سخن سردبیر

دریای نفت
س���ومین منبع بزرگ نفت وگاز دنیا در دریای
خزر واقع اس���ت .این ذخایر عظیم ،که کانون
تشنجات سیاسی شدهاند ،در آینده موجب نا
آرامیهای حادی در منطقه خواهند شد.
دریای خ���زر ،بزرگترین دریاچهی دنیا ،عموم ًا
به خاطر خاویارش ش���هرت دارد .اما بزودی،
ش���هرت این دری���ا دیگر ن���ه به خاط���ر تنها
خاویارش ،که به لحاظ منابع عظیم نفت وگاز
نیز خواهد بود.
آخری���ن تحقیقاتیکهکارشناس���ان غربی پس
از فروپاش���ی اتحاد شوروی به عمل آوردهاند،
نش���ان میدهدکه دریای خزر ب���ا بیش از 68
میلیارد بش���که ( 9/092میلیارد تن) نفت ،پس
از خلیج فارس و سیبری مقام سوم ذخایر نفتی
را در جهان داراست .با این همه چنین به نظر
میرسدکه ذخایر نفت این منطقه بسیار بیشتر
از مقداری اس���تکه بر آوردهای اولیه نش���ان
دادهاند .به زبان تخصصی ،ذخایر نفت منطقه
در طبقه بن���دی  A+B+C1ق���رار میگیرد،
که معادل اس���ت با «حتمی-نسبت ًا حتمی-
احتمالی».
مقدار ذخایرگاز نیز به همان میزان چش���مگیر
اس���تک���ه ذخایر نف���ت .ذخای���رگاز طبیعی
قزاقس���تان بهتنهای���ی در ح���دود  8/1تریلیون
مترمکعب تخمین زده ش���ده است .عالوه بر
این ،ترکمنستان و اوزبکستان نیز منابع بزرگ
گاز در اختی���ار دارند ،هر چند نه به مقدارگاز
قزاقس���تان .خالصه اینکه در ژرفنای حوزهی
دریای خزر یک الدورادوی جدید وجود دارد.
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از ای���ن رو میت���وانگفت منطق���هی خزر در
قرنی که پیش رو داریم ب���رای دنیای صنعتی
یکی از استراتژیکترین و حیاتیترین مناطق
خواهد بود .همچنین احتمال میرود یک رشته
درگیریهای قهر آمیز و جنگ قدرت ،در تمام
سطوح ،در این منطقه به وقوع بپیوندد.
البت���ه درگیریها و جنگهای قدرت از همان
فردای س���قوط اتحاد ش���وروی در سال 1991
آغاز ش���ده اس���ت .وقایع قهر آمی���زی که در
منطق���هی چچن میگذرد ش���اخصترین این
درگیریهاست ،هر چندکه از اولین آنها بسیار
فاصله دارد ،و شاید آخرینشان نیز نباشد .ستیز
قدرت تنها در س���طح منطقهای جاری نیست،
بلکه بین روس���یه از سویی و ایاالت متحده از
س���وی دیگر نیز جریان دارد .برای مثال ،وقتی
ک���ه در ژوئن س���ال  1993پی���اده نظام روس
(لشگر  104و  )107به باکو لشگرکشید ،دولت
ض���د روس وقت آذربایجان قصد داش���تکه
قراردادی  30ساله با یک کنسرسیوم آمریکایی
امضا کند .چند روز بعد دولت ناسیونالیس���ت
آذربایجان س���قوط کرد و ایلچی بیگ رییس
جمهور مجبور شد از باکو بگریزد.
در عمان س���ال روسیه مانع از امضای قرارداد
دیگری شد ،که قراردادی بود بین دولت باکو
و شرکتی آمریکایی درخصوص احداث خط
لولهای که میبایست نفت را از بخش شمالی
ایالت قره باغ بهگرجستان و از آنجا به ترکیه و
سپس به دریای مدیترانه انتقال دهد.
در س���ال  1994روس���یه بار دیگر و این بار به
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قص���د جلوگیری از انتقال نفت از راه ایران در
قضایا مداخلهکرد .ارمنستان با پشتیبانی روسیه
منطقهی فیزولی چسبیده به مرز ایران را اشغال
کرد .بنا به این دالیل آمریکاییها ،که س���عی
دارند احتیاجات نفتی خود را از منابع پراکنده
تأمینکنند ،احساسکردندکه حقوق تجاریشان
در معامله با هر یک از دولتهای مس���تقل-
در این مورد مشخص آذربایجان -تهدید شده
است.
اما جنگ بر س���رکنترل ال���دورادوی خزر در
واقع چند س���ال پیش از اینها آغاز شده است
یعنی درست پس از سقوط اتحاد شوروی در
سال  .1991این جنگ سه بعد عمده دارد-1 :
مسأله حق مالکیت نفت-2 ،مساله مشارکت در
تولید -3،مشکالت مربوط به انتقال آن.
مساله حق مالکیت به این علت ایجاد شده است
که پنج کش���وری که با دریای خزر همجوارند
(روس���یه ،آذربایج���ان ،ایران ،ترکمنس���تان و
قزاقستان) هنوز در مورد تعیین مرزهای دریایی
خود به توافق نرسیدهاند .بهطور کلی قاعده بر
این اس���ت که مرزهای دریایی هرکشور در 12
کیلومتری ساحل مشخص میشود .اما از این
مرز گذشته ،در ترسیمات مربوطه این کشورها
نکات مبهم فراوانی وجود دارد.
در زمان رژیم ش���وروی از این لحاظ مشکلی
وجود نداشت ،زیرا مالکیت دریا مشترک بود،
البته به اس���تثنای قس���مت متعلق به ایران ،که
مرزهایش در قرن نوزدهم مش���خص شده بود.
بر خالف سه جمهوری سابق شوروی همجوار

دریای خزر ،روس���یه تاکیدکرده است که مایل به
ادامهی ترتیبات همان حق مالکیت مشترک سابق
است .گذش���ته از این ،روسیه به علت موقعیتش
در مقام جانش���ین شوروی مدعی استکه ذخایر
موجود در خارج از مرز  12کیلومتری س���احل،که
با امکانات شوروی کشف شدهاند ،باید همچنان
جزو مالکیت مشترک تلقی شوند.
این ادعای روس���یه با مخالفت شدید آذربایجان،
ترکمنس���تان و قزاقستان روبرو شده است .این سه
کش���ور ،بعالوهی اوزبکس���تان ،بهخوبی آگاهند
که در پس این درخواست روسیه چه نیتی پنهان
اس���ت :تمایل به تس���لط بر ذخای���ر دریای خزر.
نپذیرفتن خواس���ت روسیه از س���وی اینکشورها
همچنین به دلیل مالحظاتی در رابطه با س���رمایه
گذاران غربی اس���ت .ش���رکتهای نفتی غربی
مایل نیس���تندکه سرمایهشان را در شبکهای بهکار
بیندازندکه تحتکنترل مطلق روسهاست .از آنجا
که ذخایر نف���ت وگاز این منطقه به طور تقریبی
تنها تجلی واقعی استقالل جمهوریهای نوبنیاد
حوزهی دریای خزر و یگانه وس���یله برای پیشبرد
پروژههای توس���عه و پیشرفت آنهاست ،و نیز تنها
امکانی است که احتما ً
ال با توسل به آن از روسیه
فاصله میگیرند ،نپذیرفتن تز مالکیت مش���ترک
پیشنهادی روس���یه از سوی این جمهوریها قابل
درک است.
تولید
با وجودی که مس���أله حق مالکیت هنوز الینحل
مانده ،جمهوریهای ح���وزهی دریای خزر برای
برقراری ارتباط با ش���رکتهای نفتی غربی وارد
عمل شدهاند .در این زمینه آذربایجان پیشکسوت
است ،و این هم به دلیل جنگ با ارمنستان بر سر
ایالت مورد مش���اجره قره باغ اس���ت،که طی آن
دولت آذربایجان به این برداشت رسیدکه روسها
از ارمنستان پش���تیبانی میکنند ،همچنین به این
دلیل که خاطر نشان کندکه آذریها استقالل خود
را جدی تلقی میکنند و مصمم هستند همچون
دولتی مقتدر عمل نمایند ،بهویژه در مسأله نفت.
آذریها پس از یک رش���ته جنجال و بحران ،هم
داخلی و هم با مس���کو ،سرانجام موفق شدند با
مشارکت شماری از شرکتهای غربی که در راس
آنها بریتیش پترولیوم قرار داش���ت کنسرس���یومی
تش���کیل دهند .اینکنسرسیوم تخمین زده بودکه
مجموع سرمایهگذاریهای الزم برای بهرهبرداری
از ذخایر نفتی دریای خزر در محدودهی مورد نظر
رقمی است بین شش تا هشت میلیارد دالر آمریکا،
و نیز در نظرگرفته شده بودکه ساالنه چهار میلیارد
بشکه نفت سفید تولید شود .جالب این است که
شرکت روسی خصوصی شدهی لوک اوپل نیز با
سهمی  10درصدی عضو اینکنسرسیوم میباشد.
وقتی آذربایجان اعالمکردکه شرکت دولتی نفت
ایران نیز قرار اس���ت به عضویت کلوب در آید و
صاحب سهمی  5درصدی شود ،روسها بر آشفته
شدند .دلیل پیوستن ایران تنها و تنها اقتصاد ناتوان

آذربایجان اس���ت ،به این دلی���ل آذریها به ایران
پیش���نهاد "خرید" یک چهارم سهم خود را دادند
(جمع ًا  20درصد) .وزیر نفت ایران اعالم کرد که
ایران بین  300تا  350میلیون دالر سرمایهگذاری
خواهدکرد .اما آذربایجان تحت فشار آمریکاییها
از پیشنهادش منصرف شد و سهمی راکه قرار بود
به ایران واگذارکند ،به ترکیه داد.
از ژوئن س���ال  1992میالدی کنسرسیوم مشابهی
نیز در ارتباط با ذخایر نفت وگاز قزاقستان بهویژه
ذخایر قره چگنک تشکیل شده است که بریتیش
گاز و شرکت ایتالیایی اگیپ به منظور مذاکره با
شرکتهای دیگر در خصوص تولیدگاز قزاقستان
از حقوق یکجانبه برخ���وردار بودهاند .ولی به
دلیل بروز اشکاالتی در مذاکرات با شرکت روسی
گازپروم،که تحتکنترل دولت روسیه است ،هیچ
نتیجهی مثبتی عاید نش���ده اس���ت .قزاقستان که
نی���ازی مبرم به ارز دارد و قصد دارد ذخایرگازش
را به بازار جهانی صادرکند ،بیش از این نپذیرفت
که پیشرفت در مذاکرات به تاخیر بیفتد .بنابراین
نظربایف رییس جمهور وقت قزاقستان در نوامبر
 1994بریتی���ش گاز و اگی���پ را تهدید نمود که
چنانچه هر چه زودتر با گازپروم به سازش نرسند،
حق مذاکرهش���ان را از اعتبار ساقط خواهدکرد.
این تهدید آش���کارا موثر واقع شد و مذاکرات در
دسامبر همان سال سرگرفته شدکه صحبت بر سر
یک سرمایهگذاری شش میلیارد دالری بود.
خطوط لوله
یک چیز مسلم است :تمام خطوط لوله باید نفت
وگاز را به بازارهای غ���رب و ژاپن انتقال دهند.
برای این کار چهار امکان وجود دارد ،که هر یک
مزایا و معایبی دارد.
راه اولک���ه بیش از همه م���ورد بحث قرارگرفته،
کش���یدن خط لوله از میان روس���یه است ،هم به
دلیل اینکه کلیهی جمهوریهای آس���یای میانه و
قفقاز همراه با روس���یه عضوکش���ورهای مشترک
المنافع هستند و هنوز با مس���کو روابط نزدیک
دارند ،و هم به این دلیل که قس���متی از لولههای
مورد نیاز از زمان ش���وروی همچنان پابرجاست.
نفت آذربایجان را میت���وان از قلمرو چچن (نه
چندان دور ازگروزنی) به تخورس���ک و از آنجا
به نووروسیس���ک واقع در س���احل دریای سیاه
انتقال داد ،و نیز چنانچ���ه آذربایجان بخواهد از
روسیه پرهیزکند ،از لحاظ فنی امکانش را خواهد
داش���ت که نفتش را از میان گرجس���تان به پوتی
واقع در ساحل دریای سیاه انتقال دهد ،و این راه
کوتاهت���ری خواهد بود .اما به علت درگیری بین
گرجستان و آبخازیا (که پوتی در آنجا واقع است)
این راه بنا به مالحظات امنیتی واقع بینانه نیست.
نفت قزاقستان میتواند بسته به محل تولیدش از
دو راه مختلف انتقال داده شود .نفت پاالیشگاه
تنگیز را میتوان از میان آتیراو و استراخان (واقع
در تاتارس���تان) به گروزنی منتقل کرد ،که از آنجا
میتواند به لولهی نفت���ی که از آذربایجان میآید

وصل شود .راه دیگر نیز این خواهد بود که نفت
را به طور مستقیم به نووروسیسک منتقلکنند.گاز
ترکمنستان را میتوان از میان قلمرو اوزبکستان و
قزاقس���تان و در امتداد دریای خزر به روسیه و از
آنجا به لهستان و س���پس به اروپا منتقل کرد .راه
ترکیه برای پرهیز از ارمنس���تان ،از میان گرجستان
میگذرد و به بندر ترکی س���یهان واقع در ساحل
دریای مدیترانه میرس���د .این راه به طورکلی دو
اشکال دارد،که هر دو از نوع امنیتی هستند .اولین
اشکال به ارمنستان مربوط میشودکهکمابیش در
حال جنگ با آذربایجان اس���ت .از آنجا که خط
لوله طبق پروژه باید از امتداد مرز ارمنستان بگذرد،
این کش���ور میتواند جریان انتقال نفت را تهدید
کند .همی���ن تهدید در صورتی ک���ه خط لوله از
آناتولی بگذرد از سویکردهای ترکیه نیز میتواند
صورت گیرد ،زیرا اکثری���ت عظیم این منطقه را
کردها تشکیل میدهند،که خواستار خود مختاری
هستند.
کشمکشهایقومی
امکان سوم ایران است،که از لحاظ ژئواستراتژیک
واجد موضع ممتازی است .در اینجا چند امکان
وجود دارد .یک امکان این است که خط لوله از
باکو به قلمرو ایران کش���یده شود و به ترکیه ادامه
پیدا کند .امکان دیگر انتقال نفت دریای خزر به
خلیج فارس اس���ت .مزیت این کار در این است
که جمهوریهای حوزهی دریای خزر از رابطه با
روسیه پرهیز میکنند و از این راه امکان مییابند
که خود به طور مس���تقیم با ب���ازار جهانی وارد
معامله ش���وند .اما ایراد اینکار در این اس���تکه
به جمهوری اسالمی وابسته خواهند شد و عالوه
ب���ر این ،مخارج احداث  1200کیلومتر خط لوله از
دریای خزر تا خلیج ف���ارس چنان رقم باالیی را
تش���کیل میدهد که این جمهوریها به دشواری
قادر به تأمین آن خواهند بود .راه حل جالب توجه
دیگر آن اس���ت که جمهوریهای حوزهی دریای
خزر نفت خود را به پاالیشگاههای تهران و تبریز
انتق���ال دهن���د ،در عوض ای���ران آن را از جانب
این کش���ورها بفروشد .که این به نوعی یک نوع
مبادلهی نفت محس���وب میش���ود .چهارمین و
آخرین راه انتقال ،بهخصوص در ارتباط با ذخایر
گاز ترکمنستان و نفت وگاز قزاقستان ،راه چین به
ژاپن و دیگرکشورهای آسیایی است.
تمامی ای���نپروژهها از لحاظ فن���ی امکان پذیر
هستند .طبق نظرکارشناس���ان عبور دادن نفت از
میان ترکیه و ای���ران به لحاظ اقتصادی از همه با
صرفهتر اس���ت .اما به دلیل مالحظات امنیتی از
نوع سیاس���ی و نظامی اجرای چنین پروژهای در
حال حاضر بعید به نظر میرس���د .دقیق ًا به همین
دالیل روسیه هنوز بهترین برگ بازی را در دست
دارد .جن���گگروزن���ی آنگونهکه مس���کو ادعا
میکند جنگی علیه "دستجات اشرار" نیست .این
جنگ قبل از هر چیز جنگی بود برای دستیابی به
کنترل بر سومین منبع عظیم نفت دنیا.
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در منایشگاه یازدهمین چه خوش درخشید پارس خزر
محصوالت تولیدی پارس خزر دو خدمت بزرگ
میدارد باید چشم دل بازکرد ،آنرا دید و باگوش
جان شنید.
اولک���ه بهق���ول آن عزیز لر م���ال خومانه = مال
خودمانه .نامیس���ت آش���نا و مختص ایرانی ،اگر
در پاریس ،لندن ،مونی���خ ،رم ،نیویورک ،اوتاوا،
بارسلون آنرا میشناس���ند پسوندی خزر نیست،
تمام کمال است پارس خزر در کیفیت در کمیت
در عرضه و در خدمات پس از فروش.
و دوم آن اس���تک���ه از زب���ان زنکمند گفتیم و
نوشتیم دیگر درخت نمیشکنم تا در اجاق برای
شما کتری گرم کنم شاخه نمیبرم تا زمین بروبم،
بوته از طبیعت نمیکنم تاکرسیگرمکنم از پارس
خزر اس���تفاده می کنم تا به طبیعت کمک کنم و
ما وقتی از زبان مش���هدی ننه این میشنویم باید
باورمان بشودکه هست پارس خزر حاصل مدیران
کارآفرین دل سوز و ایران شناس بچه مسلمانهای
به پا خواسته با فعل میتوانیم.
نمایشگاه لوازم خانگی گویای توانمندی کسانی
اس���تکه دل درگ���رو مردم دینم���دار میدارند،
کارآفرینان ،اش���تغال زای���ان ،ارزآوران و در تابلو
جهان نام پارس خزر نشان.
آهس���ته قدم برم���یدارم آب را گل آلود نمی کنم
اینجا ،اندیشه زنان و مردانی به شکل نشسته که
خانه به خانه ره یافته دس���ت نوازشگر خانه دار
بر آن س���اییده ،چنان افتادگ���ی آموخته که طالب
خلق ش���ده نام���ش نامیس���ت و قابلیتکاریش
تحسین برانگیز نمایش���گاه پارس خزر ،تفکیک
خانه و لوازم خانگی از یکدیگر تقریب ًا امری غیر
ممکن است و انسان بدون داشتن اسباب زندگی
نمیتواند در مکانی استقرار یافته و به حیات خود
ادامه دهد .امروزه شرکتهای بزرگ تولید لوازم
خانگی از حداکثر توان خود برای ایجاد آسایش
بیشتر برای خریداران لوازم خانگی بهره میبرند
و فنآوری تأثیر زیادی بر تولیدات لوازم خانگی
داشته و محققان آخرین دس���تاوردهای خود در
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حوزه خانه داری را در دس���ترس سازندگان لوازم
خانگی قرار میدهند تا آنجا که به استمرار شاهد
تولید ابزار و لوازم جدید خانگی در سطح جهان
هس���تیم .از س���وی دیگر تولیدکنندگان عالوه بر
شکل وکارآمدی لوازم تولیدی ،موضوع انرژی و
بهره وری آن را هم در دستورکار خود قرار داده و
به هر ترتیب تالش میکنند میزان مصرف انرژی
دستگاه های تولیدی خود راکاهش دهند.
لوازم خانگی به دلیل گس���تردگی موارد مصرف
آن س���هم قاب���ل توجهی از مص���رف برق بخش
خانگی را شامل میگردد .درکشور ما نیز مصرف
ان���رژی به خصوص پس از اجرای طرح هدفمند
کردن یارانهها بس���یار مورد توجه قرارگرفته است
و مشتریان لوازم خانگی با دقت خاصی به دنبال
تولیدات���ی هس���تند و مصرف ان���رژی در آنها به
حداقل رسیده است .عملکرد مصرف کنندههای
انرژی با هدف استفادهی بهینه از منابع انرژی از
جمله س���رفصلهای مهم در تحقیقات محسوب
میگردد.
گسترش حوزه نفوذ تولیدات داخلی در بازارهای
بین المللی مس���أله دیگر در حوزه تولید و توزیع
لوازم خانگی است .اما این نکته مسلم است که
جهانی ش���دن و حضور در بازارهای بین المللی،
مس���تلزم تولید لوازم خانگی با کیفیت و قیمت
قابل رقابت در مقی���اس جهانی و افزایش میزان
تولید فراتر از حداقل الزم جهت مصرف میباشد
و پارس خزر که س���ر قطار لوازم خانگی کوچک
در بازارهای جهانی آنرا ثابتکردکه میشود.
طب���ق برخی آمارگردش مالی ل���وازم خانگی در
کش���ور درحدود  2هزار میلیارد تومان اس���ت که
حداقل حدود  35درصد آن سهم واردات است
اما ضرورت اصلی در این میان رویکرد به توسعه
صنع���ت لوازم خانگی اس���ت .در این راه به نظر
می رسد توجه به موارد زیر از سوی تولیدکنندگان
و مس���ئوالن تأثیر خوبی ب���رای افزایشکیفیت و
صادرات محصوالت خانگی داشته باشد.

الف -حمایت از تولیدکنندگان داخلی با اعطای
تسهیالت بانکی مدیریت شده.
ب -ایجاد پیوند قویتر بین صنعت دانش���گاه و
حمای���ت از مخترعان و مبدع���ان در حوزه تولید
لوازم خانگی.
ج -حرکت به س���مت ن���وآوری و پرهیز ازکپی
برداری از محصوالت خارجی.
د -حمایت از تولیدات داخلی در برابر تبلیغات
سنگین محصوالت خارجی در رسانهها.
ه -حمایت از تولیدکنندگان محصوالت جدید و
و نوآوری های داخلی.
و -جلوگی���ری از واردات قاچ���اق توس���ط
سودجویان.
ز -تغیی���ر ذهنی���ت مصرف کنندگان نس���بت به
محصوالت داخلی با تبلیغات مناس���ب و توام با
حقیقت.
ح – افزایشکیفیت محصوالت داخلی با درنظر
گرفتن طراحی زیبا و قابل رقابت با محصوالت
مشابه خارجی.
ط -انجام بازاریابی حرفهای در سطحکشورهای
منطقه و همچنینکشورهای اسالمی.
برگزاری یازدهمین نمایش���گاه بین المللی لوازم
خانگی را که توسط انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران به نحو شایس���ته برنامه ریزی شده است در
کشور شاهد هس���تیم و در حقیقت برگزاری این
نمایش���گاه وارد دومین دهه عمر خود شده است
که این خود نشان از بالندگی و پتانسیل باالی این
صنعت در رشد و شکوفایی است.
امید است برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت
خوبی باش���د برای ایجاد و تبادل اطالعات بین
تولی���دکنندگان ،مصرف کنن���دگان و اهالی فن و
دانش .همچنین مصرفکنندگان نیز بتوانند ضمن
بازدید از این نمایشگاه با دستاوردهای جدید این
حوزه آش���نا ش���ده و به توان خوب تولیدکنندگان
ایرانی در تولید محصوالتکم مصرف،کارآمد و
باکیفیت پی ببرند.

