
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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با تركمنستان و يدر چالش گاز يرانا يتمحكوم
يانرژ يتمالحظات امن

1محمدحسين احدي

چكيده
آغاز شد،  1376ساله از سال 25 قراردادتوافقي با تركمنستان براي انتقال گاز حاصل شد كه اجراي اين  1374در سال 

هاي مختلف از جمله عدم پرداخت به بهانهچندين بار، انتقال گاز به شمال ايران را  مبدأاما در طول اين مدت، كشور 
 با پايان دادن به مذاكرات، اقدام به شكايت به داوريتركمن  ، شركت1397قطع كرد. در نهايت، در سال ها بدهي

ICC  ميليارد دالر به شركت تركمن شد. اكنون موضوع  2د كه به موجب آن ايران موظف به پرداخت س كرييسو
اصلي لزوم حل اين مسئله توسط دو كشور و اتخاذ تصميم مناسب در مناسبات اقتصادي دو كشور است، زيرا اين دو 

تواند پل ارتباطي بين تركمنستان با دنيا نيز به يكديگر نيازمند هستند و ايران مي هاي انرژيبراي تبادل حامل كشور
هاي انرژي تري به فرصتبا توجه به نزديكي جغرافيايي با تركمنستان نگاه جديتواند ميايران رو، باشد. ازاين
يي، تأمين انرژي شمال كشور از طريق تركمنستان براي ايران هم از سو ويژه در حوزه گاز داشته باشد.به ،تركمنستان

 ترانزيت منظوربه تركمنستان گاز گيري از موقعيت استراتژيك خود، ازمنظور بهرهتواند بهميايران توجيه اقتصادي دارد. 
و گاز وارداتي از عنوان هاب انرژي و كريدور گازي عمل كند و با اتخاذ تصميمات درست به استفاده گاز يا سواپ

شود ابتدا ايران رو، توصيه ميتركمنستان را در داخل مصرف و گاز توليد شده در خليج فارس را صادر كند. ازاين
هاي تجاري و گوهاي آتي تقويت كند و سپس، هر دو كشور يك بازانديشي در سياست ديپلماسي خود را براي گفت

المللي براي عقد قراردادهاي بلندمدت و مطمئن براي ايران و جامعه بينزدايي با خود داشته باشند و همچنين تنش
  نمايد.ريزي جدي و ارايه پيشنهادهاي مناسب به مسئوالن تركمن ضروري ميبرنامه

.انرژيگاز، ، گازتركمنامنيت انرژي،  واژگان كليدي:

مقدمه
با توجه به كمبود گاز در ساليان گذشته و افت فشار

و با توجه به اينكه تأمينگاز در مناطق شمالي كشور 
هاي شمالي با واردات گاز از تركمنستانگاز استان

1374در سال تر تشخيص داده شده بود، صرفهبه
شركتو شركت ملي گاز ايران ن بيقرارداد گازي 

ايند كه براساس تركمنستان امضا شگاز تركمن

m.ahadi@isu.ac.irآموخته كارشناسي ارشد معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق عليه السالم، تهران، ايران                دانش -1

به نمايندگي بايد گاز، شركت تركمنساله25 قرارداد
ميليارد 10تا  8از دولت تركمنستان ساالنه حدود 

مترمكعب گاز به ايران صادر و ايران هم بايد پول
.گاز واريز كندحساب شركت تركمن واردات را به

40تا 20تا روزانه داد اين قرارداد به ايران اجازه مي
.ليون مترمكعب گاز طبيعي در هرروز وارد كندمي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

محکومیت ایران در چالش گازى با ترکمنستان و مالحظات امنیت انرژى
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واردات گاز از اين كشور از زمستان براساس اين،
.آغاز شد 1376

ها، بهدوره اول تحريم زمان باهم ،1391 در سال
و دليل تحريم بانك مركزي و شرايط سخت نقل

اي، دولت دهم توافقنامهتركمنستانانتقال پول گاز به 
،دالر جايه ب اساس آن،رتركمنستان امضا كرد كه ببا 

ايران خدمات فني، كاال، محصوالت پتروشيمي،
تركمنستان به ...ونقل وسازي و حمل تجهيزات راه

جاي پولبه قبول كرد نيز و طرف تركمنيكند  صادر
گاز از ايران كاال و خدمات فني و مهندسي دريافت

قابل دفاع بود كه اين اقدام از آن جهت مهم و. كند
شد وكاالهاي ايراني با قيمت مناسب صادر مي

هاي ايرانيازاي آن را در اختيار شركتمابه ،دولت
داد تا هم مشكلي در روند تسويه پول گازقرار مي

20ر هاي ايراني به بازاايجاد نشود و هم شركت
ميليارد دالري تركمنستان دسترسي بيشتري داشته

.باشند
تا 1384هاي حد فاصل سال در تركمن شركت

در سه مرحله گاز صادراتي به ايران را قطع 1392
كرد كه مشكالت جدي براي ساكنان مناطق شمالي

با 1384وجود آورد. اين شركت در سال  كشور به
درصدي قيمت گاز 55موفق به افزايش  ،قطع گاز

در 1386در سال سپس،  .صادراتي خود به ايران شد
درصدي قيمت گاز 87موفق به افزايش  ستنخگام 

برابري قيمت گاز 5/2و در گام دوم موفق به افزايش 
و اعالم كرد قطع گاز به ايران به دليل لزوم شد

تعميرات در خط لوله انتقال گاز بوده و از آنجا كه
هاي خود به تركمنستان اقدامايران به پرداخت بدهي

آمده و صدور نكرده، در روند تعميرات مشكل پيش
ايران نيز در مقابل اعالم كرد كه .گاز قطع شده است

پرداخت بدهي دليلي براي قطع گاز نبوده و
تركمنستان به دنبال افزايش نرخ گاز صادراتي خود
به ايران است. همچنين ايران اعالم كرد اقدام
تركمنستان در قطع گاز در سرماي زمستان غيراخالقي

صدور گاز از سر گرفته نشود،بوده و تا زماني كه 
حاضر به مذاكره در مورد بهاي گاز نيست. اين در

هاي اين قرارداد،اساس يكي از بند كه بر بود حالي
حساب طرف صورت 3اگر كشور خريدار گاز 

يعني ،فروشنده را پرداخت نكند، كشور فروشنده
.تركمنستان مجاز است گاز را روي خريدار قطع كند

هاي ايرانبيشتر پرداخت 1392 تا سال با وجود اين،
موقع انجام شد و پول گاز اين كشوربه تركمنستان به

انندهاي مختلفي مدر روزهاي سخت تحريم، با شيوه
صادرات كاميون، محصوالت پتروشيمي، اتوبوس،

راني انجام شد.لوله و انجام امور عم
گاز با هدفتركمن ،1392در مرحله سوم در سال 

،و در نهايت كرد دريافت بدهي معوق به قطع گاز اقدام
قرارداد جديدي با تركمنستان بسته شد 1392 شهريور در

ها، در جريانبراساس اطالعات منتشر شده در رسانهكه 
وزير قرارداد گازي با تركمنستان به پيشنهاد اين انعقاد

اند از:كه عبارت شد نفت دو الحاقيه به اين قرارداد اضافه
.ايران پول گاز دريافتي خود را به دالر پرداخت كند -1
5 اگر ايران پول را در موعد مقرر پرداخت نكند -2

، يعنيدرصد جريمه ديركرد يا سود پول پرداخت كند
پول گاز، جريمه ايران عالوه بر تعهد پرداخت ارزيِ

طوري كه هرماه تأخير دربهپذيرفته بود، يركرد را نيز د



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
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حساب گازي تركمنستان، بهپرداخت هر صورت
.شدكرد منجر ميرپرداخت درصدي مشخص بابت دي

يس محليسو  ICC قرارداد، داوري اين براساس همچنين
شكايت طرفين در صورت عدم پايبندي طرف ديگر به

.قرارداد بود
شود:الحاقيه دوم، نكاتي مطرح ميدر ارتباط با 

اينكه علت اين جريمه يا به قول وزارت نخست
نفت، بهره چه بود؟ آيا طرح چنين بندي براي
رسيدن به اين توافق در اين قرارداد الزم بود؟ چرا

و بهرهكرد بايد اصل بدهي را برپايه وام تلقي 
به گفته ،از سوي ديگر براي آن در نظر گرفت؟

وجود چنين بندي، حقوق نفت و گازن امتخصص
كه اصل بدهي را در قالب وام تلقي و براي آن

، در قراردادهايكرده است پرداخت ، بهرهبدهي
،هرحالبه ، زيراالمللي گازي رايج نيستبين

ها هستند و درطرفين متعهد به پرداخت هزينه
راهكارهاي رايج و ،صورت عدم پرداخت
در صورتي كه هدف، ،متعددي وجود دارد. البته

المللي و همچنين پرداخت بدهي،حفظ اعتبار بين
هرچند به مبلغ اندك باشد. اين در حالي است كه

توانست به صورت اقساطاين ميزان بدهي مي
شك در شرايط كنوني كشور،پرداخت شود كه بي

رفت، اما اكنون اينانعطاف خوبي به شمار مي
هاي ايراناراييمبلغ به صورت يكجا از حساب د

شود.برداشته مي
پشت اين الحاقيهاي بر اين باور هستند كه عده

ها وجودر برداشته شدن تحريمب يك نظريه مبني
داشت و وزير نفت نيز بر همان مبنا كه گشايش بانكي

تن به اين ،شودخواهد شد و ارز وارد كشور مي
رند كهاي ديگر بر اين باو. در مقابل، عدهالحاقيه داد

اين پيشنهاد از طرف شركت تركمن بوده و نارضايتي
آنها از كيفيت خدمات دريافتي منجر به اين تصميم

توافقي كه در قرارداد صورتبا هرحال، شده است. به
2ميزان بدهي ايران به مرز  1395 ، ديگرفته بود

هماندر زمستان  ،به همين دليل ،ميليارد دالر رسيد
واستار تعيين تكليف طلب خودتركمنستان خ سال

شد و تهديد كرد اگر ايران براي پرداخت بدهي خود
اقدامي انجام ندهد، طبق بندهاي قانوني قرارداد،

كشور گاز ن، اي. در نهايتكندجريان گاز را قطع مي
را قطع كرد تا مديرعامل وقت شركت ملي گاز و

اما ،تعدادي ديگر از مديران راهي اين كشور شوند
دوبارهتركمنستان  اي نداشت وين مذاكرات نتيجها

اگر ايران به تعهدات خود كه گاز را قطع و تهديد كرد
.پايبند نباشد، از شركت ملي گاز شكايت خواهد كرد

با پايان 1397سال  ، درگازشركت تركمنسرانجام 
دادن به مذاكرات، اقدام به شكايت به ديوان داوري

د و ايران هم در پاسخ به اين شكايت، موضوعكر
هاي قرارداد، استانداردجريمهفروشي گاز، گران

ل ديگري را پيشيها و مسانبودن گاز در برخي دوره
گازكشيد تا از اين ابزار براي كاهش ادعاي تركمن

دو ادعاي مهم در اين پرونده . در واقع،استفاده كند
ان در صادرات گازتركمنست اينكهيكي ؛ مطرح است

به ايران به تعهدات خود عمل نكرده و دوم آنكه
. به نقل از منابع آگاه،قيمت گاز اين كشور باالست

براساس داوري سوييس، جرايم كمي و كيفي
تركمنستان بايد از اين ميزان بدهي كاسته شود. از
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آنجا كه برخي مفاد قرارداد در فشار قطعي گاز بر
قراردادست، داوري سوييس اين ايران تحميل شده ا

 را خاتمه يافته تلقي كرد.

تركمنستان در شكايت مشخص استطور كه آن
اي دستخود روي بدهي گازي ايران و الحاقيه

گذاشت كه دولت يازدهم امضا كرده بود. آخرين
ن دو كشور، در زمستان سال گذشتهبيجلسه داوري 

گاز،منكالي آمريكايي تركودر ژنو برگزار شد كه 
وظف بهتوانستند پيروز داوري شوند و ايران م

مبلغبرخي منابع ميزان پرداخت جريمه شد كه 
ميليارد دالر اعالم 2را حدود  پرداختي توسط ايران

. اين اختالفات با تركمنستان در حالي ايجاداندكرده
موقعيت ويژه و خاص ژئوپليتيكي ايرانشده است كه 

با كشورهاي همكاري تواند زمينه گسترشمي
وجود آورد و سواپ نفت و همسايه خزر را به

.دشوهاي نفتي با قدرت بيشتري دنبال وردهافر
رو، گزارش حاضر ضمن بررسي تاريخچه اينازاين

هاي سياستي را براي ادامه همكارياختالف، توصيه
دهد.ايران با اين كشور ارايه مي

ضعيتدر بخش بعدي گزارش حاضر، ابتدا و
ذخاير، توليد و مصرف گاز دو كشور را بررسي

هاي، به بيان تبعات اقدامدر ادامهكنيم و مي
هايپردازيم و در نهايت، توصيهتركمنستان مي

سياستي مناسبي را براي ادامه همكاري بين دو كشور
كنيم.بيان مي

و تركمنستان از رانيدو كشور ا تيوضع -1
يعيطبو مصرف گاز  ديتول ،يگاز ريمنظر ذخا

دو كشور ايران و تركمنستان از نظر دارا بودن ذخاير
اي در سطح جهان دارند. ايران بعدگازي جايگاه ويژه

درصد، دومين دارنده 2/16از روسيه با سهمي معادل 
ذخيره گاز جهان و تركمنستان بعد از قطر با سهمي

درصد، چهارمين منبع ذخيره گازي جهان 9/9معادل 
را داراست.

ذخاير گازي ايران و تركمنستان (ميليارد مترمكعب) -1نمودار 

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2019 .
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و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين
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تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
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ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
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بوده كه درصد 2/6سهم ايران از نظر توليد گاز، 
بعد از آمريكا و روسيه سومين توليدكننده بزرگ گاز

6/1سهم تركمنستان از توليد در جهان است، اما 

بوده كه نسبت به بسياري از كشورها پايين درصد
، روند توليد گاز را در دو2است. نمودار شماره 

دهد.نشان مي 2008-2018كشور طي دوره 

توليد گاز در كشورهاي ايران و تركمنستان (ميليارد مترمكعب) -2نمودار 

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2019 .

رغم توليد بيشتر گاز در ايران نسبت بهبه
تركمنستان، مصرف گاز در ايران بسيار باال بوده و
اين، يكي از مشكالت در صنعت گاز ايران است كه
رفرصت صادراتي گاز را از ايران سلب كرده و د
مواردي به واردات گاز از كشورهاي همسايه منجر

درصد سومين 9/5شده است. ايران با سهمي معادل 
كننده گاز جهان بعد از آمريكا و روسيه بودهمصرف

7/0و سهم تركمنستان از مصرف گاز جهان تنها 
درصد است كه نسبت به بسياري از كشورها رقمي

پايين است.
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 روند مصرف گاز در ايران و تركمنستان (ميليارد مترمكعب) -3نمودار 

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2019 . 

شود، روند توليد و مصرفطور كه مشاهده ميهمان
دهنده درصدان تقريباً مشابه بوده و اين نشانگاز در اير

بااليِ مصرفِ گاز توليدي در داخل است.

، روند صادرات گاز طبيعي1جدول شماره 
تركمنستان را به سه مشتري اصلي خود، يعني روسيه،

دهد.چين و ايران نشان مي

ميليارد مترمكعب - 2012-2019هاي طي سال روند صادرات گاز طبيعي تركمنستان -1 جدول

 سال
  كشور

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

  --  -  6/ 7  7/ 2  6/ 5  4/ 7  9  ايران
  --  --  2/ 8  9  9/ 9  9/ 9  روسيه
  31/ 6  33/ 3  31/ 7  29/ 4  27/ 7  25/ 5  24/ 4  21/ 3  چين

Source: BP Statistical Review of World Energy (2012-2019). 

10تا  8سقف قرارداد گازي ايران و تركمنستان ساالنه 
ميليارد مترمكعب بود كه به دليل اختالف طرفين در سال

، تركمنستان صادرات گاز به ايران را)1395( 2016
اختالف دو طرف پس از مذاكرات نامنظم، متوقف كرد تا

جز ايران، تركمنستان به كشورهايبه .به داوري برده شود
2016روسيه از سال . دنكچين و روسيه نيز گاز صادر مي

خروج است.واردات گاز از تركمنستان را متوقف كرده 

را بيشتر از تركمنستاندو مشتري گازي اين كشور، 
هم با سوءاستفاده از چينرد و گذشته به چين وابسته ك

ميليارد 33اين وضعيت، واردات گاز خود را به بيش از 
مترمكعب در روز افزايش داد و اكنون با موضعي باالتر

گاز دريافتتري از شركت تركمنزني، گاز ارزاندر چانه
اي جز كوتاه آمدن در قبالچاره تركمنستان نيزكند و مي

چين در حال . از سويي،هاي چين نداردخواسته
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،است و به همين دليل خود نياز سازي منابع موردمتنوع
جز تركمنستان، با كشورهاي روسيه، قزاقستان وبه 

همين كه رسانده امضاازبكستان قراردادهايي را به 
مقابل در را كشور اين زنيچانه قدرت موضوع،

است. داده افزايش تركمنستان

آن تبعات و تركمنستان گاز صادرات قطع -2
در گذشته مشتري اصلي گاز تركمنستان، روسيه
بود و اين كشور گاز خريداري شده از تركمنستان

كرد، اما در پي اختالف دورا به اروپا صادر مي
كشور بر سر موضوع گاز، با پايان مهلت قرارداد

، اين قرارداد تمديد نشد2016دو كشور در سال 
پس، عمدهو صادرات به روسيه متوقف شد. س

درصد) اين كشور به چين بوده كه 34صادرات (
شودانجام مي )Cو  A ،B( از طريق سه خط لوله
) نيز طراحي شده است.Dو خط لوله چهارم (

همچنين بخش ديگر درآمد تركمنستان از طريق
اين كشورشد و صادرات گاز به ايران تأمين مي

كرد با افزايش صادرات از مسير ايران وتالش مي
دسترسي به بازارهايي مانند بازار خليج فارس،
عراق و تركيه از وابستگي اقتصادي خود به چين

فتن اختالف مالي بين  ايرانبكاهد، اما با باال گر
درو تركمنستان، صادرات گاز به ايران قطع شد و 

تركمنستان با از دست دادن ايران و نهايت،
عنوان مقصد اصلي صادراتروسيه، چين را به
خود در نظر گرفت.

به علت وابستگي باالي اين كشور به درآمدهاي
حاصل از صادرات گاز، بعد از اين وقايع، تركمنستان

به دنبال يافتن جايگزين  ايران و توسعه بازارهاي
رو،ديگر خود از جمله در پاكستان و هند بود. ازاين

براي صادراترا اجراي خط لوله تاپي  منظوربهتالش 
با ه وير افغانستان آغاز كردبه پاكستان و هند از مس

هاي طرفين از جمله طالبان و جذبجذب حمايت
گذاري عربستان اجراي اين خط لوله را كليدسرمايه

با آغاز مذاكرات با طرف روسي ،. در ادامهزده است
نيز احياي مسير قديمي صادرات گاز تركمنستان در

اين در حالي بوده كه ه است.دستور كار قرار گرفت
ران به دليل داشتن مرز مشترك با تركمنستان واي

مانندهمچنين دسترسي ايمن به بازارهاي بزرگي 
پاكستان و تركيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس

منظور متنوع كردنبهترين گزينه براي تركمنستان به
به كمكتواند است و ايران ميصادراتي مسيرهاي 

بهواردات گاز از تركمنستان و صادرات آن 
عنوان هاب گازيكشورهاي منطقه جايگاه خود را به

فرصت طاليي كشور با قطع ، اما اينمنطقه تثبيت كند
واردات گاز از اين كشور معطل مانده و در حال از

 .دست رفتن است

هايبا وجود روابط دوستانه دو كشور در سال
گذشته، قطع گاز توسط اين كشور در اوج سرما،

دامي غيراخالقي بوده، بر روابطعالوه بر آنكه اق
دوستانه دو كشور نيز تأثير گذاشته است. تبعات اين

توان در سه سطح داخلي، روابط دوجانبهاقدام را مي
اي تحليل كرد.و روابط منطقه

و سو يك از سابقهبي سرماي داخلي بعد در
از سوي ايران به تركمنستان گاز صادرات قفتو

شد ايران هاياستان برخي در گاز قطع باعث ديگر،
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خانگي و مصرف گاز تأمين در را مشكالتي و
قطع ويژهآورد، به صنعتي به وجود و تجاري

شد باعث ايران به تركمنستان گاز صادرات
سوخت كمبود با ايران غربي و شمالي شهرهاي
اين مردم براي ايعمده مشكالت و شوند مواجه
قطع و فشار افت اين، بر آيد. عالوه پيش شهرها
مختلف، هايبخش به هاييخسارت گاز،
كرد، زيرا وارد نيز ايران صنعت بخش خصوصبه

اجازه خانگي، مصرفي گاز تأمين براي دولت
را صنعتي و تجاري هايبخش در گاز استفاده از

به زيادي خسارت سو، يك از طريق اين از و نداد
سوي از و وارد ايران توليدي مختلف هايبخش
شد. گرفته گاز بحران جلوي حدودي تا ديگر،

بر عالوه ايران، به تركمنستان گاز صدور قطع
گرمايشي مشكالت با را استان چند مردم آنكه
بر نيز زيادي منفي تبعات كرد، گريبانبهدست
ترگذاشت. در بعد داخلي مهم برجاي ايران اقتصاد

مبادالت تجارياين بوده كه با بروز اختالف گازي، 
آباد كاهش محسوسي يافته است. تاتهران و عشق
روياي طور ويژهتركمنستان به ،پيش از اين

خصوص با تأكيد بربه(مسيرهاي جنوبي از ايران 
از استفاده و جنوب –المللي شمال كريدور بين

ترانزيتي هايطرح و چابهار) يراهبرد بندر
نبيآباد (نامه عشقتوافق مانندچندجانبه ديگر 

عمان، ايران، تركمنستان و ازبكستان) و حتي
چين -قزاقستان -تركمنستان -كريدور ايران

بيشتر يبا جديت ،از اين پساما كرد، حساب مي
كند. عدمِگيري ميرا پي جايگزينهاي طرح

بهدر نتيجه اين اختالفات وجود آمده  قطعيت به
هاياين كشور را به سوي طرح يعيطبطور 

الپيس الزولي (كريدور راه مانند جايگزين
الجورد)، تاپي و ديگر مسيرهاي جايگزين

.سازدخزر، رهنمون ميترانس

 صادرات قطع با تركمنستان نيز دوجانبه روابط بُعد در

اين كشور به تواننمي ديگر كه داد نشان ايران به گاز
از ايران مطمئناً و كرد اعتماد نزديك دوست يك مانند
و اين كشور با خود تجاري روابط در پس اين
 زيرا كرد، خواهد تجديدنظر انرژي، زمينه در خصوصبه

امضاي به ايران گاز به صدور قرارداد كه شرايطي در
پابرجا بود، همچنان آن اعتبار و رسيده كشور دو سران
ايران، به گاز صادرات قطع از اصلي تركمنستان انگيزه
به گاز صدور قرارداد لغو و صادراتي گاز بهاي بردن باال

و نزديك روابط به توجه با خصوصبود، به ايران
ايران شمالي همسايه رفتمي انتظار كشور، دو صميمانه
 ديپلماتيك هايراه از را قيمت افزايش به مربوط مباحث

دولت تركمنستان حال،كند. بااين دنبال آميزمسالمت و
اين كه زد غيرديپلماتيك و غيراخالقي اقدامي به دست

دوجانبه در روابط مختلفي تبعات تواندمي موضوع
تند واكنش با تركمنستان اقدام كه ويژهباشد، به داشته
شد، مواجه نيز ايران اسالمي هاي جمهوريمقام برخي

هم و مجلس نمايندگان هم كه در آن زمان،نحوي به
و دادند نشان العملعكس اين زمينه در نفت وزير

 متهم گازي قرارداد مفاد به پايبندي عدم به را تركمنستان

كردند.
از نظر وزارت نفت، اختالف جاري بين شركت

گاز و شركت ملي گاز ايران، تنها يك اختالفتركمن
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سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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گاز و مطالباتتعيين ميزان دقيق بدهي به تركمنبراي 
شركت ملي گاز ايران بابت جرايم مربوط به كيفيت
و كميت گاز صادراتي تركمنستان به ايران است،
بنابراين، اين اختالف تجاري برنده و بازنده ندارد و
رأي صادره ابعاد و جوانب مختلفي دارد كه در

مواردي نظرگاز و در مواردي نظر شركت تركمن
به رو،شركت ملي گاز ايران پذيرفته شده است. ازاين

در روابط دو كشور در كينزد ندهيرسد در آينظر م
اعمال ،يل اقتصاديو مسا يخصوص انرژ
 ضروري باشد. تجديدنظرهايي

به تركمنستان گاز صدور قطع اي،منطقه بُعد در
را به خود صادراتي گاز نيز تهران شد موجب ايران
به ايران گاز صادرات قطع رو،كند. ازاين قطع تركيه
منابع سر بر را هاييبحث كشور اين داخل در تركيه،
روسيه و ايران گاز به آنكارا وابستگي و انرژي تأمين

آينده تواندمي خودنوبهبه موضوع اين كه برانگيخت
توجه با ويژهبه كند، دارخدشه را تركيه و ايران روابط

خارجي بازار تنها تركيه حاضر حال در كه نكته اين به
بهترين كشور اين و است ايران توليدي گاز براي
آيد،به شمار مي اروپا به ايران گاز انتقال مسير

با در ارتباط چالش و اختالف هرگونه بنابراين،
نامناسب تبعات تواندمي تركيه به ايران گاز صادرات
مسئله اين كه باشد داشته پي در تهران براي اقتصادي

صدور قطع برمبني تركمنستان عمل از زيادي حد تا
قطع با تركمنستان گيرد. در واقع،مي نشأت گاز

تركيه و ايران دوجانبه روابط ايران، به خود گاز صدور
.داد قرار تأثير تحت نيز را

نيز همسايگان بين در تركمنستان اين، بر عالوه
هايهمكاري براي نامناسب شريكي عنوانبه را خود
با نيز كشورها ساير كهنحوي به داد، نشان ايمنطقه
احتمال به ايران، با هاتركمن ناشايست رفتار به توجه
خود تجاري قراردادهاي و روابط نحوه در زياد

صدور قطع با كه اتفاقي كرد، زيرا خواهند تجديدنظر
هر براي است ممكن افتاد، ايران براي تركمنستان گاز

زمينه در روابط برقراري خواهان كه ديگري كشور
رو،ازاين بدهد. رخ نيز باشد كشور اين با انرژي

ايمنطقه هايهمكاري و منطقه سطح در تركمنستان
دار كردهخدشه را خود جايگاه خود، همسايگان با

نامطلوب جايگاه از آينده در زياد احتمال به و است
.شد خواهد برخوردار نامطمئني و

تركمنستان و ايران بين گاز بحران تشديد و ادامه
داشته كشور دو روابط بر منفي زيادي تبعات تواندمي

طريق از تركمنستان درآمد منابع باشد، زيرا بيشترين
و كشاورزي محصوالت برق، انرژي گاز، صدور
بين،دراين كه شودمي تأمين نساجي هايفراورده
مسير ترينباصرفه و بهترين ايران، ترانزيتي مسير
خليج خاورميانه، به تركمنستان كاالهاي صدور براي
تواندهمچنين ايران مي آيد.به شمار مي اروپا و فارس

حتي با وجود گازرسانيرا واردات گاز از تركمنستان 
ادامهداخلي به مناطق شمالي كشور  يدرصد صد
نيازي داخلي، بايد در عين توسعه براي بي زيرا دهد،

و اين منابع ربو با تكيه دارد ها را وابسته نگهتركمن
در مقام اول وبتواند  ،با توجه به ذخاير گازي خود

 باشد.دوم اوپك گازي 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ماننددر كشورهاي ثانويه  ندتواايران مياز سويي، 
احداث نيروگاه، در قالبمنستان براي گاز خود ترك

توانند از گاز درپتروشيمي و ساير صنايعي كه مي
بازارسازي كرده وفرآيند توليد خود استفاده كنند، 

سوخت فسيلي كمتري در داخل كشور بسوزاند كه
باآيد. به شمار ميالمللي امتياز اين اقدام از نظر بين

ميليون مترمكعبي گاز 35توجه به ظرفيت انتقال 
تركمنستان به ايران و همچنين با در نظر گرفتن

هاي مختلف اقتصادظرفيت و بازار موجود در بخش
معادل دتوانايران مي ،توان گفتتركمنستان مي

ميليارد دالر مبادله كااليي داشته باشد 2حدودي 
شرط آنكه بتواند دوباره با تركمنستان مذاكره وبه

وفصل كند.آمده را حلمسايل پيش 

مالحظات امنيت اقتصادي -3
كيلومترمربع، با 488100تركمنستان، با مساحت 

مرز لومتريك 992نفر و  ونيليم 6حدود  تيجمع
يدارا يمرز مشترك آب لومتريك 228و  يمشترك خاك

و يبه لحاظ ژئواكونوم ياژهيو تياهم
است. رانيا ياسالم يجمهور يبرا يكيژئواستراتژ

خصوص درهب ،كشور نيا ياقتصاد يهاتيظرف
تركمنستان در سازمان تيبخش نفت و گاز، عضو

را رانيا يسازمان برا نيا تياكو و اهم يهايهمكار
در كشور نيا تياهم ليدال ترينمهم توان ازيم زين
شمرد.بر رانيا يخارج استيس
يمركز يايبه منطقه آس رانيا ينيورود زم دروازه -

اندك، از نظر بازار نسبتاً تيرغم جمعبه تركمنستان
از اقتصاد ييهابخش يبرا يمصرف و مبادالت تجار

تياست. عالوه بر آن، موقع ژهيو تياهم يدارا رانيا
يتركمنستان، هم برا يكيو ژئواستراتژ يكيتيژئوپل

قابل رانيا ياو فرامنطقه يامنطقه يو هم رقبا رانيا
، با توجهموارد نيعالوه بر ا ن،است. تركمنستا تأمل

تركمن در انيرانياز ا يقابل توجه تيبه حضور جمع
و يمجاورت مرز مشترك دو كشور، از نظر فرهنگ

است. يمضاعف تياهم يدارا زين ياجتماع
يتيترانز يدورهاينقل و كروتوسعه حمل نهيزم در

قيرا از طر يجهان يمؤثر به بازارها يكه دسترس
-قزاقستان آهنراه ،كنديفراهم م رهايمس نيتركوتاه

يايبخش توانسته است آس نيدر ا رانيا -تركمنستان
با و جنوب –شمال  دوريكر قيرا از طر يمركز

عمان يايفارس، در جخلي به چابهار بندر از استفاده
يرا برا يخوب يهانهيهند متصل و زم انوسيو اق
و حمل كاال فراهم كند. تيترانز

و رانيا نيب ينيزم يتيترانز ريبودن مس كوتاه
يهاتيتركمنستان از جمله مز قيازبكستان از طر

و انهيم يايآس در رانيا ياسالم يجمهور ينقلوحمل
يگمرك يهابا وجود تعرفه يكه حت استازبكستان 

رانيا ياسالم يدو كشور، صادرات جمهور نيباال ب

ايران بعد از روسيه با سهمي معادل 

درصد، دومين دارنده ذخيره  2/16

گاز جهان و تركمنستان بعد از قطر با 

چهارمين  ،درصد 9/9معادل سهمي 

  .ستمنبع ذخيره گازي جهان را دارا



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ده كر پذيرهيتوج يبه ازبكستان را به لحاظ اقتصاد
 يباال يهاتعرفه لي، تحمريمس نياست. تنها مشكل ا

در حوزه  يرانيا يهاتركمنستان بر شركت يتيترانز
موضوع  نيكه ا است ياجاده تينقل و ترانزوحمل

و تركمنستان و  انكستيبه همراه اختالفات تاج
 )و به( بار از  يهاونيورود و خروج كام تيممنوع

 ريرا در مس يمشكالت زين كستانيمقصد تاج
  ده است.كر جادينقل  كشورمان اوحمل

  گاز در حوزه نفت و ياقتصاد يهايهمكار -
 دكنندهيدر فهرست چهار كشور بزرگ تول تركمنستان

 ينفت در شورو دكنندهيو چهار كشور تول يعيگاز طب
كشور  نينفت و گاز ا شدهاثباتر يسابق قرار دارد. ذخا

بشكه نفت  ونيليم 546مترمكعب گاز و  ارديليم 2000
كشور در غرب تركمنستان از  ينفت ريذخا شترياست. ب

گاز  ري. ذخااست شدهخزر متمركز  يايدر پهنه در ملهج
. رشد است پراكندهتقريباً در سراسر خاك كشور  يعيطب

براساس آمار صندوق  2007كشور در سال  نيا ياقتصاد
و اين، به معناي   بوده درصد 5/11پول حدود  يالمللنيب

   رشد اقتصادي باالي اين كشور است.
به  تركمنستان گانياز همسا يكيعنوان به رانيا
در  يتواند نقش مهميم يو اقتصاد ييايجغراف ليدال

كه به شرح  كند فايدوجانبه ا يروند توسعه همكار
  است: زير
 گاز نفت و يسازرهيذخ يباال توان.  
 كننده گاز مانند صرفم يبا كشورها جواريهم

  .اروپا وپاكستان  ،، ارمنستان، هندهيترك
 بودن توان مصرف باال در مناطق مختلف  دارا

  .كشور

 معاوضه گاز امكان.  
 آزاد و سهولت رساندن نفت  يهابه آب يدسترس

  .الملليبين يو گاز به بازارها
 متخصص  يروين داشتنو  يبودن دانش فن دارا

  .نهيزم نيا در
 ستميبه س يتركمنستان به كاهش وابستگ ليتما 

 .هيگاز توسط روس يانحصار

  يدر حوزه برق و انرژ يهمكار -
سند در قالب  رانيا يااز اهداف توسعه يكي

منطقه  يشدن به هاب انرژ لي، تبد1404انداز چشم
 رانيا عيو فوق توز عيبوده است. شبكه انتقال، توز

 طورهمان اما ،برق است يهاشبكه نيترگسترده ءجز
 شي، با توجه به افزاميشاهد بود رياخ يهاكه در سال

 زانيمنطقه به برق، م يكشورها ازيو ن يداخل ازين
تقاضا همسان نبوده است. به  زانيبا م انريا ديتول
تأمين  نيدر بحث صادرات برق و همچن ،ليدل نيهم
  ايم.بودهمواجه  يبا مشكالت جد يداخل ازين

 ديكه در تول يميعظ تيظرف با توجه به  تركمنستان
برق و  ديخر يبرا يمناسب نهيتواند گزيم، برق دارد

يه ما همسا يكشور به كشورها نيصادرات برق ا
برق در  ديتول زانيكشور م نيا يباشد. وزارت انرژ

ساعت گزارش لوواتيك ارديليم 5/22را  2015سال 
حاضر مقدار صادرات به  الكرده است. در ح

 ارديليم 2/3دوره  نيدر ا هيهمسا يكشورها
ساعت گزارش شده و تركمنستان در نظر كيلووات

كشور،  نيطرح توسعه صنعت برق ادارد با توجه به 
تا  2030و  2020 هايدر سال برق خود را  ديتول
  دهد. شيساعت افزا لوواتيك ارديلمي 5/35و  4/27



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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را در تواند نقش واسطهيم رانيادر اين بين، 
مازاد دهندهو نقش اتصال داشته باشدصادرات برق 

يتركمنستان و تقاضا مانند هيهمسا يكشورها ديتول
جاني، آذرباهيعراق، افغانستان، ترك مانند ييشورهاك

كند. فايو ارمنستان را ا
كاال و خدمات تبادالت-

آالت واين تبادالت در سه حوزه مواد غذايي، ماشين
حوه فلزات است.

و تركمنستان، رانيا ياسالم يجمهوربنابراين، 
ها در حوزهيهمكار شيافزا يبرا زيادي يهافرصت
يپلماسيد ي،طيشرا نيدارند. در چن ياقتصاد
شيو تركمنستان و افزا رانيا ياقتصاد
در ياقتصاد ييافزاو هم يخارج يهايگذارهيسرما
دو يتواند به توسعه اقتصاديمختلف م يهاحوزه

دو كشور يو تجار يكشور و گسترش روابط اقتصاد
در حوزه اقتصاد يروابط راهبرد جاديا ،تيو در نها

.منجر شود

هاپيشنهاد و يريگجهينت
تركمنستان با وجود داشتن منابع نفت و گاز، به سبب
فقدان خط لوله صادراتي و اختالف با كشورهاي

گيري از ذخاير نفت وحاشيه درياي خزر، در بهره
گاز خود موفق نبوده و اين موضوع باعث شده است

اري دچار ترديدگذهاي خارجي در سرمايهشركت
شوند و در نهايت، اقتصاد اين كشور در حال ركود

بين، ايران و روسيه تنها خريدارانباقي بماند. دراين
گاز طبيعي تركمنستان هستند و در بين كشورهاي

تركمنستانحاشيه درياي خزر ايران بعد از روسيه، با 
تعامالت بيشتري دارد.

منابع نفت و گاز خزر محصور در خشكي هستند
و براي صدور به بازارهاي مصرف، نياز به انتقال از
طريق خط لوله، از كشورهاي همسايه دارند. براي
انتقال اين منابع مسيرهاي مختلفي وجود دارد كه در
بين اين مسيرها، مسير جنوبي و انتقال نفت و گاز

سه عامل امنيت، طولخزر از طريق ايران، با توجه به 
گذاري براي احداث خط لوله ومسير و هزينه سرمايه

حتي ترانزيت نسبت به مسيرهاي چهارگانه ديگر
تر است، زيرا مسيرهاي عبور نفتتر و باصرفهجذاب

دور باشندو گاز بايد از هرگونه فشار سياسي موجود 
و با يك بينش اقتصادي بلندمدت انتخاب شوند. با

سير و بنابه گفته كارشناسان، ايران بهترين مسيراين تفا
هاي آزاد درعبور انرژي منطقه درياي خزر به آب

خليج فارس است.
تواندموقعيت ويژه و خاص ژئوپليتيكي ايران مي

با كشورهاي همسايهرا  زمينه گسترش همكاري
خيزو مانند پلي، حوزه انرژيوجود آورد خزر به

 ايران نبي گاز بحران تشديد و ادامه

 منفي تبعات تواندمي تركمنستان و

، باشد داشته كشور دو روابط بر زيادي

 درآمد منابع بيشترين زيرا

 گاز، صدور طريق از تركمنستان

 و كشاورزي محصوالت برق، انرژي

 .شودمي تأمين نساجي هايوردهافر



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
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با فارس را به هم متصل كند و خزر و خليج
منابع نفت و گاز خزر  دتوانرويكردي اقتصادي مي
 صرفر مشويا خريد، در ك را چه به صورت سواپ
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ر مسير بهره ببرد و تمام اين موارد نيازمند تعامالت د

گيري از ديپلماسي انرژي مناسب بين سازنده و بهره
دو كشور است. همچنين براساس اطالعات جديد 
منتشر شده، از آنجا كه برخي مفاد اين قرارداد به 
نفع ايران نبوده و اين مفاد در شرايط قطعي گاز بر 

رو، داوري سوييس ايران تحميل شده است، ازاين
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ادامه همكاري دو كشور، عقد قرارداد جديد بين دو 
گاز تركمنستان شركت گاز ايران و شركت تركمن

  نمايد.ضروري مي
هاي سياستي با توجه به مطالب مطرح شده توصيه

تواند در كنار حل اختالفات از طريق مذاكره زير مي
ستيابي به و توافق به بهبود روابط دو كشور براي د

  منافع مشترك مفيد باشد:
 حداكثر حفظ براي يپلماسيد تيتقو ضرورت -

تواند با انتخاب ديپلماسي ايران مي: يمل منافع
تر مشكل خود را با تركمنستان به صورت مناسب

و  نادرست هايدامتفاهمي و با مذاكره حل كند. اق

موجب  بخشي به مسيرهاي صادراتيسياست تنوع
جاي استفاده از موقعيت ايران از ه ها بشد تركمن
پ گازي، به سمت احداث خط لوله تاپي اطريق سو

براي انتقال گاز خود از مسير افغانستان و پاكستان 
بست تركمنستان از منظر جغرافيايي در بن بروند، زيرا

هاي د ضمن انجام اقدامتوانقرار دارد و ايران مي
بهينه از اين محدوديت طبيعي  با استفاده مناسب،

. همچنين در تبديل به كريدور گازي شود ،تركمنستان
شرايط اقتصادي كنوني، ديپلماسي اقتصادي ايران با 
كشورهاي منطقه نيز از مسايل مهم است و بايد 

ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران  اولويت دستگاه
يه هاي گسترده آمريكا علباشد، زيرا با توجه به تحريم

هاي زيادي در مناسبات ايران و ايران، ظرفيت
برداري از توان با بهرهتركمنستان وجود دارد كه مي

آنها، بخش قابل توجهي از فشارهاي ناشي از 
 هاي اقتصادي آمريكا را به حداقل رساند.تحريم

 دو يتجار يهااستيس در يشيبازاند ضرورت -
 در تركمنستان كه در اصالحاتي به توجه با: كشور

 درباره نيز ايران است الزم بوده، انجام حال

 در كلي طوربه و كشور اين در خود هايسياست

 اين در مشكالت ترينمهم كند. بازانديشي منطقه

 سياست و اقتصاد عرصه بين الزم پيوند نبود زمينه،

 پيوند، اين برقراري براي راهبردي نگرفتن شكل و

 حوزه انرژي در ايران ژئوپليتيك از گيريبهره عدم

 منطقه اقتصادي ساختارهاي از ايران شناخت عدم و

 است.

ايران براي عقد : يالمللنيب جامعه با ييزداتنش -
بيني قراردادهاي بلندمدت با سيستم مشخص و پيش



تدبیر اقتصاد
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سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش
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خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
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مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
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افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته
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ي المللنيب جامعه با زداييتعيين قيمت به تنش شده
 جامعه با زداييتنش رسدمي نظر نياز دارد. به

رسيدن  براي ايران ابزار تنها شايد و بهترين الملليبين
 دشمن عنوانبه آمريكا است. البته، خود منافع به

 روابط بهبود و زدايي معقولتنش پي در دايمي،

 گيريپي كشورها، ساير و اروپا مورد در اما نيست،

 كنندهتأمين تواندايران مي سوي از سياستي چنين

 باشد. كشور منافع

 به مناسب يشنهادهايپ هيارا و يجد يزيربرنامه -
صادرات گاز تركمنستان به با : ستانتركمن هايمقام

بازارهاي  عملدر هند و پاكستان  مانندكشورهايي 
ايران در اين كشورها با مشكل مواجه خواهد شد و 

خواهد اهش صادرات گاز ايران به اين كشورها نيز ك
اند با تودر حال حاضر ايران مي ،بنابراين .يافت
گيري مستمر و مذاكرات دوجانبه با طرف تركمن پي

واردات خود را  ،ضمن حل مشكل مالي با اين كشور
و با كمك گاز اين كشور  يردبگاز اين كشور از سر 

همچنين  بازارهاي خود را در منطقه توسعه دهد.
انرژي باعث شده سازي منابع چين در متنوعسياست 
تركمنستان، با كشورهاي روسيه، قزاقستان  جزاست به

 موضوع، اين كند. امضاو ازبكستان قراردادهايي را 
 تركمنستان مقابل در را كشور اين يزنچانه قدرت

بر  مسلمطور است. اين موضوع به داده زايشاف
خواهد  مؤثرهاي ايران و مذاكرات ايران با چين طرح

بود. بنابراين، بهبود روابط بين ايران و تركمنستان 
براي حفظ قدرت ايران در بازارهاي هدف ضروري 

ه يريزي جدي و اراهدفي كه با برنامهرسد. به نظر مي

ن تركمن دور از پيشنهادهاي مناسب به مسئوال
  .دسترس نخواهد بود
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