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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

 

  

  

  زارچه هاي مرزي و نقش آن در توسعه پایداربا

  

  عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا - 96:1علیرضا پورشیخیان

  

  

  چــکیده 

اي پیدا کرد که منجر به روابط اقتصادي و  پس از فروپاشی کشور شوروي شهرستان آستارا موقعیت نسبی ویژه

این شهرستان که از یک اقتصاد سنتی متکی . بایجان از طریق مرز زمینی آستارا شد اجتماعی دو کشور ایران با آذر

بر کشاورزي و دامداري استوار بود ، سریعاً نقش تجاري و بازرگانی به خود گرفته و با افزایش جمعیت و جذب 

هاي این شهر سبب  اگر چه گسترش بازارچه. مهاجران و به تبع آن ایجاد اشتغال به توسعه فضایی خود دست زد 

افزایش اشتغال و درآمد در مقیاس محلی شده است اما با واردات چمدانی در سطح ملی قدرت رقابت از تولید 

از سوي دیگر این شهرستان رشد و . کنندگان سلب شده و تا حدي اشتغال محلی با اشتغال ملی مغایرت دارد 

کاهش شاغالن کشاورزي شاید نتواند در آینده توسعه خود را  توسعه خود را به تصمیمات ملی و بیرونی گره زده و با

  .بر اساس عوامل بیرونی مستمر و پایدار کند 

  بازارچه مرزي ، آستارا ، توسعه پایدار ، اشتغال : واژگان کلیدي 

 :بیان مسأله  

سی جهان میالدي کشورهاي جدیدي در نقشه سیا 1990پس از فروپاشی کشور اتحاد جماهیر شوروي در سال 

باشد این کشور اشتراکات اقتصادي سیاسی فرهنگی و  پدیدار شدند که یکی از این کشورها جمهوري آذربایجان می

است در این میان شهرستان آستارا به دلیل موقعیت نسبی شرایط   اي از گذشته با ایران داشته تاریخی گسترده

این شهرستان . ن از طریق مرز زمینی آستارا رو به گسترش نهاد اي پیدا کرده و روابط دو کشور ایران و آذربایجا ویژه

که تا قبل از بازگشایی مرز از یک اقتصاد سنتی متکی بر کشاورزي و دامداري استوار بود سریعاً نقش تجاري و 

 . بازرگانی به خود گرفته و در مسیر رشد و توسعه اقتصادي شتابان قرار گرفت 

عیت از طریق جذب مهاجران شده و در میان شهرهاي استان گیالن باالترین این امر سبب افزایش سریع جم

 .نسبت اشتغال و توسعه فیزیکی فضاهاي شهري را به خود اختصاص داده است 

                                                   
  . عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا -  96
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فعالیت تجاري این شهرستان به شکل واردات و صادرات در سطح ملی ، ترانزیت کاال و همچنین تجارت چمدانی 

  .شود  انجام می

. ي یک اقتصاد بسته با قوانین صادرات و واردات دست و پاگیر است  هاي مرزي نتیجه یري بازارچهاساساً شکل گ

اي و محلی مؤثر بوده و در رفع محرومیت و ایجاد  هاي مرزي در تعادل هاي منطقه اما به هر حال ایجاد بازارچه

 .شود  اشتغال و درآمد در مناطق مرزي مثبت تلقی می

تارا که در مناطق داخلی این شهر توزیع شده است بر اساس قوانین صادرات و واردات جمهوري اما بازارهاي آس    

شود زیرا بازارچه جایی است که گمرك در تمام مراحل ورود و خروج و  ها محسوب نمی اسالمی ایران جزء بازارچه

 .مبادله کاال نظارت کامل داشته باشد 

شوند ما در این مقاله این  مند می چمدانی و همچنین معافیت گمرکی بهرههاي آستارا از تجارت  اما چون بازار   

هاي مرزي بررسی کرده و بیشتر به نتایج اقتصادي جمعیتی و اشتغال آن در سطح  بازارها را در قلمرو بازارچه

 .ایم  اي و محلی پرداخته منطقه

 ها  فرضیه

آینده رشد و توسعه اقتصادي خود را فقط با اتکا بر تواند براي همیشه در حال و  آیا شهرستان آستارا می -1

 .فعالیتهاي تجاري و بازرگانی تامین و تضمین نماید 

اي و محلی  آیا گسترش فعالیتهاي تجاري و بازرگانی در بندر آستارا با افزایش اشتغال در سطح ملی ، منطقه -2

  .ارتباط دارد 

 اهداف 

 .هاي تجاري در بازارچه مرزي بر روي افزایش اشتغال شهرستان آستارا شناخت میزان اثر گذاري گسترش فعالیت -1

 .بررسی میزان اثر بازارچه و فعالیتهاي تجاري در افزایش جمعیت شهرستان آستارا  -2

 .رهنمون ساختن مسئوالن جهت اتکاء به رشد و توسعه پایدار داخلی به جاي رشد و توسعه ناپایدار بیرونی  -3

  روش تحقیق 

ها اطالعات کلی را  تحقیق به صورت میدانی صورت گرفته است که ابتدا از طریق مشاهده و مصاحبه در بازارچهاین 

همچنین از طریق . آوري کرده و سپس از طریق گمرك اطالعات و آمار ساالنه تردد مسافران را کسب کردیم  جمع

اي نیز  در کنار این منابع از منابع کتابخانه. یم این نهاد حجم و ارزش کاالهاي صادر شده و وارد شده را بدست آورد

  .استفاده شده است 

  بازارچه مرزي 

اي است محصور در جوار گمرکات مزري که در نقاط صفر مرزي مطابق با استانداردهاي تعیین  بازارچه مرزي محوطه

هاي هم جوار تاسیس شده توسط دولت به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین ایران و کشور

گیرد،  شود و در آنجا با حضور نماینده گمرك ، تشریفات ترخیص کاالي مجاز براي مبادالت مرزي صورت می می

  توانند کاالها و محصوالت مجاز خود را با رعایت مفاد این قانون در بازارچه مرزي مشترك مبادله کنند  مرزنشینان می
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  هاي مرزي  نحوه اداره بازارچه

هاي مرزي ، وزارت کشور ، وزارت بازرگانی و گمرك دخالت دارد ، این نظارت به طرق زیر عملی  هاي بازارچه دارهدر ا

  .گردد  می

  .کند و وي وظایف متعددي دارد  استاندار هر استان مدیر بازارچه مرزي را معرفی می: وزارت کشور  -1

  کنترل تردد افراد در بازراچه  -

  .اي ورودي و خروجی نظارت بر پلمپ دربه -

  .کنترل حضور پرسنل واحدهاي اجرایی مستقر در بازارچه  -

  .ها  اخذ اجاره بهاي غرفه -

  .هماهنگی با نیروي انتظامی و مرزبانی براي ایجاد امنیت در بازارچه  -

  .تنظیم بودجه سالیانه  -

رات و واردات ضروري بوده و براي آیین نامه اجرایی قانون صاد 22ماده  1حضور گمرك طبق تبصره  :گمرك  -2

نظارت و کنترل جهت ورود و صدور کاال ، صدور پروانه سبز گمرکی ، ارزیابی کاال از نظرارزش و تعرفه و نظارت بر 

  .مجوزها الزم است 

حضور نمانیده وزارت بازرگانی جهت ثبت آماري نوع و تعداد و ارزش کاالهاي وارده و صادره  :وزارت بازرگانی  -3

  .ها ضروریست  ، اطالع رسانی در رابطه با مقررات صادرات و واردات در بازارچه

  :سابقه شکل گیري بازارچه هاي مرزي در ایران 

زیرا در . اساسا شکل گیري بازارچه مرزي نتیجه یک اقتصاد بسته با قوانین صادرات و واردات دست و پاگیر است 

اي فضاي اقتصادي و تجاري خود را باز کرده و تالش جهت  حاد منطقهشرایط فعلی بسیاري از کشورهاي دنیا در ات

هاي مرزي هم در ایجاد تعادل اقتصادي و رونق  اما به هر ترتیب ایجاد بازارچه. پیوستن به تجارت جهانی هستند 

ی اقتصادي تواند در رفع محرومیت مناطق مرزي و ایجاد اشتغال و درآمد و پویای اي و محلی موثر بوده و می منطقه

  .موثر واقع شود 

نواحی مرزي کشور از گذشته به دلیل فاصله جغرافیایی با مراکز خدماتی از امکانات محروم مانده و اغلب جزء نواحی 

تواند  هاي مرزي به شکل درست و اصولی و کنترل همه جانبه آن می شود لذا ایجاد بازارچه عقب مانده محسوب می

  . شد در رونق این نواحی مفید با

شود در هر یک از مناطق مرزي که ایجاد بازارچه  قانون صادرات و واردات به دولت اختیار داده می 11بر اساس ماده 

داند با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با کشور همسایه  مرزي را مفید می

  .نسبت به ایجاد آن اقدام نماید 

بین ایران و ترکیه ایجاد گردید ) سو  ساري( در نقطه مرزي  1368ین قانون اولین بازارچه مرزي در سال بر اساس ا

بازارچه مرزي بین ایران و کشورهاي همجواز فعالیت  52ها ادامه یافت و درحال حاضر  سپس گسترش این بازارچه

  .دارند 
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سهم یک درصد و در  1375ات غیر نفتی در سال هاي مرزي کم کم افزایش یافت و از کل صادر صادرات بازارچه

میلیون دالر در سال  20ها نیز از  درصدي را به خود اختصاص داد ارزش صادراتی این بازارچه 15سهم  1380سال 

  .رسید  1380میلیون دالر در سال  290به  75

  

  بازارچه مرزي آستارا 

ریق بندر آستارا این شهرستان موقعیت خوبی بدست پس از باز گشایی مرز زمینی بین ایران و آذربایجان از ط

اي جهت برقراري روابط سیاسی و اقتصادي  ها در ابتدا به دلیل غرابت فرهنگی و تاریخی عالقه گسترده آورد ، آذري

. ها و همچنین کشور ترکیه آنها نیز از اصول اولیه خود عدول نمودند  نشان دادند اما کم کم به دلیل نفوذ آمریکایی

. چنین برداشتی در رابطه با عدم همکاري همه جانبه این کشور در راه اندازي بازارچه مرزي باغچه سرا مشهود است 

فعالیت خود را آغاز کرد اما نتوانست به طور مستمر واردات و صادرات در آن انجام  1379زیرا این بازارچه از سال 

دالر بوده  1385527مواد غذایی و ساختمانی به ارزش  تن کاال 1058صادرات این بازارچه  1384شود در سال 

هاي داخلی شهر آستارا را  اما ما در این مقاله بازار. هیچ صادراتی از این بازارچه انجام نشد  1385است اما در سال 

به  هاي آستارا نسبت هاي اقتصادي آن پرداختیم ، بازارچه هاي مرزي محسوب کرده و به تحلیل ویژگی جزء بازارچه

  :هاي آستارا از رشد بیشتري برخوردار بوده   بنا به دالیل زیر  سایر بازارچه

  ) .گیالن ، تهران ، مازندران ، قزوین و اردبیل (سهولت دسترسی و شرایط آسان سفر براي استانهاي  -1

خوبی براي   اذبهها ج هاي طبیعی مانند دریا ، جنگل ، گردنه زیباي حیران که در کنار بازارچه وجود جاذبه -2

  .مسافران است 

  .تمرکز بازار و تنوع کاالهاي موجود  -4. هاي مرزي  وجود امنیت بیشتر نسبت به سایر بازارچه -3
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  تجارت چمدانی 

توانند یک بار از معافیت گمرکی تا  هاي مرزي ساالنه می با توجه به مصوبه دولت مرز نشینان در مناطق بازارچه

کیلومتري اقامت  45لذا افرادي که در این شهرستان تا عمق . دالر استفاده نمایند  80ال و ارزش کیلو کا 10سقف 

  .کنند  بار از این معافیت استفاده می 4ها هر سال  اما در مقابل آذري. توانند از این معافیت استفاده کنند  داشته می

نفر براي این معافیت وارد کشور  750اي  ر و هفتهنف 250شنبه ، جمعه روزانه این افراد روزهاي چهارشنبه ، پنج

  .شوند  شنبه وارد ایران می ها نیز روزهاي یکشنبه ، دوشنبه و سه شوند و آذري آذربایجان می

باشد که بیشتر از  می... تنوع کاالهاي بازارچه بیشتر به صورت پوشاك ، گلهاي مصنوعی ، لوازم آرایشی و 

  .شود  هاي آستارا می و بخشی نیز از بازارهاي داخلی بخصوص تهران وارد بازارچهکشورهاي چین و کره وارد شده 

اي مستقیماً از جنوب کشور وارد بازارهاي ایران  حال این سوال مطرح است که چرا کاالهاي چینی و کره

  شود ؟  نمی

نشده اما تجار آذري به دلیل شاید پاسخ روشن است ، به دلیل تعرفه باال این کاالها مستقیم وارد بازارهاي ایران 

  کنند  نبودن حق گمرك این کاالها را ترانزیت کرده و از ایران آن را به آذربایجان برده و مجدداً آنرا به ایران صادر می

از سوي دیگر تاجران چمدانی آذربایجان با استفاده از تسهیالت گمرکی  کاالهاي ایرانی را خریداري کرده و در 

هاي ترخیص کاال ، تعهدات ارزي ،  رساند در حالی که صادر کننده ایرانی به دلیل هزینه به فروش میبازارهاي داخلی 

قادر به رقابت با کاالهاي ایرانی موجود در بازار آذربایجان نیست لذا این یک روند ... هاي باربري و  هزینه  مالیات ،

  .شود  عقب نشینی صادراتی به داخل کشور محسوب می

  ) 85تا  75( ان تردد اتباع  ایران و آذربایجان از مرز آستارا طی سالهاي جدول میز

 سال خروجی ایران ورودي آذربایجان

164132 143189 75 

215349 180726 76 

334952 195243 77 

304027 170902 78 

341000 172000 79 

314000 146000 80 

225000 214000 81 

151954 155870 82 

163681 169237 83 

167121 16160 84 

192452 195980 85 
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 ) 85تا  75( نمودار تردد اتباع ایران و آذربایجان طی سالهاي 

  
  هاي مرزي و جمعیت  بازارچه

هاي تجاري جمعیت این شهرستان افزایش چشمگیري داشت با  پس از باز گشایی مرز آستارا و رونق فعالیت

درصد رشد داشته است و  5/18،  65نسبت به  1375این شهرستان در سال هاي جمعیت  توجه به آمار سرشماري

به  1375نفر در سال  30666درصد رشد داشت از طرفی جمعیت شهري آن از  5/21،    75نسبت به سال  85سال 

درصدي را تجربه کرد این افزایش جمعیت عالوه بر رشد طبیعی  54یعنی یک رشد . رسید  85نفر در سال  47243

  .معیت بیشتر مربوط به مهاجر پذیري این شهرستان بوده است ج

 ) 85 -75 - 65( جمعیت شهرستان آستارا به تفکیک شهر و روستا طی سالهاي 

                    

  سال

 منطقه

1365 1375 1385 

 76870 63254 53340 کل  

 47243 30666 24289 شهري  

 29627 32588 29051 روستایی  

  

  ي مرزي و اشتغال  بازارچه

اند که از این  نفر در شهر بوده 47243نفر بود  76870برابر با  85از کل جمعیت شهرستان آستارا که در سال 

  .اند  نفر فاقد شغل بوده 1800نفر شاغل و  11300نفر فعال و  13100تعداد 
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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

رزي در حال کاهش شاغالن بخش کشاو 85تا  65شود که از  با توجه به جدول اشتغال جمعیت مشخص می

است زیرا بخش وسیعی از آن به شهر مهاجرت کرده به همین سبب شاغالن بخش خدمات افزایش چشمگیري نشان 

درصد رسیده است لذا  69درصد به  6/60شاغالن بخش خدمات از  85تا  75دهد زیرا در طول یک دهه از سال  می

  .است  کامالً نقش تجاري ، بازرگانی و خدماتی این شهر آشکار

  

  ) 85 -75 -65( ویژگیهاي اقتصادي جمعیت شهرستان آستارا طی سالهاي 

 

  
  

  ) 85 -75 -65( سرشماریهاي  –جمعیت شاغل به تفکیک نوع فعالیتهاي اقتصادي در شهرستان آستارا 

 
  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  

  ) 85 – 75 – 65 (نمودار توزیع بخش شاغالن شهرستان آستارا طی سالهاي 

 

  
ها صورت گرفته و به دلیل  سطح محلی شهرستان آستارا در سایه واردات و رونق بازارچه در مجموع اشتغال در

تنوع کاال کیفیت و قیمت کاالها تولید کنندگان ایرانی قادر به رقابت با این کاالها نبوده و این امر منجر به از بین 

  .رفتن اشتغال در سطح ملی خواهد شد 

 نتیجه گیري

در این جریان . بق دوره جدید مبادالت اقتصادي ایران با همسایگان شمالی آغاز شد پس از فروپاشی شوروي سا

هاي  شهرستان آستارا به دلیل موقعیت نسبی در حاشیه بالفصل کشور آذربایجان قرار گرفت و گسترش فعالیت

اشتغال موقعیت تجاري و  بازرگانی سبب رشد و توسعه اقتصادي آن شده و از نظر رشد جمعیت و افزایش درآمد و 

نفر در  63254اي که از نظر افزایش جمعیت ، جمعیت آن از  به گونه. مناسبی را براي این شهرستان فراهم کرد 

همچنین در این . درصد را تجربه کرد 5/21رسیده است و رشدي معادل  1385نفر در سال  76870به  1375سال 

 .درصد شد  54سیده و رشد آن برابر نفر ر 47243نفر به  30666دوره جمعیت  شهري آن از 

از نظر فعالیت گمرك به خصوص در زمینه تجارت چمدانی رتبه نخست کشور را نیز کسب کرده است در سال 

نفر ورودي و خروجی اتباع ایران و آذربایجان گردش پولی تجارت چمدانی آن بالغ بر  388432با جابجایی  1385

هاي مرزي کشور از رونق بیشتري برخوردار است  آستارا نسبت به سایر بازارچه بازارچه. میلیون دالر بوده است  50

هاي جمعیتی از جمله استانهاي اردبیل ، مازندران ،  این امر به سبب امنیت ، سهولت دسترسی و همجواري به کانون

این موقعیت را فراهم هاي سرعین  هاي طبیعی آستارا و نزدیکی با آب معدنی قزوین ، تهران و همچنین وجود جاذبه

  .آورده است 
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اما مسلماً آنچه که در شهرستان آستارا اتفاق افتاده است قبل از آنکه توسعه باشد رشد اقتصادي است ، گرچه 

هاي طبیعی و انسانی آن به  ي پتانسیل رشد اقتصادي این شهرستان بر پایه. مقدمه توسعه رشد اقتصاد مناسب است 

تزریقی و بیرونی است ، تداوم این رشد و کنترل و نوسان آن از تصمیمات ملی و محلی وجود نیامده بلکه رشدي 

دهد ممکن است در آینده  هاي بیگانه نشان می خارج بوده و با گرایشی که طرف آذري از نظر سیاسی به قدرت

هت فعال کردن مداوم تجاري ایجاد کند که نمونه بارز آن عدم همکاري مناسب ج هاي اخاللی در مسیر تداوم فعالیت

 .باشد  سرا می بازارچه مرزي باغچه

معموال رشد بیرونی چندان پایدار نیست ممکن است در کوتاه مدت سیر صعودي خوبی داشته باشد ، اما در بلند 

در مقابل رشد بومی و محلی ممکن است کند و بطئی باشد اما پایدار بوده و متکی . مدت چندان پایدار نخواهد بود 

توانند الزم و ملزوم و مکمل  اگر چه رشد درونی و بیرونی مقایر هم نیستند بلکه می. تصمیمات ملی و محلی است به 

ریزي درست و سرمایه گذاري در  یکدیگر باشند لذا این شهرستان باید از فرصت بدست آمده استفاده کرده و با برنامه

لی اقتصاد خود را از وابستگی به رشد بیرونی خارج بسترهاي طبیعی و بخصوص بخش کشاورزي و استعدادهاي مح

 .ساخته و آن را بومی و پایدار کند 

اگر چه ادامه فعالیت تجارت چمدانی به شکل فعلی و در کوتاه مدت نشاطی را به همراه داشته باشد زیرا مصرف 

اما در بلند مدت این شیوه تجارت تري را تهیه کند  کننده قادر خواهد بود با هزینه کمتر و تنوع بیشتر کاالي مناسب

هاي تولید قادر به رقابت با کاالهاي  به ضرر اقتصاد ملی است چون تولید کننده داخلی به دلیل باال بودن هزینه

 .موجود در بازار نبوده و از گردونه رقابت حذف شده و ما با کاهش اشتغال مواجه خواهیم شد 
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