
  

انرژی 4
وزیر نفت عازم مسقط شد

وزیر نفت برای بررسی همکاری های دوجانبه تهران-مسقط در حوزه 
انرژی عازم عمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه صبح امروز 
درباره همکاری های  و مذاکره  پیگیری  برای  اردیبهشت ماه(   ۱۳( جمعه 
دوجانبه ایران و عمان در حوزه انرژی به همراه جمعی از مدیران صنعت 

نفت عازم عمان شد.

شرایط ثبت نام کارت سوخت برای خودروهای نو و 
تعویض پالک های جدید

شرایط ثبت نام کارت سوخت برای مالکان خودروهای نو شماره و تعویض 
پالک های جدید اعالم شد.

پالک های  تعویض  و  نو شماره  مالکان خودروهای  ایسنا،  گزارش  به 
جدید که تاکنون موفق به دریافت کارت شناسایی خودرو نشده اند، هنگام 
 VIN از شماره با استفاده  ثبت نام کارت سوخت در سامانه می توانند 
)شناسه ۱۶ رقمی( درج شده در شناسنامه مالکیت خودرو برای دریافت 
کارت هوشمند سوخت در سامانه دولت همراه، اپلیکیشن دولت همراه یا 

از طریق کد دستوری #۴* ثبت نام کنند.
بر اساس این گزارش، فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی در زمستان 
سال گذشته به مدت حدود دو ماه توسط شرکت ملی پاالیش و پخش 
فروارده های نفتی صورت گرفت. فرایندی که مجدداً از نهم اردیبهشت ماه 

آغاز شده است و فعالً ادامه دارد.
راه های ثبت نام

در این راستا مالکان خودرو و موتورسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت 
ندارند، می توانند با مراجعه به سایت www.mob.gov.ir، اپلیکیشن 
دولت همراه یا کد دستوری #۴* به منظور دریافت کارت سوخت تقاضای 

خود را ثبت کنند.
کارت سوخت جدید صادر نمی شود

متقاضیانی که در سال گذشته ثبت نام کرده و یکی از کارت های بانکی 
خود را معرفی کرده اند، باید توجه داشته باشند کارت سوخت جدیدی 
برای آنها صادر نخواهد شد و کارت بانکی آنها به عنوان کارت سوخت مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، گرچه شایعه های زیادی در مورد زمان اجرای 
سهمیه بندی بنزین وجود دارد اما شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی ضمن تکذیب آنها، از مردم تقاضا کرده اخبار این حوزه را از طریق 

این شرکت دنبال کنند.

ترکیه:
نمی توانیم به سرعت نفت ایران را رها کنیم

وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که کشور پس از پایان معافیت آمریکا 
برای واردات نفت از ایران، قادر نیست به سرعت واردات نفت خود را 

متنوع کند.
به گزارش ایسنا، این اظهارات ترکیه پس از اظهارات مشابه چین صورت 
به همکاری  و  بوده  آمریکا مخالف  اقدامات  با  اعالم کرده  می گیرد که 

منطقی و قانونی با ایران ادامه می دهد.
آمریکا به خریداران نفت ایران اعالم کرده که تا اول ماه مه باید به خرید 

نفت شان خاتمه دهند یا با تحریم های آمریکا مواجه شوند.
ترکیه و چین دو کشوری بوده اند که تاکنون تمایل خود برای ادامه 
واردات نفت ایران را اعالم کرده اند. ترکیه واردات نفت ایران را در سال 
گذشته کاهش داد اما مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد 
که پاالیشگاه های این کشور قادر به فرآوری نفت کشورهای دیگر نیستند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: به نظر می رسد برای ما امکان 
متنوع کردن منابع واردات نفت در کوتاه مدت وجود ندارد و واشنگتن باید 

در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران از ماه مه سال ۲۰۱۸ 
که آمریکا از وضع مجدد تحریم ها علیه ایران خبر داد، به تدریج کاهش 
پیدا کرد. این کشور برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است 
و به طور متوسط ماهانه ۹۱۲ هزار تن نفت ایران را تا ماه مه سال ۲۰۱۸ 
وارد می کرد که ۴۷ درصد از کل واردات انرژی این کشور را تشکیل می داد.

ترکیه در مدت چهار ماه پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، 
به طور متوسط ماهانه ۲۰۹ هزار تن نفت ایران را وارد کرد که معادل ۱۲ 

درصد از نیازهای انرژی این کشور بود.
آنکارا هفته گذشته اعالم کرد که تالش می کند واشنگتن را متقاعد کند 

به پاالیشگاه توپراس اجازه دهد به واردات نفت ایران ادامه دهد.

اخبار

شنبه / 14 اردیبهشت 1398 / شماره 404

آیا واردات برق از ایران تحریم است؟

امتیازگیری آمریکا از عراق برای معافیت از تحریمی که وجود ندارد!

معاون مدیرعامل شرکت نفت:

واگذاری توسعه میدان یادآوران به چین متوقف شد

کشور  این  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  از  پس 
معافیت هایی به عراق برای خرید برق از ایران قائل شد 
که تاکنون چند بار تمدید شده است.معافیت هایی که در 

قبال آن امتیازاتی هم از عراق مطالبه کرده اند.
بازگشت تحریم های  از  به گزارش خبرنگار مهر، پس 
آمریکا علیه ایران، این کشور اعالم کرد که معافیت هایی، 
برای صادرات برق ایران به عراق قائل شده و علی رغم 
بازگشت تحریم ها کشور عراق مشکلی برای واردات برق 
از ایران نخواهد داشت. البته این معافیت های آمریکا برای 
عراق موقت بود که برای بازه های زمانی ۹۰ روزه اعمال 
شد و تا کنون نیز تمدید شده است. مثالً در تاریخ ۲۱ 
دسامبر ۲۰۱۸ سخنگوی وزارت خارجی آمریکا اعالم کرد 
که پرداخت برای واردات برق از ایران توسط دولت عراق 
 ۲۰۱۹ سال  مارس  در  که  که  موضوعی  است،  بالمانع 
مجدداً برای ۹۰ روز تمدید شد. معافیت هایی که در قبال 
آن امتیازاتی هم از عراق مطالبه کرده اند! اما بررسی قوانین 
تحریمی آمریکا علیه ایران نشان می دهد هیچ اشاره ای به 

تحریم بخش برق در آن ها نشده است.
این معافیت ها به  ازای اعطای  البته در  دولت آمریکا 
دولت عراق چندان بی طمع نبود و در طول این مدت 
سعی کرده تا امتیازاتی از این کشور بگیرد. به طور مثال 
آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۸،  اعطای معافیت  از  پس 
حضور  افزایش  برای  آمریکایی ها  خواسته  از  رسانه ها 
تحریم های  از  عراق  معافیت  قبال  در  عراق  در  نظامی 
تحمیلی علیه ایران برای سه ماه خبر دادند یا هیتر نورد، 
سخنگوی دولت آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۸ لزوم انحالل 
و تحویل سالح گروه های نظامی شیعه عراق را به عنوان 
شرط معافیت این کشور از تحریم های آمریکا علیه ایران، 
اعالم کرده بو. بنابراین اعطای این معافیت ها، خود زمینه 

امتیازگیری آمریکا از عراق را فراهم کرده است.
آیا واردات برق از ایران تحریم است؟

اما نکته جالب هیچیک از قوانین تحریمی آمریکا علیه 
ایران شامل تحریم صادرات برق ایران به کشورهای دیگر 
نمی شود و در هیچیک از تحریم های آمریکا علیه ایران 
حتی نامی از تحریم بر تولید یا صادرات برق ایران آورده 
نشده است. این به معنای آن است که تحریم های آمریکا 
علیه ایران شامل صادرات برق ایران به عراق نمی شود و 
به نظر می رسد آمریکا با مطرح کردن موضوع معافیت 
صادرات برق ایران به عراق از تحریم ها، می خواهد هم در 
زمینه سیاسی- نظامی از عراق امتیاز بگیرد و هم معافیت ها 
را منوط به افزایش صادرات نفت عراق از کرکوک کند تا 
کاهش صادرات نفت ایران در اثر تحریم ها را با نفت عراق 

جبران کند.

تحریم های آمریکا علیه بخش انرژی ایران حتی شامل 
به  مربوط  و صرفاً  نیست  هم  برق  تحریم های صنعت 
تحریم های مربوط به تولید یا صادرات نفت، فرآورده های 
نفتی، گاز و یا پتروشیمی می شود. این موضوع به وضوح 
در  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  پاسخ های  و  پرسش  در 

تعریف بخش انرژی ایران در تحریم ها آورده شده است.
بر اساس پرسش ۲۹۳ بخش انرژی ایران در تحریم های 
ایفکا که به نوعی تجمیع، اصالح و افزایش یافته همه 
است  ایران  علیه  انرژی  و  بانکی  نفتی،  تحریم های 
شامل اکتشاف، استخراج، تولید، تصفیه یا مایع سازی 
نفت، گاز طبیعی و یا فرآورده های نفتی در ایران است 
و بر اساس پرسش ۲۵۴، ۲۹۵ و ۲۹۷ تحریم ها شامل 
ممنوعیت صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی 
یا محصوالت پتروشیمی است و چیزی به عنوان تحریم 
علیه صنعت برق ایران یا صادرات برق ایران در هیچ کجای 

تحریم های آمریکا علیه ایران نیامده است.
پرداخت پول برق ایران تحریم است؟

اما موضوع دیگری که ممکن است به آن اشاره شود، 

برای عراق در زمینه  آمریکا  ایجاد شده توسط  معافیت 
تسویه مالی واردات برق از ایران است. اما بررسی تحریم ها 
نشان می دهد که، این موضوع نیز در مورد صادارت برق 
ایران شامل تحریم های آمریکا نمی شود و معافیت در این 
بخش نیز بی معنا است. چراکه اوالً تسویه دالری به دلیل 
قطع مجوز u-turn از اواخر سال ۲۰۰۸ میالدی برای ایران 
ممنوع شده و حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز 
انجام نمی شد، پس معافیت در این زمینه انجام نگرفته 
است. علی العالق، رئیس بانک مرکزی عراق نیز اذعان 
دارد که در سال های قبل نیز معامله دالری با ایران امکان 
پذیر نبوده است. ثانیاً سنگین ترین تحریم های بانکی علیه 
ایران در بخش ۱۲۴۷ قانون ایفکا علیه ایران اعمال شده، 
مالی  هرموسسه  توسط  تراکنش  انجام  آن  براساس  که 
غیرآمریکایی_غیرایرانی با افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته 
در لیست تحریم، ممنوع و شامل جریمه محرومیت از 
نظام مالی آمریکا است؛ مگرآنکه تراکنش با مؤسسه مالی 
ایرانی انجام شده باشد که صرفاً به دلیل ایرانی بودن در 
لیست تحریم )SDN list( است و نه به بهانه تروریسم، 

حمایت از اشاعه و یا حقوق بشر.
و  مالی  مؤسسات  از  بسیاری  که  آنجایی  از  بنابراین 
بانک های ایرانی هستند که شامل تحریم های تروریستی، 
اشاعه ای و یا حقوق بشر آمریکا نیستند و تنها به دلیل 
گرفته اند،  قرار  آمریکا  تحریم  لیست  در  بودند  ایرانی 
شامل  آمریکا  بانکی  تحریم های  سنگین ترین  براساس 
ممنوعیت انجام تراکنش نمی شوند و می توانند به ارزهایی 
غیر از دالر برای تسویه مالی فروش برق ایران اقدام کنند 
و بانک های عراقی نیز برای همکاری با آنها هیچ محدودیت 
تحریمی ندارند. در نتیجه با توجه به اینکه تحریم های 
آمریکا شامل صنعت برق یا صادارت برق ایران نیست و 
اقدام بانک های عراقی در در انجام تراکنش برای واردات 
برق از ایران با مؤسسات مالی ایرانی که به بهانه تروریسم، 
اشاعه و حقوق بشر تحریم نشده اند شامل تحریم های 
آمریکا علیه ایران نمی شود، این اعطای معافیت در واقع 
حیله و ترفند آمریکا برای گرفتن امتیاز از عراق و فشار 
به ایران است. در واقع آمریکا به تحریمی که وجود ندارد 

معافیت می دهد تا امتیاز بگیرد!

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: قرارداد 
توسعه فاز دوم میدان یادآوران به نحوی بود که توسعه 
آن به شرکت ساینوپک چین واگذار شود که این واگذاری 

متوقف شد اما مذاکرات برای آن ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهقان معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی، امروز 
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در دومین روز از نمایشگاه بین 
المللی نفت، پاالیش و پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار 
مهر درباره آخرین وضعیت توسعه فاز دوم میدان نفتی 
گفت:  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  و  شمالی  یادآوران 
درباره یادآوران باید گفت قرارداد توسعه این میدان به 
نحوی نوشته شده بود که فاز دوم توسعه آن نیز به شرکت 

ساینوپک چین واگذار شود که این واگذاری متوقف شد اما 
مذاکرات قطع نشده است و حتی در این رابطه قبل و بعد 
از عید نوروز مذاکراتی با آن داشتیم البته احتمال واگذار 

نشدن این میدان به ساینوپک چین وجود دارد.
وی ادامه داد: در ارتباط با توسعه میدان آزادگان شمالی 
مذاکراتی با شرکت ملی نفت چین )CNPC( صورت گرفت. 
از ۲۴ شرکت برای مناقصه توسعه این میدان دعوت کردیم 
که در انتها فقط CNPC چین باقی ماند اما این شرکت 
طرح عملیاتی خوبی برای نتایج مطالعات خود به ما ارائه 
نداد بنابراین هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط نگرفته ایم. 
معاون مدیرعامل شرکت نفت، در پاسخ به پرسش دیگر 
شرکت  در  سریالی  دستگیری های  درباره  مهر  خبرنگار 

قراردادها  در  تخلف  دلیل  به  نفت  توسعه  و  مهندسی 
توضیح داد: از جزئیات این رخداد اطالعی ندارم اما ممکن 
است برخی از کارشناسان یا مدیران جهت توضیحاتی به 
نهادهای نظارتی و حراستی فراخوانده شوند اما تا زمانی که 
اتهام به قوه قضائیه ابالغ نشده و حکم نهایی نیامده است 
نمی توانیم در این زمینه اظهار نظری داشته باشیم؛ البته 
سه جلسه اخیر هیأت مدیره این شرکت به منظور تغییر 
فرآیند انجام امور پروژه ها در این شرکت به منظور کاهش 

حداقلی تخلفات مالی بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته فاز ۱۳ 
پارس جنوبی را به بهره برداری رساندیم، اظهار داشت: در 
نتیجه این اقدام سه میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید 

گاز کشور اضافه شد. فاز ۲۲ تا ۲۴ و همچنین ۱۴ پارس 
جنوبی نیز به بهره برداری رسید اما باید گفت گاز فاز ۱۴ 
باید به خشکی آمده و به طور کامل تحویل پاالیشگاه شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه 
و مهندسی ادامه داد: میدان فرزاد A و B نیز تا دو ماه 
دیگر تعیین تکلیف می شوند اما برای فرزاد B با شرکت 

ONGC هندوستان مذاکرات جدی داشته ایم.
دهقان ادامه داد: در ارتباط با تولید گاز از میدان کیش 
باید گفت سه میلیارد فوت مکعب که معادل سه فاز 

پارس جنوبی است از این میدان برداشت شده است.
به گفته این مقام مسئول بازسازی، نوسازی و افزایش 

ظرفیت تولید از منطقه غرب کارون را در برنامه داریم.

برای بازیابی رمز کارت سوخت چه باید کرد؟

 وزیر کشور:
قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین مشخص نیست

یکی از سواالت رایج بین مالکانی که دارای کارت سوخت هستند، نحوه 
کارت  با  سوخت گیری  که  مدت هاست  است.  سوخت  کارت  رمز  بازیابی 
سوخت جایگاه دار صورت می گیرد و بسیاری از افرادی که دارای کارت سوخت 
هستند، رمز خود را فراموش کرده اند و اکنون که بحث ثبت نام کارت سوخت 

مطرح شده، درباره بازیابی رمز کارت سوخت خود نگران هستند.
به گزارش ایسنا، درباره نحوه بازیابی رمز کارت سوخت این گونه اعالم 
شده که در حال حاضر افرادی که کارت سوخت دارند اما رمز آن را فراموش 
کرده اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار است رمز همه کارت ها بازیابی شود و 
از زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، زمانی که مالک خودرو برای 
نخستین بار برای سوخت گیری به جایگاه مراجعه و کارت خود را وارد نازل 
کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می بندد و مالک می تواند 

رمز خود را انتخاب کند.
چگونه از موجود بودن کارت سوخت در پست مطلع شویم؟

با توجه به این که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده 
است خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان 
آن ها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه کنند، یکی 
دیگر از سواالت رایج این روزها درباره کارت سوخت این است که مالک خودرو 
چگونه از این که کارت سوخت خودرو در شرکت پست است مطلع شود؟ 
شنیده ها حاکی از آن است که در حال حاضر کارتهای سوخت بسیاری در 
شرکت پست مانده است. زیرا طی دو تا سه سال گذشته زمانی که پست برای 

ارسال کارت سوخت اقدام کرده، مالک خودرو برای دریافت آن در آدرس مورد 
نظر حضور نداشته است.

بر این اساس خودروهای نو، شماره ای که طی دو تا سه سال اخیر خریداری 
شده اند، حتماً دارای کارت سوخت هستند اما ممکن است کارت سوخت 
آن ها در شرکت پست باشد. مخابرات از طریق پیامک به تعدادی از مالکانی 
که کارت سوخت آن ها در شرکت پست است، اطالع رسانی خواهد کرد. 

اما به طور کلی مالکان این خودروها منتظر اطالعیه های بعدی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این زمینه باشند.

اما مالکان خودروهای خارجی، قولنامه ای، فاقد کارت سوخت و کارت 
آن ها  خودروی  که  هستند  افرادی  میان  این  در  بکنند؟  باید  چه  بانکی 
سوخت  کارت  نه  است  ممکن  یا  بوده  و…  قولنامه ای  ورثه ای،  خارجی، 
داشته باشند و نه کارت بانکی )طبق اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی افرادی که کارت سوخت ندارند، باید یک کارت بانکی با 
هدف استفاده به عنوان کارت سوخت معرفی کنند(، این افراد موارد خاص 
هستند که برای دریافت کارت سوخت باید به صورت حضوری به پلیس 

+۱۰ مراجعه کنند.
متقاضیان کارت سوخت حتماً به سایت پست مراجعه کنند

طبق اعالم معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، با توجه به این که 
برخی کارت های سوخت در پست موجودند، افراد به سایت اصلی مراجعه 
کرده و حتماً از موجودیت کارت خود، زمان ارسال آن و سایر فرآیندها مطلع 

شوند.
افراد باید به سایت شرکت ملی پست مراجه کرده و در بنر اصلی سایت، 
لینکی قرار داده شده که افراد با استفاده از vin خودرو وارد شده و می توانند 
مطمئن شوند که کارت با کد فعال برای آن ها وجود دارد. در همان جا هم 
مشخص است که محصول درحال حاضر کجا و چه زمانی به دست مشتری 

می رسد. بنابراین کل فرایند قابل کنترل است.

 »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور پنجشنبه شب در خراسان شمالی 
گفت: قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین مشخص نیست. به گزارش ایرنا به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی در بازدید از مناطق سیل زده 
خراسان شمالی در جمع خبرنگاران و درباره بنزین گفت: قیمت فروش و حجم 
مصرفی بنزین در کشور از نظر اقتصادی، زیست محیطی و سالمت انسان ها 
قابل قبول نیست. وزیر کشور افزود: میانگین روزانه حجم بنزین مصرفی در کشور 
۹۰ میلیون لیتر است و در پیک مصرف تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز نیز می رسد. 
وی ادامه داد: قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین هنوز اجرایی نشده و شایعات 
مطرح شده از سوی دو خبرگزاری، موجب نگرانی مردم و حتی باعث ایجاد صف 
های طوالنی در پمپ بنزین ها شد. رحمانی فضلی با بیان اینکه با عملکرد خوب 

وزارت نفت در تأمین سوخت  هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد، افزود: بنزین و 
گازوئیل مازاد بر نیاز کشور تولید می شود و هیچ یک از جایگاه های سوخت دچار 
کمبود سوخت نیستند. وی تصریح کرد: هر نوع تغییر به اطالع مردم خواهد رسید 
و با مشارکت مردم انجام می شود. وزیر کشور گفت: تأکید دارم رسانه ها این نوع 
موضوعاتی که به امنیت ملی گره می خورد را حتماً از کانال ها و مجراهای اصلی 
یعنی وزات نفت و ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور پیگیری کنند و 
موجب نگرانی مردم نشوند. پیش از این نیز، »زیبا اسماعیلی« سخنگوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران هرگونه اجرای طرح سهمیه بندی 
از روز پنجشنبه )۱۲ اردیبهشت ماه( را رد کرده بود. اکنون بنزین معمولی به نرخ 

لیتری یکهزار تومان عرضه می شود.

روزنامه صبح ایران


