ) میلیارد ریال21896( گذاري خارجی، منطقه آزاد کیش همانند سرمایه. میلیارد ریال بوده است) 25356(دوره مذکور 
همانگونه که در جدول . سرمایه گذاري بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی بنادر در جدول زیر نشان داده شده استدر ادامه.کمترین میزان را داراست

.گذاري صورت نگرفته استاهده است در بندر چابهار از جانب بخش خصوصی سرمایهقابل مش
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در مناطق آزاد ایران1383الی 1372سرمایه گذاري خارجی طی سال . 6جدول 
چابهارسال
13740
13750
13760
13770
13781
13791
13803/0
13812/1
13822/1
13835/53
138450
138561
138644
2/213جمع

نخست اینکه کشور امارات به شدت اعتقاد دارد که بخش خصوصی موتور رشد بلند مدت .دهیمرا مورد بررسی قرار می)امارات(در مورد این معیارجبل علی 
بنادر و فرودگاها،گسترش زیر ساختها،هایی براي توسعه وباشد و بین منظور دولت این کشوربنگاهاي خارجی و ماهر را جهت حمایت از کوششمی

گذاري جریان سرمایه)2005(المللی پول اعالم کرده است که در سالصندوق بین.نمایدها و صنایع استخدام میبیمارستانمناطق تجارت خارجی،
نیرو و آب،کامپیوتر لوازم خدمات،گاز،خش نفت،بیشترین بگذاري خارجی،بخشهاي جذب کننده سرمایه.میلیارد دالر بوده است) 11(خارجی  به امارات 

از .رودهاي مربوط  به مستغالت و به مناطق آزاد میهمچنین حجم عظیمی از سرمایه گذاري خارجی مستقیماً به پروژه.باشدپزشکی ارتباطات راه دور می
حجم عظیمی از .میلیارد دالردرآمد کسب کرده باشد) 5/8(، )2005(شود که در سالتخمین زده میرسانی،گذاري خارجی و خدماتقبال این سرمایه

به همین نحو نیز مقدار .اي مبادرت دارندلوازم مهندسی سبک و تولیدات کارخانهگذاري خارجی در صنعتی نظیر مونتاژ محصوالت الکترونیکی،سرمایه
عامل .اندجذب خمات توزیعی شدههاي عالی و خدمات تدارکاتی،یرساختزهاي پایین،به علت منتفع شدن از هزینهگذاري خارجی،زیادي از سرمایه

گذاري انبوه در مسکن وتوسعه هاي مستغالت در دبی باشد و در نتیجه،سرمایهگذاري خارجی در امارات آزاد سازي زیربخشبسیار مهم در گسترش سرمایه
.کز بین المللی مالی دبی و دیگر چیزها باشدهایی نظیر شهر اینترنتی دبی،شهر دانش،دره سیلیکون و مرپروژه

:تعداد مؤسسات و شرکت هاي ثبت شده.11

شرکت در ) 1982(هزار شرکت در مناطق آزاد ایران به ثبت رسیده است که بیشترین تعداد آن با ) 3000(بیش از1383-1386مطابق جدولدر طی دوره
اما روند رشد تعداد این شرکت ها در قشم و چابهار .برابر شده است9طی دوره مزبور بیش از تعداد شرکتها در این منطقه  در.منطقه آزاد کیش بوده است

دهد که اقبال شدیدتري نسبت به فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد وجود اما در مجموع تعداد این شرکتها و روند کلی آن نشان می. وضع مشابهی ندارد
).7جدول (دارد 
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ثبت شده در مناطق آزاد ایرانشرکت هاي . 7جدول 
هر جمع1383138413851386عنوان

منطقه

چابهار
102855049286تجاري

39374020136خدماتی
12132185131صنعتی
15313511154484جمع

:میزان درآمد ارزي.12

اعتقاد بر این است که با این حال،یا فعالیت یک بنگاه در درون آن است،یک شاخص غیر کامل براي موفقیت یا شکست یک منطقه و چنین مالکی،
کنند که در نتیجه به کشورهاي با درآمد پایین اجازه داده می دهد تا کمبودهاي ارز براي احتیاجات وارداتی اقتصاد را مناطق آزاد درآمد ارزي را فراهم می

).8جدول (م می کند دولت وجوه توسعه اي را فراهبرايدهد،تحلیل می

1379-1386درآمد ارزي مناطق آزاد ایران براي دروه . 8جدول 
1383138413851386بخشمنطقه

چابهار
2/1774/4044/63025/264صادرات
14446225312722ترانزیت

گردشکري 
خارجی

190225240170

511,210914/330125/4206جمع

:چابهار در مقایسه با بنادر دیگروضعیت بندر .13

این نشان از امتیاز بالقوه بندر .بندر چابهار از نظر موقعیت جغرافیایی به عنوان تنها بندري است که براي پیوستن به بنادر بزرگ دنیا توجیه اقتصادي دارد
هاي فراوان مسئولین منطقه آزاد،به واسطه بودجه و یگیريهایی که این بندر داراست هم اکنون  آن هم با پاما با توجه به همه مزیت.چابهار است

رویم مقادیر حال آن که هر روز که به جلو می.هزار تنی در آینده ایجاد خواهد شد100هاي هاي صورت گرفته ظرفیت پذیرش کشتیگذاريسرمایه
بندر .طقه به شدت در حال پیشی گرفتن از بنادر ایران هستنددلیل آن هم این است که بنادر دیگر حتی در سطح من.دهیمهنگفتی سود را از دست می

حداکثر آبخور براي کشتی هاي .این بندر متعلق به سازمان کشتی رانی می باشد.چابهار داراي دو بندر به نام هاي شهید بهشتی و شهید کالنتري است
منطقه آزاد چابهار به خاطر داشتن فاصله و عدم مالکیت خصوصی مزیت این بنادر براي. متر است12هاي نفتی برابرمتر و براي کشتی9تجاري برابر

اخیراً هم الیحه واگذاري بندر چابهار به .دهدهاي اضافی عملکرد بندر و به دنبال آن عملکرد منطقه آزاد را تحت تاثیر قرار میزیرا هزینه.آنچنانی ندارد
عملکرد بندر چابهار .عدم آگاهی برخی ازمسئوالن استانی و کشوري از مزیت هاي آن  منتفی شدمنطقه آزاد به مجلس ارائه شد اما به دلیل کارشکنی و 

در 13این بندر داراي رتبه . کنیمرا بررسی می) جبل علی(حال به طور مختصر بندر مهم  کشور امارات.هزار تن بوده است365به میزان 1381در سال 
این بندر داري ظرفیتی در حدود .مترهستند10/75هاي داراي آبخورمتري و اسکله13/2ه داراي آبخورهایی اسکله است ک66این بندر داراي .جهان است

حال .گیرندکشتی در این بندر پهلو می9000باشد و حدود می) واحد کانتینر(TEUمیلیون 3میلیون کاال به صورت سالیانه و عملیاتی در حدود 28
این تغییراتی که در بدنه بندر جبل علی .میلیون تن کاال دسترسی دارد13/1کشتی به ظرفیت کل 2211ی تنها به میزان اینکه بندر عباس با سابقه طوالن

به بعد انجام شده است موجب شده است که کشتی هاي بزرگ اقیانوس پیما فله بر و کانتینربر به جاي پهلوگیري در بنادر ایران دراین 1980از اوایل سال
.کندگیرد و بعد از آن ایفاي نقش عملیات صادرات مجدد براي کشورهایی از جمله ایران را اجرا میبندر پهلو می
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:اشتغال زایی.14

در منطقه آزاد چابهار به دلیل نبود صنایع . دهدرا نشان می1387تا 1372میزان اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد ایران بین سالهاي ) 9(جدول 
بندي و صنایع بسته: وجود آمده از طریق صنایع پایین دستی همانندطور کلی اشتغال بهمادر آمار مربوط به اشتغال پیشرفت چندانی نداشته است و به

رو هستند و تشکالتی از سوي دیگر مسؤلین منطقه آزاد چابهار با زیاد بودن نیروي انسانی در تشکالت منطقه آزاد روبه. می باشد... مونتاژ موتورسیکلت و
از 12براساس جدول . حال تعدیل نیرو هستندشود و مسؤلین در تالش جهت بهبود وضعیت، در نیرو اداره می1500باشد، با نیرو قابل اداره می300که با 

درصد از اشتغال ایجاد شده را به خود اختصاص 17درصد، چابهار حدود 32درصد،کیش51هزار نفر اشتغال ایجاد شده مناطقه آزاد قشم 5/45مجموع 
.دهدرقم باالیی را نشان می) هزار دالر5تا 2بین (للی باشد که نسبت به شاخصهاي بین المدالر می7700اند محاسبه ایجاد هر شغل در منطقه آزاد داده

)نفر1000(اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد ایران . 9جدول 
جمعچابهارقشمکیشسال
13785/0102/2
137934/55/09/8
138057/77/14/14
13814/72/1436/24
13826/78/185/49/30
13837/8215/52/35
13841/92271/38
13852/92284/41
13865/105/265/85/45
1387----------88

زایی در گروي از طرف دیگراشتغال.توان گفت باال بودن هزینه هاي زیرساخت و نبود صنایع مادر در مناطق آزاد ایران دلیل عمده آن استمی
گذاري خارجی براي این سه منطقه محاسبه و در جدول فوق ذکر زایی به سرمایههمین منظور از نسبت اشتغالبه .گذاري خارجی و داخلی استسرمایه

ولی به هر حال افزایش سطح یابد،شود با افزایش مداوم سرمایه گذاري مستقیم خارجی،این نسبت کاهش میهمانطور که مالحظه می.شده است
اي است که بخش خدمات  به دلیل تفاوت ساختار اشتغال در منطقه آزاد به گونه. ي خارجی امکان پذیر استگذارزایی با افزایش جذب سرمایهاشتغال

پایین بودن جمعیت فعال به ویژه از نظرمهارتهاي فنی باعث . اندمیان سطح درآمد، با بخش صنعت بیشترین مشاغل  خدمات را به خود اختصاص داده
با توجه به این موانع جمعیت شاغل در منطقه آزاد چابهار همچنان تغییر . گذاري را باال ببردأمین شود و هزینه سرمایهشده است تا نیروي کار از بیرون ت

).10جدول (باشند نفر شاغل می8000، تعداد 1387اي ندارد و به گفته رئیس این منطقه آزاد در سال قابل مالحظه

خارجینسبت اشتغال زایی به سرمایه گذاري. 10جدول 
چابهار قشم کیش سال
----- ----- ----- 1378
----- 26363/16 ----- 1379
----- 627986/2 ----- 1380
----- 304199/0 256256/0 1381
----- 173264/0 047709/0 1382
----- 10077/0 031374/0 1383

7 062789/0 022905/0 1384
4 050486/0 018349/0 1385

695652/3 041707/0 014378/0 1386
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:ایجاد امکانات و تسهیالت در بنادر.15

بنادر ایران .گردندمیاي است که هرقدر این امکانات بیشتر و بهتر باشند کاالهاي بیشتري از کشور ترانزیتویژهترانزیت کاال نیازمند امکانات و تسهیالت
باشند که با اي در زمینه تخلیه و بارگیري کاالها و دیگر تجهیزات جابجایی کاال مجهز میپیشرفتهاي بوده و به تجهیزات در جنوب داراي امکانات ویژه

بندر امام بندر عباس کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز قادرند کاالهاي خود را تا بندر عباس و-سرخس و بافق-برداري دو خط آهن مشهدتکمیل و بهره
آن مکان بسیار بودن به اقیانوس هند از موقعیت خاصی برخوردار است که با توجه به کوتاهی مسیر و امنیتشرفبهار نیز با مچا. خمینی حمل نمایند

باشد و قادر است کاالهاي وارداتی و صادراتی این کشورهاي محاط را به صورت ترانزیت مناسبی جهت ترانزیت کاال از کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز می
طرح .شبه جزیره عربستان بسیار نزدیک استبویژه این بندر به مراکز تولید آسیاي جنوب شرقی هندوستان،آفریقاي شرقی و شرق.مایدنتخلیه و بارگیري

بري و توانایی تراکیلومتر و اتصال از زاهدان به مشهد و آسیاي مرکزي و قفقاز اهمیت این بندر را مضاعف کرده076خط آهن از چابهار به زاهدان به طول 
)39مجله آسیایی مرکزي و قفقاز؛ ص اسدي کیا؛ (.به مجموعه مورد بحث خواهد افزودبسیار مؤثري 

کند و همچنین بنادر در دست احداث و در حال توسعه در ساحل آهن سراسري که دریاي خزر را به خلیج فارس متصلبه طور کلی موقعیت ایران با راه
دهد که ي در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان به کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز این فرصت را میجنوبی دریاي خزر و بنادر بزرگ تجار

.ترین مسیر براي ترانزیت کاالهاي خود استفاده نماینداقتصادي

ترین مسیر اال از امنکجریان حمل طبعا کشور صادرکننده کاال مایل است .ونقل کاال ایمنی مسیر ترانزیت آن استیکی دیگر از شرایط مناسب براي حمل
مند است محموله با ایمنی داري و مسئولیتی که در قبال صاحب کاال دارد عالقهکننده نیز بنابر اصل امانتگیرد و کشور ترانزیتو باسرعت کافی انجام

کننده س هرگونه عدم ثبات و ناامنی در کشور ترازیتبدیهی است احسا.کندونقل ایفا میاي در حملکامل به مقصد برسد و لذا ایمنی کاال نقش عمده
.ونقل در آن مسیر خواهد شدباعث رکود حمل

آب ها دسترسی دارند در مقایسه با کشورهایی که به آن دسترسی ندارنداهمیت آبهاي آزاد براي کشورهایی که به این.16

همچنین این کشورها داراي .اي نیازمندنداي و سرمایهواسطهبه بسیاري از کاالهاي مصرفی،و بعضی از کشور هاي اروپاي شرقیکشورهاي آسیاي مرکزي
از آنجا که توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورهاي بدون ساحل عمدتا در گرو دسترسی آنان به دریاهاي .باشندهاي صادراتی برخی کاالها نیز میقابلیت

کشورها نیز جهت مبادالت بازرگانی خود با کشورهاي دیگر جهان از جمله شرق و جنوباین.باشدهمسایه میآزاد از طریق راههاي ترانزیتی کشورهاي 
راههاي ترانزیت و دسترسی به بنادر دریایی که مبدأ .نمایندشرق آسیا و کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس بدون تردید باید از خطوط ترانزیت استفاده

هزینه و در بر داشتنبه دالیل مختلفی از جمله مسافت طوالنی.متنوع هستندزهاي آسیاي مرکزي و قفقاجمهوريبرايونقل دریایی باشند حمل
این .برداري از آنها در حال حاضر میسر نیستایران انتخاب مناسبی نبوده و بهرهسنگین و مشکالت سیاسی موجود در کشورهاي مسیر کشورهاي غیر از

ترین مسیر معطوف نمایند و این ترین و امنهاي آسیاي مرکزي و قفقاز بار دیگر نگاه خود را به کوتاهترین، اقتصاديشود که جمهوريسبب میمشکالت
گیري مناسب از موقعیت در این میان آنچه براي ایران حائز اهمیت است ایفاي نقش در بهره)157؛ ص )1377(صادقیان خوري، (.مسیر همانا ایران است

بررسی تعدد و تنوع .اي استجغرافیایی خود با ظرفیت و توانایی باال در عرضهء خدمات و کمکهاي اقتصادي و ارائهء نقش مؤثرتري در معادالت منطقه
هنده توجه به این دارتباطی نشانونقل و ترانزیت و توسعه راههايمیان ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز در زمینه حملهاي منعقدهموافقتنامه

ریزي جهت ساختسرخس جهت اتصال این کشورها به بنادر عباس و امام خمینی و طرح-بندر عباس و مشهد-آهن بافقاحداث راه.مهم بوده است
سفانه هنوز خط ااما مت.از جمله تدابیر متخذه در این مورد استمسیرهاي مواصالتی مناسب براي دسترسی سریع این جماهیر به مناطق آزاد تجاري ایران

.ضربه ي بزرگی را به این منطقه وارد می آوردراه آهن چابهار به زاهدان افتتاح نشده که این مسئله 

:نتیجه گیري.17
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مناطق آزاد در امر صادرات و واردات حضوري پررنگ و غیر قابل انکار دارد، با توجه به مطالب و آمارهاي ارئه شده در متن می توان نتیجه گیري کرد که
معنا که در به این. افزایش یافته است86میلیون دالر در سال 774,6میلیون دالر به 13,7، از 88تا80صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سالهاي 

برابر شده است که این امر، نشان از 4کشور طی همان دوره حدودا ؛ در حالی که صادراتبرابر شده است56دوره مذکور صادرات مناطق آزاد کشور 
واردات در مناطق آزاد نیز به مراتب شتاب بیشتري از رشد واردات در سرزمین اصلی داشتهرشد.آزاد جهت توسعه صادرات داردظرفیت بالقوه مناطق

10رسیده و 88میلیون دالر در سال 684,6میلیارد و 4،به 80میلیون دالر در سال 484,5از 80-88است، به نحوي که واردات مناطق آزاد طی دوره 
واردات مناطق آزاد از واردات کل نیز برابر شده است و با این وجود، سهم3همین دوره، واردات در سرزمین اصلی بیش از برابر شده است؛ درحالیکه طی

.ارتقاء یافته است88رصد در سال د8,5به 80درصد در سال 2,8از 

می توانند منبع درآمد خوبی براي منطقه و کشور باشند و الخصوص منطقه آزاد چابهارمناطق آزاد و گمرکات این مناطقآب هاي آزاد و همچنین 
میلیاردریال بوده است که 5,210دود ح1390درآمد این مناطق در سال . همچنین در اشتغال زایی براي مردم ساکن این نواحی نقشی فعال ایفا کنند

درصدي داشته است که این مسئله نشان دهنده ي نقش پر رنگ این مناطق در درآمدزایی براي مردم ساکن این 23,50نسبت به سال گذشته نیز رشدي 
می توانند نقش و سهم بزرگی را در تجارت و هاراز جمله چابآمارها نمایان است، مناطق آزاد ایراندرهمانطور که. نواحی و همچنین میهن عزیزمان است

آزادواقتصاديویژهمناطقوکشور58مقصدبهترانزیتی، کاالهايترانزیت خارجی کشور داشته باشند و باعث رشد و توسعه اقتصادي کشور شوند
ت تجاري خارجی ري کشور در امر ترانزیت و مبادالظرفیت و پتانسیل باالي مناطق آزاد تجااست، که نشان دهندهشدهترانزیتایرانمسیرازتجاري،

مقابله با تحریم است که با کمی توجه بیشتر به این مناطق و سرمایه گذاري در امور زیر ساختی و زیر بنایی می توان این سهم را افزایش داد و گامی براي 
مناطق آزاد کشور می توان گفت که با سرمایه گذاري بیشتر در این مناطق از جمله در امور سیل هاي بالقوهبا توجه به پتان.هاي جهانی برداشت

، تعدیل زیرساختی و تجهیزاتی و معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی براي واردات مواد اولیه وماشین آالت صنعتی و تولیدي صنایع مناطق آزاد
تضمین حقوق قانونی سرمایه برخورداري غرفه داران از جوایز صادراتی و معافیت هاي ثبت سفارش و سود بازرگانی، گانی،بازرسودتعرفه هاي گمرکی و

زمینه هاي رشد و توسعه اقتصادي کشور را فراهم ساخت و اثرات مخرب می توانگذاران خارجی، عدم محدودیت براي سرمایه گذاري و مشارکت خارجی
.تحریم هاي اقتصادي و سیاسی را به حداقل رساند

و همچنین بنابراین با مباحث ذکر شده در متن و همچنین با توجه به پتانسیل ها، ویژگی ها و توانایی بالقوه این مناطق در ترانزیت و تجارت خارجی
وان گام موثري را در رشد و توسعههاي این مناطق و بهبود تکنولوژي در این مناطق می تکمی و کیفی امکانات، تجهیزات و زیر ساختامکان ارتقاي 

حمل و نقل منطقه آزاد چابهار باتوجه به موقعیت و پتانسیلی که دارد می تواند در رشد تجارت خارجی، ترانزیت، توسعه صنعت .اقتصادي کشور برداشت
ترین جنوبی) الف: از جمله مهمترین نقاط قوت منطقه آزاد چابهار، می توان به موارد زیر اشاره کرد. و رشد و توسعه اقتصادي کشور موثر باشداییدری

ل کاال و در جهان؛ کارشناسان سازمان ملل، چابهار را یکی از مهمترین نقاط عبور در کریدور ترانزیت و حمل و نق) غرب- شرق(نقطه عبورکریدور
مهمترین مسیر اقتصادي ترانزیت کاال به افغانستان؛ چابهار بصورت بالقوه براساس شرایط و ) ب.اندعنوان نموده) غرب–شرق (ترین آن در کریدور جنوبی

ترین مسیر آسیاي میانه کوتاه)ج.ترین مسیر براي کشور افغانستان جهت تامین کاالهاي مورد نیاز و همچنین صدور کاال استهزینهامکانات بهترین و کم
المللی است به عبارتی با هاي آزاد بینترین مسیر کل کشورهاي این منطقه به آبکیلومتر چابهار به مرز ترکمنستان، کوتاه1840هاي آزاد؛ مسیر آببه

گذاري کشورهاي توان از سرمایهدر این راستا میو ر استترانزیتی جهت تامین نیازهاي آسیاي میانه، منطقه آزاد چابهاترین راههزینهترین و کمصرفه
مغتنمی جهت تقویت مندي این کشورها در مشارکت در طرحهاي آینده فرصتجلب عالقه.ارتباطی استفاده نمودنفع نیز در تجهیز و توسعه راههايذي

چیز ایران با ارائهء راههاي مناسب و ارزان و رساند که به رغم همهه این باور میمجموع شرایط و فعالیتهاي فوق ما را ب.گذارداین مزیتها در اختیار ایران می
.تواند کمک مؤثري به رشد و توسعه و ایجاد صلحی پایدار در منطقه بنمایدونقل کاال بوده و میبهترین مسیر جهت حملامن هنوز هم
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