نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

رئیس جمهوری:

ایراندربخشانرژیازارزانترینکشورهایدنیاست
رئیس جمهوری گفت :بخشهای مختلف انرژی در کشور ما
همچون بنزین ،گاز و گازوئیل ارزانتر از دیگر کشورهای دنیا به
دست مردم میرسد .دکتر حسن روحانی ،روز شنبه (پنجم
آبانماه) در جریان بررسی صالحیت چهار وزیر پیشنهادی ،با
حضور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
ایران در بسیاری از بخشها خدمات ارزانی به مردم ارائه میکند،
گفت :آیا حوزه آموزش ما در مقایسه با دیگر کشورها ارزان نیست؟
آیا بخشهای مختلف انرژی در کشور ما همچون بنزین ،گاز و
گازوئیل ارزانتر از دیگر کشورهای دنیا نیست؟ وی با بیان اینکه
میدانیم امروز آنهایی که بهویژه حقوق ثابت دریافت میکنند ،با
مشکالتی روبهرو هستند ،افزود :ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که
چون در فروش نفت مشکالتی وجود دارد ،در اداره کشور ناتوان
هستیم .روحانی تصریح کرد :ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که
چون از لحاظ روابط بانکی و تعامالت مالی با دنیا مشکالتی داریم،
پس نمیتوانیم زندگی مردم را اداره کنیم؛ مردم از ما میخواهند
و وظیفه داریم کشور را اداره کنیم .رئیس جمهوری با تاکید بر
اینکه ابرتورمی در اقتصاد کشور نداریم ،تصریح کرد :مشکالت
اقتصادی وجود دارد ،اما در زمان کوتاه از این مشکالت عبور
خواهیم کرد و روند صعودی تورم ادامه نخواهد یافت.
روحانی عنوان کرد :امروز ذخایر ارزی ما از همه سالهای گذشته
باالتر است و ما مشکل الینحلی نداریم .مشکالت و معضالتی
وجود دارد که با یاری یکدیگر از آن عبور میکنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران امروز در بسیاری از بخشها به
خودکفایی رسیده است ،گفت :ما در بخش گازوئیل به خودکفایی
رسیدهایم و در آیندهای نزدیک نیز در بنزین خودکفا خواهیم شد.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و نفت بخش
عمدهای از صادرات کشور را بر دوش میکشند ،افزود :باید تالش
کنیم با روشهای مختلف جذب سرمایه داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری:

نفتایراندربازارهایجهانیجایگزینیندارد
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نفت
ایران هیچ جایگزینی ندارد ،گفت :با برنامهریزی
دولت و سازوکارهای در نظر گرفته شده برای
اداره کشور با جدیت اعالم میکنم که آمریکاییها
به هیچ وجه قادر نخواهند بود فروش نفت ایران
را متوقف کنند.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری ،روز یکشنبه
(ششم آبانماه) در آیین نکوداشت روز ملی بیمه
سالمت ،با بیان اینکه ایران در ماههای گذشته
روزانه دو میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه نفت صادر
کرده است ،گفت :حال ممکن است صادرات نفت
چند هزار بشکه کاهش یافته باشد ،اما همواره
تاکید داشتیم که با وجود تحریمها صادرات نفت
ایران نباید از روزانه یک میلیون بشکه کمتر شود.
وی افزود :امروز اتفاقی که میافتد دروغی است
که دولتمردان آمریکایی به مردم دنیا و
آمریکاییها میگویند که باید نفت عربستان و
دیگر کشورها جایگزین نفت ایران شود تا قیمت
آن افزایش نیابد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد :قیمت
نفت که حدود  ۳۰دالر میفروختیم اکنون به ۸۰
دالر رسیده است ،آمریکاییها اگر میتوانستند
فروش نفت ایران را متوقف کنند بهطور حتم
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قیمت نفت به باالی  ۱۰۰دالر میرسید .با همین
فضاسازی فکر میکنیم اگر یک میلیون بشکه
نفت هم صادر کنیم درآمد نفت را به دست
آوردیم.
جهانگیری به  ۱۳آبانماه ،اجرای مرحله دوم
تحریمهای آمریکا علیه ایران اشاره و عنوان کرد:
آمریکا کار ظالمانهای انجام داده و برخالف حقوق
انسانی و بینالمللی اقدامی را که در  ۱۸ماه ،هفت

کشور به نتیجه رسیده بودند زیر پا گذاشت.
وی گفت :فردی در آمریکا رأی آورد که یکباره
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را بر هم زد،
حال تاکید میکند که تحریم را برمیگردانیم و
هدف آنها این بوده که ملت ایران را نقره داغ کنند
و به مردم فشار وارد آورند ،در حالی که به دروغ
میگویند هدف حکومت و دولت ایران است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :آمریکاییها

بسیار تالش کردند تا فروش نفت ایران را به صفر
برسانند و میبینید که دولتهای اروپایی در
مقابل آنها مقاومت میکنند و طرف برجام
هستند.
جهانگیری تصریح کرد :از سوی دیگر دولتهای
دوست از جمله روسیه ،چین و هند نیز از برجام
حمایت میکنند و به همین دلیل آمریکاییها
فشار خود را به شرکتها وارد میکنند و
میگویند هر شرکتی با ایران کار کند ما آن را
تحریم میکنیم.
وی افزود :امروز باالی  ۱۰۰میلیارد دالر ذخایر
ارزی داریم ،اگرچه در ابتدای سال در زمینه
ذخایر اسکناس با محدودیت روبهرو شدیم ،اما
امروز بیسابقهترین ذخایر اسکناس در تاریخ
ایران وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت :ما نفت را
میفروشیم و حملونقل و خریدهای خود را هم
انجام میدهیم .آمریکاییها که از هفته گذشته
برای رسیدن به  ۱۳آبان روزشمار راه انداختهاند،
هیچ اتفاقی جدیدی در این روز نخواهد افتاد و
هر آنچه قرار بود اتفاق بیفتد ،در چند ماه گذشته
انجام دادهاند ،البته دولت نیز در قبال اقدامهای
آنها برنامهریزیهای خود را انجام داده است.

