
 رییس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آذرماه افتتاح می شود

در بحبوحه جنگ تجاری

صادرات نفت آمریکا به چین متوقف شد

4انرژی

 مصرف گازوییل نیروگاه ها در تابستان 1.3 میلیارد لیتر 
کم شد

شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد: مصرف سوخت مایع نیروگاه ها در تابستان 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یک میلیارد و 300 میلیون لیتر کاهش 

یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم 
و افزایش تولید گاز، سهم این سوخت در سبد انرژی کشور رو به افزایش گذاشت؛ به 

طوری که اکنون 70 درصد سبد انرژی به گاز اختصاص دارد.
پیش از این، نیروگاه های تولید برق از سوخت مایع استفاده می کردند که عالوه 
بر هزینه زیاد، باعث آلودگی می شد. بنابراین، برنامه جایگزینی سوخت نیروگاه ها از 

سوخت مایع به گاز در حال پیگیری است.
به گزارش سه شنبه تارنمای شرکت ملی گاز ایران، مدیر دیسپچینگ این شرکت 
گفت: تعهد تامین گاز نیروگاه ها در تابستان به طور کامل پوشش داده شده است و 
افزون بر آن، 2 میلیارد مترمکعب گاز بیش از برنامه مصوب نیز به بخش نیروگاهی 

گازرسانی کرده ایم.
به گفته مهدی جمشیدی دانا، این آمار صرفه جویی یک میلیارد و 300 میلیون لیتر 

گازوییل و 400 میلیون لیتر مازوت را نشان می دهد.
جمشیدی دانا افزود: همچنین 300 میلیون اضافه مصرف سوخت نیروگاه ها نسبت 

به برنامه مصوب تامین شده است.
وی گفت: تابستان امسال، حدود سه میلیارد مترمکعب گاز، بیشتر از همین بازه 
زمانی در سال 1396، به بخش نیروگاهی تحویل شد و در نتیجه، مصرف سوخت 

مایع در نیروگاه ها نیز یک میلیارد و 300 میلیون لیتر کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، وزارت نفت گاز را با سوخت مایع مصرفی در نیروگاه ها )گازوییل 
و مازوت( جایگزین کرد تا گاز را صادر کند که ارزش افزوده بیشتری برای کشور به 

همراه دارد.
وزارت نفت تا سال 1393، برای تامین گازوییل مصرفی در نیروگاه ها ناچار بود که 
این فرآورده را وارد کند اما اکنون در تولید گازوییل به خودکفایی رسیده است و حتی 

سالیانه حجم قابل توجهی گازوییل نیز به خارج صادر می شود.

یک کارشناس مسائل انرژی:

نفت در برابر غذا برای ایران قابل طرح نیست
یک کارشناس مسائل انرژی معتقد است طرح موضوع نفت در برابر غذا 
برای کشوری چون ایران که در حال حاضر اجماع جهانی علیه آن وجود 
ندارد به هیچ وجه درست نیست و ایران در قالب چنین طرحی نمی گنجد.

دکتر سعید میرترابی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: فضای بین المللی که اکنون 
ایران در آن قرار دارد به این شکل است که یک توافق چندجانبه صورت گرفته و فقط 

یکی از طرف های این قرارداد از آن خارج شده است.
وی افزود: آمریکا اگرچه یکی از طرف های موثری است که خروجش از برجام بسیار 
به چشم آمده اما در هر حال این یک قرارداد چندجانبه است و پس از خروج ایاالت 
متحده، طرف های دیگر اقدمات اولیه را برای کمک به ادامه تجارت ایران و فروش 

نفت به منظور جلوگیری از بروز مشکالت انجام داده اند.
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در خصوص طرح 
مفاهیمی چون »نفت در برابر غذا« به خصوص پس از آغاز تحریم های ماه نوامبر که 
آمریکا وعده داده برای فشار بیشتر بر ایران اعمال خواهد کرد، گفت: برنامه و ساز و کار 
»نفت در برابر غذا« تجربه ای است که برای عراق در دوره صدام و پس از تهاجم این 
کشور به کویت اجرا شد؛ در آن زمان عراق به عنوان یک کشور متجاوز، تحت تأثیر 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و  قالب نفت در برابر غذا علیه 
این کشور اجرا شد. البته در همان دوره، عراق به طور کامل تحت تأثیر این برنامه قرار 

نگرفت و بخشی از نفت خود را به صورت قاچاق می فروخت.
وی خاطرنشان کرد: مشخصه بارز برنامه نفت در برابر غذا اجماع جهانی بود که علیه 
صدام شکل گرفته بود و این فرمول بر همین اساس در برابر عراق به کار گرفته شد.

این کارشناس مسائل انرژی تصریح کرد: با توجه به تجربه عراق، می توان گفت که 
ایران به هیچ وجه در چنین چهارچوبی قرار ندارد و طرح چنین الگویی برای ایران 
مناسب نیست چون در حال حاضر ایران در جامعه جهانی به عنوان یک کشور محکوم 
مطرح نیست که اجماعی هم علیه آن شکل گرفته باشد. هیچ شباهتی بین تجربه 
»نفت در برابر غذا« در عراق و احتمال اعمال آن برای ایران وجود نداشته و این فرمول 

برای ایران موضوعیت ندارد.

روسیه: تولید نفت را به سرعت افزایش می دهیم
خبرگزاری اینترفکس به نقل از وزیر انرژی روسیه نوشت تولیدکنندگان 
اوپک و غیراوپک در صورت لزوم می توانند به سرعت درباره افزایش تولید 

نفت توافق کنند.
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک همچنین گفت: این تولیدکنندگان برای سناریوی 
افزایش شدید قیمتهای نفت که اخیرا به باالترین رکورد در چهار سال اخیر صعود 

کرده اند، آماده نشده بودند.
همچنین خبرگزاری روسی ریا به نقل از نواک نوشت: روسیه پیش بینی دقیقی 
درباره تولید نفت در اکتبر یا تا پایان امسال نخواهد داشت زیرا تولید به میزان 
تقاضای بازار بستگی دارد. وزیر انرژی روسیه گفت: عوامل متعددی وجود دارند که 

بر برنامه های تولید نفت روسیه تاثیر می گذارند.
طبق اعالم وزارت انرژی روسیه، تولید نفت این کشور در سپتامبر به 11.36 
میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از رکورد تولید 11.247 میلیون بشکه در روز 

در اکتبر سال 2016 فراتر رفت.
رکورد تولید اکتبر سال 2016 روسیه، مبنای توافق محدودیت تولید این کشور 

با اوپک بود.
وزیران کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک شامل روسیه که تقریبا نیمی از عرضه 
جهانی را کنترل می کنند، در 23 ژوئن موافقت کردند تولیدشان را به میزان یک 
میلیون بشکه در روز افزایش دهند و نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید را به 100 
درصد بازگردانند. اعضای این توافق که از ژانویه سال 2016 اجرایی شد، قرار بود 
تولیدشان را 1.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند اما به دلیل اختالالت تولید 
برخی از کشورها به خصوص ونزوئال، میزان تولیدشان بیش از سطح توافق شده 

کاهش پیدا کرده بود.

 پاسخ زنگنه به ترامپ:اخبار

برای کاهش قیمت نفت تحریم ایران رافراموش کنید
وزیر نفت گفت: ترامپ در سازمان ملل عنوان کرد که اوپک 
مسئول افزایش قیمت نفت است و قیمت ها را باال برده 
و باید تولید را افزایش دهد، در حالی که اوپک مسئول 
افزایش قیمت نفت نیست و خود او مسئول این وضعیت 
است و برای کاهش قیمت ها باید تحریم ایران رافراموش 

کند.
به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه که برای پاسخ به سوال 3 
نماینده در کمیسیون انرژی مجلس حضور یافته بود در پایان 
جلسه این کمیسیون، گفت: رییس جمهوری آمریکا می خواهد 
حدود چهار هزار بشکه نفت، فرآورده و محصوالت پتروشیمی ایران 
را از بازار خارج کند، در حالی که دنیا نمی تواند این موضوع را 

تحمل کند و قیمت ها افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید نفت ایران کاهش نیافته 
است، ادامه داد: تنها بحث آثار روانی مطرح است. در حالی که 
ترامپ می خواهد قیمت نفت افزایش نیابد و توقع داشته اوپک 
تولید خود را افزایش دهد در حالی که این سازمان دیگر توانی 

برای تولید ندارد.
زنگنه با تاکید بر اینکه اکنون اوپک با حداکثر ظرفیت خود نفت 
تولید می کند، اظهار داشت: اوپک ظرفیت مازادی ندارد و اگر 
گاهی اوقات تولیدی به بازار عرضه می شود از ذخایر نفتی است، 
بنابراین بازار در نفت در میان مدت دچار کمبود می شود به دلیل 
اینکه ذخایر نفتی برای ترمیم بازار نیست بلکه برای استفاده در 

شرایط اضطراری است.
وزیر نفت ی با بیان این که بهترین کار برای این که قیمت نفت 
باال نرفته و بازار از حالت تنش خارج شود این است که تحریم ها 
توسط آمریکا تعلیق و ایالت متحده تحریم ایران را دنبال نکند، 
افزود: در شرایط فعلی بازار کمبودی ندارد، اما احساس روانی و 
تنش های سیاسی که آمریکایی ها به بازار القاء می کنند قیمت 
نفت را افزایش می دهد و ضرر و زیان آن را چین، ژاپن و اروپایی ها 
می بینند چرا که تولید آن ها کاهش می یابد در حالی که نیازمند 

واردات عمده نفت هستند.
وزیر نفت با تاکید بر این که اوپک و ایران هیچ مسئولیتی در 
خصوص افزایش قیمت نفت ندارند، ادامه داد: ایران می خواهد با 
قدرت به تولید خود ادامه دهد اما آمریکا تالش می کند که اجازه 

ندهد ایران نفت خود را تولید و در بازار توزیع کند.

اینکه وزارت نفت  بر  به برخی شایعات مبنی  اشاره  با  وی 
مخالف ایجاد بورس نفت بوده و سران سه قوه موضوع دیگری 
را تصویب کرده اند، بیان کرد: نظر وزارت نفت این بود که نفت 
به صورت ریالی در بورس عرضه شود اما سران قوا در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع بندی رسیدند 
که 20 درصد پول نفت به صورت ریالی و ۸0 درصد به صورت 

ارزی پرداخت شود.
زنگنه با بیان اینکه فروش کاال و معامله در بورس باید تسویه 
حساب شود، افزود: ممکن است معامله از طریق بورس انجام نشود 
و تنها خریداران از طریق آن شناسایی شوند لذا هفته آینده اعالم 

می شود که چگونه تسویه حساب ارزی فروش نفت انجام شود.

وی ادامه داد: 20 درصد ریالی فروش نفت در بورس مشکلی 
نداشته و عنوان شده که بر مبنای ارز سامانه سنا 20 درصد ریالی 
دریافت شود اما درباره مبلغ ارزی باید تصمیم گیری شود که 

چگونه این مبلغ دریافت و فعالیت با مشتریان پیش رود.
وزیر نفت با بیان این که نرخ بازار سوم به رسمیت شناخته 
نمی شود، تاکید کرد: اگر زیر نرخ ریالی فروخته می شد رانت 
بزرگی ایجاد می شد البته ساز و کار بورس این گونه است که 
پیش از تحویل اجناس پول را دریافت کرده و بابک زنجانی ایجاد 

نمی شود.
وی افزود: مشکل بابک زنجانی این بود که نفت را دریافت کرده 
و هیچ پولی پرداخت نکرده و قصد پرداخت نیز نداشت، اما صندوق 

بورس پول را دریافت و به حساب وزارت نفت واریز می کند.
زنگنه با بیان این که در شرایط کنونی مشکل فروش نفت در 
بورس دریافت مبلغ ۸0 درصد ارزی با توجه به مشکل در ایجاد 
LC است، ادامه داد: پیش از تحویل محموله باید تکلیف پرداخت 
تضمین شده روشن شود لذا باید تفاهمی صورت گیرد که فروش 
نفت در بورس و غیر بورس چگونه انجام شود تا پول ارزی به 

کشور بازگردد.
وزیر نفت تصریح کرد: زمانی که نفت خریداری می شود 40 روز 
به خریدار فرصت داده می شود که کشتی را برای حمل آن مهیا 
کرده و نفت را برداشت کند و در این فاصله باید خریدار پول نفت 

را تسویه حساب کند.

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب آغاز به کار کرد
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب صبح امروز با حضور ۲۴۴ شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، چهاردهمین دوره نمایشگاه صنعت آب به 

صورت رسمی ظهر امروز با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح خواهد شد. در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ۲۴۴ شرکت داخلی و خارجی حضور پیدا کرده اند که از این تعداد ۲۱۶ شرکت از داخل کشور و 
۲۸ شرکت خارجی هستند.  پنجشنبه / ۱۲ مهر ۱397 / شماره ۲۴۶

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در آذرماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، فریدون حسنوند در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر نفت برای 
بررسی سوال سه نماینده برگزار شد که بحث برداشت از میادین مشترک، پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس و سیاست های گازی سواالت مطرح شده از زنگنه بود.
گزارش سیاست های حوزه گازی کشور به مقام معظم رهبری ارائه می 

شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در خصوص هر سه 
سوال کمیسیون انرژی و وزارت نفت پیگیری هایی را انجام داده اند، ادامه داد: در 
حوزه سیاست های گازی در هیات عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری از چند ماه 
گذشته سیاست های حوزه گازی کشور تبیین و تعیین شد و مقرر شده که گزارش 
آن به مقام معظم رهبری ارائه شود و پس از تائید نهایی به عنوان ابالغیه به آن 

عمل شود.
حسنوند با بیان اینکه موضوع پاالیشگاه ستاره خلیج فارس موضوع مدیریتی است، 

اضافه کرد: به دلیل عدم اقناع نماینده سوال کننده، سوال به صحن علنی ارسال 
می شود.

فازهای پارس جنوبی ساالنه ۱۲ میلیارد دالر ارزش افزوده برای کشور 
خلق می کند

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه آذرماه فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: فازهای 
دیگر این پاالیشگاه با هماهنگی وزارت نفت، دولت و پیمانکار پس از این تاریخ شروع 

بکار می کنند.
حسنوند با اشاره به سفر اعضای کمیسیون انرژی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
عسلویه و فازهای باقیمانده پارس جنوبی، افزود: موانعی برای بهره برداری از میادین 
مشترک وجود داشت که دستگاه نظارتی ایراد قانونی در این حوزه گرفته بود که با 

هماهنگی وزارت نفت، کمیسیون انرژی و سران سه قوه این مشکل برطرف شد.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مقرر شد این فازها به بهره برداری برسد تا ساالنه 12 میلیارد دالر ارزش افزوده برای 

کشور خلق کند.

رییس شرکت CMES چین اعالم کرد صادرات نفت آمریکا به چین در 
نتیجه جنگ تجاری میان دو کشور کامال متوقف شده است.

به گزارش ایسنا، واشنگتن و پکن در چند ماه اخیر روی واردات کاالهای یکدیگر 
به ارزش چندین میلیارد دالر تعرفه وضع کرده اند. اگرچه صادرات نفت آمریکا به 
چین هنوز مشمول تعرفه نشده است اما واردکنندگان نفت چینی برای اجتناب از 
غافلگیری در این جنگ تجاری، از سفارش خرید جدید نفت آمریکا اجتناب کرده اند.
کنفرانس  ساالنه  نشست  حاشیه  در   CMES شرکت  رییس  چانلین،  شی 

دریانوردی جهانی در هنگ کنگ گفت: پیش از جنگ تجاری ما کسب و کار خوبی 
داشتیم و یکی از شرکتهای بزرگ حمل نفت خام از آمریکا به چین بودیم.

آمار رهگیری کشتی "رفنیتیو آیکان" تایید کرد که صادرات نفت آمریکا به چین 
در سپتامبر متوقف شده است.

بر اساس گزارش رویترز، این مدیر چینی همچنین اظهار کرد اختالفات تجاری 
باعث شده چین از کشورهای دیگری به غیر از آمریکا، سویا خریداری کند و چین 

اکنون خریدار عمده سویای آمریکای جنوبی شده است.

۱۱ سال پیش، استفاده از کارت سوخت برای هدفمند 
کردن مصرف سوخت برای نخستین بار در کشور وارد 
با تک نرخی  سبد خانوار شد و هشت سال عمر کرد. 
شدن قیمت سوخت، کارت های سوخت کم کم از چرخه 
سوخت گیری مردم حذف شدند اما پرونده استفاده مجدد 
آن ها هرگز بسته نشد؛ به طوریکه بعد از گذشت حدود 
چهار سال از تک نرخی شدن بنزین، شنیده ها حاکی از 
آن است که احتمال بازگشت این کارت ها حتی تا آخر ماه 

جاری نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به موجب بند »و« و تبصره 13 قانون بودجه 
سال 13۸6 و برابر تصمیمات 30 خردادماه سال 13۸6هیئت 
نمایندگان ویژه در تبصره 13 قانون مذکور، از ساعت 24 پنجم 
تیرماه سال 13۸6سهمیه بندی بنزین برای کلیه وسایط نقلیه 
بنزین سوز، اعم از خودرو و موتورسیکلت و صرفاً با استفاده از 

کارت هوشمند سوخت اعمال شد.
این اقدام تاثیر مثبتی روی مصرف بنزین داشت و در سال 
13۸۵ میزان مصرف 73.660 بود که این میزان در سال 13۸6 
با منفی 12 درصد رشد به 64.4۵0 رسید. این اتفاق ناشی از آغاز 
سهمیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت هوشمند بود. میزان 
مصرف بنزین در کشور تا سال 1393 بین 64 تا 69 میلیون لیتر 

باقی ماند و حتی در سال 1390 به ۵9 میلیون لیتر نیز رسید.
بنزین در سال 1394 تک نرخی شد و کارت های سوخت 
دیگر شارژ نشد و اکنون با گذشت حدود سه سال از تک نرخی 
شدن بنزین و درحالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه از کارت 

سوخت جایگاه دار برای سوخت گیری استفاده می کنند زمستان 
سال گذشته شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای 
متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن 
اعالم این خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند 
باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت 

سوخت اقدام کنند.
همراهی مجلس و دولت

شورای  مجلس  سوخت  کارت  از  مجدد  استفاده  برای 
مردان  تنها  نه  و  ایستاده اند  یکدیگر  کنار  دولت  و  اسالمی 
مجدد  استفاده  با  را  خود  موافقت  اخیر  ماه های  در  دولت 
نیز  نشینان  مجلس  بلکه  کرده اند  اعالم  سوخت  کارت  از 
گفته  به  هستند.  طرح  این  اجرای  سرسخت  موافقان  از 
نمایندگان مردم  فرآورده های نفتی و به ویژه بنزین در ایران 
بدون ابزارهای کنترلی مصرف می شود و برخی افراد نیز قید 
و بندی برای صرفه جویی ندارند. استفاده از کارت هوشمند 
مصرف  مدیریت  برای  راهکارهایی  به کارگیری  یا  سوخت 
سوخت می تواند روشی موثر برای مهار مصرف این فرآورده 

باشد.
امارها از مصرف بنزین چه می گویند؟

سوی  از  ماهانه  صورت  به  کشور  در  بنزین  مصرف  میزان 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رسانه ای میشد اتفاقی که 
از مردادماه رخ نداد و این امار تقریبا محرمانه شد اما طبق آماری 
که اخیرا از سوی   شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران ارائه شد مصرف سوخت در کشور همچنان باالتر از 
حد استاندارد است. طبق اعالمیه این شرکت میانگین مصرف 
سوخت در تابستان امسال 90 میلیون لیتر در روز بود که این 
روند تاکنون نیز ادامه دارد و تنها در یک روز )29 مردادماه( 
مصرف به بیش از 120 میلیون لیتر رسید که عوامل متعددی 

در آن دخالت داشت.
استفاده از کارت سوخت چه فایده ای دارد؟

عالوه بر بهینه سازی مصرف سوخت در کشور، استفاده از 
کارت سوخت در مانیتورینگ مصرف نقش پررنگی دارد. از سوی 
دیگر استفاده مجدد از کارت سوخت می تواند تعداد شکایاتی 
که مربوط به تخلف جایگاه ها است را کاهش دهد. بر اساس 
اخرین آمار اکنون بیش از 21 میلیون کارت سوخت در اختیار 
صاحبان خودروهاست، اما مشخص نیست چند نفر کارت خود را 

در اختیار دارند یا چند نفر آن را گم کرده اند.
 زمانی که مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، 
میزان شکایات و اعتراض ها کاهش می یابد، زیرا فرد از صفر بودن 
حجم بنزین در ابتدای سوخت گیری مطمئن است، اما استفاده 
از کارت سوخت جایگاه دار، گاهی اوقات ابهام هایی به دنبال دارد، 
بنابراین استفاده از کارت های سوخت شخصی باید در اولویت 

قرار گیرد.
با استفاده از کارت های سوخت شخصی می توان مقدار مصرف 
سوخت را با در نظر گرفتن جزئیاتی مانند مصرف سوخت در 
انواع خودروها یا پراکندگی مناطق کم مصرف و پرمصرف بررسی 
کرد. این نوع اطالعات برای مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار 

مهم است.
به دالیل متعدد که مهم ترین آن  بنزین در کشور  مصرف 
عدم فرهنگ سازی مصرف سوخت است، بسیار باال بوده و طی 
سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. باید توجه داشت 
که حتی با وجود اینکه پیش بینی شده با به مدار آمدن فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ایران از واردات بنزین بی نیاز 
می شود، باید گفت این موضوع طوالنی مدت نخواهد بود و ممکن 

است باز هم نیازمند واردات بنزین شویم.
بنزین  قاچاق  مزایای کارت سوخت کنترل  از  یکی دیگر 
است. از آنجایی که قیمت بنزین ایران نسبت به کشورهای 
ارزان است همواره شاهد قاچاق سوخت در  همسایه بسیار 
کشور بودیم. موضوضعی که اخیرا پررنگ تر شده و آمار ضد و 
نقیضی هم ارائه شده است. البته که نمی توان از میزان دقیق 

قاچاق مطلع شد.
بررسی بازگشت کارت سوخت در طبقات دولت و مجلس
بر اساس این گزاش شنیده ها حاکی از آن است که دولت 
به چرخه  بازگشت کارت سوخت  بررسی  و مجلس درحال 
در  پیشنهاد  چند  آن  اجرای  برای  و  هستند  سوخت گیری 
نیست  مشخص  هنوز  دیگر  عبارت  به  است.  بررسی  دست 
اما  یا خیر  نرخی شود  بنزین دو  بازگشت کارت سوخت  با 
نتیجه  به  جاری  ماه  پایان  تا  بررسی ها  این  اینکه  احتمال 
برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان 
دولت  از سوی  هنوز  البته  است.  قوی  بسیار  اجرا شود  ماه 

ابالغیه ای در این راستا صورت نگرفته است. 

کارت سوخت در یک قدمی بازگشت


