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 و ضرورت پروژه بیان مسئله (1

شبکه  سته ایجاد  ضر در آن، امنیت بینبرق منطقهبهم پیو شورهای حا ستگی متقابل میان ک المللی ای به دلیل ایجاد واب

شبکه، داری بهبود پایهمچنین  دهد.کند و هزینه اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران را افزایش میکشور را تقویت می

صلی و تفاوتهای جدید و بهرهکاهش هزینه احداث نیروگاه شورها از جمله مزایای  برداری از اختالفات ف صرف ک نیاز م

های تولید و انتقال و در اختیار داشتن منابع طبیعی متنوع برای تشکیل این شبکه است. مزیت نسبی ایران در زیرساخت

ت خاص جغرافیایی موقعیبرتری نسببی در مبادالت درون شببکه خواهد شبد.  تولید برق، منجر به کاهش هزینه تولید و

ساخت شورهای منطقه در اولویتایران و وجود زیر سبت به ک شور، ایران را ن سب در ک ه قرار گرفتن در جایگا های منا

 قرار داده است. ایانرژی برق، در صورت ایجاد یک شبکه برق منطقه« هاب»

رای ایران، پیگیری این بانرژی در رشد اقتصادی در جهان امروز و ضرورت توسعه تجارت انرژی با توجه به جایگاه ویژه 

ای از سببواالت و هدف از این پروژه، تهیه مجموعهموضببوع تا به تحقر رسببیدن آن از اهمیت خاصببی برخوردار اسببت. 

ضوع زمانی بیشتر درک اهمیت این مو ها است.نیازهای موردنیاز در مسیر انجام این ماموریت و رسیدن به پاسخ آنپیش

مورد تاکید کشور  الدستی و قوانین حوزه برق و انرژیدر اسناد بااین موضوع های گذشته در سالگردد که توجه شود می

 شود:ها اشاره میت که در ادامه به آنقرار گرفته اس

 یریمقابله با ضربه پذبرای  رات برقش صادافزایهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست 51و  13مواد الف( بر اساس 

 ای کشور لحاظ شود.های توسعهو همچنین ارتقای ارزش افزوده، باید در برنامه درآمد حاصل از نفت و گاز

ما در گذشته »فرمودند:  یمرتبط با اقتصاد مقاومت یاقدامات عمل یاندر ب 13۹5در سال  یمقام معظم رهبر عالوه بر آن،

ستفا یبرداراز آنها بهره یم؛اکرده گذارییهسرمااز بخشها  یبعض یرو شود و ا شود. ما در زمب در  سازییروگاهن یینهده ب

سرما شور  شور به ن...  یمکرد یخوب گذارییهک شورها یاجروگاه احتیامروز ک  یروگاههم به ن یگرد یدارد، ک

سرما ییقسمتها ین... ادارند  یاجاحت سازیمیکه ما م یارزان ست گذارییهکه  ست و  یش، براشده ا شده ا تالش 

 «بشود و از آنها استفاده بشود. یاءشده است، اح یدهزحمت کش

ن نیاز داخل توجه کرد، بلکه با نگاه راهبردی انرژی نه تنها باید به تامیبرق و ریزی کالن حوزه بر این اسبباس در برنامه

سه بابه مزیت سبی ایران در مقای شورهای دیگر، باید بر های ن شورها ای تعامل ک سایر ک ریزی برنامهدر حوزه انرژی با 

 نمود.

اقدامات  ،اول برنامه دولت موظف است از سالقانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران،  4۹مطابر با ماده ( ب

ورد به طوری که آبه عمل  ای برقایجاد قهب )هاب( مقه هو  ایتشککلیب بازار مقه هالزم را در راسبببتای 

 شود. به کشورهای همسایه متصبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب شب

ظرفیت از  اسببتفاده حداکیری، یکی از اهداف کالن بخش انرژی، «سببند ملی راهبرد انرژی کشببور»بر اسبباس ( ج

 ی ذکر شده است.لی کشور در بازارهای جهانی انرژالملو ارتقای جایگاه بین (ژئوپلتیکجغرافیای سیاسی )
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 ست:برق مطرح شده اتجارت و صادرات موارد زیر در بخش  ،«برنامه اجرایی طرح جامع انرژی»در  (د

 ای برقبرای توسعه صادرات و مبادالت منطقههای الزم احداث و توسعه زیرساخت -

 ای برق توسعه صادرات و مبادالت منطقه برای اقتصادی-انجام مطالعات فنی -

 ی برق اتوسعه صادرات و مبادالت منطقه -

المللی با مشبببارکت بخش ای و بینها و قوانین صبببادرات برق با هدف تجارت منطقهزنگری دسبببتورالعملبا -

 غیردولتی

 یتدرات و ترانزصاسببهم  یش، موضببوع افزا«کشببور ینظام مال یو ارتقا یررقابت پذ یدقانون رفع موانع تول»در ( ه

 شده است. یحتصر برق

صن»در ( و ستراتژیک  ست،  «1404عت برق تا افر سند مدیریت ا شرکت توانیر تدوین کرده ا دف راهبردی ه 12که 

 است. همرکز تبادل برق در مقه برای صنعت برق ترسیم شده که یازدهمین بند آن تبدیل شدن ایران به 
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 سواالت پروژه (2

 در این گزارش سعی شده است به سواالت زیر پاسخ داده شود:

  یست؟کشور چ یبرا یران،توسط ا یابرق منطقه یوستهشبکه بهم پ یجادا مزایای •

  کند؟یکمک م رانیا یالملل ینب یتامن یچگونه به ارتقا یابرق منطقه یوستهشبکه بهم پ یجادا •

  یست؟کشور چ یکدر  یابرق منطقه یوستهشبکه بهم پ یجادا یالزم برا هاییرساختو ز هایژگیو •

 به چه صورت است؟ یههمسا یبا کشورها یرانا یکیتبادالت الکتر یکنون یتوضع •

 یجادبا ا یطسازمان چه ارتبا ینعضو اکو چگونه است و ا یکشورها یتوضع یست؟سازمان اکو چ •

 دارد؟ یشبکه برق منطقه ا

 چگونه است؟ حاضر در آن یکشورها یبرا یابرق منطقه یوستهشبکه بهم پ یجادا یمالحظات فن •
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 ایه برق منطقهمزایای ایجاد شبکه بهم پیوست (3

شبکه به همراه دارد،  ایجاد یک شبکه بهم پیوسته برق در یک منطقه جغرافیایی، مزایایی برای کشورهای متصل به این

اند. آنچه نیاز به توجه دارد این هایی کردهبه طوری که کشورهای زیادی در سطح دنیا تا کنون اقدام به ایجاد چنین شبکه

اتصال به چنین ز تار و نوع این اتصاالت با هم متفاوت است. در نتیجه منافعی که اموضوع است که چگونگی، ساخ

کند که ایران با ایجاد یک شبکه بهم پیوسته متفاوت خواهد بود. در حقیقت آنچه تعیین میشود، میکشورها عاید ای شبکه

الملل منطقه و بین ن کشور در سطحبدست آورد، اهداف کالچه منافعی را  )و قرار گرفتن به عنوان قطب تبادل برق(

 است. 

و با نگاه به  المللیوابط بینمنافع امنیتی و ر ،بنابراین الزم است متناسب با اهداف کالن کشور در حوزه دیپلماسی انرژی

عدی های کشور از میان مزایای ایجاد یک شبکه بهم پیوسته معین گردد. آنگاه در گام بمالحظات فنی و اقتصادی، اولویت

ز پیش تعیین شده، طراحی چگونگی ایجاد شبکه بهم پیوسته و جایگاه ایران در آن با هدف دستیابی حداکیری به مزایای ا

اقتصادی -توان به دو دسته فنیای را میدر حالت کلی مزایای ایجاد یک شبکه بهم پیوسته برق منطقه گردد.و اجرا می

 گیرند.قرار می بعضی از مزایا به طور مشترک در هر دو دسته بندی نمود که البتهتهامنیتی دس-و سیاسی

 اقتصادی-مزایای فنی 

 های جدیدالف(عدم نیاز به احداث نیروگاه

های فراوانی به همراه دارد. بسیاری های الزم فنی و اقتصادی است و هزینهاحداث نیروگاه نیازمند فراهم بودن زیرساخت

تصال به یک شبکه قدرتمند و دارند به دالیل مختلف امکان احداث نیروگاه را ندارند. ااز کشورها که نیاز به انرژی برق 

کند. همچنین کشورهایی مانند ایران که منحنی مصرف پایدار نیاز این کشورها به احداث نیروگاه را برطرف می

توانند رفع نیاز خود می د، برایغیریکنواختی دارند و در روزهای خاصی از سال با نیاز مصرف بسیار بیشتری مواجه هستن

 به جای احداث نیروگاه جدید از شبکه بهم پیوسته، برق دریافت کنند.

دگان شبکه، تبعا وابستگی اما این نکته باید توجه شود که وابستگی هرچه بیشتر کشور در حوزه انرژی به سایر تولیدکنن

ای باید محوریت تبادالت باشد و عمدتا خود فروشنده کهسیاسی را به دنبال خواهد داشت. لذا نقش ایران در چنین شب

 ط مختلف در شبکه باشد.خطواز طریر تولیدکنندگان و برق باشد. در واقع واردات برق باید به صورت مقطعی و آن هم از 

ایامی از  ان، خود نیز دربهترین نوع تجارت از این منظر، تبادل برق دو طرفه است به طوری که کشور صادرکننده به ایر

شور ثالث، وابسته به خطوط سال در قالب قرارداد مشخص، واردات برق از ایران داشته باشد یا برای صادرات برق خود به ک

 انتقال و اقدامات ایران باشد.

 های نصب شده در تمام طول سالاستفاده از ظرفیت نیروگاهب( 

 برای مناسبی بازار تواند می همجوار کشورهای با افر الفاخت تابستان و و زمستان در ساالنه مصرف اوج زمان تفاوت

اند تا پاسخگوی پیک بار های زیادی احداث شدهدر کشورهایی همچون ایران که نیروگاه. کند ایجاد برق تبادل و صدور
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هم پیوسته برق در مقطع کوتاهی از سال باشند، در سایر ایام سال ظرفیت مازاد بر نیاز مصرف وجود دارد. با ایجاد شبکه ب

 شود.این ظرفیت مازاد به سایر کشورهایی که به آن نیاز دارند منتقل می

 این است، زمستان فصل در شمالی همسایه کشورهای در و تابستان در ایران در برق مصرف اوج زمان اینکه به توجه با

نین اوج مصرف همچ .گردد مبادله زمستان و تابستان فصول در کشورها برق مازاد های ظرفیت که دارد وجود امکان

روز نیز امکان تبادل برق و هکند، در نتیجه در شبانشرقی و غربی چند ساعت تفاوت می هایروزانه در ایران با همسایه

 تامین پیک بار وجود دارد.

 ج( استفاده از ظرفیت ذخیره گردان به طور اشتراکی

 کشورهای رسای از ذخیره، ظرفیت عنوان به شده نصب رفیتظ از توجهی قابل بخش اختصاص جای به برق تبادل در

 ظرفیت ایجاد رایب گذاری سرمایه از ترتیب بدین. شود می استفاده ظرفیت این تأمین جهت در قرارداد و مبادله طرف

 برق یدتول ذخیره برق، تولید ریزیبرنامه محاسبات در حاضر حال در. یدآمی عمل به اجتناب برق شبکه در اضافی ذخیره

 بازار گسترش یطشرا در خصوص به برق تبادالت افزایش با که شود می گرفته نظر در شبکه مصرف نیاز رصدد 26حدود 

 .است تقلیل قابل توجهی قابل میزان به ایمنطقه

 مطمئن و ارزان برقدسترسی به  د(

ترین مزایای پیدا خواهد کرد که از مهم لیای معنای کامایجاد یک شبکه بهم پیوسته برق در کنار تشکیل بازار برق منطقه

 همواره شود، رقب صادرات به محدود صرفاً کشورها مبادالت که شرایطی دراست.  مطمئن و ارزان برقآن دسترسی به 

 یا و کشور داخل از را خود مصرفی نیازهای است ممکن خریدار کشور و دارد وجود هدف بازارهای دادن دست از امکان

 بدنبال مشترکین و اکشوره اینکه دلیل به کشورها بین ایمنطقه بازار گسترش با اماد. کن تأمین دیگری هفروشند کشور

 مبادالت زمان هیچ و کندمی تبعیت اقتصادی اصول از داخلی بازارهای همانند مبادالتشان هستند، ترارزان و مطمئن برق

 به عمدتاً کشورها که شودمی مشاهده وضوح به اروپایی ایکشوره برق مبادالت در میال عنوان بهشد.  نخواهد متوقف

 .است داشته ومتدا همواره کشورها بین الکتریکی ارتباطات و کنندمی اقدام بازار کار و ساز براساس برق تبادل

 افزایش ضریب اطمینان و پشتیبانی از شبکه برق بهم پیوسته (ه

 خاموشی کاهش و یسراسر شبکه اطمینان ضریب افزایش اضطراری، اقعمو در پیوسته هم به برق های شبکه از پشتیبانی 

 از دیگر مزایای این موضوع است. شبکه برق های

 مهندسی و فنیو تجهیزات  خدمات صدورو( 

 تجارت کنار در مختلف کشورهای به برقی تجهیزات و کاال صدور و مهندسی و فنی خدمات صدور بیشتر، اشتغال ایجاد 

 و فنی خدمات صدور اساس و پایه واندتمی برق انرژی مبادالت افزایش واقع در .شودیم فراهم منطقه کشورهای با برق

 1.باشد قرارداد طرف کشورهای با مهندسی

                                                 
 بین همایش الکتریکی، دوازدهمین انرژی هاب به ایران تبدیل منظور به منطقه کشورهای ایران با الکتریکی انرژی تبادالت برای جدید های شاخص پیشنهاد 1

 13۹7انرژی،  المللی
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 امنیتی-مزایای سیاسی 

یابد. به خصوص زمانی که این همبستگی سیاسی کشورهایی که در یک حوزه به یکدیگر وابسته هستند، افزایش می

 صادرات امنیتی، و سیاسی منظر ازر حوزه انرژی به عنوان عامل رفاه، محرک صنعت و پیشران اقتصاد باشد. وابستگی د

 اقتضائات مبنای بر. آورد فراهم را ایران به همسایه و منطقه کشورهای بیشتر وابستگی موجبات تواندمی برق تبادل و

 بر مبتنی تواندمی انرژی مبادالت الزامات ترینمهم از ییک ،جهان انرژی بخش هایسیاست بر حاکم هایرویه و جهانی

روابط سیاسی  1.باشد متقابل منافع کسب برای یکدیگر به منطقه و همسایه کشورهای اقتصادی و سیاسی دادن پیوند

 های برق دو کشور یا مانعی در سر راه آن باشد.گر برقراری اتصال شبکهتواند تسهیلمی

هم پیوسته میان کشورهای منطقه، سطح روابط سیاسی کشورها نیز ارتقا یافته و این خود به در صورت ایجاد شبکه ب

اتصال ، ارشد صادرات کارشناسی بهرام نظام الملکبه عقیده ها کمک خواهد کرد. تقویت ارتباطات و تعامالت میان آن

و به  یدارپا یتیو امن یاسیس یط، شراییکالکتر یمستمر تبادل انرژ یریگو شکل مناطر جهان یگرشبکه برق کشور به د

 یشترب یباعث دوست باطاتارت گونهینو ا به دنبال داشته یگانهمسا یگرو د یرانا یرا برا یاسیحاد س یهادور از تنش

 یهاکشور یتیامن و یاسیشده و ثبات س یلتبد یاو منطقه یگیحقوق متقابل همسا یترعا یبرا یکشورها و به الزامات ینب

 2.بخشیدخواهد  تداومرا  منطقه

 المللی کشورارتقای امنیت بین 

شود. برای فلج کردن یامروزه انرژی از لوازم قدرت هر کشوری است و به عنوان پیشران رشد اقتصادی جوامع شناخته م

کشور  های انرژی آن نابود شود. به این ترتیب حتی تدارکات نظامی آناقتصاد و صنعت هر کشوری کافی است، زیرساخت

ر بنابراین برای به زانو درآوردن هر ملتی د شدید در زندگی قرار خواهند گرفت. بیند و مردم تحت فشارنیز آسیب می

های حیاتی انرژی است. برای مناسبات مستکبرانه دنیای امروز، یکی از نقاط تمرکز دشمن، آسیب رساندن به زیرساخت

 های نرم )غیرعامل( وجود دارد.امی( و روشهای سخت )نظها شیوهحفاظت از این زیرساخت

های الکتریکی، این تاسیسات یکی از نقاط مورد هجوم دشمن در لحظات رق و زیرساختبه طور خاص در مورد صنعت ب

ابتدایی حمالت نظامی است. عالوه بر آن انواع خرابکاری فیزیکی و سایبری در تاسیسات برقی، امنیت حوزه انرژی کشور 

شود. بعد ب می، نقطه عطفی در نبردهای سایبری، محسو2015حمله به شبکه برق اوکراین در سال  اندازد.می را به خطر

س به معنای پایان برق انگلی ای به شبکهوقوع چنین حملهاند گفتهگران از حمله به شبکه برق اوکراین، برخی تحلیل

های حیاتی ایاالت متحده درباره اهمیت امنیت زیرساخت ت. همچنین باراک اوباما رئیس جمهور پیشینیافتن زندگی اس

بر اساس آمارها، ما ساالنه سرمایه ای میلیارد دالری را برای ارتقای امنیت زیرساخت هایمان هزینه »: بودکشورش گفته 

ه دار شدن شود، بلکه سبب خدشها، نه تنها یک تهدید برای امنیت ملی ما محسوب میکنیم. نبود امنیت در زیرساختمی

                                                 
 بین همایش الکتریکی، دوازدهمین انرژی هاب به ایران تبدیل منظور به منطقه کشورهای ایران با الکتریکی انرژی تبادالت برای جدید های شاخص پیشنهاد 1

 13۹7انرژی،  المللی
 33582۹4دنیای اقتصاد، کد خبر: 2
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حمالت سایبری اواخر سال گذشته به صنعت  1«.ها را به روی شهروندان ما خواهد بسترشد اقتصادی ما شده و فرصت

 بود. ی سایبریهابرق کشور ونزوئال و وقوع چند روز خاموشی نیز از جمله خربکاری

شود. اما از نظر افندی استفاده میراداری و پدهای از سامانه برای مقابله با تهدیدات دشمناز جنبه پدافند سخت و نظامی، 

گیرند. آنچه در های پدافند سایبری، کالبدی و غیره قرار میهای مختلفی وجود دارد که در گروهپدافند غیرعامل روش

ی ای و وابستگی کشورهای همجوار به یکدیگر در حوزه برق برای ارتقااین نوشتار مدنظر است، استفاده از ظرفیت منطقه

 المللی کشورهای منطقه است.امنیت بین

های دید علیه زیرساختبا اتصال شبکه برق کشورهای همجوار به یکدیگر و ایجاد یک شبکه یکپارچه، هزینه هر گونه ته

آسیب در مجبور است  حیاتی ایران در صنعت برق، برای همه کشورهای عضو این شبکه باال خواهد رفت. بنابراین دشمن

ت را بپذیرد. مضافا با ، این موضوع را لحاظ کند و خطر مواجه شدن با چندین دولایران تاسیسات الکتریکیرساندن به 

متضرر خواهند شد.  این کار بسیاری از دیگر کشورها که در تعامالت تجاری و سیاسی با کشورهای منطقه هستند نیز

های و تجارت بر روی قیمت نفتمی تواند ن منطقه استراتژیک جنوب غرب آسیا، جایی است که هرگونه تنش در آ

کشورهای این منطقه را تحت تاثیر قرار تعدادی از ای که لذا انجام هر عمل خصمانه .گذار باشداثرمرتبط با ان المللی بین

 .خواهد انداختدهد، منافع زیادی را در سطح جهان به خطر 

نبال ارتقای امنیت اقتصادی به د-ای در کنار منافع فنیق منطقهجمهوری اسالمی ایران با ایجاد شبکه بهم پیوسته بر اگر

سازی این شبکه یادهالمللی خود نیز باشد، الزم است از همان ابتدا در بکارگیری راهکارهای فنی و عملیاتی برای پبین

ه و بدین ترتیب ای عمل کند که میان شبکه برق کشورهای عضو حقیقتا وابستگی متقابل ایجاد شدای، به گونهمنطقه

ورها به افزایش امنیت امنیت زیرساختی کشور در حوزه انرژی ارتقا یابد. چراکه صرف وجود ارتباط الکتریکی میان کش

 شود و نوع و سطح این ارتباط مهم است.المللی منجر نمیبین

نین به مرکز اصلی و همچانرژی داشته باشد  مبادالتسهم بیشتری در برقراری  ،چنانچه ایران در شبکه بهم پیوسته

تر خواهد شد و در نتیجه وابستگی سایر کشورها به ایران بیشکنترل و راهبری )دیسپاچینگ( این شبکه تبدیل شود، تبعا 

 کرد. ها در ایران حمایت خواهنداز افزایش ثبات و تقویت زیرساخت

  

                                                 
 81062 سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر، کد خبر: 1
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 ایهای الزم برای ایجاد شبکه پیوسته برق منطقهزیرساخت (4

زیت برق انجام شده یا که بهم پیوسته برق میان کشورهای مستقر در یک منطقه جغرافیایی یا با هدف ترانایجاد یک شب

 و کنترلشده است که در این حالت وجود یک مرکز  ای برای مبادالت تجاری برق منجرگیری یک بازار منطقهبه شکل

« قطب»یا « هاب» ضروری است که به آن ت،دالتباشبکه و یک مرکز تسویه مالی برای مدیریت  مدیریتراهبری برای 

 شود.گفته می

توان گفت هر کدام از کشورهای متصل به شبکه بهم پیوسته، ای و یا میبرای هر کدام از کشورهای عضو در بازار منطقه

 د.کند مالحظات مضاعفی وجود دارهای مشترکی الزم است و برای کشوری که نقش هاب منطقه را ایفا میزیرساخت

 مفهوم هاب برق 

توان به یک حوضچه تشبیه کرد که هر عضوی از شبکه که برق مازاد دارد آن را به هاب انرژی برق را به لحاظ فنی می

زش برق ریزد و هر عضوی که نیاز مصرفش بیشتر از برق تولیدی خودش است، از این حوضچه به اندازه نیاحوضچه می

اری کند. هاب هاب را تغییر دهد و آن را دچار ناپاید انرژی نباید پارامترهای اصلی کند. این ارسال و برداشتدریافت می

 کند.نیروها تغییری در آن ایجاد نمی اعماللب است که شبکه مانند یک جسم ص

تواند ادعای قطب برق منطقه را داشته باشد که با بسترسازی کشوری می این است که تعریف باالیک مفهوم عملیاتی از 

 برق هاب دیگر، تعبیر به. باشد داشته را شبکه به متصل کشورهای همه ترانزیت برق اسب و گسترده، قابلیت انتقال ومن

این  ب تبادل توان بین اعضای شبکه از مسیر خطوط انتقال هاب بگذرد.منطقه باشد و تمام یا اغل« چهار راه انرژی» باید

تواند به صورت انتقال مستقیم توان از یک خط انتقال مستقر در خاک ایران تا دریافت کننده در کشور جایی توان میجابه

ای یران و تولید در نقطهبدا و مصرف در یک نقطه از ام کشور از دریافت صورت به سوآپ انرژی مقصد باشد و یا به شکل

دیگر و ارسال به کشور مقصد باشد. با این نگاه ضرورت ندارد که هاب برق، خود بزرگترین تولیدکننده انرژی الکتریکی 

را در منطقه دارد و بزرگترین صادرکننده  بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی در حال حاضر ایران، گرچه در منطقه باشد

. کشوری که توانایی تبدیل شدن به هاب برق منطقه را در این حالت دارد، همجوار خود است برق در بین کشورهای

 .ببرد بهره ایدیپلماسی منطقه تواند از قابلیت خود درمی

تواند کشوری میشود. بلکه منحصر نمی« چهار راه انرژی»اما چنانچه در ابتدای این بخش گفته شد، مفهوم هاب برق در 

. در یک شبکه بهم شدبا شبکه مرکز اصلی کنترل و راهبری نطقه بداند که در شبکه یکپارچه میان اعضا،خود را هاب م

شوند تا هر کدام ماموریت کنترل و راهبری شبکه برق ای ایجاد میها به صورت منطقهپیوسته بزرگ، دیسپاچینگ

ه به یکدیگر متصل هستند، یک شبکه بهم پیوستهای تمام مناطقی که در . اما دیسپاچینگای خود را انجام دهندمنطقه

ای دیسپاچینگ منطقه ۹باشند. برای نمونه شبکه برق ایران داری تحت مدیریت و کنترل یک دیسپاچینگ مرکزی می

 د.شویشناخته م« دیسپاچینگ ملی»به در نواحی مختلف کشور و یک دیسپاچینگ مرکزی در تهران است که 

 تمام مدیریت و و بوده گرنظاره را ایمنطقه دیسپاچینگ مراکز کنترلی اقدامات کلیه ایدب برق هاب دیگر، عبارت به

ای، در هر ه باشد. همچنین در شرایط اضطراری بتواند مستقل از دیسپاچینگ منطقهداشت اختیار در را هادیسپاچینگ

https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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ز کنترل هاب شبکه انتقال داده و در های شبکه تمام کشورهای عضو به مرکقسمت از شبکه اعمال کنترل بنماید. داده

 گیرد.شود و در صورت لزوم اقدامات عملیاتی انجام میآنجا پایش می

کند، الزم است خطوط و تجهیزات در این شرایط عالوه بر اتصال شبکه برق کشورها به کشوری که نقش هاب را ایفا می

گیری یک روند نیز میان دو کشور برقرار شود. شکلار میمخابراتی زیرساختی که برای انتقال داده و کنترل شبکه به ک

های برق کشورهای ( شبکهسنکرون) اتصال همگام شبکه یکپارچه که نیاز به مرکز کنترل و راهبری واحد داشته باشد، با

دهد وابستگی ساختاری کشورهای عضو شبکه به قطب برق منطقه د. آنچه در این حالت رخ مییابهمجوار تحقر می

 است که در تعامالت سیاسی نیز اثرگذار است.

بازار برق  یگر، ایجادیکی از اهداف اتصال الکتریکی کشورهای مناطر مختلف جهان به یکداز سوی دیگر از آنجایی که 

ر برق میان کشورهای منطقه قانون برنامه ششم توسعه، درصدد تشکیل بازا 4۹تای ماده ت، ایران نیز در راساس ایمنطقه

ترین عضو نهادی است که پایش و کنترل سیستم قدرت را در در میان نهادهای مختلف فعال در بازار برق، مهماست. 

اتاق  شامل مرکز این. است ازارل بمرکز تباد ای کهاختیار دارد و در عین حال بر معامالت بازار اشراف دارد، به گونه

شود. بادل مالی تسویه میت و شده انجام آنجا در معامالت که است محلی تسویه اتاق. است اتاق تسویه و معامالت پایاپای

 ن شود.در یک منطقه با واحدهای پولی متفاوت، ارز مورد معامله باید در اتاق معامالت پایاپای معی

این حالت تمامی تبادالت  یگاه قطب برق منطقه را خواهد داشت که مرکز تبادل بازار باشد. دردر چنین بازاری کشوری جا

شوند. این به معامله می برقی میان کشورهای عضو، حتی اگر از خطوط انتقال داخل ایران نگذرند، در اتاق تسویه ایران

 ای خواهد بود.تر در روابط سیاسی منطقهست برای و در نتیجه داشتن دمعنی محوریت ایران در بازار برق منطقه

 آفرینی ایران در جایگاه هاب برق منطقه نقش 

آفرینی به عنوان هایی است که توان نقشایران در میان همسایگان خود و حتی در بین کشورهای آسیایی، دارای مزیت

پایدار به عالوه اتکای زیاد به  رق وسیع وموقعیت جغرافیایی کشور ایران در کنار شبکه ب کند.قطب برق منطقه را پیدا می

ی تبدیل شدن به هاب توانمندی داخلی در صنعت برق در مقایسه با کشورهای همجوار، ایران را به گزینه مناسبی برا

 ای، مبدل کرده است.ای بر پایه یک شبکه بهم پیوسته برق منطقهگیری بازار منطقهانرژی برق در کنار شکل

هستند برق  ینمهم از نظر تام یاز کشورهایا کره جنوبی ژاپن  برای میال کشور .دارد یتمکان هاب اهم ییایاز نظر جغراف

در منطقه غرب آسیا ای ایران از موقعیت جغرافیایی ویژهآن را ندارند.  یاییجغراف یتچون موقع ،توانند هاب باشند ینم اما

، در عین حال برخی از این بازیگران که هستند یادز یارآن بس گرانیبازه است که قرار گرفت یادر منطقهو  برخوردار است

در همسایگی ایران هستند، توانایی تولید برق مازاد بر مصرف خود را دارند و بعضی دیگر برای تامین نیاز مصرفشان به 

 عهده به را خود اطراف کشورهای میان برق تبادل مدیریت البته و ترانزیت برق نقش تواندمی ایرانواردات برق نیازمندند. 

های شرقی و غربی امکان وجود اختالفات فصلی در کشورهای شمالی و جنوبی ایران و تفاوت افر در همسایه .بگیرد

 .کندتبادل برق را مضاعف می

و دو قدرت اقتصادی نوظهور یعنی چین و هند ارتباط پیدا  ایران از طریر کشورهای شرق خود به منطقه آسیای میانه

های غربی به کشورهای غرب آسیا، شمال آفریقا و اروپا دسترسی خواهد داشت. کند. از سوی دیگر از طریر همسایهمی

https://moqavemati.net/tag/%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://moqavemati.net/tag/%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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کند. به کشورهای اروپایی فراهم می با میانه آسیای کشورهای ینب خوبی ارتباطی پل ایران، تیکژئوپل همچنین جایگاه

 گذرد.عالوه مسیر ارتباط الکتریکی کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایران می

های شمالی تر و افزایش پایداری شبکه باشد، از طریر همسایهدر صورتی که هدف، اتصال برق کشور به یک شبکه قوی

گذاری بر مبنای وابسته کردن کشورهای دیگر در حوزه انرژی به ایران امکان اتصال به کشور روسیه وجود دارد. اگر هدف

ریدور انتقال انرژی به آن کباشد، کشورهایی زیادی در منطقه نیاز به واردات انرژی دارند که امکان صادرات و یا ایجاد 

 ارد. کشورها از طریر ایران وجود د

وجود منابع متنوع و غنی طبیعی برای تولید برق، موقعیت ممتازی در بخش تولید به کشور عطا کرده است. مخازن غنی 

 حاضر حال در مسئوالن، گفته بر بنا. است کرده فراهم کشور در را باال مقیاس در های حرارتینیروگاه برداری ازگاز، بهره

های طبیعی برای ظرفیت 1.است حرارتی هاینیروگاه شده نصب ظرفیت نظر از دنیا اول کشور 10 جزو ایران

 ماه سه در فقط ایران، نیروی و آب منابع توسعه شرکت آمار اساس بر که است ایگونه به نیز آبیهای برقنیروگاه احداث

ظرفیت نصب شده  ایران از نظر .است شده تولید بخش این در الکتریکی انرژی ساعت گیگاوات هزار 11 امسال نخست

حتی وجود موقعیت خوب تابش خورشید آبی رتبه نوزدهم جهان و رتبه دوم منطقه را دارد. های برقنیروگاه

 برق، انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان ته مدیرعاملگف به که است شکلی به های خورشیدینیروگاه برای

  2.دارد ظرفیت آلمان برابر دو است خزر سواحل که ورشیدخ تابش نظر از کشور منطقه تریناستعدادکم

کشور  7گسترده خطوط انتقال در سطح کشور و وجود خطوط مرزی مشترک با  مزیت دیگر ایران، دارا بودن زیرساخت

باشد. به این ترتیب ایران آمادگی ترانزیت و رساندن انرژی الکتریکی از تولیدکنندگان به دارای مرز خاکی می

های صنعت برق، ظرفیت باالی نصب شده تولید برق نیز مزیت دیگر از لحاظ زیرساخت کنندگان در منطقه را دارد.فمصر

 گفته به آن، بر عالوه. دارد بازار برق ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که ایران نسبت به کشورهای همجوار است.

های بزرگ نیروگاهی سازی طرحخت داخل است. توانمندی پیادهسا ایران برق صنعت تجهیزات درصد ۹5 از بیش نیرو وزیر

 های دیگر صنعت برق کشور است.های داخلی و وجود نیروی انسانی متخصص از ویژگیتوسط شرکت

 های فنیزیرساخت 

ذب توان به عنوان یک کاالی اقتصادی قلمداد کرد و با تشکیل بازار در سطح منطقه برای جا از نگاه تجاری میبرق ر

توان از طریر رق را نمیآن با سایر کاالها در بستر انتقال آن است. بمشتریان بیشتر، رقابت نمود. اما تفاوت اصلی 

سازی و نگهداری آن در مقیاس بزرگ وجود ندارد. لذا ان ذخیرهجا کرد و همچنین امکهای ترانزیتی معمول جابهکانال

فنی یر لوازم و تجهیزات برای هرگونه خرید و فروش انرژی الکتریکی نیاز به ایجاد خطوط انتقال با ظرفیت مناسب و سا

 در نقاط موردنظر است.

لکتریکی کاربرد دارد و یک بستر انتقال عمومی بر است بلکه تنها برای انتقال انرژی اها نه تنها هزینهایجاد این زیرساخت

های در حوزه تجارت کشور نیست. از سوی دیگر کشورهایی که اقدام به ایجاد چنین زیرساختی بکنند طبیعتا برای برنامه

                                                 
 83322پاون، کد خبر:  1
 83321پاون، کد خبر:  2
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 اند و بخشی از مصارف داخلی برق خود را از این طریر تامین یا صادرات و ترانزیتبلند مدت تصمیم به این کار گرفته

 اند.ریزی کردهبرق را بر این بستر برنامه

شورها دارد. در عین حال کدر نتیجه ایجاد تاسیسات الکتریکی به منظور تبادل برق نشان از تداوم در ارتباط الکتریکی 

فتن م داده و با در نظر گراقتصادی انجا-ایران قبل از ایجاد زیرساخت برای ارتباط با هر همسایه خود باید مطالعات فنی

سیسات های راهبردی جمهوری اسالمی و همچنین نگاه بلند مدت و کالن به منافع کشور، اقدام به ایجاد تااولویت

 مقتضی بنماید.

این موضوعات به  سته هستند.شبکه برق بهم پیوالزامات توسعه  یگراز دو کاهش تلفات شبکه  هایروگاهراندمان ن افزایش

کند. همچنین کنند که سایر کشورها را به اتصال به شبکه ایران ترغیب میمک میارتقای کیفیت و پایداری شبکه ک

ها وضعیت بهتری نسبت به شبکه پارامترهای شبکه برق آن  کشورهایی که در صنعت برق سابقه بیشتری از ایران دارند و

 کنند.میان با ایر الکتریکی ایران دارد، با شرط ارتقای این پارامترها اقدام به ایجاد ارتباط

. کارشناسان حوزه یاز استنبخش  یندر ا و تعامالت گذارییهسرما یشافزا به ،یشترب یارتقا یبرا دهدیبرآوردها نشان م

 بهتر، دستیابی به کیفیتاست، اما  هاییاز محصوالت کشورمان در حد اروپا یاریبس یفیتمعتقدند در حال حاضر ک یانرژ

ها الزم به ذکر است توسعه زیرساخت 1.استو صادرات  یدتول حوزهدر  یشرفتهپ یهاشرکت با ایران یعصناتعامل  یازمندن

اتفاق بیفتد و این امر تنها با اجرا از سوی یک برای ایجاد یا تقویت ارتباط الکتریکی میان دو کشور، باید در هر دو ناحیه 

نیروگاه و سایر ملزومات شبکه، دارای توانمدندی  کشور محقر نخواهد شد. البته از آنجایی که ایران در ساخت و توسعه

 های شبکه با کشورهای همجوار قرارداد همکاری تنظیم کند.تواند در زمینه توسعه و تقویت زیرساختباالیی است، می

 حکمرانیو  نهادیهای زیرساخت 

ای، تاسیس نهادهای قههای ایجاد یک شبکه بهم پیوسته و همچنین تشکیل بازار برق منطبخش مهمی از زیرساخت

گذاری، پیگیری و نظارت گیری، قانونقانونی با اجماع نظر کشورهای عضو است. هدف اصلی از ایجاد این نهادها تصمیم

مندی همه اعضا از منافع آن، انجام بر اجرای اموری است که الزم است برای تحقر شبکه بهم پیوسته و تداوم بهره

 گیرند.

ای است که به منظور رفع موانع های منطقهای، ایجاد کمیتهامات الزم برای ایجاد بازار برق منطقهاولین اقدبرای میال 

شوند. در ابتدا با الگوگیری از بازار برق ای ایجاد میتجارت و ترویج هماهنگی میان کارگزاران بازارهای انرژی منطقه

رسد. اعضای این کمیته شامل نمایندگان ازار ضروری به نظر میگران ببرداران و تنظیماتحادیه اروپا، تشکیل کمیته بهره

گر برداران شبکه و سیستم انتقال کشورهای عضو به عنوان متخصصین مسائل فنی بازار و نمایندگان نهادهای تنظیمبهره

گری نظیمعنوان متخصصین ت گر، نماینده وزارت انرژی یا نیرو( بهکشورهای عضو )در صورت عدم وجود نهاد تنظیم

وجود شورایی متشکل  ،اید در تمامی منطقه هماهنگ شونددر بعضی موارد، اقدامات در سطوح ملی ب از آنجایی که هستند.

ای، های مورد نیاز برای بازار برق منطقههای سیاسی و تدوین دستورالعملهای قانونی و سیاسی جهت حمایتاز شخصیت

وزیر امور خارجه کشورها، نمایندگان وزرای اقتصادی و انرژی )یا نیرو( کشورها  ضروری است. اعضای این شورا نمایندگان
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این شورا بااستفاده از پیمان اکو و ظرفیت سازمان اکو،  وزیری هستند.و نماینده پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یا نخست

بایستی از ابتدای مراحل ایجاد بازار شود و همچنین به علت قدرت اجرایی و سیاسی خود در بدنه این سازمان ایجاد می

  1.گران تشکیل شودبرداران و تنظیمای و همزمان با کمیته بهرهبرق منطقه

ایجاد بسترهای قانونی الزم و هماهنگی نهادهای مسئول و اثرگذار در داخل کشور از ملزومات تحقر شبکه همچنین 

پنج ساله توسعه،  هایامهدر برن یادرات برق توسط بخش خصوصتوسعه صتوان به می بسترهااز این ای است. برق منطقه

 یانحصار .اشاره کردو...  یمیپتروش یصادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحدها هاییروگاهبه ن یعینرخ گاز طب یینتع

 2رابطه است. یننکات قابل توجه در ا یگراز د یزبودن تجارت برق ن

 نمونه جهانی 

ای در منطقه خود های برق خود به یکدیگر، شبکه بهم پیوستهمختلف دنیا با اتصال شبکه کشورهای متعددی در مناطر

ای اروپا منجر به ایجاد بازار برق مشترک شده است و برخی اند. بعضی از این اتصاالت مانند شبکه برق قارهایجاد کرده

رسد. ها مفید به نظر میبه این شبکهاستفاده از تجر اند.دیگر صرفا به تبادالت دو جانبه و دریافت حر ترانزیت بسنده کرده

 گردد.بررسی میای های برق منطقهدر ادامه چند مورد از شبکه

 شبله و بازار برق اروپا

اتحادیه همکاری تولید و انتقال برق گردد. الدی بازمیمی 60و 50های دههتوسعه شبکه برق متصل بهم در اروپا به 

(UCPTE از سال )وضوعاتی از قبیل ما عضویت تعداد کمی از کشورها از جمله آلمان و فرانسه به فعالیت در ب 1۹51

 ی پرداخت.دستیابی به منابع قابل اطمینان تولید برق و روابط بین تولیدکنندگان و مباحث انتقال انرژ

ی و تسهیل تجارت آزاد ملیتایجاد گردید و برای مباحث اقتصاد ائتالفی چند( EEC)کمیته اقتصادی اروپا  1۹57در سال 

گسترش  .گردیدر اروپا نیز مطرح دآزاد انرژی  ایجاد بازار پیشنهادات متعددی برای هادر آن سالگیری شد. تصمیم

در حقیقت اروپایی بود.  دغدغه کشورهای سنگ،دسترسی و تجارت نفت و گاز به عنوان سوخت اقتصادی و جایگزین زغال

های اقتصادی م آرام زیرساختمنابع جدید تامین آن به مسئله پراهمیت در اروپا تبدیل شد، آرا زمانی که نیاز به انرژی و

 آن ایجاد گردید و موانع رشد اقتصادی کشورهای اروپایی برطرف شد.

ه مسئول انتقال برق از تولیدکنندگان به تعریف گردید ک( TSO) بردار سیستم انتقالبهرهدر اروپا ماهیتی به نام 

باشد. در سال می و تا حدودی دارای انحصار طبیعی امری زیرساختی است کنندگان است. موضوع خطوط انتقالعتوزی

ل اروپا ایجاد توسط کشورهای شمالی اروپا با هدف توسعه بازار برق هماهنگ و موثر در شما NORDELنهاد  1۹63

ارتباط  برای یمحل NORDELو نروژ بود. همچنین شد. این نهاد متشکل از کشورهای فنالند، دانمارک، سوئد، ایسلند 

 کشورهای عضو بود.های TSO میان

                                                 
 13۹8، پژوهشکده مطالعات فناوری، مهر ای کشورهای عضو اکو با الگوبرداری از مدل بازار برق یکپارچه اتحادیه اروپاگیری بازار برق منطقهارائه مدل مطلوب شکل  1
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هایی که در گذشته میان برخی کشورهای معاهده ادغام )بروکسل( منعقد شد که به موجب آن کمیته 1۹65سال در 

متشکل . این نهاد ( ادغام شدEuropean Communitiesدر یک نهاد به نام جامعه اروپایی )، اروپایی تشکیل شده بود

 ها برای تاسیس اتحادیه اروپا زده شد.اولین جرقهها . در همان سالدارای یک شورا و یک کمیسیون بودکشور و  6از 

برق، افزایش  خط مشی تقویت خطوط انتقال کشورهای اروپایی با محوریت دسترسی همگانی به شبکه 1۹۹0در سال 

های انتقال، تنظیم شد. در گذاری و استفاده بهینه از زیرساختهای سرمایهامنیت شبکه و کیفیت عرضه، کاهش هزینه

زها به تصویب به منظور تکامل بازار انرژی مشترک و تسهیل مبادالت برق در مر EEC/167/۹2مصوبه  1۹۹2سال 

ره در زمینه انتقال نفر خب 3های فشار قوی، نفر خبره در زمینه شبکه 12نفره شامل  17طبر این مصوبه یک کمیته  رسید.

ف این وظایبرخی از  برق، یک نماینده کمیسیون )ریاست کمیته( و یک نماینده از شرکت یوروالکتریک، ایجاد گردید.

 بود:زیر کمیته به صورت 

 ارزیابی شرایط حقوقی، فنی و مالی انتقال برق با احتساب مسائل اجتماعی و اقتصادی 

 هارساختریزی شبکه انتقال و بهبود زیبرنامه 

 های انتقال میان کشورهاهماهنگی شبکه 

اولین بسته  1۹۹6ال سدر  .به صورت رسمی شروع به فعالیت کردمعاهده ماستریخت  عقدبا  1۹۹3اتحادیه اروپا در سال 

در ایجاد شفافیت  و زیعهای تولید، انتقال و توبرداری صحیح از سیستمانرژی اتحادیه اروپا، شامل قوانینی برای بهره

رای ها ارائه شد. بر اساس این بسته، کشورهای عضو ملزم به ایجاد اپراتورهای مستقل از صنعت برق بحسابرسی

ه شبکه برق کشورهای مرکزی بهمچنین در این سال شبکه برق ناحیه غربی اروپا  .شدندز شبکه انتقال ابرداری بهره

 اروپا به صورت سنکرون متصل گردید.

شناخته  UCTEم ها در قالب بازار داخلی انرژی بازتعریف و با ناTSOبه صورت انجمن  UCPTEنهاد  1۹۹۹در سال 

به طور  جاد گردید.ای)بریتانیا(  UKناحیه های TSOهای با هدف هماهنگی فعالیت UKTSOA در همان سال نهاد شد.

 UCTE ،UKTSOA ،ATSOIدر همان سال رهبران  در منطقه ایرلند شکل گرفت. ATSOIمشابه در آن سال نهاد 

های مندی از مزایای شبکهسازی در سطح کشورهای اروپایی برای بهرهنیاز به یک هماهنگی و همسان NORDELو 

نهاد باال ایجاد  4با تجمیع  ETSOبرق مناطر را به خصوص با نگاه به تجارت خارجی برق، تشخیص دادند. لذا نهاد 

 گردید.

گران های تنظیمورا افزایش همکاریش. هدف از ایجاد این شدتشکیل  2000( در سال CEERگران اروپایی )شورای تنظیم

ها ی حمایت و توسعه آنکار مناسب براوبه منظور ترویج و توسعه بازارهای کارآمد انرژی و ایجاد سازانرژی هر کشور 

 حادیه( بود.عضو در ات بود. این نهاد دارای ماهیت غیرانتفاعی و مختص تمام کشورهای اروپایی )عضو و غیر

گر یجاد یک نهاد تنظیمابسته دوم انرژی اتحادیه اروپا ارائه شد که به موجب آن کشورهای عضو ملزم به  2003در سال 

هایی برای های بین مرزی و اولویتجدیدی برای توسعه شبکه هایشدند. همچنین پروژه بازار مستقل از صنعت برق

پذیر و مسائل زیست محیطی جدیدتروپا تعیین گردید. در این بسته به مسئله امنیت انرژی، منابع استفاده از بودجه اتحادیه ا

 ای شد.توجه ویژه
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گردید. این نهاد که  1۹۹2نفره سال  17میته ک( جایگزین ERGEGگران اروپایی برق و گاز )در همان سال هیئت تنظیم

ترین از مهم .کردمیمل کامال مستقل از منافع بازارهای انرژی عگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، یمشامل تنظ

گر برای هر منطقه از میان کشورهای همان ناحیه، اروپا و تعیین یک تنظیم اتحادیه منطقه در 7ایجاد  ،اقدامات این نهاد

 برای مبادالت بین مرزی بود.

وزه بالتیک( ، استونی و لتونی )کشورهای حهای سه کشور لیتوانیTSOبرای همکاری  BALTSOنهاد  2006در سال 

 ایجاد گردید.

شبرد جداسازی مالکیت دی در جهت پیارائه شد که شامل راهکارهای متعد 200۹بسته سوم انرژی اتحادیه اروپا در سال 

افزایش شفافیت در بازارهای  برق بوده است. همچنین کشورهای عضو در این قوانین ملزم به برداری شبکهو بهره

 ه سیاستی اتحادیه اروپا است.از مفاد این بست ACERو  ENTSOفروشی شدند. ایجاد دو نهاد خرده

منحل شدند و همگی در نهاد  NORDELو  UCTE ،BALTSO، UKTSOA ،ATSOIدر این سال نهادهای 

ENTSO .همچنین  ادغام گشتندETSO  منحل و وظایفش بهENTSO .نهاد در حال حاضر،  1متتقل شدENTSO 

سازی شبکه در جهت یکپارچهاست که عضو ناظر(  ترکیه به عنوانعضو اصلی و  42) TSO 43کشور و  36متشکل از 

ساله  10های توسعه برنامه ENTSOترین وظایف دارد. از مهمقدرت در اتحادیه و تکمیل بازار انرژی مشترک گام برمی

 های انتقال است.برای شبکه

کشور عضو اتحادیه اورپا است. این نهاد به منظور نظارت بر  28گر گان نهادهای تنظیممتشکل از نمایند ACERنهاد 

رزی انرژی و ارائه خدمات شفافیت و عملکرد صحیح بازار انرژی در اتحادیه اروپا، تهیه مقررات در حیطه مبادالت بین م

 ده است.شگران ملی و حل اختالفات، ایجاد مشاوره به تنظیم

کشورهای عضو   2015ارائه شده است. در سال  ، خط مشی و مقررات بسیاری توسط نهادهای مذکورقوانین تا کنون

شدند. به  2030تا سال  درصد 15و  2020درصد تا سال  10ملزم به ایجاد حداقل اتصاالت بین مرزی به میزان  ،اتحادیه

در همان  مرزی متصل باشد.های برونشبکه ها باید بهدرصد از ظرفیت داخلی آن 10حداقل  2020تا سال  این معنا که

انرژی تجدیدپذیر و مبارزه با  با نگاه به سردمداری اروپا در تولید سال بسته اتحادیه انرژی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا

 گرمای جهانی منتشر گردید.

جزا سنکرون هستند. صورت مبهم پیوسته است که هر کدام به  شبکه فراملی 5شبکه برق اروپا متشکل از در حال حاضر 

 باشندو شبکه ایرلند می (UK) بریتانیا لتیک، شبکه، اروپای شمالی، ]کشورهای[ دریای با(CE) ایها اروپای قارهاین شبکه

 شوند.مشاهده می 1که در شکل 

                                                 
1 entsoe.euhttps:// 
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 های برق بهم پیوسته در اروپاشبکه -1شکل 

بالغ بر  2018ای در اروپا نشان داده شده است. تا پایان سال های برق منطقهمیان شبکه مرزیانواع اتصاالت  2در شکل 

کشیده شده  ENTSOهای شبکه بین مرزی بین DCهزار و ششصد کیلومتر کابل  8و  ACهزار کیلومتر خط  474

 DCو  ACخطوط تعداد  است. DCخط  30و  ACخط  3۹3برابر با  ENTSO در مرزی خطوط انتقال تعداد کل است.

 خط انتقال است. 7و  64کیلوولت به ترتیب  400با ولتاژ بیش از 

ای بهم پیوسته هو ایرلند مرز خاکی با قسمت UKهای اروپای شمالی، بکهششود، با توجه به اینکه چنانچه مشاهده می

 بالتیک . کشورهای حوزهستا HVDCبه صورت  CEها با شبکه تمام خطوط اتصال میان این شبکه مرکزی اروپا ندارند،

یک با  لیتوانیر جنوب د گرچه عضو اتحادیه اروپا هستند اما شبکه بالتیک با شبکه برق روسیه سنکرون است. این شبکه

 ه است.استفاده شد HVDCخطوط به شبکه اروپای شمالی از آن متصل شده و برای اتصال  CEبه شبکه  ACخط 
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ای( متصل شده است. همچنین شبکه برق )اروپای قاره CEکرون به شبکه کشور ترکیه به صورت سن 2مطابر شکل 

ولتاژ باال میان  ACاست از طریر یک خط انتقال  مراکش، تونس، لیبی، الجزیره و مصرمغرب که متشکل از کشورهای 

 سنکرون شده است. CEمراکش و اسپانیا با شبکه 

 

 تریکی مرزی میان کشورهای اروپاییانواع اتصاالت الک -2شکل 

ی مرزبادالت برونتدرصد از تولید برق خود را به  10، 2020طور که گفته شد، اعضای اتحادیه اروپا ملزم شدند تا سالهمان

دهد. در این ان مینش 2017سهم صادرات از برق تولید شده هر کشور را در سال  3اختصاص داده و صادر کنند. شکل 

 28ه بدرصد از تولید برق خود را صادر کنند. به طور میال کشور سوئیس نزدیک  10اند بیشتر از توانسته کشور ۹سال 

برق به صادرات اختصاص یافته  درصد از تولید 0.1درصد از تولید سالیانه خود را صادر کرده، در حالی که در ایتالیا تنها 

 است.
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 2017هر کشور اروپایی در سال  ز برق تولید شدهسهم صادرات ا -3شکل 

 شبله برق آمریلای شمالی

اولین  .شروع شدیالدی م 30دهه  از)ایاالت متحده، مکزیک و کانادا(  ی شمالیتوسعه شبکه بهم پیوسته برق در آمریکا

رشد تقاضای توان در  با .در مقیاس بزرگ بودآبی های برقتوسعه نیروگاه ،ایهای برق قارهشبکه عامل اصلی رشد

 .ندبهم پیوسته گسترش یافت هایاژ خطوط انتقال توان افزایش یافت و شبکه، سطح ولت80تا  50های دهه
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، عناصر و نهادهای مختلفی در طول کای شمالیبرق در آمری بهم پیوستههای شبکهگیری و تداوم همکاری برای شکل

 :در آمریکای شمالی بهم پیوسته ایهشبکه نهادهایبرخی از  اند.زمان ایجاد شده

 ن شبکه وضعیت قابلیت اطمیناکنندگان قابلیت اطمینان شبکه؛ در هر شبکه بهم پیوسته به صورت مداوم کنترل

گیرد. کلیه های تصادفی و عملیاتی به منظور بیشینه کردن قابلیت اطمینان، انجام میشود و تحلیلرصد می

های بهم پیوسته تحت نظارت یک نهاد به نام شرکت قابلیت اطمینان بکهکنندگان قابلیت اطمینان شکنترل

 ( هستند.NERCالکتریکی آمریکای شمالی )

 1شرکت قابلیت اطمینان الکتریکی آمریکای شمالی (NERC :)NERC گری غیرانتفاعی یک اداره تنظیم

قدرت در  یستمس یناناطم یتقابل حداکیر کردنبه دنبال  های زیرمجموعه خودبا بخش المللی است کهبین

که به وسیله  است یشمال یکایآمر در یکیالکتر یناناطم یتقابل یسازمان رسم NERC. است یشمال یکایآمر

FERC .های مسئولیت )از ایاالت متحده( و نهادهای حاکمیتی کانادا مورد نظارت قرار می گیردNERC شامل 

نظارت بر ت، و بلند مد یفصل یناناطم یتساالنه قابل یابیارز ، یناناطم یتقابل یاستانداردها یتوسعه و اجرا

 باشد.ی میکارگران صنعت نامهیآموزش و صدور گواه ،قدرت یستمس

  با هدف ایجاد عدالت و عدم تبعیض در دسترسی به خطوط انتقال برای  1۹۹0در ایاالت متحده در سال

به پیشنهاد کمیسیون  ISOیا « مستقل سیستم برداربهره»، ماهیت 2های تسهیالت اشتراکی توانمجموعه

 هایسازمان»گیری های بعدی شکل( شکل گرفت. همچنین در گامFERCمقررات انرژی فدرال ) تنظیم

هایی به عنوان اهداف این تشکیالت معین ( مورد حمایت قرار گرفت و شاخصRTOs« )ای انتقال توانمنطقه

اعی و مبتنی بر عضویت هستند که قابلیت اطمینان سیستم را تضمین های مستقل، غیرانتفها سازمانRTOشد. 

بسیار اندک است.  ISOو  RTOکنند. در داخل ایاالت متحده عمال تفاوت بین و کل سیستم قدرت را بهینه می

 اینگونه نیست. RTOکه اجازه همکاری با شرکای خارجی را ندارد، درحالی ISOالمللی، اما در تعامالت بین

 گذاری ر امر به اشتراکد؛ در هر کشور نهادهایی برای مشارکت برون مرزی راک اطالعات در همکاریاشت

 SENER، دبیرخانه انرژی دافعال هستند. مانند وزارت منابع طبیعی و هیئت ملی انرژی در کاناها شبکهاطالعات 

 ( در آمریکا.EIAدر مکزیک و مدیریت اطالعات انرژی ) یاآمار و جغراف یمل یتویانستو 

را ی شمالی آمریکاسیستم برق قدرت  بهم پیوسته که به صورت مجزا سنکرون هستند،برق شبکه  4در حال حاضر 

زاس و تگبهم پیوسته که غربی، شب بهم پیوسته شرقی، شبکه بهم پیوسته عبارتند از شبکه شبکه 4این  .دهدتشکیل می

 .شونددیده می 4در شکل  بککُبهم پیوسته شبکه 

گیرد از ای که این شبکه دربرمیکند. محدودههرتز کار می 60و در فرکانس  ترین شبکه استوسیع شبکه برق شرقی

 شود.های راکی در غرب ختم میکانادای مرکزی شروع و به سواحل آتالنتیک در شرق، فلوریدا در جنوب و دامنه کوه

کبک  به شبکه DCخط  4به شبکه تگزاس و  DCط خ 2به شبکه غربی،  DCخط انتقال  6شبکه شرقی از طریر 

 متصل شده است. 

                                                 
1 North American Electric Reliability Corporation 
2 Power Pools 
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 شمالی های بهم پیوسته برق در آمریکایشبکه -4شکل 

های دای غربی تا باجا کالیفورنیا در مکزیکو سیتی و به سمت شرق تا کوهجنوب از کانا-شبکه برق غربی در امتداد شمال

ها، ظرفیت تبادل کند. با وجود این زیرساختهرتز کار می 60ین شبکه سنکرون نیز در فرکانس راکی گستردگی دارد. ا

 هزار مگاوات است. 20توان میان ایاالت متحده و کانادا بیش از 

 طمینان برق تگزاس()شورای قابلیت ا ERCOTنهاد  دهد.شبکه برق تگزاس بیشتر مناطر ایالت تگزاس را پوشش می

 بر این شبکه بهم پیوسته را بر عهده دارد. مسئولیت کنترل

دهد نشان می 5ادا در تبادل انرژی است. شکل کانهای ایاالت متحده و شبکه برق بهم پیوسته ناحیه مکزیک نیز با شبکه

ت هزار گیگاوا 170بیش از  2017ای که در سال این سه کشور در حوزه نفت، گاز و برق با هم تبادل انرژی دارند به گونه

 ساعت کل مبادالت برق انجام گرفته میان سه کشور بوده است.



 ای با محوریت ایرانایجاد شبکه برق منطقهالزامات  –قتصاد مقاومتی تحلیلگران اشبکه 

22 

 

 

 2017مکزیک در سال  میزان تبادل برق سه کشور ایاالت متحده، کانادا و -5شکل 
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 کشورهای همسایه ایران (5

این موضوع نشان است.  داشتهبا تمام کشورهای پیرامون خود که مرز خاکی دارد، مبادالت برق  80اواخر دهه  زایران ا

طراف با شبکه برق ااز گستردگی شبکه برق کشور دارد اما در عین حال نباید فراموش کرد که هیچکدام از کشورهای 

آن  ایران وهای برق سازی شبکهایران یکپارچه نشدند. به عبارت دیگر اتصال به کشورهای همسایه به معنای سنکرون

ده است و تا کنون نحوه شصاالت صرفا با هدف تبادل برق )صادرات، واردات یا هر دو( ایجاد کشورها نبوده است. این ات

 1جدول ه است. بودکشور همسایه برق مبادله برق، جداسازی بخشی از شبکه داخلی و اتصال آن به بخشی از شبکه 

 دهد.ظرفیت تبادل برق ایران با کشورهای همسایه را نشان می

 ارای مرز خاکیدظرفیت و نوع مبادله برق ایران با همسایگان   -1جدول 

ظرفیت فعلی  نوع مبادله کشور

 )مگاوات(

 هدف گذاری 

 )مگاوات(

 -- 700 تبادل دو طرفه آذربایجان

 1000 300 تبادل دو طرفه ارمقستان

 650 500 صادرات ترکیه

 -- 1500 صادرات عراق

 -- 74 صادرات پاکستان

 500 ۹0 صادرات افغانستان

 850 360 تبادل دو طرفه ترکمقستان

بر اساس این نمودار  دهد.را نشان می 13۹7های مختلف سال انرژی تبادل شده با کشورهای همسایه در ماه 6شکل 

این نکته نیز است. بوده  در فصل بهار و خرداد ماه و هم در واردات برق صادرات حجم انرژی مبادله شده هم در بیشترین

واجه بود، به حدی که با حائز اهمیت است که در سال گذشته که کشور در دو ماه تیر و مرداد با نیاز مصرف شدید برق م

ا افزایش واردات برق نه تنه ،های سراسری مواجه شد و در نتیجه صادرات هم به شدت کاهش یافت، طبر نمودارخاموشی

های سال به جز فصل زمستان کمتر بود. این پدیده بیانگر این واقعیت است که ر ماهای نداشت بلکه از سایقابل مالحظه

ضعیت انرژی کشورهای پایداری فنی، شرایط اقتصادی، استحکام قراردادها و اسلوب سیاسی حاکم بر کشورها چقدر بر و

 دارای ارتباط دو جانبه موثر است. در این راستا نکات زیر قابل تامل هستند:

نجر به قطع کردن برق مبرق، باید برای موضوعاتی مانند وقوع حوادث غیرمترقبه که  مبادلهقاد قرارداد در انع .1

عدم انجام تعهدات هر یک از  های گوناگون نقض قرارداد وحالتنوع جریمه در  ،انتقالی از کشور صادرکننده

 شود. بینیقوانین الزم پیش شرایط و ،طرفین

کشوری برق در ایامی از سال، ایران از اگر ادل دو سویه است، به طوری که میال بهترین نوع تجارت برق، تب .2

های دیگری به آن کشور برق صادر کند. اگر کشور مقابل نیازی به واردات برق ندارد، ایران کند، در ماهوارد می
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بل با کشور ثالث تواند با به عهده گرفتن یک نقش محوری در منطقه، پایگاهی برای تبادل برق کشور مقامی

 باشد و به این وسیله وابستگی متقابل ایجاد کند.

های داخلی ه نیروگاهدر تعیین مبادی ورود انرژی به کشور آن هم برای ایام پیک مصرف که تامین برق به وسیل .3

بط بلند ظر قرار دادن روابررسی و مد نصادرکننده اکتفا نمود.  یا دو با محدودیت مواجه است، نباید تنها به یک

المللی بر این روابط، باید در دستور مدت سیاسی ایران و کشور صادرکننده و میزان اثرگذاری سایر بازیگران بین

 متولیان دیپلماسی انرژی کشور قرار گیرد. کار مسئوالن تجارت خارجی برق و

های فنی الزم اختزیرسامکان واردات برق از چند کشور مختلف نیاز به وجود خطوط انتقال با ظرفیت کافی و  .4

ایجاد یک شبکه بهم  دارد. در صورتی که نگاه در این حوزه از تبادالت صرفا دو جانبه به هادر مرزهای کشور

 های فنی در همه مناطر ارتقا خواهد یافت.پیوسته تبدیل شود، تبعا زیرساخت

قه باید با مطالعات ها در هر منطاز این نکته نباید غافل شد که میزان گسترش و تقویت زیرساخت در عین حال .5

 فنی و اقتصادی، نگاه بلندمدت و توجه به شرایط سیاسی، همراه باشد.

 

 
 13۹7های سال انرژی تبادل شده با کشورهای همجوار در ماه -6شکل 

 13۹7در سال  دهد.ا نشان میبه ترتیب سهم کشورهای همجوار از صادرات و واردات برق در سال گذشته ر 8و  7شکل 

درصد از  78میلیون کیلووات ساعت بوده که بیشترین صادرات مربوط به عراق با بیش از  6324کل صادرات برق ایران 
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میلیون کیلووات ساعت بوده  2553سهم صادرات برق کشور بوده است. میزان واردات برق ایران از کشورهای همجوار 

 .انددارا بودهدرصد از آن را  50ان هر کدام سهمی نزدیک به که ترکمنستان و ارمنستاست 

 

 

 

 13۹7ال سسهم همسایگان دارای مرز خاکی ایران از کل صادرات برق  -7شکل 
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 13۹7ال سسهم همسایگان دارای مرز خاکی ایران از کل واردات برق  -8شکل 

 

میزان صادرات، واردات و  ۹ل ر با نوسان روبرو بوده است. شکشته تبادل برق ایران با کشورهای همجواهای گذدر سال

سال  5نرژی برق ایران در کل مبادالت ا 10همچنین در شکل  دهد.سال گذشته نشان می 5تراز تبادل برق کشور را طی 

برق را داشته اما همچنان  شته کمترین میزان مبادالتاخیر با هم مقایسه شده است. بر اساس این دو جدول، ایران سال گذ

 .داشته استن آسال پیش از  4گرچه حجم صادرات کمترین مقدار را در مقایسه با  ،تراز تجارت برق میبت بوده

 

 13۹7تا  13۹3های السمیزان تبادالت برق ایران با کشورهای همسایه طی  -۹شکل 
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 13۹7تا  13۹3های ایه طی سالمیزان کل مبادالت برق ایران با کشورهای همس -10شکل 

ورها به عهده وزارت امور اقتصادی ایران با سایر کش هایهمکاری های مشترکبر اساس قانون، مسئولیت کمیسیون

های کشورهای ها، امور کمیسیونتبط با آنیت مرها وحجم باالی فعالخارجه است. اما با توجه به تعدد این کمیسیون

 ست.ها واگذاری شده اخانهمختلف به سایر وزارت

ترین کشورها اما فعال دارد،های اقتصادی کشور جهان کمیسیون مشترک همکاری 70با بیش از  در حال حاضر ایران

د مبادالت تجاری جمهوری اسالمی با درص ۹5بیش از  کنونیدر زمان  .آنهایی هستند که حجم مبادالت با آنان باالست

 .1ویژه چین و هندوستان استه شود و بقیه مبادالت فراتر از کشورهای همسایه بکشورهای همسایه انجام می

ری ها از جمله فدراسیون روسیه، جمهوهای مشترک اقتصادی با برخی کشوراکنون مسئولیت کمیسیونوزارت نیرو هم

این موضوع  2.را بر عهده دارد و جمهوری اسالمی افغانستان جمهوری تاجیکستان ،انفدرال آلمان، جمهوری ارمنست

 با کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان و روسیه را در حوزه برق و انرژی تسریع کند. تواند همکاریمی

 .شده استن پرداخته کشورهای همسایه ایراوضعیت شبکه برق و تبادالت برقی در ادامه به طور مختصر به بررسی 

                                                 
 833635۹0خبر: ایرنا، کد  1
 6882634باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر:  2
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 آذربایجان 

 این از و است شده تبدیل طبیعی گاز بزرگ صادرکننده یک به کشور این آذربایجان، در بزرگ گازی منابع اکتشاف با

بیش  2016ظرفیت منصوبه تولید انرژی الکتریکی آذربایجان در سال  .است داشته میبتی رشد کشور این اقتصاد طریر،

 که هزار گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید کرده 24بالغ بر این کشور  2017در سال . 1است هزار مگاوات بوده 7از 

درصد سهم مولدهای  1آبی و حدود درصد برق 7های حرارتی، حدود درصد از این میزان، سهم نیروگاه ۹0بیش از 

 تولید حاضر، حال در. 2اعت بوده استهزار گیگاوات س 21 آذربایجان برق مصرف داخلی در همان سال و تجدیدپذیر بوده

 دهدمی اجازه آذربایجان به تولید میزان این حتی و است کافی داخلی تقاضای پوشش برای آذربایجان جمهوری در برق

 .نماید صادر همسایه کشورهای به را خود برق مازاد

 شده نیز اقتصاد از ایشاخه عنوان به برق صنعت با اقتصادی توسعه از جدیدی مرحله وارد آذربایجان جمهوری اکنون مه

 ترکیه با الخصوصلیع همسایه بازارهای با تجارت همچنین و برق تولید افزایش برای زیادی هایبرنامه کشور این .است

 .دارد اروپا، با توان مبادله برای ترانزیت مسیر یک عنوان به

 شبکه توسعه سیاست ارمنستان، و کشور این بین یاسیس مشکالت همچنین و آذربایجان جغرافیایی موقعیت به توجه با

 دارد، وجود ارمنستان و آذربایجان برق شبکه دو بین اتصال خطوط چه اگر. است جنوب به شمال امتداد در کشور این برق

 از ایبر هم ایبرنامه هیچ و شودنمی مبادله توانی هیچ حاضر حال در کشور، دو این بین سیاسی اختالفات دلیل به اما

 توان تبادل برای زیادی عالقه ربایجانندارد. آذ وجود کشور دو این بین برق ارتباطات گسترش و انرژی تجارت سرگیری

 انرژی پل طرح به تحقر بخشیدن برای اینامهتفاهم ترکیه و گرجستان آذربایجان، کشور سهرو این از دارد شبکه ترکیه با

 منطقه غرب و شرق شبکه اتصال راستای در طرح این که نمودند امضاAGT به موسوم ترکیه و گرجستان آذربایجان،

 و روسیه کشورهای سمت به خود گسترش شبکه حال در آذربایجان کشور شکل دین. ببود یکدیگر به قفقاز جنوبی

 3.شودمی انجام سنکرون صورت به گرجستان و روسیه به کشور این نحوه اتصال به طوری که .است گرجستان

به اتمام رسیده است.  13۹6که عملیات اجرایی آخرین پروژه آن سال  دارد زیادیخطوط انتقال برق  یران در آذربایجانا

اتصال ایران به شبکه عظیم برق کشور روسیه  4د.تقال انرژی بین دو کشور وجود دارمگاوات ظرفیت ان 700در حال حاضر 

به آن نشان داده شده است. البته سنکرون  ایران و آذربایجانزیادی در از طریر آذربایجان، از مباحیی است که تمایالت 

شدن شبکه برق ایران و روسیه با توجه به گستردگی و ظرفیت تولید بیش از سه برابری شبکه روسیه، موضوعی است که 

اتصال قطعا ایران  سیاست کالن جمهوری اسالمی ایران در حوزه امنیت انرژی باید آن را معین کند. چراکه در این نوع

باید خود را با استانداردهای شبکه روسیه تطبیر دهد و مدیریت راهبری و دیسپاچینگ شبکه نیز توسط این کشور انجام 

 خواهد شد.
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 1مشخصات تجاری و  اقتصادی کشور آذربایجان - 2جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران (میلیون دالر )بدون احتساب گردشگری و تجارت مرزی 257

 میزان صادرات ایران میلیون دالر 240

 میزان واردات ایران میلیون دالر 16.8

 تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران میلیون دالر تراز میبت به نفع ج . ا . ایران 223

 11زش: ار میلیون دالر، پلیمرهای پروپلین به 25پلیمرهای اتیلن به ارزش: 

یب زمینی به میلیون دالر، س 10میلیون دالر، پلیمرهای وینیل کلرید به ارزش 

، میوه تازه به میلیون دالر 7.2میلیون دالر، سبزیجات تازه به ارزش  ۹.2ارزش: 

وشاک به ارزش میلیون دالر، پ 3میلیون دالر، مواد شوینده به ارزش:  6.2ارزش 

 ....میلیون دالر 1.2میلیون دالر، نان و آرد به ارزش 2

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

یلیون دالر، م 1.24میلیون دالر، الکتریسیته به ارزش  1.1میوه تازه به ارزش 

ایر شده عهزار دالر، سیم و کابل  114پارچه های پنبه ای و کتان به ارزش 

 ... هزار دالر 30هزار دالر، میوه کنسرو شده به ارزش  104به ارش 

 ین اقالم وارداتی به ایرانمهمتر

 2018، این رقم در نیمه اول سال 2016نسبت به سال  2017در سال  % 16

 افزایش مناسبی داشته است

 درصد رشد تجارت دو جانبه

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  وزارت امور اقتصادی و دارائی

 کشور

مالی در مورد  لوگیری از فرارموافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و ج -

وافقتنامه تشویر و حمایت متقابل از سرمایه م --مالیات های بر درآمد و سرمایه 

موافقتنامه  -مک متقابل اداری در امور گمرکی کموافقتنامه  - -گذاری خارجی 

مل و نقل بین المللی حموافقتنامه  -مل و نقل هوایی حموافقتنامه  -بازرگانی 

 دو کشور جاده ای بین

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

رق آلب ساخت و بهره برداری از نیروگاه های بتفاهم نامه در زمینه  -

 -رمایه گذاری مشترک راه آهن رشت ستفاهم نامه  - مارازاد و اردوباد

شور در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری، و استفاده از همکاری دو ک -آستارا 

لعه سی بر انرژی سدها و نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیزق منابع آب و

 روی رودخانه ارس

 لیست مواف تقامه ها

 تولید ناخالص داخلی 2017میلیارد دالر در سال  40.70

 رتبه اقتصادی در دنیا ۹6

                                                 
 سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایرانوب 1
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 نرخ رشد اقتصادی % 1.3

 رقم تجارت خارجی 2017میلیارد دالر در سال  23

 میزان صادرات 2017ر میلیارد دالر د 14

 میزان واردات 2017میلیارد دالر در  8.۹

 موازنه تجارت خارجی تراز میبت 2017میلیارد دالر در سال  5

%  2.2% محصوالت کشاورزی،  4.8انواع سوخت ها و مواد معدنی،  % ۹1.6

 % سایر 1.4تولیدات کارخانه ای، 

 مهمترین کاالهای صادراتی

خت % سو 3.8% محصوالت کشاورزی،  16.1انه ای، تولیدات کارخ % 70.4

 % سایر ۹.7و مواد معدنی، 

 مهمترین کاالهای وارداتی

یلیارد م 2.1روسیه:  -3یلیارد دالر م 2.6ترکیه:  -2میلیارد دالر  4.7ایتالیا:  -1

 810. اوکراین: 6یلیون دالر م 8۹4آلمان:  -5لیارد دالر می 1.3چین:  -4دالر 

اشغالگر قدس:  . رژیم8میلیون دالر  781. ایاالت متحده آمریکا: 7میلیون دالر 

ون دالر ... میلی 550. کانادا: 10میلیون دالر  664. چک: ۹میلیون دالر  671

 (میلیون دالر ) منهای حوزه گردشگری 257: ایران: 20

 ریک اول تجاریش ۱۰

 

 ارمنستان 

 7600بالغ بر  2017در سال بوده و  1هزار مگاوات 4حدود  2016ال ظرفیت منصوبه تولید انرژی الکتریکی ارمنستان در س

 ارمنستان .2هزار گیگاوات ساعت مصرف داخلی این کشور بوده است 6از این میزان  برق تولید کرده کهگیگاوات ساعت 

 :دارد همسایه کشورهای با خود قدرت سیستم اتصال و توان تبادل به نیاز زیر دالیل به

 کانسفر کنترل( الف

 اضطراری شرایط در توان تبادل برای فرصت داشتن( ب

 مختلف شرایط در قدرت سیستم  عملکرد اقتصادی و فنی سازیبهینه( ج

 ارمنستان. است فوق مقاصد به دستیابی برای همسایه کشورهای با توان تبادل برای راه بهترین دنبال به کشور این حال

 توجه با بنابراین. ندارد توانی تبادل هیچگونه آذربایجان و ترکیه با کشورهای و دارد توان تبادل گرجستان و ایران با فقط

 در خود شبکه گسترش حال در ارمنستان دارد، قرار ایران کشور این جنوب در و گرجستان کشور این شمال در آنکه به

                                                 
1 https://theodora.com 

 المللی انرژیآژانس بین 2



 ای با محوریت ایرانایجاد شبکه برق منطقهالزامات  –قتصاد مقاومتی تحلیلگران اشبکه 

31 

 

 است، گرجستان و ایران سمت به خود شبکه گسترش حال در ارمنستان که آنجایی ز. ااست کشور جنوب و شمال امتداد

 .نماید ریزیبرنامه گرجستان با ارمنستان طریر از توان تبادل برای و نموده استفاده موقعیت این از تواندمی ایران بنابراین

های های دو کشور در حوزه انرژی قالب جدیدی پیدا نموده و به محور توسعه روابط و همکاریهمکاری در طی سالیان اخیر

ساخت خط سوم ، توافر در جهت 200۹ط لوله صادرات گاز در سال برداری از خکشور تبدیل شده است. آغاز بهره دو

های مهم بین دو کشور پروژه اتصال ریلی از جمله طرح ، احداث نیروگاه برقابی بر روی رود ارس وانتقال برق فشار قوی

 1.روندبه شمار می

از  13۹8در تیر ماه  و ارمنستان یرانمشترک ا یسیوناجالس کم ینشانزدهم یرسمدر نشست  یرون یروز یان،رضا اردکان

تبادل  یتظرف این خطبا کامل شدن  خبر داد. 2020سال  یاندو کشور حداکیر تا پا ینب یخط سوم تبادل انرژ یاندازراه

صد  یبرق آب یروگاهنهمچنین بر اساس گفتگوهای دو طرف،  .رسدیم اتمگاو 1000از  یشدو کشور به ب ینبرق ب

 یدیو برق تولاحداث  مند در خاک ارمنستانعالقه یکشورها یرارمنستان و سا یبخش خصوص یهبا سرما یمغر یمگاوات

 2.شودیم یداریخر یرانتوسط ا ینیآن با نرخ تضم

 مشخصات تجاری و اقتصادی کشور ارمنستان -3 جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران 2018 میلیون دالر در سال 363

 میزان صادرات ایران میلیون دالر 26۹

 میزان واردات ایران میلیون دالر ۹4

 تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران میلیون دالر به نفع ج . ا ایران 175

 -راکی شامل هویج ریشه های خو -گاز و سایر هیدرو کربن های گازی شکل

ایر تفاله های حاصل از کک نفتی و س -تیروغن های نف -شلغم و ... -چغندر

 لیاژهای آهنآ -لیمرهای اتیلن و پروپیلنپ -شیمیایی کود معدنی و -نفت

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

 -ر فرآورده های خوراکی دارای کاکائوشکالت و سای -گوشت تازه و یا منجمد

محصوالت  -مواد محترقه -تیبهداشآرایشی  -برق -نگ.ارهس -خاک سیلیسی

 خبازی ، نان شیرینی و غیره

 مهمترین اقالم وارداتی به ایران

 درصد رشد تجارت دو جانبه 2017درصد در مقایسه با مقطع زمانی هفت ماهه سال  40

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  وزارت نیرو

 کشور

                                                 
 وبسایت سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان 1
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شویر تموافقتنامه  -2گی و آموزشی موافقتنامه همکاری های علمی ، فرهن -1"

مکاری حمل و نقل موافقنامه ه -3و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی 

 " وافقتنامه همکاری های گمرکیم -هوایی 

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

 لیست مواف تقامه ها ----

 تولید ناخالص داخلی میلیارد دالر 11/6

 ر دنیارتبه اقتصادی د 125

 نرخ رشد اقتصادی 2018طی ماه ژانویه تا جون  ۹/3

 رقم تجارت خارجی 2017میلیون دالر در سال  425میلیارد و  6

 میزان صادرات میلیون دالر 242میلیارد و  2

 میزان واردات میلیون دالر 182میلیارد و  4

 موازنه تجارت خارجی میلیون دالر تراز منفی 1۹40

نگ های گرانبها س -دنیمواد خام مع -ماده آمواد غذایی  -ح شده دام زنده و ذب

 فلزات گرانبها -

 مهمترین کاالهای صادراتی

مواد  -مادهآمواد غذایی  -اء گیاهیتولیدات منش -دام زنده و محصوالت دام

کی، کائوچو و ظروف پالستی -یایی و صنایع وابستهتولیدات شیم -خام معدنی

 -ماشین االت -نگهای گرانبها و نیمه گرانس -یمحصوالت نساج -الستیکی

 ایر اجناس و تولیدات صنعتیس -وسائل حمل و نقل

 مهمترین کاالهای وارداتی

-ه عربیامارات متحد -آمریکا-ایران-بلغارستان-آلمان-سوئیس-چین -روسیه

 ایتالیا-ترکیه

 ریک اول تجاریش ۱۰

 

 ترکیه 

هزار  300 کتریکی بوده است. میزان تولید برق ترکیه در آن سال نزدیک بهترکیه یک واردکننده انرژی ال 2018در سال 

 .1هزار گیگاوات ساعت بوده است 303حدود در همان سال این کشور برق مصرف بوده و از سوی دیگر گیگاوات ساعت 

د انرژی ظرفیت منصوبه تولیدرصد بوده است.  70، 2017های فسیلی در تولید برق این کشور در سال سهم سوخت

 ۹1 به بیش از 201۹تا پایان سال هزار مگاوات بوده است و این عدد  85بالغ بر  2017تا پایان سال الکتریکی ترکیه 

هزار  45یعنی  ظرفیت تولید برق این کشور، درصد 4۹ ،201۹در سال  رسید. همچنین قابل توجه است که هزار مگاوات

 شود.می تامینبه وسیله مولدهای تجدیدپذیر  ،مگاوات

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1
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 که حال این با ترکیه .دارد اروپا شبکه با همجوار کشورهای ارتباطی پل عنوان به مهمی بسیار نقش ترکیه حاضر حال در

 مشتاق بسیار خود مسایهه کشورهای از ارزان انرژی واردات برای اما دارد، الکتریکی انرژی تولید برای زیادی هایبرنامه

 در. شودمی محسوب ژیانر زمینه در ترانزیتی مسیر یک عنوان به کشور این ترکیه، یاییجغراف موقعیت به توجه با. است

 اروپا، به خزر ریاید شرق و خاورمیانه مناطر از انرژی منابع نقل و حمل برای مسیر یک عنوان به ترکیه موقعیت واقع

 .است شده اروپا با برق فعال واردات و صادرات به منجر استراتژیک موقعیت این. است مناسب بسیار

 توان تبادل رایب خوب بسیار ارتباطی پل یک دلیل همین به و است سنکرون اروپا بزرگ شبکه با ترکیه حاضر حال در

 برق و خود غنی آبی بعمنا دلیل به ترکیه برای گرجستان اروپا، از بعد. رودمی شمار به اروپا با خود همسایه کشورهای

 .است توان تبادل برای مناسبی بسیار گزینه کند،می تولید رطری این از که قیمتی ارزان

. 1ارتباط الکتریکی داردترکیه  باایران « دوغو بایزید»به « بازرگان»و « باش قلعه»به « خوی»در دو محور  حال حاضردر 

ف افزایش مبادالت با هد ایران مرزهای در شبکه ظرفیت بر مبنای گسترش ایران با توان تبادل برای ترکیهریزی برنامه

بوده است. اما در دو سال گذشته به دلیل مشکالتی که مربوط به مبادالت قبلی بین ایران و ترکیه پیش آمده، صادرات 

 برق ایران به این کشور متوقف شده است.

 .باشد نیز دیترانهم حاشیه کشورهای شبکه به جنوبی قفقاز کشورهای اتصال برای ابزاری تواندمی ترکیهاز سوی دیگر 

 سوریه سیاسی و امنیتی شرایط اگر گفت توانمی واقع در .باشدمی ایجزیره صورت به سوریه به ترکیه اتصال منتهی

 خود جنوب در د،دار خود غرب و شرقشمال در که جذابی بسیار بازارهای بر عالوه توانستمی ترکیه بود،می ترمناسب

 220 خط جز به و تهنداش ارمنستان سمت به شبکه گسترش اخیر هایسال در رکیهت. باشد داشته را بازاری چنین این نیز

 BSTN هایطرح مچنینه و ترکیه انتقال خطوط نقشه به توجه با بنابراین. ندارد ارمنستان با دیگری خط هیچ کیلوولتی،

 .ستا اروپا و ایران گرجستان، کشورهای سمت به خود شبکه گسترش در کشور این سیاست ،AGTو 

ه برای ایجاد ارتباط ، پیشنهاد مطالع13۹8در آخرین دیدار رسمی مسئوالن ایران و ترکیه در سطح سران در تابستان 

مطرح شده  میان دو کشور مطرح شد. این پیشنهاد که از سوی طرف ترک back to back HVDCالکتریکی به صورت 

دارد. به این ترتیب ایران و ترکیه امکان تبادل الکتریکی نگه میاست، شبکه برق دو کشور را در عین اتصال، ایزوله از هم 

شود. شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر که را دارند اما شبکه برق دو کشور به یک شبکه یکپارچه تبدیل نمی

 د.ران ندارترکیه با شبکه برق اروپا همگام )سنکرون( شده است، تمایلی برای همگام شدن با شبکه برق ای

 ترکیه کشور یاقتصاد و یتجار مشخصات -4 جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران میلیارد دالر 10.752

 میزان صادرات ایران میلیارد دالر 7.4۹2

 میزان واردات ایران میلیارد دالر 3.260

 ی اسالمی ایرانتراز تجاری با جمهور میلیارد دالر به سود ایران 4.232

                                                 
 3655۹47 مهر، کد خبر: 1
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ی، برخی از نفت، گاز ، محصوالت پتروشیمی و پلیمری، قیر، روغن های صنعت

 محصوالت کشاورزی مانند هندوانه، خرما، سیمان

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

تی، قطعات و لوازم بهداشتی و آرایشی، شوینده ها، پوشاک، ماشین آالت صنع

 تمانیرخی محصوالت معدنی و ساخلوازم یدکی خودرو، لوازم پزشکی و ب

 مهمترین اقالم وارداتی به ایران

 درصد رشد تجارت دو جانبه درصد در مقایسه با سال گذشته 11

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  ( وزارت صمت ) صنعت ، معدن و تجارت

 کشور

گاز ه سال 25خرید  -دوره کمیسیون مشترک اقتصادی  26اسناد متعدد  -"

 -جارت ترجیحی تموافقتنامه  -اه آهن همکاریهای ر -ترکیه از ایران 

 " وافر نامه همکاریهای گمرکیت-همکاریهای بانکی 

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

هم بیست و ششمین یادداشت تفا -: ۹6فهرست اسناد امضاء شده در سال "

ریهای راه آهن دو کشور ادداشت تفاهم همکای -کمیسیون مشترک اقتصادی 

توافر  -مکاریهای گمرکی هتوافر نامه  -وافر نامه همکاریهای مالیاتی ت -

 " نامه مبادالت تجاری با واحدهای پول ملی دو کشور

 لیست مواف تقامه ها

 تولید ناخالص داخلی میلیارد دالر 784

 رتبه اقتصادی در دنیا 17

 نرخ رشد اقتصادی درصد 2.3

 رقم تجارت خارجی (2018میلیون دالر )سال  62د و میلیار 3۹1

 میزان صادرات (2018میلیون دالر )سال  23میلیارد و  168

 میزان واردات (2018میلیون دالر )سال  3۹میلیارد و  223

 موازنه تجارت خارجی (2018میلیون دالر )سال  16میلیارد و  55منفی 

شی، فندق و وازم بهداشتی و آرایخودرو، قطعات یدکی، پوشاک و منسوجات، ل

 انواع خشکبار و محصوالت کشاورزی

 مهمترین کاالهای صادراتی

، لوازم نفت، گاز، محصوالت پتروشیمی، مواد معدنی، ماشین االت صنعتی

 برقی منزل، برخی از محصوالت کشاورزی

 مهمترین کاالهای وارداتی

یا،فرانسه، ایران، ریکا، ایتالآلمان، عراق، امارات متحده عربی، چین، روسیه، آم

 اسپانیا

 ریک اول تجاریش ۱۰
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 عراق 

ساعت در روز نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی  15در کشور عراق با توجه به آب و هوای گرم که در برخی ایام سال تا 

 عراق. است افزایش به رو شدت به انرژی تقاضای توسعه، درحال کشورهای از بسیاری ماننددر عین حال  وجود دارد و

 تبادل کشورها این با و داده گسترش سوریه و ترکیه ایران، کشورهای سمت به فقط را خود شبکه همسایگانش، بین در

 حال در سیاسی، مشکالت دلیل به اما. است بوده ترکیه و ایران از برق واردات به وابسته حال به تا عراق. نمایدمی توان

بالغ  2017ظرفیت منصوبه تولید برق این کشور در سال . پذیردنمی صورت عراق و ترکیه بین ایمبادله گونههیچ حاضر

میزان تولید انرژی الکتریکی . 1هزار مگاوات داشته است 17هزار مگاوات بوده در حالی که نیاز مصرفی در حدود  11بر 

 .2بوده است این کشورت نیز مصرف نهایی هزار گیگاوات ساع 46 هزار گیگاوات ساعت و 87غ بر بال همان سالدر  عراق

 شامل پروژه این. ندهست عظیمی بسیار شبکه آوردن بوجود صدد در دارد، قرار آنها بین در نیز عراق که عربی کشورهای

( GCC) فارس خلیج همکاری شورای و Maghreb بازار عضو کشورهای ،EIJLLPST بازار عضو کشور هشت اتصال

 شبکه گسترش با که ددار قرار ترکیه کشور این شمال در زیرا. است جغرافیایی لحاظ از خوبی تموقعی دارای عراقاست. 

 که است همسایه سوریه اب طرفی از. نماید استفاده جنوبی قفقاز کشورهای و اروپا بازار از تواندمی ترکیه سمت به عراق

 و کویت طریر از تواندمی کشور این نیز جنوب از. ودش اروپا و مغرب شبکه به کشور این اتصال باعث تواندمی نیز سوریه

 .نماید استفاده شبکه این منافع از و شده وصل GCC شبکه به عربستان

. در حال حاضر بزرگترین مشتری کندمی تامین را کشور این برق از ایعمده میزانعراق،  یشرق به عنوان همسایهایران 

 حال در عراقالبته شد. با مذکور یهاشبکهبه  ایران تصالارتباط ا پل تواندمی برق ایران کشور عراق است. این کشور

 یتفاهم اتصال شبکه برق دو کشور و تبادل انرژ یادداشتعراق و اردن به تازگی  .دارد توان تبادل ایران با فقط حاضر

در  یگامدو جانبه، بادل برق ت عالوه بر برق دو کشور یهاتفاهم، اتصال شبکه یادداشت یناساس ا بر ند.اهامضا کرد

 یه،عراق، سور یه،ترک این شبکه کشورهای شوداست. گفته می یاهشتگانه و بازار منطقهبرق شبکه  یک یجادجهت ا

 3. شودشامل میرا  یبیمصر و ل ین،لبنان، اردن، فلسط

 عراق کشور یاقتصاد و یتجار مشخصات -5 جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران ( 13۹6ارد دالر ) میلی 6،515،000

 میزان صادرات ایران میلیارد دالر 6،425،000،000

 میزان واردات ایران میلیون دالر ۹0،000،000

 تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران میلیارد دالر + 6،335،000،000

 مواد غذایی ومصنوعات و محصوالت پالستیکی، محصوالت کشاورزی، 

 لبنی، مصالح ساختمانی

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

                                                 
1 https://www.evwind.es 

 المللی انرژیآژانس بین 2
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هویه مطبوع، تآلیاژهای آلومینیوم، ضایعات باتری، ا قطعات خودرو، دستگاه 

 ضایعات آلومینیوم، کک نفتی

 مهمترین اقالم وارداتی به ایران

ایران به  % داشته و صادرات 5رشدی  13۹5نسبت به  13۹6تجارت ایران در 

را بخود  % از کل صادرات ایران به دنیا 13/7عراق در سال گذشته سهمی 

 . اختصاص داده است

 درصد رشد تجارت دو جانبه

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

 کشور

رمایه گذاری سموافقتنامه همکاریهای گمرکی، موافقتنامه تشویر و حمایت از 

 ابل، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعفمتق

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

 لیست مواف تقامه ها تییادداشت تفاهم همکاریهای بانکی یادداشت تفاهم همکاریهای نف

 تولید ناخالص داخلی میلیارد دالر 1۹7/7

 یارتبه اقتصادی در دن ( براساس شاخص تولید ناخالص داخلی ) 104

 نرخ رشد اقتصادی ( 2017 ) % 1/1

 رقم تجارت خارجی ( 2017میلیارد دالر )  ۹3/21

 میزان صادرات ( 2017میلیارد دالر )  56/74

 میزان واردات ( 2017میلیارد دالر )  36/47

 موازنه تجارت خارجی ( تراز تجاری میبت 2017میلیارد دالر )  20/27

 مهمترین کاالهای صادراتی یوانات زندهحرده های شیمیایی، مواد غذایی، نفت، مواد خام غیرنفتی، فرآو

جهیزات تگندم، جو، برنج، شکر، دارو، مصنوعات فلزی و صنعتی، خودرو، 

 نیروگاهی، توربین گازی، تجهیزات مخابراتی

 مهمترین کاالهای وارداتی

ی، نوبجشرکای تجاری عراق در زمینه صادرات: هند، چین، آمریکا، کره 

رکیه، چین، ایران، یونان، هلند، ایتالیا شرکای تجاری عراق درزمینه واردات : ت

 کره جنوبی، روسیه

 ریک اول تجاریش ۱۰

 

 ترکمنستان 

 جمهوری» را آن که ایگونه هباشد، بمی گاز زمینه در خصوص به انرژی منابع از سرشار کشورهای از یکی ترکمنستان

 گاز از حاصل برق تولید کشور، این مهم درآمدهای از یکی ترکمنستان، در گاز سرشار منابع دوجو دلیل ه. باندنامیده« گاز

 .باشدمی ترکیه و ارمنستان مانند منطقه کشورهای و افغانستان، ایران، جمله از همسایه کشورهای به آن صادرات و طبیعی
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هزار  22الغ بر بسال همان در وده، همچنین مگاوات ب 6600حدود  2017ظرفین منصوبه تولید برق این کشور در سال 

 .1هزار گیگاوات ساعت مصرف کرده است 16تولید و حدود گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی 

 صادرات 2003 سال از. دارد منطقه در برق بزرگ صادرکننده یک به شدن تبدیل برای را زیادی بسیار پتانسیل ترکمنستان 

مگاوات در  130رفیت ظ با افغانستان به ترکمنستان برق درات. صااست شده آغاز ایران طریر از ترکیه به کشور این برق

 جغرافیایی موقعیت. باشدمیاین کشور  داخل کنونی مصرف از بیشتر بسیار ترکمنستان در گاز تولید میزان. است انجامحال 

 کشور این لذا .دباش داشته خود سایههم کشورهای به حامل این از زیادی چندان صادرات نتواند شده باعث کشور این

 و همسایه شورهایک به را تولیدی برق و کرده تبدیل برق به نیروگاهها در را خود تولیدی گاز که است گرفته تصمیم

 یک اختسجمله آن  از .دارد کشورها سایر به خود صادرات توسعه برای هاییبرنامه کشور این. نماید صادر غیرهمسایه

 است. افغانستان سمت بهکیلوولت  500ولتاژ  سطح با و کیلومتر 400 طول به انتقال خط

ه خط انتقال گنبد به مربوط ب یکیکه  داردمگاوات  360 یتدر کشور ترکمنستان دو خط انتقال به ظرف ایرانهم اکنون 

 یاندر جر و بود هقطع شد یلیکشور شده است که خط دوم به دال یناز منطقه سرخس وارد خاک ا یزن یگریبالکان و د

 دار شود.برقخط  ینکه ا بودکرده  وافرطرف ترک تسال گذشته رئیس جمهور به ترکمنستان،  سفر

شهر مشهد به  از یرانخط مربوط به اخود هستند که  یانم یلوولتیک 500خط سوم  یدرصدد اجرا همچنین دو کشور

 .امه خواهد داشته مرو ادخط از سرخس ب ینا یزنسرخس بوده که به طور کامل اجرا شده است و در خاک ترکمنستان 

 .شودانجام می یرانیا یزاتها و تجهتوسط شرکت یزخط ن یندوم ا هقطع ییاجراعملیات 

برق از  یدخر هاییطرح از محل بده ینا یاعتبار اجرا ،براساس توافر صورت گرفته یرو،ن به گفته رضا اردکانیان وزیر

در  ایران ید.مگاوات خواهد رس 850با ترکمنستان به  یتبادل انرژ یتکل ظرف آن یا اجراکه ب شودمی ینترکمنستان تام

را به  این کشوربرق طرف ترک  یمنددر صورت عالقه تواندمی د،ندار ترکمنستانبه برق  یازیاز سال که ن ییهاماه

 2.کند یتکشور ثالث ترانز

 ترکمنستان کشور یتصاداق و یتجار مشخصات -6 جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران 2017میلیون دالر در سال 504

 میزان صادرات ایران 2017میلیون دالر در سال 47۹

 میزان واردات ایران 2017میلیون دالر در سال 25

 ایرانتراز تجاری با جمهوری اسالمی  به نفع ج . ا . ایران 2017میلیون دالر در سال 454

سنگ  -و لوازم ساختمانی  انواع مصالح -انواع لوله  -انواع آهن و پروفیل

روف و مواد ظ -ده های آن شیر و فرآور -پیاز  سیب زمینی و -ساختمانی

 انواع میوه -پالستیک 

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1
 4260762 مهر، کد خبر: 2
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 ه ایرانمهمترین اقالم وارداتی ب منسوجات -کنجاله  -ک نفتی ک -خ پنبه ن -پنبه 

 34/7 به میزان 13۹5نسبت به سال  13۹6حجم تجاری بین دو کشور در سال 

 درصد کاهش داشته است

 درصد رشد تجارت دو جانبه

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  وزارت راه و شهرسازی

 کشور

 وافقتنامهم -مل و نقل و ترانزیت حموافقتنامه  -موافقتنامه تجاری و بازگانی 

ر و حمایت موافقت تشوی -جتناب از اخذ مالیات مضاعف اموافقتنامه  -گمرکی 

مل ونقل حموافقتنامه  -ستاندارد اموافقتنامه  -متقابل از سرمایه گذاری خارجی 

 هوائی دریائی و ریلی

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

سیده رامضاء موافقتنامه بین دو کشور به  200سال گذشته حدود  26در طی 

 .است

 لیست مواف تقامه ها

 تولید ناخالص داخلی میلیارد دالر 41/67

 رتبه اقتصادی در دنیا ۹4

 نرخ رشد اقتصادی 2017درصد در سال  6/3

 رقم تجارت خارجی 2017میلیارد دالر در سال  11/5۹7

 میزان صادرات 2017میلیارد دالر در سال  7/6۹2

 ن وارداتمیزا میلیارد دالر 3/۹05

 موازنه تجارت خارجی میلیارد دالر تراز میبت 3/787

 مهمترین کاالهای صادراتی نخ پنبه -نبه پ -باس دوخته ل -ات انواع منسوج -ید  -گوگرد  -گاز  -نفت 

مواد غذائی  -ساختمانی  انواع مصالح -انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 

 -الت و پروفیلانواع آهن ا -سنگین سبک و  انواع خودرو -مواد شوینده  -

 لوازم الکتریکی و الکترونیکی

 مهمترین کاالهای وارداتی

کره جنوبی  -ه عربی امارات متحد -ایران  -آلمان  -روسیه  -چین  -ترکیه 

 افغانستان -ازبکستان  -اوکراین  -ایتالیا -

 ریک اول تجاریش ۱۰

 

 افغانستان 

 یعنی همسایه کشورهای توسط آن مرزی هایبخششده است و  تشکیل هم از مجزا هشبک ۹ از افغانستان انتقال شبکه

. گیردمی انجام توانی و ولتاژی مختلف سطوح در تبادالت این. شودمی تغذیه تاجیکستان و ازبکستان ترکمنستان، ایران،
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 اعظم بخش اینکه به توجه با. 1مگاوات بوده است 634ظرفیت منصوبه تولید انرژی الکتریکی این کشور  2016در سال 

 بخش دلیل همین به. است باال شده تمام قیمت دارای تولیدی برق باشند،می دیزلی صورت به افغانستان نیروگاههای

 . شودمی تامین واردات طریر از کشور این الکتریکی انرژی عمده

ین در حالی است که اور وارداتی است. درصد برق این کش 75، «برشنا»شرکت برق افغانستان موسوم به  یسرئبه گفته 

 ارتباطی طخطو در خصوص به کشور این برق فعلی بکهشدرصد مردم افغانستان از این انرژی محروم هستند.  65

 و مرزها از بار کزمرا طوالنی فاصله آن علت که دارد زیادی بسیار تلفات و ولتاژ افت کشور، داخل به مرزی هایبخش

 تقاضای برق در کابل دو برابر عرضه آن است. .باشدمی ژولتا سطح بودن پایین

 رئیسبر اساس اعالم  برساند. ییبه خودکفا یرسانکشور را از لحاظ برق ینا یندهسال آ 5دولت کابل برنامه دارد که تا 

 یبرا مقدار ینه اانتقال برق را دارد ک یتمگاوات ظرف 300سالنگ  یرخطوط برق به کابل از مس ،شرکت برق برشنا

در فصل زمستان  ارند.د یازمگاوات برق ن 600در فصل زمستان حدود  یتختشهروندان پا یراز یستن یشهروندان کابل کاف

صادرات برق به افغانستان  یزن یبآبرق از منابع  یدتول یلبه دل یزن یکستانو از تاج یابدیافغانستان کاهش م یدیبرق تول

 .دهدیرا کاهش م

تا  30مقدار  ینکم شدن آب ا یلمگاوات است اما در فصل زمستان به دل 120تان در فصل تابستان افغانس یدیبرق تول

مگاوات کاهش  30مگاوات برق بوده و در زمستان به  100در تابستان  یکستاناز تاج یو برق واردات باشدیمگاوات م 35

سوخت، چوب و  یمتاز جمله گران شدن ق یادیفصل سرما، مردم افغانستان با مشکالت ز یدنسال با فرارس هر .یابدیم

 2.شودیمسائل همه ساله تکرار م ینها، اکه با گذشت سال شوندیروبرو م یرسانکاهش برق

 شبکه به ادامه در و کرده سنکرون کابل شبکه با را کشور شرقی شمال شبکه دارد نظر در افغانستان برق و آب وزارت

 از که گیردمی شکل افغانستان در رینگ شبکه یک ترتیب ینکند. بد متصل اتهر به نهایت در و کشور شرقی جنوب

 طرفی ز. اپذیردمی خاتمه ترکمنستان به مجدداً افغانستان کشور در گردش از پس و گردیده آغاز ترکمنستان کشور

 هایجمهوری از برق داتوار به زیادی نیاز برق واردکننده و توسعه حال در کشور دو عنوان به نیز هندوستان و پاکستان

 روبرو آن با آینده در افغانستان که ایپروژه راستا این در .است میسر افغانستان طریر از مهم این که دارند مرکزی آسیای

 از مگاوات 1300 ظرفیت بهکیلوولت  HVDC  500 خط یک طریر این از که باشدمی  CASA1000 نام به است

 افغانستان، داخلی شبکه در مگاوات 300 مصرف از پس و شده کشیده کابل به قرقیزستان و تاجیکستان برقآبی هاینیروگاه

 به ترکمنستان اتصال بر مبنی طرحی بته. الشودمی منتقل پاکستان به فصلی صورت به نیز مازاد مگاوات 1000

CASA1000  خط یک طریر از برق مگاوات 1000 تا 300 تزریر و HVDC 500  شبکه این به انزمست درکیلوولت 

کیلوولت  220 خط یک طریر از برق مگاوات 300 آینده در نیز ازبکستان. است گردیده معروف TUTAP به که دارد وجود

با اجرای  دارد قصد افغانستان به برق توسعه صادرات زمینه در نیز ایران. کرد خواهد تزریر افغانستان شمالی بخش به

 3برق را ایجاد کند.مگاوات  500 اتصادر ظرفیت ،تربت جام -طرح هرات 

                                                 
1 https://theodora.com 

 75600 پایگاه تحلیلی خبری الوقت، کد خبر: 2
 ۹7080200۹3۹ ایسنا، کد خبر: 3
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 افغانستان کشور یاقتصاد و یتجار مشخصات -7 جدول

 تجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران ( 13۹6میلیارد دالر )سال  2/8

 میزان صادرات ایران ( 13۹6میلیون دالر )سال  780میلیارد و  2

 میزان واردات ایران ( 13۹6میلیون دالر )سال  20

 تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران میلیون دالر تراز میبت به نفع ج . ا . ایران 760میلیارد و  2

و مواد  مصالح ساختمانی ) سیمان، میلگرد، و دیگر مواد ساختمانی(، سوخت

 نفتی، مواد غذائی،

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

راورتن، ار، سنگهای ساختمانی میل مرمر و تکنجد، پیله کرم ابریشم، خشکب

 .محصوالت گوشتی

 مهمترین اقالم وارداتی به ایران

 درصد رشد تجارت دو جانبه 13۹5در مقایسه با سال  13۹6در سال  13.6%

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  نیرووزارت 

 کشور

قده در دیماه مسافر ) منع موافقتانامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کاال و"

افقتنامه ( مو1382( تفاهم نامه همکاریهای تجاری و اقتصادی) شهریور 1381

لمللی و اسه جانبه ایران، هند و افغانستان تاسیس کریدور حمل و نقل بین 

 "(13۹5ترانزیت موسوم به موافقتنامه چابهار ) خرداد 

 مواف تقامه های پایه اقتصادی دو جانبه

هم یادداشت تفا -2( 80داشت تفاهم همکاریهای بازرگانی) اسفند یاد -1"

هم توسعه بازرگانی دو یادداشت تفا -3( 1381همکاریهای بازرگانی) مهر 

هم همکاریهای سه جانبه بازرگانی و اقتصادی یادداشت تفا -4( 81کشور) دی 

 " 81ایران، هند و افغانستان دی 

 لیست مواف تقامه ها

 تولید ناخالص داخلی ppp ر بر اساسمیلیارد دال 66

 رتبه اقتصادی در دنیا 2016در سال  104

 نرخ رشد اقتصادی 2016در سال  2/2

 رقم تجارت خارجی 2017میلیارد دالر در سال  6

 میزان صادرات 2017میلیون دالر در سال  836

 میزان واردات 2017میلیارد دالر در سال  5/1

 موازنه تجارت خارجی 2017منفی در سال میلیارد دالر تراز  4/3
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ند، خشکبار، سنگهای قیمتی، فرش و گلیم دستباف، پشم و محصوالت گوسف

 زعفران، میوه و پنبه

 مهمترین کاالهای صادراتی

 مهمترین کاالهای وارداتی مواد غذائی، سوخت و محصوالت نفتی، ماشین آالت، منسوجات

 ریک اول تجاریش ۱۰ س، ترکیه، روسیهیانه، آمریکا، اروپا، انگلیایران، پاکستان، هند، چین، آسیای م

 

 پاکستان 

 انتقال، طوطخ زیاد تلفات فنی، تخصص و دانش ضعف همچون دالیلی بر بنااست که  توسعه حال در کشوری پاکستان

 باالست بسیار کشور ینا در برق تلفات. است مواجه برق شدید کمبود با برق، تولید واحدهای تعداد کم و فرسوده تجهیزات

 پاکستان در جدی مشکل یک به اینک هم که طوری به. شودمی بیشتر نیز تلفات این مصرف، افزایش دلیل به ساله هر و

 . است شده تبدیل

کاهش های پنجاب، سند و بلوچستان در فصول گرم سال و به دلیل تشدید دمای هوا و بسیاری از شهرهای مختلف ایالت

کیلووات نیز در این ایالت ها از کار افتاده و  220کیلووات و  500ا مشکل بی برقی روبرو هستند و دو نیروگاه آبی ب منابع

ز، میزان کمبود برق را در پاکستان به حدود سه هزار مگاوات افزایش داده است. در دیگر فصول سال نظیر زمستان نی

یل سرد ، به دلدر فصول سرداند. مشکالت جدی شده رق دچارها با توجه به بحران بساکنان مناطر مختلف این ایالت

 1.یابدمی، تولید برق در نیروگاه های برق آبی نیز شدیدا کاهش شدن بیش از اندازه هوا

این کشور در سال بوده و  2هزار مگاوات 2۹حدود  2017ظرفیت منصوبه تولید انرژی الکتریکی پاکستان تا پایان سال 

 حال در پاکستان. 3است کردههزار گیگاوات ساعت مصرف  111 وگیگاوات ساعت برق تولید  هزار 130حدود  2017

 واردات. کندمی تغذیه را پاکستان بلوچستان منطقه تنها و است کمی بسیار حجم که کندمی وارد برق ایران از فقط حاضر

 که توسط باشدمی پاکستان در تفتان به ایران در میرجاوه از اول سیرم. شودمی انجام مسیر دو از ایران از پاکستان برق

 ایران در جکیگور ازکیلوولت  132  خط نیز یک دوم سیر. مگیردمی انجاممگاوات  4 ظرفیت به وکیلوولت  20 خط یک

 بلوچستان پاکستان منطقه به سال طول تمام در و دارد ظرفیتمگاوات  70 نیز این خط. باشدمی پاکستان در تربت به

پاکستان و -افزایش واردات برق از ایران و تالش برای اجرای طرح خط لوله گاز ایرانر حال حاضر د .کندمی انیرسبرق

 4 .های پاکستان برای جبران کمبود انرژی در این کشور استترین طرحوارد کردن گاز طبیعی از ایران، از جمله مهم

 گرفته نظر در خود نیاز مورد انرژی تامین برای را برق واردات گبزر پروژه دو خود، روزافزون نیاز تامین برای پاکستان

 سال گرم هایماه در افغانستان مسیر از و قرقیزستان و تاجیکستان برقآبی هاینیروگاه طریر از هاپروژه این از یکی. است

 که باشدمی کویته شهر به رسانیبرق و ایران طریر از دیگر پروژهباشد. می معروف CASA1000 پروژه به و باشدمی

                                                 
 83171076 ایرنا، کد خبر: 1

2 https://www.thenews.com.pk 
 المللی انرژیآژانس بین 3
 2۹۹3۹ برق نیوز، کد خبر: 4
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 ظرفیت بهکیلوولت  HVDC 500 خط توسط توان انتقال طرح، این در. شد خواهد انجام برق انتقال سال طول تمام در

. گرددمی تامین شد، خواهد احداث زاهدان در که مگاواتی 1400 نیروگاه طریر از انتقالی توان که است مگاوات 1000

 پاکستان بهکیلوولت  220 خط یک توسط را برق مگاوات 100 است قرار نیز پالن( درگوا) چابهار ارتباطی خط همچنین

 هنوز طرح این طالعات. مدارد را کشور این از برقمگاوات  500 دریافت و هندوستان به اتصال قصد پاکستان. کند منتقل

 3000 واردات برای اکراتیمذ. باشدمی Mundra-Karachiو  Lahore-Armistar آن احتمالی مسیر دو و نشده آغاز

 .است نرسیده مطالعات مرحله به هنوز ولی است انجام حال در نیز پاکستان شمالی هایبخش به چین از برق مگاوات

 پاکستان کشور یاقتصاد و یتجار مشخصات -8 جدول

 انتجارت دو جانبه با جمهوری اسالمی ایر میلیون دالر 324میلیارد و  1

 میزان صادرات ایران (13۹6میلیون دالر) ۹32

 میزان واردات ایران (13۹6میلیون دالر ) 3۹2

 تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران میلیون دالر تراز میبت به نفع ج . ا . ایران 540+

و  قیر،ال پی جی، محصوالت باغی از جمله سیب درختی و خرما، شیرینی

 ی و انواع خشکبارشکالت، محصوالت پتروشیم

 مهمترین اقالم صادراتی ایران

 مهمترین اقالم وارداتی به ایران وشت و برخی میوه های گرمسیریگ-نجدک-برنج

 درصد رشد تجارت دو جانبه (13۹6درصد ) 13/2

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی دو  وزارت کشور

 کشور

مالیات مضاعف  اجتناب از اخذ موافقتنامه -2موافقتنامه تجارت ترجیحی  -1"

موافقتنامه  -4موافقتنامه تشویر و حمایت متقابل از سرمایه گذاری مشترک  -3

وافقتنامه راه م -6موافقتنامه بازرگانی  -5حمل و نقل دو جانبه از طریر جاده 

مکاری قرنطینه هموافقتنامه  -8موافقتنامه کشتیرانی تجاری و دریایی  -7آهن 

 "و گیاهی

  تقامه های پایه اقتصادی دو جانبهمواف

 لیست مواف تقامه ها ----

 تولید ناخالص داخلی میلیارد دالر 313

 رتبه اقتصادی در دنیا 115

 رقم تجارت خارجی میلیارد دالر 85

 میزان صادرات میلیارد دالر 24

 میزان واردات میلیارد دالر 61



 ای با محوریت ایرانایجاد شبکه برق منطقهالزامات  –قتصاد مقاومتی تحلیلگران اشبکه 

43 

 

 رجیموازنه تجارت خا میلیارد دالر تراز منفی 37

-چرم -ه فرش و قالیچ -س، ملحفه، پارچه پنبه، نخ( منسوجات)لبا -کتان

االهای ک-جهیزات پزشکی و ورزشیت -جات میوه و سبزی -برنج  -گوشت 

 چرمی

 مهمترین کاالهای صادراتی

واد م -اشین آالت و تجهیزات حمل و نقلم -ت آن نفت و مشتقا -ال ان جی

نواع ا - روغن خوراکی -معدنی  های سنگ - پتروشیمی فرآوردههای–غذایی

 چای -فوالد و آهن-مقوا و کاغذ -ساختمانی لوازم–فلزات 

 مهمترین کاالهای وارداتی

 ریک اول تجاریش ۱۰ ژاپن -اندونزی -عربستان -اسپانیا -امارات -آلمان -انگلیس -چین -آمریکا
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 (اکو) های اقتصادیهمکاری سازمان (6

 یاز سومیالدی  1۹85گردد که در سال یمحسوب م یدولت یاسازمان منطقه یک (،اکودی )های اقتصاسازمان همکاری

. یدگرد یسو تاسعض یکشورها یانم یو فرهنگ ی، فنیاقتصاد هاییهمکار یشبردبا هدف پ یه، پاکستان و ترک یرانا

 یتموجود 1۹7۹تا  1۹64باشد که از سال ی( مRCD) توسعه یبرا یامنطقه یسازمان همکار یناکو در واقع جانش

و افغانستان  یکستاناجت کمنستان،تر یزستان،قرق یجان، قزاقستان،بارآذ یازبکستان، جمهور یکشورها یوستنبا پ داشت.

 .یدکشور رس 10به اکو عضو  یتعداد کشورها، 1۹۹2در سال 

 

 پرچم کشورهای عضو اکو -11شکل 

 : هایتفعال

ها و که طرح یبترت ینبد یرد.پذیصورت م یو ینکل و معاون یرتحت نظارت دب یرانمد یرکو از طرا هایفعالیت

 :گیرندیمد نظر قرار م ،دنباش ذیل یهامنافع متقابل در حوزه یکه دارا ییهابرنامه
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 (EMEیست )ز یطو مح ی، مواد معدنیانرژ  •

 یسم، صنعت و توریکشاورز  •

 یداراتوسعه پو  یمنابع انسان  •

 یآمار و پژوهش اقتصاد  •

 یگذاریهتجارت و سرما  •

 حمل و نقل و مخابرات  •

 الملل ینروابط ب  •

 : اهداف

 عضو یکشورها یدارپا یتوسعه اقتصاد  •

 یامنطقه ینتجارت ب یشبردو پ یموانع تجار یجیحذف تدر  •

 یقتصاد جهاناعضو با  یتصاد کشورهااق یجیتدر یی، همگرایتر منطقه اکو در رشد تجارت جهاننقش بزرگ  •

 و جهان خارج یکدیگرعضو با  یکشورها یارتباط یربنایز یوندتوسعه حمل و نقل و پ  •

 یسازیو خصوص یاقتصاد یآزاد ساز  •

 منطقه اکو یاز منابع ماد یبردارو بهره یجبس  •

 منطقه اکو یو صنعت یکشاورز هاییلاستفاده موثر از پتانس  •

و  یخیتار ندهاییوپ یتو تقو یطیمح یستو ز یکیاکولوژ یتجهت کنترل مواد مخدر و حما یمنطقه ا یهمکار  •

 مردم منطقه یانم یفرهنگ

 1.یالمللینو ب یامنطقه یهاسودمند متقابل با سازمان یهمکار  •

 های اعضاجغرافیای سیاسی و ویژگی 

 یایفارس و در یجخل یترانه،از مد یو از نظر عرض ینب چاز شرق اروپا تا غر یعضو اکو از نظر طول یکشورها گستره

از قفقاز  ییهابخش ی،مرکز یایهمچون آس یمناطق یرندهشده است و در برگ یدهکش یهروس یجنوب یعمان تا مرزها

ن سه کشور ایران، قزاقستان و آذربایجا قاره هند است. شبه یاز شمال غرب ییهاو بخش یرانفالت ا یر،صغ یایآس ی،جنوب

                                                 
 یرانا یو فن یاقتصاد یو کمکها یگذار یهسازمان سرماوبسایت  1
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هزار میلیارد  51و همچنین دو کشور ایران و ترکمنستان با ذخایر بیش از  1ای نفت خاممیلیارد بشکه 1۹5با ذخایر بیش از 

  در این ناحیه قرار دارند. 2متر مکعبی گاز طبیعی

 یهاتحاد نیدوم یگاهااروپا در ج یهپس از اتحاد یتی،و حجم جمع یاییسازمان به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغراف این

روند، درون یبه شمار م یاند یکو ژئواکونوم یتیکفارس که دو حوزه ژئوپول یجو خل یاقرار دارد. اوراس یادر دن یمنطقه ا

 یانوسعمان، اق یای، درفارس یجبزرگ جهان از جمله خل یهابه آبراه ستقیمم یسازمان قرار دارند. دسترس ینا یایجغراف

 یهایتوزه اکو، ظرفگسترده در ح یارتباط یهاوجود شبکه ینخزر و همچن یایو در یاهس یایدر یترانه،مد یایهند، در

 سازمان فراهم آورده است. ینا یرا برا یفراوان

 ینا یافتن یتبا اهم ی،زمرک یایبه حوزه و منطقه اوراس یکو ژئواکونوم یتیکژئوپول یهابا توجه به انتقال تمرکز حوزه

و قدرت  یهت به روسخود نسب یتاکو به علت موقع یاییجغراف فضایافزوده شده است.  یزنمنطقه، بر نقش سازمان اکو 

نقش به عنوان کمربند  اییفا ،(یندر)مورد اشاره مک یو هند، قرار داشتن در منطقه هارتلند انرژ یندر حال ظهور چ یها

رمز، بسفر و داردانل، ه یالملل ینهم بداشتن سه تنگه م یاردر دوران جنگ سرد، در اخت یانهدر خاورم یسد نفوذ شورو

 یجهان یقدرت ها یژهجه وخزر، مورد تو یایعمان و در یایفارس، در یجخل یترانه،مد یاه،س یایدر هایآببه  یدسترس

 است.مؤید این موضوع  در آن یکامختلف آمر یها یگاهاست که وجود پا یکاآمر یژهبه و

                                                 
1 worldatlas.comhttps:// 
2 statista.comhttps:// 
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 (www.eco.intکشورهای عضو اکو )منبع تصویر:موقعیت  -12شکل 

نفت و گاز،  یممنابع عظ یرنظ یراوانف یعیمنابع طب یاند که داراقرارگرفته یکاستراتژ یاعضو اکو در منطقه کشورهای

 یتبه عبار یا یانسان یرویتر نو از همه مهم یرفلزیغ یاز مواد معدن یمیعظ یراز جمله مس، طال و ذخا یفلز یمواد معدن

 توانندیبرخوردارند، م یخوب یارشد بازار منطقه ینهعضو اکو که از زم رهایفراوان و جوان هستند، کشو یانسان یهسرما

 کشورها را رقم بزنند. ینا یتوسعه صنعت یندهآ

ر سازمان موف یکلب جوان آن، اکو در قا یتیجمع یبترک رغمیبرخوردار است. عل یروشن تجار یاکو از دورنما منطقه

 ییها، سازمان با چالشیندارد. با وجود ا یندهفزا یآن رشد یالملل ینب یگاهاست. جا یافتهتوسعه  یامنطقه یهآتو خوش

که سازمان بتواند  است یمناسب یساختار و نهادها یرتر، منطقه فاقد زدر خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهم

 .یدحداکیر استفاده را نما یاموجود منطقهخود را دنبال و از منابع  یااهداف توسعه

 بررسی وضعیت تجاری و اقتصادی اکو 

 اند:های تجاری و اقتصادی اعضای اکو مورد مقایسه قرار گرفتهول زیر برخی از شاخصادر جد
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 های تجاری و اقتصادی کشورهای عضو اکومقایسه برخی شاخص -۹جدول 

 تولید نام کشور

ص لناخا

 داخلی

سرانه تولید 

 ص داخلیلناخا

رتبه 

اقتصادی 

 در دنیا

رقم تجارت 

 خارجی

شریک اول  ۱۰ میزان واردات میزان صادرات

 تجاری

میلیارد  40.70 ذربایجان
دالر در سال 

2017 

دالر )کمیته  4184
 7205دولتی آمار: 

 (منات آذربایجان

میلیارد دالر  23 ۹6
 2017در سال 

ر میلیارد دال 14
 2017در 

میلیارد دالر در  8.۹
2017 

 هترکی -2 ایتالیا -1
چین  -4وسیه ر -3
کراین . او6آلمان  -5
. ایاالت متحده 7

. رژیم 8آمریک 
. چک ۹اشغالگر قدس 

: ۲۰.... . کانادا10

 ایران

میلیارد و  4۹ ازبکستان
میلیون  700
 دالر

میلیارد و  33 41 دالر 6.۹00
میلیون  815

دالر سال 
2018 

 275میلیارد و  14
 میلیون دالر

 557میلیارد و  1۹
میلیون دالر سال 

2018 

 چین، روسیه،

، ترکیه ،قزاقستان

کره جنوبی، آلمان، 

 ،افغانستان ژاپن،

 ،قرقیزستان

رتبه )ایران اوکراین. 

۱۶) 

میلیارد دالر  66 افغانستان
 ppp بر اساس

در  104 دالر 561/78
 2016سال 

میلیارد دالر  6
 2017در سال 

میلیون دالر  836
 2017در سال 

میلیارد دالر در  5/1
 2017سال 

، پاکستان، ایران

آسیای هند، چین، 

، آمریکا، اروپا، میانه

، ترکیهانگلیس، 

 روسیه

میلیارد  313 پاکستان
 دالر

 -چین -آمریکا میلیارد دالر 61 میلیارد دالر 24 میلیارد دالر 85 115 دالر 1500
 -لمانآ -انگلیس

 -اسپانیا -اتامار
 -ندونزیا -عربستان

 ژاپن

میلیارد دالر   7 1تاجیکستان
 2017در سال 

، قزاقستانروسیه،  میلیارد دالر 2.7 دالر میلیارد 1.2 - - دالر 3216

، ترکیهچین، 

آلمان، ، ازبلستان

، ایران، افغانستان

و  قرقیزستان

 پاکستان

میلیارد  41/67 ترکمنستان
 دالر

میلیارد  11/5۹7 ۹4 دالر 7138
دالر در سال 

2017 

میلیارد  7/6۹2
دالر در سال 

2017 

 -چین  - ترکیه میلیارد دالر 3/۹05

 -لمان آ -روسیه 

امارات  - ایران

کره  -متحده عربی 
 -ایتالیا -جنوبی 

 زبلستانا -اوکراین 

 افغانستان -

                                                 
1 https://tajtrade.tj 
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میلیارد  784 ترکیه
 دالر

میلیارد و  3۹1 17 دالر 632هزار و  ۹
دالر میلیون  62

 (2018)سال 

 23میلیارد و  168
میلیون دالر )سال 

2018) 

 3۹میلیارد و  223
میلیون دالر )سال 

2018) 

آلمان، عراق، امارات 
متحده عربی، چین، 

روسیه، آمریکا، 

، ایرانایتالیا،فرانسه، 

 اسپانیا

میلیارد  1/768 میلیارد دالر 6 144 دالر 1160 میلیارد دالر 7/2 قرقیزستان
 دالر

-روسیه-چین میلیارد دالر 4/326

-ترکیه-قزاقستان

-آلمان-ازبلستان

-اکراین

کره -تاجیلستان

 آمریکا-جنوبی

میلیارد  137.3 قزاقستان
 دالر

میلیارد  77/8 58 دالر 8147
 دالر

 -ایتالیا-چین-روسیه  میلیارد دالر 2۹/3 میلیارد دالر 48/3
--آمریکا -آلمان 
 -ژاپن -فرانسه

-ترکیه -ازبلستان

 رایناک

 

 اعضای اکو با ایران وضعیت تعامالت  تجاری -10جدول 

تجارت دو جانبه با  نام کشور

جمهوری اسالمی 

 ایران

 از میزان صادرات

 ایران

 به میزان واردات

 ایران

تراز تجاری با 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مهمترین اقالم 

 صادراتی ایران

مهمترین 

اقالم وارداتی 

 ایران به

میلیون دالر )بدون  257 آذربایجان
احتساب گردشگری و 

 (تجارت مرزی

میلیون دالر تراز  223 میلیون دالر 16.8 میلیون دالر 240
 میبت

، پلیمرهای پلیمرهای اتیلن
پروپلین پلیمرهای وینیل 

کلرید سیب زمینی 
سبزیجات تازه میوه تازه 

مواد شوینده ، پوشاک ، نان 
 ....و آرد

، تازهمیوه 

اللتریسیته به 

 ۱.۲۴ارزش 

، میلیون دالر

پارچه های پنبه 
، سیم ای و کتان 

و کابل عایر 
شده، میوه 

 ... کنسرو

میلیون دالر در  306 ازبکستان
 2018سال 

ماشین آالت، سیمان،  میلیون دالر 38منفی  میلیون دالر 172 میلیون دالر 134
فراورده های شیمیایی، 

فراورده های نفتی و 
 تروشیمی، سیمان، قیرپ

پنبه، نخ، ابریشم، 
حبوبات، فرآورده 

 های شیمیایی

میلیارد دالر )سال  2/8 افغانستان
13۹6) 

میلیون  780میلیارد و  2
 (13۹6دالر )سال 

میلیون دالر )سال  20
13۹6) 

 760رد و میلیا 2
میلیون دالر تراز 

 میبت

مصالح ساختمانی )سیمان، 
میلگرد، و دیگر مواد 

انی(، سوخت و مواد ساختم
 نفتی، مواد غذائی،

کنجد، پیله کرم 
ابریشم، خشکبار، 

سنگهای 
ساختمانی میل 

مرمر و تراورتن، 
محصوالت 

 .گوشتی

میلیون  324میلیارد و  1 پاکستان
 دالر

 میلیون دالر ۹32
(13۹6) 

میلیون دالر  3۹2
(13۹6) 

میلیون دالر  540+
 تراز میبت

قیر،ال پی جی، محصوالت 
ز جمله سیب درختی باغی ا

و خرما، شیرینی و شکالت، 

-کنجد-برنج
گوشت و برخی 

میوه های 
 گرمسیری
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محصوالت پتروشیمی و 
 انواع خشکبار

 1تاجیکستان

- - - - 

تخم  ,شکر ,گوشت مرغ
 ,روغن سبزیجات ,مرغ

 ,رونیماکا ,کره ,چای

 تولیدات ,صابون
 ,سیمان ,دارو، پالستیکی

محصوالت  ,شیشه آالت
وسایل نقلیه  والکتریکی 

 جاده ای

 ,آلومینیم 

 ,میوه ,کتان

 ,ابریشم

 ,فلزات ,حبوبات

 آلو و غیره

میلیون دالر در  504 ترکمنستان
 2017سال

میلیون دالر در  47۹
 2017سال

میلیون دالر در  25
 2017سال

میلیون دالر در  454
 تراز میبت 2017سال

انواع  -انواع آهن و پروفیل
ازم نواع مصالح و لوا -لوله 

سنگ  -ساختمانی 
 سیب زمینی و -ساختمانی

ده های شیر و فرآور -پیاز 
 ظروف و مواد -آن 

 نواع میوها -پالستیک 

 -نخ پنبه  -پنبه 
 -کک نفتی 

 -کنجاله 
 منسوجات

میلیارد دالر  4.232 میلیارد دالر 3.260 میلیارد دالر 7.4۹2 میلیارد دالر 10.752 ترکیه
 تراز میبت

والت نفت، گاز ، محص
پتروشیمی و پلیمری، قیر، 
روغن های صنعتی، برخی 

از محصوالت کشاورزی 
مانند هندوانه، خرما، 

 سیمان

لوازم بهداشتی و 
آرایشی، شوینده 

ها، پوشاک، 
ماشین آالت 

صنعتی، قطعات 
و لوازم یدکی 
خودرو، لوازم 

پزشکی و برخی 
محصوالت 

معدنی و 
 ساختمانی

میلیون دالر بر  3۹ قرقیزستان
 ساس آمار گمرک ایرانا

تراز میلیون دالر  30 میلیون دالر 4/5 میلیون دالر 34/5
 میبت

روغن -خرما-پسته
-فرش ماشینی-خوراکی

های  -مواد پایه شوینده
 بهداشتی مصالح ساختمانی

گوشت گرم 
-گوسفندی

-ردوگ-حبوبات
 -عسل

ن دالر میلیو 101 میلیون دالر 67 میلیون دالر 168 میلیون دالر 235 قزاقستان
 میبت

 -کشمش -خرما  -پسته 
 -رنگ -مصالح ساختمانی 

 روف شیشه ایظ -سیمان 

 -آهن آالت
نهاده  -غالت

دانه  -های دامی
های روغنی و 

 گوشت

 

 یکاز  یاقتصاد یااز بخش ه یککشورها در هر ینا یاقتصاد یداتتول یبیول، شباهت تقراجد ینقابل توجه در ا نکته

 یدتول یزانکه م یا؛ به گونه از سوی دیگر است آنها یفاحش در حجم اقتصادها یاربس یهاوجود تفاوت ینطرف و همچن

 است. یزستانبرابر کشور قرق 300به  یکنزد یهکشور ترک یناخالص داخل

شریک اول  10های جدول، ایران جزو با توجه به دادهجایگاه کشورهای عضو در تجارت فی ما بین است.  ،نکته دیگر

کشور  ،قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان و آذربایجانکشور  5است. یعنی برای  کشور عضو اکو 4 تنها تجاری

                                                 
1 http://tajembiran.tj 
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 5یر اعضا کمتر از به جز تاجیکستان و افغانستان، سا همچنینگردد. محسوب نمیشریک اول تجاری  10جزو ایران 

 هستند. شان از اعضای اکواول تجاری شریک

 7.26ها تنها از کل تجارت خارجی آن ،اکو اعضای ایدرون منطقهسهم تجارت  2017ال در ساین در حالی است که 

بیش از عضو اکو  یکشورها یناخالص داخل یدتول مجموع 1های گذشته کاهش یافته است.درصد است که نسبت به سال

 (2دالر هزار میلیارد 128.7) 0172در سال  جهان یناخالص داخل یدچنانچه نسبت آن را با تول دالر است. هزار میلیارد 1.4

 جهان است. یناخالص داخلیک درصد از تولید اکو  یناخالص داخل یدتول یم،محاسبه کن

توجه  با 3درصد است. 2تنها  2017همچنین سهم تجارت خارجی کشورهای ناحیه اکو از تجارت خارجی جهان در سال 

 اکو در مجموع اعضایتوان گفت که  یجهان است، م یتمعج درصد از 6 بیش از عضو اکو یکشورها یتکه جمع ینبه ا

 یشتریتوانستند سهم ب یخود م یتبه نسبت جمع یدحداقل با یرا، زتر هستندجایگاه جهانی که پتانسیل آن را دارند عقب از

 داشته باشند. یاز اقتصاد جهان

 بهره گیری از پتانسیل اکو 

 یو فرهنگ یخیتار ثیرامناطر جهان با م ینتراز حساس یکیو در عضو سازمان اک یشود، کشورها یچنانکه مالحظه م

 یصورت در جهان شوند. یاقتصاد یهااز قطب یکیبه  یلاستعداد را دارند که تبد یناند و امشترک واقع شده یشکم و ب

و  یابدته و توسعه گرفشکل یعتبا استفاده از توسعه مناطر آزاد صن یامنطقه ییآن همگرا یو در پ هایهمکار یندکه فرا

 ینوان بستر حصول به ابه عن یدعوامل تول یرو سا یهجهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کاالها، خدمات، سرما یندر ا

 یدر معامالت اقتصاد ترعیوس یاربس ینقش تواندیاکو م یکشورها یامنطقه یاهیعمل کنند، آنگاه همکار یندفرا

 م آورد.منطقه فراه ینا یبرا المللیینب

رقابت  ی،خارج گذارییهسرما ی،سازخصوص یرمختلف نظ یهامشترک در حوزه هاییاستکار اتخاذ س ینا الزمه

 یامنطقه یصنعت یکراتژبرنامه است یکنگرش، وجود  یناول در ا قدم الزم است. یو مال یپول ینهادها یجادو ا یاقتصاد

 یکاستراتژ یتاهم یاندر ب یگرهم دم. نکته یردکمبودها مدنظر قرار گو  یدهاها، تهدفرصت ها،یاست که در آن توانمند

 یرانکه ا یطوربه ؛ستا ینهند و چ یه،فارس، روس یججهان، مرز مشترک با اروپا، خل یسازمان اکو در تعامالت اقتصاد

اکو در  هاییتمز ینترمهمعنوان دروازه اکو به اروپا از به یهنفت و گاز در اکو و ترک یدکنندهتول ینعنوان بزرگ تربه

 یرسد در همکار یته دکتر صالح جاله به نظر مرو به گف یناز ا روند؛یشمار مبه المللیینو ب یاعرصه تعامالت منطقه

 :یردمورد توجه قرار گ یشترب یدبا یلعضو موارد ذ یکشورها یندر ب یانرژ یها

 یوازن ها در صنعت انرژبا در نظر گرفتن عدم ت یگذار یهآسان به سرما یدسترس •

با توجه به  یعت انرژمرتبط با صن یطرح ها یاجرا یرعضو اکو درگ یکشورها ینمنصفانه خطرات و منافع ب یمتقس •

 یو مذهب یفرهنگ یارزش ها

                                                 
1 http://eco.int 
2 https://data.worldbank.org 
3 http://eco.int 
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 یها و همبستگ یهمکار یبرا یطرف یچارچوب ب یکعضو اکو در  یکشورها یتو قبول حاکم یرشپذ -یطرف یب •

 یت انرژمرتبط با صنع یها

ارتباطات و  ییرتغ یراز طر یو بازساز ینوساز ییرات،تغ یعضو اکو برا یکشورها یتثبات در توان و ظرف -کشش  •

 طرح ها

در  یمصرف کنندگان انرژ یعرضه برا ینتأم یتو صادرکنندگان و امن یدکنندگانتول یتقاضا برا ینتأم یتامن -یتامن •

 منطقه اکو

 یساز ینهبه یشو افزا یانرژ یددر تول یدارپا یگذار یهسرما یامکان ساز یبرا یانرژ یمتبه حداقل رساندن ق -ثبات •

 یمصرف انرژ

 گرفته شود یدهآنها ناد یآت یازهایکه ن ینعضو اکو در زمان حاضر بدون ا یکشورها یازهایپاسخ به ن -یداریپا •

 یطالعات مرتبط با صنعت انرژها و ا ییعضو اکو به دانا یکشورها ینآزاد ب یدسترس - یشفاف ساز •

 یاچهار در یانرژ یها یهمکار ینیب یشپ -ینگر یندهآ •

 اکو ییعوامل واگرا یبرخ 

گسترش  ینگ،ضد دامپ یاقدام ها ی،فکر یتاز حقوق مالک یتحما ی،تجار هاینامههر جهت گسترش و تنوع موافقت به

 یجادبا ا تواندیاست که م یعضو از جمله امور یهامشترک در امور مورد عالقه کشور گذارییهحمل و نقل و سرما

 یدر تجارت جهان یاسازمان منطقه ینا یو سهم اعضا یفزایداکو در جهان ب یگاهبر نقش و جا ایمنطقه یرفراگ ییهمگرا

 هاییتمز ینترمهمعنوان دروازه اکو به اروپا از به یهنفت و گاز و ترک یدکنندهتول ینعنوان بزرگ تربه ایران دهد. یشرا افزا

 .روندیشمار مبه المللیینو ب یااکو در عرصه تعامالت منطقه

 خالصه کرد: یردر موارد ز توانیدر اکو را م ییعوامل واگرا ی،طورکلبه 

 عضو؛ یکشورها ی.  تفاوت ساختار اقتصاد1

 عضو؛ یو نامکمل بودن اقتصاد کشورها ی. نبود برنامه مدرن اقتصاد2

 ی؛مرکز یایآس یخصوص افغانستان و کشورهاعضو به یتوسعه در اکیر کشورها یبرا یه.نبود سرما3

 عضو؛ یاز کشورها یدر برخ المللیینو ب یامنطقه یاز روابط تجار یتمنطور حماالزم به ی. نبود نهادها4

 یرم نه چندان چشمگعضو و حج یاز کشورها یدر برخ گذارییهو نبود مقررات ناظر بر تجارت و سرما ین. ضعف قوان5

عمران   یدر سازمان همکار یرینهد یتو پاکستان( با وجود عضو یهترک یران،سه کشور )ا ینب یو تجار یتعامالت اقتصاد

 آن، اکو؛ ینو جانش ایمنطقه

در  ییاسس هاییدگاهها و دبا نظرداشت تفاوت نظام یکدیگر یاتاز اعضا نسبت به ن یبرخ یالزم و نگران ینان.نبود اطم6

 کشورها؛ ینا
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 یجانو آذربا یهخصوص در دو کشور ترکبه یل،و اسرائ یکااز جمله آمر یاو فرامنطقه یخارج یکشورها ی. اعمال نفوذ برخ7

 در افغانستان؛ یکاآمر یحضور نظام یزو ن

دت در مقابل منافع ز منافع کوتاه مو توسعه، گذشت اعضاء ا یشرفتچراکه الزمه پ ی؛اسازنده منطقه هاییدگاه. نبود د8

 تر است؛و بلندمدت تریکل

 اعضا؛ ینب یدتیو عق یاسیو تعارضات س یاسیس هاییم. تفاوت رژ۹

 از منطقه؛ یراعضا به غ ی.دلبستگ10

از جمله جنگ و سلطه  یسائلو افغانستان، که با م یمرکز یایاز کشورها، مانند آس یدر برخ یاسیو ثبات س یت.نبود امن11

 کنند؛یدست و پنجه نرم م یتومو فقر و محر اییلهو قب یقوم هاییریقاچاق مواد مخدر و درگ یگانه،ب اییروهن یاز سو

ها الشعاع خود قرار داده و کدورترابطه را تحت یندر ا نفعیذ یخزر، که روابط کشورها یایدر یحقوق یم.حل نشدن رژ12

 1.شودیسازمان اکو م یاعضا ینب یاقتصادو  یستمیس ییگرادر روند هم یمانع یاسیس هاییو دلخور

 تجارت برق در منطقه اکو 

ها و اهداف اکو در حوزه انرژی ذکر شده است که مرتبط با برق این موضوع شایان توجه است که آنچه تا کنون در برنامه

های وسته با ویژگیپی و الکتریسیته باشد، موضوع ایجاد بازار برق در منطقه اکو است و موضوعی به عنوان شبکه بهم

 معینی برای آن تصریح نشده است.

که زیر نظر بخش مدیریت انرژی، مواد معدنی و محیط زیست مورد توجه اکو  یهای اصلی فعالیت اعضایکی از حوزه

مذاکرات  دور جدید 13۹5در اردیبهشت سال  است. (ECO REM)ای تشلیب بازار برق مقه هگیرد، قرار می

مشارکت دبیرخانه اکو با کشورهای عضو اکو  همکاریای برق و اندازی اولین بازار منطقهیه با هدف راهبرقی ایران و ترک

( RPC) ای اکوریزی منطقههای بیست و ششمین نشست شورای برنامهاین اجالس در راستای توافرد. ش برگزاردر شیراز 

ز ترکیه متشکل از نمایندگان وزارت انرژی و منابع طبیعی یاتی هشت نفره اه و اکو انرژی کمیته از نمایندگانی  با حضور

از سوی ایران،  نشست این درگردید. همچنین  تشکیل TEIAS و شرکت( امرا) گذار بازار انرژی ترکیهاد قانونترکیه، نه

 2داشتند.حضور وزارت امور خارجه  و دیریت شبکه برق ایران، وزارت نفتنمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت م

 یندر ا یرانکشور ا یبازار برق از سو یلتشک ، ایدهیربرق شرکت توان یدفتر تجارت خارج یرکلمدبه گفته گوهری صدر 

 3.است سازمان مطرح شده

کمیته  تشکیلدر آن بر برگزار شد که زیر نیروی ایران و وزیر انرژی ترکیه دیگری میان ونشست  13۹8در تابستان سال 

همچنین در این نشست تشکیل کمیته فرعی انرژی  .تاکید شد های اقتصادی اکوسازمان همکاری در چارچوب بازار برق

های بخش خصوصی های اقتصادی دو کشور برای حمایت دو دولت از شرکتدر زیر مجموعه کمیسیون مشترک همکاری

                                                 
 202506 شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 1
 3655۹47 مهر، کد خبر: 2
 ۹7080200۹3۹ ایسنا، کد خبر: 3

https://moqavemati.net/tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88
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خبرهای رسیده حاکی از آن است که کشور  1.مورد تاکید طرفین قرار گرفت بازارهای منطقه دو طرف برای حضور در

دهد. همچنین طرف ترک درخواست کرده است، ارتباط الکتریکی ایران از خود سرعت عمل نشان نمیترکیه در این مهم 

باشد. به عبارت دیگر ترکیه خواسته است که شبکه برق دو کشور همگام  back to back HVDCو ترکیه به صورت 

 )سنکرون( نشود.

 13۹7که شهریور ماه اکو  یدرکشورها ینرژا هاییومکنسرس یلتشک گذارییاستس ینشست شورا یندومدر همچنین 

معاون  یمحمدرضا کرباس یران،اتاق ا یمیو پتروش یشیپاال یعصنا ی،انرژ یسیونکم یسرئ یشمس اردکان یبا حضور  عل

 یشنهاداز پ یاردکان ، شمسبرگزار شد یانرژ حوزهفعال در  یهاها و شرکتاز تشکل یندگانیو نما یراناتاق ا المللینامور ب

 یهکشور اتحاد 27شد تا  یدنشست تأک ینخبر داد و افزود: در ا اییهناح یشبکه برق در کشورها یجادا یبرا یه اروپاتحادا

اروپا  یهاتحاد ی،همکار ینموجب ابه ویگفته  به وصل شوند. یشرق یایآس رهایبه کشو یرانا یراروپا بتوانند از طر

( EIBاروپا ) گذارییهبانک سرما یرو اروپا را از طر یرانا یزه انرژفعال در حو یهاشرکت یبرا یهمکار هایینهزم

در فصل تابستان  یرانمصرف برق ا یکمصرف برق در طول زمستان است و زمان پ یکدر اروپا پ فراهم خواهد کرد.

و سپس  یناوکرا برای اتصال به یرمس ینکشور به گرجستان، ا ینبه ارمنستان و از ااتصال شبکه برق ایران با توجه . است

 2.ین پل ارتباطی میان کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی ایجاد خواهد شدبنابرا قابل استفاده است.اروپا  یهبه اتحاد

 

 

  

                                                 
 ۹۹760 مقاومتی نیوز، کد خبر: 1
 15320 ، کد خبر:یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگانپایگاه خبری  2
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 شبکه بهم پیوستهفنی مالحظات  (7

ر نظر د یازمنداست که ن یتنوعشامل مباحث متعدد و م یاو فرامنطقه یاقدرت در ابعاد منطقه یهامطالعات اتصال شبکه

 یبرداربهره یتاز جمله قابل یبه موارد توانی. از جمله مباشدیم یو اجتماع یاقتصاد محیطی،یستز ی،گرفتن ابعاد فن

 یاییمحدوده جغراف ها،شبکه ینشده ب یو جهت توان جار یزانم یافته،اتصال  یهاشبکه (سنکرونهمگام )به صورت 

سازی اتصال الکتریکی شبکه برق دو کشور به ی پیادهبرا ها اشاره نمود.بکهش یبردارو بهره یفن یهاتاتصال و تفاو

 یکدیگر باید موارد متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، از جمله:

 (ینامیکو د یک)مطالعات استات دو کشور یهانقاط قوت و ضعف شبکه یصتشخ 

 مختلف اتصال یهاطرح یشنهادپ 

 (یاقتصاد یزآنال ینامیک،و د یکاستات یلی)مطالعات تفص یشنهادیپ یهاطرح یو اقتصاد یفن یابیارز 

 یطرح اتصال با درنظرگرفتن الزامات فن ینبهتر یینتع 

 و کنترل( یشپا ی،بردارت، بهرهحفاظ ینان،اطم یتها پس از اتصال )قابلمتقابل شبکه یراتتاث 

 اتصال یها براشبکه یو فن یحفاظت یازهاین 

 1یشنهادیح پطر یمال یابیارز 

برق  یهاتصال شبکهطرح ا یاجرا یالزم برا یفن نیازهاییشبااشاره به پ ق،بر صنعتصفامهر کارشناس  ینحس

 یکسری یدشبکه برق با اتصال به یبرا یاز لحاظ فن»انجام دهد، گفت:  یدبا یرانکه ا یمختلف خصوصا اقدامات یکشورها

شود  یتتر را دارند رعاکشور بزرگ یکه قصد اتصال به شبکه برق تر ککوچک یخصوصا از جانب کشورها یفن ینقوان

بکه شفرکانس  یداریپا یفن ینقوان یناز ا یکیعنوان میال هتر منطبر کنند. ببزرگ یهاشبکه یفن ینو خود را با قوان

اتصال  یخود را برا یفن یطشرا دیبا یزمانند ارمنستان و ترکمنستان ن یرانتر از اکوچک یکشورها برای میالبرق است. 

 «دهند. یرتطب یرانبه شبکه ا

انتقال برق خود  یهاپست در ییراتتغ یکسری یدبا یرانها اشبکه یناتصال ا یبرا ینهمچن»صفامهر در ادامه افزود: 

بزرگ در شمال کشور و  هاییروگاهن یکسریکه  یمعن یناست. بد یدو قطب یرانکند. در حال حاضر شبکه برق ا یجادا

خطوط انتقال برق فشار  یرطر کشور از یرساندو قطب برق ینبزرگ در جنوب کشور قرار دارند که ا هاییروگاهن رییکس

کوچک هستند،  یدتول سیاقرار دارند از لحاظ مق ینب ینکه در ا یگرید هاییروگاهمتصل هستند و ن یکدیگربه  یقو

از  یسریک یو نگهدار یرتعم یعنوان میال اگر براشود به یجادا یمنظور اگر در خطوط انتقال برق کشور خلل ینهمبه

موجود نتوانند  هایاهیروگدچار مشکل شوند و ن یلیبه هر دل یگرخطوط انتقال برق از خط خارج شوند و همزمان خطوط د

را  هایروگاهاشد مجبورند نبتناسب نداشته  یکدیگربرق با  یکنند و عرضه و تقاضا یدبرق تول یازنبه اندازه مصرف مورد

 ینهم د افتاد، بهاتفاق خواه Black outخواهد شد و اصطالحا  یقطع سراسر یاکنند و برق کشور دچار اخالل  یلتعط

شود  یریگنتقال برق اندازهتحمل بار خط ا یزانم یدکشورها با یربه سا یراناتصال شبکه برق و انتقال برق ا یمنظور برا

 «شود. یجادمدنظر ا یهاپست الزم در ییراتتغ یازو درصورت ن

                                                 
 وبسایت شرکت موننکو ابران 1
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 Black out یهدر ترک 13۹4سال »داد:  یحاتفاق افتاد، توض یهدر ترک 13۹4سال در برق که  یبااشاره به قطع سراسر وی

دچار  کندیم ینتام یرانکه برق خود را از ا یهاز شرق ترک یکشور قطع شد. تنها قسمت ینا یاتفاق افتاد و برق سراسر

متصل  یگرد یبرق کشورها یهاتا شبکه برق خود را به شبکه ختها را به فکر انداموضوع ترک یننشد. هم یخاموش

 ینامر محقر نشد و لذا ا ینا یمتصل کند که بنا به مشکالت یرانقصد داشت شبکه برق خود را به ا یهکنند. ابتدا ترک

  1«متصل کند. ییاروپا یگرفت شبکه برق خود را به کشورها یمکشور تصم

 230/400عراق  ای باشد که اجازه انتقال یا سوآپ برق را بدهد. برای میال پست ایران بارساخت شبکه باید به گونهزی

های یعنی زیرساخت. اندشدهوصل به هم  کیلوولت 20/132 پست با افغانستان کیلوولت است در حالی که برق ایران و

 .شوندها در صورت نیاز تقویت تبادالت باید زیرساختایران در مرزها یکسان نیست. در نتیجه برای افزایش 

 یهروسشود. برای میال در صورتی که ایران بخواهد به شبکه بزرگتر مربوط میشبکه برق نکته دیگر به اتصال به یک 

و  خواهد آمد یشپ master-slave ، اصطالحا حالتاست یبزرگ یلیشبکه خ یهشبکه روساز آنجایی که  ،متصل شود

ه یک شبکه بزرگ و پایدار اگرچه اتصال ب. شودیحاکم م ایرانبر  یاز نظر فن نترل و راهبری شبکه برق روسیهمرکز ک

خواهد  تحت کنترل روسیه قرار شبکه یفن یداریپا شبکه ایران را افزایش دهد اما از سوی دیگر تواند قابلیت اطمینانمی

 د خواهد داشت.ر هر زمان و به صورت عمدی یا سهوی وجوگرفت و امکان ایجاد ناپایداری در شبکه برق ایران د

به این معنا که اگر به ست. ا (flexibility) پذیریانعطاف یجادایکی از دیگر مالحظات فنی در ایجاد ارتباط الکتریکی 

 کتریکیم شد انرژی الهر زمان الز همچنین بصره در عراق متصل شده است،طور میال شبکه ایران به منطقه کردستان و 

 یتقابل ینواند اکه بت FACTS یستمهایاز س در یک بخش کاهش یابد و به بخش دیگر منتقل شود. برای این کار باید

 .شوداستفاده  ،کند یجادرا ا

ین تبادل دو طرفه ا بایدبا کشورهای همسایه، برق که در برقراری تبادل مطلب دیگی که حائز اهمیت است این است 

روی کشوری بر ود برق وارد کند یا در صادرات برق خ فقط کشور جمهوری اسالمی ایران از یکباشد. در صورتی که 

ه، که به دلیل موجه یا غیرموجهر زمان  در چنین حالتیدیگری نیز تهیه کند،  تواند برق خود را از محلکه می متمرکز شود

العمل متقابل وجود داشته کسین برای اینکه امکان عقطعا ایران متضرر خواهد شد. بنابرا ارتباط را قطع کند، شور مقابلک

برای ای عمل شود که نهزم است به گود. همچنین در انعقاد قراردادها الباشد، باید داد و ستد به صورت دو طرفه باش

 بینی شده باشد.حادثه ناگهانی و یا عدم تمکین طرف مقابل از قرارداد، یک راهکار مقتضی پیشهرگونه احتمال 

  

                                                 
 12732 ز، کد خبر:برق نیو 1
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