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  ميليون دالر سرمايه خارجي444جذب 

 ميليون دالر سرمايه 444وزارت دارايي تاجيكستان از تصميم اين كشور براي جذب 
 .خارجي به منظور اجراي طرحهاي انرژي، حمل و نقل، كشاورزي و آموزشي در اين كشور خبر داد

 هماهنگي با 2017 سال در خارجي سرمايه ميزان اين تاجيكستان، دارايي وزارت سايت از نقل به
  167 طرح با 58هم اكنون  .شد خواهد جذب بالعوض صورت به المللي بين مالي نهادهاي
. اجراست حال در تاجيكستان در  خارجي مالي كمكهاي محل از هزينه دالر ميليون

 توسعه بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني، بانك تاجيكستان، دارايي وزارت مقامات گفته  به
  عربي كشورهاي از برخي مالي نهادهاي و اروپا بازسازي و توسعه  بانك ، چين بانك آسيا، ايسكيم

 كشور  اين زيربنايي  طرحهاي در خارجي  گذاران سرمايه ترين عمده از فارس  خليج  حاشيه
 به مربوط تاجيكستان  اما در اين ميان، بيشترين سهم اعطاي وام و اعتبارات مالي به .هستند
. توسعه آسياست بانك و چين بانك ايسكيم

 به كشور اين خارجي بدهي  كه بود  كرده اعالم نيز اين از پيش تاجيكستان وزير دارايي 
   درصد از توليد35.9 با برابر كه رسيده دالر ميليون 276 و ميليارد دو رقم يعني باالترين
. است كشور اين ملي ناخالص

 مالحظه:

، دو ميليون دالر بود كه از اين مقدار حدود يك 2015بدهي خارجي تاجيكستان در سال  -
، 2014ميليون دالر آن بدهي به كشور چين بوده است. اين در حالي است كه در سال 

 تاجيكستان معادل دو ميليون صد هزار دالر بدهي خارجي داشته است. 
  95 آبان 29سايت پارس تودي 

 
 از سرگرفته شدن حركت قطارها بين تاجيكستان و ازبكستان

يك منبع روسي اعالم كرد حركت قطارها در دو قطعه راه آهن بين دو كشور همسايه 
با درج مطلبي  uzmetronom سايت روسي زبان .تاجيكستان و ازبكستان از سر گرفته مي شود

درباره روابط ازبكستان و تاجيكستان نوشت: طرف ازبكستان بر اساس حسن همجواري برنامه 
ريب شده راه آهن غلبه - اموزنگ بين اين كشور و تاجيكستان را آغاز خواهد خبازسازي قطعه ت



3 

 

 با تصميم دولت اسالم كريم اف رييس جمهور وقت 2011سال در اين قطعه راه آهن  كرد.
ازبكستان و به منظور شدت بخشيدن به فشار بر تاجيكستان، تخريب شده بود. 

منبع ياد شده همچنين اعالم كرد احتمال دارد به زودي حركت قطارهاي باري از مسيري 
اين  ، از سر گرفته شود. مي دهدكه مركز ازبكستان را از طريق تاجيكستان به وادي فرغانه  پيوند

 مسير خط آهن نيز اواخر دوران رياست جمهوري اسالم كريم اف با تصميم تاشكند بسته شده بود.
 مالحظه:

 كيلومتر خط راه آهن دارد كه بخاطر تخريب دو خط راه آهن توسط 950تاجيكستان  -
  كيلومتر از اين خط راه آهن بالاستفاده مانده است. 450ازبكستان عمال 

  95سايت پارس تودي آبان 
 

 بانك جهاني براي ارتقاي همكاريها با تاجيكستان در بخش گردشگريآمادگي 
 ژوكاوا صافيه تاجيكستان، جمهوري گردشگري و ورزش جوانان، كميته به نقل از سايت

 المللي بين  گفت: اين نهاد ماليمذكور كميته معاون  نظرزاده با رضا ديدار در جهاني بانك نماينده
 .است گردشگري بخش در تاجيكستان با همكاريها ارتقاي آماده

رضا نظرزاده هم در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي خوب بانك جهاني با تاجيكستان، 
گسترش اين همكاري ها را در بخشهاي معرفي ظرفيت هاي گردشگري ، آماده سازي زيرساخت 

دو طرف در اين نشست ظرفيت هاي گردشگري  هاي مناسب و خدمات رساني خواستار شد.
تاجيكستان را نيز بررسي كردند. 

طبق گزارش كميته جوانان، ورزش و گردشگري تاجيكستان در شش ماه نخست امسال، 
ون دالر براي ميلي 82 آنها   هزار گردشگر خارجي به تاجيكستان سفر كرده اند كه سفر210

. است داشته  اقتصاد اين كشور درآمد
 هزار گردشگر خارجي براي آشنايي 147اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، 

 .با جاذبه هاي ديدني تاجيكستان به اين كشور سفر كرده بودند
مالحظات: 

 ، بين هشت تا ده هزار ايراني به تاجيكستان سفر كردند. 2015در سال  -
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طبيعت گردي (اكوتوريسم)، كوه نوردي و ديگر شكل مسئولين تاجيكي اعالم كرده اند كه  -
  حال رشد است.كشورشان در هاي گردشگري در 

طبيعت كوهستاني تاجيكستان در جذب گردشگر خارجي از ظرفيت هاي زيادي برخوردار  -
است، اما مشكل اصلي در اين زمينه، كمبود زيرساختها و امكانات تفريحي و نبود پروازهاي 

 .است اروپايي كشورهاي با  مستقيم
  95 آبان 29سايت پارس تودي 

 
 پرواز ها ميان تاجيكستان و ازبكستاناز سرگيري 

مقامات تاجيكستان اعالم داشته اند كه در حال حاضر طرح توافق نامه پرواز ها ميان  
تاجيكستان و هفت كشور ديگر را تهيه كردند، تا زمينه حقوقي براي پرواز با اين كشور ها فراهم 

 نوامبر سال جاري به خبرنگاران 2شير علي گنجل زاده وزير حمل نقل تاجيكستان روز   آقاي.شود
 .كشور همسايه مي باشد گفت يكي از اين هفت كشور، ازبكستان

 1992دوشنبه در سال  – پرواز ها ميان ازبكستان و تاجيكستان، از جمله در مسير تاشكند
در پي شروع جنگ شهروندي در تاجيكستان متوقف شده بودند.   

مالحظات: 

به استان اين كشور  در پي حمله مبارزان حركت اسالمي ،1999در سال ازبكستان  -
 .سورخندريا مرزهاي خود با تاجيكستان را مين گزاري كرد

 .ر به ازبكستان بايد رواديد بگيرندسفبراي در حال حاضر مردم تاجيكستان  -
 95 آبان 12خبرگزاري تاجيكستان تايمز مورخ 

 
 آغاز رسمي ساخت سد راغون 

مجراي رودخانه وخش در هشتم آبان سالجاري طي مراسمي با حضور آقاي رحمان رئيس 
جمهور تاجيكستان، مسئولين دولتي، نمايندگان مجالس و سفيران كشورهاي خارجي، منحرف شد 

و با همين تغيير مسير آب، احداث سد و نيروگاه برقابي راغون در تاجيكستان رسما آغاز شد. 
رئيس جمهور در اين مراسم گفت مردم تاجيك در طول زمان هاي گذشته با همسايه  هاي خود با 
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حسن تفاهم و در فضايي از صلح و دوستي و همكاري زندگي كرده اند و اكنون با مسئوليت تمام 
اعالم مي كنم، كه ما با ادامه  اين سنت نيك نياكان، به همسايه  هاي خود در تامين آب توجه 

خواهيم داشت. وي افزود با احداث اين سد امكان آبياري زمينهاي كشاورزي براي كشورهاي پايان 
آب نيز وجود دارد و مشكلي براي آنها ايجاد نمي كند. 

كارشناسان تاجيكي معتقدند احداث سد راغون با هدف دستيابي اين كشور به استقالل 
كامل انرژي، آغاز شده است. به گفته آنها اين سد خدمت بزرگي در تامين زندگي اقتصادي 

نسلهاي امروز و آينده اين كشور خواهد بود. با بهره برداري از اين نيروگاه امكان تاسيس دهها 
كارخانه  كوچك و بزرگ صنعتي ايجاد مي شود و هزاران فرصت شغلي نيز فراهم خواهد شد.  

مسئولين تاجيكي اعالم كرده اند تشخيص كارشناسان بانك جهاني و دانشمندان و 
كارشناسان مشهور جهاني در مورد كارشناسي بودن اين سد نيز مويد كارشناسي و استاندارد بودن 
اين سد مي باشد. تاجيكستان براي اثبات آن كه طرح نيروگاه راغون براي محيط زيست ضرر ندارد 

 از بانك جهاني، خواستار بررسي و اظهار 2007و براي كشورهاي منطقه نيز منفعت دارد، در سال 
نظر علمي و بين المللي در مورد احداث اين سد شد. كارشناسان اين بانك بعد از هفت سال 

بررسي از لحاظ تأثيرات اجتماعي و زيست محيطي، بي ضرر بودن آنرا تائيد كردند.  

در پي اعالم نظر بانك جهاني، تابستان امسال دولت تاجيكستان با يك شركت ايتاليايي 
قرارداد احداث فاز دوم سد راغون را  (salini impregilo spa) بنام ساليني ايمپرجيلو س. پ. ا

 سال، ساخته شود. ارزش كل قرارداد ساخت سد 11امضا كرد. قرار است سد و نيروگاه راغون طي 
 ميليون دالر است. مسئولين مربوطه اعالم كرده اند بر اساس 900و نيروگاه راغون سه ميليارد و 

 به بهره برداري خواهد 2019 و فار دوم ماه آوريل سال 2018برنامه فاز اول نيروگاه، آخر سال 
 رسيد.
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مالحظات: 

پيام رئيس جمهور تاجيكستان كه در مراسم مذكور قرائت شد، به پنج زبان ازبكي، روسي،  -
 .چيني و انگليسي ترجمه و منتشر شده است

 براي شروع احداث 2010دولت تاجيكستان سد راغون را «حيات و ممات» مي داند و سال  -
 ميليون دالر جمع آوري كرد، ولي احداث راغون 186آن از مردم و شركتهاي تجاري مبلغ 

 .با مخالفت برخي از كشورهاي آسياي مركزي روبرو شد

تاجيكستان و قرقيزستان كه رودخانه هاي بزرگ آسياي مركزي ابتدا از آنها مي گذرد به  -
استفاده از منابع آب براي احداث نيروگاههاي برقابي تاكيد دارند اين درحاليست كه كشور 

هاي پايان آب شامل ازبكستان، قزاقستان و تركمنستان چنين اقدامي را موجب از بين 
رفتن منابع آبي و اختالل در كشاورزي خود مي دانند. كشورهاي پايان آب همچنين 
معتقدند استفاده نامناسب كشورهاي باالآب باعث خشك شدن درياچه آرال و آسيب 

 رسيدن به محيط زيست مي شود.

 كيلومتري 110نيروگاه برقابي راغون از سلسله نيروگاههاي رودخانه وخش است كه در  -
شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان قرار دارد. نيروگاه راغون شامل شش چرخه توليد است 

 متر، بلندترين 335 مگاوات قدرت دارند. سد راغون با طول تاج 600كه هر كدام از آنها 
 مگاوات، 600سد زميني (خاكي) در جهان به حساب مي آيد و با توان سه هزار و 

 بزرگترين نيروگاه برقابي در منطقه خواهد بود.

 17دولت تاجيكستان مي گويد، نيروگاه راغون در صورت بهره برداري كامل، ساالنه بيش از  -
ميليارد كيلووات ساعت نيروي برق توليد مي كند، كه هم براي تاجيكستان و هم براي 

 منطقه هاي بزرگ پاكستان و افغانستان كافي است.
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برگزاري يازدهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي 

با هماهنگي هاي بعمل آمده، يازدهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و 
 در تهران برگزار گرديد. در جريان اجالس مذكور جناب 1395 آبان 17-18تاجيكستان در تاريخ 

وزير نيرو و مسئول ايراني كميسيون مشترك اقتصادي با آقاي عثمان زاده وزير يان چچيت آقاي 
انرژي و منابع آب تاجيكستان كه در راس هياتي از مسئولين اين كشور، به تهران سفر كرده بود 

  ديدار و گفتگو نمود.

مشتركات  داراي تاجيكستان ايران وايشان در ابتداي اجالس كميسيون مشترك اظهار داشت 
، اشتراكاتي كه ماهيت ويژه اي به روابط دو كشور در هستندديني، فرهنگي و تاريخي بسياري 

 .منطقه بخشيده و زمينه هاي متعددي براي همكاري هاي دوجانبه فراهم كرده است

برگزاري منظم اجالس كميسيون مشترك و تداوم ديدارها، با تحكيم روابط وزير نيرو گفت 
سياسي و فرهنگي، تاثير مثبتي در رشد همكاري هاي اقتصادي، شناخت فرصت هاي كاري، زمينه 
هاي سرمايه گذاري، افزايش مراودات تجاري و رفع موانع و مشكالت موجود در مسير همكاري ها 

بايد از همه ظرفيت هاي فرهنگي، اقتصادي و  .بين دو كشور دوست و برادر خواهد داشت
 .اجتماعي براي گسترش همكاري ها بهره برد تا تراز تجاري دو كشور رشد مضاعف را تجربه كند

ايران براي توسعه مبادالت تجاري بين دو كشور آمادگي كامل داشته و تمايل دارد ايشان افزود 
يكي از اهداف اجالس  وزير نيرو .تا بيش از پيش در راستاي ارتقاي سطح همكاري ها تالش كند

حاضر را ايجاد تحرك و توسعه فزاينده در همكاري هاي بخش هاي خصوصي دو كشور و همچنين 
رفع موانع موجود از طريق تشكيل منظم و جدي شوراي مشترك بازرگانان و اقدام جدي اتاق هاي 

 افزودوي  .بازرگاني دو كشور و ايجاد ديگر ساز وكارهاي مناسب براي تحقق اين هدف عنوان كرد
از شركت فراب، بانك توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و نمايندگان وزارت انرژي و شركت 

دعوت مي شود با بهره گيري از فضاي اين اجالس نسبت  تاجيكستان برق تاجيك و وزارت اقتصاد
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 و تمديد مدت 2به رفع مشكل بازپرداخت مطالبات ايران در پروژه سد و نيروگاه سنگ توده 
قرارداد اقدام كرده و زمينه ايجاد فضايي امن و مطمئن را در همكاري هاي فني و اقتصادي دو 

تصريح كرد: توسعه همكاري هاي دو جانبه نيازمند زمينه سازي هاي  ايشان .كشور فراهم كنند
مطمئن شوند به  تاجيكستان الزم است و اگر شركت هاي ايراني از امنيت سرمايه گذاري در

  .گسترش فعاليت ها در اين كشور اقدام مي كنند

ميزان واردات كشورش از  تاجيكستان عثمان علي عثمان زاده وزير انرژي و ذخاير آبيآقاي 
 ميليون 19 ميليون دالر و صادرات به ايران را بيش از 55 تاكنون 2016ايران را از ابتداي سال 

 ،در فصل تابستان مشكلي براي تامين برق خود ندارد تاجيكستان وي يادآور شد .دالر اعالم كرد
اما در فصل زمستان و با پايين رفتن سطح آب دريا و رودخانه ها، استحصال برق به سختي انجام 

  .مي شود كه در اين زمينه نيازمند ياري شركت هاي ايراني هستيم

مالحظه: 

 ميليون سيصد و 183 معادل 2015حجم مبادالت تجاري ايران و تاجيكستان در سال  -
 هزار 507 ميليون 124هشتاد هزار دالر بوده است، كه سهم صادرات ايران به تاجيكستان 

 هزار دالر، بوده است. در مجموع حجم 873 ميليون 59دالر و واردات ايران از تاجيكستان 
 كم شده است.  صد در18.9 بميزان  2014مبادالت تجاري دو كشور نسبتهبه سال 

 

 

 

تهيه: حسين خاوري پور 
 1395 آبان –رايزن اقتصادي 
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 4       پرواز ها ميان تاجيكستان و ازبكستاناز سرگيري - 

  4- آغاز رسمي ساخت سد راغون         

 7   - برگزاري يازدهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي   
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  ميليون دالر سرمايه خارجي444جذب 

 ميليون دالر سرمايه 444وزارت دارايي تاجيكستان از تصميم اين كشور براي جذب 
 .خارجي به منظور اجراي طرحهاي انرژي، حمل و نقل، كشاورزي و آموزشي در اين كشور خبر داد

 هماهنگي با 2017 سال در خارجي سرمايه ميزان اين تاجيكستان، دارايي وزارت سايت از نقل به
  167 طرح با 58هم اكنون  .شد خواهد جذب بالعوض صورت به المللي بين مالي نهادهاي
. اجراست حال در تاجيكستان در  خارجي مالي كمكهاي محل از هزينه دالر ميليون

 توسعه بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني، بانك تاجيكستان، دارايي وزارت مقامات گفته  به
  عربي كشورهاي از برخي مالي نهادهاي و اروپا بازسازي و توسعه  بانك ، چين بانك آسيا، ايسكيم

 كشور  اين زيربنايي  طرحهاي در خارجي  گذاران سرمايه ترين عمده از فارس  خليج  حاشيه
 به مربوط تاجيكستان  اما در اين ميان، بيشترين سهم اعطاي وام و اعتبارات مالي به .هستند
. توسعه آسياست بانك و چين بانك ايسكيم

 به كشور اين خارجي بدهي  كه بود  كرده اعالم نيز اين از پيش تاجيكستان وزير دارايي 
   درصد از توليد35.9 با برابر كه رسيده دالر ميليون 276 و ميليارد دو رقم يعني باالترين
. است كشور اين ملي ناخالص

 مالحظه:

، دو ميليون دالر بود كه از اين مقدار حدود يك 2015بدهي خارجي تاجيكستان در سال  -
، 2014ميليون دالر آن بدهي به كشور چين بوده است. اين در حالي است كه در سال 

 تاجيكستان معادل دو ميليون صد هزار دالر بدهي خارجي داشته است. 
  95 آبان 29سايت پارس تودي 

 
 از سرگرفته شدن حركت قطارها بين تاجيكستان و ازبكستان

يك منبع روسي اعالم كرد حركت قطارها در دو قطعه راه آهن بين دو كشور همسايه 
با درج مطلبي  uzmetronom سايت روسي زبان .تاجيكستان و ازبكستان از سر گرفته مي شود

درباره روابط ازبكستان و تاجيكستان نوشت: طرف ازبكستان بر اساس حسن همجواري برنامه 
ريب شده راه آهن غلبه - اموزنگ بين اين كشور و تاجيكستان را آغاز خواهد خبازسازي قطعه ت
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 با تصميم دولت اسالم كريم اف رييس جمهور وقت 2011سال در اين قطعه راه آهن  كرد.
ازبكستان و به منظور شدت بخشيدن به فشار بر تاجيكستان، تخريب شده بود. 

منبع ياد شده همچنين اعالم كرد احتمال دارد به زودي حركت قطارهاي باري از مسيري 
اين  ، از سر گرفته شود. مي دهدكه مركز ازبكستان را از طريق تاجيكستان به وادي فرغانه  پيوند

 مسير خط آهن نيز اواخر دوران رياست جمهوري اسالم كريم اف با تصميم تاشكند بسته شده بود.
 مالحظه:

 كيلومتر خط راه آهن دارد كه بخاطر تخريب دو خط راه آهن توسط 950تاجيكستان  -
  كيلومتر از اين خط راه آهن بالاستفاده مانده است. 450ازبكستان عمال 

  95سايت پارس تودي آبان 
 

 بانك جهاني براي ارتقاي همكاريها با تاجيكستان در بخش گردشگريآمادگي 
 ژوكاوا صافيه تاجيكستان، جمهوري گردشگري و ورزش جوانان، كميته به نقل از سايت

 المللي بين  گفت: اين نهاد ماليمذكور كميته معاون  نظرزاده با رضا ديدار در جهاني بانك نماينده
 .است گردشگري بخش در تاجيكستان با همكاريها ارتقاي آماده

رضا نظرزاده هم در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي خوب بانك جهاني با تاجيكستان، 
گسترش اين همكاري ها را در بخشهاي معرفي ظرفيت هاي گردشگري ، آماده سازي زيرساخت 

دو طرف در اين نشست ظرفيت هاي گردشگري  هاي مناسب و خدمات رساني خواستار شد.
تاجيكستان را نيز بررسي كردند. 

طبق گزارش كميته جوانان، ورزش و گردشگري تاجيكستان در شش ماه نخست امسال، 
ون دالر براي ميلي 82 آنها   هزار گردشگر خارجي به تاجيكستان سفر كرده اند كه سفر210

. است داشته  اقتصاد اين كشور درآمد
 هزار گردشگر خارجي براي آشنايي 147اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، 

 .با جاذبه هاي ديدني تاجيكستان به اين كشور سفر كرده بودند
مالحظات: 

 ، بين هشت تا ده هزار ايراني به تاجيكستان سفر كردند. 2015در سال  -
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طبيعت گردي (اكوتوريسم)، كوه نوردي و ديگر شكل مسئولين تاجيكي اعالم كرده اند كه  -
  حال رشد است.كشورشان در هاي گردشگري در 

طبيعت كوهستاني تاجيكستان در جذب گردشگر خارجي از ظرفيت هاي زيادي برخوردار  -
است، اما مشكل اصلي در اين زمينه، كمبود زيرساختها و امكانات تفريحي و نبود پروازهاي 

 .است اروپايي كشورهاي با  مستقيم
  95 آبان 29سايت پارس تودي 

 
 پرواز ها ميان تاجيكستان و ازبكستاناز سرگيري 

مقامات تاجيكستان اعالم داشته اند كه در حال حاضر طرح توافق نامه پرواز ها ميان  
تاجيكستان و هفت كشور ديگر را تهيه كردند، تا زمينه حقوقي براي پرواز با اين كشور ها فراهم 

 نوامبر سال جاري به خبرنگاران 2شير علي گنجل زاده وزير حمل نقل تاجيكستان روز   آقاي.شود
 .كشور همسايه مي باشد گفت يكي از اين هفت كشور، ازبكستان

 1992دوشنبه در سال  – پرواز ها ميان ازبكستان و تاجيكستان، از جمله در مسير تاشكند
در پي شروع جنگ شهروندي در تاجيكستان متوقف شده بودند.   

مالحظات: 

به استان اين كشور  در پي حمله مبارزان حركت اسالمي ،1999در سال ازبكستان  -
 .سورخندريا مرزهاي خود با تاجيكستان را مين گزاري كرد

 .ر به ازبكستان بايد رواديد بگيرندسفبراي در حال حاضر مردم تاجيكستان  -
 95 آبان 12خبرگزاري تاجيكستان تايمز مورخ 

 
 آغاز رسمي ساخت سد راغون 

مجراي رودخانه وخش در هشتم آبان سالجاري طي مراسمي با حضور آقاي رحمان رئيس 
جمهور تاجيكستان، مسئولين دولتي، نمايندگان مجالس و سفيران كشورهاي خارجي، منحرف شد 

و با همين تغيير مسير آب، احداث سد و نيروگاه برقابي راغون در تاجيكستان رسما آغاز شد. 
رئيس جمهور در اين مراسم گفت مردم تاجيك در طول زمان هاي گذشته با همسايه  هاي خود با 
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حسن تفاهم و در فضايي از صلح و دوستي و همكاري زندگي كرده اند و اكنون با مسئوليت تمام 
اعالم مي كنم، كه ما با ادامه  اين سنت نيك نياكان، به همسايه  هاي خود در تامين آب توجه 

خواهيم داشت. وي افزود با احداث اين سد امكان آبياري زمينهاي كشاورزي براي كشورهاي پايان 
آب نيز وجود دارد و مشكلي براي آنها ايجاد نمي كند. 

كارشناسان تاجيكي معتقدند احداث سد راغون با هدف دستيابي اين كشور به استقالل 
كامل انرژي، آغاز شده است. به گفته آنها اين سد خدمت بزرگي در تامين زندگي اقتصادي 

نسلهاي امروز و آينده اين كشور خواهد بود. با بهره برداري از اين نيروگاه امكان تاسيس دهها 
كارخانه  كوچك و بزرگ صنعتي ايجاد مي شود و هزاران فرصت شغلي نيز فراهم خواهد شد.  

مسئولين تاجيكي اعالم كرده اند تشخيص كارشناسان بانك جهاني و دانشمندان و 
كارشناسان مشهور جهاني در مورد كارشناسي بودن اين سد نيز مويد كارشناسي و استاندارد بودن 
اين سد مي باشد. تاجيكستان براي اثبات آن كه طرح نيروگاه راغون براي محيط زيست ضرر ندارد 

 از بانك جهاني، خواستار بررسي و اظهار 2007و براي كشورهاي منطقه نيز منفعت دارد، در سال 
نظر علمي و بين المللي در مورد احداث اين سد شد. كارشناسان اين بانك بعد از هفت سال 

بررسي از لحاظ تأثيرات اجتماعي و زيست محيطي، بي ضرر بودن آنرا تائيد كردند.  

در پي اعالم نظر بانك جهاني، تابستان امسال دولت تاجيكستان با يك شركت ايتاليايي 
قرارداد احداث فاز دوم سد راغون را  (salini impregilo spa) بنام ساليني ايمپرجيلو س. پ. ا

 سال، ساخته شود. ارزش كل قرارداد ساخت سد 11امضا كرد. قرار است سد و نيروگاه راغون طي 
 ميليون دالر است. مسئولين مربوطه اعالم كرده اند بر اساس 900و نيروگاه راغون سه ميليارد و 

 به بهره برداري خواهد 2019 و فار دوم ماه آوريل سال 2018برنامه فاز اول نيروگاه، آخر سال 
 رسيد.
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مالحظات: 

پيام رئيس جمهور تاجيكستان كه در مراسم مذكور قرائت شد، به پنج زبان ازبكي، روسي،  -
 .چيني و انگليسي ترجمه و منتشر شده است

 براي شروع احداث 2010دولت تاجيكستان سد راغون را «حيات و ممات» مي داند و سال  -
 ميليون دالر جمع آوري كرد، ولي احداث راغون 186آن از مردم و شركتهاي تجاري مبلغ 

 .با مخالفت برخي از كشورهاي آسياي مركزي روبرو شد

تاجيكستان و قرقيزستان كه رودخانه هاي بزرگ آسياي مركزي ابتدا از آنها مي گذرد به  -
استفاده از منابع آب براي احداث نيروگاههاي برقابي تاكيد دارند اين درحاليست كه كشور 

هاي پايان آب شامل ازبكستان، قزاقستان و تركمنستان چنين اقدامي را موجب از بين 
رفتن منابع آبي و اختالل در كشاورزي خود مي دانند. كشورهاي پايان آب همچنين 
معتقدند استفاده نامناسب كشورهاي باالآب باعث خشك شدن درياچه آرال و آسيب 

 رسيدن به محيط زيست مي شود.

 كيلومتري 110نيروگاه برقابي راغون از سلسله نيروگاههاي رودخانه وخش است كه در  -
شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان قرار دارد. نيروگاه راغون شامل شش چرخه توليد است 

 متر، بلندترين 335 مگاوات قدرت دارند. سد راغون با طول تاج 600كه هر كدام از آنها 
 مگاوات، 600سد زميني (خاكي) در جهان به حساب مي آيد و با توان سه هزار و 

 بزرگترين نيروگاه برقابي در منطقه خواهد بود.

 17دولت تاجيكستان مي گويد، نيروگاه راغون در صورت بهره برداري كامل، ساالنه بيش از  -
ميليارد كيلووات ساعت نيروي برق توليد مي كند، كه هم براي تاجيكستان و هم براي 

 منطقه هاي بزرگ پاكستان و افغانستان كافي است.
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برگزاري يازدهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي 

با هماهنگي هاي بعمل آمده، يازدهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و 
 در تهران برگزار گرديد. در جريان اجالس مذكور جناب 1395 آبان 17-18تاجيكستان در تاريخ 

وزير نيرو و مسئول ايراني كميسيون مشترك اقتصادي با آقاي عثمان زاده وزير يان چچيت آقاي 
انرژي و منابع آب تاجيكستان كه در راس هياتي از مسئولين اين كشور، به تهران سفر كرده بود 

  ديدار و گفتگو نمود.

مشتركات  داراي تاجيكستان ايران وايشان در ابتداي اجالس كميسيون مشترك اظهار داشت 
، اشتراكاتي كه ماهيت ويژه اي به روابط دو كشور در هستندديني، فرهنگي و تاريخي بسياري 

 .منطقه بخشيده و زمينه هاي متعددي براي همكاري هاي دوجانبه فراهم كرده است

برگزاري منظم اجالس كميسيون مشترك و تداوم ديدارها، با تحكيم روابط وزير نيرو گفت 
سياسي و فرهنگي، تاثير مثبتي در رشد همكاري هاي اقتصادي، شناخت فرصت هاي كاري، زمينه 
هاي سرمايه گذاري، افزايش مراودات تجاري و رفع موانع و مشكالت موجود در مسير همكاري ها 

بايد از همه ظرفيت هاي فرهنگي، اقتصادي و  .بين دو كشور دوست و برادر خواهد داشت
 .اجتماعي براي گسترش همكاري ها بهره برد تا تراز تجاري دو كشور رشد مضاعف را تجربه كند

ايران براي توسعه مبادالت تجاري بين دو كشور آمادگي كامل داشته و تمايل دارد ايشان افزود 
يكي از اهداف اجالس  وزير نيرو .تا بيش از پيش در راستاي ارتقاي سطح همكاري ها تالش كند

حاضر را ايجاد تحرك و توسعه فزاينده در همكاري هاي بخش هاي خصوصي دو كشور و همچنين 
رفع موانع موجود از طريق تشكيل منظم و جدي شوراي مشترك بازرگانان و اقدام جدي اتاق هاي 

 افزودوي  .بازرگاني دو كشور و ايجاد ديگر ساز وكارهاي مناسب براي تحقق اين هدف عنوان كرد
از شركت فراب، بانك توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و نمايندگان وزارت انرژي و شركت 

دعوت مي شود با بهره گيري از فضاي اين اجالس نسبت  تاجيكستان برق تاجيك و وزارت اقتصاد
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 و تمديد مدت 2به رفع مشكل بازپرداخت مطالبات ايران در پروژه سد و نيروگاه سنگ توده 
قرارداد اقدام كرده و زمينه ايجاد فضايي امن و مطمئن را در همكاري هاي فني و اقتصادي دو 

تصريح كرد: توسعه همكاري هاي دو جانبه نيازمند زمينه سازي هاي  ايشان .كشور فراهم كنند
مطمئن شوند به  تاجيكستان الزم است و اگر شركت هاي ايراني از امنيت سرمايه گذاري در

  .گسترش فعاليت ها در اين كشور اقدام مي كنند

ميزان واردات كشورش از  تاجيكستان عثمان علي عثمان زاده وزير انرژي و ذخاير آبيآقاي 
 ميليون 19 ميليون دالر و صادرات به ايران را بيش از 55 تاكنون 2016ايران را از ابتداي سال 

 ،در فصل تابستان مشكلي براي تامين برق خود ندارد تاجيكستان وي يادآور شد .دالر اعالم كرد
اما در فصل زمستان و با پايين رفتن سطح آب دريا و رودخانه ها، استحصال برق به سختي انجام 

  .مي شود كه در اين زمينه نيازمند ياري شركت هاي ايراني هستيم

مالحظه: 

 ميليون سيصد و 183 معادل 2015حجم مبادالت تجاري ايران و تاجيكستان در سال  -
 هزار 507 ميليون 124هشتاد هزار دالر بوده است، كه سهم صادرات ايران به تاجيكستان 

 هزار دالر، بوده است. در مجموع حجم 873 ميليون 59دالر و واردات ايران از تاجيكستان 
 كم شده است.  صد در18.9 بميزان  2014مبادالت تجاري دو كشور نسبتهبه سال 

 

 

 

تهيه: حسين خاوري پور 
 1395 آبان –رايزن اقتصادي 
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