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 نقش بازارچه هاي مرزي درتوسعه نظم و امنيت خراسان جنوبي
  رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستانروح اله اميري دانشجوي كارشناسي ارشد  - ۱

Email:dalgha_tak@yahoo.com 
  رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه سيستان و بلوچستان فر دانشجوي كارشناسي ارشد لطفيمجتبي  - ۲

  
  چكيده

مبادالت تجاري مرزي يكي از شاخص هاي اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز امرارمعاش مردم 
سايه مي توانند در كنار هم از فرصتهاي از اين طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي هم. مرزنشين مي باشد

امنيت و توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت شغلي در مناطق  شغلي استفاده كنند كه اين امر منجر به استمرار و پايداري
بازارچه هاي مرزي به عنوان يكي از اهرم هاي مهم در ايجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري با  .گرددمرزي مي

 به بررسي اين مقاله در .كشورهاي همجوار مي تواند تأثير قابل توجهي در فعاليت هاي اقتصادي كشور داشته باشد
از  برخي در بازارچه ايه و تاثير ايجادهمس كشورهاي با تجاري مبادالت در هاي مرزي بازارچه جايگاه اهميت، نقش و
اين مقاله با روش توصيفي . شده است پرداخته توسعه نظم و امنيت در خراسان جنوبي ارزيابي كالن و متغيرهاي

بررسي و تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و نظم نواحي  سعي درتحليلي و با تكيه به منابع كتابخانه اي 
با يافته هاي موجود در تحقيق نشان مي دهد كه بازارچه هاي مرزي . پيرامون خود بويژه در استان خراسان جنوبي دارد

  .ايجاد اشتغال وتثبيت جمعيت در مناطق مرزي تاثير قابل در ايجاد امنيت منطقه داشته اند
  راسان جنوبيخ ،ظم و امنيتن ،بازارچه هاي مرزي:ديواژگان كلي

  مقدمه
راي اهالي دو كشور قرار داد است كه طبق تفاهم نامه منعقد ب ،امروزه بازارچه هاي مرزي از اصلي ترين نقاط در آمد زا

خال موجود در محدوده مرزها را جبران واز خالي شدن حاشيه مرزها جلوگيري عرضه و اال و محصوالت خودك ،شده
ر اساس ب. دمنطقه و جلوگيري از قاجاق بسيار موفق واقع شوميكندكه اين خود ميتواند در افزايش در افزايش امنيت 

فيتها و زمينه ها يتاريخي و اين بازارچه ها با توجه به ظرمرزي در كشور وجود داردكه  بازارجه ۵۱،امار وزارت بازرگاني
اثير زيادي بر ايجاد اشتغال و تامين معيشت ساكنان مناطق مرزي و همچنين كنترل قاچاق كاال و ت ،فرهنگي موجود

مي گردد كه بر اساس اين  باز ۱۳۷۱ لر ايران طرح ايجاد بازارچه هاي مرزي به ساد. دافزايش امنيت در منطقه را دار
اده شد در هر يك از مناطق مرزي كه بازارچه را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت هايي قانون به دولت اجازه د
ر د. دنسبت به ايجاد آن اقدام كنرورتهاي اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه ض ،نظير استعداد محلي

هبود ب ،اقتصادي در نواحي مرزيمجموع اقتصاد مناطق مرزي مي تواند نقش اساسي در ترقي پيشرفت توسعه 
 همكاريهاي تسيع و بيشتر آشنايي و دوستي روابط يجاد، ادرآمد مناسب توزيع فقر كاهش ،استانداردهاي زندگي مردم

مطالعات نشان مي دهد در برخي مناطق مرز ).Chandovwwit,2004:145( .باشد داشته مرزي نواحي بين بيشتر
صوصيات اجتماعي و قرابتهاي قومي با مردم مرز نشين آنسوي مرزها خ ،هاي اكولوژينشين از گذشته به لحاظ همگني 

از يك سو ونبود يك راهبرد آمايشي دربرنامه توسعه ملي از سوي ديكر پيوسته انگيزه ساز بسياري ازتحركات غير 
. ي بزرگ بوده استو انتقال جمعيت به صورت كوچ هاي دسته جمعي به شهرهارسمي و مبادالت ناخواسته جابجايي 

شفتكي و ناامني ساختاري و عدم ثبات جمعيت در آ ،بازرگاني كشور-اثرات منفي اين جرياناتبر پيكر امور اقتصادي
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جود چنين تفاوتهاو عدم تعادل منطقه اي تاثير عمده اي در روند توسعه مناطق مرزي بر جاي و. تمناطق مرزنشين اس
ن است كه اثرات توسعه اي و امنيتي بازارچه هاي مرزي در خراسان جنوبي ر اين مقاله سعي بر ايد. تگذاشته اس

  .تبيين گردد و كاستي هاي احتمالي نيز در جهت بهبود شرايط در آينده نيز ذكر گردد

  مباني نظري تحقيق
  مفهوم امنيت و ضرورت توسعه آن در مناطق مرزي

امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقا امنيت واحساس ناشي از آن 
فهوم احساس امنيت يكي از م. دمستلزم احساس امنيت از سوي آنان مي باشاست حضور مردم در فضاي عمومي شهر 

 دن پيامدهاي عدم امنيت بشمار مي روهمتريم ،شاخص هاي كيفيت زندگي در شهرهاست و آسيب هاي اجتماعي
ر تعريف امنيت مي توان گفت كه داشتن امنيت نسبت به جان و ناموس را د ،)۲۵:۱۳۸۹عاع بر آبادي،ش ،كامران(

ست آوردن اطمينان نسبت به ك كشور عبارت است از داشتن يا به داحساس امنيت گويندبه عبارت ديگر امنيت براي ي
 دكه زير چتر منافع ملي قرار مي گير ر و موقعيت ونسبت به همه چيزهاييسبت به اعتبان ،ايملكم ،وجوديتم ،سالمت

  ).۱۳۸۱،۶۶مبنايي،(
ر د. دامنيت و توسعه با ضريب همبستگي باالداراي روابط مستقيم و دو سويه با يكديكر مي باشناصوالدر مناطق مرزي 
 ،هم داردبه گونه اي كه هر اقدامي در فرايند تحقق توسعه اثير متقابلي در مناطق مرزي برت ،عين حال توسعه و امنيت

ه عبارت ديگر منطق مرزي به عنوان ديواره هاي دفاعي در حفظ ب. داثير مستقيمي بر فرآيند تحقق امنيت مي گذارت
نسبت به ساير مناطق داخلي از حساسيت و  - با سد كردن كردن خطرات امنيتي احتمالي از ان سوي مرز–امنيت ملي 

ذا ل ،خطرات ويژه اي برخوردارند و به همين دليل ناامني در داخل مناطق مرزي نتايج و پيامدهاي خطرناك تري دارد
  ).۱۳۸۱:۶۶عندليب،. (دبه ضريب امنيت عمومي در مناطق مرزي توجه خاصي مبذول گردالزم است 

  مناطق مرزي در ايران و ويژگي هاي آن
وسعه نيافتگي در زمينه هاي ت ،وري از مركزيتد ،از جمله انزواي جغرافياييمناطق مرزي در داراي ويژگيهاي خاصي 

ذا وجود مبادالت و پيوند فضايي دو ل ،ياسي و بعضا عدم ثبات و امنيت پايدار مي باشندس ،قتصاديا ،مختلف اجتماعي
برنامه ريزي توسعه آمايش مختلف در اين مناطق ا اهميت ويژه اي را در فرآيند سوي مرزو آسيب پذيري و تهديدات 

كنون ا. دسرزمين به مناطق مرزي بخشيده است كه در صورت غفلت از آن هااين مناطق با چالش جدي روبرو خواهد ش
  :به برخي از ويژگي ها و مشكالت مناطق مرزي اشارهاي ميكنيم

  داشتن طوالني ترين مرز در بين نه كشور همسايه-۱
  ان كه تدابير دفاعي متفاوتي را مي طلبدتنوع جغرافيايي مناطق مرزياير-۲
  كمبود زير ساختهاي توسعه و ضعف بنيانهاي اقتصادي در اين مناطق-۳
  از سوي همسايگان كه هر يك تهديدات ويژه اي را باعث شده اند:تنوع خطرات و تهديدات امنيتي-۴
  ا نواحي مركزيوضعيت نامتعدل اين نواحي بمحروميت و توسعه نيافتگي شديد مناطق مرزي و -۵
فقدان نظام تصميم گيري منسجم و هماهنگ و كارآمد در مناطق مرزي كه باعث بروز مشكالت زيادي در توسعه و - ۶

  .دفاع از اين مناطق شده است
  ).۱۳۸۰:۶۶عندليب،. (تهمراه داشته اسرل كامل كه بي ثباتي مرزها را به فقدان كنت-۷

كه مي توان بر اساس آن مناطق مرزي را به خوبي تحليل نمود ديدگاه قطب اينك بايد گفت يكي از نظريه هاي اساسي 
رشد مي باشداز اين ديدگاه مرز در مفهوم قطب رشد از دورترين نقاطي است كه شعاع تاثيرات توسعه قطب رشد به 

در يافت مي اساس مرز به منطقه اي اطالق مي شود كه كمترين بهره از تشعشعات قطب رشد را  نآنجا مي رسد بر اي
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كند به اين جهت مناطق مرزي اغلب مناق محروم و توسعه نيافته به شمار مي رودزيرا توسعه مرزها از طريق توسعه 
  ).۲۷:همان منبع ( دقطب رشد با تآخير زماني و تآثير كمتري صورت مي گير

 تعربف و مفهوم بازارچه هاي مرزي
نقاط مرزي كه مطابق با استانداردهاي تعين شده توسط دولت  اقع درو ،محصور طه اي استبازارچه هاي مرزي موحو

. دبه صورت مستقل يا درقالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي همجوار تاسيس مي شو
بادله رز نشينان مي توانندكاالها و محصوالت مجازرا با رعايت مواد اين قانون در بازارچه هاي مشترك مرزي استان مم

وبه عنوان بخشي از يجاد بازارچه هاي مرزي را مي توان در راستاي گسترش همكاريهاي منطقه اي تلقي كرده ا. دنماين
يجاد كننده ثبات وامنيت در مناطق مرزي و گسترش فعاليت هاي ا ،يك راحل اقتصادي براي كاهش بحران منطقه اي

را در اين مناطق كه از محروميتي  رفاه حاصل ازتجارت توليدي وتجاري محسوب مي شود به اين طريق مي توان
ه عبارت ديگر بازارچه هاي مرزي محصول اقصادي بسته ب. دراهم كرف ،مضاعف نسبت به ساير نقاط كشوربرخوردارند

  .مي باشند كه به دنبال دريچه اي براي صادرات و واردات با موانه كمتر بوده و مي باشند

  هاي مرزي مالحضات سياسي در بازارچه
بررسهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه روابط سياسي با كشورهاي همسايه اثرات مثبتي بر رونق يا عدم فعاليت 
لذا :بازارچه هاي مرزي داشته و يكي از محورهاي گفتگو با مقامات بلند پايه دو كشور همسايه بازارچه هاي مرزي است

وزهاي پر رونق را مي توان در بازارچه هاي مرزي ر ،وابط صميمانه بودههر گاهارتباط با كشورهاي همسايه با ثبات و ر
مي توان مشاهده كرد اما متاسفانهدر برخي از موارداين ارتباطات تحت تاثير متغيرهاي سياسي قرار گرفته و روند 

هادر بعضي از سال پر  به همين دليل برخي از بازارچه:بازدارنده اي را براي فعاليت بازارچه هاي مرزي ايجاد مي نمايد
بع نظر مي رسد  لذا ت؛لي در سالهايي حتي تا مرز تعطيلي پيش رفته ولي ناگهان دوباره فعال شده اسو ،رونق بوده

من آنكه روابط تجاري ض ،متغيرهاي سياسياز جمله متغيرهاي با اهميت وتاثير گذار بر حيات بازارچه هاي مرزي ست
رخي مطالعات تجربي نشان مي دهد وجود روابط سياسي بين دو كشور از ب ،ير بگذاردهم مي تواند بر روابط سياسي تاث
  ).۱۳۸۹:۱۱۸ابراهيم زاده و عباسيان،( تجلوگيري كرده اسبروز جنگ و ستيز بين آنها

  بازارچه هاي مرزي در ايران و اهداف تشكيل آن
 ،ين بازارچه ها در نواحي مرزيا. تمرزي بوده اسيجاد بازارچه هاي ا ،يكي از سياستهاي موفق دولت در دو دهع اخير

سته به ميزان و فعاليت ارتباط تجاري با كشورهاي همسايه نه تنها توانستند در ابعاد ملي و منطقه اي اثرات مثبتي ب
مي توان گفت كه بازارچه ).۱۳۸۹:۳۳مير لطفي،( دداشته باشند بلكه در سطح محلي نيز اثرات قابل توجهي داشته ان

ي مرزي به عنوان يكي از مرزبانان اقتصادي و امنيتي كشور مي باشدكه مسئول نظارت بر ورود و خروج كاال و مسافر ها
از مبادي ورودي وخروجي بوده كه نتيجه سياست ها و تمحيدات دولت در جهت كمك كردن به نواحي مرزي و توسعه 

ر ايران د. تو نهايتا ايجاد ثبات و امنيت پايدار بوده اس و مبادالت بازرگاني با كشورهاي همجوارهمكاريهاي اقتصادي 
به نام قانون مبادالت مرزي به تصويب هيات دولت رسيده  ۱۳۴۴اولين قانون مبادالت مرزي براي مرز نشينان در سال 

به صدور شد واين تعاوني ها از ان به بعد توانستند  لركت تعاوني مرز نشينان تشكيش ،۱۳۴۸است و پس از آن در سال 
شامل مواردي  و ورود كاالها و انجام تشريفات گمركي اقدام نمايندهمچنين در اين دوره امتيازات اعطايي به مرزنشينان

س از پيروزي پ ،و كارمزد گمركي وصدور هر نوع كاالي صادراتي بدون دادن تعهد ارزي بود مانند معافيت پرداخت
از جمله تسهيالت صورت گرفته در اين دوره مي توان به ايجاد بازارچه  انقالب اسالمي اين روند همچنان ادامه داشت

ييننامه هاي اجرايي آن به تصويب دولت رسيد و پس آن بازارچه هاي مرزي آ ،۱۳۷۱هاي مرزي اشاره كرد كه در سال 
ارچه مرزي در باز ۵۰در حال حاضر حدود  ).۱۳۸۶:۱۱۷ابراهيم زاده و عباسيان،( ددر نواحي مختلف كشور ايجاد شدن
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واقع شدند كه در جدول ... وذربايجان آ ،ركيهت ،كشور وجود دارد كه اين بازارها در مرزهاي مجاور باكشورهاي نخجوان
  .اشاره اي به آنها خواهيم كرد ۱شماره 

 
  ليست بازارچه هاي مرزي: ۱جدول شماره 

  كشور هم مرز  نام استان  محل بازارچه  نام بازارچه  رديف
  عراق  آذربايجان غربي  پيرانشهر  تمرچين  ۱
  عراق  آذربايجان غربي  سردشت  قاسم رش  ۲
  نخجوان  آذربايجان غربي  پلدشت  صنم بالغي  ۳
  تركيه  آذربايجان غربي  بازرگان  ساري سو  ۴
  تركيه  آذربايجان غربي  مرز رازي  رازي  ۵
  تركيه  آذربايجان غربي  مرز سو  سرو  ۶
  عراق  آذربايجان غربي  اشنويه  اشنويه  ۷
  تركيه  آذربايجان غربي  جلفا  كوزه رش  ۸
  آذربايجان  آذر بايجانشرقي  مرز جلفا  جلفا  ۹
  ارمنستان  آذر بايجانشرقي  مرز نوردوز  نور دوز  ۱۰
  عراق  كردستان  بانه  سيران بند  ۱۱
  عراق  كردستان  مريوان  باشماق  12
  عراق  كردستان  سقز  سيف  ۱۳
  عراق  كرمانشاه  پاوه  شوشمي  ۱۴
  عراق  كرمانشاه  جوانرود  شيخ صالح  ۱۵
  عراق  كرمانشاه  قصر شيرين  پرويز خان  ۱۶
  عراق  كرمانشاه  سر پل ذهاب  تپله كوه  ۱۷
  عراق  كرمانشاه  خسروي  خسروي  ۱۸
  قطر  بوشهر  بوشهر  مركز تجاري قطر  ۱۹
  كشورهاي مقابل  بوشهر  كنگان  كنگان  ۲۰
  كشورهاي مقابل  بوشهر  بندر گناوه  گناوه  ۲۱
  افغانستان  سيستان وبلوچستان  زابل  ميلك  ۲۲
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  ميرجاوه  ميرجاوه  ۲۳
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  سراوان  كوهك  ۲۴
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  ايرانشهر  پيشين  ۲۵
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  بنر پسابندر  پسابندر  ۲۶
  افغانستان  سيستان وبلوچستان  تولك  ۴۶ ميل  ۲۷
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  جالق چابهار  چالق  ۲۸
  پاكستان  سيستان وبلوچستان  زابل  ريم دان  ۲۹
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  افغانستان  سيستان وبلوچستان  مرزدوغارون  گمشاد  ۳۰
  افغانستان  خراسان رضوي  مرز باجكيران  دوغارون  ۳۱
  تركمنستان  خراسان رضوي  بيرجند  باجگيران  ۳۲
  افغانستان  جنوبيخراسان   نهبندان  ۷۳ ميل  ۳۳
  افغانستان  خراسان جنوبي  يزدان  دو كوهانه  ۳۴
  افغانستان  خراسان جنوبي  بيرجند  يزدان  ۳۵
  افغانستان  خراسان جنوبي  پرسه سو  ۷۵ميل   ۳۶
  تركمنستان  شمالي خراسان  پرسه سو  پرسه سو  ۳۷
  تركمنستان  گلستان  اينچه برون  پل  ۳۸
  آذربايجان  گيالن  آستارا  آستارا  ۳۹
  آذربايجان  اردبيل  اردبيل  سوارپيله   ۴۰
  آذربايجان  اردبيل  اردبيل  پارس آباد  ۴۱
  آذربايجان  اردبيل  اردبيل  گرمي  ۴۲
  -  خوزستان  آبادان  آبادان  ۴۳
  -  خوزستان  خرمشهر  خرمشهر  ۴۴
  كشورهاي مقابل  هرمزگان  بندر جاسك  بندر جاسك  ۴۵
  كشورهاي مقابل  هرمزگان  جزيره هرمز  جزيره هرمز  ۴۶
  كشورهاي مقابل  هرمزگان  نياب  منطقه تياب  ۴۷
  كشورهاي مقابل  ايالم  بندر گنگ  بنر گنگ  ۴۸
  عراق  ايالم  مهران  مهران  ۴۹
  عراق  ايالم  دهلران  دهلران  ۵۰

  ابراهيم زاده وعباسيان:ماخذ
  :عبارتند ازبطور كلي براي تشكيل بازارچه هاي مرزي اهداف مشتركي برشمرده مي شود كه از جمله مهمترين آنها 

  كمك به توسعه صادرات و ايجاد تعادل در تراز ارزي كشور*
  تثبيت جمعيت در مناطق مرزي و افزايش ضريب امنيت*
  ايجاد اشتغال در شهرهاي مرزي و افزايش ضريب امنيت*
  جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه ملي از طريق كنترل پديده قاچاق*
  همجواري با مرزنشينان كشورهاي همجواربرقراري روابط دوستانه و حس *
  رهنگي و اقتصادي با كشورهاي همسايهف ،پيشگيري ازمهاجرت مردم مرزنشين و كمك به توسعه روابط سياسي*
 

  نقش بازارچه هاي مرزي در ايجاد امنيت مناطق مرزي كشور
مرزي از طريق توسعه تجارت مي  فزايش ضريب امنيت در مناطقا ،داليل مهم ايجاد بازارچه هاي مرزيمعموال يكي از

ر برخي مناطق مرزي امكان فعاليت هاي توليدي نظير د ،باشدبا توجه به اينكه به دليل شرايط خاص جغرافيايي
ا ايجاد بازارچه هاي مرزي از يك طرف انگيزه اقامت در اين مناطق براي اهالي ب ،كشاورزي و دامداري محدود مي باشد
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از طرف ديگر انگيزه اقامت در اين مناق براي اهالي مرزنشين بيشتر مي شودواز طرف ديگر مرز نشين بيشتر مي شودو 
ين در حالي است كه مناطق مرزي به دليل مشخصه هايي ا. دياب با حضور مردم ضريب امنيت در مناطق افزايش مي

فقر و محروميت شديد ساكنان عدم دسترسي به نيازهاي اوليه و در نتيجه  و ،ايين بودن درآمدپ ،چون فقدان اشتغال
آن با مسائل و مشكالت زيادي روبرو هستند كه اين مسئله باعث مهاجرت مرزنشينان به شهرهاي بزرگ وخالي شدن 

و  لاينك با توجه به اين مسائ. ه در نتيجه تاثير آن بر امنيت مرزها به وضوح قابل لمس مي باشدك ،مرزها از سكنه شده
يات پنهان قاچاق كاال در اين نواحي موجب شده است تا دولت ها در سالم سازي مناطق همچنين عدم كنترل و عمل

مشترك ين گونه همكاريها در قالب بازارچه هاي ا ،مرز نشين به شيوه نويني از همكاريهاي منطقه اي هدايت شوند
وع خود تحولي بنيادين در ز شناخته ترين روش هاي توسعه اقتصاديمناطق مرزنشين به شمار مي رود كه در نا ،مرزي

ثبيت جمعيت مرز نشين كاهش قاچاق وافزايش سطح درآمد وبه تبع آن افزايش رفاه واهداف امنيتي از ت ،توليد اشتغال
يجادامنيت اجتماعي و نهايتا توسعه پايدار ناحيه ا ،يجاد امنيت سياسي مرزهاي زمينيا ،جمله تامين امنيت اقتصادي
بازارچه ها بوده را ايجاد مي نمايد در واقع معموال تبعيض و نابرابري در بهره مندي از فرصت  اي كه از جمله اهداف اين

رفتارآن گ) ياستانهاي مرز( ههاي اشتغال ودرآمد مهمترين عاملي است كه بيشتر استانهاي كشور با آن مواجه بود
بي توجهي مركز نسبت به پيرامون دامنه ي  ر اين مياند. دبودهو پيامدهايي همچون فقر و قاچاق را در پي داشته ودار

نين امري ساكنان مناطق را وا داشته كه به دنبال شيو هاي جديد كسب و كار چ. تاين مساائل را گسترده تر كرده اس
 ،ولت نيز در برابر چنين وضعي به دنبال راهكارهايي جهت كاهش تبعات منفي اقتصاديد. داز جمله قاچاق كاال بپردازن

ذابازارچه هاي مرزي و ايجاذ منطقه تجاري كه بتوان در ل ،)۱۳۸۹:۱۳۹ارمغان،(رهنگي اين كاركردها است ف ،جتماعيا
اهكارهاي اصولي مقابله با اين ناهنجاري است و تنها در آن صورت است ر ،را نظم بخشيد چارچوب آن شبكه غير رسمي

يل به كسب و كار مشروع و قانوني مي باشند و ستيز كه مي توان از لحاظ امنيت وسياسي محيط را براي كساني كه ما
املي در جهت ايجاد ثبات و كنترل اجتماعي ع ،با مقررات را ندارندمساعد نمودبه عبارت ديگر ايجاد بازارچه هاي مرزي

لب ز اين رواقدام دولت در جهت زدودن فقر و تامين امنيت وجلوگيري از تنش در قاا. ددر مناطق مرزي به شمار مي رو
  ).۱۳۸۶:۲۵۸سماعيل زاده،ا ،سعيدي( دبازارچه هاي مرزي اقدامي بسيار مهم و اساسي محسوب مي شو

  مشكالت بازاچه هاي مرزي كشور
يله وران و مسافران توسط سازمانهاي زيربط كه با هدف پ ،جاره بها و تعرفه هاي سنگين از غرفه دارانا ،اخذ عوارض*

  .موجبات ناراحتي پيله وران محلي را به دنبال دارد و ،بازارچه هاي مرزي درتضاد بوده
  ...اسيسات اداري وت ،وختس ،لفنت ،فقدان يا كمبود امكانات زيربنايي همچون گاز*
  و نامناسب بودن جاده هاي ارتباطي بازارچه هاي مرزي عب العبور بودنص ،طوالني*
ندارد و بهداشت و همچنين كمبود امكانات و عدم حضور دائمي و به موقع كاركنان مسئول از جمله اداره استا*

  تجهيزات مناسب و پيشرفته در مناطق
دين معني كه وابستگي كامل به طرف ايراني و عدم احداث بازارچه در آن طرف ب ،يك طرفه بودن بازارچه هاي مرزي*

  .مرز مي باشد
  پيشينه تحقيق

مرزي در توسعه نظم و امنيت در ايران صورت گرفته مي توان  از جمله منابعي كه مستقيما در ارتباط با ناثير بازارچه ها
به مقاله الهي انزايي وليال مهدي پورتحت عنوان نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت مناطق مرزي استان گلستان اشاره 

قيم و دو آنان بر اين اصل معتقد بودند كه امنيت و توسعه در مناطق مرزي با همبستگي باالداراي رابطه اي مست كرد
اثير مستقيمي بر فرايند تحقق امنيت مي ت ،سويه با يكديگر مي باشند به گونه اي كه هر اقدامي درفرايند تحقق توسعه
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وهمچنين دكتر عيسي ابراهيم زاده و مريم رضايي در مقاله خود تحت عنوان نقش بازارچه مرزي  .گذارد و برعكس
ين اصل تاكيد داشته كه ايجاد بازارچه هاي مرزي مهران باعث ايجاد مهران در توسعه امنيت منطقه پرداخته و بر ا

فرصت هاي شغلي در منطقه شده و انگيزه مرز نشينان براي عدم ترك منطقه و حضور ثبات در نقطه مرزي بيشتر شده 
  .و همين مسئله امنيت را در اين منطقه پايدار تر نموده است

  روش تحقيق
رويكردتوصيفي و تحليلي و با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي و مشاهدات عيني سعي در اين پژوهش با استفاده از 

خراسان جنوبي را در توسعه نظم و امنيت همان  يتا به مطالعه و بررسي نقش و تاثير بازارچه هاي مرز شده است
  .منطقه پرداخته شود
  فرضيه هاي تحقيق

امنيت نظم وايجاد  كه اين خود مي توانددر مي شودشتغال اباعث ايجادبه نظر مي رسد بازارچه هاي مرزي  -۱
 .شودموثر واقع در منطقه 

  .باعث افزايش امنيت در خراسان جنوبي شده است يكنترل قاچاق در بازارچه هاي مرزبه نظر مي رسد  -۲
  موقعيت جغرافيايي

 ۴۶ و درجه ۵۷ بين كه باشد مي مساحت مربع كيلومتر ۸۲۸۶۴ داراي ايران، استان ترين شرقي جنوبي، خراسان استان
 گرفته قرار شمالي عرض دقيقه ۱۴ و درجه ۳۴ تا دقيقه ۳۵ و درجه ۳۰ و شرقي طول دقيقه ۵۷ و درجه ۶۰ تا دقيقه
 استان به شمال از افغانستان، كشور با شرق، از استان اين .تاس داده اختصاص خود به را كشور مساحت از%  ۴۷/۵ و

 براساس. است همسايه بلوچستان و سيستان استان با جنوب از و كرمان و يزد استانهاي به غرب از ،رضوي خراسان
 با) نهبندان و سربيشه سرايان، درميان، قائنات، بيرجند،( شهرستان ۶ داراي جنوبي خراسان كشوري، تقسيمات آخرين
 .باشد مي سكنه از خالي آبادي ۵۰۴۱ و سكنه داراي آبادي ۲۰۶۱ دهستان، ۴۲ بخش، ۱۶ شهر، ۱۷ بيرجند، مركزيت
. رسد مي ميليمتر ۱۵۰ به استان ساليانه بارندگي متوسط كه است بياباني و خشك نوع از استان اقليم هوا و آب

جمعيت كشور در  .است شده گزارش سانتيگراد درجه ۵/۲۱ شده ثبت دماي ترين پايين و ۴۴ هساالن دماي حداكثر
كيلومتر مرز مشترك  ۴۳۰استان خراسان چنوبي ).مركز آمار ايران( دنفر مي باشهزار  ۶۶۲۵۳۴برابر است  ۱۳۹۰سال 

 .با كشور افغانستان دارد
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  نقشه موقعيت جغرافيايي و مرزهاي خراسان جنوبي: ۱شكل شماره 

  معرفي بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي
  )نهرستان نهبنداش(معرفي بازارچه مرزي دوكوهانه 

كيلومتري شهرستان نهبندان و  ۹۲كيلومتري مركز دهستان بندان و در فاصله  ۵۵دو كوهانه در فاصله بازارچه مرزي 
كيلومتر  ۳۳۰كيلومتري مركز استان واقع گرديده است فاصله اين بازارچه تا مركز استان فراه افغانستان  ۲۹۲در فاصله 

   .دكيلومتر مي باش ۳۰۰و استان كابل 
  )ههرستان سربيشش( ۷۸معرفي بازارچه مرزي ميل 

كيلومتري شهرستان سربيشه و در  ۱۴۵كيلومتري مركز دهستان درح و در فاصله  ۵۵در فاصله  ۷۸بازارچه مرزي ميل 
نفر كارگر را جذب كار  ۳۰۰الي  ۲۰۰اين بازارچه روزانه تعداد  .تكيلومتري مركز استان واقع گرديده اس ۲۱۰فاصله 

كاال مي باشد كه اشتغال اين كارگران در جهت امنيت پايدار و همچنين جلوگيري  كرده و مشغول جابجايي و بارگيري
  .دكمك بسزايي ايفا مي نماي... از قاچاق كاال و شرارت و آدم ربايي و 

  )نهرستان درمياش( ۷۳معرفي بازارچه مرزي ميل 

كيلومتري مركز استان قرار دارد و  ۱۷۰كيلومتري شهرستان درميان و در فاصله  ۷۵در فاصله  ۷۳بازارچه مرزي ميل 
روبروي روستاي  ۷۳اين بازارچه در مجاورت پاسگاه مرزي ميل  .تشروع نموده اس ۱۳۷۲فعاليت خود را از ابتداي سال 

شيندند و فراه افغانستان هم مرز مي باشد و  ،كاريزك افغانستان واقع گرديده است و همچنين با شهرستانهاي انار دره
از زير  ۷۳بازارچه مرزي ميل  .دنفر روزانه بطور مستقيم در بازارچه فعاليت مي نماين ۱۰۰-۵۰د هم اكنون تعدا

   .تساختهاي بسيار مناسبي برخوردار اس

  )تهرستان قايناش(بازارچه مرزي يزدان 
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 ۲۷۰كيلومتري شهرستان قاين و در  ۱۶۴كيلومتري بخش زيركوه و در  ۸۰بازارچه مرزي يزدان قاينات در فاصله 
نزديكترين نقاط جمعيتي كشور  .تشروع نموده اس ۱۳۷۲كيلومتري مركز استان قرار دارد و فعاليت خود را از سال 

نفر و همچنين شهرستانهاي هرا ت،  ۶۰۰۰كيلومتري با جمعيتي بالغ بر  ۲مقابل عبارتند از روستاي كالته نظر در 
  .انار دره و ادرسكن ،شيندند

  : اهداف تشكيل بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي
  . توسعه و سالم سازي مبادالت مرزي -۱
  .ايجاد اشتغال و كمك به معيشت مرزنشينان -۲
  .تثبيت جمعيت در مناطق مرزي و افزايش ضريب امنيت در اين مناطق -۳
  .جلوگيري از قاچاق كاال در حاشيه مرزها -۴
  .استان و شهرستانهاي نوار مرز كمك به واحدهاي توليدي -۵
  .توسعه روابط سالم بين مرزنشينان كشورهاي همسايه - ۶
  .ايجاد امنيت و بستري براي زندگي سالم -۷

  و تحليل تجزيه
و  يجوار همويژگي خاص  جوار همهاي  هاي تجاري خراسان جنوبي نسبت به ساير استان مزيت ينتر مهميكي از 

بيشترين مرز مشترك با كشور افغانستان و نيز وجود چهار بازارچه مرزي فعال و همچنين قرار گرفتن اين استان در 
هاي مهم در ايجاد اشتغال و  هاي مرزي به عنوان يكي از اهرم بازارچه. شرق به غرب كشور است -جنوب - كريدر شمال

هاي اقتصادي كشور  قابل توجهي در فعاليت يرتأثگذشته پيوسته  هاي در سال جوار همتوسعه روابط تجاري با كشورهاي 
اگرچه كاركرد برخي . هاي مرزي است و استان داشتند كه تداوم اين رونق اقتصادي منوط به رفع مشكالت بازارچه

امور اقتصادي ها نوعي مصداق و تبلور حضور مستقيم مردم در  ها است، اما اين بازارچه با برخي نارسايي توأمها  بازارچه
هاي موثري را  توسعه تجارت غير نفتي گام كشور همچونمنطقه بوده و تاكنون توانستند در تحقق اهداف اقتصادي 

هاي شغلي در شرايطي كه  در ايجاد فرصت كه يطورها در اشتغال استان موثر بوده به  همچنين اين بازارچه. بردارند
هاي مرزي احياء  امروز احياء بازارچه. كنند است، نقش مهمي را ايفا مي هاي بزرگ دولت مشكل بيكاري از جمله دغدغه
 دادوستدرزهاي كشور همواره محل م. درود و بايد از سوي مسئوالن به آن بيشتر پرداخته شو اقتصاد مرزي به شمار مي

و  آورند يمقاچاق روي  يها يتفعالغير قانوني كاالي قاچاق بوده است و ساكنان مناطق مرزي براي گذران زندگي با به 
 .اند بودهبه شهرها به دنبال يافتن شغل و در آمد يا با مهاجرت 

ايجاد بازارچه هاي مرزي در نقاط مرزي يكي از عواملي است اشتغال الزم را در مناطق مرزي ايجاد نموده و مانع از 
 توان يم ه عنوان مثالبه وجود آورد منطقهدر نظم و امنيت را  تواند يمشهرها شده كه اين خود ه مردم ب يها مهاجرت

عدم اشتغال  صورتآيد در  به وجودبه وجود عاملي اشاره كرد كه در نبود بازارچه هاي مرزي براي يك منطقه يا شهر 
كار يا كنند و چون در شهرها زمينه هاي الزم براي  مهاجرتممكن است اهالي نقاط مرزي براي يافتن كار به شهرها 

در مناطق حاشيه نشين شهر در حلبي آبادها ساكن  كنند يمكه به اميد يافتن كار مهاجرت  ييها آنندارد  اسكان وجود
مثبتي كه  يراتتأثاز  يكيد؛ و امنيت منطقه را به خطر انداز تواند يمشده و به كارهاي غير مشروع روي آورند كه اين 

كه اين عامل با كنترل ورود و خروج  باشد يمبراي منطقه به وجود آورد امنيت اقتصادي  تواند يمبازارچه هاي مرزي 
و  يافتنيتوسعه دم ع. تامنيت حياتي اس ينتأم اقتصاد درز طرفي نقش ا. دگير يمكاالها كه در نواحي مرزي صورت 
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از  توان يم. دانگيز يماجتماعي را بر  هاي يناآرامو  كند يموحيه ملي را تضعيف ، رمحروميت از رفاه اقتصادي و اجتماعي
. دياد كر المللي ينبمنطقه اي و  ،امنيتي در سطوح مختلف فردي هاي ياستس يدر ورااقتصاد به عنوان عامل هميشه 

ملي است و لذا تقويت آن به تقويت دولت ملي و افزايش امنيت ضريب ملي  يها ارزشضيعت خوب اقتصادي يكي از و
ملي از آن براي دستيابي به  يها دولتكه  آيد يمو باالخره اين كه اقتصاد ابزار خوب و كار آمد به شمار  شود يممنتهي 
 يينو تعيك سياست گذاري توسعه اي  توانند يمازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي ب. دگيرن يمياري  يتيشانامناهداف 
مستقيمي بر امنيت منطقه  يرتأث باشد كهاين مناطق  يرارفاه به كنند ينتأم عوامل توسعه و توسعه آفريني و ي كننده

بهره برداري  بر يدتاكالزم و  يها ساختزير  ينتأمدارد و هر گونه سياست گذاري توسعه اي در مناطق مرزي مستلزم 
  . انساني و طبيعي اين مناطق است هاي يتوانمندبهينه ساز 

فوق هر گونه پيشنهاد جهت بهبود نظم و امنيت خراسان جنوبي نياز به برنامه ريزي و سياست گذاري  مالحظاتبنا به 
در اين راستا ايجاد بازارچه هاي مشترك جهت رونق تجارت و اشتغال مردم و سازماندهي  دارد كهصحيح و اصولي 

گام مهمي در فعال نمودن  تواند يم ها رچهبازاوسعه اين ت. درو يمقدامي مهم به شمار ، ا)قاچاق(مبادالت غير رسمي 
 تواند يمين موضوع ا. دهستن يتفعالبالقوه تجاري مناطق مرزي كشور باشد كه به شكل غير رسمي در حال  يها كانال

  .منطقه باشدنويد دهنده وضعيت اقتصادي مناسبي براي 

  نتيجه گيري

همواره از اهداف كشورها بوده و احداث بازار چه هاي  ينانمرزنش...) و اشتغال و درآمد(امنيت مرزها و اقتصاد  ينتأم
و  اهش قاچاق كاال در مناطق مرزي و افزايش امنيت ملي، كيجاد اشتغال، امرزي اولين گام جهت محروميت زدايي

ب دوران بازسازي و روند توسعه اقتصادي است و انتخا يژهوكه بازارچه هاي مرزي محصول  آنجاز ا. دباش يم منطقه اي
تخاذ سياست توسعه و رشد اقتصادي هماهنگ بوده است لذا اهداف گوناگون و معين ، اآن براي تشكل بازرگاني مرزي

اقتصادي و سياسي در آن لحاظ شده است و به ويژه اينكه بيشتر نقاط مرزي محروميت دارند و نبود هر گونه فعاليت و 
بازارچه اهرمي از فعاليت اقتصادي است كه موجب گردش آن مناطق محسوس است و تحرك صنعتي و كشاورزي در 
 ها بازارچه ي سامانههمين دليل  شود بهدر نهايت سرمايه گذاري مي  انداز و پس يجاد، اجريان پول و افزايش درآمد

و باعث  شود يماز آنهاداراي نقش پر اهميتي در اقتصاد نواحي مرزي  يعليرغم غير رسمي بودن و محلي بودن بعض
 سترش، گمتقابل اقتصادي هاي يهمكار تواند توسعهو مي  شود يمبود زندگي ساكنان نقاط مرزي اين استان به

 .آورد به وجودمرز نشين و باالخره بهبود امنيت را در اين مناطق  مناطقيجاد صلح و ثبات در اين ، امحلي بازارهاي

  
  پيشنهادات

  .و خطوط ارتباطي بازارچه هاي مرزي ها راهتوسعه و بهسازي *
كه اين كار شرايط الزم را جهت باال بردن  ها بازارچهداران و فروشندگان و مباشران از قوانين حاكم بر  غرفهآشنايي *

  .آورد يممبادالت خارجي فراهم 
  .ثر افتداق كاال مودر كاهش قاچ تواند يمگمركي  هاي يريگو كاهش سخت  ها بازارچهشفاف سازي قوانين و مقررات *
  بومي كردن امنيت و ايجاد مردم ساالري ديني*
انسداد مرزها جهت جلوگيري از قاچاق صادرات و واردات كاال و در نتيجه رويكرد قانونمند صادرات و واردات كاال از *

  ).و گمرك ها بازارچه( يمبادي قانون
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  مرزي براي كاهش مهاجرتايجاد امكانات و تسهيالت رفاهي مورد نياز جمعيت مناطق *
  ها بازارچهمبادالت تجاري از طريق  گسترشمذاكرات ديپلماتيك با مقامات كشورهاي همسايه براي *
تا بدين وسيله زمينه را جهت سرمايه  اند شدهسرمايه گذاري دولت در مناطقي كه بازارچه هاي مرزي در آن ايجاد *

 .گداري بخش خصوصي فراهم سازد
  

  منابع
، قش بازارچه هاي مرزي در تامبن امنيت مناطق مرزي، ن)۱۳۸۶(د ال، خزاده يلاصغر اسماعلي ، عسعيدي -۱

 ذربايجان غربي، آجموعه مقاالت همايش مرزم
و جايگاه ساختاري و عملكردي آن  ينانمرزنش هاي يتعاونحليلي بر ت) ۱۳۸۴(ز رامر، فريماني، بابراهيم زاده، عيسي -۲

 .هران، ت۵۱ماره ، شجغرافيايي يها پژوهشدر سيستان بلوچستان، 
) دمطالعه موردي شهر تايبا(بررسي امنيت شهري در شهرهاي مرزي ) ۱۳۸۹( يل، عسن، شعاع برآبادي، حكامران -۳

 .هران، ت۲۵ماره ، شال هشتم، سصلنامه جغرافياف
جتماعي و ا ،برنامه پنجم توسعه اقتصادي اندازشم ، چو پايانه هاي مرزي ها ازارچه، ب)۱۳۸۹(ب ين، زكسرايي -۴

 انشگاه ايالم، دها چالشو  ها رصت، فو بازارچه هاي مرزي ها يانهپاجموعه مقاالت همايش ملي ، مفرهنگي كشور
 .هران، تفتر مطالعات اقتصادي، دو مبادالت مرزي ها بازارچهصالح نظام اجرايي ا) ۱۳۸۳( يوزارت بازرگان -۵
، بازارچه هاي مرزي در توسعه فضايي مناطق مرزيقش ن) ۱۳۸۴(ر لي اكب، عخر فاطمي، فميد رضا، حمحمدي - ۶

 .هران، تصلنامه ژئوپلتيك، ف)يرانگ باجبازارچه مرزي :پژوهش موردي(
صل نامه ، فطالعه موردي بازارچه مرزي استان خراسان؛ موسعه و امنيت مرزي، ت)۱۳۸۹(ن صغر و همكارا، اروشن -۷

 .۱۰۹- ۱۳۹، ص ۱شماره يش ، پال اول، سو فنون مرزعلمي تخصصي دانشكده علوم 
 .هران، تنتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، اطالعات امنيت ملي، م)۱۳۸۰(ر صغ، اافتخاري -۸
 اقتصادي هاي يبررسعاونت برنامه ريزي و ، مزارت بازرگاني، و)۱۳۷۱( يآيين نامه بازارچه هاي مرز -۹
، بازرگاني و اقتصاد مناطق مرزنشين اختار مبادالت بازارچه هاي مرزي و نقش آن در، س)۱۳۸۴( يل، عمحمودي -۱۰
 .هران، تبازرگاني يها و پژوهشوسسه مطالعات م
 .انشگاه تهران، دمايش ملي مرزها، هامنيت ينتأمسهيل مبادالت مرزي و ، ت)۱۳۸۲( يل، عمحمدي -۱۱
 ۳۵هداف و وظايف بازارچه هاي مرزي و نقش گمرك، شماره ، ا)۱۳۷۸( يگمرك جمهوري اسالم -۱۲
، توسعه بازارچه هاي مرزي استان كردستان و نقش آن در اقتصاد استان يها راه ررسي، ب)۱۳۸۳(سين ، حكاشفي -۱۳
 .هران، تبازرگاني يها پژوهشوسسه مطالعات و م
بيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي ، ت)۱۳۸۹۹(ن صطفي و همكارا، مقادري حاجت -۱۴

 پيرامون
، در مرز ايران و تركمنستان يرانگ باج:ورد، مآن بر مناطق مرزي يرتأثازگشايي مرزها و ، ب)۱۳۸۱( يمحمد پور فعل -۱۵
 .هران، تانشگاه تربيت مدرس، دكارشناسي ارشد نامه ياناپ
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