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  پيشگفتار
اختصاص داده " ايران ترانزيت"اي تحت عنوان  توسعه در منطقه خليج فارس به ويژه نامهپنجمين شماره خبرنامه روندهاي 

در  ١٣٨٦المللي ترانزيت در تيرماه  بنا به دليل برگزاري دومين همايش بين" ايران ترانزيت"انتخاب عنوان . شده است

هاي بارز ايران به عنوان محل برخورد دو  له ايران ترانزيت افزون بر تاكيدگذاري بر ويژگيمقو. تهران صورت گرفته است

اين . ، نگرشي ژرف بر رخدادهاي اخير در مرز جنوب شرقي ايران دارد"شرق -غرب "و " جنوب - شمال "داالن ترانزيت 

ي عمان به عنوان يك بندر بزرگ آزاد رخداد از تولد دوباره بندر گوادر پاكستان در ساحل جنوبي آن كشور در دريا

  . دهد خبر مي) مگاپورت(

جنوب كه  –اخبار منتشر شده طي دو سال گذشته درباره احداث اين بندر به عنوان پايانه داالن ترانزيت شمال 

از پاكستان به گوادر پاكستان متصل كند، حاكي از آغ -افغانستان -قرار است آسياي مركزي را از طريق تركمنستان 

چالشي سهمگين از سوي گوادر پاكستان در برابر چابهار ايران است، زيرا قرار بوده است كه محور چابهار به تركمنستان از 

بديهي است كه در صورت . ، اين وظيفه حساس را بر عهده گيرد"جنوب -شمال "مسير ايران به عنوان كريدور اصلي 

داف اعالم شده، اين چالش به واقعيتي آشكار تبديل شده و احتمال پيشرفت عمليات ساخت و احداث اين بندر طبق اه

جنوب منتهي به بندر  -ترين مسير ترانزيت شمال  دارد كه امتياز طبيعي و مزيت نسبي ايران به عنوان بهترين و كوتاه

  .چابهار، زير سئوال رود

ري در درياي عمان و مرز جنوب گي در هر حال اين خبرنامه ويژه، اين بار تحوالت رخ داده و در حال شكل

شرقي ايران را در كانون بررسي و تحليل قرار داده و تا حد امكان از طريق منابع مختلف اخبار مربوط به اين تحوالت را 

هاي زيربنايي استان  اميد است انتشار اين خبرنامه ويژه بتواند به سهم خود در تسريع اجراي طرح. بازتاب داده است

جنوب منتهي به بندر چابهار و بندرعباس و تامين اعتبارات موردنياز  –آهن شمال  هاي راه چستان و طرحسيستان و بلو

  . هاي مهم ملي، موثر واقع شود اجراي اين طرح

  سعيد شهيدي                                   
  مدير بخش تحقيق و توسعه

  

  
  



  

  مقدمه
  

  شمال از جنوب شرقي

ـ قرار دارد، آبادي كوچكي است در مرز ايران و پاكستان منتهي اليه جنوب شرق كشور درکه بندر گواتر ايران  دون هـيچ  ، ب

بندر گوادر پاكستان كه درست بر خالف آن در حال تبديل شدن به يكي از بنادر بـزرگ   تدر مجاور چشم اندازي به آينده،

  . منطقه است

ترين منـاطق كشـور    توسعه يافته ستان يكي از كم، بخش جنوبي استان سيستان و بلوچمنطقه جنوب شرق ايران

مهمـي شـد و توانسـت بخشـي از      صـاحب موقعيـت بنـدري    هاي جنـگ  بندر چابهار كه در سال به جز شود، محسوب مي

ط ديگر نقا تي در شبكه حمل و نقل كشور بيابد،دست رفته بندري جنوب غرب كشور را جبران كند و موقعي هاي از ظرفيت

منطقه آزاد نيـز   عنوان اهميت گذشته را نداشته و اعطاي بندر چابهار نيز. برند كمبودهاي اساسي رنج مي منطقه همچنان از

 اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان نيـز در شـرايط فعلـي       .به ارتقاي موقعيت اقتصادي آن كمك چنـداني بكنـد  است نتوانسته 

  اي بـه منطقـه و   يي و ژئـو پلتيكـي اسـتان نيـز بهـره     هاي جغرافيا مناسبي براي رشد و توسعه ندارد و از مزيت گيري سمت

  .رسد كشور نمي

اراضي كشاورزي و منابع آب استان محدود، و زيربناهاي مناسب براي توسعه صنعتي نيز يا وجود ندارنـد و يـا بـا    

يـده  انـداز روشـني بـه سـمت توسـعه د      پيوندهاي استان با اقتصاد ملي ضعيف اسـت و چشـم  . اند تنگناهاي متعددي مواجه

  .خواهد افزود پذيري منطقه ماندگي بيشتر منجر شده و بر آسيب ادامه روند فعلي به فقر و عقب. شود نمي

بـراي آن در    هاي نسبي آن و در چـارچوب نقشـي كـه    تواند با تكيه بر مزيت نديشه توسعه پايدار استان فقط ميا

هاي ذاتي خود با اقتصاد ملـي   منطقه با تكيه بر توانايين صورت در اي .شود صورت گيرد اي تعريف مي اقتصاد ملي و منطقه

  .اي پايدار را تجربه خواهد كرد اي پيوند يافته و توسعه و منطقه

است كـه   آزاد درياي عمان و اقيانوس هند موقعيت جغرافيايي آن در كنار آبهاي ،استاناين مزيت بزرگ و غير قابل رقابت 

افغانستان، (عددي در شرق و شمال شرقي ايران هاي متكه هم اكنون كشور در حاليه مانده است، در حال حاضر بالاستفاد

ميليـون نفـر نيازمنـد دسترسـي بـه مبـدا دريـايي         ۷۷با جمعيتي بيش از ) ، تاجيكستان و قرقيزستانتركمنستان، ازبكستان

  . اند يداري براي ارتباط با دنياي خارجپا



  

نيـز  ) اي شرق آهن و شبكه جاده راه (آن  است و بخشي از زير بناهاي ره مندامكاني كه فقط كشور ايران از آن به

عمان و تقريبا خـالي از سـكنه    ، دشت همواري در ساحل دريايومتري بندر چابهار تا بندر گواتركيل ۱۰۰فاصله . آماده است

نطقه به رغـم موقعيـت   ن مخالي بود. بندر گواتر آبادي كوچكي است كه جز در فصل ماهيگيري ساكن چنداني ندارد. است

  . سازد رسد و كشور را آسيب پذير مي نمي آن منطقي به نظر استراتژيك

مين نيـاز داخلـي بـه امكانـات     اي است تا عالوه بـر تـا   بنادر كشور زمينه برداري از اين موقعيت براي توسعه بهره

يانـه و افغانسـتان بـه    هاي آسـياي م شـور بندري، بر نقش و مزيت ترانزيتي كشور بيفزايد و منطقه را به دروازه دسترسي ك

منبـع درآمـد    و منطقه عقب مانده و خالي از سكنه فعلي را به يكي از مناطق توسعه يافته كشـور تبـديل كنـد و    آبهاي آزاد

  .عظيمي براي كشور شود

ر، بـو ي با مشاركت ايـران و كشـورهاي مز  تبديل اين منطقه به محل استقرار تاسيسات و تجهيزات پيشرفته بندر

  .  هاي اقتصادي كشور در نظر گرفته شود ژه براي توسعه منطقه و تقويت بخشكاري وي تواند به عنوان راه مي

همچـون   هاي بزرگ منطقهالمللي و كشور هاي بين ريق مشاركت كشورهاي فوق و شركتاي از ط ن پروژههزينه چني

ضـروري اسـت    ،كشور هاي آسـياي ميانـه و افغانسـتان   براي جلب چنين مشاركتي بين ايران و . قابل تامين است... هند و

  :اقدامات زير صورت گيرد

  ؛نين امكاني در منطقههاي ذينفع براي ايجاد چ اعالم آمادگي ايران به طرف -۱

هـاي   هر يك از كشورهاي فوق بـراي دوره اعالم آمادگي براي واگذاري حق استفاده از امكانات بندري اختصاصي به  -۲

 طوالني؛

 ؛ذاري مديريت داخلي بنادر به كشورهاي فوقواگ آمادگياعالم  -۳

 گذاران خارجي؛ گذار براي جلب سرمايه هاي سرمايه برداري از بنادر احداثي به شركت آمادگي واگذاري بهرهاعالم  -۴

  تسريع در اتصال خط آهن زاهدان به چابهار و توسعه ديگر امكانات ارتباطي -۵

  

  محمد كاظم محقق

هسعريزي تو برنامهمشاور ارشد 



١  
  

  ترانزيت –ايران 
 

  

  ايرانمرز جنوب شرقي  فرا گرشي بر رخدادهاي اخير درن
  

  خواند گوادر پاكستان چابهار ايران را به چالش فرا ميبندر )الف
  

  هاي اقتصادي بلوچستان گزارش خانه ملت از ضرورت

  !"گوادر پاكستان تهديدي عليه اقتصاد ايران؟"

  هـاي برتـر جهـان    نه در يكـي دو قـرن اخيـر تـا ايـن انـدازه مـورد تاخـت و تـاز قـدرت          به راستي چرا بايد منطقه خاورميا

  ...و  ؟باشد

  كشد؟ ميزبانه  هنوز همهاي جنگ در اين منطقه  چرا شعله

  بوده است؟منازعه  مناقشه و ،در دو دهه اخير شاهد اين همه جنگجهان  زااي  به راستي كدام نقطه

افغانستان، درگيري هميشگي پاكستان و هند بر سر كشمير، جنگ تحميلـي عـراق    در) سابق(جنگ اتحاد جماهير شوروي 

به بر ضد طالبـان   هي از اعضاي پيمان ناتوبر ايران، اشغال كويت از سوي عراق، تهاجم غرب عليه رژيم صدام، جنگ گرو

  !!ه پايدار؟از اين همه درگيري و مناقش ناشيهاي  در افغانستان، جنگ نيروهاي ائتالف در عراق و تنش

  خاورميانه در جهان موقعيت ممتاز منطقه

درصـد از گـاز    ۴۰خام و  منابع نفت درصد ۶۰به نظر كارشناسان امور سياسي و اقتصادي، منطقه خاورميانه به دليل داشتن 

  هـاي بـزرگ بـوده و    طبيعي جهان و موقعيت استراتژيك آن در انتقال و ترانزيت كاال همـواره مـورد توجـه خـاص قـدرت     

برخـورداري منطقـه از ايـن همـه      ،گمان بي. قش ممتاز خود را در قرن حاضر كماكان حفظ خواهد كردگمان اهميت و ن بي

هـاي   دليل نيست كـه استراتژيسـت   بازارهاي اين منطقه را به بازارهاي هدف تبديل كرده و بي ،مزيت طبيعي و استراتژيك

  .كنند ، خاورميانه را قلب تپنده جهان تلقي ميمتحده جهان در كشورهاي قدرتمند اروپايي و اياالت
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  جهانغرب  دروازه شرق وو خاورميانه  ايران قلب

تجـاري جهـان محسـوب     –هـاي اقتصـادي    يكي از شاهراه ر مسير جاده ابريشم، از دير زمان،ايران به دليل قرار داشتن د

پطـر كبيـر   . دو چندان شده اسـت ) سابق(شوروي شده است و اكنون اين موقعيت استراتژيك با فروپاشي اتحاد جماهير  مي

مناسب به درياهاي آزاد، همـواره  دسترسي معمار روسيه تزاري نوين، به علت محصور بودن آن كشور در خشكي و نداشتن 

شـبه قـاره هنـد      از نظر دولت بريتانيا نيز ايران دروازه. در آروزي دستيابي به سواحل خليج فارس و درياي عمان بوده است

  .است شده حسوب ميم

اكنون با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و متالشي شدن رژيم بعثي عـراق، ايـران بـا برخـورداري از ايـن همـه       

ليكن در چگونگي تبديل اين همه ظرفيت بـالقوه   خاورميانه باشد حساسفرين منطقه آ تواند نقش هاي استراتژيك مي  مزيت

  .واهب جاي پرسش و تامل وجود داردام از اين همه مبرداري به هنگ به ظرفيتي بالفعل و بهره

 هـاي توانمنـدي طبيعـي ايـران بـوده و ويژگـي       در ايران از بارزترين شاخص" ترانزيت"ترديدي نيست كه مزيت 

بديل را به عنوان كريدور اسـتثنايي شـمال و جنـوب و دروازه شـرق و      اين سرزمين بي ،)جغرافياي اقتصادي(ژئواكونوميك 

  .پوشي نيست مطرح ساخته است، كه به هيچ روي و تحت هيچ شرايطي قابل چشمغرب جهان 

  چرا ايران؟

هاي موجود بر سر راه مبادالت اروپا و آسيا، كـه   بست تداوم رشد و توسعه اقتصادي اروپا و آسياي دور در دو دهه اخير و بن

ل و تبادل ميان اين دو قطب جهاني را به چـالش  و همچنين تعام... رشد فزآينده اقتصادهاي چين، سنگاپور، كره جنوبي و 

  .بست به انديشه وا داشته است خواند، ناگزير كشورهاي اروپايي را براي رهايي از اين بن فرا مي

متحـد در شـهر هلسـينكي فنالنـد بـراي        الملل سازمان ملـل  كارشناسان اقتصاد حمل و نقل بين ۱۹۹۳در سال 

 كـه  ترانزيتي در جهان بود) داالن(ور آن، در نظر گرفتن سه كريدبرآيند . ال گرد هم آمدندانديشي در زمينه ترانزيت كا چاره

گذشـت و شـهر كـوچكي در يكـي از      از ايـران مـي   "شـرق  –غـرب  "و " جنـوب  –شـمال  "كريـدورهاي  به نام  هادو كريدور از آن

مي تواند زيبنـده  "چابهار"از تهران، شهر  كيلومتر فاصله ۲۴۰۶هاي كشور، يعني سيستان و بلوچستان با  ترين استان محروم

شهري مشـرف  . كه همواره يادآور چهار بهار در طول سال استي است شهر نيكومنظر چابهار  .ترين پايانه آن قلمداد شود

و  ،اي درخشـان  آينـده  بـا  اشـتياق بالنـدگي   در توسعه بندري وبراي  هاي مناسب بر ساحل نيلگون اقيانوس هند با پسكرانه

  !!نيستمترتب آرماني مقصد وصالي بر آن با اين شرايط،  ا كهدريغ
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جنـوب، نزديـك تـرين راه دريـايي و زمينـي بـه       -از ديدگاه اقتصادي، چابهار در شاهراه اتصـال كريـدور شـمال   

ا تنهـ دارا بودن دو اسكله تجـاري بـه عنـوان    و مي توان گفت كه با  به شمار مي آيدافغانستان، آسياي ميانه و جنوب قفقاز

پست اسكله اقيانوس پيما  ٦اشتند  اين در حالي است كه با.هاي بنادر درون كشور را ندارد محدوديت ،بندر اقيانوسي كشور

  و ترانزيتــي از آنمانــده هــاي تجــاري ايــن بنــدر خــالي  اســكله هــاي ظرفيــت، هــاي معمــولي  اســكله بــراي لــنج ١٢و 

  .گيرد صورت نمي

شرفت روزافزون بنادر حاشيه جنوبي خليج فارس به ويژه بندر گوادر پاكستان هشـداري  با اين كه انتظار مي رفت تجربه پي 

يك چنـين   است كه با تداومي طبيع.بندر در حالت انتظار قرار دارداین اما همچنان  ،يافتگي بندر چابهار باشدنبراي توسعه 

 تجـاري و ترانزيـت   )  hub(قطـب    را بـه مي توانـد آن   بندر گوادردر خطوط كشتيراني بزرگ دنيا تدريجي حضور وضعي ،

  .كرده وچابهار ايران را به چالش فرا خواند منطقه تبديل

و " جنـوب  –شـمال  "توانـد كريـدورهاي    هاي مناسـب مـي   با فراهم آوردن زيرساخت" چابهار"آري با وجود اينكه 

و آسياي مركـزي چـون تاجيكسـتان،    را پذيرا گرديده و به عنوان پل ارتباطي كشورهاي شرقي پيمان اكو  "شرق –غرب "

تركمنستان، قرقيزستان، ازبكستان و قزاقستان و افغانستان عمل كرده و درآمد حاصل از عبور ترانزيت كاال از اين مسـيرها  

نصيب اين كشور كند، اما هنوز عزم جـدي و اراده راسـخي بـراي تحقـق ايـن      وجوه حاصل از فروش نفت خام را همپاي 

شود برخي از كشورهاي منطقه از فرصت موجـود بـه    اي باعث مي طبيعي است كه نبود چنين اراده. دشو هدف مشاهده نمي

اين درآمـد   اين موقعيت استراتژيك را از آن خود ساخته و ،نفع خويش سود جسته و با ايجاد كريدورهاي موازي و جايگزين

  .چنگ آورند فراهنگفت ترانزيتي را 

خـود در سـاحل    قـديمي  كند با تجهيز يكي از بنادر ايران سود جسته و تالش ميغيبت  از ستانكاپ ،در اين ميان

  .را از ميدان رقابت خارج كند "چابهار"جايگزين كرده و  ،است" چابهار"در جوار كه ،را " گوادر"اقيانوس هند، بندر 

  

   ١بندر گوادر
ـ و  قـرار دارد ج فـارس  يلز خيمنطقه نفت خدرجوار پاکستان که  ياست در جنوب غرب يبندر گوادر شهر  يک راه اقتصـاد ي

 محسـوب  يجهـان  ين کشـورها بـه بازارهـا   يا يعير طبيذخاصدور و هاي آزاد به آب انهيم يايآس يکشورها يجهت دسترس

                                                

1.Gwadar  port.  
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در حـال حاضـر اسـالم آبـاد در     . ديبه اتمام رسـ  ۲۰۰۵و در سال  اجرا نيفاز اول توسعه بندر گوادر توسط کشور چ. شود مي

ايـن   .ه اسـت شـد  يداشته و توسط ارتش پاکستان اداره م ينظام ين بندر قبال کاربريا.استن طرح يدوم افاز اجراي حال 

  .ديآ يا به حساب مين بنادر دنيباترياز ز يکي يعيطب شرايط لحاظبه بندر 

 شـور زيرا از نظر آن ك ،گذاري نموده است سرمايهاردها دالر يلين ميدولت چ ه بندري بزرگ،ن پروژيااجراي  يبرا

 بنـدر آب ايـن    ژرفـاي زيـاد   ،در ضمن .جهان استگاز قطب نفت و در ييايدرهاي  پروژهترين  طلبانه اين پروژه يكي از جاه

 ۵۴۸ز يـ شرق تنگـه هرمـز و ن   کیلومتری ۶۴۰ن بندر در يا .آن را از ساير بنادر پاكستان متمايز مي سازد )ها آبخور كشتي(

ـ ن فاصـله ا يهـم چنـ  . ران فاصله دارديلومتر از مرز ايک ۸۰ز ياست و نقرار گرفته  يغرب بندر کراچ کیلومتری ن بنـدر از  ي

ـ با بندر چابهـار و بنـدر عبـاس    زيادي ن بندر فاصله يدر ضمن ا .استلومتر يک ۳۲۰کشور عمان در دماغه الهاد   بنـدر . داردن

گـوادر   .ايـن ناحيـه قـراردارد    در جـوار ج فارس مورد توجه قـرار گرفـت، چـون    يجنگ اول خلوقوع پس از  گوادر پاكستان

  .شود محسوب مي نفتکش يها يکشت عبور يبندر برا ترين مناسب ينظام يها زمان کشمکشپاكستان در

  

                                          فاصله چند شهر مهم پاکستان از اين بندر

  لومتر  يک ۶۵۳                                      يکراچ

  لومتريک ۱۰۶۶        )      ز پاکستان و افغانستانمر( چمن

  لومتريک ۸۹۲                              (Ratodero)راتودرو

  لومتريک۹۶۶                               ته         يکو

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه موقعيت بندر گوادر نسبت به مناطق پيراموني
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  توسعه گوادر
اين بندر به مدت دويست . دندکررا اشغال  )شامل گوادر( ها سواحل مکران پرتغالي يالديمن شانزدهم و هفدهم ودر قر 

در سال . پس گرفت عمان نشين در قرن هجدهم حکمران کالت اين بندر را از سلطان. سال متعلق به عمان بوده است

  .قرار گرفت ژه دولت پاکستانيمورد توجه و ۱۹۹۳ن بندر جزو کشور پاکستان شد و در سال يا ۱۹۵۸

ارد يليدو م ۱۹۹۶در سال و  ن بندر اختصاص دادياحداث ا يارد دالر برايليک ميدولت پاکستان  ۱۹۹۵در سال 

براي  بين المللي عتبرم يکمپان ۴۳ تعداد ،۱۹۹۶در سال  ،نيهم چن .ه شددتخصيص دا ن بندرياتوسعه  يگر برايدالر د

در سال سر انجام،  ک توسعه بندر گوادر شدنديدر فاز همياري و خواهان ه اعالم آمادگي كردن پروژه يمشارکت در انجام ا

ک بندر ياحداث فاز  يون دالر برايليم ۲۴۸ن به مبلغ يشرکت ساخت بنادر چ ن دولت پاکستان ويب اي هنامموافقت، ۲۰۰۲

  .ديامضاء رس به

  

  گوادر پاكستان تهديدي براي اقتصاد ايران

و " جنـوب  –شـمال  "گاه تالقـي دو كريـدور   ههاي مناسب براي چابهار و فراهم نمودن گر ايران در ايجاد زيرساختدرنگ 

و رخداد تغيير و تحول در افغانستان و سـقوط رژيـم طالبـان از سـوي      ،در اين نقطه استراتژيك از يك سو" شرق –غرب "

هاي مزبور تنظـيم   تصرف كريدور ديگر، فرصت مغتنمي را در اختيار پاكستان گذاشت تا بدون فوت وقت سناريويي را براي

در هـا  و هـم پيمانـان آن  معارضـان ايـران   توانست مورد اقبال  بديهي است كه اجراي چنين سناريويي مي. و به اجرا گذارد

امـارات   هايي چـون كشـور  ياري كشور پاكستان از سـوي  ،و در عين حالكشور تضعيف هر چه بيشتر موقعيت استراتژيك 

  .قرار گيرد ،نديدگرد مند مي سناريو بهرهرهاوردهاي كه از  ،عربي متحده، عمان و چين

طرح مطالعاتي توسعه بندر گوادر را آغاز كرده و با پشتيباني اياالت متحـده   ،برداري از اين فرصت پاكستان با بهره

كـه تـا آن هنگـام     گـوادر . گذاران و شيوخ عرب را به آن منطقه باز كـرد  پاي سرمايه ،اي آن پيمانان منطقه  و برخي از هم

هـا و   يكبـاره مـورد توجـه شـركت     آورد چابهار نبود، بـه  اقليمي هم هاي جغرافيايي و بود و از نظر ويژگي يبياباني سنگالخ

كراچي واقع شده است نه تنها بار  بندر كيلومتري ۴۶۰گوادر كه در فاصله بندر. گذاران كشورهاي مذكور قرار گرفت سرمايه

به ممكن است  ) كالنبندر " (مگاپورت"ايجاد يك با كاهد بلكه در واقع در قالب طرح جامع  ي را مياين بندر كهنه پاكستان

پاكستان عـزم  ،با احداث اين بندر . گردد برترين گزينه در پهنه خليج فارس تبديل شده و جايگزين همه بنادر موجود در آن 
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را در دسـت گرفتـه و بنـدر كراچـي را نيـز بـه بـازوي        هاي آسياي مركـزي   آن را دارد كه تجارت و حمل و نقل جمهوري

  .اين بندر بزرگ تبديل نمايد پشتيباني

هـاي   گـذاري  سرمايه تحقق داد كه در صورت مطالعات مشترك كارشناسان پاكستاني، آمريكايي و عربي نشان مي

مكاني واجد بهترين شرايط اسـت و   زيرا گوادر از نظر موقعيت ،شود هاي ترانزيتي ايران كور مي تالزم در بندر گوادر، فرص

هـاي   گذاري ها و تانكرهاي نفتي بزرگ از طريق سرمايه هاي مناسب براي پذيرش و پهلوگيري كشتي احداث بندر با اسكله

گـذاران چينـي، امـاراتي، عمـاني و      بنـدر گـوادر، سـرمايه    توسـعه  نخسـت  سان با اجراي فاز بدين. پذير است خارجي امكان

بينـي، قـرار     هاي موعود بوده و طبق پـيش  به سرعت در حال اجراي طرح ۲۰۰۲مارس  ۲۲عركه شدند و از آمريكايي وارد م

  .ماه بعد، اجراي فاز نخست احداث بندر جديد گوادر پايان پذيرد ۹بوده است كه حداكثر تا 

ن بنـدر در زمينـي بـه    بر عهده گرفت و ساخت اي "قفقاز -آسيا  "بندر گوادر را سازماني به نامطرح جامع  مطالعات

 طراحـي  ترانزيتـي  – منطقه صـادراتي و  منطقه آزاد، منطقه ويژه: بخش ۳اين بندر در . گرديد هكتار آغاز ۱۸۶۰۰وسعت 

هـاي   هـا و جـاده   المللـي مشـاركت كـرده و بـراي توسـعه زيرسـاخت       شركت بين ۷فاز طرح مزبور  ۳در اجراي . شده است

  .شده است رمايه خارجي جذبميليون دالر س ۵۰۰دسترسي آن بيش از 

ـ    ۳كه در فاز اول اجراي طرح،  ه استقرار بود كيلـومتر كانـال    ۵/۴و  ،متـر  ۶۰۲طـول   هگذرگاه چنـد منظـوره ب

 ۱۰۰و يك سرويس لنگرگاهي بـه طـول    ،متر ۴۵پهنايمتر، افزايش حوزه آبگير به  ۵/۱۱ – ۵/۱۲به عرض شده اليروبي 

  .احداث شوند متر در بندر

  

  گوادرتوسعه اي طرح هدف از اجر

هاي تجاري با كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان، ارتقاء سطح و حجم تجارت با كشورهاي خلـيج   بهينه كردن فرصت

هاي توسعه سرزمين و نـواحي دور افتـاده و جـذب منـابع انسـاني از       حمل و نقل بارهاي كانتينري، نمايش ظرفيت فارس،

  .هاي اصلي طرح ذكر شده است به عنوان مزيت ،شمال كشور به گوادر

 ايالـت  آيد، توسعه اقتصادي و اجتمـاعي  هاي فوق كه در عين حال از اهداف طرح نيز به شمار مي افزون بر مزيت

هـاي   بلوچستان پاكستان، تاسيس صنايع وابسته به كشتيراني، احداث انبارهاي ذخيره نفـت، احـداث پااليشـگاه و مجتمـع    

  .بوده است صنعتي و صادراتي و كاهش تراكم در بندر كراچي از ديگر اهداف طرح پتروشيمي، ايجاد مناطق آزاد
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بر اساس طرح جامع، در صورت توقف ساير بنادر كشور در ارائه خدمات الزم، بندر گوادر خواهد توانست با توجـه  

شده است كـه بـا اجـراي     بيني پيش. عمليات تجاري در پاكستان را بر عهده گيرد راهبري ، هاي زيرساختي خود به ظرفيت

  هـا را  بـار كـانتينري كشـتي    DWTهـزار   ۲۵بارهاي حجـيم و تـا    DWTهزار  ۳۰بتواند تا سقف  بندر اينفاز اول طرح، 

  .كندجا به جا 

 ۲۰۰۶تـا پايـان سـه ماهـه اول سـال       قرار بوده است بيني كه طبق پيش ،طرح اولها پس از اتمام فاز  پاكستاني

 BOOو  BOTطـرح توسـعه بـه روش    . آورنـد  رنگ فاز دوم طرح توسعه گوادر را به اجرا در ميد گيرد، بي صورت ) ۱۳۸۵(

تا يـك ميليـارد دالر بـه اجـرا در     میلیون  ۶۰۰با هزينه تخميني ) وري ساخت، مالكيت و بهره/ ساخت، مالكيت و انتقال (

هـاي   ري، يك پايانه بارهـاي حجـيم كشـتي   لنگرگاه كانتين ۴لنگرگاه اضافي متشكل از  ۹اين مرحله شامل احداث . آيد مي

هـزار   ۲۰۰هـاي   گيـري كشـتي   و دو ترمينال سوخت ،رو_ هاي رو  ، يك ترمينال غالت، ترمينال كشتيDWTهزار  ۱۰۰

DWT، بـه مهمتـرين بنـدر     توانـد  مي با احداث تاسيسات و تسهيالت مزبور، بندر گوادر. و توسعه دو اسكله كانتينري است

  .شود ي در خاورميانه مبدلا استراتژيك منطقه

  

  جمهور پاكستان به طرح توسعه بندر گوادر طلبانه رئيس رويكرد جاه

جمهور پاكسـتان   ژنرال پرويز مشرف رئيس) ۰۲/۰۱/۱۳۸۱=  ۲۰۰۲مارس  ۲۲(از آغاز اجرايي شدن طرح توسعه بندر گوادر 

جمهـور پاكسـتان، طـرح توسـعه بنـدر       ه نظر رئيسب. اي را نسبت به طرح توسعه گوادر اتخاذ كرده است طلبانه رويكرد جاه

نقطه عطفي در تاريخ توسعه اقتصادي و اجتماعي پاكستان قلمداد گرديده و توسعه اين بندر نه تنها موجـب تسـريع    ،گوادر

بلكه كشـور پاكسـتان را بـه يكـي از مهمتـرين محورهـاي        ،مي شودرشد اقتصادي و اجتماعي ايالت بلوچستان آن كشور 

  .كند مي كاال در فراگرد جهاني شدن اقتصاد تبديل ترانزيت

  :موارد زير به درگير بودن شخص رئيس جمهور در اين پروژه استراتژيك داللت دارند

   ." بوده است ۲۰۰۵مشرف خواستار تكميل طرح توسعه گوادر تا ماه ژوئن "

تـرين   هاي بندر گوادر در عميـق  زيرساختكه احداث  اده استد دستور ۲۰۰۵ژوئن  ۱۰ژنرال پرويز مشرف روز جمعه مورخ 

  .شود، يعني ظرف يكسال تكميل ۲۰۰۶نقطه از ساحل تا ماه ژوئن 

كـه بـه    كـرده اسـت  وي تاكيد . استشده  جمهور در جلسه بازنگري پيشرفت عمليات اجرايي اين طرح صادر دستور رئيس

شـوكت عزيـز   . کنـد پاكستان فعاليت خود را آغاز محض اتمام احداث فاز نخست، بندر گوادر بايد در جهت اعتالي اقتصاد 
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  پاكستان، استاندار و وزير اعظـم ايالـت بلوچسـتان و وزراي بنـادر و كشـتيراني فـدرال در ايـن جلسـه         )وقت( نخست وزير

  .اند هحضور داشت

انـدازي كسـب و    بايست تمامي تسهيالت الزم مهيـا گرديـده و بـا راه    با اتخاذ رويكرد تلفيقي مي": است هپرويز مشرف گفت

هـاي   و كشـور از مزيـت  فراهم آمده هاي بندري، موجبات تسريع رشد و توسعه اقتصاد ملي  كارهاي بزرگ همراه با فعاليت

  ".شودمند  جغرافياي اقتصادي خود بهره

در بـه  هاي دسترسي گوا موضوع تامين آب، برق، مسكن، ارتباط از راه دور و راه داده استجمهور به مسئوالن دستور  رئيس

جمهـور   رئـيس  .شـود كشـورهاي آسـياي مركـزي و چـين بـه سـرعت تـامين          كشور و مراكز تجاري در افغانستان، ايران،

پيشرفت مردم محل به ارمغان آورده و با ايجاد مشاغل بسيار و براي  يجديدفرصت اندازي اين بندر  راه: "داشته استاظهار

 تربیـت  آمـوزش و  توسـعه بنـدر از طريـق   . مي شود بالندگي منطقه هاي داخلي و خارجي موجب شكوفايي و جلب سرمايه

فقر را در منطقه كاهش داده و تسهيالت آموزشي و بهداشـتي بهتـري را در    ،اي ماهر، ماهر و كارآمد حرفه  نيروي كار نيمه

ت عمليـات اجرايـي   هر سه ماه يكبار روند پيشرفكه كرده است وي در ادامه سخن تصريح  ".دهد مياختيار مردم محل قرار 

  .دهد مي در محل مورد بررسي و بازبيني قرار خصاش را

ايـن   ،دولت به منظور تكميل به موقـع عمليـات اجرايـي   "  :داشته استپاكستان نيز اظهار )وقت( شوكت عزيز، نخست وزير

مـاهنگي بهتـري ميـان    دهـد تـا ه   هاي پروژه را مـورد بـازبيني قـرار مـي     دولت هر ماه فعاليت. كند مي طرح را تامين مالي

  ".ه و كيفيت خدمات موردنظر تامين گرددشدربط برقرار  هاي اجرايي ذي دستگاه

كـه بـاالترين اسـتانداردهاي     داده اسـت رئيس كل اجرايي بندر گوادر، آقاي اكبر علي پزناني بـه رئـيس جمهـور گـزارش     

 ۲۰۰۵متـر در ژانويـه    ۵/۱۴تعميق كانال تا ژرفاي  عمليات"بنا به گفته وي،. شود مي المللي در ساخت اين بندر مراعات بين

  ."رسد ميبه اتمام  ۲۰۰۶آغاز شده و در ژوئن 

مسئوالن امر احداث يك شهر مدرن را كـه از آخـرين تسـهيالت و    " :داشته استاظهار مدير كل طرح توسعه بندر گوادر نيز

كه در ساخت داده است  ها نيز گزارش ايي بزرگراهرئيس كل اجر. "اند هاي جانبي برخوردار خواهد بود طراحي كرده سرويس

  ..شود مي هاي اقتصادي كشور باالترين استانداردها و معيارهاي كيفي رعايت هاي اتصال بندر به شريان جاده

كـه تكميـل توسـعه بنـدر گـوادر،      داده اسـت  وزير اعظم ايالت بلوچستان آقاي جم محمد يوسف به رئيس جمهور گزارش 

سـاخت يـك    بـه گفتـه او،  .اي را بـراي بلوچسـتان بـه ارمغـان خواهـد آورد      ي اقتصادي و اجتماعي فزآيندهتوسعه و بالندگ

  هـاي شـغلي نيـروي كـار محلـي در دسـت       بيمارستان بزرگ شروع شده و ايجاد موسسات آموزشي براي ارتقـاي مهـارت  

  .اقدام است
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منطقه شامل كشورهاي آسياي مركـزي محصـور   تمامي : "داشته استدر ادامه سخنان خود اظهار پاكستان رئيس جمهور

خـود را از   خـارجي  در حال توسعه سريع چين و كشورهاي آسياي جنوبي خواهند توانست تجارت نواحيدر خشكي، 

  ".اي توسعه دهند طريق بازرگاني داخلي بندر گوادر و بازرگاني بين منطقه

براي تكميل فـاز  ) ميليون دالر ۸۰۰معادل (ميليون روپيه  ۸/۱۶دولت پاكستان اعتباري بالغ بر  ،م منتشر شدهس ارقاابر اس 

  .اول پروژه اختصاص داده است

  

  كند نخست وزير پاكستان تسريع عمليات اجرايي طرح بندر گوادر را راهبري مي

ربـط را   هـاي اجرايـي ذي   پاكستان رهبري عمليات طرح توسعه بندر گوادر توسط دستگاه) وقت(شوكت عزيز نخست وزير 

اي كه به منظور بررسي پيشرفت عمليات اجرايي بنـدر   وي در جلسه. گرفته است راي اتصال به بقيه مراكز كشور بر عهدهب

يك منطقه پردازش صـادرات بـراي توسـعه صـنعتي و     كرده است كه گوادر در دفتر نخست وزيري تشكيل شده بود اظهار 

رئـيس كـل    .خواهـد شـد   راي اين پروژه جديد در نظر گرفتـه هاي اشتغال در گوادر احداث و سايت جديدي ب ايجاد فرصت

هاي دسترسي بندر بـه سـاير مراكـز     تصميمات الزم در زمينه احداث راهاز اتخاذ  هاي كشور نيز پس از پايان جلسه  بزرگراه

نداردهاي هـاي دسترسـي بـر رعايـت اسـتا      برداري از راه بهرهاي نخست وزير نيز به منظور تسريع آق. خبر داده استكشور 

ارتباط از راه دور، بنـادر و كشـتيراني فـدرال و سـاير مقامـات      وزراي وزير اعظم و استاندار بلوچستان،  گذاشته وكيفي تاكيد

  .اند هارشد در اين جلسه حضور داشت

  

  گوادربندر گذاري در هاي سرمايه از فرصت اياالت متحدههاي  آگاهي شركت

هـاي   از گفتـه . كه كشورش با طرح توسعه بنـدر گـوادر مخـالفتي نـدارد     كرده است سفير اياالت متحده در استانبول اعالم

كه آن كشور مخالف طرح توسعه بنـدر بـزرگ گـوادر     ه استشد برخي منابع سفارت اياالت متحده پيشتر چنين استنباط مي

  .افتد مي ها بر سر زبان تيو به همين دليل شايعابوده 

ر قرار دادن پاكستان براي عدم اجـراي طـرح بنـدر بـزرگ گـوادر دامـن       تحت فشا شايعهخبرهاي پشت پرده به 

گوادر، پاداش مناسبي دريافـت كـرده و   توسعه گفته شده است كه پاكستان در صورت دست كشيدن از اجراي طرح . زند مي

  .شود مي امنيت بلندمدت آن كشور تضمين
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و تمام عيـار در كـل پـروژه     دهشگزين چين كه ممكن است اياالت متحده در گوادر جاي شده استهمچنين گفته 

هاي چـين در   گذاري هاي مالي بيشتري در اختيار پاكستان قرار دهد و پاكستان نيز در عوض سرمايه  و كمك کندمشاركت 

  !).، آمريكاييان از حضور چين در درياي عمان خشنود نيستندگمان بي( کندپروژه گوادر را مسترد 

كشـورهاي هنـد و     ، از ديـدگاه گـوادر  بندر در دست احداثكه  ساخته اندنشان ها همچنين خاطر  اين گزارش

هـا بـه    د، زيرا اين دو كشور گوادر را رقيبي براي چابهار ايران، كه به كمـك هنـدي  شو ته ميظن نگريس  ايران با سوء

 ،ه داده مي شـود  توسع)درياي عمان و –فارس خليج(قصد ارائه راه دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به آبهاي گرم 

  .كنند تلقي مي

در مـاه آوريـل   " اخبـار گـوادر  "اي با نشـريه   براي نخستين بار طي مصاحبه اياالت متحدهمنابع وابسته به سفارت 

ايـاالت  " :ه استدر اين مصاحبه، سخنگوي سفارت اظهار داشت. ده انكردهاي منتشر شده را متناقض قلمداد  گذشته، گزارش

، خواهـد نمـود  به رفاه اقتصادي مردم آن سـامان كمـك    احداث آن بزرگ گوادر خوشحال است زيرا متحده از احداث بندر

  ".هاي آسياي مركزي فراهم خواهد آورد گذرگاه مطمئني براي صادرات جمهوريهمچنين اين بندر 

در يـك  نيـز طـي سـخناني     )ت متحده در عراق استكه هم اكنون سفير اياال( اكرسفير اياالت متحده، رايان كر

و  اسـت كشور وي از توسعه بندر گـوادر خرسـند   : "گفته استه و آباد همين موضوع را مورد تاكيد قرار داد اسالم همايش در

طـرح موجـب اعـتالي سـطح توسـعه       ايـن  .كنـد  ميآن را در افزايش نرخ رشد و توسعه پاكستان و كل منطقه موثر تلقي 

اي بـراي   هـاي گسـترده   ايـم فرصـت   هـاي آمريكـايي اطـالع داده    شـركت ما اخيرا به . بود خواهداقتصادي در كل منطقه 

  ".گذاري در بندرهاي كراچي و گوادر به وجود آمده است سرمايه

كشور وي خواستار تسـهيل  : "گفته است سفير اياالت متحده طي سخنراني خود در نشست اتاق بازرگاني و صنايع پاكستان

زيرا هر دو كشور مناسبات و پيونـدهاي تجـاري قـوي و     ،بوده است ياالت متحدهاهاي بازرگاني تجار پاكستاني در  فعاليت

كـه سـومين دوره مـذاكره     گفته است وي ،گذاري ميان اياالت متحده و پاكستان در زمينه قرارداد سرمايه. "اي دارند سازنده

  ."مي شودنگتن برگزار در واش ۲۰۰۷ ن قرارداد، ماه سپتامبردر زمينه اي

زيـرا   ،اياالت متحده خواهان برقراري پيوندهاي پويا و سازنده با پاكستان اسـت ": همچنين گفته استرايان كراكر

صـادرات پاكسـتان بـه     ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵طـي دو سـال    .گذاري در اين كشور عالقه دارند عمده آمريكايي به سرمايه تاجران

گـذاري ايـاالت     سـرمايه كـه  گفتـه اسـت   او . "درصد رشد كرده است كه بيانگر حركت ما، در راستاي درست است ۷آمريكا 

جـاي خوشـوقتي اسـت كـه     ".: و ظرفيت بالقوه بيشتري در اين زمينه وجـود دارد  استمتحده در پاكستان در حال افزايش 
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تصـويب قـوانين حقـوق مالكيـت معنـوي و       زيـرا  ،اسـت  گذاري خارجي پشـتيباني كـرده   دولت كنوني پاكستان از سرمايه

دولت ايـاالت متحـده بـه كارآفرينـان خـود      . هاي آمريكايي خواهد شد ان، موجب رفع نگراني از شركتشويي در پارلم پول

ميليون دالر به منظور كاهش فقر، بهبود بهداشت، آمـوزش   ۳۰۰اعطاي . گذاري كنند كند كه در پاكستان سرمايه كمك مي

كـه   شـركت آمريكـايي   ۵۰سيوم متشـكل از  كنسر .يافتان در سال مالي جاري، تحقق خواهد و بخش اجتماعي در پاكست

گـذاري در پاكسـتان نيـز ابـراز      بـه سـرمايه   ،گذاري كند در جهان سرمايه) هزار ميليارد دالر(تريليون دالر تصميم دارد يك 

   .عالقه كرده است

ميليـون دالر بـراي كميسـيون آمـوزش عـالي اختصـاص داده اسـت تـا در اختيـار           ۷۵اياالت متحده همچنـين  

ايـن دانشـجويان در آينـده بـه سـفراي غيـر       . ان خواهان تحصيالت آكادميك باالتر در اياالت متحده قرار گيرددانشجوي

ايـاالت   .وسـعه كشـور خـود همـت خواهنـد گماشـت      رسمي پاكستان در اياالت متحده تبديل شده و پس از بازگشت به ت

پاكستان به عنوان خط مقدم جبهـه  . از قايل استمتحده براي ارتقاي مناسبات اقتصادي و تجاري با پاكستان اولويت ممت

جنگ با تروريسم مورد قدرداني اياالت متحده بوده و آن كشور خواهان برقراري روابط و مناسبات همه جانبه بلندمدت بـا  

  ".پاكستان است

ر زمينـه  د نفي ابراز شده توسط برخـي محافـل  اي موثر تبليغات م سخنان سفير اياالت متحده در پاكستان به گونه

نظـران، ابـراز ايـن     به باور صاحب. كرده است يخنث ها را بندر بزرگ گوادر به كمك چيني مخالفت اياالت متحده با توسعه

و ايـن   رباره احـداث بنـدر بـزرگ گـوادر اسـت     نظر توسط سفير اياالت متحده، بيانگر تغيير موضع سياسي اياالت متحده د

اياالت متحده از بابت احداث بندر بـزرگ گـوادر احسـاس     ه است كهشد گفته مي رخداد از اين جهت اهميت دارد كه پيشتر

  .اي كه اهميت استراتژيك و عملكرد اقتصادي آن در منطقه شايان توجه بسيار است كند، پروژه نگراني مي

ات كشورش همكاري استراتژيك و دفاعي خود را بـه مـواز  : "گفته است سفير اياالت متحده در پايان سخنان خود

پاكستان ارتقاء خواهد داد، كشوري كه نقش كليدي را در جنگ  با توسعه روابط اقتصادي و تجاري استراتژيك و بلند مدت

  ."اياالت متحده بر عليه تروريسم بر عهده دارد
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  گوادربندر ارتباط از راه دور دروضعيت نامساعد تسهيالت 

پاكسـتان بـه    )وقـت ( رئـيس جمهـور و نخسـت وزيـر     شود و ا ميها اجر ت كه به كمك چينيگوادر پروژه بسيار مهمي اس

نخستين فاز احداث بندر و بزرگـراه سـاحلي    .اند هاي گوناگون اهميت اين پروژه را براي كشور مورد تاكيد قرار داده مناسبت

  . ندهستاجرا در  دست در زمان مقرر به پايان رسيده است و ساير عمليات عمراني با آهنگ سريعي در

امـا وجـود    ،گذاران بالقوه به منطقه را فراهم كـرده اسـت   جه اين جنب و جوش موجبات افزايش ورود سرمايهنتي

گـذاري و   ارتباط از راه دور براي هر گونه سـرمايه  ،ترديد بي .آنان را بيمناك كندتواند  ميزيرساخت ضعيف ارتباط از راه دور 

توانند روزها بـا   محافل تجاري و كسب و كار هرگز نمي زيرا   اتي دارد،هر گونه توسعه و آباداني در جهان امروز ضرورت حي

 اغلـب اوقـات خطـوط تلفنـي     مند نيسـت و  ت ارتباطي مناسبي بهرهدر حال حاضر گوادر از تسهيال. جهان قطع ارتباط كنند

 تقريبـا   تبـاط اينترنتـي نيـز   و ارنیسـت  پـذير   برقراري ارتباط با گوادر در طول روز امكـان  گوادر غيرفعال يا ناكارآمد است،

  .ناممكن است

و بايست توجه عاجلي به مسـاله داشـته و يـك شـبكه ارتبـاطي       مي پاكستان وزارت تكنولوژي اطالعات ،به گفته ناظران 

 بـالقوه در گـذاران   تا خدمات تلفني و اينترنتي موردنياز مردم محلي و سـرمايه كند اندازي  در گوادر راهتلفني ديجيتال كارآمد 

  .شودجا تامين  آن

  ۲۰۰۶هاي ارتباطي با گوادر تا ژوئن  احداث شبكه جادهتكميل 

ـ    ، قـرار بـوده كـه   رويكـرد تلفيقـي هماهنـگ    اتخـاذ  پاكسـتان بـر   )وقـت ( ربا توجه به تاكيد رئيس جمهور و نخسـت وزي

گـذرد اغلـب    تـاريخ مـي   از ايـن نزديك دو سال اكنون كه . شود احداث و تكميل  ۲۰۰۶هاي بندر گوادر تا ژوئن  زيرساخت

  .اند برداري قرار گرفته هاي دسترسي منتهي به بندر گوادر مورد بهره جاده

هاي ديگر با آهنگ رشـد   هاي احداث جاده تكميل شده و عمليات اجرايي پروژه ، برخي از پروژهمنابع آگاهبه گفته 

نـرخ برابـري   ( ميليارد روپيه ۲۰معادل  ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ميزان بودجه تخصيص داده شده طي سال مالي . مطلوبي ادامه دارد

هـاي   سـازمان بزرگـراه  . بـوده اسـت   )روپيه پاكسـتاني  ۷۵/۶۲ = يك دالر آمريكايي ۲۰۰۸سال  ماه فوريه دالر در -روپيه 

ميليـارد روپيـه از محـل وصـول      ۵/۴ها قرض كرده و توانسته اسـت   ميليارد روپيه از بانك ۶كشوري اجازه داشته است كه 

اي  ميليون روپيه نيز براي تعمير و بهسازي شبكه جـاده  ۱۲۰۰مبلغ  ،به گفته وزير فدرال. اي تامين مالي كند دروازهعوارض 

هـاي دسترسـي بنـدر گـوادر فعاليـت       اندازي بنـدر بـزرگ و جـاده    اعتقاد دارد كه راه فدرال وزير. تخصيص داده شده است
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فت اقتصادي پاكستان خواهد شد بلكه شكوفايي و بالندگي را براي اقتصادي محلي را رونق بخشيده و نه تنها موجب پيشر

  .كل منطقه به ارمغان خواهد آورد

 ي پاكستان ابراز عالقـه نمـوده اسـت   هاي بين ايالت بانك توسعه آسيايي نيز به احداث راه": گفته است وزير فدرال

طبـق طـرح   . بكستان و قرقيزستان امضاء كرده اسـت هايي را با چين، از مضاف بر آن كه پاكستان در اين رابطه موافقتنامه

  ."جامع توسعه گوادر، شبكه بزرگراهي در گستره كشوري توسعه خواهد يافت

امضاء شـده   BOTمولتان بر اساس  –آباد  فيصل M4اخيرا يادداشت تفاهمي با كشور مالزي براي اجراي پروژه 

  .شودمشابه احداث  BOTساس يك قرارداد حيدرآباد بر ا –راه كراچي  قرار بوده است همچنين. است

  

  بازتاب پروژه گوادر در ايالت بلوچستان پاكستان

كه پـروژه گـوادر    کرداعالم  ۲۰۰۵ژوئن ماه در  (PML)دبير كل حزب مسلم ليگ پاكستان  حسين ديشاه) وقت(سناتور 

  بلوچســتان را محقــق هــاي كميتــه نقــش بســزايي در شــكوفايي اقتصــادي پاكســتان ايفــا كــرده و بخشــي از توصــيه  

  .خواهد نمود

 فرهنـگ و جهـانگردي  و توسـعه  در زمينه توسعه گـوادر   بلوچستان حسين در گفتگو با وزير ايالتي ديشاهسناتور 

در پايگاه حزب مسلم ليگ اظهار داشت كه وزير اعظم بلوچستان نه تنها عالقه وافـري بـه توسـعه بلوچسـتان      بلوچستان،

اند كه  كاركنان و اعضاي حزب قول داده: وي گفت. گ بلوچستان را نيز سازماندهي كرده استدارد، بلكه او حزب مسلم لي

  . دارتر و نيرومندتر سازند حزب را در بلوچستان ريشه

با اشاره به پيروزي كانديداهاي حزب مسلم ليگ در مجمع ملي بلوچسـتان، از دسـتاوردها و    حسين ديشاهسناتور 

پيروزي حزب در اين ايالت نشـان داد كـه حـزب مسـلم ليـگ       ":وي گفت. ان قدرداني كردعملكرد حزب در ايالت بلوچست

هـاي   حزب مسـلم ليـگ پاكسـتان در تشـكيل حكومـت     . كند هاي مردم را در گستره كشوري نمايندگي مي بلوچستان توده

ن نام بحـران بـر آن نهـاد و    توا بخشي از دموكراسي بوده و نمي ،عقايد متفاوت داشتن: وي افزود. "ايالتي موفق بوده است

حسـين دبيـر    ديشـاه سناتور . سازدمطرح اگر كسي شكايتي داشته باشد حق دارد كه با حفظ انضباط حزبي آن را در حزب 

 مـورد گفتگو نقش بندر گوادر را در شكوفايي اقتصادي ايالت بلوچسـتان پاكسـتان    كل حزب مسلم ليگ پاكستان در پايان

  .داد تاكيد قرار
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  كند به گوادر را راهبري مي يتهير پاكستان اتصال ريلي كونخست وز

. را به طور جدي مورد بررسي قـرار داده اسـت   يتهدولت اتصال ريلي گوادر به كو :شوكت عزيز نخست وزير پاكستان گفت

يالـت  دولت توسـعه ا  ه است كهدر گفتگوي خود با گروهي از نمايندگان مجلس و وزراي ايالت بلوچستان گفت نخست وزير

 ،دولت با تخصـيص اعتبـار اضـطراري بـه ايـن اسـتان      : "ه استوي اضافه كر. بلوچستان را در صدر اولويت قرار داده است

  ".آهنگ رشد و توسعه آن را تسريع كرده و به زودي سطح پيشرفت آن را به سطح ساير مناطق پاكستان ارتقاء خواهد داد

هـاي عمـده بـوده و     به زودي شـاهد توسـعه زيرسـاخت   ) ستانپاك(كه بلوچستان  ه استنخست وزير تاكيد نمود

  سيماي اين استان را دگرگون ،هاي بزرگي چون سد سوبكزاي، سد مراني، بزرگراه ساحلي و بندر بزرگ گوادر اجراي پروژه

  .کردد نخواه

د را در كـه نهايـت تـالش خـو     انـد  هنمايندگان و وزراء و مسئوالن حاضر در اين نشست، به نخست وزير قول داد

هـا و   نخست وزير نيز بر اجراي مسئوالنه ايـن طـرح  . ها در مجلس مبذول دارند جهت تصويب بودجه اختصاصي اين پروژه

وي از جمع حاضـر در ايـن    .اند کردهربط تاكيد  هاي اجرايي ذي هاي تخصيص داده شده توسط دستگاه هزينه كردن بودجه

با رعايت انضباط حزبي و حفظ وحـدت در تمـامي سـطوح جامعـه بـه       كه مسئوالن و مقامات ه استجلسه درخواست كرد

  .تحقق اهداف توسعه كشور كمك كنند

و  يتهحسين به كو ديشاهحزب مسلم ليگ و دبير كل آن آقاي  رئيسنخست وزير در اين نشست از خبر عزيمت 

  .ه استشركت در جلسات گفتگوي حزبي درباره مسائل بلوچستان استقبال كرد

  شود بين گوادر و مسقط دوباره برقرار مي (PIA)پيمايي پاكستان پرواز هوا

اي كـه   در جلسـه  ۲۰۰۵ژوئن  ۱۸ در تاريخ.مسقط از سر گرفته شد -در مسير گوادر  PIAالمللي پاكستان  پرواز خطوط بين

ت به مشتريان خـود در  المللي پاكستان به ارائه خدما هواپيمايي بين ":گفت PIAبه همين منظور در كوتيه برگزار شد، مدير 

پروازهاي خود را بنا به داليلي متوقف كرده بـود و بـا از سـر گرفتـه شـدن       PIAدر گذشته . استان بلوچستان متعهد است

دو گانـه   اغلـب مسـافران ايـن مسـير تابعيـت     . مند خواهند شـد  مردم مكران از تسهيالت پروازي بهره ،پرواز در اين مسير

مسقط آنها ناگزير بودند از مسقط به كراچي و از آنجا به گوادر  -ا قطع شدن پرواز ميان گوادر پاكستاني و عماني داشته و ب

مسـقط عـالوه بـر     -گـوادر   ميـان  PIAبا از سر گرفته شدن پـرواز  . و ساير شهرهاي شهرستان ساحلي مكران پرواز كنند

  ."يابد جويي در هزينه، زمان سفر نيز به دليل پرواز مستقيم كاهش مي صرفه
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  دهند اي را رونق مي اقتصاد منطقه ،مناطق آزاد معاف از ماليات گوادر

هـاي   با تاسيس مناطق آزاد معاف از ماليات در بندر گوادر، سرمايه خارجي قابل توجهي به اين منطقه جلب شـده و فرصـت  

. شـد آباد اعـالم   ع در اسالماين مطلب طي اطالعيه مطبوعاتي رئيس اتاق بازرگاني و صناي. شغلي جديدي ايجاد خواهد شد

 در٢صـنعتي ميم دولت مبني بر صدور مجوز به چين و كره جنوبي براي ايجاد منـاطق ويـژه توسـعه    وي اظهار داشت كه تص

  .داد و ستدها ارتقاء خواهد دادها و رونق  گوادر نقش بندر را در تسريع فعاليت

طبق دستور پرزيدنت پرويز مشرف، يك ركورد  ۲۰۰۶ سالاول نيمه پايان پيش از موعد پروژه در  اتمام: "او گفت

هاي ايجـاد شـده بـراي     بخش خصوصي نيز از مزيت بندري گوادر و فرصت. سابقه در تاريخ پاكستان قلمداد خواهد شد بي

هـاي الزم بـراي    هـاي بارانـداز، زيرسـاخت    ، تدارك تجهيزات جابجايي كاال و محوطهاي خانهاحداث انبارها، انبارهاي سرد

ي، پااليشـگاه نفـت و   موسسـات آموزشـ  و هـا   هاي اقتصادي، ايجاد مناطق توسعه صنعتي، احداث بيمارسـتان  عاليت بنگاهف

  .صادرات صنعتي و نظاير آنها سود خواهد بردمناطق پردازش 

اي  موقعيت استراتژيك بندر گوادر و اتصال آن به شـبكه ريلـي و جـاده   : "ه استرئيس اتاق بازرگاني و صنايع گفت

هـاي   كشور شامل امارات و كشورهاي حوزه خليج فارس، جمهـوري  ۲۰گذاري ميان  هاي سرمايه به رونق تجارت و فرصت

بر اساس اين سناريو، بندر گوادر به عنوان يك مكان . آسياي مركزي، ايران و بنادر شمال غرب چين و هند خواهد انجاميد

كه از خليج فارس تـا اقيـانوس    ،شد و نقش پاكستان را در كل منطقهبرخوردار از ارزش استراتژيك در منطقه ظاهر خواهد 

وي سـخنان خـود را بـا ايـن     . "چشمگيري ارتقاء خواهـد داد   يابد، به گونه هند و آسياي جنوب شرقي و خاور دور امتداد مي

اي و  زايش نقـش منطقـه  پروژه بندر گوادر بهترين گزينه پاكستان براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اف«عبارت پايان داد 

بـه  هاي بـزرگ بهتـرين شـرايط را داشـته و      بندر گوادر از نظر عمق آبخور براي كشتي. اي اين كشور بوده است فرامنطقه

   .»را دارد يپذير آسيب ينمحاصره دريايي كمترهنگام 

  

  بندر گوادرتوسعه  هاي نوسازي خطوط ريلي پاكستان به موازات طرح طرح

اي را در زمينه توسعه شبكه خطوط ريلي و اتصال آن به اقصي نقاط كشـور بـه    طلبانه هاي مدرن جاه رحآهن پاكستان ط راه

آهن پاكستان به كشـورهاي چـين، ايـران، هنـد و بنـدر گـوادر بـه افغانسـتان و          اتصال شبكه راه. موقع اجرا گذاشته است

                                                

2. (SIDZS=Special Industrial Development Zones) 
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ترين مسير تجاري براي كشورهاي آسـياي   قتصاديترين و ا هاي آسياي مركزي با هدف تبديل پاكستان به كوتاه جمهوري

  .آهن پاكستان قرار گرفته است مركزي در دستور كار راه

جديـد، دوخطـه   احداث خطوط ريلي  ،كم عرضها شامل احياء خطوط ريلي متروكه قبلي، تعريض خطوط  اين طرح

ترين سيسـتم سـيگنالينگ،    مدرنآخرين و  به کارگیریو اتصال خطوط فرعي به خطوط اصلي، كردن مسيرهاي انشعاب 

السيرمسافري و باري خواهد بود كه به اهم آنها در زيراشـاره   هاي سريع خريداري لوكوموتيوهاي ديزلي و الكتريكي و واگن

  :شود مي

پيشاور براي اتصال ايالت بلوچستان  -كالت  -خان بانو  -ژاب - يتهكيلومتر از كو ۸۰۰آهن جديد به طول  خط راه -

  ژاب بـه پيشـاور در دسـت   ه بـه ژاب تكميـل شـده و    يتـ سـنجي خـط كو   يلي پاكستان، مطالعـه امكـان  به شبكه ر

  مطالعه است

السـير معـروف    اندازي قطار سـريع   كيلومتر از الهور به راولپندي براي راه ۲۹۰السير به طول  آهن جديد سريع خط راه -

سـرعت قطـار   . رسد اتريشي به پايان مي -نيايي به وسيله كنسرسيوم اسپامطالعه آن ماه  ۹كه در عرض " گلوله"به 

 كيلومتر در ساعت خواهد بود ۳۰۰ا ت ۲۵۰در اين خط 

 ۴سنجي آن طـي   كه مطالعات امكان ،كيلومتر ۷۵۰خونجراب براي اتصال چين به پاكستان به طول  -خط هاوليان  -

 شود انجام مي سپانياييهاي آلماني و ا متشكل از شركت ILFنگ چين و كنسرسيوم ف ماه توسط شركت دانگ

 تصويب گرديده است –خط آهن جديد گوادر  ايجاد -

   ۵/۵اي برابـر   آهـن كراچـي بـه الهـور بـا هزينـه       بخشـي از راه  ،الهـور  -رايونيد  -آهن خانوال  دو خطه كردن راه  -

 )بوده است كايك دالر آمري=روپيه  ۷۵/۶۲هر  ۲۰۰۸ماه فوريه سال  دالر در –نرخ برابري روپيه ( .ميليارد روپيه

 تفتان - تهويك –آهن روهري  راولپندي و بهسازي راه -آهن الهور  سنجي دوخطه كردن راه تهيه گزارش امكان  -

 پيشاور در چند مرحله -بهسازي و احياء سيستم سيكنالينگ قديمي كراچي   -

طبـق اعـالم منـابع     كه ۲۰۰۷مه  ۱۲واگن در تاريخ  ۱۵۰دستگاه لوكوموتيو و  ۷۵المللي خريد  برگزاري مناقصه بين  -

بـرداري   واگن در دست بهره ۱۴۵دستگاه لوكوموتيو و  ۴۵ه و شددستگاه از لوكوموتيوها از چين خريداري  ۶۹ ،خبري

منابع خبري، بانك جهاني نظـر   برخي بنا به گفته. اند گرفته دستگاه لوكوموتيو در خط توليد قرار ۲۰تعداد . قرار دارند

 است کردههاي مذكور اعالم  پروژهين مالي برخي از موافق خود را براي تام
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  !سكوت ايران در برابر شتاب پاكستان )ب

  !؟كند ميگذاري است، ايران چه  در برابر سرعت و شتابي كه پاكستان در گوادر در حال سرمايه

جنوب  -كريدور شمال  زيبراي راه اندا به راستي ايران با وجود تاكيدهاي بسيار در مطالعات پيشين بخش ترانزيت كشور،

  و براي توسعه بندر چابهار چه كرده است؟) چابهار -بافق  -بندرعباس  -بافق  -سرخس (

ــت         ــال از دس ــدار در ح ــه پاي ــل توج ــد قاب ــا درآم ــاال و ب ــت ك ــل ترانزي ــران از مح ــاد اي ــي اقتص ــت طالي ــا فرص   آي

رقمي بـيش از   تر برآوردهاي دقيقد شده است، اما ميليارد دالر برآور ۲۰اگرچه رقم عايدي از اين محل ساالنه  رفتن است؟

  !!دهند نويد مي اين را

  نقش بندر چابهار - نقش بندر گوادر   -است  آينده اقتصادي جهان از آن آسيا

محصوالت چيني همه بازارهاي جهان را بـه تسـخير خـود     ،شد باور كرد كه در آغاز هزاره سوم سال پيش نمي ۱۰شايد در 

از نظر اقتصـادي بـا    در آينده نزديك نظران اقتصاد چين، اين كشور خواهد توانست بيني صاحب بنا به پيش اكنون. در آورند

ـ  ي، آينده روشن و شكوفاسان بدين. اياالت متحده برابري كند ا اقتصاد آسيا موجب شده است معامالت تجاري اتحاديه اروپ

نـوع از   ۱۶اروپـا بـه عنـوان سـومين شـريك تجـاري آسـيا        امروزه اگرچـه  . كشورهاي آسيايي وارد مرحله جديدي شود با

صادرات آسيا به اروپـا   ۲۰۱۲شده و تا سال معكوس اما اين روال در آينده نزديك  ،كند محصوالت خود را به آسيا صادر مي

يي در به موازات گشايش بازارهاي بيشتر براي صادرات آسيا و توسعه بازارهاي مصرف كاالهاي آسـيا . فزوني خواهد گرفت

  . شود دار و مهمتر مي اروپا، يافتن مسيرهاي اقتصادي براي عبور اين چنين حجمي از تجارت معني

جنوب با هدف ايجاد ارتباط ترانزيتي كشورهاي حوزه اقيانوس هنـد،   -المللي شمال  تشكيل كريدورهاي بين

اين كريـدور كـه از بنـدر ممبـي     . رقم زنداي براي ايران  العاده تواند درآمد خارق خليج فارس و جنوب شرقي آسيا مي

تواند كاالهاي  شود، مي از طريق دريا به بندرعباس و به جنوب ايران متصل مي در اقيانوس هند شروع و) بئي سابقبم(

سـير  انتقـال داده و از م ) درياي مازنـدران (اي و ريلي داخل كشور به بنادر شمال  تزانزيتي را از طريق حمل و نقل جاده

و  اسـت هـاي نسـبي آن    كوتاهي مسير ايـران از مزيـت  . راخان و الگان روسيه حمل كندمازندران به بنادر آستدرياي 

در ضـمن  . درصد كاهش يابـد  ۳۰هاي اين مبادالت در مسير ايران نسبت به مسيرهاي ديگر تا  شود هزينه موجب مي

به توزيـع   ،اسكا و آلتيدرركزي و اروپا، از جمله تهاي كريدوري ميان آسياي م تواند با استفاده از تقاطع اين كريدور مي

  .متوازن بار در سطح منطقه به گونه شايان توجهي كمك كند
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  هاي اساسي پرسش

هـا و الزامـات    چرا براي اجراي پـروژه  چرا ايران نبايد از فرصت طاليي پديد آمده در جهت توسعه و شكوفايي استفاده كند؟

آيا استان سيسـتان و   ؟ه استهاي ترانزيت ايران از حساب ذخيره ارزي كمك گرفته نشد صتبرداري از فر اندازي و بهره راه

وردهـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي     رهاآيا بـه تبعـات و    شد؟ مند نمي بلوچستان ايران به تبع مزيت ترانزيتي از آن بهره

  ل وجود دارد؟استان بلوچستان پاكستان در جوار استان سيستان و بلوچستان ايران وقوف كام

ايـن سـرزمين بـا ايجـاد تسـهيالت الزم بـراي       معارضـان  ، ه در صـورت غفلـت مـا   ايم ك دغدغه آن را داشتهآيا 

مـذهبي و موزائيـك اقـوام و     -تـرين بافـت قـومي     كه از پيچيده ،اين منطقه راتوانند  مي گذاري در گوادر پاكستان سرمايه

   ؟كنندديل به جوالنگاه آتي خود تب ،مذاهب تشكيل شده است

انـدازي داالن ترانزيـت    بلوچستان پاكستان به كمـك بنـدر بـزرگ گـوادر و راه     ايالت توسعه و بالندگيبي ترديد،

دامـن زده  ايران تضاد و دوگانگي در مرزهاي جنوب شرقي  به تواند مي ،آسياي مركزي -تركمنستان -افغانستان-پاكستان

  .رقم زند ما را براي بزرگيو بحران 

  

  ؟حروميت منطقه آزاد چابهار چراادامه م

  هـاي ديگـر   شـود و سـپس زيرسـاخت    مـي  آغـاز رونق تجاري بنـدر چابهـار    ازوهله نخست ، توسعه اقتصادي در گمان بي

 روند كنوني هيچ گونه تحول بنيادين را در آينده .گيرد در بر مي ،ها فراهم نيست را كه در حال حاضر شرايط الزم براي آن

  .هدد نويد نمي چابهار

بـروز اكثـر    .ناپـذير اسـت   انـد كـه توسـعه چابهـار ضـرورتي اجتنـاب       نظران و كارشناسان به اين نتيجه رسيده اغلب صاحب

رخدادهاي ناگوار در استان سيستان و بلوچستان در فقر و محروميت مزمن اين استان ريشه دارد كه برآيندي جـز بيكـاري،   

ها را به سوي منطقه شرق كشـور   نكه چنين رخدادهاي ناگوار براي مدتي نگاهبا وجود اي. قاچاق و بزهكاري در جامعه ندارد

كـه نگـين گرانبهـايي     ،كند، اما تا كنون عزمي براي شكستن دور باطل توسعه اقتصادي و اجتماعي اين منطقه معطوف مي

  . شود چون چابهار را در ساحل نيلگون خود در بر گرفته است، مشاهده نمي

 ۲۰انـداز توسـعه    طبق سند چشـم : "اعالم نمود ۱۳۸۴طقه آزاد چابهار در ارديبهشت ماه سال من) وقت(مديرعامل 

ميليـارد   ۶۰۰نزديـك  سال گذشـته   ۱۰طي . بودجه در نظر گرفته شود ريالميليارد  ۵۶۰۰بايست  ساله براي اين منطقه مي

 در واقـع . شـود  بـالغ مـي   ريـال يليـارد  م ۶۰كه ميانگين آن سـاالنه بـه    ،ها شده است بودجه عمراني صرف زيرساخت ريال
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باقي مانـده اسـت    )تخصيص نيافته(  ميليارد تومان ۵۰۰ميليارد تومان هزينه شده و تقريبا  ۵۶۰ميليارد تومان از  ۶۰تاكنون

گـذاري بخـش خصوصـي     سازي بستر بـراي سـرمايه   ها و آماده احداث زيرساخت، ۶كه در صورت تقسيم اين مبلغ به عدد 

  ."!سال طول خواهد كشيد ۱۲۰تا  ۸۰د حدو

آنهـا بـه   . كننـد  اين در حالي است كه رقيبان ايران در حوزه خليج فارس به مناطق آزاد خود اين گونه نگـاه نمـي  

  .كنند برداري مي هاي موردنياز خود بهره براي تامين و گسترش زيرساخت موجودهاي  فرصتسرعت از 

هيچ منطقه آزادي در جهان وجـود نـدارد   ": داشته است سخن اظهارمنطقه آزاد چابهار در ادامه   )وقت(مديرعامل 

بـه همـين   . هاي الزم تخصـيص نـداده باشـند    آنها مبالغ قابل توجهي براي احداث زيرساخت  ها در ابتداي فعاليت كه دولت

  ."اند نرسيده مطلوب كردموعودوعملسال فعاليت، مناطق آزاد ما به جايگاه  ۱۰سبب است كه پس از گذشت 

بندر چابهار به دليـل  از آنجا كه  . شود چابهار با توسعه بندر چابهار ممكن مي شهرستان به باور كارشناسان، توسعه

توسعه بندر چابهار بـا   لذا ،آورد مي داشتن موقعيت جغرافيايي ويژه، بستر مناسب را براي ترانزيت كاال از طريق ايران فراهم

به موثرترين عامل توسعه چابهار و درآمدزايي شايان توجه براي كشور تبديل شـود،  تواند  هدف توسعه ترانزيت در كشور مي

ليكن به رغم افاضات و تعارفات فراوان، تحول خاصي در راسـتاي توسـعه امكانـات ترانزيـت بـار بـراي چابهـار مشـاهده         

  .شود نمي

هـاي   ابهـار را در فهرسـت طـرح   با وجود اين كه سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران توسعه بندر چ

اي موردنياز بـراي حمـل و نقـل كـاال از      هاي حمل و نقل ريلي و پس كرانه توسعه خود قرار داده است، اما هنوز زيرساخت

هاي انجام شده در چابهار در مقايسه با بنـدر گـوادر پاكسـتان،     گذاري اين بندر مهيا نيست، چرا كه سرعت و ميزان سرمايه

  .ا از چابهار ربوده است، اندك استكه گوي سبقت ر

. و منطقي به نظر مي رسـد  تر ها قابل تامل در مقايسه با ديگر ارگانروكشتيراني با وجود اين، حركت سازمان بناد

ها پيش مطرح بوده است و عدم امكان اتصـال چابهـار    فهرج كه از مدت -ترديد، محقق نشدن احداث خط آهن چابهار  بي

  .تواند قابل توجيه باشد كشور در اين موقعيت حساس نمي به شبكه خطوط ريلي

آهن را نويد داده و اعالم كـرده   احداث اين خط)۸۶(در ارديبهشت سال پيش چابهار منطقه آزاد ) وقت(مديرعامل 

 .دشـ اهـد  المللي چابهار نيـز تكميـل خو   آهن چابهار به فهرج وصل شده و فرودگاه بين تا پايان برنامه چهارم توسعه راه"بود 

صـورت   BOTوي اظهار داشته بود كه مذاكراتي نيز با كشورهاي خارجي از جمله هند در زمينه اجراي طـرح بـه صـورت    

آهن از بايدهاي توسعه ترانزيت چابهـار اسـت، امـري كـه      آهن چابهار به فهرج و شبكه سراسري راه اتصال راه. گرفته است

  ".شد ميعملياتي  ۱۳۸۴بايد در سال 
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سـال   طليعـه در بلكه  ه استعملياتي نشد ۱۳۸۴آهن در سال  وجود اين همه تاكيد، نه تنها احداث اين خطبا  ،اما

ها براي تشكيل يك كنسرسيوم هندي منتشـر شـده و خبـري قطعـي از      تنها اخبار مربوط به انجام مذاكره با هندي، ۱۳۸۷

  .نگرديده است مشخص نيز قراردادامضاي قرارداد براي اجراي پروژه بدست نيامده و تاريخ امضاي اين 

انـد و اكنـون گـوادر پاكسـتان بنـدر       ها از ما پيشي گرفته اي سال هيچ شك و شبهه در اين ميان رقيبان ايران، بي

ابهار به مگـاپورت و هـاب   چتبديل  موضوع .خود را به تاريخ سپارد بالندگي خاطره هم چابهار گذارد و شايد چابهار را جا مي

در واقع، ماموريت ويژه چابهار كـه بـر خواسـته از مطالعـات و     . گردد هاي دور باز مي كاال در منطقه به سال تجارت و توزيع

كريـدور اصـلي    ۳ها محور چابهـار يكـي از    بر اساس اين پژوهش. گردد سال پيش بر مي ۳۰به  ،هاي مفصل است پژوهش

عيت استراتژيك چابهار ايـن نقـش ويـژه را بـه آن     زيرا موق ،جنوب در ترانزيت و حمل و نقل محسوب شده است –شمال 

 -هاي ترانزيت جهان به شمار آيد و گرهگـاه ترانزيتـي كريـدورهاي شـمال     هاي گزينه اعطا كرده است كه در زمره برترين

  .شودشرق قلمداد  -جنوب و غرب 

ـ   –نيمه شمال شرقي چابهار به دليل قرار داشتن در مسير كريدور شمال  ال بـراي ترانزيـت   جنوب مهمتـرين كان

براي انتقال كـاال از آسـياي مركـزي بـه آبهـاي آزاد خلـيج فـارس در         را ترين مسير كاال محسوب شده و اين ناحيه كوتاه

  .دهد دسترس قرار مي

ايـن  . دار دولت قـرار داشـته اسـت    هاي عمراني اولويت شايان توجه اينكه، طرح توسعه محور شرق در صدر برنامه

در بايگـاني سـازمان    ۸۰ – ۸۱تـا سـال   ) شايد هم جنگ تحميلي(بنا به داليل نامعلوم  ،كليد خورد ۱۳۶۳طرح كه از سال 

در دستور كار هيات دولت قرار گرفـت   ۱۳۸۱بار ديگر اين طرح در سال  ،باقي ماند و پس از پيگيري) وقت(برنامه و بودجه 

ربط تـا   هاي اجرايي ذي هاي هر يك از دستگاه وريتبر اساس اين مصوبه مقرر شد وظايف و مام. و به تصويب نهايي رسيد

  .شودپايان برنامه چهارم توسعه براي توسعه محور شرق مشخص 

كيلومتر خطوط ريلـي در پهنـه شـرقي كشـور از جملـه       ۱۸۴۰مطالعات طرح توسعه محور شرق حاكي از احداث 

راسان شمالي بوده و نقطه آغاز اجراي طـرح  هاي خراسان جنوبي، خراسان رضوي و خ استان سيستان و بلوچستان و استان

اما در شـرايط كنـوني همگـان شـاهد عـدم تحقـق        ،بلوچستان يعني چابهار قرار داشت اليه استان سيستان و نيز در منتهي

هاي چابهار هستند و اين در حالي است كه به دليل وجـود رقابـت گسـترده در ايـن      انتخاب مجري براي احداث زيرساخت

  .رسد ترين زمان ممكن، در آن سوي مرز به پايان مي هايي از اين قبيل در كوتاه پروژه منطقه اجراي

ديگر هنوز خبري از امضـاي قطعـي احـداث     بيش از دو سال به رغم سپري شدن) ۱۳۸۷ سال ابتدايدر (اكنون 

اجتمـاعي از وظـايف    رسد، با وجود اينكـه ايجـاد و احـداث زيربناهـاي اقتصـادي و      فهرج به گوش نمي -آهن چابهار  خط



٢١  
  

هاي توسعه محور شـرق و چابهـار    سال از نخستين روزي كه از طرح ۳۵ بيش از اكنون!! شود حاكميتي دولت محسوب مي

كه اين عطيه الهي و ايـن موهبـت طبيعـي، جايگـاه واالي خـود در ايـن منطقـه         است دريغ. گذرد مي ،سخن به ميان آمد

  !گذارد وا  ،ادر پاكستانگو ، يعنيبه رقيب خود را حساس از جهان

  

  هاي ترانزيتي ايران را بربايد بندر گوادر فرصت نگذاريم )پ

هاي ترانزيتـي   از مسئوالن اجرايي دولت خواسته تا نسبت به قابليت شوراي اسالمي مردم چابهار در مجلس) فعلي(نماينده 

  نصـيب  راهاي اقتصادي ما  در پاكستان فرصتمحور توسعه شرق با حساسيت بيشتري برخورد كنند و اجازه ندهند بندر گوا

  .خود كند

در حـالي كـه برخـي كشـورها در گـوادر پاكسـتان       ": ه اسـت اظهار داشت با خبرنگاران عبدالغفور ايرانژاد در گفتگو

 هاي ترانزيتي نيمه شرقي كشـورمان كـه   اند متاسفانه ما چندان فرصتي براي استفاده از قابليت گذاري كالني داشته سرمايه

  ."دهيم كشور آسياي ميانه و ديگر همسايگان با درياي آزاد است از خود نشان نمي ۱۴رابط 

جنوب و فعـال شـدن آن در حـالي كـه      –در مسير كريدور شمال  چابهار قرار داشتن: "ه استوي خاطر نشان كر

 اي نكتـه وشـش خـود در آورد   تواند بخش وسيعي از معامالت كاالهاي تجاري از كشورهاي آسيايي و اروپايي را تحت پ مي

  ."بردشود كه بايد از آن نهايت استفاده را  اقتصادي محسوب ميبسيار مثبت و 

 -هـاي كريـدور شـمال     با اشـاره بـه قابليـت    نابع طبيعي مجلسم ، آب وعضو كميسيون كشاورزيآقاي ايرانژاد 

 چهارم زمان پيشين از مبداء به مقصـد نهـايي   نصف يا سهدر شود تا كاالها  استفاده از اين كريدور موجب مي": جنوب گفت

: هاي در حال اجرا در اين بخش از كشور گفـت  وي در خصوص فعاليت. برسند )بين كشورهاي اروپايي، چين و هند عمدتا(

 -آهـن بـم   ميليون تن، توسعه جاده ترانزيتي و خطـوط راه  ۶كاال به  يميليون تن ۲قرار است در زمينه توسعه اسكله دريايي 

 اعتباراما مشكالتي چون تامين  ،المللي آينده چابهار اقدامات عاجلي صورت گيرد اهدان و نيز توسعه و ساخت فرودگاه بينز

  ."مانع از تحقق اين اقدامات شده است

قطع و محدود شدن كاالهـاي مسـافري   " :كرده است وجود آمده خاطر نشانه در خصوص موانع اقتصادي ب وي

هـاي اقتصـادي بـه نحـو      فتد، ضمن آنكه بودجه الزم براي استفاده از ايـن قابليـت  بهار از رونق بيب شده تا منطقه چاموج

  ."تا كنون تخصيص نيافته استكشور ريزي  مقتضي از سوي سازمان مديريت و برنامه
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هاي سال اسـت در محروميـت    سال منطقه سيستان و بلوچستان ممرد": ه استاين نماينده مجلس در ادامه افزود

عملكـرد ناصـواب برخـي اشـرار و نيـز      البتـه  . سال است كه اسير بالياي طبيعي نظير خشكسالي هستند  ۸برند و  ر ميبس

ند تا دولت با اهمچنان منتظرمردم منطقه . هاي سوداگران مرگ در خصوص مواد مخدر نيز مزيد بر علت بوده است فعاليت

  ."بزدايداستان  اين فقر را از چهره ،هاي بلند مدت گذاري در طرح سرمايه

چـه در انتقـال    ،هاي اقتصادي همانند ترانزيت هسـتيم  در حالي كه ما داراي مهمترين قابليت" :گفته است ايرانژاد

توجـه بـه اهميـت روز     بـا . شودرآمد آن چيزي نصيب كشورمان خواهيم از د باز هم نمي چرا كاال و چه در خصوص انرژي،

الزم است تا دولت هـر چـه سـريعتر كارخانـه      پاكستان و هند، دي برخي كشورها از جملهافزون انرژي گاز در دنيا و نيازمن

   .دآن به كشورهاي همسايه در دستور كار خود قرار ده هاي فرآورده پتروشيمي چابهار را با هدف انتقال

هـر چـه   شـوند بايـد    با توجه به تحريكات برخي عوامل سودجو و ضد انقالب كه از آن سوي مرزها هـدايت مـي  

راه  احـداث هـاي نماينـدگان،    بـا تـالش   .هاي آنها شويم توطئه ققتح هاي زود بازده كالن مانع از گذاري سريعتر با سرمايه

شـهر بـه ايرانشـهر در     برداري كامل رسيده است، ضمن آنكه جاده نيـك  شهر تقريبا به اتمام و بهره نيك -ترانزيتي چابهار 

هفتـه گذشـته بـا    در زابـل   -كلنگ احداث بزرگـراه زاهـدان    .آن باقي مانده است از كيلومتر ۱۲احداث است و تنها دست 

هـايي كـه در همسـايگي مـا در جريـان       حضور مقامات استان به زمين زده شد و اميدواريم وزارت راه با توجه به حساسيت

  .است نسبت به اتمام آن اقدامات الزم را مبذول دارد

سـال آينـده ايـن محـور بـه       ۲زاهدان داشتيم طبـق گفتـه مسـئوالن طـي      - آهن بم هايي كه از راه طي بازديد

هاي اقتصادي در اين بخـش از كشـور خواهـد     رسد كه اگر چنين مهمي اتفاق افتد مساوي با رونق فعاليت برداري مي بهره

را در آيد تـا بـا تكميـل    ايرانشهر و خاش به زاهدان به اج -آهن بندر چابهار  تر خط راه هستيم تا هر چه سريع در صدد .بود

كنـارك بـا    –كـن چابهـار    اندازي كارخانه بزرگ آب شـيرين   راه. تر فعال شود محور توسعه شرق هر چه سريع ،اين خطوط

  ."است مردم يكي از ثمرات مثبت در جهت رفع مشكالت بهداشتيدر روز هزار مترمكعب  ۱۰ظرفيت 

مـردم ايـن    ،ال گذشته به علت شيوع وبـا در ايـن منطقـه   متاسفانه در س": ن ساختخاطر نشادر پايان سخن  وي

هـاي درمـاني، بهداشـتي وزارت بهداشـت و درمـان و       بخش خسارت زيادي را متحمل شدند كه اميدواريم با توسعه فعاليت

  ."آموزش پزشكي اين مشكل نيز رفع شود
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  شود با ايران ارتباط مستقيم بر قرار مي" گوادر"ميان بندر ) ت

ميان بندر گوادر در ايالت بلوچستان پاكستان بـا جمهـوري    كه كرده است پاكستان اعالم) وقت(وزير   نخست ،شوكت عزيز

 چـاپ پاكسـتان بـه نقـل از شـوكت عزيـز      " نداي وقت"روزنامه اردو زبان  .اسالمي ايران ارتباط مستقيم بر قرار خواهد شد

  .هد شداحداث اين بندر باعث ترقي و پيشرفت كشور خوانوشته است كه 

المللي اجازه تردد بـه بنـدر گـوادر     هاي خطوط هوايي بين به هواپيماهاي شركت": ده استوي همچنين اضافه كر

گذاري در بندر گوادر پاكستان باعث توسـعه اقتصـادي ايالـت     گذاران خارجي براي سرمايه دعوت از سرمايه. داده خواهد شد

هزار تكنسين و مهندس چيني مشغول فعاليت هسـتند و تـا    ۳در بيش از گفتني است كه در بندر گوا" .بلوچستان خواهد شد

قـرار  سال با همكاري چـين سـاخته شـده و     ۵اين بندر طي  .در ساخت اين بندر هزينه شده استقابل توجهي  مبلغكنون 

مسـتعد بـراي    اين سومين و بزرگترين بندر جهان در آبهـاي عميـق و  . سدبربرداري  به بهره۱۳۸۵اواخر سال بوده است در 

  ."هاي پهن پيكر است پهلوگيري كشتي

اين بندر داراي سكوهاي وارداتي و صادراتي و پااليشـگاه نفـت   " :ه استتصريح كرد نخست وزير پاكستان

اداره اين بندر بين پاكستان و سنگاپور قراردادي به امضاء رسيده كه طبق آن امور اجرايي بندر گـوادر  زمينه در . است

  ."ل به سنگاپور واگذار شده استسا ۴۰به مدت 

سـنگاپور، بنـدر اقيانوسـي گـوادر      PSA شـركت  با شود، در پي انعقاد قرارداد همكاري مشترك پاكستان گفته مي

پاكستان كه در همسايگي بندر چابهار ايران قرار دارد، شانس خود را براي تبـديل شـدن بـه دروازه دسترسـي بـه آسـياي       

در همين حال بـاالترين مقـام اجرايـي گـروه بـين       .ت متعلق به كشور پاكستان مي آزمايدمركزي و كانون توزيع محموال

توانـد در رابطـه بـا رشـد و توسـعه       و مـي  ردغرافيايي مناسـبي قـرار دا  گوادر در مكان ج« :استگفته سنگاپور  PSAالمللي 

  .»اقتصادي پاكستان و كشورهاي آسياي مركزي نقش موثري را ايفا كند

هـاي خـود در    ان مركـز فعاليـت  ال حاضر خطوط كشتيراني بزرگ با قراردادن بندر گوادر بـه عنـو  همچنين در ح

در طـول   ،سنگاپور برترين ترمينال اپراتـور كـانتينري جهـان    PSA. از آن به عنوان يك هاب استفاده خواهند كرد ،منطقه

خليه و بارگيري كرده و بنـدر گـوادر بيسـت و    كشور دنيا ت ١١بندر واقع در  ٢٠كانتينر را در  TEUميليون  ٢٤سال گذشته 

  .پيوندد مي PSAيكمين بندري است كه به شبكه جهاني 

هاي شركت خدمات دريايي و بنـدري خصوصـي را برعهـده دارد     كه مديريت يكي از بخش "عليرضا چشم جهان"

كنـد   حال حاضر بندر گوادر تالش مي در«: ه استدر رابطه با موقعيت اين بندر اظهار كرد "سرمايه"روزنامه در گفت وگو با 

 « بـه گفتـه وي   .»ن از طريق پاكستان ايفاي نقـش كنـد  تا به عنوان يك دروازه استراتژيك براي غرب و شمال غرب چي
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كه حجم سرمايه گذاري آن بـا احـداث    ،پذيرد و سرمايه گذاري دولت چين صورت مياجراي فاز دوم بندر گوادر با حمايت 

  .»شود تا يك ميليارد دالر تخمين زده ميميليون  ٦٠٠حدود ،له انتقال انرژي بين چين و پاكستانخطوط لو و راه آهن

هـا تصـريح    ارييس جمهور چين به پاكستان در خصوص ادامه ايـن سـرمايه گـذ   ئچشم جهان با اشاره به سفر ر 

هـاي اقتصـادي مشـاركت كـرده و      يتگذاران چيني در فعال با سرمايهپاكستان نيز در همان زمان قول داد كه «: ه استكرد

هاي مربوط  ز نظير بانك توسعه آسيايي، پروژهدهندگان بين المللي ني به گفته وي اعتبار .»زمين رايگان به آنان واگذار كند

   .اند تحت حمايت و پوشش خود قرار داده به توسعه حمل و نقل زميني از طريق اين بندر را

رشي را منتشر كرده كه در آن به طرح ارايه خدمات ترانزيتـي از طريـق بنـدر    ريزي پاكستان گزا كميسيون برنامه

شـود آغـاز بـه     گفته مي ،از سوي ديگر .ركزي اشاره شده استگوادر به كشورهاي افغانستان، ايران، غرب چين و آسياي م

كـانتينر در منطقـه    منتپشـي س در رابطـه بـا امـور تـران    ) عمان(بندر سالله  كار بندر گوادر نقطه شروع رقابت سختي بين

  .خليج فارس است درياي عمان و تا حدودي اقيانوس هند،

مسـير دسـتيابي بـه كشـورهاي آسـياي      " :ه اسـت تو گف هبه طرح ديدگاه ناظرين بين المللي پرداخت ،چشم جهان

از سوي ديگر حجم مبادالت فعلي در درياي خـزر نيـز طـوري     .ستا رو با ازدحام روبه پترزبورگ بندر سنمركزي از طريق 

 نيست كه تخصيص و به كارگيري كشتي هاي بزرگ را در اين دريا براي حمل ونقل گسترده محموالت كانتينري منطقي

و  د كه بنـدر گـوادر شـرايط زنـدگي    ان ههاي پاكستاني پيش از اين به نقل از نخست وزير اين كشور نوشت رسانه ."جلوه دهد

  .معيشتي مردم بلوچستان پاكستان را تغيير خواهد داد

  

  ۲۰۰۶تكميل فاز نخست توسعه بندر گوادر در سال ) ث

  متر طول ۶۰۲پست اسکله با  ۳ )۱

 لومتريک ۵/۴به طول  يمتر در کانال ۵/۱۲تا  ۵/۱۱به عمق اليروبي  )۲

 متر ۱۰۰به طول دهي  سرويسک پست اسکله ي )۳

هـزار   ۲۵ت يـ بـه ظرف  کـانتينربر  يها يو کشت )DWT(هزار  ۵۰ت يبا ظرف يمعمول يها يکشت يريگامکان پهلو )۴

)DWT( 

 راهنما  يها قيز قايل و نيشامل جرثق ريزات بنديتجه )۵
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  :فاز دو توسعه بندر گوادر شامل موارد زير است

  ينريپست اسکله کانت ۴احداث  )۱

 هزار تني ۱۰۰ يها يه کشتيو تخل يرينال جهت پهلوگيک ترمي )۲

  غالتل نايک پست ترمي )۳

 Ro-Roنال يک پست ترمي )۴

 هزار تني ۲۰۰ينال نفتي براي پهلوگيري کشتي هايپست ترم دو )۵

ن تحـت  يکشـور چـ  . است ۲۰۱۰سال ه نيز و زمان اتمام اين پروژ استون دالر يليم ۸۴۰ن پروژه يفاز دو ا يها نهيهز

  .ن خواهد کردين فاز را تاميا ينه ماليوم هزيک کنسرسي

  

  :شود بندر گوادر حاصل ميفوايدي که از توسعه 

  افغانستان شورهاي آسياي ميانه و نيز کشوربا ک يو اقتصاد يتجار يها جاد فرصتيا .۱

 ج فارسيخل يتوسعه تجارت و صنعت حمل و نقل با کشورها .۲

 کانتينري يها يکشت منتپيش ستران .۳

 الت بلوچستان پاکستانيا يو اجتماع يتوسعه اقتصاد .۴

 يانورديع مربوط به درياحداث صنا .۵

 مربوط به نفت ييايميع شيو صنا يشگاه، مخازن نفتياحداث پاال .۶

 يصادرات و ناحيه يصنعت احيهن .۷

  عمده در منطقه يتجار يها تيمرکز فعال .۸

  
  

  

  

  

  



٢٦  
  

  نقشه طرح توسعه بندر گوادر پاکستان

  

  

  

  

  

 

  

  

  

حيه صنعتي گوادر اين ناحيه، نا. هاي چيني در حال کار بر روي زمين هاي قسمت غربي ناحيه گوادر هستند شرکت

  .است و چين در حال ساخت پااليشگاه و نيز مخازن ذخيره مواد نفتي در اين قسمت است

  شود سرانجام بندر جديد گوادر پاكستان افتتاح مي )ج

بوق ممتد كشتي غول پيكري كه پرچم چين بر فراز دكل سفيد رنگ آن به اهتزاز در آمده بـود، در بنـدر گـوادر پاكسـتان     

بسـياري از مـردم، تجـار و     .ديـ پيچ سيسـتان و بلوچسـتان    اسـتان  خبر به سرعت در شهرها و جاي جـاي . شد ز طنين اندا

به انحـاي مختلـف صـحت و سـقم      كردند مضطرب سعي شگفت زده و گذاران اقتصادي و بازرگاني ايران با حالتي سرمايه

در مراسـم اسـتقبال بهـار و عيـد      نيـز  مردم كشورما ،زات آنبه موا. اندازي بندر گوادر را جويا شوند اخبار رسيده مبني بر راه

ژنرال ديروز و پرزيـدنت امـروز    !تر ، ولي از نوع ديگر و با شكوهبود پاين بندر هم غوغا، جشن و سروري بردر ا .بودند نوروز

  .مدآاي فاقد اضطراب و فشار كاري، با لبخند به جايگاه ويژه و پشت تريبون سخنراني  پاكستان با چهره

و  اي با همراهي نخست وزير اسم ويژهپرويز مشرف با صالبت، خوشحال و كمي هم مغرور، بندر گوادر را طي مر

اش و نيز سفرا و مقامات بلند پايه اقتصادي بسياري از كشورها از جمله چين، سنگاپور، امـارات عربـي    تمامي وزراي كابينه
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 برابـر  ۲۰۰۶مارس  ۲۰ تاريخدر... تان، آلمان، روسيه، استراليا، قزاقستان و متحده، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، قطر، انگلس

  .كرد افتتاح ۱۳۸۵اسفندماه  ۲۹شنبه  سه با روز

ها در اين بندر حضور داشتند تا اخبار افتتـاح گـوادر را    هاي معتبر، مطبوعات و رسانه در اين مراسم اكثر خبرگزاري

نفر متخصـص و مهنـدس    ۲۸۰۰مراسم افتتاح بندري كه بيش از " چيني"كشتي  اي بعد با ورود لحظه. پوشش خبري دهند

انـدازي   و به تبع آن چين خود را به عنـوان محـور راه   کردهگذاري هنگفتي هم در اين منطقه  در آن فعاليت دارند و سرمايه

. يافـت  ر پاكستان دارد ادامهكهن د يهايي كه حكايت از رسم مراسم با شليك توپ .شد بندر گوادر معرفي كرده است، آغاز

هـزار تنـي سـاخته شـده اسـت،       ۵۰يـا   ۴۰هـاي   اي در فاز يك بندر كه براي پـذيرش كشـتي   كشتي پهن پيكر در اسكله

رئيس جمهوري پاكستان با شور و طنيني كه گويي كشورش در نبردي بزرگ و چند سـاله پيـروز شـده اسـت،     . گرفتپهلو

  "منطقـه  هـاي پهـن پيكـر و محـور ترانزيـت      كشتي ت پهلوگيريقابليي عميق با سومين بندر جهان در آبها" گـوادر را 

  !كرد معرفي

  

  اي آزاد اي بياباني تا وصال منطقه از منطقه فرار

نشـين   تا چند سال، چند ماه و حال چند روز پيش، تجار و مقامات اقتصادي پاكستان، بندر كراچـي را يگانـه دردانـه و شـاه    

ايـن منطقـه عـاري از     مقـدماتي بـه بعـد، پـس از انجـام مطالعـات       ۲۰۰۶مـارس   ۲۰دنـد، امـا از   خوان بنادر اين كشور مي

سـكني داشـتند و   آن در اين نشين كپركه تنها روستائيان و مردمان شريف بلوچ  ،بياباني يك ناحيه هاي توسعه و زيرساخت

 ، مديريت دلسوز، حمايت همه جانبه دولتريزي دقيق به واسطه برنامه. ه استنامش گوادر بود، اوضاع به كلي دگرگون شد

هـاي ميليشـيايي بلـوچ     گذاران خارجي و با وضع قوانين مناسب به رغم مشكالت ناشي از فعاليت و حضور سرمايه پاكستان

درگيري و خرابكاري هم در ايـن منطقـه   و حتي چندين  ،هستند) بلوچستان(كه خواستار استقالل بزرگترين ايالت پاكستان 

  .برداري برسانند سال به بهره ۵گوادر را طي پاكستان توانستند بندر استراتژيك ته است، سرانجام مسئوالن صورت گرف
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  گوادر محور گفت و گوي سران

گذاري، احـداث پااليشـگاه و    سند سرمايه ۳۵هوجين تائو رئيس جمهور چين در سفر چهار روزه خود به پاكستان و امضاي 

  يـاد ميليارد دالري را مهمتـرين قـرارداد تـاريخي ميـان دو كشـور       ۴۰نفت خام با هزينهساخت بزرگترين شهرك پااليش 

  .كرده است

نيز در ديدار بـا وزيـر خارجـه پاكسـتان، بنـدر گـوادر را       آن كشورنخست وزير ، پيش از سفر رئيس جمهور چين به پاكستان

مـوازات ايـن توافـق، مقامـات اقتصـادي       بـه  .كرده است نمادي از دوستي و همكاري صميمانه و نزديكي دو كشور قلمداد

هاي نوين در نظـر   وريناهاي انرژي، صنايع سنگين و ف گذاران خارجي در بخش اي را براي سرمايه پاكستان تسهيالت ويژه

هاي تعهد شده در بنـدر گـوادر بـه     گذاري در نتيجه اين گونه تمهيدات و بويژه وضع قوانين مناسب، حجم سرمايه. اند گرفته

طبق همين منابع خبري، شـمار قابـل تـوجهي از مشـتريان بنـدر       .ميليارد دالر فراتر رفته است ۷تناد اخبار واصله از مرز اس

هاي خود از كراچي و ديگر بنـادر ايـن    جايي كشتي گوادر ضمن مراجعه به وزارت بنادر و كشتيراني پاكستان نسبت به جابه

نزديكي و دسترسي سريع به اين بندر و كاهش هزينه حمل و نقل از داليل اصلي  .اند كشور به بندر گوادر ابراز تمايل كرده

  .بوده است اقبال مشتريان جديد گوادر

ها و تفسيرهاي خود گوادر را به دليل نزديكي به آسياي مركـزي و   مسئوالن اقتصادي دولت پاكستان طي تحليل

  د از نفت جهان از كنار آن، بهترين بندر براي ترانزيت كـاال درص ۶۰دسترسي آسان به چين و تنگه هرمز و به واسطه عبور 

  .اند قلمداد كرده

  

  ها از طرح توسعه گوادر اقبال كشورها و شركت) چ

هـاي   ماهه سپري شـده از افتتـاح بنـدر گـوادر تعـدادي از شـركت       ۵/۲اند كه طي مدت  منابع رسمي پاكستان اعالم كرده

طبـق ايـن   . انـد  ج مس بـه مسـئوالن مراجعـه كـرده و خواسـتار همكـاري شـده       خارجي فعال در زمينه اكتشاف و استخرا

تـرجيح   ،اندركار اسـتخراج معـادن بلوچسـتان پاكسـتان     هاي كانادايي، استراليايي و چيني دست ها، برخي از شركت گزارش

به باور آنان با اين تغيير  .كنند تر است، استفاده د كه به جاي استفاده از بندر كراچي، از بندر گوادر كه بهتر و اقتصاديان داده

همچنـين اخبـار رسـيده حـاكي از آن اسـت كـه       . جويي كننـد  هاي حمل و نقل كاال صرفه توانند در هزينه رويكرد، آنها مي

. انـد  هاي خود به بندر گوادر اعالم آمادگي كـرده  گروهي از تجار و فعاالن ترانزيت در افغانستان نيز نسبت به آوردن كشتي

  .شود جا مي جابه كانتينر از بندر كراچي از طريق افغانستان ۳۰۰ر موجود، ماهانه طبق آما
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بـا وجـود    SPAماه گذشته، شركت سنگاپوري  ۵/۲به موازات هجوم اقتصادي بازرگانان كشورهاي مختلف طي 

همـين عامـل   . شده اسـت با كمبود عرضه خدمات به مراجعان مواجه  RTGداشتن چندين دستگاه جرثقيل و چند دستگاه 

  .به طور موقت در گوادر به كار گيرد را RTGموجب شده است كه اين شركت تالش كند دو دستگاه جرثقيل و 

مقامـات بنـادر و    !!كنند كه بندر گوادر در حال سبقت گرفتن از بنادر دبـي و سـنگاپور اسـت    مقامات پاكستاني ادعا مي

ميليـون تـن در سـال افـزايش      ۲۵سال آينده بـه   ۵تا  ۳ين بندر طي حجم عمليات ااند كه  كشتيراني پاكستان اعالم كرده

راه انـدازي   بـراي  خـاص  هـاي  طرحاجراي تدابير و  اتخاذ با توجه به يك چنين رشدي، مسئوالن بايد منتظر .خواهد يافت

  .ها باشند مناطق ويژه و آزاد اين بندر توسط چيني سريع

  

  گذاري هاي سرمايه فرصت •

  در منطقه برودتيع يصنا ها و احداث سردخانه )۱

 توسعه صنعت )۲

 و مدارس يمارستاني، بياحداث مراکز دانشگاه )۳

 سميع مربوط به توريصنا )۴

 يانورديع مربوط به دريصنا )۵

 توسعه حمل و نقل )۶

 شگاهيع مربوط به نفت مثل پاالياحداث مخازن و صنا )۷

  

  بندر گوادر هاي پتانسيل •

  ييايدر يع فرآوريصنااحداث  )۱

 يساز خيع ياها و صن احداث سردخانه )۲

 سبز يها زراعت مربوط به سوخت )۳

 قيو قا ير کشتيتعم يکارگاه ها )۴

 کينيمارستان و کلياحداث ب )۵

 گوياحداث مزارع پرورش م )۶

 يآب يجهت ورزش ها ياحداث مراکز )۷

  ييايدر يق هايساخت قا )۸
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  ها تفعالي

در بودند دعوت کـرد تـا    ياتيجربت يت و احداث بنادر دارايرينه مديکه در زم ييشرکت هااز ن ادولت پاکست ۲۰۰۶در سال 

   .شود ن بندر به آن واگذاريت ايريمد شركت واجد شرايط،كرده و پس از انتخاب  شرکتمناقصه 

، شـرکت  هنـک کنـگ   (Hutchinson)نسـون  يهاچ  ز شـرکت يـ و ن Dubai World Portن منظور شرکت  يا يبرا

و پـس از مطالعـه اسـناد    . کردنـد  يمـادگ اعـالم آ  يک شرکت پاکستانيز يو ن يعوددو شرکت س ،(SPA)سنگاپور  يبندر

ـ زشـرايط  بـا   ياتيـ عمل يد و قراردادين بندر برگزيت ايريسنگاپور را جهت مد SPAدولت پاکستان شرکت  ،پيشنهادات  ري

  :شدمنعقد 

  سنگاپورSPA  به شرکت يازات انحصاريامتتوافق رسمي براي اعطاي  -۱

 ن بندريت در ايجهت فعال يسنگاپور SPAن بندر به شرکت يساله ا ۴۰اجاره  -۲

احداث منطقـه   گذاري براي سرمايه و الت در مدت پنج سال جهت توسعه بندر گوادريون دالر تسهيليم ۵۵۰دادن  -۳

 يبار يها ناليز ترميو ن يآزاد تجار

 SPAتوسط  گوادر ياز سود تجارت منطقه آزاد تجار% ۱۵ز يو ن يبندر يت هاياز سود فعال% ۹افت يدر -۴

 سال  ۴۰جهت پرداخت عوارض به مدت  (SPA) يسنگاپور ت شرکتيمعاف -۵

 سال ۴۰به مدت  يها جهت پرداخت عوارض بندر ز نفتکشيو ن يرانيکشت يها ت شرکتيمعاف -۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ران در منطقهيک پاکستان و ايژئواستراتژت موقعي
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  توسعه حمل و نقل

 –ن يبدال  –تفتان  –زاهدان ر يق مسير گوادر از طرن خط بنديابا استفاده از : دال بـین  بهاحداث خط راه آهن گوادر  -۱

  شود يران متصل ميبه اته يکو

 که در حال ساخت است خوزدار -هوشاب -تربت -احداث جاده گوادر  -۲

 گوادر -ياحمدو احداث جاده -۳

 کند يوادر را به شمال بندر چابهار متصل مگخط آهن بندر  اين گوادر –گبد  –ران يااحداث خط آهن  -۴
  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه جاده های موجود در پاکستان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  در پاکستان هاي موجود ط جادهشراي
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  طراحي فرودگاه جديد

ن فرودگاه توسط چند جاده و خـط آهـن   يا. شده است يکر طراحيپپهن  يماهاين فرودگاه جهت نشست و برخاست هواپيا

ـ که منطقه گوادر به  شوند ميباعث  يارتباط ين راه هايا. است ر نقاطيدر حال اتصال به سا چنـد منظـوره در   ک منطقـه  ي

  .شود  نه حمل و نقليزم

ـ ا. شوند مي يجهان يمواد در بازارها يها متينقل و کاهش ق حمل و کاهشچندمنظوره موجب  مناطقل يتبد ن ي

ا يو جنوب آسـ انه يبندر گوادر به منطقه خاورم يخشک -ييز ارتباط هوايو ن ييايدر -ييارتباط هوامحملي براي فرودگاه به 

  .شود يمتبديل 

  

  ندهسال آي ۴۰اکستان در در بندر گوادر  احداثي هاي پروژه ميزان درآمد و بازده
  

  ميزان درآمد مورد انتظارنام قسمت يا بخش                                                                             

  رميليارد دال ۳۰تا  ۱۷  نگ کانکاشنيهولد

  ميليارد دالر ۱۸تا  ۱۰  حمل و نقل کانتينري

  ميليارد دالر  ۶تا    ۳  منطقه آزاد تجاري

  ميليارد دالر ۸تا  ۴  هاي چند منظوره اسکله

  

  

  شده بيني پيش هاي هزينه

  ميزان هزينه  موضوع

  ارد دالريليم ۵تا  ۱  چند منظوره  يز اسکله هايتجه

  ارد دالريليم ۴تا  ۳  کانتينري يز اسکله هايتجه

  ارد دالريليم ۵/۲تا  ۵/۱  جاد منطقه آزاديا

  ارد دالريليم ۵/۰                                                                        ييايخدمات در رائها
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                                                                     ندهسال آي ۴۰سنگاپور طي  SPAدرآمد هاي پيش بيني شده براي شرکت 

  ميزان درآمد  موضوع

  ارد دالريليم ۱/۶تا ۰ /۹                                                                          ينرنگ  کانتيهندل

  ارد دالريليم ۹/۰تا  ۴۹/۰منطقه آزاد                                                                                  

  ميليارد دالر ٧٢/٠تا  ٣٦/٠ترمينال هاي چند منظوره                                                           

  
  

  گوادربندر آينده

ميليارد دالر و در وسـعتي برابـر    ۴۰اي معادل  اندازي شهرك نفتي در گوادر با هزينه احداث و راه ق بودن خبرثدر صورت مو

، در مرحلـه نخسـت  . شـود  بينـي مـي   تكاپويي براي بنـدر گـوادر پـيش   ه پرآيند ،)طي دو مرحله(ها  هزار هكتار توسط چيني

بـا  . شـوند  سـال احـداث مـي    ۳ميليارد دالر طي مـدت   ۱۳تا  ۱۲اي بالغ بر  هاي پتروشيمي و پااليشگاهي با هزينه مجتمع

) ۲۰۱۵(سـال آينـده    ۷شود كه طـي   ميليون تن مواد نفتي در گوادر تصفيه مي ۱۰ها، ساالنه بيش از  اندازي اين مجتمع راه

 ۶۰هاي پتروشـيمي بـه حـدود     مجتمعدر فاز دوم توسعه بندر، ظرفيت توليدي . ظرفيت آن به دو برابر افزايش خواهد يافت

به باور برخي از ناظران، ساخت پااليشگاه و ايجاد شهرك نفت موجب خواهد شد كه بندر . ميليون تن افزايش خواهد يافت

  .گوادر به داالن صادرات مواد نفتي تبديل شود

انـدازي گـوادر افتتـاح بزرگراهـي را نويـد       هيمااليا مرز مشترك دارنـد بـا راه  پاكستان و چين كه تنها در منطقه كوهستاني 

شـود، زيـرا ايـن     دهند كه از جنوب غربي چين و شمال شرقي پاكستان آغاز شده و به بنادر كراچي و گـوادر خـتم مـي    مي

را به ديگر كشورهاي ايـن   ترين زمان ممكن كاالهاي خود توانند در كوتاه ها مي بزرگراه نزديكترين مسيري است كه چيني

كند هم بازارهاي اقتصادي در اين منطقـه را در اختيـار    سان، چين از طريق پاكستان و هند تالش مي بدين .منطقه برسانند

گيرد و هم از طريق بندر گوادر راه ورود سريع و آسان كاالهـاي خـود بـه قـاره آفريقـا، كشـورهاي حـوزه خلـيج فـارس،          

شايان توجه كشورهاي حوزه خلـيج فـارس بـراي آمـادگي و     ( .فراهم آوردرا ايران و از آنجا به اروپا افغانستان و در نهايت 

  .)مقابله با ورود كاالهاي ارزان قيمت و نامرغوب چيني از بندر گوادر پاكستان
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  هاي پيش رو چالش

ت کشـت  يو قابل اند م يزرعلمکران  يمناطق ساحل. پاکستان دارد يبه مناطق داخل يبستگ گوادر در منطقه يزندگ -۱

به  ين منطقه بستگيات ايحو به همين لحاظ  ندهست بلند يها ابان و تپهين مناطق به صورت بيشتر ايب. را ندارند

  .گر مناطق کشور دارديات ديح

ـ  ايهـ  پشتوانه وداشته  نياز ياديز يگذار هيز احداث خط آهن به سرمايو ن بيشتر يها احداث جاده -۲ مناسـبي   يمحل

 .ها وجود ندارد ر ساختين زياحداث ا يه براين سرماينه تاميمدر ز

ر بنـادر  ينسبت به سـا  يستينقل و انتقال کاال با وبندر  راني بزرگ جهت استفاده از اينشتيب خطوط کيترغ يبرا -۳

ـ نگاپور اس" SPA" که آيا شرکتاست مطرح است اين  که يسوال. داده شودها  ن شرکتيبه ا يشتريازات بيامت ن ي

  ا نه؟يدهد  يم يرانيازات را به خطوط کشتيتام

. آيـد  به حسـاب مـي   ش رويپ يها گر چالشياز د رهيفج فورکان ،ين بندر با بنادر چابهار، بندر عباس، دبيرقابت ا -۴

 يز خطـوط راه آهـن بـرا   يـ مناسـب و ن  يها در حال حاضر مشغول احداث جاده قوهبالبه عنوان يك رقيب  رانيا

 .است انهيم يايز آسيکشور و ن يعباس به مناطق داخلبندراتصال بنادر چابهار و 

انـه  يم يايت کاال به افغانستان، آسيب بندر گوادر جهت ترانزين رقيتر يران، جديا يدر جنوب شرق يچابهار بندر -۵

 ،بين المللـي مطـرح اسـت    ياقتصاد يا دروازه يك رسد که چابهار به عنوان يبه نظر م. شود محسوب مي نيو چ

ـ  يچابهار کوتـاهتر  ،نيهم چن. دارد CIS ين فاصله را با کشورهايهار کمتربندر چاب  يهان کشـور ين راه ممکـن ب

 .است انهيخاورم يو کشورهامركزي  يايآس

د از بـه وار يـ ن )EPZ( پردازش صـادرات گـوادر   کار در منطقه يبرا) يو خارج يداخل( کار يرويه و نيجذب سرما -۶

 .داردق مناطکردن نيروي کار زيادي از ساير 

 .همچنان ادامه دارد در کشور افغانستان يو نظام ياسيس يها يآشفتگ -۷

 .نيز ادامه دارد الت بلوچستانيدولت پاکستان در ا يمشکالت داخل -۸

 .تداوم خواهد داشت گرايي موجود در پاکستان فرقه -٩

 .نمايد مي مخاطره انگيز هاي هسته اي پاکستان آزمايش  - ١٠

 .دهد اري در آن كشور را افزايش ميگذ ريسك سرمايه ،روريسمپيشرو بودن پاکستان در جنگ با ت  - ١١

 .مساله هميشگي پاكستان است هاي فسيلي ابع انرژي و باال بودن قيمت سوختکمبود من  - ١٢
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 .تهديد مي كند امنيت منطقه را نبود روابط دوستانه بين هند و پاکستان  - ١٣

  .حمل منطقي  استوار نيستبر م ارتباط اقتصادي و نظامي پاکستان با دولت کمونيستي چين  - ١٤

 
  نقاط قوت بندر گوادر

  ،دور بودن از منطقه حساس خليج فارس و تنگه هرمز -١

 ،نزديک بودن به مناطق پرجمعيت جنوب آسيا -٢

 ،و نيز حضور قدرتمند چين در اين بندرگذار  هاي سرمايه تسهيالت و امکانات مناسب به شرکتدن دا -٣

بوده و از منابع  آن كشور منابع نفت و گازتنها دارنده که  است انپاکست از ايالت بلوچستانبخشي اين بندر  -٤

 ،باشد يم معدني غني

 ،از مزيت هاي نسبي پاكستان است ميليون نفر و نيز رشد اقتصادي در ساليان اخير ۱۴۰بازار داخلي مناسب با  -٥

 ،استراتژيك برخوردار است يتيوادر پاكستان در مقايسه با كراچي فاصله بيشتري با هند دارد و لذا از موقعگ بندر -٦

 

  رشد اقتصادي پاکستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

  ۲۰۰۷ايران ترانزيت  )چ

  ين بررسي را تشكيل بحث محوري ا تيترانزاز آنجا كه موضوع 

 )ميليون(جمعيت و نيروي كار                                              بندي جمعيتي پاكستان تقسيم             

  سرانه توليد ناخالص داخلي %رشد توليد ناخالص داخلي                                                             
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ـ    اروپـا ،  - ر بيانيه مشترك اجالس وزيران ترابري آسـيا بمناسبت نخواهد بود كه  بي ،لذا ،دهد مي ه و محتـواي مطالـب ارائ

كه حدود چهار ماه پس از افتتاح رسمي بندر گوادر پاكسـتان در تهـران برگـزار     دومين همايش بين الملي ترانزيت شده در

  .نظري انداخته شود ،ه استشد

در ايـن   .در تهران برگزار شد ۱۳۸۶تيرماه  ۲۵و  ۲۴المللي ايران ترانزيت طي دو روز در تاريخ  دومين همايش بين

در  هـاي متعـددي ايـراد كردنـد و     سخنراني اندركاران حوزه ترانزيت كشور و ميهمانان خارجي ب دستهمايش دو روزه اغل

  :شداي به شرح زير صادر  پايان همايش قطعنامه

  اروپا –بيانيه مشترك اجالس وزيران حمل و نقل آسيا 

هـا باعـث رشـد و     هـا و ملـت   كنـد، همكـاري متقابـل دولـت     در دنياي امروز كه جهاني شدن روند رو به رشدي را طي مي

. اسـت هاي اقتصادي در گرو توسعه حمل و نقـل   در اين رابطه افزايش حجم همكاري. گسترش توليد و تجارت خواهد شد

ارائه خدمات حمل و نقلي ايمن، اقتصادي و روان براي دستيابي به بازارهاي مختلف منطقه و جهان، شرط اجراي اين امـر  

  .است
  

  :کنندو پيگيري انيه تصميم گرفتند اقدامات مشتركي را با اهداف ذيل اتخاذ امضا كنندگان اين بي

  المللي بخش دولتي و غير دولتي، ينهاي ب هاي حمل و نقل و ارتقاي همكاري هماهنگي سياست .۱

 دف افزايش كارايي شبكه حمل و نقل،گسترش و تبادل اطالعات و انتقال تجربيات با ه .۲

تسـريع در امضـاي   و المللـي   هـاي بـين   هـا و كنوانسـيون   سـازمان تسريع و گسترش رونـد الحـاق بـه     .۳

 مللي،ال اي و بين هاي منطقه هاي دو يا چند جانبه و همكاري توافقنامه

 هاي زيربنايي حمـل و نقـل خصوصـا در چـارچوب كريـدورهاي      هاي مفقوده شبكه تسريع در تكميل حلقه .۴

 المللي، اي و بين ترانزيتي منطقه

 جايي بهينه كاال و مسافر، ور جابهانين و مقررات دست و پاگير به منظتالش در جهت كاهش قو .۵

ا و افزايش تسـهيالت  هاي ترانزيت از مرزهاي كشوره ها و زمان سازي و كاهش هزينه سازي و ساده روان .۶

 در اين زمينه،

هاي دولتي و خصوصـي از جملـه    گذاري در بخش حمل و نقل و مشاركت بخش گسترش و توسعه سرمايه .۷

 للي مالي و اعتباري در حمل و نقل،الم هاي بين مانساز

همـه جانبـه از   وري در صنعت حمـل و نقـل و حمايـت     توسعه حمل و نقل تركيبي در راستاي ارتقاي بهره .۸

 هاي حمل و نقل، شركت
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فني در حـوزه حمـل و   هاي  گيري از آخرين تكنيك و بهره هاي مدرن  فناوریاستفاده از وري و اگسترش فن .۹

 انزيت،نقل و تر

 .اي بهتر در حوزه حمل و نقل آيندهگسترش و تعميق همكاري و هماهنگي با يكديگر براي رسيدن به   .۱۰

  هاي مقامات و مسئوالن حمل و نقل و ترانزيت در همايش اي از سخنراني چكيده

در زيـر بـه اهـم    و ترابري جمهوري اسـالمي ايـران بـود كـه       اول همايش ايران ترانزيت، وزير راه پانلنخستين سخنران 

  :شود اشاره مي سخنان وي

هـاي مختلـف    درصد همواره باالترين سهم را در ارزش افزوده بخـش  ۹۰سهمي حدود  با اي كشور حمل و نقل جاده" −

  ".داشته است ايران حمل و نقل

زادراهـي و  حاضر اولويت تكميل شـبكه آ كيلومتر آزاد راه و بزرگراه در دست ساخت دارد و در حال  ۴۰۰۰ايران حدود " −

شـكل   هاي پر ترافيك ترانزيتـي كشـور   غرب بر اساس شبكه –جنوب و شرق  –بزرگراهي كشور با محوريت شمال 

  ".گيرد مي

ايـران  . در بخش حمل و نقل ريلي، در حال حاضر اتصال ريلي ايران به كشورهاي تركيه و آسياي ميانه برقرار اسـت " −

خليج فارس در جنوب ايـران را بـه بنـدر اميرآبـاد در كنـاره دريـاي       كيلومتر خطوط اصلي ريلي است كه  ۸۵۰۰داراي 

  ".كند مازندران متصل مي

قيم به آبهاي جنوب كشور دارند و تبندرعباس دسترسي مس –آهن سرخس  كشورهاي حوزه آسياي ميانه از طريق راه" −

  ".است ارتباط با بازارهاي كشورهاي حوزه خليج فارس و اقيانوس هند به طور مستمر برقرار

شـبكه  ) بصـره  -اراك و خرمشهر  -مشهد  -زاهدان  -آهن كرمان  خط راه(غرب  -هاي ريلي شرق  با تكميل پروژه" −

آهـن   همچنـين، احـداث راه  . شـود  ريلي سراسري شرق به غرب به كشورهاي پاكستان، افغانستان و عراق متصل مـي 

به سرعت در دست پيگيري است كه بـا تكميـل   ب جنو –چارچوب كريدور شمال آستارا در  -انزلي  -رشت  -قزوين 

يجان و روسيه به بندر هلسينكي در شـمال اروپـا و   عباس در خليج فارس از طريق آذرباآهن، اتصال ريلي بندر اين خط

 ".ديگر نقاط شمالي اروپا محقق خواهد شد

بـه   ۱۳۸۵ه طوري كـه در سـال   هاي اخير به طور مرتب افزايش يافته است، ب ميزان ترانزيت كاال از كشور طي سال" −

 ".دهد درصد رشد نشان مي ۲۵ميليون تن رسيده است كه نسبت به سال پيش  ۶/۱۱رقم 
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ميليون تن كاالي ترانزيتي به غير از سوخت را دارنـد،   ۱۰زيربناهاي حمل و نقلي كشور در حال حاضر ظرفيت حمل " −

 ".ها به وجود خواهد آمد ساختهاي ناتمام، افزايش قابل توجهي در زير اما با اتمام پروژه

باقي مانده از برنامـه چهـارم     انداز روشني از ترانزيت كاال و مسافر طي سال افزاري، چشم با رفع موانع و مشكالت نرم" −

 ."اجتماعي كشور ترسيم شده است –و در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادي 

 ،ها در مبادي ورودي و خروجي ها و بازرسي ش تعطيليبا سرعت بخشيدن به تصويب قانون جديد امور گمركي و كاه" −

 ".از كشور فراهم خواهد شد عبور سريع و ايمن كاالهاي ترانزيتي زمينه

  وزير حمل و نقل تركيهسخنان 

اي و ريلـي   هاي جـاده  از طريق گسترش شبكه. وجود يك شبكه موثر حمل و نقل بين اروپا و آسيا بسيار مهم است"  .۱

هـايي بـه ايـن منظـور در دسـت       در تركيه پروژه. توان اقتصاد منطقه را توسعه داد مي ،خشكي كشورهاي محصور در

  ".انجام است

گرجستان، عمليات ساخت خط ريلـي دو   -جان آذرباي -در رابطه با امضاي توافقنامه ساخت خط ريلي ميان تركيه " .۲

 ".از طريق اين كشورها بسط و توسعه يابد قاره آسيا و اروپا به زودي به مرحله اجرا در خواهد آمد تا ترانزيت

 ۵ توانـد  مـي اين خـط  . هاي در دست اقدام، اتصال ريلي درياچه وان تركيه به ايران و پاكستان است يكي از پروژه"  .۳

 ".دهاز خود عبور د ۲۰۱۰ميليون مسافر را در سال  یکميليون تن كاال و 

اي ايجاد كـرده   هاي بيش از نيازهاي منطقه ا اين پروژه ظرفيتهمكاري بيشتر ايران در اين پروژه ضرورت دارد زير"  .۴

توانند  از اين مسير قطارهاي عازم از تهران مي. و باعث خواهد شد تا حمل و نقل سريع از تهران به تركيه مقدور شود

 ".طي يك هفته بار خود را در تركيه تخليه كنند

 

  مل و نقل كشورشوزير راه ازبكستان از اقداماتي جهت توسعه حسخنان 

 ".تواند اروپا و آسيا را به هم متصل كند ناوگان هوايي ازبكستان مي" −

از شمال غرب به طـرف روسـيه،   . مسير مختلف در ازبكستان در جريان است ۲۰احداث كريدورهاي حمل و نقل در " −

مسـيرهاي ديگـري از    و به آسياي جنـوب شـرقي  ) چابهار و بندرعباس(از طريق ايران . اوكراين و كشورهاي اروپايي

 ."به طرف چين و كشورهاي شرق آسيا طريق افغانستان و پاكستان
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اي براي بازرسي و تعميرات بـيش از   كيلومتر جاده در ازبكستان وجود دارد كه برنامه همه جانبه ۴۲۳۰در حال حاضر " −

در ازبكسـتان بـيش از   . ث استكيلومتر راه جديد در دست احدا ۶۷۰همچنين، . كيلومتر از آنها تدوين شده است ۳۶۰

و آسـياي جنـوب   مركـزي  تواند بين آسـياي   آهن وجود دارد و شركت هواپيمايي ملي ازبكستان مي كيلومتر راه ۴۰۰۰

 ".شرقي ارتباط برقرار كند

ميليون دالر، ازبكستان به افغانستان متصـل شـده    ۵۰۰كيلومتر و با اعتباري بالغ بر  ۲۴۴آهني به طول  با احداث خط" −

 ."و از آنجا به پاكستان رسيده و به آسياي جنوبي دسترسي خواهد داشت

هـايي بـراي    و در حال حاضر برنامـه  همكاري نزديكي داشته) ميانه(مركزي اي آسياي  هاي منطقه ازبكستان با بانك" −

 ".هاي عمراني در مسير افغانستان و حوزه درياي مازندران در دست بررسي دارد تدوين پروژه

يت هـاي بسـياري عضـو    زيرا ايران در كنوانسيون ،ان توجه خاصي به توسعه روابط حمل و نقلي با ايران داردازبكست" −

 ".و همين عامل موجب توجه بيشتر ازبكستان براي همگرايي در حمل و نقل با ايران است دارد

 افـزوده اسـت كـه   درصد به حجم كاالهـاي ترانزيتـي ايـن منطقـه      ۲۲بافق طي شش ماه گذشته  -كريدور مشهد " −

 ".هاي ارتباطي در اين منطقه است نقش برجسته توسعه راه نمايانگر

  

  وزير حمل و نقل ارمنستانسخنان 

سازي حمـل و   اي خود را گسترش داده و به منظور بهينه هاي جاده با توجه به اينكه ارمنستان راه به دريا ندارد، شبكه" −

  است كه بازسازي، تكميـل و نگهـداري آنهـا در كـانون توجـه دولـت       كيلومتر جاده احداث كرده ۷۱۰۰نقل ترانزيتي 

 ".قرار دارد

هـاي   داري جـاده ميليون دالر صرف تعمير و نگهـ  ۵۴نيز مبلغ  ۲۰۰۷ميليون دالر و در سال  ۴۰حدود  ۲۰۰۶در سال " −

ارمنسـتان اعطـا   هـاي   ميليون دالر براي بازسازي و تعمير راه ۹۰، بانك جهاني دلیلبه همين  استراتژيك شده است

 ".ميليون دالري است ۱۰۰ارمنستان در حال مذاكره با بانك جهاني توسعه آسيا براي دريافت يك وام . كرده است

 ۲۰۰۷در سـال  . شـود  حجم زيادي از كاالهاي ارمنستان براي كشورهاي آسيايي و اروپايي از قلمرو ايران حمل مـي " −

ن دالر نسبت به سال پيش افزايش يافتـه اسـت كـه مويـد ضـرورت      ميليو ۵۴۵حجم مبادالت بين ايران و ارمنستان 

 ".هاي بين ايران و ارمنستان است ارتباط جاده
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. كيلومتر بـه اتمـام خواهـد رسـيد     ۹۲جاده دوم بين ارمنستان و ايران به طول  ۱۳۸۶در همين راستا تا سپتامبر سال " −

اسـتفاده از  . ادالت بين دوكشور را افزايش خواهد دادآهن مستقيم بين ايران و ارمنستان حجم مب همچنين، ايجاد خط

  توانـد ورود كـاال را از ارمنسـتان بـه روسـيه و بـالعكس از طريـق ايـران         كشتي بين انزلي، اوكتائو و آسـتراخان مـي  

 ".تامين كند

  كشور جهان ۹۳وزير حمل و نقل تاجيكستان در اشاره به مناسبات اقتصادي با سخنان 

ايجاد . جهان احتياج به حمل و نقل دارد و پيش شرط آن برخورداري از مسيرهاي ترانزيتي استمناسبات گسترده با " −

مسيرهاي ترانزيتي با ايران، افغانستان، تركيه، روسيه، چين، قزاقستان و ازبكستان به همين مناسـبت در دسـتور كـار    

و جنـوب ايـن كشـور را بـه هـم متصـل        كه مسير شمال ،تونل استقالل،  در اين رابطه. دولت تاجيكستان قرار دارد

  ".ميليون دالر احداث شده است ۹۶/۲با هزينه  ،كند مي

توسعه ترانزيـت  . گذاري شده است ميليون دالر در مسيرهاي اصلي ترانزيت تاجيكستان سرمايه ۴۸۷در مجموع مبلغ " −

  هـاي چندگانـه ترانزيـت در    خهـاي قـديمي و اصـالح قـوانين موجـود و رفـع نـر        در منطقه نيازمند بازبيني توافقنامه

  ".منطقه است

ميليـون دالر هزينـه خواهـد     ۴۷۸در تاجيكستان هشت كريدور ترانزيتي تعريف شده است كه در مجموع اجراي آنها " −

شود تـا مرزهـاي تاجيكسـتان در دسـترس      كيلومتر راه جديد ساخته مي ۳۳۷۰به اين ترتيب در مدت دو سال . داشت

 ".احداث است در حال حاضر يك مسير ترانزيتي به كمك چين در دست. دكشورهاي همسايه قرار گير

  وزير حمل و نقل افغانستانسخنان 

هـاي   ميليون دالر در سال رسيده است و حكومت افغانستان در نظر دارد طي سال ۵۰۰ايران و افغانستان به مبادالت  −

هـزار دسـتگاه كـاميون از ايـران بـه       ۱۲۰حـدود   در حـال حاضـر سـاالنه   . آينده ميزان تجارت با ايران را ارتقاء دهد

 ".دهد كنند كه نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي افغانستان كاال حمل مي

و در حال حاضر مسيرهاي ترانزيتي و شبكه حمل و  افغانستان نقطه اتصال و ارتباط كشورهاي منطقه و جهان است" −

ميليـون دالري بانـك جهـاني     ۳۱جنوب كه با اعتبار  -جاده حلقوي شمال . تبازسازي و توسعه اس دستنقل آن در 

 ".آورد  ساخته خواهد شد، امكاني جديد براي توسعه ترانزيت به وجود مي
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  ايران وزارت راه و ترابريريزي و اقتصاد حمل و نقل  سخنان معاون برنامه

رديابي كاال، تخفيف بر مبنـاي حجـم كـاال، تسـهيالت بـراي       اندازي سايت اينترنت براي هاي ريلي، راه  ارتقاي زيرساخت"

آهن خاورميانه و اروپا در غرب آسـياي مركـزي و چـين در     المللي، اتصال به راه هاي بين تعويض بوژي، همكاري با سازمان

اسـر  هاي اصولي بخش دريايي نيـز ارتقـاي ارتباطـات اسـتراتژيك بـا سر      سياست. شرق از اهداف توسعه ريلي كشور است

  نون توجـه قـرار  اهـا را در كـ   ها و امكانات بنـدري و كـاهش تعرفـه    اي، بهبود زيرساخت هاي منطقه جهان، افزايش فعاليت

سازي و ارائـه تسـهيالت و تسـريع در نوسـازي ناوگـان هـوايي،        در بخش هوايي نيز افزون بر تسريع خصوصي.داده است

 ".رار داردالمللي نيز در دستور كار ق هاي بين توسعه فرودگاه

  

  رئيس سازمان بنادر و كشتيراني ايرانسخنان 

درصـد از   ۶۰شـود، بـيش از    درصد صادرات و واردات ايـران از طريـق بنـادر انجـام مـي      ۹۰عالوه بر اين كه حدود " −

ادالت دهنده جايگاه مهم و نقش موثر بنادر در مب كنند كه نشان قلمرو ايران نيز از بنادر عبور مي در كاالهاي ترانزيتي

 ".تجاري كشور و ترانزيت كاال است

تجهيز بنادر به امكانات مدرن بندري، دريايي و مخابراتي و كمـك نـاوبري، بهبـود مـديريت و اصـالح فرآينـدهاي       " −

هاي مربوط به توسعه  فعاليت. گذاري بيشتر بخش خصوصي در بنادر، در كانون توجه قرار دارد كاري، حضور و سرمايه

 ".آباد، انزلي و نوشهر در اين راستا ادامه دارد يد رجايي، امام خميني، چابهار و بنادر اميرامكانات بنادر شه

  كنـد كـه يـك سـوم آن     جـا مـي   ميليـون تـن كـاال را جابـه     ۳۰شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايـران سـاالنه   " −

  اال بـه منطقـه  جـايي كـاال بـين كشـورهاي مختلـف جهـان و دو سـوم آن بـراي واردات و صـادرات كـ           براي جابـه 

  ".اختصاص دارد

درصـد محـدود شـده و سـهم آن در      ۵۰در نظر است سهم كشتيراني جمهوري اسالمي ايـران در بـازار داخلـي بـه     " −

درصـد   ۵۰قرار است  نايافزون بر . بازارهاي صادراتي به ويژه در بازار حمل و نقل درياي مازندران افزايش داده شود

 ".ميليارد دالر اعتبار نياز دارد ۵فروند كشتي جديد و  ۲۰اشد كه تحقق آن به نيز بر عهده اين شركت ب LNGحمل 
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  رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سخنان

هاي صـنعت حمـل و نقـل، افـزايش      پيشرفت .بين جهاني شدن و حمل و نقل يك رابطه جدي دو سويه وجود دارد" −

بخـش  . ترين تجليات جهاني شدن است ا هزينه نسبي كمتر، از روشنجايي مسافر و كاال ب سرعت و كيفيت بهتر جابه

فـراهم   حمل و نقل در جهاني شدن نقش بسزايي دارد و جهاني شدن نيز خود موجبات رشد و توسعه حمل و نقـل را 

  ".آورد مي

مل و نقل را افـزايش  تقاضا براي ح ،ها و جوامع ترديد، باال رفتن ميزان ارتباط و افزايش كيفيت ارتباط ميان انسان بي" −

اگر در عرصه جهاني شدن ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي و يـا در عرصـه حمـل و نقـل، جهـان      . دهد مي

، سويه باشد و رقابتي بودن فضا كاهش يابـد   ها و مقررات و رفتارهاي يك هايي چون اعمال سياست شاهد بروز پديده

 ".ف شكوفايي حمل و نقل خواهد شدجهاني شدن دچار لطمه شده و همين موجب توق

گاهي يك كريدور ترانزيتي از منطق اقتصادي و توجيه كافي برخوردار است و بر مسير ديگر رجحان و برتـري دارد،  " −

سـلب كـرده و مسـير غيـر      ها با اعمال نظر سياسي ايـن گونـه مزيـت نسـبي را     شود كه برخي دولت اما مشاهده مي

و  ننـد توانند حل و فصل ك المللي مي هاي بين اين گونه مسائل را سازمان .دهند وه ميجل  اقتصادي را مقرون به صرفه

 ".المللي از ميان بردارند موانع غيرعادالنه رقابت را در فضاي حمل و نقل بين

 هاي جديد در كاهش هزينه مبادالت بسيار مهم است و با استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيـك  آوري استفاده از فن" −

 ".توان خواب وسايط نقليه باري را در نقاط بازرسي به صفر كاهش داد مي

اسـت و از آن   "رو –رو "هـاي   گـذاري روي كشـتي   گذاري در بخش حمل و نقل، سـرمايه  هاي سرمايه يكي از زمينه" −

افـزايش   گـذاري در زمينـه   سـرمايه . توان كاالها را از طريق ايران به كشورهاي آسياي مركزي منتقل كرد طريق مي

هاي حمل و نقل بـين آسـيا و اروپـا ايجـاد      تواند تغيير جدي در هزينه امكانات حمل و نقل دريايي در خليج فارس مي

گذاري مشترك در اين زمينه بهترين گزينه است زيرا با ذينفع شـدن جمعـي، همـه در جهـت بـر طـرف        سرمايه. كند

 ".كردن موانع تالش خواهند كرد

هـايي   شود از تمام قطب در ايران در زمينه تخليه، بارگيري، انبارداري و نگهداري كاال عرضه ميهايي كه در بنا قيمت" −

شـوند و بنـادر ايـران از     تر است و از آنجا كه سطح استانداردها تمام و كمال رعايت مي كه در منطقه وجود دارند ارزان

هاي كانتينري،  به تمام كشتي بهينه ، عرضه خدماتنظر امكانات و نيروي انساني خبره چيزي از ساير بنادر كم ندارند

 ".مقدور و ميسر است
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  ) هاي اقتصادي سازمان همكاري=  ECO(ان دبير كل اكو سخن

هـاي حمـل و نقلـي     درصدي هزينه ۵۰كشور عضو اكو به آبهاي آزاد دسترسي ندارند كه اين مساله موجب افزايش  هفت"

گـذاري   و به همـين جهـت سـرمايه    استكيلومتر  ۳۵۰۰تا  ۱۱۰۰ بينرها به دريا ترين فاصله اين كشو نزديك. شود آنها مي

توليـد ناخـالص    ۲۰۰۱در سـال  . هـاي فيزيكـي و غيرفيزيكـي در ايـن كشـورها الزامـي اسـت        هر چه بيشتر در زيرساخت

ين دليـل  درصد افزايش يافته است و بـه همـ   ۹به  ۲۰۰۶كه اين رقم در سال  استدرصد جهان  ۸/۳ اكوكشورهاي عضو 

  ".از نظر امكانات فني و مالي براي توسعه حمل و نقل آمادگي دارد اكو

  

  اي ايران جاده  مدير كل ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقلسخنان 

دو عامـل  . گيرد المللي مورد استفاده قرار مي كريدور به معناي يك سيستم جامع حمل و نقلي است كه در تجارت بين" −

بـر اسـاس   " سرعت و امنيت: "شود هاي كليدي مطرح مي كريدورهاي حمل و نقل به عنوان شاخص عمده در عملكرد

 ،۲۰۱۰مـالي تـا سـال     بـرآورد هاي عراق و  با انتظام شبكه ريلي، لغو تحريم .شود بيني مي سنجي پيش مطالعات امكان

  ".كاالها در حجم بااليي از مسير اين كريدورها مبادله شوند

هـاي الزم بـين    سوريه، انجـام توافـق   -عراق  -مداوم بين ايران و عراق براي ارتقاي كريدور ايران برقراري ارتباط " −

گذاري در كشورهاي منطقـه، برقـراري ارتباطـات     هاي ريلي كشورهاي منطقه، افزايش اعطاي وام يا سرمايه سازمان

  ".ر منطقه تسريع نمايدتواند توسعه اقتصادي را د اي مي هاي ريلي و جاده مستمر بين بنادر، شبكه

غرب با همكاري ديگر كشورهاي منطقه و همه كشورهايي كه در اين حـوزه   -شود كريدور جديد شرق  پيشنهاد مي" −

لـذا تشـكيل يـك كميتـه اجرايـي و       .بار قابل توجهي در اين كريدور وجـود دارد . اندازي و فعال شود فعال هستند راه

تـدوين  . رسـد  يونان و تونس ضروري بـه نظـر مـي    -سوريه  -عراق  -ايران اندازي كريدور بين  هماهنگي براي راه

هـاي   از سوي ديگر، توسـعه زيربناهـاي شـبكه   . موافقتنامه و اساسنامه با توجه به بازارهاي اصلي منطقه ضرورت دارد

  ".است شدهآور  اي در اين مسير الزام حمل و نقل ريلي و جاده
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  هاي نفتي ايران شركت پااليش و پخش فرآوردهمعاون وزير نفت و مدير عامل سخنان 

كيلـومتر بـراي    ۶بـه طـول     )شود كه از بستر دريا عبور كرده و تا ساحل كشيده مي(اي در نكا  در نظر است خط لوله" −

ه دايـن روش در هـر شـرايط آب و هـوايي قابـل اسـتفا      . ها، احداث شود بارگيري و تخليه مواد سوختي توسط كشتي

 ".خواهد بود

حمـل  ميليون تن در سال خواهد گذشت و ايران بزرگترين شركت  ۱۱ظرفيت حمل مواد نفتي از  ۲۰۰۹آغاز سال  در" −

هـزار   ۳۷۰روزانـه  (افزون بر تامين خوراك پااليشگاه تهران و تبريـز  . جهان را در اختيار خواهد داشت يتانكرو نقل 

 ".واهد بودهاي اراك و اصفهان نيز قابل تامين خ خوراك پااليشگاه) بشكه

باعث شده است توليد نفت خـام از   ۱۹۹۰هاي اخير نسبت به سال  در سال جهان درصدي توليد نفت خام ۶/۱۸رشد " −

افزايش شديد قيمت نفت بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه تقاضـا     . (ميليون بشكه در روز برسد ۷۰ميليون بشكه به  ۵۹

جايي اين مواد بـا هـيچ يـك از توليـدات جامعـه       زان جابهبراي نفت خام بيش از عرضه آن است و به همين سبب مي

 ".بشري قابل مقايسه نيست

 نيازمنـد ميليـارد بشـكه از آن    ۱۵ميليارد بشكه در سال اسـت كـه    ۲۵جايي نفت خام در جهان متجاوز از  ميزان جابه" −

انتقال مواد نفتي ايجـاد   ايران با درك اين واقعيت مسيري مطمئن و سهل و آسان براي. المللي است حمل و نقل بين

 ".كرده است

هاي نفتي بـه   عراق يكي از بازارهاي مهم ترانزيت مواد نفتي است و ايران بهترين قلمرو براي ورود ترانزيت فرآورده" −

هـزار   ۵۳۵ميليون تن است كه بـيش از   ۱/۵هاي نفتي در حال حاضر حدود  نياز ساالنه عراق به فرآورده. عراق است

 ".درصد افزايش دهد ۵۰درصدي را به  ۱۰تواند اين سهم  ايران مي. شود و ايران ترانزيت ميتن آن از قلمر

المللـي، افـزايش    ها و عوارض حمل و نقل بين ها در اسرع وقت، كاهش موانع مرزي، كاهش هزينه تكميل زيرساخت" −

ـ )پست گمركي ۵پست گمركي به  ۲از (گمركات ترانزيت بين ايران و عراق  د بـراي راننـدگان ترانزيتـي و    ، لغو روادي

توانـد بـه توسـعه     هاي فعال در زمينه ترانزيت سوخت به منظور تقويت ناوگان، مـي  اعطاي وام و تسهيالت به شركت

 ".هاي نفتي بين ايران و عراق سرعت بخشد ترانزيت فرآورده

لولـه جديـدي آغـاز شـده      هاي نفتي ايران، مطالعات مربوط به احداث خـط  در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده" −

ها پيش بايـد صـورت    احداث اين خط سال. كه از نكا تا جزيره خارك كشيده خواهد شد -است، خط لوله نفتي ايران 

گزينـه  : اين خط لوله دو مسير خواهـد داشـت  . ظرفيت انتقال اين خط لوله يك ميليون بشكه در روز است. گرفت مي
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تـر   جاسك، كه مستقيما به درياي عمان متصل شده و حمل دريايي آن كوتـاه نكا به جزيره خارك و ديگري از نكا به 

گذاران خـارجي را بـراي مشـاركت در ايـن پـروژه       ايران سرمايه. اما هزينه احداث آن بيشتر از گزينه اول است است،

 ".كند دعوت مي

به عهده بخـش خصوصـي   نفت  (swap)اخيرا در هيات مديره شركت ملي نفت ايران واگذاي كامل عمليات سواپ " −

شـركت تاييـد    ۱۰از ميـان متقاضـيان تعـداد    . اين موضوع آگهي شده است ۱۳۸۶از ابتداي سال  وبه تصويب رسيده 

 ".ها هنوز فراهم است اند، با وجود اين امكان پيوستن ساير شركت صالحيت شده

              

  گيري ين گزارش و نتيجهبندي مطالب ا جمع -گوادر پاكستان در برابر چابهار ايران ) ح

ـ . شـود  ين منطقه مـ يد در ايون شغل جديليجاد دو مينده باعث ايسال آ ۱۰تا  ۸بندر گوادر در كامل فعال شدن  رغـم   يعل

و چنانچه زير ساخت هـاي   .است ي، اقتصادهاي تجاري هاي پيش رو، بندر گوادر محل مناسبي جهت توسعه فعاليت چالش

بندر چابهار با چالش  ،مناسب و نيز خط آهن چابهار زاهدان و نيز چابهار به بم احداث نشود الزم شامل جاده هاي ترانزيتي

را به بندر گـوادر خواهـد داد و    يجنوب - و تمامي امتيازات خود در حلقه اتصالي کريدور شمالي.هاي جدي روبرو خواهد شد

   .ر محروم خواهد شدي ترانزيت در شرق کشود دالر رايليک ميانه يز از درآمد ساليکشور ن

 

  جايگاه ممتاز منطقه خاورميانه در جغرافياي سياسي و اقتصاي جهان •

درصد از گاز طبيعي جهان نقش ممتاز خود را در قرن حاضـر   ۴۰درصد منابع نفت خام و  ۶۰خاورميانه به دليل داشتن  •

  .كماكان حفظ خواهد كرد

  بازارهـاي منطقـه را بـه بازارهـاي هـدف تبـديل كـرده و        هاي طبيعي و اسـتراتژيك،  برخورداري اين منطقه از مزيت •

  نگـران كشـورهاي قدرتمنـد جهـان، خاورميانـه قلـب تپنـده جهـان         هـا و آينـده   به همين دليل از ديدگاه استراتژيست

  .شود تلقي مي

ي برتـر  اسـتراتژيك ترانزيـت   هـاي دور از موقعيـت   ايران كه به دليل قرار داشتن در مسير جـاده ابريشـم در گذشـته    •

  .تواند نقش آفرين كليدي منطقه به شمار آيد برخوردار بوده است، هنوز هم مي
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و ويژگـي جغرافيـاي اقتصـادي آن ايـن      اسـت هاي توانمندي طبيعي ايران  ايران از بارزترين شاخص" ترانزيت"مزيت  •

كارشناسـان  . اسـت  جهان مطرح ساخته" غرب -دروازه شرق "و " جنوب -داالن استثنايي شمال "سرزمين را به عنوان 

در هلسـينكي فنالنـد برگـزار     ۱۹۹۳المللي در همايش جهاني سازمان ملل متحد كه در سـال   اقتصاد حمل و نقل بين

و نقـش آنهـا در ترانزيـت كـاال و توسـعه      " شرق -غرب "، "جنوب -شمال : "بر اهميت بارز دو داالن ترانزيتي  گرديد،

 .تجارت جهاني تاكيد بسيار نهادند

  

  شرق –جنوب و غرب  –هاي ترانزيت شمال  ر به عنوان پل ارتباطي داالنچابها

هاي مناسـب، بـه شـرط     شهري مشرف بر ساحل نيلگون اقيانوس هند با داشتن پسكرانه -" چابهار"شهر هميشه بهار  −

هـاي   نترانزيت و تجارت منطقـه و گرهگـاه داال   (hub)تواند به عنوان مركز  هاي مناسب مي فراهم آوردن زيرساخت

  .شرق، فعاليت نمايد -جنوب و غرب  -ترانزيت شمال 

آينده شكوفان اقتصاد آسيا موجب شده است كه مناسبات تجـاري اتحاديـه اروپـا بـا كشـورهاي آسـياي وارد مرحلـه         −

و نقش آن به عنوان سومين شريك تجاري آسيا در پايـان دهـه جـاري دگرگـون شـده و انبـوهي از       گرديده جديدي 

  .شود يي وارد اروپاكاالهاي آسيا

از اقيـانوس   )بمبئي سابق( يومبدر انتقال يك چنين حجمي از كاالها كه از بندر م "جنوب -شمال  "نقش داالن جديد −

وصـل شـده و    شود و در امتداد خود به بنادر درياي مازندران هند شروع شده و از طريق دريا به جنوب ايران متصل مي

  .گان روسيه متصل گردد، بسيار تعيين كننده خواهد بودراخان و الاز آنجا به بنادر آست

جنوب ايران در مقايسه با مسيرهاي ديگر و كاهش هزينـه حمـل و    -كوتاه بودن مسير ترانزيت كاال از داالن شمال  −

  .رود هاي نسبي ترانزيت كاال از طريق ايران به شمار مي درصد، از مزيت ۳۰نقل كاال به ميزان 

جنوب مهمترين مسير را براي ترانزيـت كـاال از    -هار به دليل قرار داشتن در مسير داالن شمال نيمه شمال شرقي چاب −

  .دهد فارس در دسترس قرار مي و خليج اقيانوس هند آسياي مركزي به آبهاي آزاد

ال سـ  ۳۰مطالعـات تفصـيلي    ماموريت ويژه چابهار در تبديل آن به مگاپورت و هاب تجارت و توزيع كاال برخاسـته از  −

آغاز شد به علت جنگ تحميلي بـه بايگـاني سـپرده     ۱۳۶۳طرح توسعه محور شرق كه اجراي آن از سال  .پيش است

  .در دستور كار هيات دولت قرار گرفت و به تصويب نهايي رسيد ۱۳۸۱اين طرح بار ديگر در سال . شد
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ط تا پايان اجـراي برنامـه چهـارم    رب هاي اجرايي ذي هاي هر يك از دستگاه با وجود مشخص شدن وظايف و ماموريت −

هـاي زيربنـايي    هاي زيربنايي توسعه محور شرق، هنوز انسجامي ميان انواع پروژه توسعه، و با وجود اجراي برخي طرح

يابنـد،   تداد مـي اليه استان سيستان و بلوچستان ام گانه خراسان شروع و به چابهار در منتهي هاي سه منطقه كه از استان

 .دشو مشاهده نمي

  بندر چابهار

 دلیـل بـه   اين بنـدر  . عنوان يكي از بنادر مهم جنوب ايران در بخش شمالي درياي عمان قرار گرفته است ه بندر چابهار ب

 .ي در مبادالت ايران با ساير كشورهاي منطقه دارداموقعيت استراتژيك و دستيابي به آبهاي آزاد بين المللي جايگاه ويژه 

، در مركـزي آسـياي   كشـورهاي  افغانسـتان ، پاكسـتان و  چـون  علت نزديكي بـه كشـورهايي   ه ب از سوي ديگر اين بندر  

. كسب خواهـد كـرد  اي نزديك با اتصال به شبكه ريلي كشور اهميت ويژه اي در ترانزيت كاال به اين كشورها خواهد  آينده

ر حاشيه خليج فارس و درياي عمـان بـوده و   ، يكي از نقاط كليدي دعنوان تنها بندر اقيانوسي ايرانه  اين بندر ب ،همچنين

از  غرب قرار گرفته و -اين بندر در مسير ترانزيتي شرق در ضمن ،. کردجنوب نقش مهمي ايفا خواهد  -در كريدور شمال 

  .منت برخوردار استپشي سترانزيت و تران مانند  مختلف اقتصادي و جغرافيايي هاي برتري

  

  شبكه ارتباط دريايي

ـ       با توجه به  ه  قرار گرفتن بندر چابهار در حاشيه درياي عمان و اقيانوس هند ، از طريق ايـن آبهـا بـا سـاير نقـاط جهـان ب

  .است كشورهاي شبه قاره هند ، شرق دور و آفريقاي شرقي در ارتباط،خصوص 

  
  

  فاصله دريايي بنادر مهم منطقه تا بندر چابهار 

   

  )مايل : واحد ( ر فاصله بنادر منطقه تا بندر چابها:  ١-١جدول 
  

 خرمشهر بوشهر قشم كيش جاسك خارك بندر امام بندر عباس نام بندر
 ايران ايران ايران ايران ايران ايران ايران ايران كشور

 ٨٢٥ ٦٨٠ ٢٩٥ ٤٢٠ ١٦٥ ٦٨٠ ٨٠٥ ٣٠٥ فاصله
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 منامه دوحه شارجه شويخ مسقط دبي آبادان نام بندر
 بحرين قطر امارات كويت عمان امارات ايران كشور

 ٦٢٥ ٥٦٠ ٣٧٥ ٨٩٥ ١٥١ ٣٦٤ ٧٩٠ فاصله

  
  
  

  نفاصله دريائي بندر چابهار با بنادر عمده جها

  )مايل:واحد(فاصله بندر چابهار با ساير بنادر جهان : ۱-۲جدول شماره 

 پوسان شانگهاي سيدني كلمبو مومبي كراچي نام بندر
 كره جنوبي چين استراليا سريالنكا هند پاكستان كشور

 ٥٥٧٩ ٥٢٦٨ ٦٦٥٥ ١٥٣٠ ٧٦٨ ٣٣١ فاصله
  
  
  
  
  
  
  

 سنگاپور لندن نام بندر
هنگ 
 كنگ

 هامبورگ كيپ تاون يوكوهاما

 آلمان آفريقاي جنوبي ژاپن چين سنگاپور انگلستان كشور

 ٦٠٠١ ٤٤٠٠ ٥٩٧١ ٤٥٣١ ٣٠٧٦ ٥٦٨٦ فاصله
  

   

  شبكه ارتباط هوايي

اه به شبكه ارتباط بندر چابهار از طريق اين فرودگ .بندر قرار گرفته استكيلومتري  ٤٥نزديكترين فرودگاه چابهار در فاصله 

  بنـدر عبـاس و   ،مشـهد ، بـه مقصـد ايرانشـهر، زاهـدان     لـي هـاي داخ فرودگاه چابهـار داراي پرواز  .گردد هوايي متصل مي

  .تهران است
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  اي جاده ارتباط شبكه

  :شود كه عبارتند از اي كشور متصل مي تباط جادهه محور اصلي به شبكه اردر حال حاضر بندر چابهار توسط س 

  بندر عباس  -جاسك  -محور   -١

  كرمان  -ايرانشهر  -محور چابهار  -٢

  زاهدان -ايرانشهر  -محور چابهار   -۳
  

  فاصله زميني بندر چابهار با شهرهاي مهم كشور     
  

 بندر خرمشهر بندر نوشهر بندر انزلي امبندر ام بندر آبادان بازرگان باجگيران اصفهان آستارا شهر  نام  

 ٢١٠٧ ١٧٩٨ ٢٣٢٦ ٢٠٠٩ ٢٠٨٨ ٢٦٥٨ ١٨٧٩ ١٥٨٤ ٢٤٧٥ فاصله 

  

 يزد  مشهد  كرمان  شيراز  سرخس  خسروي  جلفا  تهران  بندر عباس  نام شهر

 ١٢٨٤ ١٦٤٧ ٩٢٣ ١٤٩٤ ١٨٣٢ ٢٨٣٩ ٢٦٩٥ ١٩٦١ ١١٣٧ فاصله 

  

 شبكه ريلي

زاهدان و اتصـال   -با اجراي خط آهن كرمان . است ريلي كشور در حال بررسي و مطالعهبندر چابهار به شبكه  اتصالطرح 

و اروپا فراهم شـده  مركزي  ي، امكان دسترسي اين بندر به راه اهن سراسري و در نتيجه كشورهاي آسيارآن به بندر چابها

آمار منتشـر  كشورهاي خارجي و  ط برخيتوس گذاري سرمايه اقدام به .طريق خواهد شد آن و موجب تقويت ترانزيت كاال از

، بانك توسعه آسيايي و همچنين مشاورين خـارجي وزارت  المللي از قبيل بانك جهاني سازمانها و موسسات بينشده توسط 

  . ي دال بر اين واقعيت انكار ناپذير است جملگراه و ترابري 

  

  وضعيت آب و هوايي

و اسـت   هاي معتدل هاي گرم و مرطوب و زمستان تابستانده است كه داراي واقع ش يا طور كلي بندر چابهار در منطقه هب 

روزهـاي يخبنـدان و كمـي    فقـدان    ،همچنين .شود گي ناچيز جزء مناطق خشك محسوب ميعلت بارند هاز نظر اقليمي ب

  .شود م آب و هوايي اين منطقه محسوب ميهاي مه بارندگي از ويژگي
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منظـر  كه از ايـن  است ص، داراي ساعات آفتابي بسيار زيادي در طول سال علت وضعيت جغرافيايي خا هچابهار ب

  .بديل است كماي  ناحيه كره زميندر

  
  برخي از مشخصات مهم آب و هوايي چابهار 

  
 مقدار مشخصه

 ١/٢٦ ميانگين روزانه درجه حرارت
 ١/٣٠ درجه حرارت بيشينهميانگين 

 ٢/٢٢ ميانگين كمينه درجه حرارت
 ٤٧ مطلق حداكثر دماي

 ٧ حداقل دماي مطلق
 ٤/٣١ ميانگين دماي روزانه گرمترين ماه 
 ٨/١٩ ميانگين دماي روزانه سردترين ماه 

 درصد ٧٢ متوسط رطوبت نسبي
 روز ٣/١٥ متوسط روزهاي باراني در سال
 روز٣/٤ متوسط روزهاي طوفاني در سال

 روز ٤/٢٩ متوسط روزهاي باد وگرد و غبار در سال
  

  اي غالب چابهار به دو نوع تقسيم مي شوندباده

  مونسـون كـه بنـدر چابهـار را در دو دوره آذر تـا بهمـن و ارديبهشـت تـا مهـر تحـت تـاثير            يابادهاي محلي يا باده   -

  .دهند مي رقرا

  اي  رهاقطوفانها و تندبادهاي    -

  
  

 در شهر چابهارسرمايه گذاري  بارز بعضي فرصتهاي

ق و خـدمات مخـابراتي بـراي    ، بـر هـاي داخلـي، آب   خـدمات، جـاده  بوط به زير سـاختهاي  هاي جامع مر طرح اجراي •

  ،شهرستان

و كارخانـه تعميـر    Dry DOK، ريايي، قطعـات و لـوازم يـدكي آنهـا    احداث صنايع خودروسازي و ساخت شناورهاي د •

  کنند خليج فارس و درياي عمان تردد مي در مسير كه هايي تامين سوخت كشتي و كشتي

  متحده و ساير بنادرعربي  امارات -عمان  -كراچي  -گوادر  -هاي عبوري بين بندر عباس  رساني به كشتي خدمات •
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  خليج فارس

  خانه هاي بين راهيمسافراحداث هتل و مراكز اقامتي و  •

  هاي تاريخي و طبيعي منطقه جذابيت هاي توريستي با توجه به وجود ايجاد شهرك •

  لي و مراكز ارائه خدمات بازرگانيالملهاي حمل و نقل بين   تاسيس شركت •

  هاي بيمه و دفاتر حقوقي اسيس شركتت •

  هاي خارجي تاسيس شعب بانك امكان •

  احداث مراكز تفريح و ورزشي و مراكز ارائه خدمات رفاهي و درماني •

  خت بيمارستانها، دانشكده و مدارسسا •

  سكوني و بازرگاني و ساختمان سازيتوسعه مناطق م •

  صنايع جانبي شيالت داث كارخانجاتاح •

  ، داروئي و شيمياييارخانجات توليد انواع مواد غذايياحداث ك •

  غير فلزي و توليد مصالح ساختمانياحداث صنايع كاني  •

  و چرماحداث صنايع و توليد پوشاك از پارچه  •

  زي اي انواع گل و گياهان گرمسيري و احداث كارخانجات صنايع از محصوالت كشاور پرورش و توليد گلخانه •

  

  نقاط قوت شهر چابهار

 م مناسبياقل .١

 يستياکوتور يجاذبه هابرخورداري از .٢

 يلومتر مرز آبيک ٣٠٠داشتن .٣

  انيو آبز ييايو سرشار در يوجود منابع غن .٤

  ت برداشت دوبار در ساليگو با قابليوجود مزارع پرورش م .٥

  چابهار ين الملليوجود فرودگاه ب .٦

  غرب-دور شرق يشمال و کر -دورجنوبيکر يتير ترانزيقرار گرفتن در مس .٧

  مناسب يريه و بارگيتخل يوجود اسکله ها .۸

 )نوبت انتظار(رين زمان توقف كشتي كمت .٩
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  هزينه انبارداري و فضاي گسترده جهت انبارداري كاال ترين ايينپ .١٠

  كشور هاي ورودي بهبر كشتي و كاال موضوعه كمترين تعرفه .١١

  هزار تن ١٠٠توانايي پذيرش كشتي هايي با ظرفيت  .١٢

  كاال به بنادر ديگر خليج فارسبهينه   شيپمنت سترانكان ام .١٣

  توسعه شرق كشور ي دركليدايفاي نقش   .١٤

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جنوب-چابهار حلقه اتصالي کريدور شمال
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  نزديکي بندر چابهار به مناطق مهم و استراتژيک جهان
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  نقاط ضعف بندر چابهار

 صندوق ضمانت صادرات يندگينما فقدان .١

  شعبه بانک توسعه صادراتنبود  .۲

  گو در چابهاريم يانه صادراتيپافقدان  .۳

  يو جاده ا يليو کمبود ناوگان حمل و نقل ر يتين بودن توان ترانزييپا .۴

  ييايضعف بنادر در حمل و نقل در .۵

  جوارر هميغ يکشورها هدف يبازرگانان با بازارها ييعدم آشنا .۶

  انهيم يايسآو  افغانستان يدر کشورها يندگينداشتن دفتر نما .۷

  يميو قد يل بازرگانان استان به تجارت سنتيتما .۸

  يمتخصص فعال در تجارت خارج يروهايکمبود ن .۹

  يع دستيو صنا يمناسب گردشگر ير ساخت هايزفقدان  .۱۰

  يدنيکمبود آب آشام .١١

  

  ظهور گوادر پاكستان در برابر چابهار ايرانواقعيت 

هـاي مناسـب بـراي چابهـار و      و فراهم نشدن زيرساخت) به هر دليل(ن در ايرا" طرح توسعه محور شرق"افتادن  به تعويق

و تحـوالت رخ داده  " شـرق  –غـرب  "و " جنوب –شمال "هاي آن و امكانات الزم براي تالقي دو كريدور ترانزيتي  پسكرانه

رفتـه در ايـران،   هاي از دسـت   و سقوط رژيم طالبان در افغانستان، فرصت) سابق(ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

  جنـوب از طريـق توسـعه بنـدر گـوادر در اختيـار پاكسـتان قـرار         -فرصت مغتنمي را براي تصرف داالن ترانزيـت شـمال   

  .ه استداد

سناريوي توسعه بندر گوادر به عنوان يك مگاپورت در جوار چابهار ايران، نه تنها مـورد پشـتيباني كشـورهاي امـارات      −

، بلكه به سبب نقش آن در تضعيف موقعيت استراتژيك ايـران از حمايـت غيـر    هگرفتعربي متحده، عمان و چين قرار 

  .ه استدمستقيم اياالت متحده نيز برخوردار گردي
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توانسـت بـه لحـاظ     اي بياباني و سنگالخ بـود و هرگـز نمـي     گمنام با پسكرانهساحلي گوادر پاكستان كه تا آن هنگام  −

ابهار باشد، با پوشـيدن قبـاي يـك مگـاپورت و هـاب تجـارت و ترانزيـت،        هاي جغرافيايي و اقليمي هماورد چ ويژگي

گذاران غـرب را بـه منطقـه     چون چين را به كمك طلبيده و پاي شيوخ ثروتمند و سرمايه جوياني فرصت توانسته است

  .باز كند

زرگتـرين گزينـه   بر اساس سناريوي طرح توسعه بندر گوادر، وعده داده شده است كه مگـاپورت گـوادر در آينـده بـه ب     −

پاكستان با توسعه اين بندر عـزم آن دارد كـه بـه    . ترانزيت در درياي عمان تبديل خواهد شد –بندري و هاب تجاري 

تبديل شده و بندر كراچي را نيـز بـه عنـوان    " جنوب –شمال "تجارت و ترابري و ترانزيت كاال از طريق كريدور محور

 .دبازوي پشتيباني گوادر در پشت سر قرار ده

هـاي   گذاري سرمايهي نشان داده است كه در صورت تحقق عرب - امريكايي -مطالعات مشترك كارشناسان پاكستاني  −

رود، زيرا گوادر به لحاظ موقعيت جغرافيـايي واجـد شـرايط     هاي ترانزيتي ايران از دست مي الزم در بندر گوادر، فرصت

ــراي پهلــو الزم بــراي توســعه بنــدري و اســكله هــاي بــزرگ و جلــب  هــا و نفــتكش گيري كشــتيهــاي مناســب ب

  .هاي مستقيم خارجي است گذاري سرمايه

مـارس   ۲۲و آمريكايي وارد معركه شده و از  عمانيگذاران چيني، اماراتي،  طرح توسعه گوادر، سرمايه اولبا اجراي فاز  −

گوادر به سازماني موسوم بـه   مطالعات تفصيلي طرح توسعه. اند هاي فاز نخست به سرعت به اجرا در آمده پروژه ۲۰۰۲

  .واگذار شده است" قفقاز -آسيا "

منطقه ويژه اقتصـادي،  : بخش ۳توسعه بندر در . هكتار آغاز شده است ۱۸۶۰۰توسعه بندر گوادر در مساحتي به وسعت  −

 ۷ي، ميليـون دالر سـرمايه خـارج    ۵۰۰ترانزيتي طراحي شده است و با جذب بيش از  -منطقه آزاد، و منطقه صادراتي 

  .ها را بر عهده دارند المللي ساخت و توسعه زيرساخت شركت بين

هاي تجاري با كشورهاي آسياي مركزي و افعانستان، ارتقاء سطح و حجم تجارت بـا كشـورهاي    بهينه كردن فرصت −

تـاده  هـاي نـواحي دور اف   ها و ظرفيت حوزه خليج فارس و درياي عمان، حمل و نقل بارهاي كانتينري، توسعه پسكرانه

هاي اصلي طرح توسعه بنـدر گـوادر    هاي مزيت پاكستان و جذب منابع انساني از شمال كشور به گوادر به عنوان مولفه

  .ذكر شده است
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افزون بر اين، توسعه اقتصادي و اجتماعي بلوچستان پاكستان، تاسيس صنايع وابسته به كشتيراني، احـداث انبارهـاي    −

هاي پتروشيمي، ايجاد مناطق آزاد صنعتي و صادراتي و كاهش تراكم عمليـات   معذخيره نفت، احداث پااليشگاه و مجت

  .آيد در بندر كراچي از اهداف ديگر طرح توسعه گوادر به شمار مي

هـزار   ۲۵بارهاي حجـيم و تـا    تنيهزار  ۳۰بيني شده است كه با اجراي فاز اول طرح، بندر گوادر بتواند تا سقف  پيش −

  .ها را تخليه و بارگيري نمايد تيبار كانتينري كش DWTتن 

ترمينـال   ۲رو، و  -هـاي رو   ترمينـال كشـتي   ۱ترمينال غالت،  ۱لنگرگاه اضافي،  ۹فاز دوم توسعه بندر شامل احداث  −

  .اسكله كانتينري است ۲و توسعه  تنيهزار  ۲۰۰هاي  گيري كشتي سوخت

 ۷۵هن، بهسازي سيستم سيگنالينگ، خريـداري  طرح توسعه خطوط آ ۸اي گوادر در قالب  هاي پسكرانه توسعه ظرفيت −

توسط يك كنسرسيوم اروپـايي و  " گلوله"اندازي قطار موسوم به  واگن مدرن و راه ۱۵۰السير و  دستگاه لوكوموتيو سريع

كيلومتر از جنوب چين به گوادر پاكسـتان بخشـي از    ۷۵۰خونجراب به طول  -آهن هاوليان  مهمتر از همه احداث خط

  .استجنوب از طريق طرح توسعه بندر گوادر  –اكستان در تصرف داالن ترانزيت شمال تحرك دولت پ

جمهـور پاكسـتان و    به دست رئـيس ) ۱۳۸۵اسفندماه  ۲۹شنبه  برابر سه( ۲۰۰۶مارس  ۲۰سرانجام بندر جديد گوادر در  −

جنـوبي،   ربـي متحـده، كـره   چين، سـنگاپور، امـارات ع  : سفرا و مقامات بلند پايه اقتصادي  در حضور مقامات آن كشور،

  .دش افتتاح ... مالزي، اندونزي، قطر، انگلستان، آلمان، روسيه، استراليا، قزاقستان و 

پيكـر   هزار تني پهـن  ۵۰تا  ۴۰هاي   توانند امكان پهلوگيري كشتي طرح توسعه بندر مي ۱هاي ايجاد شده در فاز  اسكله −

هاي عميق بـا قابليـت پهلـوگيري     به عنوان سومين بندر جهان در آبجمهور پاكستان، گوادر را  رئيس. را فراهم نمايند

  .كرده استپيكر و محور ترانزيت كاال معرفي  هاي پهن كشتي

هـاي   هاي واصل شده، برخي از شركت بندر، طبق گزارش اولافتتاح رسمي فاز يكسال از از  بيشپس از سپري شدن  −

اند كه به جاي اسـتفاده   اج معادن ايالت بلوچستان پاكستان ترجيح دادهاندركار استخر كانادايي، استراليايي و چيني دست

گروهي از تجار و فعـاالن ترانزيـت كـاال    . تر است استفاده كنند از بندر كراچي، از گزينه بندر گوادر كه بهتر و به صرفه

  .اند هاي خود به بندر جديد گوادر اعالم آمادگي كرده در افغانستان نيز نسبت به آوردن كشتي
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  رقابت چابهار و بندر گوادر

ارتباط تجاري آسياي مركزي  كارشناسان بين المللي با اشاره به رقابت ايران و پاكستان براي تبديل شدن به كانون برخي

نظر دارند روابط تجاري و اقتصادي  ايران و پاكستان در .ايران برنده اين رقابت خواهد بود ندا هبيني كرد پيشبا جهان 

. اند كرده زمينه همين راستا اقدام به تاسيس بندري ويژه در اين  ا با كشورهاي آسياي مركزي توسعه دهند و درخود ر

هر دو كشور .  ابهار را در دست احداث داردام گوادر است و ايران نيز بندر چتوسعه بندري به ن پاكستان در حال ساخت و

  .دنياي جنوب تبديل شوند تجاري آسياي مركزي بادر رقابت با يكديگر سعي دارند به كانون ارتباط 

تواند نقطه ارتباط خوبي براي آسياي  بندر نمي اما اين ،كراچي مهمترين بندر پاكستان است در حال حاضر

هاي تجاري، ماهيگيري و نظاميان  تردد كشتي. ظرفيت خود در حال استفاده است اين بندر با تمام. مركزي با جهان باشد

عالوه اين بندر در سال  به. براي استفاده اين بندر جهت انتقال كاال به آسياي مركزي باقي نگذاشته است را امكاني

ميان هند و پاكستان بار ديگر به چنين سرنوشتي  ها توسط هند بمباران شد و ممكن است در صورت تشديد تنش ١٩٧١

  .دچار شود

 اما اين بندر نيز به دليل ،از اهميت خاصي برخوردار است به دليل نزديكي به تنگه هرمز در ايران نيز بندرعباس

جديد ايران براي كاهش بار  چابهار گزينه. هاي خود داشته باشد تواند فضاي كافي براي توسعه فعاليت تردد زياد نمي

  .عباس و توسعه روابط با آسياي مركزي است بندر

. استراتژيك برخوردار است و لذا از موقعيتي ،ا هند داردوادر پاكستان در مقايسه با كراچي فاصله بيشتري بگ بندر

اي درازمدت نيست و در آينده نزديك با ظرفيت كامل  بندر پروژه اين. تجاري اين بندر بسيار باال است  به عالوه پتانسيل

  . افتاد خود به راه خواهد

فاز . اند ها تامين كرده را چيني ن فازهاي اي درصد هزينه ٧٥. در حال حاضر فاز اول اين بندر در حال اتمام است

هاي مالي و سياسي  كارشناسان معتقدند در صورت ادامه حمايت .به اتمام خواهد رسيد ٢٠١٠دوم اين بندر نيز تا سال 

مخالف  البته قبايل محلي ساكن در نزديك اين بندر كه با دولت مركزي. شود درخشاني مواجه مي چين اين بندر با آينده

بندر گوادر ضروري  جلب نظر اين قبايل نيز در موفقيت از اين رو .آيند مي ربه شما نآهاي  انعي در راه فعاليتهستند م

نبود خطوط ريلي مناسب براي برقراري ارتباط . مواجه است وادر با مشكل ساختاري نيزگ، بندر مسالهعالوه بر اين  .تاس

  .هاي مدني در داخل مهمترين مشكل ساختاري در اين خصوص استهمراه نبود ساختار ميان اين بندر و مناطق هدف به
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طريق افغانستان  ارتباط ميان بندر گوادر و آسياي مركزي از. ها در افغانستان مزيد بر علت است ناامني وجود

  ركزيايمن و مطمئن كاال ميان گوادر و آسياي م ها در افغانستان امكان انتقال امني شود اما به دليل نا برقرار مي

  .وجود ندارد

خارج از خليج فارس  اين بندر كه. شود ها ساخته مي چابهار ايران بايد گفت اين بندر با تامين مالي هندي اما در مورد بندر

هاي  چابهار بخشي از طرح ايران براي توسعه زيرساخت بندر. قرار دارد از جايگاهي استراتژيك براي ايران برخوردار است

 و ٢٠٠٢اما در واقع از سال  ،كليد خورد ١٩٨٤عمليات اجرايي اين بندر در ابتدا در سال  .ر شرق استحمل و نقلي خود د

از پاكستان با ايران در زمينه  يق ديگري به غيرسترسي به آسياي مركزي از طرهند با هدف د. ها آغاز شد با كمك هندي

ساخت يك بزرگراه . اند ه دادهئهاي فني نيز به ايران ارا لي كمكما آنها عالوه بر تامين. كند ساخت اين بندر همكاري مي

هستند كه  هايي رسد و همچنين ساخت يك خط آهن از بندر تا افغانستان از ديگر پروژه افغانستان مي از اين بندر كه به

وپا باقي بماند و ارتباط ايران با روسيه و ار مقامات ايران در نظر دارند بندرعباس نقطه. ها در آن مشاركت دارند هندي

ايران داراي روابطي دوستانه با كشورهايي است كه در مسير . آسياي مركزي باشد له كاال با افغانستان ودچابهار محل مبا

حمل و نقل خود را  هاي از جمله اين كشورها تاجيكستان است كه با حمايت ايران شبكه. ارتباطي قرار دارند اين راه

  خجند اند به خوبي چابهار را به جاده ساخته دريا ها بر روي آمو كه پلي كه آمريكايي جالب اين. توسعه داده است

  .دهد رتباط ميا

 توانند از بنادر چابهار و گوادر در جهت توسعه كشورهاي آسياي مركزي ميكه است  اين ،مسلم است چهبه هر ترتيب آن

داراي اهميتي سياسي و اقتصادي  ي صادراتي و وارداتيتنوع بخشيدن به مسيرها. مبادالت با جهان خارج استفاده كنند

  .مبالغه كرد در عين حال نبايد در اين زمينه. كشور است ربراي ه

توان گفت  اما مي. بازنده كامل است توان گفت يكي برنده و ديگري در مورد رقابت ميان اين دو بندر نميبه طور کلي 

توان  با اين تعريف مي. ري سهمي كمتردهد و ديگ اختصاص مي به خوديكي سهم بيشتري از مبادالت آسياي مركزي را 

به خود  تواند سهم بيشتري از مبادالت آسياي مركزي را حداقل در كوتاه مدت اين بندر مي. بود گفت چابهار برنده خواهد

ن و آسياي مركزي است و بهتري با افغانستا ايران ثبات بيشتري در مقايسه با پاكستان دارد، داراي روابط. اختصاص دهد

  .رسد به آسياي مركزي مي برخالف گوادر از طريق مسيرهايي امن و مطمئن

  



٥٨  
  

  توسعه بندر گوادر درخشان انداز چشم

حجم عمليـات ايـن بنـدر    . سبقت بگيرد بنادر دبي و سنگاپور تواند درآينده از  ميبنا به ادعاي مقامات پاكستاني بندر گوادر 

سـال بـه سـنگاپور     ۴۰مديريت بندر گوادر به مدت  .ميليون تن در سال افزايش خواهد داشت ۲۵ه سال آينده ب ۵تا  ۳طي 

  .واگذار شده است

ميليارد دالر در وسعتي برابر يـك هـزار هكتـار طـي دو مرحلـه       ۴۰اي معادل  اث شهرك نفتي گوادر با هزينهاحد

 ۱۳تـا   ۱۲اي معادل  شگاهي و پتروشيمي با هزينههاي پاالي در مرحله نخست مجتمع. ها صورت خواهد گرفت توسط چيني

بـه  تصـفيه  ميليون تن مواد نفتي و افزايش ظرفيت  ۱۰شوند كه برآيند آن تصفيه  سال احداث مي ۳ميليارد دالر طي مدت 

  .خواهد بود ۲۰۱۵تا سال آن دو برابر

ميليـون تـن در سـال     ۶۰د هاي پتروشيمي به حدو در فاز دوم توسعه شهرك نفتي گوادر، ظرفيت توليدي مجتمع

به گمان برخي صاحبنظران، ايجاد شهرك نفت گوادر اين بنـدر را بـه داالن صـادرات مـواد نفتـي و      . افزايش خواهد يافت

  .پتروشيمي تبديل خواهد كرد

يا مرز مشترك دارند، احداث بزرگراه از جنـوب غربـي چـين و    كه تنها در منطقه كوهستاني هيمالپاكستان و چين 

ترين زمان  توانند در كوتاه ها مي با احداث اين بزرگراه چيني. دهند رقي پاكستان به بنادر كراچي و گوادر را نويد ميشمال ش

  .فارس برسانند يانوس هند و خليجممكن كاالهاي خود را به كشورهاي منطقه درياي عمان، اق

هـاي آن، و در صـورت تـداوم     پسـكرانه گمان، با تحقق اهداف تعريف شده در طرح جامع توسعه بندر گوادر و  بي

ها و عدم  هاي تعريف شده در طرح توسعه محور شرق ايران و بروز ناهماهنگي در زمان اجراي پروژه تاخير در اجراي پروژه

هاي شمالي و جنوبي خراسان و استان سيستان و بلوچستان، بندر گوادر راه  هاي زيربنايي واقع در استان انسجام ميان پروژه

در عه و بالندگي را براي خود هموار كرده و به عنوان رقيبي توانمند در برابـر چابهـار ايـران قـد خواهـد بـر افراشـت و        توس

بـديل ايـران    بهـار بـي  گـوي سـبقت را از چا  گوادر پاكستان  ،هاي پيرامون ابهار و دسترسيصورت درنگ ايران در توسعه چ

 .خواهد ربود
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 و سخن آخر

  رض واقعيت پديده گوادر پاكستان در برابر چابهار ايرانف احتماالت مترتب بر

كشـورهاي آسـياي مركـزي و قفقـاز در دو سـوي دريـاي        ،اين كه همه همسايگان جمهوري اسالمي ايرانبا فرض  •

و كشـور   ،مازندران، كشور تركيه در شمال غربي و كشورهاي عربـي حاشـيه جنـوبي خلـيج فـارس و دريـاي عمـان       

ايران در تكاپوي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي سـريعي هسـتند و تنهـا دو كشـور همسـايه         پاكستان در جنوب شرق 

از وضع موجود به وضعيت بهتر در آينده نزديك بـه سـر    گذارافغانستان در شرق و عراق در غرب كشور دوران سخت 

صـت گرانبهـاي   هاي زير بنايي توسـعه محـور شـرق خـود، ايـن فر      برند، ايران در صورت عدم امكان اجراي طرح مي

 .پذير نخواهد بود جبرانبه آساني فرصتي كه در آينده  ،تاريخي را نيز به نفع رقيبان خود از دست خواهد داد

  

  چه بايد كرد؟پس 

  !پذيرش پديده ظهور مگاپورت گوادر به عنوان يك واقعيت در برابر چابهار •

  ،پذيرش فوريت طرح توسعه محور شرق در دستور كار دولت محترم •

  ،در پاكستاناف تعريف شده براي طرح توسعه گواگري اهداف طرح توسعه محور شرق ايران بر حسب اهدبازن •

اختصاص دادن اضافه وجوه حاصل از فروش نفت خام به طرح توسعه محور شرق ايران از طريـق كـاهش يـا ثابـت      •

  ،نگهداشتن بودجه كل كشور

  سـاله  ۲۰انـداز توسـعه    ابهـار بـر اسـاس سـند چشـم     اعطاي اعتبـارات عمرانـي منطقـه آزاد چ    در تخصيص و تسريع •

  ،اين منطقه

  ،هاي چابهار هاي زيرساخت حمل و نقل ريلي و پسكرانه تسريع اجراي پروژه •

  ،المللي چابهار اندازي فرودگاه بين تسريع ساخت و راه •

  ،هاي تخليه و بارگيري و افزايش ظرفيت آنها تسريع توسعه اسكله •

عه دشت خالي از سكنه حد فاصل ميان بندر چابهار تا بندر گوادر ايران به عنوان بخشـي  در الويت قرار دادن طرح توس •

  ،بندر اين  اي از امكانات پسكرانه

  ،جنوب -بندرعباس به عنوان خط آهن كريدور ترانزيت شمال  - چابهار -تكميل سريع خط آهن سرخس  •

  ،زاهدان -آهن بم  تكميل احداث جاده ترانزيتي و خطوط راه •
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  ،شهر به ايرانشهر يع احداث جاده نيكتسر •

  ،يع احداث بزرگراه زاهدان به زابلتسر •

  ،آهن سراسري راه و شبكهبه فهرج آهن چابهار  تكميل اتصال راه •

  ،زاهدان - خاشايرانشهر و  –تكميل سريع خط آهن چابهار  •

  ،كنارك -كن چابهار  احداث كارخانه بزرگ آب شيرين •

، بويژه كشورهاي آسياي مركزي و ECO منطقه آزاد آن به كشورهاي عضو پيمان  هاي نسبي چابهار و معرفي مزيت •

  ،جنوب از طريق ايران -براي استفاده از داالن ترانزيت شمال ) حاشيه درياي مازندران(قفقاز 

جلب همكاري و همياري كشورهاي همسايه شمالي ايران در آسياي مركـزي و قفقـاز و همچنـين افغانسـتان بـراي       •

هـاي اختصاصـي و مقاصـد وارداتـي و صـادراتي داالن       گذاري مشترك در بندر چابهار به عنوان پايانـه  سرمايهتشويق 

  ،جنوب -شمال 

اعالم آمادگي ايران براي واگذاري بلندمدت حق استفاده اختصاصي از تسهيالت بندري به هريك از كشورهاي فـوق   •

  ،در چابهار

هـاي   وسسـات و شـركت  اي بـه كنسرسـيومي متشـكل از م    ت پسـكرانه اعالم آمادگي مديريت بندر چابهار و تسهيال •

  ،ايران كشورهاي همسايه

  ،گذاران خارجي اي به سرمايه ها و تسهيالت پسكرانه برداري از اسكله اعالم آمادگي ايران  براي واگذاري حق بهره •

ه بنـدر چابهـار و منطقـه    گذاري در طرح توسع هاي چشمگير به اشخاص حقيقي و حقوقي آماده سرمايه اعطاي مشوق •

  ،آزاد آن

در پيشبرد و تحقق اهداف توسعه محور شرق و پايانـه بنـدر چابهـار    محترم  ام، اعالم عزم و اراده راسخ دولتو سرانج •

 ،به عنوان يك آرمان ملي

  

  )پس از پايان اين بررسي (پاياني  سخن

. د پس از ويرايش نهايي اين مجموعه واصل گرديدفرماين دو خبري كه خوانندگان گرامي اين نوشتار در زير مالحظه مي

هر دو خبر نه تنها نويد نقطه نظرهاي مطرح در بررسي حاضر است بلكه در عين حال مايه بسي دلگرمي و اميدواري 

  .است، اميدواري به توسعه و بالندگي پر شتاب اين سرزمين
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به دولت براي الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد جمهوري در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مصو مشاور رئيس

  .صنعتي چابهار خبر داد -كالنتري به مجموعه منطقه آزاد تجاري 

: آهن هند گفت ها و رئيس هيات مديره راه آهن المللي راه اي اتحاديه بين محمود صالحي در ديدار با مدير دوره

اقتصادي است به ويژه آن كه ايران به دليل دارا بودن هاي  تصميم ايران و هند گسترش ارتباطات به خصوص در بخش

هاي اقتصادي رشد مناسبي داشته باشد، اين در حالي است كه ايران هم  تواند در همه بخش موقعيت خاص در منطقه مي

  .سازي قرار دارد اكنون در آستانه تحول بزرگ اقتصادي و خصوصي

محور شرق كه نقطه آغاز آن چابهار و نقطه انتهاي آن  به گفته محمود صالحي ايران تصميم دارد در توسعه

جنوب به سرعت  -آهن گسترش دهد تا كريدور شمال  منطقه ويژه اقتصادي سرخس است، ارتباط شرق را به وسيله راه

 آهن سراسري متصل آهن چابهار را به استان سيستان و بلوچستان و راه به گفته وي، خط جديدي كه راه. اندازي شود راه

در عين حال، قصد . تر كند فعال) مركزي(جنوب را براي كشورهاي آسياي ميانه  -تواند حمل و نقل شمال  كند مي مي

هاي مختلف  گذاري در بخش تر با هند براي سرمايه صنعتي و ويژه اقتصادي ارتباط گسترده -ايران در مناطق آزاد تجاري 

  .از جمله گاز و پتروشيمي است

ي در امور مناطق آزاد ويژه اقتصادي گفته است كه تا حال دو بندر شهيد بهشتي و شهيد جمهور مشاور رئيس

ولي با مصوبه دولت اين اختيار به منطقه آزاد چابهار داده شده است كه بنادر  ،اند آزاد بودهكالنتري خارج از محدوده منطقه 

ايران نبايد از توسعه : "ت بندر گوادر در پاكستان گفتوي با اشاره به رشد پر سرع. مذكور را جزء منطقه آزاد محسوب كنند

  ". بندر چابهار و توسعه ترانزيت در اين منطقه غافل بماند

گذار و هر شركتي از داخل يا خارج وارد مذاكره شده و  سرمايه ا اين است كه در اين زمينه با هرالبته سياست م

  ".شرايط را بررسي كنيم

المللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور  حاكي از برگزاري همايش بين ٤/٢/١٣٨٧آخرين خبر رسيده در تاريخ 

  .نفر از اعضاي كشورهاي آسيايي و اروپايي در خردادماه سال جاري است ٢٥شرق با حضور 

المللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق با همكاري سازمان منطقه آزاد چابهار و  همايش بين مانا،به گزارش 

هاي دولت نهم براي توسعه  خردادماه در راستاي سياست ٥و  ٤جمهوري در امور مناطق آزاد روزهاي  مشاوره رياستحوزه 

  .شود متوازن در منطقه چابهار برگزار مي
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هاي حمل و نقل محور شرق در امنيت و توسعه پايدار و  هدف از برگزاري اين همايش بررسي تاثيرات زيرساخت

هاي  اي با تعيين اهداف پتانسيل هاي ملي و منطقه انوني و راهكارهاي اجرايي در راستاي برنامهيابي به تمهيدات ق دست

گذاري در محور ترانزيتي شرق با هدف استفاده از موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك كشور در تقويت مبادالت  سرمايه

منطقه چابهار به عنوان كانون توسعه محور  دهكنن تعيينالمللي و تجارت خارجي و در نهايت تبيين جايگاه و نقش  بين

  .اي با هدف توسعه اقتصادي شرق كشور است سنجي تبديل آن به يك قطب منطقه شرق و امكان

نفر از اساتيد و متخصصين داخلي و خارجي و مسئولين اجرايي از  ٦٠٠در اين همايش دو روزه عالوه بر بيش از 

  .المللي حضور دارند رق، وزراي پانزده كشور و روساي يازده سازمان بينها و نهادهاي مرتبط با محور ش سازمان

جنوبي، امارات، بحرين، تايلند، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، پاكستان،  روسيه، مالزي، اتريش، ژاپن، كره

ريه و بلغارستان از تركيه، چين، عمان، قزاقستان، قطر، كويت، هند، آذرباييجان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، سو

  .جمله كشورهايي هستند كه در همايش حضور خواهند داشت

                                                             

                                                                                                

  اين بررسيمورد استفاده و استناد در  منابع

  ،۱۳۸۶آبان  شهر، المللي ره بينگروه   -"  شمال از جنوب شرقي" محقق ، محمدكاظم  - 
  ،۱۳۸۷ارديبهشت  شهر، ره المللي گروه بين -دفتر زاهدان  - بخشي ليعبهروز   -

  ،۱۳۸۴شهريور  ۷روزنامه الكترونيكي ايران، مورخ   -

  ،۱۳۸۵مرداد  ۱۴ر الكترونيك نش -بنادر و مناطق آزاد سينا  گروه تحليلگري  -
  ،۱۳۸۵هرم ۱۰مورخ   گفت و گو از محمد احسان اميدي،  -

  ،۶۹شماره  -ماهنامه ترابران  ناهي،پ. ب -هاي مردان ترانزيت  همه حرف  -

  ،۲۹/۱۲/۱۳۸۵خبر منتشره توسط ايرنا، مورخ   -
Daily Times.com  - 

Pakistani Defence.com  - 
 Pakistani Defence Forum  -  

News on Projects .com  - 
  



  :نشريه با عناوين ذيل منتشر كرده است ٩٩شهر تا كنون  ره المللي بينگروه 

  )١٣٧١تابستان (كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان  -١

  )١٣٧١پائيز (پاركينگ مراكز تجاري  -٢

  )١٣٧١زمستان (محافظت در مقابل زلزله  -٣

  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن   جمع -٤

  )١٣٧١زمستان (طرح اسكان سريع  -٥

  )١٣٧٢بهار (مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز  -٦

  )١٣٧٢بهار (مهار آب با آب  -٧

  )١٣٧٢بهار (تحول سبز در معماري  -٨

  )١٣٧٢بهار (رونديابي و مديريت سيالب  -٩

  )١٣٧٢تابستان (مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد  - ١٠

  )١٣٧٢تابستان ( )تجربيات كشورهاي مختلف( –ي فضاي سبز راحنگاهي كوتاه بر ط - ١١

  )١٣٧٢پائيز (شوئي   بازيافت آب در صنايع شن و ماسه - ١٢

  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده(بناهاي چوبي  - ١٣

  )١٣٧٢پائيز (ير خ  تنيده در مناطق زلزله  هاي بتني پيش ساخته پيش نكاتي در مورد طراحي ساختمان - ١٤

  )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  اتوماسيون و بهينه - ١٥

  )١٣٧٢زمستان (انرژي درياها  - ١٦

  )١٣٧٣بهار (هاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك  پاركينگ - ١٧

  )١٣٧٣بهار (انرژي باد  - ١٨

  )١٣٧٣بهار (ها   هاي اداري و بانك اصول طراحي ساختمان - ١٩

  )١٣٧٣بهار (انرژي خورشيدي  - ٢٠

  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد : جلد اول - طراحي مركز خريد  - ٢١

  )١٣٧٣تابستان (شهر سالم با آمورتون  - ٢٢

  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي  كاربرد سيستم -شهر سالم - ٢٣

  )١٣٧٣تابستان (ل طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت اصو - شهر سالم  - ٢٤

  )١٣٧٣پائيز (ها  نسل چهارم نيروگاه - ٢٥



  )١٣٧٣پائيز (بازيافت آب در صنايع نساجي  - ٢٦

  )١٣٧٣پائيز (هاي آينده  مراكز درماني و بيمارستان - ٢٧

  )١٣٧٣تان زمس) (انبوه سازان اسكان(انبوه سازي  - شهر سالم  - ٢٨

  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه  سيستم - ٢٩

  )١٣٧٤بهار ( )تصفيه پساب صنايع لبني( –بازيافت آب  - ٣٠

  )١٣٧٤بهار ( )در ايران و جهان(صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست  - شهر سالم  - ٣١

  )١٣٧٤بهار (هاي مسكوني  انرژي در ساختمانجوئي   صرفه - ٣٢

  )١٣٧٤تابستان (معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان  - شهر سالم  - ٣٣

  )١٣٧٤پائيز (بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط  - شهر سالم  - ٣٤

  )١٣٧٤زمستان (شهر ما كجاست  - ٣٥

  )١٣٧٥زمستان (هاي سنتي و پيشرفته  معرفي روش - ها   رودخانهحفاظت سواحل دريا و  - ٣٦

  )١٣٧٥زمستان (نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان  - سازي آموزش عالي   بهينه - ٣٧

  )١٣٧٦بهار (ها  ها و باند فرودگاه استفاده از ژئوگريد در راه - ٣٨

  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول(اقتصاد گردشگري  - ٣٩

  )١٣٧٧تابستان (هايي نوين به طراحي فضاي باز اداري   نگرش - ٤٠

  )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم(اقتصاد گردشگري جلد دوم  - ٤١

  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت   فهرست مطابقه - ٤٢

  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان   دانسته - ٤٣

  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح - ٤٤

  )١٣٧٨زمستان (پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم  - ٤٥

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو   پارك انرژي - ٤٦

  )١٣٧٩پائيز (اخلي مديريت تجهيزات و طراحي د -فضاي باز اداري - ٤٧

  )١٣٧٩زمستان (شهرك ترافيكي كودكان  - ٤٨

  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت   استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده -فضاي باز اداري - ٤٩

  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي  پارك - مناطق صنعتي  - فضاي سبز  - ٥٠

  )١٣٨٠پاييز ( روشنايي  محيط  :جلد اول -ملكرد حسياستانداردهاي ع: بخش اول -تنظيم شرايط محيطي- ٥١



  )١٣٨٠پاييز ( هاي صوتي و حرارتي  محيط -استانداردهاي عملكرد حسي: بخش اول -تنظيم شرايط محيطي  - ٥٢

  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت : جلد اول -منظرسازي -٥٣

  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر : جلد دوم -منظرسازي -٥٤

   توليـد و كنتـرل نـور و صـدا    : جلـد اول  -هـاي كنتـرل محـيط    سيسـتم : بخـش دوم  -ظيم شرايط محيطـي تن -٥٥

  )١٣٨٠زمستان (

ــرل محــيط  هــاي سيســتم: دوم  بخــش -تنظــيم شــرايط محيطــي -٥٦ ــد دوم -كنت ــرل: جل ــد و كنت   حــرارت تولي

  )١٣٨٠زمستان (

  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر : جلد سوم -منظرسازي -٥٧

  سيســتم جــامع محيطــي: جلــد ســوم -هــاي كنتـرل محــيط  سيســتم: بخــش دوم -تنظـيم شــرايط محيطــي  -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان(       

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران(توسعه  -شهر سالم -۵۹

  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  : بخش اول -آوري اطالعات فن -۶۰

  )١٣٨١ زمستان() و كاشت و نگهداريهاي تكثير  روش(چمن : چهارمجلد  -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن : بخش دوم -آوري اطالعات فن -۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  : بخش سوم -آوري اطالعات فن -۶۳

  )۱۳۸۲تابستان ( )سيم امنيت و تجارت بي(تجارت الكترونيكي  : بخش چهارم -آوري اطالعات فن -۶۴

  )۱۳۸۲تابستان ( )هاي سبز و پايدار شناخت و لزوم ساختمان(هاي سبز و پايدار  ساختمان -۶۵

  )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيكي : بخش پنجم -آوري اطالعات فن -۶۶

  )۱۳۸۲پاييز (كليات  –بخش اول ): حرا(هاي مانگرو  جنگل -منظرسازي -۶۷

  )۱۳۸۲پاييز (رونيكي بازاريابي الكت: بخش ششم -آوري اطالعات فن -۶۸

  )۱۳۸۲زمستان (شهرداري الكترونيكي : بخش هفتم -آوري اطالعات فن -۶۹

  )۱۳۸۳بهار (آموزش الكترونيكي : بخش هشتم -آوري اطالعات فن -۷۰

  )۱۳۸۳بهار (دانشگاه الكترونيكي : بخش نهم -آوري اطالعات فن -۷۱

  )۱۳۸۳تابستان (ريتي ساختمان هاي اطالعات مدي سيستم: بخش دهم -آوري اطالعات فن -۷۲

  )۱۳۸۳پاييز (دانشگاه الكترونيكي : بخش يازدهم -آوري اطالعات فن -۷۳

  )۱۳۸۳زمستان (هاي الكترونيكي  مديريت پرونده: بخش دوازدهم -فن آوري اطالعات -۷۴



  )۱۳۸۳زمستان (دموكراسي الكترونيكي : بخش سيزدهم -آوري اطالعات فن -۷۵

  )۱۳۸۳زمستان (انتخابات الكترونيكي : بخش چهاردهم -تآوري اطالعا  فن -۷۶

   )۱۳۸۴تابستان (حقيقت مجازي : بخش پانزدهم -آوري اطالعات فن -۷۷

  )۱۳۸۴تابستان ) (۱۳۸۳تصويب شده سال (هاي دولتي  برگزاري مناقصه -۷۸

  )۱۳۸۴تابستان (چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان  -۷۹

  )١٣٨٤تابستان  –بخش اول (اردهاي مديريت پروژه استاند -مديريت پروژه  -۸۰

  )۱۳۸۴پاييز ( )عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها : بخش شانزدهم -اطالعات آوري فن - ۸۱

  )۱۳۸۴پاييز (مديريت ارتباط با مشتريان : بخش هفدهم -اطالعات آوري فن - ۸۲

  )۱۳۸۴زمستان  –بخش دوم (استانداردهاي مديريت پروژه  –مديريت پروژه  - ۸۳

  )۱۳۸۴زمستان (اصول، مباني و فرآيند : بخش اول –مهندسي ارزش  - ۸۴

  )۱۳۸۵فروردين  –بخش سوم (استانداردهاي مديريت پروژه  –مديريت پروژه  - ۸۵

  )۱۳۸۵تابستان (تجلي عدالت اجتماعي  - پايتخت الكترونيكي : بخش هجدهم -آوري اطالعات فن - ۸۶

  )۱۳۸۵تابستان  –بخش اول (دفتر مديريت پروژه  –وژه مديريت پر  - ۸۷

  )۱۳۸۵تابستان (هاي مديريت پروژه  متدولوژي - ۸۸

  )۱۳۸۵تابستان ( ها و ديدگاهها ، نظريهبر صنايع انرژي - ۸۹

  )۱۳۸۵پاييز (زيست  محيط ارزيابي با مقدماتي آشنايي - ۹۰

  )۱۳۸۵زمستان ( CNG ،LPG ،LNGهاي گازي  آشنايي با فرآوري - ۹۱

  )۱۳۸۵زمستان (هايي براي توسعه  رهنمون - ۹۲

  )۱۳۸۶بهار ( خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس - ۹۳

  )۱۳۸۶تابستان (يابي صنايع  متدولوژي مكان - ۹۴

  )۱۳۸۶تابستان ) (دوم نسخه( خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس - ۹۵

  )۱۳۸۶تابستان ) (سوم نسخه( خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس - ۹۶

  انرژي آفتاب در معماري - ٩٧

  )کاربردها مزايا و(انرژی زمين گرمايي  - ٩٨

  )۱۳۸۶پاييز ) (نسخه چهارم( خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس - ٩٩

  



  : اند  منتشر گرديدهشهر  ره المللي بينهاي مختلف گروه  توسط بخشهمچنين نشريات تخصصي ذيل نيز 

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه(هاي بزرگ  قايقي در مورد شركتح -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب(انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي  -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه  تحليل منطقه -

  )١٣٧٢زمستان ) (خش انرژيب(اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ  -

  )بخش شهر سالم(تهران   شهرداري    ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش  پارك  -

  )١٣٧٢پائيز ( 

  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم(شهرك ترافيكي كودكان  -

  )١٣٧٢ زمستان) (بخش شهر سالم(سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي  -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم(استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري  -

  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو   پارك انرژي -

  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز   بهينه -

  )١٣٧٤ تابستان) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران   بازارچه صنايع دستي در كوهپايه -
  

  

  :شهر منتشر گرديده است ره المللي بيننيز توسط گروه ضمناً كتب زير 

  )١٣٧٢( (PARKING STRUCTURES)هاي طبقاتي  سازة پاركينگ -١

  )١٣٧٣( (HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي   سازه -٢

  )١٣٧٣( (AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢خودآموز اتوكد  -٣

  )١٣٧٥ - ريزي كشور  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه(هتل ريزي و طراحي   برنامه -٤

سازمان مديريت و  تدوين معيارهاي و  دفتر امور فني (صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي بيست -٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL  )۱۳۸۲راهنماي برنامه نويسي سه بعدي  -٦

  )۱۳۸۴(هواي پاكيزه بكاريم  -معماري سبز  -۷

۸-  HSE  ۱۳۸۵(در سفر(  
  

  

  



  : شوند  كتب زير بزودي منتشر ميهمچنين 

  )شهر ره: مترجم(  LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء(منظرسازي  -١

 )شهر ره: مترجم(  ELECTRICAL GROUNDING)زمين اتصال(صول زمين كردن الكتريكي ا -٢
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