
  

انرژی 4
اقدام به موقع وزارت نفت در شناسایی وجوه ارزی 

راکد در یکی از صرافی ها

با اقدام به موقع وزارت نفت و در پی بررسی صورت های مالی یکی از 
شرکت های فرعی الیه ۲ پیمانکاری این وزارتخانه، وجوه ارزی راکد در یکی 

از صرافی ها شناسایی شد.
به گزارش خبرنگار شانا، در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت 
های فرعی الیه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی 
ساالنه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال 
به صورت راکد در حساب یکی از صرافی های طرف حساب باقی مانده که 
با اعالم موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی 
و اقدام به موقع آقای تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقالب 
تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی بانکی به واسطه صدور 
اطالعات،  وزارت  در  زمان  امام  گمنام  تالش سربازان  و  الزم  دستورات 
اقدامات مترتبه قضایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 

معمول گردید.
شایان ذکر است در ساختار اداری وزارت نفت عنوان »مدیر مالی« 
وجود ندارد و خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر »دستگیری 
مدیر مالی وزارت نفت در هنگام خروج از کشور«  کامال کذب و ساخته 
و پرداخته کسانی است که ماهیت آن ها برای افکار عمومی و نهادهای 

مسئول شناخته شده است.

ادامه تالش عربستان برای تمدید کاهش تولید
عربستان با وجود حمله به نفتکش های این کشور، به تالش برای تمدید 

توافق جهانی کاهش تولید نفت ادامه می دهد.
سازمان  در  منابع  برخی  ژورنال،  استریت  وال  روزنامه  گزارش  به 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کردند که عربستان در حال 
کاهش تولید نفت خود است و از دیگر تولیدکنندگان نفت نیز می خواهد 
تولید خود را مهار کنند، زیرا نشانه های کند شدن رشد تقاضای جهانی 
نفت، تأثیر بیشتری از نگرانی های ناشی از جنگ و اختالل در حرکت 

کشتی ها داشته اند.
برخی مسئوالن اوپکی اعالم کردند عربستان در ماه جاری میالدی تولید 
خود را بیش از پیش کاهش داده است و برای جلب حمایت برای ادامه 
توافق جهانی کاهش تولید نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی تالش 

می کند.
یکی از مشاوران نفتی در عربستان نیز اعالم کرد که این کشور به 
کشورهایی که به سهمیه تولید خود پایبند نیستند نیز فشار می آورد تا 

تولید خود را به سطح مورد توافق کاهش دهند.
خاورمیانه،  در  تنش ها  وجود  با  کردند  اعالم  عربستانی  مسئوالن 
عربستان قصد دارد برای پایبندی بیشتر به توافق جهانی کاهش تولید 
نفت، فشار بیاورد. یکی از مشاوران نفتی عربستانی اعالم کرد این فشار 
به آن معناست که کشورهایی همچون عراق و نیجریه که پیش از این 
پایبندی چندانی به این توافق نداشتند، باید به توافق جدید عمل کنند. به 
گفته مسئوالن یاد شده، این اقدام سبب کاهش عرضه ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ 

هزار بشکه نفت در روز خواهد شد.
این مسئوالن عربستانی همچنین اعالم کردند عربستان تولید نفت خود 
را در ماه مه امسال با ۱۵۰ هزار بشکه کاهش به ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار 

بشکه رسانده و این کاهش در ماه ژوئن نیز ادامه یافته است.
کاهش تولید نفت عربستان غیر متعارف است، زیرا این کشور در فصل 
تابستان به طور معمول تولید خود را برای تأمین نیازهای داخلی افزایش 

می دهد.
مهمترین مانع برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت، روسیه 
است. مسئوالن روسیه، از قیمت نفت حدود ۶۰ دالر خرسند هستند و 

وزیر انرژی این کشور برای خفیف تر شدن کاهش تولید، تالش می کند.
موانعی  با  نفت،  تولید  افزایش  برای  روسیه  تالش  همه،  این  با 
روبه روست. برای نمونه، تقاضای نفت چین در ماه مه امسال هشت 
درصد کاهش داشته و اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی خود درباره 
رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ میالدی را ۱۴ درصد نسبت به برآورد 

پیشین کاهش داده است.

افزایش شش درصدی قیمت نفت

به دنبال سرنگون ساختن یک پهپاد متجاوز آمریکایی از سوی سپاه 
پاسداران ایران، قیمت های جهانی نفت روند افزایشی به خود گرفته و 
رسانه ها از افزایش دست کم شش درصدی قیمت نفت بعد از این اتفاق 

خبر داده اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اویل پرایس، قیمت نفت بعد از 
سرنگون کردن پهپاد آمریکایی از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز قدم در 

مسیر افزایش گذاشته است.
بعد از انتشار این خبر، ابتدا قیمت نفت افزایش چهار درصدی را تجربه 
کرد اما در ادامه باز هم افزایش یافت. بعد از آن که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در توئیتی مداخله جویانه، ایران را به ارتکاب "اشتباهی 
بزرگ" متهم کرد، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت )WTI( حدود 

شش درصد افزایش یافت.
بر اساس جدیدترین داده ها، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با 
افزایش ۵.۴۷ درصدی به قیمت ۵۶.۹۲ دالر بر هر بشکه رسید و نفت 
خام برنت نیز با افزایش ۴.۰۹ درصدی به ۶۴.۳۵ دالر در هر بشکه رسید.

اخبار
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برق ارزان در قالب ارز دیجیتال!

برایهربیتکوین۷۲هزارکیلوواتساعتبرقمصرفمیشود
برق ارزان این بار به قالب بزرگی با عنوان ارز دیجیتال 
گرفتار شده است. آمار و ارقام حاکی از آن است که 
قیمت استخراج هر بیت کوین در جهان ۷۰۰۰ دالر است 
برق  ساعت  کیلووات  هزار   ۷۲ بیت کوین  هر  برای  و 
مصرف می شود که به اندازه مصرف ۲۸ مشترک است.

به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال و به طور خاص بیت 
به  بلکه  و جذابیت  تازگی  به خاطر  نه  بار  این  کوین، 
دلیل سوءاستفاده برخی فعاالن اقتصادی در قالب آن از 
برق ارزان کشور، بار دیگر در سر فصل اخبار قرار گرفته 
است. در این راستا اخبار متعددی از این سوءاستفاده 
به گوش می رسد و حتی اخباری اعالم شده مبنی بر 
این که روند رو به رشد راه اندازی واحدهای استخراج ارز 
دیجیتال، به گونه ای است که در برخی مراکز برخوردار 
از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد 
چندی  راستا  این  در  هستیم.  کوین  بیت  استخراج 
برخی  از سوی  اعتراض  اخبار موضوع  برخی  پیش در 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم منتشر و حتی به 
سوءاستفاده از انرژی ارزان در استخراج ارز دیجیتال در 

دو استودیوی سازمان صدا و سیما اشاره شد.
ایران  در  برق  اینکه  به  توجه  با  شد  اعالم  همچنین 
مشمول یارانه است و هزینه بسیار پایینی در مقایسه با 
بسیاری کشورها داراست، عده ای بر اساس گزارش های 
واصله در حال سوءاستفاده از برق صنعتی و کشاورزی 
به  برق  نوع  این  که  هستند  دیجیتال  ارز  مزرعه  در 
مراتب بسیار ارزان تر از برق خانگی است و کسانی که 
در کار استخراج ارز دیجیتالی هستند، سعی می کنند 
کشاورزی  یا  صنعتی  برق  به  مجهز  که  سوله هایی 

هستند را برای استخراج اجاره یا خریداری کنند.
از سوی دیگر در برخی اخبار اعالم و این تذکر داده 
شده که در موضوع خرید و فروش بیت کوین و ارزهای 
و  ندارد  قانون شفافی وجود  هنوز  ایران  در  دیجیتالی 
تنوع نظرات نتیجه گیری برای قانونی یا غیرقانونی بودن 
آن را با مشکل مواجه کرده، اما با توجه به اینکه واردات 
اقالم  فهرست  در  انرژی  باالی  مصرف  با  دستگاه ها 
ممنوعه قرار دارد پس با یک نتیجه گیری ساده می توان 
متوجه شد که این دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
که مصرف برق باالیی دارند جزو اقالم ممنوعه وارداتی 
محسوب می شوند و احتماالً این دستگاه ها که در مزارع 
به  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  اکنون  هم  استخراج 

صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
ارز دیجیتال چیست؟

پول  از  فرم  یک   Cryptocurrency یا  دیجیتال  ارز 
حذف  بیش تر،  امنیت  منظور  به  که  است  الکترونیکی 
واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شد. ارزهای دیجیتال 
از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به کاربران 
امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام 
می دهند.  واسطه  سازمان های  و  بانک ها  از  استفاده  یا 
اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به 
نام بالک چین اجرا می شوند و بیشتر واحدهای اصلی آن 

توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می شوند.
است  بیت کوین  دیجیتال  ارز  معروف ترین  و  اولین 
که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد، با این حال در سال های 
ارز   ۹۰۰ حدود  )در  زیادی  دیجیتال  ارزهای  گذشته 
اگرچه  می شود.  تجارت  بازارهای جهانی  در  دیجیتال( 
آن ها  صدر  در  و  دیجیتالی  ارزهای  مشروعیت  هنوز 
بیت کوین از طرف بانک مرکزی و مسؤوالن مربوطه در 
کشور به اثبات نرسیده است، اما ممنوعیت قطعی هم 
برخی  و  نشده  اعالم  آن ها  از  استفاده  عدم  زمینه  در 
از صرافی ها و سایت های آنالین به خرید و فروش این 

ارزها اقدام می کنند.
راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی 

است؟
در حالی که بحث ارز دیجیتال این روزها دوباره داغ 
شده است، چندی پیش آذری جهرمی- وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات - ارزهای دیجیتال را یکی از تحوالت 
انفعالی  رویکرد  اینکه  بیان  با  و  دانست  امروز  دنیای 
باعث  یکدیگر  از  دستگاه ها  انتظار  و  فناوری  درباره 
خواهد  حاکمیت  انفعال  نهایت  در  و  عقب ماندگی 
شد، اظهار کرده بود: با استفاده از ظرفیت های موجود 

ارتباطات و فناوری اطالعات در عرصه بانکداری و نظام 
مالی کشور و نیز ظرفیت باالی جوانان کشور، مقرر شد 
پست بانک ایران با اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان 
طراحی شده  دیجیتال  ارز  اولین  عرصه،  این  در  کشور 
برای  را  مدل  این  و  پیاده سازی  آزمایشی  به صورت  را 

بررسی و تأیید به نظام بانکی کشور عرضه کند.
ارز دیجیتال در نهایت  این که  بیان  با  از آن  او پس 
خواهد آمد که ما از قبل باید فکری به حال آن بکنیم و 
درباره استفاده از ارزهای مجازی نظرات مختلفی وجود 
دارد، گفته بود واقعیت این است که ما می خواهیم این 
مدل را که قبالً در ژاپن هم پیاده شده، پیاده سازی کنیم 
تا با استفاده از ظرفیت های موجود یک مدل آزمایشی 

را برای تصمیم گیری های نهایی اجرا کنیم.
احتمالی  سازوکار  درباره  همچنین  ارتباطات  وزیر 
بود:  کرده  تاکید  دیجیتالی،  ارزهای  آزمایشی  اجرای 
این ارزها الزاماً وابسته به پیام رسان و یا بستر خاصی 
آغاز  مرکزی  بانک  با  که  همکاری هایی  در  نیستند؛ 
کرده ایم، در واقع به آن ها در حوزه تکنولوژیکی کمک 
واقع  در  رمزنگاری شده  ارزهای  قضیه  اصل  می کنیم. 

خود فرآیند رمزگذاری و پیاده سازی الگوریتم هاست.
تا زمان اعالم سیاست، وارد فضای ارزهای دیجیتال 

نشوید
رئیس مرکز   - فیروزآبادی  باره سیدابولحسن  این  در 
ملی فضای مجازی- درباره تصمیماتی درباره ورود به 
عرصه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین که هنوز توسط 
مسؤوالن بانکی تایید نشده ، اظهار کرده بود: ما در مرکز 
ملی فضای مجازی در حال بررسی این موضوع هستیم و 
به طور مفصل جلسات مشترکی با بانک مرکزی داریم. 
اما به دلیل این که روی زنجیره بازار ارز مجازی در کشور 
و درحقیقت  ندارد  مدیریتی وجود  و  کنترل  هیچ گونه 
صراف هایی که به این فعالیت مبادرت می کنند، مجوز 
ندارند، نظر و توصیه مان به مردم این است که به هیچ 
و مقررات  تا سیاست  نشوند  این فضا  وارد  فعالً  وجه 

خود را در از حوزه اعالم کنیم.
ارزهای  درباره  مرکزی  بانک  گزارش  در  طرفی  از 
دیجیتالی آمده بود: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه 
با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار 
بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی در تمام 
مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد. از آنجا که 
انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که 
ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به  به 
بدل شوند،  مجرمان  پولی  منابع  جابه جایی  کل،  طور 
حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرایم 
از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری 

ارزهای مجازی را به بانک ها ابالغ کرده است.
اما در اطالعیه ی بانک مرکزی در تاریخ ۲ اردیبهشت 
نیز در مورد ارزهای مجازی هم آمده بود: »به کارگیری 
ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی در 
تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.« البته در 
این اطالعیه به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک 
پیاده سازی  بررسی،  ارتباطات  وزارت  از  نمایندگی  به 
عنوان  به  مرکزی  بانک  تکلیف  اینکه  و  کند  عرضه  و 
رگوالتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی 

داخلی چه می شود، اشاره ای نشد.
ممنوعیت بیت کوین به معنای ممنوعیت ارز دیجیتال 

نیست
پس از آن بود که آذری جهرمی در مورد این مصوبه 
پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: 
اصلی  سیاست گذار  عنوان  به  مرکزی  بانک  مصوبه 
پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل 
که  کرده  اعالم  صرافی ها  و  بانک ها  به  که  بیت کوین 
استفاده از آن ها ممنوع است، بدین منظور نیست که 
به کارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا 

محدودیت دارد.
وی هم چنین با بیان این که پیکره آینده دنیا بر اساس 
تکنولوژی بالک چین است و به همین دلیل باید آن را 
بود:  کرده  اظهار  برسیم،  نتیجه  به  تا  کنیم  پیگیری 
نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن 
مردم و موضوعات اینچنینی است که بر همین اساس 
را ممنوع  بیت کوین  و فروش  تا خرید  تصمیم گرفتند 
کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده 
بالک چین  بر  مبتنی  دنیا  اینترنت  پیکره  و  چارچوب 

خواهد بود.
مصوبه ای برای از بین بردن شائبه ی استفاده از ارز 

دیجیتال برای پولشویی
در آن شرایط اما ناصر حکیمی - معاون فناوری های 
ارز  از  استفاده  ضوابط  تعیین  از  مرکزی-  بانک  نوین 
دیجیتال تا پایان شهریورماه سال گذشته خبر داده بود 
و با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول شویی و 
ابالغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی، گفته بود: 
فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه این که 
مورد  پول شویی  منظور  به  کشور  در  دیجیتال  ارزهای 
استفاده قرار می گیرد، از بین برود. امیدواریم از طریق 
توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و 
پایین تر  الیه های  با  تعامل  ریاست جمهوری  فناوری 
کسب و کار برقرار شده و چارچوب های استفاده از این 
محقق  کنون  تا  اتفاق  این  البته  تعیین شود.  ارز  نوع 

نشده است.

تدوین سندی برای مالک قرار دادن بالکچین و ارز 
دیجیتال

اما خسرو فرحی - مدیرعامل پست بانک ایران- اخیراً 
در  دیجیتال  ارز  ذی نفعان  همه  نماینده  حضور  از 
اظهارات  به  اشاره  با  و  داد  تدوین سندی خبر  جریان 
وزیر ارتباطات مبنی بر لزوم منفعل نبودن در مقابل 
دیجیتالی  ارز  با  مواجه  در  گفت:  نوین،  فناوری های 
بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات 
درصدد  و  شده  بررسی  مختلف  حوزه های  در  کشور 
و  بانک  پست  ارتباطات،  وزارت  توسط  سندی  تدوین 
هستیم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  مرکز 
تا مالک کار کشور در قابل بالک چین و ارز دیجیتال 
باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را 

انجام دهند.
انجام معامله با هویت نامشخص

یکی از دالیلی که بسیاری از دالالن و تاجران از ارز 
معامالت  برای  بیت کوین،  رمزنگاری شده  و  دیجیتالی 
غیرمعمول و غیرقانونی استفاده می کنند، آن است که 
با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی شود و  تبادل پول 
در  نیز  معامله  طرفین  از  نشانی  و  نام  و  هویت  هیچ 
آن به چشم نمی خورد و سازمان های امنیتی نیز قادر 
نخواهند بود، مجرمان و دالالن را ردگیری و قراردادهای 
مزارع  موضوع  دیگر  سوی  از  کنند.  پیگیری  را  آن ها 
داغ تر می شود  زمانی  ایران  در  دیجیتالی  ارز  استخراج 
که گفته می شود عده ای به دلیل دلیل برق و نیروی کار 
ارزان برای ارزکاوی به ایران هجوم آورده اند. موضوعی 
که معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز آن را تأیید کرد و 
حتی از مطرح بودن این موضوع در کمیسیون اقتصادی 

خبر داد.
موضع وزارت نیرو

پیش  چندی  که  خبری  نشست  در  حائری  همایون 
برگزار شد با اشاره به مباحثی که در مورد استفاده از 
است،  شده  مطرح  دیجیتالی  ارز  استخراج  برای  برق 
گفت: برق در ایران بسیار ارزان است و با توجه به این 
برخی از سرمایه گذاران بیت کوین هستند که به کشور 
هجوم آورده اند. قیمت استخراج هر بیت کوین در جهان 
۷۰۰۰ دالر است و برای هر بیت کوین ۷۲ هزار کیلووات 
 ۲۸ مصرف  اندازه  به  که  می شود  مصرف  برق  ساعت 
پیدا  افزایش  تازگی  به  افراد  این  مشترک است. تعداد 

کرده و می تواند به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات نیز برسد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو از ارائه ی پیشنهاداتی 
توسط وزارت نیرو برای حل این مساله خبر داد و گفت: 
وزارت نیرو پیشنهاد داده است که باید نرخ مناسبی برای 
این افراد در نظر گرفته شود، زیرا آنها دستگاه هایی را 
وارد کشور می کنند و از حق مردم ما بهره مند می شوند. 
ما تاکید کردیم که باید نظارت آغاز شده و پایش صورت 
بگیرد. این اقدامات از سال پیش آغاز شده و پیشنهاد 
کرده ایم که تعرفه ای با نرخ صادراتی برای این افراد در 
نظر گرفته شود.وی با بیان این که پیشنهاد وزارت نیرو 
در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، اظهار کرد: 
البته این افراد در حال حاضر قابل شناسایی نیستند، 

اما وقتی تعرفه مشخص شود، شناسایی می شوند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تاکید بر این که وزارت 
نیرو مسئول تأمین برق مردم است، گفت: بیت کوین 
با  افراد  این  دارد؛  خودش  برای  دارد،  که  مزایایی  هر 
دستگاه خودشان از برق مجانی ما استفاده می کنند، 
در حالی که باید از ما اجازه بگیرند. زمانی که مردم با 
هفت درصد افزایش تحت فشار قرار می گیرند، چرا باید 

هزینه چنین چیزی را پرداخت کنند.
تدوین نرخ و ضوابط الزم

کشور  در  نیرو،  وزیر  معاون  گفته  به  حال  هر  در 
و  یارانه ای  فسیلی  سوخت  از  بهره گیری  با  عده ای 
هزینه های یارانه ای صنعت برق اقدام به استخراج رمز 
به  اگر  کار  این  که  می کنند  بیت کوین  همچون  رزها 
باشد،  برق مصرفی هم  پایش  بدون  و  پنهانی  صورت 
کند.  القا  اذهان  در  را  انرژی  قاچاق  مفهوم  می تواند 
دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط الزم برای فعالیت 
استخراج رمز ارزها است و به زودی شرایط این کار برای 

استفاده از شبکه برق سراسری اعالم می شود.

واکنش زنگنه به ادعاهای جلیلی
به دنبال اقدام ها و اظهارنظرهای سعید جلیلی با هدف زیر سوال بردن 
عملکرد وزارت نفت در شرایط تحریمی، بیژن زنگنه، وزیر نفت از رئیس 
جمهوری درخواست کرد تا در جلسه ای نزد سران قوا و مراجع ذیصالح دیگر 

با آقای جلیلی مناظره کند.
به گزارش شانا، متن پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت، در واکنش به ادعای 
مطرح شده در حساب کاربری توئیتر سعید جلیلی در تاریخ ۲۸ خردادماه 
با عنوان »در سال های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون 

بشکه نفت و میعانات به فروش می رفت.« به شرح زیر است:
»باسمه تعالی

جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ آورده اند 
که: »در سال های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه 

نفت و میعانات به فروش می رفت.«
گرچه مشی اینجانب بر این است که معموالً در برابر اینگونه تهاجمات به 
خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می پذیرم، اما 
با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از 
کانون های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می کنند، 

چاره ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.
اینکه مرقوم فرموده اند دولت قبلی »با وجود تحریم ها ماهانه یک تا یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می رسانده«، ظاهراً و 
علی القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته 
می شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که 

رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای 
دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم ها را در دولت دهم 

با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می کردند. در این موضوع 
شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش 
نفت در دوره قبلی تحریم ها در دولت پیشین، افسانه هایی شنیده می شود که 

انسان نمی داند از کجا آمده است؟
دهم  دولت  پایانی  ماه   ۶ در  گازی  میعانات  و  نفت  صادرات  عملکرد 
)اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲( بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور 
که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از 
روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه 
نخست دولت یازدهم )یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲( با مدیریت 
کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار 

بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در 
سال ۹۴ تا پایان دی ماه )و پیش از اجرای برجام(، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می شود عملکرد دولت یازدهم 
در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در 
سال های ۹۳ و ۹۴ که تحریم ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، 
تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به طور مشخص مورد توجه جناب 

آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، 
بی ادعا و با پرهیز از رجزخوانی های بی پشتوانه، در همه موارد توانسته بود 

عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ از جناب آقای رئیس جمهوری کتبا درخواست 
کرده ام و هم اینک نیز به طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعالم 
آمادگی می کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب 
اینجانب و ایشان در شورای عالی  با حضور  آقای دکتر جلیلی، جلسه ای 
هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان 
دو طرف، مسوالن کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد 
متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئوالن وزارت نفت می پردازند، از 

هیچ منظری )نه شرعی و نه عرفی( عادالنه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود 
تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه های طرفین را به 
قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط 
کنونی سبب افشای اطالعات برای دشمنان ملت ایران می شود، لذا این امر به 

مصلحت کشور نیست.«

روزنامه صبح ایران


