
  

انرژی 4
وزیر نفت عراق خبرداد

احتمال مذاکره برای کاهش بیشتر تولید اوپک و 
غیراوپک

وزیر نفت عراق پیش بینی کرد که توافق کاهش تولید نفت اوپک در 
نشست عادی ۱۷۶ اوپک تمدید می شود و احتمال مذاکره برای کاهش 

تولید بیشتر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ثامر الغصبان گفت: انتظار می رود سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( توافق کاهش تولید را در نشست هفته 
آینده تمدید کند و درباره کاهش بیشتر عرضه نفت که از یکم ژانویه ۲۰۱۹ 

اجرایی شده است، بحث شود.
توافق بین اوپک و متحدانش از جمله روسیه برای کاهش تولید روزانه 

۱.۲ میلیون بشکه ای تا پایان ماه جاری میالدی اعتبار دارد.
نشست های یکم و دوم ژوئیه )دهم و یازدهم تیرماه، نشست عادی ۱۷۶ 
اوپک و نشست ششم مشترک اوپک و غیراوپک( گام های بعدی این توافق 

را مشخص می کند.
وزیر نفت عراق گفت: تمدید این توافق حداقل در همین سطح خواهد 
بود زیرا چندان موثر نبوده است، تاثیر آن تا حد زیادی در به حداقل 
رساندن عرضه بیش از حد نفت به بازار بوده است، اما اکنون دیدگاه ها و 

درخواست هایی مبنی بر کاهش بیشتر تولید داریم.
الغصبان تصریح کرد: درباره این پیشنهادها در وین بحث خواهد شد.

وی به سطح دقیق کاهش تولید نفت اشاره ای نکرد.
بنابر اعالم منابع مطلع از موضوع، الجزایر ایده کاهش روزانه ۶۰۰ هزار 

بشکه  بیشتر را مطرح کرده است.
الغضبان گفت: شرکت آمریکایی اکسون موبیل تخلیه کارکنان را از یک 

میدان نفتی در جنوب عراق تکمیل کرده است.
اختالف در قراردادها و نگرانی های امنیتی جلو قرارداد ۵۳ میلیارد دالری 
با این شرکت نفت آمریکایی را گرفته است؛ هدف این قرارداد تقویت تولید 

نفت عراق در میدان های نفتی جنوب این کشور است.
غضبان در حاشیه کنفرانس نفت عراق در لندن گفت: ما اکنون روی 
پیش نویس نهایی قراردادمان کار می کنیم. مشکل درباره قیمت، تورم و 
تقلیل قیمت ها است که به جریان پول نقد و نحوه برخورد با قیمت و سود 

بستگی دارد و این کامال یک مشکل تکنیکی است نه سیاسی.

موافقت کویت با تمدید توافق کاهش تولید نفت

وزیر نفت کویت از موافقت این کشور با تمدید توافق کاهش تولید نفت 
تا پایان سال ۲۰۱۹ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، خالد الفاضل اعالم کرد: کویت از تمدید 
تولید  کاهش  برای  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  توافق 
نفت تا پایان سال ۲۰۱۹ میالدی حمایت می کند. وی گفت: کویت از 
همه تالش های کنونی برای بازگشت ثبات و آرامش به بازارهای جهانی 
نفت حمایت می کند. وزیر نفت کویت ابراز امیدواری کرد که تمدید 
این توافق بتواند به بهبود وضع بازار نفت، بینجامد. وی ضمن اعالم 
پایبندی کامل کویت به کاهش تولید براساس سهمیه های مورد توافق ابراز 
امیدواری کرد که همه کشورهای طرف این توافق، به رعایت سهمیه ها 
پایبند باشند. بر اساس این گزارش، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک  
به اجرای توافق کاهش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت که از 
ابتدای سال ۲۰۱۹ آغاز شده است و ماه جاری میالدی )ژوئن( به پایان 
می رسد، ادامه می دهند. ۱۴ کشور عضو اوپک در نشست ماه دسامبر 
۲۰۱۸ )آذرماه ۹۷( این سازمان در وین تصمیم گرفتند تولید نفت خود را 
۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. کشورهای غیرعضو اوپکی نیز متعهد 
شدند با کاهش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه ای در برنامه کاهش تولید مشارکت 
کنند. یکصدوهفتادوششمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک 
قرار است یکم ژوئیه )دهم تیرماه( در مقر دائمی این سازمان در وین برای 

تصمیم گیری درباره توافق کاهش تولید، برگزار شود.

وزارت نیرو تکلیف ۹۷ هزار چاه غیرمجاز را روشن می کند
در سال هایی که کشور با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کرد، 
چراغ خطر حفر غیرمجاز چاه ها و برداشت بیش از حد از این چاه ها نیز 
روشن شد، به طوریکه در ۵۱ سال اخیر ۱۳۱ میلیارد مترمکعب آب از 
مخازن زیرزمینی اضافه برداشته ایم. به همین دلیل تعیین تکلیف چاه های 

غیرمجاز در فصل اولویت های وزارت نیرو جا گرفته است.
به گزارش ایسنا، آمار و ارقام حاکی از آن است که در ۵۱ سال اخیر ۱۳۱ 
میلیارد مترمکعب و در ۱۵ سال اخیر ۷۵ میلیارد مترمکعب آب از مخازن 
آب زیرزمینی کشور اضافه برداشت داشته ایم و این برداشت ها باعث شده 
است که از ۶۰۹ دشت کشور، برداشت آب در ۳۶۶ دشت ممنوع اعالم 
شود. به طور کلی حدود ۸۰۸ هزار حلقه چاه در کل کشور وجود دارد که 
از این تعداد ۳۲۰ هزار حلقه غیرمجاز بوده و کل برداشت آب به صورت 
مجاز، ۴۹ میلیارد مترمکعب و به صورت غیرمجاز ۷.۳ میلیارد مترمکعب 
است و گفته می شود نیمی از چاه های غیرمجاز در مازندران، گیالن و 

آذربایجان غربی قرار دارند.
مسئوالن و کارشناسان بارها هشدار داده اند که آبخوان های زیرزمینی 
در خطر هستند و به همین دلیل یکی از برنامه های وزارت نیرو این است 
که چاه های غیرمجاز تعیین تکلیف شود، البته اعالم شده است که از ۳۲۰ 
هزار چاه غیرمجاز ۲۲۰ هزار چاه زیر ۲۰ متر است و برداشت قابل توجهی 

از آنها صورت نمی گیرد.
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تهدیدهای ترامپ را جدی نگیرید

و به افزایش است صادرات نفت ایران ر

کم آبی، حکایتی که همچنان باقی است

و  سرگذاشته  پشت  را  تحریمی  مقاومت  قله  ایران 
باوجود ادعای آمریکا مبنی بر صفر شدن فروش نفت، 
روند صادرات نفت در حال افزایش است؛ موضوعی که 
رئیس کل بانک مرکزی روی آن صحه گذاشته و بسیاری 
از کارشناسان نیز معتقدند که تأثیر تحریم بسیار کاهش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، آمریکا پس از خروج از برجام اعالم 
کرد که قصد دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند و به طور غیررسمی از عربستان سعودی و سایر 
تولیدکنندگان اوپک درخواست کرد تولیدشان را افزایش 
دهند، اما به رقم مشخصی اشاره نکرد. از آن زمان تا کنون 
گرچه بازار جهانی نفت شرایط پر تالطمی را پشت سر 
گذاشت، اما تیر ترامپ به سنگ خورد و نتیجه مطلوبش 

حاصل نشد.
صفر شدن صادرات نفت ایران، آرزوی واهی ترامپ

اعالم  صراحتاً  پیش  چندی  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
آرزوی  گرچه  ایران  نفت  صادرات  کردن  صفر  که  کرد 
آمریکایی هاست اما واهی بوده و به نتیجه نخواهد رسید. 
دو  اما  ندارد  دشمنی  کشوری  هیچ  با  منطقه  در  ایران 
کشور منطقه به دنبال آن هستند که با صدور بیانیه و 
صحبت های مختلف اعالم کنند که خروج ایران از بازار 
ندارد و ظرفیت های اعالمی آن ها  بازار  بر  تأثیری  نفت 
این صحبت ها  اما  ایران شود؛  نفت  جایگزین  می تواند 
حقیقت ندارد و در صورت اعالم، برداشت و ذخیره سازی 
این کشورها به تأیید رسمی هیچ سازمان و ارگانی نرسیده 

است.
ایران هیچگاه از  با بیان این که جمهوری اسالمی  وی 
نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکرده و هر کسی 
که از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند، باید تاوان 
جبران خسارت های آن را بپردازد، بیان کرده بود: برخی 
کشورها به دنبال آن هستند تا سه عضو پایه گذار اوپک را 
تضعیف کنند که این موضوع منجر به از بین رفتن اوپک 

خواهد شد.
وزیر نفت با تاکید به این مساله که پیکان تهدید آمریکا 
علیه مردم ایران به سمت نفت هدف گیری شده است، 
گفته بود باید با همراهی و همکاری همگان از این شرایط 

خطیر عبور کرد.
عربستان و امارات نمی توانند خالء نفتی ایران را پر کنند

زنگنه اما به تازگی نیز اعالم کرد که نه تنها عربستان و 
امارت بلکه هیچ کس نمی تواند خالء نفتی ایران را جبران 
کند و کشورها نمی توانند برای جبران خالء نفتی ایران 

اقداماتی را انجام دهند.
به گفته وی، بازار بی ثبات و شکننده است و این کشورها 
تمام تالش شان را می کنند تا با تبلیغات و کوچک نمایی 
اتفاقات، اجازه ندهند قیمت نفت افزایش یابد و قیمت را 

به زور پایین نگه می دارند که این اقداماتی است که در بازار 
توسط عده ای در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی و 

به خواست این دو کشور در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرده که این به ضرر مردم، کشورهای 
عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت است و حتی به ضرر 
مصرف کنندگان نیز است، چراکه در بازار ایجاد بی ثباتی 
بازار برای هیچ کشوری سودی  می کند و شکنندگی در 
ندارد و این نوسانات قیمتی که ظرف ۲۴ ساعت ۵ تا ۶ 
دالر قیمت نفت کاهش می یابد، به نفع هیچ کس نیست. 
فکر نکنید این به نفع مصرف کننده است چراکه در این 
شرایط هیچ فردی تکلیف خود را نمی داند و کشوری که 
تولیدکننده نفت بوده نمی داند نفت را نگه دارد یا بفروشد، 
لذا نوسان کم بازار نفت به نفع همه است و نوسان زیاد به 

نفع هیچ کس نیست.
صادرات نفت ایران در حال افزایش است

همچنین به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرد: ایران قله مقاومت تحریمی را پشت 
سرگذاشته و باوجود ادعای آمریکا مبنی بر صفر شدن 

فروش نفت، روند صادرات نفت در حال افزایش است.
وی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه رهبر معظم 

انقالب گفت: آمریکایی ها هر کاری که برای تحریم قادر 
به انجام بودند، اجرا کردند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نشانه مهم مبنی 
نیستند،  قائل  اهمیتی  تحریم ها  برای  مردم  اینکه  بر 
وضعیت بازار ارز است، افزود: امروز التهابی در بازار ارز 
وجود ندارد. مردم آگاهی یافته اند که دشمنان هرکاری که 
می توانسته اند انجام داده و تحریم ها بیشتر از این فایده ای 

ندارد.
پس  نداریم،  صادراتی  اروپا  به  ما  اینکه  بیان  با  وی 
نمی توانیم وارداتی داشته باشیم، تصریح کرد: یک راه حل 
این است که از ما نفت بخرند که گفتند در این موضوع 
مشکل دارند. راه دوم این است که اروپایی ها خط اعتباری 
بدهند تا بتوانیم از آنها کاال خریداری کنیم و چنانچه هر 
کدام از این کارها انجام شود، راه اندازی اینستکس حتی 

یک هفته نیز طول نمی کشد.
صادرات نفت ایران قابل افزایش است

در همین رابطه خطیبی کارشناس ارشد حوزه انرژی به 
ایسنا گفت: در گذشته و در شرایط تحریمی نیز صادرات 
نفت وجود داشت و در همان زمان نیز یک میلیون بشکه 
داشته  صادرات  می توانیم  بازهم  که  داشتیم  صادرات 

باشیم؛ چرا که ما سابقه پشت سر گذاشتن شرایط فعلی 
را داشته ایم.

با برنامه ریزی و تالش می توان  اینکه  با تاکید بر  وی 
کاکان در بازار جهانی نفت حضور داشت تصریح کرد: به 
اعتقاد من می توانیم به میزان تحریم های گذشته و حتی 
بیشتر از آن صادرات نفت داشته باشیم و من امیدوارم 
که دراین راه بتوانیم با اجرای سیاست های درست شاهد 
رشد فزونی باشیم. خطیبی با بیان این که تحریم کنندگان 
نیز می دانند که تحریم یک کشور تنها در کوتاه مدت تأثیر 
خواهد داشت ابراز کرد: بعد از یک مدت کشور تحریم 
شونده خود را با شرایط وفق می دهد و می تواند راهکارهایی 
را برای دور زدن این شرایط به وجود آورد و به همین دلیل 
که  گونه ای شده  به  فعلی کشور  که شرایط  باید گفت 

می توانیم بسیاری از تحریم های فعلی را دور بزنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید با برنامه ریزی، 
رایزنی و انجام کار مشترک وزارت خارجه و وزارت نفت 
در قالب یک دیپلماسی سیاسی خارجی مشکالت فعلی را 
برطرف کرد و من معتقدم در این شرایط می توانیم نه تنها 
تحریم ها را دور بزنیم بلکه توسعه صادرات را نیز داشته 

باشیم.

زراعی  بارش های خوب سال  با وجود  ایرنا-   - گچساران 
جاری، سایه سنگین نزدیک به یک دهه خشکسالی حکایتی 

است که همچنان باقی است.
شاید در نگاه نخست و با توجه به بارندگی های مطلوب 
امسال تصور شود که کشورمان از تنش های کم آبی و بحران 
خشکسالی های خارج شده اما تحلیل های متخصصان حوزه 
منابع آب این تصور را نوعی توهم و استنباط سطحی می دانند.

قابل  میزان  ذخیره  باعث  امسال  های  بارندگی  هرچند 
ابعاد گسترده  توجهی آب پشت سدهای کشور و کاهش 
بحران آب شد اما در بسیاری از نقاط کشور به دالیل مختلف 
امکان ایجاد زیرساخت هایی مانند سد و تغذیه مصنوعی 
سفره های زیرزمینی وجود ندارد و این امر لزوم مدیریت 

مصرف آب را صد چندان کرده است.
باور هستند که پیامدهای  این  پژوهشگران حوزه آب بر 
ناشی از خشکسالی های متوالی آنقدر زیاد است که بارندگی 
های خوب امسال نتوانسته است پیامدهای خشکسالی در 

سال های گذشته را جبران کند.
واقعیت این است که ایران با سرزمینی نیمه خشک جزو 
باید  آب  مدیریت مصرف  و  است  باران جهان  کم  مناطق 

همیشه مورد توجه شهروندان و مردم باشد.
حوزه  در  آب  وری  بهره  اگر  معتقدندکه  کارشناسان 
کشاورزی حدود ۱۰ درصد افزایش یابد بدون لطمه به تولید 
ملی قادر خواهیم بود به میزان چشمگیری کمبود این کاالی 

حیاتی را چبران کنیم.

آب در سرزمین رودخانه های خروشان
و  کهگیلویه  در  کشور  جوی  نزوالت  درصد   ۱۰ اینکه  با 
بویراحمد با یک درصد وسعت ایران می بارد، بخش عمده 

ای از این روان آبها بدون استفاده از استان خارج می شود.
براساس آمار موجود ساالنه هشت میلیارد متر مکعب آب 
در کهگیلویه و بویراحمد تولید که تنها ۱۳ درصد آن در این 

استان مصرف می شود.
در حالیکه کارشناسان آب مورد نیاز حوزه کشاورزان این 
استان را ۲ میلیارد متر مکعب برآورد می کنند اما تنها یک 
سد بزرگ با ظرفیت ۵۸۰ میلیون متر مکعب در کهگیلویه و 
بویراحمد وجود دارد آن هم سد کوثر است که بخش زیادی 
از آب آن برای مصرف آشامیدنی مردم استان های جنوبی 
کشور رهاسازی می شود به همین دلیل بارندگی های امسال 
نتوانسته است سایه سنگین خشکسالی را از این سرزمین 
دور کند. بنا به گزارش های رسمی در کهگیلویه و بویراحمد 
بیش از ۹۵ درصد آب های استان برای کشاورزی، دو الی 
سه درصد آن برای صنعت و بقیه نیز برای مصارف خانگی 

مصرف می شود.
متخصصان باال بودن سرانه آب آشامیدنی و سنتی بودن 
بخش عمده ای از کشاورزی را نگرانی های امکان کمبود آب 

در تابستان امسال عنوان می کنند.
گویند:  می  بویراحمد  و  کهگیلویه  آب  حوزه  کارشناسان 
سرانه مصرف آب در برخی نقاط کهگیلویه و بویراحمد به 
بیش از ۲۰۰ لیتر در شبانه روز می رسد در حالیکه سرانه آب 

مصرفی ایران ۱۵۰ لیتر است.
و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  ریزی شرکت  برنامه  معاون 
بویراحمد می گوید: به دلیل وجود تنها یک سد مخزنی در 
حال بهره برداری ذخیره مناسبی از بارانهای امسال صورت 
نگرفته به همین دلیل صرفه جویی در مصرف آب بسیار 
ضروری است. آرش مصلح اظهار داشت: ۱۵ دشت کهگیلویه 
و بویراحمد در سال های متمادی خشکسالی با افت شدید 
آب مواجه شدند و بارندگی های امسال نتوانسته این میزان 

کاهش سطح سفره های زیرزمینی را جبران کند.
افت آب در برخی ازدشت های استان مانند امامزاده جعفر 

در گچساران در سال گذشته به بیش از ۲۰ متر رسید.
کارشناسان میانگین افت آب در دشت های کهگیلویه و 

بویراحمد را ۱۰ متر در سال گذشته اعالم کرده بودند.
وی تصریح کرد: به دلیل کمبود اعتبار امکان ذخیره سازی 
آب های سطحی با استفاده از طرح های تغذیه مصنوعی 
وجود ندارد. مصلح با بیان اینکه هم اکنون سه هزار حلقه 
در  غیرمجاز  و  مجاز  آشامیدنی  و  چاه کشاورزی، صنعت 
دشت های استان وجود دارد گفت: برداشت های غیرمجاز 
و خشکسالی عامل افت شدید سفره های زیرزمینی در سال 
های اخیر بوده که در صورت ادامه این روند امکان کم آبی در 

کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
توسعه  کشاورزی،  محصوالت  کشت  الگوی  اصالح  وی 
آبیاری نوین و مدیریت مصرف آب خانگی در مقوله های 
صرفه جویی و استفاده از فن آوری از راهکارهای مقابله با کم 

آبی در استان است.
از  از مهمترین راهکارهای گذر  ابراز داشت: یکی  مصلح 
بحران آب، مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت چاه های 

غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز است.
هدررفت آب آشامیدنی

بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
میزان تولید آب آشامیدنی در روستاهای این استان را ساالنه 
از ۱۱  حدود ۲۴ میلیون مترمکعب دانست و گفت: کمتر 
میلیون مترمکعب آن ثبت در شبکه توزیع می شود و حدود 

۱۳ میلیون مترمکعب نیز هدر می رود.
فیض الله پاسره اظهار داشت که میزان هدرروی آب در 
روستاهای این استان را هم اینک باالی ۵۴ درصد و نزدیک 
به میانگین کشوری می داند و تاکید دارد که در صورت ادامه 
این روند روستاها و مناطق دارای تنش آبی بویژه در حوزه 

بویراحمد و دنا همچنان افزایش خواهند یافت.
آب  هدرروی  میزان  درصد   ۱۰ حدود  که  داد  ادامه  وی 
مربوط به شکستگی شبکه یا توزیع و انتقال و مابقی مربوط 
به استفاده های غیرمجاز و خارج از شبکه توسط برخی مردم 
است. پاسره یادآور شد: آب آشامیدنی بیش از ۲۵۰ روستای 

این استان با تانکرهای سیار تأمین می شود.
 وی در خصوص یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب، 
و  منازل  شیرآالت  روی  فشارشکن  شیرهای  نصب  گفت: 
دستگاه های اجرایی این استان یکی از راهکارهای مناسب برای 

کاهش و مدیریت مصرف آب آشامیدنی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
وزیر نفت در صف اول جنگ اقتصادی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر نفت در صف 
مقدم جنگ اقتصادی است و برای پیشبرد اهداف نظام در زمینه فروش و 
صادرات نفت تالش می کنند، همه ما باید از ایشان پشتیبانی و حمایت کنیم.

 به گزارش شانا به نقل از ایرنا، علی بختیار گفت: ما باید با حمایت از 
طالیه داران جنگ اقتصادی مشکالت را برطرف کنیم در عین حال راهکار 
ارائه دهیم و بدون شعار حمایت کنیم. امروز اداره کشور با شعار اقدام های 

پوپولیستی و فریبکاری امکانپذیر نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به برنامه آمریکا در اعمال فشار بر ایران و به 
صفر رساندن فروش نفت کشور اظهار کرد: اداره کشور در این شرایط بسیار 
سخت است اما اگر همه با هم باشیم و کار کنیم، می توانیم بر این شرایط 

سخت فائق آییم. ما شرایط امروز را بارها تجربه کرده ایم.
انرژی  کمیسیون  در  ما  به  برخی خطاب  گفت:  انرژی  کمیسیون  عضو 
می گویند که شما دچار یک وادادگی شده اید؛ باید بگویم ما دچار وادادگی 
نشده ایم، بلکه همکاری، هماهنگی برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد، 
آیا به هم زدن انسجام و تبلیغات منفی درست است یا همکاری و هماهنگی 

و انسجام.
وی یادآور شد: وزیر نفت فردی آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی نیست 
بلکه فرزند این مملکت است. آقای زنگنه در ۴۰ سال انقالب اسالمی همواره 
تالش و خدمت کرده و در همه دولت ها حضور داشته است؛ ایشان سکاندار 
وزارتخانه های مختلف بوده متعلق به این نظام است. ما باید کمک کنیم که 
ایشان با انرژی هر چه بیشتر به رسالت و وظیفه خود در حوزه نفت و انرژی، 

به ویژه در حوزه فروش و صادرات نفت عمل کند.
نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه امروز آمریکایی ها انسجام داخلی و 
همبستگی ملی ما را هدف قرار داده اند، گفت: باید کمک کنیم وزیر نفت به 
مأموریت خود در این زمینه به خوبی عمل کند. ما نباید ناخواسته در شرایط 
حساس کنونی آب در آسیاب دشمن بریزیم و ندانسته در مسیر اهداف و 

خواسته های دشمن حرکت کنیم.
امروز  که  بدانند  می کنند  تخریب  و  انتقاد  که  کسانی  داد:  ادامه  وی 

آمریکایی ها به دنبال این هستند که ما وزیر نفت را که در صف مقدم جنگ 
اقتصادی است، تضعیف کنیم و باید بدانیم که تضعیف وزیر نفت مد نظر 

رهبری انقالب و ملت انقالبی نیست.
بختیار تصریح کرد: چرا ما باید وزیری را که خود در مجلس به او رأی 
داده ایم و بارها عملکرد او را تأیید کرده ایم تضعیف کنیم؛ در این شرایط سخت 
باید کارکردها و عملکرد وزیر نفت را در طول چند دهه چندین سال گذشته 

در نظر بگیریم.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدام هایی که 
در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز شده است، اظهار کرد: برنامه ریزی 
برای اجرای طرح های توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی انجام شده است 
و در برداشت روزانه گاز از این میدان مشترک  از قطری ها جلو افتاده ایم، حال 
باید در این شرایط سخت، موقعیت حساس وزارت نفت را در عرضه نفت و 

تامین منابع مورد نیاز کشور در نظر بگیریم.
عنوان  به  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  گفت:  انرژی  کمیسیون  عضو 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان افتتاح شده است. بختیار تصریح 
کرد: امروز تحریم بنزین برای کشور یک مسئله نیست ما حتی به عنوان یکی 

از صادرکنندگان بنزین مطرح هستیم، این دستاورد را نباید نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه ما باید در داخل به جای تقابل سیاست تعاملی را در پیش 
بگیریم، افزود: باید به جای طرح مسائل جناحی و سیاسی راه همکاری با 
گروه ها و جناح های سیاسی را دنبال کنیم و برای عبور از این شرایط خاص، 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

روزنامه صبح ایران


