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مقدمه
افزایش جمعی��ت جهان هم زمان ب��ا افزایش 
تقاض��ا ب��رای رف��اه و زندگی بهتر، توس��عه 
اقتص��ادی و رش��د را ب��ه دغدغه بس��یاری از 
کش��ورهای جهان تبدیل کرده است. این در 
ش��رایطی اس��ت که فرس��ایش محیط زیست 
و آلودگی هوا و دسترس��ی به انرژی ارزان و 
پاک به عنوان یکی از نتایج توس��عه، تبدیل به 
یک بحران اساسی در نظام های اقتصاد سیاسی 
ملی ش��ده اس��ت. در این میان در پاسخ به دو 
چالش تغییرات نامطلوب اقلیمی و دسترس��ی 
پایدار به انرژی، بس��یاری از کشورها درصدد 
اس��تفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر برآمده اند. 
مزیت ه��اي اقتصادي، فني و زیس��ت محیطِي 
گاز طبیعي، در مقایس��ه با س��ایر س��وخت ها 
باعث ش��ده تا اهمیت آن ب��ه عنوان یک منبع 
مهم ان��رژي تجدیدپذیر، افزایش یابد. گاز به 
لح��اظ ارزش حرارتی در ی��ک میزان واحد، 
40 درص��د ح��رارت بیش��تر از زغال س��نگ 
تولی��د می کند و البته پاک تر اس��ت.به همین 
دلیل برخی کارشناسان معتقد هستند که قرن 
21، قرن گاز خواهد بود به گونه ای که رش��د 

مصرف گاز هم اکنون از نفت بیشتر است. 

تقاضا برای گاز در سال 2014 به 3404 میلیارد متر مکعب رسید. در 
10 س��ال گذشته، سهم گاز طبیعی از مجموع کل انرژی مصرفی تولید 
ش��ده از منابع مختلف در جهان از 23,1 درصد به 23,7 درصد افزایش 
یافت��ه و تولید آن با رش��د 21,7 درصدی به 3461 میلیارد مترمکعب در 
سال رسیده است. مصرف جهانی گاز طبیعی در این دوره نیز با افزایش 
694 میلیارد مترمکعبی، 3393 میلیارد مترمکعب در س��ال است. بر این 
اس��اس تقاضا برای گاز، بیشترین رش��د را در میان سوخت های فسیلی 
تا س��ال 2035 میالدی خواهد داشت و ساالنه 1,9 درصد به آن افزوده 
می ش��ود. نس��بت مصرف گاز در سبد انرژی در س��ال 2035 به 26,11 
درصد می رس��د و تا س��ال 2040 این مقدار به س��طح 5848 میلیارد متر 
مکعب خواهد رس��ید. با این اوصاف گاز به تدریج به عنوان س��وختی 
س��الم و پر کاربرد در بازار ان��رژی جای خود را ب��از می کند. افزایش 
تجارت گاز طبیعی باعث افزایش همبستگی میان جوامع شده و به امنیت 

نظام بین الملل کمک خواهد کرد. 

نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سازماندهی بازار گاز 
»جی ای سی اف« )مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز1( که تشکیل 
آن با پیش��نهاد مقام معظم رهبری و جمهوری اس��المی ایران آغاز 
ش��د، با داش��تن 42 درصد از تولید گاز جهان، 67 درصد از ذخایر 
گازی ، 38 درص��د از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت 

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. Gas Exporting Countries Forum
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تحلیل

اشاره:

دکتر حسن شکوه*

 .برگزاری اجاس مجمع کش�ورهای صادر کننده گاز از دو بعد سیاس�ی و اقتصادی دارای دستاوردهای قابل قبولی بود
به لحاظ سیاسی اجاس تهران، با اهمیت ترین نشست تاریخ جی ای سی اف بود. سران 9 کشور عضو به عنوان میهمان 
ویژه به تهران سفر کردند. تعداد شرکت کنندگان و نیزجنبه های سیاسی دیدار رئیس جمهور روسیه با مقام معظم رهبری 
و تأثیر آن بر فضای منطقه ای و جهانی چش�مگیر بود. این امر تاش برای کم رونق کردن این نشس�ت را با شکس�ت 
مواجه کرد. همچنین از منظر اقتصادی دو سند راهبردهای گاز و سند چشم انداز بازار جهانی گاز در این اجاس ارائه شد.
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گاز طبیعی مایع ش��ده )ال ان جی(، می توان��د در اوضاع کنونی که 
بازار و جغرافیای اقتص��ادی جدید با محوریت انرژی های پاک در 
حال شکل گیری است، تأثیر مثبت و تعیین کننده ای داشته باشد. در 
این چارچوب بس��یاری از کارشناسان و کش��ورهای عضو مجمع، 
معتقدند ک��ه اولویت اصلی مجمع صادرکنن��دگان گاز باید تعیین 
سازوکار و اثر گذاری بر شکل گیری قیمت و تعیین منافع اقتصادی 
کش��ورهای عضو باش��د. به عبارت دیگر بدون مشخص شدن نظام 
قیمت گذاری عادالنه منافع مورد انتظار ایران و سایر کشورها تأمین 

نخواهد شد. 
در مقاب��ل دبیر کل مجمع و برخی دیگر از کارشناس��ان اقتصادی 
ب��ا رد اولویت قیمت گذاری معتقدند کش��ورهای غرب��ی برای ایجاد 
تصور منفی علیه مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز در افکار عمومی 
و جلوگیری از تاثیرگ��ذاری این مجمع تالش می کنند مجمع جهانی 
کشورهای صادرکننده گاز را به سازمان اوپک و موضوع تعیین قیمت 
پیوند بزنن��د. از این رو مجمع، اهداف بلند مدت تر و بنیادی تری را مد 
نظر قرار داده اس��ت. به عبارت دیگر از منظر دبیرکل مجمع، عملکرد 
جی ای سی اف با س��ازمان اوپک متفاوت است. کارکرد اصلی جی 
ای س��ی اف، رص��د و نظارت ب��ازار جهانی گاز اس��ت در حالی که 
اوپ��ک در پی مدیریت عرضه نفت و کنترل قیمت ها اس��ت. هر چند 
در نشس��ت های خصوصی مجمع، صادرکنن��دگان گاز موضوع نظام 
قیمت گذاری عادالنه و بایس��ته های مورد نیاز در این عرصه را مطرح 
کرده اند اما بر اس��اس اساس��نامه جی ای سی اف، این مجمع پایگاهی 

برای مبادله اطالعات و تجربیات بین اعضا خواهد بود.
همچنین از آنجا که بر اس��اس اس��اس نامه، حاکمیت کش��ورها 
ب��ر مدیریت ذخایر گازی محترم اس��ت، این مجمع برای کش��ورها 
سهمیه تعیین نمی کند، بلکه با رصد بازار جهانی فرصت برنامه ریزی 
و سیاس��ت گذاری را ب��رای کش��ورهای عضو فراه��م و با همکاری 
سازمان های بین المللی، یک سازوکار مبادله اطالعات ایجاد می کند 
که جی ای س��ی اف در رأس آن اس��ت. از نظر برخی وزرا نیز- از 
جمله وزیر نفت جمهوری اس��المی ایران-، مجمع کشورهای صادر 
کننده گاز در حال حاضر نمی تواند بر عرضه و قیمت گاز تأثیرگذار 
باش��د. اگرچه هنگامی که مجمع به س��مت ف��روش گاز به صورت 
تک محموله حرکت کرد و می��زان فروش ها افزایش پیدا کرد، قطعاً 
این مجمع در قیمت گاز نیز می تواند تأثیرگذار باش��د. بر این اساس 
افزایش و تداوم ظرفیت فروش، تأثیر عمده بر قیمت خواهد گذاشت. 

بنابراین دو عام��ل ذخائر و ظرفیت تولید در 
ساماندهی بازار در آینده مؤثر است. 

ظرفیت و عملکرد  ایران به عنوان عضو 
مؤسس و دبیر مجمع صادرکنندگان گاز  
ای��ران با دارا بودن 18 درص��د ذخایر گاز و 
10 درص��د ذخایر نفت در رده اول و س��وم 
ذخای��ر هیدروکربن��ات دنی��ا می تواند نقش 
تعیین کنن��ده ای در چارچوب جی ای س��ی 
اف برای س��ازماندهی بازار انرژی و اقتصاد 
بین الملل در بلندمدت ایفا کند. بر این اساس 
ن��گاه ایران به عنوان رئی��س دبیر خانه مجمع 
صادرکنندگان گاز در دو س��ال گذشته این 
بوده که جی  ای س��ی اف به یک س��ازمان 
تأثیر گذار مهم در اقتصاد بین الملل بدل شود. 
در ای��ن راس��تا ایران تالش زی��ادی را برای 
جهانی کردن این مجمع انجام داده اس��ت به 
گونه ای که مجمع کش��ورهای صادرکننده 
گاز در دو سال گذشته از یک مجمع اداری 
به یک س��ازمان مطرح بین المللی مبدل شده 
اس��ت که با نهاده��ای بین الملل��ی از جمله 
مجمع جهانی انرژی1 ارتباطات خوبی برقرار 

کرده است.
در این راس��تا ج��ودی یا»ابت��کار مبادله 
بین س��ازمان ها« توس��ط دبیر خانه  اطالعات 
مجمع ایجاد ش��ده اس��ت. جودی ی��ا پایگاه 
داده جهان��ی گاز ب��ه عنوان منبع��ی جامع از 
آماره��ای دوره ای صنع��ت گاز دنیا اس��ت 
که 80 درصد از تولی��د و مصرف جهانی را 
شامل می ش��ود و با 73 عضو )مصرف کننده 
و تولید کننده( ارتباط دارد. سازمان های مهم 
بین الملل��ی مانند آژان��س بین المللی انرژی، 
انرژی  ان��رژی، س��ازمان  بین المللی  مجم��ع 
آمری��کای التی��ن2، س��ازمان همکاری های 
1. IEF
2. OLADE
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اروپا،  اتحادیه  اقتص��ادی آسیا-اقیانوس��یه1، 
س��ازمان ملل، اوپک و جی ای س��ی اف در 
این طرح همکاری دارند. بر این اساس یک 
پایگاه مبادله اطالعات در داخل مجمع ایجاد 
ش��ده اس��ت که براس��اس آن، اطالعات 18 
عضو مجمع گردآوری شده و در اختیار همه 

اعضا قرار می گیرد. 
در داخ��ل دبیرخانه یک گ��روه نظارت 
تح��والت ش��امل قیم��ت گاز در بازارهای 
جه��ان، قرارداده��ای گازی، می��زان فروش 
گاز به ص��ورت روزان��ه را در اختیار وزرای 
کش��ورهای عضو ق��رار می  ده��د. این گروه 
با بررس��ی هم��ه بازارها و انرژی ه��ای مورد 
استفاده در جهان یک الگوی بسیار پیشرفته و 
کامل برای اقتصادسنجی جهانی گاز تدوین 
کرده است که پیش بینی را بر اساس آمارهای 
مرب��وط ب��ه 133 کش��ور جه��ان، میدان ها و 
مخ��ازن آنها انج��ام می دهد. ب��ا طراحی این 
الگو سنجش آمار انواع مصارف کشورها از 
جمله مصارف نیروگاه��ی، صنعتی، خانگی 
و ص��ادرات آنها به تفکیک خ��ط لوله و ال 
ان جی محاسبه ش��ده و بیشترین میزان تولید 
و مصرف بر اس��اس مناطق تعیین می شود. به 
این ترتیب روشن خواهد شد که چه مناطقی 
قابلیت تبدیل شدن به »هاب انرژی« را دارند. 
ای��ن اطالع��ات، تصمیم گیری ه��ا را ب��رای 
کشورهای عضو آسان خواهد کرد. همچنین 
طی دو س��ال گذش��ته این گروه به پیش بینی 
روند ب��ازار گاز در میان م��دت و بلندمدت 
پرداخته و توان تعیین استراتژی بازار را دارد.  
در عی��ن حال دبیر خانه در ح��ال برنامه ریزی 
سیاستی برای تسهیل روابط گازی میان اعضا 
نیز هست. در این راستا سامانه ای برای سوآپ 

گاز میان اعضا تهیه شده است. 

1. APEC

اهداف و دستاوردهای نشست مجمع صادرکنندگان گاز در تهران
نخستین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در آبان ماه 1390 
در دوحه و دومین نشس��ت در تیرماه 1392 در مس��کو برگزار شد. 
نشس��ت سوم در تهران در آبان 1394 با ش��عار »گاز طبیعی سوخت 
منتخب برای توس��عه پایدار« برگزار شد. بررسی بیانیه پایانی نشست 
س��وم در تهران و اهداف آن یعنی آگاهی از توانایی های کشورهای 
عضو به عن��وان صادرکنندگان گاز طبیع��ی در زمینه برنامه ریزی و 
مدیریت مؤثر توس��عه منابع گاز طبیعی و مش��ارکت در ارتقاء آن، 
امنیت عرضه گاز طبیعی و ثبات بازار مالی در تأمین س��رمایه گذاری 
کافی، تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین کش��ورهای عضو 
مجمع از طریق تبادل اطالعات، تأکید بر مزایای گاز طبیعی به عنوان 
منب��ع پاک و اهمیت تعیین ارزش منصفانه و معقول منابع گاز طبیعی 
با توجه به چالش های ناش��ی از نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی و 
نگرانی های زیست محیطی، توجه به امنیت تقاضا و عرضه و همچنین 
اعمال سازوکارهای باثبات، بازار شفاف و عاری از محدودیت های 
ناشی از مقاصد سیاسی و تصمیمات یک جانبه نشان دهنده آن است 
که برگزاری اجالس مجمع کش��ورهای صادر کننده گاز از دو بعد 
سیاس��ی و اقتصادی دارای دس��تاوردهای قابل قبولی بوده است. به 
لحاظ سیاس��ی اجالس تهران، بااهمیت ترین نشس��ت تاریخ جی ای 
سی اف بود. سران 9 کشور عضو به عنوان میهمان ویژه به تهران سفر 
کردند. از نقطه نظر تعداد ش��رکت کنندگان، اجالس وزراء و سران 
مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز در تهران بی سابقه بود. والدیمیر 
پوتین پس از 8 س��ال بار دیگر به تهران سفر کرد. جنبه های سیاسی 
دی��دار وی با مقام معظم رهب��ری و تأثیر آن بر فض��ای منطقه ای و 
جهانی چشمگیر بود. این امر تالش برای کم رونق کردن این نشست 

را با شکست مواجه کرد. 
از منظ��ر اقتص��ادی دو س��ند راهبردهای گاز همچنین س��ند 
چش��م انداز ب��ازار جهان��ی گاز ب��ه روای��ت مجمع کش��ورهای 
صادرکنن��ده گاز در ای��ن اجالس ارائه ش��د. موضوعات مهمی 
مانن��د مخالفت ب��ا تحریم ی��ک جانبه کش��ورها علی��ه اعضای 
GECF، توجه به محیط زیست و ایجاد حساسیت درباره مصرف 
س��وخت های آالینده نظیر زغال سنگ هم در این اجالس مطرح 
و بعنوان بیانیه نشس��ت سران تصویب شد. از سوی دیگر اجالس 
سران کشورهای گازی در تهران طلیعه ورود مجدد ایران به بازار 
انرژی بود. تداوم دبیر کلی حسین عادلی برای دوره دوم موفقیت 
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دس�تاورد  ایج�اد  و  تاثیر گ�ذاری  ت�داوم 
عمل�ی اقتص�ادی مس�تلزم طراح�ی راهب�رد 
م�ورد تواف�ق در زمین�ه گاز و دوری از غلب�ه 
سیاس�ی کاری بر روند کارشناس�ی اقتصادی 
و مناف�ع ملی در داخل و خ�ارج، جذاب کردن 
الگ�وی قراردادهای خارجی، برداش�تن موانع 
سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری و ارتقای 
س�طح تولید و صادرات هوشمندانه گاز است
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دیگری بود. عادلی، نخس��تین ایرانی اس��ت که پ��س از پنج دهه 
توانس��ته بر مسند ریاست و دبیرکلی یک س��ازمان مهم اقتصادی 

در جهان تکیه کند.

 رایزنی ه��ای دو و چن��د جانب��ه رئیس جمهور، وزی��ر نفت، وزیر 
امورخارجه و دبیرکل مجمع و مس��ئول ام��ور بین الملل وزرات نفت، 
تالشی در جهت تأثیر گذاری حداکثری ایران در استفاده از این فرصت 
بدست آمده بود. ایران در حاشیه اجالس، همکاری های دو و چندجانبه 
مؤثر با دیگر اعضا را در دس��تور کار قرار داده بود. زنگنه با الکس��اندر 
نواک وزیر انرژی روس��یه دیدار کرد. مذاکرات جدی با روسیه و چند 
شرکت از ترکمنستان برای انجام سوآپ گاز انجام شد. همچنین عبداهلل 
سالم البدری دبیرکل سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
آلدو فل��ورس کویرگان، دبیرکل مجمع بین المللی انرژی در نشس��ت 
تهران حضور داش��تند. در بیانیه پایانی مجمع بر اهمیت »امنیت انرژی« 
و لزوم توج��ه به »تغییرات اقلیم��ی«، تأکید ویژه ای ش��د، موضوعاتی 
که برای جلب اعتماد جهانی به جی  ای س��ی اف بس��یار ضروری  بود. 
ارس��ال پیام اعالم عالقه و آمادگی هم��کاری این اجالس به کنفرانِس 
کاپ 21 در پاری��س که در صدد دسترس��ی به توافق��ی بین المللی در 
مس��ائل و سیاست های مربوط به تغییر اقلیم بود نیز گام مثبتی در جهت 

اه��داف راهبردی به ش��مار می آی��د. با همه 
این تحوالت و دس��تاوردها باید توجه داشت 
ک��ه ت��داوم تأثیر گ��ذاری در اقتص��اد انرژی 
جهانی صرفا با داش��تن ذخائ��ر گاز و فعالیت 
دیپلماتی��ک امکان پذیر نیس��ت بلکه افزایش 
تولید و دسترسی به بازار نیز از اهمیت زیادی 

برخوردار است.  

 بازار جهانی گاز و کم و کیف حضور ایران  
در شرایط کنونی گرفتن سهم بازار صادرات 
گاز مهمتر از قیمت های اولیه صادراتی است 
زیرا در آینده بازار اش��باع ش��ده و دسترسی 
به بازار، محدود خواهد ش��د. ضمن این که 
وقتی کش��وری به دریافت کننده گاز تبدیل 
ش��د، قیمت ب��ه تدریج اصالح می ش��ود. با 
این اوص��اف و در ای��ن ش��رایط، ایران در 
بازار های صادراتی جای��گاه چندانی ندارد. 
ایران نخس��تین دارن��ده ذخای��ر گاز در دنیا 
اس��ت که با روند تولید کنونی تا 120 س��ال 
گاز خواهد داش��ت. این در حالی است که 
برخ��ی از تأمین کنن��دگان گاز اروپ��ا، تنها 
کمتر از 20 تا 30 س��ال دیگ��ر دارای منابع 
گازی هس��تند. در واقع ایران با داشتن 33,8 
تریلی��ون مترمکع��ب ذخایر اثبات ش��ده در 
جایگاه نخست دارندگان ذخایرگازی جهان 
قراردارد اما میزان تولید و صادرات با حجم 
ذخائر تناس��بی ندارد. این در حالی است که 
ایران با توجه به اهمیت ذخائر خود، می تواند 
بازیگ��ر مؤث��ر و تغییر دهنده ب��ازار گاز در 
سال های آینده به ش��مار آید. با وجود این، 
رقابت ه��ا در بازار گاز، نکت��ه ای قابل تأمل 
ب��رای برنامه ریزی های آینده ای��ران در این 
عرصه اس��ت. به عنوان نمونه قطر عمده گاز 
تولیدی  را پیش فروش کرده و میادین گازی  
خ��ود را به جز میدان ب��رزان، که حدود 10 
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میلیارد مترمکعب ذخیره دارد، توس��عه داده 
است. روس��یه نیز اغلب میادین گازی خود 
را توس��عه داده و رقم بزرگی را به صادرات 
اختصاص داده در حالیکه در عمل جمهوری 
اسالمی ایران، تنها یک درصد صادرات گاز 
دنیا را داراست. اگرچه تحریم های اقتصادی 
یک��ی از دالی��ل عم��ده این امر محس��وب 
می ش��ود اما ایران قبل از اعمال تحریم های 
گس��ترده س��ال های اخیر هم نتوانس��ته بود 
س��هم مهمی از بازار صادراتی گاز کس��ب 
کن��د. تنها بازار صادرات��ی گاز ایران، به جز 
صادرات حجم کوچکی به ارمنستان، ترکیه 
بوده اس��ت. این در حالی است که دستیابی 
به جایگاه س��وم صادرکننده گاز در جهان با 
سهم 8 تا 10درصدی از تجارت جهانی گاز 
از جمل��ه اهداف مندرج در افق چش��م انداز 
1404 در بخش گاز کش��ور است. در کنار 
اختالفات سیاس��ی و جذاب نب��ودن الگوی 
قراردادهای نف��ت و گاز و نگاه منتقدان که 
طوالنی  مدت ب��ودن قراردادهای گازی را با 
قیمت پایین قابل اصالح ندانس��ته و آن را به 
زیان منافع ملی می دانند، نزاع های سیاس��ی، 
در کن��دی و تأخی��ر در فراین��د تولید نقش 
داش��ته اس��ت.  ای��ن در حالی اس��ت که بر 
اساس بررس��ی های موجود تا حدود 5 سال 
آینده قیمت ه��ای باالیی برای گاز نمی توان 
پیش بینی کرد زیرا افزایش عرضه گاز توسط 
کش��ورهای مختلف تولید و صادرکننده به 
ویژه روسیه و قطر، سایه کاهش شدید قیمت 
نفت خام و در نهایت زمستان مالیم در اکثر 
کشورهای نیم کره شمالی زمین، زمینه برای 
ادامه سقوط قیمت گاز در بازارهای آسیایی 
و اروپای��ی را فراهم کرده اس��ت. عالوه بر 
این اعالم شرکت اندونزی دونگی-سنورو1 
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مبن��ی بر عرضه 36 محمول��ه گاز طبیعی مایع2 به صورت بلندمدت و 
تک محموله و افزایش21 درصدی صادرات این گاز از س��وی قطر 
به کش��ورهای اروپای��ی همچون انگلیس، هلن��د و بلژیک از ابتدای 
س��ال  جاری میالدی، برنامه جدید ژاپن به منظور کاهش س��هم گاز 
و مدیری��ت مصرف گاز و ازس��رگیری تولید ب��رق در نیروگاه های 

هسته ای باعث تداوم کاهش قیمت گاز شده است.
درحال حاض��ر متوس��ط مصرف س��االنه گاز در ژاپ��ن به عنوان 
بزرگترین کش��ور واردکننده گاز طبیعی مایع)ال.ان.جی( در جهان، 
حدود 131 میلیارد مترمکعب بوده که این کشور قصد دارد مصرف 
گاز را با اجرای یک برنامه جامع تا سال 2030 میالدی به 92 میلیارد 
مترمکعب کاهش دهد. احتمال آغاز صادرات گاز آمریکا از طریق 
محموله ه��ای گاز طبیعی مایع، افزایش عرضه آن توس��ط اس��ترالیا، 
روس��یه، گینه اس��توایی و کش��ورهای ش��رق آفریقا از دیگر دالیل 

تضعیف بازار گاز در بلندمدت به شمار می رود. 
 در ش��رایطی ک��ه قیمت گاز رو به کاهش اس��ت، در داخل هیچ 
راهبرد مش��خص و مورد توافقی در حوزه گاز وجود ندارد. تولید در 
حد قابل قبولی نیس��ت، به طوری که تولید گاز ایران در س��ال 2013، 
166.6 میلیارد مترمکعب بوده اس��ت. در س��ال گذش��ته، 202 میلیارد 
مترمکعب گاز در کش��ور تولید ش��ده که با احتس��اب گاز وارداتی، 
این مقدار به 207 میلیارد مترمکعب رس��یده است. با این حال در حال 
حاضر تزریق گاز به چاه های نفت با تاخیر روبرو است و پتروشیمی ها 
با مشکل تامین خوراک ارزان روبرو هستند. مصرف داخلی در بخش 
خانگی به دلیل عدم مصرف بهینه نیز به ش��دت رو به افزایش اس��ت. 
به عبارت دیگر در کنار رش��د اندک تولید بخش مهمی از تولید گاز 
داخلی در ح��دود 500 میلیون متر مکع��ب در روز در بخش خانگی 
مصرف می ش��ود که به اندازه مصرف کل اتحادیه اروپا اس��ت. میزان 
ص��ادرات نیز اندک بوده و اگرچه به گفته مس��ئوالن ظرفیت افزایش 
صادرات ایجاد شده ولی این امر مستلزم قرارداد جدید صادراتی است. 
عالوه بر این روزانه حدود 27 میلیون مترمکعب گاز نیز از ترکمنستان 
وارد کشور می شود که در صورت تشدید سرمای هوا، میزان واردات 
گاز از این کش��ور افزایش خواهد یافت که حداکثر 30 تا 31 میلیون 

مترمکعب خواهد بود.
 صادرات گاز به اروپا نیز به موضع و دیدگاه ترکیه در مورد نحوه 
دریاف��ت گاز ایران، بس��تگی دارد. به این معنی که آی��ا ترکیه گاز را 
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از ای��ران تحویل و خ��ود صادر خواهد کرد یا ح��ق ترانزیت دریافت 
می کن��د. نرخی که ترکیه برای دریافت حق ترانزیت گاز اعالم کرده 
است، بس��یار باالس��ت. به همین دلیل ایران تصمیم گرفته است برای 
صادرات گاز به اروپا به دنبال ایجاد واحدهای ال ان جی باش��د که در 
دوران پساتحریم این امر در اولویت قرار دارد. بر این اساس راه اندازی 
کارخانه نیمه تم��ام 10 میلیون تنی ال ان جی و امض��ای قرارداد برای 
تولی��د گاز طبیعی مایع از گازهای در حال س��وختن میدان فروزان در 

حال پیگیری است.
 اولوی��ت دیگر ص��ادرات گاز ایران به کش��ورهای همس��ایه و 
حاش��یه خلیج فارس اس��ت. امارات متحده عربی، کویت و عمان از 
عمده ترین مش��تریان گاز طبیعی وارداتی از ایران هس��تند و تاکنون 
مذاکرات متعددی با مقامات کش��ورهای مزب��ور برای تجارت گاز 
ص��ورت گرفته که تازه ترین آن، امضای توافق نامه بین ایران و عمان 
ب��رای خط لوله دریایی صادرات گاز به این کش��ور بوده اس��ت. در 
صورت تحقق این طرح، عمان می تواند صادرات ال ان جی خود از 
طری��ق گاز طبیعی وارداتی از ایران را به ح��دود دو برابر ارقام فعلی 
برس��اند. عالوه بر این قرارداد صادرات روزانه 25 میلیون مترمکعب 
گاز ایران به بصره عراق برای دوره 6 ساله امضا شده است. بر اساس 
ای��ن قرارداد، ش��رکت گاز ایران در فصول س��رد روزانه 20 میلیون 
مترمکع��ب و در فصول گ��رم نیز روزانه 35 میلی��ون مترمکعب گاز 
به بص��ره عراق صادر می کند. صادرات گاز کش��ورمان به بصره در 
مرحله نخست برای روزانه 7 میلیون مترمکعب پیش بینی شده که در 
سه مرحله به 20 میلیون مترمکعب خواهد رسید. زیرساخت های الزم 
برای ص��ادرات گاز به منطقه بغداد فراهم ش��ده و انتظار می رود در 

آینده نزدیک، صدور گاز به این منطقه آغاز شود.

نتیجه گیری 
مجم��ع صادرکنندگان گاز، به عنوان یک تش��کل اقتصادی با توجه 
ب��ه ظرفیت کش��ورهای مؤس��س و عض��و در تولی��د و عرضه گاز، 
نقش مهمی در س��اماندهی به بازار ان��رژی و تاثیر گذاری در اقتصاد 
بین المل��ل ایفا خواهد کرد. ایران به عن��وان عضو این مجمع با توجه 
به این که دارنده اول ذخائر گازی جهان اس��ت، نقش مهمی در این 
فرایند می تواند ایفا کن��د. اولویت کنونی این مجمع و ایران با توجه 
ب��ه کاهش قیمت گاز در 5 س��ال آینده دسترس��ی به بازار و س��پس 
اصالح قیمت اس��ت. در حال حاضر ای��ران به عنوان دبیرکل مجمع، 

ت��الش زیادی در ارتقای کیفی س��ازمان در 
ایج��اد هماهنگی در بین کش��ورهای عضو، 
سیاست گذاری و سازماندهی بازار و افزایش 
تأثیر گذاری جهانی ایفا کرده اس��ت. نشست 
تهران دستاورد مهمی به جهت دیپلماتیک و 
اقتصادی بود. اما تداوم تاثیر گذاری و ایجاد 
دس��تاورد عملی اقتصادی مس��تلزم طراحی 
راهب��رد مورد توافق در زمین��ه گاز و دوری 
از غلبه سیاس��ی کاری بر روند کارشناس��ی 
اقتص��ادی و منافع مل��ی در داخل و خارج، 
جذاب ک��ردن الگوی قراردادهای خارجی، 
برداش��تن موان��ع س��رمایه گذاری خارجی، 
ج��ذب فن��اوری و ارتق��ای س��طح تولید و 
صادرات هوشمندانه گاز است. این امر قطعا 
بر توس��عه صنعت پتروشیمی، تکمیل ارزش 
و رونق صنعت س��اخت تجهی��زات داخل و 
تحقق اقتصاد مقاومت��ی، تأثیر مثبتی برجای 
خواهد گذاشت. با این اوصاف ایران بازیگر 
مؤث��ری در ب��ازار گاز خواهد بود به ش��رط 
آنک��ه موانع پیش روی توس��عه ظرفیت را از 

میان بردارد.




