ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﯾﺎه اﻗﺘﺼﺎدی‐ﺳﯿﺎﺳ اﯾﺮان ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر
راه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب دﻧﯿﺎ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪادادی ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘ ﺳﯿﺎﺳ ـ
ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻧﺮان ﮐﺮده ،ﺗﻌﻠﻞ اﯾﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﺑ ـ ﺧﺎﮐ اﯾﺮان ﺣﺘ ﻋﻠ رﻏﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ ـ ﻧﻈﺎﻣ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی رﯾﻠ ـ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺮان ،در ﺣﺎل ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺻﻠ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ در ﺷﺮق
)ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و روﺳﯿﻪ( و ﻏﺮب )اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﺎ( ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی رﯾﻠ ،ﺟﺎدﻫﺎی ،درﯾﺎﯾ و ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭼﯿﻦ در اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.ﻓﺎرغ از اﯾﻨﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻣﺎن اﺟﺮاﯾ در اﯾﺮان دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻫﺎﯾ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
اروﭘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ﻣ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿ ،ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اروﭘﺎ و ﭘﻞ
ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺠﻤ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺟﺎده ای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎدﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزادﺳﺎزی
واﻗﻌ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب؛ ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻌﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﺷﻮد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی  ۱۰ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺎدﻫﺎی داﺧﻠ و اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی دو ﮐﺮﯾﺪور
رﯾﻠ ﺷﻤﺎﻟ ـ ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﺮﻗ ـ ﻏﺮﺑ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻼﻧ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه  CISدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
از دﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی دو ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و ﺷﺮق اروﭘﺎ )ﻫﻨﺪ و روﺳﯿﻪ( ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ‐ ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان‐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد اﺳﺖ.
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب و ﺟﺎﯾﺎه اﯾﺮان
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ‐ ﺟﻨﻮب ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠ اﺳﺖ :ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ‐ ﺧﻠﯿﻓﺎرس‐ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر
)ﯾﺎ ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﯾﺎی ﺧﺰر( ‐ ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎراﺧﺎن‐ ﻣﺴﻮ‐ اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟ و ﺷﺮﻗ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﯾ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﯾﺮﮐﺮﯾﺪور در ﺧﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ
زﯾﺮﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﺧﺎک اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺟﺎده ای و رﯾﻠ در
ﺻﻮرت ﺗﻤﯿﻞ راه آﻫﻦ ﺧﻮاف ـ ﻫﺮات( ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ ـ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )رﯾﻠ ،ﺟﺎده ای و
درﯾﺎﯾ از ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد( ،ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ـ ﻗﻔﻘﺎز ـ روﺳﯿﻪ )ﺟﺎده ای ،رﯾﻠ و درﯾﺎﯾ از ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟ در ﺻﻮرت ﺗﻤﯿﻞ راه آﻫﻦ رﺷﺖ ـ
اﻧﺰﻟ ـ آﺳﺘﺎرا( و ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ـ ﺗﺮﮐﯿﻪ )اﻋﻢ از زﻣﯿﻨ و رﯾﻠ (اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺴﺮﯾ در دو ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ و ﻧﯿﺰ ﻗﺰوﯾﻦ ـ رﺷﺖ ـ آﺳﺘﺎرا از اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر از اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺼﺎل راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﯾﻠ ﺗﺮﻧﺰﯾﺘ و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب :ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ /ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد از ﻣﺴﯿﺮ »ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ‐ ﺧﻠﯿ ﻋﺪن
)ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب( ‐درﯾﺎی ﺳﺮخ‐ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ‐ﺗﻨﻪ ﺟﺒﻞاﻟﻄﺎرق‐ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ‐درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ‐درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿ «اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و اﻣﻮر ﺗﺸﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی،
ﺑﺮآورد ذیﻧﻔﻌﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺘ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ
 ۲۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و  ۳۰درﺻﺪ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮی دارد.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ،ﺷﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‐ آﺳﺘﺎرا‐ ﺑﺎﮐﻮ‐ آﺳﺘﺮاﺧﺎن‐ ﻣﺴﻮ‐ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‐ ﯾﺰد‐ اﯾﻨﭽﻪﺑﺮون‐ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن‐ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‐ ﻣﺴﻮ‐ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‐ ﻣﺮز ﻧﻮردوز‐ ارﻣﻨﺴﺘﺎن‐ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن‐داﻏﺴﺘﺎن‐ ﻣﺴﻮ‐ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﯾﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر( ‐ ﺳﺮﺧﺲ‐ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن‐ ازﺑﺴﺘﺎن‐ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‐ روﺳﯿﻪ
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﯾﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر( ‐ ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن‐ ﺗﺮﮐﯿﻪ‐ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه‐ ﺑﻨﺪر ﺳﺎﻣﺴﻮن‐ ﺑﻨﺪر ﻧﻮروﺳﯿﺴ ‐ﻣﺴﻮ‐ ﺳﻨﺖ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)ﯾﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر( ‐ ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن‐ ﺗﺮﮐﯿﻪ‐ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه‐ ﺑﻨﺪر ﺳﺎﻣﺴﻮن‐ ﺑﻨﺪر اودﺳﺎ‐ اوﮐﺮاﯾﻦ‐ ﻣﺴﻮ‐ ﺳﻨﺖ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎ :راه آﻫﻦ رﺷﺖ‐آﺳﺘﺎرا؛ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب
اﻣﯿﻦ ﺗﺮﻓ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺪﺗ ﻗﺒﻞ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﮐﺸﻮر
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دوﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﯾ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟ ﺑﺮﮔﺰاری راﻟ دوﺳﺘ
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻧﯿﺰه ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﺳﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد و اﻧﯿﺰه ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮری از
اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺘ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس در اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ ،رﯾﻠ ،درﯾﺎﯾ و ﺟﺎدهای
در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و وزارت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ روﺳﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾ ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ ارﺗﺒﺎط دو
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را در دراز ﻣﺪت در اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎه دارد.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺷﺎﺧﻪ رﯾﻠ ﮐﺮﯾﺪور را ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮاﻧﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راهآﻫﻦ رﺷﺖ‐آﺳﺘﺎرا ﻧﺸﺎن از اﻧﯿﺰه ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب و رﻓ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور دارد.
ﺗﺮﻓ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آﻣﺎدﮔ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب وﺟﻮد دارد ،ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
وی از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ﺧﺒﺮ داده و اﻓﺰوده ﺑﻮد :ﮐﺎرﮔﺮوﻫ در ذﯾﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾ وزرای راه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی را ﭘﯿﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زودی اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻮﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﺮﯾﺪور را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮاﻧ و ﻣﺰاﯾﺎی راه اﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب
ﺗﺮﻓ ﮐﺮﯾﺪور ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎده ،رﯾﻞ،
ﺑﻨﺪر و  ،...ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ ،روﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ
دو ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪور را ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﮔﺮدﺷﺮی ،رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ،اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ
و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﮐﺮﯾﺪور ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﯾﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﺪل ﻣﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺮﯾﺪور ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﻧﺎﺷ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﯿﺎس ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ در ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
اداﻣﻪ دارد.
ﭼﺮا ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤرﺳﺪ؟
ﺗﺮﻓ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد:
ﻓﻘﺪان روﯾﺮد ﺟﺎﻣ ﻧﺮ در ﮐﺸﻮر اﻣﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟ ﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺪور
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻏﯿﺮ اﺟﺮاﯾ و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘ
در ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﺎن ﺑﺎر در ﺗﻮاﻓﻘﺎت دوﻟﺘ
ﺑﺨﺸ ﻧﺮی در ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻮرﯾﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺪاﻣﺎت در داﺧﻞ و ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ
روﯾﺮد ﻏﺎﻟﺐ دوﻟﺘ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺧﻠﻖ ارزش و اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر
روﯾﺮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﺻﺮف ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور
ﻧﺮش زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﻮری

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮش دوﻟﺘ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿ و ﻏﻔﻠﺖ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﻣﻌﺎون آﺧﻮﻧﺪی :راه آﻫﻦ رﺷﺖ اﻧﺰﻟ ﺗﺎ  ۲.۵ﺳﺎل دﯾﺮ
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب و ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺪﺗ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑ در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺗﻬﺮان و از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ ﻗﺰوﯾﻦ‐رﺷﺖ در دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ
اﻧﺰﻟ و آﺳﺘﺎرا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ ﻗﺰوﯾﻦ‐رﺷﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣ رﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ رﺷﺖ‐اﻧﺰﻟ ﻧﯿﺰ ﻃ ۲.۵ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣ رﺳﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ رﯾﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ رﺷﺖ‐آﺳﺘﺎرا؛  ۵ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ رﺷﺖ‐آﺳﺘﺎرا اﺷﺎره و اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺘ ۱۷۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣ رﺳﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد
ﺧﺎدﻣ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﺎه
ﮐﻼن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺲ ﮐﺮاﻧﻪ رﯾﻠ و ﺟﺎده
ای آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ زاﺑﻞ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻣﺸﻬﺪ ﻣ رﺳﺪ در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب در دﯾﺪار ﭘﻮﺗﯿﻦ و وﻻﯾﺘ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺴﺮﯾ در راه اﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺪی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠ دﯾﺪار دو ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ ﻣﺸﺎور رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ در ﻣﺴﻮ ﺑﻮد.
راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗ ﮐﺮدن راه آﻫﻦ ﮔﺮﻣﺴﺎر ـ اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ آن ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘ راه آﻫﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾ ﻗﺮارداد آن اﻣﻀﺎ ﺷﺪ.
ﺟﺮﺋﯿﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ‐وﻻﯾﺘ درﺑﺎره ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب /ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر

وﻻﯾﺘ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دﯾﺪار دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،از اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ روﺳﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ،از ﻫﻤﺎریﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ راهآﻫﻦ
ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃ ده روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺮﻗﮐﺮدن راهآﻫﻦ اﯾﻨﭽﻪﺑﺮون‐ ﮔﺮﻣﺴﺎر در ﺷﻬﺮ ﺳﺎری آﻏﺎز ﺷﺪ و آﻗﺎی
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺮﯾﺪور ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ـ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ از آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑ
و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ ۴۰ درﺻﺪی در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﭘﯿﯿﺮی و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب و ﭘﯿﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺳﺮﺷﺎزی را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﯾ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺎ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ.

