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اخبار

وزير نفت خبر داد

ايران بر تحريم صادرات ميعانات گازي
غلبه کرد

وزير نفت در تازهترين مطلب خود در توئيتر از غلبه بر تحريم
صادرات ميعانات گازي کشور با استفاده از توان داخلي و استفاده از
ظرفيت مغفولمانده پااليشگاههاي کوچک کشور خبر داد.
جواد اوجي با انتشار مطلبي در صفحه کاربري خود در توئيتر
نوشت:
«براي جلوگيري از خامفروشي ،ايجاد ارزش افزوده بيشتر و نيز
مديريت ميعانات گازي مازاد و پايداري توليد گاز کشور با تکيه بر
توان داخلي و استفاده از ظرفيت مغفولمانده پااليشگاههاي کوچک
کشور ،توانستيم بر تحريم صادرات ميعانات گازي غلبه کنيم».
وزير نفت همچنين با انتشار مطلب ديگر در صفحه کاربري
خود در توئيتر نوشت«:صنايع نظامي يکي از پيشرانهاي فناوري
در جهان هستند و بسياري از فناوريها براي نخستين بار در
اين صنايع توسعه پيدا کردهاند .با امضاي تفاهمنامه با وزارت
دفاع اين ظرفيت را براي توليد تجهيزات پيچيده و تحريمي
مورد نياز صنعت نفت بهخصوص در بخش tech - high
فعال کرديم».
وزير نيرو:

محدوديت مصرف برق براي  92درصد
مشترکان صنعتي اعمال نميشود

وزير نيرو گفت :با توجه به برنامهريزي انجام شده بر اساس
آمار وزارت صمت ،از  630هزار مشترک صنعتي 580 ،هزار
مشترک بدون برنامه مديريت مصرفي ازانرژي کامل در اوج بار سال
 1401استفاده ميکنند.
علياکبر محرابيان در نشست تخصصي مديران عامل
شرکتهاي برق منطقهاي و توزيع سراسر کشور افزود :اميد است
بتوانيم بدون مشکل برق موردنياز اين بخش را تأمين کنيم.
وي ادامه داد :برق حدود  49هزار مشترک صنعتي هر روز
هفته از ساعت  11صبح لغايت  20قطع ميشد ،اما در سال جاري
اين محدوديت به  12ساعت در طول هفته و فقط طي يک روز از
ساعت  11لغايت  23اعمال ميشود.
وزير نيرو با تاکيد بر مراقبت از شبکه برق در تابستان گرم
امسال ،گفت 9 :ماه برنامهريزي و تالش صنعت برق موجب شد که
خردادماه را با کمترين مشکالت سپري کنيم.
محرابيان بهکارگيري همه ظرفيتها براي موفقيت در اين
برنامهريزي را مهم دانست و افزود :امروز شاهد همکاري و حمايت
ارزشمند دستگاهها هستيم که نتايج مثبتي را در کنترل مصرف
برق کشور به همراه دارد.
وي ادامه داد :بخش قابلتوجهي از شرکتهاي توزيع،
برنامه مديريت مصرف را بهخوبي اجرا کردند نظم و انضباط در
کار و برنامهريزي مديريت مصرف کشور ،بسيار مهم و ضروري
است.
وزير نيرو مديريت مصرف اعمال شده امسال را با سالهاي
گذشته متفاوت دانست و خاطرنشان کرد :اين برنامه دقيق با
محدوديت کمتر بوده که رضايتمندي و سود مشترک را به همراه
دارد و اين مهم در کاهش مصرف مشهود است.
محرابيان ،دليل رضايتمندي مشترکان از برنامه مديريت
مصرف وزارت نيرو را داشتن برنامه دقيق و اطالعرساني مناسب
در کشور عنوان کرد.
وي ادامه داد :بر اساس آمار تعداد زيادي از مشترکان شامل
پاداش مصرف شدهاند ،برايناساس ضروري است شرکتها در
اجراي برنامههاي مديريت مصرف بخشهاي مختلف جديت داشته
باشند.
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انرژی

افزايش صادرات نفت از مسير ديپلماسي فعال انرژي

ديپلماسي انرژي شاهکليد دولت سيزدهم بهشمار ميآيد؛ موضوعي که با
جديت از نخستين روزهاي آغاز بهکار جواد اوجي در قامت وزير نفت ،شاهد
آن بودهايم.
استفاده از جمله کليدي «همکاري سازنده به جاي رقابت بازدارنده»
در صحبتهاي وزير نفت و محسن خجستهمهر ،مديرعامل شرکت ملي نفت
ايران ،حاکي از آن بود که تغيير ريل در راهبرد ديپلماسي انرژي ايران به
وضوح رخ داده است .نخستين سفرهاي وزير نفت به کشورهاي همسايه بازيگر
انرژي منطقه از جمله ترکمنستان ،روسيه و عمان نشان داد اين جمله تنها در
يک شعار کليشهاي نيست و وزارت نفت در رويکرد جديد در عمل اين موضوع
را دنبال ميکند .اين موضوع بهويژه در موضوع سوآپ و صادرات نفت و گاز
نمود آشکاري داشته است.
افزايش صادرات ،احياي ظرفيتهاي ازدسترفته سوآپ ،احياي بازارهاي
صادراتي سنتي ،تحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز ،صادرات و
دريافت درآمد فروش حاصل از آن بدون مسدود شدن پول آن ،پسگرفتن
بعضي از ديون صادرات از کشورهاي همسايه ،ايجاد زمينههاي تجاري فارغ
از نفت از مسير ديپلماسي انرژي و بسياري موارد ديگر از جمله دستاوردهاي
دولت سيزدهم در  9ماه بوده است.
اما موضوع افزايش صادرات نفت در دوره  9ماه دولت مردمي يکي از
مواردي است که براي کشور اهميتي دو چندان دارد .صنعت نفت با جايگاهي
ويژه که در توسعه اقتصاد کشور دارد ،ميتواند در پيشبرد اهداف کالن اقتصاد
ملي ،پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و انرژي جمهوري اسالمي نقشي بسزا داشته
باشد .اين موضوع زماني اهميت مييابد که بدانيم سهم صنعت نفت در توليد
ناخالص داخلي و درآمدهاي ارزي بسيار پررنگ است و صنعت نفت يکي از
اصليترين مزيتهاي اقتصاد کشور بهشمار ميرود.
خجستهمهر ،مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز پيشتر در نشست
خبري خود با اصحاب رسانه تأکيد کرده بود ،صادرات نفت خام و ميعانات
گازي به نسبت گذشته و پيش از دولت سيزدهم افزايش يافته است و از همه
ظرفيتها استفاده ميکنيم تا صادرات را به حداکثر برسانيم زيرا پايداري
صادرات نفت خام سياست ماست.

اينکه دولت سيزدهم توانسته صادرات نفت خام و وصول درآمدهاي
نفتي کشور را افزايشي خيرهکننده بدهد ،مديون راهکارهاي مؤثر و ديپلماسي
فعال بهمنظور خنثيسازي تحريمها بوده است .به گفته اوجي ،سهم دولت از
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام ،ميعانات گازي و خالص صادرات
گاز طبيعي در  9ماه سال  ،1400با تکيه بر سياستهاي دولت سيزدهم و
افزايش فروش نفت که در نتيجه ديپلماسي راهبردي وزارت نفت در منطقه و
عرصه بينالملل محقق شد 114 ،درصد بود.
علي صالحآبادي ،رئيس بانک مرکزي ،نيز بر اين موضوع صحه گذاشت
و ابتداي خردادماه  1401از افزايش  3ميليارد دالري درآمدهاي حوزه نفت
(نفت و پتروشيمي) در دو ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر
داد .به گفته وي در اين مدت  7.5ميليارد دالر ارز از اين محل وصول شد
که افزايش  60درصدي را نشان ميدهد و حاکي از موفقيت سياستهاي
ديپلماسي انرژي وزارت نفت بوده است ،ضمن آنکه دولت مردمي سيزدهم
توانست صادرات نفت خام را که در دوره گذشته به کمتر از يک ميليون بشکه
در روز رسيده بود ،باالي يک ميليون بشکه در روز تثبيت کند.
البته اين موضوعي نيست که تنها رسانهها و منابع داخلي به آن اشاره
داشته باشند ،نهم ارديبهشتماه سال جاري ،رسانه العربيه با استناد به گزارش

روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال اعالم کرد که از زمان آغاز جنگ روسيه
و اوکراين ،در اين ماه (فروردين – ارديبهشت) صادرات نفت ايران به باالترين
مقدار خود رسيد.
بر اين اساس در  10ماه سال  ،1400وزارت نفت موفق شد ،مطابق با
مصوبههاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ،بيش از  150درصد تعهدهاي
ارزي را محقق کند ،همچنين منابع تبصره  14قانون بودجه سال  1400مبني
بر منابع حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي در داخل و صادرات به ميزان 112
درصد به حساب صندوق هدفمندسازي يارانهها واريز شده است.
در واقع وزارت نفت مکلف بود  313هزار ميليارد تومان از محل اين
تبصره در سال  1400واريز کند و در عين حال با افزايش فروش فرآوردههاي
نفتي و منابع حاصل از صادرات آن توانست در سال  1400معادل  350هزار
ميليارد تومان را براي اين منظور محقق کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،سياستهاي
انرژي دولت سيزدهم و افزايش فروش و صادرات منجر به آن شد که 227
هزار ميليارد تومان کسري بودجه سال  1400جبران شود.
بايد توجه داشت که تحقق اين اهداف از مسيرهاي مختلفي صورت
گرفت که بهکارگيري روشهاي جديد صادراتي نفت خام از قبيل تهاتر نفت با
کاال ،تهاتر نفت با سرمايهگذاري و تهاتر نفت خام و ميعانات گازي با مطالبات
پيمانکاران از جمله آنها هستند ،اگرچه خود اين موارد را ميتوان بهعنوان
دستاوردي براي دولت و ابتکار عملي براي خنثيسازي تحريمها برشمرد.
دولت سيزدهم همچنين موفق شد با استفاده از ظرفيتهاي خود
زمينههاي جديدي براي صادرات نفت ،ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروشيمي ايجاد کند؛ اين زمينهها با شناسايي بازارهاي جديد در
سرتاسر دنيا بهواسطه همکاري سازنده با کشورهاي دنيا از بستر ديپلماسي
انرژي شکل گرفت و به ورود کشور به اين بازارها منجر شد.
از طرفي سياستهاي گذشته و خصومتسازي با خريداران انرژي سنتي
ايران کنار گذاشته شد و روند جديد که «همکاري سازنده به جاي رقابت
بازدارنده» است ،جايگزين آن شد و از اين مسير تحولي در فروش و صادرات
انرژي کشور رخ داد.

پيش بيني تقاضاي  68هزار مگاواتي؛

دو هفته سخت برقي در پيش است

سخنگوي صنعت برق با اشاره به افزايش دما در کشور و افزايش ميزان
مصرف برق ،گفت :صنعت برق دوهفته سخت را پيشرو دارد که پيشبيني
ميشود ميزان تقاضاي انرژي به  68هزار مگاوات برسد.
مصطفي رجبي مشهدي اظهار داشت :در بخش عمدهاي از کشور،
افزايش دما شرايط سختي را براي تأمين برق رقم خواهد زد که اميدواريم
مثل دو هفته گذشته با کمک و همکاري مردم شرايط تأمين برق را بهخوبي
پيش ببريم.وي ادامه داد :در هفته گذشته دما نسبت به متوسط  10سال
گذشته افزايش پيدا کرده است و با توجه به اينکه دماي حداقل تغيير ميکند
و باعث روشن شدن کولر در صبحها و افزايش مصرف ميشود نيازمند مديريت
مصرف از سوي مشترکان در اين زمينه هستيم.

سخنگوي صنعت برق خاطرنشان کرد :بهجز نوار شمالي و بخشي از
شمال غرب کشور ،افزايش دماي قابلمالحظهاي از روز دوشنبه هفته جاري
به مدت يک هفته خواهيم داشت.رجبي مشهدي گفت :متوسط دما از امروز
که حداکثر  38درجه است تا پنجشنبه به  41.2درجه ميرسد که پيشبيني
ميشود ميزان تقاضاي انرژي نيز از  66هزار و  500مگاوات به  68هزار
مگاوات برسد.وي افزود :از  15تيرماه انتظار داريم دما کاهش يابد و به 41
درجه برسد.سخنگوي صنعت برق گفت :به جز امروز ،بيشترين پيک مصرف با
 63هزار و  825مگاوات مربوط به هفته قبل است که نسبت به سال گذشته
رشد  5.23درصدي را نشان ميدهد.
رجبي مشهدي خاطرنشان کرد :به لحاظ پيک تقاضا بهجز مازندران،
گيالن ،آذربايجان که زمان اوج پيک تقاضاي آنها نرسيده ،غالب مناطق پيک
هفته را پشت سر گذاشتهاند که درصد رشد بسيار بااليي بوده است.
وي ادامه داد :افزايش دماي هوا باعث افزايش مصرف شده و ما در سه
استان خوزستان کرمان و يزد شاهد اين افزايش مصرف بودهايم.
مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران گفت :خوزستان با افزايش
 19درصد ،کرمان  13و يزد  16درصد سه استاني هستند که بيشترين ميزان
مصرف را داشتهاند.
سخنگوي صنعت برق افزود :در بخش مصرف انرژي هم سه استان

کرمان ،يزد و خوزستان بيشترين ميزان را داشتهاند بهطوريکه در يزد اين
ميزان به  12درصد رسيد.
رجبي مشهدي افزود 3 :استان کرمان ،هرمزگان و خوزستان دماي سال
 1400را پشت سر گذاشتهاند ،هم اکنون وارد فاز گرماي طاقتفرسا شدهايم
بهطوريکه استان کرمان افزايش دماي بيش از حد را تجربه کرده است.
وي افزود :در استانهايي که انرژي مصرفي آنها در ساعات اعالمي بيشتر
شده مجبور به استفاده از نيروگاههاي برقآبي هستيم.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان کرد :در استانهاي صنعتي که از ساعت
 14يا  16به بعد اقدام به بارگيري ميکنند بايد دقت کرده و تذکرات الزم را
بدهيم چرا که در صورت عدم رعايت آنها ،مجبور به استفاده از نيروگاههاي
برقآبي هستيم.
مديرعامل شرکت مديريت برق ايران با بيان اينکه تفاوت اين هفته با
هفته بعد در مصرف برق آن است که عالوه بر استفاده از نيروهاي برقآبي
ممکن است توان الزم براي پاسخگويي را هم نداشته باشيم ،افزود :اين
بينظمي در مصرف برق ممکن است منجر به محدوديت شود.رجبي مشهدي
گفت :بايد همه برنامههاي مديريت مصرف برق بهصورت کامل رعايت شود و
درصورتيکه اين برنامهها دقيق اجرا شود اين هفته و در هفته آينده هم 800
مگاوات افزايش برنامههاي مديريت مصرف خواهيم داشت.

