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 مدیرعامل موسسه جهاد نصر:

50 هزار حلقه چاه کشاورزی ظرف پنج سال برق دار 
می شود

مدیرعامل موسسه جهاد نصر از هدف گذای برق دار کردن 50 هزار حلقه 
چاه کشاورزی ظرف پنج سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تامین 

اعتبار مورد نیاز، ساالنه 10 هزار حلقه چاه مجاز برق دار می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد جواد صالحی نژاد روز یکشنبه در نشست 
خبری افزود: اکنون 600 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که با 

استفاده از ژنراتورهایی که اتالف انرژی و آب را به همراه دارند، کار می کنند.
وی ادامه داد: بر اساس تفاهمی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، برق دار 
کردن 100 حلقه چاه مجاز کشاورزی به صورت آزمایشی در استان های همدان، 
ایالم، آذربایجان شرقی، فارس، تهران، کردستان و کرمانشاه از شهریورماه امسال کلید 

خورد که تاکنون 51 حلقه چاه مجاز برق دار شده است.
وی میزان اعتبار مورد نیاز برای برق دار کردن هر حلقه چاه کشاورزی را به طور 
میانگین بین 100 تا 200 میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: اکنون یارانه ای که 
دولت برای برق مصرفی چاه های کشاورزی پرداخت می کند، بیش از میزان مصرف 

سوخت است که می تواند در منافع ملی نیز تاثیرگذار باشد.
صالحی نژاد تصریح کرد: برق دار شدن چاه های کشاورزی از سیاست های دولت 
و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است که برای کاهش مصرف انرژی و سوخت )برق، 
نفت و گازوئیل(، منابع آب، کاهش آلودگحی های زیست محیطی و کاهش هزینه 

های تولید بخش کشاورزی هدف گذاری شده است.
وی اضافه کرد: اکنون سه هزار پرونده مربوط به چاه های مجاز بخش کشاورزی به 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ارسال شده تا پس از بررسی و تایید در تعامل با 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و نفت اجرایی شود.
وی ضمن انتقاد از کندی فرایند رسیدگی و بررسی صورت وضعیت برق دارشدن 
چاه های بخش کشاورزی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت گفت: در پنج ماه 
اخیر در انتظار تاییدیه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای سه هزار پرونده 
معرفی شده هستیم که در صورت تایید این سازمان بخشی از مشکالت بخش 

کشاورزی در خصوص برق دار شدن چاه های مجاز حل و فصل می شود.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر افزود: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ساالنه 10 
هزار حلقه چاه مجاز بخش کشاورزی برق دار می شود که می تواند هدف گذاری 50 

هزار حلقه چاه را برای مدت پنج سال محقق کند.
به گفته وی، برای اجرای برق دارشدن چاه های کشاورزی 80 درصد منابع از سوی 

دولت و 20 درصد از طریق کشاورزان تامین اعتبار می شود.

حضور نمایندگان ۱۲کشور جهان در نمایشگاه انرژی 
کیش

آخرین  معرفی  هدف  با  کیش  انرژی  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و دستاوردهای 
سازندگان و تولیدکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق و انرژی های 
نو، با حضور نمایندگان 11 کشور اروپایی و آسیایی، در جزیره کیش آغاز 

به کار می کند.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه که از فردا - اول بهمن ماه - به مدت چهار روز 
به میزبانی منطقه آزاد کیش برگزار می شود، حضور نمایندگان بیش از 1۳5 شرکت 

داخلی و خارجی از 12 کشور جهان نهایی شده است.
بر این اساس، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش، نمایندگانی از 
کشورهای جمهوری اسالمی ایران، بلژیک، چین، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، جمهوری 
چک، هلند، امارات متحده عربی، روسیه، کره جنوبی و آمریکا در فضای نمایشگاهی 
به وسعت 18 هزار مترمربع آخرین دستاوردها و فن آوری های مرتبط با صنایع 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی نو را ارائه می کنند. عالوه بر این، در 
حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش، سه نشست تخصصی 
با محورهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی و مدل همکاری شرکت های کوچک و 
متوسط داخلی و خارجی و نشست تسهیالت ویژه به شرکت کننده های دانش بنیان 
حوزه انرژی و تجزیه و تحلیل اقتصاد جهان و ایران و ارائه استراتژی راهبردی مناطق 
آزاد با حضور سازندگان، صنعتگران و شرکت های دانش بنیان ایرانی برگزار خواهد 
شد. به گزارش ستاد خبری نمایشگاه انرژی کیش، وزارت نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،   سندیکای صنعت برق ایران از مهم ترین 
حامیان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش هستند. این نمایشگاه 
عصر روز دوشنبه، اول بهمن ماه امسال با حضور مقامات و مسووالن صنایع نفت و 
انرژی کشور در محل نمایشگاه های بین المللی کیش به صورت رسمی افتتاح خواهد 

شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای کشور خبر داد

افتتاح ۴0 واحد تصفیه خانه آب و فاضالب
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای کشور از افتتاح ۴0 واحد تصفیه خانه 
انقالب  پیروزی شکوهمند  با چهلمین سالگرد  فاضالب هم زمان  و  آب 

اسالمی در کشور خبر داد.
ایسنا، شاهین پاکروح اظهار کرد: در همین زمان، تعداد 26 واحد  به گزارش 
تصفیه خانه  فاضالب با مجموع ظرفیت ۴8۳ هزار مترمکعب در شبانه روز افتتاح شده 

و سه میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش خود قرار خواهند داد.
وی با بیان این که در بخش آب نیز تعداد 12 واحد تصفیه خانه  با مجموع ظرفیت 
بیش از یک میلیون مترمکعب در شبانه روز راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: جمعیت 

تحت پوشش این تصفیه خانه ها پنج میلیون نفر است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای کشور هم چنین از آماده افتتاح بودن تعداد 
یک واحد تصفیه خانه  آب در شهر ازنا و چهار واحد تصفیه  خانه  فاضالب در شهرهای 
کاشان، محمودآباد نمونه، خوانسار و گلبهار خبر داد و افزود: در یک سال گذشته، 
تعداد ۷ واحد تصفیه خانه  فاضالب در شهرهای بیله سوار، رودان، استهبان، کنگاور، 
اردکان، ایوان، اهواز )شرق( به همراه 2 واحد سامانه  نمک زدایی آب در شهرهای 
بندرترکمن و بندرعباس افتتاح و به بهره برداری رسیده است. بر اساس اعالم وزارت 
نیرو، پاکروح اضافه کرد: در حال  حاضر تعداد دو واحد سامانه نمک زدایی آب در 
 BOO شهرهای بندرعباس و بندرترکمن با سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش

با مجموع ظرفیت 2۹ هزار و 500 متر مکعب در روز در دست اجراست.

یک تحلیلگر بازار مسکن مطرح کرداخبار

 جای خالی سرمایه گذاران تخصصی در بازار اجاره مسکن
یا  بازار مسکن به نبود شرکت های بزرگ  یک تحلیلگر 
و  اشاره  ایران  اجاره  بازار  در  تخصصی  سرمایه گذاران 
تاکید کرد: بازار اجاره به دلیل بازدهی کم، جذابیتی برای 

سازندگان ندارد.
نوسان های اقتصادی که از اواخر سال گذشته و در ادامه امسال 
ابتدا دامن بازار ارز و سکه را گرفت و پس از آن به سایر بازارهای 
موازی مانند بورس، مسکن، خودرو و ... نیز سرایت کرد تا قیمت ها 

در برخی بخش ها 100 درصد رشد را ثبت کند.
در کنار این رشد قیمت ها، شاهد دو رقمی شدن تورم در کشور 
بودیم به طوری که گزارش مرکز آمار بیانگر تورم 18 درصدی در 

آذرماه است.
بازارهای  در  قیمت  افزایش  بیشترین  می دهد  نشان  آمارها 
مسکن، سکه و ارز به ثبت رسیده است. در این میان، مسکن نه 
تنها در قیمت گذاری برای خرید و فروش، گرانی را تجربه کرد بلکه 
طبق روال، دامنه آن به بازار اجاره نیز رسید و توان مستاجران را 

کاهش داده است.
 عوامل موثر بر افزایش اجاره بهای مسکن

در همین زمینه مهدی سلطان محمدی تحلیلگر بخش مسکن 
در گفت و گو با ایرنا به تاثیر تورم ساخت و ساز و تورم عمومی 
بر اجاره بهای مسکن، گفت: دلیل این تاثیر آن است که اجاره 
نوعی بازدهی بازار مسکن برای سرمایه گذاری به شمار می آید که 
این بازدهی ساالنه به صورت ناخالص 5 درصد است که با کسر 
هزینه های نگهداری و مالیات و ... به ۳ درصد بازدهی خالص اجاره 

می رسد.
وی ادامه داد: بنابراین با افزایش قیمت مسکن، یا باید انتظار 
داشته باشیم این بازدهی کاهش یابد که ممکن نیست و یا اینکه 
اجاره بها نیز افزایش پیدا کند زیرا به طور تاریخی مشاهده شده که 
این بازدهی در حدود 5 درصد نوسان می کند و زیر ۴ درصد و 

باالی6 درصد نرفته است.
داشت  انتظار  نمی توان  رو  از همین  افزود:  سلطان محمدی 
قابل  بازدهی اجاره تغییرات  بازار، نرخ  با تغییرات قیمت ها در 

مالحظه ای داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری عرضه را مختل می کند

وی مداخل دولت در قیمت گذاری اجاره بها را باعث اخالل بیشتر 
دانست و گفت: مداخله دولت در قیمت گذاری به جز اینکه عرضه 
را دچار توقف کرده، مشکالت بیشتری را برای مستاجران ایجاد و 
نقل و انتقالت و قراردادهای غیررسمی را بیشتر می کند، بنابراین 
باید با پرهیز از قیمت گذاری دستوری، اجازه داد این بازار کارا 

باقی بماند.
این تحلیلگر حوزه مسکن افزود: مشکلی که وجود دارد اینکه 

میزان عرضه مسکن اجاره ای به اندازه کافی نیست در حالی که 
تقاضا در شهرهای بزرگ باال رفته اما عرضه کافی و مناسبی وجود 
تولید  تدوین شود که  است سیاست هایی  بنابراین الزم  ندارد، 

مسکن را به قصد اجاره دهی افزایش دهد.
انجام  خانوارهایی  توسط  اجاره  بیشتر  اکنون  داد:  ادامه  وی 
می شود که براساس پس انداز برای دوران بازنشستگی یک یا دو 
واحد مسکن دارند و یا کسانی که خانه ای را خریده اما به لحاظ 
مالی از محل اجاره آن واحد، اقساط را می پرازند و یا بخشی از 

هزینه خرید را تامین کرده اند.
 بازدهی بازار اجاره کم است

یا  بزرگ  شرکت های  جای  اینکه  بیان  با  محمدی  سلطان 
سرمایه گذاران تخصصی در بازار اجاره ایران خالی است، تاکید 
کرد: دولت باید سیاست گذاری هایش در جهتی باشد که این بازار 
تقویت و حمایت شود تا عرضه بیشتری در بازار اجاره اتفاق بیافتد.

به گفته وی، سخت گیری ها در بازار اجاره، فقط عرضه را محدود 
می کند و فضا از این نیز بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت می تواند وام های ارزان قیمت را در اختیار 

سازندگانی قرار دهد که قصد حضور در بازار اجاره دارند زیرا به 
دلیل بازدهی کم بازار اجاره، چندان جذابیتی برای سازندگان 

ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افرادی که خانه را اجاره 
می دهند به دنبال منافع اجاره نیستند بلکه می خواهند سرمایه 
خود را در مقابل تورم محافظت کنند، گفت: همچنین دولت 
می تواند زمین هایی را برای ساخت خانه های استیجاری در اختیار 
سرمایه گذاران قرار دهد و یا با ارائه مشوق هایی، سازندگان را به 

اجاره بخشی از خانه های ساخته شده ترغیب کند.
 کنترل تب اجاره بهای مسکن با قراردادهای بلند مدت

وی افزود: سیاست های اعمال شده در کشورهای توسعه یافته 
این سیاست ها  باید دانست که  اما  اندازه ای موثر بوده است  تا 
کوتاه مدت نیست و مداخله در بازار نرخ اجاره نیز نمی تواند کارا 

باشد.
سلطان محمدی ادامه داد: با این حال کاری که تا حدی می تواند 
در کوتاه مدت بر بازار اجاره تاثیرگذار باشد و دغدغه مستاجران را 
کم کند این است که به مستاجر اجازه داده شود در خانه ای که 

اجاره کرده تا زمانی که صاحب خانه نیازی ندارد، سکونت داشته 
باشد و هر سال باتوجه به تورم، نرخ اجاره افزایش یابد؛ در واقع 

قراردادهای بلند مدت اجاره می تواند کمک کننده باشد.
به گفته سلطان محمدی، این امر می تواند ثبات روحی و فکری 
برای مستاجران بوجود آورد و هزینه های جا به جایی را کاهش 

دهد.
 رشد قیمت مسکن بیشتر از تورم نخواهد بود

وی گفت: بعید می دانم مالیات بر عایدی تاثیر محسوسی بر 
بازار داشته باشد البته جزییات اجرایی قانون هنوز مشخص نشده 
و بازار درک روشنی از اینکه قانون و چگونگی عمل آن را ندارد 
بنابراین حتی اگر تاثیری داشته باشد، به شیوه اجرا بستگی دارد 
زیرا در صورت اجرای نادرست، همین سرمایه گذاری کنونی در 

بازار مسکن را نیز دشوارتر کرده و فضا را سخت تر خواهد کرد.
این تحلیلگر حوزه مسکن با اشاره به احتمال رکود در بازار 
می دهد  نشان  آینده  سال  برای  پیش بینی ها  افزود:  مسکن، 
قیمت ها مجال چندانی برای رشد شتابان مانند سال گذشته و 
امسال نخواهد داشت و بعید است رشد قیمت های مسکن از نرخ 

طرح سهمیه بندی بنزین اعالم وصول شد
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد.  به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در جلسه علنی صبح امروز)یکشنبه( مجلس از اعالم وصول طرح اصالح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، 

طرح سهمیه بندی بنزین و طرح استفساریه ب ماده 15۹ قانون برنامه پنجم خبر داد. به گفته وی، الیحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر در آمد به انضمام 
پروتکل الحاقی نیز اعالم وصول می شود. دوشنبه / 1 بهمن 13۹۷ / شماره 33۴

یکی از چالش های زمان تحریم، نقل و انتقال پول نفت و گاز صادراتی است؛ 
فرآیندی که به دلیل تحریم بانک های ایران در برخی مواقع ناممکن می شود 
یا شاید مشتریان نتوانند با ارز قید شده در قرارداد، پول نفت یا گاز ایران را 
پرداخت کنند؛ موضوعی که به گفته معاون وزیر نفت درحال پیگیری است.

حسن منتظر تربتی ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان را کشورهایی دانست 
که درحال حاضر از ایران گاز وارد می کنند و به ایسنا گفت: دریافت پول گاز از این 
کشورها در این برهه که ایران در شرایط تحریم به سر می برد، توسط شرکت ملی 
گاز، بانک مرکزی و وزارت نفت دنبال می شود و پیش بینی می کنیم مشکلی در این 

راستا وجود نداشته باشد.
وی، به این سوال که مشتریان گاز ایران، همه ی پول گاز وارداتی را پرداخت 
کرده اند یا خیر، پاسخ داد: پرداخت های قبلی را گرفته ایم و برای پرداخت های جدید 

هم منتظر تصمیم های بانک مرکزی خواهیم بود.
جزییات صادرات گاز به ارمنستان

بر اساس این گزارش، ایران و ارمنستان سال ٢٠٠٤ میالدی )١٣٨٣ شمسی( یک 
قرارداد تهاتر گاز و برق برای مدت 20 سال امضا کردند که بر اساس آن، گاز صادراتی 
ایران به مصرف نیروگاه های تولید برق در ارمنستان می رسد و در عوض، ایران از 
ارمنستان، برق وارد می کند. هم چنین ارمنستان از اواسط سال ٢٠٠٩، واردات گاز 

از ایران را آغاز کرده است.
بر اساس قرارداد تهاتر برق بین ایران و ارمنستان برای صادرات گاز و دریافت برق، 
در هشت ماهه امسال، 250 میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر شده است. 
ایران از طریق مرز نوردوز با یک خط لوله اختصاصی ۳0 اینچ به طول 110 کیلومتر 

در تبریز، روزانه حدود یک میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر می کند.
هم چنین در سال 1۳۹5، طبق قرارداد، ۳65 میلیون مترمکعب و در نیمه نخست 
امسال، 250 میلیون مترمکعب گاز از این خط لوله به ارمنستان صادر شد، البته 

ظرفیت ساالنه خط لوله صادراتی حدود 2 میلیارد و ۳00 میلیون مترمکعب است.
ایران در ازای یک مترمکعب گاز، سه کیلووات ساعت برق از ارمنستان در مرز 
تحویل می گرفت که این میزان هم اکنون به ۳,2 کیلو وات ساعت برق افزایش یافته 
است، به گفته مسووالن وزارت نیرو و شرکت برق، در تابستان امسال ۳00 مگاوات 
برق از ارمنستان و 150 مگاوات برق از جمهوری آذربایجان به ایران وارد شده است.
صادرات پنج میلیارد و ۴00 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه در نیمه نخست 

سال
از سوی دیگر، ایران در نیمه نخست امسال، در مجموع پنج میلیارد و ۴00 میلیون 
مترمکعب گاز از مرز بازرگان به ترکیه صادر کرد. ایران به طور میانگین، روزانه حدود 
۳0 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه گاز صادر می کند. هم چنین قرارداد ایران با 
ترکیه، ساالنه است که بر اساس آن، حجم مشخصی را باید در طول یکسال به ترکیه 
تحویل دهد؛ بر این اساس زمانی که مصرف داخلی زیاد می شود مانند زمان اوج 
مصرف در زمستان، حجم صادرات به ترکیه کاهش داده می شود. حجم صادرات به 
ترکیه هم در طول سال ۹5، هشت میلیارد مترمکعب و در نیمه نخست امسال، در 

مجموع پنج میلیارد و ۴00 میلیون مترمکعب بوده است.
صادرات گاز به ترکیه با ادامه خط لوله دوم سراسری انتقال گاز که منبع اصلی 
تامین گاز پاالیشگاه گازی فجر جم است، انجام می شود و این خط لوله تا قزوین ادامه 
می یابد و از آنجا یک خط لوله به سمت استان آذربایجان غربی منشعب می شود و 
سرانجام این گاز را در مرز بازرگان، به ترکیه صادر می کنیم. خط صادراتی به ترکیه 
که از قزوین منشعب می شود و تا آذربایجان ادامه دارد هم ۴8 اینچ است و از تبریز 
تا بازرگان نیز قطر آن ۴0 اینچ می شود که افزون بر تامین بخشی از مصارف داخلی، 
آذربایجان در انتها، گاز را تحویل مرز صادراتی می دهد؛ ایستگاه های قزوین، خرمدره، 
زنجان، هشترود، تبریز و مرند به وسعت 6۹6 کیلومتر روی این خط قرار دارند که 

درمجموع خط دوم آذربایجان نامیده می شود.

آخرین میزان صادرات گاز به عراق
طبق آخرین آماری که ازسوی حمیدرضا عراقی - مدیرعامل سابق شرکت ملی 
گاز ایران - به ایسنا اعالم شد، روزانه به دو نقطه در عراق،   2۷ میلیون مترمکعب 
گاز صادر می شود که با میزان گازی که به ترکیه صادر می شود، برابر است. نیروگاه 
عراق از گاز ایران استفاده می کند و روشنایی عراق تا حد زیادی منوط به گاز ایران 
است. به طور کلی از ابتدای سال تا مردادماه، یک ونیم میلیارد مترمکعب گاز به بغداد 

صادر شد.
البته اخیرا، ایران و عراق درباره نحوه پرداخت پول گاز صادراتی، دچار چالش 
شده اند و درحالی که طبق قرارداد، عراقی ها باید پول گاز را با یورو پرداخت کنند، 
بر پرداخت با دینار اصرار دارند. موضوعی که هنوز از سوی مقامات ایرانی مورد قبول 

واقع نشده است.

به نظر می رسد خط لوله پیشنهادی روسیه برای انتقال گاز 
بیشتر از میادین این کشور به آلمان قادر نیست از مانورهای 

ژئوپلیتیکی و اظهارات جنجالی دو طرف رها شود.
مدیره  هیات  رییس   - ایشینگر  ولفگانگ  ایسنا،  گزارش  به 
کنفرانس امنیتی مونیخ - اخیرا اظهار کرد که آلمان باید خط 
لوله گازی نورد استریم 2 را با وجود مخالفت آمریکا و نگرانی های 
با  باید  آینده  انرژی  پروژه های  اما  فزآینده تکمیل کند  داخلی 

هماهنگی با اتحادیه اروپا انجام بگیرد.
این  دالری  میلیارد  پروژه 11  این  ابتدایی  نقص  افزود:   وی 
آلمان  دولت  دادند  اجازه  اروپایی  پیمان های  که  بود  حقیقت 
این پروژه را صرفا تجاری به حساب آورد. در حالی که مقامات 
آمریکایی مدتی است که این پروژه را به خصوص با توجه به 
الحاق منطقه کریمه اوکراین به روسیه در سال 201۴ و سایر 
اقدامات مسکو در سال های اخیر، دارای ماهیت سیاسی می دانند 

اما مقامات اروپایی منکر چنین چیزی هستند.
طبق گزارش رویترز، ایشینگر درباره رها کردن این پروژه که به 
تاریخ تکمیل خود در اواخر سال 201۹ نزدیک شده است، هشدار 
داد و با اشاره به سیاست خارجی آلمان گفت: گفتن این که این 
پروژه را فراموش کنید، برای سیاست خارجی آلمان خوب نیست.

این پروژه خط لوله گازی 11 میلیارد دالری به مسافت 1222 
کیلومتر از بستر دریای بالتیک از میادین گازی روسیه تا آلمان 
امتداد پیدا می کند و مسیرهای زمینی در اوکراین، لهستان و 
بالروس را دور می زند. این پروژه ظرفیت ساالنه 55 میلیارد متر 

مکعب خط لوله نورد استریم فعلی را دو برابر خواهد کرد و انتظار 
می رود تا پایان سال آینده عملیاتی شود.

ژئوپلیتیکی ترین خط لوله جهان
خط لوله نورد استریم 2 شاید حتی در سطح شخصی میان 
ترامپ و آلمان همواره منبع بحث و مرافعه بوده است. ترامپ در 
یک دیدار با خبرنگاران و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو پیش از 
نشست سال گذشته ناتو در بروکسل که از رسانه ها منتشر شد، 
گفت: درست نیست که آمریکا برای دفاع اروپایی ها در برابر روسیه 
هزینه پرداخت کند در حالی که آلمان - بزرگترین اقتصاد اروپا - از 

قراردادهای گازی با مسکو حمایت می کند. روسیه به نوبه خود 
و بدون هیچ تعجبی این خط لوله را صرفا یک سرمایه گذاری 

تجاری می داند.
ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان اوایل هفته گذشته پس از 
این که اظهار کرد: شرکت های آلمانی مشارکت کننده در پروژه 
نورد استریم 2 در صورت ادامه آن ممکن است هدف تحریم قرار 
بگیرند، طوفان رسانه ای به پا کرد. گروه رسانه ای دویچه وله آلمان 
گفت: اظهارات اخیر گرنل به شدت غیرمعمول بوده و احتماال 

باعث تنش جدید میان واشنگتن و برلین می شود.

اگرچه ترامپ بابت سیاسی کردن این خط لوله آماج انتقاد قرار 
گرفته است، اما رؤسای جمهور سابق آمریکا شامل باراک اوباما 
و جورج دبلیو بوش نیز به دلیل نگرانی های امنیتی با این خط 
لوله مخالف بودند. با توجه به اقداماتی که والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روسیه در طول دو دوره ریاست جمهوری خود در مدت 
15 سال انجام داده است، این نگرانی های امنیتی را موجه می کند.

به عالوه شمار رو به رشدی از روس ها وجود دارند که با اقدامات 
ژئوپلیتیکی پوتین که تحریم های متعدد و دشواری اقتصادی قابل 

مالحظه را برای روسیه به ارمغان آورده است، موافق نیستند.
نورد استریم ۲ طبق برنامه پیش می رود

نظر می رسد  به  این حال  با  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
پروژه ساخت خط لوله نورد استریم 2 طبق برنامه پیش می رود 
و وابستگی اروپا به انحصار گازی چند دهه ای روسیه را طوالنی 
می کند. برخی از کشورهای اروپایی نظیر لهستان و کشورهای 
حوزه بالتیک تالش کرده اند با خرید LNG آمریکا و همچنین 
قطر و سایر بازیگران با استفاده روسیه از سالح گازی مقابله کنند 
اما در حال حاضر و در آینده LNG توان رقابت با گاز ارزان تر 

روسیه را ندارد.
آلمان هم گویا اخیرا تسلیم فشارهای ترامپ شده و اعالم کرده 
زیرساخت LNG خود را توسعه خواهد داد که شامل امضای 
قراردادهای LNG با تولیدکنندگان آمریکایی است. اگرچه این 
امر ریسکهای ناشی از عملیاتی شدن خط لوله نورد استریم 2 را 

کاهش نداده اما حداقل تنوع عرضه ایجاد می کند.

جنجالی ترین خط لوله گازی دنیا


