
زنگنه: پول نفت را خوردند، رفت!

تحریم روی صادرات گاز بی تأثیر بوده است

4انرژی

 نخستین بار در کشور

گاز از زیر بستر دریا به جزیره شیف بوشهر انتقال یافت
همزمان با سفر استانی رئیس جمهوری به بوشهر، پروژه گاز رسانی به 
 )HDD( »جزیره شیف با عبور خط لوله از بستر دریا به روش »اچ دی دی
که برای نخستین بار در صنعت گاز کشور اجرا شده امروز )یکشنبه( توسط 

دکتر روحانی از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس بهره برداری می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی، مدیر 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: افزون بر گازرسانی به جزیره شیف استان 
بوشهر، طرح گاز رسانی به کمپ صدف و مروارید نیروگاه اتمی بوشهر نیز به بهره 

برداری خواهد رسید.
وی هزینه گازرسانی به پروژه های یاد شده را حدود 110 میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: با بهره برداری از این طرح ها 1800 خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

مومنی طول خط لوله انتقال گاز به جزیره شیف را 2.5 کیلومتر اعالم کرد و گفت: 
برای گازرسانی به این جزیره و کمپ صدف و مروارید نیروگاه اتمی استان بوشهر، 21 
کیلومتر خط تغذیه، بیش از 25 کیلومتر شبکه به همراه یک ایستگاه TBS نیز در 

مدت هفت ماه ساخته و آماده بهره برداری شده است.
شیف جزیره  ای ماسه  ای در شمال بندر بوشهر در منتهی الیه تاالب حله است که 
از به هم پیوستن آب رودخانه شاپور و دالکی به وجود آمده و در 6 کیلومتری شمال 

بندر بوشهر واقع است.
این جزیره از سال 1388 با احداث جاده از جزیره صدرا به خشکی راه دارد.

نخستین محموله ماده بودارکننده از عسلویه به 3 استان 
ارسال شد

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: نخستین محموله »مرکاپتان« واحد 
ماده بودارکننده گاز طبیعی همزمان با بهره برداری رسمی از پروژه های ملی 
و گازی و افتتاح طرح های توسعه فازهای 13 و 24- 22 پارس جنوبی در 

عسلویه، در هفته جاری بارگیری و به سه استان ارسال شد.
به گزارش روز یکشنبه از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظر تربتی 
افزود: 90 بشکه از نخستین تولیدات واحد تولید ماده بودارکننده گاز )مرکاپتان( ، 
در هفته جاری به سه شرکت گاز استان خراسان رضوی، بوشهر و خوزستان ارسال 

و تحویل شد.
وی یادآورشد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، تا اوایل سال آینده، ظرفیت تولید 

این ماده حیاتی، به 800 تن در سال خواهد رسید.
تربتی اظهارداشت: طی سال های اخیر، مشکالت و موانعی که بیشتر بواسطه 
محدود بودن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خارجی، در تامین مواد بودارکننده گاز 
ایجاد شده بود، شرکت ملی گاز ایران را بر آن داشت تا نسبت به تولید داخلی این 

ماده مهم و ضروری اقدام کند.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: بر اساس استانداردهای بین المللی، برای 
استفاده از گاز طبیعی در مصارف عمومی شهری و روستایی، ضروری است که ماده 

بودارکننده ای به آن اضافه شود.
وی ادامه داد: در کشور و از زمان استفاده از گاز طبیعی، از ماده بودارکننده با پایه 
مرکاپتانی استفاده شده است که این ماده در تاسیسات تقلیل فشار ورودی شهرها یا 

روستاها با نسبت مشخص به گاز طبیعی تزریق می شود.
تربتی با بیان این که گاز طبیعی ماده ای بدون بو است که در صورت نشت قابل 
تشخیص نبوده و خطرآفرین است، افزود: از این رو، از ادورانت گاز طبیعی یا همان 
مرکاپتان، به عنوان بودارکننده گاز طبیعی و یا گاز مایع مورد استفاده قرار می گیرد 
که در تاسیسات تقلیل فشار ورودی شهرها به نسبت مشخص، به عنوان شاخص 

تشخیص نشت گاز تزریق می شود.
به گفته تربتی، بر همین اساس و پس از انجام مطالعات امکان سنجی تولید این 
ماده در داخل کشور و اخذ نتایج قابل قبول در مراحل آزمایشگاهی، پایلوت و توسعه 
و بومی سازی دانش فنی، مطالعات طراحی مفهومی و مهندسی پایه به منظور تولید 
ماده بودارکننده مرکاپتانی با جداسازی این مواد از میعانات گازی ترش در پاالیشگاه 
ایران و توسط  با کارفرمایی شرکت ملی گاز  اول مجتمع گازی پارس جنوبی، 

پژوهشگاه صنعت نفت در قالب یک طرح پژوهشی اجرا شد.
وی گفت: این شرکت با بهره مندی از توان متخصصان، پژوهشگران و شرکت های 
داخلی از طریق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نسبت به طراحی، تامین 
تجهیزات و احداث واحد تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی به ظرفیت 800 تن در 
سال و با سرمایه گذاری بالغ بر 1500 میلیارد ریال اقدام کرد و هم اکنون با تکمیل 
و راه اندازی این واحد، کشورمان در زمره معدود کشورهای تولیدکننده این ماده قرار 
گرفته است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که با بهره برداری کامل از 
این واحد، ضمن تامین کلیه نیازهای داخلی به مواد بودارکننده گاز و غلبه بر انحصار 
جهانی، امکان صادرات بخشی از تولیدات این ماده که مازاد بر نیاز داخلی است، نیز 
فراهم شده، تصریح کرد: این در حالی است که با کاهش میزان ترکیبات گوگردی 
از میعانات گازی که خوراک این واحدها است، ارزش افزوده ای برای میعانات گازی 

نیز حاصل می شود.
وی افزود: با بهره برداری از واحد تولید ماده بودارکننده مرکاپتانی که با استفاده از 
دانش بومی توسعه یافته است، ایران در کنار فرانسه، روسیه و آمریکا، به جمع بسیار 

محدود کشورهای تولیدکننده ماده بودارکننده گاز پیوست.
معاون وزیر نفت گفت: همزمان با آغاز بهره برداری از این پروژه ملی، پروژه احداث 
ایستگاه های اندازه گیری )میترینگ( مجتمع گازی پارس جنوبی و پروژه خط انتقال 
گاز اتان از سایت 2 پارس جنوبی تا سایت 1 مجتمع های پتروشیمی منطقه عسلویه 

نیز به بهره برداری خواهد رسید.
چهار فاز جدید 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی امروز درآئینی با حضور 
برداری رسمی  بهره  به  رئیس جمهوری  روحانی  االسالم دکتر حسن  حجت 

می رسد.

قیمت ها واردات نفت ایران به صرفه کرده استاخبار

اهرم هندی ها در چانه زنی با آمریکا برای ادامه واردات نفت ایران
نفت  واردات  قطع  برای  هند  از  درخواست  با  واشنگتن 
ونزوئال، ممکن است تمایلش را برای تسهیل تحریم ها علیه 
ایران برای دهلی نو که سومین مصرف کننده بزرگ نفت 
جهان است، نشان داده باشد و هند نیز از این درخواست 
به عنوان اهرمی در مذاکراتش برای تمدید معافیت و ادامه 

خرید نفت ایران استفاده خواهد کرد.
فعالیت  برای  ونزوئال  و  ایران  نفت  به  ایسنا، هند  به گزارش 
نزدیکی،  برتری  از  ایران  نفت  اما  دارد،  نیاز  پاالیشگاه هایش 
ارزانی قیمت و قابل اطمینان بودن در مقایسه با نفت ونزوئال که 

زیرساخت های انرژی آن در حال فروپاشی است، برخوردار است.
آمریکا از تحریم ها علیه صادرات نفت تهران و کاراکاس برای 
اعمال فشار اقتصادی علیه این کشورها استفاده می کند. اما این 
دو سیاست آمریکا برای هند که یک واردکننده بزرگ نفت است، 
مشکالتی ایجاد کرده و گفت وگوهای دیپلماتیک درباره هر کدام 
از این سیاست ها را بدون صحبت درباره دیگری غیرممکن ساخته 

است.
تحلیلگران می گویند هند در مذاکرات برای دریافت معافیت 
بیشتر برای واردات نفت ایران، ممکن است به افت چشمگیر 
واردات نفت ایران، پتانسیل برای کاهش واردات ونزوئال و اتکای 

فزاینده به نفت آمریکا اشاره کند.
طبق آمار پالتس، صادرات نفت ایران به هند از ابتدای سال 
2019 تاکنون به حدود 2۷0 هزار بشکه در روز در مقایسه با 51۷ 
هزار و 823 بشکه در روز میانگین واردات در سال 2018 رسیده 
است. واردات هند از ایران در سال 2018 همزمان با مهیا شدن 
دولت ترامپ برای اعمال تحریم علیه ایران و تخفیف حمل محموله 
قابل توجه ایران به پاالیشگاه های هندی، به میزان قابل توجهی در 
مقایسه با 461 هزار و 9۷۷ بشکه در روز در سال 201۷ افزایش 

پیدا کرده بود.
اما صادرات ونزوئال به هند با وجود این که از شدت بحران این 
صادرکننده کاسته شده بود، نسبتاً ثابت ماند. هند از ابتدای سال 
2019 تاکنون 296 هزار و 356 بشکه در روز در مقایسه با 285 
هزار و 255 بشکه در روز در سال 2018 و 334 هزار و 99۷ بشکه 

در روز در سال 201۷ نفت از ونزوئال وارد کرده است.
قیمت ها واردات نفت ایران به صرفه کرده است

تخفیف قابل توجه نفت سنگین ایران، احتماالً پاالیشگاه های 
هند را عالقمند نگه می دارد و به ضرر گریدهای نفتی مشابه تمام 
می شود. بنا بر محاسبات اس اند پی گلوبال پالتس، نفت سنگین 
ایران برای تحویل به ساحل غربی هند در مارس 6.20 دالر در هر 
بشکه ارزان تر از نفت مسای ونزوئال و حدود ۷ دالر ارزان تر از نفت 

مدیوم ترش مارس آمریکا بوده است.
نفت مسای ونزوئال از نظر کیفیت مشابه نفت سنگین ایران و 
مارس آمریکا است اما ترشی کمتری دارد و اقتصاد پاالیش مشابهی 

را به خصوص در منطقه گلف کاست آمریکا عرضه می کند.

پاالیشگاه های دولتی هند به شدت به نفت ایران وابسته هستند 
در حالی که دو پاالیشگاه خصوصی ریالینس اینداستریز و نایارا 

انرژی خریداران قابل توجه نفت ونزوئال هستند.
شرکت ریالینس که دو پاالیشگاه بزرگ را در مجتمع جمناگار 
در ساحل غربی هند اداره می کند، اعالم کرده که واردات نفت 
از ونزوئال را تحت تحریم های آمریکا کاهش می دهد. همچنین 
این پاالیشگاه فروش مواد رقیق کننده ای مانند نفتا را در ماه 
 PDVSA گذشته به ونزوئال متوقف کرد. شرکت نفتی دولتی
از این مواد رقیق کننده برای تهیه گریدهای نفتی قابل صادرات 

استفاده می کند.
این وضعیت ممکن است برای نایارا انرژی اندکی حساس تر باشد 
زیرا شرکت روسنفت روسیه که بزرگترین سهامدار نایارا است، به 
فعالیت هایش در ونزوئال ادامه داده و عرضه محصوالت نفتی به این 
کشور را افزایش داده است. روسنفت هفته گذشته اظهارات مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این که این شرکت تحریم های 
آمریکا را به چالش کشیده و به خرید نفت از PDVSA ادامه 

می دهد را رد کرد.
دیپلماسی نفتی آمریکا

واردات نفت هند از آمریکا با افزایش ظرفیت صادرات از منطقه 

گلف کاست، روند صعودی پیدا کرده و طبق آمار اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، از ابتدای سال 2019 تاکنون به 133 هزار و 8۷8 
بشکه در روز در مقایسه با 132 هزار و 134 بشکه در روز در سال 
2018 و 26 هزار و 342 بشکه در روز در سال 201۷ رسیده 

است.
به شرکت های حفاری  نمی تواند  آمریکا  دولت  در حالی که 
خصوص دیکته کند که نفتشان را به کجا صادر کنند اما جریان 
صادرات نفت در مذاکرات دیپلماتیک اخیر در خصوص تجارت، 

تحریم ها و مسائل امنیتی، محوری بوده است.
شرکت ایندین اویل ماه گذشته قراردادی را برای خرید حداکثر 
3 میلیون تن گریدهای نفتی مختلف آمریکا برای تحویل در 
سال مالی آینده که از آوریل آغاز می شود، امضا کرد. تحلیلگران 
می گویند که این تصمیم بخشی از یک استراتژی برای گسترش 
مبنای واردات این شرکت با توجه به ابهامات پیرامون تحریم ها 

علیه ایران است.
هند با معافیتی که از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده است، 
همچنان نفت ایران را خریداری می کند. شرایط توافق علنی نشده 
اما هدف از معافیت ها، کاهش حجم واردات در مدت هر شش 

ماه است.

معافیت های اخیر هند در چهارم مه به پایان می رسد و به معنای 
آن است که مذاکرات در خصوص یک دوره دیگر معافیت در 
مرحله حساسی قرار دارد و پاالیشگاه ها برای ادامه ثبت سفارش و 

بارگیری تصمیم می گیرند.
باب مک نالی، رئیس گروه راپیدان انرژی و مشاور جورج دبلیو 
ندارد وزارت خارجه  انتظار  آمریکا  اسبق  بوش، رئیس جمهور 
تصمیم نهایی درباره معافیت ها برای تحریم های ایران را تا آوریل 
آوریل اتخاذ کند. به گفته وی، وضعیت ونزوئال همچنان پیچیده 
است و در نتیجه مقامات منتظر می مانند تا تصویر روشن تری 
داشته باشد بنابراین گفتن این که آنها چه کاری انجام خواهند 
داد، دشوار است اما تصور من بر این است که اگر معافیت ها تمدید 

شوند، هند معافیت خواهد گرفت.
بر اساس گزارش پالتس، در حالی که هند به معافیتی برای ادامه 
واردات نفت ونزوئال نیاز ندارد اما آمریکا تهدید کرده تحریم های 
بیشتری را وضع خواهد کرد که معامله با شرکت PDVSA را 
برای شرکت های خارجی دشوارتر خواهد کرد. پمپئو نیز هفته 
گذشته اظهار کرد درخواست آمریکا از هند برای محدود کردن 
تجارت نفت با ونزوئال، بخشی از مذاکرات پیرامون تحریم های 

نفتی خواهد بود.

 گوآیدو مدعی کنترل بر شعبه شرکت نفت ونزوئال در امریکا شد
رهبر مخالفان دولت قانونی ونزوئال روز شنبه در حساب کاربری توئیتر خود اعالم کرد که از امروز کنترل شعبه آمریکایی شرکت بزرگ نفت ونزوئال )سیتگو( را بطور کامل در اختیار گرفته است. به گزارش ایرنا، خوان گوآیدو در حساب کاربری 

توئیتر خود نوشت: کنترل شعبه آمریکایی شرکت بزرگ نفت ونزوئال به دست مخالفان افتاده است. دولت مادورو می خواست همه چیز را بدزدند اما ما کنترل سیتگو را به دست گرفته ایم و اجازه ادامه بهره برداری از این شرکت را داریم. در واقع 
باید بگویم که با این اقدام ما، سرمایه بزرگ ملت حفظ شد. دولت می خواهد که ما خیابان ها را ترک کنیم اما بار دیگر فردا به خیابان ها خواهیم رفت و اعتراض خود را با حضورمان به نمایش می گذاریم. دوشنبه / 27 اسفند 1397 / شماره 379

وزیر نفت با اشاره به صحبت های رئیس جمهور دولت نهم و دهم در مورد فروش 
نفت در زمان تحریم، اظهار کرد: آنهایی که پول نفت را خوردند، خوردند رفت. 

کسی نیست دنبال کند. شرکت های خارجی ورشکست شده اند.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در نشست خبری که به مناسبت افتتاح فازهای ١٣ و 
٢٢ تا ٢٤ میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا در 
مورد سخنان رئیس جمهور دولت های نهم و دهم درباره فروش نفت در زمان تحریم 
گفت: برخی موارد را به دستگاه های دولتی سپرده بودند که غیرقانونی بود. پول ما را 

خوردند و ما بعداً متوجه شدیم.
وی با بیان اینکه برخی شرکت ها نیز خارجی بودند، افزود: این عددها قابل قیاس با 
بابک زنجانی نبود. بیش از دو میلیارد دالر به صورت نقد به بابک زنجانی داده بودند که 

به پیمانکار پرداخت کند اما این کار را نکرد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه صحبت های احمدی نژاد دروغ است، گفت: احمدی نژاد 
گفت قیمت نفت را صد دالر می کند اما میزان صادرات نفت ایران را به صفر می رساند. 
شش هولوکاست درست می کند. پارس جنوبی را تعطیل می کند تا قیمت نفت را به 

صد دالر می رساند که به نفع بقیه است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت عسلویه اظهار کرد: هر زمانی به عسلویه می آیم 
احساس خوبی به من دست می دهد. از نظر من ایران کوچک مانند عسلویه است و 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز باید به این شکل باشد. عسلویه را پول و دالر 

نساخته است بلکه عشق و صبوری آن را ساخته است.
وزیر نفت با اشاره به تاریخچه عسلویه گفت: عسلویه، شهریور ۷6 یک زمین بکر و 
موات بود. تا سال 84، 5 فاز وارد مدار شد، از 84 تا 92، 5 فاز دیگر وارد مدار شد و از 
سال 92 تاکنون 11 فاز مدار شده است. تا پیش از پایان سال 98، 2۷ فاز دریایی را در 

مدار تولید خواهیم داشت.
زنگنه با بیان اینکه برداشت ایران از میدان گازی مشترک پارس جنوبی از قطر پیشی 
گرفته است، گفت: امسال کمتر کسی حس کرده که زمستان آمده و پایان یافته است. 
مصرف انرژی با وجود افزایش تولید، باالست و مردم بدون توجه به بهینه سازی انرژی را 
مصرف کرده اند و باالترین مصرف تاریخی ثبت شده است. برای نخستین بار امسال تراز 

تولید اتان مثبت شده، همیشه کمتر از تقاضا بوده است.
وزیر نفت با بیان اینکه کشور برای نخستین بار در تولید اتان تراز مثبت دارد، گفت: 

باید اقدامات با ارزشی برای مصرف اتان انجام دهیم.
توان صادرات بنزین برای ایران وجود دارد

زنگنه با تاکید بر اینکه ستاره خلیج فارس نماد دیگری برای اقتصاد مقاومتی است، 
اظهار کرد: در شرایطی که قصد داشتند ما را دچار تحریم کنند توانستیم در بنزین 
خودکفا شویم و در حال حاضر توان صادرات بنزین را هم داریم اما می خواهیم ذخایر 

خود را باال ببریم.
به گفته وی، تاکنون در چهار فاز 13، 22، 23 و 24 میزان سرمایه گذاری 11 میلیارد 

دالر بوده است.
ایران آماده صادرات گاز به عمان است

وزیر نفت در ادامه با اشاره به صادرات گاز به عمان گفت: مشکلی که وجود دارد این 
است که طرف عمانی باید با ما همراهی کند. اسناد مناقصه برای خط گاز آماده است اما 
شرکت های بین المللی به دلیل تحریم نیامدند. از منابع هم قابل تأمین بود. به طور کلی 

200 کیلومتر خط است که عمق آن در برخی نقاط به 1000 متر می رسد.
زنگنه ادامه داد: خودمان توان ساخت آن را نداریم و طرف مقابل باید موافق باشد.

وی در مورد صادرات ال پی جی نیز توضیح داد: تولید ال پی جی کشور زیاد است و 
یکی از موضوعات مربوط به آن صادرات است. ما برای صادرات اقداماتی انجام داده ایم 

اما جزئیات آن اعالم نمی شود.
چینی ها به ایران می آیند

وزیر نفت در ادامه در مورد تعیین تکلیف فاز 11 پارس جنوبی با طرف چینی گفت: 
مذاکرات ادامه دارد. قرار است یک هیأت عالی رتبه از چین برای مذاکره به ایران بیاید. 

آنها قول داده اند به زودی به ایران خواهند آمد.
هنوز با پاکستان وارد مسائل حقوقی نشده ایم

زنگنه در مورد پرونده گازی بین ایران و پاکستان گفت: در حال حاضر از نظر حقوقی 
ایران مدعی است. ما اقدامات الزم را انجام داده ایم اما پاکستان به تعهدات خود عمل 

نکرده است. آنها ادعا می کنند از نظر سیاسی تحت فشار عربستان هستند.
وی ادامه داد: ما از نظر سیاسی و دیپلماتیک پیگیر هستیم اما هنوز وارد مسائل 

حقوقی نشده ایم.
عراقی ها در حرف همیشه با ایران همراه هستند

وزیر نفت ادامه داد: پیشنهادی داشتیم مبنی بر اینکه از طریق عراق گاز را به این 
کشور و سپس لبنان و سوریه منتقل کنیم. البته باید گفت عراقی ها در حرف همیشه 

با ما همراه هستند.
به گفته وی، تحریم روی صادرات گاز تأثیری نداشته و فقط دریافت پول گاز از عراق 

را تحت تأثیر قرار داده است که حل خواهد شد.
تشریح دلیل افت صادرات میعانات گازی

زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا میزان صادرات میعانات گازی ایران 
کاهش داشته است، گفت: دلیل این موضوع افزایش مصرف پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس است. این پاالیشگاه در حال حاضر بیش از 350 هزار بشکه میعانات گازی مصرف 

می کند که این موضوع باعث کاهش میزان صادرات می شود.
اما تولید  تأثیر داشته  البته تحریم ها هم روی افت میزان صادرات  ادامه داد:  وی 

میعانات گازی کم نشده است.
آمریکایی ها زیاد حرف می زنند

وزیر نفت در ادامه با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه میزان صادرات نفت ایران 
را کاهش خواهد داد، گفت: آمریکایی ها زیاد حرف می زنند و من به آنها توصیه می کنم 

کمتر حرف بزنند زیرا بازار را بهم می ریزند.
زنگنه ادامه داد: آمریکایی ها یک سال بازار را دچار تشنج کرده اند و حرف های ضد و 
نقیض زیادی زده اند. ما حرف کم می زنیم اما آنها حرف زیادی می زنند و ظاهراً تحت 
فشار هستند. اگر بخواهند اذیت کنند بازار بدتر شده و بی ثباتی رخ می دهد. ما نشان 

داده ایم آدم های صلح جویی هستیم و کار خود را انجام می دهیم. آنها یک روز از تمدید 
معافیت، یک روز از صفر کردن میزان صادرات نفتی ایران و روز دیگر از کم کردن میزان 

صادرات می گویند.
عرضه ماهانه نفت خام در بورس طبق قانون

وی با بیان اینکه طبق قانون وزارت نفت موظف است در سال آینده نفت را به صورت 
ماهانه در بورس عرضه کند، گفت: اگر نفت در بورس به فروش برسد خوشحال می شویم 

و اگر به فروش نرود ما وظیفه قانونی خود را انجام داده ایم.
وزیر نفت ادامه داد: مشکل اینجا است که بورس شفاف ترین روش برای انجام معامله 
و رقابت است و ما می خواهیم شفاف ترین کار را برای ناشفاف ترین اقدام که همان دور 

زدن تحریم ها است، انجام دهیم.
جزئیات جمع آوری گازهای همراه نفت

وزیر نفت در ادامه در مورد جمع آوری گازهای همراه نفت گفت: باید با جمع آوری 
گازهای همراه نفت، چهار NGL راه بیافتد تا مشکل حل شود. بیدبلند دو سال آینده 
فعال خواهد شد. این پروژه گازهای آغاجاری و امیدیه و بخشی از اهواز را جمع آوری 
کرده و سپس شیرین سازی، جداسازی کرده و خوراک واحده ی پتروشیمی را تأمین 

می کند.
زنگنه ادامه داد: NGL3200 در غرب کارون است و قرارگاه قول داده است آن را زیر 

دو سال به پایان برساند. NGL3100 نیز در منطقه ایالم است.
توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی پیچیده است

وی در ادامه در مورد توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی توضیح داد: کار امضای 
قرارداد توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی تمام شده بود اما با اعمال تحریم ها شرکت 

مقابل کنار کشید.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه کار توسعه الیه های نفتی پیچیده است، افزود: ممکنه 
توسعه الیه های نفتی به شرکت های ایرانی سپرده شود اما باید از تکنولوژی باال کمک 

بگیریم.
مذاکره با سرمایه گذاران سیراف در فروردین ماه

زنگنه در مورد پاالیشگاه سیراف گفت: تعدادی سرمایه گذار مایل به ادامه همکاری 
هستند اما تعدادی نیستند. راه اندازی فاز چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تصویب 
شده است در این راستا فروردین جلسه ای با سرمایه گذاران سیراف برگزار می کنیم و 

پرونده آنهایی که آمادگی ندارند بسته خواهد شد.
توضیحات زنگنه در مورد پرونده پتروشیمی

وی در ادامه در مورد پرونده اختالس پتروشیمی گفت: در طول پنج و نیم سال 
گذشته فشار زیادی را از جانب شرکت بازرگانی پتروشیمی تحمل کردم. عده ای ما را 

بیچاره کردند و می گفتند چرا از این شرکت استفاده نمی کنید.
وزیر نفت ادامه داد: شرکتی بود به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی که صددرصد 
دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
کاالهای تولیدی خود را به این شرکت می داد و به دلیل گردش مالی بزرگ اعتباری 
برای این شرکت ایجاد شد. این شرکت در اقدامی عجیب در سال ١٣٨٨ خصوصی شد 
اما روال گذشته ادامه پیدا کرد. نزدیک به چهار میلیارد یورو در سال های ٩١ و ٩٢ 
بازنگشته است. ارزی هم که بازگشته طبق ارز رسمی بوده در حالی که در آن سال ها 

ارز رسمی، مرجع و آزاد وجود داشته است.
وی افزود: من گفتم مال بی زبان را دست آدم زبان دار نمی دهم. نمی دانید چه بالیی 

سر من آوردند و گفتند می خواهید این شرکت را تضعیف کنید.
بابک زنجانی نباید فراموش شود

زنگنه ادامه داد: باید از قوه قضائیه برای مطرح کردن این پرونده تشکر کرد اما بعضی 
از دوستان بابک زنجانی می خواهند این پرونده را آنقدر بزرگ کنند که بابک زنجانی 
فراموش شود. بابک زنجانی تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود. قدرت پول بابک 
زنجانی بیرون از زندان را هم اداره می کند. بسیاری از کسانی که به من تهمت می زنند 

و من را تحت فشار می گذارند پشتشان بابک زنجانی است.

نوبت اول


