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چابهار شاه کلید توسعه شرق کشور

اي در مبادالت ایران با سایر کشورهاي المللی از جایگاه ویژههاي آزاد بینبندر چابهار به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک و دستیابی به آب
بنادر مهم در جنوب ایران و در بخش شمالی دریاي این بندر به عنوان یکی از .منطقه برخوردار بوده، به طوري که شاه کلید توسعه شرق کشور است

اي در مبادالت ایران با المللی جایگاه ویژههاي آزاد بینعمان قرار گرفته است این بندر به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک و دستیابی به آب
اي نزدیک با ن افغانستان، پاکستان و آسیاي میانه، در آیندهاز سوي دیگر این بندر به علت نزدیکی به کشورهایی همچو.سایر کشورهاي منطقه دارد

چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، یکی از نقاط .اي در ترانزیت کاال به این کشورها خواهد داشتاتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه
این بندر در جنوب استان سیستان و .نقش مؤثري ایفا خواهد کردوبجن–کلیدي در حاشیه خلیج فارس و دریاي عمان بوده و در کریدور شمال 

هاي به جاي مانده از ویرانه.بلوچستان واقع شده و به دلیل استقرار در حاشیه دریاي عمان از دیر باز کانون داد و ستد و تجارت و دریانوردي بوده است
لومتري چابهار، گواه روشن رونق دریانوردي و اهمیت استراتژیک این خطه از استان در پنج کی) تیس(ها در یکی از روستاهاي این بندر قلعه پرتغالی

ب سیستان و بلوچستان در روزگارانی است که دول استعمارگر و تجارت پیشه اروپا بازارهاي چین، هندوستان و به طور کلی شرق را جایگاه مناس
در سال .آوردندهاي استعماري و سلطه جویانه خود به شمار میا جزیی از سیاستها رعرضه کاال و مصنوعات خود دانسته و حفظ و تسلط بر آن

طرح جامع تأسیس بندر چابهار مطرح و قراردادهاي تأسیس با پیمانکاران مربوطه منعقد شد و پس از انقالب شکوهمند اسالمی ایران به دلیل 1352
عملیات اجرایی .برداري رسیدطرح شامل اسکله نصب سریع و موج شکن آغاز و به بهرهکمبود منابع مالی، بخشی از طرح به تعویق افتاد و بخشی از

، عمالً به 62به طور جدي آغاز و با تکمیل چهار پست اسکله فلزي در سال 62بندر شهید کالنتري که یکی از دو بندر مهم چابهار است، از سال 
جنگ (با توجه به شرایط خاص حاکم بر خلیج فارس 61بندر مهم چابهار در سال برداري رسید و بندر شهیدبهشتی هم به عنوان دومینبهره

و با تأکید دولت بر لزوم داشتن بندر در خارج از تنگه هرمز و خلیج فارس احداث شد که این بندر در زمان جنگ ) تحمیلی عراق بر علیه ایران
هاي دریایی وجود فعالیت.از دیرباز کانون داد و ستد و رفت و آمد دریایی بوده استتحمیلی به دلیل واقع شدن در کرانه دریاي عمان و اقیانوس هند

و اوایل قرن بیستم، نشانه این است که بنادر مزبور در داد و ستد کاالهاي تولیدي و مورد نیاز بخش شرقی 19در بنادر جنوب استان در اواخر قرن 
خلیج چابهار با بریدگی طبیعی در حاشیه دریاي عمان بوده و در مقایسه با دیگر مناطق .اندل بودهکشور و مبادله با بنادر پاکستان و هندوستان فعا

هاي عمیق در خلیج وسیع، شرایط مناسبی را براي وجود آب.ساحلی و جنوب ایران داراي موقعیت ممتازي در امر کشتیرانی و حمل نقل دریایی است
ترین چابهار به عنوان مهم.ایجاد تأسیسات بندري با هزینه مناسب و صرفه اقتصادي فراهم کرده استهاي بزرگ در این منطقه و پهلوگیري کشتی

اي کلیدي براي تنفس هاي منطقه مجزا و نقطهبندر تجاري در خارج از خلیج فارس از نظر سیاست و استراتژیکی ملی در مواقع جنگ و بحران
رود، قرار گرفتن چابهار در یک خلیج هاي اقتصادي آن به شمار میگردش کار صنایع و فعالیتاقتصادي بازرگانی خارجی کشور و ضمانتی براي 

.دهد که بسیاري از بنادر دنیا داراي این مزیت نیستندآلی را براي توسعه فیزیکی آینده به آن میموقعیت بندري ایده

جنوب- کریدور شمال

هندایران،کشورسهنقلوحملوزرايامضايبهپترزبورگسندر1379ماهشهریوردرجنوب–المللی شمال موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین
درصد40تازمانومسافتنظرازسنتیمسیرهايبامقایسهدرواستاروپاوآسیابینتجارتحلقهترینمهمکریدوراینکهرسیدروسیهو

مسیردرکشورهايواستمیانهآسیايدرترانزیتیمهممسیرهايازیکیجنوب–کریدور شمال .تر استرزانادرصد30تاهزینهنظرازوترکوتاه
ریلیمسیرهايوترمینالها،جادهبنادر،تجهیزوتوسعهبهجانبههمهرقابتیدرهمکاريقراردادهايانعقادواتحادیهتشکیلبایکهرکریدوراین

این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهاي شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریاي خزر به کشورهاي حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس .پردازندمیخود
عمالمحوراینباغقرهدرجنگوقوعازپسکهبودشدهواقعجلفامسیردرجنوب–در ابتدا محور ترانزیتی شمال .کندو جنوب آسیا برقرار می

درتشنجوامنیناعلتبهمدتی. کردپیشنهادترانزیتمسیرعنوانبهراداغستاندرقلعهمافاچبندر–مسکو–ایران، محور سرخس وشدمتروکه
بنادر) خزردریايشمالدر(الگانوخانآستارابنادرمحورمسکو،–سرخسمحوراراستفادهبراياقتصاديتوجیهفقدانوقلعهمافاچمحور
تر از مسیرهاي گذرد بسیار ارزاناین مسیر که بخش مهم آن از خاك ایران می.و بندر عباس پیشنهاد شد) در جنوب دریاي خزر(د و انزلی امیرآبا

.جویی مالی و زمانی به همراه دارددرصد براي صاحب کاال صرفه30سنتی حمل کاال بوده و حدود 
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مختلف بین آسیاي میانه وارده از جمله محاسن این کریدور است که در نهایت موجبات توزیع کاالهاي هاي متعدد و انشعاباتبرخورداري از تقاطع
درکریدوراینبهاستراتژیکبندريعنوانبهچابهاربندراتصالمیانایندروکندمیفراهمغربوشرقحوزهدرراجنوب–مبادالتی شمال 

هاي این زنجیره، و آسیاي میانه نقش مهمی ایفا خواهد کرد که در صورت فعال شدن تمام حلقهشرقیهايهمسایهوکشورشرقبهکاالمبادله
درصدي 20انتقال کانتینر از بندر بمبئی به مسکو حدود یک ماه زمان نیاز دارد در حالی که ترانزیت کانتینري مشابه از طریق دریاي بالتیک افزایش

.داشتهزینه حمل و نقل را در پی خواهد 

جنوب-مزایاي کریدور شمال

افزایش سرعت، تجارت و ترانزیت، افزایش حجم مبادالت کاال بین هند و پاکستان و کشورهاي حاشیه اقیانوس هند با کشورهاي روسیه و آسیاي 
ال به کشورهاي همسایه مرکزي، بهبود وضع معیشتی مردم شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار از طریق ترانزیت کا

غرب، همکاري مناسب بنادر ایرانی با بنادر روسیه و قزاقستان، که بستر -از طریق اتصال محور ترانزیتی شرق) افغانستان، پاکستان، آسیاي میانه(
لغ بر یک میلیارد دالر در کند و به طور کلی کاهش تنش بین کشورهاي حاشیه خزر، درآمد بامناسبی را براي همکاري بیشتر این کشور فراهم می

هاي سال براي کشورهایی که در مسیر این راهگذر هستند، کاهش وابستگی تجارت و ترانزیت کشورهاي جنوبی آسیا به کانال سوئز و ایجاد قطب
.ترین مزایاي این کریدور استخارجی جدید تولیدي، اقتصادي و تجاري در منطقه از مهم

ابهاردالیل استراتژیک بودن بندر چ

300در ورودي خلیج فارس و مدخل اقیانوس هند از موقعیت جغرافیایی حساس و مناسبی برخوردار است، تنها بندر اقیانوسی ایران است، بیش از 
این بندر به ترین فاصله زمینی تا کشورهاي افغانستان، پاکستان و آسیاي میانه را داشته و ترانزیت کاال از طریقکیلومتر مرز دریایی دارد، نزدیک

رود، بهترین راه ترانشیب کاال به بنادر دیگر خلیج فارس ترین بندر براي انجام مبادالت بازرگانی با کمترین هزینه حمل به شمار میمثابه اقتصادي
.باشد و تنها کلید توسعه شرق کشور استمی

چابهار پیشانی توسعه تجارت در سیستان و بلوچستان است

درصد از وسعت کشور 11و بلوچستان چندي پیش در سفر به جنوب استان با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان بیش از استاندار سیستان 
کیلومتر 100سیستان و بلوچستان هزار و : رود، اظهار داشترا به خود اختصاص داده که از این لحاظ به عنوان پهناورترین استان ایران به شمار می

کیلومتر مرز آبی با دریاي عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردي و ترانزیتی از اهمیت 300هاي پاکستان و افغانستان و مرز با کشور
زاد هاي آترین و بهترین راه دسترسی کشورهاي آسیاي میانه به آبفراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسان

درصد سهم بازرگانی کشور را از آن 30با ظرفیتی که در بندر اقیانوسی چابهار وجود دارد سازمان منطقه آزاد باید حداقل : حاتم نارویی افزود.است
کاال به در استان و داراي موقعیت مناسب جغرافیایی بندر براي ترانزیت» پیشانی توسعه تجارت«با توجه به اینکه چابهار : وي گفت.خود کند

هاي چابهار بیان استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت.تر کنندکشورهاي دیگر است باید همه سعی کنند تا این منطقه از استان را فعال
عات را توجه جدي در ایجاد ترین موضونارویی یکی از مهم.گذاران بتوانیم مسیر توسعه چابهار را دنبال کنیمباید با تعامل با فعاالن و سرمایه: داشت

هاي اقتصادي زیرساختی براي جذب باید براي انجام این حرکت مهم، فعالیت: اشتغال مردم استان دانست و براي دستیابی به این هدف گفت
ستان و جنوب شرق توسعه بندر چابهار سبب تحول سیستان و بلوچ: وي تصریح کرد.تري همراه باشدگذاران در منطقه با همکاري گستردهسرمایه

.شودهاي همجوار و کشورهاي همسایه میکشور و حتی استان

2030میلیون تن تا سال 20افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیري در بندر چابهار به 

بارگیري در این بندر مهم با اجراي کامل چهار فاز توسعه بندر چابهار، ظرفیت اسمی تخلیه و : مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان گفت
.یابدمیلیون تن در سال افزایش می20به 
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و اجراي کامل آن طی چهار فاز اجرایی، ظرفیت اسمی آن براي 86شدن طرح توسعه بندر چابهار در سال با اجرایی: سیاوش رضوانی اظهار داشت
خست این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و شامل دو ترمینال کانتینري و اجراي فاز ن: وي افزود.یابدمیلیون تن در سال ارتقا می20به 2030سال 

افزایشسالدرتنمیلیون6بهراآنتنیمیلیون2٫5رسد و ظرفیت متر می100کاالي چند منظوره است که طول اسکله آنها به یک هزار و 
متر در یک الین 500هاي با طول توجه به طول اسکله، امکان پهلوگیري کشتیبا : مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان ادامه داد.دهدمی

از آنجایی که چابهار پل ترانزیت محور شرق کشور محسوب : رضوانی بیان کرد.توانند نسبت به تخلیه و بارگیري کاالهاي خود اقدام کنندمهیا می
آید براساس نیاز و مدل ت، طرح جامعی که براي آن مصوب و به اجرا در میجنوب همواره مدنظر بوده و هس-شود و به عنوان کریدور شمالمی

خوشبختانه از : است، خاطرنشان کرد» گوادر پاکستان«وي با بیان اینکه نقطه مقابل و رقیب ما بندر .تجارت روز جهان طراحی و در حال اجراست
هاي موجود ها و قابلیتریم تا فرصت باقی است بتوانیم جلوتر از ظرفیتنظر عملیات اجرایی ما نسبت به طرف پاکستانی، پیش هستیم و امیدوا

مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و .هاي زیربنایی ببریمبندري در زمینه رشد و شکوفایی منطقه و کشور بهره الزم و کافی را با اجراي طرح
هکتار آن در فاز نخست 119شود که مقدار یرامون این بندر استحصال میهکتار اراضی پ195در طرح توسعه بندر چابهار مقدار : بلوچستان گفت

متر است که به 100طول اسکله یک هزار و : هزار تن بتن نیاز است افزود4رضوانی با اشاره به اینکه براي اجراي فاز نخست این پروژه، .قرار دارد
هاي این طرح را این قطعات نیز در خود بندر ایجاد شده که کارهاي تأمین قطعههاي تولیدشود و کارگاهساخته احداث میصورت قطعات بتنی پیش

با توجه به اهمیت این پروژه با اجراي آن یکی از : هاي مهر ماندگار استان است، تأکید کردوي با بیان اینکه این طرح جزو طرح.دهدانجام می
مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان تصریح .گیردع خواهد کرد، شکل میهاي شگرف و دگرگون کننده استان که کشور را نیز منتفطرح
جاري، عملیات اجراي الیروبی در منطقه آغاز شد که به دلیل سفت بودن بستر دریا، کار را دشوار کرده به با استقرار الیروب در اردیبهشت سال: کرد

اي بودن بستر دریا هر چند سفت و صخره: رضوانی گفت.ار متر مکعب آن اجرا شده استهز300میلیون متر مکعب حجم پروژه، 17طوري که از 
هزینه اجراي : وي ادامه داد.کندتر میهاي نگهداري و الیروبی را کاهش و طوالنیروند اجراي الیروبی را با تأخیر مواجهه کرده اما این ویژگی هزینه

درصد آن از محل صندوق ارزي تأمین و پرداخت شود ولی تا این لحظه هیچ گونه اعتباري 70د میلیون دالر است که مقرر ش341این طرح بزرگ 
میلیارد تومان 120با وجود عدم اختصاص اعتبار به این طرح، : مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان اضافه کرد.اختصاص داده نشده است

رود همگام با اتمام امید می: رضوانی بیان داشت.ي و فروش اوراق مشارکت تأمین و پرداخت شده استاز محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانورد
شوند نیز توسعه یابند تا بتوان از هاي مربوطه از جمله راه آهن، جاده و بندر که به عنوان سه اصل مهم در ترانزیت محسوب میطرح، سایر بخش

اي از راه در این مسیر انجام خوشبختانه در بحث ترانزیت یک قسمت عمده: وي خاطرنشان کرد.را ببریمگذاري صرف شده حداکثر استفاده سرمایه
رود اتصال خط ریلی به منطقه چابهار ترانزیت کاال از این منطقه، شده و خط آهن هم کلنگ آن توسط رئیس جمهور به زمین زده شد و امید می

تاریخچه بندر چابهار از زمان : مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان گفت.همگان به ارمغان آورداستان و کشور را دگرگون و رونق را براي 
میانه هخامنشیان تاکنون همواره به عنوان مرکزیت ترانزیت مطرح بوده، چنانکه کاالهاي مختلف از طریق این بندر به کشورهاي هند، چین و آسیاي 

شدن کریدور این موقعیت کنونی بندر چابهار را باید به عنوان یک مزیت ویژه همواره مدنظر داشت و با فعال: واري کردرضوانی اظهار امید.شدبرده می
.جویی کردها در وقت و زمان نیز صرفهجنوب ضمن کاهش شدید هزینه- شمال

شوداندازي میپاکستان راه- خط کشتیرانی مسافربري چابهار

اي سازمان بنادر و دریانوردي به ویژه در منطقه چابهار و با تکمیل هاي توسعهبه دنبال طرح: تان و بلوچستان گفتمدیرکل بنادر و دریانوردي سیس
سیاوش رضوانی .اندازي خط کشتیرانی مسافري در منطقه گواتر چابهار با کشورهاي همجوار فراهم شده استشدن زیربناهاي الزم، مقدمات براي راه

هاي گردشگري، تفریحی، توریستی و حتی شکن چند منظوره، زمینه براي توسعه طرحهاي چند منظوره و احداث شش موجبا ایجاد اسکله: افزود
گذار بخش خصوصی که از افراد سرمایه: مدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان و بلوچستان تصریح کرد.تجاري در منطقه چابهار به وجود آمده است

جایی مسافران اقدام پاکستان به جابه-گی کرده تا نسبت به خرید شناور مسافري و فعال کردن آن در مسیر چابهاربومی منطقه است، اعالم آماد
هاي کار شناورهاي مسافري و تجاري و به تبع آن حضور اداره کل بنادر و دریانوردي و گمرك و نیز دیگر بخشبا آغاز به: رضوانی یادآور شد.کند

اي که سالیان زیادي است که در منطقه با توجه به اینکه مشاوران با تجربه: وي ادامه داد.طقه شتاب بیشتري خواهد گرفتمربوطه، رونق اقتصادي من
.گذاران عالقمند در چابهار بسترسازي و فراهم شده استحضور دارند، در این طرح دخالت داشته و شرایط الزم براي جذب سرمایه
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

تواند به پویایی بیشتر این بندر شتاب دوچندان بخشد، هایی که مییکی دیگر از فرصت: و بلوچستان بیان کردمدیرکل بنادر و دریانوردي سیستان
اداره کل بنادر و دریانوردي در قالب » مدیریت، حاکمیت و مالکیت«هاي منطقه ویژه آن است که این امر با رعایت سه اصل استفاده از ظرفیت

کنوانسیون 28فعالیت این سازمان کامالً تخصصی بوده به طوري که تاکنون به : رضوانی خاطرنشان کرد.ده استاي به هیئت دولت ارائه شالیحه
سال 10افزون بر : افزود) المللی دریاییسازمان بین(وي با اشاره به عضویت ایران در آیمو .کندها تبعیت میالمللی ملحق شده است و از قوانین آنبین

مدیرکل بنادر و .رح ممیزي عضویت داریم و یک نماینده ثابت نیز از سوي کشورمان که مرکز آن در لندن است، حضور دارداست که ما در این ط
هر سال از طرف ممیزي طرح آیمو تحت کنترل قرار داریم و سال گذشته داوطلب طرح ممیزي این : دریانوردي سیستان و بلوچستان تأکید کرد

درصد قوانین اداره کل بنادر و 30: رضوانی گفت.تحت ممیزي آیمو قرار گرفتند) ره(، بندرعباس و بندر امام خمینی سازمان شدیم که در این جریان
وي .شودالمللی و مطابق با استانداردهاي جهانی اداره میدرصد آن براساس معیارها و قوانین بین70دریانوردي تابع قوانین و ضوابط داخلی است و 

اي و زیربنایی این اداره کل در منطقه چابهار از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردي تأمین و هاي توسعههاي طرحهزینهتمامی : اضافه کرد
.هاي شایانی کرده استهاي عمرانی و شهري چابهار نیز کمکهاي طرحشود و عالوه بر آن این اداره کل به هزینهپرداخت می


