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توسعه آخرین فاز پارس جنوبی با شیرهای ایمنی 
درون چاهی ایرانی

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: به دنبال امضای قرارداد س�اخت ۱۳ س�ری شیر 
ایمنی درون چاهی )D.H.S.V( با یک ش�رکت داخلی ب�رای تکمیل چاه های فاز ۱۱ 

پارس جنوبی، برداشت از منابع گازی این میدان شتاب بیشتری می گیرد.
حمیدرضا مس��عودی با بیان اینکه طبق قرارداد امضاش��ده، ۱۳ س��ری از ش��یرهای ایمنی 
درون چاه��ی )D.H.S.V( در دو مرحله برای اس��تفاده در فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی 
ساخته می شود، تصریح کرد: برای ساخت این مجموعه، ۱۳ هزار نفرساعت کار انجام می شود. 
وی با تأکید بر حمایت از س��ازندگان داخلی افزود: اس��تفاده از توان داخل و رش��د و توسعه 
پیمانکاران و س��ازندگان ایرانی از سیاست های راهبردی گروه پتروپارس در ساخت و تکمیل 
طرح های ملی اس��ت. مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اینکه امروز شاهد آن هستیم که 
در بس��یاری از طرح ها به ظرفیت داخلی اعتماد شده است، گفت: خوشبختانه با اعتماد گروه 
پتروپارس به شرکت های داخلی هزینه تمام شده این محصول )شیرهای ایمنی درون چاهی( 
در کش��ور بسیار پایین تر از مشابه خارجی اس��ت که می تواند از خروج بی دلیل ارز جلوگیری 

کند و خودکفایی را در این حوزه برای کشور به ارمغان بیاورد.

افزایش ۳۳ درصدی دریافت خوراک در پاالیشگاه 
گاز بیدبلند

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند از افزایش ۳۳ درصدی دریافت خوراک در 
این مجموعه در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

علی محمد پوررضا اظهار کرد: کارکنان پاالیش��گاه گاز بیدبلند در س��ه ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت زمان مشابه پارسال رشد ۳۳ درصدی خوراک پاالیشگاه را تجربه کردند.   وی ادامه 
داد: همس��و با داخلی سازی قطعات و تجهیزات واحدهای پاالیش گاز، با تکیه بر توانایی نیروهای 
متعهد صنعت گاز و شرکت های توانمند داخلی، همه تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاه از داخل تأمین 
می شود که مهم ترین اقدام های انجام شده تاکنون شامل داخلی سازی چرخ دنده های توربین بخار، 
س��اخت پمپ های فرآیندی در انواع مختلف، جایگزین کردن مواد شیمیایی داخلی به جای مواد 
خارجی، ساخت انواع مخازن و مبدل های حرارتی و دیگر قطعات مورد نیاز بوده است. مدیرعامل 
ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند به اهمیت رعایت الزام های ایمنی در تأسیس��ات تأکید کرد و گفت: 
رسیدن ساعات کارکرد بدون حادثه شرکت به رقم بیش از ۶ میلیون نفرساعت، نشان دهنده اهتمام 
جدی شرکت به رعایت الزام های ایمنی است. پوررضا یادآور شد: بر اساس تصمیم های گرفته شده 
در کمیته سالمت پاالیشگاه و برای حفظ سالمت کارکنان، لوازم مورد نیاز حفاظت فردی از جمله 
ماسک و مواد ضدعفونی به طور مستمر توزیع می شود و گروه پشتیبانی اقدام به غربالگری می کنند 
تا از روند اش��اعه ویروس کرونا جلوگیری و چنانچه افرادی مبتال باش��ند، با هماهنگی مسئوالن 

ذی ربط  قرنطینه خانگی برای آنها صادر می شود.

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو هشدار داد؛

احتمال وقوع سیالب در سیستان و بلوچستان
موسس�ه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالم کرد: به دلیل وقوع بارش، احتمال وقوع 
س�یالب در استان سیستان و بلوچس�تان و مناطق جنوبی استان خوزستان تا روز 

سه شنبه وجود دارد.
 موسس��ه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالم کرد: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی 
کش��ور و همچنین پایش مدل های جهانی و منطقه ای پیش بینی آب و هوا، احتمال وقوع 
س��یالب تا روز  س��ه ش��نبه  در برخی مناطق وج��ود دارد. در حوضه آبریز زه��ره- جراحی و 
حوضه های جنوبی از بعد از ظهر روز دوشنبه )چهاردهم تیر( احتمال وقوع بارشی به مدت ۱۸ 
ساعت و به میزان تقریبی ۳۰ تا ۶۰ میلی متر در استان  سیستان و بلوچستان )مرکز، شرق و 
جنوب شرق( وجود دارد. در پیش بینی بارش های تابستانی، عدم قطعیت باالیی وجود دارد، 

اما مسئوالن مربوط باید تمهید الزم را در نظر بگیرند.

مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند 
گفت: با آماده ش�دن اس�ناد مناقصه و انتخاب 
پیمان�کار اجرایی پروژه تا نیمه نخس�ت س�ال 
آین�ده، پیش بینی می ش�ود پ�روژه تولید کک 
س�وزنی پاالیش�گاه امام خمینی )ره( شازند تا 

ابتدای سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
غالمحس��ین رمضان پور روز )یکشنبه، ۱۳ تیرماه( 
در آیین امضای قراداد دانش فنی و مهندس��ی پروژه 
تولید کک س��وزنی در پژوهشگاه صنعت نفت اظهار 
ک��رد: ق��رارداد مطالعات مهندس��ی و دان��ش فنی و 
مطالعات طراحی پروژه با همکاران پژوهشگاه صنعت 
نفت ام��روز امضا ش��د، از این رو میدواری��م قرارداد 
یادش��ده با همکاری متخصصان پژوهش��گاه صنعت 
نفت و پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند طی یک 

سال آینده به ثمر برسد.
وی تاکید کرد: هم اکنون صنایع فوالد س��االنه به 
۵۴ هزار تن کک س��وزنی نیاز دارن��د که این رقم به 
منظور تولید س��االنه ۵۰ میلیون تن فوالد در کشور 
طبق طرح های مطالعاتی انجام ش��ده، در س��ال های 

آینده به ۹۴ هزار تن می رسد.
مدیرعامل پاالیش��گاه ام��ام خمینی )ره( ش��ازند 
تصریح کرد: طراحی واحد تولید کک س��وزنی در این 
پاالیش��گاه با همکاری پژوهش��گاه صنعت نفت انجام 
می ش��ود و ظرفیت ساالنه کک تولیدی در این واحد 
۹۰ ه��زار تن خواهد بود که نی��از صنایع فوالد برای 

تولید الکترود گرافیتی را برطرف می کند.
رمضان پور گفت: کک سوزنی تولیدی پاالیشگاه امام 
خمینی )ره( شازند در کارخانه اردکان یزد به الکترود 

گرافیتی موردنیاز صنایع فوالد تبدیل می شود.
وی اف��زود: ای��ن پروژه افزون ب��ر تولید محصول با 

ارزش کک س��وزنی، مازوت تولیدی در پاالیش��گاه را 
به عنوان یکی از محصوالت کم ارزش پاالیش��گاهی  
ب��ه صفر می رس��اند؛ هر چن��د که مق��دار تولید این 
محصول در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند کمتر 
از ۱۰ درصد بوده و کمترین مقدار درصد وزنی را در 

پاالیشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند ادامه 
داد: با اجرایی ش��دن این پ��روژه کل مازوت تولیدی 
پاالیش��گاه در پروژه کک س��وزنی استفاده می شود و 
اف��زون بر آن در واحدهای جانبی که برای این پروژه 
طراحی ش��ده است، به مواد با ارزش افزوده بیشتر از 

جمله بنزین و نفت گاز یورو ۴ و ۵ تبدیل می شود.

رمضان پ��ور درب��اره دیگ��ر پروژه های اجرا ش��ده 
پاالیشگاه در سال ۹۹ گفت: در پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( ش��ازند افزون بر استمرار عملیات تولید به عنوان 
هدف اصلی، که به نحو احسن و شایسته انجام شده، 
خوشبختانه پروژه های بسیار با ارزش و متنوعی بدون 
صرف هزینه سرمایه گذاری با ارزش های افزوده بسیار 
باال در پاالیش��گاه به ثمر رس��یده است که مهمترین 
آن پروژه تولید نرمال هگزان بود که پارسال با فرمان 
رئیس جمه��وری به ص��ورت ویدیوکنفرانس به بهره 
برداری رس��ید و از خروج ساالنه ۳۰ میلیون دالر ارز 

از کشور جلوگیری کرد.
وی  افزود:  همکاران ما از همین پروژه، تولید نرمال 

پنتان را نیز کلید زدند و بعد از گذشت ۵ ماه محصول 
نرمال پنتان هم تولید ش��د که در حال حاضر تولید 
نرمال هگزان و نرمال پنتان پاالیشگاه اراک مجموعا 
بال��غ بر ۵۰ هزار تن اس��ت که مواد بس��یار با ارزش 
و گرانقیمت و موردنیاز صنایع پتروش��یمی است؛ در 
حال حاضر تنها تولید کننده این محصول در کش��ور 
هس��تیم که از خروج ارز و واردات آن جلوگیری شده 
است. مدیرعامل پاالیش��گاه امام خمینی )ره( شازند 
همچنین با اشاره به اجرای عملیات تعمیرات اساسی 
این پاالیشگاه در مرداد ماه سال گذشته و در شرایط 
س��خت کرونایی تاکید کرد: با همت همکاران بدون 
مبتال ش��دن حتی یک نفر از جمع کارگران حدود ۳ 
هزار و ۶۰۰ نفری، این عملیات تعمیرات اساسی بسیار 
بزرگ در ۱۲ واحد عملیاتی انجام شد و واحدهای فاز 
۲ تعمیرات اساس��ی و حتی زودت��ر از برنامه مصوب 
عملیاتی ش��دند. رمضان پ��ور تصریح کرد: پارس��ال 
محصول بنزین بسیار کم ارزشی داشتیم که به عنوان 
سوخت اس��تفاده می ش��د و به دلیل نامرغوب بودن، 
امکان تزریق آن به پاالیش��گاه وجود نداشت که این 
محصول با اجرای پروژه ای مبتکرانه، به بنزین مرغوب 
یورو ۴ و یورو ۵ تبدیل ش��د. وی گفت: در سال های 
گذش��ته محصولی را به نام دی گلیکول امین، مورد 
نیاز واحدهای آمین پاالیش��گاه، در پاالیشگاه مصرف 
می کردیم که وارداتی بود، امام با همفکری متخصصان 
و بحث های فنی پرش��مار، محصولی به نام دی اتیل 
آمید از محصوالت پتروشیمی شازند جایگزینش شد، 
به ط��وری که این کار افزون بر جلوگیری از خروج ارز 
و بی نیاز کردن کش��ور از واردات، ضمن ایجاد ارزش 
اف��زوده، ۲ هزار تا ۲ ه��زار و ۵۰۰ تن از آالینده های 

هوای پاالیشگاه کاست.

مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب کشور ضمن 
تکذی�ب اخباری که در فض�ای مجازی مبنی بر 
کوپن آب منتشر می شود، گفت: هنوز به شرایط 
کوپن نرسیده ایم اما باید گفت که در حال حاضر 
از میان ۳۰۴ ش�هر در معرض تنش آبی ۱۰۱ شهر 

در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارد.
 حمیدرض��ا جانباز  با اش��اره ب��ه وضعیت بارش ها 
اظهار کرد: در شش حوضه آبریز کشور شاهد کاهش 
بارش ها نسبت به سال گذشته هستیم. بر اساس آمار 
به طور متوسط وضعیت کاهش بارش در شش حوضه 
آبریز نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش داشته 
و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش بارش 

را شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: بیشتر این کاهش بارش ها در حوزه 
ش��رق و مرکز فالت ای��ران با ۵۳ درص��د و کمترین 
)کاه��ش بارش ه��ا( در ش��مال غرب و حوض��ه آبریز 

دریاچه ارومیه ۱۳ درصد بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور خاطرنشان 
کرد: عالوه بر کاهش بارش در کشور، افزایش بی رویه 
و زودرس دما نیز موجب نگرانی هایی در کش��ور شده 
که مش��کالتی را در تابستان امس��ال به وجود آورده 
اس��ت. کولرها در مرکز فالت ایران طی ماه های گرم 
سال حدود ۱۱ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص 

می دهند.
وی در خصوص ش��رایط س��دهای تامین آب شرب 
نیز اظهار کرد: تامین آب ش��رب حدود ۵۰۰ ش��هر و 
به طور دقیق ۴۶۷ ش��هر وابس��ته به منابع آب سدها 
هستند. اگر نگاهی به وضعیت آب سدهای مهم کشور 
که وظیفه تامین آب ش��رب را دارن��د، میزان ورودی 
آب سدها در س��ال جاری آبی نسبت به متوسط سال 
گذش��ته ۶۰ درصد و متاسفانه میزان حجم آب سدها 

هم ۳۴ درصد کاهش را شاهد هستیم.
جانباز با بیان اینکه در برخی از اس��تان ها تابستان 
امسال وضعیت س��ختی داریم، یادآور شد: اگر میزان 
تولی��د و مصرف آب برابر باش��د وضعی��ت تنش آبی 
اطالق می شود. طی سال ۱۴۰۰ در حال حاضر ۳۰۴ 
ش��هر در معرض تنش آبی هستند. از میان ۳۰۴ شهر 
در مع��رض تنش آبی و ۱۰۱ ش��هر در وضعیت قرمز 

تامین آب قرار دارد.
به گفته مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور، 

طی سال های گذشته رقم شهرهای دارای تنش بسیار 
باالتر بود به طوری که در سال  ۹۴ حدود ۲۸۵ شهردر 

وضعیت قرمز تامین آب بودند.
وی در خص��وص اتخ��اذ طرح هایی ب��رای مقابله با 
تابس��تان س��خت نیز تصریح کرد: پروژه و برنامه های 
مختلفی را برای پایداری و ارتقای کیفی آب در نقاط 
مختلف این کشور اتخاذ کردیم که عمده  آنها مربوط 
ب��ه بازس��ازی، افزایش حجم مخازن ذخی��ره، ارتقای 
کیف��ی، نمک زدایی آب ش��رب و تکمی��ل طرح های 

اولویت دار است.
وی اضافه کرد: در جایی که امکانات موجود نیست، 
مجبور به اس��تفاده از برنامه آبرس��انی سیار هستیم. 
البته طرح پایدارسازی برق اضطراری را نیز در دستور 
کار داریم. تابستان امسال ۸۴۰۵ روستا توسط ناوگان 

سیار آبرسانی می شوند.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور با بیان 
این که از س��ال ۱۳۸۷ موضوع کاهش مصرف س��رانه 
آب ش��رب در دس��تور کار قرار گرفت و با استفاده از 
مس��تندات بین المللی که برای میزان آب مصرفی در 
نظر گرفته شده این مساله را مورد بررسی قرار دادیم، 
گفت: براس��اس استانداردهای بین المللی از زمانی که 
این ط��رح را آغاز کرده ایم میزان س��رانه مصرف آب 

کاهش یافت.
وی ادام��ه داد: مصرف آب ش��رب در کش��ور ۳۰۰ 
لیت��ر در روز بود که در حال حاضر این عدد در بخش 
خانگی به ۱۷۹ لیتر به ازای هر نفر کاهش یافته است، 
اما به نظر می رسد که هنوز جای کار دارد و می توانیم 

تا۳۰ لیتر دیگر این عدد را کاهش دهیم.
به گفته جانباز در کشورهای کم آب این عدد ۱۵۰ 
لیت��ر و در کش��ورهای پرآب ۲۵۰ لیتر اس��ت که در 

برخی جاها به ۳۰۰ لیتر در روز نیز می رسد.

بازی دیپلماس�ی نفت�ی مهمی که عربس�تان 
س�عودی را در مقابل متحد قدیمی خود امارات 
متحده عربی قرار داده است و نتیجه این مبارزه، 
نه تنها قیمت نفت در سال آینده بلکه بر آینده 

صنعت انرژی جهانی را شکل می دهد.
امارات متحده عربی روز جمعه با توافقی که روسیه 
و عربس��تان س��عودی برای افزایش تولید نفت از اوت 
تا دس��امبر مطرح کردند، مخالفت کرده و خواس��تار 
شرایط بهتری برای خود شد. پس از دو روز مذاکرات 
تلخ، امارات متحده عربی که همچنان بر مواضع خود 
پافش��اری می کرد باعث شد مذاکرات به روز دوشنبه 
کشیده ش��ود و بازار در ش��رایطی که قیمت نفت به 
ب��االی ۷۵ دالر در هر بش��که صعود کرده اس��ت، در 

برزخ بماند.
ابوظبی متحدانش را در موقعیت دشواری قرار داده 
است. این کشور می گوید یا درخواست من را بپذیرید 
یا اتحاد اوپک پالس از هم خواهد پاش��ید. شکس��ت 
برای رس��یدن به توافق بازار را با تشدید کمبود عرضه 
مواج��ه می کند و باعث افزایش چش��مگیر قیمتهای 
نفت می شود. اما سناریوی مهمتر دیگری هم مطرح 
اس��ت ک��ه اتحاد اوپک پ��الس ممکن اس��ت به کلی 
دچار فروپاش��ی شود و بحران س��ال گذشته و ریزش 
قیمته��ای نفت تکرار ش��ود. در همه مذاکرات ممکن 
است بلوف هم وجود داشته باشد. ابوظبی اواخر سال 
گذش��ته حتی ایده خ��روج از عضویت اوپک را مطرح 
کرد. اگرچه این بار امارات متحده عربی تهدید مذکور 
را تکرار نکرده است اما هیچ کس حتی کسانی که در 
قلب این مذاکرات هستند نمی دانند اگر مذاکرات روز 

دوشنبه شکست بخورد، چه اتفاقی روی می دهد.
خ��روج از تواف��ق اوپک پ��الس مطمئن��ا باعث به 
راه افت��ادن جنگ قیمت نفت می ش��ود و در چنین 

س��ناریویی همه بازنده خواهند بود. بلوف نشان دادن 
این است که کشور شما آماده است مشکالت را راحت 

تر از دیگران تحمل کند.
اما مسائل دیگری مطرح است. امارات متحده عربی 
پ��س از صرف میلیارده��ا دالر هزینه ب��رای افزایش 
ظرفیت تولید، به دنبال تولید بیش��تر نفت اس��ت. در 
مقطعی سایر مشارکت کنندگان در این توافق احتماال 
وضعیت جدید ابوظب��ی را تصدیق خواهند کرد و در 
ش��رایط توافق تغییراتی می دهند تا این کشور بتواند 

نفت بیشتری تولید کند.
راج��ر دیوان، تحلیلگر نفت در ش��رکت آی اچ اس 
مارکی��ت اظهار کرد: ام��ارات متحده عرب��ی این بار 
محک��م خواهد ایس��تاد و از این دیدار ب��رای به تایید 
رساندن ظرفیت تولید باالتر و احیای میزان بیشتری 

از ظرفیت تولید خود استفاده خواهد کرد.
در قلب این اختالف، مس��ئله مبنای س��طح تولید 
در میان اس��ت. کاهش یا افزایش تولید هر کش��وری 
بر اس��اس سطح مبنای تولید س��نجیده می شود. هر 
چه این س��طح مبنا باالتر باشد، این کشور اجازه دارد 
نفت بیش��تری تولید کند. ام��ارات متحده عربی می 
گوید س��طح تولید فعلی این کش��ور ک��ه حدود ۳.۲ 
میلیون بش��که در روز در آوریل س��ال ۲۰۲۰ تعیین 
شد بس��یار اندک اس��ت و باید ۳.۸ میلیون بشکه در 
روز تعیین ش��ود. توافق فعل��ی اوپک پالس در آوریل 
س��ال ۲۰۲۲ به پایان می رس��د و هر کشوری پس از 
آن اجازه خواهد داش��ت درباره مبنای سطح تولیدش 
مجددا مذاکره کند. اما عربس��تان س��عودی و روسیه 
اکنون با حمایت سایر اعضای گروه می خواهند زمان 
انقض��ای توافق را به پایان س��ال میالدی آینده تغییر 
دهن��د. امارات متحده عربی ای��ده تمدید مدت توافق 
را رد کرده اس��ت مگر این که مبنای سطح تولید این 
کشور تغییر داده شود. ابوظبی در آوریل سال ۲۰۲۰ 
س��طح مبنای تولید فعلی را پذیرفت اما نمی خواهد 
به مدت طوالن��ی تری در این تواف��ق بماند. ابوظبی 
هزینه سنگینی برای توس��عه ظرفیت تولید داشته و 
شرکتهای خارجی نظیر غول فرانسوی توتال را جذب 
کرده است. اکنون که چشم انداز بازگشت نفت ایران 
در صورت دس��تیابی به توافق هسته ای جدید مطرح 
است، صبر این کشور برای دستیابی به شرایط جدید 

توافق لبریز شده است.

۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب بازی دیپلماسی نفتی سر آینده پیمان اوپک پالس

وزیر نفت اعالم کرد که اگر دولت ابراهیم رئیس�ی برای بازگشت 
ایران به بازارهای جهانی نفت خام مشورت بخواهد، دریغ نمی کنم.

بی��ژن زنگن��ه در گفتگویی درباره اینکه توصیه ش��ما ب��ه وزیر بعدی 
چیست؟ اگر با چالش ها و مشکالتی که شما در این دوره داشتید روبه رو 
ش��ود؟، گفت: اگر بخواهم پرسش ش��ما را در محور اوپک و بازار جهانی 
پاس��خ ده��م باید بگویم که من هم��ه تجربه ها و دیدگاه ه��ای خود را با 
استدالل به دولت آینده ارائه خواهم داد. حتی گزارش نشست اخیر اوپک 
و برداشت خود از این نشست را برای آقای رئیسی می فرستم تا در جریان 
باش��د. دیدگاه هایم را هم به هر فردی که وزیر شود یا هر تیمی که آقای 
رئیسی تعیین کنند صادقانه می گویم، تصمیم با خودشان است. معتقدم 
برگش��ت به بازار و گرفتن س��هم کار سختی نیست، البته فشار زیادی به 
وزارت نفت و وزیر خواهد آمد، اما این گونه نیس��ت که قابل تحمل و گذرا 
نباش��د. البته دلم می خواست بازگشت ایران به بازار نفت در دوران خودم 
اتفاق می افتاد، زیرا می دانس��تم از چه مس��یری بروم که موفق شوم، اما 
هر ش��خصی به وزارت نفت بیاید و کمک بخواهد من در خدمت هس��تم 
و ریزه کاری ها و مس��ائل را خواهم گف��ت تا به گونه ای عمل کنند که هم 
به نفع جمهوری اس��المی باشد و هم آسیبی به بازار نرسد. وی افزود: به 
وزیر آینده توصیه نمی کنم قیم��ت حامل های انرژی را تغییر دهد، وزیر 
نفت درباره اینکه فکر می کنید هزینه تغییر قیمت از یارانه ای که پرداخت 
می ش��ود بیشتر است؟، افزود: نمی خواهم این را بگویم، اما تا وقتی زمینه 
سیاس��ی و اجتماعی فراهم نباش��د هر کاری در این زمینه انجام ش��ود 
به دلیل باال بودن هزینه های اجتماعی ارزشش را ندارد. در واقع هر تغییر 
در قیمت مستلزم فضای مناسب است و باید زمینه سازی زیادی برای آن 
انجام شود که چند سال طول می کشد. فکر نمی کنم تا چند سال آینده 
هیچ کس بتواند وارد بحث قیمت ها ش��ود. زنگنه در خصوص اینکه ش��ما 
اوایل دولت یازدهم گفتید که ش��ب هایی که باید پول یارانه را به حساب 
هدفمندی پرداخت می کردیم، از اس��ترس نمی خوابیدم؛ اکنون با توجه 

به اینکه یارانه معیش��ت هم اضافه شده است این مشکل همچنان وجود 
دارد؟ اضافه کرد: س��ازوکار پرداخت پول یارانه به دولت تغییر کرده است 
و قرار ش��د س��ازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی همه پول های نفت را 
بگیرند و گفتند مس��تقیم به آنها بدهیم و از همین رو دیگر الزم نیس��ت 
منابع پرداخت یاران��ه را از مجموعه  های وزارت نفت تأمین کنیم. درآمد 
حاصل را مس��تقیم به حس��اب آنها می ریزیم و دیگر کم و زیادش به ما 
مربوط نیست و خیال ما راحت است. وی درباره اینکه با توجه به نگرانی 
که نس��بت به بازگش��ت نفت ایران به بازار وجود دارد، آیا این بازگش��ت 
سبب شوک به بازار و افت شدید قیمت نفت نمی شود؟ گفت: نه، به نظرم 
هیچ اتفاقی نمی افتد. اوپک به اندازه کافی عاقل هس��ت و اوپک پالس هم 
با اوپک همکاری می کند و آنها هم افراد عاقلی هس��تند و حتماً برگشت 

ایران را به خوبی درک و هضم می کنند.
زنگنه در خصوص اینکه ش��ما گفتید ک��ه مهم ترین اولویت بین المللی 
وزیر دولت س��یزدهم باید برگرداندن سهم ایران به بازار باشد، مهم ترین 
اولویت در بخش داخلی چه باید باش��د؟ گفت: باید خیلی مراقب تأمین 

مایحت��اج م��ردم در بخش س��وخت )بنزین و گازوئی��ل( و تأمین گاز در 
زمس��تان چه برای امسال چه برای سال آینده باشند. این موضوع خیلی 
مهم است. در بخش نفت ما تاکنون طرح های زیادی اجرا کردیم که تولید 
نفت ما پس از اینکه تحریم ها برداش��ته ش��د در فاصله بسیار کوتاهی به 

قبل از تحریم ها برسد که باید آن طرح ها پیگیری شوند.
وی درب��اره اینک��ه آی��ا گزینه ای ب��رای وزارت نفت به آقای رئیس��ی، 
رئیس جمهوری منتخب پیش��نهاد دادید؟ تصریح کرد: نه اصاًل قرار نبوده 
و قرار هم نیس��ت. وظیفه ای هم ندارم. ایشان خودشان با آگاهی و تسلط 
تصمیم می گیرند، از من هر مش��ورتی بخواهند در خدمتشان هستم، اما 
من هیچ پیش��نهادی برای هیچ کار انتصابی نمی دهم، مرسوم هم نبوده 

و درست هم نیست.
وزیر نفت به این پرسش که گزینه های مختلفی بیان می شوند، از آقایان 
میرکاظمی تا نوذری. به نظر شما کدام گزینه بهتر است؟ افزود: نمی دانم 
هرکسی که ایشان بگویند، البته اگر نظر خواستند خواهم گفت. دوره قبل 
هم این طور بود و چیزی نگفتم. البته فرق این دوره با دوره قبل این است 
که در آن دوره برنامه ام این بود که هیچ همکاری و مشورتی به آنها ندهم، 
زیرا آنها را از اول هم قبول نداشتم اما آقای رئیسی و دولتش هر کمکی 
بخواهند، دریغ نمی کنم. رس��ماً هم اعالم کردم هر مشورتی که بخواهند 
می ده��م، اما نه پس��تی می گیرم و نه حکمی، نه ماش��ینی می خواهم نه 
دفتر و حقوق. به صورت رایگان هرچه بخواهند در خدمتشان هستم، اگر 

خواستند استفاده کنند و اگر نخواستند استفاده نکنند.
زنگنه گفت: من ب��ه خاطر ایران این کارها را انجام می دهم. چون فکر 
می کنم ش��رایط کشور اکنون فوق العاده سخت است. هر دولتی که بیاید 
با شرایط فوق العاده سختی روبه روست. برخالف برخی ها که فکر می کنند 
با کارها و راه حل های س��ریع می توانند مش��کالت را حل کنند، من فکر 
می کنم راه حل سریعی وجود ندارد و شرایط خیلی سخت است. همه باید 

کمک کنیم تا فشارها به مردم به حداقل ممکن برسد.

زنگنه:دولتسیزدهممشورتبخواهددریغنمیکنم
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