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  چكيده
به اي از لحاظ ارزش اقتصادي و همچنين جذب گردشگران،  يژهو يگاهجا ،شوركمرزي  شهرهاي هاي بازارچهير هاي اخ در سال

خالء  ها، اين بازارچه .اند كرده پيدا كشورهاي همسايه،مرز مشترك با  يلومترصدها كله شرايط مناسب از جم داشتن يلدل
تواند  يامر خود م ينكه انمايند،   يم يريمرزها جلوگ يهشدن حاش يموجود در محدوده مرزها را جبران كرده و از خالاقتصادي 

و  يمرز يها ها و گذرگاه بازارچه يانداز با راه. واقع شودثر ؤم ياراز قاچاق، بس يريمرزها و جلوگ يتامن يبدر باال بردن ضر
توسعه  .يابد يمنطقه رونق م ينمردم مرزنش يو اقتصاد يشتيمع يتوضع ها،مرز ياقتصاد يها يتاز ظرف ينهاستفاده به

هاي مرزنشينان  تگيري از قابلي عنايت به مقوله امنيت مرزي و بهره در شهرهاي مرزي با اقتصادي مناطق دور افتاده و محروم
ارتقا داده و رونق خاصي به اقتصاد ساكنين حاشيه مطرح نموده و هاي مرزي را  در دفاع از حدود و ثغور كشور، اهميت بازارچه

ها پتانسيل تبديل كردن شهرهاي مرزي به شهرهايي با هدف گردشگري را نيز  از طرف ديگر، بازارچه. بخشد مي مرزهاي رسمي
جذب گردشگر داخلي و خارجي موجب رشد و  .وانند موجب توسعه اين صنعت درآمدزاي دنياي معاصر شوندت دارا هستند و مي

بسترسازي مناسب به منظور تسهيل در امور خدماتي شود و در اين زمينه  ميشكوفايي اقتصادي مناطق مختلف كشور 
در اين مقاله، ضمن شناسائي و  .است رزيشهرهاي مگردشگران يكي از مهمترين راههاي جذب توريست داخلي و خارجي به 

ها براي رسيدن به هدف  هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان، به چگونگي روند توسعه اين بازارچه معرفي برخي از بازارچه
  . سازي اين استان بر پايه گردشگري شهري پرداخته شده است قطب

 

  شهري بازارچه مرزي، امنيت، اقتصاد، گردشگري :يديكل واژگان
  
  

  :مقدمه
توسعه الزم است به دنبال  امروزه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه معرفي شده و كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به

اي بين كشورها گسترش مبادالت منطقه ،تجارت جهاني از جمله روشهاي حضور در .تر در تجارت جهاني باشندحضوري جدي
توان به ايجاد اعتماد و كاهش زيادي براي هر كشور دارد از جمله مهمترين آنها مي ادالت فوايدگسترش اينگونه مب. باشدمي

بخش  كشورهاي همسايه اشاره كرد، مشكلي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و همواره تشنجات مرزي
   .شوداحتمالي با همسايگان مي راي برخوردهايقابل توجهي از درآمدهاي محدود اين كشورها صرف تهيه تسليحات نظامي ب

صنعت  ينا ينكاهمو رود، يجهان به شمار م ياقتصاد يهايتفعال يناز پررونق تر يكي ي،گردشگر ،امروز همچنين در دنياي
 يعو اجتما يدر توسعه اقتصاد يبه قدر يگردشگر امروزه. كنديدر سطح جهان حركت م ياقتصاد يگرد يهااز بخش يعترسر
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 ييمنابع درآمدزا ينمهمتر يبنديمتقس در. داننام نهاده "يصادرات نامرئ"دارد كه اقتصاددانان آن را در  يتكشورها اهم
در رتبه دوم و  يمطرح شده، پس از آن صنعت خودروساز يصنعت يتفعال ينكشورها در جهان، صنعت نفت بعنوان پردرآمدتر

-يتانداز فعالاز آنجا كه چشم اما .قرار گرفته است يبند يمتقس ينمكان سوم او جذب گردشگر در  يسمپس از آن صنعت تور
 ينكهشود و با توجه به ايطبيعي جهان كاسته م يرو هر روزه از مقدار ذخا يستو اكتشافات آن چندان روشن ن ينفت يها

 يشب يتاهم يسمرسد صنعت توريظر مبه ن ،دهديشعاع قرار مالجهان را تحت يخودروساز يعصنا يعبطور سر يمال يهابحران
 يكه دارا يرانهمچون ا ييكشورها ييفضا ينچن در .بشر به خود اختصاص داده است يو اجتماع يفرد يزندگ دررا  يشياز پ
 يهمچون فضا ييهاشاخص يتها و تقويرساختتوانند با بهبود زيهستند م يخيتار يهاو جاذبه يگردشگر يباال يتظرف

 يرا برا يخوب يطشرا يطيمح يستو ز يعيطب يرو ذخا يو انسان يفرهنگ يتوضع يسم،سفر و تور يهارساختيكسب و كار، ز
هر چند  .است رسد تا به امروز چندان بدان توجه نشدهيكه به نظر م يصنعت به خود اختصاص دهد، امر يناز ا مدزاييدرآ

  .اندخبر داده يسمكشور برتر جذب تور 10 يندر ب يرانكشور، بارها و بارها از قرار گرفتن ا يمسئوالن گردشگر
. هاي فراواني براي آن دارند، است گردشگري امروزه يكي از صنايع درآمدزا و نوين اقتصادي براي كشورهايي كه پتانسيل

ن با داشتن مرز كشور ايرا. ها سعي دارند تا درآمد سالم و فراواني بدست آورند هاي گوناگون از اين پتانسيل كشورها با استفاده
هاي مختلفي موجب سرازير  توانند به گونه هر يك از اين شهرهاي مرزي مي. طوالني با كشورهاي زيادي در منطقه ارتباط دارد

حضور گردشگران داخلي و توريست هاي خارجي همچنين موجب . شدن درآمد از طريق جذب گردشگران به كشور شوند
مكاني مهم براي جلب گردشگر، عمران و آباداني شهر، هاي مرزي  بازارچه .معه خواهد بودتبادل فرهنگ و انديشه بين افراد جا

امنيت در اين مسئله بسيار با اهميت است و بايد به  .ساكنين شهرهاي مرزي است رونق اقتصادي و محل كسب و كار براي
  . ردعنوان يكي از مهمترين فاكتورها در شهرهاي مرزي مورد توجه مسئولين قرار گي

تبادالت تجاري مرزنشينان با كشورهاي همسايه، سالهاست كه در شهرهاي مرزي ايران رواج داشته و خود به نوعي تجارت در 
اين اساس ايجاد بازارچه هاي  بر. اين مناطق تبديل شده كه معيشت عده اي از ساكنان نقاط صفر مرزي را تامين مي كند

  .تاست نيز در جهت قانوني كردن تبادالت مرزنشينان شكل گرفمرزي كه اصوال خاص كشورهاي جهان سوم 
مين معيشت ساكنان اين مناطق، كنترل قاچاق كاال و افزايش أبا اهدافي نظير ايجاد اشتغال و ت هاي مرزي اصوالًايجاد بازارچه

ها قق يافته و اداره اين بازارچهتوان اذعان كرد كه اين اهداف تاكنون به صورت واقعي تحاما نمي ،گيرندامنيت مرزها شكل مي
  .)1: 1389زاده،  حاجي(هاي مرزي شده استمنجر به رونق اقتصادي مناطق شهري و روستايي محدوده

نسبت به آن تأمل و دقت الزم به  يدكه با آورند يرا به وجود م ييفضا ،ها واقع شدن در كنار مرز يلبه دل يمرز يها بازارچه
 يياز مرزها يدرا فراهم كند با يو امكانات سازندگ يطبرقرار كرده و شرا يتبخواهد در كشور امن يتدر واقع هر دول. يدعمل آ

  .مطمئن برخوردار باشد
توانند نقش بسيار مهمي در  هاي مرزي با هدف جذب گردشگران داخلي و خارجي در شهرهاي مرزي ايران مي بنابراين بازارچه

باشد،  هاي مرزي فراواني با كشورهاي همسايه مي و بلوچستان كه داراي بازارچه استان سيستان. اقتصاد كشور ايفا كنند
  . تواند نقش استراتژيكي در اين زمينه در منطقه و كشور ايفا كند مي
  

  مفهوم امنيت مرزي و جايگاه آن در گردشگري
كشور و قانوني كردن تردد  مفهوم امنيت مرزي به معني جلوگيري از هر گونه اعمال منافي قانون در طول مرزهاي يك

بديهي است امنيت . هاي مجازي مرزي است اشخاص و حمل و نقل كاال و حيوانات اهلي با رعايت ضوابط قانوني از طريق دروازه
اي محكم براي امنيت انساني با ابعاد متنوعش در داخل كشور است و هر گونه ناامني در مرز قادر است در  مرزها پشتوانه
قتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و نظامي داخل كشور اخالل ايجاد كند و در مقابل امنيت مطلوب قادر سيستم هاي ا

در  .)2: 1390اسكندري، (اي را به خود اختصاص دهد است در حد خود در امنيت مرزي و داخلي كشور سهم بسيار برجسته
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ترين مسايل مربوط به اين ناامني ها،  اند كه عمده اند، دريافتهاين راستا، كشورهايي كه درگير ناامني در مناطق مرزي خود بوده 
به عبارت ديگر شرايط فقر و تنگدستي در اين مناطق . آمدهاي تبعي آن بوده است ناشي از شرايط توسعه نيافتگي و پي

در . اين مناطق گرددهاي به وجود آمده در  برداري از سر پل تواند محيط مناسبي جهت ناامني و تحريك دشمنان در بهره مي
 با همچنين. دارد كشور يك مركزي و مرزي مناطق بين تعادل عدم با مستقيمي ارتباط مرزي، مناطق نيافتگي واقع توسعه

عندليب، (شود مي منتقل كشور كل به بالفاصله و مستقيم طور به آن نتايج مرزي، مناطق در نيافتگي توسعه و ناامني گسترش
1380 :3-2.(  

شوند  تشكيل مرزها با داليل متنوعي ايجاد مي. هستند زمين روي بر انسان هاي تهدست ساخ رهامرزهاي بين كشو بطور ساده
 و اجتماعي مهم هاي آنها قادرند ميزبان تمامي سياست. بندي كرد توان آنها را بر اساس اهداف و چگونگي استفاده تقسيم و مي

 كه باشند مي حاكم استداللي هاي پروسه از هايي ساخته دست مرزها ديگر، متفاوت ديدگاه كامالً از. باشند اقتصادي هاي فعاليت
 و يابند تغيير توانند مي ها اين پروسه. شوند ها مي ينيك قلمرو و مردم آن از ديگر سرزم هاي سرزمين كردن محدود به منجر
باشند و نه براي اهداف ضروري كه مدت طوالني  داشته وجود كنند جلب را ما نظر است ممكن كه هايي پديده بقاياي بر مرزها

. هستنداما مرزها بصورت ذاتي مبهم  ،باشند اگر چه هنوز مطالعات درباره مرزها به داليل مختلف ضروري مي. يابند ادامه مي
هاي سياسي  تمسئولي و ملي فضاهاي از بيشتر خانه مانند سرزمين فضاي تا كند تغيير و شود تر وسيع بايد مرزها درباره تفكر

به بيان ديگر ما براي درك موضوع مرزها . براي دنبال كردن زندگي آرام فراتر از مرزهاي هر كشور خاص در نظر گرفته شود
بلكه مانند يك ساختار در حال تحول  ،نياز داريم تا آنها را به صورت يك چيز ثابت نبينيم يا چيزي كه بايد به آن غلبه كرد

موضوع مرزها، به علت تأثيرات واقعي و به خاطر تأثيرات ذهني كه . مرزها دوباره بررسي شود ستگيشايبايد شايستگي و نا
   .)Agnew, 2008: 1( .كنند دارند در جهان در قلمرو خاص عمل مي

زمينه  كشور ايران با توجه به اينكه كالبد طبيعي سرزمين آن با ارائه تواناييهاي بالقوه موضعي، حاوي اختالفات بس عميق در
بازدهي محيط است، بنابراين اين اختالفات و ناهمگوني در سطوح محيطي خود موجب گسيختگي عميقي در زمينه توزيع 

به ويژه اينكه، بخش وسيعي از سرزمين ايران در . فضايي جمعيت و فعاليت شده و فضاهاي خالي و پرتراكمي را ايجاد مي كند
: 1388جان پرور، (خشونت طبيعت، بازده آني و صرفه اقتصادي را برآورده نمي كند مناطقي قرار دارد كه با توجه به خست و

12( .  
. است داشته دنبال به كشور در را اي-عالوه بر آن تمركزگرايي در سياست هاي رشد و توسعه اقتصادي، نابرابري هاي منطقه

 شكاف افزايش و مهاجرت سرمايه، و انساني نيروي جاييجاب فضا، از نامتناسب گيري بهره باعث نابرابري اين تئوريك، ديد از كه
هر چند نابرابري هاي فضايي در درجه نخست به قابليت هاي فيزيكي و ذاتي . وردار و محروم شده استبرخ مناطق ميان

هاي  مناطق بستگي دارد اما نظام اقتصادي، شيوه توليد و مبادله و چگونگي سرمايه گذاري ها سبب مي شود تا از قابليت
   .محدود نيز درست استفاده نشود

در جنوب شرق ايران، مناطق مرزي استان سيستان و بلوچستان يكي از بارزترين موارد نابرابري فضايي را به لحاظ توسعه 
اقتصادي در كشور داراست كه به دليل دور افتادگي، پرت بودن، در حاشيه بودن و به ويژه گسستگي فضاي سرزميني آن از 

شور، تأثير گذاري اين منطقه در مقياس كشوري را بسيار كم رنگ كرده و باعث شده كه اين استان يكي از مناطقي بقيه ك
 كشور هاي استان ترين نيافته توسعه جزو كشور بر حاكم اقتصادي هاي سياست و طبيعيش هاي-باشد كه با توجه به قابليت

  . شود
راههاي  از خود زندگي مايحتاج تامين در ناتواني و اقتصادي بد وضعيت و تانافغانس و ايران مرزي منطقه در توسعه عدم اين

قانوني باعث شده است كه مردم اين مناطق كه عموما نيز به خاطر كمبود اشتغال در اين مناطق بيكار مي باشند بازيچه 
افراد بكنند و در مقابل آن دستمزد بسيار  غير قانوني براي اين يقسرمايه داران بزرگ قرار گرفته و اقدام به واردات كاال از طر

  . )13: 1388همان قبلي، (اندكي را دريافت كنند
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توان  باشد، مي با توجه به اينكه امروزه گردشگري يكي از صنايع مهم در جذب سرمايه به مناطق با قابليت و پتانسيل بالقوه مي
  . باشند ها براي جذب گردشگران مي كي از اين قابليتهاي مرزي ي الخصوص بازارچه اذعان كرد كه شهرهاي مرزي و علي

بر بهبود روند  ينكهصنعت عالوه بر ا ينها استفاده نمود چرا كه ا يتاز همه توانها و ظرف يدبا يدر توسعه صنعت گردشگر
افزون جوانان مهاجرت روز يگرد يشهر گشته و از سو يباعث رونق اقتصاد، بلكه گذارد يم يرمردم شهر به طور كل تأث يزندگ

را به شهرهاي مرزي  ياست را كاهش داده و روح زندگ يشدر حال افزا يستز يكاف يزهعدم وجود اشتغال و انگ يلرا كه به دل
  .بازگرداند

  
   :هاي مرزي در ايران گيري بازارچه نحوه شكلتاريخچه و مروري بر 

وهستاني و بياباني ايران كه همواره دليل موجه هاي ك طبيعت منزوي و غير حاصلخيز مناطق مرزنشين، بخصوص در عرصه
داشته است كه تسهيالتي براي اين مناطق  هاي وقت را بر آن مي ثباتي جمعيت در اين مناطق بوده، دولت براي توسعه فقر و بي

  ).143: 1383زاده،  محمودي، حسن(منظور نمايند
يك اليحه قانوني در قانون مبادالت مرزي ايران مستتر ، اگرچه مبادالت مرزي در قالب 1348و  1344، 1331در سالهاي 

هاي مالي و عدم آگاهي به اصول بازرگاني خارجي تا سالهاي  شده، ولي استفاده مرزنشينان از مفاد اين قانون بدليل محدوديت
ه مشخصاً بر عرصه هاي اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي ك در پي محدوديت. بعد از انقالب به تعويق افتاد

هاي مرزنشيني  هاي مرزي و تعاوني مبادالت مرزي در قالب بازارچه 1373گذاشت، از سال  بازرگاني و اقتصادي كشور اثر مي
دار و ورود كاالهاي مورد نياز مرزنشينان در دستور كار اين واحدها قرار  رونق يافت و صدور كاالهاي غيرنفتي مزيت

  ).144: 1383همان قيلي، (گرفت
همانطور كه گفته اما . ايجاد گرديد سو نقطه مرزي ساري در مرز ايران و تركيه در 1368اولين بازارچه مرزي كشور در سال 

بازارچه در سطح كشور  54ها به اند كه اكنون تعداد اين بازارچه سيس شدهأت 1372ها از سال  به طور رسمي بازارچهشد، 
  .رسيده است

در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه  صادرات و واردات اين امكان را براي دولت فراهم نموده كه قانون مقررات 11ماده 
ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با  هايي نظير استعداد محلي، اولويت با رعايت ،دهد مرزي را مفيد تشخيص مي

  .همسايه نسبت به ايجاد بازارچه اقدام نمايد كشورهاي
واقع در نقطه صفر  ،اي است محصور مرزي محوطه بازارچه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 22اده براساس م

هاي منعقد شده بين جمهوري  مرزي و در جوار گمركات، مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه
را با رعايت  زتوانند كاالها و محصوالت مورد نيا اهالي دو طرف مرز مي. شود اسالمي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي

معاونت برنامه بررسيهاي (ها عرضه نمايند مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در آن قانون براي داد و ستد در بازارچه
  .)3: 1383، اقتصادي

افزايش امنيت مرزها و شكوفايي اقتصاد محلي، افزايش  مين معيشت ساكنان مناطق مرزي، كنترل قاچاق كاال،أاشتغال و ت
  . هاي مرزي استاندازي بازارچهاز مهمترين اهداف راه ،هاي مرزيرونق مناطق شهري و روستايي محدوده

 ها براي مرزنشينان فراهم نموده، سهولت در صادرات كاال، عدم نياز به ثبت از جمله تسهيالتي كه در حال حاضر اين بازارچه
سفارش و پرداخت هزينه ثبت سفارش براي واردات كاالهايي است كه در مقابل صادرات صورت گرفته و ترخيص آنها بر مبناي 

اولين بازارچه مرزي كشور در سال . گيرد فاكتور فروش بازارچه مقابل يا ارزيابي ارزش آن توسط ارزياب گمرك صورت مي
صورت گرفته،  1372و  1371نامه اجرايي كه در سالهاي  تدوين قوانين و آيين ها پس از اما اكثر بازارچه. تأسيس شد 1367

  . اند تأسيس شده
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رازيني و (هاي مرزي، توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه و ايجاد اشتغال عنوان شده است هدف از تأسيس بازارچه
  ). 6: 1381باستاني،

باشد،  اي يا واردات مهيا مي هاي بالقوه قاچاق در صادرات كاالهاي يارانه زمينهها نيز مانند بسياري از نواحي مرزي،  در بازارچه
اي  هاي حاشيه ها و نهادهاي ذيربط در بازارچه، نظارت دقيق بر واردات و صادرات و كنترل راه اما در صورت استقرار سازمان

رتي كه زيرساختهاي مورد نياز فراهم شده و در صو). 8: 1381همان، (ها، امكاني براي قاچاق وجود نخواهد داشت بازارچه
زايي و رونق تجاري، منجر به  توانند عالوه بر اشتغال ها صورت گيرد، مراكز مذكور مي نظارت كافي بر عملكرد و اداره اين بازاچه

  .كاهش قاچاق شوند
اي و مبادالت دو يا چند جانبه  ه منطقههاي توسع توان در مدل هاي مرزي ميان دو كشور را مي داليل اقتصادي در ايجاد بازارچه

توانند بر اساس مزيت نسبي و مزيت رقابتي اقدام به مبادالت تجاري نمايند، در اين مبادله كشوري  دو كشور مي. جستجو كرد
رد كه در صدور كااليي برتري نسبي دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض كااليي كه در آن مزيت كمتري دارد را وا

  ). 14: 1381همان، (نمايد
 يناست و از ا ينامرار معاش مردم مرزنش يزو ن يههمسا يكشورها ينارتباط ب يدر برقرار يشاخص اصل يمرز يقتصاد نواحا

ها و منابع مشترك استفاده كنند توانند در كنار هم و با هم از فرصتيم يههمسا يكشورها يمرز يمردم ساكن در نواح يقطر
 يريگو شكل يشغل يهافرصت يجادو توسعه، ا يو رونق اقتصاد يتامن ين،طرف همو تفا يتواند منجر به دوستيمامر  ينو ا
  .شود يدر مناطق مرز ينسب يتنوع مز يك

  
  :سيماي ناهمگون تجاري شهرهاي مرزي

در .  را به دنبال داشته است انونييرقاوقات رونق قاچاق و تجارت غ يا كه دارد در پاره ياييبا تمام مزا يمرز يها بازارچه يجادا
همچنين در برخي . شودها صادر ميعظيمي از توليدات استاني از طريق بازارچه بخش ،برخي استانها نظير استان كردستان

 خراسان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي نيز كاالهاي صادراتي بيشتر از توليدات استاني نظير انواع استانهاي ديگر نظير
توليدات استاني  آثاري مثبت بر از يك سو هارسد صادرات بازارچهلذا به نظر مي. باشدحصوالت غذايي، مصالح ساختماني ميم

  .و از سويي ديگر آثاري منفي بر واردات و صادرات كل كشور دارند
مرزي نيز دگرگون شده  امروزه با توجه به بسته شدن مرزها و محدوديت در واردات بعضي كاالها، سيماي تجاري شهرهاي

اين ناهمگوني را در واردات لباسهاي دست دوم و يا همان . شود گاهي اين سيماي تجاري به صورت ناهمگوني ديده مي. است
شده و با وجود  يعاد) تاناكورا(دست دوم  يها سال است كه استفاده از لباس 20اكنون تقريباً . توان مشاهده كرد تاناكورا مي

 يبه حد يمناطق مرز ياجناس در بعض ينفروش ا. پر و پا قرص خود را دارد هاي يهنوز هم مشتر ياقتصاداوضاع  ييرتغ
از  يديحتماً بازد يمرز يكه مسافران شهرها يا به گونه. را به خود اختصاص داده است يبزرگ يها گسترش يافته كه بازارچه

اكنون مهاباد . شود تن كاال از مرزها وارد بانه، ربط و مهاباد مي 180شود كه روزانه  يگفته م. بازار تاناكورا خواهند داشت
  ).1: 1389ي،لواسانمسعود(مهمترين مركز تاناكوراي كشور است

از موارد ديگر در شهرهاي مرزي، ورود كاالهاي خانگي به صورت گسترده و قاچاق از راه امارات و كردستان عراق به ايران، كه 
باندهاي قاچاق، حجم بااليي از لوازم خانگي ساخت چين و ديگر . ورمان تبديل شده استبه معضلي اقتصادي براي كش

الخيمه به بنادر جنوبي عراق به ويژه بصره،  كشورهاي جنوب شرقي آسيا را با كيفيتي پايين و بدون ضمانت از بنادر دبي و رأس
  . برند منتقل كرده و سپس با كاميون به كردستان عراق مي

هاي مرزي غرب كشور از جمله مريوان و بانه و چند نقطه ديگر به  ي قاچاق از مرزهاي نزديك برخي شهرستاناين كاالها
اكنون بازار  اي كه هم به گونه. شوند شوند و به راحتي روانه ديگر شهرهاي كشور مي هاي مرزي كردستان وارد مي بازارچه

اين درحاليست كه . نامه تبديل شده است كيفيت و بدون ضمانت يشهرستان بانه به مركزي براي داد و ستد اين كاالهاي ب
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هاي  تر از كاالهاي مشابهي كه از راه مبادي رسمي و از طريق نمايندگي هاي بسيار نازل كيفيت با قيمت تمامي اين كاالهاي بي
د كه با پرداخت ماليات و شون رسند و باعث ركود شديد فروش كاالهايي مي شوند، به فروش مي معتبر خارجي وارد كشور مي

  .عوارض به دولت، سهم بسياري در پر كردن خزانه كشور دارند
ها براي پذيرش مسافر دوطرفه، توسعه  كارشناسان اقتصادي اگر چه كثرت مبادالت مرزي، رونق تجارت، پذيرش بيشتر گلوگاه

زه گردشگري و استفاده از دانش فني طرفين را صادرات، تقويت روابط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، مراودات پولي، تقويت حو
وآمد غيرقانوني، قاچاق كاال، ضربه خوردن به  اما در عين حال، رفت. كنند هاي مرزي عنوان مي از مهمترين مزاياي وجود بازارچه

روزنامه (كنند مي ها عنوان توليد داخلي و به مشكل برخوردن ساير تجار و بازرگانان را از مهمترين عوارض منفي اين بازارچه
  ).15: 1390جم،  جام

  
  :ايسطح رفاه منطقهبر هاي مرزي آثار ايجاد بازارچه

 تر باشد،به آن سهل تري برخوردار بوده و را ههاي دسترسيهاي مرزي در برخي نواحي كه از موقعيت مناسبايجاد بازارچه
هاي بالقوه براي گسترش بازارچه آستارا كه زمينه ها نظيرازارچهاينگونه ب. تواند رفاه اقتصادي براي ساكنين به ارمغان آوردمي

بطوري كه يكي از منابع اصلي در آمد  ،براي ساكنين به ارمغان آورده است توليد و تجارت در آن مهياتر است رفاه باالتري را
  .ها و مسافرين ايراني بوده استتوريست ساكنين آن منطقه جلب

عدم مهاجرت به  هاي سكونت وترين انگيزههاي شرقي و جنوبي كشور يكي از عمدهظير بازارچهها نبرخي از اين بازارچه
هاي پياپي در چندين دليل خشكسالي توان به ساكنين شهر زابل اشاره كرد كه بهبراي نمونه مي .شهرهاي بزرگتر بوده است

توان اذعان به طور كلي مي. باشدليت بازارچه ميلك ميمربوط به فعا ساله اخير، بخش قابل توجهي از درآمد ساكنين اين شهر
تواند سطح رفاه محلي را افزايش دهد در غير اينصورت منافع حاصل از ايجاد بازارچه مي يابي دقيق در انتخابداشت مكان
  .)96: 1381رازيني و باستاني،(شود ديگر نقاط منتقل مي بازارچه به

  
  بلوچستانهاي مرزي استان سيستان و  بازارچه

اين استان حدود  .استان سيستان و بلوچستان پهناورترين استان كشور است كه در منتهي اليه جنوب شرقي كشور قرار دارد
. هاي درياي عمان داردكيلومتر مرز آبي دركرانه 300كيلومتر مرز خاكي با دو كشور پاكستان و افغانستان و حدود  1260

ل به خراسان جنوبي و افغانستان، از مغرب به هرمزگان و كرمان، از جنوب به درياي عمان استان سيستان و بلوچستان از شما
مربع  نفر در هر كيلومتر 7/7اين استان با ميزان تراكم نسبي  .باشدو از شرق به كشورهاي افغانستان و پاكستان محدود مي

درصد از مساحت كل كشور  04/11تر مربع حدود كيلوم 187502ترين استانهاي كشور است كه با مساحت يكي از كم تراكم
  .را به خود اختصاص داده است

متوسط بارندگي ساليانه به . شودو كم باران محسوب مي اقليم استان از نوع خشك و بياباني است و از جمله مناطق خشك
  . گرددوز مشكالت و خساراتي ميرسد كه همين نزوالت ناچيز هم در مدتي كوتاه ريزش نموده و خود باعث برميليمتر مي 100

با توجه به مدارك باستاني و تاريخي معلوم و مشخص گرديـده كه سرزمين سيستان و بلوچستان از آغاز رهگذر و حتي محل 
  . هاي گوناگوني در اين منطقه تكلم شده استسكونت نژادها و ملل مختلفي بوده و زبانها و لهجه

كشورهاي مديترانه با  راه ابريشم و تجارت اروپا و ازجمله دور بر سر راههاي تجارت جهانسرزمين بلوچستان از گذشته بسيار 
   .هاي توريستي و بازرگاني بوده استتوان گفت كه داراي جاذبهمي همچنين. استهندوستان قرار داشته 
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فت و برگشت به سيستان و نقاط محل كنوني شهر زاهدان مركز اتراق و بارانداز كاروانهاي شتر منطقه بلوچستان در مسير ر
وران و تجار به نقاط ديگر شده و مراكز شهري كنوني در قديم محل داد و ستد بوده كه از آنجا توسط پيلهديگر محسوب مي

  . رسيده استشـده و بفروش ميكشور حمل مي
المي برآن داشت كه به منظور رفع وجود همين پارامترهاي مثبت در اين استان دولتمردان را در بعد از پيروزي انقالب اس

محروميت استان و ايجاد اشتغال براي مرزنشينان با محوريت قراردادن منابع بازرگاني و تجاري استان در مصوبه توسعه محور 
هاي مرزي و تأسيس منطقه ويژه تجاري صنعتي چابهار هاي بازرگاني و تجاري اهميت داده و با ايجاد بازارچهشرق به جنبه

به  71هاي مرزي پيشين، ميرجاوه و كوهك در سال بر همين اساس بازارچه. هاي اساسي براي توسعه پايدار استان بردارندگام
تصويب هيئت دولت رسيد و بازارچه مرزي ميلك در شهرستان زابل نيز با لحاظ شرايط حاكم بر افغانستان به تصويب دبيرخانه 

پاكستان و  آهن زاهدان و وجود راه. بازارچه مرزي است 8اين استان داراي هم اكنون  و شوراي عالي امنيت ملي رسيد
هاي مناسب جهت صدور كاال و خدمات بخصوص ترانزيت از ديگر و وجود زمينه قرارگرفتن اين استان در محور ارتباطي اكو

س وب،  استان يمرز يهازارچهبا يتريمد(هاي اين استان بود كه در طرح توسعه محور شرق به آن پرداخته شده استقابليت
1388(.  

و وجود  با كشورهاي پاكستان و افغانستان مشترك يچون مرزها يايستهشا يهايلاز پتانس استان سيستان و بلوچستان
 يناز ب بزرگ در ياز آنها گام ينهدر مناطق مختلف استان برخوردار است كه توجه به آنها و استفاده به يمرز يبازارچه ها
 يدر مناطق مرز يكاريكن شدن فقر و ب يشهموجب ر يمراكز تجار ينادامه و گسترش چن .شوم قاچاق است يدهبردن پد

  .خواهد شد
  1389-هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان موقعيت بارچه -1نقشه 

  
  استانداري استان س و ب، بازارچه هاي مرزي استان: مأخذ
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ها، نه تنها مشكالت بازارچه ينا يقاز طر يديو صدور محصوالت تول يدالت مرزمبا يجهو در نت يمرز يبا وجود بازارچه ها
ها را  اين سرمايه .يدآيبه دست م يبزرگ اقتصاد يهاورود به عرصه يبرا يزن يايهشود بلكه سرمايحل م ينانمرزنش يشتيمع
  .را به اين استان فراهم نمودتوان در تقويت و گسترش گردشگري شهري به كار گرفت و موجبات جذب گردشگران  مي

بازارچه فعال متعلق به استان  7بازارچه فعال آن،  28بازارچه و از مجموع  9بازارچه مصوب در سطح كشور،  52از مجموع 
سيستان و بلوچستان بوده كه از اين حيث داراي باالترين تعداد بازارچه هاي مصوب و فعال در ميان استان هاي مرزي كشور 

  . مي باشد
 

  )1389( وضعيت كلي بازارچه هاي استان -1جدول 
 تفاهم نامه با كشور مقابل وضعيت كشور مقابل مرجع تصويب بازارچه شهرستان

 ندارد فعال افغانستان شوراي عالي امنيت ملي ميلك زابل

 ندارد فعال افغانستان هيأت وزيران گمشاد زابل

 ددار فعال پاكستان هيأت وزيران ميرجاوه زاهدان

 ندارد فعال پاكستان هيأت وزيران كوهك سراوان

 دارد فعال پاكستان هيأت وزيران جالق سراوان

 دارد فعال پاكستان هيأت وزيران پيشين سرباز

 دارد فعال پاكستان هيأت وزيران ريمدان چابهار

 ندارد غير فعال پاكستان هيأت وزيران پسابندر چابهار

 ندارد غير فعال افغانستان هيأت وزيران)چوتو(46ميل زهك
  )6: 1389، و بلوچستان يستاناستان س ينيو كارآفر يگذار يهپنجره واحد سرما، استانداري سيستان و بلوچستان: (مأخذ

  
بازارچه در مجاورت مرز مشترك با  2بازارچه فعال گرديده كه از ميان آنها  7بازارچه مصوب استان، تاكنون  9از مجموع 

  . بازارچه ديگر در مجاورت مرزهاي مشترك ايران و پاكستان قرار دارند 5افغانستان و 
  

 1388هاي مرزي در سال  آمار صادرات و واردات بازارچه -2جدول 
  ارزش عملكرد

 ميليون دالر
درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل
  وزن

 هزارتن
درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل

 +53 103 +86 78 صادرات

 -7 24 +42 17 واردات
  همان قبلي: مأخذ

  
  )87- 88( ها سهميه ارزي بازارچه -3جدول 

 )درصد(ميزان جذب سهميه  )ميليون دالر(ميزان سهميه  سال

1387 50 24% 

1388 70 24% 

 0 +40 مقايسه
  همان قبلي: مأخذ
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  :استانهاي مرزي  ، وارداتي و عملكرد برخي از بازارچهظرفيت هاي صادراتي
  فارس خليج حوزه و ميانه آسياي كشورهاي –افغانستان  -پاكستان: بازارهاي هدف استان

  
   1385 -1387 هايآمار صادرات گمركات استان طي سال -  4جدول 

  ارزش  )هزارتن(وزن   صادرات
  )ميليون دالر(

  سهم استان از كل
  (%)صادرات كشور 

درصد تغييرات نسبت به مدت 
  مشابه سال قبل

  ارزش  وزن
1385 463.8 111.1 0.8  29.4  9.7  
1386  279.9 99.4 0.6  -39.7  -10.8  
1387  91.7 23.9 0.2  -67.2  -55.8  

  )10: 1387دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي استان، وزارت بازرگاني، : (مأخذ
  

  :هاي مرزي استان عبارتند ازبازارچه
  : بازارچه مرزي ميلك 

در راستاي اهداف گوناگون سياسي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  منيت ملي واساس مصوبه شوراي عالي ا برميلك بازارچه 
ديگر اهداف آن ايجاد  از .ايجاد شد و يكي از اهداف مهم آن رسمي كردن مبادالت بين ايران و كشور همسايه افغانستان بود

قاچاق مواد مخدر، حفظ ثبات و امنيت  اشتغال براي مردم بومي و باال بردن درآمد آنان از طريق تبادل كاالها، جلوگيري از
اين بازارچه در جوار . مرزي منطقه، همكاري با نيروي انتظامي و بهبود مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم اين منطقه بوده است

و  در مجاورت رودخانه مرزي پريان مشترك و در نزديكي شهر زرنج مركز واليت نيمروز افغانستان قراردارد روستاي ميلك و
اين بازارچه  به جهت بازار مناسب كشور افغانستان تنوع صادراتي كاال در. باشدهاي سطح استان ميترين بازارچهيكي از كامل

   .باشدها ميبيش از ساير بازارچه
  

  1380-89 يلكم يعملكرد واردات بازارچه مرز  1380-89عملكرد صادرات بازارچه مرزي ميلك 

   
  )1389هاي مرزي استان و ميلك،آوري اطالعات توسط نگارندگان از بازارچه جمع(نگارندگان، : مأخذ

  
دار و يا كارگران خدماتي در بازارچه درپي در استان سبب شده تا بسياري از افراد بومي منطقه در قالب غرفههاي پيخشكسالي

هاي لوكس و لوازم خانگي سبب گرديده كه بازار در بدو تأسيس بازارچه به دليل امكان واردات بسياري كاال .مشغول بكار شوند
بحران . اي بگذاردزابل با انبوه كاالهاي وارداتي از افغانستان روبرو گرديده كه به تبع آن تأثيراتي نيز بر ساير پارامترهاي منطقه

ه ويژه تجاري براي ايجاد منطق خشكسالي از يك سو و حجم مبادالت كاال از سوي ديگر سبب گرديد كه مسئولين را به فكر
   .خواهد بود مفيد ثر وؤسيستان بياندازد كه اين نيز به نوبه خود در جهت شكوفايي و رشد اقتصادي منطقه م
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در اهميت منطقه ميلك همين بس كه بدنبال تحوالت افغانستان و برقراري روابط سياسي در راستاي برقراري مبادالت تجاري 
تواند در رونق تجاري و اقتصادي و ترانزيت منطقه مفيد و كشور پل مرزي ميلك كه ميو بازرگاني حسب تصميمات دولتين د

  .برداري تجار و بازرگانان قرارگرفتدر جوار بازارچه مرزي ميلك افتتاح و مورد بهره ،باشد
  

  : بازارچه مرزي ميرجاوه 
. باشدد كه با شهرك تفتان پاكستان هم مرز ميكيلومتري بخش ميرجاوه قراردار 15، و در 72اين بازارچه در جوار ميله مرزي 

با حضور عوامل گمرك و مرزباني آغاز و به جهت موقعيت مناسب تجاري و امكان  75فعاليت تجاري دراين بازارچه از سال 
 از استقبال خوب مرزنشينان برخوردار بوده اســت بگونــه اي كه حجم ،واردات كاالهايي با صرفه اقتصادي مانند برنج

  . نمـايدصـادرات و واردات در آن سالـها برابـري مي
  

  1380-89 يرجاوهم يعملكرد واردات بازارچه مرز  1380-89عملكرد صادرات بازارچه مرزي ميرجاوه 

   
  همان: مأخذ

  
  : بازارچه مرزي پيشين 

شهرستان سرباز و در مقابل كيلومتري بخش پيشين از توابع  15متر مربع در  9000اين بازارچه در زميني به مساحت 
اي كه در سالهاي اول اين منطقه نيز از دير باز محل مبادله كاال بصورت تهاتري بوده بگونه. روستاي رديك پاكستان قراردارد

 و انقالب احداث گمرك رسمي براي مبادالت قانوني كاال در دستور كار دولتمردان قرار گرفته و ساختمان گمرك و انبارها
  . مورد نياز نيز ساخته و بدليل عدم استقبال كشور مقابل بالاستفاده مانده است تأسيسات

  
  1380- 89 پيشين يعملكرد واردات بازارچه مرز  1380- 89عملكرد صادرات بازارچه مرزي پيشين 

   
  همان : مأخذ
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  : كوهك مرزي بازارچه 
با پيگيريهاي انجام شده مكان  اخيراً .قرار داردراوان كيلومتري روستاي كوهك ازتوابع بخش بم پشت س 5اين بازارچه در 

تري در هفت كيلومتري روستاي كوهك منتقل بازارچه بدليل مشكالت فني مطرح شده از سوي مرزباني به محل مناسب
اخلي باشد كه در صورت موافقت كشور مقابل و مسئولين دمي اين بازارچه از موقعيت تجاري مناسبي برخوردار. گرديده است

  . باشدپيشنهاد مرز رسمي براي منطقه كوهك در دست بررسي مي
  : جالق مرزي بازارچه 

تاريخ  اي استان پس از جانمايي، دركيلومتري بخش جالق براساس مصوبه طرح توسعه توازن منطقه 15اين بازارچه در 
  . باشدبرداري ميهرهبا استقرار پرسنل عوامل گمرك و آماده ب 12/2/85تاريخ  از افتتاح و 13/6/84

عدم امكان تردد خودروهاي ( اين بازارچه پس از افتتاح بدليل مشكالت فرامرزي و نبود راه مناسب در خاك كشور مقابل 
هاي نفتي و روغن تصفيه دوم قاچاق با عدم استقبال مواجه گرديده كه با توجه به اينكه از اين منطقه بيشتر فرآورده) سنگين

-از ديگر عوامل ركود صادراتي بازارچه مي ،ها وجود نداردحاضر امكان صدور اين نوع كاالها از طريق بازارچه گرديده و درحال
  .باشد

  : ريمدان مرزي بازارچه 
اي، با تخصيص اعتبار از طريق توازن منطقه 84اين بازارچه در حوزه شهرستان چابهار بوده و جانمايي آن انجام و در سال 

  .باشدبرداري آزمايشي ميدر حال بهره 87با استقرار گمرك در ارديبهشت ماه انجام شده است و 
  : گمشاد مرزي بازارچه 

  .يده استافتتاح گرد 19/9/86بخش ميانكنگي زابل روستاي گمشاد واقع شده است و در تاريخ  در 84در سال گمشاد بازارچه 
  .گچ، كنسروجاتشكالت، رب گوجه فرنگي، : عمده كاالهاي صادراتي عبارتست از

  : بازارچه مرزي صيادي پسابندر 
تأسيس آن فراهم نمودن زمينه مبادالت صيادي  هدف از به تصويب هيئت وزيران رسيده و 1380از سال  پسابندر بازارچه

ه زميني قطع اين بازارچه در حوزه شهرستان چابهار قراردارد كه جانمايي آن انجام و. باشداهالي ساكن در كنار درياي عمان مي
با توجه به اينكه  ،بيني شده ولي بدليل نبود تفاهم نامه با كشور مقابل و مشكالت مربوط به تردد اهاليدر منطقه پسابندر پيش

اندازي نشده تاكنون عليرغم برگزاري جلسات و پيگيريهاي اداري راه ،باشدكيلومتري ساحل مي 20مرزي در  نقطه صفر
   ).1388س وب،  استان يمرز يهابازارچه يتريمد(است
خرما، نخود خام، تخم گشنيز، گياهان دارويي و صنعتي، كشمش، مصنوعات  :ها عبارتند ازترين كاالهاي صادراتي بازارچهعمده

  .موكت و فرش پالستيكي، سيمان، گچ،
  .منسوجات، برنج و چاي: عبارتند از نيز ترين كاالهاي وارداتيعمده

  
 ستانا در گردشگري ساختهاي زير

هاي طبيعي و تاريخي پتانسيل بااليي را براي جذب گردشگر داراست، اما طي  با اينكه سيستان و بلوچستان به لحاظ جاذبه
از زماني . هاي بسيار مواجه شده است سالهاي گذشته تورهاي گردشگري اين استان در كمترين تعداد ممكن بوده و با تعطيلي

ن منطقه به گروگان گرفته شدند، حس ناامني در اين منطقه بيشتر به گردشگران القا و از كه دو نفر توريست ژاپني نيز در اي
  ).10: 1390زاده و همكاران،  ابراهيم(تعداد تقاضا براي سفر به آن كاسته شد

 .شود مي مختلف خدمات انواع و ارتباطي و نقل و حمل تأسيسات پذيرايي، و اقامتي فضاهاي شامل گردشگري ساختهاي زير
 اشكال و انواع از اقامتي مراكز. دانست ونقل حمل تاسيسات و فضاهاي اقامتي بايد را گردشگري ساختهاي زير ميان اين در
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 را آپارتماني واحدهاي ويالها و ها، چادرها، كمپ اردويي، تسهيالت ها، پانسيون ها، هتل مختلف انواع: است برخوردار متنوعي
  ).23: 1379، پوراحمد(شوند شامل توانند مي

 اتاق و 667مورد بوده كه در آنها جمعاً  18ستاره تا چهار ستاره  يكبرحسب درجه از  ياقامت يساتسأ، تعداد ت1387در سال
هاي  كارگاه ،مورد 174يشتر نفره و ب 10 نفره تا 1 در سطح استان از يهاي عموم تعداد اقامتگاه .تخت وجود داشته است 1364

هاي آنها  تعداد اتاق ،مورد 22ممتاز در استان  تا 3ها برحسب درجه از درجه  خانهمسافرتعداد  ،مورد 795 يدنيصرف غذا و نوش
  ).335 - 590 – 74 -71 صص: 1388سالنامه آماري استان، (مورد بوده است 1319 ها جمعاً مورد و تعداد تخت 441

  
  :هاي مرزي و گردشگري شهريارتباط بين بازارچه
 .است يعوامل گسترش گردشگر ينتر از شاخص يكي يتهستند كه امن يرگذارتأث يعوامل متعدد يدر توسعه گردشگر

  . ضرورت است يك يمل يتو امن يسمصنعت تور يكدر ارتباط ارگان يبازنگر
استفاده از . ها در شهرهاي مرزي با گردشگري شهري در اين مناطق برقرار كردتوان ارتباطي بين بازارچهبا اين توصيف مي

ماحصل در جذب گردشگران به شهرهاي مرزي هستند كه  يپتانسيلهاي مرز و گردشگري بعنوان دو بازوي قوي توسعه اقتصاد
خريد . توريسم شهري اين مناطق باشدرونق و پويايي بازار  يبرا يمحرك تواندمياست و  مرزيهاي شهرهاي چهآن رونق بازار

با فراهم كردن تسهيالت . توانند داخلي و يا خارجي باشند اين گردشگران مي. باشدكردن يكي از داليل جذب گردشگران مي
. شودتر كاالها فراهم ميعبور و مرور و ترانزيت به شهرهاي مرزي براي گردشگران خارجي، امكان خريد و فروش راحت

هاي ديگر گردشگري و تأمين ذبهشوند، در صورت ايجاد جابنابراين، نه تنها گردشگران براي خريد به اين شهرها سرازير مي
  .امكانات رفاهي، ميزان گردشگران را افزايش خواهد داد

ترين مواردي هم كه چرخه  از مهم. كند بسيار حائز اهميت است صنعت گردشگري از آن رو كه به رشد اقتصاد بومي كمك مي
آنچه در مقاصد  متاسفانه اما. ن استخريد توليدات آن منطقه توسط گردشگرا ،آورد اقتصاد بومي را به حركت در مي

، بيش از كمك به اقتصاد بومي رونق بخشيدن به فروش اجناس هگردشگري كشور و به خصوص شهرهاي مرزي كشور رخ داد
چنانكه در . تنها تفاوت اجناس چيني در مناطق مختلف ايران شمايل متفاوت آنها است .استكيفيت و درجه چندم چيني  بي

هاي مرزي لوازم خانگي و صوتي و تصويري، در بازارهاي  رسد و در بازارچه صنايع دستي چيني به فروش مي اصفهان و شيراز
در اين ميانه نيز هستند بسياري از . شود محلي و تاريخي شهرها نيز البسه و كيف و كفش چيني به حراج گذاشته مي

كيفت چيني از مجاري  كاالهاي بي .را سوغات از اصفهانآورند و گليم چيني  گردشگران كه صندل چيني سوغات از گيالن مي
  .رسد هاي مرزي به فروش مي غيرقانوني وارد كشور شده و در بازارچه

  
 :بندي و پيشنهاداتجمع
صعنت، اقتصاد  ينو گسترش ا يگذاريهسرما .باشديدر هر نقطه از جهان م يمنابع مال يدارتريناز پا يكي يو گردشگر يسمتور

است و رشد آن  يادن يعصنا يناز پردرآمدتر يكي يدر حال حاضر گردشگر .كنديم ضمانتو  يمهاي را بمنطقههر شهر و 
توسعه  يهاتمام شاخه يربناييبعنوان ز يتوسعه اقتصاد. به وجود خواهد آورد تيمثب يطيو مح ياقتصاد ي،اجتماع ييراتتغ

 هرابط يگرد ياقشار مختلف جامعه و از سو يو توان مال يشتبر مع بسزايي يرثأت ياسي،و س يفرهنگ ي،منجمله توسعه اجتماع
-يم يدانمود پ يشترب يافته،و توسعه ن يسنت يرهاورابطه در حصار تنگ با ينا .دارد يو فرهنگ يبا معضالت اجتماع يتنگاتنگ

   .كند
در شهرهاي مرزي بايد ارت نمودن تج فعال ينو همچن يسمصنعت تور يتوسعه اقتصاد يشفاف نمودن راهكارها يدر راستا

  .يك سري اقدامات اساسي و زيربنايي صورت گيرد
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 يارتباط يراههاداراي  يستي،تور يلپتانس باهر چه مناطق  .مناطق دارد يسمدر صنعت تور ييبسزا يرثأت هاي ارتباطيراه
امر،  ينتر نمودن اهر چه شفاف بخش جهت يندر ا .اندخود افزوده يستمار جذب تورآباشند، عمالً بر  يرتو راحت يكترنزد

استان سيستان و بلوچستان با فاصله زيادي . هاي مرزي بايد اقداماتي صورت گيردبه شهر يمنته يارتباط يراهها يرثأت يعني
آهن افتتاح راه) 1390(در سال جاري . كه با شهرهاي اطراف خود دارد، بايد در اين راستا اقدامات مؤثرتري را انجام دهد

هاي كرمان انجام شد كه اين امر در آسان نمودن حمل و نقل گردشگران به شهرهاي استان و نيز جذب آنها به بازارچه-انزاهد
  . مرزي بسيار سودمند خواهد بود

 ي،دولت يرغ ياقتصاد يانواع واحدها ينخانوار و همچن يمحرك اقتصاد ينتريو اصل يهپا يراز اقتصاد غ يبازار بعنوان بخش
 يگذاريهو سرما يدكه بازار رونق داشته باشد، بالطبع توان خر يدر صورت .دارد يدر رشد اقتصاد شهر ياكنندهينينقش تع

به  يگذاريهثر از نظم و ثبات بازار، دلهره سرماأخواهند داشت و مت يهط رونق، سرمايمردم باال خواهد رفت و مردم در شرا
به وجود خواهد  يپردازيدها يو ثبات، آرامش الزم برا يهسرما يعنيو پارامتر مهم از همه مهمتر با وجود د .رسديحداقل خود م

مراكز  ينهدر زم يگرد يكند و از سويم ياندازراه رخانهو كا يديواحد تول يگريسازد و ديو پاساژ م يمجتمع تجار يكيآمد، 
هاي اخير، به در سال. خواهد كرد يداهم رونق پ يو دامپرور يشود و كشاورزيم يگذاريهسرما يو خدمات يو اقامت يحيتفر

در . عنوان مثال بازار شهر بانه در غرب ايران، در جذب گردشگران شهري به اين شهر مرزي بسيار فعال عمل نموده است
ها يهتواند بازار مناسبي براي جذب سرماهمين راستا، استان سيستان و بلوچستان به دليل موقعيت استراتژيكي كه دارد، مي

، در شهرهاي استان بخصوص شهر زاهدان و چابهارنهفته  هايييتوانا ينبر ا يگذاريهسرما. براي توسعه توريسم شهري باشد
گردشگران انبوه  ينو همچن يراننقاط ا ياز گردشگران اقص يراييو قدرتمند جهت پذ يياستثنا يمكان هاشهر يناز اتواند مي

  .ندك يجادا تان و افغانستان به دليل وجود مشتركات فرهنگي و قومي،خارجي از كشورهاي همجوار، پاكس
وابسته  ياقتصاد يو آشفتگ يكمبهم و تار ينده، آاستانمنحصر بفرد  هايييبر توانا يگذاريهو سرما يقو يريتبا مدبنابراين، 

ساز و  ينو تدو يتجار يبر واحدها يگذاريههمراه با سرما يدبلند مدت و مهم با فرآيند ينشروع ا .به مرز به وجود نخواهد آمد
 يساختها يرز يجادا ي،ارتباط يراهها يمترم يحي،و تفر يكن اقامتاام يسسأت دباشد، مانن يسمتور ينهدر زم ياقتصاد كارهاي
و  يغاتتبل ي،گردشگر يمسافران بر اساس اصول علم يمعظ يلمطالبات خ ينيبيشو پ يكيو تراف يبهداشت ي،رفاه ي،فرهنگ

، تعداد زيادي از اصحاب فرهنگ و استان در يانهسال يو هنر يفرهنگ يهاجشنواره يبرگزار ي،مناسب و علم ياطالع رسان
 .باشدمي ي مرزيهاي شهرهاابزار قدرتمندي جهت انعكاس توانمندي ود، كه اين خخواهند كردرسانه از اين شهرها ديدن 

-يا جشنوارهخرما، برگزاري جشنواره برداشت  ي در اين زمنيه دارد، مثالًالقوههاي باپتانسيل استان سيستان و بلوچستان نيز
ساير مواردي كه جذب گردشگران به اين و سنتي سيستاني و بلوچي، رقص شمشير،  هاي هنري و فرهنگي مانند موسيقي

  .استان را فراهم آورد
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