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جمعی از اقتصاددانان ایران از جمله محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد 
طبیبیان، موســی غنی نژاد و مســعود نیلی در نامه ای سرگشــاده به ریشــه اقتصادی 
اعتراض هــای اجتماعی پرداختنــد. در این نامه که خالصــه ای از آن در ادامه می آید، 
اقتصاددانان نوشــته اند: در پی ضایعه تأسف باری که برای شادروان خانم مهسا امینی 
حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم 
ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گســترده دیگری به دنبال افزایش قیمت 

بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود.
بدیهی اســت چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشــت که رضایت عمومی در آن 
برقرار می بود، عرصــه بروز نارضایتی های موردی، محدود به موضوعاتی می شــد که 
از ســوی نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با شــیوه های کم هزینه قابلیت حل وفصل 
داشــت. بنابراین سؤال بســیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت باال پیدا می کند، آن 
اســت که چرا جامعــه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قــرار گرفته و به انبار مواد 
محترقه ای تبدیل شــده که با جرقه هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن گسترش 
پیدا می کند. به نظر می رسد الزم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود 
در جامعه ایرانی ارائه شــود تا بتواند تالشی سازنده را برای عبور از این شرایط بحرانی 
نتیجه دهد. در ادامه این نامه این پرسش مطرح شده است که چرا جامعه ما این چنین 
ملتهب است؟ و برای پاسخ به این سؤال، به چند آمار اشاره شده و تأکید شده است: این 
آمارها بیانگر آن هستند که در بیش از چهار دهه گذشته، تحوالت عمیقی در جامعه ما 

به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش روی ما قرار داده است:
۱- مشــاهده اول آن اســت که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت هایی 
عمیق پیدا کرده اســت؛ بنابراین شــکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی 

حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشــاهده دوم اشــاره به موانعی دارد که در مسیر تحوالت طبیعی جامعه قرار 
گرفته اســت. مشــاهده دوم، سیالبی را نشــان می دهد که به صورت خروشان حرکت 
کرده، اما ناگاه به بن بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب های 
بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شــاید هیچ گاه امکان پذیر نباشــد. در ادامه به 
تبیین دقیق تر این دو مشــاهده می پردازیم. در حال حاضر جمعیت کشور، شهرنشین تر، 

تحصیل کرده تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته 
اســت. به همه اینها می توان دسترسی اجتناب ناپذیر به اطالعات را به عنوان یک عنصر 
کلیــدی و تحول آفرین اضافــه کرد. امروز بدون  تردید با وجــود نعمت بی بدیل فضای 
مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطالعی که مایل باشند بهره مند هستند. 
برخورداری از سطح تحصیالت باال و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است 
که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت آوری باال باشد. همچنین جامعه زنان امروز 
دارای توانمندی به مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در 
برخورداری از استقالل رأی و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته ها 
و مطالبــات عمومی و اجتماعی ظاهر می کند. افزایش آگاهی عمومی و به ویژه آگاهی 
زنان به حقوق فردی و اجتماعی شــان ســبب شده اســت که احترام به خواسته ها و 

شیوه های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
نکته دیگری که این اقتصاددانان به آن اشــاره می کنند، این است که از نظر رفاهی، 
ســطح رفاه خانوارهــای ایرانی به   طور متوســط، طی دهه ۱۳۹۰، حــدود ۳۷ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت و به  طور خاص، ۱۰ درصد کم درآمد جمعیتی کشــور، با حدود 
۳۰ درصــد کاهش ســطح رفاه مواجه بوده اســت. طبقه متوســط شــهری به عنوان 
نمادی از تحول خواهی اجتماعی، در ســال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور 
را تشــکیل می داده و در مقابل، قشــر کم درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته 
اســت. تحوالت نامطلوب دهه ۱۳۹۰ باعث آن شده است که جمعیت کم درآمد کشور 
به رقم هشــداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با 
کوچک تر شــدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده اســت. این تغییر بزرگ که عمدتا 
مربوط به ســال های ۱۳۹۶ به بعد است، زمینه مســاعدی را برای تنش های اجتماعی 
به وجود آورده اســت. الزم به یادآوری اســت که شیب افزایش درخور توجه جمعیت 
کم درآمــد جامعه از ســال ۱۳۹۶ به بعد بــه  طور هشــداردهنده ای افزایش پیدا کرده 
است و نکته هشــداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، 
به  طور هماهنگ و تقریبا یکســان از جمعیت پردرآمد و قشــر متوسط کاسته شده و به 
کم درآمدها افزوده شــده اســت. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه های نابرابری که در 
اقتصاد کشــور رخ داده، آن بوده که همه اقشــار در شیب نزولی قرار داشته اند، اما قشر 
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عمومى شرکت برق منطقه اى آذربایجان

شناسه آگهى 1388002

نوبت دوم
 آگهى مناقصه عمومى 

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 637/925/000 بــه حــروف (ششــصدو ســى وهفــت  میلیــون و نهصدو بیســت وپنــج هــزار ریــال) بــه صورت 
ضمانــت نامــه بانکــى و یــا واریــز نقــدى بــه حســاب شــبا بــه شــماره   IR030100004001106406376190نــزد بانــک مرکــزى جمهــورى اســالمى 

بــه نــام شــرکت بــرق منطقــه اى آذربایجــان 
جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس 021-41934

 جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت هاى زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073227-041 تماس حاصل فرمایید .

شــرکت بــرق منطقــه اى آذربایجــان در نظــر دارد خریــد ملبــوس اســتحقاقى( لبــاس کار، لبــاس گــرم و کاپشــن) امــور انتقــال نیــروى اســتان هاى 
آذربایجــان شــرقى واردبیــل شــرکت بــرق منطقــه اى آذربایجــان را بــه صــورت مناقصــه عمومى یــک مرحلــه اى را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى 
دولــت بــه شــماره فراخــوان شــماره 2001001119000036  آدرس الکترونیکــى www.setadiran.ir  بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار 

نمایــد. بهــاى فــروش اســناد مناقصــه 200/000 ریــال( دویســت هــزار ریــال)

جدول زمان انجام مناقصه
از ساعت 8 صبح مورخ 1401/07/14 1 شروع فروش اسناد مناقصه
تا ساعت 19عصر مورخ 1401/07/18 مهلت دریافت اسناد مناقصه 2

تا ساعت 19عصر مورخ 1401/07/18 مهلت بارگذارى پیشنهادات سامانه ستاد ایران 3

ساعت 10 صبح مورخ 1401/08/02 بازگشایى پاکات 4
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واحدتعداد

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى- شماره 1835/59/55  مورخه 12/07/1401                        
حمل نهاده هاى کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

ــل وابســته بــه وزارت جهــاد  ــتان اردبی ــاورزى اس ــى کش ــات حمایت ــرکت خدم ش
ــن  ــدار 15000ت ــه مق ــل و تخلی ــرى، حم ــات بارگی ــام عملی ــر دارد انج ــاورزى در نظ کش
ــه کلیــه  ــى در اردبیــل ب ــدأ انبارهــاى ســازمانى و امان ــواع نهاده هــاى کشــاورزى از مب ان
نقــاط داخــل اســتان و خــارج اســتان را از طریــق برگــزارى مناقصــه عمومــى یک مرحلــه اى 
بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماید. کلیــه مراحل برگــزارى مناقصــه از «دریافت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد و « در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولــت 
(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــى، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــى 

امضــاى الکترونیکــى (توکــن) را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند،
1-شــماره فراخــوان و تاریــخ انتشــار آگهــى در ســامانه: 2001001547000005 روز 

شــنبه مورخــه 1401/07/16
2-نــام و نشــانى مناقصــه گــزار: شــرکت خدمــات حمایتــى کشــاورزى اســتان اردبیــل، 
آدرس-اردبیل-خیابــان دانشــگاه روبــه روى دریاچــه شــورابیل شــهرك کشــاورزى 

ــل. ــاورزى اردبی ــى کش ــات حمایت ــرکت خدم ش
3- هزینــه خریــد اســناد مناقصــه : مبلــغ 500,000 ریــال مى باشــد کــه از درگاه بانکــى 

موجــود در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت انجــام مى گیــرد.
4-مهلــت زمانى دریافت اســناد مناقصه از ســامانه: از روز شــنبه مورخــه 1401/07/16 

لغایت ســاعت 18روز شــنبه مورخه 1401/07/23
ــا  ــورت pdf -ت ــامانه به ص ــزارى در س ــنهادى- بارگ ــرخ پیش ــه ن ــت ارائ ــن مهل 5-آخری
ــنهادات  ــت پیش ــر اس ــه ذک ــه 1401/08/03 *الزم ب ــنبه مورخ ــاعت 18 روز سه ش س

ارســالى بایــد حداقــل 45 روز از تاریــخ آخریــن روز تســلیم پیشــنهادها اعتبــار داشــته 
باشــد.

6-  تاریــخ گشــایش پیشــنهادها روز چهارشــنبه مورخــه 1401/08/04 ســاعت 9 صبــح 
در ســالن جلســات اســتان مى باشــد.

ــارد  ــک میلی ــغ 1,695,666,000 (ی ــاع کار: مبل ــد ارج ــن فراین ــوع تضمی ــغ و ن 7- مبل
و ششــصد و نــود و پنــج میلیــون و ششــصد و شــصت و شــش هــزار) ریــال کــه 
بــه دو صــورت ضمانت نامــه بانکــى و یــا فیــش واریــزى بــه شــماره  حســاب شــباى 
IR870100004001039706374385 نــزد بانــک مرکــزى جمهــورى اســالمى ایــران 
بنــام خزانــه دارى نــزد بانــک مرکــزى از طریــق دســتور پرداخــت ســاتنا باشناســه واریــزى 
30 کاراکتــرى 990263500100000000000000000075 قابــل ارائــه مى باشــد.
8-آدرس و زمــان تحویــل اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: اصــل تضمیــن 
شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (الــف) عالوه بــر بارگــزارى در ســامانه، مى بایســتى 
به صــورت فیزیکــى و در پاکــت دربســته و ممهــور، حداکثــر تــا پایــان وقــت ادارى 
ــه  ــت / دبیرخان ــه اداره حراس ــه 1401/08/03 ب ــنبه مورخ (ساعت:14:15)روزسه ش
ــید  ــل و رس ــر تحوی ــزار در آدرس فوق الذک ــات مناقصه گ ــالت مناقص ــیون معام کمیس
دریافــت شــود.ضمنا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مى توانیــد ضمــن تمــاس بــا 
آدرس  و    www.assc.irاینترنتــى شــرکت آدرس  و  شــماره تلفن 04533518898 
ــد. ــه فرمایی ــز مراجع ــات http://iets/emporg.ir نی ــانى مناقص ــى اطالع رس ــگاه مل پای
 شــماره تمــاس پشــتیبانى ســامانه: 1456 (تمــاس بــا مســئول ســامانه اســتان 

(04533233876

نوبت اول  وزارت جهاد کشاورزى

کم درآمد با آهنگی بســیار تندتر به عمق فقر رانده شــده است. حال در چنین شرایطی 
که جامعه روزبه روز فقیرتر می شــود، انتشــار اطالعات مربوط به فســادهای مالی در 
مقیاس های باورنکردنی، شــرایط رفاهی تعدادی از مســئوالن، اقامت فرزندان برخی 
مســئوالن در کشــورهای خارجی و به  طور مختصر برخــورداری از رانت های بزرگ در 
شــرایط گســتردگی فقر، به  طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده 
اشتعال می کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت آور به تحصیالت دانشگاهی دست 
پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شــده، با درهای بســته مواجه شــده است. به  طوری که 
نرخ بی کاری زنان جوان تحصیل کرده طی سال های گذشته به ندرت از ۵۵ درصد کمتر 
بوده اســت. این عدد برای جوانان تحصیل کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه 

۴۰ درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیل کرده دانشــگاهی زن و مــرد پس از یک دوره ناکامی در 
دســتیابی به اشتغال و توقف کامل اشــتغال زایی ســال های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با 
پنجره ای از امید در حوالی ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش بینی رســید و انتظارات 
مثبت آنها فرصتی اســتثنائی برای بهبود وضع کشــور به وجود آورد؛ اما بروز تغییرات 
بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنائی به «تهدیدی» 
سهمگین تبدیل کرد و بحران های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه گذاری سال های اخیر را 
به وجود آورد. خالصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت های بزرگ، همراه با کاهش درخور  
توجه مشــارکت سیاسی طی ســال های اخیر، اعتماد را به عنوان مؤلفه اصلی سرمایه 
اجتماعی به شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته 
کرده است. چشــم انداز منفی نســبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین 
ســرمایه گذاری می کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انســانی به  صورت گسترده 
دامن می زند. طبیعی اســت کشوری که سرمایه های انسانی و فیزیکی خود را از دست 
می دهد و سرمایه های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، بر اساس همه 
عالئم اســتاندارد، در وضعیت هشدار قرار می گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل 
از توزیع بسیار نابرابر آن، نه تنها از ترکیه بلکه در سطحی پایین تر از جمهوری آذربایجان، 

ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
این عالئم هشدار را می توان به راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی 
انباشت مشکالت آب، خاک، پیشروی بیابان ها، تخریب جنگل ها و مراتع، آلودگی گسترده 
هوا، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، مشکالت عمیق نظام بانکی و کسری بودجه 
بزرگ ساختاری را در کنار چالش های جدی سیاست خارجی که محدودیت های مالی و 
اقتصادی زیادی را برای کشور به  وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم باال 
منعکس کرده، مشاهده می کنیم، متحیر می شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی محابا، 
جبهه های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه های فرهنگی شخصی مردم را به  

روی خود می گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران ها می افزاید.
بدون هیچ گونه تردیدی، اگر کشــور با چالش موجود سیاســت خارجی و مشکالت 
عمیق ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، باز هم برای غلبه بر مشکالت 

عظیم انباشته شــده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنش توأم با همراهی 
مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش های بزرگ موجود، به هنرمندان، 
ورزشکاران، استادان دانشــگاه، روزنامه نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع 
دیگری می اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه های مؤثر جامعه 
نیازمند اســت. حل مشکالت عمیق کشــور یک فرایند فنی یا اداری نیست که بتوان با 
هر تعداد و با هر وضعیتی از شــرایط سیاســی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی 
آن را بــه اجــرا درآورد، بلکه برای ایــن کار، ناچار به عبور از یک فرایند بســیار پیچیده 
اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن  نهادن 
به خواسته هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم گیری هم نمی پسندد، حاصل می شود؛ 
اما متأسفانه آنچه مشاهده می کنیم، این است که با سخاوتمندی بسیار، در هریک از این 

حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای مؤثر از دست رفته اند.
بایــد به این نکته مهم توجه داشــت که انتقــاد یک نعمت بــزرگ برای تصحیح 
خطاهایی اســت که نه تنها هر انسانی بلکه به  طور ویژه هر تصمیم گیرنده ای و به  طور 
بســیار ویژه هر تصمیم گیرنده مهمــی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیســت. 
همچنین اصرار بر اجرای سیاســت هایی که هرچند از منظر تصمیم گیرنده درســت به 
نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف های بزرگ و مؤثری از جامعه باشد، تنها منتهی به 
سوق دادن بخش های بزرگ تری از مردم به مخالف می شود و با این کار کنترل عمومی 

حجم بزرگ اعتراض ها ناممکن می شود.
در پایان این نامه سرگشــاده هم اقتصاددانان تأکید کرده اند: اینکه مســئوالن رسما 
اعالم کرده اند که انتقاد و اعتراض حق مردم اســت، اما اغتشــاش و آشــوب غیرقابل 
قبول اســت، بیان سنجیده ای اســت که عدم ارائه راهکارهای اجرائی برای تحقق آن 
به بروز فجایعی منجر می شــود که بخشــی از آن را به  طور ویژه امروز در دانشــگاه ها 
مشاهده می کنیم. فقط با به رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می توان 
از شــتاب گرفتن اغتشــاش و به هم ریختگی فراگیــر امور جلوگیری کــرد. از این رو برای 
اجتنــاب از فرو افتادن عمیق تر در بازی باخت-باخت موجود، ابتکار عمل به  طور کامل 
با تصمیم گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیات اعتراضی 
وزین نیز همچنان یک تأکید خیرخواهانه است. فقط الزم است یک گام متواضعانه و از 
روی آشــتی از سوی تصمیم گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز 
چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم 
و نــه با بخشــی از آن عبور می کند و این هدف فقط با پذیــرش واقعیت های برآمده از 
جامعه ای متکثر و با تنوع زیاد فرهنگی و اجتماعی محقق می شود. این مجموعه متکثر، 
تا آنجا که ما می دانیم، قانون گریز و هرج ومرج طلب نیست، از به هم ریختگی فراگیر امور 
سیاسی کشور گریزان است و از  این رو راه حل ها، البته چنانچه حل مسالمت آمیز مسئله 
مدنظر باشــد، بسیار ساده است. به راحتی می شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و 
ضایعه ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی 
بــه  وجــود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم بار موضوع، محدود به یک مســئله 
شود؛ اما با کمال تأسف، آن یک مسئله، امروز به ده ها و بلکه صدها ضایعه جبران ناپذیر 
انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این فرصت وجود 
دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن 
نقش آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض های 
رسمی و مسالمت آمیز، گام اول انســجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک 

برداشته شود.

بیانیه جمعی از اقتصاددانان درباره ریشه های اقتصادی اعتراض های اخیر
چرا التهابات را باید جدی گرفت؟

سعودی ها اهرم فشار نفتی علیه احیای برجام را فعال کردند

سنگ اندازی عربستان
شرق: عربستان در بازار نفت رودرروی آمریکا و اروپا قرار 
گرفت. با شروع فصول سرد سال، اروپا و آمریکا به سختی 
تالش کرده اند تا بحــران انرژی را مهار کنند و قیمت های 
نفت و گاز را کاهش دهند؛ اما درســت در همین شرایط 
اعضــای اوپک پالس توافــق کرده اند تولیــد نفت را دو 
درصد کاهش دهند؛ تصمیمی که موجب شده قیمت نفت 
خام برنت بالفاصله ســه دالر افزایش را تجربه کند و به 
۹۳ دالر برســد. این تصمیم خشــم آمریکا را برانگیخته 
است. تحلیلگران بازار انرژی عقیده دارند مهره اصلی این 
تصمیمات عربستان است و قدرت نمایی این کشور عربی 
در بازار انرژی به این دلیل است که بر آمریکا فشار آورد و 

مانع احیای برجام شود.

تداوم تنش ها در بازار انرژی جهان
جنــگ انرژی در بازار جهان هم زمان با لشکرکشــی روســیه به اوکراین آغاز 
شــد؛ درست از زمانی که روسیه تهدید کرد شیرفلکه گاز اروپا را می بندد و اروپا 
و آمریــکا در مقابل نفت و گاز روســیه را تحریم کردنــد و آمریکا برای کاهش 
قیمت انرژی ذخایر استراتژیک نفت خود را وارد بازار کرد. در ادامه روسیه غالب 
نفت خود را با بهای نازل تر از نرخ جهانی به کشــورهای آســیایی مانند چین و 
هند فروخت و البته مدعی شــد با وجــود افزایش قیمت انرژی در جهان از این 
معامالت متضرر نشــده و توانسته به درآمدهای سابق خود از بازار انرژی دست 
پیدا کند. هرچند به نظر می رســید روســیه هم در این زمینه اغراق کرده و برای 
انتقــال نفت خود به بازارهای آســیایی با کمبود نفتکش و مســافت طوالنی تر 
به عالوه هزینه های بیشتر دورزدن تحریم مواجه شده است و عالوه بر این، بخش 
زیادی از گاز این کشــور روی دستش مانده اســت. گاز مازادی که بین ۷۵ تا ۹۵ 
میلیارد مترمکعب تخمین زده شد. در  این  میان اروپا هم از زمستان سخت خود 
خبر داد و قیمت ها در بازار انرژی صعودی خیره کننده داشت. قیمت هایی که با 
تدابیر فوری و موقت آمریکا و اروپا در آستانه فصل سرد ریزش پیدا کرد و بهای 
نفت را به قیمت های پیش از شــیوع کرونا رســاند و هر بشکه نفت تا کانال ۸۰ 
دالر ریزش قیمت داشــت. بهای گاز هم با تأمین ذخایر سوخت مورد نیاز اروپا، 
روی آوردن کشــورهای اروپایی به سوخت های فسیلی و کاهش تقاضا به دنبال 
رکود اقتصادی جهان کاهش داشته و به کمتر از اواخر پاییز سال گذشته رسید. 

با این حال بلوک شرق هم برای افزایش قیمت انرژی از پا ننشست.  حمله دوباره 
موشکی به میدان گازی اقلیم کردســتان عراق در ماه آگوست امسال در حالی 
رخ داد که کردســتان عراق با همکاری ترکیه و امارات به دنبال تأمین گاز مورد 

نیاز اروپا از این میدان بود.
بنا بر گــزارش یورو نیوز، مجموعه ای از حمالت راکتــی به یک میدان گازی در 
شمال عراق، موجب شــد پیمانکاران آمریکایی که مشغول توسعه پروژه های آن 
بودند، مجبور به ترک این میدان گازی شــوند. تحریم گاز روسیه این امید را در بین 
مسئوالن اقلیم کردســتان عراق به وجود آورده بود که بتوانند ولو به طور محدود 
بخشی از بازار گاز روسیه را از آن خود کنند و درآمدهای گازی خود را در این بحران 

اقتصادی جهانی افزایش دهند.
پروژه توســعه میدان گازی «خور مور» در ماه ژوئن پس از سه حمله موشکی 
به حالت تعلیق درآمد. این میدان گازی از ســوی کنسرســیوم پرل اداره می شود 
و شــرکت انرژی «دانا گاز» ابوظبی و ســهامدار اصلی آن شرکت کرسنت پترولیوم 
امارات متحده عربی اســت. منابع دولت اقلیم کردستان می گویند کارکنان شرکت 
اکســتران ماه گذشته به ســر کار بازگشــتند؛ اما برخورد دو راکت به میادین گازی 
شــرکت در ۲۵ جوالی مســئوالن را مجبور کرد دوباره کار را متوقف کنند. این در 
حالی اســت که تاریخ مجددی هم برای بازگشایی فعالیت این شرکت تگزاسی در 
نظر گرفته نشده است. «خور مور» یکی از بزرگ ترین میادین گازی در عراق است.

این مسائل موجب شد که اروپا و آمریکا برای تأمین انرژی مورد نیاز خود دست 

به دامن کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس شوند و جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا و هیئت های عالی رتبه آمریکایی راهی عربستان و قطر شوند. هرچند قطر 
و امارات برای تأمین گاز مایع مورد نیاز اروپا اعالم آمادگی کردند، اما این کشورها 
به مشــتریان آســیایی و قرارداد با آنها نیز اشــاره کرده و گفتند که در کوتاه مدت 
کار زیــادی از آنها برنمی آید. در مقابل عربســتان هم برای تأمین نفت اروپا اعالم 
آمادگی کرد، اما به نظر می رســد حاضر نیســت ادامه ایــن همکاری بدون قید و 

شرط باشد و در ازای آن از آمریکا و اروپا امتیازاتی می طلبد.
قدرت نمایی عربستان در بازار نفت

حاال عربســتان درست در آستانه فصل ســرد برای آمریکا و اروپا دبه درآورده 
و قدرت نمایی این کشــور در بازار انرژی این روزها خشم آمریکا را به دنبال داشته 
اســت. اعضای گروه «اوپک پــالس» روی کاهش دو درصدی تولیــد نفت توافق 
کرده اند و به  این  ترتیب روزانه دو میلیون بشــکه نفت کمتر روانه بازار می  شــود. 
سیاستی که در وهله نخســت قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش خواهد 
داد و بــه  نظر آمریــکا در این اوضاع بحرانی جهان به نفع پوتین و ماشــین  جنگ 
کرملین تمام خواهد شــد. قیمت نفت که تنها ســه ماه پیش و در بحبوحه جنگ 
اوکراین به مرز بشــکه ای ۱۲۰ دالر رســیده بود، در حال حاضر و در پرتو نگرانی ها 
از رکــود جهانی و همچنین باالرفتــن نرخ بهره در آمریــکا و تقویت دالر، به مرز 
۹۰ دالر کاهش داشته است. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان، با اشاره به 
منفعل بودن بانک های مرکزی در سراسر جهان و اقدامات تأخیری آنها در مقابله 
با تورم فزاینده، گفته اســت کــه الزم بود اوپک پالس در ایــن زمینه نقش فعالی 

ایفا کند.
هرچند مشــخص نیســت کاهش دو درصدی عرضه برای دنیایــی که روزانه 
حدود صد میلیون بشــکه نفت مصرف می کند، در طوالنی مــدت تا چه اندازه بر 
قیمت نفت و گاز آن هم در آســتانه زمستان تأثیر داشــته باشد، اما بالفاصله بعد 
از اعــالم این تصمیم، قیمت نفت خام برنت حدودا بشــکه ای ســه دالر افزایش 
یافت و به ۹۳ دالر رســید. اوپک  پــالس به مجموعه ۱۳ کشــور عضو اوپک و ۱۱ 
تولیدکننده نفت دیگر دنیا و در رأس آن روســیه گفته می شــود که از اواخر ســال 
۲۰۱۶ بــا هم همکاری می کنند و گفته می شــود عربســتان  به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده اوپک و رهبر دوفاکتوی این ســازمان، نقش مهمی در به  ثمر نشســتن 
ایــن تصمیم اوپک  پالس داشــته اســت. با وجود این، عربســتان ســعودی با رد 
هرگونه تبانی با روســیه برای افزایش تصنعــی قیمت ها، می گوید کاهش عرضه 
دو میلیون بشــکه نفــت در روز که معادل دو درصد عرضه جهانی اســت، برای 
پاســخ بــه افزایش نرخ بهره در غــرب و همچنین مهار اقتصــاد ضعیف جهانی 
ضــروری اســت. مقامــات آمریکایی پیش تــر گفته بودنــد یکی از دالیــل پایین 
نگه داشتن قیمت نفت، محروم کردن مســکو از درآمدهای نفتی است. جو بایدن 
نیــز پیش تر با وجود انتقادهای گســترده حقوق بشــری و در رأس آن پرونده قتل 
جمال خاشــقجی، با سفر به عربســتان  سعودی از این کشــور نفت خیز به عنوان 
متحد درازمــدت ایاالت متحده یاد کــرده بود تا بتواند قیمت نفــت را پایین نگه 
دارد، اما سفر بایدن به عربستان منجر به عقد توافقات و همکاری های دوجانبه با 
عربســتان در حوزه انرژی نشد و ریاض اقدامات مسکو در اوکراین را محکوم نکرد.

انتقاد آمریکا از عربستان
در  این میان جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به تصمیم اوپک پالس 
برای کاهش تولیدات نفت، گفت آمریکا باید وابســتگی خود را به این ســازمان و 
تولیدکننــدگان خارجی نفت کمتر کند. رویترز در همین زمینه گزارش داده اســت 
کــه اوپک پالس از بیشــترین کاهش تولیدات نفت این ســازمان پس از همه گیری 
کووید ۱۹ در ســال ۲۰۲۰ خبر داد و جان کربی، ســخنگوی کاخ سفید، در واکنش 
به این تصمیم گفت آمریکا باید وابســتگی خود را به این سازمان کمتر کند. کربی 
همچنیــن گفته اســت کاهش تولیدات به آن معناســت کــه اوپک پالس پس از 
افزایش تولیدات خود در طول تابســتان، با کاهــش تولید قصد دارد آمار تولیدات 
خــود را تنظیم کنــد. او افزود: اوپک پالس همواره به جهــان اعالم کرده که عمال 
سه و نیم میلیون بشکه نفت بیشــتر از میزان واقعی تولید دارد؛ بنابراین این اعالم 
کاهــش تولیدات در واقع اقدامی اســت تا با میزان واقعی تولیدشــان، همگام تر 
شــوند. برخی تحلیلگران گفته اند افزایش قیمت نفت همگام با کاهش چشمگیر 
تولید این محصول می تواند در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، خشم 

جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور را برانگیزد.
پیش بینی بانک جی پی مورگان ِچیس نشان می دهد واشنگتن اقدامات متقابلی 

از جمله آزادسازی بیشتر ذخایر نفت را در دستور کار قرار خواهد داد.
اهرم فشار عربستان برای جلوگیری از  احیای برجام

اما در بازار انرژی، ایران بارها اعالم کرده اســت در صورت احیای برجام قدرت 
حل وفصــل بحران انرژی اروپــا را دارد. هرچند ایران به عنوان متحد اســتراتژیک 
روســیه به نظر می رسد و تحلیلگران بازار انرژی معتقد هستند ایران به دلیل نبود 
ســرمایه گذاری خارجــی در میادین نفت و گاز خود نمی توانــد راه حل کوتاه مدت 
بازار انرژی جهان باشــد، اما در  این  میان عربســتان هم کوتاه نیامده و بنا بر گفته 
تحلیلگران بازار انرژی، اهرم فشــار خود بر بازار نفت را فعال کرده تا مانع احیای 
برجام شــود. چندی پیش نیویورک تایمز نوشت عربســتان اعالم کرده در صورت 
احیــای برجام اجازه کاهــش قیمت نفت را نخواهد داد و بــا کاهش تولید نفت 
خود مانع از کاهش قیمت نفت می شــود. همچنین بســیاری از متخصصان بازار 
عقیده دارند اظهارات وزیر انرژی عربســتان درباره کاهــش احتمالی تولید اوپک 
درواقع هشــداری اســت برای آمریکا درباره پیامدهــای بازگرداندن نفت ایران به 
بازارهــای جهانی. به  گزارش فایننشــال تایمز، هرچند عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر 
انرژی عربســتان، هیچ نامی از ایران یعنی رقیب منطقه ای خود نبرده، در عوض بر 
بی ثباتی بازار تمرکز کرده است. بسیاری عقیده دارند مداخله ناگهانی ریاض برای 
باال بردن قیمت نفت تا صد دالر در هر بشــکه درواقع هشداری است برای آمریکا 
دربــاره پیامدهای بازگرداندن نفت ایران به بازارهــای جهانی. طبق گفته حلیمه 
کرافــت، یکی از متخصصان اوپک در مؤسســه آر بی اس، «در اوایل ســال جاری 
میالدی عربستان و سایر بازیگران منطقه تقریبا مطمئن بودند قرارداد اتمی برجام 
به این زودی ها به نتیجه نمی رسد، اما بعد از پیشرفت مذاکرات این کشورها تمرکز 
خــود را بر بازار نفت و مخاطــرات امنیتی این قرارداد گذاشــته اند». هرچند حاال 
وضعیت احیای مذاکرات برجام تیره و تار به نظر می رســد، اما شواهد حاکی از آن 

است که آمریکا برای احیای برجام بیشتر از همیشه تحت فشار قرار گرفته است.


