
وزیر نفت:

همدلی در مسیر منافع ملی، کلید پیروزی است
وزیر نفت در برنامه نگاه یک که به مناسبت هفته دولت سخن 
می گفت،بار دیگر بر ضرورت همدلی و همراهی در مس��یر منافع 

ملی تاکید کرد.
زنگنه افزون بر همدلی و همراهی مجلس و دولت، رای اعتماد 
باالیی که از مجلس دهم گرفت را حاصل اعتماد نمایندگان مجلس 
به عملکرد مجموعه وزارت نفت در سال های اخیر دانست و گفت: 
این عملک��رد را مدیون همکاران��م در بخش های مختلف صنعت 
نفت هس��تم؛ اعم از بخش افزایش تولید نفت و گاز، امور اوپک و 
فروش و بازاریابی نفت، گازرسانی، پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها و 
همکاری هایی که در بخش دیپلماسی انرژی در سطوح بین المللی 

به عمل آمد.
وزیرنفت درباره مهمترین مش��کالت کنونی صنعت نفت، به 
کمبود س��رمایه و ضعف تکنولوژیک اش��اره ک��رد و گفت: علم و 
دانایی قابل خریداری نیست؛ باید زمینه تولید علم را در کشور ایجاد 
کنیم و درعین حال از ایس��تادن در کنار صاحبان علم و فناوری در 
سطح جهان غافل نباشیم تا فناوری و مهم تر از آن، دانش مدیریت 
به داخل کشور منتقل ش��ود.زنگنه درباره کمبود سرمایه هم اظهار 
کرد: طی سال های گذش��ته، تحریم ها، مشکالت موجود در تنظیم 
روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، سبب کاهش 
حجم س��رمایه گذاری در صنعت نفت شده است و این چالش باید 
برطرف شود تا بتوانیم توسعه میدان های مشترک و ازدیاد برداشت 

از مخازن را در دستور کار قرار دهیم.
 وی درب��اره آخری��ن رقم تولید و ص��ادرات نفت خام گفت: 
هم اکنون روزانه بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید 
می ش��ود و در مردادماه امسال، روزانه به طور میانگین بیش از ۲.۶ 

میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر شده است.
ب��ه گفته وزیر نفت، در برنامه شش��م توس��عه، ظرفیت تولید 
حدود ۴.۸ میلیون بش��که نفت در روز هدف گذاری شده است که 
البته این رقم، ظرفیت تولید اس��ت و می��زان واقعی تولید در پایان 
برنامه متاثر از تعهدهای اوپک و دیگر موارد، ممکن است کمتر از 

ظرفیت تولید باشد.
 زنگن��ه در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود به انتش��ار 

پنج هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت نفت در سال ۹۵ اشاره و 
بیان کرد: انتش��ار اوراق، ابزارگرانی برای تامین مالی است، احتمال 
انتش��ار دوباره اوراق را در س��ال ۹۶ کم دانس��ت و گفت: دولت، 
انتش��ار حجم عظیمی از اوراق را در برنامه دارد و قابلیت پذیرش 
بازار س��رمایه هم نامحدود نیست؛ ضمن اینکه نقدینگی اگر مهار 
نشده باشد، ایجاد تورم می کند و انتشار اوراق باید با مجوز نهادهای 
نظارتی باشد.وی ادامه داد: به این ترتیب، برای تامین منابع از داخل 
کشور، برای هر دو بخش باالدست و پایین دست صنعت نفت، به 
فکر استفاده از روش های دیگری هستیم؛ هرچند به نظر باید بیشتر 

روی منابع خارجی تمرکز کنیم.
وزیر نف��ت همچنین درباره حجم س��رمایه جذب ش��ده در 
صنعت نفت طی س��ال های اخیر گفت: مقداری س��رمایه از طریق 
فاینانس در صنعت پتروش��یمی وارد شده که جذب منابع است و 
نمی توان آن را س��رمایه گذاری نامید؛ ام��ا قرارداد اخیری که برای 
توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرس��یومی متش��کل از توتال 
فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( 
و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است، به نوعی سرمایه گذاری 

خارجی به شمار می رود.
به گفته وی، صنعت نفت در سال های آینده به حجم عظیمی 
از این نوع س��رمایه گذاری نیاز دارد ک��ه می تواند از طریق اجرای 
قراردادهای جدید نفتی نس��بت به جذب آن اقدام کند و همچنین 
باید تامین مالی پروژه هایی مانند نوسازی تاسیسات و ... با استفاده 

از انواع دیگر قراردادها دنبال شود.
زنگنه درادامه به مسیرهای انتقال فناوری با اجرای قراردادهای 
جدید نفتی اش��اره کرد و گفت: شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در 
این مدل قراردادی، به طور مثال پتروپارس در قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، در زمینه های مختلف مانند مدیریت پروژه، مدیریت 
و مهندس��ی مخزن، راهکارهای تامین مالی و ... بر دانس��ته هایش 
می افزاید.وی از تجهیز یک مرکز پژوهش��ی ایرانی از سوی توتال 
فرانسه در قرارداد فاز۱۱، به عنوان روش دوم انتقال دانش و فناوری 
یاد کرد و افزود: این مرکز تحقیقاتی ایران در جریان فرآیند اجرای 
قرارداد، با مرکز تحقیقاتی در خارج از کش��ور به طور مشترک کار 

می کند و فرآیند انتقال دانش و فناوری ادامه می یابد.
وزی��ر نفت به برنامه ریزی برای تعیین تکلیف همه میدان های 
مش��ترک در دولت دوازدهم اشاره و عنوان کرد: در صورت تداوم 
رون��د موجود و حفظ همکاری های ایران در س��طوح بین المللی، 
این کار ش��دنی است.وی به میدان های مشترک از جمله سه میدان 
مه��م آزادگان، یادآوران و یاران در غ��رب کارون، آذر، چنگوله و 
 ،B و فرزاد A دهلران در غرب کشور و میدان های فراساحلی فرزاد
فروزان، سلمان و اسفندیار اشاره کرد و گفت: برای این میدان ها در 
حال مذاکره هستیم و امیدواریم توسعه میدان گازی پارس جنوبی 

هم در این دولت به پایان برسد.
زنگنه درباره جلوگیری از خام فروش��ی نفت و گاز و این که 
چه زمانی زنجیره تکمیل ارزش به طور واقعی اتفاق می افتد، توضیح 
داد: نف��ت خام تنها برش ه��ای کمی از آن )۴ ت��ا ۵ درصد(  قابل 
تبدیل به خوراک های پتروشیمی است، این که برخی فکر می کنند 
همه نفت خام را می توان در اختیار پتروشیمی قرار داد غیرممکن 
اس��ت و هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد.وی با بیان این 
که دو برنامه برای جلوگیری از خام فروشی در دستور کار ما قرار 

دارد، تصریح کرد: نخست، توسعه صنعت پتروشیمی است و دیگر 
افزایش ظرفیت پاالیش است.

وزیر نفت با اش��اره به این که تولید پتروش��یمی در س��ال ۷۶ 
یک میلیارد دالر بود که در س��ال ۸۵ این رق��م به ۲۰ میلیارد دالر 
رسید، افزود: در صورت همراهی و استفاده از فاینانس های خارجی 
ظرف برنامه پنج س��اله شش��م این رقم به ۴۰ میلیارد دالر می رسد 
که عمدتا باید از س��رمایه خارجی، فاینانس و صندوق توسعه ملی 

استفاده کرد.
زنگن��ه ب��ه بخش پاالی��ش نیز به عن��وان برنام��ه دیگر برای 
جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه، همه 
میعانات گازی تولید کشور که تا ۲ سال آینده به یک میلیون بشکه در 
روز می رسد در داخل کشور پاالیش می شود و دیگر میعانات گازی 
برای صادرات نخواهیم داشت و میعانات تولیدی در پاالیشگاه های 
کش��ور به نفت، گاز، بنزین، نفتا و گازمایع تبدیل می شود.وی ادامه 
داد: در مجموع تصمیم ما این است ظرفیت پاالیشی کشور را از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به روزانه سه میلیون بشکه برسانیم 

که کار بزرگی برای جلوگیری از خام فروشی است.
وزیر نفت درباره این که چه زمانی توس��عه میدان گازی پارس 
جنوبی به پایان می رس��د، تصریح کرد: کمتر از ۲ س��ال آینده کار 
پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ به پایان می رس��د و نخستین تولید فاز 
۱۱، ۴۰ ماه پس از امضا قرارداد آغاز می شود.وی ادامه داد: با تکمیل 
۲۷ فاز پارس جنوبی، تولید ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 
۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد که از قطر بیشتر خواهد بود.
زنگن��ه در ادامه دیگر پروژه ص��ادرات گاز را ایران ال ان جی 
عنوان کرد که ۲۰ میلیارد مترمکعب برای آن برنامه ریزی شده است ، 
گفت: برنامه صادرات گاز که ۷۰ میلیارد متر مکعب تعیین شده کامال 
عملیاتی است.وزیرنفت درباره صادرات گاز به اروپا هم اظهار کرد: 
صادرات گاز به اروپا با خط لوله بس��یار دشوار است، اما صادرات 
به اروپا به صورت ال ان جی عملیاتی است.به گفته وی، اروپایی ها 
بس��یار تمایل دارند در زمینه ال ان ج��ی با ایران همکاری کنند اما 
قیمت ال ان جی در اروپا به دلیل صادرات آن از روس��یه و آمریکا 

به این قاره، خوب نیست.
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