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  توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد 
 1صنعتی چابهار - تجاري

  طوسی  ،  سحر ندایی  ،  مظفر صرافی  کیانا اعتمادي
    22/10/1399: تاریخ پذیرش     21/8/1399: تاریخ دریافت

 چکیده
یا مناطق  3ویژه اقتصادي، مناطق 2اي ایجاد مناطق آزاد تجاري هاي توسعه منطقه جمله سیاست از

یی به نیازها پاسخگوبه نحوي است که باعث ارتقا ظرفیت اجتماعات براي  4پردازش توسعه صادرات
با انتشار کمینۀ آثار به منطقه را شاهد بوده و  "اي توسعۀ جزیره" بیشترکه در این مناطق  درحالی. گردد

هدف این پژوهش به تبیین نقش  .توسعه در مورد وضعیت زندگی جامعه محلی رخ نداده است
این هدف با . یافته است اختصاص) منطقه مکران(اي منطقه آزاد چابهار بر محدوده فراگیر  توسعه

گیري مدل  شود؛ نخست، اندازه هایی متواتر برآورده می ، در قالب گام5تجربی استفاده از روش شبه
ها تعریف و با استفاده از  دي و مصاحبهها، درنتیجۀ فراتلفیق اسنا مفهومی شامل معیارها و شاخص

. هاي آماري و فضایی در مقاطع زمانی پیش و پس از احداث منطقه موردسنجش قرار گرفت داده
 يها نتایج، از طریق مصاحبه با کنشگران اعتبارسنجی شده و در قالب روش متاسوات، پیشنهاد

دهد با احداث این منطقه  نتایج نشان می. دنشو راهبردي براي ارتقا نقش منطقه آزاد چابهار ارائه می
ریزي بلندمدت و  شده؛ اما چون این منطقه از ابتدا فاقد برنامه هایی براي توسعه ایجاد آزاد، ظرفیت

گزینی اجتماعی و توسعه نامتوازن را  هاي نامطلوبی ازجمله جدایی هاي اجتماعی بوده، پدیده پیوست
رفت توسعه را به منطقۀ فراگیر نشر دهد، به  که انتظار می اي تجاري منطقه. به همراه داشته است

اي بدل شده که جمعیت را به شهر سرازیر کرده؛ اما از عهدة برآورده ساختن انتظارات ساکنان  گره
  .برنیامده است

 صنعتی چابهار- تجربی، مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاري ، پژوهش شبه6اي توسعه منطقه :کلیدي هاي واژه
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2. free trade zones (FTZ) 
3. special economic zone (SEZ) 
4. export processing zone (EPZ) 
5. semi experimental research 
6. regional development 
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  مقدمه
یی به نیازهاي پاسخگواي به معناي افزایش ظرفیت اجتماعات محلی براي  توسعه منطقه

اي در برخی  ریزي توسعه منطقه نیاز به برنامه. شود ایشان در فضاي منطقه تعریف می
و  1960هاي  دهه. مانند یا قابلیتی براي توسعه دارند، وجود دارد مناطق که عقب می

عنوان دستورکاري مهم، هم در سطح ملی و هم در  ي بها میالدي، توسعه منطقه 1970
 ,Pike et al( اي در سراسر جهان موردتوجه قرار گرفت هاي محلی و منطقه سطح دولت

تعادل (اي را با دو هدف برابري  هاي توسعه منطقه اغلب کشورها سیاست). 2006
جمله  از). OECD, 2010( کنند اجرا می) پذیري رشد و رقابت(وري  و بهره) اي منطقه

اي، ایجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادي و  راهبردهاي توسعه منطقه
این نقاط عالوه بر رونق اقتصادي و افزایش . یا مناطق پردازش توسعه صادرات است

عنوان مراکز کار و تولید متمرکز که شامل واردات مواد اولیه و  توانند به نرخ اشتغال می
وري را نیز ارتقا  شده است، قرار گیرند و بهره و صادرات محصوالت تولیدقطعات 

از مزایاي این مناطق، بارگیري سریع کشتی و هواپیما از طریق ). Sargent, 2009( دهند
هاي  هاي تجاري باال، مقررات پیچیده و بازرسی کاهش و حذف موانعی همچون تعرفه

ایاي متعددي که احداث مناطق آزاد به برخالف مز). Sullivan, 2003( گمرکی است
همراه دارد، ایجاد چنین مناطقی در بعضی کشورها داراي پیامدهاي نامطلوب اقتصادي 

توان به اندك بودن تأثیرات مثبت  ترین این پیامدها می ازجمله مهم. و اجتماعی است
اشاره  اي و زیست و معیشت جامعه محلی احداث مناطق آزاد بر اقتصاد محلی و منطقه

  .کرد
قانون ایجاد "قانون برنامه اول توسعه  19در تبصره  1368در ایران نیز در سال 

در اجراي این  1369دولت در سال . به تصویب رسید "صنعتی - مناطق آزاد تجاري
 با. صنعتی کیش، قشم و چابهار را اعالم کرد - تبصره، ایجاد سه منطقه آزاد تجاري

فرد مناطق ویژه اقتصادي، تجربه کشور ایران  ایاي منحصربهها و مز پتانسیل یوجود تمام
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در ایجاد مناطق ویژه اقتصادي با موفقیت چندانی همراه نبوده است و آثار متناسب بر 
دفتر مطالعات اقتصادي معاونت (شود  تصمیم احداث مناطق ویژه مشاهده نمی

ه در ایران باهدف تصمیم به ایجاد مناطق آزاد و ویژ). 1395هاي اقتصادي،  پژوهش
با  "اي توسعۀ جزیره"که عمدتاً در این مناطق  شده بود؛ درحالی اي اتخاذ توسعه منطقه

ویژه در مورد  اي به انتشار کمینه به منطقه را شاهد بوده و انتظارات توسعه منطقه
هاي توسعه رخ نداده است  وضعیت زندگی جامعه محلی و درنتیجه بهبود شاخص

؛ 1395هاي اقتصادي مجلس،  ؛ مرکز تحقیقات و بررسی1387گران، اسفندیاري و دی(
  ).1390هاي مجلس،  ؛ دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش1377چهره،  خوش

شده است که در  صنعتی چابهار ازجمله اقدامات گفته - احداث منطقه آزاد تجاري
چستان وبلو براي نخستین بار در چارچوب نظري توسعه استان سیستان 1363سال 

هیئت  1364طور مشخص در مطالعات توسعه محور شرق، مصوب  مطرح شد و به
عنوان محور توسعه استان موردتوجه قرار  دولت در راستاي تلقی بخش بازرگانی به

با این وجود، ). الملل سازمان منطقه آزاد چابهار روابط عمومی اموي بین(گرفت 
د چابهار نتوانسته است به اهداف مطلوب دهد که منطقه آزا هاي پیشین نشان می پژوهش

؛ دفتر مطالعات اقتصادي معاونت 1392محرابی و امیري، (و موردنظر خود دست یابد 
اي که اغلب ساکنان منطقه بر این باورند که تنها  گونه ؛ به)1395هاي اقتصادي،  پژوهش

و رحمانی، هادیانی (برند  هاي خاصی از اثرات مثبت احداث این منطقه سود می گروه
گیري پیامدهاي نامطلوب اجتماعی و  از دیگر نقدهاي وارد بر این پدیده، شکل). 1395

  . جمله گسترش اسکان غیررسمی است اقتصادي از
با این مقدمه در پژوهشِ پیش رو، به تبیین پیامدهاي فراگیر ناشی از احداث منطقه 

. شود منطقه مکران پرداخته میاي در محدودة سیستان و بلوچستان  آزاد بر توسعه منطقه
طورکلی احداث این منطقه نتوانسته  یی به این پرسش اصلی که چرا بهپاسخگوبا نیت 

این هدف با استفاده از . شرقی ایران منجر شود اي در پهنه جنوب است به توسعه منطقه
شود؛  تجربی در قالب چند گام متواتر اصلی برآورده می روش پژوهش ارزیابی شبه
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هاي ارزیابی در  ها، معیارها و شاخص گیري شامل مقوله ت مدل مفهومی و اندازهنخس
نتیجه فراتلفیق اسنادي و مصاحبه با متخصصان تعریف و سپس بر مبناي آن و با 

هاي آماري و فضایی در مقاطع مختلف زمانی پیش و پس از احداث  استفاده از داده
آمده در خصوص  دست نتایج به. تمنطقه آزاد وضعیت موردسنجش قرار خواهد گرف

اي این منطقه از طریق پیمایش اجتماعی شامل مصاحبه با  آثار و پیامدهاي توسعه
درنهایت، در قالب . شود ها، افراد مطلع و جامعه محلی اعتبارسنجی می مدیران سازمان

گذاري و  راهبردي براي بهبود سیاست هاي، رهنمودها و پیشنهادMeta-SWOTروش 
  .دنشو ارائه می ،اي نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقهارتقا 

  
  مبانی نظري، تجربی و پیشینه پژوهش

اي بیش از  مناطق پردازش صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي با پیشینه 
هاي اقتصادي در سرتاسر جهان شکل گرفتند  ها و فرصت چهار دهه برمبناي مزیت

مفهوم کلی اصطالحات مناطق ). 1395هاي اقتصادي مجلس،  مرکز تحقیقات و بررسی(
 ,Madani(پردازش صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه اساساً مشابه یکدیگر است 

ي مستقر در منطقه، دامنۀ اختیارات و ها فعالیتتفاوت عمدة این مناطق در  .)1999
به مناطق آزاد  مناطق پردازش صادرات نسبت. ها است قوانین حاکم بر هر یک از آن

 .)Notteboom & Rodrigue, 2005(دهند  تري را اجازه می ي تجاري کمها فعالیت
هاي مشابهی در راستاي آزادسازي  گیري اگرچه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي داراي جهت

هستند، اما در یک سري اهداف، وظایف و امتیازات و تسهیالت با یکدیگر متفاوت 
ي عمل در مناطق آزاد بیشتر است و این مناطق از مزایاي به طورکلی آزاد به. هستند

  ).1386محققی، (تري نسبت به مناطق ویژه برخوردار هستند  نسبت وسیع
هاي  مناطق آزاد را محدوده) UNIDO, 1997(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

کند که محرکی در جهت تشویق  شدة بندري و یا غیربندري تعریف می حراست
در تعریفی دیگر، اتحادیه جهانی مراکز جهانی پردازش . صنعتی هستند صادرات
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المللی  مناطق آزاد تجاري را مناطقی متمرکز بر تجارت بین) WEPZA, 2007(صادرات 
افزوده لجستیکی و صنایع سبک دانسته که خارج از قلمروي  ي با ارزشها فعالیتویژه  به

نیز مناطق آزاد را مناطقی ) United Nations, 1985(سازمان ملل . گمرکی هستند
صنعتی که درون مرزهاي گمرکی کشور، داراي موقعیتی خاص و معموالً در نزدیکی 

بر اساس کنوانسیون کیوتو، . کند المللی یا بندر قرار دارند، تعریف می یک فرودگاه بین
شده در آن، خارج از  منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کاالي عرضه

ها اعمال  هاي معمول و متداول بر ورود و خروج آن محدوده گمرکی بوده و کنترل
  ).1379فیضی، (شود  نمی

گذاري  تواند براي سیاست مطالعۀ چند نمونه از مناطق آزاد موفق سایر کشورها می
منظور  به. مناطق آزاد فعلی و احداث مناطق آزاد جدید در کشور مؤثر واقع شود

در کره جنوبی،  1بیات جهانی موفق، منطقه آزاد اقتصادي اینچئونآموزي از تجر درس
در چین و بندر  3در سنگاپور، منطقه آزاد آزمایشی شانگهاي 2منطقه آزاد بندر جورونگ

اصول زیر ازجمله اصول مستخرج از بخش . اند موردبررسی قرار گرفته 4آزاد موریس
اي  توانند منجر به توسعه منطقه می مبانی تجربی مقاله هستند که در احداث مناطق آزاد

 ,KMI & UNSCAP؛  Hong, 2018؛ Madani, 1999؛ Grmanova, 2017(شوند 

 ,Civil Aviation Authority of Singapore؛ OECD, 2006؛ Madani, 1999؛ 2005

  ).Do؛Monroe, 2016؛ The Logistics Institute- Asia Pacific, 2010؛2008
 هاي شغلی براي مردمان بومی و  حلی و افزایش فرصتدر نظر گرفتن جامعه م
 زنان

 تسهیل ساز وکارهاي قانونی و امور مربوط به تجارت 

                                                
1. Incheon Free Economic Zone (IFEZ) 
2. Jurong Port (JP) Free Zone 
3. Shanghai Pilot Free Trade Zone (SH PFTZ) 
4. Mauritius Free Port 
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  متعادل ساختن و ثابت نگه داشتن شرایط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در
 سرزمین

 هاي  هاي تجارت آزاد، در نظر گرفتن مشوق ارائه مزایاي مالی ازجمله حساب
 تۀ تشویقیمالیاتی و جذابیت بس

 وارد ویژه نیروهاي تازه ورزي کارکنان به آموزش و مهارت 

 هایی ازجمله ارتباطات از راه دور استفاده از نوآوري 

 ونقلی هاي ارتباطی مناسب در مدهاي مختلف حمل فراهم ساختن زیرساخت 

 زیست و توجه به ابعاد محیطی در  دار محیط هاي دوست کارگیري فناوري به
  فراهم ساختن محیط رقابتی براي تجارتو ه هاي منطق پروژه

توان به اهداف متعددي که از  هاي تجربی می با مرور مبانی نظري و بررسی نمونه
کارکردهاي موردانتظار از  1در جدول . شود، دست یافت احداث مناطق آزاد پیگیري می

  .عد تلخیص شده استب 5مناطق آزاد و اهداف احداث این مناطق در 
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  اهداف ایجاد مناطق آزاد و پیامدهاي مثبت و منفی ناشی از احداث این مناطق -1جدول 
  کارکردهاي موردانتظار از مناطق آزاد    پیامدها

   بعد  پیامدهاي مثبت پیامدهاي منفی
 گذاران به  کاهش سود سرمایه

دلیل مشکالتی در یکپارچگی 
  مسائل مالی، تجارت و قوانین

 منطقه به میزانی بیش  پیشرفت
هاي منطقه و مشکل  از ظرفیت

 برطرف ساختن خدمات

  بهبود مراودات سیاسی میان
 کشورها

 سیاسی افزایش درآمدهاي دولت
  

  

  تورم در اثر استفادة غیرصحیح
  هاي مالیاتی از معافیت

 هاي  هزینه افزایش قیمت
کاالهاي محلی و مسکن زندگی، 

  براي بومیان
 بت احداث اندك بودن اثرات مث

  مناطق بر اقتصاد محلی و منطقه
  بیکاري شاغالن محلی در

 مشاغل بومی

 هاي شغلی  افزایش فرصت
 کار   براي زنان و افراد تازه

  به وجود آمدن درآمدهاي
 ارزي
 جایی سرمایه درون و  جابه

 بیرون از کشور
 هاي داخلی به  ورود شرکت

 زنجیره ارزش جهانی
 رونق اقتصاد محلی 

اقتصادي
 

 یرتر شدن فقرا، بروز خشم و فق
گزینی  نارضایتی بومیان و جدایی

  اجتماعی
 گیري اسکان غیررسمی و  شکل

  نشینی حاشیه
  بروز دودستگی میان ساکنان

  منطقه و کاهش سرمایه اجتماعی
  از بین رفتن تدریجی فرهنگ

 بومی منطقه

  کاهش نرخ بیکاري و
 تبعات ناشی از آن در مناطق

 افزایش مهارت کارکنان و 
 کارگران

  افزایش جمعیت منطقه و
 باال رفتن نرخ مهاجرت به آن

اجتماعی
  

  بروز انواع آلودگی در اثر
احداث تأسیسات در مناطق و 
 تهدید زندگی موجودات زنده

 دانش وسرریز نوآوري تقویت 
  مدرنیزه شدن تجهیزات

 تولید
 انتقال فناوري 

تکنولوژیکی
 

  افزایش قاچاق کاال در سطح
  منطقه
  نسبی تعداد کاهش

گذاران خارجی به دلیل  سرمایه
  فرآیندهاي دشوار قانونی

 سازي تولید انبوه آسان 
  ،بهبود ارتباطات دریایی

  هوایی و زمینی

قانونی
  

؛ سازمان منطقه ویژه اقتصادي Tiefenbrun, 2013؛ (Development Co-operation, 2011: مآخذ
  ) .1377چهره،  ؛ خوش1394انرژي پارس، 
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  پژوهش  پیشینه
آثار و پیامدهاي ناشی از احداث مناطق آزاد همواره مورد بحث و بررسی پژوهشگران 

نامه و مقالۀ منتج از آن دیدگاه  در پایان) 1393(رحمانی . داخل کشور قرار داشته است
شهروندان چابهار نسبت به وضعیت شهر را پیش و پس از احداث منطقه آزاد با استفاده 

گیري کرده است که میزان گسترش کالبدي،  ده و در نهایت نتیجهسنجی پرسشنامهاز 
خدمات شهري، اشتغال، درآمد و امنیت اجتماعی پس از احداث منطقه آزاد افزایش داشته 
است؛ اما این منطقه آزاد در بسیاري از موارد از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و اکثریت 

  . برند ی از تأثیر مثبت منطقه آزاد سود میهاي خاص مردم بر این باورند که فقط گروه
یافتگی  پس از سنجش درجه توسعه) 1389(اي دیگر، زیاري و همکاران  در مقاله

اند که منطقه آزاد چابهار نتوانسته است به اهداف  وبلوچستان بیان کرده استان سیستان
د ابزاري خو خودي اي به ها دست یابد و ایجاد چنین منطقه مطلوب خود طی این سال

  . شود آسا براي توسعۀ منطقه محسوب نمی معجزه
مطالعات داخلی دیگري نیز به بررسی پیامدهاي احداث سایر مناطق آزاد 

و ) 1395(زاده  ، زینال)1394(، الماسی )1396(امیدي و شکوري . اند پرداخته
که امروزه  این باوجوداند که  خود به این نتیجه دست یافته آثاردر ) 1391(فرحدطهرانی 

تأسیس مناطق آزاد از راهکارهاي باال بردن کیفیت زندگی مردم در بسیاري از جوامع 
طور کامل به نتایج دلخواه و موردنظر خود نرسیده و درنهایت  است، مناطق آزاد ایران به

   .اند هاي سنگینی را بر مردم بومی آن مناطق تحمیل کرده هزینه
توان دریافت که  در بخش پیشینه پژوهش می شده  هاي بررسی از مجموع پژوهش

هایی  توجه، داراي کاستی نتایجی قابل دست یافتن به باوجودها  هریک از پژوهش
نگرفتن ابعاد  رظدرن همچنینازجمله عدم توجه به بحث توسعه در سطح منطقه و 

أل از این رو، پژوهش حاضر سعی بر پر کردن خ. اند توسعه از منظر اصول پایداري بوده
از . اي در موردپژوهی دارد موجود پیرامون موضوع نقش مناطق آزاد در توسعه منطقه

هایی متمایز از سایر  کارگیري روش شناسی نیز این پژوهش سعی در به منظر روش
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هاي منطقه در  تجربی و بررسی تغییرات شاخص هاي مشابه ازجمله روش شبه پژوهش
  .مع شاهد و مداخله داردهاي زمانی مختلف و مقایسه با جوا بازه

  
 شناسی پژوهش مدل مفهومی و روش

تدوین مدل مفهومی پژوهش را، که رهنمون امر  ،گفته مرور مبانی نظري و تجربی پیش
بر اساس  .)1شکل (مطالعه، بررسی و تحلیل در منطقه خواهد بود، به دست داده است 

اي بر  گانه مدها و آثار پنجاین مدل مفهومی، مناطق آزاد از طریق پنج ویژگی اصلی پیا
در چارچوب مدل مفهومی پژوهش . وضعیت توسعه منطقۀ پیرامون خود خواهند داشت

اي از  منظور تبیین پیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چابهار بر توسعه منطقه و به
منظور تشخیص  در این روش به. گیري شده است تجربی بهره شناسی پژوهش شبه روش

امدهاي خالص ناشی از وقوع یک مداخله، به قیاس تغییرات ایجادشده در آثار و پی
جامعه . شود پرداخته می 2و مداخله 1فاصله پیش و پس از مداخله در دو جامعۀ شاهد

شاهد از جهات بسیاري به جامعه مداخله شباهت داشته ولی طرح یا مداخله در آن 
توان از بررسی تغییرات  این اساس می بر. اي دیگر اجرا شده است اجرا نشده یا به شیوه

ها به اثرات خالص ناشی از  یافتگی در هر دو جامعه و اختالف میان آن وضعیت توسعه
از  همچنین ،آزمایی نتایج این روش در تکمیل و راستی. احداث مناطق آزاد پی برد

یز اي ن هاي میدانی با کنشگران مختلف توسعه منطقه پرسشنامههاي عمیق و  مصاحبه
عنوان جامعۀ مداخله  نقاط شهري و روستایی شهرستان چابهار به. گیري شده است بهره

عنوان وضعیت  به(جامعه شاهد یا کنترل پژوهش نیز در دو سطح کشور . ندا تعریف شده
شهرستان بندرعباس . و نقاط شهري شهرستان بندرعباس انتخاب شده است) میانگین

شود که بندر شهید رجایی و  پژوهش در نظر گرفته میعنوان جامعه شاهد  جهت به ازاین
  .شده است  منطقه ویژه اقتصادي این بندر در این شهرستان واقع

                                                
1. comparison group 
2. treatment group 
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  مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

بهبود کیفیت 
  زندگی
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منظور بررسی اثرات منطقه آزاد چابهار و در قالب چارچوب مفهومی پژوهش  به
براي زیرمعیارها تعریف شده ) شاخص(شیوة سنجش  46زیرمعیار و  24معیار، هفت 
ها در دو بخش جامعه شاهد و مداخله در روندهاي زمانی  هریک از این شاخص. است

ها  درنهایت از مقایسۀ شاخص. شوند گیري شده و با یکدیگر مقایسه می مختلف اندازه
توان نتیجه گرفت که  با جامعۀ شاهد می هاي زمانی مختلف در شهرستان چابهار در بازه

محور . اي شود احداث منطقه آزاد چابهار تا چه حد توانسته است منجر به توسعه منطقه
هاي موردبررسی در پژوهش است که پیش  زیرمعیارها و سنجه ،ها هاي مصاحبه پرسش

 2کل ش. ها و کنشگران مختلف تهیه شده است ها به تفکیک سازمان از انجام مصاحبه
 .دهد اند را نشان می کنشگرانی که موردمصاحبه قرار گرفته

 

 
  شده در پژوهش  هاي انجام مصاحبه -2 شکل
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گرایی در اشتغال، اشتغال زنان، وضعیت  زایی و بومی اشتغال(کد  22ها در  مصاحبه
گذاري خارجی، صادرات و واردات، مستثنا شدن از  صیادي، گردشگري، سرمایه

ردادهاي مشترك جهانی، گسترش مرز منطقه آزاد، عملکرد بندر، اثرات ها و قرا تحریم
هاي اجتماعی، اسکان غیررسمی، تسهیالت و  مخرب اجتماعی احداث منطقه، مسئولیت

هاي زندگی، انتقال فناوري، صنایع  ها و هزینه هاي عمومی، تغییرات قیمت زیرساخت
هاي سبز و پاك، ترانزیت و  زیستی، انرژي هاي محیط مستقر در منطقه، آالیندگی

ها در  تحلیل مصاحبه. بندي شده است زیرکد دسته 212و ) ونقلی هاي حمل زیرساخت
ین زیرکدها مربوط به موضوعات اثرات بیشتردهد که  نشان می MaxQDAافزار  نرم

  .گرایی در اشتغال و اسکان غیررسمی بوده است مخرب اجتماعی، بومی
  

  اه موردپژوهی و تحلیل یافته
، در مطالعات توسعه 1364صنعتی چابهار در سال - اندیشۀ احداث منطقه آزاد تجاري

عنوان محور توسعه استان  محور شرق و در راستاي تلقی بخش بازرگانی به
اراضی شرق  1370ماه سال  در اردیبهشت. وبلوچستان موردتوجه قرار گرفت سیستان

چابهار به رسمیت شناخته شده و در  صنعتی - عنوان منطقه آزاد تجاري خلیج چابهار به
این ). الملل منطقه آزاد چابهار روابط عمومی امور بین(ماه سال بعد افتتاح شد  بهمن 22

منطقه آزاد که در هفت کیلومتري شهر چابهار تأسیس شده است، در هشت پیکره و با 
مطالعات  دفتر(دهد  کیلومترمربع مساحت، بخشی از شهرستان چابهار را تشکیل می 140

؛ پورتال دبیرخانه شوراي عالی مناطق 1395هاي اقتصادي،  اقتصادي معاونت پژوهش
  ).صنعتی و ویژه اقتصادي - آزاد تجاري
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  نمودار زمانی وقایع مهم در کشور، منطقه آزاد و بندر چابهار -3شکل 

  
شناورهاي  چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران، داراي تسهیالت الزم براي قابلیت پهلوگیري

شود  هاي آزاد محسوب می پیما بوده و نقطه اتصال کریدور شرق ایران به آب اقیانوس
ترین بندر تجاري در خارج از  عنوان مهم این بندر به). پورتال منطقه آزاد چابهار(

هاي منطقه نیز محسوب  فارس ازنظر استراتژیک ملی، در مواقع جنگ و بحران خلیج
دو بندر مهم شهرستان چابهار، بنادر شهیدبهشتی و ). 1389ان، زیاري و دیگر(گردد  می

پست اسکله، درمجموع  14در حال حاضر بندر شهید بهشتی با . شهیدکالنتري هستند
پست  5بندر شهید کالنتري نقش ترافیکی داشته و با . میلیون تن ظرفیت دارد 2حدود 

العات اقتصادي معاونت دفتر مط(هزار تن را دارا است  200اسکله، ظرفیتی حدود 
این  5مراودات دریایی منطقه آزاد توسط اسکله شماره "). 1395هاي مجلس،  پژوهش

 باوجود). مصاحبه با رئیس امور بندري اداره بندر چابهار( "گیرد بندر صورت می
هاي الزم براي  کرانه اي که بندر چابهار از آن برخوردار است، فاقد پس موقعیت ویژه
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مصاحبه با (هاي صنایع پیشین و پسین مستقر در منطقه آزاد است  زیرساخت فراهم نمودن
شکل ). یکی از مدیران شهرداري چابهار؛ مصاحبه با رئیس امور بندري اداره بندر چابهار

 .دهد هاي مختلف نمایش می وقایع مهم در کشور، منطقه آزاد و بندر چابهار را در سال 3

هر معیار، موردبررسی قرار گرفته و هریک با  در ادامه زیرمعیارهاي مربوط به
هاي مربوط به هر شاخص در  ها، داده منظور تحلیل یافته به. شوند روشی سنجیده می

دیگر  محاسبه شده و با یک) تاکنون 60دهه (جوامع شاهد و مداخله در سري زمانی 
مؤیدي بر هایی انجام شده است که  سپس پیرامون هر موضوع مصاحبه. شوند مقایسه می

کدگذاري  MAXQDAافزار  هاي آماري پژوهش هستند و درنهایت، در نرم تحلیل
هاي آماري و فضایی، به روش پژوهش  ها به واسطۀ داده به بیانی دیگر، عینیت. شوند می
ها در  تجربی و قیاس جامعه مداخله با جامعه شاهد تحلیل شده و در انتها از ذهنیت شبه

  .ده استتأئید نتایج استفاده ش
  

  پیوندي منطقه با اقتصاد جهانی منطقه آزاد چابهار از منظر هم پیامدهاي ناشی از احداث .1
زیرمعیار میزان واردات و  3پیوندي منطقه آزاد با اقتصاد جهانی با استفاده از  معیار هم

ر المللی بررسی شده است که ه گذاري خارجی و میزان مراودات بین صادرات، میزان سرمایه
  .شود ها پرداخته می یک با روشی سنجیده شده و در ادامه به آن
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زیرمعیار میزان واردات و . آ
  صادرات

زیرمعیار میزان . ب
 گذاري خارجی سرمایه

زیرمعیار میزان مراودات . پ
 المللی بین

گر  هاي آماري نشان تحلیل
ماهیت غیرصادراتی منطقه آزاد 
. چابهار و بندر چابهار است

ها نیز با توجه به تأکید  همصاحب
هاي  بر عدم وجود زیرساخت

الزم براي صادرات و مولد 
نبودن تولیدات منطقه مؤیدي 

وجود رقباي . بر این مدعا است
داخلی و خارجی بندر چابهار 
نیز دلیلی دیگر براي کم بودن 

  .میزان صادرات است

هاي آماري به  بر اساس تحلیل
رسد منطقه آزاد چابهار  نظر می

نتوانسته است باعث افزایش 
گذاري مستقیم  میزان سرمایه

 و  خارجی در استان سیستان
بلوچستان شود و تنها در بازة 

رشد  1393تا  1389زمانی 
وجود . توجهی داشته است قابل

تنگناهاي سیاسی در کشور و 
عدم ارائۀ خدمات مطلوب به 

جمله موارد  گذاران از سرمایه
براي ها  شده در مصاحبه  اشاره

  .این زیرمعیار است

رغم مستثنا  رسد علی به نظر می
شدن چابهار از تحریم، بازدید 
نمایندگان کشورهاي مختلف 
در منطقه و منعقد شدن 

المللی  تعدادي قرارداد بین
المللی در  میزان مراودات بین

منطقه آزاد پایین است و تنها 
جایی محمولۀ  توان از جابه می

عنوان  به برنج هند به افغانستان
پیامدهاي مثبت قراردادهاي 

  .المللی نام برد بین

ارزش دالري صادرات  -4شکل 
  ها در گمرك

حجم سرمایه وارده  -5شکل 
المللی  بین قراردادهاي -6شکل   خارجی

  منطقه آزاد
 

  پیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چابهار از منظر ارتقا سرمایه انسانی .2
هاي نرخ باسوادي زنان و مردان  ت سواد در شهرستان چابهار، شاخصجهت بررسی وضعی

هاي  ها در سال و نرخ تحصیالت دانشگاهی در این شهرستان با مقدار عددي این شاخص
  .در شهرستان بندرعباس و کشور مقایسه شده است 1395و  1390، 1385، 1375، 1365
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  وضعیت اشتغال زیرمعیار. ب  زیرمعیار وضعیت سواد و تحصیالت .آ
دهد که منطقه آزاد  هاي آماري نشان می تحلیل

تا حدي بر افزایش سطح سواد و تحصیالت 
مردم بومی، کارکنان منطقه و زنان اثرگذار بوده 

گران نیز وجود منطقه آزاد را محرکی  کنش. است
ویژه جوانان و  براي ادامه تحصیل افراد بومی به

غلی در منطقه هاي ش باال بردن فرصت زنان براي
  .اند هاي اخیر دانسته طی سال

رسد منطقه آزاد مشاغلی را در منطقه  به نظر می
به دلیل کاهش (زایی زنان  ایجاد کرده و در اشتغال

تعصبات مردم بومی مبنی بر اشتغال زنان، احداث 
کارگاه در روستاها و در اختیار قرار دادن لوازم اولیۀ 

گران بر این  ؛ اما کنشمؤثر بوده است) موردنیاز آنان
باورند که این منطقه بر کاهش رونق اقتصادي در 

شدن واحدهاي تجاري و تولیدي،  اثر تعطیل
مراجعه جوانان بومی به شهرهاي پیرامون براي 

توان نتیجه گرفت که این منطقه  مشاغل کارگري می
نتوانسته است به نیازهاي مردم بومی در بحث 

  .دهدطور کامل پاسخ  اشتغال به

  نرخ اشتغال زنان -9شکل   نرخ باسوادي زنان -7شکل 
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  نرخ اشتغال مردان -10شکل   نرخ باسوادي مردان -8شکل 
زیرمعیار وضعیت تخصص . پ

  شاغالن
  گرایی در اشتغال زیرمعیار بومی. ت

رسد وجود منطقه آزاد  به نظر می
باعث باالتر بودن نسبت افراد 

ها و  متخصص و تکنیسین
ین شاغالن در بخش همچن

خدماتی و فروشندگان در چابهار 
هاي مجاور  نسبت به شهرستان

  .آن و جوامع شاهد شده است

دهد برخالف دیدگاه عمومی، منطقه  هاي آماري نشان می تحلیل
هاي  آزاد در جذب افراد بومی تاحدي موفق بوده است، اما مصاحبه

مل هدف مربوط به کد اشتغال بومی گواهی بر محقق نشدن کا
جذب نیروي بومی در منطقه و اشتغال اغلب افراد بومی در 

هاي خدماتی، کارگر و راننده به دلیل کم بودن مهارت و  بخش
  .تجربۀ افراد متقاضی کار است

فراوانی و درصد نیروي انسانی سازمان بر اساس  -11شکل 
  )1396(ها  جذب استان
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هاي  ها و ارزش ابهار از منظر نگاهداشت و ارتقا داراییپیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چ. 3
  محیطی و محلی

هاي طبیعی و تاریخی  گیري از جاذبه چابهار به دلیل قرارگیري در موقعیت جغرافیایی مناسب و بهره
تواند منجر به توسعه  هاي بومی متعددي برخوردار است که می هاي محیطی و ارزش مختلف، از دارایی

ي شده و ارزش اقتصادي فراوانی را براي این منطقه فراهم کند؛ بنابراین، نگاهداشت صنعت گردشگر
هاي  سه زیرمعیار تعادل بین مصرف انرژي و تولید آن، توجه به ارزش. ها حائزاهمیت است این دارایی

گیري از مدیریت صحیح پسماند و انرژي  شده در منطقه و بهره هاي تعریف محیطی و بومی در پروژه
هاي محیطی و محلی در نظر گرفته  ها و ارزش بز براي بررسی معیار نگاهداشت و ارتقا داراییس

  .اند شده
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زیرمعیار تعادل . آ

بین مصرف و 
  تولید انرژي

زیرمعیار توجه به . ب
هاي محیطی و  ارزش

  بومی

گیري از  زیرمعیار بهره.پ
مدیریت پسماند و انرژي 

  سبز

زیرمعیار مناسب . ت
وضعیت بودن 

  ها آالیندگی
که صنایع سنگین  کارگیري صنایع پاك در منطقه به دلیل این در رابطه با میزان آالیندگی صنایع و به

اما منطقه آزاد چابهار در  در حال حاضر اظهارنظر کرد؛ توان اند، نمی منطقه هنوز آغاز به کار نکرده
صنایع ملزم به اخذ مجوزهاي  همهت و زیستی توجه کرده اس هاي اخیر خود به مباحث محیط پروژه

هایی در منطقه  هاي سبز نیز پروژه گیري از انرژي در رابطه با بهره .الزم پیش از شروع پروژه هستند
  .ها نامعین است تعریف شده است؛ اما زمان اجراي این پروژه

 
  پذیري اقتصادي پیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چابهار از منظر رقابت. 4

پذیري به معناي توانایی پایدار یک منطقه در رقابت با سایر مناطق براي اطمینان از  رقابت
رشد و توسعه پایدار اقتصادي ازجمله توانایی جذب و نگاهداشت سرمایه مولد، استعداد 

در این پژوهش سه زیرمعیار میزان جذب فناوري، وجود . خالق و نوآوري است
افزودة باال  هاي با ارزش انزیتی و تمرکز اشتغال در فعالیتونقلی و تر هاي حمل زیرساخت

  .اند پذیري اقتصادي موردبررسی قرار گرفته جهت ارزیابی رقابت
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 هاي ترانزیتی زیرمعیار وجود زیرساخت. آ
با  هاي زیرمعیار تمرکز اشتغال در فعالیت.پ

 افزوده باال ارزش

ان ونقلی نش هاي حمل هاي کد زیرساخت مصاحبه
هاي مدهاي  ها در زیرساخت دهد وجود کاستی می

هاي  نامطلوب بودن وضعیت جاده(ونقلی  حمل
هاي فراوان در  راه، کاستی استان و نبود بزرگ

کرانه الزم براي صنایع  فرودگاه فعلی، نبود پس
سبب ) مستقر در بندر و نبود زیرساخت ریلی

المللی با منطقه شده  کاهش مراودات داخلی و بین
مد (هاي آماري  ست که گواهی بر تحلیلا

  .در این زیرمعیار است) ونقلی آبی و هوایی حمل

دهد میزان صنایع  هاي آماري نشان می تحلیل
سو با  وبلوچستان هم پیشران در استان سیستان

جوامع شاهد تغییر کرده و متأثر از تغییرات 
به کمک . اقتصاد کالن در سطح ملی بوده است

اندازي  شود با راه بینی می ها پیش مصاحبه
هاي پیکره هشتم منطقه آزاد و در  فعالیت

فروشی محصوالت و  صورت جلوگیري از خام
افزوده  صادر کردن محصول نهایی، ارزش

  .کاالهاي تولیدي منطقه در آینده افزایش یابد

-79(سرانه محصول ناخالص داخلی  -16شکل   نرخ ورد روزانه کشتی -12شکل 
93(  

وبرخاست هواپیما در  آمار نشست -13شکل 
 ها فرودگاه

جواز تأسیس صادرشده براي  -17شکل 
  هاي داراي صنایع پیشران کارگاه
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 بررسی عملکرد تخلیه بنادر -14شکل     

  عملکرد تخلیه بنادر -15شکل  

   

برداري صادرشده  هاي بهره پروانه -18 شکل
  هاي داراي صنایع پیشران براي کارگاه

  زیرمعیار میزان تولید و جذب فناوري. پ
  

دهد در زمینۀ جذب  ها نشان می شده در منطقه و مصاحبه  هاي اجراشده و تعریف بررسی پروژه
شده در منطقه احداث شهرك فناوري است که کارکرد دقیق آن آشکار نیست   فناوري، تنها اقدام انجام

  .ستریزي مشخصی براي اهداف آن صورت نگرفته ا و برنامه
  
  ياقتصاد يها تیبودن فعال يا از احداث منطقه آزاد چابهار از منظر خوشه یناش يامدهایپ . 5

دهندگان خدمات، نهادهاي آموزشی  اي از کنار هم قرار گرفتن همکاران، ارائه توسعه خوشه
اي  جهت بررسی خوشه .گیر و تحقیقاتی که از طرق مختلفی با هم مرتبط هستند، شکل می

ها، وجود  هاي اقتصادي در منطقه آزاد چابهار، سه زیرمعیار تمرکز در فعالیت عالیتبودن ف
  .هاي افقی تعریف شده است هاي عمودي و وجود زنجیره مراتب فعالیتی و زنجیره سلسه
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زیرمعیار تمرکز در . آ
  ها فعالیت

مراتب  زیرمعیار وجود سلسه. ب
  فعالیتی

زیرمعیار وجود . پ
  یهاي افق زنجیره

احداث منطقه آزاد با وجود 
هاي صنایع مختلف در پیکره

و  6و پیکره  7، پیکره 8
واحد  111همچنین تعداد 

ها  تولیدي فعال در سایر بخش
به معناي وجود تجمع فضایی 

  .ها است فعالیت

هاي عمودي و افقی در صنایع منطقه پیش  در رابطه باوجود زنجیره
اما به نظر  طور قطعی اظهارنظر کرد؛ توان به اندازي صنایع نمی از راه

دستی  دستی و پایین عنوان صنایع میان شرکت به 30رسد با وجود  می
محصوالت پتروشیمی و سایر صنایع بزرگ مستقر در پیکره هشتم 

اي فناورانه،  جواري منطقه و ادعاي مدیران این صنایع بر وجود هم
نطقه آزاد هاي عمودي و افقی براي صنایع مستقر در م زنجیره

  .تعریف شده است
  

 
  پیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چابهار از منظر توازن در توسعه فضایی. 6

اي  نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس منطقه
سه  براي بررسی توسعه متوازن فضایی در این پژوهش از). 1394اکبري و دیگران،  علی(است 

گزینی  شده و عدم وجود جدایی زیرمعیار پراکنش متناسب خدمات زیربنایی، توسعه کنترل
  .شوند گیري می شود که هر یک با روشی اندازه اجتماعی و پراکنش متوازن جمعیت استفاده می
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زیرمعیار پراکنش متناسب . آ
  خدمات

شده  زیرمعیار توسعه کنترل. ب
گزینی  و عدم وجود جدایی

  تماعیاج

زیرمعیار پراکنش متوازن . پ
  جمعیت

 نشانگرهاي فضایی  تحلیل
مب برخوردار نبودن روستاي کُ

از خدمات و برخورداري 
تر بخش مرکزي شهر و  بیش

هاي نزدیک به منطقه آزاد  بخش
ها با  از خدمات بوده و مصاحبه

بر  مؤیديکنشگران محلی 
پراکنش نامتناسب خدمات در 

  .شهرستان چابهار است
 

دهد بیش از  آمارها نشان می
نیمی از جمعیت چابهار در 
. حاشیۀ شهر ساکن هستند

کنشگران مختلف منطقه آزاد را 
گیري اسکان  محرکی براي شکل

ترین  عنوان مهم غیررسمی به
معضل اجتماعی در چابهار 

جمله فقر و  دانسته و دالیلی از
کمبود امکانات در روستاها، 

ا خواري ر سالی و زمین خشک
گیري  نیز از علل دیگر شکل

اسکان غیررسمی در چابهار 
  .ندانداند برده  نام

هاي فضایی نشانگر  تحلیل
طور  پراکندگی جمعیت به

نسبتاً متناسب در سطح شهر 
  .است

هاي  بندي بلوك پهنه -19شکل 
شهري بر اساس برخورداري از 

  خدمات

محالت اسکان  -20شکل 
  غیررسمی در شهر چابهار

نقشه تراکم جمعیتی  -21شکل 
  چابهار هاي شهر بلوك

  پیامدهاي ناشی از احداث منطقه آزاد چابهار از منظر باال بودن سطح کیفیت زندگی. 7
در این پژوهش براي . یافتگی جوامع بستگی دارد وضعیت کیفیت زندگی به سطح توسعه

د، پراکنش مناسب سنجش سطح کیفیت زندگی از چهار زیرمعیار تعادل میان هزینه و درآم
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  .درمانی، کیفیت مسکن و برخورداري از امنیت عمومی استفاده شده است -خدمات بهداشتی
  

  
  درمانی زیرمعیار پراکنش مناسب خدمات. ب  زیرمعیار تعادل میان هزینه و درآمد. آ

گر مطلوب بودن  هاي آماري نشان تحلیل
وضعیت ضریب جینی در چابهار نسبت به 

که  هاي استان بوده؛ درحالی سایر شهرستان
تراکم خانوار در واحد مسکونی در این 

 1365هاي  شهرستان در بازة زمانی میان سال
همواره داراي  65جز سال  به 1395تا 

مقداري بیش از جوامع شاهد بوده است که 
نشان از وضعیت نامطلوب این شاخص در 
. میان خانوارهاي جامعه مداخله است

ها به  ظرگرفتن مصاحبهدرمجموع و با درن
رسد احداث منطقه آزاد باعث به  نظر می

  .وجود تضاد طبقاتی در چابهار شده است

با بررسی وضعیت سرانه تخت بیمارستانی در 
توجهی  چابهار و پایین بودن مقدار آن به میزان قابل

رسد منطقه آزاد  نسبت به جوامع شاهد به نظر می
هبود وضعیت تاکنون نتوانسته است در راستاي ب

و کمبود  نامطلوب استان در زمینه بهداشت و درمان
نیروي پزشک متخصص دائمی در استان مفید واقع 

ها بر کمبود نیروي متخصص  تأکید مصاحبه. شود
  .دائمی گواهی بر این مدعا است
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  بررسی ضریب جینی -22شکل 

  تراکم خانوار در واحد مسکونی -23شکل 

  
 

  مارستانی سرانه تخت بی -24شکل 

  

  زیرمعیار برخورداري از امنیت عمومی. ت  زیرمعیار کیفیت مسکن. پ
گر وضعیت نامطلوب  هاي آماري نشان تحلیل

مسکن در شهرستان چابهار نسبت به جوامع 
گران بر وجود  مقایسه بوده و تأکید کنش

هاي فراوان در واحدهاي مسکونی ازنظر  ضعف
ی گواهی بر کش تسهیالت، گاز و کیفیت آب لوله

عدم بهبود کیفیت مسکن در شهرستان چابهار 
  .پس از احداث منطقه آزاد است

اي از مردم با احداث  رسد بنا به باور عده به نظر می
منطقه آزاد و ورود افراد جدید براي اشتغال از 

هاي  تحلیل. امنیت عمومی شهر کاسته شده است
وار خالفکاري بزهکاران در  آماري نیز رشد جهش

سال فعالیت رسمی ( 1372چابهار را پس از سال 
  .دهند نشان می) بندر آزاد

ها  هاي بزهکاري و متهمین آن تعداد پرونده -26شکل   نشینی سهم خانوارهاي زاغه -25شکل 
 در شهر چابهار
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  شده بندي معیارها و زیرمعیارهاي بررسی جمع
زیرمعیارهاي پژوهش است که در گیري کلی از بررسی  بندي مقاله، نتیجه ترین جمع مهم

بخش پیشین پژوهش پس از محاسبه و مقایسۀ هریک از زیرمعیارها در جامعه مداخله 
شده پیرامون هر موضوع انجام  هاي انجام با جوامع شاهد و درنهایت بررسی مصاحبه

هاي پژوهش به تفکیک معیارها و  شکل زیر به ارزیابی اجمالی یافته. شده است
  .پردازد میزیرمعیارها 

  

  
  ارزیابی اجمالی معیارها و زیرمعیارهاي پژوهش -27شکل 
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تحلیل متاسوات براي شناسایی جایگاه منطقه آزاد چابهار میان رقباي خود 
  و ارزیابی تناسب راهبردي

هاي پژوهش، جهت تحلیل وضعیت منطقه آزاد چابهار  وتحلیل یافته پس از تجزیه
اي از تحلیل  سبت به رقباي خود و جایگاه آن براي رسیدن به هدف توسعه منطقهن

سازان در یک  هدف اصلی از این تحلیل، هدایت تصمیم. شود متاسوات استفاده می
شده از  بندي فرآیند یکپارچه از فاز اولیه در طوفان مغزي به تولید یک فهرست طبقه

کند که منابع و  بر این تحلیل بیان میتئوري حاکم . هاي استراتژیک است اولویت
فرد، عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار را به وجود  هاي منحصربه قابلیت

هاي نهایی این تحلیل  در ادامه، دو نقشه که خروجی). Agarwal et al, 2012(آورند  می
  .هستند، قرار داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها براي دستیابی  ت به رقباي خود ازنظر منابع و قابلیتنقشه رقابتی چابهار نسب -28شکل 
 اي به توسعه منطقه
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  يا به توسعه منطقه یابیدست يمنطقه آزاد چابهار برا ينقشه راهبرد -29شکل 
  

گوادر، صحار و سالله، شهید رجایی و یعنی رقباي بندر چابهار  28شکل 
اري خارجی و تولید ناخالص داخلی با بندر گذ عد جذب سرمایهرا در دو ب) علی جبل

دهد که این بندر در دو بعد ذکرشده با رقباي خود  کند و نشان می چابهار مقایسه می
، نقشه راهبردي چابهار براي دستیابی به توسعه را 29شکل . توجهی دارد فاصلۀ قابل

ب سازمانی و دهد که در آن محور افقی، باارزش بودن، تقلیدناپذیري و تناس نشان می
اندازه هر . گذارد محور عمودي میزان و درجه تناسب راهبردي عوامل را به نمایش می

عواملی که به سمت راست متمایل . کند دهندة میزان ضرورت را بیان می حباب نشان
جایگزین هستند و از تناسب  هستند، نسبتاً باارزش، نادر، تقلیدنشدنی و غیرقابل

ها و موانع قانونی براي  نابراین، عواملی چون محدودیتراهبردي برخوردارند؛ ب
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هاي اجرایی، کاهش روابط سیاسی  گذاران خارجی، وجود اختالف میان دستگاه سرمایه
ها علیه ایران، وجود رقباي داخلی و وجود تنگناهاي  با سایر کشورها، اعمال تحریم

در . جایگزین هستند  عواملی غیرقابل ،مالی و روابط نامساعد اقتصادي در سطح ملی
مقابل، عواملی چون واقع شدن در مسیر کریدورهاي ارتباطی، ارتباط چندوجهی 

ترین منابع انرژي  ها، نزدیکی به بزرگ ونقل از طریق هوا، پایین بودن نرخ تعرفه حمل
رشد، دسترسی به منابع فراوان آبزیان، دارا بودن   جهان و بازارهاي مصرف درحال

تري برخوردار  هاي مالیاتی از تناسب راهبردي کم و وجود معافیتمناطق باستانی 
  .هستند

  
  گیري نتیجه

هایی براي توسعه ایجاد شده  صنعتی چابهار، ظرفیت -اگرچه با احداث منطقه آزاد تجاري
هاي  ریزي بلندمدت و پیوست که این منطقه آزاد از ابتدا فاقد برنامه است؛ اما به دلیل این

هـاي نـامطلوب اقتصـادي، اجتمـاعی و کالبـدي ازجملـه        سـت، پدیـده  اجتماعی بوده ا
منطقه آزادي که انتظار . گزینی اجتماعی و توسعه نامتوازن را به همراه داشته است جدایی

اي بدل شد که جمعیت را به  تدریج به منطقه نشر دهد، خود به گره رفت توسعه را به می
. ساختن انتظارات ساکنان برنیامـده اسـت   سمت شهر سرازیر کرده؛ اما از عهده برآورده

منطقه آزاد چابهار با ادامۀ روندي که در ربع قرن اخیر پیموده است، در بهتـرین حالـت   
برداري قرار گرفته و از هدف اصلی وجودي خـود   عنوان بازار مناطق دیگر مورد بهره به

ن و محور شرق یعنی تولید اشتغال مولد، صادرات و درنهایت نشر توسعه به سطح استا
، نتایج احداث منطقه آزاد چابهار ذکر شده و درنهایت بـا  30شکلدر . دور خواهد ماند
شده است که با تغییر  بینی پیش ،هاي آماري هاي صورت گرفته و تحلیل توجه به مصاحبه

رسـد ایـن    گذشته، به نظر مـی  هاي اخیر مدیران جدید منطقه آزاد طی سه سال سیاست
  .تر شود هاي آتی اندکی به اهداف اصلی خود نزدیک منطقه بتواند در سال
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  اهداف احداث منطقه آزاد چابهار و نتایج احداث آن -30شکل 

  
ها  به آن دیمنطقه آزاد با کیاز احداث  شیکه پ شود یارائه م یپیشنهادهایدر انتها، 

و حداقل آثار مخرب  يا بتوان شاهد توسعه منطقه آزاد طقهتوجه کرد تا با احداث آن من
یکی مناطق آزاد  همۀ طیشرانخست باید توجه نمود که . مناطق بود این از احداث یناش

سیاسی  نظرم از. گردد کاري نادرست تلقی می دنیچیها پ آن يواحد برا يا و نسخهنبوده 
از  يریگ با بهره یو جامعه محل یدولت يها سازمان انیمپیوندي  و قانونی، وجود هم

سویی بیشتري میان  همچنین الزم است که هم. ضروري است 1ستهیشا ییحکمروا
در بعد . شده باشد مشخص ها سازمان اختیارات حدودهاي مختلف ایجاد شده و  ارگان

و  مناطق آزاد سیتأس فایدة- هزینه یسنج از امکان یشگیهم نانیحصول اطماقتصادي، 
 يبرا يزیر از برنامه شیمناطق پ یو فرهنگ یاجتماع يها رساختیز لعۀمطا چنین هم

هاي مناطق  تهیه پیوست اجتماعی براي کلیۀ پروژه. شود پیشنهاد می مناطق آزاد جادیا
پذیري  گیري از رویکرد مسئولیت بهره آزاد و بررسی پیامدهاي مختلف هریک و

از دیگر پیشنهادهاي پیش  .ماعی استشده در بعد اجت نیز از پیشنهادهاي ارائه 2شرکتی
                                                

1. good governance 
2. corporate social responsibility (CSR) 
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ریزي براي تأمین  بینی جمعیت مهاجران به منطقه و برنامه از احداث مناطق آزاد، پیش
هاي موردنیاز مناطق آزاد مطابق با استانداردهاي  تأمین زیرساختمسکن و خدمات و 

  .است جهانی پیش از شروع کار مناطق
  

  يسپاسگزار و تشکر
ی میپتروشي ها شرکت و چابهار آزاد منطقه سازمان انکارشناس و رانیمد از

 ساکنان و چابهار شهري شورا چابهار، بندري شهردار چابهار، بندر اداره رمجموعه،یز
 داشتند پژوهش نیا در ها مصاحبه انجامي برا را الزمي همکار که چابهار شهر

  .میسپاسگزار
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