گزارش
اجازه نفوذ آمریکا و هیچ کشوری را به بخش
انرژی ایران نمیدهیم

وی در پاس��خ به این س��ئوال ک��ه آیا وزارت
نف��ت برنامه ای برای جلوگی��ری از نفوذ آمریکا در
بخش انرژی ایران دارد ،گفت :این وزارتخانه مجری
رهنمودهای مقام معظم رهبری است و نظر ایشان
را اعم��ال میکند اما ما نه تنها ب��ه آمریکا بلکه به
هیچ کشور دیگری اجازه نفوذ در بخش انرژی ایران
نمیدهی��م .زنگنه با بیان ای��ن که همکاری با نفوذ
ف��رق میکند ،تصریح کرد :ما حتی به کش��ورهای
دوس��ت هم اج��ازه نفوذ نمیدهیم ضم��ن این که
همکاری با ش��رکتهای خارجی برای حداکثر کردن
مناف��ع ایران اس��ت .وی گفت :ما مس��ئول حداکثر
ک��ردن منافع ملی هس��تیم و پای این مس��ئله هم
ایس��تاده ایم و هزینههای آن را ه��م پرداخته ایم؛
زمانی که موضوع دوس��تی مطرح میشود مردان و
زنان دوستی هستیم و وقتی هم دعوا میشود مردان
و زنان جنگ هستیم.
واگذاری پتروشیمیها عجوالنه بود

وی ب��ا بیان ای��ن که خصوصی س��ازی در
بخ��ش پتروش��یمیعجوالنه ب��وده اس��ت ،افزود:
خصوصی س��ازی عجوالنه در بعضی بخشها سبب
ایجاد انحصار ش��ده است که باید آنها را ساماندهی
کنی��م .وزی��ر نفت اف��زود :با این که ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمیمنابع جدی در اختیار ندارد با این
حال با همی��ن منابع محدود بدنبال کمک به ایجاد
زیربناهای الزم برای توسعه این صنعت است.
بدهی  ٤٠میلیارد دالری شرکت نفت به سیستم
بانکی

زنگنه درباره میزان بدهی ش��رکت ملی نفت
گف��ت :به دالیل متعددی امروز وضع ش��رکت ملی
نفت خوب نیست و توان پرداخت دیون خود را ندارد
به نحوی که در پرداخت حقوق کارکنان این شرکت
نیز دچار مشکل هستیم و به سختی صنعت نفت را
اداره میکنی��م .وزیر نفت گفت :در حال حاضر ما به
همه جا بدهکار هستیم به عنوان مثال بدهی شرکت
نفت به سیستم بانکی بالغ بر  ٤٠میلیارد دالر است.
زنگنه افزود :ش��رایط امروز نفت سخت تر از دوران
جنگ است ولی با این حال توانسته ایم در این جنگ
هم پیروز ش��ویم.وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره
این که چ��ه میزان از چهار میلی��ارد و  ٨٠٠میلیون
دالری ک��ه قرار بود صندوق توس��عه ملی از طریق
بانکهای عامل در اختیار صنعت نفت قرار دهد تاکنون
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تأمین شده ،گفت :بیش از یک میلیارد دالر آن فعال
شده است که باید منتظر میزان تخصیص یافته آن
باشیم .زنگنه درباره صحت و سقم حضور هندیها در
میدان گازی فرزاد بی اف��زود :ما آمادگیمان را برای
مذاک��ره اعالم کرده ایم.وی درباره این که آیا آماری
از میزان قاچاق س��وخت در کشور وجود دارد یا خیر،
اظهار کرد :عددی ندارم؛ رقمهای زیادی برای قاچاق
س��وخت اعالم میشود که برخی از این عددها قابل
قبول نیس��ت اما به هر حال نمیتوان پدیده قاچاق
سوخت را انکار کرد ضمن اینکه به دست آوردن رقم
واقعی آن نیز مش��کل است.وزیر نفت درباره تحقق
درآمدهای نفتی در سال جاری نیز گفت :فکر میکنم
تأمین شود ،چون چهار ماه نخست امسال قیمت نفت
حدود  ٥٨دالر بوده و اگر تحریمها برداش��ته شود در
این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.وی درباره این که
آیا خرید  ٥٠دکل حف��اری در دولت یازدهم صحت
دارد ،تصری��ح کرد :چند ماه گذش��ته در نامه ای به
وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت خواس��تار ممنوعیت
واردات دکل حفاری ش��دم؛ در طول دو سال گذشته
و در دولت یازدهم هیچ اقدامیدر زمینه واردات دکل
حفاری خش��کی و دریا مطرح نشده است.وزیر نفت
درباره بازگش��ایی سفارت انگلیس گفت :ارتباط باید
با همه کش��ورها وجود داشته باش��د اما الزم نیست
این ارتباط حتما در س��طح برادرانه و دوستانه باشد،
ب��ه طور قطع هر کش��وری در ارتباطات خود در پی
تأمین منافع کشور خود است.وی در پاسخ به سئوالی
درباره صادرات گاز نیز گفت :صادرات گاز به منطقه
و کش��ورهایی مانند ترکیه ،عراق ،پاکستان ،عمان،
جنوب خلیج فارس و افغانستان جزو اولویتهاست.وزیر
نفت تأکید کرد :اولویت نخست در بحث گاز ،مصرف
داخل و سپس صادرات به کشورهای همسایه است.
وی درباره این که کار امضای قراردادهای س��رمایه
گذاری برای اجرای پروژههای عملیاتی از چه زمانی
آغاز میش��ود ،گفت :من فکر نمیکن��م در کمتر از
هف��ت تا  ١٠ماه بت��وان قراردادی امض��ا کرد چون
مذاکره درباره مس��ائل قراردادی طوالنی است.وزیر
نفت درباره بازاریابی برای فروش نفت خام ناش��ی از
برنامه افزایش تولید ایران ،یادآور ش��د :در مذاکراتی
که با کش��ورهایی که تاکنون به ایران آمده اند این
موضوع مطرح ش��ده و کشورهای کره ،ژاپن ،هند و
اروپاییها نیز برای خرید نفت ایران اظهار تمایل کرده
ان��د؛ البته ما نگران بازار برای فروش نفت نیس��تیم.
زنگنه در باره اظهارات برخی از کارشناس��ان خارجی

وزیر نفت :سهم وزارت
نفت در پرداخت پول ناشی
از هدفمندی یارانهها ٣٣
هزار میلیارد تومان در
سال جاری است

مبنی بر این که یک میلیون بشکه تولید نفت ایران
ظرف مدت کوتاهی وارد بازار نخواهد شد نیز گفت:
آنه��ا میتوانند کمیصبر کنند و ببینند آیا این میزان
نفت وارد بازار خواهد شد یا نه؟ وی افزود :البته برای
تحقق این هدف منابع مالی نیاز داریم که دولت باید
آن را تأمین کند.زنگنه در باره این که قیمت عادالنه
نفت چه رقمیاس��ت نیز گفت :هر عددی گفته شود
برخی آن را کم عنوان میکنند اما باید تالش ش��ود
قیمت نفت باالتر برود ،بعضی از کارشناس��ان قیمت
 ٧٠ت��ا  ٨٠دالر را عادالنه میدانند.وی درباره تولید
نفت در شمال کشور نیز اظهار کرد :در خزر اکتشاف
انجام شده است اما هم اکنون فناوری برداشت از آن
وجود ندارد چون تعداد محدودی از کشورها صاحب
این فناوری هستند .وزیر نفت درباره شایعه ای مبنی
بر این که شما سبب برکناری مدیرعامل شرکت ملی
حفاری شمال شده اید نیز گفت :این موضوع کامال
برعکس است چون دو بار حضوری و تلفنی از آقای

س��عیدی کیا ،رئیس بنیاد مستضعفان خواستم برای
این که سوء برداشت نشود مدیرعامل حفاری شمال
را تغییر ندهد.
گاز و برق نباید با یکدیگر رقابت کنند

بیژن زنگنه در پاسخی به سوالی درباره اینکه
دول��ت چه زمانی قرار اس��ت در اختالف بوجود آمده
میان دو وزارتخانه نیرو و نفت بر سر اینکه صادرات
برق بهصرفه تر اس��ت یا گاز به جمعبندی برس��د؟
گفت :می��ان صادرات برق و گاز یک تفاوت بس��یار
بزرگ وج��ود دارد؛ در حال حاضر تقریبا اگر اش��تباه
نکن��م  ٣٠درصد گاز تولیدی دنیا صادر میش��ود در
حالی ک��ه میزان تجارت برق خیل��ی پایینتر از این
است.وی با تاکید براینکه دلیل این موضوع مسائل
امنیتی کشورهاست ،افزود :اگر به کشوری گاز صادر
نکنید آن کش��ور میتواند با مصرف گازوئیل ،زغال
س��نگ و غیره جایگزی��ن آن را پیدا کن��د ،اما برای
برق هیچگونه جایگزینی وجود ندارد .بنابراین اگر به
کش��وری که نیاز به ب��رق دارد ،برق صادر نکنیم آن
کش��ور را نابود کردهایم به همین دلیل است که هیچ
کشوری در مسال ه برق خود را به کشور دیگر وابسته
نمیداند .حداکثر کاری که در این زمینه انجام میشود
این است که پیک شبکههای خود را با یکدیگر تنظیم
میکنند.زنگن��ه ادامه داد :به همین دلیل کش��ورها
نیروگاههای برق را در خ��اک خود احداث کرده و با
دریافت گاز به عنوان خ��وراک برق تولید میکنند و
اگر روزی نتوانس��تند گاز وارد کنند ،از س��وختهای
جایگزین اس��تفاده میکنند .اما هیچ کشوری حیات
خود را به کش��ور دیگری وابسته نمیکند.وزیر نفت

همچنین گفت :فرض اینکه ما هر مترمکعب گاز را
به نرخ  ٤٠س��نت به ترکیه صادر میکنیم آنها عمده
گازی ک��ه از ما میخرند را به ب��رق تبدیل میکنند
در واقع از ه��ر مترمکعب گازی که دریافت میکنند
پنج کیلووات س��اعت برق تولید میکنند .با احتساب
اینکه هر کیلووات س��اعت برق  ١٠,٥سنت پای آن
کشور آب بخورد ،اگر ما برق را به قیمت هفت سنت
ب��ه آنجا صادر کنیم آیا دیگ��ر ترکیه از ما گاز خواهد
خری��د.وی با بی��ان اینکه گاز و ب��رق هرگز نباید با
یکدیگر رقابت کنند ،تاکید کرد :اگر بین دو دس��تگاه
فضا رقابتی شود در این صورت آنچه که در این میان
متضرر میشود منافع ملی است.زنگنه ادامه داد :البته
پتروش��یمیبحثاش متفاوت است ،زیرا یک شرکت
پتروشیمیکه از ما گاز دریافت میکند عمدتا آن را به
محصول تبدیل میکند .بنابراین ما اگر با هر قیمتی
به پتروشیمیها گاز بدهیم برای آنها سودمند خواهیم
بود ،زیرا این ش��رکت س��رانجام محصول خود را به
قیمت بینالمللی در بازارهای خارجی میفروشد.زنگنه
افزود :اگر قرار باش��د که گاز تحویلی به نیروگاهها با
گاز صادراتی رقابت کند کار درستی نیست .اینکه ما
گاز را به نیروگاههای داخلی ارزان بدهیم تا آنها بتوانند
ب��رق را به قیمت پایین صادر کنن��د در واقع به ضرر
منافع کشور است.وی با بیان این که اگر برقمان را به
قیمت پایین صادر کنیم ،بهانهای برای ارائه دعوا علیه
خودمان در دادگاههای خارجی به دست شرکتهای
خارجی دادهایم ،اظه��ار کرد :اگر این اتفاق بیفتد آن
وق��ت آنها میگویند که باید قیم��ت گاز صادراتی را
نی��ز کاهش دهیم .ما به ش��رکتهای خصوصی که
آمادگی صادرات برق را دارند اعالم کردهایم گفتهایم
که حاضریم گاز مورد نیاز آنها را تامین کرده و در سود
برق صادراتی با آنها شریک شویم .البته با این مبنا که
با صادرات گازمان رقابت نکرده و بازار گاز وزارت نفت
را تصاح��ب نکنند ،زیرا به عن��وان مثال گازی که ما
به عراق صادر میکنیم برای وزارت برق آنهاست نه
وزارت نفتشان.زنگنه ادامه داد :وزارت برق عراق به
فرض روزانه  ٥٠میلیون مترمکعب از ما گاز خریداری
میکند بنابراین اگر دیگری همین گاز را با  ٢٠درصد
قیمت پایینتر به آنها بدهد چرا باید از ما گاز بخرند،
بنابراین میتوانند ادعا کنند که قیمت گازی که صادر
میکنی��م را کاهش دهیم.وزیر نف��ت افزود :نباید به
خاط��ر بخش کوچکی صادرات برق – من همیش��ه
گفتهام که میزان برق صادراتی ما از س��وی ما جزیی
خواهد بود  -منافع کشور را زیر سوال ببریم.

احمد مددی

نشس��ت خب��ری وزیر نفت در هفته گذش��ته برگزار ش��د و
مهن��دس بیژن نام��دار زنگنه تقریبا همه زوای��ای نفت در عرصه
داخل��ی و خارجی را با خبرنگاران تحلیل و واکاوی کرد .او درباره
وضعی��ت حاکم بر قیمتهای نف��ت در بازارهای جهانی و علل و
عوامل س��قوط آن ،بدهی کالن نفت به سیس��تم بانکی و بدهی
باب��ک زنجانی به نفت ،یارانهها ،افزایش تولید نفت از حوزه غرب
کارون و س��ایر مسایل به تفصیل س��خن گفت و سخنان وی در
روز پ��س از این کنفرانس ،تقریبا در صفحه اول تمام روزنامههای
کثیر االنتش��ار جایی ویژه باز کرد .اما در البالی سخنان مهندس
زنگنه نکته ای بود که کمتر در تیتر روزنامهها جای گرفت که به
اعتقاد نگارنده یکی از محورهای اصلی س��خنان وی همین نکته
بود .وزیر نفت در این نشست به صراحت انتقاد از سن بیش از حد
مدیرانش در صنعت نفت را پذیرفت و آن را انتقادی بجا دانس��ت.
وی از طرح��ی تحت عنوان «طرح ضربتی تربیت مدیران جوان»
در صنع��ت نفت یاد کرد و این طرح را منبعث از تجربیاتش از 28
سالگی – در زمانی که معاون وزیر شده است -دانست .المحاله
وج��ود طرحها و پروژههای عظیم صنعت نف��ت که هنوز به مدار
توس��عه نرسیده اند مس��تلزم درایت و مدیریت مدیرانی جوان ،پر
توان ،پرنفس ،پاک و دلسوزی هستند که اصطالحا سرشان برای
کار درد میکن��د نه اینکه هر روز سرش��ان درد میکند! مهندس
زنگنه هم به طور ش��فاف در نشست اخیر خبری تصریح کرد که:
« س��ن باالی مدیران برای انجام کار عملیاتی مناس��ب نیست و
من این موضوع را کامال میپذیرم» .بر این اساس ،توسعه صنعت
نفت به ویژه در دوران پس��اتحریم ضرورتی انکار ناپذیر است که
وزیر محترم نفت نیز با درک این شرایط حساس ،اعتقاد قلبیاش
را نس��بت به ورود مدی��ران جوان و تحول خواه ب��روز میدهد و
میگوید« :مدیران نباید بیش از  ٤٥سال داشته باشند و در صنعت
نفت نیز با توجه به کارهای عملیاتی ،به طور قطع جوانها میتوانند
کاره��ای زیادی انجام دهند» .البته مهندس زنگنه در ادامه گفته:
«ای��ن طرح  -طرح ضربتی تربیت مدی��ران جوان -با یکهزار نفر
از داوطلبان آغاز ش��ده که هم اکن��ون از این میزان یکصد نفر به
بخش علمیو مصاحبه حضوری رس��یده اند که از میان آنها ظرف
چهار س��ال آینده  ٥٠نفر به عنوان مدیر انتخاب خواهند شد» ،اما
به باور نگارنده نکته این اس��ت که صنعت نفت اکنون به توس��عه
جدی و تحول نیازمند اس��ت و خوشبختانه در همین مقطع کنونی
نی��ز مدیران جوانی در گوش��ه و کنار صنعت نفت هس��تند که در
حسرت دیده شدن و تش��نه خدمتند و فقط کافی است وزیر نفت
نگاهی جامع االطراف و به اصطالح خریدارانه به اطراف خویش
بیاندازد .پر واضح اس��ت که انتظار  4ساله برای انتصاب  50مدیر
در صنعت نفت ،ش��اید با ش��رایط جدید و توس��عه پر ش��تابی که
صنعت نفت در پس��اتحریم به ش��دت به آن نیاز دارد بس��یار دیر
و غریب باشد.

همزمان با گراميداشت هفته دولت؛

تشریح مهمترين دستاوردهاي سازمان منطقه ويژه پارس در سال گذشته

دان�ش نفت :روابط عمومي و امور فرهنگي س�ازمان منطقه ويژه
پارس همزمان با هفته دولت گزارشي از مهمترين فعاليت هاي صورت
گرفته طي يكسال اخير اين سازمان را ارائه داد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني منطقه ويژه پارس ،سازمان
منطقه ويژه پارس به عنوان نماينده عالي شركت ملي نفت ايران
در منطق��ه پارس جنوبي وظيفه پش��تيباني و تامين زير س��اخت
فعالي��ت هاي صنعتي در اي��ن منطقه را بر عهده دارد.س��ازمان
منطقه ويژه پ��ارس نيز به نوان عضوي از دولت دس��تاوردهاي
ش��اخصي را در جهت رش��د و ش��كوفايي پايتخت انرژي كشور
داشته است.
افزايش صادرات از منطقه

در زمينه صادرات رشد  31درصدي صادرات از منطقه ويژه
پارس در س��ه ماهه نخست سال  94نس��بت به سه ماهه نخست
سال  93صورت پذيرفت و همچنين افزايش  26درصدي صادرات
از منطقه در سال  93نسبت به سال  92را شاهد بوديم.

افزايش حجم سرمايه گذاري در منطقه

در س��ال گذش��ته بيش از  17ميليارد دالر س��رمايه گذاري
در منطق��ه وي��ژه پارس در بخ��ش خصوصي ص��ورت پذيرفت و
50دميليارد تومان اعتبار از محل ارائه خدمات به بخش خصوصي
درآمد نصيب سازمان گرديد.
تامين زيرساخت هاي منطقه

در س��ال گذش��ته در زمينه فعاليت هاي گمركي ش��اهد
كاه��ش درب هاي گمركي فاز يك پتروش��يمي از  20درب به
 2درب كه نقش مهم��ي در كاهش زمان فعاليت هاي گمركي
منطقه داش��ته است .تامين آب ش��رب نخل تقي به ميزان 60
ليت��ر بر ثانيه و ب��ا هزينه  80ميليارد ريال��ي ،راه اندازي انبار و
حم��ل و نقل مكانيزه گوگرد جهت كاهش اثرات مضر زيس��ت
محيطي حمل و نقل اين ماده با تريلرها نيز از فعاليت ش��اخص
س��ازمان در زمين��ه تامين زير س��اختهاي منطقه بوده اس��ت.
همچنين پيش��رفت  70درصدي طرح هاي اجراي بيمارس��تان

دير و كمربندي كنگان و س��اخت بناي يادبود ش��هداي گمنام
منطقه ويژه پارس نيز از س��اير دستاورده هاي شاخص سازمان
منطقه ويژه پارس بوده اند .احداث كمربندي شهر كنگان جهت
س��هولت حمل و نقل در منطقه و تامين زيرس��اخت الزم جهت
اجراي طرح پااليشي سيراف به عنوان فعاليت شاخص سازمان
در س��ال گذشته همسو با حمايت از بخش خصوصي در منطقه
بوده است.

اس��تان بوش��هر ،اجراي طرح ه��اي هادي در روس��تاهاي منطقه
نيز از فعاليت هاي ش��اخص س��ازمان در راستاي عمل به وظايف
مسئوليت اجتماعي در مناطق پيراموني در سال گذشته بوده است.
پيگيري پرداخت دو هزار ميليارد ريال از مطالبات كارگران توس��ط
ش��ركتهاي مس��تقر در منطقه در سال 93همس��و با ايفاي نقش
حاكميتي س��ازمان منطقه ويژه پ��ارس در جهت حمايت از حقوق
كارگران در منطقه پارس جنوبي در سال گذشته بوده است.

پيگيري كاهش فلرينگ پااليشگاه ها در منطقه ،راه اندازي
انب��ار و حمل و نق��ل مكانيزه گوگرد جهت كاه��ش اثرات مضر
زيس��ت محيطي حم��ل و نقل اين ماده ب��ا تريلرها و اجراي طرح
پاكسازي ساحل نايبند در راستاي اهداف حفاظت از محيط زيست
در منطقه ويژه پارس صورت گرفته است.

رش��د  5براب��ري جذب كارجويان بومي عس��لويه در س��ال
گذشته توسط ش��ركت هاي مستقر در منطقه كه با پيگيري هاي
سازمان منطقه ويژه پارس صورت گرفت.

در زمينه زيست محيطي

فعاليت هاي عام المنفعه و مسئوليت اجتماعي سازمان

اختص��اص  220ميليارد ري��ال به طرح هاي ع��ام المنفعه

جذب و اشتغال نيروهاي بومي

در زمينه ورزشي

قهرماني تيم ورزشي ووشوي سازمان منطقه ويژه پارس در
مس��ابقات ليگ برتر و مس��ابقات بين المللي ارمنستان  .همچنين
كسب مقام قهرماني توس��ط تيم فوتبال دريانوردان پارس جنوبي

در مس��ابقات ليگ برتر فوتبال ساحلي كشور در راستاي نگاه ويژه
سازمان منطقه ويژه پارس به ورزش قهرماني در سال گذشته اود.
در زمينه آموزشي

اجراي طرح نخبه پروري در س��ازمان منطقه ويژه پارس با
حض��ور  128دانش آموز كه موفقيت دانش آم��وزان در اين طرح
بسيار چشمگير بود(براي اولين بار در استان بوشهر رتبه  24كنكور
سراس��ري از ش��ركت كنندگان در اين طرح بود) .همچنين امضاء
تفاهم نامه همكاري ما بين س��ازمان منطقه ويژه پارس ،دانشگاه
علم��ي كاربردي ،دانش��گاه خليج فارس ،پارك عل��م و فناوري و
دانش��گاه پيام نور نيز از دستاورداي س��ازمان در زمينه توسعه امور
آموزش��ي در منطقه بود.در زمينه فرهنگي نيز برگزاري نمايش��گاه
تخصصي نفت،گاز و پتروش��يمي در استان بوشهر ،برگزاري جشن
هاي فرهنگي در جهت افزايش وحدت مس��لمانان ش��يعه و سني
در منطقه ويژه پارس از فعاليت هاي س��ازمان منطقه ويژه پارس
هستند.

