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شبکه کانون های تفکر ایران | ایتان

خالصه مدیریتی
از مهمترین راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در روابط خارجی ،توسعه
ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود است .ایران با  7کشور مرز مشترک زمینی دارد
که در این بین عراق با  1458کیلومتر طوالنیترین مرز را به خود اختصاص داده است.
قرابتهای فرهنگی مذهبی میان ایران و عراق ،امتیاز ویژهای بهحساب میآید که
ظرفیت الزم برای پیشرفت روابط اقتصادی دو کشور را فراهم میکند .ایجاد امنیت
نسبی در عراق در کنار وجود اما کن زیارتی دو کشور نظیر عتبات عالیات در عراق
و آستانقدس رضوی درایران ،در کنار سایر جاذبههای گردشگری باعث افزایش
چشمگیر تعداد سفرها تا مرز  9میلیون تردد درسال بین دو کشور شده است .عالوه
بر این ،صادرات  15میلیون تنی کاال از ایران به عراق ،موضوع حملونقل را به یکی از
الزامات مهم توسعه روابط فرهنگی  -اقتصادی دو کشور تبدیل کردهاست.
توجه به مزایای حملونقل ریلی ،ازجمله ظرفیت باالی حمل کاال و مسافر،
مصرف بهینه سوخت و ایمنی بیشتر سبب شده است که بهمنظور ایجاد زیرساخت
ریلی برای اتصال به عراق دو پروژه ریلی در غرب و جنوب غربی کشور تعریف شود.
طول یکی از این محورها بسیار کوتاه است و ساخت آن هزینه اندکی دارد .درحال
حاضر ،اتصال ریلی ایران به عراق از مرز شلمچه که حدود  40درصد از ترددهای
هرسال را شامل میشود ،تنها معطل  32کیلومتر خط آهن تا بصره است .احداث
این محور ریلی در سالهای  90و  93موضوع دو تفاهمنامه میان ایران و عراق بود.
طبق این تفاهمنامهها ایران متعهد به طراحی و ساخت یک پل بر روی اروند و طرف
عراقی موظف به احداث  32کیلومتر خط آهن از مرز شلمچه تا ایستگاه راهآهن بصره
در خا ک عراق شد .باوجود گذشت  4سال از امضای آخرین تفاهمنامه میان دو
کشور ،عملیات اجرایی این پروژه بدلیل محدودیت منابع مالی عراق هنوز آغاز نشده
است.
باتوجه به اعالم آمادگی طرف عراقی برای وا گذاری پروژه به سرمایهگذار ایرانی
پیشنهاد میشود دستگاه دیپلماسی با ورود فعاالنه به این موضوع ،در راستای اخذ
تضامین الزم از طرف عراقی برای سرمایه گذاری در این پروژه اقدام کند .این تضمین
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میتواند تهاتر نفت عراق به سرمایهگذار بخش غیردولتی ایران ،در عوض پرداخت
هزینههای اجرای این پروژه باشد .بدینصورت ایران هزینه  50میلیون دالری ساخت
این محور را برعهده میگیرد و در مقابل کشور عراق متعهد میشود در مدت دو سال
پس از بهرهبرداری از این محور ،ساالنه  500هزار بشکه نفت خام در اختیار سرمایهگذار
ایرانی این طرح بگذارد .برایناساس عالوه بر برداشتن گامی مهم در راستای توسعه
روابط پایدار اقتصادی بین دو کشور و همچنین تسهیل زیارت حرمهای شریف ائمه
اطهار (علیهم السالم) برای زائران ،منافع اقتصادی سرمایه گذار پروژه با نرخ بازده
داخلی ( )IRRباالی  20درصد ارزی تامین خواهد شد.

3
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 1مقدمه
روابط بلندمدت ایران و عراق نیازمند توجه ویژه به توسعه روابط اقتصادی و
در نظر گرفتن منافع دوطرف است .روابط اقتصادی میان ایران و عراق را میتوان
حلقه گمشده تعامالت میان دو کشور قلمداد کرد .داشتن روابط مناسب اقتصادی،
ضامن ثبات و بهبود روابط کالن سیاسی میان دو کشور خواهد بود .هرچند دو کشور
همکاریهای گستردهای در بعد راهبردی و امنیتی دارند ،اما در بخش اقتصادی
فاصله زیادی با وضع مطلوب وجود دارد .باتوجه به اینکه عراق در شرایط فعلی
ً
نیازمند بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی است ،قطعا تعامالت خارجی خود را متأثر
از این اولویت جهتدهی خواهد کرد .بدلیل سالها جنگ و درگیری در کشور عراق،
زیرساختهای الزم برای تولید و عرضه محصوالت در بازار این کشور از بین رفته و
عراق به یکی از بزرگترین وارد کنندگان منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.
از طرف دیگر در سالهای اخیر مناسبات سیاسی  -اقتصادی ایران و عراق
در بستر قرابتهای فرهنگی و مذهبی رو به فزونی بوده است .این موضوع وقتی
قابل بهرهبرداری است که زیرساختهای الزم آن فراهم شود .ازجمله مهمترین
زیرساختها ،موضوع حملونقل است؛ زیرا کاهش هزینههای حملونقل و بهدنبال
آن ،کاهش هزینه عرضه کاالی تولیدی در بازارهای مصرف ،نقش زیادی در افزایش
ً
توان رقابت و نهایتا کسب منافع اقتصادی برای تولیدکنندگان دارد ،به عبارت دیگر،
انتخاب شیوه مناسب برای حملونقل کاال از اهمیت بسزایی در قیمت تمامشده
محصوالت و افزایش سهم بازار مصرف برخوردار است .برایناساس زیرساخت
مناسب بخش حملونقل ،جایگاه ویژهای در سیاستهای اقتصادی کشور دارد و
شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی میشود.
حملونقل ریلی یکی از ارزانترین شیوههای حمل (مصرف سوخت  1به  7نسبت
به جاده) برای جابجایی کاال در مسیرهایی طوالنی (بیش از 500کیلومتر) است.
از طرف دیگر توانایی حمل حجیم بار (هر قطار باری معادل  60تریلی) سبب شده
لونقل ریلی نسبت به سایر شیوه های حمل از مزیت ویژهای
است تا استفاده از حم 
برخوردار شود .بنابراین برقراری ارتباط ریلی بین دو کشور دارای اهمیت راهبردی
است.
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محور شلمچه-بصره به طول  32کیلومتر حلقه مفقوده اتصال شبکه ریلی ایران
و عراق است که پس از گذشت  7سال از اولین تفاهم نامه برای ساخت آن ،بدلیل
کمبود منابع مالی طرف عراقی هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است .در این

گزارش ابتدا به اهمیت و ضرورت اتصال ریلی ایران و عراق پرداخته شده و در
پایان راهکاری برای تامین مالی ساخت این محور راهبردی ارائه شده است.
 2ایران و عراق دو همسایه راهبردی

حجم مبادالت کاال و مسافر بین ایران و عراق در سالهای پس از سقوط رژیم
بعث عراق رشد معناداری داشته است .هرچند سرعت این رشد با ظهور داعش در
عراق طی سالهای اخیر کم شد .اما هما کنون با اخراج این گروه تروریستی از عراق،
فرصت مناسبی فراهم شده است تا بار دیگر حجم صادرات ایران به این کشور با رشد
فزایندهای روبرو شود.
 .1.2فرصت مناسب برای صادرات کاال به عراق

5

صادرات کاال از ایران به عراق در ابتدای دهه اول سال  90رشد قابلتوجهی داشته
است .به طوری که از سال  88تا  93با رشد 2برابری به مرز  18میلیون تن در سال
1
 93رسید.
18

نمودار شماره  :1میزان صادرات ایران به عراق طی سال های  88تا ( 96میلیون تن)
 -1سالنامه آماری سازمان راهداری

شبکه کانون های تفکر ایران | ایتان

همانطور که در نمودار باال مشخص است میزان صادرات کاال از ایران به عراق در
 3سال گذشته روند نزولی پیدا کرده است .این درحالی است که ترکیه در سه سال
گذشته صادرات خود به عراق را به بیش از  9میلیارد دالر افزایش داده و درنتیجه با
پشت سر گذاشتن چین ،ایران و امارات ،جایگاه بزرگترین صادرکننده به عراق را از آن
خود کرده است.
شایان ذکر است که حجم واردات ایران از عراق درسال  96کمتر از  100میلیون دالر
بوده است.

6

نمودار شماره  :2سهم کشورهای صادرکننده از بازار عراق در سال 2017

 .2.2تردد باالی مسافر بین ایران و عراق

وجود اما کن زیارتی-سیاحتی در ایران و عراق ،سبب شده است که حجم زیادی
از ترددهای مسافری بین دو کشور همسایه صورت گیرد .در  5سال اول دهه  90تعداد
مسافران ایرانی و عراقی که بین دو کشور در تردد بوده اند ،نزدیک به دو برابر افزایش
یافته است .طبق آمار سازمان راهداری در سال  96مجموع ترددهای مسافران ایرانی
و عراقی از مرزهای زمینی دو کشور نزدیک به 9میلیون تردد بوده است.
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7.5
6.5

نمودار شماره  :3تعداد تردد مسافران از مرزهای ایران و عراق (میلیون نفر)

7

حجم باالی صادرات ایران به عراق و رشد چشمگیر مسافرتها ،از ضرورت
برنامهریزی راهبردی برای تحکیم این تعامالت فرهنگی و اقتصادی حکایت دارد.
امری که در چند سال گذشته ،نسبت به آن کمتوجهی شد و نتیجه آن سبقت گرفتن
سایر کشورها در جذب بازار عراق شده است .یکی از تاثیرگذارترین برنامهها در پایداری
و افزایش ارتباطات اقتصادی بین ایران و عراق ،ایجاد زیرساخت مناسب حملونقل
است.
 3زیرساخت موجود حملونقلی ایران و عراق
در طول  1458کیلومتر مرز مشترک ایران و عراق  9گذرگاه زمینی وجود دارد .این
گذرگاهها که در پنج استان آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم و خوزستان قرار
دارند عبارتند از :تمرچین (حاجیعمران) ،سیرانبند (اقلیم کردستان عراق) ،باشماق
(اقلیم کردستان عراق) ،پرویزخان (اقلیم کردستان عراق) ،خسروی (منذریه) ،سومار
(مندلی) ،مهران (زرباطیه) ،چذابه (الشیب) و شلمچه.

شبکه کانون های تفکر ایران | ایتان

تمرچین
باشماق

پرویزخان

خسروی

سومار
مهران

چذابه

شلمچه
شکل شماره  :1گذرگاههای مرزی ایران و عراق

طبق آمار سازمان راهداری میزان ترددهای جادهای به تفکیک مرزهای مشترک و
فعال ایران و عراق در سال  96از قرار زیر است.
جدول شماره  :1تعداد تردد مسافران به تفکیک مرز در سال 96
چزابه

خسروی

شلمچه

مهران

جمع

مرز

باشماق

پرویزخان تمرچین

33,701

2,048,433

4,305,850

8,536,805

تعداد تردد

583,265

181,225

402,664

981,667

%0.4

%24

%50

%100

سهم از کل تردد

%7

%2

%5

%11

مطابق با آمار فوق3 ،مرز مهران ،شلمچه و چزابه با پوشش  85درصد ترددها
بین ایران و عراق به عنوان پرترددترین مرزهای غرب و جنوب غربی کشور به حساب
میآیند.
از میان  9مرز مذکور گذرگاههای قصرشیرین ،خسروی ،مهران و شلمچه به شبکه
بزرگراهی کشور متصل است.
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شکل شماره  :2شبکه بزرگراهی غرب کشور

9

همچنین دو پروژه برای اتصال زیرساخت ریلی ایران و عراق در دست اجرا است.
نخست راهآهن غرب حد فاصل کرمانشاه تا مرز خسروی و دیگری ،محور ریلی شلمچه
به بصره در جنوبغرب کشور که با گذر از پلی بر رود اروند ،راهآهن جمهوری اسالمی
ایران را به بصره و شبکه ریلی عراق متصل مینماید.
 4حملونقل ریلی بهترین زیرساخت برای اتصال به عراق
باتوجه به جابجایی  15میلیون تن بار و تردد بیش از  8میلیون مسافر بین ایران
و عراق ،الزم است زیرساختهای حملونقل موجود به نحوی تقویت شود که
بطور مطلوب پاسخگوی این تقاضا باشد .از آنجا که هر قطار معادل  15اتوبوس و
 60تریلی ظرفیت حمل دارد ،2با فراهم نمودن زیرساخت ریلی ،بخش قابلتوجهی
از ترددها (معادل  600هزار تریلی و  200هزار اتوبوس مسافری که ساالنه بین دو کشور
تردد مینمایند) قابلیت انتقال بر روی ریل را پیدا میکند؛ به عالوه در این صورت از
هزینههای پنهان ناشی از تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن جلوگیری به عمل
خواهد آمد.

 -2خبرگزاری الف کد مطلب223476 :

شبکه کانون های تفکر ایران | ایتان

از دیگر مزیتهای حملونقل ریلی نسبت به جادهای میتوان به کاهش قابلتوجه
مصرف سوخت اشاره کرد .بنابر محاسبات کارشناسی سازمان بهینهسازی مصرف
سوخت ،با درنظر گرفتن بهترین جاده در مقایسه با بدترین ریل به ازای حمل هر
تنکیلومتر بار ،صرفهجویی  35سیسی و در حوزه مسافری نیز به ازای هر نفرکیلومتر،
 20سیسی صرفهجویی در مصرف سوخت گازوئیل حاصل میشود .بر همین اساس
بافرض انتقال 30درصد از حجم بار و مسافر حملشده به عراق بر روی ریل ،میتوان
ساالنه حدود  225میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی کرد.3
 5معرفی خطوط ریلی در دست ساخت
از سالها پیش برای اتصال زیرساخت ریلی بین ایران و عراق ،دو پروژه تعریف
شده است .نخست محور ریلی راهآهن غرب که از سال  81در دست ساخت قرار دارد و
دومین پروژه اتصال ریلی شلمچه به بصره است که از سال  90در وزارت راه و شهرسازی
مطرح است.
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 .1.5راهآهن غرب

پروژه راهآهن غرب کشور به طول  530کیلومتر ،بهصـورت یـکخطه ،بـا سرعـت
طـرح 160کیلومتر در ساعت برای مسافری و  120کیلومتر در ساعت برای باری طراحی
شده است .مسیر راهآهن مورد مطالعه از ایستگاه سمنگان (نزدیک ارا ک) شروع و
ضمن عبور از حوالی شهرهای مالیر ،نهاوند ،کنگاور ،فیروزان ،صحنه ،بیستون،
کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،سرپلذهاب و قصرشیرین به شهر خسروی واقع در مرز بین
ایران و عراق میرسد .از آن پس از طریق خانقین ،بغداد ،موصل ،قامشلی ،دیرالزور،
رقه و حلب به بندرالذقیه در سوریه ختم میشود .درنتیجه با اجرای این طرح عالوه
بر تکمیل کریدور ترانزیتی شرق  -غرب ،امکان برقراری ارتباط ریلی بین ایران و عراق از
طریق مرز خسروی و در نتیجه ارتباط با اما کن متبرکه کربال و سایر مرا کز زیارتی واقع در
خا ک عراق و سوریه ُم َیسر خواهد بود.

 90کیلومتر

 177کیلومتر

 263کیلومتر

خسروی
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راه آهن غرب از  3بخش اصلی ارا ک  -مالیر ،مالیر  -کرمانشاه و کرمانشاه  -خسروی
تشکیل شده است .عملیات اجرایی این پروژه از سال  80آغاز شد که پس از گذشت
یک دهه ،قطعه اول این پروژه به طول  90کیلومتر از ارا ک تا مالیر در سال  90به بهره
برداری رسید .قطعه دوم به طول  177کیلومتر از مالیر تا کرمانشاه نیز پس از گذشت
 7سال در اسفند  96افتتاح شد .برایناساس و با استناد به قانون بودجه  97میتوان
گفت نیمی از این مسیر به طول  267کیلومتر پس از گذشت  17سال با هزینهای بالغبر
 900میلیارد تومان ساخته شده است .این درحالی است که برای تکمیل آخرین و
مهمترین قطعه این محور راهبردی به طول  263کیلومتر از کرمانشاه تا پایانه مرزی
خسروی (معادل نیمی از کل پروژه) به بیش از  1200میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شبکه کانون های تفکر ایران | ایتان

 .2.5راهآهن شلمچه  -بصره

طرح اتصال راهآهن خرمشهر به شلمچه (به طول  17کیلومتر) در سال  90به
بهرهبرداری رسید و ادامه آن تا شهر بصره به طول  32کیلومتر در خا ک عراق باقی
مانده است .در حال حاضر ،خط ریلی از بصره تا کربال فعال است ،بهنحویکه در اربعین
سال  95و  96زائرین ایرانی خود را باقطار به مرز شلمچه رساندن و پس از پیمودن این
مسیر  32کیلومتری تا راهآهن بصره با اتوبوس ،مجددا با قطار عراقی به سمت کربال
راهی شدند .به این ترتیب با تکمیل خط ریلی بین شلمچه تا بصره اتصال کشور ایران
از طریق خرمشهر به عراق و کشورهای شرق مدیترانه بدون انقطاع برقرار میشود و
تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کاال و مسافر صورت خواهدپذیرد.
ساخت محور ریلی شلمچه-بصره طی دو تفاهمنامه در سالهای  ۹۰و  ۹۳بین
کشور ایران و عراق مطرح شد .بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد کشور ایران نسبت به
ساخت پل بر اروند اقدام کند .در این خصوص ،طرف عراقی درخواست ساخت پل
بازشو جهت عبور شناورهای خود را ارائه کرد .این پیشنهاد با شرط پرداخت هزینه
اضافی از سوی عراق مورد موافقت قرار گرفت .از طرف دیگر عراق متعهد شد تا پس
از انجام عملیات مینروبی و تملک اراضی ،نسبت به ساخت  32کیلومتر خط آهن از
بصره تا مرز شلمچه اقدام نماید.
چند ماه پس از امضای تفاهمنامه دوم در سال  ،93عباس آخوندی ،وزیر راه
و شهرسازی در تاریخ  ۲۴فروردینماه  ۱۳۹۴در سفری که به بصره داشت همراه با
استاندار بصره ،احداث این خط آهن را کلنگ زدند و در مقابل ،ایران نسبت به طراحی
و آمادهسازی قرارداد ساخت پل بر روی اروند اقدام نمود؛ بهطوریکه در بودجه سال
 ۹۵مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان برای احداث آن پیشبینی شد اما به دلیل آنکه طرف
عراقی نسبت به انجام تعهدات خود اقدام عملی انجام نداد ،ساخت و اجرای این پل
از سمت ایران نیز به حالت تعلیق درآمد.
پس از گذشت  1سال ،در مهرماه سال  95مسئول راهآهن جنوب عراق از عدم
توانایی در تأمین مالی برای احداث این خط توسط دولت عراق خبر داد .وی اظهار
کرد که حاضر است پروژه را در قالب قرارداد  BOTبه سرمایهگذاران ایرانی وا گذار نماید
و تسویهحساب مالی آن را از طریق درآمدهای حاصل از بهرهبرداری و ترانزیت کاال به
مدت  ۲۵سال در اختیار سرمایهگذار بخش غیردولتی قرار دهد .پس از آن مدیرعامل
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راهآهن ،در آذرماه سال  96اعالم کرد« :به دلیل آنکه کشور عراق نتوانست نسبت
به ساخت  32کیلومتر خط آهن در خا ک خود اقدام نماید ،مذا کراتی را با بنیاد
مستضعفان انجام داده و مدلی برای اجرای پروژه طراحی کردهایم .طبق این مدل پل
و کل مسیر توسط دولت ایران و با تعهد پرداخت از سوی طرف عراقی اجرا خواهد شد
که در اینباره منتظر ارائه تعهدات از سوی کشور عراقی هستیم و وزیر راهوشهرسازی
در حال پیگیری موضوع است».
 .3.5اولویت محور شلمچه  -بصره برای اتصال به عراق

با توجه به آمارهای سازمان راهداری ،درصد زیادی از ترددهای زمینی صورتگرفته
بین ایران و عراق ،متعلق به مرز شلمچه و چزابه است که با ساخت این محور ریلی
به طول  32کیلومتر میتوان تعداد زیادی از این ترددها را از جاده به ریل منتقل کرد.
بدیهی است راحتی و آسایش سفر با قطار نسبت به حملونقل جادهای سبب خواهد
شد تا با ایجاد زیرساخت ریلی این حجم از ترددها با رشد فزایندهای همراه شود.
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از طرف دیگر ،بنابر آمار منتشر شده از سوی سازمان راهداری استان خوزستان
تنها در سال  95بیش از  5میلیون و  300هزار تن کاال فقط از دو پایانه مرزی شلمچه
و چزابه به عراق منتقل شده است .طبق این آمار بار عبوری از این دو مرز جنوبی
کشور در سال  96بیش از یکسوم کل بار صادراتی ایران به عراق بوده است .براین
اساس و بادرنظر گرفتن سهم قابل توجه مرزهای جنوبی ایران و عراق (مرز شلمچه
و چزابه) در جابجایی کاال و مسافر و همچنین حجم پایین عملیات عمرانی و هزینه
اندک الزم برای ساخت این محور ریلی ،نتیجه گرفته میشود که تکمیل و ساخت
خط ریلی شلمچه  -بصره نسبت به دیگر زیرساخت های اتصال زمینی به عراق از
اولویت باالتری برخوردار است و دولت باید نسبت به پیگیری و تسریع در به سرانجام
رساندن این پروژه اهتمام ویژهای داشته باشد.
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 6ارائه راهکار با اولویت محور شلمچه  -بصره
منافع اقتصادی حاصل از اتصال ریلی ایران به عراق به مراتب بیشتر از هزین ه
های اندک الزم برای ساخت این محور است .به عبارت دیگر ،درآمدهای حاصل
از جابجایی کاال و مسافر ،جذابیت الزم را برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در
ساخت این محور ریلی ایجاد میکند.
در همین خصوص ،شرکت راهآهن عراق در سال  2016اقدام به انتشار فراخوان
جذب سرمایهگذار برای وا گذاری امتیاز این پروژه به بخش خصوصی نمود .این
شرکت همچنین آمادگی خود را مبنی بر وا گذاری حق بهرهبرداری از این مسیر به
مدت  25سال ،به سرمایهگذار خارجی اعالم کرده است .بعد از این فراخوان یک
بخش غیردولتی از ایران برای سرمایهگذاری در این پروژه اعالم آمادگی کرد؛ اما به
دلیل آنچه که عدم ارائه تضامین بانکی از سوی عراق عنوان شد ،این اقدام تا کنون
به نتیجه نرسیده است .بدیهی است هر سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در
کشور دیگر ،نیاز به اخذ تضامین معتبر از سوی کشور سرمایهپذیر دارد .در این مورد
نیز به رغم اعالم آمادگی طرف عراقی برای وا گذاری پروژه به سرمایهگذاران خارجی ،اما
این کشور حاضر به ارائه تضمین معتبر به طرف ایرانی نشده است.
از جمله راهکارهایی که برای تضمین تامین مالی و اجرای این پروژه توسط ایران
میتوان پیگیری کرد ،در نظر گرفتن تهاتر نفت عراق در عوض پرداخت هزینههای اجرای
این پروژه به سرمایهگذار است .بدینصورت که ایران هزینه  50میلیون دالری ساخت
این محور را برعهده گیرد و در مقابل ،کشور عراق متعهد شود در مدت دوسال پس
از بهرهبرداری از پروژه ساالنه  500هزار بشکه نفت خام در اختیار سرمایهگذار ایرانی
بگذارد .بدین طریق با احتساب قیمت حداقل  75دالری هر بشکه نفت ،نرخ بازده
داخلی( )IRRاین پروژه برای سرمایه گذار به بیش از  20درصد ارزی خواهد رسید
که این میزان عالوه بر اصل و سود سرمایهگذاری ،ریسک ناشی از فروش و تغییرات
قیمت نفت را نیز پوشش خواهد داد .طرح و تصویب این پیشنهاد از طریق مذا کره
مقامات وزارت خارجه و وزارت راهوشهرسازی با طرف عراقی امکانپذیر خواهد بود و
بدین صورت کمک بزرگی به کاهش ریسک و تضمین سرمایه گذاری بخش غیردولتی
خواهد شد.
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شایان ذکر است این پروژه ریلی همراه با دیگر پروژههای ریلی و اقتصادی کشور
عراق در کنفرانس بازسازی عراق در سال  2018در کویت ارائه شد و این نگرانی وجود
دارد که این محور راهبردی که بر مناسبات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی دو کشور
ایران و عراق تأثیر گذار است ،به کشور یا شرکتی غیرایرانی وا گذار شود؛ در این صورت،
کلید یکی از شریانهای اصلی ارتباط با عراق از دست ایران خارج خواهد شد.
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 7جمعبندی
کشور عراق در شرایط فعلی نیازمند بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی خود است.
این موقعیت ،فرصت مناسبی را برای حضور پررنگ جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد
عراق ایجاد کرده است .حجم مبادالت اقتصادی ایران و عراق که بخش عمده آن را
صادرات کاالهای ایرانی تشکیل میدهد ،در چند سال گذشته به بیشترین میزان
خود یعنی قریب به  18میلیون تن با ارزشی بالغبر  6میلیارد دالر رسیده که در سه
سال گذشته با کاهش روبهرو شده است .از طرف دیگر رشد صعودی تعداد زائران
و گردشگران ایرانی و عراقی در سالهای متوالی سبب شده است تا طبق آخرین آمار
سازمان راهداری ،ساالنه بیش از  8.5میلیون تردد بین مرزهای ایران و عراق ثبت
شود .این حجم از تبادل کاال و مسافر بین دو کشور همسایه با قرابتهای مذهبی
و خویشاوندی ،نیازمند تامین زیرساخت حملونقلی مناسب جهت ارتقای هر چه
بیشتر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است.
در حال حاضر ،دسترسیهای مناسبی در حوزه حملونقل جادهای بین دو کشور
فراهم شده است؛ بهنحویکه  4پایانه مرزی از میان  9گذرگاه موجود میان ایران و
عراق به شبکه بزرگراهی ایران متصل شدهاند .این در حالی است که با توجه به مزایای
حملونقل ریلی ازجمله قابلیت حمل حجم باالی کاال و مسافر ،کاهش مصرف سوخت
و ایمنی بیشتر بعد از گذشت  17سال از آغاز عملیات عمرانی ساخت راهآهن غرب و 7
سال از امضای تفاهمنامه ساخت محور شلمچه-بصره همچنان این زیرساختهای
راهبردی تکمیل نشده است .با درنظر گرفتن سهم قابلتوجه مرزهای جنوبی در
جابجایی کاال و مسافر ،صرفه جویی ساالنه حداقل  50میلیون دالر در مصرف سوخت
و همچنین کوتاه ( 32کیلومتر) و کمهزینه ( 50میلیون دالر) بودن این زیرساخت،
احداث محور شلمچه-بصره نسبت به سایر زیرساختهای در دست احداث برای
اتصال به عراق از اولویت باالتری برخوردار است.
براین اساس ،فرصت مناسبی در اختیار بخش غیردولتی ایران قرار گرفته است تا
با حمایتهای دیپلماتیک دولت نسبت به سرمایهگذاری در این پروژه اقدام نماید
و مطابق پیشنهاد طرف عراقی از عواید حاصل از ساخت و بهرهبرداری این محور در
طول  25سال زمان بهرهبرداری منتفع شود .ازجمله تضامینی که برای سرمایهگذاری
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بخش غیردولتی در این محور میتوان در نظر گرفت ،تهاتر نفت در ازای هزینههای
ساخت این محور ریلی در طول دوران بهرهبرداری است.
دولت جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن اهمیت راهبردی این محور،
ضروری است فار غ از هزینههای ساخت آن ،هرچه سریعتر نسبت به کسب منافع
کالن اقتصادی حاصل از اتصال ریلی به عراق اقدام نماید و اجازه ندهد این گذرگاه
مهم میان دو کشور توسط سرمایهگذاران کشورهای دیگر مدیریت شود.
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شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) مجموعهای متشکل از مراکز و گروههای تحلیلگر
تخصصی است که از سال  ۱۳۷۹باهدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران از طریق سیاستپژوهی و کمک به تصمیمگیری در حوزههای اقتصاد کالن ،انر ژی،
صنعت ،کشاورزی ،حمل و نقل ،مسکن ،تعلیم و تربیت ،سالمت و علم و فناوری و پیشنهاد
سیاستهای مناسب به تصمیم گیران ایجاد شده است .با توجه به گسترش فعالیتهای
این شبکه ،در اردیبهشت سال  ۱۳۹۳نام این مجموعه از «شبکه تحلیل گران فناوری ایران»
به «شبکه کانونهای تفکر ایران» تغییر یافت« .تصمیم سازی و سیاست پژوهی در مسائل
کالن کشور»« ،ایجاد زمینه مشارکت خبرگان در تصمیم گیری»« ،هدایت نخبگان و جوانان
انقالبی و استعدادهای برتر به سمت تیم سازی» از مهم ترین رویکردهای شبکه در سالهای
گذشته بوده است.
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حجم صادرات ایران به عراق در
مواردی رقم 18میلیون تن معادل 6میلیارد دالر در
سال را تجربه کرده است .همچنین میزان عبور مسافران از مرز
دو کشور به 8.5میلیون تردد در سال میرسد .بر این اساس ،ساخت
محور  32کیلومتری شلمچه-بصره بهمنظور اتصال شبکه ریلی ایران و عراق،
نقش مؤثری در پیشرفت و پایداری روابط اقتصادی دو کشور خواهد داشت .ازجمله
راهکارهای مؤثر برای خروج از بنبست تأمین مالی این پروژه ،تهاتر نفت عراق در ازای
پرداخت هزینه 50میلیون دالری ساخت این محور توسط بخش غیردولتی ایرانی است.
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