
  

انرژی 4
در حاشیه هیئت دولت

زنگنه: در مقابل حاشیه سازی ها جا نمی زنم

وزیرنفت در واکنش به حاشیه سازی های اخیر گفت: مقاومت می کنم 
و در مقابل این حاشیه سازی ها جا نمی زنم.

به گزارش شانا، به نقل از ایرنا، بیژن زنگنه امروز )چهارشنبه، پنجم 
تیرماه( در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این سوال که به تازگی حاشیه های زیادی را علیه شما ایجاده کرده اند و فکر 
می کنید که تا چه زمانی این حاشیه سازی ها ادامه داشته باشد؟ گفت: 
همانطور که گفته ام اگر این دوستان، وقت ما را نگیرندو بگذارند که کار 

کنیم، بر دشمنان غلبه می کنیم.
وی درباره دالیل دیدار برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: 

از خودشان بپرسید.
وزیرنفت درباره ادعای هندی ها مبنی بر جایگزینی نفت ایران با نفت 

وارداتی از آمریکا گفت: باید ببینیم که چه می شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:
وزارت نفت هم اکنون نفتی می فروشد که فسادی در 

آن نیست
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه زنگنه یکی 
از عناصر مهم و کلیدی دولت است، گفت: انتقادها و حمله های اخیر به 

وزارت نفت بودار و مشکوک است.
محمود صادقی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه وزیر 
نفت در طول عمر جمهوری اسالمی یکی از پیشگامان خدمت بوده است، 
گفت: وی یکی از افرادی بود که در زمان مرحوم شاهرودی در قوه قضاییه 

فهرست اموال و دارایی های خود را اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه زنگنه یکی از عناصر مهم و کلیدی دولت تدبیر 
و امید است، افزود: ممکن است در برخی امور دولت، نقدهایی داشته 
باشیم، اما این بخش )وزارت نفت( را تحسین می کنیم، به دلیل اینکه 

فعالیت های بسیاری در حوزه های مختلف انجام داده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت نفت در 
سال های گذشته )دولت های نهم و دهم( به دلیل خلق بابک زنجانی ها با 
مشکالت و گرفتاری هایی از جمله فساد مواجه بود، اما با ورود زنگنه به 
وزارت نفت تحوالت بزرگی در این وزارتخانه ایجاد شد. بعد از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( نیز سعی شد قراردادهای متعددی با شرکت های 
بزرگ منعقد شود که متاسفانه در این مسیر شاهد سنگ اندازی های 

بسیاری بودیم.
صادقی با بیان اینکه اگر بعد از برجام برخی موانعی ایجاد نمی کردند 
و ما با شرکت های بزرگ نفتی قراردادهایی منعقد می کردیم، برگشت 
برخی  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  می شد،  سخت تر  تحریم ها 
نمایندگان مجلس که انتقادهایی به وزارت نفت و شخص وزیر وارد 
تا نفت کشور به  می کنند معتقدند بابک زنجانی هایی داشته باشیم 
فروش برسد، اما معتقدم هم اکنون ما نفت می فروشیم که فسادی 

در آن نیست.
زنگنه جزو قهرمانان ملی است، برخی از پشت به قهرمانان ملی خود 

خنجر می زنند
قهرمان  به عنوان  باید  که  است  وزیرانی  جزو  زنگنه  کرد:  عنوان  وی 
ملی از وی تقدیر شود، نه اینکه از روبه رو ترامپ صنعت نفت ایران را 
تحریم می کند و از پشت نیز برخی در داخل خنجر بزنند. این رفتار کامال 

ناجوانمردانه است.
زنگنه فعالیت کاسبان تحریم را کساد کرده است

برخی  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده 
می خواهند به نقاط قوت دولت روحانی ضربه بزنند، گفت: بنده تاکنون 
و  معتقدم هجمه ها  اما  ندارم،  و  نداشته  نفت  وزارت  با  ارتباطی  هیچ 
انتقادهای اخیر به زنگنه غیرمنصفانه و به نوعی بودار است، وی سدی 
در برابر کاسبان تحریم بوده، از این رو جای تعجب ندارد که با چنین 

هجمه هایی مواجه شود.

ادعاهای ۲ نماینده مجلس شورای اسالمی نادرست بود
توضیحات وزارت اطالعات درباره نفوذ در وزارت نفت

یک مقام آگاه در وزارت اطالعات نسبت به اظهارات دو تن از نمایندگان 
مجلس درباره نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی 

از مدیران وزارت نفت واکنش نشان داد.
به گزارش شانا به نقل  از ایرنا، در پی انتشار خبری در بعضی از رسانه ها 
به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر نفوذ در 
وزارت  مدیران  از  تعدادی  با  ارتباطات یک خانم  به واسطه  نفت  وزارت 
نفت با هدف اخالل و تصمیم سازی در جهت خواسته های دشمن، یک 
مقام آگاه در وزارت اطالعات ضمن نادرست خواندن خبر یادشده گفت: 
محتوای پرونده های امنیتی تنها در اختیار مراجع ذی صالح امنیتی قرار 
می گیرد و بیان اتهام هایی از این دست توسط هر فرد یا مراجع دیگری 

فاقد اعتبار است.

اخبار
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 معاون وزیر نفت اعالم کرد:

وستاها ثبت رکورد جدید گازرسانی به شهرها و ر

ومات موفقیت سازگاری با کم آبی است  اتحاد ملی و فراسازمانی ملز

جدید  رکورد  ثبت  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
گازرسانی به شهرها و روستاها، اعالم کرد: در شرایط 
فعلی بالغ بر 30 هزار شهر و روستای کشور به شبکه 

گاز متصل شده اند.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظر 
تربتی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک هزار و 147 
شهر و نزدیک به 29 هزار روستای کشور از نعمت گاز 
طبیعی برخوردارند، گفت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم 
تاکنون 172 شهر، 14 هزار و 570 روستا، 17 نیروگاه و 
بیش از 40 هزار واحد تولیدی و صنعتی به شبکه گاز 

کشور متصل شدند.
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: با توسعه بیش 
شاهد  مختلف  های  بخش  در  گاز  صنعت  پیش  از 
بهره مندی خانوار بیشتری از نعمت گاز هستیم و این 
فعالیت ها سبب ایجاد رفاه عمومی، محرومیت زدایی، 
رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست شده 

است.
برنامه  تکمیل  با  این  از  پیش  تا  کرد:  تاکید  وی 
گازرسانی، شاهد سبز شدن بسیاری از شهرهای کشور 
بودیدم و با گازرسانی به آخرین شهرها و روستاهای باقی 
مانده از این پس استان های سبز خواهیم داشت و گام 
باقی  به شهرها و روستاهای  پرونده گازرسانی  گام  به 

مانده بسته می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، افزون بر 
بخش های خانگی و تجاری، هم اکنون تعداد نیروگاه 
تعداد  و  واحد   85 به  گاز  شبکه  به  متصل  برق  های 
صنایع و واحدهای تولیدی تحت پوشش گاز کشور به 

97 هزار و 638 مورد افزایش یافته است.
تربتی با بیان اینکه امسال، گازرسانی به 20 شهر و 
سه هزار و 62 روستای جدید در دستور کار شرکت ملی 
گاز ایران قرار گرفته است، اظهار کرد: همچنین امسال 
آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 17 شهر و حدود چهار 

هزار روستای جدید در برنامه بوده ضمن آنکه مطابق 
با مصوبات شورای اقتصاد، گازرسانی به هفت هزار و 
600 واحد جدید صنعتی و تولیدی در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به روند رو به توسعه گازرسانی 
به شهرها، روستاها و واحدهای تولیدی و صنعتی در 
این  در  گازرسانی  پروژه  افتتاح چند  و  مازندران  استان 
درصد  مجموع، 97  در  اکنون  هم  کرد:  اعالم  استان، 

خانوار شهری و روستایی استان مازندران از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند بوده و گازرسانی به 212 واحد صنعتی 
و تولیدی در این استان مطابق با مصوبات شورای اقتصاد 

در حال اجراست.
تربتی با اشاره به برنامه گازرسانی به یک شهر و 306 
طرح   10 اجرای  با  مازندران  استان  در  جدید  روستای 
پرونده  بندی،  زمان  برنامه  اساس  بر  گفت:  جدید، 

گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان سرسبز تا 
سال 1400 بسته می شود.

   وی در پایان خاطرنشان کرد: پازل گازرسانی به شهرها 
و روستاهای کشور با بهره مندی آخرین مناطق بدون 
نزدیک  آینده  در  و  است  تکمیل  حال  در  گاز  از  بهره 
شاهد بسته شدن پرونده گازرسانی به همه شهرها و 

روستاهای باالی 20 خانوار کشور خواهیم بود.

شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
مهندسی آب و آبفای کشور با بیان اینکه برای موفقیت 
نیاز  فراسازمانی  و  ملی  اتحاد  کم آبی،  با  سازگاری 
راه حل هاست.  بهترین  از  یکی  سازگاری  است،گفت: 
افزایش تولید، توسعه، اخذ وام و رقابت برای دریافت 

نقدینگی مشکل ما را حل نمی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا کشفی 
اظهار  کم آبی  با  سازگاری  همایش  از  روز  سومین  در 
بارش های کشور همچنان  تمام  امروز علیرغم  داشت: 
233 شهر با تنش آبی مواجه اند که ناشی از عدم وجود 
سامانه مناسب، ذخیره سازی، خط انتقال و تصفیه خانه 
است. تنش های مالی هم که روز به روز بیشتر می شود. 
پروژه ها  به  بودجه  اختصاص  عدم  و  نقدینگی  کمبود 

باشیم.  این صنعت  نیاز  نتوانیم جوابگوی  باعث شده 
به  منجر  نیز  تحریم  از  ناشی  تنش های  اینکه  ضمن 
جابه جایی  و  اساسی  کاالهای  تامین  جهت  مشکالتی 

وجوه و خرید تجهیزات شده است.
وی افزود: با وجود این تنش ها، مشکالت مربوط به 
درخواست های  همچنین  و  ساختارها  انسانی،  منابع 

روزافزون از مردم نیز وجود دارد.
شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
سازگاری  کمیته  گفت:   کشور  آبفای  و  آب  مهندسی 
کشاورزی،  وزارت  نیرو،  وزارت  از  متشکل  کم آبی  با 
ذی ربط  نهادهای  سایر  و  زیست  محیط  صنعت، 

می توانند برای حل مسئله سهیم باشند.
کم آبی  و  مالی  تنش  با  سازگاری  کرد:  تاکید  وی 

یکی  باشد. سازگاری  برای مشکالت  راه حلی  می تواند 
از بهترین راه حل هاست. افزایش تولید، توسعه، اخذ 
وام و رقابت برای دریافت نقدینگی مشکل ما را حل 

نمی کند.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله حفظ کیفیت در هر 
شرایطی است، گفت: باید هر روز وضعیت آب را رصد 
کرده و نظارت داشته باشیم و از هدر رفت آب جلوگیری 
کنیم. یکی از ساز و کارها بازچرخانی آب و پساب است 
و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق قدم های موثری در این 

رابطه برداریم.
کشفی با تاکید بر اینکه جلوگیری از مصرف انرژی در 
تاسیسات آبفا یکی از ملزومات است، افزود: با توجه به 
نرخ پایین آب ممکن است انگیزه ای برای این کار نداشته 

مدیریت  و  تاسیسات  در  مصرف  کاهش  اما  باشیم 
داریی های فیزیکی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: روز به روز نقدینگی پروژه ها کم 
می شود و با توجه به تورم، قدرت خرید کاهش می یابد. 
بنابراین ضروری است دارایی هایی را که داریم نگهداری 
کنیم. یکی از راه ها پرداختن به قراردادهای بلندمدت و 

نتیجه محور است.
با کم آبی،  اینکه برای موفقیت سازگاری  بیان  با  وی 
اتحاد ملی و فراسازمانی نیاز است، افزود: در کشورها، 
حمایت  و  می شوند  تشکیل  آب محور  دولت های 
و  دانشمندان  سیاسی،  مسئولین  قانون گذاران، 
بودن  مهندسین و ذی نفعان در تالش و در کنار هم 

صورت می گیرد.

سخنگوی دولت:
زنگنه بهترین شخص برای اداره امور نفت در دوران تحریم است

 سخنگوی صنعت برق:
تغییر ساعات اداری در 29 استان اجرایی شد

سخنگوی دولت گفت: در شرایط تحریم، زنگنه بهترین شخص برای اداره 
امور نفت، از تولید تا فروش است.

پنجم  )چهارشنبه،  امروز  ربیعی،  علی  ایرنا،  از  نقل  به  شانا  گزارش  به 
تیرماه( در حاشیه نشست هیئت دولت درباره ادعای دو تن از نمایندگان 
مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم گفت: 
این مسئله ای نیست که من بخواهم موضع دولت را درباره آن مطرح کنم. 
اما موضع دولت درباره شخص آقای زنگنه این است که ایشان یک وزیر کارآ 
و کاربلد است. وی در شرایط تحریم، بهترین شخص برای اداره امور نفت از 

تولید تا فروش است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه من شب گذشته به مطالبی که درباره زنگنه 
گفته می شود، نگاه می کردم، افزود: گفته اند از وقتی زنگنه آمده، صادرات 
نفت ایران کمتر شده است. من آمارها را نگاه می کردم، قبل از برجام، فروش 
نفت ایران به یک میلیون و 350 هزار بشکه در روز رسیده بود و این یعنی 

بیش از 200 هزار بشکه نفت بیشتر از دوران دولت قبل.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر هم نسبت به آقای زنگنه درباره توسعه 
میدان های نفت و گاز و لغو قراردادها مطرح می شود. یک مورد لغو قرارداد 
بوده است که چند سال قرارداد آن مسکوت مانده بود؛ در حالی که در دوران 
وزارت آقای زنگنه، زمینه بیش از پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری در فاز 11 

پارس جنوبی فراهم شد.
ربیعی با بیان اینکه هیچکدام از ایرادات درباره زنگنه چه در حوزه فروش و 
چه در بخش استخراج نفت و گاز وارد نیست، تصریح کرد: دولت فکر می کند 
دوران آقای زنگنه با وجود همه فشارها، دوران سخت و موفقیت آمیزی بوده 
است. من دو روز قبل به وزارت اطالعات رفتم و با کارشناسان ضدجاسوسی و 

هم کارشناسان اقتصادی صحبت کردم.
سخنگوی دولت ادامه داد: در مورد دستگاه  پوز، وزارت اطالعات توضیح های 
الزم را داد و نه  ربطی به زنگنه دارد و نه مسائل فسادآوری در این ماجرا رخ 
داده است. عدد 10 میلیارد هم عدد صحیحی نبوده است. من فکر می کنم 

وزارت  این مسائل  اظهارنظر درباره  صاحب صالحیت ترین دستگاه درباره 
اطالعات است.

شواهد حاکی از ارتباط کارمند یک شرکت اروپایی برای جمع آوری اطالعات 
بوده است

وی با بیان اینکه یک خانمی بازداشت شده که کارمند یکی از شرکت های 
اروپایی است، عنوان کرد: معموال شرکت های خارجی با دستگاه هایی که کار 
اجرایی دارند، در رقابت شرکتی، جمع آوری اطالعات هم می کنند. برای اینکه 
ببینیم این مسئله جاسوسی است یا خیر، باید اجازه بدهیم که مسئله از سوی 

دستگاه های ذی صالح بررسی و پرونده را به قوه قضاییه بدهند.
ربیعی افزود: آنچه برای من جالب است این است که مسئله ای که نیاز به 
اطالعیه دستگاهای امنیتی و یا قضایی دارد، از سوی یکی دو نماینده مجلس 

مطرح شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مسائل به گونه ای مطرح شد که یک زن 
جاسوسی می کرد و با 16 نفر هم ارتباط داشت و کیفیت این ارتباط را به 
خواننده واگذار کرده است، در حالی که این نوع بیان، اسالمی نیست و با 
اخالق شهید بهشتی هم به عنوان یکی از صاحبنظران و بنیانگذاران جمهوری 

اسالمی سازگاری ندارد.

وی با بیان اینکه به فرصت بیشتری نیاز داریم تا وزارت اطالعات تحقیقات 
بیشتری انجام دهد، گفت: اگر آن خانم جاسوس هست، قوه قضاییه حتما 
این مسئله را مطرح خواهد کرد، اما بر اساس شواهدی که مالحظه کردم و 
مسائلی که شنیدم، شواهد حاکی از ارتباط کارمند یک شرکت برای جمع آوری 

اطالعات بوده است. من به پرونده تشکیل شده دسترسی نداشتم.
ربیعی افزود: در دولت های نهم و دهم یکی از مسائلی که کمتر بیان شده 
است آن است که پس از هفت سال فرآیندهایی که در ستاره خلیج فارس 
طی شده بود، حداکثر 42 درصد بوده است. اصطالحی در میان فعاالن حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد مبنی بر خاک بازی. اقدام های اساسی 
برای احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در طول هفت سال )پیش از دولت 
یازدهم( فقط 42 درصد بوده است، اما در دولت یازدهم اتفاق بزرگی رخ داد 
و ما به سمت افتتاح رفتیم، بنابراین نمی شود خدمات آقای زنگنه را بیان نکنیم 

یا از آن صرف نظر کنیم.

ادارات  کار  ساعات  تغییر  طرح  اجرایی شدن  از  برق  سخنگوی صنعت 
در 29 استان و رایزنی برای اجرای آن در 2 استان باقی مانده با هماهنگی 

استانداری ها خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مصطفی رجبی مشهدی" شروع و خاتمه 
ساعات کار روزانه ادارات به میزان یک تا 1.5 ساعت زودتر را از ویژگی های 
این طرح عنوان کرد و گفت: به جهت خنکی هوا در ساعات آغازین صبح و 
استفاده از روشنایی روز، همچنین قرارگرفتن عمده ساعات اداری در ساعات 
غیر پیک، این طرح نقش قابل توجهی در کاهش بار مصرفی در ساعات گرم 

سال دارد.
وی تصمیم گیری درخصوص ساعات شروع و پایان کار ادارات را براساس 
اولویت ها و شرایط هر استان عنوان کرد که در مدت یک ماه یا کل فصل 

تابستان اجرا می شود.
رجبی مشهدی، برآوردهای هواشناسی را حاکی از افزایش یک تا 1.5 درجه ای 
دما در مرداد نسبت به تیر جاری ذکر کرد و خواستار تداوم اجرای برنامه در 

طول تابستان شد.
سخنگوی صنعت برق و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره 
به رایزنی با وزارت کشور و استانداری برای اجرای طرح در تهران، این استان 
را به جهت استقرار وزارتخانه ها و سازمان ها دارای شرایط ویژه ای عنوان کرد 
و افزود: در صورت توافق با اجرای طرح در این کالنشهر، اطالع رسانی انجام 

می شود.
وی 4 تا 5 درصد کاهش مصرف برق در هر یک از مناطق کشور را از اثرات 
مثبت این طرح در تابستان گذشته دانست که در تهران حدود 400 مگاوات 
و در تمام کشور حدود 2000 مگاوات کاهش بار شبکه برق را در پی داشته 

است.
سخنگوی صنعت برق کشور تاکید کرد: اجرای این طرح در استان ها از سوی 
صنعت برق مورد پایش قرار می گیرد و اداراتی که به دستورالعمل و ابالغیه 
استانداری ها کم توجهی کنند، نسبت به برخورد یا احیاناً قطع برق آنها اقدام 

خواهد شد.

روزنامه صبح ایران


