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تامین ۱۰ هزار میلیارد تومانی نیاز صنعت برق به زودی

4انرژی

 معاون وزیر نیرو:

»برق« بهترین صادرات برای حمایت از منافع ملی است

معاون وزیر نیرو در امور برق، اقتصاد کشور را متکی بر مواد اولیه دانست 
و گفت: با توجه به اینکه مواد اولیه را بدون تبدیل به محصول نهایی، به 
فروش می رسانیم، بهترین صادراتی که می تواند منافع ملی را محقق سازد، 

برق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »همایون حائری« امروز )دوشنبه( در سی و 
سومین همایش بین المللی برق در محل پژوهشگاه نیرو اظهار داشت: در صنعت 
برق مواد اولیه را تبدیل به برق و سپس صادر می کنیم؛ بنابراین درآمدهای حاصل از 

صادرات برق، از ارزشمندترین درآمدهاست.
معاون وزیر نیرو افزود: در ابر چالش ها، با نزدیک شدن به محدودیت ها، باید 
مسیرمان را تغییر دهیم زیرا در مسیر قبلی حرکت کردن، نمی تواند مساله ما را 

حل کند.
معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه برای تغییر در این مسیرها 10 شاخص در نظر گرفته 

ایم، نخستین شاخص را »تغییر آرایش بخش برق« بیان کرد.
»شاخص بعدی در فضای جدید، درصد انرژی تولیدشده بدون استفاده از سوخت 
فسیلی است؛ این شاخص از کسر بخش های نیروگاهی بخار، آبی و اتمی، بر کل 

انرژی های مصرفی به دست می آید.«
حائری اظهار داشت: »میزان حمایت موثر از بخش خصوصی و جلب مشارکت آنها 
و میزان استفاده از توانایی ها و دارایی های موجود« از دیگر شاخص های تغییر نگاه 

در صنعت برق است.
به گزارش ایرنا، در این همایش یک هزار و 74 مقاله از داخل و خارج از کشور 
دریافت شده که توسط 165 نفر از استادان کمیته های علمی بررسی و از بین آنها 
383 مقاله برگزیده شده و قرار است 220 مقاله برگزیده به صورت شفاهی ارائه شود.

در کنار این برنامه، ششمین همایش فناوری نانو در صنعت برق نیز برگزار می شود 
و تا دوم آبان ماه ادامه دارد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مطرح کرد

جزئیات نرخ سوخت شناورها
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، جزئیات نرخ سوخت 

شناورها را اعالم کرد.
علیرضا رجب پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که هیات وزیران در تاریخ سوم 
خردادماه سال جاری مصوبه ای درباره آیین نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهای 
دریایی سنتی با ظرفیت کم تر از 500 تن، تصویب کرده است، اظهار کرد: این 
آیین نامه بندهای بسیاری دارد اما در بند 1۹ تکلیف کرده است که قیمت سوخت 
به منظور حمایت از این نوع شناورها متناسب با مسافت طی شده در آب های 

جمهوری اسالمی ایران با مصارف داخلی تعیین شود.
وی افزود: به منظور اجرایی کردن مصوبه مذکور کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با نمایندگی وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل و بعد 
از چند جلسه کارشناسی، آیین نامه اجرای بند 1۹ تدوین و درنهایت مهرماه سال 

جاری مصوبه هیات دولت اجرا شد.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش  ادامه داد: طبق این مصوبه، نرخ سوخت به کلیه 
شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کم تر از 500 تن که به بنادر کشورهای همسایه 
ایران رفت و آمد می کنند، برای بخشی که در آب های داخلی حرکت می کنند، به 
قیمت داخلی و برای بخشی که در آب های بین المللی هستند، به قیمت بین المللی 
تعیین می شود. با این کار هزینه سوختی که پرداخت می کردند تا 70 درصد به نرخ 

داخلی کاهش پیدا کرد.
رجب پور با تاکید بر این که فرمول های سهمیه بندی تغییری نکرده است، گفت: 
سهمیه بندی بر اساس همان فرمول های سابق و مسافت بین دو بندر محاسبه 

می شود.
وی با بیان این که نرخ سوخت شناورها افزایش نداشته است، توضیح داد: هر زمانی 
که نرخ تسعیر ارز تغییر می کند، نرخ های بین المللی سوخت شناورهای دریایی هم 
تغییر می کند اما فرمول آن تغییر نمی کند. بنابراین چنانچه نرخ تسعیر ارز بر اساس 
قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی تغییر کند، نرخ فرآورده هم متناسب با آن 

تغییر می کند.
به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش تغییری در میزان توزیع فرآورده های 

دریایی هم رخ نداده است.

افزایش قیمت نفت با وجود احتکار مصرف کنندگان
قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر نگرانی های بازار نسبت به وضعیت 
عرضه، در آستانه نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم های آمریکا علیه 

ایران افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با 18 سنت افزایش نسبت به 

قیمت نهایی روز جمعه، به 7۹.۹6 دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 20 سنت افزایش، به 6۹.32 

دالر در هر بشکه رسید.
تحریم های آمریکا علیه بخش نفت ایران از چهارم نوامبر آغاز خواهد شد. دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، تالش می کند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. 
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، روز یکشنبه به رویترز گفت: برای کشورها 
دریافت معافیت از تحریم های نفتی علیه ایران نسبت به دوران دولت اوباما که 
کشورهای متعددی به خصوص در آسیا معافیت دریافت کرده بودند، دشوارتر خواهد 
بود. اوپک در ژوئن موافقت کرد میزان عرضه خود را برای جبران اختالالت احتمالی 
در روند عرضه افزایش دهد، با این حال سند داخلی اوپک که به دست رویترز رسیده، 
نشان می دهد این گروه به سختی تالش می کند نفت بیشتری عرضه کند، زیرا 
افزایش تولید عربستان سعودی تنها افت تولید کنندگان دیگر را جبران کرده است.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، اظهار کرد: سایر تولیدکنندگان 
ممکن است برای جبران کامل عرضه کمتر از سوی ایران، به مشکل برخورد کند و 
قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا کند. معامله گران می گویند: مصرف کنندگان نفت با 

انتظار برای اختالالت در روند عرضه به ذخیره سازی اقدام کرده اند.
 ،OANDA به گفته استفن اینس، مدیر معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه شرکت
در چین تقاضای فصلی باالتر و ذخیره سازی روی داده است. در حالی که آمریکا و 
کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در آستانه اختالالت احتمالی 
عرضه در زمستان امسال، به ذخیره سازی ادامه می دهند، با این حال مجموع عرضه 

جهانی نفت در حال حاضر برای تامین تقاضا کافی است.

اردکانیان تشریح کرد:اخبار

برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق سال آینده
وزیر نیرو گفت: از حدود سه ماه پیش برای تامین برق سال 
آینده برنامه ریزی کرده ایم. ۲۵ نیروگاه حرارتی به ظرفیت 
نیروگاه  مگاوات  تکمیل،۶۵۰  دست  در  مگاوات   ٥٢٠٠
تحدیدپذیر و ۲۰۰ نیروگاه آبی در دست ساخت است و 

٣٠٠٠ مگاوات برنامه مدیریت مصرف را در نظر گرفته ایم.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در کنفرانس بین المللی 
برق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این ٣٠٠٠ مگاوات شامل 
11 زیربرنامه است؛ یکی از آن برنامه ها اصالح مصرف است؛ ما 
مدیریت مصرف را مساوی اصالح قیمت و تغییر تعرفه نمی دانیم؛ 
مثال 15 میلیون المپ را در دستگاه های دولتی و غیردولتی 
تعویض می کنیم؛ روشنایی معابر را به نحوی مدیریت کنیم که 

بدون هرگونه اخالل، برق کمتری مصرف شود.
وی ادامه داد: در اوج بار 13۹8، بخشی در ارتباط با شبکه های 
انتقال است که از حیث برنامه ریزی تفصیلی انجام شده و دنبال 
تامین منابع مالی الزم هستیم؛ سازمان برنامه همکاری خوبی را 
با ما شروع کرده است و سعی می کنیم از همه منابع موجود 

استفاده کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: قطعا از بخش خصوصی کمک می گیریم 
و نقش عمده ای دارد؛ در حال حاضر 60 درصد برق تولیدی 
را بخش خصوصی تامین می کند و جزو الینفک صنعت برق 

هستند.
وی باتاکید به این مساله که در خصوص قیمت آب و برق، ما 
باید مقداری بیشتر صحبت کنیم و بشنویم؛ به این معنا که موضوع 
جای خود را در جامعه به درستی باز کند، اظهار کرد: اصالح تعرفه 
ها در دو جا مهم است؛ یکی اینکه به پایدار بودن عرضه آب و برق 
کمک کند یعنی اگر قیمت یک کیلووات ساعت برق 100 تومان 
است و ما 60 تومان می گیریم، تا جایی قابل تحمل است و از 
جایی به اختالل در عرضه برق تبدیل می شود و خدمت رسانی 

را مختل می کند.
وزیر نیرو افزود: یک تاثیر دیگر تعرفه دارد و آن اینکه فرض کنیم 
در عرضه برق مشکلی وجود نداشته باشد و دولت بتواند از منابع 
دیگری به صنعت برق کمک بدهد و یک برق یارانه ای کماکان 
ارایه شود، چون در بخش های مختلف الگوی صحیح مصرف 
رعایت نمی شود، این قیمت تکلیفی به این معنی خواهد بود که 
بدمصرف ها از یارانه بیشتری بهره مند می شوند و این یارانه یک 
بی عدالتی محض است و اثرش را روی خدمت رسانی می رساند.

اردکانیان با بیان اینکه اگر موضوع اصالح قیمت را طرح می 
کنیم، یادمان باشد که در یک جا مخصوصا برای پر مصرف ها این 
قیمت و تعرفه بیش از این که نقش منبع مالی را داشته باشد، باید 
نقش بازدارندگی را ایفا کند، گفت: وقتی قیمت آب بیش از حد 
متعارف ارزان باشد، طبیعی است که آن آب آشامیدنی به هر کاری 

می آید و این شیوه درست و قابل ادامه ای نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است از فردا قیمت ها به 
طور زیادی تغییر کند؟ پاسخ داد: خیر؛ قطعا در این زمینه باید 
بیشتر کار کنیم؛ باید بیشتر صحبت کنیم و بیشتر به حرف کسانی 
که در عرصه های مختلف اجتماع صاحب نظر هستند گوش کنیم؛ 
این موضوع باید به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود؛ آن زمان 

همه در یک راستا صحبت می کنیم.
وی گفت: در وزارت نیرو بیشتر به منابع داخلی یعنی پول و 
آب و برق متکی هستیم؛ در بودجه سال گذشته مقداری مذیقه 
هایی برای استفاده به موقع از منابع داخلی ایجاد شد که با موضوع 
پرداخت یارانه ها ارتباط داشت؛ امیدواریم کمک مجلس در بودجه 
13۹8 به گونه ای باشد که مذیقه سال قبل را مرتفع کند و اجازه 
دهد مثل 44 سال گذشته وزارت نیرو دسترسی به موقع به منابع 

داخلی خود داشته باشد.
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد این که آیا شما 
علمی  معاون  دخالت  مورد  در  رئیس جمهوری  به  تند  نامه ای 
رئیس جمهوری در آب های ژرف نوشته اید، گفت: »چه کسی گفته 
تند؟ وقتی من یک حرف هیجان انگیز نمی زنم و از آن تیتر در 
نمی آید، همکار شما نباید خودش نمک و فلفل به آن اضافه کند!«

وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که »آیا شما هیچ نامه ای 

ننوشته اید؟« گفت: »من کار و کاسبی ام نامه نوشتن است، سر 
تند بودن آن بحث دارم. من اخالقی دارم که وقتی به شما یک 
نامه می نویسم و در آن اشاره ای به ایشان می کنم، حتما رونوشتی 
به ایشان می زنم که ایشان از فرد دیگری راجع به چیزی که به 

شما گفتم نشنود.
اردکانیان همچنین در سخنرانی این مراسم گفت: ما در بخش 
برق در ارتباط با مدیریت مصرف نیازمند این هستیم که برای 
مصرف کنندگان سیاست ها و ساز و کارهای تشویقی داشته باشیم 
و به همین نسبت در بخش اجرا نیز دست اندرکاران نیازمند 

برخورداری از سازوکارهای تشویقی و انگیزشی هستند.
موضوع  علی رغم  ایران  برق،  صنعت  در  این که  بیان  با  وی 
قیمت تکلیفی توانسته است نیازها را به هر شکل و با هر زحمت 
جوابگویی کرده باشد، اظهار کرد: انتظار من به عنوان مسوول 
وزارت نیرو این است که به ویژه در این دوره که برنامه وزارت نیرو 
بر اساس مدیریت توامان تولید و مصرف تعریف شده است، از همه 
ظرفیت ها برای برنامه مدیریت توامان عرضه و تقاضا استفاده شود.
اردکانیان خطاب به فعاالن صنعت برق گفت: حتی در موضوع 

قیمت تکلیفی هم سهم عمده در حل شدن یا نشدن موضوع بر 
عهده ماست؛ آنچه تابستان سال گذشته در صنعت برق و آب 
گذشت و به عنوان کارنامه مثبت و قابل اعتنا ثبت شد و مورد 
تقدیر مردم و مسووالن قرار گرفت، تنها یک نمونه و مثال از 
توانمندی و مسوولیت ما در ارتباط با حل و فصل چنین مسایلی 

است.
وی ادامه داد: با نادیده گرفتن عرصه مسایل اجتماعی و ارتباط 
با مصرف کننده و پرداختن به ساز و کارهای آن و استفاده نکردن 

از تجربیات سایر کشورها، فرصت را از دست می دهیم.
او با اشاره به برگزاری کنفرانس برق، اظهار داشت: صنعت برق 
از زیربنایی ترین عرصه های فعالیت و توسعه در همه جا به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه است؛ این صنعت همیشه در ارتباط 
نزدیک با جامعه علمی بوده و از ظرفیت های علمی بهره مند شده 

است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: کنفرانس برق صرفا یک رویداد علمی 
یا اجرایی نیست و پیوند هر دو حوزه است؛ جایی که انتظار می رود 
یافته های علمی از یک سو و شناخت مسایل صنعت برق از سوی 
دیگر منجر به ارایه راه حل های کارآمد برای مشکالت موجود شود.

لجبازی جدید آمریکا با خریداران نفت ایران
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود اعالم کرد برای کشورها دریافت معافیت از تحریم های نفتی ایران نسبت به دوران اوباما دشوارتر خواهد بود. به گزارش ایسنا، منوچین در مصاحبه با رویترز در فلسطین اشغالی که 

اولین نقطه آغاز سفر وی به خاورمیانه است، گفت: کشورها باید خرید نفت ایران را بیش از ۲۰ درصد از سطحی که در فاصله سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ برای دریافت معافیت از تحریم های نفتی واشنگتن علیه تهران کاهش داده بودند، کاهش دهند. منوچین 
گفت: انتظار دارم اگر ما معافیتی دهیم برای کاهش خرید بسیار بیشتری باشد. وی در ادامه افزود: قیمت نفت پیش از این باال رفته، بنابراین انتظار من این است که بازار نفت آنچه را که در کاهش عرضه اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی کرده است. سه شنبه / ۱ آبان ۱۳97 / شماره ۲۶۲

سالیانه حدود ۱۲.۵ میلیارد دالر صرف تامین یارانه پنهان بنزین می شود که 
بخش عمده آن به دلیل قاچاق روانه جیب قاچاقچیان و کشورهای همسایه 
شده و بخشی نیز به علت تردد خودروهای غیراستاندارد داخلی به هدر 

می رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مصرف بنزین در ایران نسبت به استاندارد جهانی 
بسیار باالتر است که ریشه در عوامل مختلفی مانند تردد خودروهای بی کیفیت و 
فاقد استاندارد، ارزانی، پرداخت یارانه پنهان توسط دولت و ضعف در فرهنگ سازی 
مصرف بهینه دارد. میزان رشد مصرف بنزین به حدی است که راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس که بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه به شمار می 
رود نیز نمی تواند در آینده نزدیک پاسخگوی نیازهای رو به گسترش باشد و شاید 

ناچار شویم به سراغ واردات گسترده بنزین برویم.
پرداخت ۳8 سنت یارانه پنهان برای هر لیتر بنزین

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ساالنه مبلغ هنگفتی صرف پرداخت یارانه سوخت 

می شود که باید فکری برای مدیریت این موضوع و کاهش مصرف کرد.
ساسان کاظمی نژاد یادآوری کرد: در صورت در نظر گرفتن نرخ 4200 تومانی 
برای دالر، حدود 37 یا 40 سنت یارانه پنهان برای هر لیتر بنزین پرداخت می شود 
البته این یارانه بر مبنای دالر 4200 تومانی است و با محاسبه نرخ ها بر اساس دالر 

آزاد میزان یارانه پرداختی بسیار بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به مصرف روزانه ۹0 میلیون لیتری بنزین در کشور، روزانه 

35 میلیون دالر یارانه پنهان پرداخت می شود.
کاظمی نژاد گفت: یارانه پنهانی که برای بنزین پرداخت می شود ساالنه به بیش از 
12.5 میلیارد دالر می رسد که در صورت ورود 1.5 میلیون خودروی جدید به جاده 
های کشور در سال آینده، میزان یارانه پنهان پرداختی به بنزین به روزانه 45 میلیون 

لیتر و ساالنه به حدود 16.5 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
یارانه به 2 نوع تقسیم می شود، »یارانه مستقیم« به صورت نقدی به افراد پرداخت 
می شود، اما »یارانه پنهان« به صورت غیر نقدی و بدون اینکه به مردم اعالم شود 

برای تامین کاالهای مختلف مانند بنزین توسط دولت هزینه می شود.
یارانه ایرانیان در جیب قاچاقچیان

مجموع مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۹0 میلیون لیتر است که 10 میلیون 
لیتر از آن به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

البته باید توجه داشت که رقم روزانه 10 میلیون لیتر به قاچاق بنزین اختصاص 
دارد و میزان قاچاق گازوییل بحثی جداگانه دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

مهمترین علت افزایش قاچاق سوخت در کشور، باال رفتن نرخ ارز و ارزانی قیمت 
بنزین و سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه است.

همزمان با نوسان شدید نرخ ارز که جذابیت قاچاق سوخت افزایش یافته، میزان 
مصرف بنزین در کشور نیز رو به افزایش گذاشته است.

قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود 
ریسک باالی قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این کار چشمپوشی کنند.

بنابراین تا زمانی که این 2معضل رفع نشود، چالش قاچاق بنزین و انواع دیگر 

سوخت همچنان ادامه داشته و ثروت های کشور را روانه جیب همسایگان می کند.
در حالی که پروژه های متعدد اقتصادی کشور به علت کمبود بودجه و اعتبار، نیمه 
کاره رها شده اند، حجم عظیمی از منابع ملی صرف تامین بنزینی می شود که قرار 

است سود آن عاید قاچاقچیان و کشورهای همسایه شود.
بنابراین باید برای مقابله با این معضل ملی فکری کرد، زیرا در غیر این صورت، باید 

شاهد ادامه خروج منابع ملی به شکل بنزین قاچاق باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای اخذ ۱۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز صنعت برق به منظور تعمیر و نگهداری نیروگاه ها و همچنین ایجاد 
نیروگاه ها، به دنبال جذب حمایت های مجلس و دولت هستیم و پیش بینی 

می شود که این اعتبار به زودی تخصیص یابد.
همایون حائری امروز در سی وسومین کنفرانس بین المللی برق در جمع خبرنگاران 
و در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر برنامه وزارت نیرو برای حل و فصل نیاز مالی 
صنعت برق، اظهار کرد: این مساله یکی از مواردی است که وزیر نیرو به شخصه 
پیگیر تحقق آن است. در همین راستا نیز روش های مختلفی را برای تامین این 

منبع در نظر گرفته ایم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: مذاکرات خوبی با مجلس شورای 

اسالمی و دولت انجام شده که حمایت های آنها را در بر داشته است و پیش بینی 
می کنیم که به زودی این تامین اعتبار صورت گیرد.

حائری همچنین در خصوص میزان هدررفت انرژی در صنعت برق گفت: در سال 
13۹3 میزان هدررفت شبکه توزیع برق 15 درصد بود که با اقدامات انجام شده 
اکنون این عدد به 10.4 درصد کاهش یافته است و به طور کلی باید گفت که تلفات 
شبکه توزیع و بخش تلفات که عددی معادل 2.8 درصد است، تلفات 14.2 درصدی 

را در دو حوزه توزیع و انتقال برای صنعت برق رقم زده است.
وی در خصوص اقدامات وزارت نیرو برای تک رقمی شدن تلفات شبکه برق، 
اظهار کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته تا سال آینده میزان تلفات برق در شبکه 
تک رقمی خواهد شد. البته امسال نیز در یک فصل از سال میزان تلفات تک رقمی 

شد، اما دوباره به حالت قبل بازگشت.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر این مساله که اقدامات بسیار خوبی 
در این راستا صورت گرفته است، ادامه داد: پیش بینی می شود که حتی زودتر از سال 
آینده نیز میزان تلفات شبکه برق تک رقمی شود، اما باید به این مساله توجه کرد که 

کم شدن تلفات برق بیش از این میزان اقتصادی هست یا خیر؟
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص اقدامات وزارت نیرو برای 
بهینه سازی و بهسازی شبکه توزیع برق، تصریح کرد: با توجه به این که برخی از 
برای  را  برنامه هایی  هستند  فرسوده  دارند  باالیی  قدمت  که  توزیع  شبکه های 
بهینه سازی آنها در نظر گرفته ایم، اما باید به این مساله نیز توجه کرد که تغییر و یا 

تعویض تجهیزات نیازمند اعتبارات خاصی است که باید در سامانه دیده شود.

وزیر انرژی عربستان سعودی در بحبوحه وخامت بحران 
بر سر قتل جمال خاشقجی، گفت این کشور قصد ندارد 
تحریم نفتی سال ۱97۳ علیه مصرف کنندگان غربی را 

تکرار کند و نفت را از سیاست جدا نگه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح در برابر این پرسش که آیا ممکن 
به  شود،  تکرار  سال 1۹73  تحریم  مشابه  نفتی  تحریم  است 

خبرگزاری تاس روسیه گفت: چنین نیتی وجود ندارد.
ابراز عصبانیت نسبت به محمد بن  با  قانونگذاران آمریکایی 
سلمان، ولیعهد عربستان، اظهار کردند بر این باورند که بن سلمان 
دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است با این حال دولت ترامپ 
همچنان موضع محتاطانه ای را در این خصوص اتخاذ کرده است.

آمریکایی متعددی در  قانونگذاران  بر اساس گزارش رویترز، 

روزهای اخیر وضع تحریم ها علیه عربستان سعودی را پیشنهاد 
کرده اند. این کشور که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است 
نیز تهدید کرده با اقدامات بزرگتری، هر گونه تحریمی را تالفی 

خواهد کرد.
فالح گفت: این واقعه خواهد گذشت، اما عربستان سعودی کشور 
بسیار مسئولی بوده و به مدت چندین دهه از سیاست نفتی خود 
به عنوان یک ابزار اقتصادی مسئوالنه استفاده کرده و آن را از 
سیاست جدا کرده است. نقش من به عنوان وزیر انرژی، پیاده 
سازی نقش سازنده و مسئوالنه دولتم و تثبیت بازارهای انرژی 

جهان و مشارکت در توسعه اقتصادی جهانی است.
را  جهانی  اقتصاد  رشد  رود،  باال  نفت  قیمت  اگر  گفت:  وی 
آهسته خواهد کرد و رکود را بدنبال خواهد داشت، اما با بازگشت 

تحریم های آمریکا علیه ایران از ماه آینده، تضمینی وجود ندارد که 
قیمت نفت باالتر نرود.

وزیر انرژی عربستان سعودی در پاسخ به اینکه آیا دنیا می تواند 
از رسیدن قیمت نفت به 100 دالر در هر بشکه جلوگیری کند، 
گفت: من نمی توانم به شما تضمینی بدهم زیرا نمی توانم پیش بینی 
کنم چه اتفاقی برای سایر عرضه کنندگان روی خواهد داد. ما با 
تحریم ها علیه ایران مواجه هستیم و هیچ کس نشانه ای درباره 
روند صادرات نفت ایران ندارد. از سوی دیگر، افت احتمالی عرضه 
در کشورهای مختلفی مانند لیبی، نیجریه، مکزیک و ونزوئال وجود 
دارد.فالح گفت: اگر سه میلیون بشکه در روز از میزان عرضه کاسته 
شود، ما نمی توانیم این حجم را پوشش دهیم. بنابراین ناچاریم از 

ذخایر نفت استفاده کنیم.

وزیر انرژی عربستان سعودی همچنین اظهار کرد: به زودی 
تولید نفت خود را از 10.7 میلیون بشکه در روز فعلی به 11 
میلیون بشکه در روز افزایش خواهیم داد. وی افزود: ریاض قادر 
است تولید خود را به 12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و 
امارات متحده عربی نیز می تواند 0.2 میلیون بشکه در روز دیگر 

به تولیدش اضافه کند.
فالح گفت: ما مازاد ظرفیت تولید نسبتا محدودی داریم و از 
بخش قابل توجهی از آن استفاده کرده ایم. با این حال برزیل، 
قزاقستان و آمریکا ممکن است در سال آینده به عرضه جهانی 
کمک کنند، اما اگر تولید کشورهای دیگر عالوه بر ایران، کاهش 
پیدا کند، در این صورت ما از ظرفیت تولید خود به طور کامل 

بهره برداری خواهیم کرد.

وزیر انرژی عربستان سعودی اطمینان داد

تحریم نفتی ۱۹۷۳ را تکرار نمی کنیم


