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  چکيده

خواسته های  ،نيازهای کشور امروزه مناطق آزاد موفق تجاری دنيا با شفاف سازی فرآيندها و توجه به

المللی و  بين محيط های امن و مجهزی را برای حضور فعاالن اقتصادی و تجاریتحوالت جهانی،  مشتريان و

جمهوری اسالمی ايران کشور با تاکيد بر اينکه  ،در اين بين .اند فراهم آوردهمختلف در واقع سرمايه گذاران 

بی و همچنين دسترسی است قرار گرفته و خليج فارس  خزردوقطب بزرگ انرژی دنيا يعنی دريای در ميان 

به داليل متاسفانه  ،جواننيروی کاری  پشتوانهدارا بودن و در دريای عمان به آبهای آزاد بين المللی دغدغه 

تغييرات   ،اقتصادی و سياسی چند کشور صنعتیفشارهای  ،هشت سال جنگ تحميلی :همچونگوناگونی 

 مديريتتوجهی به  کمتروريسم در منطقه و  گسترش ،عدم ثبات سياسی کشورهای همسايه ،سياسی خاورميانه

باوجود پتانسيل های  نتواندجمهوری اسالمی ايران است که  گرديدهآن موجب  ،طی سالهای گذشته کارآمد ملی

منطقه ای برتر تبديل گردد و نقش برتر اقتصادی و صنعتی جهان  کشور ١۵يا  ١٠ به جايگاهفراوان بالقوه 

در برنامه ملی کالن  الهای اخير برای احيای اين خواستاز اين رو تالشهای س. ايفا نمايدبه نحو کامل خود را 

با  طرح ملی آمايش سرزمينتوجه به و  ١۴٠۴سند چشم انداز ايران . گرديده استريزی های کشوری تبيين 

ميتواند موجبات جهان در حال توسعه نگاهی روبه جلو در راه تبديل شدن ايران به الگويی برای کشورهای 

توسعه و رونق بنادر جنوب . کشور و استانهای مختلف آنرا فراهم سازد سياسی و اجتماعی ،پيشرفت اقتصادی

آننده بنادر ايرانی دريای عمان و به  نيينقش تع. م کشور نيز در راستای همين امر بشمار می آيدو مناطق محرو

توسعه  یت آشور به عنوان دروازه وروديو ترانز يیاينه توسعه حمل و نقل دريچابهار در زمبندر ويژه 

اما همچنان  ،د قرار گرفته استيمورد تاآ یانورديمسووالن سازمان بنادر و در یبارها از سو ،دور شرقيآر

سرمايه گذاری همچنين چابهار و بندر برتر اقتصادی  بندرجايگاه و " بندر هاب"اقدامات کافی برای رسيدن به 

بايد اذعان  در حقيقت .دنبر یبه سر م یفيدر بالتكلصورت نگرفته و  بنادر جاسک و کنارکدر قابل توجه 

را  الزمجنوب بهره  آبیمرزهای ايران تاکنون نتوانسته است از ظرفيت های متعدد دريايی خود در  داشت که

از عدم هنوز متاسفانه  ،باشدکشور کل رونق تجارت  مهمی در جهت که ميتواند عاملبالقوه اين پتانسيل . ببرد

، طرح آمايش سرزمين هدف از اين تحقيق بررسی. رنج ميبردنامطلوب جهانی توسعه مناسب و جايگاه 

در مناطق چابهار، جاسک، کنارک و در نگاه پتانسيلهای موجود و چالشهای پيش رو در اجرای توسعه پايدار 

  . می باشد )دريای عمان(جنوب شرقیسواحل کالن تر منطقه 
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  مقدمه

موقعيت ترانزيتی بسيار مناسب و قرار گرفتن در موقعيت ژئوپليتيک  به دليلجمهوری اسالمی ايران؛ 

  .اسب و کارآمدی استمنخاورميانه، در مقايسه با کشورهای همجوار، دارای شبکه حمل و نقل و ناوگان 

خليج فارس ايفای نقش به عنوان پل قرار داشتن در محدوده مناطق نفت خيز جهان از جمله حوزه نفتی خزر و 

  فقاز و افغانستان با آبهای آزاد و همچنين ارتباطی ميان کشورهای محصور در خشکی آسيای ميانه و ق

ه، اروپای اری ارتباط ترانزيتی کشورهای روسيجنوب و ميانجی برقر-قرار داشتن در مسير داالن شمال

يک سو و آسيای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقيانوسيه شرقی، مرکزی، شمالی، آسيای ميانه و قفقاز از 

غرب يا جاده  -قرار گزفتن در مسير ترانزيتی شرقهمچنين ای حاشيه خليج فارس از سوی ديگر و و کشوره

ی غربی و شمال آفريقا تنها ابريشم و قابليت برقراری ارتباط ترانزيتی خاور دور آسيای ميان با اروپا و آسيا

برخورداری از مرز خشکی و دريايی در اين راستا به . يای ترانزيتی ايران با جهان آزاد ميباشدبخشی از مزا

های اقتصادی  قرار گرفتن در مرکزيت جغرافيايی کشورهای عضو سازمان همکاریيا و کشور جهان  ١۵با 

  . نيز ميتوان اشاره نمود اکو

  

و در نگاه کالن تر افزايش جايگاه و  توسعه آشورامر جاد توازن در ياست دولت خدمتگزار در ايبا توجه به س

ران در يا یاسالم ی، عزم دولت جمهوربا تکيه بر ظرفيت های مختلف کشور مقام و منزلت جهانی ايران

رات آن در توسعه يتاث و ديراسخ گرد یتيو امن ی، اجتماعیت اقتصاديتوسعه محور شرق آشور و بهبود وضع

ه در منطقه آزاد يع پايجنوب، توسعه صادرات و واردات آشور، توسعه صنا- دور شماليت آريمحور ترانز

، تامين امنيت منطقه با ايجاد اشتغال و کاهش قاچاق، امکان تبادل ینفت یچابهار، امكان صدور فرآورده ها

اقتصادی کشور با در نظر گرفتن احتمال  ،تجاری فعال بين کشورهای همجوار و افزايش ضريب امنيت نظامی

برای  ،آماری که وزارت صنايع و معادن اساس بر. ابدي ینمود م ،خطرات ناخواسته برای بنادر خليج فارس

متاسفانه  تهيه نموده است، یو معدن یصنعت یافتگيآشور از نظر توسعه  یاستانها یرده بندشفاف سازی و 

وزارت صنايع (. سيستان و بلوچستان رتبه آخر را در امر توسعه و صنعت به خود اختصاص داده است استان

ايران توسعه های درازمدت در اجرای برنامه  مهمهمين امر به عنوان يکی از چالشهای ) ١٣٨٨ ،و معادن

توسعه و سازندگی در کشور اگرچه تنها سيستان و بلوچستان نيازمند اجرای طرحهای . يافته بشمار می رود

نيز  ر، کردستانراحميه و بويلويآهگ ،خراسان جنوبی ،بوشهرهرمزگان، همچون محسوب نمی شود و مناطقی 

رفاه سازندگی و   هایمشمول طرح به الطبع که شناخته می شوند به عنوان استانهای محروم و نيمه محروم 
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 به نظر می آيد استان ،دولت اخيرباتوجه به اقدامات چند سال  اما ،می شوندمنابع تقسيم عادالنه اجتماعی و 

سازندگی ايران اسالمی به عنوان محروم ترين منطقه از کشور قرار گرفته سيستان و بلوچستان در راس هرم 

ده بهينه از ظرفيت جهت رفع اين نيازها و استفاگسترده  به همين منظور نيازمند بررسی و تحقيقات است و

به و هرمزگان بی شک توسعه مناطق محرومی همچون سيستان و بلوچستان .  منطقه شرق می باشدهای 

و  یدولتی همچون وزارت نفت، دفاع، مسكن، رفاه و راه و ترابر  صورت زنجير وار به چندين وزارتخانه

 يیگر ضمن فقرزدايكدي یتا بتوان با همكار ،همت ملی وابسته استالبته همچنين برنامه ريزی کالن دولتی و 

خوشبختانه مناطق دريايی جنوب ايران باهمت دريادالن نيروهای . از منطقه موجبات توسعه آن را فراهم آنند

ا نيز يمعروف دن یها آن حتی از تنگه يیايدزدان در یها مسلح در مقايسه با ساير نقاط دريايی جهان که گزارش

نيز موجود است، از امنيت بسيار بااليی برخوردار  یانورديدر یالملل نيشنيده ميشود و در گزارش سازمان ب

 یها طبق مقررات و پروتكلبرخی اوقات مسائلی که و البته حضور ناوهای نظامی اياالت متحده . است

 ،ايران ايجاد ميگردد برای در دريای عمان و خليج فارسهرزگاهی  به عنوان مزاحمتهای دريايی یانورديدر

اما با اينهمه اين امنيت و  .ايران در اين مناطق محسوب ميشودحضور مقتدرانه برای چالش به عنوان يک 

ميتواند کليد توسعه و تجارت مناطق  ،آرامش پايداری که در آبهای درياهای جنوب کشور حکمفرما می باشد

استان کشور در نوار  ۴طبق تقسيمات جغرافيايی  .جنوب شرق و جنوب غرب کشور باشد،محروم جنوب

٪ جمعيت کل کشور را در خود ۵/٢٢استان در نوار ساحلی شمال قرار دارند که بالغ بر  ٣ساحلی جنوب و 

از اين جعيت به طور مستقيم در جوار دريا زندگی کرده و از آن ارتزاق می  یجای داده اند هر چند درصد کم

پذيرد که اين امر  کنند ولی زندگی بخش عمده ای از اين جمعيت کم و بيش با دريا مرتبط بوده و از آن تاثير می

حل مختلف به طور کلی در سوا. نمايان می سازد سواحل و بنادر جنوب کشور رارونق و توسعه ويژه جايگاه 

. های مختلف است های بزرگ و کوچک و با کاربرد بندر وجود دارد که شامل بنادر و اسکله ٣٨۴کشورمان 

شهيد  ،نوشهر ،خرمشهر ،امام ،چابهار ،بوشهر ،انزلی ،اميرآباد( بندر ٨بنادر بزرگ تجاری ايران شامل اما 

از . هار يکی از مهم ترين آنها می باشدکيلومتر است که بندر چاب ٢٣پست اسکله به طول  ١٣۵با  )رجايی

ها و به لطف حضور انسان مرکز کسب و  آنجاکه سواحل، کرانه ای از آغاز تاريخ بشريت کانون و بستر تمدن

 یو به دست آوردن بازارها یابيت، بازاريريمداصلی سه موئلفه شايسته است با در نظر گرفتن  ،اند کار بوده

پيشرفت و صعود جايگاه را برای کشور کسب نموده و موجبات  یتجارت جهانامر ت دريموفق ،یصادرات

توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت های دريای عمان و به همين جهت . را مهيا نموداسالمی ايران جهانی 

  .بايستی در چشم انداز طرح های کالن کشور قرار داشته باشدسرمايه گذاری های آزاد در بنادر آن 
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  و ضرورتهای آن آمايش سرزمين طرح

، ناشی كالتی آه هم اآنون در زندگی شهری، افراد با آن برخورد دارندآنچه مسلم است بسياری از مسائل و مش

از اعمالی است آه آنها بر خالف طبيعت منطقه خود انجام داده اند، بدين معنا آه بدون آن آه به اقتضای منابع 

، نتيجه اين امرآن شده است آه اوال منابع واسته خود به فعاليت پرداخته اندو خ طبيعی منطقه عمل آنند، به ميل

. موجود در طبيعت را ضايع آرده اند، در صورتی آه منابع به صورت نامحدود در دسترس انسان وجود ندارد

آن جا مطابقت اقليم  ثانيا سيمای زيبای طبيعی منطقه به نحوی دگرگون شده، تغيير يافته آه با ماهيت بافت و

ثالثا، آداب و رسوم و سنن قديمی منطقه با آداب و رسوم و ارزش هايی آه بر اساس فعاليت های جديد . ندارد

به آن جا وارد شده برخورد داشته است و اين موجب شده آه فرهنگ اصيل و خودی مردم رو به زوال و 

معضالت اخالقی و  -بيگانگی فرهنگی نابودی به اصطالح جامعه شناسان افراد در منطقه دچار از خود

ش استان ها يآما یزير برنامه .شوند آه اين نيز می تواند افراد را دچار مشكالت روانی آند اجتماعی گوناگون

و توزيع نابرابر منابع و امکانات در چشم اندازی  ، اجتماعیحل مسائل و مشكالت اقتصادی به عنوان راه

 یها یژگيات و ويو مطالعه خصوص یشی به بررسيآما یزير برنامه .اشدجمهوری اسالمی ايران مطرح می ب

توسعه  یع مناسب الگوهايجاد توزيا یبرا یحل مختلف آن راه یدر نواح ها تيافت قابلياستان و باز یفضا یآل

 ،آمايش سرزمين بايد مشارکت جويانه.دينما یرا ارائه م يیو فضا یاجتماع یاقتصاد یها تيفعال و استقرار

معطوف به اراده و دارای نگرش کيفی و  ،انعطاف پذير ،آينده نگر ،دورنگر ،هدفمند ،کل گرا ،جامع نگر

آمايش سرزمين بايد به شيوه ای اجرا شود که مشارکت اقشار مردم و . استنتاج فضايی يا جغرافيايی باشد

  )دفتربرنامه ريزی منطقه ای ،مومنی(. نمايندگان سياسی آنها را تضمين کند

  

  

ش يبر اصول مصوب آما یدر جهت توسعه بلندمدت آشور و مبتن الزامات تحقق طرح آمايش سرزمين

 یكپارچگي، وحدت و یاقتصاد یو بازده يی، آارآیو دفاع یتيشامل مالحظات امنمی باشد که  نيسرزم

، یعيمنابع طب یايست و احيط زي، حفاظت محیمنطقه ا یو تعادلها یايران، گسترش عدالت اجتماع نيسرزم

اقتصاد  یرونيو ب یم روابط درونيل و تنظي، تسهیراث فرهنگيو حراست از م یراني، ایت اسالميحفظ هو

 ،سرزمين ظوابط ملی آمايش( .م شده استيآشور تنظ يیتها، بخصوص در مناطق روستايآشور، رفع محروم

١٣٨٣(  
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بر اساس  جمهوری اسالمی ايران دولتآينده نگری نوع نگاه  ،گرددمی آنچه که از اين سند چشم انداز تبيين  

در می باشد که تنها مردمان ايران اقتصادی و فرهنگی  ،اجتماعیو ارتقای سطح  اصالحات و پيشرفت کشور

بايد در غير اين صورت . و مديريت بهينه در استفاده از منابع و تقويت زيرساختها ميسر ميگردد تالشسايه 

باتوجه به اينکه . ماند خواهدباقی بی نتيجه و تنها به صورت يک تئوری ناکام  اين طرحنمود که  اعتراف

گرايی و سازماندهی فضای  گرايی، کيفيت نگری، دورانديشی، کل آمايش سرزمين، جامع ترين خصوصيات مهم

به مفهوم  توسعه. کشور می باشدپايدار توسعه  ،نيز آن هدف ميتوان گفت که اصلی ترين  ،است کشورکل 

متداول کنونی آن، پس از جنگ جهانی دوم رواج پيداکردکه مصادف با بروز تغييرات گسترده در ديدگاه های 

تمام اين . و يا حتی آمريکا، رواج پيدا کرد نظری فلسفی و ظهور فيلسوفانی از آلمان و فرانسه و انگليس

، مفاهيم و هبود پيدا بکند و لذا همه تعاريفب کشور نظريات متفق القول اند که بايد اوضاع و شرايط موجود

توسعه . "دو واژگان معنای متقاوتی دارد درمبحث توسعه. فرايندها نيازمند يک بازنگری اساسی است

اما توسعه اقتصادی همه جوانب . ردو به توسعه ی فيزيکی نظر دارنداگرچه ه". رشد اقتصادی"و " اقتصادی

وان مکمل مورد بررسی قرار می اری از محيط و مفاهيم ديگر را نيز به عنتوسعه و تاثير پذيری و تاثير گذ

همه ی اين بررسی ها نهايتا به توسعه . در سنجش سطح توسعه نيز شاخص های کمی مد نظر است. دهد

، پيچيده و شامل جنبه های لبته توسعه را پديده ای چند بعدیبرخی ا. شاخص های اجتماعی منجر می شود

، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و هرگونه طرح را که براساس آن بايد اقتصادی، سياسین گوناگو

اين تعريف از ديدگاه اين . تی بر اين تعريف کلی استوار باشدشاخص ها را در مسير تغيير قرار دهد می بياس

دو را الزم و ملزوم  صاحب نظران هيچ تقدم و تاخری را در ارتباط با فرهنگ و اقتصاد قبول ندارند و اين

  . يکديگر تلقی می کنند 

  

 

دولتمردان و برنامه ريزان کشور را در  ،شمسی ۶٠و  ۵٠به ويژه در دهه  ايران روند شتابان رشد جمعيت

خدماتی و زيربنايی قرار داد که به تبع آن سياست ها و برنامه های متعددی  ،مقابل انبوهی از نيازهای اساسی

در قالب طرح های عمرانی در کشور برای پاسخگويی به اين نيازها به اجرا در آمد که بازخوانی آن به 

به اين ترتيب چشم اندازهای . صورت فعاليت ها و سکونتگاه های متعدد در پهنه سرزمين نمايان شده است

دگرگونی های عميقی را تجربه  ،وسعه کشور در خالل چند دهه اخير و تحت تاثير اين تحوالت کمی و کيفیت

حاصل اين تحوالت باعث توزيع ناموزون . کرده و جغرافيايی را متفاوت تر از گذشته در کشور رقم زده است

. های آمايش حائز اهميت است فعاليت ها و سکونتگاه ها در کشور شده است که تحليل آنها در برنامه ريزی



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

البته در تحليل ساختار فضايی کشور نمی توان تنها سياست ها و برنامه های گذشته را مقصر قلمداد کرد زيرا 

شرايط اقليمی و توپوگرافيک (بخشی از اين عدم تعادل های فضايی ناشی از شرايط طبيعی حاکم بر کشور

هی به ساختار فضايی کشور را در دو گروه عوامل غير در واقع عوامل اصلی شکل د. نيز هست) کشور

عوامل غير ارادی به آن گروه از عوامل اطالق ميشود که اراده بشر . ارادی و ارادی ميتوان طبقه بندی نمود

اين عوامل نيز به نوبه خود به دو . حداقل در شرايط حاضر نقش تعيين کننده ای در دگرگونی و تحول آن ندارد

عوامل ارادی به عواملی اطالق ميشود که تحت . ای طبيعی و پيشينه تاريخی طبقه بندی ميشودگروه جغرافي

تکامل و مکان گزينی فعاليت ها  ،تاثير اراده آدمی و تبعيت از سياست ها و برنامه های اتخاذ شده باعث تکوين

الزامهای امنيتی و دفاعی  ،یاين عوامل به نوبه خود به سه گروه اقتصادی و اجتماع. در پهنه سرزمين ميشوند

توزيع جمعيت و فعاليت ها در کشور  ،بر اساس اين. و عوامل منبعث از تحوالت فراملی طبقه بندی ميشوند

توزيع ناموزون فعاليت ها در پهنه . تحت تاثير مجموعه ای از عوامل ارادی و غير ارادی قابل توجيه است

عی يا به دليل سياست های ارادی چنده دهه گذشته دولت بوده سرزمين که گاه ناشی از عدم قابليت های طبي

اين عدم . موجب عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در بين مناطق و درون مناطق در کشور شده است ،است

. تعادل ها چه در بعد کيفی و چه در بعد کمی بين جوامع شهری و جوامع روستايی به طور کامل مشهود است

به تبعيت از تحوالت يادشده توزيع و پراکنش جمعيت در پهنه . ) ،٨ ،١٣٧٧صول آمايش گزارش توجيهی ا(

برز و در دامنه های دو سلسله جبال ال ايرانجمعيت  %٩٠حدود . دوگانگی زيادی را نمايان می سازد ،کشور

شک از نواحی خ %۵۵بقيه در  % ١٠درصدی از کل سرزمين ساکن هستند و ۴۵زاگرس در منطقه ای حدود 

  ) ،١٣٧٧تحليل وضع آمايش(. جنوبی و شرقی سکونت دارند ،مرکزی

  

در شهر تهران به صورت نامناسب از کل جمعيت شهرنشينی کشور  %١٧.۵حدود  کالندر سطح  همچنين

در شهرهای  %۴٠حدود  ،شهر بزرگ ٩از جمعيت شهری کشور نيز در  %۴٠شده اند و قريب به متمرکز 

توزيع فعاليت ها . هزار نفر سکونت کرده اند ۵٠جمعيت نيز در شهرهای کوچک کمتر از  %٢٠متوسط و 

نيز در پهنه کشور به دليل سياست های اتخاذ شده در گذشته مانند توزيع مراکز جمعيتی عدم تعادلهای زيادی 

بی شدن فضای اتخاذ سياست های توسعه قطب های رشد در برنامه های گذشته موجب قط. را نمايان می سازد

همين امر نيز موجب عدم رضايت ملی در توزيع برابر . کشور و تمرکز صنايع در بخشهای خاصی شده است

از  .منابع ميگردد و به الطبع رشد نرخ مهاجرت از شهرستانها به استانهای بزرگ را به شدت افزايش ميدهد

. فيت های مختلف کشور امری ضروری می باشدمديريت بهينه منابع و استفاده از ظراين رو گام نهادن در راه 

استفاده  ،بررسی ساختار فضايی کشور حکايت از آن دارد که هرچند موضوع بهره برداری بهينه از سرزمين
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از قابليت های مناطق مختلف کشور در چارچوب تقسيم کار ملی و تمرکززدايی از مناطق پرتراکم کشور در 

 ،بوده استما قالب برنامه ريزی آمايش سرزمين همواره يکی از مهم ترين دغدغه های برنامه ريزان کشور 

به شکل رنامه های ميان مدت توسعه کشور در چارچوب ب است نتوانستهتا امروز اما در حقيقت اين برنامه ها 

  . عملياتی شودمناسب 

  

  

  اقتصادی بنادر دريای عمانويژه جايگاه 

از شمال به . دريای عمان دريای جنوب شرقی ايران است که در حقيقت ادامة اقيانوس هند بشمار ميرود

و مدار رأس السرطان از  ی عربستان و کشور عمان محدود استسواحل مکران ايران و از جنوب به دريا

، تا بندر َگواِتر، در منتهی اليه حد، در شمال شرقی کشور عمانعرض آن از دماغة . جنوب آن می گذرد

در . کيلومتر است ۵۶٠کيلومتر و طول آن حدود  ٣٢٠، حدود )در مرز ايران و پاکستان (جنوب شرقی ايران 

، به خليج فارس يکی )رأس مسندم(شبه جزيرة ُمَسنَدم هرمز، در شمالاستراتژيک شمال غربی از طريِق تنگة 

بندرهای ايران در دريای عمان شامل جاسک و چابهار و . از مهم ترين کانونهای تامين انرژی جهان می پيوندد

ُصور، مسقط ، َمطَرح ، خابوَره و ُصحار است ) در سواحل کشور عمان (کنارک می شود و در قسمت جنوبی 

مز در جانب شمال غربی آن، در مدخل خليج فارس، و بندرعباس در ساحل ايران در جزاير قشم و هر. 

نام (از قديم در ساحل جنوبی آن ، کشور َمْزون . چهارده کيلومتری شمال غربی جزيرة هرمز قرار دارد

  . قرار داشت که مرکز آن صحار بود و ظاهرًا نخستين ساکنان آن از اقوام غير عرب بودند) فارسی عمان

  

ج فارس و تنگه يك سواحل دريای مکران به دليل قرار گرفتن در خارج از خليو استراتژ يیايت جغرافيموقع

دهد و همچنين به دليل  یج فارس قرار ميخل ین الملليو ب یمنطقه ا یهرمز آه آنرا آمتر در معرض تنش ها

بخشی از راه مواصالتی خليج فارس و مناطق نفت خيز آن با اقيانوس هند، شرق دور، آنکه دريای عمان، 

سه بندر  .فريقای شرقی، دريای مديترانه و اروپاست، از نظر اقتصادی و سوق الجيشی اهمّيت بسيار داردآ

آبهای چابهار، جاسک، کنارک که به صورت خطی در سواحل مکران ايران قرار گرفته است به عنوان بنادر 

بندر چابهار بعنوان يكی از بنادر مهم در جنوب ايران و . ايران شناخته و دارای اهميت ويژه ای می باشند آزاد

اين بندر بعلت موقعيت استراتژيك و دستيابی به آبهای آزاد بين . در بخش شمالی دريای عمان قرار گرفته است

جايگاه ويژه ای در مبادالت از ميتواند د رجايی تنی شهي ٨٠٠٠٠تنی پس از بندر  ٧٠٠٠٠و ظرفيت المللی 

از سوی  .شناخته ميشودو به عنوان تنها بندر اقيانوسی ايران  باشدبرخوردار ايران با ساير آشورهای منطقه 
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، در آينده ای نزديك با فغانستان، پاآستان و آسيای ميانهديگر اين بندر بعلت نزديكی به آشورهايی نظير ا

همچنين اين بندر . ت آاال به اين آشورها خواهد داشتريلی آشور اهميت ويژه ای در ترانزياتصال به شبكه 

بعنوان تنها بندر اقيانوسی ايران ، يكی از نقاط آليدی در حاشيه خليج فارس و دريای عمان بوده و در آريدور 

غرب قرار گرفته و -همچنين اين بندر در مسير ترانزيتی شرق. جنوب نقش مهمی ايفاد خواهد آرد-شمال

باتوجه به موقعيت ويژه اين . فوريتهای مختلف اقتصادی و جغرافيايی در زمينه ترانزيت و ترانشيب می باشد

به جرات ميتوان گفت که توسعه بنادر دريای عمان و تبديل کردن آنها به بنادر  ،منطقه که به آن اشاره گرديد

اجتماعی  ،های موجود اقتصادیبن بست   ميتواند آغازی برای پايان و خروج شرق کشور از ،هاب منطقه ای

اين بنادر در زير  اختصاصی سرمايه گذاری برخی از مزيت های ميتوان بهدر اين راستا . فرهنگی باشد و

  :اشاره نمود

  

 یموقعيت جغرافيايی مناسب به جهت قرار گرفتن در کنار آب راه های بين الملل-١

 نزديکترين مسير به کشورهای افغانستان و آسيای ميانه برای ترانزيت کاال -٢

 دسترسی به امکانات حمل و نقل هوايی از طريق فرودگاه با پذيرش هواپيماهای پهن پيکر -٣

 ميليون نفری کشورهای افغانستان و پاکستان و آسيای ميانه ٣۵٠دسترسی به بازار  -۴

 های بزرگ در اسکله های موجودقابليت پهلوگيری کشتی  -۵

 وجود آب و برق، ارتباطات و سوخت ارزان قيمت -۶

 پايين بودن دستمزدها و امکان تامين نيروی انسانی از منطقه -٧

 پايين بودن اکثر تعرفه ها در مقايسه با مناطق آزاد مشابه -٨

 دسترسی به سردخانه و انبارهای بزرگ مسقف -٩

 مناسب توليد و پردازش کاالهای صنعتی و تبديلی برای صادرات فراهم بودن زمينه های -١٠

 هزار نفر و مردمی سازگار و مهمان نواز ٢٢٠مجاورت شهرستان چابهار و کنارک با جمعيت حدود  -١١

 امکان بهره مندی از سند مالکيت رسمی کشوری برای خريداران اراضی منطقه -١٢

 استفاده از اسناد اراضی و يا قراردادهای سه جانبهقابليت استفاده از تسهيالت بانکی با  -١٣

 مکان خريداری زمين و سوله به صورت اقساط بدون کارمزد -١۴

 صدور قبض انبار تفکيکی و قابل معامله در منطقه -١۵

 اعطاء تخفيف ويژه برای واردات کاال از طريق چابهار به داخل کشور به استناد مصوبه هيات وزيران -١۶

  ) ١٣٨٨،٢ ،رحيمی(



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

 

  کنارک ،جاسک ،چابهار بنادر

 دقيقه ٢٠ و درجه ٢۵ در ايران شرقی جنوب اليهمنتهی در هکتار هزار ١۴ مساحت با منطقه آزاد چابهار

 قرار دريای عمان آبهای کنار در و چابهار خليج شرق در شرقی طول دقيقه ٢٧ و درجه ۶٠ و شمالی عرض

 از افغانستان، و آسيای ميانه کشورهای به شمال از هوايی و زمينی نقل و حمل شبکه وسيلهبه منطقه اين .دارد

 در قرارداشتن و آزاد آبهای به مستقيم دسترسی .يابدمی اتصال هند اقيانوس به جنوب از و پاکستان به شرق

 برای را استراتژيکی موقعيت بحران، بروز مواقع در پذيری آسيب عدم همينطور و خليج فارس از خارج

بندر چابهار  .استآورده فراهم جهان کشورهای ساير و ميانه آسيابی کشورهای بين ارتباطی گذرگاه يک ايجاد

 آسيای ميانه کشورهای محصور در خشکی ترين راه دسترسی به دليل موقعيت راهبردی، که نزديک

 فراوانی اهميت از است آزاد آبهای به) قزاقستان و قرقيزستان تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان،(

 ساخت جمله از گيرد؛ صورت آن درمد نظر است که  فراوانی گذاریسرمايه و سازندگی و است برخوردار

 احداث و ميانه آسيای سوی به آهنراه ساخت و پيما اقيانوس هایکشتی بارگيری گنجايش افزايش و اسکله

ويرانه  .است جهانی بازرگانی جنوب-شمال کريدور هایچهارراه مهمترين از يکی بندر اين .المللیبين فرودگاه

گواه رونق  در پنج آيلومتری چابهار واقع شده است، )تيس(قلعه پرتغالی ها در يكی از روستاهای اين بندر

دريانوردی و اهميت استراتژيك اين خطه از بلوچستان درروزگارانی است آه دول استعمارگر و تجارت پيشه 

بازارهای چين، هندوستان و بطور آلی شرق را جايگاه مناسب عرضه آاال و مصنوعات خود دانسته و اروپا 

 ١٣۵٢در سال . حفظ و تسلط بر آنها را جزئی از سياستهای استعماری و سلطه جويانه خود قلمداد می آردند

نعقد شد و پس از انقالب طرح جامع تاسيس بندر چابهار مطرح و قراردادهای تاسيس با پيمانكار ان مربوطه م

بخشی از طرح شامل اسكله نصب سريع و  و اسالمی به دليل آمبود منابع مالی بخشی از طرح به تعويق افتاد

عمليات اجرايی بندر شهيد آالنتری آه يكی از دو بندر مهم چابهار ميباشد، از  .موج شكن آغازو به انجام رسيد

عمًال به بهره برداری رسيد و بندر  ۶٢اسكله فلزی در سال پست  ۴بطور جدی آغاز و باتكميل  ۶٢سال 

با توجه به شرايط خاص حاآم بر خليج فارس  ۶١شهيدبهشتی نيز به عنوان دومين بندر مهم چابهار در سال 

و با تاآيد دولت بر لزوم داشتن بندر در خارج از تنگه هرمز و خليج ) جنگ تحميلی عراق بر عليه ايران(

شايان ذآر است آه اين بندر در زمان جنگ تحميلی به دليل واقع شدن در آرانه دريای . ديدفارس احداث گر

بنادر جنوبی استان سيستان و به طور کلی . عمان و دوری از مرآز بحران نقش مهمی در صادرات ايفاد نمود

و ستد و آمد و شد دريائی بلوچستان به دليل استقرار بر آرانه دريای عمان و اقيانوس هند از ديرباز آانون داد 

در آبهای جنوب تا ظهور انگليس بعنوان  ١۶از زمان حضور پرتغاليها از نخستين دهه های قرن . بوده است
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قدرت خليج فارس در طول جنگ جهانی اول همواره بخشی از فعاليتهای تجاری و دريانوردی رايج در آبهای 

چستان متمرآز بوده است و اوًال آه در سالهای جنگ جهانی جنوبی ايران در بنادر جنوبی استان سيستان و بلو

دوم نيابت آنسول فرانسه را در بوشهر به عهده داشته است، آشتی های موجود در چابهار را آه در خطوط 

فروند آشتی  ۶۴فروند آشتی تجاری و  ۵فروند ذآر ميكند آه از اين تعداد  ١١٩آشتيرانی فعاليت داشته اند را 

ده اند هنچنين در سالهای مزبور در بنادر گواتر ، بريس و پسابندر دفاتر پستی و گمرآی وجود داشته بادبانی بو

وجود فعاليتهای دريائی در بنادر . ريايی در اين بندر آوچك بوده استآه حاآی از رونق فعاليتهای تجاری و د

مزبور در داد و ستد آاالهای توليدی نشانه اين است آه بنادر  ٢٠و اوايل قرن  ١٩جنوب استان در اواخر قرن 

خليج چابهار با بريدگی . و مورد نياز بخش شرقی آشور و مبادله با بنادر پاآستان و هندوستان فعال بوده اند

طبيعی در حاشيه دريای عمان است، چابهار در مقايسه با ديگر مناطق ساحلی و جنوب ايران دارای موقعيت 

وجود آبهای عميق در خليج وسيع شرايط مناسبی را برای . نقل دريائی است ممتازی در امر آشتيرانی و حمل

پهلوگيری آشتيهای بزرگ در اين منطقه و ايجاد تاسيسات بندری با هزينه مناسب و صرفه اقتصادی فراهم 

چابهار به عنوان مهمترين بندر تجاری در خارج از خليج فارس از نظر سياست و استراتژيكی ملی . آرده است

در مواقع جنگ و بحرانهای منطقه مجزا و نقطه ای آليدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی آشور و 

ضمانتی برای گردش آار صنايع و فعاليت های اقتصادی آن محسوب می شود قرار گرفتن چابهار در يك خليج 

از بنادر دنيا دارای اين حسن موقعيت بندری ايده آلی را برای توسعه فيزيكی آينده به آن می دهد آه بسياری 

  : برخی از داليل راهبردی بودن بندر چابهار به شرح زير می باشد.نيستند 

  

  . در ورودی خليج فارس و مدخل اقيانوس هند از موقعيت جغرافيايی حساس و مناسبی برخوردار است -١

  . تنها بندر اقيانوسی ايران است -٢

  . داردکيلومتر مرز دريايی  ٣٠٠بيش از   -٣

نزديکترين فاصله زمينی تا کشورهای افغانستان ، پاکستان و آسيای ميانه را داشته و ترانزيت کاال از  -۴

طريق اين بندر به مثابه اقتصادی ترين بندر برای انجام مبادالت بازرگانی با کمترين هزينه حمل به شمار می 

 . رود

  . فارس می باشدبهترين راه ترانشيب کاال به بنادر ديگر خليج  -۵

   .مهم ترين کليد توسعه شرق کشور بشمار می رود -۶

 )  http://chabaharport.pmo.irسازمان بنادر و دريانوردی (
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نام آن در منابع جاشک، چاسک و چاشک . در ارتفاع چهارمتری از سطح دريا قرار دارد نيز بندر جاسک

جاسک نو در انتهای خشکی در ساحل شمالی دريای عمان، ميان دو خليج کوچک قرار دارد . ضبط شده است

گر آباديها و از اين بندر با راه اصلی با شهر ميناب ، و با جاده های خاکی يا دي. و دارای فرودگاه نيز می باشد

اين بندر قديمترين و اولين نقطه از سواحل  .طريق دريا با بنادر عباس، لنگه، کنارک و چابهار ارتباط دارد

تأسيسات  .هفدهم برای گسترش بازرگانی به انگليسيها واگذار شد/ شرقی ايران است که در اوايل قرن يازدهم 

، ١٣۶۴در . می گويند» َبنِگالن «بنا کرده اند که محليها به آن سال پيش، انگليسيها  ١٢٠اين بندر را در حدود 

از بندر جاسک پيش از اسالم اطالع دقيقی . از تأسيسات جديد بندر جاسک به طور آزمايشی بهره برداری شد

نئارک، فرمانده نيروی دريايی يونان، در سفر خود از دريای /ق م ، نئارخ  ٣٢۵ـ ٣٢۶در درست نيست ، در 

گذر ) ناحيه ای که احتماًال جاسک در آنجا يا نزديک آن بنا شده (» باديس «ه خليج فارس، از آبادی عمان ب

. کرده و نوشته است که اهالی آنجا خانه های خود را از استخوان نهنگ می ساختند و خوراک آنها ماهی بود

ک به سوی هند رفتند و در ساحل در سدة اول، اجداد پارسيان با ناوگانی مرکب از هفت کشتی پارويی، از جاس

به نوشتة . از آن تاريخ تا قرن هفتم اطالعی از جاسک در دست نيست. گجرات، بندری در هند، پياده شدند

که احتماًال او آنجا را با » جزيره ای بين کيش و عمان است «ياقوت حموی در قرن هفتم، جاشک يا جاسک 

جاسک نيز که ابن بطوطه در . قزوينی نيز از آن نام می برد .جزيرة الرک در تنگة هرمز يکی دانسته است

در سالهای . قرن هشتم در سفرنامة خود از آن نام برده، غير از جاسک ايران و جاسک عمان است

ظاهرًا . ، کيج و بلوچستان ، همه خراجگزار حکومت آل مظفر و شاه شجاع بودندجاسک، نواحی ٧۶٧ـ٧۶٠

، حکام سلسلة ملوک هرمز، گاهی به استقالل و گاهی تحت تبعيت امرای پس از انقراض حکومت آل مظفر

فارس و کرمان و در اواخر با حمايت سالطين پرتغال و اسپانيا بر جزاير و سواحل خليج فارس و دريای 

، کمپانی هندشرقی موفق شد که با ايران مناسبات ١٠٢۴در . عمان، از جمله جاسک، حکومت می کردند

، اولين ١٠٢۵در . کند و بندرجاسک را با اجازة شاه عباس اول صفوی مرکز تجاری سازدتجاری برقرار 

، شاه عباس انحصار تجارت ابريشم ١٠٢٧در . کشتی انگليسی با کاالی بسيار از سوراِت هند به جاسک آمد

اير کرد و سال اين کمپانی تجارتخانه ای در بندرجاسک د يکسال بعد. ايران را به کمپانی هندشرقی واگذار کرد

، امامقلی خان، والی فارس، محمود شاه، آخرين پادشاه ١٠٣١در . بعد کارخانه و قلعه ای در جاسک احداث شد

در همين سال ، به دنبال اين فتوحات و . ملوک هرمز را نابود کرد و بدين ترتيب حکومت آنها از ميان رفت

سال تسلط بر  ١١٩، کم کم قدرت پرتغاليها بعد از کا از قوای انگليس در نزديکی جاسبعداز شکست پرتغاليه

، انگليسيها به جای هرمز، جاسک را بندر ١٠٣٢در . سواحل خليج فارس و دريای عمان رو به ضعف نهاد

، انگليسيها در ١٢٧٩در . در زمان ناصرالدين شاه بندرجاسک جزو بيابان شمرده می شد. تجاری خود ساختند
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، خط تلگراف زيردريايی کراچی ـ فاو را در خليج فارس برقرار ١٢٨١د و در جاسک دفتر پستی داير کردن

کردند که از جاسک نيز می گذشت، اما در همين سال ، بر اثر زمين لرزه ای شديد در گواِدر، ظاهرًا اين خط 

، در ١٢٨۶در . تلگرافی قطع می شود و انگليسيها مجددًا خط تلگراف کراچی ـ جاسک را داير می کنند

، دولت انگليس گاردنظامی کوچکی برای مراقبت از تأسيسات ١٢٩۵در . جاسک ادارة تلگرافخانه تأسيس شد

فرستندة تلگراف در جاسک تشکيل داد و سال بعد، فرماندهی نظامی انگليس از باَسعيدو، شهری در جزيرة 

مرکات جنوب شد و در ، حسين قلی خان نظام السلطنه مافی مأمور گ١٣٠۵از . قشم ، به جاسک منتقل شد

، محمدمهدی ملک التجار ١٣٠۶بنادر جنوب ، از جمله جاسک ، اسکله و ساختمانهای دولتی به وجود آورد در 

به فرمان امين السلطان با سپاه ايران به جاسک رفت و پرچم ايران را در آنجا برافراشت و بدين ترتيب 

، ١٣٠٨تا  ١٣٠٧از . سمًا به بنادر خليج فارس پيوستحاکميت ايران در آنجا برقرار گرديد، و بندر جاسک ر

، ادارة خطوط تلگراف انگليس به دولت ايران تحويل داده ١٣٠٩در . سعدالملک نظام مافی ، حاکم جاسک شد

، به دنبال قتل مسئول تلگرافخانة انگليس در جاسک ، دولت انگليس گروهی از سپاهيان هندی ١٣١۶در . شد

، دولت ايران کاالهايی را که برای تلگرافچيان ١٣١٩در . يسات به جاسک فرستادرا برای حفاظت از تأس

واحدهايی از پياده نظام هند، سواحل جنوبی ايران ، از جمله . جاسک وارد می شد از حقوق گمرکی معاف کرد

استان  ، قانون واليات و اياالت تصويب شد و بندرعباس و توابع آن جزو١٣٢٣در . جاسک ، را اشغال کردند

، دولت ايران ميان بنادر ايران و ١٣٣۵در . فارس و بنادر گرديد و سپس تحت اختيار حاکم کرمان قرار گرفت

ش ، عبور بدون اجازة  ١٣١١جاسک خط هوايی به منظور حمل مرسوالت پستی برقرار کرد و در 

  )١٣٧٩،٣١ ،زنده دل( .دهواپيماهای سلطنتی انگليس و هلند از سواحل ايران ، از جمله جاسک ، ممنوع ش

  

است آه مردم شده ج چابهار واقع يآشور در آرانه خل یادين بنادر صيتر یمياز قد یكيعنوان  بهنيز بندر آنارك 

 ین حرفه سخت و پر مشقت را برايشه ساخته و ايرا پ یاديرباز شغل صيآوش آن از د خونگرم و سخت

ا زده و وسعت يامرار معاش دل به در یتوآل بر خدا براراث گذشته و همواره با يز به ميفرزندان خود ن

قرار گرفتن . اند دهيرون آشيا بيده و با زحمت فراوان قوت خود را از دل دريلگون را در نوردين یها كران آبيب

ن سامان به ارمغان آورده تا يمردم ا ین استان پهناور، نام آنارك را براين شهر در آنار ساحل و گوشه ايا

خانوار  ۶٠۴٨نفر و  ٣٠٧١۶بالغ بر  یتيآنارك با جمع یشهر بندر. ا باشديو نجابت مردم را گو ینيشن گوشه

و  ٨گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان بوده، درجه حرارت شهر حداقل  یآب و هوا یدارا

ن يتر كين واستراتژيتر از مهم یكي يیايت جغرافياز نظر موقعاين شهر   .باشد یگراد ميدرجه سانت ۴١حداآثر 

ز ين یمختلف بوده آه وجود مراآز مهم نظام یها ر باز مورد توجه حكومتيبنادر آشور محسوب شده آه از د
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ن يو همچن یالملل نيب یها ق آبراهير نقاط جهان از طرين منطقه با سايامكان ارتباط ا. باشد ین مسئله مين هميمب

 یها تيگر مزيماهه دوم سال از د ار خوب در ششيبس یو آب و هوان نقطه يدر ا يیاير فراوان دريوجود ذخا

ار ين ديوجود آورده است و هر ذره خاك ا ا بهيرا در ساحل در یمناسب یتيبوده و آانون جمع ین شهر بندريا

توسعه  یها ر ساختيز یريگ دار، عدم شكليفقدان منابع درآمد پا. د استيش مراوريايزر و هر قطره آب در

ن بودن نرخ مشارآت شهروندان، ي، پائو تفريحی مردم شهر، آمبود امكانات گذاران اوقات فراغت یعمران

زباله و آمبود منابع  یاز دفن سنت ی، مشكالت ناشیبرون شهر یمشكالت حمل و نقل و ارتباطات درون شهر

 یل هايو پتانسن جاذبه يمهم تر .شهر کنارک می باشد یستم از مشكالت عمده اساسياز سيمورد ن یانسان

عمان،  یاين دري، ساحل بكر و آرام و منظره دلنشیاديموجود و بالفعل آن داشتن فرودگاه، اسكله ص

د و به مناطق و يا صياز در یهزار تن ماه ۴۵ش از يانه بيآه سال یاديص یو لنج شناورها یديآارخانجات تول

  )١٣٨۶ ،شهرداری زاهدان( .گردد یصادر م یخارج یآشورها یآشور و حت یاستان ها

  

  

  طرح های پيشنهادی

  

  امن پايدارايجاد فضای 

روبه رو  یجد یها یات انسان با دشوارياست آه بدون آن، ادامه ح یاتيده حيك پديبشر  یت در زندگيامن

سياسی  اقتصادی و فرهنگی، به توسعهرسيدن خستين گام در راه به عبارتی ميتوان گفت امنيت ن .خواهد بود

، حفظ یت ارضيش قدرت، حفظ جان مردم، حفظ تماميافزايا همچنين بقا و حفظ و . بشمار ميروديک کشور 

در  یت مليامنوجود توان جوهره  یت آشور را مين حفظ استقالل و حاآميو همچن یاسيو س ینظام اقتصاد

پيشينه فرهنگی و  سياسی،استقالل  ،هرکشور بر اساس توان های اقتصادی و نظامی .به شمار آوردکشور 

در منطقه . اعتقادات ملی و مذهبی به گونه ای مقوله امنيت را برای خود تعريف و اجرايی ميکنند، تاريخی

در  تيدرجه امن یارتقا یبرا. حساس شمرده می شود و پيچيدهبسيار امنيت مسائله ای  ،راهبردی خاورميانه

جان، پاآستان، يآذربا ی، جمهوریت، عربستان سعودين، قطر، آويمانند بحر شتر آشورهاي، بکشورهای منطقه

ات ارائه شده در يبا توجه به نظر. اند ی بزرگ برقرار آردهها با قدرت یا ژهيه، عراق و افغانستان روابط ويترآ

در . ان مشهود می باشدمتزلزل بودن آنهمچنين ت خود و ين امنيتام ین آشورها برايا یوابستگ یباال براحت
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ف استاندارد يجاد تعادل و تعريا یبرانيز جان يآذربا ین و جمهوريد آشور مانند پاآستان، بحرچن اين ميان

  .اند ك شده و به عنوان عضو همكار ناتو درآمدهينزدنيز كا، به ناتو يروابط با آمر

  

اساس جمهوری اسالمی ايران در ميان چنين کشورهايی واقع شده است و باتوجه به مبانی اصلی کشور که بر 

. چالشهای روبرو ميگردددر مواجهه با چنين کشورهايی با به الطبع  ،استقالل و آزادی پايه گذاری شده است

تالشها يکپارچه در جهت همبستگی ملی و ايجاد امنيت بر پايه استقالل  ،يی کشور ايراناما در حوزه جغرافيا

و  یاجتماع یجاد گسست در مبانيزيرا ملت ايران بر اين مهم واقف هستند که با ا. کشور طرح ريزی شده است

ز ين یت مليان مردم و دولت است، امنيوند و تعامل ميجه بالمعارض عدم پيآه نت یعموم یو باورها یاسيس

حل و فصل  یعيد به طور متعارف و طبيآه با يیها تيها شكننده بوده و در واقع حساس بير مقابل انواع آسد

 از اين رو .آند یرو م روبه یشود آه آل نظام و يکپارچگی ملت را با مخاطره جد یمبدل م یديشود به تهد

مناطق محروم کشور و به ويژه  سرزمينوئلفه های اصلی طرح آمايش پايدار از متالش برای ايجاد فضای امن 

از با کشور بی ثبات پاکستان لوچستان با توجه با موقعيت مرزی خود سيستان و باستان . به حساب می آيد

و اقدامات سازنده  ٨٨سال امنيتی وقايع اخبار و اما . گذشته تا امروز دچار چالشهای امنيتی مختلفی بوده است

و ) عبدالمالک ريگی(در دستگيری سرکرده تروريستهای شرق کشور وزارت اطالعات جمهوری اسالمی

پيشاور منطقه ديپلمات ربوده شده ايرانی که چندين سال در حشمت اهللا عطارزاده  همچنين اجرای طرح آزادی

از  ،در درون مرزهای جغرافيايی پاکستان توسط سربازان گمنام امام زمان پاکستان به گروگان گرفته شده بود

ن طی چند دهه اخير بشمار می رود که مسير آبادانی و سازندگی منطقه جنوب رين اقدامات امنيتی ايرامهم ت

  . شرق ايران را هموار نموده است

  

  کشور به بنادر جنوب شرق یليشبكه ر امر اتصال تسريع در

ضرورت اجرای آن بيش از چهار سال است که از تاکيد بر آشور  یليطرح اتصال بندر چابهار به شبكه ر

ساخت اين محور به دليل عدم  و ولی متاسفانه هنوز اقدام جدی در اجرای آن صورت نگرفته استميگذرد 

کيلومتر که قرار  ۶٠٠فهرج به طول  ،طرح ساخت خطوط ريلی چابهار .تمايل سرمايه گذاران آغاز نشده است

ز طرف سرمايه گذاران مورد استقبال اجرايی شود به دليل تصويب به صورت مشارکتی ا ٨۴بود از سال 

قرار نگرفت برهمين اساس قرار بود در قانون بودجه سال گذشته لفظ مشارکت از روی اين طرح برداشته 

ميليارد دالر است ۶٠٠شود تا به صورت غيرمشارکتی در دستور کار قرار گيرد و با دادن اعتبار الزم که 

اين طرح مسکوت مانده و هيچ سرمايه گذاری به دليل هزينه بر و اما همچنان . عمليات اجرايی آن آغاز شود
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زمان بر بودن آن حاضر به سرمايه گذاری در اين طرح نبوده و حتی از سوی دولت نيز اقدامی برای ساخت 

گفته می شود مشکل اصلی اين طرح کمبود مالی است برهمين اساس . اين محور تاکنون صورت نگرفته است

به صورت مشارکتی انجام می شد اما طرف خارجی خواستار استفاده از فاينانس است و تمايلی تا به حال بايد 

نداشته اين در حالی است که توسعه بندر چابهار به شدت در گرو احداث  BOT به انعقاد قرارداد به صورت

سرمايه صورت نمی گيرد و هيچ  BOT چراکه در هيچ کجای دنيا احداث خط ريلی به روش. اين خط است

حسن زياری معا،ن وزير راه و ترابری و .گذاری تمايلی به اجرای چنين طرح هايی به روش ياد شده ندارد

احداث اين محور از جمله مهم «:نيز تاکيد نموده است کهمديرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران 

توسعه بندر چابهار ساخته شود چرا که ترين طرح های ريلی به شمار می رود که بايد به صورت همزمان با 

توسعه بندر بدون در  .توسعه محور شرق بندر نيازمند توسعه خط آهن است و نمی توان به آن بی توجه بود

البته گفته می شود توافقاتی با طرف چينی صورت گرفته . نظر گرفتن خط ريلی به صورت ناقص خواهد بود

  )١٣٨٨،خبرگزاری سرمايه(.»ستاست اما از جزئيات آن خبری در دست ني

  

کيلومتر است که در صورت توسعه اين منطقه،  ۴٧٠ گفتنی است فاصله بندر چابهار تا شبکه سراسری ريلی

تنها بندر مهم خارج از تنگه هرمز به شمار می رود که نسبت به بندرعباس و نزديکی به دريای آزاد باعث می 

گيرند به ازای هر تن بار دو دالر صرفه جويی به دنبال داشته باشد شود برای کشتی هايی که در آنجا پهلو می 

که رقم قابل توجهی خواهد شد به گونه ای که در سه ميليون تن بار جابه جا شده در سال حدود شش ميليون 

به رغم اينکه در توسعه بندر چابهار تمامی زوايا از جمله مسائل . دالر صرفه جويی در پی خواهد داشت

پيش بينی شده است اما از همه مهم تر اتصال بندر ... ، اشتغال، توسعه زيرساخت حمل ونقلی و آموزشی

چابهار به شبکه سراسری ريلی است و چنانچه اين مهم صورت نگيرد بسياری از فرصت های اقتصادی 

نوب ج -کشور از دست خواهد رفت چراکه از ديدگاه اقتصادی چابهار در شاهراه اتصال کريدور شمال 

به عالوه با توجه . نزديک ترين راه زمينی و دريايی به افغانستان و کشورهای آسيای ميانه و جنوب قفقاز است

به نقش اتصال چابهار به راه آهن سراسری کشور در افزايش ترانزيت و هم مرز بودن کشور گرجستان با 

اين در حالی . رجستان را گسترش دادجمهوری آذربايجان در شمال می توان مبادالت بين بنادر چابهار و گ

است که برای اتصال بندر چابهار به شبکه راه آهن کشور مذاکراتی در سال گذشته جهت اجرای طرح مزبور 

به صورت مشارکتی بين راه آهن جمهوری اسالمی ايران و کنسرسيومی متشکل از سه شرکت هندی صورت 

بود سرمايه گذاری اين طرح به صورت مشارکتی انجام شود اما با توجه به تصميمات دولت قرار. گرفته بود

درصد از طريق طرف خارجی پرداخت  ۵٠درصد از سرمايه به وسيله راه آهن ايران و  ۵٠به گونه ای که 
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الزم به ذکر است با وضعيت بودجه  .شود اما بعدها ساخت اين محور برعهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد

کيلومتر است و با در نظر گرفتن بودجه های  ٣٠٠ فعلی ساخت خطوط ريلی کشور ساالنههای فعلی، توانايی 

همچنين شايان توجه است که   مزبور مسووالن معتقدند اين توانايی به يک هزار کيلومتر در سال خواهد رسيد

ار به شبكه آهن چابه  ال اعتبار جهت اتصال راهيارد ريليم ٨٠٠ یاسالم یمجلس شورا ١٣٨٩در بودجه سال 

زاهدان و اتصال آن به بندر  ،خط آهن آرمان یبا اجرابی شک  .شده استاختصاص داده  یراه آهن سراسر

انه و اروپا فراهم شده و يای ميآس یجه آشورهايو در نت ین بندر به راه اهن سراسريا یچابهار، امكان دسترس

اين  روزافزون اجرای اين طرح موجب رونقتسريع در . ق آن خواهد شديت آاال از طريت ترانزيموجب تقو

  .ميگرددو مناطق محروم شرق بندر 

  

  مشارکت ملی

تعامل سازنده ميان ملت و  ،بدون هزينه های کالن افزايش امنيت ملیمشارکت ملی يعنی و تاکيد بر تقويت 

مردم در و به طورکل مشارکت ساخت و آبادانی کشور  ،و تقويت پايه های نظامی جمهوری اسالمی دولت

بدون درنظر گرفتن روابط  ۴۴اجرای درست و قانونمند اصل  .اسالمی طرحهای مختلف سازندگی ايران

داد ران اجازه يملت ااز اين رو بايستی به . ميتواند پايه های مشارکت ملی را مستحکم و استوار نمايندجانبی، 

ها  نانس پروژهيد فايطرق جدبايستی  یعنيد؛ نآن یگذار هيسرماو زيرساختهای کشور  و گاز نفتصنايع در تا 

دالر  یبر مبنااگر  یحتمشارکت مستقيم خود را در کشور لمس کنند و ران ياگر ملت ا. را بررسی نمود

ميتوان از آند،  یم یگذار هيتوتال سرمابرای نمونه شرکت آه  یشك همان مقدار پول ید، بنآن یگذار هيسرما

ماده ای مقام معظم رهبری در سياست های برنامه پنجم توسعه  ۴۵باتوجه به ابالغيه  .ران جمع نموديداخل ا

ت يتاکيد بر تقو اين سند ٣۶بند . کشور ميتوان به نقش ويژه مشارکت ملی در اين سند چشم انداز پی برد

برخی از اين زمينه . اسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دارديهاى س حضور و مشارآت مردم در عرصه

   : را ميتوان در پيشنهادات زير خالصه نمودمشارکت ملی های سرمايه گذاری 

  

   احداث صنايع خودروسازی و ساخت شناورهای دريايی، قطعات و لوازم يدکی آنها و کارخانه تعمير کشتی -١

در مسير خليج فارس و دريای عمان تردد  که تامين سوخت کشتيهايی. سرمايه گذاری در بخش بنکرينگ -٢

  . می نمايند

متحده عربی و ساير  امارات ،عمان ،کراچی ،گوادر ،خدمات رسانی به کشتيهای عبوری بين بندر عباس -٣

   بنادر خليج فارس
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   مسافرخانه های بين راهیهمچنين و مدرن احداث هتل و مراکز اقامتی  -۴

   به وجود جذابيتهای تاريخی و طبيعی منطقه ايجاد شهرکهای توريستی با توجه -۵

   تاسيس شرکتهای حمل و نقل بين المللی و مراکز ارائه خدمات بازرگانی -۶

   تاسيس شرکتهای بيمه و دفاتر حقوقی -٧

   تاسيس شعب بانکهای خارجی -٨

   احداث مراکز تفريح و ورزشی و مراکز ارائه خدمات رفاهی و درمانی -٩

   بيمارستانها، دانشکده و مدارسساخت  -١٠

   توسعه مناطق مسکونی و بازرگانی و ساختمان سازی -١١

   احداث کارخانجات صنايع جانبی شيالت -١٢

   احداث کارخانجات توليد انواع مواد غذايی ، داروئی و شيميايی -١٣

   احداث صنايع کانی غير فلزی و توليد مصالح ساختمانی -١۴

خانه ای انواع گل و گياهان گرمسيری و احداث کارخانجات صنايع از محصوالت پرورش و توليد گل -١۵

  )http://chabaharport.pmo.ir سازمان بنادر و دريانوردی ايران(کشاورزی

  

   یتخصص یمهارتهاگسترش 

است، تغييرات علمی، فناوری، اقتصادی،  نام گرفته" عصر اطالعات"و " عصر دانايی"در دنيای کنونی که 

اجتماعی، سياسی و فرهنگی چنان سريع، پرحجم و فراگير شده است که به ناچار بايد همواره دانش و 

در اين ميان آموزش بعنوان ابزار بهسازی سازمان و  .های جديدی را کسب و يا به روزآوری نمود مهارت

در واقع . های عصر دانايی است های جديد در برابر چالش و مهارت  نيروی انسانی، مهمترين منبع تامين دانش

تواند همگام با رشد و تحوالت علم و فناوری قرن حاضر صاحب قدرت شود که نيروی انسانی  ای می جامعه

به همراه ساختار و امکانات و ساير منابع آن بهسازی نمايد و با ارتقای بينش و نگرش های خود را  سازمان

های پيچيده سازمانی و ساير منابع  های تحول عملکرد در محيط بصورتی دقيق، پويا و مبانی نگر، زمينه

سازمانهای  با حمايت هایمهارتهای فنی مراکز تخصصی گسترش ايجاد و از اين رو  .حاکميتی را فراهم آورد

تاثيرگذار در جهت رشد يکی از عوامل ، مناطق محروم به نيروهای جوان بومی و تعرفه های پايين دولتی

در حال . می باشدکل کشور و صنعتی شدن ای و در نگاه وسيع تر جهت پيشرفت منطقه فرهنگ اقتصادی و 

جهت ارتقای سطح علمی و ما در  مهمترين نياز کشور ،صعنت جهانی اهای تخصصی همگام بحاضر مهارت

 .محسوب می شودکشور در سطح بين الملل  صنعتی
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  انتقال مراکز صنعتی

تهران يا اصفهان و خروج از تمرکز صنعتی که در اين دو  همچونانتقال کارخانجات بزرگ از شهرهايی 

شهر ايجاد شده است و هدايت آنها به سوی مناطق محروم و به خصوص بنادر جنوب کشور ميتواند به عنوان 

و همچنين تسريع در يکی ديگر از عوامل تاثير گذار در رشد و شکوفايی سواحل دريايی جنوب شرق ايران 

در اين زمينه طرح ها و موافقت های گفتاری نيز حاصل شده است که . محسوب شودپروژه مهاجرت معکوس 

ران يبزرگی مانند ا یدر جهت انتقال کارخانه ها یانورديرعامل سازمان بنادر و دريمهم ترين آنها استقبال مد

ا تاکيد اين طرح ب. بزرگ به بنادر می باشد یپروژه مهاجرت معکوس از شهرها یپا در راستايخودرو و سا

رياست محترم جمهوری نيز همچنان درحال پيگيری است و اميد است به سرانجام برسد زير باتوجه به اينکه 

مهاجرت مردم و آماده است اما به دليل  یر بوميوغ یماستفاده مردم بو یدربنادر کشور براالزم امکانات 

ت يجهان با محروم یگر کشورهايد یهاران برخالف بندريبزرگ بنادرا یتخت و شهرهايبه پا یکارگران بوم

  )١٣٨٩ ،صدر(. مواجه هستند

  

  

  در بنادر پردازش کاال

باتوجه به اينکه دسترسی به آبهای آزاد يکی از عوامل مهم در تجارت آزاد و رونق اقتصادی در جهان می 

امكانات و  لذابايستی. را افزايش دهدخود کشور ما نيز ميتواند از اين مهم بهره ببرد و تجارت دريايی  ،باشد

و امکانات موجود  اکولوژی ،حيطی همچون پتانسيل بالقوه منطقهبه باتوجه به عواملی مالت در بنادر يتسه

خوانده می به اصطالح بنادر نسل دوم و سوم درحال حاضر مطرح است آنچه . افزايش و مديريت صحيح شود

در متاسفانه هنوز به طور شايسته و درست ولی اين طرح در سالهای گذشته مطرح شده است شود که البته 

گذر از بنادر در حال ما حاضر ميتوان گفت که بنادر در حال . استبه اجرا درنيامده بنادر جنوب شرق کشور 

پردازش در آنجا باشند آه آاال  یبنادربايستی در واقع بنادر ما  .ل اول به سمت نسل دوم و سوم می باشدنس

مختلف در  یها جاد آارخانهيا.رديجاد و بعد ورود و خروج آاال صورت بگيدر آاال اشود و ارزش افزوده 

جاد يها از دوم به سوم ا ر نسل اسكلهيين تغياست آه در اها از جمله اهداف طرح پردازيش کاال  آنار اسكله

در . کس تهيه نمودو ميتوان از مواد خام کم ارزش وارداتی، کاالهايی با ارزش اقتصادی باال و حتی لو شود یم

ها  بلكه در پشت اسكلهتنها به بنادر به چشم محل ورود و خروج کاال نگاه نمی شود در اين طرح واقع 
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جاد ارزش يآه افراد در آن ا گردد  یجاد مياو اشتغال جوانان بومی افراد  یگذار هيسرما یرا برا يیها محوطه

آنند و به صورت  ید ميپردازش و تول ،آزاد مواد خام را واردژه و ين مناطق ويافزوده آنند و با توجه به قوان

با درنظر گرفت و در سطح کالن تر به داخل کشور ميتوان هدف را در طرح اوليه . آورند یمحصول در م

به کشورهای منطقه و سپس به جهان صادر محصوالت بنادر را ارتقای سطح کيفی و تکنولوژی توليد ميتوان 

  . نمود

  

  و گردشگری جاذبه های طبيعیاز  برداریبهره 

حفاظت از محيط زيست و صدمه در راستای توسعه و سازندگی بنادر دريايی جنوب شرق کشور مقوله 

خوردن به آن نيز مطرح می باشد تا بتوان از اين نعمت الهی استفاده بهينه را انجام داد و اين ميراث گرانبها را 

ها دو مطلب جدای از هم  محيطی پروژه مقوله آمايش سرزمين و ارزيابی زيست .به آيندگان نيز منتقل نماييم

عمرانی،  های طرح آمايش بايد وجود داشته باشد، در آنار آن پروژه. توانند جايگزين هم شوند نمی هستند و

بگيرد بايد پيش از هر  طور آلی هر فعاليتی آه قرار است در قالب توسعه صورت صنايع، سدسازی و به

پروژه مورد نظر چه تبعات منفی دارد  يزی مطالعات زيست محيطی آن انجام شود تا مشخص شود آه احداثچ

نشان بدهد آيا وجود چنين صنعتی درمنطقه مورد نظر  بندی برسيم آه ها، به يك جمع و در آنار ضرورت

توان گفت طرح  اساس میبر اين . گذارد ناپذيری بر محيط زيست برجای می جبران ضرورت دارد يا آثار منفی

  . ارزيابی زيست محيطی مكمل هم هستند آمايش و

  

استقاده بهينه از صنعت توريسم بر پايه معيارهای فرهنگی و  ،امروزه باتوجه به محدود بودن منابع در جهان

يکی از ساده ترين و کم هزينه ترين طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته  ،سياسی کشورها

. ميشود و به همين جهت باتوجه به ظرفيتهای طبيعی منطقه چابهار بايستی به اين امر نيز توجه ويژه ای نمود

ر يقرار گرفتن در مس. رود  یران به شمار ميا ین بنادر جنوبيبندر چابهار از خوش آب و هواتربرای نمونه 

ن و در زمستان آنرا به يچابهار را به خنك تر ،در تابستان" مونسون " شبه قاره هند موسوم به یموسم یبادها

رات در فصول ييحداقل تغ یچابهار دارا یآب و هوا یبطور آل. ل آرده استيآشور تبد ین بندر جنوبيتر گرم

ن يم به ايدر قد. رود یباال م) بهشت و خرداديارد(چهارگانه سال است و درجة رطوبت فقط در دو ماه از سال 

رات اندك آب ييكسان بودن و تغي. ل شده استيشد آه رفته رفته به چابهار تبدياطالق ممنطقه نام چهار بهار 

تاالب , نيس و رمياسکله ت ,ج چابهاريخل. بوده است ین نامگذاريا یدر چهارفصل سال علت اصل يیوهوا

حرا  یج گواتر، جنگلهايس، خلي، اسكله و موج شكن بر)bad land(افته يش يپار، رشته ارتفاعات فرسايل
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م يممالير معابد ، نسيدرختان آهنسال انج, سيت یميقد ی، روست)Mud Volcano( ده گل افشاني، پد)مانگرو(

با و ير، ارتفاعات زيکم نظ یستيلگون باتنوع زين يی، دریا و ماسه یا صخره یبايا ، سواحل زيو فرح بخش در

و  یعيطب یها ن جاذبهيز مهمترمتنوع ا یريمحصوالت گرمس ا ويطلوع وغروب آفتاب در در,  یدنيد

زمينه های  ،گردد که ميتوان با رونق و ايجاد محيط های مناسب توريستیيچابهار محسوب م یگردشگر

گردش سرمايه در آن مناطق را فراهم ساخت و در نتيجه مسير رونق تجاری و گردشگری چابهار را هموار 

  . نمود

  

چابهار جزء معدود مناطق کشور است که مملو از جاذبه های بی منطقه سواحل مکران و به ويژه در مجموع 

به گفته بسياری از مسئوالن سازمان ميراث فرهنگی ، گردشگری و . نظير و کم نظير طبيعی و تاريخی است

صنايع دستی، دست اندرکاران عرصه طبيعت و گردشگران اين منطقه، چابهار قابليت تبديل شدن به قطب 

وجود جاذبه . ا داشته و از اين حيث از بسياری از مقاصد گردشگری کشور برتر استطبيعت گردی کشور ر

های طبيعی در اين نقطه از کشور، مرهون شرايط اقليمی، موقعيت خاص مکانی و جغرافيای تاريخی در 

در اين منطقه می توان پديده های متعدد ژئوتوريستی . ادغام با تحوالت زمين ساختی و ساير متغيرهاست

همچون فروسايی يا ساييدگی، دگرشيبی يا ناجوری، فرسايش تفاصلی، هم شيبی، خوردگی، رخنمون يا برون 

، جاذبه های زيبايی محسوب ، خود می توانند به صورت منفردجميع اين پديده ها. زد و غيره را مشاهده کرد

جاذبه های تاريخی نيز می در خصوص  .شده و حجم انبوهی از اکوتوريست ها را به اين منطقه سوق دهند

اين منطقه شامل استان های . توان گفت، يکی از مراکز مهم باستان شناسی کشور نيمه فالت شرقی است

که متاسفانه تاکنون بالاستفاده مانده است و از ظرفيت های  خراسان، کرمان و سيستان و بلوچستان است

  . ی برده نشده استدر جهت رونق اقتصادی اين مناطق بهره کافگردشگری آن 

  

  

  یرو پيشچالشهای 

  

  مواد مخدر

دارد که  جغرافيايیبيش از يک هزار و هشتصد کيلومتر مرز در قسمت شرق و جنوب شرق کشور ايران 

زده و مرکز صادرات مواد  به عنوان دو کشور بی ثبات و جنگ افغانستان و پاکستان دو کشور بامشترک 
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مسيراصلی برای انتقال موادمخدر از اين کشورها به و همچنين  باشدمی  ،مخدر به جهان شناخته می شود

حدود چهل متاسفانه  ٢٠٠٨در سال براساس برآوردهای سازمان ملل، . بشمار می روداروپا و خاورميانه 

جمهوری و اين امر  ه استدرصد از هفت هزار و هفتصد تن موادمخدر توليد شده در افغانستان وارد ايران شد

رو  ميليونی عمدتًا جوان خود روبهو چهار  با مشکل جدی اعتياد به موادمخدر در بين جمعيت هفتادا ر اسالمی

وقفه خود در  و در جنگ بیاست ايران چندين دهه با قاچاقچيان موادمخدر مبارزه کرده  از اين رو .استکرده 

در مبارزه با ت و حتی ده اسمرزهای شرقی اين کشور سه هزار و هفتصد تن از نيروهای خود را از دست دا

قاچاقچيان به کندن خندق، ساختن ديوار، تعقيب قاچاقچيان با استفاده از هليکوپترهای جنگی متوسل شده و حتی 

در سه سال گذشته تعداد حتی به همين منظور  و ند کيلو ترياک به دار آويخته استبرخی از آنها را برای چ

نيروهای مرزی خود را دو برابر کرده، ديوار سيمانی مجهز به سيم خاردار به طول هشتاد کيلومتر به ارتفاع سه متر 

احداث کرده، صد و شصت برج نگهبانی برقرار کرده و کانالی به طول چهار صد و شصت کيلومتر، و پهنای چهار 

با جامعه غربی که برخی کشورهای  طوالنیباتوجه به ضديت و عناد  ينهمچن. متر و عمق پنج متر کنده است

توليد و قاچاق جديدترين مواد ويرانگر مخدر  روند ،ايرانی و منافع ملی کشور ما در طول تاريخ داشته اند

به شدت پيگيری می شود و به همين جهت توجه و حساسيت بسيار از سوی اين کشورها آزمايشگاهی به ايران 

 بحراندر مواجهه با اين يی نسبت به اين امر بايستی در ميان مسئولين و جامعه ايرانی شکل گيرد تا باال

بيکاری و اعتياد سه عاملی است که ميتواند ريشه های يک ملت را بخشکاند و  ،فقر. ايستادگی نمودويرانگر 

و اشتغالزايی توسعه  عفی برایت و تالش مضااز اين رو هم. دين و هويت و تاريخ يک ملت را به يغما ببرد

و سرمايه گذاری نياز است تا بتوان با اين چشم انداز به رونق تجاری طق سيستان و بلوچستان و هرمزگان امن

  . جامه عمل پوشاندنيز ايی جاسک و چابهار و کنارک دريبنادر مهم  های کالن در 

 

  

 سيستان و بلوچستان نسبت بهذهنيت منفی 

نامناسبی از اين استان در بين مردم کشور وجود دارد که بايد با اطالع رسانی رسانه های متاسفانه ذهنيت 

در حقيقت سيستان و بلوچستان به  .اين ذهنيت غلط چندين سده ای را از ميان برد تبليغات گسترده و عمومی

گرفته در سطح  اجتماعی و همچنين کم کاری های صورت ،اقتصادی ،و چالشهای امنيتی دليل دوری از مرکز

هم مرز بودن  .خود را در ميان ديگر مردمان سرزمين ايران بدست آوردچهره واقعی ملی هنوز نتوانسته است 

به عنوان يک فرصت  ميتواندبا افغانستان، پاکستان و قرار داشتن در حاشيه اقيانوس از طريق دريای عمان 

در دو کشور و جنگهای متعددی  شاهد ناامنی هاتاکنون از بدو انقالب اما . برای استان تلقی شودبزرگ 
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و نزديکی افغانستان و پاکستان بوده ايم که قطعا به دليل هم مرزی استان سيستان وبلوچستان با اين کشورها 

باتوجه به  .باری از نا امنی به اين استان سر ريز می شود ،فرهنگی و تاريخی مردمان ما با اين دو کشور

تنی و معدن مس با درجه  ١۵طالی ادنی همچون معدن مع اين استان از وجوداينکه عليرغم و چنين ذهنيتی 

سرمايه گذار بخش خصوصی  برخوردار است ولی همچنانخلوص باال و همچنين ساير منابع غنی استان 

به نظر  .اشدرا پذيرا نمی بدر اين منطقه ندارد و به عبارتی اقدامی با ريسک بسيار سرمايه گذاری تمايلی به 

در مرحله نخست با معاف نمود و  ۴۴ميرسد شايسته باشد که اين استان را از اجرای سياست های اصل 

گام  ۴۴تقويت و سپس در راه  اجرای اصل را زيرساختهای اين استان  ی،سرمايه گذاری و حمايت دولت

ی سرويس های اطالعاتی با دستگيری تروريست و شرور معروف عبدالمالک ريگی که با همکار. برداشت

امنيت اين استان همچون حول قوه الهی امروزه به  ،هايی را برای استان رقم زده بود کشورهای مخالف ناامنی

شده  يتی بعضا بيشتر از ديگر استانهاساير شهرهای مرزی کشور و در ارتباط با بسياری از شاخص های امن

 . است و آماده طرحهای عمران و آبادانی گرديده است

  

    

  ضعف مديريتی

مديريت . استما استفاده بهينه از فرصت ها و منابع در کشور ضعف مديريتی يکی از موئلفه های مهم در عدم 

بی شک استفاده از تجربه کشورهای توسعه يافته همچنين و تعامل با سازمانهای تجارت جهانی کارآمد و 

مديران مناطق برخی از معضالت و ناتوانی . کشورمان باشدبلند ميتواند راهگشای رسيدن به بسياری از افق 

 فاصله بسيار زياد تفکر مديران ايرانی با تفکرات استراتژيک مديران بين المللی است، آزاد ايران که ناشی از

منطقه آزاد چابهار  های خارجی را به ويژه درزمينه از دست رفتن فرصتهای بسيار طاليی در جذب سرمايه 

اين بندر را به عنوان نقطه د آن می توان موقعيت منحصربفرد چابهار و منطقه آزاد قدرتمند .فراهم نموده است

زمانيکه منطقه آزاد چابهار به عنوان يکی از . جهانی مبدل کند مبدأ و ورود کريدورهای بين المللی حمل ونقل

صنعتی کشور متولد گرديد روزنه های روشن اميد در قلب سرزمينی سوخته و توسعه  ،ریآزاد تجا مناطق

ايران را می  بندری که در زمان جنگ تحميلی يک تنه جور بسياری از مبادالت بين المللی .درخشيد نيافته

دی و المللی وموقعيت راهبر آنهمه مزيت، اعتبار بين.کشيد ،پس از پايان جنگ يکباره فراموش گرديد

شکل گيری منطقه آزاد چابهار چشم اندازی بسيار اما . لجستيکی می رفت تا در بوته فراموشی نابود گردد

متاسفانه . و اميدها را در دل مردمان آن زنده کرد ومحروم منطقه گشود مطلوب را فراروی ديده مردم منتظر

نانس و اختصاص ي، جذب فایو خارج یداخل یگذار هيبر سرما یمبن یآه درچند سال اخير اخبار نيبا وجود ا



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

لی هنوز نتوانسته ايم جايگاه بنادر ايرانی و ،به توسعه بندر چابهار مطرح شده است یلينانس رياز فا یمبلغ

فراهم جهانی اين بنادر را با بنادر دريای عمان را در منطقه و جهان ترسيم کنيم و موجبات رشد و رقابت 

  .اين مناطق می باشد در عدم رشد و رقابت پذيری عدم مديريت کارآمديکی از عوامل اين . سازيم

  

  

  نتيجه گيری

کشور  ١۵و همسايگی با در شمال  ینيو زم یآب یدر جنوب و مرزها يیايدر یطوالن یران بامرزهايکشور ا

از اين  ايمکه متاسفانه هنوز نتوانسته  باشدمنطقه داد و ستد حمل و نقل  یبرا راهبردی یتواند پل ی، مجهان

ره حمل و ين حلقه زنجيبه عنوان مهمترهمواره بنادر در اين ميان . نماييمبهينه استفاده خود ظرفيت های بالقوه 

در سواحل  جاسک و کنارک ،توسعه بنادر چابهار .کشورها بوده اند ،ینقل، موجب رشد و توسعه اقتصاد

 ،های ملی گردش سرمايه ،بخش خصوصی گذاریافزايش سرمايه اصلی  عاملبه عنوان ميتواند  دريای عمان

مناطق محروم کشور در اقتصادی مرحله رونق به  توسعه نيافتگی مرحلهو عبور از توسعه و گردشگری 

 حضور و قانونی و ساختاری تغييرات بر عالوه ايران اسالمی جمهوری آزاد مناطق احياء فرآيند. بشمار آيد

 در البته و باشد اوليه الزامات و زيرساختها توسعه و تکميل شاهد بايد نخست گام در خصوصی، بخش پررنگ

ت يوجود موقع با. دارند شده شناخته کامًال جايگاهی کارآمد و قدرتمند بنادر ، اشاره مورد زيرساختهای ميان

راه  ،های استانداردل جاده يرساختها از قبيزمتاسفانه به دليل ضعف در  ،بندری همچون بندر چابهار يیطال

 یتهايدرصد ظرف٣٠ما فقط از امروزه  ،مناسب فرودگاههای بين المللیوجود و عدم فرهنگ سازی  ،آهن

 یداخل یه گذاريو سرما يیايحمل و نقل در ین امر باعث رکود و کنديو همم يبر یبهره مچابهار  یبندر

حوزه اقتصادی تقريبا همه کارشناسان . شده است و توسعه نيافتگی مناطق مختلف منطقه جنوب شرق یوخارج

 الزامات تأمين محض به که است حدی در ايران آزاد مناطق العاده فوق تانسيلهایپاين امر واقف هستند که  بر

 و اقتصادی فعاالن گسترده حضور شاهد حوزه، اين نياز مورد افزاری نرم و افزاری سخت نيازمنديهای و

 کل کشور شکوفايی و رشد معنی به اين و بود خواهيم مناطق اين در المللی بين بازرگانان و گذاران سرمايه

  . باشد می

  

برای توسعه و طرح ملی آمايش سرزمين و برنامه ريزی شهری اقدامی روبه جلو همانگونه که اشاره شد 

نظام  ،طبق آن و نهاده شدبنا ١٣٢٧از سال پايه های آن که  ،می باشدمديريت بهينه از شرايط محيط کشور 

پس البته . برنامه ريزی کشور نخست به سمت برنامه ريزی جامع و سپس برنامه ريزی منطقه سوق داده شد
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از پيروزی انقالب اسالمی اين طرح دستخوش تحوالت بنيادين انقالب گرديد و پس از آن با آغاز جنگ 

اما باتوجه به ضرورتها و شرايط . دفرار سرمايه ها و مهاجرت نيروی انسانی به چالش کشيده ش ،تحميلی

طرح آمايش سرزمين بارديگر با جديت تصويب و به تمام دستگاههای اجرايی ابالغ  ١٣۶۵کشور در سال 

و پس از آن  یدر دوران قبل از انقالب اسالم یتوسعه مل یها برنامه یو اجرا یزير تجارب برنامه .گرديد

د عدم يها موجب تشد یريگ ميتصم یج مكانيو نتا يیو عدم نگرش به بعد فضا یتوجه نشان داده است آه آم

ن يا. را در سطح مناطق به شدت دامن زده است یو اقتصاد یاجتماع یها یگشته و نابرابر یا منطقه یها تعادل

 ینسب یها تيتوسعه و مز یها تيمسئله باعث شده است تا همه جوامع و مناطق آشور نتوانند متناسب با قابل

عدم تعادل  ،به شهرهای بزرگ مهاجرتغيراصولی لذا با رشد   .برخوردار گردند یخود از مواهب توسعه مل

و به ويژه بنادر جنوب  یمايران اسالاستان  و توسعه نيافتگی برخیصنعتی  بنگاههایسرمايه و در تقسيم 

 اميد. ضرورت اجرای طرح آمايش سرزمينی امروز بيش از هرزمان ديگر ملموس می باشد ،شرق کشور

 روند شمار می  به  ايران  کهن  اقوام از  که و بلوچستانسيستان با بررسی و شناخت هرچه بيشر مردم غيور  است

پايدار بنادر و سرزمين توسعه ايجاد زمينه را برای  ،و ظرفيت های بالقوه و همچنين چالشهای موجود منطقه

  .های ساحلی عمان فراهم سازيم
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  :مـآخـذمنابع و 

، معاونت امور )سابق(و بودجه   ن اروپا سازمان برنامهيش سرزميمنشور آما) مترجم( ی، مصطفیمؤمن -١

 .یا منطقه یزير مناطق، دفتر برنامه

تصويب هيئت وزيران در جلسه ظوابط ملی آمايش سرزمين، سازمان مديريت و برنامه ريزی آشور،  -٢

  ماده يکم ۶/٨/١٣٨٣مورخ 

  http://www.spac.ir/barnameh/345/p-2.htm   ندهيو آ ن؛ گذشته، حال يش سرزميآما -٣

زيست گزارش توجيهی و اصول و راهبردهای کالن آمايش سرزمين، شورای آمايش سرزمين و محيط  -۴

  ٨ص  ١٣٧٧برنامه سوم، 

تحليل وضع موجود آمايش سرزمين، مطالعات نظريه پايه توسعه ملی، دفتر آمايش و برنامه ريزی  -۵

  ١٣٧٧) سابق(منطقه ای، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

 يا مکران  عمانبخش دايره المعارف بزرگ اسالمی،  -۶

   ٢ص  ،١٣٨٨بهمن چابهاراستراتژی سازمان منطقه آزاد  ،سعيد ،رحيمی  -٧

   http://www.pso.ir اداره کل بنادر و کشتيرانی سيستان بلوچستان، بندر چابهار -٨

   داليل استراتژيک بودن بندر چابهار سازمان بنادر و دريانوردی ايران، -٩

http://chabaharport.pmo.ir  

  ،رانگردانينشر ا: استان هرمزگان ، تهران :  یرانگرديجامع ا یمجموعه راهنما. زنده دل ، حسن  -١٠

   ٣١،۴٢ص.  ١٣٧٩جهانگردان ، 

  ٢١/١١/٨۶ ،بندرکنارک  ،پورتال شهرداری زاهدان -١١

  ١٣٨٨/٠١/٢٣خبرگزاری سرمايه، چابهار در انتظار راه آهن،   -١٢

 فرصتهای معلوم سرمايه گذاری بندر چابهار ،سازمان بنادر و دريانوردی ايران -١٣

http://chabaharport.pmo.ir 

 ١٨/٠٢/٨٩، خبرگزاری پانا، سيد عطااهللا ،صدر -١۴

 های آلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقالب استيابالغيه س -١۵

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=5389  

   یو معدن یصنعت یافتگيآشور از نظر توسعه  یاستانها یرده بند -١۶

http://www.aamaayesh.ir/index.php?pag=radebandi&fa  


