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  1400ارديبهشت  – 83يادداشت 

  مصاحبه با خبرگزاري تسنيم و مارين پرس
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  محمد مونسان

هاي مهم در توسعه سواحل و بنادر ايران، سهولت دسترسي به مناطق مركزي ايران و همچنين نقاط مرزي يكي از دغدغه

بوده است كه چهار هدف اصلي را دنبال كرده است: افزايش درآمد ترانزيت كاال، افزايش درآمد گردشگي، افزايش جمعيت 

بوده است  88ن يكي از مطالبات مهم رهبري از سال سواحل مكراافزايش جمعيت ميليوني و احياي مناطق متروكه ايران. 

ا توجه به تواند بمي ، درآمد ترانزيت ايرانبه گفته كارشناسان حمل و نقلكه تاكنون چندان توفيقي نداشته است. از طرفي 

 پايدار، بيشكريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب، درآمدي مسير ايران و قرار گرفتن در آل موقعيت جغرافيايي ايده

يكي از مهمترين عوامل تحقق اين اهداف، اتصال آزادراهي بنادر و سواحل به مركز و  يران ايجاد كند.از درآمد نفت براي ا

سهولت دسترسي به اين براي  دسترسي آزادراهيسوالي كه همواره مطرح بوده است اينست كه آيا نقاط مرزي ايران است. 

گفتگويي در آيا در اسناد باالدستي قوانين ايران، اين ضرورت درك و لحاظ شده است؟  يا خواهد شد؟شده  مناطق فراهم

  اين زمينه با محمد مونسان انجام شده است.

  

بويژه در سواحل مكران بويژه در سواحل مكران بويژه در سواحل مكران بويژه در سواحل مكران و استقرار جمعيت در اين مناطق و استقرار جمعيت در اين مناطق و استقرار جمعيت در اين مناطق و استقرار جمعيت در اين مناطق ايران ايران ايران ايران     و سواحلو سواحلو سواحلو سواحل    از نظر شما آيا زيرساختهاي الزم براي احياي بنادراز نظر شما آيا زيرساختهاي الزم براي احياي بنادراز نظر شما آيا زيرساختهاي الزم براي احياي بنادراز نظر شما آيا زيرساختهاي الزم براي احياي بنادر

        است؟است؟است؟است؟شده شده شده شده فراهم فراهم فراهم فراهم 

هم مولفه م چهاريكي از مهمترين مباني توسعه هر كشوري، توسعه زيرساخت هاي دسترسي به يك منطقه است كه شامل 

جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي است. دو مورد اول داراي اهميت حياتي است ولي مورد اول (دسترسي جاده اي) نقش 

ها، شهرهاي جديد و مراكز صنعتي و خدماتي شكل طراف جادهنظيري در احياي مناطق داخلي سرزمين دارد چراكه در ابي

اي احداث ميشود، امكان استقرار جمعيت در اطراف آن  هر جا جادهيابند. و سفرهاي گردشگري نيز رونق ميرند گيمي

يمه ال فقط نگردد در حاليكه فعمشهد، كل نيمه شرقي كشور احيا مي -مثال با احداث آزادراه چابهار براحتي ميسر ميگردد.

  شمالي و غربي كشور از اين مهم برخوردارند.

  

        است؟است؟است؟است؟    چگونهچگونهچگونهچگونه    هاي كشور براي توسعه سواحل مكرانهاي كشور براي توسعه سواحل مكرانهاي كشور براي توسعه سواحل مكرانهاي كشور براي توسعه سواحل مكرانوضعيت فعلي نقشه آزادراهوضعيت فعلي نقشه آزادراهوضعيت فعلي نقشه آزادراهوضعيت فعلي نقشه آزادراه



قشه ن شود.متاسفانه در نقشه آزادراهي فعلي كشور اولويتي براي دسترسي به بنادر مهم ايران و سواحل مكران ديده نمي

و  وجود ندارد يچ آزادراهيبا هيكشور تقر يمه شرقيكشور است. همانطور كه واضح است در ن ين نقشه آزادراهير، آخريز

هيچ آزادراهي در امتداد سواحل مكران و براي اتصال آزادراهي سال آينده وزارت راه و شهرسازي نيز  20هاي حتي در برنامه

 يجاده ا يفعل ينكه دسترسيا يعني! وجود نداردبنادر مهمي مانند چابهار و جاسك به مركز كشور و مناطق مرزي ديگر 

  .بوده و خواهد بود يرراحت و طوالنيمن، غيرايخطرناك، غ همچنان كشور يبه شرق و جنوب شرق

  

  
  

چگونه ممكن است دسترسي به اين مناطق دشوار باشد ولي جمعيت به اين سواحل سوق يابند؟ اين از محاالت است. بطور 

بين جاسك تا مشهد (قطب جمعيتي شمال شرق كشور) با حركت پيوسته و دائمي اتومبيل بيش مثال راه ارتباطي فعلي 

ساعت زمان الزم است. چگونه ميتوان  30ساعت زمان ميبرد و با لحاظ كردن توقف و استراحت بين راهي بيش از  20از 

هاي ايراني به اين فر خانوادهاحياي گردشگري و سدر چنين شرايطي به احياي جمعيتي سواحل و نيمه شرقي كشور و 

  همچنين استقبال كشورهاي ديگر از كريدورهاي عبوري از ايران اميد داشت؟ مناطق و 

  



  

لومتر يك 1200ن آزادره در حدود يك آزادراه وجود داشته باشد، طول اين جاسك تا مشهد يا بين چابهار تا مشهد ياگر بيا مثال 

 ساعت كاهش خواهد داد. 14الي  10به ساعت  30از ن مناطق را ين ايدر ساعت، زمان سفر بلومتر يك 120خواهد بود كه با سرعت 

ه يرد و تجار و سرمايگ يجا يرانيا يخانواده ها يدر سبد گردشگر يد داشت كه سفر به سواحل جنوبيتوان اميم يطين شرايدر چن

ان ز دو چنديران نياز كشور او سرعت ترانزيت ت كاال يترانزت يمز ،ني. عالوه بر اشوندن مناطق يز حاضر به تجارت با ايگذاران ن

براي احياي بنادر جنوبي كشور و بطور كلي براي احياي مناطق متروكه و كم جمعيت ايران راهي جز اجراي شبكه  خواهد شد.

  راهي متوازن و عادالنه در كشور نيست.آزاد

  

  

  



  

        راه تحقق آن چيست؟راه تحقق آن چيست؟راه تحقق آن چيست؟راه تحقق آن چيست؟    ؟؟؟؟راهي چيست و چگونه بايد باشدراهي چيست و چگونه بايد باشدراهي چيست و چگونه بايد باشدراهي چيست و چگونه بايد باشدآزادآزادآزادآزاداين شبكه اين شبكه اين شبكه اين شبكه 

متاسفانه توزيع امكانات زيرساختي در كشور در چند دهه گذشته و حتي از قبل انقالب، متوازن و با هدف احياي سواحل جنوبي 

در نيمه غربي و شمالي كشور  اغلبهاي آزادراهي و همچنين راه آهن كشور است كه نبوده است كه يكي از نمودهاي آن همين نقشه

هاي تاريخي، لحاظ شدن اولويت احياي سواحل مكران و جهش درآمد تنها اميد براي جبران اين عقب افتادگياند. متمركز شده

) و سند توسعه دريامحور است. 1424ساله (تا سال  25انداز ترانزيتي ايران در اسناد باالدستي مانند سند آمايش سرزمين در چشم

شماتيك نشان داده شده است بطوريكه در اين شبكه، در تمام امتداد سواحل جنوبي و در شكل زير منظور از شبكه آزادراهي بطور 

شوند. همچنين اين شبكه شمالي، آزادراه وجود دارد و تمامي بنادر ايران از طريق آزادراه به يكديگر و به نقاط مرزي متصل مي

كيلومتري، خود را به شبكه آزادراهي  200يك مسافت حداكثر شود كه از هر نقطه دلخواه ايران بتوان مثال با طي آزادراهي باعث مي

براي افزايش درآمد ترانزيت بايد همه بنادر  و ف شوديكشور تعر يراهآزادد شبكه ين حتما بايش سرزميدر طرح آما كشور رسانيد.

ت كاال از كشور چند يرت درآمد ترانزنصويا درهاي مرزي متصل باشند. مهم ايران از طريق آزادراه و راه آهن به يكديگر و به پايانه

نكه درآمد يعالوه بر ارممكن خواهد شد. يجنوب غ-شمال يدورهايشرق به غرب وكر يدورهايران از كريبرابر خواهد شد و حذف ا

 هاي شخصي با سهولت بيشتري ميتوانند به سواحلچراكه اتومبيل تر خواهد شد يز متوازن تر و عقالنين سواحل جنوبي يگردشگر

  جنوبي دسترسي داشته باشند.

  

  

  

   


