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آینده بازار نفت به کجا می رسد؟

سرنوشت نفت

واکنش وزارت نفت به گزارش «شرق»
منافع کشور، ایفای نقش در تجارت گاز  است

ابراهیم رضایی راد: بحران قیمتی حامل های انرژی و به خصوص نفت و گاز ســبب نگرانی گسترده کشورها و همچنین 
بازار های جهانی شده است. نفت پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت های بی سابقه در ۱۰ سال اخیر را به خودش 
دیده؛ موضوعی که ســبب نگرانی های جهانی شده است. اگرچه اخیرا قیمت نفت کاهشی شده است، اما ترس از رکود 
بازار ادامه دارد. ترس از رکود باعث کاهش قیمت نفت خام به پایین ترین سطح چند ماه اخیر یعنی ۸۸ دالر شده است. 
عوامل نزولی بر جو بازار حاکم اســت، اما برخی می گویند ترس از رکود بیش از حد بوده و بانک های سرمایه گذار بزرگی 

مانند گلدمن ساکس همچنان معتقدند قیمت نفت خام صعودی خواهد بود.

در  بازار  نفت چه خبر است؟
قیمت نفت در هفته های اخیر از تمام دستاوردهایی که از زمان 
حمله روسیه به اوکراین به دســت آورده بود، با تشدید ترس بازار 
از رکود چشم پوشــی کرد. نشــانه هایی از کندشدن رشد اقتصادی 
وجود دارد که می تواند تقاضــای نفت را کاهش دهد. اما فعاالن 

و تحلیلگران بازار نفت در تقال هســتند تخمین بزنند که تقاضا در 
رکودی که هیچ شباهتی به ســقوط قیمت و بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ 
نخواهد داشت، چقدر می تواند متضرر شود. عوامل نزولی بر بازار 
مسلط اســت، اما برخی تحلیلگران می گویند معامله گران ممکن 
اســت در ترس از رکود بیش از حد قیمت گذاری کرده باشــند. در 

عین حال، بــازار ایاالت متحده در حال عملکــرد بهتر از انتظارات 
است و ســیگنال های تیره و تار مبنی بر کندشدن اقتصاد آمریکا را 
به چالش می کشــد. عالوه بر این، تورم ساالنه در ایاالت متحده در 
ماه جوالی به دلیل کاهش قیمت بنزین نسبت به ماه قبل کاهش 
پیدا کرده اســت. با این حال، در حال حاضر احساس نزولی در بازار 
نفت حاکم اســت؛ زیرا شــرکت کنندگان توجه بیشتری به ترس از 
رکود اقتصادی، صادرات ثابت نفت روسیه برخالف انتظارات اولیه 
برای زیان هنگفت در منطقه با تولید ســه میلیون بشکه در روز و 
فعالیت ضعیف تــر کارخانه های چین به دلیل مــوج جدید کرونا 
دارنــد (قرنطینه های مرتبط با کرونا که بر تقاضای ســوخت تأثیر 

می گذارد).
ســیگنال های صعــودی قریب الوقــوع قیمــت نفت شــامل 
فصــل توفان در ایاالت متحده در این ماه و آینده اســت؛ جایی که 
توفان های شــدید می تواند باعث تعطیلی سکوهای تولید خلیج 
مکزیک یا تعطیلی پیشــگیرانه پاالیشگاه هایی که در امتداد ساحل 
خلیج مکزیک قرار دارند، شــود. یکی دیگر از عوامل افزایشــی تا 
پایان ســال می تواند پس از پایان انتشــار SPR ایاالت متحده که در 
حال حاضر انتظار می رود در اکتبر به پایان برســد، ظاهر شــود. در 
عین حال، تولیدکنندگان نفت ایاالت متحده به دلیل تداوم انضباط 
ســرمایه، محدودیت های زنجیره تأمین و تــورم هزینه، تولید خود 
را حتی با نفت صــد دالری افزایش نمی دهند. تخمین تأثیر کامل 
ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات نفت دریایی روســیه که انتظار 
می رود در پایان ســال جاری میالدی آغاز شــود نیز چالش برانگیز 
اســت و همچنین تأثیر محدودیت قیمت احتمالی بر نفت روسیه 
که به بیمه و ســایر موارد اجازه می دهد، در صورتی که خریداران 
متعهــد به خرید نفت خام روســیه با قیمت معین یــا کمتر از آن 

باشند، خدماتی را برای نفت خام روسیه ارائه می کند.
ترس از   رکود

با این حــال، بازار نفت در حال حاضر در چنگال نگرانی در مورد 
رکود جهانی و تخریب تقاضاست. ترس از رکود در اروپا در بحبوحه 
افزایش قیمت انرژی و عرضه کم گاز خط لوله روسیه تشدید شده 
که شــرکت های برخی از صنایع انرژی بر را مجبور به کاهش تولید 
کرده اســت. در بریتانیا، بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته هشدار 
داد انتظار می رود این کشــور از ســه ماهه چهارم سال جاری وارد 
رکود اقتصادی شود که تا پایان ســال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. 
بانک SEB در یادداشــتی تحقیقاتــی در اوایل این هفته اعالم کرد: 
قیمــت نفت برنت و دبلیوتی آی به دلیل تــرس از رکود اقتصادی 
و کاهش رشــد اقتصادی جهانی در اوایل ماه آگوســت به سطح 
بســیار پایینی کاهش یافته بود. معامله گران بــه رویترز گفتند که 
بــازار فیزیکی نفت خام نیز به دلیل ترس از رکود اقتصادی یا رکود 
در حال از دســت دادن است. بازار نفت در این دوران بسیار نزولی 
اســت. یک تاجر مستقر در سنگاپور به رویترز گفت: هیچ کس برای 

خرید عجله ندارد. با این حال، بــازار کار در ایاالت متحده همچنان 
قوی اســت و آخرین آمار اشــتغال بســیار فراتــر از تخمین های 
تحلیلگران اســت. اداره آمار کار ایاالت متحده هفته گذشته اعالم 
کرد کل استخدام های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه جوالی 
۵۲۸ هزار نفر افزایش و نرخ بی کاری به ۳٫۵ درصد کاهش یافت. 
این اعداد تخمین داوجونز مبنی بر ۲۵۸ هزار شغل و نرخ بی کاری 
۳٫۶ درصدی را شکســت داد. مایکل گپن، اقتصاددان بانک آمریکا 
در یادداشتی به نقل از CNBC گفت: این گزارش نشانه خوبی برای 

کل اقتصاد و کارگران ایاالت متحده است.
برخی تحلیلگران می گویند کاهش ۹درصدی در معامالت آتی 
نفت WTI در هفته گذشته اغراق آمیز بود و نگرانی های اقتصادی 
ممکن است بیش از حد افزایش یابد. کارولین بین، اقتصاددان ارشد 
کاال در کپیتال اکونومیکس در لندن، به هیوســتون کرونیکل گفت: 
تصویر بزرگ این اســت که بازار ممکن است در ترس از رکود بیش 
از حــد قیمت گذاری کند. حرکت کوتاه مدت قیمت نفت تحت تأثیر 
تصویــر اقتصادی، تورم و افزایش نرخ بهــره خواهد بود، اما برخی 
از عوامل افزایشــی می توانند این احساسات را به افزایش قیمت ها 
برگردانند. اینها شــامل ظرفیت یدکی بســیار پایین جهانی، ناتوانی 
اوپک پالس در پمپاژ بیشــتر از آنچه در حــال حاضر تولید می کند، 
روسیه و بن بست آن با غرب است. در ماه های آینده روشن تر خواهد 
شد که چگونه عرضه روسیه به بازارها می تواند تحت تأثیر قرار گیرد 
و آیا پوتین به ســادگی فروش نفت به کشــورهایی را که به سقف 
قیمتی بالقوه نفت روســیه می پیوندند، متوقف خواهد کرد. سقف 
قیمت پیشنهادی شــامل اجازه بیمه و سایر خدمات برای محموله 
نفت روســیه است، اما مســکو قبال گفته که اگر سقف قیمت کمتر 
از هزینه تولید باشــد، نفت خــود را صادر نخواهد کــرد. در حالی 
که برخی تحلیلگران می گویند با نزدیک شــدن به رکود، نفت حتی 
پایین تر مــی رود، برخی دیگر می گویند این رکــود می تواند متفاوت 

باشد و منجر به کاهش واقعی تقاضای نفت در سال نشود.
برای مثــال، گلدمن ســاکس پیش بینی قیمت برنــت خود را 
برای این ســه ماهه کاهش داد و به ۱۱۰ دالر در هر بشــکه رساند 
کــه از پیش بینــی قبلی ۱۴۰ دالر در هر بشــکه کاهــش یافته، اما 
همچنان معتقد اســت افزایش قیمت نفت همچنان قوی است. 
استراتژیســت های گلدمن ساکس در یادداشتی که این هفته توسط 
بلومبرگ منتشر شد، نوشتند حتی با فرض اینکه تمام این شوک های 
منفــی اتفاق بیفتنــد، قیمت نفت همچنان قوی اســت و بازار در 
ماه های اخیر با کســری بیشتر از آنچه انتظار داشتیم باقی می ماند. 
در انتهــا می توان عنوان کرد که دیدگاه رکود در بازار نفت می تواند 
رنگ و بوی واقعیت به خودش بگیرد که توافق هسته ای و بازگشت 
نفت ایران به بازار های جهانی بیش از گذشته در حال نهایی شدن 
اســت؛ موضوعی که می تواند حداقل برای کوتاه مدت قیمت نفت 

را کاهشی کند.

سه شنبه
۱ شهریور ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۶

نظر به انتشــار گزارشــی با عنوان «چالش گاز روســی» مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ در 
روزنامه شرق و طرح پاره ای مطالب خالف واقع، توضیحاتی جهت اطالع نویسنده 

گزارش و آگاهی مخاطبان روزنامه ارائه می شود:
  واردات گاز روســیه و ترانزیت یا ســوآپ آن که این روزها بار دیگر به سر تیتر 
اخبار رسانه ها بازگشته است، موضوعی است که با وجود برخی مخالف خوانی ها، 

می تواند ظرفیتی بالقوه برای اقتصاد کشور باشد.
 روس هــا هم اکنون طبق آمارها، با حدود ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز در 
دســترس روبه رو هســتند که پیش تر یا به اروپا صادر می کردند یا برنامه صادراتی 
برای آن داشــتند. با توجه به این مازاد صادراتی، در عمل ظرفیت بازار برای جذب 
ایــن میزان گاز وجود ندارد و به راحتی قابل  تغییر مســیر بــه بازارهای غیراروپایی 
به  دلیل ضعف زیرســاخت های اتصالی نیســت. حتی اگر معضالت فنی انتقال را 
حل کنند، در کوتاه مدت زیرساخت های روسیه این اجازه را نمی دهد گازی را که به 

اروپا صادر می کردند، به راحتی به شرق ببرند.
  روس هــا بــرای گاز بخش غربی خود بــه  دنبال بازار هســتند و این فرصتی 
کلیدی برای جمهوری اســالمی اســت تا این گاز را از عملیاتی ترین مســیر ممکن 
از ترکمنســتان و بــا برعکس کردن (Reverse) خط لوله CAC که در گذشــته گاز 
ترکمنســتان را به روســیه وصل می کرد و هم اکنون از ظرفیــت ۳۰ تا ۵۰ میلیارد 

مترمکعبی انتقال آن از ترکمنســتان تنها ۵.۵ میلیارد مترمکعب آن فعال اســت، 
استفاده کند  و در این سو ایران نیز دو خط لوله واردات گاز از ترکمنستان با ظرفیت 

نهایی ۲۰ میلیارد مترمکعب دارد که می تواند گاز را تحویل بگیرد.
  در گام ابتدایــی حتی نیاز به برعکس کردن (Reverse) گاز روســیه به صورت 
فوریــت در کوتاه مدت نیســت و روســیه می تواند همــان قــرارداد ۵.۵ میلیارد 
مترمکعب گاز پروم با ترکمنســتان را که تا سال ۲۰۲۴ معتبر است، به ایران بدهد. 
این فرصتی برای ایران اســت تا بــرای تراز داخلی گاز خود یــا ایفای تعهدها به 
بازارهای صادراتی خود از محل خرید گاز روسیه وارد تعامل شود. روس ها افزون 
بر این موضوع برای توسعه تجارت، سوآپ و ترانزیت حوزه گاز حاضرند در برخی 

پروژه های صادراتی ایران به ویژه خطوط لوله هم سرمایه گذاری کنند.
  روس ها می توانند با توسعه پروژه انتقال گاز ایران به سمت شرق در شرایطی 
که ما هم اکنون ظرفیت صادرات گازی باالیی نداریم، گازشــان را به ما بفروشند و 
ما هم به بازارهای جنوب آســیا تحت قرارداد خود صادر کنیم. سیاســت اصولی 
جمهوری اسالمی صرفا ترانزیت و ســوآپ گاز نیست  بلکه به دنبال تجارت گاز و 
ایفای نقش بین المللی به منظور حفظ امنیت بازار انرژی اســت؛ بنابراین چنانچه 
خرید گاز روسیه محقق شود، فروش آن طبق برنامه فروش ایران خواهد بود تا در 

آینده و با توسعه منابع گازی، سهم ایران در این بازارها حفظ شود.

  آنچــه مهم اســت، ایجاد و تقویت جایگاه ایران به عنــوان یک بازیگر مؤثر و 
مطمئن در بازار گاز است و منافع کالن کشور ایجاب می کند به سرعت و با استفاده 
از پتانســیل های موجود و در دســترس در عرصه تجارت گاز بیشــتر فعال شویم؛ 
بنابراین بهتر اســت به جای جنجال و اعالم «عزا» از ســوی برخی سیاســیون، به 
این بیندیشــیم که چگونه از موقعیت های پیش آمده می توان بیشــترین بهره را در 

راستای تحقق اهداف و منافع کشور برداشت.
  وزارت نفت در دولت مردمی دکتر رئیســی، همســو با سیاست های ابالغی، 
توسعه میادین نفتی و گازی به ویژه میدان های مشترک و تکمیل و به حداکثر رساندن 
برداشــت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی را با سرعت و جدیت پیگیری کرده 
است و پیشــرفت های قابل توجهی را به دست آورده اســت. ازجمله لوله گذاری 
زیردریایی فاز ۱۱ در مرداد ماه به اتمام رســیده و مقدمــات تولید از این فاز تا پایان 
ســال برنامه ریزی شده اســت. همچنین برداشت گاز از ســایر میدان های مستقل 
ازجمله میدان گازی کیش، نهایی شده و به بهره برداری می رسد؛ بنابراین ذکر این 
نکته که فعالیت در بازار گاز و توسعه تجارت با استفاده از پتانسیل گاز مازاد سایر 
کشورها سبب توقف برنامه های توسعه میدان های گازی داخلی می شود، تحلیلی 
نادرســت و خطا در شــناخت موقعیت قــدرت ایران به عنوان یکــی از بزرگ ترین 

دارندگان ذخایر گاز جهان است.

فریب بیمه ای یا بیمه فریب!
راحلــه مظفری، کارشــناس ارشــد مدیریت تحــول: در چند ســال اخیر، بحث 
«صحنه زنی» یا همان فریب شرکت های بیمه برای دریافت خسارت، داِغ داغ بوده 

و به یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه کشور تبدیل شده است.
چیدمــان یک صحنه به ظاهر درســت اما با خدعه و نیرنــگ در واقع به منبع 
درآمد افرادی تبدیل شــده که از فیزیک خود برای کســب پول استفاده می کنند و 
حتی برایشان مهم نیســت که «صحنه  زنی» به قیمت جانشان تمام شود. متضرر 
اصلی اما شــرکت های بیمه هســتند که یا از ماهیت صحنه زنی اطالعی ندارند یا 

نمی توانند این فریبکاری اجتماعی را ثابت کنند.
بیشــتر صحنه زنی ها حول حوادث ســاختگی رانندگی رخ می دهد و در واقع 
افراد فریبکار، با ایجاد یک تصادف صوری، از شرکت های بیمه باج ستانی یا اخاذی 

می کنند.

در قانون بیمه اجباری شــخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ و در ماده ۴۱ سامانه جامع 
حوادث رانندگی پیش بینی شــده است که ســازمان هایی از قبیل نیروی انتظامی، 
وزارت بهداشــت، پزشــکی قانونی و هالل احمر وظیفه دارند اطالعات مربوط به 
حوادث رانندگی را در یک ســامانه ثبت کنند. در صورت اجرای مفاد ماده قانونی 
مذکور، احتمال حوادث متقلبانه و به  اصطالح صحنه زنی به شدت کاهش می یابد. 
عالوه بر این به اســتناد مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مذکــور، مجازات های بازدارنده برای 

مرتکبین به جرم موصوف پیش بینی شده است.
همچنین راهکارهایی جهت پیشــگیری از صحنه سازی در حوادث رانندگی از 
قبیل راه اندازی ســامانه جامع حوادث رانندگی، نصب دوربین های مداربســته در 
کنترل معابر حادثه خیز، قابل طرح است. در واقع با بیمه کردن سامانه های نظارتی 
و اطالعاتی می تــوان از صحنه زنی و عملیات فریب افراد و از ضررهای میلیاردی 

صنعت بیمه جلوگیری کرد.
نکته جالب اما اینجاســت که مثال در شــش ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، فقط در 
پزشــکی قانونی تهران بیش از ۷۰ مورد صحنه زنی کشــف و برمال شــده اســت! 

جالب تر اینکه از این تعداد ۶۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودند.
با این حــال، آمار ثبت شــده پزشــکی قانون تهران نشــان می دهــد مجموعه 
پرونده های برمالشــده صحنه زنی در تهران در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۹۹ بیش 

از صد درصد افزایش یافته است.
سال گذشته همچنین رئیس کل پیشین بیمه مرکزی (سلیمانی) در مصاحبه ای 
گفته بود فردی را شناسایی کرده اند که در مدت یک سال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان خسارت شخص ثالث از بیمه ها به بهانه تصادف های ساختگی کالهبرداری 

کرده بوده است.

این رقــم تقریبا و به صورت میانگین، حق بیمه پرداختی بیش از صد بیمه گذار 
شخص ثالث محسوب می شود.

همچنیــن بر اســاس برخی آمار غیررســمی، حــدود ۲۰ درصــد تصادفات با 
هدف اخذ خســارت شــخص ثالث، ســاختگی بوده یا در مدارک و مستندات آن 
تخلف و دســتکاری صورت گرفته اســت. این به معنای آن اســت که اگر درآمد 
کل شــرکت های بیمه ای را که در ســال ۹۹ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعالم 
شــد در نظر بگیریم، می شــود تخمین زد این درآمد می توانســت بیش از ۳۱ هزار 
میلیارد تومان باشد و صرف بهبود و ایمنی بیشتر راه ها و معابر شود. با یک حساب 
سرانگشــتی می تــوان نتیجه گرفت که در یک ســال به خصوص، بیش از شــش 
هزار میلیارد تومان به صورت تقریبی از شــرکت های بیمه توســط افراد صحنه زن 

کالهبرداری شده است.

خـبـر ویـژه

وزیر صمت از غرفه شرکت کروز، رایزکو 
و ایسکرا در نمایشگاه خودروی مسکو 

بازدید کرد
رضــا فاطمی امین، وزیر صمت، به همــراه معاونان خود از 
غرفه شــرکت کروز، رایزکو و ایسکرا در نمایشــگاه بین المللی 

بازدید کرد.
فاطمی امین در حاشــیه بازدید از غرفه های این نمایشــگاه 
تأکید کــرد قطعات تولید قطعه ســازان ایران با کیفیت اســت. 
بایــد ارزش های تولید و کیفیت محصــوالت خود را حفظ کنند 
و می توانند در کمک به صنعت خودروی روســیه مؤثر باشند. 
ایشــان در پاسخ این سؤال که ســطح کیفی محصوالت ایرانی 
ماننــد کروز، رایزکو و ایســکرا را در مقایســه با تولیدات ســایر 
کشورهای حاضر در نمایشــگاه چگونه دیده اید، گفت: قطعات 
تولیــد ایران از ســطح کیفی مطلوبــی برخــوردار بودند و این 
قطعات حتی در مقایسه با سایر رقبا مانند قطعه سازان چینی و 

ترکیه ای در این نمایشگاه نیز برتری دارند.
وزیــر صمت در همیــن زمینه گفت: فعالیت گــروه رایزکو، 
ایســکرا و کروز قابل تقدیر اســت. او پس از توضیحاتی درباره 
فعالیت های شــرکت کروز و ایجاد مرکــز طراحی و تحقیقات 
قطعات پیشــرفته در شــرکت های تولید قطعات خودرو گفت: 
راه انــدازی مراکز تحقیقاتی دانش بنیان در شــرکت هایی مانند 
کروز می تواند به توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کمک کند.

نمایشــگاه خــودروی روســیه ۲۰۲۲ از تاریــخ ۳۱ مرداد تا 
۳ شــهریور ۱۴۰۱ در محل نمایشــگاه های بین المللی مســکو 
برگزار می شــود. در این نمایشــگاه ۶۰۰ شــرکت از ۱۸ کشــور 
حضور خواهند داشــت. کروز، رایزکو و ایســکرا از قطعه سازان 
برجســته ایرانــی هســتند کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور

 پیدا کرده اند.

کارنامه هوشمند تاکسیرانی به نام  
  با کدملی ۰۷۹۴۶۵۱۹۸۴ به شماره 

 شهربانی ایران ۲۲- ۶۴۴ ت ۷۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  پراید  صبا  رنگ سفید مدل ۱۳۸۰ 
به شماره پالک ۷۶ ط ۲۶۴ ایران ۱۲ و شماره موتور 

 S1412280733145 ۰۰۲۶۷۸۷۸ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی  موتور  سیکلت  پالس  رنگ مشکی 
 DKGBSF72610 مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور 
  NEO***220L9117436 و شماره شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ کمپانى خودرو ام وى ام 550 
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شماره پالك: 58 ایران 395 ج 43

MVM484FCAFH007514 :شماره موتور
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مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت تعاونى تولیدى کشاورزى دشت صدرا در نظر دارد طبق 
ماده 53 آیین نامه مالى معامالت بابت اجراى طرح فنس کشى 
18 هکتار باغ، حدود 1900 متر ، ساختن یک اتاق سرایدارى 
و انبارى هر کدام به مساحت  12 متر مربع ،بازسازى ساختمان 
شرکت به مساحت 100 متر مربع، راه اندازى سیستم آبیارى 
قطره اى باغ و محوطه سازى در ابتداى باغ ،واقع در شهرستان 
فیروزکوه روستاى آب باریک روبروى تله کابین سیب لند مى 

باشد را در مناقصه عمومى بگذارد ،لذا از افراد و مجریان طرح 
با سابقه کارى حداقل 5 سال باال و نمونه کار با قیمت مناسب 
دعوت به عمل مى آید که حداکثر تا تاریخ 1401/6/11 با 
مدیرعامل شرکت تعاونى (برادر اصغر شفیعى )به شماره 

موبایل 09127719781 تماس و مدارك و پشنهاد خود را به 
دست ایشان برسانند .

  نقطه ضعفی در بحث های ژئوپلیتیکی و راهبردی وجود دارد و آن بزرگ نمایی 
و کوچک نمایی مسائل است که باید از آن پرهیز کرد. تحلیل باید مبتنی بر واقعیت 
باشد. نه کوچک نمایی کنیم و بگوییم با توجه به سابقه تاریخی، روس ها وفای به 
عهد نداشــتند و نه بزرگ نمایی کنیم و بگوییم روس ها قرار است به تنهایی به جای 
همه شــریکان احتمالی ایران قرار گیرند. با توجه بــه اینکه درخصوص خرید گاز 
از روسیه هنوز تصمیم رســمی اتخاذ نشده است، طرح این مسائل می تواند روی 
عملیاتی کردن راهبری در حوزه انرژی اثر منفی بگذارد و منافع احتمالی کشور در 

این زمینه را با مخاطره مواجه کند.
در گزارش روزنامه شــرق مواردی به اشتباه به نقل از وزارت نفت مطرح شده 
که منبع و مرجع آن مشخص نیست. مواضع رسمی وزارت نفت از قول مسئوالن 
این وزارتخانه اعالم می شود و اظهارنظر کارشناسان و مسئوالن سابق طبعا موضع 

رسمی وزارت نفت تلقی نمی شود.
ایران به عنــوان دومین دارنده ذخایــر گازی جهان، ســومین تولیدکننده بزرگ 
و چهارمیــن مصرف کننــده بزرگ گاز جهان نیز هســت. بزرگ تریــن مانع ورود به 
بازارهــای جهان با توجه به آمار تولید و مصرف گاز، مصرف غیر بهینه گاز در همه 

بخش ها از خانگی و تجاری گرفته تا صنعت و کشاورزی است.
بدون حل این مشــکل، هر میزان به تولید گاز کشــور اضافه شود، این گاز بدون 
بهره وری مناســب در داخل ســوزانده خواهد شــد و ســهم زیادی بــه بازارهای 

صادراتی نخواهد رسید.
از این رو اســتفاده از ظرفیت ســوآپ یــا تجارت گاز با همســایگان یك راهبرد 
قابل اتــکا برای افزایش ســهم از تجارت جهانی گاز و تبدیل شــدن ایران به هاب 
گازی منطقه اســت؛ موضوعی که کارشناســان غیرسیاسی نیز عموما بر آن صحه 

می گذارند.


