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   چكيده
مناطق آزاد كشور ما بعنوان مناطق جذب گردشگران خارجي داخلي مي تواند مورد توجه جدي قرار گرفته و براساس نياز، 

دشگري هم اكنون در بسياري از اين مناطق امكانات و نيازهاي اوليه مربوط به گر .ساختارهاي تازه اي در آنها فراهم گردد
فراهم شده است اما همه آنها ، چيزي نيست كه با تكيه برآن بتوان به جذب گردشگران خارجي اميدوار بود و بالطبع در اين 

چابهار با بهره گيري از . زمينه بايد توانايي ها، امكانات و تسهيالت خود ر ا بسيار باالتر از آنچه كه امروز هست افزايش دهيم
زمينه حمل و نقل مستقيم و غير مستقيم و به لحاظ قرار گرفتن در مسير كشتي راني بين المللي و با مزيت مناطق ساحلي در 

دارا بودن سواحل عميق و امكانات بالقوه براي تبديل شدن به يك مركز توريستي و تجاري، منطقه اي واجد امتيازات ويژه اي 
ردشگران داخلي وخارجي در منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد در اين مقاله به بررسي تطبيقي عوامل موثر در جذب گ.است 

روش بررسي توصيفي تحليلي مي باشد، كه اطالعات و داده هاي مورد نياز از طريق اسنادي و . جبل علي پرداخته شده است
قبيل كيفيت ، نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه جذب گردشگر در مناطق آزاد به عواملي از  .ميداني بدست آمده است

امنيت، تبليغات وبازار يابي،استفاده از شيوه هاي مدرن ، ايجاد امكانات رفاهي پزشكي، ايجاد شكل هاي مختلف گردشگري 
وابسته است، كه  اين عوامل در منطقه آزاد جبل علي به خوبي وجود داشته و نقش مهمي در  ...مطابق با سليقه گردشگران و
درحالي كه تقريبا هيچ يك از اين عوامل در منطقه آزاد چابهار يا وجود . لف جهان داشته استجذب گردشگران از نقاط مخت

نداشته است و يا در پايين ترين حد خود مي باشد، و در ادامه راهكارهايي درجهت جذب توريسم در منطقه آزاد چابهار ارائه 
   . خود را به خوبي ايفا نمايدگرديده است تا اين منطقه بتواند در توسعه منطقه اي و ملي نقش 

  
  يسمتوسعه تور ي،مناطق آزاد، منطقه آزاد جبل عل :يديواژگان كل

  
  

   :مقدمه
 بيشتر در. گردد فراهم براي جذب گردشگر مناسب سازي بستر بايد و باشد مي گردشگري مهم مقاصد از آزاد يكي مناطق
 است بوده نظر مد اي حاشيه هاي مكان مرزي وديگر مناطق در اقتصادي توسعه براي اي وسيله عنوان به گردشگري مواقع

.(Husband,W.1981)  و امكانات با مناطق اين كه چرا كرد محسوب كاال ورود  مبادي عنوان به صرفا نبايد را مناطق اين 
 ويژه به ايران آزاد مناطق .باشند مؤثر گردشگر جذب زمينه گسترش در تواند مي صحيح مديريت يك دارند، با كه تسهيالتي

 چنين هم و آزاد مناطق قانون در كه آنچنان اقتصادي، اهداف منظور تحقق به توانند مي حاضر حال در چابهار و قشم كيش،
 باشند داشته اي ويژه اهتمام گردشگر جذب و توريسم صنعت به است، كشور آمده فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي برنامه در
 ايران .است مناسب كامال زمينه اين در اهداف تحقق براي كه هستند فردي به ويژگيهاي منحصر داراي مناطق اين از يك هر.

 سال براي كه برنامه ريزي در رقم اين كه است داده اختصاص خود به را گردشگري بازار از صدم9تا صدم 7حدود اكنون
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 اهداف به تا باشد ميليون نفر 20 ايران به ورودي گردشگران رقم بايد كه است شده گرفته نظر در درصد 2حدود شده 1404
 دسترسي قابل گردشگري مرتبط با ساختهاي زير در گذاري سرمايه و دقيق ريزي برنامه بدون امر اين كه رسيد نظر مورد

ست و كه يكي از مكانهايي كه مي تواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد منطقه آزاد چابهار ا) 3: 1387كرمي،.( بود نخواهد
همچنين . با توجه به موقعيت و شرايط يكسان دبي با الگو برداري صحيح مي توان كارهاي موفق آنها را به اجرا گذاشت

گردشگري در مناطق مرزي به دليل وجود برخي از بكر ترين مناظر طبيعي و خلق تصاوير اسطوره اي جذاب براي گردشگران 
از محبوبيت زيادي در بين گردشگران برخوردارند زيرا آنها مي توانند از  و مناطق آزاد (Butler,1996)توسعه مي يابد

   (Timothy, 1996).مزاياي حاصل در يك كشور بيگانه بدون هرگونه اجبار در رعايت مقررات رسمي بهره ببرند
  

  :پيشينه تحقيق
در پايان نامه دوره كارشناسي ارشد  1387آقاسي زاده . در زمينه توريسم در جهان وكشور كارهاي متعددي انجام گرفته است

خود به بررسي نقش منطقه آزاد چابهار بر توريسم منطقه اي پرداخته است و نشان داده كه منطقه آزاد چابهار نقش مثبتي در 
به تحليل و بررسي عوامل موثر بر گردشگري منطقه ساحلي چابهار با ) 1388(ابراهيم زاده و همكاران. توريسم داشته است

تاثير  T-testبا استفاده از مدل رگرسيون و آزمون ) 1390(ابراهيم زاده و همكاران . پرداخته است swotتفاده از مدل اس
عوامل موثر بر ) 1390(فرزين و همكاران. منطقه ي آزاد چابهار بر توسعه گردشگري و حوزه نفوذ آن را بررسي كرده است

  .در مقايسه با ديگر مناطق همسايه تحليل نموده است مزيت رقابتي مقصد هاي گردشگري در چابهار را
  

  ديدگاههاي نظري و كاركردهاي گردشگري مناطق آزاد
بر اساس يك پيش بيني . در شروع قرن بيست ويكم گردشگري به يكي از پردرآمد ترين فعاليت ها در دنيا تبديل شده است

يك ميليارد و شصد ميليون نفر به گردشگري خواهند حدود  2020انجام شده توسط سازمان جهاني جهانگردي در سال 
پرداخت و درآمدهاي ناشي از گردشگري بين المللي در اين سال به يك و نيم تريلون دالر خواهد 

تحرك بخشي  گردشگري به كشورهاي در حال توسعه در حل مشكالتي نظير بيكاري و فقر با. )www.unwto.org(رسيد
اين در حالي است كه گردشگري فعاليتي پاك است كه به طبيعت ضرري . به پتانسيل هاي اين كشورها كمك خواهند كرد

  (holjevac, 2003: 2).  نمي رساند و در حفط طبيعت نيز براي نسل هاي آيتده كمك مي كند
جيره اي در جهت خدمات رساني به گردشگران انجام در واقع گردشگري آميزه اي از فعاليت هاي مختلف است كه به صورت زن

بنابر اين گردشگري شامل تمامي پديدها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه كنندگان و فروشندگان . مي گيرد
 (mcintosh, 1995: 9)محصوالت گردشگري، دولت ها وجوامع ميزبان، در فرآيند جذب و پذيرايي از گردشگران مي باشد

اقع گردشگري به عنوان فعاليتي كه در دنياي امروزي توان اثرگذاري بر فرآيند توسعه متوازن و خرد ورزانه را درتمامي در و. 
دنيا به نمايش گذارده، مورد توجه طيف وسيعي از سياست گذاران و برنامه ريزان نظام هاي سياسي و مديريت اجرايي در 

لويس ترنر گردشگري را اميد بخش ترين و ). 267: 1386هيم زاده و همكاران، ابرا. ( تمامي كشورها دنيا قرار گرفته است
پيچيده ترين فعاليتي مي داند كه كه جهان سوم با آن روبه روست و معتقد است گردشگري بيشترين قابليت را براي جانشيني 

ري و آثار آن مي تواند براي بهره بدين جهت شناخت گردشگ). 1: 1378لي، ( ديگر فعالت عاي درآمد زا در اين كشور دارد 
به طور كلي شايد بتوان اهداف ايجاد مناطق . برداري بهتر از اين منابع گسترده ي طبيعي و تاريخي است،كمك شاياني نمود

آزاد را اين گونه بيان كرد كه؛ پس از عدم توفيق نسبي استراتژي هاي توسعه مبتني بر جايگزيني واردات، بسياري از 
در حال توسعه، استراتژي مبتني بر صادرات را تعقيب نموندندبه دنبال آت ارزاني و نازاد نيروي كار در كشورهاي در كشورهاي 

حال توسعه و باال بودن سطح دستمزدها در كشورهاي صنعتي باعث گرديد تا كشورهاي خارجي گرايش يابند كه فعاليت هاي 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٢٢٦  
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

انتقال دهند واين كشورها نيز جهت كاهش مشكل بيكاري در كشورهايشان توليدي كاربر خود را به كشورهاي در حال توسعه 
از اين انر استقبال نمايند، در عين حال افزايش محدوديت هاي تجاري نيز باعث گرديده تا شركت هاي چن مليتي جهت حفظ 

تكنولوژي و ايجاد ارتباطات  كسب درآمدهاي ارزي، انتقال. و گشترش بازارهاي خود به سرمايه گذاري در اين مناطق بپردازند
پيش رو در برخي موارد در تاسيس مناطق پردازش صادرات، توسعه يك منطقه ي خاص بيش از ايجاد اشتغال و كسب 
درآمدهاي ارزي مورد توجه قرارگرفت، باالخره وجود زيربناهاي الزم در اين مناطق، معافيت هاي گمركي موجود و مشوق هاي 

  ).4-6: 1369رفعتي، ( راسي در آنها از ديگر عوامل ايجاد مناطق بوده استمالي و عدم وجود بوروك
  

  عنواين وتعاريف مناطق آزاد
  عناوين:الف

امروزه،عناوين متعددي براي اشاره به مناطقي از كشورهاي جهان كه براي توسعه سريعتر بازرگاني و صنعتي راه اندازي مي 
اوين گوناگون از لحاظ ماهيت،شكل،اهداف و عملكرد با يكديگر تفاوت هايي دارند، اين مناطق با عن. شوند به كار برده مي شود

صنعتي، منطقه  -منطقه آزاد، منطقه آزاد تجاري، منطقه آزاد تجاري . كه نمونه هايي از اين عناوين را فهرست مي كنيم
نطقه تجارت خارجي، منطقه صادرات ساز، پردازش صادرات، منطقه ويژه اقتصادي، منطقه آزاد واردات، منطقه آزاد صادرات، م

  )32: 1378دانشيار، ( منطقه آزاد توليد، منطقه آزاد از حقوق گمركي، منطقه توسعه سرمايه گذاري 
  
  تعاريف: ب

طبق تعريفي كه در كنوانسيون كيوتو ارايه شده است، منطقه آزاد بخشي از سرزمين يك كشور است كه كاالي عرضه شده در 
حدوده قوانين آن كشور به شمار مي آيد و كنترل متداول بر ورود و خروج كاالها اعمال نمي گردد وطبق تعريف آن خارج از م
منطقه آزاد تجاري قلمرو معيني از يك كشور است كه غالبا در داخل يا نزديك يك بندر واقع شده است و در « بانك جهاني 

كاالها را مي توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از اين . ودآن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي ش
دفتر بررسيهاي .(منطقه خارج يا به آن وارد نمود ويا براي مدتي در انبار ذخيره و در صورت الزم بسته بندي مجدد كرد

  )1377اقتصادي پژوهشكده مجلس، 
  

 اهداف كشورها از ايجاد مناطق آزاد
  جذب سرمايه هاي خارجي •
 ه توريسمتوسع •
  انتقال تكنولوژي •
  توسعه صادرات •
  )15: 1368رفعتي،( ايحاد اشتغال   •
 

 مناطق آزاد ايران
مناطق آزاد تجاري «جزيره كيش وقشم وبندر چابهار در كناره درياي عمان به عنوان 1368در جمهوري اسالمي ايران از سال 

. كي به پايگاهي براي گسترش صادرات غير نفتي تبديل شوندبرگزيده شدند تا با استفاده از تسهيالت اداري و گمر» صنعتي  –
كانداالو سانتا «در بنگالدش،» چيتا گنگ«:نزديكترين نواحي پردازش صادرات كشورهايي آسيايي به بندر چابهار عبارتند از
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صنعتي كشور  -ريآمار و  اطالعات موجود درباره مناطق آزاد تجا. در دبي »جبل علي«در پاكستان،» كراچي«درهند، » كروز
حاكي از اين واقعيت است كه اين مناطق در مقايسه با مناطق پردازش صادرات كشورهايي نظير چين، كره جنوبي، امارات 

  )97: 1385شاكري و همكاران، .(متحده دستيابي به اهداف تعيين شده موفق نبوده اند
  

  معرفي منطقه آزاد چابهار
ي نخستين بار توسط دفتر برنامه ريزي برنامه و بودجه در چهار چوب نظري توسعه استان انديشه ايجاد منطقه آزاد چابهار برا

هيات دولت در راستاي تلقي بخش  1364مطرح و بطور مشخص در مطالعات توسعه محور شرق مصوب  1363در سال 
آن به مصوبه هيات وزيران در  وتمامي مطالعات راهبردي مفصل. بازرگاني به عنوان محور توسعه استان مورد توجه قرار گرفت

قانون  19انجاميدكه مقرر شد بنابر پيشنهاد شوراي عالي شهرسازي و معماري و به استناد تبصره 1370ارديبهشت ماه سال 
صنعتي  -، منطقه واقع در اراضي خليج چابهار به مساحت چهارده هكتار به عنوان منطقه آزاد تجاري)68-72(برنامه اول توسعه

مجلس شوراي  1372افتتاح و شروع به كار نمود، كه در سال 1371سرانجام اين منطقه آزاد در سال . عيين شودچابهار ت
موقعيت جغرافيايي و استراتژيك چابهار، دسترسي مستقيم به آبهاي آزاد درياي عمان و اقيانوس . اسالمي به آن مهر تاييد زد

اصلي تجارت با آسياي مركزي ، قرارگرفتن در مسير تجاري بين خاورميانه  هند، پل عبور به آسيا و كشورهاي عضو اكو، دروازه
جنوب به دليل دسترسي مستقيم به راههاي ارتباط بين  –وافريقا و مطرح بودن به عنوان حلقه واسطه اي در كرويدر شمال 

همچنين وجود . ه مناطق آزاد استالمللي و داخلي شرق و غرب نشان دهنده مزيت ترانزيتي اين بندر در برنامه ريزيهاي توسع
دو اسكله شهيد بهشتي و شهيد كالنتري كه شرايط پذيرش، تخليه و بارگيري كشتي ها با تناژ باال را دارند، بهرمندي از منابع 
غني و دسترسي آسان به انرژي ارزان، فردگاه، شبكه جاده اي سراسري براي ارتباط با پاكستان،افغانستان و كشورهاي آسياي 
مركزي، بهره مندي از نيروي كار ارزان و تخصصي، سيستم هاي ارتباطي و الكترونيكي، جاذبه هاي توريستي و شرايط مناسب 
سرمايه گذاري براي نيازهاي واردات و تسهيالت صادرات از ايران و نظاير آن، توان و پتانسيل داخلي بندر چابهار را به عنوان 

  .در راستاي فرآيند توسعه اقتصادي كشور نشان مي دهديك منطقه آزاد در ايفاي نقش خود 
  

  : معرفي منطقه آزاد جبل علي
از توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي دهد % 6اين امير نشين از ديگر امارت هاي امارات جدا و متمايز است، زيرا نفت تنها 

خارجي در مناطق آزاد، اعطاي اقامت، صدور مجدد  و اكثر درآمد امارت دوبي از منطقه آزاد جبل علي، فروش ملك به اتباع
گردشگري . كاال، ترانزيت مسافرو كاال، و همچنين قسمت بزرگي از گردشگري و ديگر خدمات مالي و تجاري تشكيل مي گردد

 (ساخته شد 1970گرچه چذابيت هاي مدرن و بعضا تاريخي دارد منطقه آزاد جبل علي در سال . دوبي مبتني بر خريد است
 اين منطقه تجاري جديد با وضع قوانين بسيار مناسب تجاري، خود را به 2003ژانويه  15و در ). 37: 1387آقاسي زاده، 

 .  /:www.jafza.ir/fa/marketing.htm(http/(عنوان يكي از بهترين مناطق تجاري آزاد جهان نمايان كرد
  

  بررسي تطبيقي كاركردهاي گردشگري مناطق آزاد چابهار و دبي
از آنجايي كه تجربه ي مناطق آزاد جهان، نتايج همراه با موفقيت و شكست را به دنبال داشته، ضروري است تا با بررسي 

ست كه مي توان با مشخص كردن عوامل تعيين كنندهي عملكرد مواردي از آن، از تجربه ي آنها استفاده گردد، در اين صورت ا
مناطق، زمينه ها و پيش شرط هاي الزم براي برنامه ريزي و سياست گذاري يك منطقه ي آزاد را با توجه به قيود خاص هر 

ق آزاد دوبي با بررسي كاركردي و مقايسه ي كلي مناط) 10: 11390ابراهيم زاده و همكاران، .(كشور، شناسايي و توصيه كرد
منطقه آزاد چابهار با آيتم هايي چون؛ اهداف و خط مشي ها كلي منطقه، عملكرد اقتصادي، گردشگري و زيرساخت هاي 
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مربوط به آن و چگونگي حذب گردشگر، بيانگر آن است كه اهداف امارات از ايجاد مناطق آزاد حذب سرمايه گذاري خارجي، 
، منطقه  كه به دنبال آن) 20: 1387فدايي، .( عه ي منطقه اي و جذب گردشگر بوده استكاهش وابستگي به منابع نفتي، توس

ميليارد نفري كشورهاي آسياي ميانه،  5/1ي آزاد دوبي به عنوان اولين منطقه ي آزاد خاورميانه با هدف قرار دادن بازار
ر  گردشگري و زيرساخت هاي مربوط به آن ، از منازق آزاد ايران ازنظ. كشورهاي خليج فارس و شمال آفريقا شكل گرفته است

ميليون 10حدود  2008رقباي همسايه ي خود بسيار ضعيفتر عمل كرده اند، به طوري كه منطقه آزاد دوبي فقط در سال 
 )كيش، قشم، چابهار( در مقابل منطقه ي آزاد سه گانه ايران). 12: 1390ابراهيم زاده ، ( گردشگر را به خود جذب كرده است

ميليون نفر گردشگر داخلي و خارجي بازديد كرده اند كه از اين تعداد فقط نزديك به يك  45/31در طي اين سالها فقط حدود 
طبق آمارهاي منتشره از سوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ايران در اين سال . ميليون نفر از گردشگران خارجي بوده اند

دبيرخانه شوراي عاي مناطق آزاد تجاري ( يين تري نسبت به كيش و قشم قرار گرفته استدرصد در رتبه پا 13ها چابهار با 
  ) 1386ايران، 

  
  عوامل موثر گردشگري و مقايسه اين عوامل در منطقه آزاد چابهار و جبل علي

  :عوامل زير ساختي .1
 ... و هاي ارتباطي شبكه اي، جاده قلن و حمل هاي پايانه بنادر، ها، فرودگاه جمله از گردشگري صنعت زيربنايي ساختارهاي

 مسايل و اقامتي محلهاي و نقل و حمل همچون هايي زيرساخت .بهبود دارد گردشگري توسعه در بنيادين نقش كه باشند مي
 و آسايش و كارايي). 31: 1387نوبخت،( باشد مي گردشگر ورود عوامل ترين اساسي جمله از فرهنگي و امنيتي و سياسي
 و نقل و حمل از ناشي رفع، كمبودهاي. باشد مي گردشگري صنعت در گذار تاثير عوامل از نقل و حمل سيستم ايمني

 گمرك بخش در گردشگران نياز مورد تسهيالت و اين بخش در نيروي انساني آموزش و  منطقه در پذيرايي و اقامتي تاسيسات
 مؤثر گردشگر جذب مطلوب جايگاه به رسيدن براي اندتو هوايي مي خدمات مسافرتي و دفاتر و بانكي اي، بيمه مسايل و

  ) 2: 1388ميرواسع،.( باشند
  در اين قسمت فقط فرودگاههاي دو منطقه را مقايسه مي كنيم

اين فرودگاه مركز . باشد مي امارات متحده عربيترين شهر كشور  فرودگاه اصلي شهر دوبي، بزرگ :المللي دوبي فرودگاه بين
شركت  130پرواز توسط  6،000اي  به طور متوسط هفته 2010در سال . ترمينال است 3است و داراي  خاورميانههوايي اصلي 

وآمد جهان و چهارمين  اين فرودگاه سيزدهمين فرودگاه پررفت. است مقصد از اين فرودگاه انجام شده 220هواپيمايي به 
ترمينال . است ميليون نفر گشته 40موفق به جابجايي  2009طوري كه در سال  باشد به وآمد جهان مي فرودگاه تجاري پررفت

. باشد كه توانسته عنوان سومين مركز خريد معتبر جهان را كسب كند اين فرودگاه داراي مركز خريد بزرگي مي 3
(wikipedia.org/)  سافر را جا به جا مي ميليون نفر م 98ميالدي، 2020اين فرودگاه برنامه ريزي كرده است كه در سال

از اين نظر در   2015هم اكنون فرودگاه بين المللي دبي بزرگترين فرودگاه خاورميانه از نظر تعداد پرواز است كه در سال . كند
   ).com/fa/news/164569http://www.asriran(.جايگاه چند فرودگاه برتر جهان قرار خواهد گرفت

كيلومتري شهر چابهار كه وابسته به ارتش جمهوري اسالمي ايران 30فرود گاه كوچكي است كه در فاصله  :فرود گاه چابهار
مي باشد و با توجه به تاسيس منطقه آزاد چابهار از رونق خوبي برخوردار مي باشد و بدليل كوچكي جوابگوي منطقه نمي 

 .باشد

  :گردشگر درجذب موثر سازماني و قانوني فرهنگي، مسائل .2
 كه نكته به اين توجه و شوند مي محسوب مقوله اين اصلي محور افراد و دارد انساني مسايل با مستقيم ارتباط گردشگري
 گردشگري به اقدام وتفريح استراحت روحيه، تقويت جهت اشخاص و نداشته بر در مادي يد عوا گردشگر فرد براي گردشگري
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 متفاوت قوانين و ها فرهنگ با كشورهاي مختلف از كه افردي توسط امكانات به دسترسي سهولت به توجه بنابراين ند،نماي مي
 و گردشگر جلب جهت در و بوده اهميت شوند حائز مي روبرو تناقضاتي گاهي و ها تفاوت با و شوند مي مقصد كشور وارد

 امكانات شدن فراهم). 52: 1387نوبخت، (است  اهميت بسيارحائز گردشگر راه سر از سازماني و قانوني موانع فرهنگي برداشتن
 بايد لذا باشد مي موثر خارجي گردشگرن جذب در نيز خارجي وخروج گردشگران ورود زمينه در وآسان سهل وتسهيالت

 شده ايجاد تسهيالت از گردشگران ويزاي صدور براي وچابهار ،قشم كيش آزاد در منطقه تسهيالت ايجاد گردد اتخاذ ترتيبي
در دبي براي بسياري از كشورهاي دنيا نيازي به رواديد ندارد ودر  در اين زمينه  )101همان منبع ،( باشد مي گردشگران براي

 در  0فرودگاه براي مسافران ويزا صادر مي گردد در صورتي كه در ايران اين امكان براي كشورهاي معدودي وجود دارد
 صورت قابل توجهي گذاري سرمايه تبليغات، موثر هاي شيوه بكارگيري و گردشگري چابهار ايه جاذبه معرفي خصوص
 منطقه اين معرفي در وزيبا علمي دقيق، تصويري و صوتي نوارهاي و اساليد كتاب، بروشور، محسوس فقدان. است نپذيرفته

 .باشد مي مذكور براي منطقه خصوصاً كشور گردشگري ضعف نقاط از انگليسي زبان به چه و فارسي زبان به چه

  :جهانگردان براي رساني اطالع خدمات كردن فراهم .3
 ها، جاذبه عمومي منطقه، جغرافياي تاريخ، فرهنگ، زمينه در اطالعاتي كه جهانگردان براي رساني اطالع خدمات كردن فراهم

 كنسولگري، امكانات پزشكي، ها، شگاهفرو موقعيت و نقل و حمل زماني برنامه و موجود،) آنها هزينه(خدمات و امكانات
ديگر در اين زمينه ادعاي ما از تعداد صفحاتي كه جستجوگر گوگل در را  ويژه اطالعات و مذهبي موسسات و ها سفارتخانه

هزار نتيجه براي دبي و 204000بطه با معرفي هتل ها ، پارك ها ، سواحل وديگر موارد دو منطقه مي دهد قابل اثبات است 
صفحه براي چابهار مي باشد در صورتي كه اين جستجو به زبان فارسي است و اگر به زبان انگليسي يا يا عربي جسجو  50800

  .مي كرديم تفاوت فاحش تر از اين بود
  :گردشگران و متنوع كردن گردشگري مختلف ساليق به توجه .4

 را شوند،امكاناتي مي وارد منطقه اين به كه رانيگردشگ نوع به توجه با گردشگران انگيزه و عالقه از كافي شناخت و آگاهي
 اوقات ومنطقي مناسب نحوي به بتوانند منطقه اجتماعي فرهنگي، عناصر با آشنايي بر عالوه گردشگران تا آورد مي فراهم
 اهايج ديدن هاي فعاليت و خاص انگيزه با كه آنهايي ويژه به جهانگردي مختلف هاي شكل ايجاد.كنند پر را خويش فراغت

 محيط نگهداري و توضيح لذا هستند متكي جهانگردي ناحيه يك فرهنگي و طبيعي منابع به شدت به هستند تماشايي مرتبط
 را ميراث فرهنگي تا گردد ايجاد فنوني بايد و است حاضر عصر در جهانگردي توسعه اصلي موضوعات از يكي فرهنگي وميراث

دبي با به وجود آوردن انواع مختلفي از گردشگري مانند؛ . دهد توضيح شگرانگرد براي اي كننده سرگرم و جالب طريق به
پاركهاي آبي و سواحل آمايش شده ،اتومبيل سواري، ماسه درماني ،انواع ساختمانها و برجها ،قايق سواري، جت اسكي و موج 

توانسته است قشرهاي مختلف از  ...و)جزيره نخل(سواري، شرايط خريد مناسب ،ساخت چشم اندازهاي انسان ساخت استثنايي
گلفشان : مانند  گردشگران را به خود جذب نماييد در صورتي كه در چابهار با وجود همه اين پتانسيل ها و البته بيشتر ازآن

،امكانات و تسيهيالت الزم جهت ... و)بدلندها(ها، سواحل  زيبا، جنگلهاي حرا، شرايط آب و هوايي مطلوب تر، كوههاي مريخي
هاي  كشتي با مسافرت آبي، نقل و حمل جهانگردي چابهار، منطقه در. تفاده از اين پتانسيل ها و جاذبه ها فراهم نشده استاس

نوع  اين براي . دارند محبوبيت بسيار دنيا مناطق برخي در اينها تمام كه ها كانال و ها رودخانه در قايقراني تفريحي،
است ، كه تسهيالت فعلي  ضروري آنها با مرتبط خدمات و امكانات ايجاد و ها لنگرگاه ا،باراندازه ها، اسكله احداث، جهانگردي

در دبي جهت توسعه اين نوع از توريسم  .انجام مي گيرد)قايق سواري ( اكثرا توسط افراد بومي و با كمترين نظم و هماهنگي 
 اسكله هاو پاركهاي  مختلفي وجود دارد 
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 يك كشور اقتصاد در توريسم از حاصل درآمد جذب شرط اولين كه است آن از كيحا جهاني هاي آمار : امنيت  .5
 در مؤثر عوامل نيزاز جديد تكنولوژي و خارجي گذار سرمايه جذب جهان، با سياسي روابط امنيت وجود. است كشور آن امنيت
 مسئله گردشگري در. گرددايران  گردشگري جايگاه صعود باعث تواند مي كه باشد مي خارجي و داخلي گردشگران جذب
 در تواند مي كه موضوعاتي كليه بلكه به شود نمي محدود بحران و آشوب و جنگ نبودن يا بودن به صرفاً امنيت عدم يا امنيت
 بازديد اعتماد جلب باعث تواند مي نبود، درصورت و باشد مؤثر فرد خاطر آرامش و اعتماد حس بردن بين از و وجود صورت
 غذا، نوع و اقامت محل نظر از پذيرايي و استاندارد بهداشت، فقدان رعايت عدم: مثال عنوان به . شود مي طالقا گردد، كننده
 پول به جهانگردان ارز تبديل نحوه و نرخ نبودن مشخص راهنماي گردشگري، مناسب سيستمهاي فقدان حقوقي، امنيت نبود

در اين زمينه در دبي انواع بانكهاي خارجي ) 65: 1387،  نوبخت (شود مي امني تلقي نا نوعي جهانگردان نظر از غيره و داخلي
و تسهيالتي كه به مشتريان ارايه ميكنند ، تبليغاتي كه در سايت ها و شبكه هاي مختلف مي شود، انواع هتل ها و رستورانهاي 

ت سوء كشورهاي غربي احساس عدم و بالعكس عدم وجود اين موارد و تبليغا. اين امنيت را تامين كرده اند... بهداشتي و
  )5: 1388ميرواسع، . (آرامش را در اين منطقه بوجود آورده است

  : گردشگر جذب منظور به گردشگري مراكز توسعه .6
 فصل در فراغت اوقات گذران براي مكان ترين مناسب تواند مي سواحل و جزاير جنوبي در گردشگري مراكز توسعه و ايجاد

 اكز ومر ها تفرجگاه ايجاد براي گذاري سرمايه وبا باشد كشور شمالي نيمه براي ساكنان نوروز عيد تتعطيال ويژه وبه زمستان
 به نيز را خارجي گردشگران از زيادي ،حجم داخلي استقبال گردشگران بر عالوه توان سواحل و جزاير مي دراين گردشگري

 وجزاير سواحل به فارس خليج جنوبي حاشيه هاي ركشو ساكنان آسان دسترسي دليل به امر اين. كند ب جذ خود سمت
، )جزيره نخل(در اين زمينه دبي انواع ساخت وسازها و جزاير مصنوعي )149: 1376 ، عظيمي (است امكان پذير ايران جنوب

گران ارايه را در سواحل خود بوجود آورده است در صورتي كه سواحل چابهار هيچ گونه امكاناتي را براي گردش....انوع پاركها و
  .نمي كند

  
  :نتيجه گيري

 مندي بهره افزايش موجبات در آنها مناسب و صحيح گذاري وسرمايه گردشگري وتسهيالت تاسيسات وكيفي كمي ارتقاي
 وجذب گردشگري توسعه براي به گردشگران مطلوب خدمات ارائه منظور به انساني نيروي آموزش شد و خواهد گردشگران

 نوين هاي شيوه از واستفاده باال كيفيت با مراكز گردشگري توسعه و بنايي زير هاي ساختار توسعه. ميباشد گردشگر، الزم
 همچنين. باشد مي وخارجي داخلي گردشگران جذب در عوامل اساسي جمله از و قانوني فرهنگي موانع و برداشتن تكنولوژي
 وخارج داخل در گردشگري محصوالت و تبليغات مذكور منطقه هاي گردشگري جاذبه ومعرفي آنان براي امنيت برقراري
. بينجامد بيشتر گردشگران جذب به تواند مي چابهار آزاد منطقه در متنوع هاي وداشتن برنامه گردشگران ساليق به وتوجه

ر ، ساخت جزاي)از شتر سواري و كوير نوردي در بيابان گرفته تا اسكي در پيست برفي( ايجاد انواع جاذبه هاي گردشگري 
صنعت گردشگري دوبي در . مسكوني پالم بر روي دريا، صدور مجوز و ديگر زيرساخت ها چهره بياباني دبي را عوض كرده است

با توجه به . كه اين رشد بر سرمايه گذاريهاي خارجي تاثير گذاشته است. سال هاي اخير رشد قابل مالحضه اي داشته است
گو  برداري از كارهاي انجام گرفته در آن سهم درآمدي چابهار را را از توريسم افزايش شرايط بهتر چابهار از دبي مي توان با ال

و اين باعث شده است تا اين منطقه به يكي از عقب . داد اما متاسفانه تا به حال كارهاي خوبي در اين زمينه انجام نگرفنه است
اق    سوخت و كاال بيكاري باال، عدم امنيت ، در سالهاي افتاده ترين مناطق كشور تبديل شود و مسايل و مشكالتي مانند قاچ

به وجود آيد و اين منطقه با وجود پتانسيل هاي بسار باال  سهم اندكي از درآمد توريسم كشور .... اخير پديده شوم تروريسم و 
  . را به خود اختصاص دهد
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  چابهار آزاد گردشگردرمنطقه جذب توسعه براي هايي راهكار
 گردشگري محصوالت در نوآوري -
 ....و آموزش ، گردشگري محصوالت و توليد در منطقه مردم مشاركت ، مديريت در نوآوري -
  گردشگر جذب براي فرهنگي اهداف تدوين -
 گردشگر جذب براي اجتماعي اهداف تدوين -
 گردشگر جذب براي اقتصادي اهداف تدون -
 المللي نوبي ملي سطح در ها همايش و ها نمايشگاه برگزاري -
 وخارجي داخلي گردشگران در انگيزه ايجاد براي مرزي وبرن مرزي درون تبليغات -
 همايي گرد براي برگزاري وتبليغاتي آموزشي ، علمي ومجامع محافل از دعوت و منطقه در موجود وتجهيزات امكانات تقويت -

ردهمايي هاي ديگر بين المللي به منظور رايزني هاي حرفه اي و انواع گ (seminars)تخصصي همايشهاي ، علمي هاي
 شناسايي جايگاه منطقه

 وآموزنده آرامش بخش ، خطر بي ، لم سا هاي سفر براي الزم وبسترهاي ها زمينه ايجاد براي هايي برنامه تنظيم به توجه -
  مشابه خارجي هاي سفر به آنان عالقه كاهش منظور به داخلي گردشگران براي

 خارجي مسافران ويژه به مسافر در تماعياج امنيت حس ايجاد -
 قضايي و اجتماعي امنيت كننده تامين كه الزم قوانين وتصويب تامين جهت گيري وپي ريزي برنامه -

 باشد گردشگران
 گردشگران براي ...و گمركي عوارض بعضي در خاص هاي وتخفيف تسهيالت گرفتن نظر در -
 زمينه اين در موفق كشورهاي تجارب از استفاده -
 و بخش اين در نيروي انساني آموزش و  منطقه در پذيرايي  و اقامتي تاسيسات و نقل و حمل از ناشي كمبودهاي رفع -

 براي تواند مي هوايي و خدمات مسافرتي دفاتر و بانكي اي، بيمه مسايل و گمرك بخش در گردشگران نياز مورد تسهيالت
 .اشندب مؤثر گردشگر جذب مطلوب جايگاه به رسيدن

 به گردشگران خدمات دهنده ارائه مراكز در فردي هاي  مهارت و دانش سطح بردن باال و خدماتي، مفاهيم به عميق آشنايي -
 .باشد مي خدمات ارائه كيفيت در مهم عوامل از
 ترين اسيجمله اس از فرهنگي و امنيتي و سياسي مسايل و اقامتي  هاي محل و نقل و حمل همچون هايي زيرساخت بهبود -

 .باشد مي گردشگر ورود عوامل
  

  :منابع
ابراهيم زاده ، عيسي ، و همكاران، تحليل عوامل موثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار با استفاده از  .1

  1388، مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي سال اول تابستان swotمدل را هبردي
ير منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزه ي نفوذ آن با بهره گيري از مدل ابراهيم زاده ، عيسي و همكاران، تاث .2

 1389، بهار 21، مجله توسعه و جغرافيا، شماره T-testرگرسيون و آزمون 
 اي، پايان منطقه توريسم توسعه در چابهار صنعتي -آزاد تجاري منطقه نقش عبداهللا، بررسي زاده، آقاسي .3

 1387بلوچستان،  و سيستان شهري، دانشگاه ريزي برنامه و فياجغرا ارشد كارشناسي نامه

ماهشهر، پايان نامه  -دانشيار ، كمال، ارزيابي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام .4
 1378كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه عالمه طباطبايي، خرداد
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  1386عتي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، رفعتي، محمد رضا، مناطق آزاد تجاري صن .5
،فصلنامه  MADMركن الدين افتخاري و همكاران، ارزيابي و اولويت بندي مناظق آزاد ايران با استفاده از روش .6

  1388، پاييز 3، شماره13مدرس علوم اجتماعي، دوره 
د چابهار و اولويت بندي آنها با استفاده شاكري، عباس و همكاران،عوامل موثر در جذب سرمايه گذاري در منطقه آزا .7

  6،1385،پژوهشنامه اقتصادي، شماره AHPاز تكنيك 
    مقاالت ،مجموعه ايران اسالمي جمهوري در جهانگردي توسعه جغرافيايي هاي جنبه ، ،نورالدين عظيمي .8
منطقه : مطالعه موردي( فرزين، محمد رضا و همكاران، عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصد هاي گردشگري در ايران  .9

  1390، 14، فصلنامه مطالعات گردشگري شماره )چابهار
ميرواسع ،  سيده طيبه، بررسي عوامل مثر در جذب گردشگران داخلي و خارجي در منطقه آزاد قشم، همايش بين  .10

  1388المللي خليج فارس، دانشگاه آزاد بوشهر، 
 1376  ماه اسفند ،2 ،جلد ايران اسالمي جمهوري جهانگردي همايش نخستين .11
 اسالمي دانشگاه آزاد پژوهشي ،معاونت راهكارها و موانع ايران در گردشگري صنعت توسعه ، باقر محمد ، نوبخت .12

  1387اول علم،چاپ توليد گسترش دفتر
10.Currie,jean,the economist intelligence hnit:export processing zones in the 1980s,special report no 
190, 1958 
11.Cutrer M. et al.; “Priorities for triptan treatment attributes and theimplications for selecting an oral 
triptan for acute migraine: a study for usprimary care physicians”, Vol. 26, pp. 1533-1545, 2004. 
12.http://www.asriran.com/fa/news/164569 
13.http://www.jafza.ir/fa/marketing.htm 
12.Husband,W.(1981),centers ,peripheries ,tourism and socio- spatial development. Ontario  
geography.17.37-59 
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