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گازرسانی به 12هزار روستا
در سه سال تدبیروامید
معاون وزیرنفت ومدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران می گوید :درسه سال دولت
تدبیر وامید ،بیش از12هزار روســتای
کشور از گازطبیعی بهرهمند شدهاند.
حمیــد رضــا عراقــی در ســفربه

استانهای گلستان و مازندران به منظور
ید از روند گازرسانی دراین استانها
بازد 
درنشست با خبرنگاران ،گفت :با اجرای
طرحهای جدید گازرســانی ،هماکنون
بیش از 300هزارکیلومترشبکه انتقال
رصد روستا
رکشــورایجاد و  68د 

گاز د
زیرپوشش گازطبیعی قرارگرفته است.
معاون وزیرنفت با یــادآوری تالش
دســتاندرکاران و رویکــرد دولــت
درگازرســانی به روســتاها بــا هدف
محرومیتزدایی تصریح کرد :با تالش
انجام شــده وحمایت دولت تــا پایان
امســال ،گاز به زاهدان خواهد رسید و
آخرین مرکز استان کشور از این نعمت
الهی برخوردار خواهد شد.
وی همچنیــن با اشــاره به ظرفیت
بــاالی ارزآوری گفــت :گاز ،ظرفیت
ارد و در قــرن 21
صــادرات باالیــی د 
تواند منبعی مفید برای کشور باشد.
می 
عراقی همچنین با بیان این که باید
برای ورود بــه بازارهای جهــان آماده
باشــیم ،اظهارکرد :با مصرف بهینه گاز
باید بســترهای بینالمللی صادرات آن
اضافه و ازمحل درآمد حاصل از صادرات
آن ،صنایع بــزرگ ،همچنین فناوری و
ســرمایههایی جدید برای نسل آینده
ایجــاد شــود .وی اظهارکــرد :روزانه

700میلیون مترمکعبگازطبیعی تولید
شــود که حدود سه درصد

و مصرف می
آن (12میلیــون مترمکعــب) واردات
ازترکمنســتان اســت که خیلی قابل
توجه نیست؛ اما بخشی از نیازهای ما را
درشمال کشور تأمین میکند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
ایــران گفــت :اگرچه امــکان دریافت
گازبیشــترازاین کشــور وجود دارد اما
برد ارتباط
برد – 
شود به صورت 
تالش می 
با این کشور را حفظ کنیم.
وی با اشــاره به این که ترکمنستان
دردولــت قبل،مقداری طلــب ازایران
داشته اســت ،افزود :متأسفانه دربرخی
موارد مشاهده شــده که آنها تهدید به
قطع گاز کرده اند.
عراقــی اظهارکرد :بــا تالشهایی
که درحال انجام اســت و بــا همراهی
مردم ،اجازه به وجــود آمدن بحران در
استانهای شمالی کشور را نخواهیم داد.
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وزارت نفت به اجرای مسئولیتهای اجتماعی توجه ویژه دارد
بیژن زنگنه سهشــنبه ،هفتم دیماه در برنامه
«فرمول یک» که از شبکه یک سیما پخش شد ،در
پاسخ به پرسشهای مردمی از طریق پیامک گفت:
ما بنزین آلوده نداریم ،امــا هنوز نمیتوانیم در همه
شهرهای کشــور بنزین یورو  ٤توزیع کنیم ،البته به
همه کالنشهرها بنزین یورو  ٤میدهیم ،آلودگی هم
تنها به بنزین مربوط نمیشود بلکه نداشتن معاینه
بد ســوخت در خودروها که
فنی خودروها ،مصرف 
باید از طریق معاینه فنی حل شود و نباید در این باره

اغماض کرد ،از جمله این دالیل به شمار میآیند.
وی افزود :برخی خودروهای فرسوده را «که در
تهران تردد میکنند ،باید اســقاط یا از شهر خارج
کرد ،چنین مسائلی ســبب آلودگی میشود ،ما ٣٠
درصد تولید بنزین یورو  ٤داریم و در کالنشــهرها
این بنزین توزیع میشــود ،بقیه شهرها هم به امید
خدا با وارد مدار شدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
اصالح میشود اما چیزی به نام بنزین آلوده به هیچ
وجه نداریم .وزیر نفت در پاسخ به پرسشی در این باره
که با آمدن شرکتهای حفاری خارجی ،شرکتهای
حفاری داخلی بیکار میشــوند ،گفت :شرکتهای
حفاری خارجی اصال نیامدهاند ،پیش از آمدن من به
چند دکل حفاری خارجی
وزارت نفت در دوره جدید ،
در خلیج فارس فعالیت میکردند که برخی به دلیل
ید کردیم ،اما گفتیم که در
نیاز قراردادهایشان را تمد 
ید از توان شرکتهای ایرانی بهره گیرند.
کارهای جد 

شرکتهای خارجی باید از طریق مناقصه
برنده شوند

ورود شــرکتهای خارجی
تاکیــد کرد :

زنگنه
برای توســعه میدانهای نفتی به ایران سبب ایجاد
کار برای ایرانیها میشود ،شرکتهای خارجی باید
در مناقصه شرکت کنند و اگر قیمتهای آنها خوب
شوند و دلیلی ندارد که در
باشد ،در مناقصه برنده می 
شرایط رقابتی به آنها کار سپرده نشود و بهطور حتم
باید از طریق مناقصه برنده شوند.
زنگنه در پاسخ به پرسشــی در باره بحث کمبود
گاز در برخی مناطق کشــور گفت :هماکنون  ٨٨تا
رصد از جمعیت کل کشــور در زمستان از گاز
 ٨٩د 
برند و مشــابه این شــرایط در دنیا
طبیعی بهره می 
ارد که ظرف یک سال و نیم آینده به  ٩٤تا ٩٥
وجود ند 

درصد میرسد .وی ادامه داد ٩٤ :تا  ٩٥درصد بخش
شهری کشور از نعمت گاز برخوردارند ،اگر سیستان
و بلوچستان به حساب نیاید ،این رقم به باالی  ٩٧تا
رصد جمعیت ما شهری
 ٩٨درصد میرســد ٧٠ ،د 
است و بیش از  ٦٠درصد روستاهای ما اکنون از گاز
استفاده میکنند.
وزیر نفت تصریح کــرد :تعدادی روســتاهای
پراکنده بسیار دور وجود دارد که نمیتوانیم به آنها
گازرســانی کنیم و معیاری گذاشتیم که اگر هزینه
یک علمک از  ٦میلیون تومــان باالتر رود ما آنها را از
گازرسانی با خط لوله خارج میکنیم و به روشهای
دیگر گاز را به آنها میرســانیم که این تعداد در کل
رصد است.
کشور تنها حدود سه تا چهار د 
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استخدام  ١٥٠دانشجوی نخبه نفتی در
سال جاری

زنگنه همچنین درباره استخدام دانشجویان
دانشــگاه صنعت نفت گفت :ما باید تفکر این که
هر فردی که در دانشــگاه نفت درس میخواند،
لزوما باید در دولت استخدام شود ،کنار بگذاریم،
برای این که نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و در
دولت نیاز نداریم .وی ادامه داد :پیش تر تعدادی
از نخبگان دانشــگاه صنعت نفت را اســتخدام
میکردند که این با مشکالت زیادی روبهرو بوده
فرآیند اقدام کردیم

است و ما برای ساماندهی این
و اجازه گرفتیم که نه تنها نخبههای دانشگاه نفت
بلکه نخبههای دیگر دانشگاهها را در صورت نیاز
بدون آزمون کتبی با مصاحبه اســتخدام کنیم.
وزیر نفت یادآور شد :برای امسال مجوز استخدام
 ١٥٠نفــر را دریافــت کردیم ،فکر کنم ســال
آینده هم بتوانیم برای تعــدادی مجوز بگیریم،
فرآیند اســتخدامی برای نخبههای دانشــگاه
نفت اکنون به جریان افتاده اســت ١٥٠ ،نفر را
امسال و تعدادی را هم برای سال آینده استخدام
میکنیم ،اما همه به دنبال اســتخدام در دولت
نباشند .وی عنوان کرد :اگر  ٥٠میلیارد دالر در
صنعت نفت کشور ســرمایهگذاری شود که رقم
اد میتوان
دور از ذهن هم نیست و با پنج تا  ٦قرارد 

چنین کاری کرد ،ما برای این شــرکتهایی که
میخواهند در بخش نفت فعال شوند ،با کمبود
نیرو روبهرو میشویم.

سرمایهگذاری درعمران مناطق
اطراف تاسیسات نفتی

وزیر نفت در باره تالشها بــرای زدودن فقر از
چهره عسلویه گفت :برای رسیدگی به شهرستان
عسلویه و مردم آن منطقه بســیار تالش کردهایم
و ســعی میکنیــم بــه فعالیتهای مربــوط به
مسئولیتهای اجتماعی ( )CSRتوجه زیادی داشته
باشیم ،فعالیتهایی از قبیل محوطه سازی ،ساخت
پارک ،مدرسه و حتی برگزاری کالسهای کنکور
برای بچهها ،دو سالی است که برای دانش آموزان
آن منطقه کالس کنکور برگزار میکنیم و این سبب
رصد قبولی آنان در کنکور شــده ،از این
باال رفتن د 
رو تعامل ما با مردم منطقه و شــورای شهر عسلویه
خوب است.زنگنه با اذعان و قبول این که جلوههای
خشن فقر نباید در کنار تاسیسات نفتی باشد ،گفت:
در این باره با آقای رئیس جمهوری هم صحبت کردم
و ایشان هم دستور دادند ،از این رو مجوز گرفتیم که
سه درصد هزینههای سرمایهگذاری را صرف بهبود
اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و زیربناهای محیط اطراف
تاسیسات نفتی کنیم.

تولید نفت داشته باشیم

باید قدرت
پیشبرد حرفمان در اوپک 

برای
خود را در توافق تاریخی اخیر این سازمان
وزیر نفت گفت :اعضای اوپک منفعت 
میبینند؛ از این رو کشــورهای بزرگ و تعیین کننده بهطــور معمول توافق را اجرا
میکنند.
وزیر نفت ادامه داد :اقتدار یک کشور در اوپک و هر جای دیگر به ابزارها ،امکانات
و توانمندیهایی است که در اختیار وزیر یا آن مقام مسئول قرار میگیرد ،اقتدار در
اوپک هم تابع ظرفیت تولید است و اگر بخواهم کمی دقیقتر بگویم ،ظرفیت مازاد
تولید است.

تواند در اوپک حرف
تولید داشته باشد ،می 
تاکید کرد :اگر کشوری ظرفیت 

زنگنه
بزند ،وی گفت :ما باید قدرت داشته باشیم تا حرفمان پیش رود.
تولید نفت خام

تولید و ظرفیــت

 وزیر نفت ادامه داد :ما این بــار با قدرتی که در
داشــتیم و آن هم حاصل اجرایی شــدن برجام و لغو تحریمها بود ،توانستیم موفق
شویم ،ما با بیش از یک میلیون بشــکه ظرفیت تولید و قدرت تولید نشان دادیم که
خود عمل کنیم.
میتوانیم به گفتههای 

