معاونت حمل ونقل – ارديبهشت 96

1

2
3

4

توسعه بندر گوادر براي ايران يك فرصت محسوب ميشود و يا تهديدي است براي آينده
حملونقل كشور؟

آيا توسعه چابهار در شرايط فعلي حملونقل كشور ضرورت دارد؟

آيا اتصال بندر چابهار به بندر گوادر اقدام صحيحي است و همراستا با منافع كشور
ميباشد؟

ايران براي مواجهه با توسعه بندر گوادر چه بايد انجام دهد؟

 قابليتها

 رسيدن به ظرفيت حمل  400ميليون تن بار در سال [1] 2045
 عمق14/5 :متر ][2
 كشتيها تا وزن  300هزار تن ][2
 عملكرد
 500 هزار تن سال [3] 2016
 پيشبيني عملكرد در سال  ،2017يك ميليون تن ][4

 دسترسي به كشورهاي منطقه
 نزديكترين بندر آبهاي آزاد به كشورهاي  Landlockedآسياي ميانه و افغانستان ][2

 برقراري امكان دور زدن افغانستان جهت ايجاد تجارت پاكستان و آسياي ميانه از طريق مرزهاي
چين با تاجيكستان ،قرقيزستان و قزاقستان ][1

 نقش در آينده

 گوادر به عنوان بندر دروازهاي پاكستان و هاب منطقهاي در كالس جهاني ][1
 رقابت با بنادر امارات از طريق تقويت اتصاالت و ارتباطات با كشورهايlandlockedدرياي خزر ][2،4
 داراي پتانسيل جهت تبديل به هاب منطقه و بندر ترنشيپمنت ][2
 قادر به ارائه خدمات به بزرگترين كشتيهاي جهان و تانكرهاي عظيم نفتي ][3
 تبديل گوادر به هاب منطقهاي  20كشور از سريالنكا تا عراق ][4

 مانيتورينگ چين بر جريان انرژي خليج فارس و تحركات دريايي هند ][4
 ايجاد خط ترانزيتي تركيه ،ايران ،پاكستان ،چين درصورت اتصال چابهار به گوادر و اتمام پروژه درحال

ساخت زاهدان – چابهار ]مركز سياستهاي راهبردي وزارت راهوشهرسازي[

تجارت چين و آسياي ميانه ()43 b$
اين تجارت از مسير ريلي ترنس
سيبري ارجحيت دارد.

تجارت چين و اروپا ()740b$
بخشي از اين تجارت كه با مبدا و
يا مقصد شرق چين است ،همچنان
از مسير دريا سير داده ميشود
بخشي كه به مبدا يا مقصد غرب
چين است ،از مسير  CPECقابل
عبور است.

تجارت اروپا و آسياي ميانه ()60 b$
انتقال اين تجارت به مسير پاكستان و
 ،CPECصرفا موجب طوالنيتر شدن
مسير ميشود.

تجارت هند و آسياي ميانه ()7 b$
با توجه به اختالف ميان كشور هند
و پاكستان ،انتقال اين تجارت به
مسير پاكستان-CPEC-چين و
نهايتا آسياي ميانه شدني به نظر
نميرسد.

تجارت آفريقا و آسياي
ميانه (كمتر از نيم
ميليون دالر)

جمعبندي نظرات:

 -1عليرغم مطالب منتشره ،بندر گوادر صرفا مسيري است براي صادرات و واردات غرب كشور
چين و بدنبال اتصال به كشورهاي آسياي ميانه نميباشد -از اين منظر رقابتي با بندر
چابهار و كريدور شمال-جنوب ندارد.
 -2از نقطه نظر سازمان بنادر ،بر خالف بندر چابهار ،بندر گوادر با توجه به ويژگيهاي طبيعي،
قابليت تبديل به بندر كالس جهاني را ندارد.
 -3بندر گوادر ميتواند در آينده به عنوان هاب منطقه ايفاي نقش كند -با توجه به شرايط
سياستهاي توسعه بندر چابهار ،رقيب اين بندر محسوب نميشود.
 -4در صورت ايجاد پسكرانه مشترك (چين ،تركيه ،آسياي ميانه ،افغانستان) ميان دو
بندر ،اين دو بندر رقيب محسوب ميشوند.

شهيد رجايي

چابهار

 ظرفيت كنوني 100 :ميليون تن در سال
 عملكرد (ميليون تن):

 ظرفيت كنوني 2/5 :ميليون تن در سال
 عملكرد (ميليون تن):
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 ظرفيت توسعه 85 :ميليون تن در سال 2020
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 ظرفيت خالي 20 :ميليون تن
 ظرفيت توسعه150 :ميليون تن
 ظرفيت خالي محور ريلي متصل به بندر2/4 :
ميليون تن

جمعبندي نظرات:

 -1توسعه بندر چابهار با نگاه به نيازهاي داخلي آينده و تاثيرات اجتماعي همچون
برقراري امنيت و توسعه شرق كشور ،قابل توجيه است.
 -2توسعه متوازن و همه جانبه صنايع جنبي در منطقه آزاد چابهار ،ميتواند بندر چابهار را به
محل ايجاد سفر تبديل نمايد.
 -3بندر چابهار محلي جذاب براي سرمايهگذاران خارجي (هند ،چين ،ژاپن ،عمان و  )...است
كه ميتواند با بهرهمندي از تجارب بينالمللي همراه باشد.

چابهار دروازه
واردات و صادرات
گوادر به عنوان بندر
فرامرزي چين

گوادر در نقش هاب
منطقه

عدم توجيه اتصال

چابهار فعال در
ترانزيت منطقه

عدم توجيه اتصال

چابهار به عنوان
هاب منطقه

توسعه فضاي كاري

تضعيف بندر چابهار،
تضعيف بندر چابهار،
رونق نسبي ترانزيت
ايجاد فضاي رقابتي
سهولت صادرات و
زميني (نيازمند آناليز
واردات زميني
هزينه-فايده)

توقف توسعه بندر چابهار
• حفظ ظرفيت بندر چابهار در حد
 2/5ميليون تن

حفظ شرايط موجود

ورود به فضاي رقابت

• پيشبرد سرمايهگذاري با شركاي هندي

• افزايش سرمايهگذاري در چابهار

• دستيابي به ظرفيت  8ميليون تن در
چابهار

• چابهار به عنوان هاب منطقه

• چابهار به عنوان  feeder portبندر گوادر

• تامين نيازهاي چين از طريق ترانشيپمنت در چابهار
• گوادر بندر تخصصي جهت اتصال غرب چين به آبهاي آزاد
براي مصارف چين و پاكستان ()CPEC
• بررسي اتصال چين به بندر چابهار همراستا با ايده

• منتفع شدن از توسعه گوادر جهت
برقراري امنيت در منطقه و ...

OBOR

• حفظ حداقل عملكرد بار به عنوان feeder

• رسيدن به مقياس اقتصادي براي چابهار و كاهش هزينه
واحد حمل در مقياس عملكرد باال

• از دست دادن بخش عمدهاي از بازارهاي
منطقه و اعطاي آن به گوادر

• افزايش هزينه واحد حمل در مقياس عملكرد كوچك با توجه
به حجم عظيم سرمايه گذاري

• وابستگي شديد چابهار به عملكرد بندر
گوادر

• امكان شكست در رقابت با گوادر و حذف شدن از بازارهاي
رقابتي

• رونق ترانزيت زميني از بندر گوادر

• ايجاد اتصال چابهار به گوادر از طريق دريا

• توجيه دولتمردان جهت كاهش
انتظارات از عملكرد بندر چابهار در
حملونقل آبهاي آزاد

• عدم توجيه اتصال زميني دو بندر

• يافتن سرمايهگذاران بينالمللي جهت جذب سرمايه
 كنسرسيوم رقباي چين
 چين

• توسعه متوازن صنايع منطقه چابهار

• بهرهمندي از تجارب بينالمللي براي رقابت بهتر با گوادر

• حذف كامل از حملونقل
بينالمللي دريايي بازار جديد عرب

بندر بزرگ مقياس گوادر

