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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

شنبه 7شهریور ماه  - 1394شماره 489
رونمایی از طرح جدید وزیر نفت در نشست خبری با خبرنگاران:

گزارش
فرشته نصیری دانا  -محسن آقایی

مدیرسازی از جوانان با استعداد نفت

که این افزایش صادرات کار بسیار دشواری بوده است.وی
ادامه داد :در شرائط تحریم خرید بنزین و فرآوردههای نفتی
و همچنین فروش نفت ایران به س��ختی انجام شده است
و با این حال کارکنان صنعت نفت برای تحقق این اهداف
تالشهای زیادی انجام داده اند.
رکورد بابک زنجانی دیگر تکرار نمیشود

دانش نفت« :طرح ضربتی تربیت مدیران جوان» عنوان
طرحی بود که مهندس زنگنه در نشس�ت خبری خویش از آن
به عنوان طرحی جدید و عملیاتی یاد کرد.

به گ��زارش خبرنگاران دانش نفت از این نشس��ت
خب��ری ،وزیر نف��ت درباره انتقادهای مطرح ش��ده در باره
افزایش س��ن مدیران اصلی وزارت نفت تایید کرد که این
انتقادها کامال بجاست .وی در ادامه افزود :معتقدم مدیران
نباید بیش از  ٤٥س��ال داش��ته باشند و در صنعت نفت نیز
با توجه به کارهای عملیاتی ،به طور قطع جوانها میتوانند
کاره��ای زیادی انجام دهند .مهن��دس زنگنه با یادآوری
تجربه کار اجرایی خود در جوانی گفت :وقتی نخستین بار
به عنوان معاون وزیر انتخاب شدم ،سنم کمتر از  ٢٨سال
بود و براس��اس همین تجربه طرح ضربتی تربیت مدیران
را در صنع��ت نفت پیاده ک��رده ام .وی افزود :این طرح با
یکهزار نفر از داوطلبان آغاز شده که هم اکنون از این میزان
یکصد نفر به بخش علمیو مصاحبه حضوری رسیده اند که
از میان آنها ظرف چهار س��ال آینده  ٥٠نفر به عنوان مدیر
انتخاب خواهند ش��د .وزیر نفت همچنین به تشکیل مرکز
توسعه مدیریت صنعت نفت که به تازگی شیوه نامه تشکیل
آن ابالغ شده است اشاره کرد و گفت :برای تربیت مدیران
تنها آموزش مالک نیست زیرا با آموزش صرف کسی مدیر
نمیشود بنابراین جوانها باید توانایی خود را در عمل نشان
دهند .زنگنه با بیان این که تربیت مدیران جوان و استفاده
از آنها از ضرورتهای نظام است ،افزود :سن باالی مدیران
برای انجام کار عملیاتی مناسب نیست و من این موضوع
را کامال میپذیرم.
افتتاح فازهای  ١٥و  ١٦میدان مشترک پارس جنوبی

وزیر نف��ت در همین حال از افتت��اح فازهای  ١٥و
 ١٦میدان مش��ترک پارس جنوب��ی تا یک و نیم ماه آینده
توسط رئیس جمهوری خبر داد .بیژن زنگنه صبح روز سه
شنبه ـ سوم شهریورماه در نشست خبری به مناسبت هفته
دولت ،ضمن گرامیداش��ت س��الروز والدت امام رضا (ع) و
هفته دولت ،به عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنعت نفت
پرداخ��ت و گفت :فازهای  ١٥و  ١٦پ��ارس جنوبی ظرف
یک تا یک و نیم ماه آینده افتتاح میشود ،اما زمان افتتاح
دقی��ق آن به برنامه کاری رئیس جمهوری بس��تگی دارد.
وی با بی��ان این که قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا برای
افتتاح رسمیفازهای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی اعالم آمادگی
کرده اس��ت ،افزود :با این که در این پروژه همه چیز آماده
است ،اما میخواستیم تکمیل این پروژه را به صورت کامل
انجام دهیم تا در افتتاح آن ،هیچ چیزی صوری نباشد.زنگنه
افزود :طی همین روزها تحویل اتان به پتروش��یمیکاویان
از طریق فازهای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی انجام میشود که
ب��ا افتتاح کامل این فازها س��االنه یک میلیون تن اتان در
اختیار پتروشیمیها قرار گرفته و نیاز اتیلن کشور را تامین و
از سوی دیگر تولید محصوالت پتروشیمیکشور را افزایش
میدهد.
وزارت نفت پیشرو در اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی

زنگنه با اش��اره به عملکرد دول��ت یازدهم در حوزه
نف��ت اف��زود :از زمانی که سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی
از جانب مق��ام معظم رهبری ابالغ ش��د وزارت نفت این
سیاستها را سرلوحه کار خود قرار داد و نخستین دستگاهی
ب��ود که برنامه اقتصاد مقاومتی را تدوین کرد و به تصویب
ش��ورای اقتصاد رس��اند و هم اکنون در حال پیگیری این
سیاستهاس��ت.وی با اش��اره به این که یکی ازدغدغههای
بزرگ اقتص��اد مقاومتی ،توجه به توس��عه و برداش��ت از
میدانهای مشترک نفتی و گازی است ،گفت :براین اساس
در ادام��ه فعالیتهایی که از قب��ل در حوزه نفت و گاز انجام
میدادیم کارهای مهمیانجام شده و تصمیم گرفتیم برای
توس��عه در دو محدوده بزرگ پارس جنوبی و غرب کارون
ـ که هر دو جزو میدانهای مشترک هستند ـ تمرکز کنیم.
زنگنه با اش��اره به افتتاح فاز  ١٢پارس جنوبی در اسفندماه
 ،٩٣تصری��ح کرد :در زمان افتتاح این فاز نیز گفتم که کار
بزرگی انجام ش��ده است اما این کار تنها به نام ما نیست و
مجموعه ای از عوامل از گذشته تاکنون سبب به سرانجام
رس��یدن فاز  ١٢پارس جنوبی ش��دند.وزیر نفت با اشاره به
اولویت بندی فازهای پارس جنوبی برای تأمین منابع مالی
در باره دلیل این اقدام یادآور ش��د :آن زمان (دولتهای نهم
و دهم)  ١٧فاز پارس جنوبی را در دس��ت اجرا داش��تند که
نمیشد همه آنها را به صورت همزمان توسعه داد بنابراین
با آغ��از کار دولت یازدهم ،به اولویت بندی فازهای پارس
جنوبی پرداخته و اولویت نخس��ت را به فازهایی که امکان
برداشت گاز از آنها بیشتر بود ،اختصاص دادیم.
چالش تامین سرمایه برای پروژههای نفتی

وی به سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت نفت
اش��اره و اظه��ار کرد :در س��الهای  ٩٠و  ،٩١چهل میلیارد
دالر س��رمایه گذاری در صنعت نفت انجام شد اما در سال
 ،٩٢این رقم به  ١٠میلیارد دالر هم نرس��ید و در سال ٩٣
این رقم به سختی به  ٦میلیارد دالر رسید.زنگنه ادامه داد:
امسال به دلیل کاهش قیمت نفت منابع کافی برای سرمایه

گذاری در صنعت اختصاص نیافته است.وزیر نفت با اشاره
به اینکه پس از تصدی وزارت نفت ،اولویت نخست کاری
افتتاح فازهای  ١٥ ،١٢و  ١٦و  ١٧و ١٨بود ،گفت :براساس
برنامه ریزی انجام ش��ده قرار بود تا پایان س��ال ١٠٠ ،٩٣
میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کنیم
که با افتتاح کامل فاز  ١٢و وارد شدن بخشی از گاز فازهای
 ١٦ ،١٥و  ١٧به ش��بکه سراسری ظرفیت تولید گاز کشور
در س��ال  ٩٣به  ١٢٠میلیون مترمکعب افزایش یافت.وی
افزود :امسال هم بنا داریم فعالیتهای تثبیت تولید فازهای
 ١٥و  ١٦پارس جنوبی را تا افتتاح رسمیآن دنبال کرده و
همچنین تولید گاز را از فازهای  ١٧و  ١٨و بخش��ی از فاز
 ١٩پارس جنوبی نیز در برنامه داریم.
پایان توسعه پارس جنوبی در دولت یازدهم

به گفته زنگن��ه ،پرونده پارس جنوبی به جز فاز ١٤
تا پایان دولت یازدهم بس��ته میشود و تولید گاز در فاز ١٤
نیز بعد از س��ال  ٩٦انجام خواهد ش��د.وزیر نفت افتتاح فاز
 ١٢پ��ارس جنوبی را یکی از اقدامه��ای مهم وزارت نفت
در دولت یازدهم در ش��رائط کمبود منابع و تحریمها اعالم
و تصریح کرد :با افتتاح این فاز توانستیم با وجود تحریمها
کار را جلو ببریم و خوشحال هستیم که مقام معظم رهبری
در سخنان نوروزی خود به موفقیت صنعت نفت در افتتاح
فاز  ١٢ـ آن هم در ش��رایط تحریم ـ اشاره کردند.به گفته
وی ،از جمله آثار مهم افزایش ظرفیت تولید گاز در کش��ور
تأمین س��وخت نیروگاهها و صنایع بود زیرا در سال  ٩٢به
دلیل کمبود گاز در کشور  ٤٦درصد نیاز نیروگاهها از طریق
سوخت مایع تأمین شد و در سال  ،٩٣این رقم به  ٢٨درصد
کاهش یافت که قصد داریم امس��ال تحویل سوخت مایع
به نیروگاهها را با جایگزینی گاز به  ١٥تا  ٢٠درصد کاهش
دهیم.وزی��ر نفت با بیان این که در س��ال  ٩٢برای تأمین
خوراک پتروشیمیها و دیگر صنایع دچار محدودیت بودیم،
افزود :در سال  ٩٣با تالشهای صورت گرفته در بخش گاز،
بدون محدودیت به این واحدها خوراک رساندیم.
سهممان را از بازار پس میگیریم

زنگنه در ادامه به شرایط تحریم ایران اشاره و آن را

آیا شما میتوانید قبول
کنید که من عامل بحران
اقتصاد چین هستم و یا
من سبب افت شاخصهای
بورس شده ام؟
با دوران هش��ت ساله جنگ تحمیلی مقایسه کرد و گفت:
ش��رائط تحریمها بسیار دش��وارتر از دوران جنگ است؛ در
واقع تحریمها ،جنگ بدون آتش و دود اس��ت ،جنگی که
آتش و خون ندارد ،اما ضربات آن مهلکتر از جنگ هش��ت
ساله علیه ایران است.وی با این مقدمه به بازگشت ایران به
بازار نفت پس از لغو تحریمها اشاره و اظهار کرد :بالفاصله
با لغو تحریمها ،ایران س��هم از دست رفته نفت خود را که
بیش از یک میلیون بش��که در روز اس��ت به دست خواهد
آورد و به این منظور در نخستین روزهای لغو تحریم ٥٠٠
هزار بش��که و پس از آن ظرف م��دت کوتاهی  ٥٠٠هزار
بش��که دیگر به تولید نفت ایران اضافه خواهد ش��د.وزیر
نفت به برخی انتقادها دراین باره که تا زمان افزایش تولید
نفت و بازگش��ت بازار نباید درب��اره آن صحبت کرد چون
سبب تضعیف قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد،
تصریح کرد :وقتی افزایش تولید نفت ایران و بازگش��ت به
بازار به دفعات تکرار میش��ود به آن معناست که بازار باید
فضای الزم را برای بش��کههای نفت ایران باز کند و این
کار ب��ه نوعی آمادگی برای بازار ایجاد میکند.وی با تأکید
بر این که افزایش تولید نفت ایران تنها سیاست وزارت نفت
نیس��ت و این موضوع سیاس��ت دولت است ،تصریح کرد:
می��زان قدرت هر عضو در اوپک ب��ر مبنای ظرفیت تولید
آن کشور است که ما باید بالفاصله بعد از لغو تحریمها آن
را افزایش دهیم زیرا در صورت تأخیر در بازگش��ت به بازار
نفت باید برای فروش هر  ١٠هزار بشکه نفت هم خواهش
و تمن��ا کنیم.زنگنه با بیان این ک��ه در دیدار با نمایندگان
کشورهای خارجی بر این موضوع که شرائط ایران با پیش
از تحریمها تفاوت زیادی کرده است ،تاکید میکنیم  ،افزود:
شرکتهای خارجی برای بازگشت به ایران باید شرائط جدید
ما را بپذیرند.
افزایش  ١٥درصدی صادرات نفت ایران

وزیر نفت تصریح ک��رد :با وجود تحریمهایی که از
سالهای گذش��ته وجود داش��ته و البته همچنان نیز تداوم
دارد ،صادرات نفت ایران افزایش یافته اس��ت.زنگنه اظهار
کرد :صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست امسال نسبت
به مدت مشابه س��ال گذشته  ١٥درصد افزایش پیدا کرده

زنگنه با بیان این که مبارزه با فساد یکی از کارهای
مهم وزارت نفت در طول دو س��ال گذش��ته بوده است ،به
وجود پروندههای فساد اشاره و تصریح کرد :بابک زنجانی
یکی از کس��انی است که با فسادی که در نفت انجام داده
رکوردی از خود برجای گذاش��ته است؛ رکوردی که بابک
زنجانی در این زمینه دارد کس��ی در دنیا ندارد و کسی هم
نمیتواند  ٢میلیارد و  ٧٠٠میلیون دالر فس��اد انجام دهد.
وی ب��ا بیان ای��ن که پرونده بابک زنجان��ی هم اکنون در
قوه قضاییه پیگیری میشود به تخلفات دیگری هم اشاره
کرد و گفت :پروندههای نفت جی ،سپاهان ،دکل و غیره از
جمله مواردی است که فساد در آنها دیده شده است.زنگنه
ب��ا تاکید بر مصمم بودنش برای مقابله با فس��اد افزود :در
بحث مبارزه با فساد با کسی دوستی و آشنایی ندارم و عقد
اخوت نیز با کسی نبسته ام.
واگذاری فعالیتهای پژوهشی نفت به دانشگاهها

وزیر نفت با اشاره به این که در طول دو سال گذشته
مطالعات پژوهشی و مخازن نفتی به دانشگاهها سپرده شد،
گفت :با سپردن این کار به دانشگاهها ،سازماندهی جدیدی
در دانشگاهها برای پژوهش انجام شد که با این کار بیش
از  ٥٠استاد مشغول فعالیت در این زمینه خواهند شد.زنگنه
افزود :مطالعات میدانهای نفتی تنها مختص یک دانشگاه
نیس��ت و به همکاری و هماهنگی و همچنین تعامل بین
بخشهای مختلف دانشگاههای کشور نیاز دارد.وی با بیان
این که انجام این کار در این سطح تاکنون در کشور وجود
نداش��ته ،به واگذاری مطالعه بخش پایین دس��تی نفت به
دانش��گاهها نیز اش��اره ک��رد و گفت :هم اکنون س��پردن
فعالیتهای پژوهش��ی بخش پایین دستی به دانشگاهها در
وزارت نفت در دس��ت مطالعه اس��ت و با نهایی شدن آن
انجام خواهد ش��د.وزیر نفت همچنین به س��اخت  ١٠قلم
کاالی اصلی صنعت نفت اش��اره کرد و گفت :برای تحقق
این برنامه باید از شرایط پساتحریم حداکثر استفاده را ببریم
و در این زمینه در دیدار با شرکتهای خارجی به این موضوع
ک��ه ایران بع��د از تحریم با قبل از تحریم متفاوت اس��ت
تأکید کرده ایم و به آنها یادآور شده ایم که بازار ایران تنها
بازاری برای فروش محصوالت آنها نخواهد بود بلکه تولید
مشترک در داخل مدنظر است.
افزایش تولید نفت از حوزه غرب کارون

وزیر نفت با بیان این که میدانهای غرب کارون جزو
اولویتهای صنعت نفت در حوزه میدانهای مش��ترک است،
به قرارداد با ش��رکتهای چینی اشاره کرد و گفت :پیش از
رفتن ش��رکت چینی س��ه دکل حفاری در میدان آزادگان
جنوبی فعال بوده که هم اکنون تعداد دکلها در این میدان
به  ١٦دستگاه رسیده است.وی با بیان این که قرار است از
افزایش چهار میلیون و  ٧٠٠هزار بشکه ای تولید نفت خام
ایران ٧٠٠ ،هزار بش��که از میدانهای غرب کارون برداشت
ش��ود ،تصریح کرد :قرار اس��ت تولید نفت از این میدانها با
اس��تفاده از توانمندی داخلی از رقم روزانه  ٥٠هزار بشکه
در زمان آغ��از به کار دولت یازدهم ،به  ٢٥٠هزار بش��که
در روز برسد.
پیشرفت بیش از  ٨٤درصدی پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس

زنگن��ه در ادامه با بیان این که پاالیش��گاه س��تاره
خلیج فارس به دلیل تولید بنزین با کیفیت ،اولویت نخست
ماست ،گفت :برای این پاالیشگاه  ٧٥٠میلیون دالر مصوبه
صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که امیدواریم
با تامین مش��کل مالی آن حل ش��ود.وزیر نفت با بیان این
که پیش��رفت فیزیکی این طرح هم اکن��ون  ٨٤,٥درصد
است ،افزود :قرار بر این بود تا پایان سال یک ترین از این
پاالیشگاه وارد مدار تولید شود که سرمایه گذاران آن اعالم
کردن��د به دلیل کمبود منابع مالی ممکن اس��ت به موعد
تعیین شده نرسد که وزرات نفت این موضوع را نپذیرفت.
سیراف ،مسیری برای جلوگیری از خام فروشی

زنگنه یک از راههای جلوگیری از خام فروش��ی را
احداث پاالیش��گاه عنوان کرد و گف��ت :هم اکنون برنامه
توس��عه پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس با ظرفیت روزانه
 ٣٦٠هزار بش��که ،پاالیش��گاه دوم شیراز با ظرفیت روزانه
 ١٢٠هزار بش��که (عملیات آن از چند ماه پیش آغاز ش��د)
و احداث هش��ت واحد پاالیشگاههای س��یراف در دستور
کار وزارت نف��ت اس��ت که ب��ا اجرایی ش��دن آن از خام
فروش��ی یک میلیون بش��که میعانات گازی پارس جنوبی
جلوگیری میش��ود.وی با اش��اره به این که چهار شرکت
بخش خصوصی و چهار شرکت نیمه خصوصی قرار است
پاالیشگاههای سیراف را توسعه دهند ،تصریح کرد :هزینه
س��رمایه گذاری در این پاالیش��گاهها  ٦٠هزار بشکه ای
نزدیک به سه میلیارد دالر است.
افزایش  ٥درصدی ارزش محصوالت پتروشیمی

وزیر نف��ت در ادامه ب��ه افزایش تولی��د محصوالت
پتروش��یمیدر س��الهای اخیر اش��اره کرد و گفت :تولید این
محصوالت در س��ال  ٩٢نسبت به سال پیش از آن  ٦درصد
و سال  ٩٣نیز چهار تا پنج درصد افزایش یافته است و پیش
بینی میشود امسال نیز افزایش آن به هین مقدار باشد.وی
افزود :طبق برنامه قرار اس��ت امسال واحدهای جدید اوره و
آمونیاک مانند واحدهای لرستان ،مهاباد ،تخت جمشید و چند
واحد دیگر وارد مدار تولید ش��وند.زنگنه با بیان این که برای

تامین خوراک پتروش��یمیوزارت نف��ت برنامههای خوبی را
آغاز کرده است ،به طرح استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان
اش��اره کرد و گفت :این طرح از سوی شرکت تدبیر در حال
انجام اس��ت که با تکمیل آن ح��دود یک میلیون  ٢٠٠هزار
تن اتان تولیدی در اختیار مجتمعهای پتروش��یمیکه در زیر
مجموعه آن هس��تند قرار میگیرد.وزیر نفت با بیان این که
عملیات اجرای پاالیش��گاه بیدبلند  ٢بزودی آغاز میش��ود،
اظهار کرد :با تکمیل این پاالیشگاه نیز تولیدات آن در اختیار
مجتمعهای پتروشیمیبندر امام ،گچساران و دیگر مجتمعها
ق��رار میگیرد.وی تکمیل ان ج��ی ال  ٣٢٠٠در دهلران ،ان
ج��ی ال  ٣١٠٠در غ��رب کارون و واح��د اتان ف��از  ١٢را از
ی کشور خواند و
طرحهای تامین خوراک واحدهای پتروشیم 
به سرمایه گذاری در طرحهای پتروشیمیاشاره کرد و گفت:
هم اکنون  ٧٠میلیارد دالر طرح جدید پتروشیمیکه بیشتر آن
اولفین است تعریف شده که این طرحها را شرکتهای ایرانی
و خارج��ی میتوانند انجام دهند و دولت هیج نقش��ی در آن
نخواهد داشت.زنگنه با بیان این که پاالیشگاه نفت آناهیتا با
ظرفیت پاالیش روزانه  ١٥٠هزار بش��که ای در کرمانشاه و
 ٣٠٠هزار بشکه ای جاسک از دیگر پروژههای پاالیشگاهی
کشور است که پیگیری میشود ،تصریح کرد :برای انجام این
کارها و برای افزایش ظرفیت پاالیشگاهی کشور وزارت نفت
تسهیالتی مانند احداث خط انتقال نفت خام را بر عهده گرفته
است.وزیر نفت با اشاره به این که بازسازی کامل پاالیشگاه
نف��ت آبادان نیز در برنامه وج��ود دارد ،اظهار امیدواری کرد:
ظرفیت پاالیشگاهی کشور از یک میلیون و  ٧٠٠هزار بشکه
به س��ه میلیون بشکه در روز برس��د که تحول بزرگی برای
جلوگیری از خام فروشی خواهد بود.
سال پر کار در گاز رسانی

زنگنه با اش��اره به این که در آغاز کار دولت یازدهم
 ٧٦درصد جمعیت کش��ور تحت پوشش گاز بودند ،گفت:
با اج��رای پروژههای گاز رس��انی در قال��ب بند «ق» که
امس��ال پنج هزار میلیارد تومان برای آن تعیین شده است
و ب��ا تکمیل آن ،جمعیت تحت پوش��ش آن به  ٩١درصد
میرسد.وی با بیان این که در مناطقی از کشور که احداث
هر علمک تا  ٦میلیون تومان هزینه داش��ته باش��د توجیه
اقتصادی وجود دارد ،تصریح کرد :به انش��عابهای باالتر از
این رقم س��ی ان جی اختصاص داده میشود و  ٢میلیون
 ١٠٠ه��زار خانوار توجیه اقتص��ادی دارد.به گفته زنگنه ،تا
پایان دولت یازدهم جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی به ٩٧
درصد میرسد که میتوان گفت همه کشور تحت پوشش
قرار گرفته است.

تصریح کرد :کشوری که یک میلیون بشکه صادرات نفت
دارد ب��ه همان اندازه هم در ب��ازار جهانی قدرت چانه زنی
دارد .وی ادام��ه داد :زمانی که من وارد وزارت نفت ش��دم
قیمت نفت  ١٧دالر بود و پس از آن به  ٧تا  ٨دالر رس��ید
و در پای��ان دولت به  ٥٣دالر رس��ید بنابراین باید بگوییم
ک��ه من قیمت نفت را  ٥٣دالر ک��ردم اما همین منتقدان
میگویند افزایش جهانی قیمت نفت در آن دوران به دلیل
رشد اقتصاد جهانی بود حال که قیمتها کاهش یافته است،
آنها من را مس��ئول میدانن��د .وزیر نفت با بیان این که ما

آیا یک نفر در این کشور
پیدا نمیشود که نظارتی
بر عملکرد من داشته باشد
تا اجازه ندهد من قیمت
نفت را پایین بیاورم؟
به اندازه توان تولیدم��ان میتوانیم در بازار جهانی اثرگذار
باشیم یادآور شد :منتها ورود من به صنعت نفت با کاهش
قیمتها متقارن ش��ده است اما پس از این که من از وزارت
نفت میروم هم قیمتها افزایش مییابدکه این مسئله سبب
خوش��حالی من است .زنگنه با تأکید بر سخنان قبلی خود
مبنی بر این که امروز ما تنها با جنگ نفت در منطقه روبرو
نیس��تیم ،افزود :در حال حاضر صهیونیستها تالش زیادی
برای ایران هراسی میکنند و از هیچ کاری برای رسیدن به
این هدف خود فروگذار نیستند .وی گفت :این که عده ای
به من نقد میکنند و میگویند چرا با وزرای بیشتری برای
کاهش قیمت جهانی نف��ت و توضیح مضرات آن مذاکره
نمیکنید ،باید بگویم که آنها تصمیم گرفته اند که با ایران
بس��تیزند و میدانند که قیمت پایین نفت نیز به ضرر همه
است همانطور که میبینیم فضای منطقه یک فضای ناآرام
سیاسی است .بنابراین چطور باید با آنها مذاکره کنم زمانی
که خودش��ان میدانند که علیه ایران بسیج شده اند .وزیر
نفت با اش��اره به منتقدانی که دیپلماس��ی انرژی وی را در
اوپک مورد نقد قرار دادند ،اظهار کرد :آیا آقایان نس��بت به
حذف بی سروصدای سهمیه بندی اوپک و موافقت ایران
با این مس��ئله اعتراضی نداش��تند در حالی که اوپک نباید
بدون نظام سهمینه بندی باشد ٣٠ ،سال کشورهای اوپک

دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری؛

زنگنه :فعالیتهای صنعت نفت در دوران تحریم با قوت پیش رفته است

وزیر نفت در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری ضمن ارائه گزارشی از
دستاوردهای صنعت نفت گفت :صنعت نفت جزء اهداف اصلی تحریمهای دشمنان بود اما توانستیم برنامهها
و فعالیتهای خود را در این شرایط با قوت به پیش ببریم.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری ،وزیر نفت برنام��ه دولت در بخش میادین
مشترک را افزایش تولید خواند و گفت :در میادین مشترک نفت ،برداشت از  ٧٠هزار بشکه به  ١٠٠هزار بشکه
در س��ال جاری رسید و در س��ال  ٩٥به  ٢٦٠هزار بشکه افزایش خواهد یافت .زنگنه به افزایش  ١٢درصدی
تولید گاز در س��ال  ٩٣اش��اره کرد و افزود :تکمیل  ٢٥فاز از  ٢٧فاز پارس جنوبی تا پایان دولت ،گازرسانی به
 ٢,٥میلیون خانوار در کشور و توقف صادرات میعانات گازی جزء برنامههای وزارت نفت تا پایان دولت است.
وزیر نفت به افزایش  ١٥درصدی صادرات نفت در چهارماهه اول س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال
قبل نیز اش��اره و تأکید کرد :صنعت نفت جزء اهداف اصلی تحریمهای دش��منان بود اما توانستیم برنامهها و
فعالیتهای خود را در این شرایط با قوت به پیش ببریم.
بازار قیمتها را تعیین میکند

بیژن زنگنه در بخش دیگری از این نشست خبری
تاکیدکرد که قیمت نفت بر اساس مالکهای جهانی تعیین
میشود و وزیر نفت در تعیین قیمت اختیاری ندارد .وی در
پاس��خ به منتقدانی که وی را به مفت فروشی نفت متهم
میکنند ،اظهار کرد :آیا یک نفر در این کشور پیدا نمیشود
که نظارتی بر عملکرد من داش��ته باشد تا اجازه ندهد من
قیم��ت نفت را پایی��ن بیاورم؟ وزیر نفت در پاس��خ به این
س��ئوال که گفته میشود دیپلماس��ی انرژی وی در اوپک
ضعی��ف ب��وده و در دوره وزارت او قیمت جهانی نفت نیز
کاهش مییابد ،گفت :س��خنانی که در این باره میگویند
بسیار عجیب است ،زیرا کاهش قیمت جهانی نفت تحت
تأثیر مولفههای بس��یاری است .آیا ش��ما میتوانید قبول
کنید که م��ن عامل بحران اقتصاد چین هس��تم و یا من
سبب افت شاخصهای بورس ش��ده ام؟ وزیر نفت خطاب
به منتقدان افزود :اگر شما میپذیرید که من چنین قدرتی
دارم که میتوانم س��بب اختالل در اقتصاد جهانی شده و
قیمت نف��ت را پایین بیاورم پس م��ن از رئیس جمهوری
آمریکا نیز مهمتر هستم! زنگنه با بیان این که اصال چنین
چیزی مبنی بر این که شخصی مانند من سبب افت جهانی
قیمت نفت میشود صحت ندارد و مسئله خنده داری است،

در حال حاضر ما به همه
جا بدهکار هستیم به عنوان
مثال بدهی شرکت نفت به
سیستم بانکی بالغ بر ٤٠
میلیارد دالر است

تالش کردند که سهمیه داشته باشند و آنگاه با یک جلسه
این س��همیهها حذف شد و دولت وقت ایران هم اعتراضی
نسبت به حذف سهمیهها نکرد .زنگنه ادامه داد :چرا زمانی
ک��ه من ق��رارداد دکل خارجی را تمدید ک��ردم به انتقاد از
من میپردازند اما هیچ اعتراضی نس��بت به واردات خارج
از ضابط��ه دکل از خ��ارج به ارزش  ٣میلی��ارد دالر نکرده
ان��د؟ وی با بیان این که به من میگویند متخصص مفت
فروش��ی نفت هستم ،گفت :س��ئوال من این است که در
کش��وری با اقتدار ایران که این��ک  ٦قدرت بزرگ جهانی
به آن اذعان میکنند آیا هیچ ناظری وجود ندارد که نسبت
به این رویه من یعنی مفت فروش��ی نفت نظارت داش��ته
باش��د تا من بدون هیچ مش��کلی قیمتها را پایین نیاورم؛
واقعا فکر میکنید چرا من باید قیمت جهانی نفت را پایین
بی��اورم و این مس��ئله چه نتیجه ای برای م��ن و ایران در
پی خواهد داش��ت؟ وزیر نفت تصریح کرد :ایران باید این
دوران رابگذران��د .ما تاکنون این ش��رائط را اداره کرده ایم
اما کشورهایی که موافق کاهش جهانی قیمت نفت هستند
از این کاهش قیمتها خسارت میبینند .در حالی که دولت
ایران حتی با افت جهانی قیمت نفت نیز توانس��ت کش��ور
را اداره کن��د .زنگنه اف��زود :این را هم باید بگویم که حتی
اگ��ر قیمت نف��ت پایین بیاید و یا  ١٠٠دالر بش��ود ما باید
آن را بفروش��یم اگرچه دلم��ان میخواهد نفتمان را گرانتر
بفروش��یم اما بازار ،قیمتها را تعیین میکند .وی باتاکید بر
این که با انصاف انتقاد کنید ،یادآور ش��د :گاهی درخواست
از برخی کش��ورها برای مذاکره نشانه ضعف است ،اینطور
نیس��ت که بخواهیم با هر کشوری مذاکره کنیم همانطور
ک��ه بارها گفته ام فردی را که خود را به خواب زده اس��ت
نمیتوانیم از خواب بیدار کنیم ،کشوری که تصمیم گرفته
اس��ت علیه ما اقدام کند با صحبتها و مذاکره من تصمیم
خود را عوض نمیکند.
ایران سهم خود را از بازار نفت میگیرد

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که ایران بعد از لغو
تحریمها چطور میخواهد س��هم ب��ازار خود را پس بگیرد،

تاکید ک��رد :ایران بعد از لغو تحریمها ب��ا قدرت تمام وارد
بازار میش��ود و س��هم خود را از بازار میگیرد چرا که این
سهم حق ماست و کشورهایی که هم در این مدت اضافه
تولید داش��ته اند باید بدانند اگر ما یک میلیون بش��که به
ظرفیت تولیدمان اضافه کنیم صادراتمان دو برابر میشود
به همین دلیل حتی اگر قیمت جهانی نفت هم نصف شود
ایران ضرر نمیکند .زنگنه ادامه داد :کش��ورهایی که طی
سالهای اخیر اضافه تولید داشتند از کاهش قیمتها متضرر
میشوند؛ بنابراین آنهایی باید نگران کاهش قیمت جهانی
نفت باشند که سهم دیگران را گرفته اند و حال باید آن را
پس بدهند .وزیر نفت تاکید کرد :ایران باید به بازار جهانی
نف��ت برگردد و دیگر فرصتی برای گرفتن بازارمان نداریم
و اگ��ر این فرصت را از دس��ت بدهیم بقیه ب��ازار را هم از
دست خواهیم داد.
نمیخواهیم کارت سوخت حذف شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نفت تمایلی
به باقی ماندن کارتهای هوشمند سوخت دارد یا خیر ،گفت:
وجود کارتهای هوش��مند سوخت ابزار خوبی برای استفاده
از اطالعات آماری اس��ت و نمیخواهیم این کارتها حذف
شود ،ولی با تک نرخی شدن قیمت بنزین انگیزه استفاده از
کارتها کم شده است بنابراین باید فکر کنیم چطور انگیزه
استفاده از آن از بین نرود .زنگنه افزود :حال در بررسی این
مسئله هستیم و به راه حلهایی هم رسیده ایم از جمله اینکه
کارت سوخت در اختیار جایگاهها را برداریم یا اینکه سهمیه
کارت جایگاهها را به س��ه هزار لیتر برسانیم؛ اما فعال این
موارد برای اجرا نهایی نیس��ت .وی با بیان این که وظیفه
وزارت نفت ارائه راه حل در این باره اس��ت تصریح کرد :به
هر حال هیچ چ��اره ای جز تک رقمیکردن بنزین نداریم
زیرا چند نرخی بودن بنزین سبب فساد زیادی شده بود.
وزارت نفت امسال  ٣٣هزار میلیارد تومان بابت
هدفمندی میپردازند

زنگنه س��هم وزارت نفت در پرداخت پول ناش��ی از
هدفمندی یارانهها را  ٣٣هزار میلیارد تومان در سال جاری
اع�لام کرد و اف��زود ٢٤ :هزار میلیارد توم��ان از این مبلغ
سهم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و ٩
هزار میلیارد تومان هم سهم شرکت ملی گاز است .زنگنه
تصریح کرد :از محل سهم هدفمندی یارانهها هیچ پولی به
وزارت نفت اختصاص نمییابد و این وزارتخانه س��هم ٣٣
هزار میلیارد تومانی خود را تا پایان امسال واریز میکند.
بابک زنجانی نمیخواهد طلب نفت را پس بدهد

وزیر نفت در پاس��خ به این سوال که گفته میشود
وزارت نف��ت عالقه ای به دریاف��ت مطالبات خود از بابک
زنجانی ندارد ،گفت :با پیگیری دادس��تانی و دستور رئیس
قوه قضاییه یک وکالت گرفته ایم که اموال ش��ناخته شده
بابک زنجانی را یا بفروش��یم و یا اینکه به نام وزارت نفت
ثبت کنیم که فکر نمیکنم این اموال بیش از  ١٥٠٠میلیارد
تومان باش��د .زنگنه ادامه داد :نکته جال��ب در مورد بابک
زنجانی این اس��ت که بعضی وقته��ا که نام بابک زنجانی
را میآوری��م تا دو هفته برخی از رس��انهها به من ناس��زا
میگویند و برای کمرنگ ش��دن این موضوع ادعای وجود
بابک زنجانی دوم میکنند؛ اما من از ش��ما میخواهم که
حتی با مطرح ش��دن نام بابک زنجانی دوم ،بابک زنجانی
اول را ره��ا نکنی��د و کمک کنید تا بتوانیم پول کش��ور را
برگردانیم .وی گفت :بابک زنجانی چند جا گفته است که
من آماده ام تا طلب وزارت نفت را بدهم اما این وزارتخانه
هیچ ش��ماره حسابی برای پرداخت طلبم نمیدهد؛ این در
حالی است که ما (وزارت نفت) پولمان را میخواهیم و بارها
گفته ایم که بابک زنجانی نمیخواهد پول ما را پس بدهد.
وزیر نفت ادامه داد :بارها گفته ام که بابک زنجانی حساب
بانکی را که مورد تایید یک بانک دولتی یا خصوصی ایران
است و به نام خودش است به ما نشان دهد تا ما بدانیم که
چنی��ن پولی وجود دارد ،حتی اگر بگوید که این پول بلوکه
ش��ده است باز خیالمان راحت است که این پول وجود دارد
و من دیگر کاری با او ندارم زیرا میدانم پولها کجاس��ت و
باالخره بع��د از تحریمها میتوانیم پولمان را بگیریم؛ مثل
شرایطی که االن داریم و پول نفتمان در برخی از شرکتها
بلوکه ش��ده است و میدانیم بعد از تحریمها میتوانیم آنها
را بگیریم .زنگنه با بیان این که بابک زنجانی از شگردهای
عجیبی برای انتقال پول استفاده کرده است ،ادامه داد :این
را گفته ام ،چرا بابک زنجانی میخواهد پول را به من بدهد،
پول را نزد حسابی در بانک معتبری که بانک خصوصی یا
دولتی ایرانی تایید میکند قرار دهد تا خیالمان راحت شود
این پول وجود دارد ،منتهی او اطالعات نادرس��ت فراوانی
داده است.
دولت نگران مردم کم درآمد در حذف یارانههاست

وزیر نفت در پاس��خ به این سئوال که چرا دولت در
حذف یارانه ثروتمندان تعلل میکند ،گفت :دولت و رئیس
جمهوری نگران مردم در حذف یارانهها هستند زیرا تعداد
کم درآمدها در کش��ورمان زیاد ش��ده است اما برای حذف
پردرآمدها از دریاف��ت یارانهها باید به صورت ضابطه مند
عمل کنیم .وی ادامه داد :باید بپذیریم که هر ضابطهای که
در هر بخشی بگذاریم باالخره اشتباه هم دارد؛ اما پرداخت
یارانه برای کش��ورمان بد است و از اول هم این مسئله بد
چیده شد و االن گرفتار آن شده ایم.
بحثهای جدی برای صادرات گاز میدان سلمان
وجود دارد

وزیر نفت درباره سرنوشت گاز میدان سلمان گفت:
بحثه��ای فراوانی در مورد گاز میدان س��لمان وجود دارد و
مشکالتی نیز برای انتقال آن به داخل بوده و برای صادرات
آن هم بحثهای خیلی جدی وجود دارد.

