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مسیر ایران ،کوتاه و کمهزینه
کارشـناس و تحلیلگـر لبنانـی دربـاره مهمتریـن مزایـا و
فواید حمـل و نقل ریلـی از ایـران بـرای صـادرات کاالهای
چینی به اروپا نسـبت به خطوط ریلی دیگر مانند چین
 قرقیزسـتان  -ازبکسـتان گفـت:چیــن بیــن 10هــزار تــا 15هــزار کیلومتــر از اروپــا در یــک
خط زیگزاگــی فاصلــه دارد کــه حمــل و نقــل کاال از طریق

د
ک کتر بشاره ح ان
ارشناساق

ت
صادبی نالملل

◾

◾ابتدا اهمیت حملو نقل
ریلی را در مقایسه با حملونقل
دریایی و هوایی توضیح دهید؟

سرمایهگذاری در زمینه خطوط
ریــل ــی ،ی ــک اق ـ ــدام عــالــی بــرای
افــزایــش رشــد اقتصاد جهانی
است؛ بهگونهای که این بخش موفقیتآمیزترین
راه با فراوانی و امنیت باالست .همچنین حملونقل
زمینی از طریق خطوط ریلی امروز به شریان اصلی
اقتصاد بیشتر کشورهای اروپایی تبدیل شده است
و چین بهعنوان دومین اقتصاد بــزرگ جهان ،از
دهه 90میالدی سرمایه گذاری در این عرصه را آغاز
کرده است .حملونقل ریلی همچنین در مقایسه
با حملونقل هوایی و دریایی هزینهها را به میزان
 40درصد کاهش میدهد.
سرمایه گذاری در زمینه حملونقل زمینی از طریق
راه آهــن عــاوه بر توسعه روستایی در کشورهای
مختلف بهافزایش سرمایهگذاریهای صنعتی و
تجاری نیز کمک میکند ،به طوریکه نوید افزایش
تولید ملی به ویــژه در کشورهای در حال توسعه با
نرخهایی را میدهد که ممکن است ساالنه بیش از
 10درصد باشد.

◾

◾با توجه به روابط خوب چین و ایران از یک سو و
روابط اقتصادی چین و اروپا از سوی دیگر و همچنین
تنشهای دو طرف با آمریکا ،ایران چگونه میتواند
نقش برجستهای در زمینه حملونقل ریلی شرق و
غرب داشته باشد؟

باتوجه به روابط پرتنش چین و آمریکا از یک طرف
و ایران و آمریکا از طرف دیگر ،الزم بود چین بهعنوان
مخزن تولید کاالهای مصرفی مختلف صادراتی به
بسیاری از کشورهای جهان ،بر روابط نزدیک با ایران
کهدارایمنابعطبیعیبسیاربزرگیاست،تکیهکند.
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دریــا را بــه یــک کار طوالنــی و پرهزینــه تبدیــل میکنــد.
زمــان حمــل و نقــل کاال از طریــق دریــا نیــز بســته بــه نــوع
کشــتیهای حامــل آن چندیــن مــاه اســت .حمــل کاال از
طریــق هوایــی نیــز بــه هواپیماهــای ترابــری غــول پیکــر بــا
هزینــه بســیار بــاال نیــاز دارد ،امــا ایجــاد خطــوط حمــل و
نقــل زمینــی بــا ســرمایه گــذاری در ســاخت راه آهنهــای

جواد فراهانی طرح احیای جاده ابریشم و
استفادهازتواناییهایصنعتترانزیتریلییکیاز
مهمترینمسائلیاستکههمیشهدرادوارمختلف
بهآنپرداختهشدهواکنونباطرحیککمربند-یک
جادهچینموردتوجهدوبارهقرارگرفتهاست.

پیشــرفته ســبب کاهــش زمــان و هزینــه الزم بـرای حمــل
همــان مقــدار کاال بــه میــزان نصــف میرســد؛ برایــن
اســاس اهمیــت کشــورهایی کــه راه آهــن از آنهــا عبــور
میکنــد ،بــه ویــژه ای ـران خودنمایــی میکنــد.
در اتـکا بر خـط آهن چیـن -قرقیزسـتان -ازبکسـتان ،به
خاطر وجود دریای خزر و دریای سیاه در مسیر ،به زمان

کشورچینازطریقکریدورترانزیتبینالمللی
شرق-غرببهکشورهایآسیایمیانه،منطقه
قفقازوکشورهایاروپایشرقیومرکزیمتصل
میشودکهاینکریدوردارایسهشاخهشمالیو
مرکزیوجنوبیاستوکشورایراندرشاخهجنوبی

طوالنیتـری برای رسـاندن کاالهـا به اروپـا نیاز اسـت ،اما
اسـتفاده از مسـیر ایـران ،ایـن مسـافت و زمـان را کوتـاه
میکنـد؛ چراکـه در ایـن مسـیر ،نیـازی بـه عبـور از آب یـا
انتقال مکـرر زمینـی وجـود نـدارد که این مسـئله سـبب
صرفهجویـی در هزینههـای سـرمایهگذاری و هزینههای
حمـل و نقـل کاال میشـود.

اینکریدورترانزیتیواقعشدهاست.
کریدوریاداالناقتصادیایران-قزاقستان-چین،
قسمتیازطرحسرمایهگذاریدرزیربناهای
اقتصادیراهابریشمجدیداستکه«سینکیانگ»
چینراازقزاقستان،قرقیزستان،ازبکستانو

بررسی روند احیای جاده ابریشم در گفتوگوی قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

ایران ،شاهراه مواصالتی چین به اروپا

زوم
گفتوگو

ترکمنستانبهایرانودرامتدادآنبهاروپامتصل
خواهدکرد.درهمینراستادکتر«بشارهحنا»استاد
دانشگاهوکارشناسلبنانیمسائلاقتصادبینالملل
بهپرسشهایمطرحشدهدربارهابعاداقتصادیو
سیاسیاینطرحپاسخگفت.

کند و اجازه پذیرش همه استانداردها و سیستمهای
بینالمللی اتخاذ شده در این سرمایهگذاری را بدهد
که این امر سبب رشد اقتصادی بیش از 25درصد
از جمعیت جهان خواهد شد و میتواند از طریق
افزایش سرمایهگذاریهای صنعتی و کسبوکار
در کشورهایی که از این خط انتقال بهره میبرند،
بر کاهش میانگین نرخ فقر در جهان تأثیر بگذارد.

◾

◾در پایان توضیح دهید مهمترین موانع پیش روی
حملونقل ریلی چین و اروپا از طریق ایران چیست
که باید برطرف شود؟

امضای سند همکاری میان ایــران و چین در سایه
بیاعتمادی تهران ،واشنگتن و کشورهای اروپایی
صورت گرفته و با امضای این سند جامع همکاری،
ایران و چین تعهد بی سابقهای را برای توسعه روابط
دوجانبه و جلوگیری از تأثیر منفی طرفهای ثالث  -از
جمله ایاالت متحده و تحریمهای آن  -بر این روابط
منعقد کردهاند.
چین در حــال حاضر شریک تجاری مهمی برای
اتحادیه اروپاست و ارزش تجارت آنها در سال 2020
(اعم از صادرات و واردات) به حدود  586میلیارد دالر
رسیده است که این رقم در مبادالت تجاری با ایاالت

متحده 555میلیارد دالر است.
از ایــن رو اهمیت فعالسازی وسایل حملونقل
زمینی بین دو شریک پس از افزایش مستمر هزینه
حملونقل دریایی مشخص میشود؛ بهگونهای که
قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر از حدود30دالر
در هر بشکه در سهسال گذشته به حدود 110دالر
رسیده است ،بنابراین ،هزینه حملونقل دریایی و
هوایی این کاالها نیز بهطور تصاعدی افزایش مییابد
و ممکن است طی 10ســال آینده باافزایش قیمت
نفت و کاهش این منبع اصلی انرژی ،این هزینهها
افزایش قابل توجهی داشته باشد.

◾

◾سازمان شانگهای چگونه میتواند با همکاری
اعضا ،زمینههای تقویت روابط اقتصادی بهویژه در
حوزه حملونقل ریلی را فراهم کند؟

از زمان تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال
 ،2001این سازمان عمدتا ًبر مسائل امنیتی و مبارزه با
اطگرایی
تروریسممنطقهای،جداییطلبیقومیوافر 
مذهبی متمرکز بوده است .تا به امروز ،اولویتهای
سازمان شامل توسعه منطقهای نیز میشود.
ازایـنرو ،طبیعی است سازمان شانگهای مبتنی بر
وظایف خود ،بتواند پایههای اولیه ایجاد و توسعه
این همکاری جدید بین کشورهای مربوطه را تقویت

این موانع را در چنددسته میشود تقسیم کرد.
موانع قانونی :این امر مستلزم همکاری نزدیک بین
کشورهایمختلفوابستهبهسازمانشانگهایاست.
موانع مالی :ساخت یک شبکه راه آهن که ممکن
اســت بیش از 45هزارکیلومتر طــول داشته باشد،
نیازمند سرمایهگذاریهای بــزرگ و مشارکت همه
کشورهایی است که این خط ریلی از آن عبور خواهد
کرد.
گمرک :عالوه بر همکاریها در عرصه سرمایهگذاری،
موفقیت این پــروژه مستلزم همکاری گمرکی بین
کشورهای مختلف مرتبط با این راه آهن است.
پول واحد :کار روی اتخاذ یک پول واحد که تضمین
کننده پرداختها به کشورهای مختلف مربوط و
ذینفع از ایجاد این خط ریلی باشد ،بسیار مفید
اســت تا پرداختهای کشورها تحت تأثیر تغییر
قیمتها در بازار جهانی قرار نگیرد.
هماهنگیهای امنیتی :حملونقل کاال بین چین و
اروپا از طریق راهآهن مستلزم همکاری نزدیک بین
کشورهای بهرهمند از این خط حملونقل است تا
امنیت کاالها و حمل و نقل آن تأمین شود و دیگران
نیز به استفاده از این مسیر که در آینده پیشگام
حملونقل کاال در جهان خواهد بود ،تشویق شوند.

چین
شریک اصلی
اروپا

طبق اعالم آژانس
آماری یورواستات
در سال  ،2020چین
شریک تجاری اصلی
اتحادیه اروپا بوده
است و بر اساس
گزارشی دیگر ،روابط
اقتصادی و تجاری
ایران و چین طی سه
دهه اخیر از
یک میلیارد دالر
به  51میلیارد دالر
رسیده و تجارت
ایران و چین هم
اکنون حدود 8.7
درصد از سطح
تجارت بین اروپا و
چین را تشکیل
می دهد.
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