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اخبار

ايران در نشست اوپک پالس
شرکت ميکند

ايران عضو کميته نظارتي مشترک وزيران اوپک پالس
نيست ولي در نشست کميته نظارتي وزراي اوپک پالس در ماه
آينده ميالدي شرکت خواهد کرد.
طبق گفته يکي از نمايندگان اوپک پالس ،ايران قرار است
در ماه آينده ميالدي در نشست کميته نظارتي وزراي اوپک
پالس شرکت کند.
ايران به دليل تحريمهاي آمريکا و کاهش توليد نفت ،عضو
کميته نظارتي مشترک وزيران اوپک پالس نيست اما طبق
گفته يکي از نمايندگان اين ائتالف ،در نشست سوم مارس (13
اسفند) شرکت خواهد کرد .سازمان کشورهاي صادر کننده نفت
و متحدانش از جمله روسيه يک روز پس از اين نشست براي
تعيين سطح توليد در ماه آوريل ديدار خواهند کرد.
با توجه به اينکه ليبي و ونزوئال هم قب ً
ال در اين نشست
شرکت کردهاند ،بنابراين حضور ايران در نشست اعضاي اين
کميته چندان هم غيرعادي نيست.
با اين حال ،حضور ايران در اين جلسه کمتر متداول
بوده آن هم در شرايطي که احتمال برداشته شدن تحريمهاي
آمريکا بر صادرات نفت اين کشور وجود دارد .اگر صادرات نفت
ايران از سر گرفته شود و بشکههاي نفت آن به بازارهاي جهاني
راه يابند ،تالشهاي اوپک براي از بين بردن مازاد توليد طي
همهگيري ويروس کرونا پيچيده تر خواهد شد.
طبق پيشبيني ريستاد انرژي ،اگر تحريمهاي نفتي ايران
برداشته شود ،توليد اين کشور تا  2023از  4ميليون بشکه در
روز فراتر ميرود.

تجهيزات پااليشگاههاي گازي
از سازندگان داخلي تامين ميشود

مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي گاز ايران
گفت :شرکت ملي گاز و مجتمع گاز پارس جنوبي در قطب
اقتصادي کشور همواره در کنار شرکتهاي دانشبنيان هستند
و از اقدامها و دستاوردهاي اين شرکتهاي سازنده استقبال
ميکنند.
به گزارش شرکت ملي گاز ايران ،مسعود زردويان ديروز
(دوشنبه ،چهارم اسفندماه) در آيين گشايش دوازدهمين
نمايشگاه صنعت نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي در عسلويه،
اظهار کرد :وجود شرکتهاي توانمند ،سازنده قطعات و
تجهيزات و تأمينکننده اقالم مورد نياز صنعت عظيم گاز در
کشور ،فرصتي مناسب براي افزايش توان و ظرفيت متخصصان
داخلي است.
وي با اشاره به تأمين و استفاده از قطعات و تجهيزات
داخلي در پااليشگاههاي گازي کشور ،تصريح کرد :مجتمع گاز
پارس جنوبي اکنون بيشترين نياز خود را در حوزه خريد قطعات
و تجهيزات از سازندگان و شرکتهاي داخلي و پارک علم و
فناوري تأمين ميکند و اميدواريم اين مهم با رشد و شکوفايي
بيشتري تداوم داشته باشد.
مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي گاز هدف از
برگزاري اين نمايشگاه را تکميل زنجيره تأمين در اين صنعت
عظيم و معرفي شرکتهاي داخلي و متخصصان سازنده در قطب
اقتصادي پارس جنوبي اعالم کرد.
در دوازدهمين نمايشگاه صنعت نفت ،گاز ،پااليش و
پتروشيمي در عسلويه  110شرکت فناور و دانشبنيان ،تازهترين
دستاوردهاي نوآورانه خود را به نمايش ميگذارند و توليدات
خود را که مرتبط با حوزه نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي است
بهمدت چهار روز ارائه ميکنند.
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چهار برابر شدن صادرات فرآوردههای نفتی

وزير نفت گفت :صادرات فرآورده نفتي به دليل افزايش گاز رساني و
افزايش ظرفيت توليد پااليشگاه ها تقريبا چهار برابر شده و از  5.9ميليون
تن در سال  91به  23ميليون تن در سال  98رسيده است.
بيژن زنگنه ،در آيين بهرهبرداري رسمي از طرحهاي ملي انتقال،
توزيع و ذخيرهسازي فرآوردههاي نفتي با اشاره به سرمايه گذاري صورت
گرفته براي اجراي سه طرح خطوط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي به طول
 1000کيلومتر ،اظهار کرد :مجموع سرمايهگذاري اين طرح ها8500
ميليارد ريال بوده است که جا دارد از پيمانکاران اين طرح قدرداني کنم.
وي با بيان اينکه خط لوله گوره -جاسک ايرانيترين پروژه است
و همه تجهيزات آن از جمله خط لوله ،ورق و ...در داخل کشور ساخته
ميشود ،گفت :براي نخستين بار ميگويم تالشمان اين است جوشکاري و
لولهگذاري خط لوله گوره -جاسک تا پايان امسال تمام شود.
به گفته وزير نفت ظرفيت روزانه پااليش نفت خام کشور از 1.8
ميليون بشکه در سال  1392به بيش از  2.2ميليون بشکه رسيده است.
زنگنه با بيان اينکه توليد روزانه بنزين کشور از کمتر از  50ميليون
ليتر به  107ميليون ليتر و توليد روزانه گازوئيل از  94ميليون ليتر به
 113ميليون ليتر در سال  1398رسيده است ،اظهار کرد :در سال 1391
توليد بنزين يورو  4و  5صفر بوده و در سال گذشته به بيش از  76ميليون
ليتر رسيده و در گازوئيل نيز توليد گازوئيل با کيفيت يورو از  6ميليون
ليتر در اوايل سال  1392به  45ميليون ليتر در سال  1398رسيده است.
وزير نفت با بيان اينکه به روزهاي انتخابات رياست جمهوري نزديک
ميشويم؛ ميگويند پيروزي هزار پدر دارد و شکست يتيم است ،به ساخت
پااليشگاه ستاره خليج فارس اشاره کرد و گفت :تصميمهاي ساخت
پااليشگاه ستاره خليج فارس سال  1382طبق اسناد موجود گرفته و
موافقتنامه اجرايي آن امضا شد ،دوستان دولت بعدي آمدند ،دنبال کردند
و اين پااليشگاه را پيش بردند .همان قدري که زحمت کشيدند ما آن را
با جزئيات اعالم کرديم.
وي با اشاره به اينکه گفته ميشود نبوغ يک نفر پااليشگاه ستاره
خليج فارس را به پايان رسانده است ،مگر پااليشگاه با نبوغ ساخته
ميشود!؟ پااليشگاه با همت و مديريت ساخته ميشود ،افزود :همه
ميخواهند بگويند ما پااليشگاه ستاره خليج فارس را ساختيم و آن را به
نام خود تمام کنند .هميشه گفتهايم هرکسي ميخواهد اين پااليشگاه به
نام او باشد اشکالي ندارد و استقبال ميکنيم ،اما انصاف هم موضوع خوبي
است ،زحمات ديگران را خراب نکنند.
وزير نفت با اشاره به اينکه واحدهاي فرآيندي پااليشگاه ستاره خليج
فارس طبق استناد موجود در سال  1392حدود  41درصد پيشرفت
داشتند ،ادامه داد :اين پااليشگاه با مديريت و فداکاري مديران پيش رفته
است.
زنگنه با يادآوري اينکه در زمان تدريس «آشنايي با مديريت پروژه»
يکي از طرحهايي که فکر ميکردم بايد بهعنوان اغتشاش مديريت درس
داد نيروگاه شهيد رجايي بود ،تصريح کرد :وقتي سال  1368وارد وزارت
نيرو شدم با اين نيروگاه زمين مانده برخورد کردم .خيلي زحمت کشيديم
تا اين طرح را توانستيم تمام کنيم و از نظر مديريتي به آن نظام دهيم.
پس از اين پروژه به اين نتيجه رسيديم که بايد شرکتهاي پيمانکار
عمومي تأسيس شود .مپنا براي نيروگاه حرارتي و فرآب براي نيروگاه آبي
تشکيل شد.
وي تصريح کرد :اين نيروگاه هميشه در موضوع تدريس مورد توجهم
بود ،اما پس از ديدن پااليشگاه ستاره خليج فارس ديدم نيروگاه شهيد
رجايي در مقابل آن هيچ است .بايد اين پروژه را موضوع تدريس قرار
دارد ،اگر ميخواهيد اغتشاش مديريتي در يک طرح پيدا کنيد Tمن بدتر
از طرح ستاره خليج فارس در عمر کاريام نديدم .البته ساخت اين پروژه
ابتدا با روش خوبي آغاز شده است ،اما وقتي جلوتر رفت به جايي رسيد که
فقط بايد در دانشگاهها تدريس کرد ،اين افتخار ندارد.

وزير نفت با بيان اينکه من و همکارانم وقت مديريتي زيادي براي اين
پااليشگاه گذاشتهايم تا توانستيم اين پروژه را با زحمت و فشار انجام دهيم،
افزود :سردار عبدالهي ،فرمانده پيشين قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا به نقل
از يکي از فرماندهان ارشد سپاه که بازديدي از اين طرح داشتند برايم
نقل کردند اينجا (پااليشگاه ستاره خليج فارس) داعش حمله کرده است.
زنگنه با اشاره به اينکه همه کاري در اين پااليشگاه انجام شده بود،
اما به کار اصلي پرداخته نشده بود ،گفت :بسيار زحمت کشيده شد تا
اين پااليشگاه به توليد بنزين برسد .شرکتهاي اويک و اويکو بسيار
زحمت کشيدند تا توانستند اين پااليشگاه را راهاندازي کنند .همکاران
مديريتي شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز هر هفته به
اين پااليشگاه سفر کردند ،صدها ساعت وقت براي پروژه گذاشتم .ما منتي
نگذاشتيم ،زيرا وظيفهمان بود اين کار را انجام دهيم.
وي تصريح کرد :آنچه به ما رسيد نهتنها پيشرفت کم (پااليشگاه
ستاره خليج فارس) ،بلکه يک وضع مغشوش بود که با ادامه آن راه هرگز
به نتيجه نميرسيديم .مديريت کار را تمام ميکند .در پيشرفت مديريت
اصل است ،اصل توسعهها با انديشه درست مدبرانه است که نبايد آن را
دستکم گرفت.
براي خودتان افتخارهايي ميسازيد که هرگز وجود نداشته است
وزير نفت از همه افرادي که براي ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس
زحمت کشيدند قدرداني کرد و با تأکيد بر اينکه در اين پروژه همه بودند
و هيچکس نبايد تکخوري کند ،افزود :به زمان انتخابات رياست جمهوري
نزديک ميشويم ،عدهاي در اين چند سال بيکار ماندند و حاال تالش
ميکنند در انتخابات کاري کنند.
زنگنه در ادامه به نقل قولي اشاره کرد و گفت :در انتخابات رياست
جمهوري قصابي در گرگان کانديدا شد ،از وي دليلش را پرسيدند گفت
اين روزها وضعم بسيار خوب است ،به اين دليل که همه ميخواهند ببيند
قصابي که کانديدا شده کيست و به همين دليل ميآيند و از من گوشت
ميخرند ،درسته که رئيسجمهور نميشوم ،اما رئيس صنف قصابان گرگان
که ميشوم.
وي افزود :حاال عدهاي بيکار بودند و دائم به وزارت نفت فحش
ميدهند .آخر افتخارات شما چه بوده است!؟ براي خودتان افتخاراتي
ميسازيد که هرگز وجود نداشته است .اگر از زاويه مديريتي بخواهيم
درباره کارهايي که انجام داديد بحث کنيم ميبينيم بسياري از آنها
افتخارات نيست ،سيئات است.
وزير نفت تصريح کرد :اگر حرف نميزنيم به اين دليل نيست که زبان
نداريم ،دليلش اين است که وقت نداريم.
زنگنه با قدرداني از شرکتهايي که طرحهاي ملي انتقال ،توزيع و
ذخيرهسازي فرآوردههاي نفتي را انجام دادند ،اظهار کرد :فعاليتهاي
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران زياد ديده نميشود ،اما جا دارد
از زحمات آنها قدرداني شود .ما  13هزار کيلومتر خطوط لوله اصلي انتقال
نفت و فرآورده داريم که روزانه يک ميليون و  500هزار بشکه نفت و

انرژی

فرآورده نفتي را براي مصارف داخلي انتقال ميدهند.
وي با اشاره به توسعه فناوري در کشور و با بيان اينکه لولههاي کشور
همگي در ايران ساخته ميشود ،گفت :خط لوله گوره  -جاسک همانطور
که بارها گفتم ايرانيترين خطوط لوله نفت کشور است.
وزير نفت با اشاره به اينکه با بهرهبرداري رسمي سه خط لوله مهم
انتقال فرآورده کشور از تردد هزاران نفتکش جادهپيما جلوگيري ميشود،
افزود :خوشبختانه همه اين طرحها در اين دولت آغاز و در همين دولت
تکميل شد.
به گفته زنگنه ،جلوگيري از قاچاق سوخت و فرآورده را که به دليل
يارانهاي بودن آن در ايران رخ ميدهد از جمله مزاياي اجراي خطوط لوله
انتقال نفت و فرآورده عنوان کرد.
وي اجراي اين سه خط لوله را براي تامين فرآوردههاي شمال از مسير
تهران بسيار با اهميت دانست و با تاکيد بر ضرورت توسعه پااليشگاهها
و خطوط لوله افزود :ما ساخت چند خط لوله را در حال اجرا داريم که
مهمترين آن ،خط لوله انتقال فرآورده  26اينچ بندرعباس -سيرجان-
رفسنجان است که بنزين پااليشگاه ستاره خليج فارس را بتوانيم به مناطق
مرکزي بياوريم.
وزير نفت مجموع هزينه سه خط شازند -قم -ري ،نايين -کاشان -ري
و تبريز -خوي -اروميه را بيش از هشت هزار ميليارد تومان و  98ميليون
يورو عنوان کرد.
زنگنه ضمن اشاره به خط لوله گوره – جاسک و بيان اينکه همه
تجهيزات اين خط لوله در ايران ساخته ميشود ،گفت :جوشکاري و
لولهگذاري اين طرح تا پيش از پايان امسال تکميل ميشود ،اميدواريم
در ماههاي نخست سال آينده نخستين بارگيري نفت خام از جاسک را
داشته باشيم.
وزير نفت با بيان اينکه طرحهاي بهسازي و ارتقاي کيفي پااليشگاهها
نيز در اين سالها انجام شد ،گفت :بهسازي پااليشگاههاي تبريز ،بندرعباس
و اصفهان با حدود  2ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام شده که در نتيجه
اجراي اين طرحها 7 ،ميليون ليتر توليد بنزين افزايش يافته و کيفيت 10
ميليون ليتر بنزين و  11ميليون ليتر گازوئيل به يورو  4و  5ارتقا يافته
است.
زنگنه همچنين از دو طرح تثبيت ظرفيت پااليشي پااليشگاه آبادان
و واحد تصفيه نفت گاز ( )GHTپااليشگاه اصفهان بهعنوان دو طرح در
حال اجرا نام برد و توضيح داد :با بهرهبرداري از طرح تثبيت ظرفيت
پااليشي پااليشگاه آبادان مازوت توليدي اين پااليشگاه از  45درصد به
 26درصد ميرسد و کيفيت فرآورده اين پااليشگاه به يورو  5ارتقا مييابد.
پيشرفت اين طرح هماکنون بيش از  65درصد است و پيشبيني ميشود
فاز نخست آن سال  1400به بهرهبرداري برسد ،همچنين واحد تصفيه
نفتگاز ( )GHTو ارتقاي کيفي توليد پااليشگاه اصفهان نيز در حال
اجراست که انشاءاهلل واحد تقطير اين پااليشگاه اوايل سال آينده به
بهرهبرداري ميرسد.
وي با بيان اينکه از سال  1392تاکنون  44مجوز ساخت پااليشگاه
نفت خام و ميعانات گازي به ظرفيت روزانه  3ميليون و  100هزار بشکه
صادر کردهايم ،گفت :آنچه را که سهممان در قانون حمايت از توسعه
صنايع پاييندستي نفت خام و پتروپااليشگاههاست اجرا کرديم.
وزير نفت با اشاره به ريلگذاري براي آينده افزود :ما سند تأمين انرژي
بخش حملونقل کشور تا افق  1420را با تأکيد بر کارايي و بهينهسازي
مصرف سوخت تدوين کرديم و در تصويب شوراي عالي انرژي رسانديم.
زنگنه با تأکيد بر اينکه اگر به بهينهسازي در مصرف توجه نکنيم با
هيچ برنامه توليدي پاسخگوي نيازهاي کشور نخواهيم بود ،تصريح کرد:
گرچه افزايش توليد در بخش گاز و فرآوردههاي نفتي ضروري است ،اما
جوابگويي به نيازها ،تنها با تأکيد بر بهينهسازي مصرف تحقق مييابد که
نبايد از اين موضوع غفلت کرد.

