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بازتاب

جوابیه وزارت راه و شهرسازي
 به گزارش «شرق»

 بدین وســیله پیرو انتشــار مطلبی در روزنامه  �
شــرق با عنوان «ابطال دستور وزیر از سوی دیوان 
عدالــت اداری درباره نظام مهندســی» به تاریخ 
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ با کد خبــر ۳۰۵۶۵۶، طبق ماده ۲۳ 
قانون مطبوعات توضیحات زیر برای انتشار ارسال 

می شود.
خواهشمند است طبق قانون ذکر شده دستور 
فرمایید مطالب ارائه شــده به منظــور تنویر افکار 

عمومی منتشر شود.
روزنامه شــرق محتوایی را با عنــوان «ابطال 
دستور وزیر از ســوی دیوان عدالت اداری درباره 
نظام مهندســی» منتشــر کرده اســت که اساسا 
این عنــوان کذب و خــالف واقع بــوده و دیوان 
عدالــت اداری بررســی مصوبــه ای مربــوط به 
۲۵ ســال پیش را در دســتور کار داشته است که 
بر اساس روندهای حقوقی، بخش نامه های وزیر 
راه و شهرسازی در گذشــته صادر و در حال حاضر 
هم بر اســاس ابالغیه ها و اختیارات عمل خواهد 

شد.
اداری،  موضــوع دادنامــه دیــوان عدالــت 
ابطال بند ج مــاده ۲۳ آیین نامــه اجرائی قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و دادنامه 
صادره ارتباطی با دستور وزیر و راه وشهرسازی در 
اســتفاده از اختیار قانونی خــود در این خصوص 
نداشته است و هیچ بخش نامه وزارتی نیز در این 
فرایند مورد خدشــه واقع نشده است. به عبارت 
دیگــر ابطال بند ج مــاده ۲۳ آیین نامــه اجرائی 
قانون، نافی صحت اقدام وزیر راه و شهرسازی در 
استفاده از اختیارات قانونی ایشان نمی باشد. پس 
از برگزاری انتخابات، افرادی که پروانه مهندسی 
ایشان به واسطه تخلف از بخش نامه های وزارت 
راه و شهرســازی، تعلیق شــده بود، دادخواستی 
مبنی بر ابطال بند ج مــاده ۲۳ آیین نامه اجرائی 
قانون نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری ارائه 
نمودنــد و این دیــوان موضوع را بررســی و طی 
دادنامه صادره، به مصوبه دولت پس از ۲۵ سال، 
به ابطال این بند رأی داده اســت که پس از ابالغ، 

اقدامات قانونی مربوط معمول خواهد شد.
با توجــه به ارتباط موضــوع، همچنین طرح 
ادعاهای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در روزنامه شرق مبنی  بر ردصالحیت های فله ای، 
تعلیق پروانه به بهانه هــای واهی، ردصالحیت 
بــدون ذکــر دلیل و به صــورت تلفنی در شــب 
انتخابــات و غیره، کذب و غیر واقــع بوده و عدم 
احراز صالحیــت و رد صالحیت تعداد محدودی 
از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان های 
نظام مهندسی ســاختمان در استان ها، همگی بر 
اســاس موازین قانونی و در حــدود اختیارات و 
وظایف قانونی توســط مراجع رســمی ذی ربط 
ازجمله مراجع اســتعالم چهارگانــه (اداره  کل 
اطالعات، اداره  کل دادگســتری، نیروی انتظامی 
و شــورای انتظامــی نظام مهندســی اســتان) و 
همچنین هیئت اجرائی انتخابات استان و با تأیید 
دستگاه نظارت بر انتخابات استان صورت گرفته 

است.
بر این اســاس، عدم احــراز صالحیت برخی 
داوطلبین عضویت در هیئت مدیره ســازمان های 
نظام مهندسی ســاختمان، مســتند به ضوابط و 
مســتندات قانونی و مــدارک متقن بوده اســت 
و افراد به دلیل عملکرد و شــرایط خود، توســط 
مراجع رسمی امنیتی و قضائی کشور رد صالحیت 
شده اند. این افراد به جای نشر اکاذیب و اتهامات 
واهــی می توانند دالیل اصلــی و واقعی این امر 
را که خــود بر آن کامال واقف اند، منتشــر کنند تا 

مخاطیان قضاوت دقیق تری داشته باشند.
ادعای رئیس شــورای مرکزی نظام مهندسی 
کشــور از دســته همان موارد مشــابه ادعاهای 
قبلی ایشــان اســت که کــذب بوده و از ســوی 
مقامات مربوط تکذیب شــده اســت. اگر منظور 
ایشــان، رد صالحیت خودشــان اســت که بهتر 
از همه می دانند رد صالحیت ایشــان نه توســط 
وزارت راه و شهرســازی که توسط مراجع رسمی 
امنیتی و قضائی کشــور به عنوان مراجع استعالم 
چهارگانــه قانونی  صورت گرفته اســت. در مورد 
رد صالحیــت دیگران هم مجددا تأکید می شــود 
دالیل رد صالحیت یا عدم احراز صالحیت تک تک 
افراد به همراه مستندات به دستگاه قضائی ارائه 
شــده است و طرح این گونه ادعاهای کذب، جز با 

هدف مظلوم نمایی و گریز از پاسخ گویی نیست.
ردصالحیت شــدگان ایــن انتخابــات، تعداد 
بســیار محدودی بودند که منطبــق با مقررات و 
قوانین، صالحیت ایشان تأیید نشده و این موضوع 
ارتباطــی با جامعــه ۵۵۰ هزار نفری مهندســان 

عضو سازمان های نظام مهندسی ندارد.
یــادآوری می شــود وزارت راه و شهرســازی با 
لحــاظ تجربیات برگزاری هشــت دوره انتخابات 
هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
در اســتان ها طــی ۲۵ ســال اخیــر، در این دوره 
ســعی نمود با رعایت ضوابط قانونی، انتخاباتی 
پرشور و با مشارکت بیشــتر اعضای سازمان های 
نظام مهندســی ساختمان در کشــور برگزار نشود 
که استقبال بی سابقه ۴۰ درصدی مهندسان عضو 
ســازمان های نظام مهندسی و رشــد مشارکت تا 
۳۰۰ درصــد در برخی اســتان ها از این انتخابات، 
مؤید پذیرش برنامه های وزارت راه و شهرســازی 

از سوی مهندسان عضو نظام مهندسی می باشد.
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آیا نفت و گاز  ایران، جنگ روسیه و غرب را پیچیده تر  می کند؟

جنگ گاز
برخی تحلیلگران بحران انرژی دنیا را فرصتی برای احیای برجام می دانند

ابراهیــم رضایی راد: ماجــرای چندین هفتــه گمانه زنی 
تحلیلگــران و جدل مقامــات قدرت های دنیــا با حمله 
روســیه به اوکرایــن، وارد مرحله تازه ای شــد و بالفاصله 
بــه یک پیش بینی درحوزه انرژی نیز جامه عمل پوشــاند؛ 
قیمت هر بشــکه نفت که سالیان سال در آرزوی بازگشت 
بــه باالی صد دالر بــود و از ۲۰۱۴ چنین عددی را به خود 
ندیده بود، بالفاصله از مرز صد دالر گذشت و حاال به ۱۳۰ 
دالر نیز نزدیک شده است. اما این پایان ماجرا نیست و حاال 
نگرانی ها درخصــوص ادامه این رونــد و افزایش قیمت 
نفت به ۱۳۰ و ۱۵۰ دالر هم بر اساس تحلیل «اویل پرایس» 
وجود دارد کــه بحرانی غیرقابل تصور در ســطح جهانی 
اســت. در صورتی که بحران اوکرایــن با آتش بس روبه رو 
نشــود و ادامه پیدا کند، چالشــی جدی در بازار انرژی به 
وجود می آید. روســیه عالوه بر صــادرات نفت، ۴۰ درصد 
صــادرات گاز طبیعی به اروپا را هــم دارد که این رقم در 
برخی کشور ها صد درصد و در برخی کشور ها بسیار کم و 
نزدیک به صفر است؛ برای مثال کشور مولداوی صد درصد 
وابسته به گاز روسیه  اســت، اما این رقم برای فرانسه ۲۴ 
درصد اســت. با شروع جنگ روسیه و اوکراین، کشورهایی 
مانند ایاالت متحده آمریکا و انگلستان خواهان تحریم های 
اقتصــادی و مالی علیه روســیه شــدند؛ تحریم هایی که 
طبیعتا منبع اصلی صادرات روســیه یعنی ســوخت های 
فســیلی، خصوصا گاز طبیعی را هدف قرار می دهد. البته 
کشور های اروپایی به خصوص آلمان درخصوص تحوالت 
اوکراین ترجیح داده اند سیاســت خنثــی را اتخاذ کرده، یا 
طرفیــن را به خویشــتن داری دعوت کنند یــا تحریم های 
ســوییفت را به صورت محــدود مدنظر قــرار بدهند که 
تحلیلگران و رسانه های معتبر دنیا ریشه این تصمیم گیری 
را انــرژی و نیاز اروپا به گاز روســیه می دانند. حاال اگرچه 
اعالم شــده کشــورهای اروپایی تحریم های ســوییفت را 
در خصوص بانک های روسیه اعمال می کنند، اما همچنان 
این تحریم ها سفت و سخت نیست و همه بانک ها و سیستم 
مال روسیه را دربر نمی گیرد. به عبارت دیگر، ریشه بسیاری 
از تصمیم ها و همچنین دلیــل برخی رفتارهای نه چندان 
قاطع برخی کشورهای اروپایی، به قصه پر از کشش انرژی 
برمی گــردد که حاال پای ایران نیز به آن باز شــده اســت؛ 
چه در بین کارشناســان داخلی و چه در نشریه های معتبر 
و نوشــته های تحلیلگران برجســته، مــدام از نقش نفت 
و گاز ایران در ادامه این بحران ســخن بــه میان می آید و 
کارشناسانی از آثار این پرونده بر جلسات فشرده مذاکرات 
برجام هم سخن می گویند. نقش و شیوه ورود ایران به بازار 
پرتنش انرژی دنیا، آن هم در این روزهای بحرانی، به شدت 
پیچیده و کالفی ســردرگم اســت. از یک طرف پیش بینی 
می شود نیاز غرب و بازار انرژی دنیا به نفت آماده صادرات 
ایران، ممکن اســت زمینه ســاز توافق ســریع تر شود و از 
طرف دیگــر یکی از تصمیم گیران مهم این مذاکرت همان 
روســیه ای است که می خواهد با کارت انرژی با اروپا بازی 
کند. در بازار انرژی دنیا دقیقا چه می گذرد و تحلیلگران چه 

پیش بینی هایی درباره نقش ایران دارند؟
 اروپا به دنبال جایگزین گاز  روسیه

کشــور های اروپایی از ســال های قبل بر اساس امنیت 
انــرژی تالش کردند سیاســت گذاری در خصوص انرژی را 
تعریف کرده و بر اساس آن عمل کنند. بر پایه امنیت انرژی، 
کشــور های اروپایی که کشور هایی مصرف کننده محسوب 
می شوند، به دنبال امنیت تقاضا و قیمت مناسب هستند. 
از سویی دیگر، این کشورها طبق یکی دیگر از ابعاد امنیت 
انرژی، در تالش برای متنوع ســازی مسیر های انرژی خود 
هســتند که این موضوع با موفقیت روبه رو نشده است. از 
همین جهت کشــور های اروپایی طرح و خطوط لوله های 
رقیب برای مســیر صادرات گاز طبیعی روســیه را دنبال و 
حمایت می کننــد. خط لوله هایی مانند ترانس خزر، باکو-
تفلیس-ارزروم، تاناپ، بلو اســتریم و تاپ در همین جهت 
است تا وابستگی کشور های اروپایی به گاز روسیه را کاهش 
دهد. برخــی از این خطوط مانند ترانس خزر در حد طرح 
باقی مانده اند یا با مشکل تأمین گاز مواجه هستند. روسیه 
هم بــرای تأمین امنیت تقاضــا اخیرا با چیــن قراردادی 
درخصوص صادرات گاز به این کشور امضا کرده است که 
ساالنه ۱۰ میلیارد مترمکعب به چین عالوه بر قرارداد های 
قبلی منتقل می کند که به نوعی امکان متنوع سازی مسیر 
صادرات برای روسیه را به دنبال دارد. اگرچه صحبت هایی 
درخصوص احتمال نقش آفرینی و جبران گاز روســیه در 
صورت قطع احتمالی توســط جمهوری آذربایجان وجود 
دارد، ولی جالب اســت بدانیم بر اســاس آمار BP، میزان 
تولید ســاالنه جمهوری آذربایجــان در زمینه گاز طبیعی 
۲۵ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۱٫۹ میلیارد مترمکعب آن 
به مصرف داخل می رســد و حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب 
ظرفیت صادرات وجود دارد که به هیچ وجه قابل قیاس با 
میزان گاز تولیدی روسیه نیست. کشور نروژ نیز اخیرا اعالم 
کرده است توان صادرات گاز به اروپا را به صورت مایع دارد 
که ذخیره ســازی های الزم برای زمستان آینده و مشکالت 
احتمالی را برطرف کند. کشور های دیگر نیز این گونه هستند 
و نمی توانیم این کشور ها را جایگزین گاز روسیه برای اروپا 
بدانیم؛ چون نیاز به میزان تولید باال، ظرفیت خالی و امکان 
صادرات احســاس می شــود و این موضوعــات قابل حل 
در کوتاه مــدت نبوده و ســرمایه گذاری و برنامه ریزی های 

بلندمدت را می طلبد.
چشــم ها خیره به ایران، دومین کشور  دارای ذخایر گاز 

طبیعی
شرایط نه چندان دلچسب کشــورهای مختلف دارای 
پتانسیل جایگزینی گاز روسیه، حاال نگاه ها را به بزرگ ترین 
غایب بازار انرژی چند ســال اخیر دنیا کشانده است؛ ایران. 
یکی از کشــورهایی که اخیرا در بازار انرژی و خصوصا گاز، 
مد نظر کشــورهای اروپایی قرار گرفته، ایران است. ایران با 
داشتن ذخایر عظیم گاز، ظرفیتی مناسب برای ایفای نقش 

در بازار جهانی انرژی دارد. ایران دومین کشور دارای ذخایر 
عظیم گاز طبیعی دنیا بعد از روســیه اســت. تحریم های 
نفت و گاز در ســال های اخیر موجب عدم توسعه میادین 
گازی و کاهش توان تولید ایران شده است؛ به گونه ای که 
بســیاری از میادین گازی ایران فقط کشف شده و توسعه و 
بهره برداری از آنها صورت نگرفته و با رشد میزان مصرف 
داخلی، مشــکالتی درخصوص میزان مصــرف در فصل 
زمســتان امسال ایجاد شده اســت. سیاست کلی ایران در 
زمینه توســعه میادین گاز طبیعی در سال های اخیر توجه 
به میدان پــارس جنوبی بوده و کمتر ســایر میادین گازی 
ایران مورد سرمایه گذاری و توسعه قرار گرفته است. برای 
درک بهتر تأثیر ســرمایه گذاری خارجی بر توسعه میادین 
و اثر تحریم ها، به مقایسه دو کشــور اول دارای ذخایر گاز 
 BP طبیعی دنیا یعنی ایران و روسیه می پردازیم. طبق آمار
ذخایر اثبات شده گاز طبیعی روسیه ۳۷ و ایران ۳۲ تریلیون 
مترمکعب اســت که البته با توجه به کشف میدان گازی 
چالوس در دریای خزر، ذخایر ایران افزایش یافته اســت. 
میزان تولید گاز روسیه ۶۳۸ و ایران ۲۵۰ میلیارد مترمکعب 
در سال اســت. از طرفی دیگر میزان مصرف روسیه ۴۱۱ و 
ایران ۲۳۳ میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۲۰ بوده است. 
به خوبی از این آمار میزان توان صادرات ایران در زمینه گاز 
طبیعی مشخص می شــود که به نوعی برخالف تحلیل ها 
تــوان ایران درخصوص نقش آفرینــی در زمینه جایگزینی 
روســیه برای بازار کشور های اروپایی اشــتباه است. نکته 
مهم در این خصوص سیاســت و دیپلماسی انرژی روسیه 
اســت که تالش می کند نقش خود به عنوان اولین قدرت 
و صادرکننده گاز را حفظ کند. صــادرات گاز ایران به اروپا 

نیازمند خطوط لوله یا LNG است.
سد راه گاز ایران به اروپا، ضعف  تکنولوژی و دیپلماسی

درخصــوص LNG زیرســاخت های الزم در ایــران و 
ظرفیت صادرات گاز طبیعی از این طریق وجود ندارد؛ زیرا 
عالوه بر زیرساخت در مبدأ یعنی ایران، در برخی کشورهای 
 LNG اروپایی شرایط و زیرســاخت های الزم برای دریافت
وجود ندارد. همین ضعف ونبود LNG موجب شــده که 
ایران نقشــی در این نــوع از صــادرات گاز طبیعی در دنیا 
نداشته باشد. برای درک اهمیت LNG کشور چین به عنوان 
بزرگ تریــن مصرف کننده انرژی در دنیا، بیشــتر واردات گاز 
خــود را از طریق LNG و از کشــور قطــر وارد می کند. در 
زمینه خطوط لوله برای انتقــال گاز ایران به اروپا نیز خط 
لولــه پارس به ترکیه بوده که ایــران از این طریق گاز را به 
اروپا صادر کند که به نتیجه نرسیده است. طرح هایی مانند 
سوآپ گازی با ترکمنستان یا خط لوله سرخس-خانگیران 
یا خــط لوله کردکوی وجود دارد کــه ظرفیت ۲۰ میلیارد 
مترمکعب ســاالنه را دارد که البته سال هاست با حداکثر 
تــوان مورد اســتفاده قرار نگرفته و ظرفیــت این حجم از 
صــادرات نیز از این طریق وجود نــدارد و همچنین انتقال 
از طریق ســوآپ طبق قرارداد میان ایران، ترکمنســتان و 
روســیه ســاالنه حدود ۱٫۵ میلیارد مترمکعب اســت که 
رقمی چشــمگیر محسوب نمی شــود. البته عدم توسعه 
همکاری های گازی با کشور ترکمنستان را می توانیم نتیجه 
تصمیمات سیاســی مدیران وقت بدانیم که موجب قطع 
این نوع همکاری در ســال های گذشــته شــده است. در 
قسمت شرقی ایران و برای صادرات گاز به هندوستان نیز 
خط لوله صلح به سرانجام نرسید و امکان صادرات گاز به 

کشور هندوستان از طریق این خط لوله میسر نشد.
 ناکامی خط لوله صلح؛ همیشــه پای روســیه در میان 

است؟
درخصوص عــدم موفقیت خط لوله صلح که از ایران 
آغاز شــده و پــس از عبور از پاکســتان به هند می رســد، 
دیدگاه هــای مختلفی وجــود دارد. یکــی از این دیدگاه ها 
نقش روسیه در این خصوص است. روسیه تمایلی ندارد تا 
جایــگاه انرژی و گاز طبیعی خود در دنیا را در خطر ببیند و 
به نوعی ایران را وارد بازی بی سرانجامی کرد که تا حاال به 
نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از دالیل عدم موفقیت این 
خط لوله را می توان البی های عربســتان سعودی و ایاالت 
متحده آمریکا عنوان کرد. پس از گفت وگو های هســته ای 
هند با ایاالت متحده آمریکا، این کشور به نوعی عدم تمایل 
برای حضور در این پروژه را علی رغم نیاز به منبع جدید گاز 
طبیعی با وجود رشــد روزافزون تقاضا در این کشور اعالم 
کرد که البی های ایاالت متحده و اجرائی شــدن سیاســت 
عدم حضور ایران در پروژه های منطقه بوده است. پاکستان 
نیز به دالیل گوناگون که به نظر می رســد نقش البی های 
سیاســی در این خصوص پررنگ بوده است، تمایلی برای 
تکمیل این پروژه با وجود حمایت مالی ایران نداشته است. 

موضوع مهم دیگر مذاکرات هســته ای و نقش ایران برای 
کاهــش بهای نفت جهانی در صورت توافق هســته ای و 

حضور بدون محدودیت ایران در بازار انرژی است.
 بحران انرژی دنیا قفل مذاکرات برجام را باز می کند؟

مذاکرات هســته ای ایــران و ۱+۵ در روز هــای اخیر با 
توجه به نوســانات اخیــر بازار انرژی بــه موضوع مهمی 
بدل شده است. ایاالت متحده آمریکا و کشور های اروپایی 
به خوبی از نقش و توان ایران در بازار انرژی آگاه هســتند. 
بر همین اساس است که ایاالت متحده با کاهش تحریم ها 
درخصوص فروش نفت به خریداران ایران، به طور ضمنی 
مجوز خرید نفت ایران را صادر کرده است. طبق آمار های 
BP، فروش نفت ایران افزایش یافته و کشورهای متعددی 
مانند چین خرید های نفت خود را از ایران افزایش داده اند. 
طبق آمار، میزان فــروش روزانه نفت ایران به باالتر از یک 
میلیون بشکه نفت رسیده اســت. در سال ۲۰۱۵ و پس از 
امضای برجام، میزان فروش نفت ایران به ۱٫۸ و در ســال 
۲۰۱۷ به ۲٫۲ میلیون بشــکه در روز رســیده بود. این آمار 
حکایت از توان بــاالی ایران درخصوص صادرات نفت در 
صورت لغــو تحریم ها دارد. ایــاالت متحده و چین تالش 
کرده اند در اقدامی هماهنگ در آغاز سال نو چینی اقدام به 

عرضه نفت به بازار داشته باشند تا کاهش قیمت نفت را 
به دنبال داشته باشد که به موفقیت نرسید. افزایش قیمت 
انرژی، عامل محرکــی برای مذاکرات هســته ای از طرف 
ایاالت متحده آمریکاســت تا عرضه نفــت ایران حتی به 
صورت موقت بتواند حجم اعتراضات داخلی درخصوص 
بهای حامل های انرژی را کاهش دهد. اخیرا نیز اعالم شده 
اســت ایران توان عرضه ۸۵ میلیون بشکه نفت به بازار را 
دارد که عددی درخور توجه است و می تواند در کوتاه مدت 
از افزایش قیمت بهای نفت جلوگیری کند، حتی اگر بحران 
و جنگ اوکراین ادامه داشته باشد. از سویی دیگر، مذاکرات 
هسته ای و توافق برجام می تواند موجب تأثیر قابل توجهی 

بر روی بخش گاز ایران شود.
دســتیابی بــه برجــام می توانــد منجــر بــه حضور 
سرمایه گذاری های خارجی و توســعه میادین گازی ایران 
شــود. جواد اوجی، وزیر نفت در آبــان ۱۴۰۰ درخصوص 
لزوم سرمایه گذاری در بخش های مختلف گاز و نفت گفته 
است بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد 
دالری است؛ موضوعی که نیاز به سرمایه گذاری و حضور 
شــرکت های خارجی و بخش خصوصی را بیش از پیش 
مورد توجه قرار می دهد. سرمایه گذاری هایی که به کاهش 

یا لغو تحریم ها سرعت می بخشد، موجب می شود شرکت 
و کشورهای عالقه مند بســیاری در حوزه نفت و گاز ایران 
ســرمایه گذاری کنند. میادین گازی که سال هاست از نبود 
سرمایه گذاری رنج می برد و همین موضوع موجب تفاوت 
میزان تولید میان ایران و روســیه درخصوص گاز طبیعی 

شده است.
به طور کلــی با وجود جنگ میان روســیه و اوکراین، 
کشــورهای اروپایــی و خصوصا ایاالت متحــده آمریکا 
به خوبی از اهمیت گاز روســیه برخوردار هستند و بعید 
به نظر می رسد به تحریم هایی علیه روسیه در این زمینه 
دســت بزنند. از سویی دیگر، دور از ذهن به نظر می رسد 
که روســیه نیز با توجه به اهمیت درآمدی گاز و تأثیر آن 
بر اقتصاد این کشــور، به قطع گاز اروپا فکر کند؛ چون در 
صورت قطع صادرات گاز، نیازمند بازار جایگزین اســت 
که بازاری این چنینی در حال حاضر برای گاز روســیه در 
وســعت اروپا وجود ندارد. ایران نیــز در صورتی که در 
ســال های گذشته ســرمایه گذاری های خارجی، توسعه 
میادیــن، ایجاد زیرســاخت های الزم اعم از خطوط لوله 
یــا فناوری LNG داشــت، می توانســت به خوبی در این 
بحران انرژی به نقش آفرینی بپردازد و موقعیت خود را 
تقویت کند. همچنین افزایش بهای نفت عالقه مندی به 
گاز طبیعی را افزایش داده است که جنگ اوکراین بهای 
گاز را نیــز افزایش داده و کشــور های واردکننده انرژی را 
دچار بحرانی جدی کرده اســت. در انتهــا باید ذکر کرد 
کشــورهایی مانند نروژ، قطر، جمهوری آذربایجان، ایران 
و کشور های دیگر را می توان مسکنی موقتی درخصوص 
بحران گاز در اروپا دانســت. چرخش و تغییر مسیر های 
انرژی کشــور های اروپایی نیــز در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیســت و یک درگیری مانند جنگ روســیه و اوکراین در 
عــرض چند روز می تواند قیمت گاز در اروپا را ۳۰ درصد 
افزایــش دهد و به هــزارو ۴۰۰ دالر برای هر مترمعکب 
برســاند. دیمیتری مدودف نیز چند روز پیش در توییتی 
اشــاره کرد که امــکان رســیدن دو هــزار دالر برای هر 
مترمکعــب گاز طبیعی صادراتی بــرای اروپا نیز وجود 
دارد. بایــد ذکر شــود که شــواهد و قرائن چــه از طرف 
روســیه و چه از طرف کشــور های اروپایی، دست کم و تا 
این مرحله از قطع نشدن واردات گاز روسیه حکایت دارد. 
دیروز البته «امانوئل مکرون» در اظهارنظری کوتاه اعالم 
کرد جنگی طوالنی در راه اســت و شاید به همین دلیل 

هم روزهای حیرت آوری در انتظار بازار انرژی دنیا باشد.


