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جنوب آسیاچابهار، هاب توریسم درمانی منطقه خاورمیانه و
4، میکائیل ابراهیمی3، بایرام نجاتی زرنقی2آمنه ولدخانی،1سید امید خلیلی فر

)دفتر مطالعات و بهبود روشها(آجای، ف بهداپ ي مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملّادانشجوي دکتر1
)معاونت تحقیقات و فناوري(آجاکارشناس پرستاري، ف بهداپ2

)دفتر مطالعات و بهبود روشها(آجاکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ف بهداپ3
)عج(مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللاي ادانشجوي دکتر4

چکیده
توریسم درمانی عاید کشورهاي میلیارد دالر درآمد ارزي از طریق 50تا40کشورها نقش مهمی در ارز آوري دارد و هر ساله در حالیکه توریسم درمانی دربسیاري از 

پتانسیلازتاسازدمیفراهمهابیمارستانبرايراهاییفرصتدرمانیتوریسم. اما در ایران این صنعت گامهاي نخستین را طی می کنداروپایی و آمریکا می شود
بر اساسخارجیبیمارجذبدرمنطقه آزاد چابهارتوانمنديشناختبررسیاینهدف.نماینداستفادهکشورهاسایربیمارانبهخدمتارائهخود درهاي

موقعیت جغرافیایی و شرایط منطقه آزاد چابهار با توجه به . می باشددرمانیتوریسمتوسعهبرايراهکارارائهوپزشکیگردشگريدررقابتجهانیمعیارهاي
ر صورت ایجاداقلیمی و همچنین تمایل زیاد بخش خصوصی براي سرمایه گذاري و وجود بستري آماده براي ایجاد ساختارهاي مورد نیاز براي توریسم درمانی د

.انی خاورمیانه و جنوب آسیا امیدوار بوداي  می توان به توسعه محور ترانزیتی چابهار به عنوان قطب توریسم درمزمینه هاي توسعه ملی و منطقه
ارز آوري،بیمارستانتوریسم درمانی،چابهار، :واژه هاي کلیدي

مقدمه
هاي همچون استفاده از آب با اهداف پزشکی و درمانیهوا،شامل افراد و گروههایی است که براي استفاده از تغییرات آب وتوریسم درمانی

طور خاص، چنینبهراسالمتگردشگريگردشگري،جهانیسازمان.معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنندمعدنی،گذراندن دوران نقاهت،
منجرپزشکیمداخالتیاهواآب ومعدنی،آبهايازاستفادهبافردروحیهوسالمتیافزایشبهبود یابهکهخدماتیازستفاده:کندمیتعریف

.)1(انجامدطول میبهاستساعت24ازوبیشفردسکونتاز محلخارجکهمکانیدروشودمی
اندرکار و کشورهاي هاي دستهاي صنعت گردشگري جهان است که باعث شده سازمانگردشگري درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش

زندگی صنعتی در بیشتر کشورهاي .ریزي کننداین بخش از صنعت توریسم جلب و براي آن برنامهي گردشگري توجه خود را به عالقمند به توسعه
امروزه تمایل مردم براي تناسب اندام، استفاده از منابع . دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازهایی را نیز براي مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است

.، تسلط بر استرس و افزایش سالمت روح و روان و جسم بسیار چشمگیراستها، کاهش دردطبیعی و ویتامین
گیرد و تمامی گرم بسیار مورد توجه قرار میهاي آبهاي درمانی طبیعی مانند استفاده از چشمهدلیل است که در نقاط مختلف جهان روشبه همین

هاي هایی مناسب براي ایجاد اقامتگاهگرم محلهاي آبچشمه.دشگري تمایل دارنداقشار مردم اعم از کم درآمدها و پردرآمدها به سمت این نوع از گر
توان آنها را به مقاصد گردشگري درجه اول براي گردشگران ها و امکانات در این نقاط میتوریستی است که با ایجاد مراکز تفریحی و ارائه سرویس

هاي عالوه بر این جاذبه.)2(یابندمیت د داشت و هم به سالمت و آرامش دسجان خواهنهایی مفرح و پرهیزمان هم، لحظهتبدیل کرد، زیرا هم
گیرد، زیرا که صادرات خدمات پزشکی یک اصل شناخته شده هاي درمانی توریسم درمانی به دالیل اقتصادي نیز مورد توجه قرار میطبیعی و روش

ي چهارم هاي خود باید تا پایان برنامهریزياساس برنامهت جمهوري اسالمی ایران بردول.)3(براي تقویت ساختار بهداشت و درمان کشورها است
عالوه بر نیاز به صدور کاال .درمانی فراهم کنددرصد از نیازهاي درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کاال، خدمات پزشکی و توریسم30توسعه،

انگیز اندیشند وسوسهواند براي کشورها خصوصا کشورهاي آسیایی که به حرکت در روند توسعه میتو خدمات پزشکی درآمد توریسم درمانی نیز می
هاي درمانی خود این درآمد باعث شده است که برخی کشورهاي آسیایی چون سنگاپور، تایلند و هند به طور چشمگیري در حال تبلیغ سرویس.باشد

الی حاصل از توریسم درمانی آماردقیقی وجود ندارد، اما براساس آمار بهداشت جهانی، ساالنه حدود ي گردش مدرباره.در میان بیماران جهان باشند
تواند تاثیر چشمگیري در شود که جذب درصدي از این مبلغ میمیلیارد دالر، صرف درمان بیماران منطقه، در کشورهاي اروپایی و آمریکایی می50

.باشداقتصاد گردشگري کشورهاي آسیایی داشته 
ریزي براي توریسم درمانیساختار برنامه

.توان به عنوان امري بین دستگاهی دانست که به علت داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی بیشتر داردتوریسم درمانی را می
وزارت رفاه از جمله دستگاهصنایع دستی و گردشگري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه وسازمان میراث فرهنگی،

شوراي سیاستگذاري گردشگري .شوندگیرنده محسوب میي اختیارات خود هر کدام به نوعی در این موضوع تصمیمهایی هستند که با توجه به حوزه
این کمیته با حضور .دستی و گردشگري با ریاست معاون گردشگري سازمان مشغول به فعالیت استسالمت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع
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گذاري، دبیر ستاد هاي توسعه و سرمایهاالختیار سازمان رفاه تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، معاونت گردشگري، مدیرکل دفتر طرحنمایندگان تام
و بودجه سازمان میراث ي رئیس و مدیرکل تجهیز منابع ، سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات، عضو و نماینده)توریسم درمانی(گردشگري سالمت 

ربط، تنظیم قوانین مورد نیاز با سیاستگذاري کالن نظام توریسم درمانی با همکاري تمامی نهادهاي ذي.استفرهنگی و گردشگري تشکیل شده 
گردشگران، به وجود المللی که در این زمینه وجود دارد، کسب درآمدهاي ارزي براي کشور از طریق ارائه خدمات پزشکی بهتوجه به مصوبات بین

ي توریسم درمانی، ساماندهی بیماران داخلی که براي درمان به خارج از کشور سفر بخشی در خصوص توسعههاي بین بخشی و درونآوردن همکاري
ذاري گردشگري سیاستگي کشور در این بخش، از اهداف شورايساله20انداز افق ریزي استراتژیک منطبق با چشمکنند و طراحی و برنامهمی

وزارت بهداشت نیز در زیرمجموعه معاونت درمانی خود، مدیریت توریسم درمانی تشکیل داده است که در حال حاضر مشغول .سالمت است
در خصوص )1386(در تحقیق خانم زهرا آقا رحیمی.ریزي و هماهنگی در معاونت درمانی این وزارتخانه و دیگر دستگاههاي مسئول استبرنامه

ز هکارهاي توسعه صنعت گردشگري در ایران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل تأثیر گذار در توسعه صنعت گردشگري پزشکی ارا
عه توسدیدگاه مدیران به ترتیب استراتژي زیرساخت توسعه عمومی، استراتژي توسعه منابع انسانی، استراتژي توسعه سیستم اطالعاتی و بازاریابی و

گردشگري،بین صنعتنزدیکتعاملکهدادنشانایرانگردشگريالگويعنوان طراحیتحت)1387(جباريدر تحقیق .وده استبمحصول 
وغیردولتیبخشکند و دولت،میایفاصنعتایندرراحیاتینقش،...وتحقیقاتیدولت، مراکزبیمه،هايشرکتبانکداري،نقل،وحمل
.)5(باشندمیصنعتایناصلیجزء3خصوصی،بخشودولتیبخشبینکنندههماهنگنهاد

بحث
2006شهروند آمریکایی در سال 150000گویند کارشناسان این حوزه می. پزشکی در دهه گذشته گسترش بسیاري پیدا کرده استتوریسمصنعت 

به طور 2007این شمار در سال . اندمورد درمان پزشکی قرار گرفته- اندآنها در آسیا و آمریکاي التین بودهکه اکثریت -در کشورهاي خارجی 
بندند و سوار هواپیماها ها را میبیماران آمریکایی چمدان. میلیون نفر برسد6به حد 2010نفر رسید و ممکن است تا سال 750000تخمینی به 

هر توریست .برسد.شوندري روانه کشورهاي مختلف میهاي باروپس قلب و درمانکشی صورت گرفته تا عمل بايستشوند و براي هرکاري از پومی
برابر یک توریست عادي ارز آوري دارد، ضمن این که حضور گردشگران سالمت در کشور موجب ارتقاي سطح کیفی خدمات سالمت 3سالمت 

.درصد رشد و پیشرفت کشور است20درصد پیشرفت در عرصه گردشگري سالمت نشانه 7هر .کشور، ارتقاي سطح امنیت و پویایی علمی می شود
هاي درمانی در حد استطاعت مالی خود بودند، به دنبال گزینه1990و 1980هاي بهداشتی در دهه آمریکایی که در مواجهه با افزایش هزینهبیماران 

. هاي خارج از آمریکا کردندشروع به در نظر گرفتن گزینه
داد، باعث رشد شان آن را پوشش نمیهايندان که بیمهسفرهاي آمریکاییان به کشورهاي آمریکاي مرکزي مانند کاستاریکا براي بریج و روکش د

پزشکی آمریکاییان براي انجام کارهاي دندانپزشکی است، بر اساس برخی از توریسماي از بخش عمده(شد "دندانتوریسم"سریع به اصطالح 
).درصد40ها در حد تخمین

هاي خارجی روي بیاورند که به نظر آنها هاي پزشکی بیمارستانان براي مراقبتشبسیاري از پزشکان و دندانپزشکان آمریکایی از این ایده که بیماران
دیدند، کشورهایی یاما در جایی که بسیاري از متخصصان پزشکی آمریکایی مخاطرات را م. زده شده بودندبه به طور خطرناکی ارزان بودند، وحشت

. ها را دیدندمانند کوبا فرصت
خواستند براي انجام جراحی چشم، اعمال قلب و اعمال هایی را که میهایی را شروع کرد تا خارجیاي برنامهاین کشور جزیره1980از اواخر دهه 

بیست هزار توریست پزشکی را پذیرایی 1990م کرد که در سال دولت کوبا اعال. زیبایی به هند، آمریکاي التین و اروپا بروند به سوي کوبا جلب کند
.کرده است

در کشورهايدرماندنبالبهیافتهتوسعهکشورهاياغلب مردمتاشودمیباعثکهدنیاستدردرمانیرشد گردشگريعاملترینمهمهزینه
.)10(باشندیافتهتوسعهترکم
کاستناقتصادي،لحاظبهاز امکاناتگیريبهرهداد،نشانایرانبیمارستانیخدماتشدنالگوي جهانیطراحیعنوانبا)11(جهانییپژوهشدر 
هانمایدبنابریافتهبیمارستانیخدماتشدنبه جهانیشایانیکمکتواندمیپیشنهاديالگويازاستفادهونظام اداريدرموجودموانعاز

ارائهدرعلت موفقیتبهتایلندوهندوستان،پیچیدهومدرنهايو تکنولوژيمدیریتساختارباانگلستانوآمریکاها،یافتهکشورهاي توسعه
ایندرمؤثرينقشاندتوانستهدهه گذشتهدریافتهتوسعهکشورهايتکنولوژيورودوموفقو بازاریابیالمللیبینسطحدربیمارستانیخدمات

بهآ فرانسه،لولهدانشگاهازایران،درپزشکیگردشگرجذببرمؤثرعنوان عواملباارشدکارشناسینامهپایاندر)5(کاظمی.باشندداشتهزمینه
ازدرمانروادیدصدوروتجهیزات پزشکیوهمچنیندرمانیمراکزدرجهانیاز استانداردهايبرخوردارياجتماعی،امنیتکهرسیدنتیجهاین
.باشدمیایراندرصنعتاینيتوسعهبرمؤثرعواملترینمهم
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این کشور را به بازاریابی براي این کشور به عنوان کانونی براي جراحی توریسمسقوط کرد، دولت مسئوالن تایلندارز 1997پس از آنکه در سال 
. پالستیک واداشت، به این امید که درآمدهاي خود را باال ببرد

توانستند با هزینه به سرعت به کشوري بدل شد که اعمال جراحی تغییر جنسیت با هزینه نسبتا ارزانی در آن قابل انجام بود و بیماران میتایلند
.را انجام دهندکشی صورت به اضافه مشاوره روانی پیش از جراحی دالر پوست5000کمی در حد 

. )13(بدل شده استاي براي همه انواع جراحی پالستیک و نیز میزبانی براي انجام اعمال پزشکی معمولاکنون به نقطهتایلند
بیش از "هاي پزشکی است که به گفت مسئوالن بیمارستان، بیماران را از المللی بومرانگراد در بانکوك، احتماال بهترین مقصد توریستبیمارستان بین

.دهداپیما را انجام میاست که کارهاي مربوط به ترجمه و رزرو بلیط هو"المللی بیمارانمرکز بین"داراي یک کند وجلب می"کشور190
هایی در سراسر آمریکا به راهنمایی آمریکاییان در زمینه بیمه و مسائل پشتیبانی براي جراحی در خارج از این کشور هاي اخیر، شرکتدر سال
. هاي مرزي آمریکا که با مراکز پزشکی در مکزیک مرتبطنداند از جمله در بسیاري از ایالتپرداخته

:گردشگري سالمت در ایرانپتانسیل هاي 
ولی از بازار توریسم سهمی شاخص نبرده است این در . استکشور برتر جهان10ایران از نظر جاذبه هاي گردشگري،طبیعی،آب و هوا و باستانی جز 

حالی است که از توریسم درمانی به عنوان صنعت سوم جهان نام برده می شود و برخی کشورها نظیر اسپانیا از طریق این صنعت امرار معاش می
.کنند

بحث به عمل هاي جراحی زیبایی به صورت چشم گیر،وبروز دردهاي مختلف در روح وبدن انسان ها و روي آوردنامروزه با صنعتی شدن کشورها
د با این وجود در کشورمان این دغدغه وجود دارد که آیتوریسم درمانی یکی از بخش هاي روبه رشد صنعت گردشگري در جهان و ایران به شمار می 

)19(یی می رسد یا علی رغم تشکیالتی که براي آن در نظر گرفته شده است فراموش می شود؟آیا این بخش از توریست به شکوفا
توانمندي هاي شاغالن حرفه . این زمینه توجه داشتدر زمینه توریست درمانی و جذب گردشگران سالمت همواره باید به چهار آیتم اساسی در

عوامل مهم گردشگر سالمت د درمان و هزینه هاي درمانی ،و مقررات داخلی کشور ها از پزشکی،تکنولوژي هاي روز و استاندارد هاي جهانی، اقتصا
تحت عنوان نقش توانمندي بیممارستانهاي تهران در توسعه توریسم درمانی مشخص شد که ضریب )3(در مطالعه امیر اشکان نصیري پور.هستند

بیمارانتعدادبین میانگینهمبستگیضریبوهمچنینپزشکیتجهیزاتوضعیتباخارجیبیمارانازحاصلهدرآمدهمبستگی بین میانگین
).P=000/0(دهدمینشانراکاملیمثبت وهمبستگیکهاستآمدهبدست1برابرشدهارائهخدماتهزینهباخارجی

که باید نهایت استفاده از پتانسیل .هاي بهتري برخوردار استایران در هر چهار مورد ذکر شده نسبت به کشورهاي همسایه وخاور میانه از توانمندي
اما متاسفانه تبلیغات مناسبی براي شناسایی توانمندي هاي پزشکی و گردشگري ایران در خارج صورت نگرفته است و رسانه هاي دولتی . موجود کرد

کم هزینه و پر درامد .ی در جهان باالتر از صنایع نفت وطال قرار دارد امروزه صنعت توریسم درمان.و سفارت خانه ها در این زمینه نقش موثري دارند
در بخش توریسم درمانی فقط به جذب گردشگر توجه نمی شود بلکه فراتر از آن می تواند موقعیت و جایگاه ایران را از نظر علمی ،سیاسی .است

به استفاده از خدمات بسیاري از بیماران کشورهاي توسعه یافته،هاي درمانی،امروزه در سایه رشد انفجاري هزینه .،اجتماعی و منطقه اي تقویت کند
.)16(کشورهاي درحال توسعه چشم دوخته اندپزشکی

سنگاپور، اردن، مالزي،ترکیه ،دبی و کشورهاي تازه استقالل یافته هند،از جمله رقباي ایران در امر توریسم درمانی در منطقه می توان به کشورهاي
که براي جذب بیماران کشورهاي آسیایی و حتی جهان در حال برنامه ریزي می باشند در میان . دریاي مازندران و روسیه سفید اشاره کردحواشی

کشورهاي ذکر شده هند پیش قراول صنعت توریسم درمانی آسیاست کشور هندوستان به دلیل داشتن پزشکان آموزش دیده و هزینه هاي پایین 
در این بازار نو ظهور اما داغ، پیروزي از آن کشورهایی خواهد بود که .یکی از مقاصد مهم توریسم درمانی به شمار می آیدخود،بیمارستان هاي 

ن شعارچیزي نیست جز، امکانات در حدکشورهاي جهان اول، قیمت ها آورند وآبه خوبی به مرحله اجرا درراتوریسم سالمت در دنیابتوانند شعار
هایی مانند جراحی زیبایی انجام عمل) مانند انگلستان،استرالیا(ا توجه به اینکه در بسیاري از کشورهاي جهان ب.)18(کشورهاي جهان سومدر حد 

ر سفر هزینه هاي زیاد از سویی و از سوي دیگر زمان انتظار طوالنی ،باعث می شود افراد زیادي د. از مزایاي بیمه برخوردار نیستند...،دندان پزشکی ،
انجام دهد و یا )یا حتی مجانی(حال اگر کشوري در این بین مثال خدمات دندان پزشکی را ارزان تر . هاي توریستی خود از این خدمات نیز بهره ببرند

پزشکی و قوانین از فن آوري هاي روز دنیا در حوزه (سایر عمل هاي جراحی بدون زمان انتظار صورت گیرد وتسهیالت وامکانات الزم را فراهم آورد 
و برنامه هاي بازاریابی براي جذب توریست )بیمه اي که مطابق با استانداردهاي جهانی و مورد تایید کمپانی هاي معتبر بیمه هستند استفاده کند

اگر مت نخواهد بود؟سالسالمت را مد نظر بگیرد و امکان مراقبت هاي پس از درمان در آن کشور وجود داشته باشد ،آیا کشور، مقصد توریست هاي
باز هم از موجود اینصورت ایران با داشتن تمامی استعدادهاي پاسخ کشور ما به این سوال مثبت باشد گوي رقابت را از رقبا خواهد ربود در غیر

ست دادن وجه جهاتی از دازازدست دادن هزاران شغل وبازندگان صنعت توریسم خواهد بود و این یعنی از دست دادن یک سرمایه ملی،
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ه است و سیاسی،علمی ومنطقه اي پس مدیران امروز به هوش باشید که میان برنده و بازنده بودن در این صنعت نو ظهور تنها به اندازه یک واژه فاصل
.تآن هم غفل
در زمینه صدور به این نتیجه رسید کهبررسی سوابق صدور کاال و خدمات پزشکی به خارج از کشورتحت عنوان )1388(حبیب سلیم پوردر مطالعه 

آنچه که بدیهی . خدمات پزشکی متاسفانه داده هاي جامع و قابل اعتمادي مبنی بر سوابق میزان صادرات خدمات پزشکی در کشور موجود نمی باشد
سازي در عرصه بهداشت و درمان و است این است که تاکنون فعالیت منسجم و برنامه ریزي کالنی در خصوص مقابله با مسائل ناشی از جهانی 

.مسئله توریسم درمانی در کشور صورت نگرفته است
طیفارائهزمینهاولین کشوردر(کوباموفقیتازپس1990سالازقبلراالمللیتجارت بینباپزشکیسفراتصاللزومبهداشت،جهانیسازمان
تواندمیتوسعهحالدرکشورهايپزشکیبهبود اقتصادبهپزشکیسفرکهشدمتوجهودادتشخیص)بیماران خارجیبهپزشکیخدماتازوسیعی

.)16(کمک کند

منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار 
توانمندیها و تنگناها: الف 

:را میتوان در موارد زیرخالصه نمود مهمترین توانمندیها و نقاط قوت منطقه آزاد چابهار: الف/1
خارج بودن از محدوده بحران .1

تواند با توجه به اشاره شد که بندر چابهاروهمچنین منطقه آزاد چابهاربیرون محدوده پرترافیک و پرتنش خلیج فارس قرار گرفته است و لذا می
.آرامش ناشی از آن، موقعیت خویش را به نحو اساسی سامان بخشد 

المللیبیننزدیکترین بندرکل منطقه به آبهاي .2
المللی و اقیانوس است و بنابراین به لحاظ وضعیت استقرار جغرافیایی چابهار نزدیکترین بندر کل منطقه خلیج فارس و دریاي عمان به آبهاي بین

.جود دارد چنین ارتباط دریایی منطقه با جهان براي منطقه آزاد چابهار وامکان استفاده از این مزیت در جهت تامین و توزیع کاال و هم
در جهان) غرب-شرق(ترین نقطه عبورکریدورجنوبی.3

) غرب–شرق (ترین آن در کریدور کارشناسان سازمان ملل ، چابهار را یکی از مهمترین نقاط عبور در کریدور ترانزیت و حمل و نقل کاال و جنوبی
.اند عنوان نموده

مهمترین مسیر اقتصادي ترانزیت کاال به افغانستان.4
ترین مسیر براي کشور افغانستان جهت تامین کاالهاي مورد نیاز و همچنین صدور هزینهبهار بصورت بالقوه براساس شرایط و امکانات بهترین و کمچا

.کاال است 
هاي آزادآبترین مسیر آسیاي میانه بهکوتاه.5
ترین و المللی است به عبارتی با صرفههاي آزاد بینین منطقه به آبترین مسیر کل کشورهاي اکیلومتر چابهار به مرز ترکمنستان،کوتاه1840مسیر 

.ترانزیتی جهت تامین نیازهاي آسیاي میانه، منطقه آزاد چابهار است ترین راههزینهکم
اتصال به پیکره سرزمینی.6

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

ترین تنگناها و نقاط ضعف موجود عمده: الف/2
هافعالیتهاي الزم براي توسعهفقدان پسکرانه.1

کند اینکه در حال حاضر تنها منطقه آزاد کشور است که در پیکره اصلی سرزمین ما قرار دارد،ایجاب میوضعیت خاص منطقه آزاد چابهار،با توجه به 
هاي ترانزیتی برخوردار باشد،ولی متاسفانه چنین امکاناتی در حال حاضر اي و ریلی جهت افزایش و توسعه فعالیتاز امکانات حمل و نقل مناسب جاده

.هاي این منطقه گردیده است بست فعالیتبنبسیار ناچیز بوده و عمالً موجب
شکنندگی و محدودیت منابع درآمدي.2

ها و منابع درآمدي منطقه آزاد چابهاربرابر اظهارات مسئولین منطقه بسیار محدود و در عین حال شکننده است، تغییرات و تحوالت مداوم درسیاست
ها و رازمدت و معیین براساس درآمدهاي معلوم و مشخص را سلب کرده ودر نتیجه پروژهریزي دقوانین خروج و ورود کاال به منطقه،امکان برنامه
.شوندعملیات زیرساختی دایماً دچاررکود و تعطیلی می

محرومیت شدید منطقه.3
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س از یک دهه تالش اي به حدي شدید بوده که هنوز هم پمنطقه آزاد چابهار در یکی از محرومترین نقاط سرزمین شکل گرفته،این محرومیت منطقه
.باشد و ایجاد زیربنا و تحول در اقتصاد منطقه، بازهم به عنوان یک عامل محدود کننده در توسعه دخیل می

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

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

ضعف امکانات بندري و دریایی.5
گونه دخالتی ندارد و ود در چابهار،خارج از حیطه منطقه آزاد قرار دارد، منطقه آزاد در مدیریت و اداره آنها هیچهاي موجاز آنجاکه همه بنادر و اسکله

.هاي عملیاتی خویش رویاروست عمالً با محدودیتی اساسی در برنامه
هاوجود تعارضات و تنازعات اراضی با نهادها و دستگاه.6

هاي توسعه ارچوب و محدوده اراضی مناطق و ادعاهاي ارضی و تعارضات ناشی از آن،عمالً بخشی از پروژههمجواري و حضور نهادها و دستگاه ها درچ
هاي توسعه گردشگري تعطیل کرده است و تا هنگام حل تعارض ، امکان پرداختن به توسعه در این منطقه را بخصوص در زمینه ایجاد هتل و طرح

.ابهار وجود ندارد هاي داراي معارض براي منطقه آزاد چزمین
دوري از منابع انرژي درحال تولید.7

و به همین چابهار در منتهاي شرقی خط ساحلی جنوب قرار گرفته است بنابراین از منابع انرژي در حال تولید و توزیع کشور فاصله نسبتاً زیادي دارد 
شود رسانی ، نقطه ضعف اساسی محسوب میین منطقه درامرسوختدلیل در این زمینه دچار محدودیت است ، این موضوع،بخصوص با توجه به توان ا

.
هاي مختلفها و خدمات دستگاهباال بودن هزینه.8

هاي مربوط به حمل و نقل و رفت و آمد،موقعیت هزینههاي مصرفی و چهبه علت باال بودن نرخ تسهیالت و خدمات در محدوده منطقه ، چه هزینه
.باشداست و امکان استفاده و تحرك در آن بسیار کم میرقابتی منطقه ضعیف و محدود 

ها و تهدیدات فرصت: ب 
.هاي خاص منطقه آزاد چابهار ، میتواند موارد زیر راشامل شود فرصت: ب/1

سرزمین مادريبرداري مناسب از امکانات پسکرانهبهره.1
رضوي ، (مجموع سه استان خراسان –سیستان و بلوچستان {هاي شرقی اناتصال چابهاربه سرزمین مادري و امکانات و منابع وسیعی که در است

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

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

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

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

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

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

امکانات سیاحتی و شرایط خاص محیط زیستی.5
المللی هاي مناسبی براي گسترش گردشگري بینو به ویژه در زمستان ، زمینهبا توجه به شرایط محیط زیستی منطقه آزاد چابهار در سرتاسر سال

.تواند به قطبی بزرگ در این زمینه تبدیل شود دارد،منطقه آزاد چابهار می
ايامکان ایجاد صنایع بزرگ صادراتی و منطقه.6
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بات و امنیت موجود در منطقه،امکان ایجاد صنایع بزرگ با با توجه به موقعیت چابهار و بدلیل همسایگی با کشورهاي داراي بازار گسترده و ث
.صادراتی در این منطقه وجود داردگذاري مشترك داخلی و خارجی و حتی شرکـ هاي دولتی با اهدافسرمایه
المللیهاي بینرسانی و سایر خدمات به شناورامکان ایجاد پایگاه سوخت.7

المللی، وضعیت بسیار مناسبی براي چابهار در زمینه هاي بینقرار گرفتن در حاشیه اقیانوس هند و آبراهفارس واستقرار در دهانه دریاي عمان و خلیج
.توان از آن استفاده نمود المللی فراهم کرده که میهاي بینرسانی و خدمات جنبی به شناورایجاد پایگاه سوخت

المللیهاي بینامکان ایجاد نمایشگاه.8
چراکه . هاي بزرگ سالیانه را دارد ایشگاه دائمی تهران ، منطقه آزاد چابهار این پتانسیل و توانمندي را براي برگذاري نمایشگاهبا توجه به وضعیت نم

گاه ها پس از تخلیه در بندرعباس مِ بایست با کانتینر و یا با استفاده از خدمات ریلی به پایتخت حمل شود در صورتیکه با برپایی نمایشبسیاري از کاال
.هاي خود را ازطریق همین نمایشگاه تامین نمایندهاي متفرقه خوبخود حذف و حتی میتوان براي صنایع بزرگ نیازدر چابهار هزینه

هاي موجود یدترین تهدعمده: ب/2
باال بودن هزینه مبادالت اقتصاد.1

ی ، در منطقه آزاد چابهار به عنوان یک عامل بیرونی منفی ، باعث نرخ رشد باالي ضریب هزینه مبادالت اقتصادي و تغییرات مداوم آن در سطح مل
.شود کاهش مبادالت و کاهش رونق اقتصادي می

هاي اجرایی ، انتظامیعدم هماهنگی دستگاه.2
چابهار،هماهنگی و همراهی هاي اجرایی و انتظامی کشور و منطقه اي با منطقه آزاد به علت مشخص نبودن حدود اختیارات و نوع روابط بین دستگاه

.اي ناشی از آن روبرواست هاي اقتصادي و تجاري درون منطقه در عمل همیشه با مشکالت حاشیهگیرد و فعالیتمطلوبی انجام نمی
هجوم جمعیت مهاجر.3

طقه،ایجاد اشتغال و شرایط با توجه به سطح بیکاري موجود در سطح کشور و منطقه،هجوم جمعیت مهاجر از دو سطح فوق و سرازیرشدن آن به من
هاي منطقه را کند و این عدم امکان جذب جمعیت مهاجر عمالً قابلیتمناسب زندگی براي آنان از سوي منطقه آزاد چابهار را بسیار مشکل می

.تواند مورد تهدید قرار دهد می
اي با بندر گوادر پاکستانرقابت منطقه.4

روزي دولت این کشور براي فعال نمودن آن و همچنین حمایت هاي مختلفی که از شبانهآزاد چابهار و تالشایجاد بندر آزاد گوادر در مقابل منطقه 
.تواند فعالیت منطقه آزاد چابهار را تحت الشعاع قرار دهد شود میسوي دیگر کشورها جهت تجهیزات این بندر می

ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزیتی در پسکرانهضعف شبکه.5
اي و ریلی و هاي تاریخی منطقه سیستان و بلوچستان،منطقه فاقد شبکه و تجهیزات ارتباطی،حمل و نقل جادهوضعیت خاص و محرومیتبه علت

.کندسایر نیازهاي ترانزیت است،این موضوع عمالً منطقه را در دستیابی به اهداف مورد نظر و وظایف خویش محدود می

:نتیجه گیري
هاي چهارگانه اي ممتاز کشور یکی از مزیتموقعیت منطقه.می باشداي بعنوان قابلیتهاي توسعه محور ترانزیتی چابهارمنطقهالزامات توسعه ملی و 

گذار توسعه بلند مدت و پایدار در نظریه پایه توسعه هاي منابع انسانی، منابع انرژي و ذخایر معدنی به عنوان عناصر اصلی پایهاست که به همراه مزیت
.مورد تاکید قرار گرفته استملی

میلیارد نفر از جمعیت جهان را در 5قرارگیري کشور ایران در مرکزیت جغرافیایی سه قاره پهناور آسیا ، اروپا و افریقا که در شرایط حاضر نزدیک به 
2000خواهد رسید،درکنار برخورداري از حدود میلیارد نفر 7/6سال آینده این جمعیت به 20هاي بعمل آمده تا بینیخود جاي داده و براساس پیش

المللی و ارتباطات بین شرق و غرب عالم المللی موقعیت ممتازي را براي ایفاي نقش برتر کشور در تعامالت بینکیلومتر مرز آبی با آبهاي آزاد بین
.ایجاد نموده است 

ترین کشورهاي جهان قرار داده و بخشی از آنها جزء کشورهاي محصور در ایهاز طرف دیگر تعدد همسایگان کشور که ایران را در رده یکی از پرهمس
هاي ترانزیتی کشوررا به صورت باشند،قابلیتخشکی بوده و براي ارتباط با سایر نقاط دنیا اعم از کاال و مسافر ناچار به عبور از کشور ثالث می

.رت یک الزام ملی در توسعه همه جانبه و بلند مدت کشور ضروري ساخته است اي نمایان ساخته و استفاده از این قابلیت را به صوبرجسته
هاي وسیع در سطح و میزان توسعه یافتگی مناطق و نواحی مختلف سرزمین است تحلیل سازمان فضایی کنونی کشور نیز حاکی از وجود عدم تعادل

درصد از جمعیت کشور 90به طوري که حدود . باشد ق و غرب سرزمین میهاي کالن موجود بین شروجه بارز و شاخص این عدم تعادل ، نابرابري
درصد جمعیت در 10شود سکونت دارند و فقط درصد از وسعت سرزمین را شامل می45در نیمه غربی و بخشی از شمال شرقی کشور که حدود 
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توزیع . کنند ین را شامل می شود،زندگی میدرصد وسعت سرزم55اي از سواحل جنوبی کشور که در مجموع نیمه شرقی و قسمت عمده
هرچند خاستگاه اصلی این عدم . باشد هاي زیربنایی و خدماتی در این دو منطقه نیز حاکی از وجود همان عدم تعادل میها،امکانات و شبکهفعالیت

ها و راهبردهاي ارادي چه در سطح بین سیاستبایست در وضعیت طبیعی و جغرافیایی متفاوت این دو کالن منطقه جستجو نمود،اماتعادل را می
هاي هاي رشد ، سیاستانتخاب ارادي قطب. ها نقش بسزایی داشته است اي در ایجاد ویا تشدید این عدم تعادلالمللی و چه در سطح ملی و منطقه

ان منابع اصلی تامین کننده نیازهاي ارزي کشور،موجب هاي زیربنایی و اتکاء اصلی به منابع نفت به عنووارداتی و صادراتی ، ایجاد و تجهیز شبکه
درصد از 70قابل ذکر است که حدود .گیران ملی شده استسازان و تصمیمهاي ارزشمند مناطق شرقی کشور از دید تصمیممغفول ماندن قابلیت

. مه شرقی کمتر توسعه یافته کشور قرار دارد درصد از ذخایراستراتژیک معدنی در همین نی70طول مرزهاي آبی جنوبی کشور و همچنین حدود 
هاي این منطقه در جهت دستیابی به تعادل فضایی ها و مزیتهاي اقتصادي در نیمه شرقی کشور متناسب با قابلیتبنابراین افزایش جمعیت و فعالیت

المللی در سرتاسر منطقه از کشور با آبهاي آزاد بینازسوي دیگر همجواري این .شوددر سطح ملی،یکی از راهبردهاي اساسی آمایش سرزمین تلقی می
، مرزجنوبی و از طرف دیگر همجواري با دو کشور پاکستان و افغانستان و پنج کشور آسیاي میانه از طریق ترکمنستان در محدوده شرقی و شمالی

هاي ترانزیتی و توسعه این قابلیت شند،بارورسازي قابلیتبانیازهاي ارتباطی این کشورها که به غیراز پاکستان همگی کشورهاي محصور در خشگی می
.نماید اي مطرح میهاي ملی و منطقهالمللی را به عنوان یک راهکار اساسی در جهت دستیابی به تعادلها تا سطح استانداردهاي بین

بودن از منطقه بحران خیز خلیج فارس و سایر شرایط اي کشور و خارجمرزهاي آبی استان سیستان و بلوچستان که با توجه به موقعیت ممتاز منطقه
هاي هاي اقتصادي در زمینههاي بازرگانی و ترانزیتی و توسعه سایر فعالیتترین سواحل دنیا به لحاظ قابلیتذکر شده به صورت بالقوه یکی از پرارزش

هاي اخیر به جهت ایجاد ، نقطه شهري چابهار که در سال. است آید،متاسفانه تاکنون مورد کم توجهی قرار گرفتهصنعتی و گردشگري به حساب می
.باشد هاي منطقه آزاد چابهار توسعه و رونق قابل توجهی را تجربه کرده،مهمترین نقطه زیستی این نوار طوالنی میتوسعه و فعالیت

خاش و –این شهر که بعد از عبور از شهرهاي ایرانشهر أبدجنوبی با م–اي شمالی زیربناهاي نسبتاً آماده این شهر و محور اصلی ارتباطات جاده
وارتباط با مناطق شمالی ) جنوبی(زاهدان دسترسی به مرز میلک را براي ارتباط با کشور افغانستان و همچنین ادامه این محور اصلی تا استان خراسان

سازد پذیر میآباد امکاناز طریق نقاط مرزي سرخس ، باجگیران و لطفکشور افغانستان را از طریق نقطه مرزي دوغارون و کشورهاي آسیاي میانه را
المللی ، بعنوان ستون فقرات سازمان فضایی این منطقه از کشور که در توافقات بین المللی به عنوان یکی از کریدورهاي اصلی حمل و نقل بین

هاي ترانزیتی در طول این محور به عنوان کشور قلمداد شده و توسعه فعالیتتواند به عنوان محور اصلی توسعه این منطقه ازشناخته شده است ، می
.اي مورد توجه قرار گیردیک الزام توسعه منطقه
هاي ترانزیتی از مبداء چابهار و مقاصد کشورهاي افغانستان و پنج کشور آسیاي مرکزي و بالعکس در درجه اول و ارتباط با بنابراین توسعه فعالیت

هاي اي از جمله قابلیترهاي شرق و غرب عالم از طریق ارتباط با محور تراسیکا در درجه بعدي به عنوان یک الزام توسعه ملی و منطقهسایر کشو
.توسعه محور ترانزیتی چابهار باید مورد توجه قرار گیرد
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