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رئیس جمهوری:

نمیتوانید جریان صادرات نفت ایران را قطع کنید

رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا خیال میکرد با فشار
چندماهه ،ملت ایران تسلیم میشود ،گفت :شما نمیتوانید صادرات
نفت ایران را قطع کنید ،ما در برابر فشار ،هرگز دستها را باال
نخواهیم برد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،دکتر حسن روحانی
که روز دوشنبه ( ۲۸آبانماه) به استان آذربایجان غربی سفر کرده
بود ،در جمع مردم شهرستان خوی گفت :از ایستادگی مردم ایران
در برابر توطئههای اخیر دشمنان تشکر میکنم .میخواستند ۱۳
آبانماه ،روز اندوه مردم باشد ،اما این روز ،روز قدرت ملت ایران شد.
ملت پاسخ اصلی آمریکا را  ۲۲بهمنماه خواهد داد.
وی با بیان اینکه با فشار اقتصادی قادر نیستند ملت ایران را از مسیر
استقالل و آزادی برگردانند ،افزود :کاخ سفید بداند ملت بزرگ ایران
پیرو فرهنگ عاشوراست و فقط در برابر خداوند رکوع میکند .فکر
میکنند با فشار اقتصادی ،حرف ناحق و جنگ روانی ،ایران تسلیم
میشود.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم بدانند به تعهدات خود طبق
فرهنگ اسالم وفادار بودهایم ،تصریح کرد :میخواهند انتقام
شکستهای پیاپی در منطقه را از ملت ایران بگیرند .شکست آنها
در منطقه ،ناشی از ایستادگی کل ملتهای منطقه است .آمریکا
خیال میکرد با فشار چندماهه ملت ایران تسلیم میشود.
روحانی خطاب به دشمنان ملت ایران عنوان کرد :میدانیم عصبانی
هستید ،از اشتباهات خود برگردید .شما نمیتوانید صادرات نفت

ایران را قطع کنید ،ما در برابر فشار ،هرگز دستها را باال نخواهیم
برد .بیشک با ایستادگی در کنار هم و هدایت رهبری ،آمریکا را
شکست میدهیم.

بررسیاستفادهازسرمایههایمردمیبرایتوسعهپاالیشگاهها

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی از بررسی طرح استفاده از سرمایههای
مردمی برای توسعه پاالیشگاهها در کمیسیون
متبوع خود خبر داد .حسین امیری خامکانی در
این باره گفت :در نشست عصر روز یکشنبه (۲۷
آبانماه) کمیسیون انرژی مجلس ،طرح استفاده
از سرمایههای مردمی برای توسعه پاالیشگاهها
در ظرفیتهای پایین بررسی شد .این طرح به
وزارت نفت کمک میکند تا با سهولت بیشتری
فرآیند اداری برای مشارکتها را عملیاتی کند.
وی با اشاره به اینکه مجری چنین طرحی۱۰ ،
تا  ۵۱درصد سرمایه را خودش تامین میکند،
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افزود :در یکی از بندها آمده است که این طرحها
پتروپاالیشی است و نفت و میعانات گازی را
برای تولید فرآوردههای نفتی در نظر میگیرند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :در بند دیگر آمده است که
وزارت نفت به مدت یک تا  ۲سال پس از زمان
بهر هبرداری این پاالیشگا هها ،پول نفت و
میعانات گازی را که به عنوان خوراک به آنها
تحویل داده دریافت نکند .امیری خامکانی
تصریح کرد :در این طرح آمده است که رقمی
از صندوق توسعه ملی برداشت و در یک فرآیند
زمانی  ۱۲سال ازسوی مجریان طرح بازگشت
داده شود .وی در ادامه با اشاره به اینکه نشست
بعدی کمیسیون انرژی مجلس روز سهشنبه
( ۲۹آبانماه) با حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و
همچنین محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه برگزار میشود ،گفت:
تصمیمگیری درباره قیمت سوخت از
موضوعهای مربوط به این نشست است .نایب
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود :نخستین
نشست کارگروه مدیریت مصرف سوخت برگزار
شده است و نتیجه بررسیهای کارگروه به
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
ارائه میشود.

وی با اشاره به اینکه از قیمت صعودی اجناس مطلعم ،گفت :تالش
دولت کنترل تورم و ارتقای اشتغال است ،تولید سختتر شده ،اما
صادرات بخش کشاورزی و صنعت فرصتهای بیشتری یافته است.

جایگزینی برای گاز وارداتی ایران به عراق وجود ندارد

سخنگوی وزارت نفت عراق گفت :تولید داخلی
عراق پاسخگوی تامین نیاز ایستگاههای تولید
برق نیست و به خاطر همین جایگزینی برای
گاز ایران نداریم.
به گزارش ایرنا ،عاصم جهاد در یک برنامه
تلویزیونی در گفتوگو با شبکههای محلی
کردی در کردستان عراق با اعالم این مطلب
گفت :هم اکنون هیچ جایگزینی برای گاز
طبیعی ایران نداریم ،زیرا ایران نزدیکترین
نقطه به عراق است تا از آن بتوانیم گاز وارد
کنیم.
وی تاکید کرد :عراق نمیتواند از هیچ کشور
همسایهای این مقدار گاز را تامین کرده و

جایگزین گاز وارداتی از ایران کند.
جهاد تصریح کرد :این وزارتخانه در تالش برای
افزایش تولیدات داخلی است ،اما برای رسیدن
به این سطح عراق دست کم به سه سال زمان
نیاز دارد.
دکتر حسن روحانی ،روز شنبه ( ۲۶آبانماه)
د ر نشست خبر ی با بر هم صا لح ،
رئیسجمهوری عراق از همکاری دو کشور در
زمینه نفت و گاز خبر داد و گفت :ما در زمینه
روابط و تبادل برق ،گاز ،فرآوردههای نفتی و
همچنین فعالیتهای دو کشور در زمینههای
کشف و استخراج نفت و اتصال راهآهن دو
کشور از سمت غرب و جنوب گفتوگو کردیم.

