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  ������نو ��ش ا���ت و ا�رژی در روا
ط ��������ن 

  �رزاد ر����� 
و�ش -

  �ژوھ !ر و  ��ر ��س ����ل ��ط�� ای

  �ر�ز  
�ن ا'�$$� �ط�'&�ت %$#

 ، ��������ن ��ت و ا�رژی،ا� ،������نو  روا
ط ��������ن ،������نو ��ش ا�رژی در روا
ط ��������ن  واژ(�ن �$�دی:
  ������ن

  

  


	 �ن�و روا�ط��

��ن �ل ��ورھ� ا�ن �� ١٩٩٠ دھ� ھ�ی 
�ل �����
��ن �� �� ����
 د
ت �� �وروی از را �ود ا

�ل در د)ر "�'�ون 18 از ���
��ن و �����
��ن "��ن ���ری "&�"�ت %ردد و ا��را ��ز $�م �ر"	 آورد 1998 �89 � 

 �واز "$"د �,و,	 ز 
+ر ر$"�ن �� �����
��ن و د�داردر ا�ن ��ن �&د ا .ا
ت ��*�� ا*زا�ش   2014 
�ل در "�'�ون

ت ��خ در �� ر$"�ن ا"�"&'	 و �ر�ف� ��م "ر�زی آ
��ی �� ورود دروازه /�وان �� �����
��ن از �ر�ف �واز وز�ر �

�م �� %+ت و �رد
و ����� �� ا
ت. در ا�ن $�ل �� را
�	 �1�ه ��و�	 د دو���� �� روا�ط ��ش از ��ش ��و�ت د���ل �� آ��د ا
  روا�ط �4
ت؟

  

� ��������ن:
  �وع رو��رد ��و�� ������ن 

در ��
8 ���د %+ت در �را�ط ��و�	 ���
��ن �� 7$�ظ /وا"ل و "��5رھ��	 �4دی �� �����
��ن �� /�وان دروازه ورود �� 

�7>� ا�ن ��ن ���
��نا;�,�د "��5ر ">"	 در �را�ط ��و�	 ا
ت .در آ
��ی  "ر�زی �ود "	 �1رد. در  وا;: از �9 
و  


��ن ا;�,�د �رای ا�رژی ا"��ت ��"�ن و ھ
ت رو�رو �رق ا�رژی �"�ود �� �� ا
ت �'و �� �4"�1ر ر�دی �� �� ��
 �رق (�� 1000 ��
� ����را�ن �روژه. ���د "	 ����ری �"ود ���
��ن  *,ل در و �ر�وردار و�ژه اھ"��	 از رود، "	

 ��"ل �C�ت و ,'B ا;�,�دی و ر�د ��"�ن �� �وا�د "	 �و/	 ��دھد) "	 ا����ل ���
��ن �� نا*5��
�� طر�ق از را �����
��ن

� ���د . �� /��ر�	 �"9 ��ور در�� 1000 � در "ر�زی آ
��ی از �رق واردات  �رای ">"	  "��: �وا�
ت �واھد /"


��ن را �� $دی �رطرف ��د. در  در �رق ���د و "�ودھ�ي ���دار ر�د �>ت
��ن ا;�,�دي �&د د�1ری روا�ط���� �� 

� در �����
��ن��� دو 
و�� و ا;�,�دی ھ�ی ھ"��ری ا*زا�ش 7زوم را
�� ا�ن در. ا
ت م �
��ر اي "�ط�� ر;���ن �� "

�م �1�ه در ا�ن ��ن از. ">م ا
ت "�ط�� در "��رک ا;دا"�ت
 ھ�ی آب �� د
�ر
	 ا�
��	، /ظ�م "���: دارای ���
��ن آ��د ا
 . از ا�ن �1�ه و ورود �� ��زار "�ط�� ���د �����
��ن ا;�,�د �رای ">م �ر�9 �9 �وا�د "	 و ا
ت %وادر ��در و ادآز

	
�وه . �د ا�+� ">"	 ��ش ا;�,�دی و ���ری روا�ط �و
&� در ���
��ن ���در �� ��ورھ�ی "�ط�� "��وا��د �� د
�ر/ ��
�د.  �واھد ���
��ن و ��ورھ�ی "�ط�� ��ن ���رت $�م ا*زا�ش "و�ب�����
��ن  �� ز"��	 و ھوا�	 "
�رھ�ی %
�رش

�ت �روژه ا�رای �����
��ن و ���
��ن�4���4 در د�دارھ�ی ا��ر رھ�ران �
 ��"�ل و �4ن ا;�,�دی �ر�دور در ، �ر�ت 

�رش% دو����، �� ��ھراھ	 ا�,�ل �رای "رG�ب و ���رآب 4�رال، ">م ��ده 3 ، ا�,�ل �1000�
� �رق �روژه 

  "د �ظر �ود و�� �وا*���	 ��ز ر
�د�د. �����
��ن �� ���ری روا�ط و ار���ط	 "
�رھ�ی

 دھد و 
>م %
�رش �����
��ن و�ژه �� "ر�زی آ
��ی ��ورھ�ی �� را �ود "	 ��د روا�ط ��ش ���
��ندر �&د د�1ری 
در ا�ن ���د ���د  .��د ��ن ا7"''	 $+ظ;درت ھ�ی ">م "�ط�� ای و  ��ن "ر�زی آ
��ی ��ورھ�ی ;درت �وازن در را �ود
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 آ
��ی ��ورھ�ی �� ��ور ا�ن �وب روا�ط �� �4ن �� ���
��ن "��رک ا;�,�دی ھ�ی �روژه �و�� دا�ت �� "و*��ت
�ود �رای ���	 ��ی ��ز �
�1	 دارد و ���
��ن ��ش "���د �� �� �و�� �� وا;&�ت ھ��	 4ون ��ش ھ�د در ��*�ن "ر�زی 


	 و��%ون% ھ�ی $وزه در��
 در در�ور ���1�ھ	 �ود د�ر��ی ر;�ب و د�ر�ن د�"ن �را�ر ای در "�ط�� ا;�,�دی و 
در  ا"���	 و  �ظ�"	 $Hور ھ�ی ز"��� �ردن و ��) ھ�د ا"���	 و �ظ�"	 روا�ط آورد و "��: از ا*زا�ش �����
��ن *راھم

 ز"��� و ��  در �ظر %ر*�ن دGد�G ھ�ی ا"���	 ����9 ھ� در%ردد  ) ا
ت ���
��ن �زد�9 "رزھ�ی ��(  �����
��ن
�در �� %
�رش �+وذ �ود در "�ط�� ��ز  �"9 ��د. "واد ;�4�ق از �'و%�ری ا"���	، "
��ل �رور�
م، �� "��رزه"  

  

� ������ن:
  �وع رو��رد ��و�� ��������ن 

�"	 �">وری �� $
�� روا�ط ��و�ت و ����� �4د ھ�ی ھ"��ری %
�رشاز �1�ه دو���� 
 ھ�ی او7و�ت از ���
��ن ا

ت��
 و ژJوا
�را�ژ�9 "و;&�ت ���
��ن، ا;�,�دی و �
�رھ�ی "��
ب ���ری و رود "	 �"�ر �� �����
��ن ��ر�	 

�م �>�ن و ��و�	 آ
��ی در  آن �+وذ
 "وHو/�ت از ا"��ت و ا�رژی در ا�ن �1�ه "
�Jل .%ردد "	 ارز���	 ">م ا

��ن و �����
��ن "��
��ت در "$وریا��را "�'س �"���د%�ن ����
��ن . در ا�ن ��ن از د�د �� �و�� �� ا���� دارد ;رار ��

 ��"�ل ,ورت در را �,و�ب �رد، (CASA-1000) ��و�	 آ
��ی �� �ش ;رارداد �روژه ا����ل �رق از آ
��ی "����
 و ���
��ن �� ;ر;�ز
��ن و ����
��ن در �ده �7د�و �رق 
�/ت ��'ووات "�'��رد ��M "�"وع در 
�)�� �روژه ا�ن �دن


��ن ا
ت در ا�ن را
�� ;رار .�د �واھد ,�در ھ�دو
��ن����� ��(�
���د. در ���ر ا�ن  دا��� درآ"د د)ر "�'�ون 150 
���ری و ا�رژی ھ�ی  /ر,� در ��ز از �1�ه دو���� ھ"��ری�
�ت ، ز�ر�
 �ر�ت ھ�، ��ده و آھن راه �طوط 
�ز و 

�ت ا�رژی، ھ�ی �روژه ا�رای در �
��ن���
 ,���: ھ�ی �روژه "�7	 ��"�ن ، �رق ا����ل �طوط آ�	، �رق ھ�ی ��رو%�ه 
 "��رک �ورای ا
ت و �وا*��ت �و�	 4ون ��
�س ��ور دو ھ"��ری او7و�ت ھ�ی $وزه �����
��ن در "�و
ط و �و94

��ن و.. ��ز در ا�ن  ,���: و ���رت ا��ق درا
�ون* و �����
��ن �">وری ,���: و ���رت ا��ق "��ن ��ران ,�$ب��

 ا*راط و �رور�
م �� "��رزه ز"��� در ھ"��ری و ��و�ت %را�	 ا*راط و $وزه �� د
ت آ"ده ا
ت. /�وه �ر ا�ن �رور�
م
 ;�4�ق %رای، ا*راط و ا7"''	 ��ن �رور�
م �� "��رزه ز"��� در را ���
��ن و �����
��ن آ��ده ھ�ی ھ"��ری %را�	، ��و�ت

�در، "واد" �'J
��ز از "�$H�ت ">م  "د �ظر دو���� ا
ت.  در ا�ن  ا*5��
��ن ;'"رو در ا"��ت و �C�ت 
ر�: ��"�ن "
 از ���N �ر ا�د �وا�
�� دا/ش و ا7��/ده ھ"���د ھ��N %روه ��درو ھ�ي %را�ش ا��ر 
�7>�ی را
�� ���د �و�� دا�ت �� در

��ک در دا/ش �+وذ و $Hور �$ث �� 
و �9 از �����
��ن �� �ده ��/ث ا"ر ھ"�ن. ذار�د% "�+� N��Cر �����
��ن "ردم 
 �1را�N �� را دا/ش ھ"���د ھ��N %روه ھ�ي �رور�
ت ,ف در ����9 ا���ع $Hور د�1ر، 
وي از و ���د "وا�� �ود

ت �ذا�� �� �� ا
ت �و��ده %ذ��� 
�ل �9 در �����
��ن وا;: در ا�ن "��ن در . ��د د���ل��
  و ای "�ط�� دا�'	، ھ��	 
 دو7ت دا�'	 �&د در را
�� ا�ن در. ���
�د �����
��ن در آن ھوادار ��روھ�ی  و دا/ش $Hور "���ل در  ا7"''	 ��ن

�"N ھ�ي ا��"�ع �"9 و  �ود�� �P"�ن از �'و%�ري ھ"���د رو��ردھ��	در ���ر  ر$"�ن ا"�"&'	
 �و
ط "$'N ا
��ر�� ھ�ي 
�ز"�ن *&��7ت ردن "$دود �� ""�وع اN''"7 ��ن  ��ر�� ھ�ي 
�ز"�ن  �"�
  ھ"�ھ�1	و.. ��ش �رده ا
ت ا

  �$ر��ت  رو�د  �ر ���1>�ی �"&	،  ا"��ت 4ون  ھ��	 
�ز"�ن و رو
�� و ا�ران ا*5��
��ن، 4ون ھ"
��� ��ورھ�ی
 %روه ھ��	 ��دروی 4ون دا/ش د;�ق ر,د �� "���د ��ش دو���� ��ن ا�ن در. ���د دا��� د;��	 �ظ�رت ا*راط	 ��دروھ�ی

و �'و%�ری از ����ل و 
�ز"�ن %�ری %روه ھ�ی ��دروی ����9 در ��ک  ا*5��
��ن  �� "رز در �$ر��ت  �1ران در

��ن �'و"�ري 1400 ���
��ن ھم "رز
	 ا"���	 �� ���
��ن  را  ا"ن �ر ��1 دارد و �� ا*5��
��ن �� ������
روا�ط �وب 

�ر در ���
��ن �� آ"وزش و ��و�ت ��روھ�ی �����	"��: ا�

�ز"�ن ھ�ی ��درو  ز �و��  �>�دھ�ی دو7�	 و �Gر دو7�	 "

��ن %ردد. %
�ل آ�>� �� �����  
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