
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به روزنامه فاینشیال تایمز گفت

هشدار آمریکا به روسیه درباره ایران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران

تجهیزات فرسوده برقی تا افق ۱۴۰۳ نوسازی می شود

4انرژی

کاهش قیمت نفت درپی قول سعودی ها

قیمت نفت روز سه شنبه پس از این که عربستان سعودی وعده داد نقش 
بازار  با این همه  ایفا کند، کاهش یافت  انرژی   بازارهای  مسئوالنه ای در 
همچنان نگران پیامدهای بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران از ماه 

آینده است.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۲۱ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش 

نسبت به قیمت نهایی روز گذشته، به ۷۹.۶۲ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۰ سنت کاهش، در ۶۹.۲۶ 

دالر در هر بشکه ایستاد.
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران در چهارم نوامبر آغاز خواهد شد. 
عربستان سعودی با وجود انزوای فزاینده این کشور بر سر قتل جمال خاشقجی، 
خبرنگار سعودی، وعده داده است تامین بازارهای نفت را حفظ کند. این نگرانی  
وجود دارد که همزمان با آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، عربستان سعودی به 
تالفی تحریم های احتمالی قدرت های غربی بر سر قتل خاشقجی، عرضه خود را 

کاهش دهد.
 اما خالد فالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، برای رفع این نگرانی ها روز دوشنبه 
اظهار کرد: عربستان سعودی نیت انجام چنین اقدامی را ندارد و نقش سازنده و 

مسئوالنه ای را در بازارهای انرژی ایفا خواهد کرد.
پیتر کرنان، تحلیلگر انرژی در واحد اطالعات اکونومیست در سنگاپور، اظهار کرد: 
کاهش تولید عربستان سعودی ضربه به خودی خواهد بود، زیرا به این ترتیب این 
کشور سهم بازار خود را به سایر صادرکنندگان خواهد باخت و اعتبار خود را به عنوان 

یک بازیگر باسابقه در بازار از دست می دهد.
در این بین، بانک جی پی مورگان قیمت مورد پیش بینی برای نفت برنت در سال 
۲۰۱۹ را ۲۰.۵۰ دالر در هر بشکه افزایش داده و به ۸۳.۵۰ دالر رساند و علت این 
برآورد جدید را محدود شدن عرضه به دلیل تحریم های ایران و کاهش مازاد ظرفیت 

تولید جهانی عنوان کرد.
اما همه این اندازه به افزایش قیمت ها خوش بین نیستند. شرکت ایست پورت 
اعالم کرد انتظار دارد در ماه های آینده، افزایش تولید آمریکا تقاضای جهانی روبه 

رشد را تامین کند.
براساس گزارش رویترز، تولید نفت آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۶ حدود یک سوم 
افزایش پیدا کرده و به حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده است و رشد فعالیت 

حفاری نیز از افزایش بیشتر تولید این کشور در آینده حکایت دارد.

افزایش 598 مگاواتی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
تا تابستان 98

 وزارت نیرو برنامه ریزی کرده است که به منظور تامین برق تابستان 98، 
در کنار نیروگاه های حرارتی و برقابی، 598 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را 

به مدار تولید بیاورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس برآوردهای مصرف برق در تابستان ۹۸ و 
همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت تولید موجود در ابتدای مردادماه امسال، در اوج بار 
سال آینده حدود هشت هزار مگاوات کمبود قدرت قابل اتکا وجود دارد که وزارت نیرو 
قصد دارد این خالء را با به مدار تولید آوردن نیروگاه های حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر 

و همچنین مدیریت مصرف پر کند.
در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر، تا خردادماه سال آینده برنامه ریزی شده است 
که ۱۰۲.4 مگاوات نیروگاه بادی، 4۳۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۱4.4 مگاوات 
نیروگاه زیست توده، ۳۲.۶ مگاوات نیروگاه برقابی کوچک و همچنین ۱۱.4 مگاوات از 
محل بازیافت حرارتی وارد مدار کند تا به این ترتیب ۵۹۸ مگاوات به ظرفیت کنونی 

نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود.
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو پیش از این در سومین کنفرانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران اعالم کرده بود: با راه اندازی نیروگاه های جدید تجدیدپذیر، ظرفیت 

تولید برق از محل این نیروگاه ها به یک هزار و ۱۰۰ مگاوات افزایش می یابد.
وی ظرفیت کنونی انرژی های تجدیدپذیر کشور را ۶۵۰ مگاوات ذکر کرد و گفت: 
این ظرفیت مشتمل بر ۶۵ واحد نیروگاهی در مقیاس مگاواتی و بیش از ۲هزار واحد 

نیروگاهی خانگی است.
اردکانیان همچنین در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود: در ماه های اخیر وقفه ای 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر به وجود آمد که یکی 

از دالیل این وقفه، تغییرات نرخ ارز است.
به گفته وی، قرارداد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر مبنای نرخ گذشته ارز بوده 
است، در حالی که مصرف آنها به صورت ارزی و دریافت وجه برق آنها به صورت ریالی 
است.  اردکانیان تصریح کرد: برنامه هایی برای رفع این چالش در نظر گرفته ایم و به 
نظر می رسد این قراردادها مشمول تعدیل هایی خواهد شد. سیدمحمد صادق زاده 
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( 
نیز در مورد این چالش سرمایه گذاران بخش خصوصی در نیروگاه های تجدیدپذیر 
گفت: ساتبا خطرپذیری تغییر نرخ ارز در قراردادهای خرید تضمینی را پذیرفته است 
و سرمایه گذار با تغییر نرخ ارز دچار هیچ آسیبی نمی شود. وی اضافه کرد: با توجه به 
تعدیل نرخ قراردادها، سرمایه گذارانی که نیروگاه های آنها به بهره برداری رسیده هیچ 

گونه آسیبی نمی بینند؛ قراردادهای جدید هم با نرخ های مناسب منعقد می شود.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که نرخ پرداخت در قراردادهای خرید 
تضمینی بر اساس کدام یک از نرخ های ارز )نیما، ثانویه و بازار غیررسمی( محاسبه 
می شود، گفت: با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز، مبنای محاسبه نرخ ارز باید 

تغییر کند که این امر توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
صادق زاده اظهار داشت: فعال وجه نیروگاه های تجدیدپذیر به صورت علی الحساب 
بر اساس نرخ های قبلی به تولیدکنندگان پرداخت می شود اما به محض اینکه 
بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ خرید تضمینی را اعالم کند، همه مابه التفاوت ها 

پرداخت می شود.

از تهدید مشتریان نفت ایران تا برداشت از ذخایر استراتژیک آمریکااخبار

بازی گل یا پوچ ترامپ با بازار جهانی نفت!
سایه سیاست هم چنان بر نفت سنگینی می کند و آمریکا 
از زمانی که از برجام خارج شد تاکنون، برای حذف نفت 
ایران از بازارهای جهانی به هر دری زده است؛ از تهدید 
مشتریان نفت ایران بگیر تا برداشت از ذخایر استراتژیک 
خود؛ اما غافل از این که این به آب و آتش زدن ها دو سر 
دارد و اگر یک طرف ماجرا ایران را نشانه رفته، طرف دیگر 
به سمت آمریکا بازمی گردد. با این حال آمریکا دست از 
کارشکنی برنداشته و در حالی که تنها دو هفته تا موعد 
آغاز تحریم های نفتی مانده است، سناریوی جدیدی برای 
بافتن تار و پود نقشه نخ نمای خود یعنی همان تحریم نفت 

ایران نوشته است.
به گزارش ایسنا، شاید زمانی که آمریکا از برجام خارج شد 
و ترامپ نقشه حذف نفت ایران از بازارهای جهانی را کشید، 
حتی فکرش را هم نمی کرد که اجرای این نقشه تا این حد 
جانکاه باشد و آتش آن دامن خودش را هم بگیرد. آمریکا تقریبا 
بازار  از  ایران  هفته ای یک بار مشت خود را برای حذف نفت 
جهانی نفت رو به بازار می گیرد تا شاید بتواند یک گل از مشت 

پوچش بیرون بکشد.
مشتریان نفتی ایران، قدم اول و آخر آمریکا

آمریکا ابتدا به سراغ مشتریان نفتی ایران رفت و آن ها را تهدید 
کرد و دو ماه بعد از  خروج از برجام، از مشتریان نفت ایران 
خواست که تا نوامبر )آبان ماه( خرید نفت ایران را متوقف کنند 
.در این راستا یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 
که شرکت هایی که نفت خام ایران را خریداری می کنند، باید تا 
ابتدای نوامبر خرید نفت را به طور کامل متوقف کنند، در غیر 

این صورت با تحریم های قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد.
آمریکا کشورهای مختلفی را تهدید کرد اما تنها کشوری که 
تمام و کمال به این تهدید توجه کرد، کره جنوبی بود که واردات 
نفت و میعانات را از ایران به طور کامل متوقف کرد. البته نمی توان 
قطعی گفت سایر مشتریان طبق روال گذشته به واردات نفت 
از ایران ادامه داده اند و مسلما تحریم ها برروی تعامالت نفتی 
اثرگذار است اما باید گفت آمریکا نتوانست به خواسته اش به طور 

کامل جامه عمل بپوشاند.
درحال حاضر بسیاری از کشورها مانند ترکیه، ژاپن، هند و 
حتی کره جنوبی هم چنان به دنبال اخذ معافیت از آمریکا برای 
ادامه خرید از ایران هستند. چین هم که از ابتدا به دلیل جنگ 
تجاری با آمریکا وارد بازی نفتی آمریکا با ایران نشد و خرید نفت 

از ایران را ادامه داد.
آخرین اخبار  اما حاکی است که حجم کم سابقه ای از نفت ایران 
ماه جاری و اوایل ماه نوامبر، پیش از اجرایی شدن تحریم های 
آمریکا، به بندر دالیان چین خواهد رسید. مجموعا ۲۲ میلیون 
بشکه نفت ایران که در ابرنفتکش های شرکت ملی نفتکش ایران 
بارگیری شده است، به سوی دالیان رهسپار شده اند. طبق آمار از 
ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ تاکنون، دالیان معموال هر ماه بین یک تا 

سه میلیون بشکه نفت ایران را وارد می کند.
شدن  اجرایی  از  پیش  ایران  نفت  از  کم سابقه ای  حجم 

تحریم های آمریکا، به بندر دالیان چین خواهد رسید
از  بسیاری  که  دارد  قرار  اروپا  ماجرا  این  دیگر  طرف  در 
کارشناسان بر این باورند که از آنجاکه در ماجرای برجام از سوی 

آمریکا تحقیر شده است، به همین دلیل در برابر آمریکا موضع 
دارد. همین موضوع باعث شد اخیرا شاهد مذاکرات نفتی بین 
ایران و اروپا باشیم. برخی شنیده ها می گویند که این مذاکرات 
این  نتیجه  از  جزئیاتی  هیچ  البته  است،  داشته  خوبی  روند 
مذاکرات از سوی دولت مردان ایران با هدف جلوگیری از ارائه 

اطالعات به آمریکا ارائه نشده است.
با این اوصاف آمریکا با وجود همه اقدامات و تهدیدها علیه 
مشتریان، نتوانست به خواسته خود یعنی صفر کردن صادرات 
نفت ایران برسد و صف طوالنی مشتریان نفت ایران برای اخذ 
معافیت آمریکا را بر آن داشت تا در اقدامی تازه اعالم کند برای 
به  ایران نسبت  نفتی  از تحریم های  کشورها دریافت معافیت 

دوران اوباما دشوارتر خواهد بود.
به گفته استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، 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.
همراهی عربستان با امریکا و پشت پا زدن به پیمانی 

60 ساله
هدف دیگر آمریکا این بود که سایر اعضای اوپک، مخصوصا 
عربستان و از سوی دیگر روسیه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
غیراوپک، تولیدشان را افزایش دهند تا خالء احتمالی در بازار 
جبران شود و از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا باعث افزایش 
قیمت نفت نشود. آمریکا در نخستین قدم از عربستان خواست 
تولید خود را دو میلیون بشکه افزایش دهد. عربستان هم در 
ابتدا پذیرفت اما چندی بعد اعالم کرد توانایی انجام این کار را 

ندارد. البته اعضای اوپک در آخرین اجالس خود برای رساندن 
پایبندی به تعهد کاهش تولید از ۱۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد با 

افزایش یک میلیون بشکه ای موافقت کردند.
که  است  شده  مدعی  خود  اظهارنظر  آخرین  در  عربستان 
می تواند به ازای هر یک بشکه نفت ایران، دو بشکه نفت تولید 
کند. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به این ادعا پاسخ داد 
و گفت: به نظر می رسد این گفته ها، تحت فشار آقای ترامپ به 
این مقام ها بوده است وگرنه در واقعیت، نه عربستان سعودی 
و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و 
ندارد. بازار و افزایش قیمت ها بهترین گواه است که بازار با کمبود 

روبه روست و به درستی نگران کمبود شدید نفت است.
اعضای اوپک توانایی افزایش تولید نفت بیشتر از رقم 

کنونی را ندارند
طبق آمار عربستان با استفاده از ذخیره سازی های خود توانسته 
است در فاصله ماه مه تا سپتامبر، روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه 
نفت بیش تر به بازار عرضه کند. مجموع تولید نفت دیگر اعضای 
اوپک در این بازه زمانی تنها ۱۰۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته 
است و این بدان معناست که اعضای اوپک توانایی افزایش تولید 
نفت بیشتر از رقم کنونی را ندارند. از سوی دیگر تولید نفت روسیه 
در ماه سپتامبر نسبت به ماه مه، ۳۸۸ هزار بشکه در روز افزایش 
یافته است که در باالترین سطح خود قرار دارد، بنابراین روسیه 
هم در کوتاه مدت بدون سرمایه گذاری در صنایع باالدستی خود 

نمی تواند بیش از این، تولید خود را افزایش دهد.
آتش ترامپ دامن آمریکا را هم گرفت

 ناتوانی عربستان و روسیه در تولید نفت بیش تر و جایگزینی 

و  شده  بازار  نگرانی  سبب  عوامل،  دیگر  کنار  در  ایران  سهم 
اطالع بازار از این ناتوانی سبب افزایش قیمت  نفت شده است؛ 
به گونه ای که میانگین قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس 
اینترمدیت )WTI( و برنت دریای شمال به ترتیب از حدود 
۶۷ و ۷۷ دالر در ماه مه به ۷4 و ۸4 دالر برای هر بشکه در ماه 

اکتبر رسیده است.
ترامپ برای جبران نفت ایران به ذخایر استراتژیک خود دست 

زده تا از باال رفتن قیمت نفت جلوگیری کند
تنش هایی که ترامپ در بازار جهانی نفت راه انداخته، دامن 
خودش را هم گرفت. قیمت باالی نفت بالی جان آمریکاست 
زیرا تاثیر مستقیم برروی قیمت سوخت و صنعت آمریکا دارد. 
ترامپ از یک طرف دائما سعی دارد نفت ایران را از بازار حذف 
کند و از طرف دیگر توقع دارد قیمت نفت با وجود تنش هایی 
که در بازار راه انداخته باال نرود. فرآیندی که وزیر نفت آن را به 
این صورت تعبیر کرد که ترامپ یک سوزن به خودش می زند 
و می گوید اخ اخ! از طرف دیگر ترامپ برای جبران نفت ایران 
دست به ذخایر استراتژیک خود زده تا از باال رفتن قیمت نفت 
جلوگیری کند، درحالی که همین اقدام به دلیل این که نشانه ای 

از کمبود نفت در بازار است، قیمت را افزایشی می کند.
نفت ایران در چه حالی است؟

با وجود همه این اتفاق ها و کاهش صادرات نفت در ایران، 
ایران هم چنان از تولید خود نکاسته و حتی گفته می شود در 
پی مشتریان جدید برای نفت است. به گفته اسحاق جهانگیری، 
معاون اول ریاست جمهوری ایران برای تداوم فروش نفت خود 

راهکارهایی در نظر گرفته است.

 سارقان حرفه ای نفت در کردستان عراق دستگیر شدند
 نیروهای امنیتی در اربیل در عملیاتی ویژه یک باند ویژه سرقت نفت را دستگیر کردند که به گفته برخی منابع شماری از مسئولین امنیتی نیز در آن عضویت دارند. به گزارش ایرنا، سرتیپ ویسی روزنامه نگار کرد عراق با اشاره به دستگیری این تیم در صفحه شخصی 
خویش در فیس بوک نوشت: تیم ویژه سرقت نفت که از 6 نفر تشکیل شده اند در طول مسیر خط لوله انتقال نفت به ترکیه اقدام به سوراخ کردن لوله ها و سرقت و فروش آن در بازار می کردند. وی افزود: نفت خام دزدیده شده که با نظارت یک کارشناس ترک انجام 

می شد بعد از سرقت به پاالیشگاه های محلی در کردستان عراق فروخته می شد. به نوشته این روزنامه نگار کرد عراقی نفت سرقت شده از خط لوله انتقال نفت بطور کامال حرفه ای انجام می شد و بعد از جمع آوری، عملیات انتقال آن به پاالیشگاه ها انجام می شد. چهارشنبه / 2 آبان 1397 / شماره 263

یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به روزنامه فاینشیال تایمز گفت: آمریکا 
ایران برای دورزدن  به روسیه هشدار داده است حتی به فکر کمک به 

تحریم های نفتی آمریکا نباشد.
به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکا نوشت: 
ایران ممکن است ایده فروش نفت خود از سوی روسیه به بازار جهانی برای دورزدن 
تحریم ها را پیش ببرد، اما به روسیه هشدا داده می شود حتی به این موضوع فکر نکند. 

به نفع روسیه است که فرار ایران از تحریم های آمریکا را تسهیل نکند.
پیش تر رسانه ها گزارش کرده بودند روسیه و ایران ماه گذشته تحت قراردادی، 
توافق کردند که ایران اجازه می دهد تحریم های آمریکا را در خصوص صادرات نفت 

دور بزند.
براساس گزارش اویل پرایس، در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در تهران 

که در سپتامبر به میزبانی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران برگزار شد و در آن 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه حضور داشت، ایران و روسیه قراردادی بستند 
که براساس آن ایران از طریق دریای خزر به روسیه نفت صادر خواهد کرد و روسیه 
این نفت را در پاالیشگاه های خود فرآوری کرده و سپس محصوالت فرآوری شده را 
به بازار جهانی صادر خواهد کرد. در قبال عرضه نفت خام از سوی ایران، روسیه نیز 

کاال و خدمات برای تهران فراهم خواهد کرد.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز در مصاحبه ای که اوایل سال جاری 
با رویترز داشت، اظهار کرد: برای مشتریان نفتی ایران دریافت معافیت از تحریم ها 
نسبت به دوران اوباما دشوارتر خواهد بود. منوچین گفت: من انتظار ندارم صادرات 
نفت ایران در نوامبر به صفر برسد، اما تالش های دولت آمریکا برای دستیابی به این 

هدف است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا افق 1۴03 تمام تجهیزات قدیمی تهران بهسازی و نوسازی 

می شوند.
غالمرضا خوش خلق در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای انجام این هدف باید 
هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد تجهیزات را نوسازی و به سازی کنیم، اظهار کرد: برای 

امسال ۹۰ پروژه را تا تابستان سال آینده در همین حوزه در نظر گرفته ایم.
وی درباره هزینه های احتمالی برای انجام این ۹۰ پروژه گفت: طبق پیش بینی ها، 
انجام این طرح ها به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد تا بتوانیم عملیات به سازی 

و نوسازی را تا حد قابل توجهی پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره به قدیمی  بودن شبکه تهران تاکید 
کرد: الزم است که در حوزه توسعه و بهینه سازی شبکه برق تهران گام های بزرگی 

برداشته شود از این رو این مساله جزو وظایف اصلی ما قرار گرفته است.
به گفته خوش خلق در حال حاضر 4۰ درصد شبکه برق تهران فرسوده است که 
با انجام این ۹۰ پروژه می توان بخشی از این فرسودگی را جبران کرد البته باید گفت 

که باید به صورت مرحله به مرحله انجام شود.
وی افزود: سال گذشته ظرفیت سازی این گونه انجام شد که هیچ خاموشی ناشی از 

کمبود ظرفیت نداشتیم که امیدواریم امسال نیز این مساله دوباره تکرار شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با بیان این که عالوه بر این موضوع 
از  ما  تقاضای  کرد:  اظهار  گرفته ایم،  نظر  در  نیز  را  مصرف  مدیریت  مباحث 
مشترکان این است که در سال پیش رو نیز مانند سال جاری، در زمان پیک به 
مباحث مدیریت مصرف به طور ویژه توجه کنند که بتوانیم تابستان را به راحتی 

پشت سر بگذاریم.
چندی پیش نیز اعالم شد که برای توسعه و بهینه سازی ۳۰ درصد از شبکه های 

فرسوده برق تهران در افق ۱4۰4 نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به منظور کنترل 
از  ممانعت  همچنین  و  کشور  داخل  در  سوخت  مصرف 

قاچاق سوخت باید سیستم شفافی ایجاد شود.
هدایت اهلل خادمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مطالب منتشر 
شده درخصوص احیای کارت سوخت بیان کرد: سال های قبل ما 
مشکل اساسی در سوخت به خصوص بنزین داشتیم. از آنجا که 
قیمت بنزین در کشور پایین بود و نظارت درستی انجام نمی شد 
شاهد قاچاق سوخت بودیم و ما باید واردات سوخت را افزایش 

می دادیم.
واردات  برای  را  زیادی  ارز  لذا کشور  بیان کرد:  ادامه  وی در 
سوخت صرف می کرد اما از سوی دیگر سوخت زیادی نیز از کشور 
بیرون می رفت. در نهایت دولت در آن زمان تصمیم مناسبی اتخاذ 
کرد که موضوع دو نرخی شدن بود. البته این طرح مضراتی نیز 
به دنبال داشت اما با ایجاد سامانه هوشمند کارت سوخت شدت 

افزایش مصرف کنترل شد و قاچاق نیز تقریبا مهار گشت.
این  فعلی  دولت  اما  گفت:  ملک  باغ  و  ایذه  مردم  نماینده 
رفتن  باال  شاهد  امروز  که  جایی  تا  گذاشت  کنار  را  سامانه 
فعالیت  نهم  قاچاق هستیم. مجلس  گرفتن  و شدت  مصرف 
کارت سوخت را تصویب کرد اما دولت آن را به کار نگرفت. 
مجلس دهم نیز بر استفاده از کارت سوخت تاکید داشت اما 
دولت آن را اجرایی نکرد. اما امروز باید برای مدیریت مصرف 

تصمیم جدی اتخاذ شود.
خادمی تصریح کرد: اگر کشور به سمت تحریم پیش برود ما 
نمی توانیم این حجم از سوخت را وارد کشور کنیم لذا ما باید 
مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دهیم. قاچاق گازوئیل با 
براساس  امروز  و  یافت  کاهش  خیلی  گذاشتن  شمار  کیلومتر 
کیلومتر گازوئیل تخصیص می یابد. درخصوص بنزین نیز باید 

سیستم شفافی ایجاد شود.

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: زمانی که سیستم 
هوشمند وجود نداشته باشد و یک تانکر به صورت دستی برای 
جایگاه سوخت، سوخت دریافت کند و تنها در یک دفتر ثبت 
شود ما شاهد قاچاق خواهیم بود و فرقی نمی کند که در کدام یک 
از شهرهای ایران باشد اما زمانی که یک سیستم هوشمند وجود 
داشته باشد مشخص است که هر تانکر چند هزار لیتر سوخت 
تحویل گرفته و همچنین چند خودرو تا چه میزان این سوخت را 
دریافت کرده است و دیگر نمی توان به نام خودروها سوخت تحویل 

گرفت و آن را قاچاق کرد.
خادمی در پایان گفت: فعال تصمیمی در زمینه اینکه هر خودرو 
چه میزان بنزین باید دریافت کند، گرفته نشده است اما قاعدتا 
باید به گونه ای تصمیم گیری شود تا افرادی که به اندازه معمول 
استفاده دارند تحت فشار قرار نگیرند و افرادی که بیش از حد 

معمول تقاضا دارند باید پول آن را بپردازند.

خادمی:

باید سیستم شفافی برای مدیریت مصرف سوخت ایجاد شود


