نرسی قربان ،کارشناس انرژی در گفتوگو با «ایران»:

رئیس سازمان اورژانس در گفت وگو با «ایران» خبر داد:

ردیابیمکانهایمصدومین
روی نمایشگر اورژانس

سوآپ گاز دستاوردی استراتژیک
برای ایران است

در صفحه زندگی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید

سال بیست و هفتم شماره  7790یکشنبه  14آذر  29 1400ربیع الثانی  16 1443صفحه

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1500تومان Sunday 5 Dec. 2021

«ایران» از کاهش شتاب اصلیترین متغیر اثرگذار بر تورم گزارش میدهد

«ایران» از دالیل وقوع درگیری مرزی هفته گذشته
بین نیروهای مرزی ایران و افغانستان گزارش میدهد

توقف چاپ پول بدون پشتوانه

خاک جا مانده
پشت دیوار مرزی سیستان

بهزودی حد فاصل مرز رسمی کشور با افغانستان که با
دیوار امنیتی فاصله چند کیلومتری دارد با سیم خاردار
مشخص میشود

دولت سیزدهم برای جبران کسری بودج ه برخالف گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و به چاپ پول روی نیاورد
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«ایران»گزارشمیدهد:روایت رسانههاوکارشناسانغربی
ازمذاکراتوینچیست؟

ایران منسجم
امریکا سردرگم

3

با امضای  4سند همکاری میان ایران و سوریه رقم خورد

تغییر فاز همکاری
از سیاسی به اقتصادی

2

دربی  97جذاب و تماشاگرپسند نشد
 10کارت زرد داشت و گل نداشت

ساعتی در قدیمیترین کارگاه
سفیدگری مس تهران

 60سال
روسفیدی
10

سندروم
صفر  -صفر

14

تقویت نظام انرژی کشور با قرارداد سه جانبه «سوآپ گاز»
رضا نوشادی

مدیرعامل مهندسی و توسعه گاز

طــی هفته گذشــته قــراردادی ســه جانبــه میــان ایران،
ترکمنســتان و آذربایجــان بــرای ســوآپ (جابهجایــی)
گاز منعقــد شــد .طبق معمــول ،گــرد و غبــار برآمده از
کشــمکشهای معمول سیاســی کمتر اجازه داد چهره
بیغبــار ایــن اقدام بــه نمایش گذاشــته شــود ،امــا این
قرارداد پس از یک دوره فترت پنجســاله در روابط گازی
ایران و ترکمنســتان در حالی منعقد شــد که یک رابطه
تخریب شده (بین ایران و ترکمنستان) ذیل این قرارداد
را احیا کرد و با وجود حل نشــدن مناقشــات گازی که بر
روابــط تجاری دیگر بین دو کشــور ســایه افکنده بود این
قــرارداد موفق شــد روابــط بــا آذربایجان را نیــز بیش از
قبل گرما ببخشــد .به طور خالصه اقــدام ایران از منظر
مفاهیــم امنیــت انــرژی ،پایــداری شــبکه و دیپلماســی
انرژی به شرح زیر قابل واکاوی است:
الف-امنیتانرژی:
در ادبیــات کالســیک امنیــت انــرژی ،از چهــار محــور
اساســی امکانپذیــری ( ،)Availabilityدسترســی
( ،)Accessibilityاســتطاعت ( )Affordabilityو
مقبولیت ( )Acceptabilityنام برده شــده اســت .فاکتور
امکانپذیــری بــه وجود منابــع انرژی تأکیــد دارد و عامل
دسترســی به فاکتورهای ژئوپلیتیک و مســیرهای انتقال
انرژی میپردازد .در این چهارچوب ،متنوعســازی منابع
و مســیرهای انتقال انرژی یکــی از مهمترین راهکارهایی
است که میبایســت مد نظر سیاستگذاران بخش انرژی
قرار گیرد .از اینرو انعقاد قرارداد جابهجایی گاز عالوه بر
ایجاد یک منبع ثانویه جهت تأمین بخشی کوچک از نیاز
گاز مصرفی کشور ،نه تنها باعث افزایش ضریب اطمینان
شبکه انتقال گاز در فصول سرد شده ،بلکه در آرام نمودن
فضای امنیتی موجود در محور همسایگان شمالی ایران
یعنی آذربایجان و ارمنستان نیز میتواند مؤثر واقع شود و
شاخصهای امنیت انرژی کشور را بهبود دهد.

گزارش «ایران» درباره تشدید
مشکالت معیشتی افراد دارای
معلولیت در دوران کرونا

 4کارشناس داوری :صحنه پنالتی روی ژستد
از چشم داور دور ماند
از  60بازی برگزار شده در فصل جاری لیگ برتر
تاکنون یک چهارم بازیها بدون گل بوده است
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یادداشت

قانونحمایتاز
معلوالنبهطورکامل
اجراییشود

ب-پایداریشبکه:
پایــداری ( ،)Stabilityبهعنــوان توانایــی نظــام
انــرژی در کارکــرد نرمــال ســامانههای متصل بــه هم با
محدودیتهــای فنــی در مواجهــه با شــرایط عملیاتی
نامناســب یــا رویدادهای اضطــراری تعریف میشــود.
ایــن مفهــوم در مقیــاس زمانی بســیار کوتــاه (از دقایق
تــا ســاعتها) و مقیاسهــای بزرگتــر روزانــه معنــی
پیدا میکنــد و با مفاهیم دیگری نظیــر انعطافپذیری
( )Flexibilityو تابآوری ( )Resilienceمتفاوت اســت.
انعطــاف پذیــری ،نیز توانایــی نظام انرژی در پاســخ به
تغییرات ســریع و نامتعادل عرضه و تقاضا و تابآوری
بهعنــوان توانایــی نظام انــرژی در مدیریت شــوکهای
ناگهانی و گذرا تعریف میشوند که در بعد زمانی میان
مدت (روزها تا هفته ها) معنی پیدا میکنند .همچنین
تعریــف نیرومنــدی ( )Robustnessتوانایــی یک نظام
انــرژی در ســرمایه گــذاری و مدیریــت طرحهــای بلنــد
مــدت و بهکارگیری منابع انرژی مناســب با قیمتهای
اقتصــادی اســت کــه در مقیــاس بلنــد مــدت (ماهها تا
سالها) معنا مییابد.
در صــورت بــاال رفتــن بیــش از انــدازه مصــرف گاز،
در سرشــاخههای شــبکه انتقــال گاز حداکثر افت فشــار
حادث خواهد شــد و بخش شــمال شــرق کشــور نسبت
به منابع عمومی گاز مخازن کشــور در جنوب بیشــترین
افــت فشــار را دارد و گاز بایــد بــا صــرف انرژی زیــاد و از
طریــق ایســتگاههای متعدد فشــارافزایی گاز به شــمال
شــرق کشــور منتقل شــود .در این خصوص گاز دریافتی
از ترکمنســتان اگرچه به لحاظ حجم در مقایسه با توان
تولیــد کشــور عدد کمی اســت ،لیکن ســهم بســزایی در
پایداری شبکه شمال و شمال شرق ایفا خواهد کرد ،لذا
در شــرایطی که ناترازی در سامانه عرضه و تقاضای گاز
کشــور از قبل پیشبینی شــده و اقداماتی در چهارچوب
مدیریــت آن در حــال انجــام اســت ،قلمفرســایی در
خصــوص حجم این گاز ،تنهــا حاکی از غفلت یا تغافل
نگارندگان از تفاوت این مفاهیم باشد .بنابر موارد پیش
گفته قرارداد ســوآپ گازی ایران و ترکمنســتان میتواند

امیرمحمد نوری بیات

کارشناس مسائل استراتژیک

قبــل از شــروع دور جدیــد مذاکــرات ویــن ،یکــی از
شــروط ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ،ارائه
ضمانت عینی از سمت طرفهای غربی بود .ارائه
تضمیــن ،خواســته بحقی بــود که دولت ســیزدهم
بــرای جلوگیــری از وقــوع اتفاقهایــی مانند خروج
امریکا از برجام در سال  1397مطرح کرد.
بعــد از بیــان لــزوم ارائــ ه تضمیــن ،عــاوه بــر
مقامات غربی ،عدهای در داخل نیز از عدم واقعی
بودن این خواســته صحبت کــرده و عالوه بر متهم
کــردن ایران به جــدی نبــودن در مذاکــرات ،اظهار
کردند کــه در روابط بینالملــل هیچگونه تضمینی
نمیتوان ارائه داد .همچنین بعضی از سناتورهای
امریکایــی از این نیز جلوتر رفته و گفتند که حتی در
صورت ارائه تضمین و تبدیل شــدن برجام به یک
قانون در کنگره نیــز ،رئیسجمهور بعدی امریکا از
آن خارج خواهد شد.
ëëویژگی ضمانت عینی
ضمانــت مطــرح شــده از ســمت ایــران دارای
ویژگیهایی اســت کــه طرفهای غربــی به صورت
عامدانــه آن را نادیده میگیرند .حرف اصلی ایران
در ارائــ ه ضمانــت ،ایجاد یک توافق متوازن اســت.
زمانــی کــه یــک توافــق در عناصــری ماننــد میزان
بازگشــتپذیری ،زمان ،هزین ه تعهدات و ...متوازن
منعقد شده باشد ،باعث میشود تا طرف خاطی یا
از توافق خارج نشود و یا در صورت خروج ،متحمل
هزینه سنگینی به واسطه اقدام متقابل طرف دیگر
شود .به عبارت دیگر ،ضمانت حقیقی در توافقات
بینالمللــی نه در روی کاغــذ ،بلکه در وجود اصلی
به نام اقدام متقابل است.
ایــن نــوع توافق ،عــاوه بــر مزیت مطرح شــده
فوق ،گذشــته ســیاهی را که امریکا و اروپا به واسطه

ششصد و هشتاد و پنج

سال بیست و هفتم
شماره 7789
شنبه
 13آذر 1400
 28ربیعالثانی 1443

جفت پوچ
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در این دیدار هفت بازیکن ،دو مربی و یک سرمربی کارت زرد گرفتند
فرهاد مجیدی ادعا کرد داور در دقیقه  87پنالتی استقالل را نگرفت
یحیی گل محمدی :باید از موقعیت ها استفاده می کردیم

دوز اول
عکس :محمدرضا عباسی /مهر

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه
در اطالع رسانی مجازی
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واکســـن
تزریق شده

دوز دوم
دوز سوم

مجــموع واکســن تزریق شـده

57.993.547
47.929.171
1.220.439

107.143.157

مبتالیان جـدید در
 24ساعت گذشته

بهبود یافته

2157

جانباختـگان
در 24سـاعت
گـــــذشته
مـجـمــوع
جانباختگان
مـجـمــوع
مبتــالیـان
بستری

5.916.199

58

ادامه در صفحه 2

130.124

6.131.356

463

سرپایی

مبتــالیان بســتری در
بخش مراقبتهای ویژه

1694
3278

نفـر

افزایشاستانهایبدونمرگومیرکرونایی

بیان این موضوع ،نویسندگان ،ضمانتی جایگزین را
بــا عنوان «ضمانت فنی» مطــرح میکنند .این نوع
ضمانــت بنابر ادعاها ،به دلیــل دارا بودن اقدامات
فیزیکی و ســازمانی قابل مشاهده برای همه ،مانند
همکاری در پروژههای فنی مشــترک تعریف شــده
در توافــق ،میتوانند عالوه بر دوام تعهدات ،منافع
طرفین را نیز تأمین کنند.
بایــد به این نکته توجه داشــت که ظاهر مطلب
اشــاره شــده موضوعــی خوب و درســت اســت ولی
در ادامــه ،زمانی کــه مقاله به مصداقهــا و اهداف
اقتصادی مطرح شده از طرف نویسندگان میرسد،
باطن سرابگونه خود را نشان میدهد.
ایــن مقالــه بــه اقداماتی چــون نوســازی ناوگان
هوایــی و ســرمایهگذاری در بخش خودروســازی به
عنــوان مناقع اقتصــادی توافق اشــاره میکنــد ،اما
اشــارهای به مسیر رســیدن به این اهداف نمیکند.
چنانکه قبل از برجام نیز به اهدافی مانند دستیابی
به  100میلیارد دالر درآمد ارزی اشــاره میشــد ،اما
چــون مســیر آن مشــخص نبــود و ضمانتــی بــرای
همکاری بانکی وجود نداشت هیچگاه دسترسی به
درآمدهای ارزی به راحتی امکانپذیر نبود.
مقالــه همچنیــن بــه مشــکالتی چــون ریســک
اقتصادی ناشــی از تحریمها نپرداخته و مســیر رفع
این ریســکها و ســاختار تحریمها مشــخص نشــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بعضــی مصادیــق و اهداف
بیــان شــده نیز در گذشــته مطرح و به دلیــل ناتوانی
و بیمســئولیتی طــرف اروپایی شکســت خوردهاند.
به عنــوان مثال ،در این مقاله صحبــت از ایجاد یک
بانــک تجاری جدید به منظور تســهیل روابط بانکی
بــه میان آمده اســت .حال ســؤال اینجاســت ،طرف
اروپایــی کــه حتــی در ایجــاد یــک کانال مالــی مانند
اینستکس ناتوان بود ،چگونه میخواهد از ایجاد یک
بانــک تجاری جدید بــا هدف بیان شــده ،حمایت و
وزارت خزانهداری امریکا را مجبور به همکاری کند؟

نفـر نفـر

سالم علیکم
احتراماً خواهشــمند اســت در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه ،سهشنبه مورخ
 1400/8/11صفحه یک با عنوان قطعی آسانســور مترو چهل تن دوالب ،پاســخ زیر در
همان صفحه به چاپ برسد :با سالم ،احتراماً ضمن تشکر از مسافر گرامی و همچنین
ســپاس از آن روزنامــه وزین به خاطر انعکاس دیدگاههــا و نقطه نظرات خوانندگان و
ظرفیت ایجاد شــده جهت تعامل و پاسخگویی به شــهروندان و مسافران محترم ،به
اطالع میرســاند آسانسورهای ایســتگاه متروی چهل تن دوالب ،ســالم و آماده بهکار
میباشند و این شرکت پیگیر دریافت استاندارد است تا آنها را راهاندازی و فعال کند.
محسن محمدیان
مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بینالملل

یادداشت

عدم انجام تعهداتشــان رقــم زدند جبران میکند.
خروج امریکا از برجــام ،اعمال تحریمهای جدید،
معطل کردن ایران در این توافق توســط اروپاییها
و در نهایــت عــدم انجــام تعهداتشــان ،مســائلی
اســت کــه عــدهای ســعی دارنــد بــا نادیــده گرفتن
تجربــه آســیبهای عــدم وجــود ایــن تضمینهــا،
اهمیــت ضمانت عینی را به حاشــیه ببرنــد .البته،
خوشــبختانه سیاســتهای دولــت ســیزدهم در
مذاکرات ،نشان از شکست این پروژه دارد.
ëëفعال شدن جریان فریب
خواســت ه ایــران در ارائــ ه ضمانــت عینــی بــه
قــدری دارای منطــق و اســتدالل محکــم بــود ،کــه
جامعــه نخبگانــی و مقامــات جوامــع مختلف نیز
بــه مشــروعیت ایــن خواســته اعتــراف کردنــد .بــه
عنوان مثال ،میخائیل اولیانوف ،نمایند ه روسیه در
ســازمان ملل ،در ســخنانی درخواســت ضمانت از
امریکا توسط ایران را منطقی دانست.
بعد از ایجاد جوی در فضای بینالملل در جهت
تأییــد ارائ ه ضمانت از ســمت طــرف غربی ،جریان
فریب شروع به کار کرده و با به حاشیه بردن مسأله
و طرح موضوعاتی غیرواقعی ســعی در ذبح کردن
ایــن طرح دارند .در روزهای اخیر ،مقالهای با عنوان
«تضمینهای فنی بــرای بازگرداندن و حفظ توافق
هســتهای» توسط دو مرکز «بورس و بازار» و «شبکه
راهبری اروپا» منتشر شد ،که در بعضی روزنامهها و
خبرگزاریهای داخلی نیز منعکس شد.
در این مقاله ،بیان شــده اســت که ضمانتهای
سیاســی و حقوقــی که بــه طور معمــول در توافقات
بینالمللــی مطــرح میشــوند ناکارآمــد بــوده و
نمیتواننــد از به هــم خوردن یک توافــق جلوگیری
کنند .به عنوان مثال در این یادداشت ،خروج امریکا
از برجــام به عنوان عدم کارآیی ضمانت سیاســی و
ناتوانــی دیــوان بینالمللی دادگســتری در مواجهه
بــا امریــکا در قضیه پیمان مــودت ،به عنــوان عدم
کارآیی ضمانت حقوقی مطرح شــده اســت .بعد از
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هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و
پیشــنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما
همراه باشید ،بگویید و بنویسید

به تقویت نظام انرژی کشور از منظر فاکتورهای پایداری
و نیرومندی سامانه ارزیابی گردد.
ج-دیپلماســی انــرژی :انعقاد قرارداد ســوآپ گازی
ایــران و ترکمنســتان در شــرایطی حاصل شــد کــه هنوز
اختالفــات حقوقــی گازی دو کشــور که از دولــت تدبیر و
امیــد به ارث رســیده ،مختومه نشــده و بدتــر از آن ،این
اختالفــات ســایر روابــط تجــاری دو کشــور را نیز شــدیداً
متأثــر کــرده اســت .اگــر بــه ایــن وضعیــت ،تالشهای
ایاالت متحده را اضافه کنیم که با فشــارهای سیاســی و
در چهارچــوب پروژههایــی شــبیه بــه  USAidبا کمک و
مشاوره فنی و مالی به کشورهای منطقه در جهت حذف
ایران از کلیه پروژهها و مســیرهای مبادله و ترانزیت کاال
و انرژی گام بر میدارد ،اهمیت انعقاد چنین قراردادی
بیش از پیش نمایان میشود ،چرا که در صورت توسعه
همکاریهــا میــان ایــران و ترکمنســتان ،نه تنهــا امکان
حذف و غیراقتصادی شدن این دو خط لوله وجود دارد،
بلکه گزینههای دیگری نظیر پاکســتان ،عمان ،امارات و
عــراق نیز به صــف متقاضیان گاز ترکمنســتان از طریق
ایران افزوده خواهد شد.
در حال حاضر باید شــرایط مردم ایران اســامی و
انقالبــی را درک کرد کــه هزینه اقدامات ناصواب قبلی
در ارجــاع بیدلیــل پرونــده گازی ایــران و ترکمنســتان
بــه داوری را میپردازنــد؛ پروندهای کــه در همان دوره
صــدارت دولت دوازدهــم و در زمان حضور ژنرالهای
مدعــی ،به محکومیت ایران (شــرکت ملــی گاز ایران)
انجامید .اهالی فن میدانند که تحلیلهای غیرعلمی
و غیرفنــی ،قــادر نیســت تالشهــای دامنــه دار انجام
شــده برای احیــای روابــط گازی ایران و ترکمنســتان را
زیر ســؤال برده و جای متهم و شــاکی را عوض کند .به
امیــد اینکه ســطح این همکاریها در ایــن حد متوقف
نشــود و بــا گســترش حجم ســوآپ (جابهجایــی) گاز و
افزایــش تعداد کشــورهای حاضر در قــرارداد عالوه بر
برخــورداری از منافع تجــاری ناشــی از جابهجایی گاز،
ســایر منافع تجــاری و امنیتی منطقهای را برای کشــور
تأمین و تضمین نمود.
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