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قیمت سبد نفتی اوپک به باالی ۶۲ دالر رسیدانرژی

| قيمت سبد نفتى اوپك از مرز 62 دالر فراتر رفت.به گزارش كائنات و به نقل از شانا؛قيمت سبد نفتى اوپك به 
62 دالر و 32 سنت به ازاى هر بشكه رسيد، در حالى كه قيمت اين شاخص در روز پيش از آن 60 دالر و 93 سنت بود.

سبد نفتى اوپك شامل انواع نفت خام توليدى در 14 كشور عضو اين سازمان است.

| وزير نفت در پاسخ به پرسشى درباره همكارى  نكردن 
با كشــورهاى چين و روســيه در پروژه هاى نفتى گفت: تنها 
قراردادى را امضا مى كنم كه با عزت باشــد و به هيچ وجه براى 

خوشايند ديگران از منافع ملت ايران نمى گذرم.
به گزارش كائنات و به نقل از شــانا، بيژن زنگنه در نشســت 
خبرى با اصحاب رســانه ضمن گراميداشــت چهلمين سالروز 
پيروزى انقالب اسالمى در پاسخ به پرسش خبرنگار «خبرگزارى 
موج» درباره نامه 72 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در 
مورد ادعاى بى ميلى وزارت نفت براى مذاكره با كشورهاى چين 
و روســيه درباره پروژه هاى نفتى ايران گفت: برخى ادعاهايى 
مى كنند، اما هيــچ دليلى براى آن ارائــه نمى كنند، مانند اين 
موضوع كه من درباره FATF به مقام معظم رهبرى نامه نوشته ام 

كه هر چقدر تكذيب مى كنم، مورد قبول واقع نمى شود.
وى افزود: آنان كه مى گويند ما تمايلى براى همكارى با چين 
و روسيه نداريم، دليل شان چيست؟ ما تنها يك قرارداد مهم در 
دوره پس از برجام امضا كرديم كه مربوط به طرح توسعه فاز 11 
پارس جنوبى با كنسرسيومى متشكل از شركت فرانسوى توتال، 
شاخه بين المللى شــركت ملى نفت چين (CNPCI) و شركت 
پتروپارس ايران بود كه سهم شركت چينى در آن 30 درصد بود 

و با اصرار هم آمدند.
وزير نفت ادامــه داد: اكنون كه توتال طرح توســعه فاز 11 
پارس جنوبى را ترك كرده اســت، شركت چينى مجرى طرح 
توسعه شده است و باز هم اصرار داريم كه چينى ها در اين پروژه 
حضور يابند. براى توسعه بخش شمالى و جنوبى ميدان آزادگان 
هم قبول كرديم كه با شــركت ملى نفت چين (سى ان پى سى) 
مذاكرات خارج از مناقصه انجام دهيم؛ براى ميدان نفتى يادآوران 
هم قبول كرديم كه با شــركت ســاينوپك چين مذاكره خارج 
از مناقصــه انجام دهيم، منتها آنها بنا به مالحظات خودشــان 
اكنون فعال نيســتند و ما نمى توانيم جواب فعــال نبودن آنها 
را بدهيم.زنگنه با اشــاره به نامه 72 نفر از نمايندگان مجلس 
شوراى اســالمى گفت: در اين نامه درباره استقبال نامناسب از 
رئيس جمهورى چين مواردى مطرح شده است، من مسئوليتى 
در قبال اســتقبال از وى ندارم و نبايد در اين باره جوابگو باشم 
و ارتباطى به وزارت نفت ندارد و هر كشــورى پروتكل استقبال 
خودش را دارد.وى تاكيد كرد: من به همكارى با چين و روسيه 
عالقه مند هســتم، اما پيش تر هم گفته ام كه براى امضاى يك 
قرارداد دوطرفه هر دو طرف مذاكره بايد رضايت داشته باشند 
و من نمى توانم به جاى هــر دو طرف امضا كنم و با اطمينان به 
شما مى گويم كه كدام قرارداد بوده كه طرف مقابل راغب به امضا 
بوده است و من امضا نكرده ام؟وزير نفت تصريح كرد: من فقط در 
مقابل يك ملت تعظيم مى كنم و آن ملت ايران است و در مقابل 
هيچ كشور، دولت و ملت ديگرى تعظيم نمى كنم. من خدمتگزار 
مردم ايران هســتم و اولويت من تامين حداكثرى منافع ملت 
ايران اســت كه براى اين راه حاضرم از همه داشــته هاى خود، 
حتى آبرويم بگذرم، اما حاضر نيستم براى خوشايند ديگران از 
آبروى ملت ايران بگــذرم و تنها قراردادى را امضا مى كنم كه با 
عزت و بر اســاس منافع ملت ايران امضا شود؛ من در آخر عمر 
خود به دنبال اين نيستم كه از من تعريف و تمجيد شود، بلكه 
فقط به دنبال تامين خواسته هاى ملت ايران و رضايت خداوند 
هســتم.زنگنه درباره بخشــى از متن نامه نمايندگان مجلس 

شوراى اسالمى مبنى بر «قرارداد سوآپ نفت با روسيه» گفت: 
ما قرارداد معامله نفتى با كشــور روسيه داشــته ايم، اما هرگز 
براى سوآپ نفت با روسيه قراردادى نداشته ايم و نمى دانم چرا 
عده اى حرف هاى بى پايه و اســاس مى زنند؟ البته نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى وظيفه دارند دغدغه هاى خود را مطرح 
كنند، اما گاليه اصلى من از افرادى اســت كه اطالعات غلط به 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مى دهند.وزير نفت در پاسخ 
به خبرنگار «خبرگزارى ميزان» درباره برنامه هاى وزارت نفت 
براى ساماندهى به وضع مصرف بنزين گفت: براى ساماندهى و 
مديريت مصرف بنزين تنها 2 راه داريم كه يكى افزايش قيمت و 
ديگرى سهميه بندى است و گفتم تا جايى قيمت را مى توان باال 
برد كه مردم تحمل كنند كه عده اى به ويژه در فضاى مجازى از 
اين گفته من برداشت بد كردند، در حالى كه منظور من اين بود 
كه تا جايى كه مردم قبول دارند، بايد قيمت را باال ببريم و همه 
هدف ما تامين منافع و رضايت مردم است.زنگنه افزود: مجلس 
شوراى اسالمى براى 10 سناريو در هفته پيش رأى گيرى كرد، 
اما هيچ كدام در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى رأى 
نياورد. هم طرح ديگرى در كميسيون انرژى مجلس رأى گيرى 
شد كه با بيش از 90 درصد مخالف رد شد. هدف دولت از اصالح 
قيمت بنزين،  درآمدزايى نيست، بلكه برنامه دولت جلوگيرى از 
قاچاق و كاهش مصرف اســت. با تمهيداتى كه انديشيده شده 
است امســال از مهرماه بنزين وارد نكرده ايم و تا سال آينده هم 
بنزين وارد نخواهيم كرد. وى افزود: در دور نخســت تحريم ها 
يكى از نقاط هدفى كه آمريكا بر پايــه آن ملت ايران را تحريم 
كرد، تحريم بنزين بود و ما اين تهديد جلوگيرى از واردات بنزين 
به ايران را برداشتيم و خوشبختانه هيچ مشكلى در تامين بنزين 
كشور نداريم. خوشــبختانه ذخاير بنزين وضع بسيار مطلوبى 
دارد و توليد خوبى هم داريم، اما باز هم تاكيد مى كنم مشــكل 
بنزين بايد در كارخانه هاى خودروســازى پيگيرى شود. سرانه 
مصرف بنزين در خودروهاى ما باالســت و بايد مشكل بنزين را 
در سامانه حمل ونقل جســت و جو كرد.زنگنه تاكيد كرد: البته 
قاچاق وجود دارد و قاچاق گازوئيل بيشتر از بنزين است و قيمت 
گازوئيل تقريبا نزديك به بنزين است و زيادتر هم قاچاق مى شود 
و اگر يكى را به تنهايى اصالح قيمت كنيم، فاصله بيشــتر شده 
و باز هم قاچاق و فساد بيشــتر مى شود، بنابراين بايد با برخورد 
يكپارچه همه اركان نظــام، اين مجموعه را به صورت هماهنگ 
اصالح كنيم تا به نتيجه مطلوب دســت يابيم و نبايد از مسئله  
بنزين به عنوان وســيله اى براى تخريب جريان ها عليه يكديگر 
استفاده كرد.وى با اشاره به اينكه روش هاى غيرقيمتى نيز براى 
ساماندهى وضع بنزين وجود دارد، اما سخت و هزينه بر هستند، 
افزود: مصرف بنزين ما در كشور باالست، اما مردم خودرويى را 
اســتفاده مى كنند كه به آنها عرضه  مى شود و سرانه مصرف در 
خودروهاى ما باالست. ما مى توانيم مصرف گاز طبيعى فشرده 
(سى ان جى) را در كشــور باال ببريم، اما متاسفانه هيچ كارخانه 
خودروسازى در كشور حاضر نيست خودروى پايه  گازسوز توليد 
كند.وزير نفت در پاســخ به پرسشــى درباره پرونده كرسنت و 
حواشــى پيرامون آن گفت: موضوع كرسنت در مرحله نخست 
رأى اعتماد من از مجلس شوراى اسالمى مطرح شد و تمام فشار 
آن جلســه هم درباره اين موضوع بود و من آنجا توضيح دادم و 
رأى آوردم، در رأى اعتماد دوم، اما اين موضوع مطرح نشــد و 

من رأى آوردم و امروز اين موضوع دوباره مطرح شــده است و 
باز هم من پاسخ مى دهم.زنگنه افزود: كرسنت پرونده اى زنده 
اســت كه عده اى با لجبازى و ندانستن قواعد بين المللى در اين 
موضوع ما را در يك چاه عميق انداختند و من در اين ســال ها 
با تالش بسيار ســعى كردم كشــور را از اين چاه عميق بيرون 
بياورم. ما در فرآيند داورى بسيار خوب عمل كرديم تا جايى كه 
داورى نزديك به صدور رأى بود، اما كارشــكنى هايى انجام شد 
كه صدور رأى براى چند ماه به تأخير افتاد و من مجاز نيســتم 
اين جزئيات را شرح دهم، اما اميدواريم با اقدام هاى حقوقى كه 
دنبــال مى كنيم، وضع اين پرونده دوباره به نفع ما شــود و اين 
اعدادى كه برخى مطرح مى كنند به نفع طرف كرســنت است. 
متاسفانه ما تا به موفقيت نزديك مى شويم، يك عده اين اعداد 
را مطرح مى كنند.وزير نفت در پاســخ به پرسشى درباره برخى 
شايعات مبنى بر مخالفت وزير نفت با پااليشگاه سازى و نيز تمايل 
نداشتن شركت هاى نفتى براى استخدام فارغ التحصيالن رشته 
مهندسى نفت دانشگاه ها گفت: اينكه گفته مى شود من دشمن 
پااليشگاه سازى هستم، به هيچ وجه صحيح نيست. سياست هاى 
اصل 44 و قانون به ما اجازه نمى دهد پااليشگاه سازى در دولت 
دنبال شود و پااليشگاه هاى دولتى نيز واگذار شده است و بخش 
خصوصى بايد در ايــن زمينه ســرمايه گذارى كند.ما موافقت 
اصولى براى پااليش روزانه 2 ميليون بشكه خوراك را داريم كه 
600 هزار بشــكه از اين مقدار مربوط به پااليشگاه هاى كوچك 
براى پااليش نفت خام و ميعانات گازى است و مجوز هاى الزم در 
اين بخش را اعطا و ظرفيت سازى نيز كرده ايم و بخش خصوصى 
بايد استقبال و ســرمايه گذارى كند. ما آماده حمايت از بخش 
خصوصى براى ســرمايه گذارى در اين بخش و حتى استفاده از 
ظرفيت هاى صندوق توسعه ملى هستيم.وى برخى از بندهاى 
نامه نمايندگان مجلس درباره مجوز ندادن براى سرمايه گذارى 

در بخش شيرين سازى ميعانات گازى را خنده دار خواند و گفت: 
آيا ميعانات گازى شــيرين مشــكل صادرات ندارد و مشكل ما 
در اين ميان فقط ترش بودن ميعانات گازى اســت؟! عمليات 
پااليشگاه هاى ستاره خليج فارس و ســيراف و پتروشيمى هاى 
برزويه و بوعلى شيرين ســازى ميعانات گازى است كه البته به 
اينها توجه نمى كنندزنگنه با اشــاره به اينكه عده اى به سادگى 
مى گويند صادرات فرآورده ســاده تر از نفت خام است و معلوم 
نيست با چه توجيهى اين مطالب را مطرح مى كنند، گفت: مگر 
مصرف فرآورده كشورهايى مثل افغانستان چقدر است و ما بايد 
روزانه 60 هزار تن صادرات فرآورده داشــته باشيم و نخستين 
كارى كه پس از تحريم انجام داديم، افزايش 300 هزار بشكه اى 
خوراك پااليشــگاه هاى داخلى بود كه مساوى با توليد فرآورده 
بيشتر شد كه بايد بخشى از آن صادر شود. صادرات مرزى انجام 
مى شود، اما نمى توانيم آمار و اطالعات و مقاصد آن را بيان كنيم.
وى همچنين تاكيد كرد: عده اى مى گويند چرا در كشــورهاى 
ديگر پااليشگاه خارجى خريدارى نمى شود و به اين موضوع توجه 
نمى كنند كه پااليشگاهى كه مالكيت آن در اختيار ما باشد، اما 
تحت حاكميت كشور ديگرى باشد، به صورت كامل در اختيار 
ما نيست و كشــورها به راحتى مى توانند جلو فعاليت در كشور 
خودشــان را بگيرند و اين طور نيست كه بگوييم ملك ماست و 
هر كارى دوست داريم انجام دهيم و دقت نمى كنند كه مسئله 
حاكميت با مالكيت متفاوت اســت.زنگنه تصريح كرد: شركت 
ملى نفت ايران در ميدان رام واقع در درياى شمال انگليس همراه 
با شركت انگليسى بى پى سهم داشت و وقتى تحريم ها اعمال شد، 
براى مدت چهار ســال فعاليت اين ميدان متوقف شد و از دفتر 
كنترل سرمايه هاى خارجى (OFAC، يكى از سازمان هاى وزارت 
خزانه دارى آمريكا)، مجوز گرفتند تا بتوانند دوباره توليد از اين 

ميدان آغاز شود كه باز هم در دوره تحريم پول را به ما ندادند.

برایخوشاینددیگرانازمنافعملتنمیگذرم
وزیر نفت: 

فعالیت های شرکت نفت و گاز مارون 
تشریح شد

| مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و 
گاز مارون، تعامل صنعت با محيط پيرامونى را 
مهم دانست و گفت: از محل صرفه جويى ها براى 
ارتقا و بهبود زندگى ســاكنان محيط پيرامونى 
شــركت نفت و گاز كارون تــالش مى كنيم.به 
گزارش كائنات و به نقل از شانا، حميد كاويان 
ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر، در تشريح 
فعاليت هاى شــركت بهره بردارى نفت و گاز مارون گفت: اين شركت از 
سال 79 به عنوان يك شركت مستقل پايه گذارى شد و وظيفه راهبرى 
ميدان هاى مارون آســمارى و بنگستان، شادگان آسمارى و بنگستان و 
كوپال آسمارى و بنگســتان را برعهده دارد.وى ادامه داد: هدف اصلى 
شركت هاى بهره بردارى توليد اســت. در حوزه عملياتى شركت نفت و 
گاز مارون، پس از انقالب 362 حلقه چاه حفارى، توســعه و راه اندازى 
شده اســت، همچنين با هدف توليد صيانتى و افزايش ضريب بازيافت، 
دو ايستگاه تزريق گاز در مارون و كوپال راه اندازى شده است.كاويان با 
اشاره به تغييرات شــرايط چاه ها در طول اين سال ها با توجه به افزايش 
ســن و لزوم اجراى الزام هاى كيفى محصول اظهار كرد: پس از انقالب، 
واحدهاى نمك زدايى تكميل و راه اندازى شد و در واحدهاى مارون 3 و 
5 افزايش ظرفيت از 55 هزار بشكه در روز به 110 هزار بشكه در روز را 
داشتيم. پروژه احداث نمك زدايى بنگســتان مارون با ظرفيت 55 هزار 
بشكه و نمك زدايى آسمارى و بنگستان كوپال با ظرفيت 110 هزار بشكه 
نفت نيز هم اكنون در دست اقدام اســت. همچنين عمده ايستگاه هاى 
تقويت فشــار ما پس از انقالب راه اندازى شــده اند.وى اظهار كرد: در 
بحث جمع آورى گازهاى همراه فعاليت هاى خوبى انجام شــده اســت. 
پس از انقالب دو ايستگاه مارون بنگستان و كوپال در قالب طرح آماك 
راه اندازى شده اند. در مارون 3 و 6 با شــركت هاى خصوصى قراردادى 
منعقد شده است، طبق اين پروژه در مارون 3 گازهاى ترش جمع آورى 
مى شود و پس از شيرين سازى شدن به سيستم باز مى گردد. در مارون 
6 نيز در قراردادى پنج ساله شركت خصوصى كار را آغاز كرده و در حال 
اجراى فاز فنى اســت. در آينده از توانمندى هاى پتروشمى و هلدينگ 
خليج فارس استفاده خواهد شد و گازهاى مارون 5 ،مارون 3 ،مارون 4 
و كوپال جمع آورى مى شــوند. همچنين از سال 90 با طرح هايى كه به 
ابتكار همكاران شركت اجرايى شده است، روزانه 25 ميليون فوت مكعب 
گاز جمع آورى مى شود.كاويان تصريح كرد: توسعه مخزن خامى مارون 
شرايط ويژه اى از لحاظ فشار و حرارت دارد. در اين مخزن چاه ها حفارى 
شده اند و در برنامه توليد هستند و اين طرح يك بخش توسعه اى هم دارد 
كه براى آن پروژه اى تعريف شده و در حال پيگيرى است.وى افزود: پس 
از انقالب نزديك 2 ميليون متر خطوط لوله جريانى و اصلى در شــركت 
مارون راه اندازى شده است. در بحث اندازه گيرى نفت خروجى واحدهاى 
مارون به پااليشگاه نيز سيستم هاى جديدى به نام فلو كامپيوتر طراحى، 
نصب و راه اندازى شــد. اين تجهيزات خطاى انســانى را حذف مى كند 
و دقت بســيار بااليى دارد.كاويان با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط 
زيست گفت: در سال هاى گذشته 9 حلقه چاه تزريق پساب حفر كرديم. 
خوشــبختانه امروز بيش از 97 درصد پساب توليدى شركت نفت و گاز 
مارون را به چاه هاى دفعى تزريق مى كنيم و محيط آلوده نمى شود.وى 
تصريح كرد: در گذشته از روش هاى سنتى براى احياى چاه ها استفاده 
 MOS- مى شد و متاسفانه نفت سوزى داشــتيم، اما امروزه دستگاه هاى
MOT خريدارى شــده و احياى چاه ها بدون آلودگى محيط زيســت و 

سوزاندن نفت انجام مى شود.
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