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اخبار

قدردانی  ١۶۴نماینده مجلس از
تالشهای وزیر نفت

 ۱۶۴نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
بیانیهای ضمن قدردانی از اقدامهای وزیر نفت باتوجه به
مقدورات داخلی و شرایط تحریم ،اظهار امیدواری کردند
که با اهتمام و تالش روزافزون در برطرف کردن موانع با
استقامت بیشتر و برونرفت از شرایط تحریمی آمریکا،
شاهد شکوفایی بیشتر صنعت نفت و گاز در کشور باشیم.
این بیانیه که دیروز (سهشنبه ۱۶ ،بهمنماه) توسط
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی در صحن علنی قرائت شد به شرح زیر است:
«در آستانه ورود به  ۴۰سالگی انقالب اسالمی و با
بزرگداشت دهه فجر و با اذعان به اینکه استکبار جهانی به
سرکردگی آمریکا و اذناب منطقهای آن علیه منافع کشور
عزیزمان ایران از هرگونه دسیسه و دشمنی پرهیز نکردهاند،
بهنحوی که در فرآیند تدریجی به دنبال ضربه زدن به
آن هستند و روز به روز بر دامنه آن میافزایند تا با فشار
اقتصادی بر مردم ایران و القای اصل ناامیدی ،حلقههای
فشار را به ملت و نظام اسالمی را تنگتر کنند ،یکی از این
عرصهها صنعت نفت و گاز کشور است که بهعنوان پیشران
توسعه اقتصادی ایران هدف استکبار جهانی است.
این بخش در سالهای اخیر بهصورت مستقیم مورد
تحریمها و کارشکنیهای زیادی قرار گرفته و به این سبب
ظرفیتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محدود و
محصور شده است.
توسعه گازرسانی به اقصی نقاط کشور در سالهای
اخیر روند رو به رشد و قابل تحسینی داشته است ،به
نحوی که غالب مردم ایران از نعمت گاز برخوردار هستند
و بهعالوه با تامین و جایگزینی سوخت مایع واحدهای
بزرگ صنعتی بهویژه نیروگاهها ،عالوه بر بهبود شاخصهای
زیست محیطی از طریق صادرات فرآوردههای نفتی ،شاهد
خروج تدریجی کشور از خامفروشی هستیم.
ما با رعایت انصاف و با نگاهی واقعبینانه از مقدورات
داخلی و محدودیتهای بیرونی در صنعت نفت از تالش
وزیر نفت تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم با اهتمام و
تالش روزافزون در برطرف کردن موانع با استقامت بیشتر و
برونرفت از شرایط تحریمی آمریکا ،شاهد شکوفایی بیشتر
صنعت نفت و گاز کشور باشیم».
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی خبرداد:

گازرسانی به  ۱۸روستا و  ۱۱واحد صنعتی
خراسان شمالی در دهه فجر

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی گفت :در
دهه فجر امسال به  ۱۸روستا و  ۱۱واحد صنعتی گازرسانی
میشود که به این ترتیب یک هزار و  ۸۲۵خانوار از نعمت
گاز بهرهمند میشوند.
حسنرضا میربلوکی درباره آمادگی شرکت گاز استان
خراسان شمالی برای گازرسانی پایدار در فصل زمستان و
آمار گازرسانی در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی به ارائه گزارشی پرداخت که در ادامه میخوانید:
گازرسانی به استان خراسان شمالی از سال  ۱۳۶۲آغاز
شده است .این استان  ۲۲شهر دارد که همه آنها به شبکه
گاز طبیعی متصل شدهاند ،بنابراین ضریب نفوذ گازرسانی
شهری  ۱۰۰درصد است ،اما از میان  ۸۳۸روستای استان،
 ۷۳۷روستا از نعمت گاز بهرهمند شدهاند و گازرسانی به ۹
روستای دیگر نیز در حال اجراست که بر اساس این آمار
ضریب نفوذ گازرسانی روستایی  ۹۸,۵درصد است.
در زمان تقسیمبندی استانی ،استان خراسان شمالی
تنها دارای  ۹۶۸کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز بود
و این رقم در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به  ۳هزار
و  ۶۳۶کیلومتر رسیده بود ،اما در پایان دیماه امسال،
شرکت گاز خراسان شمالی با بهرهمندی از  ۳۱۰کیلومتر
شبکه انتقال گاز و  ۷هزار و  ۲۱۹کیلومتر شبکه تغذیه و
توزیع ،عملیات گازرسانی برای  ۳۰۲هزار و  ۳۷۱مشترک
را اجرایی میکند.
استان خراسان شمالی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با
قدرت تولید  ۹۶۰مگاوات برق در ساعت دارد که به این
نیروگاه با ظرفیت  ۳۰۰هزار مترمکعب در ساعت گازرسانی
میکند .همچنین مقرر شده است نیروگاه قدیم شیروان
نیز با ظرفیت  ۴۰هزار مترمکعب بر ساعت به شبکه گاز
متصل شود.
افزون بر این ،استان خراسان شمالی  ۲۷۴واحد
صنعتی را گازرسانی کرده است ،همچنین  ۱۰۵واحد
صنعتی عمده با میانگین مصرف  ۵,۵میلیون لیتر سوخت
مایع در سال ،متقاضی گازرسانی با بهرهمندی از مصوبه
شورای اقتصاد مبنی بر استفاده از تسهیالت  ۲۴۰میلیون
تومانی هستند که تاکنون  ۲۷واحد از این تعداد ،گازرسانی
شدهاند و عملیات گازرسانی به  ۷۸واحد صنعتی دیگر نیز
در حال اجراست که تا پایان سال آینده تکمیل میشود.
اجرای پروژه تقویت فشار گاز برای همه شهرستانهای
خراسان شمالی به همراه افزایش تعداد خطوط شبکه و
ایستگاههای تقلیل فشار سبب پایداری فشار گازرسانی در
همه نقاط شهری شده است .نصب و راهاندازی  ۴۱دکل
مخابراتی نیز شرکت گاز خراسان شمالی را از یک شبکه
رادیویی مستقل بهرهمند کرده که از طریق آن ،ارتباط
کامل ایستگاهها با واحد مانیتورینگ برقرار میشود و
فشار ،دما و مصرف گاز بهطور همزمان و برخط (آنالین)
در ایستگاههای تقلیل فشار ( ،)CGSصنایع فوق عمده
و ایستگاههای سوخت گاز طبیعی ( )CNGبه واحد
مانیتورینگ انتقال مییابد و پایش میشود.
همچنین واحد دیسپچینگ شرکت گاز خراسان
شمالی نیز با قابلیت مانیتورینگ  ۵۶ایستگاه (ایستگاههای
تقلیل فشار  ،CGSصنایع فوق عمده و جایگاههای
 )CNGبه بهرهبرداری رسیده و امکان مدیریت  ۸۵درصد
از مصارف استان را بهصورت برخط فراهم کرده است.
شرکت گاز خراسان شمالی تامین کننده  ۸۲درصد
از سبد انرژی استان است که با گازرسانی پایدار و ایمن،
نیاز مشترکان به گاز طبیعی را برطرف میکند .در  ۹ماه
امسال  ۲میلیارد و  ۱۶۰میلیون متر مکعب گاز در این
استان مصرف شده است .با قطع واردات گاز از ترکمنستان،
افزایش تولید گاز در کشور ،احداث خطوط انتقال گاز و
توسعه شبکه گازرسانی ،هیچ مشکلی در تامین گاز مناطق
شمالشرق کشور وجود ندارد و گازرسانی به همه شهرها
و روستاهایی که به شبکه گاز متصل شدهاند بیوقفه ادامه
دارد .در دهه فجر امسال همزمان با چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی ۱۸ ،روستا و  ۱۱واحد عمده
صنعتی در خراسان شمالی با یک هزار و  ۸۲۵خانوار با
اعتباری بیش از  ۹۹میلیارد و  ۶۰۸میلیون ریال از نعمت
گاز برخوردار میشوند .این صنایع با حجم گاز دریافتی ۱۶
هزار و  ۹۴۰مترمکعب گاز و اعتباری بیش از  ۲میلیارد و
 ۶۲۹میلیون تومان در دهه فجر گازرسانی میشوند.

زنگنه :اتاق تاریک داریم؛ اما برای دشمنان ملت

ادامه از صفحه اول
وزیر نفت گفت :بخش درخشان دیگر
صنعت نفت ،پتروشیمی معروف به جلوگیری
از خامفروشی است .مجموع فروش خالص
محصوالت پتروشیمی کشور در سال  ۵۷یک
میلیون تن و فروش خالص داخلی  -که بخشی
از آن کود بود  -نیز  ۶۰۰هزار تن بوده است.
امسال فروش خالص محصوالت پتروشیمی ما
به بیش از  ۳۰میلیون تن و باالی  ۱۷میلیارد
دالر میرسد که این از مصادیق جلوگیری از
خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت
نفت است.
زنگنه ادامه داد :از این  ۱۷میلیارد دالر،
بیش از  ۵تا  ۵,۵میلیارد دالر آن به داخل کشور
عرضه میشود ،یعنی صنایعی که در پاییندست
پتروشیمی ایجاد شدهاند ،خوراک میگیرند و
محصوالت دیگری را تولید میکنند که این
موضوع غیر از کود اوره است .من هیچ صنعت
دیگری را سراغ ندارم که از آن صنعت ۵.۵
میلیارد دالر مواد اولیه خریداری و در صنایع
داخلی مصرف شود ،اما پتروشیمی این ظرفیت
را به همراه ظرفیت توسعه دارد.
افزایش  ۲برابری
ظرفیت پاالیش نفت خام
زنگنه ظرفیت پاالیش نفت در سال ۵۷
را حدود  ۱,۱میلیون بشکه اعالم کرد که این
رقم اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته و
به رقم  ۲.۲میلیون بشکه در روز ( ۲و دو دهم)
رسیده است.
وی افزود :تولید بنزین در زمان پیروزی
انقالب اسالمی ۱۴ ،میلیون لیتر در روز بود،
اما این رقم اکنون به  ۱۰۵میلیون لیتر در روز
رسیده است.
مقدار تولید نفت خام بخش دیگری از
سخنان وزیر نفت بود که در این باره توضیح
داد :ما به دلیل سیاستهایی که داشتهایم
مقدار تولید نفت را کاهش دادهایم ،یعنی از رقم
حدود روزانه  ۵میلیون بشکه در اوایل انقالب
به ظرفیت کنونی روزانه حدود  ۴میلیون بشکه
رسیدهایم.
ذخایر هیدروکربور مایع قابل برداشت
ایران؛  ۱۶۰میلیارد بشکه معادل نفت خام
خبر خوب زنگنه در جمع خبرنگاران،
صحبت درباره مجموع ذخایر هیدروکربور مایع
قابل برداشت ایران بود که در این باره اعالم کرد:
مجموع ذخایر هیدروکربور مایع قابل برداشت
ایران در زمان پیروزی انقالب اسالمی ۸۸
میلیارد بشکه بوده است که اکنون خوشبختانه
با وجود آنکه  ۵۰میلیارد بشکه در این مدت
از ذخایر را برداشت کرده و به مصرف رسانده
یا فروختهایم ،اما اکنون ذخایر باقیمانده برای
آینده  ۱۶۰میلیارد بشکه معادل نفت خام است
که بهطور تقریبی دو برابر شده است.
وی ذخایر قابل برداشت گاز طبیعی ایران
در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی را  ۹تریلیون
مترمکعب اعالم کرد و افزود :این رقم اکنون به
 ۳۳تریلیون مترمکعب رسیده است.
به گفته وزیر نفت ،مقدار تزریق به
میدانهای نفتی در دوره پیروزی انقالب اسالمی
 ۲,۷میلیون مترمکعب در روز بوده است ،اما در
سال  ۹۷به بیش از  ۷۷میلیون مترمکعب در
روز رسیده که این موارد دستاوردهای بزرگی
برای صیانت از ثروت بزرگ ملت ایران است.
زنگنه در ادامه گزارش عملکرد  ۴۰ساله
صنعت نفت به ارائه توضیحاتی درباره برداشت
گاز از میدان مشترک پارس جنوبی پرداخت و
با بیان اینکه مردم همواره نسبت به این میدان
گازی مشترک حساس هستند ،اظهار کرد:
امروز مقدار برداشت گاز ما از پارس جنوبی در
مقایسه با طرف مقابل (کشور قطر) بیشتر شده
است.
برداشت نفت از غرب کارون امسال به
 ۳۵۰هزار بشکه میرسد
وی درباره برداشت نفت خام از میدانهای
غرب کارون گفت :در سال  ،۹۲برداشت از این
میدانها  ۷۰هزار بشکه در روز بود ،اما تا پایان
امسال رقم تولید روزانه ما به  ۳۵۰هزار بشکه
خواهد رسید ،به این معنا که در طول پنج سال
مقدار تولید ما از میدانهای غرب کارون پنج
برابر میشود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ما برداشت از
دیگر میدانهای مشترک را نیز دنبال کردهایم،
تصریح کرد :تعهد ما در زمینه گازهای مشعل
که در اثر سوختن آنها مردم بهویژه در خوزستان
آزار میبینند این است که تا دو سال و نیم آینده
و پیش از پایان دولت تدبیر و امید این موضوع
را به پایان برسانیم و این حجم از گاز در حال
سوختن را نداشته باشیم و آن را به نزدیک صفر
برسانیم.
بهرهبرداری از پایانه صادرات نفت
جاسک تا پایان سال ۹۹
زنگنه درباره ایجاد پایانه صادراتی در خارج
از خلیج فارس توضیح داد :ما پایانه جاسک را

به عنوان پایانه صادرات نفت در خارج از خلیج
فارس انتخاب کردهایم ،عملیات احداث خطوط
لوله و احداث مخازن برای این طرح آغاز شده
و مطالعات مربوط به ایجاد پایانه صادراتی نیز
انجام شده است تا در اواخر سال  ۹۹شاهد
بهرهبرداری از این پایانه جدید در دریای عمان
باشیم.
وی با بیان اینکه زمینه برای ایجاد
پاالیشگاهها و پتروشیمیها در این منطقه فراهم
میشود ،اعالم کرد که تاکنون دو مجوز برای
احداث پاالیشگاه از وزارت نفت دریافت شده
است.
وزیر نفت با بیان اینکه توسعه ظرفیتهای
ساخت داخل از مهمترین اتفاقهای سالهای
اخیر ایران است ،گفت :ما از لحاظ مهندسی و
پیمانکاری ،چه در بخش دریا و چه در بخش
خشکی اکنون در زمره کشورهای خوب
منطقه هستیم که بهطور تقریبی همه نصب
و راهاندازیها را نیروهای ایرانی انجام میدهند.
افزون بر این ،ایرانیها قادر به ساخت بخش
مهمی از تجهیزات غیر دوار نیز هستند و این از
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.
زنگنه از مجوز  ۶میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالری برای امضای قرارداد با پیمانکاران ایرانی
خبر داد و گفت :شرط این مجوز ،استفاده
حداکثری از ظرفیتهای ساخت و اجرای
ایرانیهاست که البته بخشی از این منبع مالی
باید از بازار داخلی تامین شود که نخستین
اقدامهای مربوط به آن دیروز با فروش در بازار
سرمایه انجام شده است و ادامه خواهد داشت،
هدف از این ابتکار بسیار مهم ایجاد اشتغال برای
پیمانکاران و سازندگان داخلی در کشور است.
سبقت ایران از قطر در برداشت گاز از
پارس جنوبی
زنگنه با اعالم خبر افتتاح چند طرح مهم
در اواخر بهمن و اوایل اسفندماه امسال گفت:
میدان گازی پارس جنوبی تا پیش از پیروزی
انقالب اسالمی کشف نشده بود .از سال ۱۳۷۵
فعالیتهایی در آن میدان آغاز شد و از سال
 ۱۳۷۶در دولت نخست اصالحات ،نخستین
قراردادها برای توسعه پارس جنوبی امضا شد
و در طول فعالیت هشتساله دولت اصالحات،
پنج فاز پارس جنوبی به مدار آمد و پنج فاز دیگر
نیز در حال اجرا بود.
وی افزود :قراردادهای توسعه فازهای
بعدی پارس جنوبی پس از آن امضا شد و تا
پارسال  ۲۱فاز پارس جنوبی در مدار تولید قرار
گرفت و اکنون چهار پاالیشگاه فازهای ،۱۳
 ۲۳ ،۲۲و  ۲۴با ظرفیت ورودی  ۱۱۰میلیون
مترمکعب آماده افتتاح با حضور رئیس جمهوری
هستند.
وزیر نفت با بیان اینکه  ۳میلیارد فوت
مکعب گاز از دریا برای این پاالیشگاهها تامین
میشود ،اظهار کرد ۲ :میلیارد فوت مکعب
از گازهای یاد شده از خود این فازها میآید،
یک میلیارد فوت مکعب از فاز  ۱۴در شبکه
استفاده میشود و با افتتاح این فازها و تکمیل
بخش دریایی آنها و تکمیل بخش دریایی فاز
 ۱۴تنها کاری که از پارس جنوبی باقی میماند
پاالیشگاه فاز  ۱۴خواهد بود که حتی اگر آن هم
وارد مدار نشود باز هم از ظرفیت آن در دریا به
اندازه  ۲۷فاز استفاده خواهیم کرد.
به گفته زنگنه ،افتتاح این طرحها با ارزش
 ۱۰میلیارد دالر ،ما را نسبت به طرف مقابلمان
جلو میبرد و بر اساس آن ،مقدار برداشت روزانه
ایران بسیار فراتر خواهد رفت.
افتتاح فاز سوم پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس
وزیر نفت درباره اتفاق مهم بنزینی کشور
گفت :همانطور که برداشت گاز از میدان
مشترک پارس جنوبی از روزانه  ۲۸۰میلیون
مترمکعب به  ۶۱۰میلیون مترمکعب در روز
رسیده ،تولید بنزین کشور نیز از  ۵۲میلیون
لیتر در روز با بیش از دو برابر افزایش به ۱۰۵
میلیون لیتر در روز رسیده که هیچ گاه چنین
جهشی در تاریخ تولید بنزین کشور رخ نداده
است.
وی بخشی از این جهش را سهم پاالیشگاه

خطر کمبود عرضه نفت در سال  ۲۰۱۹وجود دارد

کویت پیشبینی کرد که به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ونزوئال ،خطر کمبود عرضه نفت
در سال جاری میالدی وجود دارد .به گزارش خبرگزاری رویترز از کویت ،هاشم هاشم ،رئیس
شرکت دولتی کویت پترولیوم ،دیروز (سهشنبه ۱۶ ،بهمنماه) اعالم کرد عرضه جهانی نفت
ممکن است در سال جاری میالدی از کاهش شدید صادرات ونزوئال آسیب ببیند .وی گفت:
یکی از خطرهای شناخته شده برای کمبود عرضه در سال  ۲۰۱۹میالدی شامل استمرار کاهش
در تولید نفت ونزوئال فراتر از انتظارهای کنونی است .رئیس شرکت کویت پترولیوم همچنین
اعالم کرد :جنگ تجاری میان آمریکا و چین و همچنین پیامهای ناهمخوان از سوی دولت
آمریکا درباره افزایش نرخ بهره ،سبب نوسان در بازارهای سهام دنیا میشوند و میتوانند نوسان
قیمت نفت در سال جاری میالدی را بیشتر کنند .هاشم همچنین اعالم کرد :اقدامهای سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش احتماال به بازگشت توازن بازار نفت در سال
جاری میالدی کمک میکند .وی همچنین درباره پیامدهای کمبود سرمایهگذاری در صنعت
نفت هشدار داد که این شرایط میتواند سبب کمبود عرضه در سال  ۲۰۲۵میالدی شوند .رئیس
شرکت کویت پترولیوم گفت :کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک موفق شدند از سال ۲۰۱۷
میالدی ثبات را به بازار برگردانند و نوسان در قیمت نفت را کاهش دادهاند؛ قیمتهای ناشی از
این تالشها ،برای تشویق سرمایهگذاری و رشد (تولید نفت) ضروری هستند.

میعانات گازی ستاره خلیج فارس و بخش دیگر
آن را سهم دیگر پاالیشگاههای نفت کشور
دانست و گفت :همه پاالیشگاههای نفت کشور
موفق به فعالیت در جهت افزایش کیفیت و
کمیت تولید بنزین شدهاند.
سال  ،۹۸سال مهمی برای صنعت
پتروشیمی کشور است
وزیر نفت با ارائه توضیحاتی درباره اهداف
صنعت پتروشیمی در سال آینده گفت :در سال
 ،۹۸برای نخستین بار ظرفیت ساالنه تولید اتان
به  ۱۰میلیون تن خواهد رسید که بر اساس آن
میتوانیم اتان زیادی را به پتروشیمیها بدهیم
و در مرحله پس از آن ،در سال  ،۹۹مقدار
تولید اتان از مقدار ظرفیت پتروشیمیها بیشتر
میشود ،بنابراین پتروشیمیها باید به سرعت
واحدهای الفین خود را راه بیندازند تا از اتان به
نحو مطلوب استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که واحدهای
فاز نخست الفین پتروشیمی بوشهر ،الفین
ایالم ،متانول سبالن ،کود شیمیایی لردگان،
پتروشیمی میاندوآب ،ایاسپیآر صدف
عسلویه ،متانول کاوه و طرح پاالیش گاز بیدبلند
خلیج فارس در سال  ۹۸به مرحله راهاندازی و
آغاز بهرهبرداری برسند.
به گفته زنگنه ،ظرفیت این واحدها ۱۲
میلیون تن در سال و مبلغ سرمایهگذاری در
جریان آنها نزدیک  ۷میلیارد دالر است که بیش
از  ۸۰درصد پیشرفت داشتهاند و برای آینده
کشور مهم هستند.
افزایش ظرفیت تولید گاز در کشور
زنگنه از افزایش ظرفیت تولید گاز در
کشور خبر داد و گفت :ظرفیت تولید گاز
کشور به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز
خواهد رسید که رقم بسیار مهمی است ،البته
صرفهجویی در مصرف گاز ضروری است.
وی افزود :زندگی راحت امسال همه مردم
(در اثر گازرسانی پایدار) حاصل تالش زیاد و
هزینههای چند ده میلیارد دالری در همه
سالهای گذشته برای توسعه صنایع نفت و
گاز است.
صنعت نفت ،نوک پیکان حمله آمریکا
علیه ایران است
وزیر نفت با تاکید بر اینکه ما در صنعت
نفت با وجود همه مشکالتی که داریم اما با
قدرت ،امید و تالش خستگیناپذیر برای توسعه
صنعت نفت و رفاه مردم کار میکنیم ،اظهار
کرد :نوک اصلی جنگی که آمریکا علیه ملت
ایران بهطور غیرقانونی و یکجانبه و به تحریک
کوردالنی مثل منافقین و با حمایت اسرائیل و
اشرار منطقه آغاز کرده ،صنعت نفت ایران است.
وی با بیان اینکه تمرکز حمله آمریکا
بر صنعت نفت ایران است ،ادامه داد :هدف
نخست آمریکا آن است که درآمد صادراتی
ایران را به صفر برساند و درصورتی که موفق
به تحقق این هدف نشوند تالش میکند مانع
نقل و انتقال پول صادرات ایران شود .عمده
صادرات ایران نیز شامل نفت ،فرآوردههای
نفتی و پتروشیمی است که آمریکا تالش
میکند جلو صادرات آنها را بگیرد و در
صورت صادرات نیز نگذارد پول صادرات به
مصرف تامین نیازهای مردم و ملت ایران
برسد تا گرانی و کمبود به وجود بیاید و
برای مردم ناراحتی و نگرانی ایجاد شود ،اما
همه تالشمان را به کار میگیریم تا نگذاریم
آنها موفق شوند .همانطور که دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در ماه نوامبر هم
موفق نشد و با وجود قولی که به مردمش
مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران
داده بود اعالم کرد این امر شدنی نیست ،در
نتیجه به هشت کشور برای خرید نفت ایران
معافیت داد و به یاری خداوند در آینده نیز
نخواهد توانست چنین کاری را انجام دهد.
اطالعات را فاش نمیکنم
زنگنه ضمن قدردانی از تالش و
فداکاریهای کارکنان صنعت نفت در طول
سالهای پیروزی انقالب اسالمی تاکید کرد:
ما اکنون تالش بیوقفه و شبانهروزی داریم ،اما
مشکلی که در یک جنگ وجود دارد این است

که ما نمیتوانیم همه چیز را به مردم بگوییم.
مردم غریبه نیستند ،اما آنچه منتشر میشود
تنها به گوش مردم نمیرسد ،بلکه اسرائیل و
اشرار منطقه و آمریکا نیز میشنوند ،بنابراین من
نباید اطالعات خودم را به آنها بدهم و بگویم
که چگونه تحریم را دور میزنم .من نباید در
این باره زیاد صحبت کنم و پیش از این نیز
گفتهام که حتی یک کلمه حرف نمیزنم که
مورد استفاده آمریکا قرار گیرد.
وی افزود :آقای پمپئو هم این روش را
از من یاد گرفته است و در پاسخ به یکی از
پرسشهایی که از او پرسیده شد ،گفت من
چیزی نمیگویم که ایران از آن استفاده کند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه اگر ما مواردی
را بیان نمیکنیم به معنای آن نیست که کاری
انجام نمیشود ،تصریح کرد :ما شبانهروزی کار
میکنیم ،اما نمیتوانیم راجع به کارهایمان
حرفی بزنیم ،زیرا به ضرر مردم است .یک
فرمانده عملیات هرگز نمیتواند نقشههای
عملیاتی خود را توضیح دهد ،زیرا عملیات لو
میرود و به کشتار سربازان و مجاهدان خودی
منجر میشود .در صنعت نفت هم هر اطالعاتی
که من بدهم دشمن از آن اطالعات استفاده
میکند و مردم هم سرانجام راضی نیستند که
من اطالعات ملت را بگویم.
ما برای دشمنان اتاق تاریک داریم
زنگنه ادامه داد :اینکه برخی میگویند
شما اتاق تاریک دارید .باید بگویم بله؛ ما برای
دشمنان ایران اتاق تاریک داریم و بسیاری از
این موضوع ناراحت هستند که من تالش
میکنم سطح حفاظت اطالعات باال باشد ،اما
همه موارد برای نظام ،شفاف و روشن است و ما
به گونهای عمل میکنیم که سرانجام شفافیت
و روشنی برای نظام باشد و روزی که سختیها
برطرف شود به مردم نیز خواهیم گفت که چه
کارهایی انجام دادهایم ،اما اکنون مانند همان
سربازان گمنامی هستیم که کسی نمیداند چه
کاری انجام میدهیم .خیلیها به ما حرفهایی
میزنند و کاری میکنند تا ما را تحریک کنند
حرف بزنیم ،اما هیچ حرفی نمیزنیم.
وی با بیان اینکه هدف من و همکارانم
سعادت مردم است ،اظهار کرد :ما در پی
آن هستیم که به مردم خیری برسد و از بار
مشکالتی که مردم با آنها دستوپنجه نرم
میکنند به عنوان فرزندان و خدمتگزارانشان
بکاهیم .ما به دنبال افتخار نیستیم ،بلکه
افتخارات را مردم خلق میکنند .هدف ما این
است که به مردم خدمت کنیم و همه تالش
خود را نیز در این راه به کار میگیریم.
آمریکا از ما بسیار دلخور است
وزیر نفت اظهار کرد :هر آنچه تصویب و
اجرا میکنیم با توجه به شرایطی است که در آن
قرار داریم و تاکنون نیز به خوبی پیش رفتهایم،
به همین سبب آمریکا از ما بسیار دلخور است و
تمرکز زیادی بر ما دارد ،اما به هر حال ،شرایط
جنگ است و سختیهایی دارد.
وی درباره تفاوت جنگ کنونی با جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران گفت :من در همه
دوران جنگ تحمیلی در جهاد بودم .بخشی از
جنگ را وزیر جهاد و بخشی از جنگ را نیز عضو
شورای مرکزی جهاد بودم .من جنگ نکردم ،اما
جنگ را درک کردم و میخواهم بگویم فشاری
که اکنون بر صنعت نفت وارد می شود سختتر
از دوران جنگ تحمیلی است ،جنگ کنونی
کشته و زخمی روزانه ندارد و ممکن است فشار
آن کمتر احساس شود ،اما سختیهایی دارد و
ما نیز با قدرت برخورد میکنیم.
ما مرد ایستادگی و مقاومت هستیم
زنگنه با تاکید بر اینکه ما مرد ایستادگی و
مقاومت هستیم ،گفت :ما ایستادهایم تا مقاومت
کنیم و نگذاریم دشمن دستاوردهای ملت ما را
هدر دهد .ما به مقاومتمان افتخار میکنیم
و امیدواریم که هم مردم این مقاومت را از ما
بپذیرند و هم خداوند از ما بپذیرد تا روسفید
باشیم.
وزیر نفت ادامه داد :من با قاطعیت
میگویم ما با همه استعدادمان ،همه
راههای فکر شده ،گفته شده و امکانپذیر
را دنبال کردهایم ،اما نمیتوانیم این موارد
را افشا کنیم .هر روز چند صد نفر در دفتر
کنترل سرمایههای خارجی ( ،)OFACاز
سازمانهای وزارت خزانهداری آمریکا ،مسائل
را لحظه به لحظه دنبال میکنند و در هر
لحظه به افراد تلفن میزنند و اعالم میکنند
که مانع کارهای وزارت نفت و شرکت ملی
نفت ایران شوند .این خبرها نیز به ما میرسد
و در مقابل ما نیز باید به گونهای عمل کنیم
که جلو کارهای آنها را بگیریم.
زنگنه افزود :خداوند به ملت ایران هوش و
استعداد عطا کرده است و به مجموعه نظام نیز
توانایی و بلوغ داده است تا در کنار هم وه مقام
معظم رهبری بتوانیم بار این شرایط خطیر را
بهخوبی به مقصد برسانیم.

کیفیت بنزین توزیعی کشور مناسب است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :باتوجه به آزمایشهای انجام شده ،کیفیت
بنزین توزیعی کشور مناسب است و در این بخش مشکلی نداریم .نیره پیروزبخت ،رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران ،دیروز (سهشنبه ۱۶ ،بهمنماه) در نشست خبری ،گزارشی از
عملکرد چهل ساله این سازمان پس از پیروزی انقالب اسالمی بهویژه در پنج سال اخیر ارائه
کرد و گفت :این سازمان در چند سال گذشته فعالیتهای زیادی در بخش استانداردسازی انجام
داده که از نمونههای آن میتوان به استانداردسازی جایگاههای توزیع گاز طبیعی (سیانجی)،
استانداردسازی نازلهای سوخت مایع ،بازرسی از نحوه فعالیت موتورخانهها و نوسازی و از رده
خارج کردن سیلندرهای گاز مایع اشاره کرد .وی به موضوع کیفیت بنزین کشور اشاره کرد و
افزود :بسیاری از اصحاب رسانه از این موضوع آگاهی دارند ،اما در این نشست نیز تاکید میکنم
که کیفیت بنزین توزیعی کشور مناسب است و وضع مطلوبی دارد .آزمایشهایی در این خصوص
در فصل تابستان انجام دادیم و مشکلی مشاهده نشد ،نمونهبرداریهایی نیز بهتازگی انجام
شده که نتیجه آن اطالعرسانی میشود .رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به موضوع سوخت
خودروها و آالیندگیها اشاره و تصریح کرد :رسیدگی به این موضوع مربوط به سازمان حفاظت
محیط زیست است ،اما این سازمان با وزارت نفت همکاریهای گستردهای دارد و کیفیت بنزین
نیز کماکان ازسوی سازمان ملی استاندارد پیگیری میشود.
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اخبار

سهم سیانجی در سبد سوخت
خودروها افزایش مییابد

مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی از اجرای طرحهای چندگانه در سال آینده
برای افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروها
و همچنین الزامی شدن دریافت گواهی سالمت برای
خودروهای گازسوز خبر داد.
حمید قاسمی دهچشمه گفت :با اجرایی شدن این
طرحهای چندگانه در مجموع در مصرف روزانه  ۲۰میلیون
لیتر فرآورده در کشور صرفهجویی خواهد شد.
وی افزود :تبدیل یک میلیون خودروی حملونقل
عمومی و تاکسیهای اینترنتی با ارائه تسهیالت و
تخفیفهای ویژه از جمله مهمترین این طرحهاست که از
محل اجرای کامل آنها ،مصرف روزانه سیانجی در کشور
به  ۳۰تا  ۳۲میلیون مترمکعب افزایش مییابد و در مصرف
روزانه  ۱۲میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفهجویی خواهد
شد.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی با اشاره به ابالغ فراخوان این طرحها در آینده نزدیک
با نهایی شدن قرارداد آنها ،از ارائه طرحی برای گازسوز
کردن  ۶۰هزار تریلی خبر داد و گفت :در کشور حدود ۲۵۰
هزار کامیون  ۳تا  ۶تن فعالیت میکنند که از محل تبدیل
آنها در مصرف روزانه  ۸میلیون لیتر گازوئیل صرفهجویی
خواهد شد.
قاسمی دهچشمه تاکید کرد :این طرح هماکنون به
صورت پایلوت در  ۱۰تریلی در شهر قزوین اجرایی شده
که نتایج آن موفقیتآمیز بوده و آماده اجرایی شدن آن در
دیگر نقاط کشور هستیم.
وی از ارائه طرحی برای استفاده از  ANGدر کنار
سیانجی به عنوان یک سوخت ایمن با پیمایش باال
خبر داد و گفت :تبدیل  ۴۵۰هزار خودروی پایهگازسوز
با مشارکت مرکز تحقیقات ایرانخودرو با کمک تکنولوژی
 ANGدر برنامه قرار دارد که تحول بزرگی در خودروهای
گازسوز ایجاد خواهد کرد.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران خالی شدن فضای صندوق عقب خودروها،
افزایش فضای پیمایش تا  ۶۰۰کیلومتر و افزایش ضریب
ایمنی خودروهای گازسوز را از مهمترین مزیتهای این
طرح خواند و ادامه داد :قرارداد اجرای این طرح برای تولید
انبوه با مرکز تحقیقات ایرانخودرو و پژوهشگاه صنعت نفت
در حال نهایی شدن است.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
همچنین از ارائه طرحی برای اعطای گواهی سالمت به
خودروهای گازسوز خبر داد و گفت :این طرح به منظور
سالمتسنجی خودروهای گازسوز ،با همکاری وزارت
کشور ،وزارت صنعت معدن و تجارت ،سازمان استاندارد،
پلیس ناجا و امور زیربنایی ریاست جمهوری اجرایی خواهد
شد.
وی با اشاره به اینکه برای این منظور یک سامانه
طراحی شده است ،گفت :هدف از اجرای این طرح افزایش
ضریب ایمنی در خودروها با توجه به عمر  ۶ساله مخازن
است و با اجرای آن همه خودروهای گازسوز به مراکز
گواهی سالمت زیر نظر سازمان استاندارد مراجعه و گواهی
سالمت دریافت میکنند.
قاسمی با تاکید بر ابالغ این طرح در آینده نزدیک
گفت :گواهی سالمت مکمل معاینه فنی است و کسانی که
گواهی سالمت سوخت داشته باشند ،دیگر نیازی نیست در
معاینه فنی هزینه جدیدی پرداخت کنند.
وی با اشاره به آمادگی و تجهیز یک هزار و ۱۰۰
شرکت برای اجرای این طرح تصریح کرد :همه خودروهای
گازسوز ملزم به دریافت این گواهی هستند و باید طبق
قوانین سازمان استاندارد دوباره تست و بازبینی شوند.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران همچنین از اعمال محدودیت ورود خودروهای
غیراستاندارد با هوشمندسازی جایگاههای عرضه سیانجی
خبر داد و گفت :این طرح از اول دی ماه  ۹۸اجرایی خواهد
شد و خودروهای گازسوز حدود یک سال فرصت دارند
نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای خود اقدام
کنند و هدف از اجرای آن افزایش ضریب اطمینان و ایمنی
در خودروهای گازسوز و جایگاههاست.
قاسمی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه
صنعت سیانجی را تصورهای نادرست درباره ناایمن بودن
خودروهای گازسوز عنوان کرد و افزود :با اطمینان میگویم
که  ۱۰۰درصد حوادث رخ داده در این حوزه مربوط به
تبدیل غیراستاندارد در مراکز غیرمجاز است و اگر تبدیل
به روش صحیح و استاندارد انجام شود ،هیچ خطری متوجه
خودروهای گازسوز نخواهد بود.
صنعت سیانجی در ایران در سال  ۷۹پایهریزی شد
و در سالهای بعد توسعه یافت ،به نحوی که تا پایان سال
 ۲ ،۹۶هزار و  ۴۱۳جایگاه سیانجی در کشور راهاندازی
شد که از این تعداد ،حدود یک هزار و  ۱۰۰جایگاه بهطور
مشترک بنزین و سیانجی توزیع میکنند .هم اکنون بیش
از  ۲هزار و  ۴۴۰جایگاه سیانجی راهاندازی شده در کشور
ظرفیت توزیع بیش از  ۲میلیون و  ۸۳۲هزار مترمکعب گاز
طبیعی فشرده را به وجود آوردهاند؛ سهم سیانجی در
سبد سوخت خودروها هماکنون  ۱۳درصد است که این
رقم باید تا پایان سال  ۹۹به  ۲۲درصد افزایش یابد.
افزایش روزافزون تعداد خودروها و رشد شتابان مصرف
سوخت در کشور ،نیازمند مدیریت صحیح مصرف سوخت
و حملونقل در کشور است که افزایش سهم گاز طبیعی در
سبد سوخت خودروها و تنوعبخشی به سبد سوخت در این
میان نقشی موثر و راهگشا ایفا خواهد کرد.

روسیه به توافق جهانی کاهش تولید
نفت متعهد است

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد که این کشور به توافق
کاهش عرضه نفت کشورهای عضو و غیرعضو اوپک پایبند
است .به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو ،الکساندر نواک
دیروز (دوشنبه ۱۵ ،بهمنماه) اعالم کرد :این کشور بهطور
کامل به تعهد خود برای کاهش تدریجی تولید نفت ،پایبند
است .وی افزود :تولید نفت روسیه در ماه ژانویه امسال۴۷ ،
هزار بشکه در روز نسبت به ماه اکتبر سال  ۲۰۱۸میالدی
کاهش یافته است .وزیر انرژی روسیه در بیانیهای گفت:
روسیه بهطور کامل تعهدهای خود را همسو با برنامههای از
پیش اعالم شده برای کاهش تدریجی تولید نفت تا ماه مه
(سال  ۲۰۱۹میالدی) ،برآورده میکند.
روسیه در توافق جهانی کاهش تولید نفت متعهد شده
است تولید روزانه خود را در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹
میالدی ۲۳۰ ،هزار بشکه در روز (نسبت به ماه اکتبر سال
 ۲۰۱۸میالدی) کاهش دهد.

