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در حالی که ایران براي تأمین نیاز بازار داخلی مشکل دارد، با افزایش صادرات به عراق توافق شد

طلبکار گاز
شرق: مشتری بدحساب گاز با ایران به توافق رسید که حدود چهار برابر گاز بیشتر وارد کند و البته مهلت سه ساله دیگری برای تسویه بدهی هایش گرفت. احمد موسی العبادی، سخنگوی 
وزارت برق عراق، خبر داد کشــورش با ایران تفاهم کرده اســت که میزان گاز وارداتی ایران از هشت میلیون مترمکعب به ۳۰ میلیون مترمکعب برسد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد 
که کمبود گاز، ســال گذشته باعث قطع برق شــهروندان ایرانی شد و صنایع ایران را به مازوت سوزی انداخت؛ تا آنجا که تهران به صدر فهرست آلوده ترین شهرهای جهان رسید. از سوی 
دیگر عراق رقمی حدود پنج میلیارد دالر به ایران بدهی دارد که با وجود معافیت تحریمی نفت و گاز این کشور، حاضر به تسویه آن نیست و حدود سه سال است که با بهانه های مختلف 

از پرداخت بدهی خود شانه خالی می کند. با وجود این، عراق نه تنها درخواست گاز بیشتری از ایران کرده است بلکه شهریور پارسال بابت کاهش صادرات گاز ایران گالیه کرده بود.

مرتضی بهروزی فر، تحلیلگر انرژی به «شــرق» 
می گوید: ایران نه برای افزایش تولید بلکه برای 
حفظ ظرفیت فعلــی تولید گاز، نیاز بــه ۵۰ میلیارد دالر 

سرمایه در بازه زمانی کوتاه مدت سه تا پنج سال دارد.
او می گوید اگر درآمد صنعــت نفت و گاز ایران را در این 
بازه زمانــی حدود ۱۸۰ میلیارد دالر تخمین بزنیم، مطابق 
قانــون تنها ۱۴.۵ درصــد از درآمد نفت صرف توســعه 
صنعت می شــود و با این حساب سهم صنعت نفت و گاز 
کمتر از ۱۰ میلیارد دالر از درآمدهای نفتی است که با رقم 

مورد نیاز ۵۰ میلیارد دالری فاصله زیادی دارد.

دوشنبه
۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۳

مراسم نوزدهمین سالگرد درگذشت حسین عظیمی برگزار می شودروسیه، متحد فرصت طلب ایران
آقای توسعه!

با توجه به تجارب گذشته، ایران باید بداند که چه انتظاری از روسیه می تواند 
داشته باشد. در طول قرن نوزدهم و در دوران قاجار ایران مجبور شد سرزمین های 
زیادی ازجمله قفقاز را به روسیه واگذار کند. با تمام این احوال، حتی اگر جایگاه 
روســیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از دشمن با حامی عوض شده و 
روابط دو کشور با وابستگی های متعدد متقابل بهبود بخشیده شده باشد، مقاصد 

روسیه هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارند.
ایران و روســیه در راســتای تحقیر غرب و تمایل به دنیای چندقطبی، روابط 
دوجانبــه خود را در دهه گذشــته به ویــژه در زمینه نظامی در ســوریه عمیق تر 
کرده انــد؛ اگرچــه این همکاری همیشــه با آرامــش همراه نبوده اســت. ایران 
بــا حمایت نامعمول از والدیمیر پوتین، از گفتمان رســمی روســیه بدون قید و 
شــرط حمایت کرد و تهاجم به اوکراین را پاســخی به گســترش ناتو و تهدیدی 
برای امنیت و ثبات کشــورهای مستقل تلقی کرد. با این حال، این روابط دوستانه 
تا به رســمیت شــناختن جمهوری های دونتسک و لوهانســک در شرق اوکراین 
پیــش نرفت. ایران همواره از نقطه نظر سیاســی مواضــع محتاطانه ای در برابر 
مداخله گرایی فرامرزی روسیه اتخاذ کرده است، چه در سال ۲۰۰۸ با به رسمیت 
شــناختن استقالل اوستیای جنوبی و آبخازیا و چه در سال ۲۰۱۴ با الحاق کریمه. 
جمهوری اسالمی که مشــتاق حفظ تمامیت ارضی خود است، همواره مراقب 

اقلیت انضمام طلب بوده است.
در ایــن برهه زمانی خاص، فقط در پــی خروج آمریکا از برجام بود که روابط 
ایران و روســیه عمیق تر شــد و ایران با تمایل بیشــتری بر علیــه قطع نامه های 
ســازمان ملل در محکومیت برنامه های روسیه در مورد اوکراین رأی داد. انهدام 
تصادفی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین المللی اوکراین در آغاز ســال ۲۰۲۰ باعث 
ســردی قابل توجه روابط تهران با کی یف شد و همین موضوع نزدیکی با مسکو 

را بیش ازپیش تسهیل کرد.
روســیه نیز به نوبه خود به عنوان یکی از امضاکنندگان توافق هسته ای ایران، 
موفق به حفظ تعادل میان آســیا و غرب شد. از سوی دیگر، با توجه به تخصص 
روســیه در زمینه انرژی هســته ای، مأموریت حســاس دریافت ذخایــر اورانیوم 

غنی شده جمهوری اسالمی ایران به این کشور واگذار شده است.
روســیه با آگاهــی از نقــش تعیین کننده خــود در موفقیت مذاکــرات وین، 
اطمینــان خاطر داده که تنــش در اوکرایــن دخالتی در روند توافق هســته ای 
نخواهد داشــت، اما امــروز لحن خود را تغییر داده و امضــای معاهده جدید را 
که در شــرف نهایی شدن است، مشروط به چندین ضمانت بدون ارتباط مستقیم 
با توافق می داند. هدف روســیه حفاظت از همکاری تجاری با ایران و همچنین 
دورزدن تحریم های اعمال شده بر علیه این کشور است. روسیه خواستار معافیت 

بانک های روســی تحت تحریم های غرب شده است تا بتواند به تجارت با تهران 
ادامه بدهد. بدیهی است که روسیه اهمیت چندانی به وضعیت متحد خود که 
چهار ســال است از نظر اقتصادی تحت فشــار قرار دارد نمی دهد و از موقعیت 
خود به عنوان امضاکننده برجام فقط به عنوان ســپر محافظ برای چانه  زنی بر سر 

مشارکتی که بدون آن امضای توافق میسر نیست، استفاده می کند.
مدت هاســت که وجــه مشــترک روســیه و ایــران بی اعتمادی نســبت به 
غربی هاســت. خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ و مانورهای ناتو در اروپای 
شــرقی از جمله دالیل بی اعتمادی ایران و روســیه به غرب اســت. ایران بارها 
ایــن موضوع را بــا گفتمــان محافظه کارانه تکرار کرده اســت. از ســوی دیگر، 
اصالح طلبان متأثر از سرنوشــت اوکراین، بیش از هر چیــز تاریخ دردناک مبارزه 
ایران با امپریالیســم روســیه در دو قرن پیش را یادآور می شــوند. شرایط کنونی 
به  طور مشــروع ما را بر آن می دارد که قابلیت اطمینان به مســکو را زیر ســؤال 

ببریم.
آیا به نفع ایران اســت که حامی بی وقفه متحدی باقی بماند که این حمایت 
را به گروگان گرفته است؟ درحالی که جنگ در اوکراین تعریف مجددی از توازن 
ژئوپلیتیــک جهانی ارائه می دهد، این امر قطعی نیســت. تصمیم ایاالت متحده 
برای تحریم هیدروکربن های روسیه، آنان را وادار به مذاکره با کشورهایی می کند 
که قادر به تأمین منابع انرژی مورد نیاز هستند؛ اگرچه این کشورها تا دیروز مورد 
نفرت قرار داشتند. این موضوع در مورد ونزوئال صادق است و درخصوص ایران 
نیز فقط با لغو تحریم ها و عادی ســازی روابــط، ورود مجدد به بازار بین المللی 

میسر می شود.
مســکو بیش از هر زمان دیگری به نزدیکی ایاالت متحــده و ایران بی عالقه 
اســت، زیرا این نزدیکی بــه منزله واگذاری جایگاه خود بــه یک رقیب قدرتمند 
در حوزه انرژی اســت. با توجه به تحریم روســیه برای مدت نامعلوم، ایران که 
بزرگ تریــن ذخایر گاز طبیعی را در جهــان دارد، می تواند آزادانه جایگاه خود را 
به عنوان راه حل جایگزین و پایدار برای غربی ها پیدا کند و این خبر بســیار خوبی 

برای اقتصاد و مردم ایران خواهد بود.
امروز روســیه و ایران کــه متحدان ضد غرب به شــمار می آینــد، وضعیت 
مشــابهی دارند. هر دو کشــور تحت تحریم هســتند و از صحنه بین المللی کنار 

گذاشته شده اند و در عین حال درگیر مشکالت اقتصادی داخلی هستند.
حتی چین که نزدیک ترین متحد روســیه در آســیا محسوب می شود، به دلیل 
مواضع افراطی این کشــور از تالش خود برای چانه زنی پشیمان شده است. این 
احتمال وجود دارد که روسیه همچنان در این وضعیت باقی بماند. از سوی دیگر 
امکان خروج از این موقعیت برای ایران فراهم اســت تا بتواند جایگاه شایســته 
خود را در میان ملل جهان بازیابد. جنگ در اوکراین و تأثیر آن در مقابله غربی ها 
با باج  خواهی روســیه در زمینه انرژی زمینه مســاعدی برای این موضوع فراهم 
کرده است. این به معنای تغییر بنیادی موقعیت استراتژیک ایران است. آیا ایران 
پس از روی آوردن به شــرق برای مقاومت در برابــر تحریم های آمریکا، تعادل 
عادالنــه یا حتی تعامل با غرب را انتخاب خواهد کرد؟ در صورت تمایل تهران و 

واشنگتن، رسیدن به این افق باوجود مانورهای روسیه میسر است.

به گزارش «شــرق» مراسم نوزدهمین ســالگرد درگذشت حسین عظیمی روز 
سه شــنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ســاعت ۱۵.۳۰ تا ۲۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی برگزار می شود.
حســین عظیمی یکی از بزرگ ترین صاحب نظران توســعه در بحث شــناخت 
ساختاری اقتصاد و جامعه ایران است که براساس شناخت عمیقی که از جامعه 
ایران داشــت بسیاری از تحوالت و رویدادها و مشکالت امروز اقتصاد ایران و حتی 

عملکرد کشوری مانند چین را پیش بینی کرده بود.
ســخنرانی های او در دهه ۱۳۷۰ موج بزرگی در محافل اقتصادی ایران ایجاد 
کرده و هنوز تفکر و نظریات او برای راهگشایی در توسعه ایران قابل توجه است.

عظیمی ســال ۱۳۴۴ وارد دوره کارشناسی رشــته اقتصاد دانشگاه تهران شد و 
سال ۱۳۴۹ دوره کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش توسعه را در همین دانشگاه به 

پایان رساند. در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت.

 موضــوع رســاله او «بررســی رابطه رشــد اقتصــادی، توزیع درآمــد و فقر 
بــا توجه به مســائل ایــران» بــود. پــس از اتمــام دوره تحصیــالت دکتری در 
انگلیــس، به رغــم پیشــنهادهای متعــدد کاری، خدمــت در ایــران را ترجیــح 
داد تــا از ایــن طریــق بتوانــد در برپایــی شــرایطی مطلــوب در کشــور ایفای

 نقش کند.
عظیمی ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۸۲ درگذشــت. او یکی از مهم ترین تئوریسین های 

اقتصادی ایران بود که اعتقاد داشت حکومت باید دارای شش ویژگی باشد.
این ویژگی ها درواقع شــش رأس یک شــش ضلعی هســتند. به عبارت دیگر 
اگر بخواهیم حکومتی داشــته باشــیم که از دید نظری بتواند توســعه را سامان 
دهد، باید شــش مؤلفه ثبات ســاختاری، ماهیت توســعه ای، شایستگی اجرائی، 
نقش پذیری علمی، پاســخ گویی مدنی و جایگاه مناسب بین المللی را درون خود

 پرورش دهد.

چهاربرابرشدن صادرات گاز می گویند که بازار داخلی با کمبود 
مواجه اســت و وزیر نفت بارها برای واردات گاز به ترکمنستان 

سفر کرد.
جواد اوجی همچنیــن در آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
بین وزارت نفت و شهرداری تهران گفته بود  طبق پیش بینی ها 
برای تحقق تولید روزانه یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز باید در سال های آینده ۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کنیم و 
در صورت نبود سرمایه گذاری کافی مجبور به واردات خواهیم 
بود. البته اوضاع وخیم تر از آن اســت کــه وزیر نفت می گوید. 
سال هاست مدیران نفتی ایران ادعا می کنند تولید گاز ایران را به 
یک میلیارد مترمکعب می رســانند، اما همچنان تولید گاز ایران 

زیر یک میلیارد مترمکعب در روز است.
شــورای عالی انرژی ایران اعالم کرده است تولید روزانه گاز 
کشــور کمی بیش از ۸۱۲ میلیون مترمکعب است و البته از این 
میزان بخشی تلف می شود و بخشی دیگر برای تزریق به میادین 

نفتی استفاده می شود تا جلوی افت فشار آنها را بگیرد.
شــرکت BP تولید گاز «تجاری» ایران در سال ۲۰۱۹ را روزانه 
۶۷۰ میلیــون مترمکعب تخمین زده بــود. گاز تجاری در واقع 
گازی اســت که بعد از تولید به مرحله پاالیش رســیده و برای 

فروش و استفاده آماده است.
مرتضی بهروزی فر، تحلیلگر انرژی به «شرق» می گوید: ایران 
نه برای افزایش تولید بلکه برای حفظ ظرفیت فعلی تولید گاز، 
نیاز به ۵۰ میلیارد دالر ســرمایه در بازه زمانی کوتاه مدت سه تا 

پنج سال دارد.
او می گویــد اگر درآمد صنعت نفت و گاز ایران را در این بازه 
زمانی حدود ۱۸۰ میلیارد دالر تخمین بزنیم، مطابق قانون تنها 
۱۴.۵ درصد از درآمد نفت صرف توســعه صنعت می شود و با 
این حساب ســهم صنعت نفت و گاز کمتر از ۱۰ میلیارد دالر از 
درآمدهای نفتی اســت که با رقم مــورد نیاز ۵۰ میلیارد دالری 

فاصله زیادی دارد.
این کارشــناس تأکید می کند بدون شک برای نجات صنعت 
گاز ایران به سرمایه گذاری خارجی نیاز است و اگر بنا باشد در بر 
همین پاشنه بچرخد، ایران نیازمند واردات گسترده گاز می شود.
بهروزی فر ادامه می دهد: عــراق را نباید به عنوان یک بازار 
مادام العمر گاز تصور کرد؛ چرا که این کشــور ســرمایه خارجی 
زیــادی برای صنعت نفــت و گاز خود جلب کــرده و به دنبال 
افزایــش تولیــد و جمــع آوری گازهــای همراه نفت اســت و 
بیــن پنج تا ۱۰ ســال آینده به یکی از صادرکننــدگان گاز جهان

 تبدیل می شود.
وزیر نفت به دنبال افزایش قیمت سوخت است؟

چگونــه  نفــت  وزارت  فعلــی  وضعیــت  بــا  اینکــه 

برآیــد،  خــود  صادراتــی  تعهــدات  عهــده  از  می خواهــد 
مشخص نیست.

هرچند جواد اوجی، وزیر نفت، به تازگی مدعی شــده است 
ســاالنه ۸۰ میلیارد دالر یارانه ســوخت پرداخت می شود و اگر 
مصرف سوخت کشور نصف شود، می توان ساالنه ۱۵۰ میلیارد 

دالر به دولت تحویل داد!
اما آیا دولــت بنا دارد با افزایش دوبــاره قیمت حامل های 

انرژی بازار صادراتی را تأمین کند؟
رضا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران، به «شرق» 
می گوید: شــدت مصرف انرژی در ایران بســیار زیاد است و باید 

شدت مصرف انرژی کم شود.
او می گویــد نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف گاز 
در ایــران مربوط به مصارف خانگــی و تنها حدود ۲۵۰ میلیون 

مترمکعب مربوط به مصارف صنعتی است.
بــه گفته پدیدار شــدت مصرف انــرژی در ایــران ۵.۷ برابر 

میانگین جهانی است.
دولت به جای فشار بر مردم، رانت انرژی را حذف کند

البته محمدعلی صادقی، دیگر کارشناس انرژی، اعتقاد دارد 
مردم برای مصرف باالی انرژی تقصیر چندانی ندارند و از ابتدا 
مصرف خانگی انرژی نباید با شبکه گازرسانی به منازل تعریف 

می شد.
او تأکیــد می کنــد انگلیس کــه در مجاورت دریای شــمال 
و منابــع گاز واقع شــده، در برخــی مناطق گازکشــی ندارد و 
سیســتم تأمین انرژی خانگی با مدل های به صرفه تری طراحی 
شــده اســت، اما در ایــران حتی روســتاهای خالی از ســکنه 

گازرسانی شده اند!
او ادامــه می دهد این مدل توســعه اشــتباه را در جانمایی 
کارخانه های فوالد، ذوب آهن، پتروشــیمی و ... هم می بینیم که 

نتیجه آن نابودی منابع آب بوده است.
به گفته صادقی، این شیوه توســعه زیرساخت ها هیچ گونه 
مبنای کارشناســی نداشــته و صرفا با رفتارهای پوپولیســتی و 
سیاســی انجام شــده و حاال می خواهند هزینــه آن را از جیب 

مردم درآورند.
صادقی تأکید می کند: از این گذشته، استاندارد لوازم گازسوز 
در ایران پایین اســت و مصرف زیــادی دارد و مردم نمی توانند 
بخاری مورد نیــاز خود را از اروپا و آمریــکا بخرند یا زمانی که 
خــودروی ایرانی بــه ازای هر صــد کیلومتر ۱۳ لیتر ســوخت 
مصــرف می کند، اما خــودروی خارجی پنج لیتــر و همین طور 
اســتاندارد ساختمان ســازی در ایران پایین است و اتالف انرژی 
آن بــاال، گنــاه مصرف کننــده ایرانی چیســت که بایــد هزینه 

بیشتری بدهد؟
این کارشناس در ادامه می گوید بخش زیادی از گاز ارزان به 
صورت خوراک رانتی به صنایع تحویل داده می شود و در حالی 
که آنها انرژی ارزان ریالی دریافت می کنند، درآمد دالری دارند. 
بنابراین دولت باید در ابتدا رانت این صنایع را حذف کند و نه به 

مصرف کننده خرد فشار بیاورد.
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی نیز با اشاره به هدررفت 
بــاالی گاز در زمان تولید و انتقال به «شــرق» می گوید: ایران از 

نظر هدررفت گاز فلر رتبه سوم جهان را دارد.
بــا تمام ایــن اوصاف و ایــن وضعیت تولیــد و مصرف گاز 
مشخص نیســت که دولت بر چه مبنایی زیر بار تعهد صادرات 
بیشتر گاز می رود؟ آیا دولت با گرای وزیر نفت درباره نصف شدن 
یارانه انرژی می خواهد مشابه دولت حسن روحانی در صادرات 
بنزین عمــل کند و راهکار افزایش صــادرات را افزایش قیمت 

حامل های انرژی می داند؟

عراقی ها برای تأمین گاز نیروگاه های برق خود دوباره دست 
به دامن ایران شده اند. احمد موسی العبادی، سخنگوی وزارت 
برق عراق می گوید بغداد با تهران درباره فروش گاز به کشورش 

تفاهماتی حاصل کرده است.
به گزارش ایرنا، ســخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگو با 
روزنامه رســمی «الصباح» عراق گفته است بر اساس اطالعات 
دولتی و دســتورهای نخست وزیر عراق به این نتیجه رسیده که 
میزان گاز وارداتی ایران به عراق از هشت میلیون مترمکعب در 

روز به ۳۰ میلیون مترمکعب برسد.
العبادی همچنین از توافق با ایران برای پرداخت بدهی های 

عراق در حوزه انرژی در بازه  سه ساله گفت.

سخنگوی وزارت برق عراق همچنین اشاره کرده پیش از این 
توافقاتی بین ایران و عراق برای واردات گاز تابستانه و زمستانه 
بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است، اما صادرات 
گاز ایــران به ۵ تا ۸ میلیون مترمکعب رســیده و باعث چالش 
صنعت برق عراق و توقف فعالیت واحدهای تولیدی این کشور 

شده است.
البته این اولین باری نیســت که عراق بابت کاهش صادرات 
گاز ایران گالیه می کند و شــهریور پارسال هم وزارت برق عراق 
گالیه کــرد که «کاهش ناگهانــی» ۴۱ میلیــون مترمکعب گاز 
صادراتی ایران باعث کاهش پنج هزارو ۵۰۰ مگاواتی تولید برق 

در این کشور شده است.

عراقی ها در حالی بنای گالیه را گذاشته اند که می دانند بازار 
داخلی ایران با کمبود گاز مواجه اســت و علی رغم فشــارهای 
تحریــم بــر منابــع ارزی ایران، حاضر نیســتند بدهــی خود را 

تسویه کنند.
شــرکت ملی گاز ایران می گوید از مجموع بدهی های عراق 
ســه میلیــارد دالر آن در بانک عراقی TBI مســدود و غیرقابل 
استفاده و دو میلیارد دالر دیگر هنوز پرداخت نشده است، اما در 
ماه های گذشــته بارها خبر آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق 

منتشر و تکذیب شد.
ایران در یک قدمی واردات گسترده گاز

حــاال عراقی هــا در شــرایطی از توافــق بــا ایــران بــرای 

اردوان امیراصالنی


