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شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
خالصه مدیریتی
کشور ایران بهواسطه موقعیت جغرافیایی خود در کانون اتصال بینقارهای قرارگرفته
است .این ظرفیت ،مهمترین شرط بهرهمندی از منافع ترانزیت است .ازجمله مزایای
ترانزیت برای کشور میتوان به کسب درآمد اقتصادی ،افزایش قدرت در برابر تهدیدات
بیرونی و تقویت زیرساخت اقتصادی کشور اشاره کرد.
بهطورکلی کریدور های عبوری از ایران را میتوان به دودسته کریدور های ترانزیتی
شمال ـ جنوب و کریدور های شرقی ـ غربی تقسیم نمود .وجود کریدور های متعدد
شرقی ـ غربی سبب شده است تا ایران برای جذب سهم کاالی ترانزیتی از این کریدور
ها با سایر کشورها رقابت داشته باشد .این در حالی است که مزیت ایران در کریدور
شمال ـ جنوب نسبت به سایر کریدورهای عبوری از خاک ایران بیشتر است؛ چراکه
برای شاخه شرقی این کریدور مسیر رقیبی وجود ندارد و در شاخه غربی نیز زمان و
هزینه عبور کاال از خاک ایران نسبت به مسیرهای موازی (مسیر دریایی کانال سوئز)30
تا  40درصد مقرون بهصرفهتر است .ازجمله دسترسیهایی که بهواسطه فعالسازی
کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب ایجاد میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
vvاتصال کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا به روسیه ،اروپا و کشورهای
حوزه قفقاز (شاخه غربی)
vvاتصال کشورهای حوزه  1CISبه آبهای آزاد ،کشورهای حوزه خلیجفارس،
قاره آفریقا (شاخه شرقی)

شاخه شرقی این کریدور که از ایران میگذرد ،هیچ مسیر موازی ندارد و تنها راه
اتصال کشورهای محصور در خشکی حوزه  CISبه آبهای آزاد ،عبور از این شاخه
کریدور شمال ـ جنوب (محور ریلی چابهار ـ سرخس) است .نبود زیرساخت مناسب
برای حمل کاال در شاخه شرقی باعث شده است از ظرفیت بالقوه موجود استفاده
مناسب صورت نگیرد .براین اساس الزم است این شاخه کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب
اولویت باالتری در توسعه شبکه ریلی داشته باشد .برای فعالسازی شاخه شرقی کریدور
 -۱کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل :روسیه ،اوکراین ،آذربایجان ،ارمنستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان،
قرقیزستان ،قزاقستان و مولداوی و گرجستان
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

ترانزیتی شمال ـ جنوب ضروری است بندر و ریل بهعنوان دو رکن اصلی جذب و حمل
کاال بهموازات هم ایجاد و توسعه یابد.
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روند تکمیل پروژههای عمرانی کشور به دلیل محدودیت منابع دولتی ،با مشکل
مواجه است؛ محور ریلی چابهار ـ سرخس بهعنوان زیرساخت الزم بهرهبرداری از کریدور
شمال ـ جنوب از این قاعده مستثنا نیست و همین موضوع دلیلی بر کندی اجرا
و تکمیل این محور ترانزیتی در دهه گذشته است .تجربه سایر کشورها در توسعه
زیرساخت حملونقل نشان میدهد ،یکی از روشهای مؤثر تأمین مالی استفاده از
ظرفیت بخش غیردولتی در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی ( 2)PPPاست .با
استفاده از این روش میتوان بسیاری از پروژههای نیمهتمام عمرانی را که حجم باالی
سرمایهگذاری نیاز دارند ،تأمین مالی کرد .یکی از رایجترین قراردادها در این روش ،مدل
ساخت ،بهرهبرداری ،انتقال ( 3)BOTاست که معموالً در توسعه زیرساختهای ریلی
و جادهای استفاده میشود؛ بنابراین ،راهبرد اصلی در برونرفت از مشکل تأمین مالی
دولت و کسری بودجه عمرانی کشور ،استفاده از توانبخش غیردولتی است .محاسبات
نشان میدهد درصورتیکه بخش غیردولتی نسبت به تکمیل این کریدور اقدام و سپس
به مدت  20سال از آن بهرهبرداری نماید ،نرخ بازده داخلی این پروژه معادل  13درصد
ارزی خواهد بود که نشان از اقتصادی بودن این طرح دارد.

2-Private Public Partnership
3-Build Operate Transfer

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .1مقدمه
ترانزیت کاال به معنی حمل کاال در کشوری غیر از مبدأ و مقصد بار است؛ بهطوریکه
کاال از مرز یک کشور وارد و پس از حمل از مرز دیگر همان کشور خارج میشود.
مهمترین شرط برای بهرهمندی از منافع ترانزیت ،موقعیت جغرافیایی یک کشور است.
بهطورکلی میتوان گفت تعداد محدودی از کشورهای دنیا با برخورداری از موقعیت
ممتاز جغرافیایی ،ظرفیت ترانزیت کاال را پیداکردهاند .کشور ایران نیز بهواسطه موقعیت
جغرافیایی خود در چهارراه ترانزیتی شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی قرارگرفته است.
فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی کشور از دو منظر افزایش قدرت در برابر تهدیدات
بیرونی و افزایش تابآوری اقتصادی کشور حائز اهمیت است .افزایش قدرت در برابر
تهدیدات بیرونی از طریق گره زدن منافع سایر کشورها سبب میشود تا هزینهی
تحریمهای احتمالی برای تحریم کنندگان افزایش یابد .همچنین فراهم نمودن کاالهای
راهبردی در مواقع خاص و افزایش اعتبار سیاسی در عرصههای بینالمللی بهواسطه
فعالسازی ظرفیت ترانزیتی کشور از دیگر عوامل مؤثر در افزایش قدرت در برابر
تهدیدات بیرونی است .از طرف دیگر ،افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور از طریق موارد
زیر ،استحکام ساختار اقتصادی با تکیهبر توان داخلی را به ارمغان خواهد آورد.
1 .1تنوع و افزایش در منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی اقتصادی به فروش
نفت در صورت فعالسازی ظرفیت ترانزیت بار از طریق ایجاد زیرساخت الزم
و افزایش بهرهوری حملونقل ریلی ،درآمدهای ارزی سرشاری از ترانزیت کاال
نصیب کشور (حدود  30میلیارد دالر) میشود که نزدیک به درآمدهای حاصل
از فروش نفت خام است.
2 .2ایجاد اشتغال از طریق توسعه و شکوفایی ظرفیتهای مرتبط در فرآیند ترانزیت
مانند امور بیمه و بانکی ،صنایع و عملیات لجستیکی حملونقل اعم از تعمیر و
نگهداری ،انبارداری ،خدمات بندری و...
3 .3امکان مشارکت در ایجاد ارزشافزوده کاالهای ترانزیتی

4 .4ارتقاء کمیت و کیفیت شبکه زیرساختی حملونقل و خدمات مرتبط با آن
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

همه موارد فوق درنهایت منجر به افزایش توان اقتصادی با تکیهبر ظرفیتهای داخلی
و ایجاد اشتغال پایدار برای کشور خواهد شد .از همین رو است که توجه به اهمیت
ترانزیت در سیاستگذاری کالن کشور بارها مورد تأکید قرارگرفته است؛ که بهعنوان
4
نمونه میتوان به بندهای دهم و دوازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و بهتبع آن بهرهمند شدن از مزایای متعدد
توسعه ترانزیت در دیگر اسناد باالدستی کشور نیز قابلمشاهده است .همچنان که در
بخشی از بند  3سیاستهای کلی نظام در بخش حملونقل (ابالغی مقام معظم رهبری،
مورخ  )1379/11/03صراحتاً به «توسعه و اصالح شبکه حملونقل با توجه به موقعیت
ترانزیتی کشور» اشارهشده است.
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شکل شماره  :1نقشه کریدورهای ترانزیتی آسیا به اروپا

 -4بند دهم :حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری از طریق :گسترش
خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای موردنیاز.

بند دوازدهم :افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق :توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان.

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .2کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور
کشور ایران در محل اتصال جغرافیایی چهار قاره آسیا ،اروپا ،آفریقا و اقیانوسیه
قرارگرفته است .همین امر سبب شده است تا کریدورهای ترانزیتی بسیار زیادی با
عبور از خاک ایران تعریف شود .بهطورکلی ،کریدورهای عبو ری از ایران را میتوان به
دودسته کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و کریدورهای شرقی ـ غربی تقسیم نمود.
	  .1.2کریدور های شمال ـ جنوب

توافقنامه کریدور شمال  -جنوب در سال  2000در سنپترزبورگ میان سه کشور
ایران ،روسیه و هند به امضا رسید 5.درواقع سه کشور ایران ،روسیه و هند بهعنوان
مؤسسان کریدور شمال  -جنوب شناخته میشوند که بعدها کشورهای قزاقستان،
تاجیکستان ،بالروس و عمان به عضویت این کریدور درآمدند .نقطه شروع و پایان
این کریدور کشورهای حوزه  ،6 CISاروپا و جنوب خلیجفارس است .بدین ترتیب
کشورهایی که در میان این مسیر قرار دارند هرکدام بهتنهایی میتوانند بهعنوان مبدأ یا
مقصد نهایی کاالی ترانزیتی به شمار آیند.
کریدور شمال -جنوب به دوشاخه اصلی برای حمل و توزیع کاال تقسیم میشود.
هرچند یکطرف آن در هر دوشاخه سواحل جنوبی کشور ایران است؛ اما طرف دیگر
آن پس از عبور از خاک ایران به دوشاخه غربی و شرقی تقسیم میشود .ازجمله
دسترسیهایی که بهواسطه فعالسازی کریدور ترانزیتی شمال جنوب با عبور از خاک
ایران ایجاد میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
vvاتصال کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا به روسیه ،اروپا و کشورهای
حوزه قفقاز (شاخه غربی)
vvاتصال کشورهای حوزه  CISبه آبهای آزاد ،کشورهای حوزه خلیجفارس،
قاره آفریقا (شاخه شرقی)
 -5موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا

 -6کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل :روسیه ،اوکراین ،آذربایجان ،ارمنستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان،
قرقیزستان ،قزاقستان و مولداوی و گرجستان
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

 .1.1.2شاخه غربی کریدور شمال ـ جنوب

این کریدور آبهای آزاد حوزه خلیجفارس را به کشورهای حوزه قفقاز ،7ترکیه و
اروپا متصل میکند .حملونقل دریایی کاال در این مسیر ،شیوهای زمانبر و پرهزینه
است؛ چراکه برای حمل کاال باید مسیر طوالنی دریایی را از اقیانوس هند آغاز سپس با
عبور از دریای عمان ،خلیج عدن ،دریای سرخ ،کانال سوئز و درنهایت دریای مدیترانه به
اروپا برسد .مسیر ریلی موازی با کریدور مذکور از بندرها جنوبی ایران در دریای عمان و
خلیجفارس آغازشده و پس از عبور از مرکز کشور از طریق مرزهای آستارا ،جلفا و رازی با
عبور از کشورهای آذربایجان و ترکیه به کشورهای شمالی و غربی دریای خزر و همچنین
اروپا متصل میشود.
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تنها مسیر ریلی که بدون انقطاع ،اتصال موردنظر را برقرار میکند مرز جلفا است که
پس رسیدن قطار به مرز نخجوان ،با عبور از خاک ارمنستان و گرجستان به اروپا متصل
میشود اما در حال حاضر به دلیل مناقشات موجود بین آذربایجان و ارمنستان این محور
کارکرد خود را ازدستداده است .هرچند این مشکل با استفاده از ظرفیت دیپلماسی
قابلحل خواهد بود لکن تاکنون تالش جدی برای رفع این مشکل صورت نپذیرفته است.
دلیل دیگری که این محور علیرغم مزیت نسبی خود نسبت به مسیر دریایی نتوانسته
نقش خوبی در جذب بارهای ترانزیتی نشان دهد بهرهوری پایین شبکه ریلی کشور ایران
است .این مشکل نیز با برنامهای شدن حرکت قطارهای باری و اصالح تراک بندی بهطور
مؤثری قابلحل خواهد بود.

شکل شماره  :2مسیر قرمز ،شاخه غربی کریدور ریلی شمال ـ جنوب
 - 7کشورهای شمالی و غرب دریای خزر

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .2.1.2شاخه شرقی کریدور شمال ـ جنوب

کشورهای هدف شاخه شرقی کریدور شمال ـ جنوب کشورهای شرق آسیا
شامل هند ،چین ،مالزی ،کره ،ژاپن ،تایلند و کشورهای آسیای مرکزی شامل
قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان
است .اصلیترین کارکرد این شاخه ایجاد دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی برای
کشورهای محصور در خشکی حوزه ( CISآسیای مرکزی) است .تنها مسیر موجود
برای ارتباط این کشورها به آبهای آزاد ،کشورهای حوزه خلیجفارس ،آفریقا،
استرالیا ،جنوب و جنوب شرق آسیا عبور از خاک ایران است .ظرفیتی که تاکنون
به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای الزم به نحو مطلوبی فعال نشده است .عمده
بارهای ترانزیتی این محور از نوع ریل پسند 8است .بهعنوان نمونه ،میتوان به بار
غله تولیدی در آسیای مرکزی ،مواد معدنی و زغالسنگ قزاقستان ،پنبه ازبکستان و
ترکمنستان ،معادن سنگ افغانستان و گندم و برنج هند اشاره کرد.
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شکل شماره  :3مسیر قرمز ،شاخه شرقی کریدور ریلی شمال ـ جنوب

 -8بارهای حجیم و سنگینی که مسافتی بیش از  500کیلومتر را برای رسیدن به مقصد طی میکنند

ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

 .2.2کریدورهای شرقی ـ غربی

وجود کریدورهای متعدد شرقی ـ غربی سبب شده است تا ایران برای جذب
سهم کاالی ترانزیتی از این کریدور ها با سایر کشورها رقابت داشته باشد.
بهطورکلی  5کریدور ترانزیتی اصلی برای اتصال شرق به غرب آسیا و اروپا وجود دارد.
یکی از این کریدور ها با عبور از خاک کشور روسیه در شمال دریای خزر ،شرق آسیا
را به شمال اروپا متصل میکند .کریدور بعدی معروف به کریدور «تراسیکا» با عبور از
کشورهای ازبکستان ،ترکمنستان ،دریای خزر ،آذربایجان و ترکیه یا گرجستان به کشور
اوکراین در شمال اروپا منتهی میشود .سه کریدور بعدی که به کریدور های جنوبی آسیا
معروف هستند از طریق مرزهای شمال و جنوب شرقی کشور شامل (دوغارون ،سرخس،
باجگیران ،لطفآباد و اینچه برون) و مرزهای غربی و شمال غربی (شامل جلفا ،بازرگان،
سرو ،رازی ،باشماق و خسروی) آسیا را به اروپا متصل مینمایند.
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طبق بررسیهای صورت گرفته ،نکته قابلتوجه درکریدورهای ترانزیتی شرقی ـ غربی،
عدم مزیت نسبی مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب است بطوریکه ترانزیت کاال
جنوبی کریدور شرقی ـ غربی ،بهمنظور ارتباط چین با اروپای شرقی نسبت
در مسیر
ِ
به شاخههای شمالی این کریدور افزایش طول سیر و افزایش هزینه را در پی دارد؛
بهعبارتدیگر ،حمل کاال از دو مسیر روسیه و کریدور تراسیکا (عبوری از دریای خزر)
نسبت به  3مسیر دیگر که از ایران عبور میکند ،سریعتر و ارزانتر انجام میشود.

شکل شماره  :4مسیر قرمز ،کریدور های ریلی شرقی ـ غربی آسیا

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .3اولویت کریدورهای شمال ـ جنوب برای توسعه ترانزیت
بررسی شبکه حملونقل کشور نشان میدهد علیرغم مزیت ایران در کریدور شمال
ـ جنوب ،عدم تأمین زیرساخت مناسب برای حملونقل کاال سبب شده است تا بار
زیادی جذب این کریدور نشود .برای آنکه برآوردی از حجم بار قابل ترانزیت از شاخه
غربی کریدور شمال ـ جنوب به دست آید ،میتوان از آمار ساالنه ترانزیت بار از مسیر
دریایی کانال سوئز که بهعنوان مسیر دریایی موازی با شاخه غربی ک ریدور شمال
جنوب شناخته میشود (مبدأ و مقصد مشترکی برای حمل کاال دارند) استفاده کرد.
طبق این آمار ،تنها در سال  ۲۰۱۶حدود  ۱۰۰۰میلیون تن کاال از این مسیر عبور کرده
است؛ لکن در مسیر زمینی از خاک ایران علیرغم مزایای صرفهجویی  ٪۴۰در زمان
سیر کاال و  %۳۰در هزینهها نسبت به مسیر دریایی ،کمتر از  8میلیون تن ترانزیت کاال
در سال  ۹۵جذبشده است .دلیل اصلی عدم جذب بار برای شاخه غربی پایین بودن
بهرهوری شبکه ریلی و عدم بهرهبرداری از خط موجود بین ایران ،آذربایجان و ارمنستان
است .شاخه شرقی این کریدور ،هیچ مسیر موازی نداشته و تنها راه اتصال کشورهای
محصور در خشکی حوزه  CISبه آبهای آزاد ،عبور از شاخه شرقی کریدور شمال ـ
جنوب (محور ریلی چابهار ـ سرخس) است .از همین رو نبود زیرساخت مناسب برای
حمل کاال در شاخه شرقی باعث شده است از ظرفیت بالقوه موجود استفاده مناسب
صورت نگیرد.

شکل شماره  :5مسیر قرمز ،کریدور ترانزیتی ریلی شمال ـ جنوب آسیا
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

دیگر مزایای فعالسازی کریدور شمال  -جنوب عبارت است از:
vvافزایش مبادالت کاال بین هند و پاکستان و کشورهای حاشیه اقیانوس هند
با کشورهای روسیه و آسیای مرکزی
vvایجاد شغل و بهبود وضع معیشتی مردم شرق کشور ازجمله استان سیستان
و بلوچستان از طریق ترانزیت کاال
vvکسب میلیاردها دالر درآمد در سال برای کشورهایی که در مسیر کریدور
شمال  -جنوب هستند.
vvکاهش وابستگی تجاری کشورهای جنوبی آسیا به کانال سوئز
vvایجاد قطبهای جدید تولیدی ،اقتصادی و تجاری در منطقه؛
vvافزایش امنیت در منطقه؛

vvبهرهبرداری از ظرفیت  70درصدی معادن شرق کشور؛
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براین اساس جمعبندی بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که الزم است شاخه
شرقی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب اولویت باالتری در توسعه شبکه ریل داشته باشد.
 .۴بندر و ریل؛ دو رکن اصلی فعالسازی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب
توسعه و شکوفایی ترانزیت بدون مهیا نمودن زیرساختهای آن امکانپذیر نخواهد
بود .از همین رو برای فعالسازی جبهه شرقی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب ضروری
است بندر و ریل بهعنوان دو رکن اصلی جذب و حمل کاال بهموازات هم ایجاد و توسعه
یابد .بندر شهید بهشتی در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند قرارداد و از طریق این
آبها با سایر نقاط جهان بخصوص کشورهای شبهقاره هند ،شرق آسیا و آفریقای شرقی
در ارتباط است .در حقیقت چابهار تنها بندر مهم منطقه است که خارج از تنگه هرمز و
خلیجفارس ،به آبهای بینالمللی متصل است.
این بندر بهعنوان مهمترین بندر منطقه نقش بیبدیلی را ازنظر سیاست و راهبرد
ملی در مواقع جنگ تحمیلی و بحرانهای منطقهای ایفا کرده است و نقطهای کلیدی در
اقتصاد و بازرگانی کشور بهحساب میآید .بندر شهید بهشتی چابهار در مقایسه با دیگر

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
مناطق ساحلی جنوب ایران دارای موقعیت ممتازی در امر کشتیرانی و حمل نقل دریایی
است .وجود آبهای عمیق و شرایط مناسب برای پهلوگیری کشتیهای بزرگ در این
منطقه ،صرفه اقتصادی مناسبی برای حمل کاال فراهم کرده است .چابهار ازنظر طبیعی
در عرض جغرافیایی پایینتری قرار دارد و بیش از  30ساعت نسبت به بندرعباس به
دریاهای آزاد نزدیکتر است .همچنین قرار گرفتن در خلیج ،موقعیت ایده آلی را برای
توسعه فیزیکی آینده آن ایجاد نموده است .با توجه به موقعیت راهبردی بندر چابهار
در دریای عمان و منطقه ویژه اقتصادی آن ،اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور نقش
مهمی در فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب خواهد داشت.
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شکل شماره  :6جایگاه ویژه بندر شهید بهشتی چابهار

مسیر ریلی طراحیشده از بندر شهید بهشتی در استان سیستان و بلوچستان آغاز
میشود و بعد از عبور از شهرهای نیک شهر ،ایرانشهر ،زاهدان ،بیرجند ،تربتحیدریه و
مشهد ،ازیکطرف به سرخس و از طرف دیگر ،به نقاط مرزی لطفآباد و باجگیران منتهی

ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

میشود .در حال حاضر امکان جابجایی بار ترانزیتی از طریق راهآهن میان بندرعباس و
بندر امام خمینی در جنوب کشور با بندر امیرآباد در شمال و یا مرزهای رازی و سرخس
وجود دارد (شاخه غربی کریدور شمال ـ جنوب) .بااینحال توسعه کریدور ترانزیتی در
شرق کشور میتواند به جذب بیشتر بار ترانزیتی منجر شود .این خط ریلی عالوه بر حمل
کاالی ورودی و ترانزیتی از بندر ،در جابجایی بار داخلی بین سه استان پهناور سیستان
و بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی نقش مهمی ایفا میکند.
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در حال حاضر ،با توجه به فقدان زیرساخت ریلی و با استناد به آمار سازمان راهداری
تنها در سال  6.4 ،95میلیون تن کاالی داخلی با حمل باالتر از  500کیلومتر (بار ریل
پسند) بین  3استان شرقی کشور جابجا شده است .بدون در نظر گرفتن بار ترانزیتی در
این محور ،حمل این حجم از بار در جادهها معادل تردد ساالنه حداقل  330هزار دستگاه
تریلی شده است .این حجم از تردد تعداد وسیله نقلیه سنگین در جادههای کشور عالوه
بر هدر رفت منابع انرژی و تولید آالینده سبب بروز تعداد زیادی تصادف و هزینههای
ناشی از آن شده است .از همین رو ضروری است با توجه به مزایای حملونقل ریلی
مثل مصرف  1به  7سوخت ،حمل حجیم بار و ایمنی باال ،زیرساخت الزم برای ساخت و
تکمیل محور ریلی چابهار ـ سرخس تأمین گردد.

شکل شماره  :7مسیر نقطه چین ،محور ریلی چابهار ـ سرخس

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .5تاریخچه و وضعیت فعلی بندر شهید بهشتی و خط آهن چابهار ـ سرخس
 .1.5بندر شهید بهشتی چابهار

در سال  ۱۳۵۲طرح جامع تأسیس بندر چابهار مطرح و قراردادهای تأسیس با
پیمانکاران مربوطه منعقد شد .پس از انقالب اسالمی به دلیل کمبود منابع مالی بخشی
از طرح به تعویق افتاد و بخشی دیگر شامل اسکله نصب سریع و موجشکن آغاز و در
سال  ۶۱با توجه به شرایط خاص حاکم بر خلیجفارس (جنگ تحمیلی عراق علیه ایران)
و با تأکید دولت بر لزوم داشتن بندر در خارج از تنگه هرمز و خلیجفارس به انجام رسید.
شایانذکر است این بندر در زمان جنگ تحمیلی به دلیل واقعشدن در کرانه دریای
عمان و دوری از مرکز بحران نقش مهمی در صادرات و واردات کاال ایجاد نموده است.
طرح توسعه بندر شهید بهشتی پس از انقالب سرانجام در سال  ۱۳۸۶آغاز شد و فاز
اول آن در پاییز سال  96مورد بهرهبرداری قرار گرفت .ظرفیت اسمی این بندر پس از
تکمیل و بهرهبرداری فاز  1از  2.5میلیون تن به  8.5میلیون تن ارتقاء یافت .هرچند که
طبق نظر کارشناسان در همین مرحله ،ظرفیت عملیاتی بندر تا  12میلیون تن خواهد
بود .قابلتوجه آنکه برای استفاده حداکثری از ظرفیت این کریدور ترانزیتی ضروری
است نسبت به فازهای توسعه این بندر در سالهای آتی اقدام صورت گیرد؛ اما در حال
حاضر گلوگاه فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب در محور چابهارـ سرخس ،توسعه
پسکرانههای بندر شهید بهشتی بهویژه اتصال ریلی این بندر به شبکه ریلی و امتداد
آن تا سرخس است .از همین رو برای فعالسازی این کریدور ترانزیتی ضروری است تا
همزمان با توسعه و بهرهبرداری از بندر شهید بهشتی ،این بندر به شبکه ریلی و سپس به
کشورهای همسایه خود متصل شود؛ چراکه بهرهبرداری از تمام ظرفیت این بندر بدون
اتصال آن به شبکه ریلی میسر نمیشود.
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
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 .2.5خط آهن چابهار ـ سرخس

محور ریلی چابهار ـ سرخس از  ۲قطعه اصلی تشکیلشده است .قطعه اول آن تحت
عنوان چابهار ـ زاهدان ،امکان اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور را فراهم میکند و
قطعه دوم آنکه در حال حاضر در انتهای فاز مطالعاتی قرار دارد ،امکان اتصال زاهدان به
بیرجند و نهایتاً اتصال به شبکه ریلی در حوالی تربتحیدریه را فراهم میکند .عملیات
عمرانی قطعه اول با طول  ۵۸۰کیلومتر ،بهعنوان یکی از مهمترین پسکرانههای بندر
شهید بهشتی نقش بسزایی در عملیاتی شدن ظرفیت این بندر دارد .این قطعه از سال
 ۸۹وارد فاز اجرایی شده و هماکنون پس از گذشت  ۷سال از شروع پروژه دارای پیشرفت
 ۲7درصدی در زیرساخت است .گفتنی است تکمیل قطعه اول بدون پیشبرد قطعه دوم،
باعث میشود بخش عمدهای از ظرفیت این کریدور ترانزیتی (شاخه شرقی کریدور شمال
 جنوب) فعال نشود؛ بنابراین ضروری است که همزمان با تکمیل این قطعه ،فاز عملیاتیقطعه دوم هرچه سریعتر آغاز گردد.
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با استناد به قانون بودجه  ،۹۶عملکرد مالی قطعه اول از سال  ۹۰تا  ۹۴معادل
 ۷۵میلیارد تومان بوده و بودجه مصوب آن برای سال  ۲۳ ،۹۵میلیارد تومان است.
بهعبارتدیگر در  ۶سال گذشته کمتر از  ۱۰۰میلیارد تومان معادل  %2.2بودجه موردنیاز
برای تکمیل این پروژه از محل منابع دولتی در نظر گرفتهشده است و باقی اعتبارات
جذبشده از محلی غیر از بودجه تأمینشده است .این در حالی است که قانون بودجه
هزینه واحد ساخت این خط آهن را  7.8میلیارد تومان به ازای هر کیلومتر و هزینه قطعه
اول را  4هزار و  500میلیارد تومان پیشبینی کرده است .بنابراین آنچه سبب کندی اجرا
و تکمیل این محور کلیدی برای توسعه شرق کشور شده است ،عدم تخصیص منابع مالی
مناسب در سالهای گذشته بوده است .محدودیت منابع دولتی ،مشکلی است که روند
تکمیل پروژههای عمرانی کشور را با کندی مواجه کرده است؛ از همین رو متولیان امر
مجبور به اولویتبندی برای تکمیل پروژههای در دستساخت هستند .با توجه به میزان
تخصیص اعتبار به پروژه اتصال چابهار به شبکه ریلی مشخص است که این محور ریلی،
علیرغم تأکید مسئوالن ،در اولویت پروژههای در دستساخت قرار ندارد و اگر مانند وضع
فعلی ،بنا به تخصیص قطرهچکانی بودجههای دولتی صرفاً برای فعال نگهداشتن کارگاههای
عمرانی این پروژه است تا دهها سال دیگر نیز این پروژه به سرانجام نخواهد رسید.

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
 .6راهبرد تأمین مالی بدون نیاز به منابع دولتی
تجربه سایر کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که تأمین مالی پروژههای زیرساختی
بزرگ لزوماً توسط حاکمیت و بخش دولتی صورت نمیگیرد .مدلهای متعددی از
روشهای تأمین مالی وجود دارد که بنا بر ویژگیهای پروژه میتوان با استفاده از ظرفیت
بخش غیردولتی سرمایههای زیادی را برای اجرای یک پروژه جذب کرد .این روشها
عالوه بر تأمین مالی پروژه از مزیتهای دیگری چون تضمین کیفیت اجرای پروژه و ارتقاء
بهرهوری برخوردار است .یکی از روشهای مؤثر تأمین مالی استفاده از مشارکت عمومی ـ
خصوصی ( 9)PPPکه میتواند بسیاری از پروژههای نیمهتمام عمرانی را که به حجم باالی
سرمایهگذاری نیاز دارند ،تأمین مالی نماید.
یکی از رایجترین این قراردادها که معموالً در توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای
استفاده میشود ،مدل 10 BOTساخت ،بهرهبرداری ،انتقال است .ازآنجاکه در این روش،
نقش سرمایهگذار ،سازنده و بهرهبردار هر سه بر عهده یک شرکت است ،منافع و مطلوبیت
بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهرهبرداری پروژه همراستا میشود.
این مدل قرارداد مخصوص پروژههایی با توجیه مالی هست که سرمایهگذار پس از
ساخت پروژه تا مدت مشخصی مث ً
ال  20سال طبق ضوابط از پیش تعیینشده ،خود
متولی بهرهبرداری از پروژه است و در طول مدت بهرهبرداری درآمدهای حاصل از پروژه
متعلق به سرمایهگذار بوده که جبرانکننده هزینههای اولیه دوران ساخت و تأمین سود
سرمایهگذاری خواهد بود .به همین دلیل است که کیفیت ساخت پروژههای  BOTنسبت
به پروژههای پیمانی بسیار باالتر است .این پروژه زمانی به بهرهوری کامل خواهد رسید
که سرمایهگذار مدیریت بهرهبرداری از بندر و خط ریلی را بهطور همزمان بر عهده گیرد.
 .1.6هزینه ساخت محور ریلی چابهار ـ سرخس

بر اساس قانون بودجه سال  ،96هزینه واحد تکمیل قطعه اول به طول  580کیلومتر را
 7.8میلیارد تومان به ازای هر کیلومتر و برای ساخت قطعه دوم زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد
9-Private Public Partnership
10-Build Operate Transfer
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ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

به طول  760کیلومتر هزینه واحد  3.8میلیارد تومان برآورد کرده است که درمجموع برای
راهاندازی این محور نیاز به  7.5هزار میلیارد تومان اعتبار خواهد بود .تجربه تخصیص
اعتبارات در چند سال اخیر نشان داده که نمیتوان بازهم منظر اعتبارات دولتی ماند و
زمان آن فرا رسیده است که برای تأمین این میزان اعتبار منبعی دیگر غیر از اعتبارات
دولتی در نظر گرفته شود.
 .2.6ارزیابی اقتصادی شاخه شرقی محور کریدور شمال ـ جنوب
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پروژه اتصال چابهار به سرخس بهعنوان مهمترین زیرساخت توسعه ترانزیتی کشور از
توجیه مالی و اقتصادی باالیی برخوردار است .طبق آمار سازمان راهداری جریان بار داخلی
از این محور در سال گذشته  6.4میلیون تن بوده است .با توجه به ظرفیتهای این کریدور
ترانزیتی ،پیشبینیهایی که برای جذب بار ترانزیتی در سال اول بهرهبرداری در این محور
میشود کمتر از بار داخلی فعلی نیست .بهعنوان نمونه ،در دوره زمانی  5ساله ()95 - 91
تنها از کشور افغانستان به مقصد بندرها جنوبی کشور  10میلیون تن بار ترانزیت شده
است .بهعبارتدیگر ،تنها از همسایه شرقی کشور بهطور متوسط ساالنه  2میلیون تن بار
ترانزیتی به مقصد بندرهای جنوبی حمل شده است .جریان بار ترافیکی پیشبینیشده
برای سال اول بهرهبرداری از این محور با استناد به آمار چند سال اخیر سازمان راهداری و
با در نظر گرفتن جذب  %15بار داخلی و  %80بار ترانزیتی به ریل ،مطابق جدول شماره
 1است .الزم به ذکر است که این برآورد وضعیت فعلی جریان بار بوده است و قطعاً پس از
تکمیل و بهرهبرداری از این مسیر ،بار بیشتری جذب این محور خواهد شد.
جدول شماره  :1برآورد جریان بار ریل پسند داخلی شرق کشور در شاخه شرقی کریدور شمال ـ جنوب

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)
با توجه به تعرفههای فعلی حمل بار داخلی و همچنین تعرفه حمل بار ترانزیتی در
مسیر ریلی بندرعباس ـ سرخس درآمدهای حاصل از بهرهبرداری برای صاحب خط در
سال اول حدود  600میلیارد تومان پیشبینی میشود که بیش از  %90آن درآمدهای
حاصل از حمل بار ترانزیتی خواهد بود.
جدول شماره  :2برآورد درآمدهای حاصل از حمل بار در محور چابهار ـ سرخس
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11با در نظر گرفتن رشد جریان بار  10سال گذشته میتوان انتظار داشت حجم بار
داخلی بهصورت ساالنه  %3و بار ترانزیتی ساالنه  %5رشد داشته است .فرضیات زیر
جهت تأمین مالی  10هزار میلیارد تومانی این پروژه از طریق بخش غیردولتی در نظر
گرفتهشده است.
1 .1کسر ساالنه  %1هزینه کل ساخت با رشد ساالنه  %2بابت تعمیر و نگهداری
2 .2بهرهبرداری  20ساله این محور توسط سرمایهگذار
3 .3افزایش  %10کرایه حمل ترانزیت بهطور ساالنه

با توجه به موارد فوق نرخ بازده داخلی سرمایه بدون اثر تورمی معادل  %13ارزی خواهد
بود.

 52 -11فرانک سوئیس به ازای هر تن

ساخت راه آهن چابهار -سرخس و توسعه بندر چابهار؛
کلیـد تحــول کریدور تــرانزیتی شـمال -جـنوب

 .۷جمعبندی
موقعیت ویژه ایران در کانون اتصال بینقارهای ،ظرفیت منحصربهفردی را برای
جذب کاالهای ترانزیتی ایجاد کرده است و درنتیجه ،الزم است مزایای بسیار ترانزیت
بر توانمندسازی اقتصاد کشور موردتوجه قرار بگیرد .از میان کریدورهای ترانزیتی،
مزیت مطلق ایران در بهرهبرداری از شاخه شرقی کریدور شمال ـ جنوب ضرورت
توجه به این محور ترانزیتی را نمایان میسازد؛ بنابراین بندر و ریل بهعنوان دو رکن
اصلی جهت آمادهسازی زیرساخت الزم برای فعالسازی این کریدور مورد شناسایی
قرارگرفته است .توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و تکمیل محور ریلی چابهار ـ
سرخس میتواند زمینهساز تحول کریدور شمال ـ جنوب باشد .هرچند در حال حاضر
ظرفیت بندر پاسخگوی نیاز چند سال اول بهرهبرداری از این کریدور ترانزیتی است؛
اما پسکرانههای بندر ازجمله اتصال آن به شبکه ریلی و پایانه مرزی سرخس اکنون
بهعنوان گلوگاه اصلی این کریدور شناخته میشود.
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محدودیتهای منابع دولتی در تخصیص اعتبار به این پروژه ،سبب شده است تا
عملیات اجرایی آن پس از گذشت  7سال همچنان با سرعت بسیار کمی پیش رود .با
در نظر گرفتن این محدودیت و ویژگیهای مالی این پروژه در کسب درآمدهای سرشار
حاصل از ترانزیت کاال ،میتوان گفت بهترین راه پیشنهادی برای تکمیل این محور،
استفاده از توانبخش غیردولتی بدون نیاز به بودجه عمرانی دولت در قالب عقد قرارداد
( BOTساخت ـ بهرهبرداری ـ انتقال) است؛ چراکه با توجه به داشتن مشخصات باری
و ترانزیتی این محور ،سرمایهگذار انگیزه حضور بلندمدت و بهرهبرداری از این محور
را خواهد داشت و این امر سبب خواهد شد تا کیفیت ساخت خط تا حد بسیار زیادی
افزایش یابد .در سناریو طرحشده نرخ بازده داخلی  IRRسرمایهگذار پروژه بدون
دریافت تسهیالت برابر  %13ارزی خواهد بود.

شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) مجموعهای متشکل از مراکز و گروههای تحلیلگر
تخصصی است که از سال  ۱۳۷۹باهدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران از طریق سیاستپژوهی و کمک به تصمیمگیری در حوزههای اقتصاد
کالن ،انرژی ،صنعت ،کشاورزی ،حمل و نقل ،مسکن ،تعلیم و تربیت ،سالمت و علم
و فناوری و پیشنهاد سیاست های مناسب به تصمیم گیران ایجاد شده است .با
توجه به گسترش فعالیتهای این شبکه ،در اردیبهشت سال  ۱۳۹۳نام این مجموعه
از «شبکه تحلیل گران فناوری ایران» به «شبکه کانونهای تفکر ایران» تغییر یافت.
«تصمیم سازی و سیاست پژوهی در مسائل کالن کشور»« ،ایجاد زمینه مشارکت
خبرگان در تصمیم گیری»« ،هدایت نخبگان و جوانان انقالبی و استعدادهای برتر
به سمت تیم سازی» از مهم ترین رویکردهای شبکه در سال های گذشته بوده است.
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محور ریلی چابهار ـ سرخس یکی از راهبردیترین کریدورهای ترانزیتی
عبوری از ایران و تنها راه اتصال کشورهای محصور در خشکی حوزه CIS
به آب های آزاد ،محسوب میشود که به دلیل فقدان زیرساخت الزم تا کنون
از این ظرفیت ترانزیتی استفاده نشده است .محدودیت منابع مالی دولت،
مهمترین مانع اجرای این پروژه ارزیابی میشود .باتوجه به منافع اقتصادی
حاصل از بهره برداری خط ریلی چابهار ـ سرخس ضروری است با استفاده
از توان بخش غیر دولتی ،مشکل تامین مالی این پروژه راهبردی حل شود.
با این اقدام و افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار میتوان از موقعیت
ممتاز ترانزیتی کشور در این زمینه بهره برد.

تهران ،خیابان جالل آل احمد
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