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تریبون         

اقدام های سازنده وزارت نفت برای احیای 
دیپلماسی انرژی و خنثی سازی تحریم ها

مجل��س  نماین��دگان  از  تع��دادی 
شورای اس��المی از تالش ها و اقدام های 
وزارت نف��ت در یک س��ال و نیم اخیر 
به وی��ژه در بخش دیپلماس��ی انرژی و 

خنثی سازی تحریم ها قدردانی کردند.
مجل��س  نماین��دگان  از  ش��ماری 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با ش��انا 

به بخش��ی از اقدام های مهم و س��ازنده وزارت نفت دولت سیزدهم از جمله 
افزایش درآمدهای نفتی و همکاری با همس��ایگان در حوزه انرژی و در عین 

حال خنثی سازی تحریم ها اشاره کردند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس ش��ورای اسالمی در این 
باره گفت: برخالف دولت گذشته که بیشتر اقدام ها در این وزارتخانه در حد 
حرف و شعار باقی ماند، در دولت سیزدهم شاهد هستیم از طریق فعال شدن 
دیپلماس��ی انرژی با کش��ورهای همس��ایه، فروش نفت و فرآورده های نفتی 

افزایش یافته است و توانستیم با چنین رویکردی تحریم ها را خنثی کنیم.
وی اف��زود: همکاری با کش��ورهای همس��ایه در حوزه ان��رژی، دریافت 
بدهی ه��ای گازی از ع��راق، افزایش درآمدهای نفتی و بازگش��ت پول آن به 
کشور و... از جمله اقدام های مهم وزارت نفت در یک سال و نیم گذشته بود، 

در حالی که در دولت گذشته به چنین مواردی بی توجهی شد.
هادی بیگی نژاد، عضو کمیس��یون انرژی مجلس نیز با اشاره به موضوع 
احیای دیپلماس��ی انرژی کشور در دولت س��یزدهم گفت: ایران باید با همه 
کش��ورهای همس��ایه ارتباط برقرار کند تا مشکالت اقتصادی کشور برطرف 

شود.
وی اظهار کرد: اتخاذ رویکرد دیپلماس��ی فعال انرژی از سوی این دولت 
سبب افزایش مشتری های نفتی ایران و جهش درآمدهای نفتی کشور شده 

است.
منصور ش��کرالهی، عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس نیز ب��ا بیان اینکه 
دیپلماس��ی انرژی در دولت سیزدهم به صورت ملموس و واقعی نمایان شده 
اس��ت، گفت: در این دولت به خوبی مشاهده کردیم که همکاری با جهان در 

حوزه انرژی فعال شده است.
وی با اشاره به اینکه اقدام های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی از طرف 
وزارت نفت انجام ش��ده است، افزود: امروز اهمیت راهبردی برای ما ترانزیت 
در حوزه نفت و گاز است که باید بیش از گذشته روی آن کار شود، این مهم 

برای ما ارزآوری خوبی نیز خواهد داشت.
عض��و کمیس��یون انرژی مجل��س تصریح ک��رد: ایجاد پاالیش��گاه های 
فراس��رزمینی نیز در دستور کار دیپلماس��ی انرژی دولت و وزارت نفت قرار 
دارد که بی ش��ک س��بب بی اثر کردن تحریم ها می شود.حسین حسین زاده، 
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه دیپلماس��ی 
فعال انرژی در صنعت نفت و گاز ما تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در گذش��ته 
به موضوع دیپلماس��ی انرژی به ویژه با کش��ورهای همسایه توجهی نشد که 
خوش��بختانه دیپلماس��ی منطق��ه ای و انرژی در دولت س��یزدهم منطقی و 

تأثیرگذار بوده است.

خبــر

در حاشیه جلسه دولت،

اوجی: امیدواریم مجبور به واردات بنزین نشویم
وزیر نفت گفت: ظرف دو س��ه ماه 
آینده تفاهم نامه هایی که با شرکت های 
بزرگ روسی شده است به قرارداد منجر 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا،  ج��واد اوجی در 
جم��ع خبرنگاران در حاش��یه جلس��ه 
هیات دولت گف��ت: وزارت نفت هم در 
ای��ام دهه فج��ر و هم تا پایان امس��ال 

پروژه ه��ای خیلی خوب و بزرگی را در دولت س��یزدهم افتت��اح می کند، از 
جمله پاالیش��گاه فاز ۱۴ پارس جنوبی اس��ت که ان شاءاهلل در همین ایام به  

بهره برداری می رسد.
وی افزود: این پاالیشگاه بالغ بر پنجاه و شش میلیون متر مکعب گاز در 
روز را فرآوری و به شبکه خطوط انتقال گاز سراسری کشور تزریق می کند و 
به این صورت پرونده احداث پاالیشگاه های پارس جنوبی بسته می شود؛ این 

پاالیشگاه آخرین پاالیشگاه فراورش گاز میدان مشترک پارس جنوبی است.
وی گفت: دو پتروش��یمی هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که 

بالغ بر سه میلیارد دالر در این دو پتروشیمی سرمایه گذاری شده است.
اوجی درباره تعرفه گاز مش��ترکان گاز خانگی در زمس��تان سال جاری 
گفت: ما به همه مش��ترکان گاز خانگی و تجاری اطالع رسانی کرده بودیم و 
بر اساس مصوبه مجلس  دولت  مکلف شده بود برای آن دسته از مشترکان 
که خارج از الگو مصرف داش��تند به صورت غیریارانه ای هزینه را محاس��به 
کند، همچنین دولت  در آذر ماه مصوبه ای داد تا آن دس��ته از مشترکان که 
در س��قف الگوی مصرف قیمت گاز مصرف می کنند، افزایش قیمت نداشته 

باشند که حدود شصت درصد افزایش قیمت نداشتند.
وزیر نفت اضافه کرد : اما امس��ال  زمس��تانی بس��یار س��رد و کم سابقه 
و فراگی��ر و ماندگار داش��تیم و ج��داول مصارف در پنج اقلی��م آب و هوایی 
برای س��ه ماهه زمستان س��ال جاری تغییر کرد.  هفتاد درصد تخفیفی که 
آقای رییسی تعیین کردند شامل مشترکانی می شود که میزان مصرف شان 
در س��قف جداول جدیدی که توس��ط کارشناسان ش��رکت ملی گاز تعریف 
ش��ده است، باشد. مش��ترکانی که خارج از الگوی مصارف جدید و به صورت 

نامتعارف در حال مصرف هستند منتظر قبض های با افزایش قیمت باشند.
وی تاکی��د کرد که از اول فروردین ۱۴۰۲ هم مصوبه دولت و هم قانون 

مجلس و هم محدوده های قبلی در سر جای خودش اجرا  می شود.
وزیر نفت گفت: تمامی پاالیش��گاه های ما محصوالتش��ان در سطح یورو 
و اس��تاندارد است و لحظه ای کنترل می ش��ود. از این رو هیچ فرآورده ای در 
کش��ور خارج از حد مجاز و اس��تاندارد تولید نمی ش��ود. برخی پاالیشگاه ها 
با اصالح فراورش��ی و هزینه های انجام ش��ده محصوالتش��ان ی��ورور ۵ هم 
 هس��ت مثل شازند اراک، ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه اصفهان، که روزانه

 ۱۶ میلیون یورو ۵ تولید می کنند. هیج فرآورده غیراس��تاندارد نه وارد و نه 
تولید می کنیم.

اوجی درباره واردات بنزین در ماه  آینده گفت: امیدواریم با همکاری که 
مردم دارند و تدابیر دولت مجبور نشویم بنزین وارد کنیم.

نفتکش ه��ای غرب��ی حمل نفت روس��یه را در ماه 
ژانوی��ه که قیم��ت گرید نفتی اورال پایین تر از س��قف 

قیمت بین المللی بود، افزایش دادند.
به گزارش ایس��نا، کش��ورهای گروه هفت، استرالیا 
و اتحادی��ه اروپا از پنجم دس��امبر، اجرای س��قف قیمت 
۶۰ دالر در هر بش��که را برای فروش نفت روس��یه که از 
طریق دریا حمل می ش��ود، آغاز کردند. این سقف قیمت 
به کش��ورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه می دهد نفت 
روسیه را وارد کنند اما ارائه خدمات حمل و بیمه توسط 
شرکت های غربی، در صورت فروخته شدن نفت روسیه به 
قیمت باالتر از ۶۰ دالر در هر بشکه، ممنوع خواهد کرد.

عم��ده نفت روس��یه اکنون پایین این س��طح معامله 
می ش��ود و قیمت گرید نفتی اورال که از بندر پریمورسک 
 صادر می ش��ود، برای تحوی��ل بر مبنای ف��وب، ۴۹ دالر و

 ۵۰ سنت و از بندر نووراسییسک، ۴۷ دالر و ۸۳ سنت بود.
بن��ا بر اظهارات معامله گران و آمار رفینیتیو آیکان، 
بارگیری نفت از بنادر اروپایی پریمورس��ک، اوست لوگا 
و نووراسییسک روسیه، تحت تاثیر تقاضای قوی آسیا، 
صعود قیمت نفت و قابل دس��ترس بودن نفتکش های 
بیش��تر، در ژانوی��ه به بیش از ۹.۵ میلیون تن رس��ید. 
بارگیری نفت روس��یه و قزاقستان از بنادر پریمورسک 
و اوس��ت لوگا، در ژانویه به ۷.۴ میلیون تن رس��ید که 

باالترین میزان از سال ۲۰۱۹ بود.
کش��تی های متعل��ق به اتحادیه اروپ��ا به خصوص 
یون��ان، بی��ش از دو میلیون تن نف��ت اورال را از بنادر 
روس��یه در دری��ای بالتی��ک و دریای س��یاه در ژانویه 
بارگی��ری کردن��د که مع��ادل بیش از ی��ک چهارم از 

صادرات روسیه بود.

بر اس��اس محاس��بات رویترز که با استفاده از آمار 
آیکان و اطالعات معامله گران انجام ش��ده، حجم نفت 
روس��یه که توسط کشتی های اتحادیه اروپا حمل شده 
اس��ت، در دس��امبر تقریبا دو برابر ش��د. کش��تی های 
متعلق به یونان که توس��ط شرکت های یونانی مدیریت 
می ش��وند، در ژانویه حداقل ۲۱ محموله نفت روس��یه 
را ب��ه مقصدهای مختلف بردند.والدیمیر پوتین، رئیس 
جمه��وری روس��یه اواخر دس��امبر، با ص��دور فرمانی، 
عرضه نف��ت خام و فرآورده های نفت��ی را از اول فوریه 
به مدت پنج ماه به کش��ورهایی که از مکانیزم  س��قف 
قیمت تبعیت می کنند. ممنوع کرد. مس��کو دوش��نبه 
 هفته ج��اری با ص��دور فرمانی، رعای��ت مکانیزم های

 قیم��ت غربی را برای ش��رکت های صادرکننده نفت و 
نهادهای گمرکی این کشور ممنوع اعالم کرد.

حمل نفت روسیه توسط نفتکش های غربی افزایش یافت

رئیسجمهوری:

ذخایرارزیقابلاطمینانیداریموپولحاصل
ازفروشنفتبهکشوربازمیگردد

رئیس جمه��وری گفت: به مردم و فعاالن اقتصادی 
اطمین��ان می ده��م ک��ه ذخای��ر ارزی خ��وب و قابل 
اطمینانی داریم و پول حاصل از فروش نفت به کش��ور 

بازمی گردد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
س��یدابراهیم رئیس��ی در هش��تمین گفت وگوی زنده 
تلویزیونی خود با مردم، ضمن تبریک فرارس��یدن ایام 
ده��ه فجر و س��الروز ورود امام راحل ب��ه میهن با بیان 
اینکه در روز تحویل دولت س��یزدهم تورم کشور قریب 
 ب��ه ۶۰ درص��د بود که با تالش دولت م��ردان با کاهش 
۲۰ درصدی، نرخ تورم به ۴۰ درصد کاهش یافته است، 
اظهار کرد: با وجود مشکالت منطقه ای و جهانی، برای 
مه��ار تورم و گرانی ها اقدام ه��ای خوبی صورت گرفت، 
به ط��وری که در ۶ ماه نخس��ت دولت یعن��ی تا پایان 
سال ۱۴۰۰ ش��اهد کاهش تورم در بخش های مختلف 

بودیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه به م��ردم و فع��االن اقتصادی 
اطمینان می دهم ذخای��ر ارزی خوب و قابل اطمینانی 
داریم و پول حاصل از فروش نفت به کشور بازمی گردد، 
افزود: بیش از ۹۰ درصد داد و ستد و تجارت کشور در 
بازار ارز نیمایی اتفاق می افتد و ارز حاصل از صادرات به 

بانک مرکزی و خزانه دولت بازمی گردد.
رئیس جمه��وری در پاس��خ به این پرس��ش که با 
وجود ذخایر ارزی مناسب حاصل از فروش نفت، برخی 
رس��انه ها مط��رح می کنند که چرا اثرات آن در س��فره 
مردم آن طور که باید مش��اهد نمی ش��ود، تصریح کرد: 
وقتی می گوییم کش��ور دارد اداره می شود، پرداخت ها 
و حقوق و دس��تمزدها بدون تأخیر انجام می شود، باید 
پرس��ید اینها چگونه و از کجا پرداخت می ش��ود. وقتی 
دولت ما هنوز رأی اعتم��اد نگرفته بود و با دولتمردان 
قب��ل در نشس��ت دولت ش��رکت کردم، بح��ث در آن 

نشس��ت این بود که ما حقوق م��رداد ۱۴۰۰ را چگونه 
باید پرداخت کنیم؟

رئیس��ی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا مردم 
درآمده��ای حاصل از فروش نف��ت و ارزی را که داخل 
کش��ور می آید در سفره خود احساس نمی کنند، گفت: 
۴۸۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۴۰۰، 
از درآمده��ای کش��ور از مح��ل فروش نف��ت و مالیات 

پرداخت شده و امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.
وی ب��ا بیان اینکه منابع کش��ور به نحوی مدیریت 
شده است که امسال هم بین منابع و مصارف، تعارضی 
وجود نداش��ته باش��د، اظهار کرد: دولت با وجود همه 
تهدیدها و تحریم ها، منابع و مصارف را مدیریت کرده تا 

دچار کسری بودجه نشود.
رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه امروز دش��من از 
اقدام های ما در مسیر خنثی س��ازی تحریم ها عصبانی 
ش��ده اس��ت، افزود: صادرات نفت ما ب��ا وجود تحریم 
افزایش یافته، کش��ور رش��د ۵ درصدی را تجربه کرده 
اس��ت، برخالف خواست دش��من قریب به یک میلیون 
اش��تغال ایجاد ش��ده و هر آنچه که دشمن خواسته با 
اراده ملت و خدمت گزاری دولت خالف آن محقق شده 

است.


