ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﺳﺮﺧﺲ؛ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾ

ﺳﯿﺪﻣﯿﺜﻢ ﻻﺟﻮردی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠ ﻃ ﯾﺎدداﺷﺘ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ از ﻣﻨﺎﺑﻌ ﻏﯿﺮ
از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘ ﻫﻤﭽﻮن آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻠ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ دورﺗﺮ از
ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﮐﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از راﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﻤﺘﺎز دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺗﺼﺎل  ۳ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺎره اﯾﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻋﺒﻮری از اﯾﺮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺮﻗ ـ ﻏﺮﺑ و ﺷﻤﺎﻟ ﺟﻨﻮﺑ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺼﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ آﺳﯿﺎ ) CISو ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز( ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﺮان دراﺗﺼﺎل ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺷﺮﻗ ـ ﻏﺮﺑ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻗﯿﺐ درﯾﺎﯾ) ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ( و زﻣﯿﻨ) ﻋﺒﻮری از ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﺧﺰر( ﺣﺠﻢ ﺑﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ ـ ﺟﻨﻮﺑ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﮐﺎﻻ از ﺷﻤﺎل آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮری از ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﻤﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﺗﻮزﯾ ﮐﺎﻻ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﻃﺮف آن در ﻫﺮ دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻃﺮف دﯾﺮ آن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗ) ﺷﺮق درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  (CISو ﻏﺮﺑ
)ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ،آبﻫﺎی آزاد ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ ﮐﺎﻻ
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺷﯿﻮهای زﻣﺎنﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧ درﯾﺎﯾ را از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﺧﻠﯿ ﻋﺪن ،درﯾﺎی ﺳﺮخ ،ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ و درﻧﻬﺎﯾﺖ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺪور ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﻨﺪرﻫﺎ ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﻓﺎرس آﻏﺎزﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺮزﻫﺎی آﺳﺘﺎرا ،ﺟﻠﻔﺎ و رازی ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ و ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﺷﻮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ )ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﮐﺮه ،ژاﭘﻦ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی )ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ،ازﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﯾﺠﺎد
دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ ﺣﻮزه ) CISآﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻋﺒﻮر از ﺧﺎک اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر از ﻧﻮع رﯾﻞ ﭘﺴﻨﺪ
)ﺑﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و ﻃ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻏﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧ و زﻏﺎلﺳﻨ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﭘﻨﺒﻪ ازﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻣﻌﺎدن ﺳﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧ ﻫﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ اﺗﺼﺎل ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺲ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﺧﻂ رﯾﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺤﻮر رﯾﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ از  ۲ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠ ﺗﺸﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻪ اول آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ زاﻫﺪان ،اﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ
ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﻗﻄﻌﻪ دوم آن ،اﻣﺎن اﺗﺼﺎل زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺲ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ ﻗﻄﻌﻪ اول
ﺑﺎ ﻃﻮل  ۵۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،از ﺳﺎل  ۸۹وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾ ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۷ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﭘﺮوژه دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺪود ۳۰
درﺻﺪی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﻗﻄﻌﻪ اول ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻗﻄﻌﻪ دوم ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ
)ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ‐ ﺟﻨﻮب( ﻓﻌﺎل ﻧﺸﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ،ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻗﻄﻌﻪ دوم
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻟ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۷۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺘﺎزﮔ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ،۹۶ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟ ﻗﻄﻌﻪ اول از ﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ  ۹۴ﻣﻌﺎدل  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب آن ﺑﺮای ﺳﺎل
 ۲۳ ،۹۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﺮ در  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ۲.۲درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای

ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑ دوﻟﺘ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺬبﺷﺪه از ﻣﺤﻠ ﻏﯿﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ آﻫﻦ را  ۷.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ اول را  ۴ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای ﮐﻞ ﭘﺮوژه  ۷۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾ از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣ ـ
ﺧﺼﻮﺻ (PPP) اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮاﻧ را ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۹ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۷ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ورود ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮاﻧ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ع( ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد درزﻣﯿﻨﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ از ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ اﺣﺪاث و ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ
ﮐﻤ ﺑﻪ دوﻟﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺷﺘﻐﺎل و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﻮر رﯾﻠ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﺳﺮﺧﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ‐ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﻤﻮدی

