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 چکیده: 

 

های  و تکنولوژی   گذاری خارجیجذب سرمایهوسعه اقتصادی کشورها،  بخشی به تامروزه مناطق آزاد تجاری، ابزاری در جهت سرعت

افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش،  ، کسب درآمدپیشرفته به   اقتصادیتنیدگی  درهمو  توسعه روابط  های ارزی، 

جغرافیایی و    هایویژگیها به واسطه  برخی کشور  ،در دنیا  باشد.... می  و  هاسازی تحریمخنثی  و  ی سیاسی هامنظور کاهش ریسک

  فارغ از سایر مزایای طبیعی و خدادادی،   ها برخوردارند؛ کشور ایراننسبت به سایر کشور   شان از مزیت رقابتیبرخی مناطق  ژئوپلیتیکی

به آب ابه واسطه قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و دسترسی  از این مزیت برخوردار  به واسطه بندر چابهار    ست.های آزاد 

از این رو، توسعه    برخوردار است.  و راهبردی  تر، از اهمیت ویژهCISحوزه    هایخود نسبت به همسایگان و کشور   منحصر به فردموقعیت  

گذاری مایهمستلزم سررسد و تحقق آن  اهداف کالن اقتصادی و سیاسی امری ضروری به نظر می  در راستای،  زیرساختی این منطقه

 به این منطقه گذاران  ورود سرمایه  و تشویق  گذاری با هدف تسهیلسرمایههای  باشد؛ به همین دلیل شناسایی موانع و چالشجدی می

ذاری در  گهای سرمایهچالشبندی  و طبقه  شناسایی این پژوهش به    در  هدف این پژوهش قرار گرفته است.  ،اساسی  موضوعیبه عنوان  

 طقه استراتژیک پرداخته شده است. این من

 

 ، ژئواکونومیک. کیتیژئوپل صادرات، ،گذاریهای سرمایهر، چالشد چابهامنطقه آزا واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

کمبود    لیم.(، به دل ۱۹۷۹)   رانیا  یم. مطرح شد. پس از انقالب اسالم۱۹۷۳بندر چابهار، در سال    جاد یطرح جامع ا

به تعو  ی بخش  ، یلیاز جنگ تحم  یناش   ی منابع مال تأس   ی افتاد و بخش  قیاز طرح   د یاسکله شه  س یاز آن، شامل 

  ی در اواخر دهه    رانیا  ی  اول توسعه   ی و آغاز برنامه    ی ل یان جنگ تحمیبا پا.  د یم.( به اتمام رس ۱۹۸۲)  یبهشت

کشور،    ی و خارج  ی م. دوباره مطرح، و رونق تجارت داخل۱۹۶۰و    ۱۹۵۰  ی بنادر همچون دهه ها  ت یم. اهم۱۹۸۰

 ( ۱۳۹۶)حق شناس  مهم آنان شناخته شد. ی  ژه یکارو

  ۱۳۷۰و به تصویب هیأت دولت رسید و در سال    مطالعات مربوط به توسعه محور شرق صورت گرفت   ۱۳۶4در سال  

منطقه  ( ۷۲- ۶۸قانون برنامه توسعه اول )  ۱۹بنا بر پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری و به استناد تبصره  

  نییچابهار تع  ی صنعت  -یچابهار به مساحت چهارده هکتار به عنوان منطقه آزاد تجار   جیشرق خل  ی واقع در اراض

. که در بهمن ماه  د یچابهار انجام  یصنعت   ،یمنطقه آزاد تجار  شیدایها و اقدامات به پ  شهیاند   نیا  ی تمام  گردید.

به آن مهر    ۱۳۷۲در سال    ی اسالم  یافتتاح شد و کار خود را آغاز کرد و سرانجام مصوبه مجلس شورا   ۱۳۷۱سال  

مناطق تحت عنوان مناطق آزاد، ارتقاء صادرات    نیا  یری شکل گ  هی اول  لیدل.  (۱۳۸۵)شاکری و سلیمی    زد   د ییتأ

مشمول    یو اجتماع  یخدمات  ، ید یتول  ، یاقتصاد  یتهایمناطق از نظر فعال   نیا  یبود و مقرر شد که تمام  ی رنفتیغ

  لیپتانس  . ردی مناطق آزادانه صورت گ  ن یو سهام در ا یو معامالت ارز  هی مقررات خاص باشند و ورود و خروج سرما

بوده  ها در اقتصاد کشور  آن  نده یچشم انداز آ  یاز مناطق آزاد، اساس طراح  ک یبالقوه و بالفعل هر    یهات یها و مز

 ( ۱۳۸۵)پرتوی  است.

 اند از:  رتشده است عبا فی تاکنون، تعر  سیبندر چابهار از زمان تأس  ی که برا یاهداف

و توسعه   هی کاالها و مواد اول  ی ، بارانداز تجارکاال تینقش و سهم کشور در ترانز  ش افزای  ،یاتجارت منطقه  •

 صادرات غیرنفتی، 

 ، یصادرات یریگبا جهت  ید یو تول  ی لیتبد  ع یصنا جادیا •

 ( ۱۳۹۶)حق شناس  ،یوابسته به نفت و گردشگر  عی صنا جادیسوخت و ا یعرضه •

 ،یو خارج ی داخل ی ها هیجذب سرما •

 ،ی خالص ارز یکسب درآمدها •

 مردم منطقه،  ی اشتغال و درآمد برا یفرصت ها جادیا •
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تکنولوژ  • فعال  د یتول  یانتقال  بازار  تیریمد و مهارت    ی صنعت  یهاتیدر  و    یصنعت   یها  تی در فعال  یابیو 

 ، یتجار

منطقه آزاد در جهت برآورده    یخارج  یهااز صرفه   یمند مهارت آن و بهره   ی کار و ارتقا  یرویآموزش ن •

)شاکری و  ،  و بلوچستان  ستانیتوسعه استان س   یو فرهنگ   یاس یس   -یاجتماع  -  یساختن اهداف اقتصاد

 ( ۱۳۸۵سلیمی 

 ، وابسته به نفت  ع یصنا جاد یعرضه سوخت و ا •

 ( ۱۳۸۵)پرتوی   ،جذب گردشگرتوسعه گردشگری و  •

 . یاهاب منطقه  ک یآن به  لیتبد   یبندر مگا پورت و تالش برا کیعملکرد بندر چابهار تا حد  ارتقا •

 . یجهان  یو حضور فعال در بازارها یصنعت  یو صدور کاالها  د یتول •

 ( ۱۳۸۸پور )نجفی و ابوطالب. کشور محور شرق  یو توسعه اقتصاد   ییفقرزداهای اشتغال، ایجاد فرصت  •

 

 

 بیان ضرورت مسئله : 

مربع، در جنوب استان    لومتریک ۱۰.۹و با وسعت    رانیا   یدر جنوب شرق   یمرز آب   ترینمهم بندر چابهار، به عنوان  

مرز مشترک    لومتریک  ۳۰۰مرز مشترک با پاکستان،    لومتریک  ۹۳۰استان،    نیو بلوچستان واقع شده است. ا  ستانیس 

بندر چابهار،    یاسم  تیظرف. (۱۳۹۶)عبدی و رجب نژاد عمان دارد   یا یبا در  ی مرز آب لومتریک ۳۰۰با افغانستان و  

  ۵  ز، یآن ن  ی اسکله ها  یبارگذار  ت یاست، ظرف  یهزار تن   ۲۵  ی ها  یآن، کشت   رش یپذ   ی تن و آستانه    ونیلیم  ۲.۵

و دو انبار    ی کالنتر   د یو شه  ی بهشت  د یشه  ی اصل  ی دو اسکله    ی . بندر چابهار، داراباشد یهزار تن در هر متر مربع م

 . (۱۳۸۸فر, احمدی و نصیری  )ستاری است

قلعه    یخی تار یبوده است. وجود بازماندها یانور یو در یبازرگان  یدادوستدها  یاز مراکز اصل یک یچابهار در گذشته 

  ی فرامل   یی ایتجارت در  تیرونق و اهم   ی نیع  انگری(، بسی مجاور بندر چابهار )ت  یاز روستاها  یک یها در    یپرتغال   ی

جنوب   یدر آب ها ایتانیم. است. با حضور و نفوذ بر۱۷و   ۱۶قرون    یط و پرتغال  ایچون اسپان ییدولت ها ی آن برا

  ی ( در قرون متماد ایتانیبر  و هنِد  نیچ)  ی و شرق  ییاروپا  یکشورها  ی فارس، چابهار برا  جیبه عنوان قدرت برتر خل

  ت ی فعالم. نشان از  ۲۰قرن    لیدر اوا  رانیدر جنوب ا  ییای در  ی ها  تی. وجود فعالافتیدو چندان    تیم. اهم۱۹و    ۱۸

  . شرق کشور و مبادله با بنادر هندوستان و پاکستان است  از یو مورد ن  ید یتول  یمنطقه چابهار در دادوستد کاالها
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  ی تیترانز  ریم.(، مس۲۰۰۱م.( و سقوط حکومت طالبان )۱۹۹۱)   ی مرکز  یایآس   یهای پس از آن، با ظهور جمهور

فارس    ج یحوزه خل  یو کشورها  ی جنوب  ی ایآس   ، یمرکز  ی ایآس   یتجارت منطقه ا   وند ی در پ  ی ژهایو  گاهیچابهار، جا

منطقه است. در سطح    یاقتصاد  یوندهایپ  تیتقو  یبرا  یمناسب  تیبندر چابهار، موقع  کیتیژئوپل  .افتی  گریکد یبه  

  - یشرق  دور یبزرگ جهان قرار دارد. کر  ی تیترانز  دوریاز سه کر  دور یدو کر  ر یدر مس  کسو،یبندر از    نیا  ، یالملل  نیب

شود، شاخه    ی منتقل م  ترانهیمد   ی ایدرو    ی غرب  یایقفقاز، آس   یآغاز و به حوزه ها  نی در چ  شم یاز دروازه ابر  یغرب

جنوب، که از    - شمال  دوریرسد. در کری م  فارس   جیو خل  ا یبندر چابهار به جنوب آس   قی از طر  دوریکر  ن یا  یجنوب   ی

جنوب و جنوب شرق آسیا امتداد    ی ( و کشورهایهند) بندر بمبئ  انوس یتا اق  ران، یشمال اروپا شروع و با گذر از ا

 . (۱۳۸۹)دهدست محورها است  نیاز مهمتر ی کیبندر  ن یا ابد،ی یم

است. بندر    ده یبخش  دور یدو کر نیبه آن در ا  یاژه یت ویفارس، پاکستان و افغانستان، اهم  جیمجاورت چابهار با خل

آن با پاکستان از    ینیزم  وند یدارد و پ  یمرز مشترک ساحل  لومتر یک  ۱۲۰  بایچابهار با پاکستان )از مرز گواتر( تقر

بندر    ن ی. اردیگ  ی زابل صورت م  -زاهدان    -چابهار    یرهایو با افغانستان از مس  رجاوهیم-زاهدان-چابهار  یرهایمس

  نیتر   نه یو به  ن یتر  ک یصورت، بندر چابهار، نزد  ن یفاصله دارد. بد   لومتر یک  ۲4۱  بایعمان )مسقط(، تقر  تختیپا  اب

انرژ  ریمس از خل  ی انتقال  کاال  اق  نیعمان، چ  یایفارس، در  جیو  افغانستان، کشورها  انوس یو  به  مستقل    ی هند 

  ی شرق است )صاحب داد زه-و غرب  جنوب -شمال  دوری کر  ق یاز طر  یشرق   یو اروپا ( CIS)حوزه  مشترک المنافع  

توسل آباد  یو  و    (. ۲۰۰:  ۱۳۹۶  ، یرکن  ژئواستراتژیکی  قلمرو  در  تواند  می  چابهار  ژئوپلیتیک  این،  بر  عالوه 

را به سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی، اکو و    (ک )آسیای جنوبیژئواکونومیکی سازمان همکاری سار

 . (۱۳۹۶)ویسی دریاری خزر متصل می کند 
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 منبع: خبرگزاری ایرانا ؛  اهمیت اقتصادی چابهار ؛  شکل: یک

 

هند، پل عبور    انوس یعمان و اق  ی ایآزاد در  یبه آبها  میمستق   یچابهار و دسترس   کیو استراتژ   ییایجغراف  تیموقع

و    انه یخاورم نیب  یتجار  ریقرار گرفتن در مس ، یمرکز   یایتجارت با آس  ی عضو اکو، دروازه اصل ی و کشورها ایبه آس 

  ی به راهها  میمستق  یدسترس   لیجنوب به دل   -  الشم  دوریدر کر  یو مطرح بودن به عنوان حلقه واسطه ا  قایآفر

توسعه مناطق    یهایزیبندر در برنامه ر  نیا  ی تیترانز  تیشرق و غرب، نشان دهنده مز  یو داخل  ی الملل  نیارتباط ب

قدرت    شیافزا  ،یتوان به کسب درآمد اقتصاد  یکشور م  یبرا  تیترانز  یایاز جمله مزا  (۱۳۸۵)پرتوی  آزاد است.  

تهد  برابر  تقو  ی رونیب  داتیدر  اشاره کرد    یاقتصاد   رساختیز  تیو  راه آهن  کشور  و رضائیان, ساخت  )الجوردی 

 .( ۱۳۹۷سرخس و توسعه بندر چابهار؛ کلید تحول کریدور ترانزیتی شمال جنوب -چابهار

  ش ی فزاا  ، چابهار  ایملی و منطقه   ترین سودمندی ز جمله مهم ؛ ادارد  تیاهم  ی برای ایران چابهار از جهات مختلف 

شمال، جنوب و جنوب    یبا کشورها  یاس یس   یروابط اقتصاد   م یتحک  ، یرانیبه بنادر ا  نی افغانستان، هند و چ  یوابستگ 

محور شرق، »محور    یبندر چابهار در طرح توسعه    ،ی در سطح ملاست.    ، یداخل  ی قدرت اقتصاد  شیافزا  ا،یشرق آس 

مربع، از بندر چابهار آغاز و به استان خراسان  لومتریک ۱۸4۰محور به طول   نیشده است. ا دهیشرق« نام یتیترانز

سو به    ک یبندر، از    ن یشود. ا  یافغانستان متصل م   -   رانیصادرات و واردات ا  ی به درگاه ها  ز یخاتمه و ن  ی رضو

  ی و از سو  وندد یپ  ی م  یرضو  و دوغارون در خراسان  یدر خراسان جنوب  رودیدر زابل، ماه  لکیم  یمرز  یبازارچه ها

  ی شرق   ی مرزها  ؛ (۱۳۸۹)حسین پور پویان, صابر فرزام و پارسایی    ی در خراسان شمال  رانیبه لطف آباد و باجگ   گر،ید

از اهداف    ی کیغرب قرار دارد.    - شرق  ی جهان  دور یکر  یرانی ا  ر یو لطف آباد در مس  رانیشامل دوغارون، سرخس، باجگ 
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  ی نیاست. محور شرق با نقش آفر  یو خارج  ی داخل  یکاالها  ت یو ترانز  ی سهم چابهار در بازرگان  ش یمحور شرق، افزا

)طاووسی,  با افغانستان را تعمیق بخشد    ران یا  ی شرق  یاستان ها  ی تواند تعامالت اقتصاد  ی بندر چابهار، م  ی کیتیژئوپل

 ( ۱۳۹۱کرمانی زاده ثانی و حسیناسکندری

  ق یاستان از طر  نیدر ا  یگذار  ه یسرما  ش یو بلوچستان و افزا  ستان یاز س   یی زدا  تی)خرد(، محروم  یسطح محل   در

و افغانستان است. نبود سطح منطقه    ران یا  یاس یاقتصاد س   ی منطقه ا  ند یفرآ  امد یپ  نیو مهمتر  ن یبندر چابهار، نخست

است.   ی بندر  یی درآمدزا  ایبنادر    یتجار  یت هاینبود فعال  یکشورها، به منزله    یاس یو س   یتعامالت اقتصاد   یا

گذاران افغان در بندر چابهار، فراهم    هی بازرگانان و سرما  یبرا   یار یبس  یجهت تحقق هدف مذکور، امروزه سهولت ها

  افت یو بدون در  یبازرگان  ساتیتأس   جادیگذاران افغان جهت ا  ه یسرما  یبرا  نیهکتار زم  ۵۰  صیشده است. تخص

گمرک   ی درصد   ۳۰  ف یتخف  ات،یمال را  ، یتعرفه  کشاورز  ینگهدار  گانیخدمات  واردات  ی صادرات  ی محصوالت    ی و 

حمل و نقل    ی ها  نهیکاهش هز  ران،یافغانستان و ا  یبازرگان  -  یت یترانز  افغانستان در سردخانه ها، حل مشکالت

تول  یو معاف شدن شمار   ییایدر تعرفه ها  داتیاز  از    ی گذار  هی سرما  ی از جمله مشوق ها  ، یگمرک  ی افغانستان 

واقع    رانیامن و باثبات ا  یا یجغراف  های همسایه، در مقایسه با کشور  بندر چابهار در .  افغانها در بندر چابهار هستند 

برخوردار است. در    یمناسب  تیکشور از امن  یو جنوب شرق  ی شرق  یمرزها  ریچابهار همچون سا  یشده است. مرزها

  ی دست و پنجه نرم م  یمشترک پاکستان، هند و افغانستان با مشکل ناامن  یو خشک ییایمرزها و بنادر در  کهیحال

بلوچستان پاکستان در مرز چمن وارد خاک افغانستان    ق یرود بندر گوادر از طر   ی که انتظار م  ی تیترانز  ریکنند. مس

کستان و  ناامن بلوچستان پا  ی مجبور است که از دو منطقه    ابد،یراه    ی مرکز  یایآس   ی هاشود، و سپس به کشور

  ی فراه، امن تر از بلوچستان پاکستان تصور نم  - زابل  -کابل و قندهار  -جنوب افغانستان عبور کند. بزرگراه قندهار

  ت یحمل و نقل و ترانز  ریمس  نیترو با صرفه    نیکوتاه تر   ن، یبندر چابهار، امن تر  ریاست که مس  ی در حال  نیشوند. ا

  کند.   یم  لیتسه  رانیشرق ا  تیمنطقه را با محور  نیادرات و واردات ااست که ص  یمرکز  یایکاال به افغانستان و آس 

 (۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی 

  دور یجنوب و کر  -شمال    ی تیترانز  ی ها  دور یتوان به دو دسته کر  یرا م   ران یاز ا  یعبور  ی ها  دور یکر  ی به طور کل

جذب    یبرا   ران یسبب شده است تا ا  غربی  –  ی متعدد شرق  ی ها  دور ینمود. وجود کر  م یتقس  غربی  –  ی شرق  یها

در    ران یا  ت یاست که مز  یدر حال   ن ی. ااشد کشورها رقابت داشته ب  ر یها با سا  دور یکر  نیاز ا  ی ت یترانز  ی سهم کاال

  ن یا  یشاخه شرق   یاست؛ چراکه برا  شتریب  رانیاز خاک ا  یعبور  یدورهایکر  ریجنوب نسبت به سا  -شمال    دوریکر

  ی رهاینسبت به مس  رانیعبور کاال از خاک ا  نه یزمان و هز  زین  یوجود ندارد و در شاخه غرب   یبیرق  ریمس  دوریکر
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که به واسطه    ییها یدرصد مقرون به صرفه تر است. از جمله دسترس   4۰تا   ۳۰سوئز(   نال کا یی ایدر ر ی)مس ی مواز

 :اشاره نمود ر یتوان به موارد ز ی شود م یم  جادی جنوب ا -شمال   یت یترانز دور یکر  یفعال ساز

 ( یحوزه قفقاز )شاخه غرب یاروپا و کشورها ه، یبه روس  ایآس  ی جنوب و جنوب شرق ی اتصال کشورها •

(  ی)شاخه شرق  قای قاره آفر  و  فارس   جیحوزه خل  یآزاد، کشورها  یبه آبها  CISحوزه    یاتصال کشورها •

 ( ۱۳۹۶سرخس؛کمک به محرومیت زدایی -)الجوردی, ساخت خط آهن چابهار

 

 
 ( ۱۳۹۶سرخس؛کمک به محرومیت زدایی -)الجوردی, ساخت خط آهن چابهار منبع : ؛  های ترانزیتی چابهار کریدور شکل: دو؛ 

 

کره، ژاپن،    ، یمالز  ن،یشرق آسیا شامل هند، چ  یجنوب کشورها  - شمال    دور یکر  ی هدف شاخه شرق   یکشورها

ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و    کستان، یتاج  زستان،یشامل قزاقستان، قرق  ی مرکز  ی ایآس   ی و کشورها  لند یتا

محصور در    ی کشورها یبرا  ی الملل  ن یبآزاد   ی به آبها  یدسترس   جاد یشاخه ا  ن یکارکرد ا  ن یتر ی پاکستان است. اصل

  ی آزاد، کشورها  یکشورها به آبها  نیارتباط ا  یموجود برا  ری( است. تنها مسیمرکز  یایآس )  CISحوزه    یخشک

  ن یا  یت یترانز  ی است. عمده بارها  رانیعبور از خاک ا  ایجنوب و جنوب شرق آس   ا،یاسترال  قا،ی فارس، آفر  ج یحوزه خل

و زغال    یمواد معدن  ، یمرکز  ی ایدر آس   ید یتوان به بار غله تول  یپسند است. به عنوان نمونه، م   لیمحور از نوع ر

)الجوردی,  سنگ قزاقستان، پنبه ازبکستان و ترکمنستان، معادن سنگ افغانستان و گندم و برنج هند اشاره کرد.  

 ( ۱۳۹۶سرخس؛کمک به محرومیت زدایی -ساخت خط آهن چابهار
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سرخس و توسعه بندر چابهار؛ کلید تحول کریدور ترانزیتی  -)الجوردی و رضائیان, ساخت راه آهن چابهارمنبع: ؛  های چابهار کریدور شاخه شرقی   شکل: سه؛  

 ( ۱۳۹۷شمال جنوب 

 

 

 
 منبع: سایت منطقه آزاد چابهار ؛  منطقه آزاد چابهار   المللی بین   های کریدور ؛ شکل: چهار 

 

های بیان شده حاکی از نقش و اهمیت ویژه منطقه آزاد چابهار در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و  مجموع ویژگی 

دو دهه و    تقریبا  با گذشت  ها  های سیاسی است، اما علی رغم این مزایا و ویژگی سازی کشور نسبت به تکانهمصون 

یکی از اصلی   است.های این منطقه به خوبی بهره برداری نشده ن چند برنامه توسعه اقتصادی، از پتانسیل طی شد 

مسائل ناشی از عدم    این منطقه وجود داشته است  یهابرداری از مزیتترین مشکالتی که در راستای توسعه و بهره 

 گذاری بوده است.موفقیت در جذب سرمایه 
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 جهت توسعه منطقه آزاد چابهار   ی گذار ه ی سرما 

گذاری،  افزایش سرمایه   است.  گذاری سرمایه مسأله  ،  آنشرط الزم  بر کسی پوشیده نیست که کلید توسعه اقتصادی و  

های  عالوه بر افزایش تولید و رشد اقتصادی، منجر به افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد، تکمیل زنجیره 

   ارزش و ... می گردد. 

خود را صرف    ی مولد جار  یها   ت یجامعه تمام ظرف  ک یکه  به اعتقاد نورکس معنی و مفهوم تمرکز سرمایه این است  

مانند    ی ا  ه یسرما  یکاالها  د یخود را صرف تول  ی از منابع مال  یکند، بلکه بخش  یخود نم  ی مصرف  یازهاین  نیتأم

  ه یتمرکز سرما  انیجوهر جر  ای  ت یند. ماهک  ی حمل و نقل م  التیو تسه  د یتول   یابزارها  زات، یآالت، تجه  نیماش 

  ه یسرما  ر یذخا  ش یبه منظور افزا  گر ید یجامعه به بخش ها   ه یسرما  ی از منابع جار  یبخش   ص یتخص  ز عبارت است ا

  جاد یرا ا  ی مصرف  یکاالها  د یتول   یامکان بسط و توسعه بخش ها   ندهیتا بتوان در آ  ،یا   هیسرما  یبه صورت کاالها

 ( ۱۳۹۳)قره باغیان  کرد 

گذاری خود نشان از اهمیت آن جهت دستیابی به اهداف مختلف  ها در جهان به مقوله سرمایه توجه ویژه دولت 

این مهم در کشورهای در حال توسعه از اهمیت باالتری برخوردار است، زیرا    اقتصادی، از جمله توسعه پایدار است.

های انتقالی مالی در اقتصاد  گذاری مستلزم وجود دو عامل اساسی است: اول وجود منابع مالی و دوم مکانیزم سرمایه

گذاری در این   هر رکن با مشکالتی مواجه هستند. کمبود منابع سرمایه که در کشورهای در حال توسعه، عموما 

راستایکشور   در  منابع  این  راهبردی  و  بهینه  تخصیص  رو   مستلزم  همین  از  است.  شده  یاد  است    اهداف  الزم 

در ایران علی    شوند.بندی  و اولویتبررسی    ،گذاری مختلف شناساییهای سرمایه های نسبی کشور و فرصتمزیت

گذاری  همچنان به حضور بخش خصوصی و سرمایه   های عمرانیهای عمده دولت در قالب بودجه گذاریرغم سرمایه 

  نفت علیه ایران   مربوط به فروش   هایخارجی نیاز وجود دارد، این مهم خصوصا  در دهه اخیر با شدت گرفتن تحریم 

 اهمیت بیشتری یافته است.های عمرانی دولت، و کاهش جدی بودجه 

کافی    نومیک منطقه آزاد چابهار در بخش قبل بیان شد واکوژئ نکاتی که در رابطه با اهمیت ژئوپلتیک و  از دیگر سو،  

به  پی برد؛  است تا به مزیت ایران در این منطقه و اهمیت ویژه آن در توسعه اقتصادی کشور خصوصا  محور شرق  

گذاری در منطقه آزاد چابهار شناسایی، بررسی و طبقه بندی  های سرمایه تا موانع و چالشاست  همین دالیل الزم  

های غیردولتی در این منطقه فراهم  گذاریها و تصمیاتی در این خصوص زمینه ورود سرمایه با اتخاذ راهبرد شوند تا  

های چاپ  احبه ها، مصای، از جمله: کتب، مجالت، ماهانامهدر بخش بعدی با مطالعه منابع کتابخانه   و تسهیل شود. 
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گذاری  های سرمایه های اطالعاتی آنالین و اینترنت موانع و چالش بانک ها و محتوای نمایه شده در  نامه شده، پژوهش 

 بندی و ارائه شده است.و سپس طبقه   شدهی ای در منطقه آزاد چابهار شناس 

 

 

 گذاری در منطقه آزاد چابهار های سرمایه بندی چالش و طبقه   مرور  •

دسته    گذاری داخلی، ی ناظر به سرمایههااول: چالشدسته  ؛  اند شده به سه دسته تقسیم    هاچالش ابتدا  در این بخش،  

 های مشترک است.و دسته سوم: چالش  خارجی گذاریهای ناظر به سرمایه دوم: چالش 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان مقاله منبع:  ؛  ها کلی چالش بندی دسته ؛  پنج شکل:  
 

پیشنهاد شده    توسط نگارندگان  های شناسایی شده در هر سه دسته، زیرطبقاتیسپس با توجه به ماهیت چالش

چالش شناسایی شد و در   ۹۷از منابع پژوهش،    ،در گام اول  ها در این طبقات ارائه شده است.است که کلیه چالش 

ها با  همچنین با بررسی چالش  های شبیه به یکدیگر تجمیعها بررسی و چالش همپوشانی میان چالش  گام دوم، 

های شدند. در گام سوم نیز، با تعیین زیرطبقات و دسته   ها حذفشرایط فعلی منطقه آزاد چابهار برخی از چالش

ها از منظر اثرگذار بودن  بندی چالشدسته   چالش است مهیا گردید.  ۶۰ول زیر که شامل  مربوط به هر چالش جد 

های در زیرطبقات،  گذاری داخلی یا خارجی یا هردو انجام شده است و معیار قرار گرفتن چالشیا نبودن بر سرمایه 

 بندی است.گر شیوه طبقه باشد. مدل مفهومی زیر نشان ها می ت آن ماهی

ش
چال

ک
ی مشتر

ها
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 منبع: نگارندگان مقاله ؛  ها بندی چالش بندی و طبقه ارتباطات میان دسته ؛  شکل: شش 

 

 های شناسایی شده بندی چالش جدول: یک ؛ طبقه 

 منابع  عنوان چالش  زیر طبقه  دسته کلی  ردیف 

 ( ۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی  نوسانات زیاد نرخ ارز  اقتصادی مشترک ۱

 نبود ثبات اقتصادی اقتصادی مشترک ۲
  و (۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  گذاری خارجی صدور مجوز سرمایهروند طوالنی پذیرش و  حقوقی  خارجی  ۳

 حقوقی  خارجی  4
گذار  پذیر از سرمایهعدم پشتیبانی نظام حقوقی و قضایی کشور سرمایه

 خارجی 

فرد  )زاکرخواهی  و (۱۳۹۵)افتخاری 

 ( ۱۳۹۸و صادقی 

 حقوقی  خارجی  ۵

های مناسب، بسترهای قانونی، عدم تضمین کافی و  فقدان چهارچوب

احساس ناامنی در زمینه حفظ حقوق مالکیت در مقابل مصادره، ملی  

 کردن اموال و ...

)حسنی  و   (۱۳۸۵)شاکری و سلیمی 

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  و   (۱۳۸۷

 حقوقی  خارجی  ۶
گذاری خارجی در این مناطق با  عدم تطابق قوانین و مقررات سرمایه

 استانداردهای جهانی 

و   (۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی

فرزام و  )حسین پور پویان, صابر 

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 ( ۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی قوانین و مقررات گیج کننده حقوقی  خارجی  ۷

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  دخالت یا نقض قرارداد توسط قوانین و مقررات آتی حقوقی  مشترک ۸

 حقوقی  مشترک ۹
کننده، دست و پا گیر، نامعین و غیرشفاف و عدم  قوانین و مقررات گیج

 های قانونی و نارسایی برخی مقررات صراحت

و   (۱۳۸۵)شاکری و سلیمی 

و   (۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی

چالش های سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار

چالش های اثرگذار بر 
سرمایه گذاری خارجی

چالش های مشترک
چالش های اثرگذار بر 
سرمایه گذاری داخلی

 مدیریتی سیاسی اقتصادی حقوقی زیرساختی
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 خارجی  ۱۰
- سیاسی-حقوقی

 مدیریتی
 ( ۱۳۸۷)حسنی  گذاری عدم احساس امنیت سرمایه

 مشترک ۱۱
- سیاسی-حقوقی

 مدیریتی
 ( ۱۳۸۱)کامران   گذاری گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایهعدم انگیزه سرمایه

 ( ۱۳۸۷)حسنی  ناکارآمد بودن قوانین مربوط به حوزه کسب و کار  مدیریتی-حقوقی مشترک ۱۲

 ( ۱۳۸۹)مجله اقتصاد ایران  عدم بازنگری قوانین مناطق آزاد بعد از چند دهه  مدیریتی-حقوقی مشترک ۱۳

 گسترش زیاد بخش دولتی بر اقتصاد و انحصار دولتی مدیریتی-حقوقی داخلی  ۱4
و   (۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۸۷)حسنی 

 ( ۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی  گذاری عدم ارائه خدمات پس از سرمایه مدیریتی-حقوقی خارجی  ۱۵

 ( ۱۳۸۱)کامران   فقدان امکانات زیربنایی در مناطق آزاد  زیرساختی  مشترک ۱۶

 ( ۱۳۸۵)شاکری و سلیمی  فقدان تسهیالت عمومی  زیرساختی  مشترک ۱۷

 فقدان فرودگاه مجهز در منطقه  زیرساختی  مشترک ۱۸
و   (۱۳۸۵)شاکری و سلیمی 

 ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی 

 کمبود ظرفیت خدمات بندری و حمل و نقل زیرساختی  مشترک ۱۹

و   (۱۳۸۹)مجله اقتصاد ایران 

و   ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی 

و   (۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۸۸پور )نجفی و ابوطالب

 زیرساختی  مشترک ۲۰
های قوی در زمینه حمل نقل ریلی و جاده های  فقدان زیرساخت

 ترانزیتی

)مجله  و   (۱۳۸۵)شاکری و سلیمی 

)حسین پور  و  ( ۱۳۸۹اقتصاد ایران 

  (۱۳۸۹پویان, صابر فرزام و پارسایی 

و   (۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی  و

 ( ۱۳۸۸پور )نجفی و ابوطالب

 ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی  های مواصالتی و بازرگانی نامناسب کشورهای همسایه زیر ساخت زیرساختی  مشترک ۲۱

 های فیزیکی و الکترونیک و فناوری موثر فقدان زیرساخت زیرساختی  مشترک ۲۲
و   (۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۹4)ترکان و شهبازی 

 زیرساختی  مشترک ۲۳
های بندری و عدم  کمبود برق، تجهیزات زیرساختی صنعتی، زیرساخت

 ها تناسب ظرفیت زیرساختی با طرح

)حسین پور  و  ( ۱۳۸۱)کامران  

 ( ۱۳۸۹پویان, صابر فرزام و پارسایی 

 مشترک ۲4
- زیرساختی

 سیاسی 

های  ضعف ناوگان باربری هوایی کشور و مشکالت ناشی از تحریم

 صنعت هواپیمایی 

)حسین پور پویان, صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  های مربوط به جنگ، آشوب و شورش ریسک سیاسی  خارجی  ۲۵

 ( ۱۳۸۱)کامران   اختالفات فرهنگی میان کشورها  سیاسی  خارجی  ۲۶

 سیاسی  خارجی  ۲۷
المللی ناظر به منطقه و ضعف  عدم گسترش روابط اقتصادی بین 

 ای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی منطقه
 ( ۱۳۸۵)شاکری و سلیمی 

 سیاسی  داخلی  ۲۸
ها در منطقه و ناامنی ناشی از  وفور جنگ افزار و خرید و فروش آن

 های تروریستیهای گروهکعملیات

پویان، صابر فرزام و  )حسین پور 

)ترکان و شهبازی  و  (۱۳۸۹پارسایی 

۱۳۹4 ) 

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  های بانکی مشکالت مربوط به انتقال ارز و تحریم سیاسی  مشترک ۲۹
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 سیاسی  مشترک ۳۰
های منطقه و  کشورهای سیاسی با مشکالت، منازعات و تنش

 های جهانی قدرت

)اسالمی و  و   (۱۳۹۵)افتخاری 

)ترکان و  و  ( ۱۳۹۷یوسف زهی 

 ( ۱۳۹4شهبازی 

 سیاسی  مشترک ۳۱
های همکار  شرکتهای بین المللی اعمال شده علیه ایران و علیه تحریم

 با ایران 

)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

)اسالمی و یوسف  و  (۱۳۸۹پارسایی 

 ( ۱۳۹۷زهی 

 وجود شکاف های مذهبی و قومی  سیاسی  مشترک ۳۲
)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 نگارندگان مقاله  ناامنی مرزهای این منطقه در طرف کشورهای همسایه  سیاسی  مشترک ۳۳

 ( ۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی  اراده خصمانه امریکا علیه ایران در تحقق توسعه اقتصادی  سیاسی  مشترک ۳4

 نگارندگان مقاله  های غربی بیشتر دولت بر ارتباط با کشورتمرکز   سیاسی  خارجی  ۳۵

 ( ۱۳۸۷)حسنی  المللی های بینهای سیاسی کشور ایران نزد نهادریسک سیاسی  خارجی  ۳۶

 فرهنگی-سیاسی خارجی  ۳۷

گذاران خارجی  احساس نا امنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه

های بین المللی و عدم تبلیغات و  تبلیغات سوء رسانهکه ناشی از 

 معرفی این منطقه است )فقدان دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی( 

)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 خارجی  ۳۸
  - سیاسی 

 اقتصادی

چشمگیر مانند بندر  ها و امکانات ای با توانمندیوجود رقبای منطقه

 گوادر 

)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

)ترکان و شهبازی  و  (۱۳۸۹پارسایی 

)اسالمی و یوسف زهی  و   (۱۳۹4

پور  ابوطالب)نجفی و  و   (۱۳۹۷

۱۳۸۸ ) 

 ( ۱۳۹۵)افتخاری  گذاری خارجی تفسیر های غلط از اقتصاد مقاومتی و سرمایه فرهنگی خارجی  ۳۹

 ( ۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی لزوم رعایت قوانین فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور میزبان سرمایه  فرهنگی خارجی  4۰

 فقر فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه  فرهنگی داخلی  4۱
)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 فرهنگی مشترک 4۲
گذاران، تجار، فعاالن  عدم برنامه جهت معرفی این منطقه به سرمایه

 گردشگران اقتصادی و 

)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۹پارسایی 

 مدیریتی خارجی  4۳
ای متناسب با  ای و بازارسرمایههای بانکداری، بیمهعدم توسعه فعالیت

 این مناطق و به صورت بین المللی 
 ( ۱۳۸۱)کامران  

 مدیریتی داخلی  44
وابستگی دولت به نفت و عدم انگیزه جهت توسعه صادرات غیر نفتی و  

 راهکارهای جایگزین کسب درآمد 
 نگارندگان مقاله 

 های کنترلی در منطقه و قاچاق کاال و موادمخدر فقدان ابزار مدیریتی داخلی  4۵
)حسین پور پویان، صابر فرزام و  

 ( ۱۳۸۱)کامران و  (۱۳۸۹پارسایی 

 نگارندگان مقاله  گذاری در منطقه عدم ارائه تسهیالت جذاب برای سرمایه مدیریتی داخلی  4۶

 ( ۱۳۸۹)مجله اقتصاد ایران  ای قوانین موجود در مورد مناطق آزاد اجرای سلیقه مدیریتی مشترک 4۷

 ها برای تأمین مالی طرح ها برنامه  شکنندگی فقدان مدیریتی مشترک 4۸
)نجفی  و   (۱۳۸۹)مجله اقتصاد ایران 

 ( ۱۳۸۸پور و ابوطالب
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 مدیریتی مشترک 4۹
و فقدان مدیریت واحد   عدم واگذاری بندر چابهار به منطقه آزاد چابهار

 در منطقه 

)نجفی  و   (۱۳۸۹)مجله اقتصاد ایران 

 ( ۱۳۸۸پور و ابوطالب

 فقدان نیروی کار ماهر در منطقه  مدیریتی مشترک ۵۰

 و (۱۳۸۸پور )نجفی و ابوطالب
و   (۱۳۹۸فرد و صادقی )زاکرخواهی

و   ( ۱۳۹4)ترکان و شهبازی 

 ( ۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی  های مدیریتی در منطقه ضعف سازمان مدیریتی مشترک ۵۱

 مدیریتی مشترک ۵۲
گذاری  های اجرایی جهت جذب سرمایهعدم هماهنگی میان دستگاه

 داخلی و خارجی 
 ( ۱۳۹۳)معمارزاده طهران و امینی 

 مدیریتی مشترک ۵۳
بروکراسی  های اجرایی در حوزه کسب و کار و  فرسوده بودن مکانیزم

 اضافی 
 ( ۱۳۸۷)حسنی 

 نگارندگان مقاله  تعارض شیوه مدیریت منطقه آزاد با شیوه مدیریت حاکم بر استان  مدیریتی مشترک ۵4

 مشترک ۵۵
- مدیریتی

 اقتصادی
 ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی  های منطقه آزاد چابهار تاخیر در توسعه و عدم بهره برداری از پروژه

 مشترک ۵۶

- مدیریتی

-اقتصادی

 فرهنگی

 ( ۱۳۹4)ترکان و شهبازی  جذابیت اندک برای جذب و نگهداری نیرو انسانی متخصص در منطقه 

 سیاسی-مدیریتی خارجی  ۵۷
مناطق آزاد جهت پوشش  ای قوی و گسترده در فقدان نظام بیمه

 گذاری در این مناطق های سرمایهریسک

  ( ۱۳۹۲)بهرامی و   (۱۳۷4)سمیعی 

 ( ۱۳۹۵)افتخاری و 

 سیاسی-مدیریتی مشترک ۵۸
مکانی منطقه چابهار و فقدان  ضعف تبلیغاتی، عدم توجه به برند سازی  

 اقدامات ترویجی 
 ( ۱۳۹۷)اسالمی و یوسف زهی 

 نگارندگان مقاله  عدم توجه کافی به لزوم همسوسازی منافع محلی )مردم( با منافع ملی  سیاسی-مدیریتی مشترک ۵۹

 نگارندگان مقاله  بخش خصوصی در اقتصاد های دولتی و تعارض منافع شرکت سیاسی-مدیریتی داخلی  ۶۰

 

 ها بندی چالش جمع 

از جمله موانع   ها اشاره شده بود و به نظر نگارندگان نیز های مرور شده به آن هایی که در پژوهشترین چالش اصلی

 گذاری در این منطقه است موارد زیر هستند: اصلی سرمایه 

از جمله کریدورهای ترانزیتی ریلی و هوایی و    گذارانهای مورد نیاز جهت حضور سرمایه عدم توسعه زیرساخت •

 ، بندری ظرفیت کم 

 ، میجذب نیروی کار غیر بو فقدان نیروی کار ماهر و عدم جذابیت منطقه برای  •

 گیر که مشکالت سیاسی و حقوقی منقطه چابهار را ندارد، ای  با امکانات چشمرقبای منطقه  وجود  •

 عدم توسعه زیرساختی مناطق مرزی در کشورهای همسایه  •
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از نظر سرمایه  • ایران  برای همکاری  هو مجازات   گذاران خارجیریسک سیاسی کشور  ای در نظر گرفته شده 

 الملل با ایران بین

 برنامه مدون تبلیغاتی جهت معرفی و برندینگ منطقه آزاد چابهارفقدان  •

 نفع و سایر کشورهای ذی  ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری مستمر و جدی با همسایگان •

  ی برخ  یی و نارسا  یقانون  یهاو عدم صراحت  رشفافیو غ  نینامع  ر، یدست و پا گ  کننده، جیو مقررات گ   نیقوان •

 مقررات 

 سیاستگذارانه پیشنهادات  

های گذار و متولی در حوزه مناطق آزاد، خصوصا منطقه آزاد چابهار چالش های سیاستبه طور کلی الزم است نهاد 

به  ای اصالحی اتخاذ کنند؛ اما  هها و سیاست برنامه   ، و متناسب با هر یکشناسایی شده را مورد بررسی قرار داده  

 گردد:موارد زیر پیشنهاد می ها ترین چالش اصلی  برخی از در راستای رفعزعم نگارندگان 

قتصادی و تجاری  برقراری ارتباط دوجانبه پایدار و مستمر با همسایگان شرق کشور و تقویت دیپلماسی ا .1

 ای مورد نیاز این کشور هخصوصا  در زمینه 

 های منطقه اری گذ در سرمایه   CISهای حوزه جلب مشارکت کشور  .2

 سرخس-جنوب یعنی محور ریلی چابهار-پیگیری جدی خط ریلی محور شرق خصوصا  شاخه کریدور شمال .3

 همزمان با توسعه ظرفیت بندری 

 PPPهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی از جمله ریزی جهت استفاده از ظرفیت روش برنامه  .4

هایی جذب افزایش  ها و ایجاد طرح متناسب با طرح  ریزی جدی جهت آموزش نیروی کار بومی مناطقبرنامه  .5

 های کار غیر بومی جذابیت منطقه برای نیرو 

توجه به استانداردهای جهانی   اد بعد از گذشت دو دهه وبازنگری قوانین و مقررات مربوط به مناطق آز .6

و    های قانونیمناطق آزاد با هدف بروزرسانی متناسب با نیاز و اقتضائات جدید، افزایش شفافیت و صراحت

 )لزوم انجام مطالعه تطبیقی(  کاهش بروکراسی اداری

 Offshore Banking صوصا خ الملل،ای بین و بیمه  ریزی جدی جهت توسعه خدمات بانکداریبرنامه  .7

 Placeهای تبلیغاتی داخلی و خارجی و لزوم برندسازی مکانی منطقه آزاد چابهار )توجه ویژه به برنامه  .8

Branding ) 

 بازنگری ساختار مدیریت منطقه و رفع تعارضات ساختاری در مدیریت استان و منطقه  .9
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ریزی جهت همسوسازی منطقه و برنامه به ابعاد فرهنگی توسعه اقتصادی در  أمان  توتوجه ویژه و   .10

 هاها و برنامه سازی مردم منطقه با طرح منافع محلی و همراه 

 های همسایه جهت توسعه زیرساختی مناطق مرزی در طرف خارجی همکاری و تعامل با کشور  .11
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