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وزیر نفت همزمان با دهه ی فجر و جش��ن 
چهل س��الگی پی��روزی انقالب در نشس��تی 
خب��ری ب��ا اهال��ی رس��انه و خبرن��گاران از 
دستاوردهای نفت در این سال ها سخن گفت.
بیژن زنگنه درباره ی مهم ترین دستاوردهای 
صنع��ت نفت در 40 س��ال پ��س از پیروزی 
انقالب اس��المی ایران گف��ت: صنعت نفت ما 
همیش��ه قبل  و بعد از پی��روزی انقالب مهم 
بوده اس��ت. با وجود همه فشارهایی که طی 
این س��ال ها به ما وارد ش��ده عملکرد صنعت 
نفت در چند بخش درخشان و قابل عرضه به 

جهان و مردم است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مجم��وع ذخایر 
هیدروکربور مایع قابل برداشت ایران در زمان 
پیروزی انقالب اس��المی 88 میلیارد بش��که 

بوده اظهار کرد: اکنون خوش��بختانه با وجود 
آنکه در این مدت 50 میلیارد بشکه از ذخایر 
را برداش��ت و مصرف کرده ی��ا فروخته ایم اما 
اکن��ون ذخای��ر باقیمانده ب��رای آینده 160 
میلی��ارد بش��که مع��ادل نفت خام اس��ت که 
به ط��ور تقریبی دو برابر ش��ده اس��ت. زنگنه 
ذخای��ر قابل برداش��ت گاز طبیع��ی ایران در 
ابتدای پیروزی انقالب اس��المی را 9 تریلیون 
مترمکع��ب اعالم کرد و افزود: این رقم اکنون 
به 33 تریلیون مترمکعب رس��یده اس��ت. به 
گفت��ه ی وزیر نفت، مقدار تزری��ق به میادین 
نفتی در دوره ی پیروزی انقالب اسالمی 2/7 
میلیون مترمکعب در روز بوده اس��ت. اما در 
سال 97 به بیش از 77 میلیون مترمکعب در 
روز رسیده که این موارد دستاوردهای بزرگی 

برای صیانت از ثروت فراوان ملت ایران است. 
زنگنه در ادامه گزارش عملکرد 40 س��اله ی 
صنعت نفت توضیحاتی درباره برداش��ت گاز 
از می��دان مش��ترک پارس جنوب��ی ارائه کرد 
و ب��ا بیان اینکه مردم همواره نس��بت به این 
میدان گازی مش��ترک حساس هستند اظهار 
کرد: امروز برداشت گاز ایران از پارس جنوبی 

بیشتر از قطر شده است.
وزی��ر نفت با اعالم خب��ر افتتاح چند طرح  
مه��م گف��ت: می��دان گازی پارس جنوبی تا 
قبل از پیروزی انقالب اس��المی کشف نشده 
فعالیت های��ی در آن  از س��ال 1375  ب��ود. 
میدان آغاز ش��د و از س��ال 1376 در دولت 
نخست اصالحات، نخس��تین قراردادها برای 
توسعه ی پارس جنوبی امضا شد. طی فعالیت 
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هشت س��اله ی دول��ت اصالح��ات، پن��ج فاز 
پارس جنوبی به مدار تولید آمد و پنج فاز دیگر 
نیز در حال اج��را بود. پس از آن قراردادهای 
توس��عه ی فازهای بع��دی پارس جنوبی امضا 
ش��د و تا سال گذش��ته 21 فاز پارس جنوبی 
در م��دار تولید قرار گرفت. در حال حاضر نیز 
چهار پاالیشگاه فازهای-13، 22، 23 و 24 با 
ظرفیت ورودی 110 میلیون مترمکعب آماده 

افتتاح با حضور رئیس جمهور هستند.
زنگنه با بی��ان اینکه 3 میلیارد فوت مکعب 
گاز از دری��ا ب��رای ای��ن پاالیش��گاه ها تأمین 
می ش��ود اظهار کرد: 2 میلی��ارد فوت مکعب 
از گازه��ای یادش��ده از س��کوهای خود این 
 فازهاس��ت و ی��ک میلی��ارد فوت مکع��ب از 
ف��از-14 خواهد ب��ود. با افتتاح ای��ن فازها و 
تکمیل بخ��ش دریایی آنه��ا و تکمیل بخش 
دریای��ی ف��از-14، از کل پارس جنوب��ی تنها 
پاالیش��گاه فاز-14 باقی می مان��د. حتی اگر 
این پاالیش��گاه هم وارد مدار تولید نش��ود باز 
ه��م ظرفی��ت آن در دریا به ان��دازه ی 27 فاز 
قابل استفاده خواهد بود. افتتاح این طرح ها با 
ارزش 10 میلیارد دالر ما را نس��بت به جلوتر 
می برد و بر اس��اس آن، برداشت روزانه ایران 

بسیار فراتر خواهد رفت.
وی درباره ی برداش��ت نفت خ��ام از میادین 
غرب کارون گفت: در س��ال 92 برداشت از این 
میادین 70 هزار بش��که در روز بود اما تا پایان 
امس��ال به 350 هزار بشکه خواهد رسید. بدین 
معنا که طی پنج س��ال مقدار تولید از میادین 
غرب کارون پنج برابر می شود. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه برداش��ت از سایر میادین مشترک نیز 
ادامه داش��ته تصریح کرد: تعهد ما در زمینه ی 
گازهای مش��عل که در اثر س��وختن آنها مردم 
به ویژه در خوزستان آزار می بینند اینست که تا 
دو سال و نیم آینده و قبل از پایان دولت تدبیر 
و امید این موضوع حل و فصل ش��ده و گاز در 

حال سوختن نزدیک به صفر برسد.

زنگن��ه درباره ی اح��داث پایانه ی صادراتی 
در خ��ارج از خلیج فارس توضیح داد: پایانه ی 
جاس��ک را به عن��وان پایانه ی ص��ادرات نفت 
در خ��ارج از خلیج ف��ارس انتخ��اب کرده ایم. 
عملی��ات احداث خطوط لول��ه و مخازن برای 
این ط��رح آغ��از ش��ده و مطالع��ات احداث 
پایان��ه ی صادرات��ی نیز انجام گردی��ده تا در 
اواخر س��ال 99 بهره ب��رداری از این پایانه ی 
جدی��د در دریای عمان محق��ق گردد. وی با 
بیان اینکه زمینه برای احداث پاالیش��گاه ها و 
پتروش��یمی ها در این منطقه فراهم می شود 
اعالم کرد ک��ه تاکنون دو مجوز برای احداث 
پاالیش��گاه از وزارت نفت دریافت شده است. 
وزیر نفت با بیان اینکه توسعه ی ظرفیت های 
س��اخت داخل از مهم ترین اتفاقات سال های 
اخی��ر ایران اس��ت گفت: در ح��ال حاضر از 
لحاظ مهندسی و پیمانکاری، در بخش دریا و 
خش��کی در زمره ی کشورهای کارآمد منطقه 
هستیم که می توان گفت تقریباً تمامی نصب ها 
و راه اندازی ها توسط متخصصان ایرانی انجام 
می ش��ود. افزون بر این، قادر به ساخت بخش 
مهمی از تجهیزات غیردوار نیز هستیم و این 
از دس��تاوردهای مهم انقالب اس��المی است. 
زنگن��ه از مج��وز 6 میلی��ارد و 200 میلیون 
دالری ب��رای امض��ای قرارداد ب��ا پیمانکاران 
ایران��ی خبر داد و گفت: ش��رط ای��ن مجوز، 
استفاده ی حداکثری از ظرفیت های ساخت و 
اجرای متخصصان داخلی است. البته بخشی 
از ای��ن منابع مالی باید از ب��ازار داخل تأمین 
شود که نخستین اقدامات مربوط به آن دیروز 
با فروش در بازار س��رمایه انجام شده و ادامه 
خواهد داش��ت. هدف این ابتکار بس��یار مهم 
ایجاد اش��تغال برای پیمانکاران و سازندگان 

داخلی است.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد: هرکس ادعایی 
ب��رای فروش نفت دارد می تواند مراجعه کند؛ 
زیرا ش��رایط عرضه از طریق ش��رکت بورس 

انرژی ایران اعالم ش��ده اس��ت. هر هفته نیز 
عرض��ه اتفاق افت��اده ام��ا موفقیت آمیز نبود. 
چراکه هرکس ادعا کند، می تواند با تغییراتی 
در اطالعیه ی عرضه نفت بفروش��د، می تواند 
مراجع��ه کند و ما اس��تقبال می کنیم. زنگنه 
افزود: اینکه می گوین��د وزارت نفت می تواند 
هفته ای یک میلیون بش��که نف��ت در بورس 
ان��رژی عرضه کن��د ام��ا عمداً نمی فروش��د 
کاماًل کذب اس��ت تا مقاوم��ت ملت را در هم 
بری��زد و م��ن در صف اول مقاومت هس��تم؛ 
زی��را اینجا مس��أله ملت ایران و چهل س��ال 
خون شهداس��ت که نمی توان از آنها گذشت. 
بیش��ترین کاری که می توانستیم انجام دهیم 
ای��ن بود که بگوئیم بیایی��د ریالی بخرید؛ که 
این یعنی خروج سرمایه، اما باز هم نتیجه ای 

حاصل نشد.
وی ش��رایط وزارت نفت ب��رای عرضه ی نفت 
در بورس انرژی را پرداخت پول و خراب نکردن 
بازار امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کرد و گف��ت: باید تفاوت های فروش نفت خام و 
م��واد غذایی را بدانیم؛ اما خیلی ها برای مذاکره 
می  آیند ام��ا دیگر مراجعه نمی کنن��د. در بازار 
نف��ت نمی توان پ��ول نگرفت و نف��ت داد. پول 
نفت عرضه ش��ده در بورس حتم��اً باید وصول 
شود. ش��رط دیگر اینس��ت که در بازار ما ورود 
نکنند. چون چیزی به فروش نفت کشور اضافه 
نمی کن��د. مثاًل وقت��ی هند با امتی��از معافیت، 
مقدار مش��خصی نف��ت از وزارت نفت می خرد 
کش��ور اگر آنها نیز به هند نفت بفروش��ند هیچ 

کمکی به کشور نمی کند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه در صنعت نفت 
با وجود همه مشکالت با قدرت، امید و تالش 
خس��تگی ناپذیر برای توسعه ی صنعت نفت و 
رف��اه مردم کار می کنیم اظه��ار کرد: صنعت 
نف��ت در نوک پیکان اصل��ی جنگی قرار دارد 
که آمریکا به ط��ور غیرقانونی، یک جانبه و به 
تحری��ک کوردالنی مثل منافقین و با حمایت 
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اس��رائیل و اشرار منطقه علیه ملت ایران آغاز 
کرده است.

وی ب��ا بیان اینکه تمرک��ز حمله ی آمریکا 
بر صنعت نفت کشور اس��ت ادامه داد: هدف 
نخس��ت آمریکا به صفر رساندن درآمد ایران 
از ص��ادرات نفت خام اس��ت و اگ��ر موفق به 
تحقق این هدف نش��ود ت��الش می کند مانع 
نقل و انتقال پول صادرات نفت، کش��ور شود. 
عمده ی صادرات ای��ران فرآورده های نفتی و 
فرآورده های پتروش��یمی اس��ت ک��ه آمریکا 
تالش می کند جلوی ص��ادرات آنها را بگیرد 
و در ص��ورت صادرات نی��ز نگذارد پول آن به 
مصرف تأمین نیازهای مردم برس��د تا کمبود 
و گرانی حادث ش��ده و م��ردم دچار ناراحتی 
و نگران��ی گردن��د. ما همه ی ت��الش خود را 
به کار می گیریم تا نگذاریم آنها موفق ش��وند. 

همان ط��ور که ترام��پ در نوامبر هم با وجود 
قولی ک��ه مبنی بر به صفر رس��اندن صادرات 
نف��ت ایران به م��ردم آمری��کا داده بود اعالم 
کرد این امر شدنی نیست. در نتیجه به هشت 
کشور برای خرید نفت ایران معافیت داد و به 
ی��اری خداوند در آینده نیز نخواهد توانس��ت 

چنین کاری انجام دهد.
زنگنه با تأکید بر اینکه ما مرد ایس��تادگی 
و مقاوم��ت هس��تیم گفت: ما ایس��تاده ایم تا 
مقاومت کنیم و نگذاریم دشمن دستاوردهای 
ملت ما را هدر دهد. ما به مقاومت مان افتخار 
می کنیم و امیدواری��م هم مردم این مقاومت 
را از م��ا بپذیرند و هم خداوند... تا روس��فید 

باشیم.
وزیر نفت ادام��ه داد: با قاطعیت می گویم 
که با هم��ه ی اس��تعدادمان، تمامی راه های 

فکر شده، گفته ش��ده و امکان پذیر را دنبال 
کرده ایم اما نمی توانیم موارد را افشا کنیم. هر 
روز چندصد نفر در دفتر کنترل سرمایه های 
خارج��ی )OFAC(، از س��ازمان های وزارت 
خزانه داری آمریکا، مسائل را لحظه به لحظه 
دنبال می کنن��د و هر لحظه ب��ه افراد تلفن 
می زنن��د و می گویند مان��ع کارهای وزارت 
نفت و ش��رکت ملی نفت ایران ش��وند. این 
خبرها به م��ا هم می رس��د و در مقابل باید 
به گونه ای عمل کنیم که جلوی کارهای آنها 

را بگیریم.
زنگنه افزود: خداوند به ملت ایران هوش و 
اس��تعداد عطا کرده و به مجموعه ی نظام نیز 
توانایی و بلوغ داده تا در کنار هم و در سایه ی 
رهبر انقالب بتوانیم بار این ش��رایط خطیر را 

به خوبی به مقصد برسانیم.


