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  چكيده
 تبعـات منفـي  صرف نظر از . شهري شدن جهان و جهاني شدن شهرها مهمترين مساله هزاره سوم ميالدي است

 گيري از مزاياي جهـاني شـدن   بهره منظور به ،ه شهرهاي جهانيصدد پيوند به شبك جهاني شدن، كليه شهرها، در
تاخير در پيوند با اقتصاد جهاني، ضعف ادبيات علمي جهاني كردن شـهرها،   دليل بهشهرهاي ايران نيز . باشند مي

بـع آن مشـكالت   ت و بـه  مريكـا آتحريم يكجانبه ، مريكاآبين ايران و سياست خارجي متغير و مشاجرات سياسي 
و ارتباطي، ضعف زيرساختهاي ) اينترنت(گذاري خارجي در كشور، محدوديتهاي اطالعاتي ز عدم سرمايهناشي ا

كـه ايـن    انـد  مالي و بانكي و حمل و نقل و ضعف در قوانين با مشكالت بسياري در روند جهاني شدن مواجـه 
 .تشرايط ژئوپليتيك خاص آنها دو چندان شده اس دليل بهوضعيت در شهرهاي مرزي كشور 

بسياري از شهرهاي مرزي كه در گذشته در انـزواي جغرافيـايي شـديدي قرارداشـتند، بعـد از آغـاز عصـر        
انتقال امواج توسعه به سـاير نقـاط يـك    اي  به سوي پذيرش نقش قطب يا نقاط گره) 1970(تحوالت اطالعات 
ي قـانوني، و  هـا  خـالء لذا چنين شهرهايي درصدد حل مشكالت زيرساختي، مـديريتي،   .اند كشور حركت كرده

  . باشند مي سازگاري با معيارهاي فرايند جهاني شدن منظور به ،فرهنگي
 8336(هدف اين مقاله ارائه راهكارهاي مناسب استفاده از فرصـتهاي موجـود در فراسـوي مرزهـاي ملـي       

جمعيـت بـيش از    با مركزيمانند بازار مصرف كشورهاي آسياي ) كيلومتر مرز مشترك با افغانستان و تركمنستان
تحقيق در راستاي اين هدف، ابتدا مسئله جهاني شدن شهرهاي مرزي  منظور به. ميليون نفر و افغانستان است 50

با توجه به تئوريهاي موجـود تحليـل   ) ، سرخس و تايبادآباد لطفچهار شهر باجگيران، (ايران در استان خراسان 
هـا و پتانسـيلهاي محلـي     از مناسبي ازتوانايياند مصاحبه، چشم همچنين با استفاده از تكنيكهاي پرسشنامه و. شد

گردآوري شد و در نهايت پيشنهاداتي ارائه شد  اي منطقهاي شهري در توسعه  و نقاط گره ها  درباره كاركرد دروازه
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اصـالح قـوانين، ارتقـاء نقـش سيسـتم مـديريت، اصـالح و بهبـود قـوانين و حقـوق گمركـي،            : كه عبارتنـد از 
گـذاري   گذاري در زمينه زيرساختهاي شهري و ارائه بستر قضايي و فرهنگي مناسب براي هدايت سرمايه سرمايه

  .خارجي بيشتر در اين مناطق
  

  .، استان خراسان رضوي، شهرهاي مرزياي منطقه ريزي برنامه، اي منطقهجهاني شدن، توسعه  :كليدي هاي واژه 

  دمهمق

در مقابل و مفهوم جهاني شدن، جهان گرايي و جهاني بودن در آغاز هزاره سوم كه همراه با غلبه 
ملت به پيوند فرد  - تعامالت  دولت گرايي، ملي بودن و ملي ماندن است و تضعيف مفاهيم ملي

ملت در مقابل ساختار مدرن   - در نظام جهاني تبديل شده و ساختارهاي سنتي پيشين   دولت 
ر اين ميان به همت جريان غالب اطالعات و و د اند رنگ شده اهميت و كم جهان كم - فرد

تبديل شده و فضاي جريانها جايگزين مفاهيم اي  به جامعه شبكه» جامعه بسته و سنتي«ارتباطات 
نقاط شهري مانند  بويژهسنتي موقعيت و مكان شده است و در اين فضاي جرياني، نقاط و 

نقش بسيار مهمي در هدايت و  »نترلفرماندهي و ك«مراكز  عنوان بهيي در سيستم شبكه و ها گره
مناطق مرزي و . كند مي ساماندهي جريان سرمايه، نيروي كار، حسابهاي مالي، كاال و خدمات ايفا

 سر محدوديتهاي ارتباطي، در انزواي جغرافيايي به دليل بهشهرهاي مستقر در اين مناطق كه زماني 
ترين   در پايين ،ار توسعه مركز محوردوري از مركز و ضعف امواج و آث دليل بهند و دبر مي
بندي توسعه قرار داشتند، در هزاره جديد و آغاز عصر اطالعات و ارتباطات، به شاهراهها،  رده

را  »منطقه - شهر«و مفاهيم جديدي مانند  اند ي توسعه و پيشرفت تبديل شدهها و گره ها  ورودي
  . اند شكل داده

پايان جنگ سرد همچنان رقابت ميان قدرتهاي  رغم هبگرا  ان واقعپرداز نظريهاز ديدگاه 
شايد تنها تفاوت و يا مهمترين تفاوت وضعيت . بزرگ مساله اصلي در سطح جهاني است

جديد با دوران گذشته در اين باشد كه در وضعيت جديد رقابت ميان قدرتهاي بزرگ هم 
شده است و رقابت در يك تر  جغرافيايي هدفمندتر و سنجيده لحاظ بهموضوعي و هم  لحاظ به

ي جغرافيايي منجر ها ي موضوعي و عرصهها حوزه الزاما به رقابت در تمامي حوزه
  .) 76 :1386دادانديش، (شود نمي
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به بعد و تحوالتي كه در اطراف مرزهاي كشور از  1970همگام با آغاز عصر اطالعات از دهه 
به  آسياي مركزيالل جمهوريهاي با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استق 1990دهه 

جبهه مقدم  عنوان بهمنطقه خراسان  بويژهوقوع پيوست فرصتهاي مناسبي را براي كشور و 
گيريهاي  و قابليتهاي كشور در ايفاي يك نقش نوين ملي در چارچوب جهت ها  بازآرايي توانايي

). 1: 1379 ،ريزي برنامه دفتر آمايش و(مقدماتي نظريه پايه توسعه دراز مدت كشور فراهم آورد 
، كارگزاري توسعه كشورهاي منطقه و اي منطقهبندي  لذا سناريو محوريت در تشكيل يك گروه

مطرح شد كه  آسياي مركزيبراي تقويت پيوند با كشورهاي  اي منطقهاستفاده از فرصتهاي 
تي مورد نياز ارائه خدمات ارتباطي و مبادال - 1 :شامل اي منطقهسناريوي استفاده از فرصتهاي 

نيازهاي مصرفي كشورهاي  تأمين - 2 ؛كشورهاي منطقه براي پيوند با يكديگر و بازارهاي جهاني
نيروي انساني متخصص و صادرات خدمات تخصصي مورد نياز كشورهاي  تأمين - 3 ؛همجوار

  ).همان(منطقه مد نظر قرار گرفت
حاكم بر منطقه از جمله استقرار ويژگيهاي ژئوپليتيكي  دليل بهشهرهاي مرزي استان خراسان 

كيلومتري شهرمرزي  38هزار نفر جمعيت در  900عشق آباد پايتخت كشور تركمنستان با حدود 
- وجود منابع گاز و پااليشگاه گاز خانگيران، وجود راه آهن سراسري سرخس باجگيران،

پيوندهاي عميق ايران و افغانستان،  ،بندرعباس، وجود سد دوستي مشترك بين كشور تركمنستان
ميليوني كشورهاي  50و بازار  يزآسياي مركتجاري بين خراسان و افغانستان و  -فرهنگي 

به درياهاي آزاد از طريق ايران  آسياي مركزيبهترين راه دسترسي كشورهاي  يزآسياي مرك
، در مجموع از مهمترين كدها و ويژگيهاي ژئوپليتيكي و مزيتهاي كشور ايران و )بندرعباس(
مناطق مرزي استان خراسان رضوي است و ضرورت توجه بيش از پيش به اين سرزمين را  ويژهب

  .كند مي توجيه

  بيان مساله

شهرهاي باجگيران، ( نيز تحليل ويژگيهاي نواحي مرزي استان خراسان  مساله اساسي اين تحقيق
همچنين . باشد يم ثر اين شهرها در تسريع روند توسعهؤو نقش م) ، سرخس و دوغارونآباد لطف

 منظور بهاي  و نقاط گره نقاطو مشكالت و تنگناهاي ساختاري و قانوني اين  مسائلشناسايي 
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 »منطقه - شهر«كه در آن سوي مرزها وجود دارد، و تشكيل مفهوم است  برداري از امكاناتي بهره
 ر تركمنستانبا پشتيباني شهرهايي مانند مشهد در ايران و عشق آباد د رضويدر استان خراسان 

   .باشد مي
  :در راستاي بيان مساله تحقيق، سواالتي به شرح زيرمطرح است

ي ها دروازه عنوان به اند خراسان رضوي نتوانسته) شهرهاي مرزي(مرزي اي  چرا نقاط گره - 1
  توسعه عمل نمايند؟

روي شهرهاي مرزي خراسان رضوي در راستاي توسعه  پيش مسائلظرفيتها و موانع  و  - 2
 چيست؟ يا منطقه

  فرضيه تحقيق

ي كليدي تعيين كننده ميزان جهاني شدن ها شاخص :فرضيه اساسي تحقيق حاضر اين است كه
در ) المللي و كاال و مبادالت حضور شركتهاي خارجي، نيروي كار بين خارجي، گذاري سرمايه (

  .شهرهاي  مرزي استان خراسان رضوي شرايط مطلوبي دارند

 تحقيق هدف

در تسريع روند بزرگ بررسي نقش شهرهاي مرزي استان خراسان  ،حاضرهدف از تحقيق 
ناشي از پيوند با  اي منطقهآن كشور ايران و توسعه  تبع بهجهاني شدن شهرهاي منطقه و 

  .باشد مي كشورهاي مناطق همجوار از جمله تركمنستان و افغانستان

 روش تحقيق

اطالعات مورد نياز از طريق بازديد . تحليلي است - روش تحقيق در مطالعه حاضر، توصيفي
 1382(ميداني از شهرهاي مورد مطالعه و بازديد در دو مقطع زماني مختلف از كشور تركمنستان 

آمده  دست بهو مصاحبه با مسئولين محلي و استفاده از منابع اسنادي و اينترنتي رسمي )   1388و 
ها و تحليل اثرات اقتصادي اجتماعي تجزيه و تحليل وضعيت اقتصادي اين شهر منظور به. است

آنها بر توسعه استان نيز، آمار صادرات و واردات كاال و ورود و خروج مسافر مورد تحليل قرار 
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  .گرفته است
شامل  ها  باشد، لذا نمونه مي همچنين با توجه به ماهيت تحقيق كه از نوع راهبردي و كالن

 )فرمانداران، شهرداران و مديران استانيمسئولين گمركات، (مديران ارشد استاني و محلي
آوري اطالعات بيشتر از نوع مراجعه محلي به شهرهاي مورد نظر و ابزار  شيوه جمع. باشند مي

با توجه به تعداد شهرهاي مورد . باشد مي آوري اطالعات نيز مصاحبه همراه با پرسشنامه جمع
  .اند لعاتي را تشكيل دادهو محلي نمونه مطا اي منطقهمدير  25مطالعه در مجموع  

  سابقه، ديدگاهها و نظريات

 اي منطقه ريزي برنامهاصطالحي است كه در ادبيات توسعه اغلب با  اصطالح  اي منطقهتوسعه  
فرايندي است، در جهت مشاركت مردم و مناطق در  اي منطقه ريزي برنامه. همراه است

ي كالن ملي و ها جهت انطباق با برنامه از ريزي برنامهوردن موجبات آو فراهم  ريزي برنامه
 اي منطقه ريزي برنامهمسئله مهم در  ). 78: 1369،مهندسين مشاور كاوآب( اي منطقهويژگيهاي 

يك برنامه  عنوان بهملي و  ريزي برنامهبعد از  اي منطقه ريزي برنامه معموالً. مشاركت مردم است
، هدف، استفاده بهينه از منابع براي اي منطقه يزير برنامهدر . بعد از سطح ملي بايد انجام پذيرد

زياري، ( بنابراين شناخت توانها و تنگناهاي منطقه جزء مباني كار است. توسعه منطقه است
ي ها دروازه عنوان بهبا توجه به نقش بسيار مهم مناطق مرزي در عصر جهاني شدن ). 34: 1387

ضرورت  ،1ي خارجيها گذاري سرمايه ورودي امواج توسعه به داخل سرزمين اصلي و جذب
بيان اهميت و جايگاه شهرهاي مناطق مرزي در قالب نگرش  بويژهطرح مسئله جهاني شدن و 

 . الزم و ضروري است اي منطقه ريزي برنامه

  جهاني شدن

دايمي بين اي  كند كه مباحثه مي بررسي آراء انديشمندان در دوران باستان تا عصر امروز آشكار
كه معتقد به يك فرهنگ و سياست جهان شمول بوده و اردوي مقابلي كه بنا اي  نظريه طرفداران

ملت و نوعي ديوار دفاعي در مقابل رسوخ ديگر اقوام و  -به داليلي خواهان ايجاد يك دولت
                                                           
1 -Farign Direct Investment 
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   .)1: 1385 محمدي،(، جريان داشته استاند تمدنها كشيده
 دنبال بهآن دگرگوني در مطالبات را  تبع هبگاهي و آ، فزايندگي دامنه ها نيازها و اثرگذاري

ساز دگرگوني در سطوح مختلف  تحول در گونه، ژرفا و سطح مطالبات، زمينه. داشته است
هويت اجتماعات جهاني شدن روندي است كه در قالب گسترش فناوري اطالعات و 

و سطوح ارتباطات، منجر به تشديد يكپارچگي و درهم تنيدگي مناسبات گسترده در ابعاد 
ثيرات دگرگوني در مناسبات پيشين أاين ت. مختلف ميان كنشگران نو و سنتي شده است

ي مسكون و ها اجتماعات انساني، افزايش حجم مراودات، فراسرزميني شدن انساني در محيط
  .)2: 1385،نيا حافظ(در ابعاد فروملي، ملي و فراملي است

م ادغام شدن بازارهاي جهاني در جهاني شدن در مفهوم عام آن عبارت است از دره
 ،مستقيم و جابجايي و انتقال سرمايه، نيروي كار و فرهنگ گذاري سرمايه ي تجارت و ها زمينه

سر فرود آوردن جهان در برابر قدرتهاي  در نهايت داري و آزادي بازار و در چارچوب سرمايه
ز حاكميت دولت خواهد جهاني بازار كه منجر به شكافته شدن مرزهاي ملي و كاسته شدن ا

  . )26: 1380زاده،  ايران(شد
اي  مانوئل كاستلز نيز با اشاره به عصر اطالعات، جهاني شدن را ظهور نوعي جامعه شبكه

جان تام . گيرد مي نگ را در برفره ، پهنه اقتصاد، جامعه وداري سرمايهكه در ادامه حركت  داند مي
پيوندهاي پيچيده ميان جوامع و فرهنگها، نهادها و لينسون جهاني شدن را فرايند توسعه سريع 

هاروي اين فرايند را در بر دارنده دو مفهوم فشردگي زمان و مكان . داند مي افراد در سراسر جهان
   .)27: 1380،زاده ايران( كند مي تلقي ها  و كاهش فاصله

دان علوم مختلف بنابراين با توجه به كليه تعاريفي كه در مورد جهاني شدن توسط انديشمن
توان به  مي از آن جمله. شود مي مفاهيم متعددي از اين پديده نوظهور استنباط ،بيان شده است

باز شدن مرزهاي تجاري و فرهنگي  عنوان بهي شدن، جهاني شدن الملل بينجهاني شدن به منزله 
، داري مايهسرفرايند مستمر انباشت سرمايه و گسترش  عنوان بهمناطق گوناگون، جهاني شدن 

ايدئولوژي دموكراسي غربي كه زمينه رقابتي شدن كشورها را فراهم آورده  عنوان بهجهاني شدن 
اخير،  داري سرمايهيك پديده علت و معلولي در دوران  عنوان بهنهايت جهاني شدن  در است و

 ،ر استي مورد نظها آنچه محل اختالف  ميان نظريه :توان گفت مي خالصه طور به. اشاره نمود
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بعد  اقتصاد و اطالعات و ارتباطات   بيشتر  آنها جهاني شدن را  در دو. ابعاد جهاني شدن  است
تجارت و امور  ،در حوزه اقتصادرا جهاني شدن  ،نظران عمده صاحب. اند مورد توجه قرار داده

 . نددان ميمالي و سرمايه 

در ميان متفكران  مورد . نداردهيچ مخالفتي وجود  در حوزه ارتباطات و اطالعات تقريباً
ثير آن را بر  فرهنگ أت ارتباطات  و وري  اطالعات  وآ انگيز فن هيچ يك  گسترش شگفت ،بحث

 . گيرند و غيره ناديده نمي و اقتصاد

زمينه فرهنگ برخالف  انتظار اوليه، هيچ متفكري  نيست كه  به مرگ  فرهنگهاي بومي   در 
درست . دميت  كامل يك فرهنگ مشخص بر جوامع معتقد باشو محلي  و يكسان شدن  و حاك

. كنند مي ارزشها و رفتارهاي مشترك در عرصه جهاني اشاره گيري قواعد، بر شكل است كه  اكثرً
  ).Rahnama 2007 ,(يك  معتقد به  زوال  فرهنگهاي محلي نيستند ولي هيچ

به باقي ماندن ...) گيدنز و (رايان گ واقع. است  اختالف نظر فراوان وجود داردسياما در عرصه 
...) هابرماس و ،والرستين(ولي عده ديگر . ملتها در عرصه سياست  جهاني معتقدند -دولت
اجتماعي در حال زوال   - اسي يرا يك نهاد س ملتها  را در مسير  سقوط دانسته و آنها -دولت
باشند و به نوعي   مي ارآمدبزرگ  ناك ي براي  اداره بحرانهايننهادهاي جها. كنند مي تلقي

نظام جهاني  براي ادامه حياط  خود نيازمند  تجديد سازمان  نهادهاي جهان شمول  ،معتقدند
 .)27- 325 :1384،سليمي(است 

  روند جهاني شدن شهرها 

جهاني شدن شهرها تابعي از ميزان جهاني شدن كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
 با اين حال شهرها نقش مهمي در فرايند جهاني شدن ايفا. ستا كيسياسي و تكنولوژي

زيرا بر . اين فرضيه كه جهان در حال شهري شدن است، واقعيتي در حال وقوع است. نمايند مي
) ميليون نفر 734(جمعيت جهان  درصد 29فقط  1950اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 

رود  مي رسيد و انتظار درصد 45به  1994سال كه اين نسبت در  كردند، مي در شهرها زندگي
همچنين اين فرضيه كه شهرها . برسد درصد 60ي اول قرن بيست و يكم به باالتر از ها در دهه

شهر در  83باشند در حال وقوع است و تعداد شهرهاي ميليوني از  مي در حال جهاني شدن
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نيز در كشورهاي در حال  رسيده است كه اكثر آنها 1995شهر در سال  253به  1950دهه 
  .(Meekam Ng and et al, 2003,152)توسعه قرار دارند 

وسيله پاتريك گدس، شهرساز معروف اسكاتلندي در  هب 1شايد اولين بار اصطالح شهر جهاني
بنديهاي وسيعتر جديد يا  يافته به درون گروه كار گرفته شد كه به شهرهاي گسترش هب 1915سال 

را  »شهرهاي جهاني«ال هسر پتر  ،1966آن در سال  دنبال به. اشاره دارد 2ي شهريها منظومه
بررسي كرد كه چگونه شهرهايي مانند نيويورك، لندن، توكيو، پاريس و مسكو  او. منتشر كرد

 كنند و حوزه نفوذشان را براي اينكه شهرهاي جهاني برتر شوند، گسترش مي تر رشد سريع
مراكز عمده قدرت سياسي، مراكز دولتهاي ملي و  عنوان به ال اين شهرها راهپتر . دهند مي
ي، مراكز تجاري، منابع مالي و ارتباطات و تمركز نخبگان در آموزش و تحقيق و هنر را الملل بين

و كانوني  اند در عصر جهاني شدن شهرهاي واقعي مهمتر از هر زمان ديگر شده. شناسايي كرد
در خصوص جهاني شدن شهرها  .)Gallis, 2002: 70(باشند مي براي ساخت، توزيع و مصرف

توان به فرضيه شهر جهاني فريدمن، فرضيه  مي ي متعددي بيان گرديده كه از ميان آنهاها فرضيه
فرضيه فريدمن بر تقسيمات  .كاستلز اشاره نموداي  جامعه شبكه اسن وس گانه شهرهاي سه

  .(Meekam Ng et al, 2003,152)دارد تأكيدي كار از طريق شهرهاي جهاني الملل بين
ي پايه اصلي فرضيه شهرهاي الملل بينبر اينكه منابع مالي و بانكداري  تأكيدساسن نيز با 

 ,J.V.Beaverstock & et al( داند مي گانه وي است، شهرهاي جهاني را مهمترين مراكز مالي سه

د و مصرف خدمات پيشرفته و مراكز تولي وسيله بهشهرهاي جهاني از نظر كاستلز نيز ). 45 :2000
  )Ibid( پيوندند مي جوامع محلي فرعي به شبكه جهاني

جهاني و تجمع نيروهاي سياسي و  شهرهاي جهاني درعرصه اطالعات مراكز كنترل سرمايه
 كار هرساني مشغول ب تحقيقات و اطالع نيروي كار را در رشته درصد 30اقتصادي بوده كه حدود

خدمات اجتماعي و امنيتي هستند كه نياز به  ،ديد ناپايدار با درآمد كماكثر كارهاي ج. اند كرده
 شكل جديد دواليسم يك. اند اختالف طبقاتي اين شهرها كه مظهر شكاف و. تخصص ندارند

  .)Castells, 1989: 228(دهند مي فقر و ثروت درشهر اطالعاتي را نمايش )دوگانگي(

                                                           
1 - Word City 
2 -Con-Urbanation 
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با . ساختار غني اقتصادي هستند عه دارايبرخالف مناطق تحت توس ،شهرهاي جهاني شده
به  ساسن اينترنت غير متمركز منجر نظر به .نشيني اختالف آشكار جغرافيائي بين مركزيت و حاشيه

شود كه نشان از ساختار پر قدرت اقتصادي مكانهاي  مي جديد يها ناتجمع مجازي و واقعي مك
مي در اين فضاهاي مجازي دارند كه نشان يافته بندرت سه توسعه ت، مناطق كمتراس داري سرمايه

اقتصاد و وسائل ارتباط جمعي جهاني شده به . باشد مي به شبكه اينترنت از عدم دسترسي نابرابر
جهان  اينترنت، نشان از تقسيم قدرت و توان نابرابر است آن هم در خصوص در زمينه

 .)http://www.arashmag.com(واقعي

جنوب شرق  بويژهست كه بسياري از كشورهاي آسيايي و جهاني شدن شهرها فرايندي ا
 شهرهايي چون شانگهاي، سئول، توكيو، دبي وشهرهاي. اند آسيا در سالهاي اخير تجربه كرده

هند كه پيشرفت خود را مرهون تكنولوژي باال، توسعه صنايع، تصويب قوانين و اجراي  كشور
سعه مانند پاركهاي علمي و تحقيقاتي، ي خارجي، ايجاد مناطق توها سياستهاي جذب سرمايه

 1995نفر در سال  674000شهر دبي با داشتن جمعيتي بالغ بر . باشند مي ...، فرودگاهها و ها پايانه
نمونه بارز سياست درهاي باز اقتصادي در  ،است شدهاز مهاجرين آسيايي و اروپايي تشكيل كه 

گذاران و بيش از يك  بيش از نيمي از سرمايه توانسته است، 2006كه از سال  يطور بهمنطقه است 
ميليارد دالر كاال به ايران  2.1نمايد و  تأمينسوم از جهانگردان خود را از كشوري چون ايران 

  2377000با برابر   1995صادر نمايد و اين در حالي است كه جمعيت امارات متحده در سال 
امارات متحده عربي، اگرچه . باشد مي همان زمانمعادل جمعيت شهر مشهد در  اًنفر بوده كه تقريب

از توليد ناخالص داخلي خود را  درصد 6يكي از كشورهاي صادركننده نفت اپك است، اما تنها 
نمايد و مابقي آن را از منطقه آزاد جبل علي،  مي تأميناز درآمد حاصل از فروش نفت 

  ). Yehua Dennis et al, 2006: 231(نمايد مي تأمينگردشگري، خدمات تجاري و صنعتي 
كالنشهر ميليوني، رشد جمعيت شهري و افزايش تقاضاي مسكن  و  35در  ،در كشور هند نيز

رشد زير ساختهاي ناشي از آن و همچنين افزايش درآمد سرانه، كاهش فقرشهري و رشد 
رشد . اقتصادي شهرهاي بزرگ، باعث گسترش شهر در ابعاد افقي و عمودي شده است

هاي خارجي و داخلي، حومه گزيني اطراف اين شهرها، رشد  گذاري سرمايه هرها در نتيجه كالنش
ي باعث توسعه بيشتر الملل بينگران محلي و  و تعامل و توافق توسعه تكنولوژي اطالعاتبخشهاي 
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در اين ميان . اين شهرها شده و استانداردهاي زندگي و كار را به سطح جهاني نزديك كرده است
. لتهاي محلي و ايالتي در سازماندهي مجدد شهرهاي مذكور حائز اهميت استنقش دو

سازمانهاي غير دولتي بسياري نيز در اين كشور در راستاي بهبود وضعيت اجتماعي، تقويت 
و طي مراحل متعددي به باز ساخت شهرهاي  اند بوده مؤثراي  اجتماع محلي و فعاليتهاي توسعه

مشخص شده  1شماره بازساخت شهرهاي هند در جدول  مراحل. اند هند همت گمارده
  ). Rahnama,2007(است

  شناسي بازساخت شهرهاي هند سنخ:  1 شماره جدول
  تغيير  مشخصات   مثالها   رده شهر 

             اولين رده 

  ) مدخل ورودي(
  دهلي  ،بنگلور ،بمبي

عرضه  ،دولت فعال ،جاذب براي هردو سرمايه داخلي و خارجي

  هاي مهندسي  مراكز تحقيقات ملي و كالج ،كار ماهر نيروي
  رشد سريع 

  دومين رده 
           پونا و ،حيدرآباد ،كلكته

  احمد آباد 

دولت ،ها نهادهاي تحقيقات ملي و كالج عرضه نيروي كار ماهر،

 كارآمد، ارزانتر از شهرهاي گروه اول  

سرعت رشد 

كمتر از گروه 

  اول 

  ... نديگر وچ ،جي پور  سومين رده
فعاليتهاي  ،ارزانتراز شهرهاي رده دوم ،تر پاييناي  هزينه

  اي  دانشگاههاي محلي و ناحيه ،خواهانه كمتر دولت ترقي

كمتر از رده 

  دوم 

  بدون تغيير   مشكالت و مقرات قانوني  ،حكمراني ضعيف  پتنا و وارنسيا   اي  حاشـيه

Source: Rahnama, 2007 

مدخل ورودي در مرحله نخست بازساخت شهري مورد  عنوان بهكه بر اين اساس شهرهايي 
ي خارجي و داخلي و تقويت زيرساختهاي مالي، علمي، ها ، با جذب سرمايهاند توجه قرار گرفته

ساز انتقال شهرهاي ديگر  ي ورود به سيستم جهاني و زمينهها دروازه عنوان به ،فني و انساني خود
  .اند منطقه به اين فرايند شده

 ،كه در خصوص شهرهاي جهاني توسط گروه الپورد صورت گرفته يبر اساس مطالعات
شهرهاي جهاني را شبكه  پيوند باجهاني شدن و مشخص شده است كه اگر كشوري قصد 

داشته باشد، بايد در چهار بخش حقوق، بانكداري، بازاريابي و حسابداري به سيستم جهاني 
ح شهر جهاني برسد بايد حداقل سه بخش از چهار اگر شهري بخواهد به سط. متصل گردد

در حال حاضر شهرهايي مانند نيويورك، لندن، پاريس و توكيو در . بخش فوق را دارا باشد
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و شهرهايي چون رم، بانكوك، ملبورن و كواالالمپور با  اند گروه اول شهرهاي جهاني قرارگرفته
و بر  اند وم شهرهاي جهاني قرار گرفتهبرخورداري از حداقل دوبخش از اين موارد در گروه س

بنديها جاي  يك از اين طبقه اين اساس و با مطالعات صورت گرفته شهرهاي ايران در هيچ
  .)6:  1386رهنما، (گيرند  نمي

 روي آن  روند پيوند شهرهاي ايران به سيستم جهاني و چالشهاي پيش

ط كشور بوده و در فرايند جهاني شدن جزئي از كل سيستم ملي كشور، تابع شراي عنوان بهشهرها 
بنابراين . باشند مي از ميزان و شدت برقراري تعامل و رابطه با ساير كشورهاي جهان متأثرنيز 

تحليل فرايند جهاني شدن شهرها در ابتداي امر بايد به چگونگي جهاني شدن كشور  منظور به
  .پرداخت

اجتماعي و اقتصادي دهه تحوالت آن  تبع بهتاريخچه جهاني شدن ايران به تحوالت سياسي و 
 ،در اين دوره انتخاب الگوي توسعه صنعتي و ورود صنايع مونتاژ به كشور. گردد مي باز 1340

تدوين  در دوران پس از انقالب اسالمي،. مقدمات پيوند گسترده كشور را با خارج فراهم كرد
هاي  گذاري سرمايه توجه به  اينخستين گام براجتماعي كشور،  - ي توسعه اقتصاديها برنامه

با اقداماتي از قبيل ايجاد مناطق آزاد اقتصادي و اين فرايند . برداشته شدخارجي و جهاني شدن 
ي ملي براي ها سيس مناطق آزاد اقتصادي كه دروازهأكلي سابقه ت طور به. تجاري آغاز گرديد

 )1367- 72(سعه كشورقانون برنامه اول تو 19باشد، به تصويب تبصره  مي جهاني شدن
و تصويب قانون چگونگي  1371سيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در سال أت .گردد ميبر

و واگذاري اختيارات  1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران در شهريور  - اداره مناطق آزاد تجاري
جاري مقدمات بيشتري براي رونق مناطق ت 1373دولت به شوراي عالي مناطق آزاد در سال 

منطقه  20اين اقدامات باعث احداث بيش از ). www.freezones.ir/worldfreezones(فراهم آورد
رغم تصويب قانون مناطق آزاد اقتصادي و ايجاد چنين  علي. گرديدآزاد اقتصادي در كشور 

چون موقعيت ممتاز اي  مناطقي و همچنين با وجود برخورداري از امكانات و قابليتهاي توسعه
مناسب نهادي و قانوني براي  وجود ساختارهاي نسبتاً ،سياسي - فيايي و اقتصاديجغرا
آميزي با اقتصاد جهاني، برخورداري از قابليتهاي متنوع گردشگري و زيست محيطي، تنوع  درهم
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منابع و مواد اوليه زيرزميني در سطح ملي، وفور نيروي انساني تواناي داخلي، وسعت خاك و 
فقدان ديد آرماني مشترك در خصوص نقش و جايگاه ، تها در صورت لزومامكان گسترش فعالي

فقدان سند كالن راهبردي بلندمدت، وجود  ،اين مناطق در ساختار اقتصاد ملي نزد سياستگزاران
محدوديت و ابهام در منابع درآمدي مناطق به همراه تغيير سياستهاي اقتصادي دولت در اين 

رايي و تشكيالتي دبيرخانه و مناطق با شرايط متحول كنوني، سازي اج زمينه، ضرورت متناسب
عدم هماهنگي در بين دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق با نگري همراه  وجود گرايش بخشي

و ترجيح منافع بخشي بر منافع ملي، رقابت منطقه با كشورهاي همجوار، نابرابري تسهيالت 
در مناطق كشورهاي  گذاري سرمايه تر  ي مناسبها قانوني با مناطق كشورهاي همجوار و تضمين

در كشور، تهديدات اقتصادي، فرهنگي  گذاري سرمايه همجوار و قابل توجه بودن ضريب ريسك 
مناطق مذكور به موفقيت چنداني در زمينه جهاني كردن كشور و شهرهاي  از آن سوي مرزها... و

 مؤثرمهمترين مشكالتي كه در اين زمينه  ). 17: 1386تجاري، ريزي برنامهدفتر ( اند نرسيدهمنطقه 
  : باشند عبارتند از مي

 مشكالت ساختاري -1

عمده دولت در زير ساختهاي اساسي توسعه مناطق  گذاري سرمايه مشكالت ساختاري شامل عدم 
آب  ،گاز ،برق ،آزاد اقتصادي و احداث كليه زيرساختها از محل عوارض كاالهاي وارداتي، كمبود

ي كه قيمت سوخت گازوئيل در كيش چهار برابر طور به. ي باالي آب و برق ها عرفهشيرين و ت
نرخ تسهيالت (كارآمدي آن كالت مانند ضعف سيستم بانكي و ناساير مش. سرزمين اصلي است

، مشكالت حمل و نقل هوايي )باشد مي درصد 25است درحالي كه در كيش  درصد 16داخلي 
 1385تا  1375ت، عدم تغيير در تعداد پروازهاي كيش از سال چارتري اس صورت بهتهيه بليط (

و تغييرات متعدد كاربري اراضي  از ) گوياي بحران حاكم بر مناطق آزاد اقتصادي ايران است
  .كيشمنطقه در  بويژه  ،ي به گردشگريرتجااز صنعتي به تجاري و 

 قانوني تمشكال -2

گذاران به  نااميدي سرمايه. ء قانوني استاز ديگر ضعفهاي عمده مناطق آزاد اقتصادي كشورخال
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بلكه نگراني آنها از تغيير سياست دولت  ،را ناامن نموده گذاري سرمايه عدم حمايت دولت نه تنها 
 ).www.iraneconomics.net ( و از دست دادن دارايي از ديگر مشكالت است

 مشكالت مديريتي -3

اشتن قانون تجارت آزاد توسط مديران مياني نگرش متفاوت مديران به مناطق آزاد و ناديده انگ
عدم مشاركت بخش خصوصي در . گذار از مناطق آزاد شده است باعث فرار سرمايه و سرمايه

. هاي مناطق آزاد از ديگر مشكالت مديريتي و اداري مناطق آزاد تجاري است گيري تصميم
 دسال به حدو 15خارجيها از اصالح قانون مناطق آزاد از جمله افزايش زمان اجاره زمين توسط 

  . Rahnama,2007:18)(ت از ديگر مشكالت مناطق آزاد تجاري اس) ها چينيمانند (سال  50

  خراسان رضوياستان ارزيابي شهرهاي مرزي 

و  1383باشد كه با مصوبه دولت در سال  مي استان خراسان رضوي بخشي از خراسان بزرگ

اين استان در . رضوي و جنوبي ايجاد شد ،ت شماليپس از تقسيم  استان خراسان  به سه قسم

 5900كيلومترمربع  بوده و  داراي جمعيتي بالغ بر 116000داراي وسعتي در حدود  1386سال 

از كل . باشد مي نفر در كيلومترمربع 50بوده و تراكم جمعيتي آن 1387هزار نفر جمعيت در سال 

 نقطه روستايي مستقر  3600بقيه در   درصد 30نقطه شهري و   70در درصد 70جمعيت آن 

شهر ). 1388مطالعات پايه طرح آمايش سرزمين خراسان رضوي، مطالعات تطبيقي،(باشند مي

اين . باشد مي جمعيت كل استان را در خود جاي داده و بزرگترين شهر منطقه درصد 66مشهد 

باشد كه از  مي ن و افغانستاني مشترك با كشور تركمنستاالملل بينمرز  كيلومتر 833.6استان داراي 

 302كيلومتر آن با كشور تركمستان و  531.6(رود  مي شمار بهنظير استان  فرصتهاي موقعيتي كم

آسياي اين استان داراي سابقه تاريخي درخشان پيوند با كشورهاي . )كيلومتر آن با كشورافغانستان

آسياي كشورهاي (ال و جنوب ي بين شمالملل بينافغانستان و موقعيت چهارراهي  و مركزي

عراق و افغانستان و  ،تركيه ،اروپاي غربي(و شرق وغرب ) و درياي عمان و خليج فارس مركزي
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فرصت  عنوان بهباشد كه كمتر استاني در كشور از آن برخوردار است و  مي )آسياي مركزي

 ،آباد لطف ،باجگيران(نقطه مرزي گمركي  4اين عامل باعث شده كه داراي . شود مي محسوب

موقعيت فرهنگي و وجود بارگاه حضرت  لحاظ بهاستان خراسان . باشد) سرخس و دوغارون

شود و ساالنه  مي در شهر مشهد كانون گردشگري مذهبي در بين شيعيان جهان محسوب) ع(رضا

لذا . ميليون زائر و گردشگر داخلي را پذيرا است 20هزار گردشگر خارجي و بيش از  700حدود 

  ). همان(شود مي ي گردشگري فعال كشور محسوبها يكي از قطب وانعن به

درگز، سرخس  آباد لطفمحدوده مورد مطالعه تحقيق حاضر شامل شهرهاي مرزي باجگيران، 

مرزهاي شمالي و شرقي استان خراسان  ،و دوغارون تايباد است كه در يك محدوده نواري شكل

و  ، خدماتكاالو خروج ي ورود ها دروازه عنوان بهنقاط مذكور . را پوشانده است رضوي

و افغانستان عمل نموده و همه ساله مبالغ قابل توجهي ارز  آسياي مركزياز كشورهاي  جهانگرد

همچنين با وجود مزيتهاي اقتصادي و فرهنگي خاص . نمايند مي يا از آن خارجرا به كشور وارد 

غرب كشور، برخورداري از  - قجنوب و شر - خود، اتصال به كريدورهاي ارتباطي شمال 

اي، ريلي و هوايي و از همه مهمتر همجواري با كشورهاي تازه  ي حمل ونقل جادهها شبكه

و كشور افغانستان، وجود اراضي ) ميليون نفر جمعيت 50با بيش از (  آسياي مركزييافته  استقالل

ي، تاريخي و در منطقه سرخس، برخورداري از ظرفيتهاي طبيع بويژهحاصلخيز كشاورزي 

فرهنگي براي جذب گردشگران خارجي و نيز وجود زير ساختهاي اقتصادي، خدماتي و 

و تجهيزات وابسته به آن مانند كارخانجات و   تأسيساتي مرزي و ها بازرگاني چون بازارچه

سسات مالي و اعتباري، معافيتهاي مالياتي و ؤ، مها صنايع تبديلي، فرودگاه، انبارها و سردخانه

ي توسعه را دارند كه از طريق آنها امواج ها پتانسيل تبديل شدن به دروازه... ركي خاص و گم

و به خصوص سابق با استقالل جمهوريهاي شوروي . توسعه به داخل سرزمين اصلي منتشر شود

رفت كه ايران وارد بازار اين كشور شده و  مي اين انتظار ،1370جمهوري تركمنستان از دهه 

تفاده از بازارهاي داخلي اين كشور به ديگر كشورهاي آسياي مركزي نيز دست پيدا عالوه بر اس
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را در اي  اما امروزه اين خواسته محقق نشده و در عوض كشورهاي ديگر حضور گسترده. كند

كنند و مرز گمركي سرخس در شمال شرق شهرستان مشهد و مرزهاي  مي تركمنستان تجربه

ر شمال قوچان هركدام با مشكالت بسياري دست به گريبان و باجگيران د آباد لطفگمركي 

وضوح مشهود است كه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي  به ).127: 1384شيرازي،(اند شده

رسد عوامل  مي نظر به. منطقه در زمينه روابط با آسياي مركزي داراي نقش كمتري بوده است

غربي ايران، سياست خارجي دفاعي ايران متعددي چون شيعه بودن ايرانيان، سياستهاي ضد 

در اين ... تهديدهاي امنيتي ناشي از تنوع قومي در آسياي مركزي و ،وانفعال و انزواي ناشي از آن

   .)82: 1385 سيمبر،(بوده است مؤثرزمينه 

 قلمرو در مركزي آسياي منطقة ژئوپليتيكي، بستر نظر اين مسئله را بايد مدنظر داشت كه از

 توسعة نظر از قلمرو، اين دهندة تشكيل كشورهاي عاليق مهمترين دارد كه قراراي  قاره يها بستر

 بر مبتني اقتصادي تعامالت جهتاي  حاشيه منطقة يك يق طر از جهان اقصي نقاط به دسترسي ملي،

و ايران و ) 89: 1386، نيا حافظ(است  انرژي انتقال و كاال ترانزيت و نقل، حمل ارتباطات،

  .ص شهرهاي مرزي ايران اين موقعيت را فراهم خواهند ساختخصو به

امنيتي  –مهمترين كاركردهاي مرز به دو دسته كاركردهاي دفاعي  ،بر اساس يك رويكرد نوين

از سوي ديگر عوامل ژئوپليتيكي مختلفي بر نقش و . شود مي تجاري تقسيم - و كاركرد ارتباطي

توان به نظامهاي سياسي كشورهاي همسايه در دوسوي  مي است كه از آن جمله مؤثركاركرد مرزها 

مرز، ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي مرزنشينان، موقعيت نسبي كشور و نوع فضاي استراتژيك 

  .) 118: 1386زرقاني، (اشاره كرد ... مسلط بر منطقه، نوع نگرش و رفتار حكومتها نسبت به مرز و

 ،زيادي در غالب اجراي طرحهاي مطالعاتي تالشهايمناطق مرزي رفع مشكالت  منظور به  

ي مرزي و ها آمايش، احياء و توسعه، ساماندهي فضايي، طرحهاي اقتصادي مانند استقرار بازارچه

تكميل قوانين تجاري و اقتصادي ارائه و به مورد اجراء گذاشته شده و بر اثر اجراي اين 

احداث  از طريق اي منطقهي از منابع فعال شدن و احياي بخشچون اي، نتايج  ي توسعهها برنامه
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ي مسلحانه در برخي از مناطق مرزي ها قطع درگيري ،كاهش تردد غيرقانوني ،ي مرزيها بازارچه

ايجاد جو اعتماد نسبي مرز  ،خارج ساختن برخي از مناطق از انزوا، ها و كاهش بخشي از ناامني

كاهش حساسيتهاي ، رزي كشورمحروميت و فقر در مناطق م ، كاهشنشينان به حكومت مركزي

پيشرفت محسوس ، قومي و فرهنگي در اين مناطق  و تقويت وحدت ملي و همبستگي اجتماعي

البته با اجراي ).  68: 1380عندليب،(حاصل شده است ...ور و بمند مبادالت تجاري مناطق مز نظام

انديشه مهاجرت به  كامل رفع نشده و مرزنشينان همواره در طور بهطرحهاي مذكور نيز مشكالت 

در بعد اقتصادي،  بويژهشهرهاي بزرگتر مجاور خود بوده و به خاطر فقدان حمايتهاي دولتي 

توان به آمار مهاجرت جمعيت  مي از آن جمله .تمايل چنداني به ماندن در اين شهرها ندارند

از اگرچه پس . شهري و روستايي باجگيران به ساير شهرهاي شهرستان قوچان اشاره كرد

بازگشايي مرز ايران و تركمنستان تا حدودي از مهاجرت روستاييان كاسته شده اما در اين مقطع 

بيكاري روستاي خود را ترك  دليل بهدرصد از روستاييان اين منطقه  85زماني نيز بيش از 

شهري مرزي بين  عنوان بههمچنين رشد جمعيت شهر درگز ). 13: 1387 پور، احمدي(اند گفته

) درصد 2.5(به اين دليل بوده كه در مقايسه با رشد مطلق شهري  1385تا 1375 سالهاي

   .) 45: 1387شجاع، (مهاجرفرست بوده است

شرايط اقتصادي و اجتماعي آنها به  ،شهرهاي مورد مطالعه يبراي آشنايي بيشتر با ويژگيها

مورد مطالعه  نيز وضعيت شهرهاي 2شماره در جدول  .اجمال مورد بررسي قرار گرفته است

  .و تجهيزات پرداخته شده است تأسيساتبرخورداري از برخي  لحاظ به
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  مشخصات و ويژگيهاي شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي: 2 شماره جدول

  شهر

  مشخصات و ويژگيها

جمعيت 

1385  

راه 

  ترانزيتي

راه 

  آهن
  گمرك  فرودگاه

بازارچه 

  مرزي

حجم 

ترانزيت 

  )تن(خروجي

)1386(  

حجم 

رانزيت ت

 )تن(ورودي

)1386(  

فاصله از 

مركز 

 شهرستان

  )كيلومتر(

فاصله تا 

كشور 

 همسايه

  )كيلومتر(

  6202  132278  *  *  -  -  *  839  باجگيران
كيلومتري 84

  قوچان

32 

كيلومتر تا 

  عشق آباد

  161002  264213  -  *  *  *  **  34675  سرخس

در مركز 

شهرستان 

  واقع شده

مجاور مرز 

  تركمنستان

  342037  472977  *  *  -  *  *  2061  آباد لطف

22.5 

كيلومتري 

  درگز

90 

كيلومتر تا 

  عشق آباد

  18986  565553  -  *  -  *  *  -  دوغارون

15 

كيلومتري 

  تايباد

120 

كيلومتر تا 

  هرات

آمارنامه حمل و نقل استان خراسان رضوي  ،سايت اينترنتي گمرك استان خراسان رضوي: مأخذ

  تحقيق هاي يافتهو  1386

  )نيازمند تكميل(نامناسب **    مناسب * 
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  رضوي در ارتباط با كشورهاي همسايهخراسان  و خطوط راه آهن استان موقعيت شهرهاي مرزي :1شماره  نقشه

  رندگاننگا :مأخذ

موقعيت شهرهاي مرزي مورد مطالعه و شبكه راه آهن در استان خراسان  1شماره در نقشه 

در صورت ايجاد تحوالت ساختاري . شخص شده استهاي همسايه مرضوي در ارتباط با كشور

 ،فريمان ،همراه شهرستانهاي قوچان، درگز، كالت، سرخس، مشهد الذكر، به در نوار مرزي فوق

امواج توسعه شهرهاي اين محدوده به ساير مناطق همجوار در داخل و خارج  ،تربت جام و تايباد

ز طرق تحول ساختاري ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يكي ا .از كشور نيز سرايت خواهد كرد

بايد توجه داشت كه مناطق مرزي ايران از استعداد الزم براي . در اين استان است

احداث مناطق آزاد و توسعه صنايعي چون كارخانجات  منظور بهي زيربنايي ها گذاري سرمايه 
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خاصي در اين زمينه  گذاري سرمايه انه باشند، ولي متاسف مي برخوردار... سيمان، گچ، فرش و 

ريزان سياسي و اقتصادي قرار گيرد، اتخاذ  كه بايد مدنظر برنامهاي  نكته. صورت نگرفته است

به ) آباد لطف - بندرعباس(و ) تايباد - ماكو(سياستهايي است كه از انتقال محورهاي ترانزيتي 

افغانستان و  - رانزيتي كراچيچرا كه فعال شدن محور ت. كشورهاي همسايه جلوگيري كند

موقعيت كنوني محورهاي  تركمنستان و محور ترانزيتي آبي غرب به شرق درياي خزر مسلماً

ترانزيتي كشور ما را به خطر خواهد انداخت و فعاليتهاي تجاري و اقتصادي محدود آن را نيز با 

نزيتي در ايران نشان داده مسيرهاي اصلي و بنادر ترا 2نقشه شماره  در. ركود مواجه خواهد نمود

  .شده است

ي و ارتباط با ايالت الملل بيننقش مواصالتي  دليل بهراه آهن جلفا  الزم به ذكر است كه

از اهميت زيادي ) از طريق مرز رازي واقع در آذربايجان غربي(و تركيه  آذربايجان نخجوان

، امكانات آهنراه  و يتيمهمترين كريدورهاي ترانزبا برخورداري از جلفا . برخوردار است

داراي قابليت بسيار  ميليون نفري كشورهاي عضو اكو 300پيوند اقتصادي با جمعيت زيربنايي و 

وجود  بنابراين با. بااليي براي اخذ نقش كنوني شهرهاي مرزي خراسان رضوي خواهد بود

حور تجاري از شرايط مذكور، عدم توجه به شهرهاي مرزي استان خراسان راه را براي انتقال م

   .سوي كشورهاي همسايه شرق ايران هموار خواهد كرد خراسان به جلفا، به
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  )غرب - شرق و جنوب - شمال(ايران بنادرترانزيتي در مسيرهاي اصلي و: 2 شماره نقشه

  asplhobhttp://www.mrt.ir/New/Main.: مأخذ            

  باجگيران 

شهر مرزي باجگيران در شمال استان خراسان رضوي و در مجاورت مرز كشور تركمنستان واقع 

مركز (مشهد كيلومتر و تا شهر 84) مركز شهرستان(فاصله آن تا شهر قوچان . شده است 

 32 تنها تا عشق آباد پايتخت تركمنستان فاصله آن كه كيلومتر است، در حالي 214) شهرستان

و با انعقاد تفاهم نامه بين وزراي  1375 سال ازارچه مرزي باجگيران درب .كيلومتر است

سيس شده أمشترك با  بازارچه مرزي گودان ت صورت بهامورخارجه دو كشور ايران و تركمنستان 

  . )سايت گمرك استان خراسان رضوي(است
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بط سياسي و اقتصادي ايران با شهر مرزي باجگيران در مقاطع مختلف زماني و بنابر نوع روا

آمار  اساسبر .ي صعود و نزول متوالي جمعيت را پيموده استها كشور تركمنستان، دوره

درسال  ،نفر 996جمعيت شهر باجگيران   1345نفوس و مسكن در سال عمومي سرشماري 

و نفر و در آخرين سرشماري عمومي نفوس  667به  1375نفر و در سال  1151برابر با  1355

   .باشد مي نفر 839برابر با  1385مسكن سال 

لذا بازگشايي . داليل مهاجرت روستائيان منطقه باجگيران، بيكاري و نبود اشتغال استترين   عمده

مرز و ايجاد بازارچه، نقش زيادي در كنترل مهاجرت روستاهاي مرزي و خود شهر باجگيران داشته 

 ترين قرچقه و خود باجگيران كه نزديك خ كانلو، شمخال،شي روستاهايي مانند بردر، دربادام،. است

  ).65: 1384محمدي،(كنند  مي مستقيم از اين بازارچه استفاده طور به رچه دارندامسافت را با باز

درصد از  40كه  يطور بهتركيب شاغلين اين شهر نيز به موقعيت مرزي آن وابسته است 

درصد نيز در زمينه دامپروري، زراعت و  60شاغلين شهر باجگيران شامل كاركنان دولت و 

بر اساس مطالعات ميداني تحقيق، شهر  .)مطالعات ميداني تحقيق(كنند مي مشاغل خدماتي فعاليت

عدم برخورداري از  دليل بهاما  ،ظاهري آراسته و زيبا دارد ،كالبدي لحاظ به اگرچهباجگيران 

كمبود امكانات و  ،بع درآمدي ناپايداردرآمدهاي پايدار و وابستگي اقتصادي منطقه به منا

، بلكه به مرور زمان جمعيت خود نيافته زيرساختهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي نه تنها توسعه

درصد  50بيش از  ،بر اساس آمار شهرداري باجگيران. شده استرا از دست داده و دچار ركود 

 تأميناالها به كشور تركمنستان از درآمد شهروندان باجگيران از محل صادرات و واردات ك

شود، همچنين بخش اعظم درآمد شهرداري باجگيران از محل عوارض حمل و نقل كاالهاي  مي

تحوالت  ثيرأتحت ت شدت بهو اقتصاد اين شهرشده است  مي تأمينوارداتي و مسافرين مرزي 

پور شهردار  قاي وليبازديد ميداني و مصاحبه با آ(منطقه و نوع روابط بين دو كشور است  سياسي

درصد از درآمد ساكنين  50فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري حدود . )1385باجگيران، اسفندماه 

صادرات و واردات كاال از طريق گمرگ  بويژهكند و مابقي از بخش خدمات و  مي تأمينشهر را 
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شهرداري  ي به عمل آمده بيشترين درآمدها بر اساس بررسي. شود مي مرزي باجگيران حاصل

، )گمرك سوخت و سيگار،(باجگيران از محل كمكهاي ويژه دولت در قالب تجميع عوارض

يك منبع  عنوان بهموقعيت استراتژيك منطقه نتوانسته  شود و عمالً مي كسب... و 12تبصره 

آمار مربوط به . را در ارتقاء جايگاه اين شهر مرزي ايفا نمايداي  درآمدزاي پايدار، نقش عمده

اين شهر در بين چهار تر  يد نقش اقتصادي كمرنگؤنزيت ورودي و خروجي اين شهر نيز مترا

توان به كمبود  مي دليل عمده اين وضعيت را. باشد مي1386 شهر مورد مطالعه در سال 

اجتماعي و كالبدي  - زيرساختهاي اقتصادي و مالي، عدم اجراي كامل طرحهاي توسعه اقتصادي 

ستگي فضايي شهرهاي مرزي با مناطق داخلي كشور و كشورهاي ويژه مناطق مرزي و گس

با و  اي منطقهنقش باجگيران در موقعيت استراتژيكي فرا تقويتدرصورت . همجوار نسبت داد

با اصالح  و نيز) عشق آباد(با پايتخت كشور همسايه تركمنستان آن فاصله ناچيز توجه به 

يك مدخل  عنوان به باجگيران را توان مي هرزيرساختها و مشكالت قانوني و مديريتي اين ش

  .در نظر گرفتورودي توسعه نه تنها براي خود شهر بلكه براي منطقه 

زيرساختهاي  ،زمين ،شبكه ارتباطي ،مهمترين تنگناهاي پيوند باجگيران به مناطق داخلي كشور

ت با مجاور دليل به) تركمنستان(قوانين تجارت خارجي و حساسيت طرف مقابل  ،گمركي

صدور كاال به مسافر  منظور بهتغيير نقش باجگيران از يك شهر مرزي . باشد مي پايتخت آن كشور

آن ارتقاء  تبع بهزمينه حساسيت كمتر طرف مقابل را فراهم كرده و رشد اقتصادي و ) گردشگر(

  .خواهد آورد دنبال بهجايگاه شهر در سطح منطقه را 

  سرخس  

ي تجاري استان خراسان رضوي، پتانسيل بااليي در زمينه ها اهراهيكي از ش عنوان بهشهر سرخس 

وجود منطقه ويژه اقتصادي سرخس . ي اخير داشته استها در دهه بويژهانجام فعاليتهاي تجاري، 

ي تجاري ها ي ترانزيتي، مجتمعها جاده ،با امكانات وابسته به آن از جمله فرودگاه، شبكه راه آهن
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خدمات اقامتي، گمركي و ترانزيت كاال،  ،مورد نياز آن تأسيساتانات و چون بازار دوستي با امك

زمينه بسيار مناسبي را در ... پااليشگاه گاز، اراضي حاصلخيز كشاورزي و  ،خدمات بانكي و بيمه

فراهم  ...، افغانستان، امارات متحده وآسياي مركزيجهت گسترش فعاليتهاي تجاري با كشورهاي 

يكي از معابر ورودي و خروجي  عنوان بهفروپاشي شوروي سابق، سرخس بعد از . آورده است

ابتدا با احداث پل مرزي بر  1372مهم در شمال كشور با قابليتهاي باال مطرح گرديد و در سال 

با افتتاح گمرك سرخس زمينه ارتباط بيشتر با كشور  1373روي رودخانه تجن و در سال 

 - با راه اندازي راه آهن سرخس .ري و توريستي فراهم شدنستان در زمينه فعاليتهاي تجامترك

جاد گرديد اي منطقهتحول عظيمي در امر مبادالت اقتصادي و ترانزيت كاالدر  1375تجن در سال 

درصد حجم مبادالت تجاري گمرك سرخس از طريق  70كه در حال حاضر بيش از  يطور به

اي  ويژه تأكيد  »اكو«ي مانند الملل بينزمانهاي ي اخير ساها شود و در دهه مي ترانزيت ريلي انجام

مناسبترين نقطه براي تمركز  عنوان بهبر احياء و تقويت اين محور تجاري داشته و سرخس را 

انواع خدمات بازرگاني نظير مراكز بورس و اطالعات تجاري، انبارداري، بانكداري و بيمه در 

برخورداري  دليل بهبنابراين سرخس  .)www.khorasancustoms.ir(اند انتخاب نمودهسطح آسيا، 

مراكز خدماتي وابسته  ،گمرك ،فرودگاه ،آب ،انرژي ،جاده ،ريل( از امكانات زيرساختي مناسب 

  .عمل نمايد اي منطقهيك قطب توسعه  عنوان بهتواند  مي ...)بانك و ،مانند سردخانه

شهر، جمعيت شهر سرخس طي  مطلوب در اين البته با وجود زير ساختهاي اقتصادي نسبتاً

تا  1345كه نرخ رشد جمعيت طي سالهاي  يطور به. ي اخير رشد چنداني نداشته استها دهه

شايد يكي از داليل عدم رشد و توسعه . كاهش يافته است درصد 1.9به  درصد 6.3از  1385

اي سياسي درگيريه. جمعيتي و فيزيكي شهر را بتوان به مشكالت سياسي داخلي منطقه نسبت داد

و اختالف ميان نهادهاي مختلف بر سر چگونگي توسعه شهر سرخس و انحصار مالكيت اراضي 

اين شهر توسط آستان قدس رضوي از مهمترين موانع توسعه شهر سرخس و در نتيجه 

همچنين تعطيلي بازارچه مرزي سرخس، . فرسودگي بافت اين شهر و گسترش افقي آن است
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 مسائلناپايداري قوانين و مقررات،  از گمرك سرخس و اصوالًكاهش ميزان تردد توريست 

فرهنگي و مديريتي و ضعف زيرساختها باعث ركود جايگاه و نقش مدخل ورودي سرخس نه 

  .شده است اي منطقهتنها در توسعه محلي، بلكه در توسعه 

  دوغارون

يكي  اين گمرك. ته استقرار گرف و مرز ايران با افعانستان ،شهرستان تايباد درگمرك دوغارون 

ي صادرات، ها گمركات كشور است كه بيش از صد سال قدمت دارد و در زمينهترين   از قديمي

گمرك استان خراسان بوده ترين   اين گمرك پررونق. باشد مي واردات، ترانزيت و مسافري فعال

از رونق  البته بعد. دوش مي و پس از گمرك مشهد تنها گمرك مستقل استان خراسان محسوب

و استقالل گمرك  آسياي مركزيمرزهاي شرقي كشور و بازگشايي مرزهاي كشورهاي 

و باجگيران واردات و صادرات و ترانزيت كاالها از اين مسيرها نيز گسترش  آباد لطف ،سرخس

باز هم با حجم فعاليت باالي ترانزيت    ثيرپذيري از اين امرأرغم ت يافت ولي اين گمرك علي

، مشهد جهاددانشگاهي(تمام ترانزيت به افغانستان، فعالترين گمرك استان است ريباًاستان و تق

  .) 59: 1388، گزارش اقتصادي

مرزي استانهاي خراسان  يها عملكرد بازارچه 1384لغايت بهمن  1380درطي سالهاي 

  :هتوان ب مي آن عمدهاز داليل  .برخوردار بوده است هرساله از رشد قابل توجهي

  ؛تجار دو كشور همسايه در آنها و امكان حضور ها  مبادله كاال در بازارچه ن بودنآسا - 1

 ي تجاريها سردخانه، غرفه جاده آسفالته، انبار، مثل ها  توسعه زيرساختهاي صادراتي بازارچه - 2

 ؛...ومناسب 

  ؛ سپاري ارزي حذف پيمان -  3 

   ؛ها بازارچه داران و فعالين سطح دانش تجاري غرفه  ارتقاء   - 4 

  ؛كشور خروج طالبان از افغانستان و افزايش قدرت خريد مردم آن - 5 
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و قوانين و مقررات دست و پاگير  تسهيل روند تجاري و جلوگيري از نفوذ بروكراسي اداري  - 6 

   ؛ها در بازارچه

 با تجار كشور همسايه ي مرزيها نزديكي فرهنگ تجار و غرفه داران بازارچه -7

شگاهي مشهد، مطالعات پايه آمايش سرزمين خراسان رضوي، گزارش اقتصاد بخش جهاددان(

 .)60: 1388مطالعات زيربنايي، 

قبل از بازگشايي ( مجاز با افغانستان است  يمرزنقطه با توجه به اينكه اين گمرك تنها 

نها از مبادالت مرزي و صدور كاال به افغانستان ت) استان سيستان و بلوچستان   گمرك ميلك در

اكنون اين گمرك در دو بخش تجاري و مسافري روزانه صدها  گيرد، هم مي اين گمرك صورت

 . دهد مي صادراتي و وارداتي و هزاران مسافر و مهاجر را سرويس كاميون حامل كاالي ترانزيتي،

باالترين رقم ترانزيت خروجي  1386مشخص است در سال  2كه در جدول شماره  طوري همان

آمارنامه حمل و نقل استان خراسان (تن از اين گمرك صورت گرفته است 565553رقم  كاال با

بيشترين حجم كار اين گمرك در حال حاضر ترانزيت كاال از طريق بندرعباس ).  1386رضوي، 

و كاالهاي تجار افغاني و پاكستاني و گاه هندي و ديگر ملل همسايه افغانستان از طريق   بوده

گمركات بندرعباس، بندر لنگه و ديگر گمركات مرزي    ه خليج فارس بهكشورهاي عربي حوز

درصد كاالهاي  95 تقريباً. گردد مي نتقل و از آنجا به اين گمرك ترانزيتنالذكر م كشورهاي فوق

يابند و از  مي وارده به شكل ترانزيت از امارات به بندرعباس و گمرك شهيد رجايي و باهنر انتقال

درصد باقي مانده از ديگر گمركات  5شود و حدود  مي افغانستان ارسال اين گمرك به كشور

  .) http://www.khorasancustoms.ir(شوند مي كشور به گمرك دوغارون وارد

  آباد لطف 

- ي ايران الملل بينشهرستان درگز در حاشيه مرز  از آباد لطفمركز بخش  آباد لطفشهر 

 5/22و ) مركز استان خراسان رضوي( شهدم كيلومتري شمال غرب 287تركمنستان، در 
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نفر و در  1982برابر با  1375جمعيت آن در سال . كيلومتري شمال شرقي درگز استقرار دارد

، رضويدر شمال شرقي استان خراسان  آباد لطفگمرك . نفر بوده است 2061برابر با  1385سال 

بخش  .مشهد واقع گرديده استكيلومتري از شهر  295درگز و  شهركيلومتري از  25در فاصله 

با شهر آرتيق از توابع كشور تركمنستان هم مرز بوده و اين شهر با پايتخت كشور  آباد لطفمرزي 

  .) http://fa.wikipedia.org/wiki(كيلومتر فاصله دارد 90مزبور عشق آباد حدود 

CISكشورهاي  گيري شكلپس از فروپاشي شوروي و 
فعال  آباد لطفگمرك  1372در سال  1

شده و عملكرد آن در طول سالهاي گذشته بيشتر به سمت فعاليتهاي ترانزيتي سوق يافته است و 

 .اند گمركات، بيشتر مدخلي براي كنترل ورود و خروج كاالهاي خارجي به مقاصد مختلف بوده

اهميت بوده  كم و خلي از اين گمرك بسيار ناچيزبر اساس آمار موجود حجم صادرات كاالهاي دا

حتي برخي از كاالهاي خارجي مانند مصالح ساختماني كه از پتانسيل توليد بااليي در . است

از آن جمله صدور گچ از كشور تركيه، از طريق . شود مي كشور برخوردار است از اين شهر صادر

  . 2ده استبو 1386به كشور تركمنستان در سال  آباد لطفگمرك 

ي مورد مطالعه افزايش قابل قبولي داشته است ها ميزان صادرات و واردات استان در طي سال

اين . اما سهم واردات و صادرات استان خراسان رضوي نسبت به كل كشور كاهش داشته است

درصدي استان در  10ي كه سهم طور بهدهد  مي كاهش بيشتر در قسمت واردات خود را نشان

  .ده استكركاهش پيدا  1385درصد در سال  6به حدود  1379سال 
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 و مقايسه 1379- 1386استان خراسان رضوي بين سالهاي صادرات و واردات ميزان:  3 شماره جدول

 با كشور آن

  سالنامه آماري پايانه حمل و نقل استان و كشور: مأخذ

در مناطق مورد مطالعه  ي مرزي موجودها رو، واضح است كه بازارچه پيش مسائلبا توجه به 

 چنانچه در جدول. دهند و جنبه تجاري ندارند مي بيشتر با اهداف سياسي به فعاليت خود ادامه

 كه. پيمايد مي حجم مبادالت اقتصادي استان روند نزولي را ،نيز مشخص شده است 3 شماره

حال . سبت دادتوان آن را به ضعف در زيرساختهاي قانوني و اقتصادي در گمركات استان ن مي

نقش تجاري اين  اين مناطق گمركي بتوان به احداث مناطق آزاد تجاري اقدام نمود، مسلماً اگر در

صدور كاال از گمركات مرزي مستلزم ارتقاء سطح كيفي توليدات و . مناطق نيز تقويت خواهد شد

از طريق  باشد، اين امر نيز مي كاالهاي صادراتي و كوشش در جهت كاهش قيمت اين كاالها

بندي و  در بخش توزيع و بسته بويژهاي  در امر ارتقاء كيفيت محصوالت كارخانه گذاري سرمايه 

بنابراين تبديل . همچنين سازگاري صنايع داخلي با ساختار جهاني توليد امكانپذير خواهد بود

افيتهاي مناطق مرزي به مناطق آزاد تجاري و عضويت در سازمان تجارت جهاني و استفاده از مع

مالياتي ناشي از آن، ازمهمترين راهكارهايي است كه زمينه توسعه تجاري، اقتصادي و فرهنگي 

بنابراين با در نظر گرفتن استراتژيهايي كه در بخش نظري مطرح . نمايد مي اين مناطق را فراهم

كه شهرهاي مورد مطالعه و ساير شهرهاي استان خراسان رضوي و شمالي كه  در صورتيشد 

13791380138113821383138413851386سال

2823041140225625359653848588067844290737كل واردات استان 

%5.56%4.51%3.87%4.54%2.23%5.60%10.08سهم استان از كشور

335941344141313754514717610844613839394760427223كل صادرات استان

%17.72%33.32%35.25%35.88%24.86%27.12%31.64سهم استان از كشور

28010673415910136481181786138993313044131409574كل واردات كشور

1061728126875712620591434405173289518420162227563كل صادرات كشور
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منطقه آزاد تجاري  عنوان بهباشند  مي داراي مرز مشترك با كشور تركمنستان، افغانستان و پاكستان

 اعالم گردد، با رفع موانع ساختاري و قانوني از سوي دولت و جلب مشاركتهاي بخش خصوصي

د در همين راستا استقرار صنايع با رويكر .شاهراه توسعه منطقه عمل نمايند عنوان بهتوانند  مي

صادراتي در مناطق مرزي مذكور و توسعه فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي با حمايت و 

تجربيات ساير كشورها در اين . پشتيباني بخش دولتي از ضروريات توسعه اين مناطق خواهد بود

 ريزي برنامهنمونه در سالهاي اخير هدف مهم  عنوان بهتواند راهگشا باشد،  مي خصوص نيز

جايزه «ابزار اين كار . جنوب بوده است هايي از كشوردر ند توسعه بخشدر هل اي منطقه

در  گذاري سرمايه توان نوعي كمك بالعوض براي  مي اين جايزه را. است »گذاري سرمايه 

 گذاري سرمايه  درصد 20طرحهاي صنعت، خدمات غير محلي و جهانگردي به ميزان 

  ).20 :1388، جهاددانشگاهي مشهد، گزارش مطالعات تطبيقي(است

  آزمون فرضيه

ميزان ( بررسي شاخصهاي جهاني شدن شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي در ابعاد اقتصادي 

سياسي و ...) ي والملل بيني، نيروي كار الملل بينمستقيم خارجي، حضور شركتهاي  گذاري سرمايه 

ي و سازمان ملل و مللال بيناعم از دفاتر سازمانهاي (ي سياسي كشورهاي مختلف ها نمايندگي

در شهرهاي  حضور اجتماعات محلي كشورهاي خارجي(و اجتماعي فرهنگي  ...)هاو  كنسولگري

كه خود بيانگر حضور تجار و چند فرهنگي بودن ...) نشين و نشين، افغاني محالت تركمن(مرزي

حضور شهرهاست، هم نشان از اين واقعيت دارد كه نه تنها چنين شاخصهايي در اين شهرها 

پس از فروپاشي شوروي صورت گرفته است  1370فيزيكي ندارند، بلكه اقداماتي كه در دهه 

، احداث واحدهاي تجاري در ...)و آباد لطفي مرزي باجگيران، ها مانند احداث و توسعه بازارچه

ن بنابراي. اند ، همه به تدريج از رونق افتاده...)پاساژها در باجگيران، سرخس و(شهرهاي مرزي 

 در حال حاضر به سوي پژمردگي به پيش آغاز گرديد 1370جنب و جوشي كه به تدريج از دهه 
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انتقال كاالهاي كشورهاي تركيه، دبي  منظور بهشهرهاي مرزي بيشتر در نقش ترانزيتي  و . رود مي

  .كنند مي و ساير كشورها عمل

سال به  7بيش از (باجگيرانقلي به  ند توسعه زيرساختها از جمله احداث مسير امامفعاليت ُك

باعث مشكالتي در حمل و نقل شده است و سردي روابط بين ايران و ) طول انجاميده

باجگيران، سرخس، (تركمنستان نيز بر تراكم و تجمع تريلرهاي ترانزيتي كاال در گمركات 

. شود مي روز تريلرها در محدوده گمركات 2افزوده است و باعث توقف حداقل ) آباد لطف

ي است كه مسائلاز ديگر  ...ي جاده باجگيران، سرخس وها در پيچ و خم واژگون شدن تريلرها

  .دچار كندي نموده است اي منطقهجايگاه شهرهاي مرزي را در فرايند توسعه 

پژمردگي حاكم در منطقه ويژه سرخس كه تحت مديريت مستقيم آستان قدس رضوي است 

برآوردهايي كه از . نموده است متأثرسرخس را  ي است كه نقش شهر مرزيمسائلاز ديگر 

در منطقه سرخس صورت گرفته همه نشان از ظرفيت  بويژهگمركي  تأسيساتزيرساختها و 

رغم وجود  اما علي. دارد اي منطقهكانون توسعه  عنوان بهشهر سرخس  آفريني نقشبالقوه براي 

از اي  نياورده است، نشانه دست بهرا  كند و رونقي مي زيرساختها، تنها در حد ترانزيت كاال عمل

  .شود نميخارجي توسط شركتهاي خارجي در زمينه صنعت مشاهده  گذاري سرمايه 

ي جهاني شدن شهرهاي ها نشانه عنوان بهبنابراين فرضيه تحقيق كه وجود شاخصهاي فوق 

ر  و ارقام آوري آما در نتيجه مشاهدات ميداني و جمع ،ي توسعه استها دروازه عنوان بهمرزي 

ي ها شود و همه شواهد از جمله تعطيلي واحدهاي تجاري، طوالني بودن مسير نميييد أچندان ت

، عدم حضور سرمايه گذاران خارجي و ها ي مرزي، خطرآفريني جادهها تجاري، پژمردگي بازارچه

ستان همه داليلي بر رد فرضيه تحقيق و تبديل نشدن شهرهاي مرزي ا... ي والملل بينشركتهاي 

  .باشند مي ي توسعهها خراسان رضوي به دروازه
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  گيري  نتيجه

جاورت مكاني و كاهش متعامالت جايگزين  »انقالب اطالعات«در عصر جهاني شدن، به يمن 

) جهاني شدن(عصر شبكه . گرديده است »اهميت موقعيت«  در مقابل »اهميت مكان«نسبي 

 - فشردگي زمان . آهن نموده است - عصر اتم ي جديدي را جايگزين مفاهيمها مفاهيم و ايده

در عصر . مفاهيم مكان از ويژگيهاي عصر شبكه است شدنرنگ  كاهش فاصله مكاني و كم ،مكان

شهرهايي كه . اند مهمتر شده) شهرها(متصل كننده جريانها اي  شبكه فضاي جريانها و نقاط گره

  .منزوي خواهند شدكم از كاروان توسعه  متصل به فضاي جريانها نباشند، كم

شدن جهان بسيار پر اهميت است و در اين اي  جايگاه شهرها در عصر جهاني شدن و شبكه

اطالعاتي در انزواي جغرافيايي  - ضعف شبكه ارتباطي  دليل بهكه زماني اي  ميان شهرهاي حاشيه

ي شهرهاي ها و نمونه اند توسعه كشورها تبديل شدهاي  بردند، به مدخلهاي گره مي سر و توسعه به

جنوبي چين و شهرهاي ساحلي كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي شرقي همه بيانگر رشد 

بهبود  ،تدارك زيرساختها. باشند مي سريع اقتصادي اين شهرها در مقايسه با سرزمين داخلي

زدايي، ارتقاء سطوح مديريتي اين نقاط به سطح استانداردهاي جهاني،  سيستم بانكي، مقررات

صنعتي و تمركز  گذاري سرمايه هاي مستقيم خارجي،  گذاري سرمايه ترساز مناسبي براي جذب بس

  .شده است) ي و غيرهالملل بينمراكز بانكي، سازمانهاي (فعاليتهاي خدماتي عالي 

سابقه تاريخي پيش از رژيم كمونيستي  دليل بهمرزي خراسان بزرگ در شمال و شرق  نوار

شهرهاي مشهد، سرخس، قوچان،  بويژهبين كشور ايران و ) سوسياليستيو انقالب  1916قبل از (

داراي  با كشورهاي همسايه و از همه مهمتر مسير جاده ابريشم آباد لطفدرگز، تايباد، باجگيران و 

  . باشد مي زمينه بسيار مناسبي براي برقراري ارتباطات مجدد

در شمال و جدايي سرزمينهاي  غلبه رژيم سوسياليستي بويژهو  »ملت - دولت«غلبه عصر 

تجاري و كشيده شدن حصار آهنين به دور مرزها،  - شمالي از ايران، قطع روابط سياسي 
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پايان . و شهرهاي اين مناطق را به انزوا كشاند ي را به حداقل ممكن كاهش دادالملل بينتعامالت 

ن با ورود جهان به و همزماني آ) ميالدي 1990دهه (سرد و فروپاشي نظام سوسياليستي جنگ 

عصر اطالعات و ارتباطات  و جهاني شدن، مجددا زمينه مناسبي براي ترميم، تقويت و از 

خراسان بزرگ و كشورهاي همسايه اي  فرهنگي بين شهرهاي حاشيه - سرگيري روابط تاريخي

حداث ي مرزي، اها اقداماتي نيز از قبيل احداث بازارچه. شمسي فراهم آورد 1370از دهه  بويژه

به داليل مختلفي، از  ولي. فراهم آمد... هاي سرخس و ازي گمركات در شهراند راه آهن، راه

ي قانوني، ضعف زيرساختها و مشكالت مديريتي و فرهنگي، اين فرايند دچار ها جمله خالء

  .ركود گرديد

 عنوان به اي منطقهتخاذ يك استراتژي فرا ا«آمده  اين است كه  دست بهآنچه كه در اين تحقيق 

و مدخلهاي ورودي  عنوان بهالذكر  كه در آن نقاط شهري فوق »اي منطقهاستفاده از فرصتهاي 

فرصتهايي مانند . و ملي شوند اي منطقه -  تواند باعث تسريع روند توسعه محلي مي خروجي

ميليوني كشورهاي  50، پتانسيل بازار مصرف )تركمنستان(نزديكي به پايتخت كشور همسايه 

واسطه  تجاري اين كشورها با ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس به ، ارتباطي مركزيآسيا

وجود راههاي ترانزيتي، راه آهن و هوايي، نيازمند وضع قوانيني تسريع كننده پيوند شهرهاي 

برخورداري از  دليل بهنيز  »مشهد« اي منطقهمادرشهر . باشند مي منطقه به شبكه جهاني شهرها

تواند حمايت الزم را از مدخلهاي ورودي توسعه انجام دهد، بنابراين  مي مناسبزيرساختهاي 

، سرخس و تايباد، بلكه آباد لطف ،اعمال مقررات مناطق آزاد تجاري نه تنها بر شهرهاي باجگيران

نمايد تا بتوان از  مي شهرهاي قوچان، چناران، درگز، تربت جام و فريمان و مشهد را ضروري

  .ي در مناطق شمال استفاده كردالملل بيني مرزهاي پتانسيل فراسو

  

  

  



 183   .. .قش شهرهاي مرزي در فرايند جهاني شدن هاي نچالش      _____________________________

  امكانات مورد نياز توسعه مناطق مرزي استان خراسان رضوي: 1 شماره نمودار

زيرساختهاي الزم و اصالح  تأمينمرزي خراسان رضوي نيازمند اي  بنابراين توسعه نقاط گره

ادي در نحوه سياستگذاري در فرهنگي و تجديد نظر بني مسائلو بهبود قوانين و مقررات و 

 . باشد مي خصوص اين نقاط
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