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زنگنه :در نفت اتاق تاریک نداریم  /قالیباف :با وجود تحریم نمیشــود از وزارت نفت انتظار پیشبرد برنامهها را داشت

تسنیم

چرا جلسه با وزیر کار غیرعلنی شد؟

برش

تعــداد  10نفر از نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس ،خواســتار ادامه نشســت و
بررسی سؤال نمایندگان از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به صورت غیرعلنی شدند
کــه با  160رأی موافــق 42 ،رأی مخالف و  7رأی ممتنع از مجموع  226نماینده حاضر
در صحــن مــورد موافقت قرار گرفــت .عبدالرضا مصری نماینده کرمانشــاه به عنوان
پیشــنهاد دهنــده غیرعلنی شــدن طرح ســؤال از وزیــر تعاون گفت :احســاس میکنم
در نشســت غیرعلنــی به نتیجه مطلوب دســت مییابیــم و خوراکی برای رســانههای
بیگانه نیز تهیه نمیشــود .در واقع عنوان این مســائل به صورت علنی به نفع ســؤال
کننده اســت اما به نفع کشــور نخواهد بود .علی آذری نماینده قوچان هم در گفتوگو
بــا «ایــران» از بیان جزئیات جلســه غیرعلنی دیروز با حضور وزیــر کار خودداری کرد و
تنها به این جمله بسنده کرد که بحث اصلی در این جلسه مشکالت کلی کشور و پیدا
کردن راهکارهایی بود تا مردم احساس کنند که مسائل معیشتیشان حل میشود .او
تأکید کرد که این مجلس دنبال این است که به اوضاع و احوال اقتصادی بهبودی رود
و از همین منظور در جهت اصالح قوانینی همچون توسعه کسب و کار گام برمیدارد.

کنایــه بــه زنگنه گفت کــه آیا غیر از پاالیشــگاه
ســتاره خلیج فارس کــه حــدود  ۹۰درصد آن
قبل از وزارت شــما بــود کار دیگری هم انجام
داد هاید؟
ëëپیشنهاد وزیر نفت برای تشکیل کارگروه بین
دولت و مجلس
پــس از اعــام نظــرات نماینــدگان منتقد،
بیــژن زنگنــه بــار دیگــر پشــت تریبــون رفــت
و درخواســت کــرد کــه ترتیبــی داده شــود تــا
بــا محوریــت کمیســیون انــرژی ،کارگروهــی
بیــن دولــت و مجلــس ظــرف پنــج ۱۰ ،یــا ۲۰
روز تشــکیل شــود و زمانــی داده شــود کــه این
بحثهــا شــنیده و جمعبندی شــود .زنگنه در
جــواب پرســش نمایندگان اول از همه پاســخ
علیرضــا زاکانــی را داد .او گفــت کــه در بحث
متانــول که آقــای زاکانی مطرح کردنــد انتقاد
من هم هســت ،اما عمــده مجوزهای آن قبالً
داده شــده بود و من امکان لغو آن را نداشــتم
بلکــه تنها گفتم شــما را حمایت نمیکنم .در

معاون اول رئیس جمهوری برای تحقق جهش تولید تأکید کرد:

دیار نخل و آفتاب و فردایی روشن

ادامه از صفحه اول

در دیار نخل و آفتاب مناطق روستایی و عشایری
شــش شهرســتان پوشــش داده شــده و برای هر
شهرســتان یکــی از جمعیتهــای هاللاحمــر
اســتانها به عنــوان اســتان معین انتخــاب و کار
خدمترسانی را انجام میدهند.
جمعیــت هــال احمــر اســتان تهران بــه عنوان
اســتان معین شهرســتان خــاش ،زنجان اســتان
معین شهرســتان نیکشــهر ،قزوین استان معین
شهرســتان هامون ،قم اســتان معین شهرستان
نیکشــهر ،گلســتان اســتان معیــن شهرســتان
نیمروز و مرکزی استان معین شهرستان چابهار
تعیین شدهاند.
ســفر به شهرســتان خاش و بازدید از روســتاهای
«ســیاهپر» و «قادرآبــاد» بــه همــراه اســتاندار
محتــرم با همراهی مدیــران و دیدار بــا مردمان
رنجدیــده آن دیار فرصت خوبی برای مشــاهده
میدانی ،گفتوگو و شنیدن درددلهای آنان بود
و عملیــات توزیــع  ۵۵۰۰۰آب معدنی۷۰ ،تانکر
آب ۱۰۰۰ ،بســته لوازمالتحریــر و  ۱۰۰۰بســته
غذایــی که بــه همت خیریــن تهرانی تهیه شــده
بود آغاز شد.
به موازات این طرح ،اجرای برنامههای فرهنگی
و آموزشی برای کودکان و دانشآموزان ،استقرار
کلینیکهــای ســیار و ارائــه خدمــات رایــگان
درمانــی ،ویزیــت رایــگان پزشــکان عمومــی و
متخصــص ،توزیع داروی رایــگان ،ارائه خدمات
روانــی و اجتماعی ،ارائه آموزشهای پیشــگیری
از کرونا ،تب سنجی و ...هم ارائه شده است.
البتــه نــگاه و رویکــرد جمعیــت در آینــده
کمکرســانی در راستای فراهمسازی زیرساخت
و ایجــاد بســترها بــرای آبرســانی پایــدار اســت
کــه تالش میشــود بــا همــکاری خیرین و ســایر
سازمانها بزودی اجرایی شود.
شــاید در نــگاه اول جبــر جغرافیایــی ،شــرایط
اقلیمــی ناشــی از ریزگردها ،خشکســالی و دوری
از مرکــز و ...از عوامــل مهم توســعهنیافتگی این
منطقــه به حســاب بیاید ،اما بــا نگاهی عمیقتر
به ظرفیتهای باالی منطقه ،میتوان گفت این

اســتان پتانسیلهای بالقوه زیادی برای توسعه و
آبادانــی دارد که نه تنها به رونق منطقه ،بلکه به
پیشرفت و رونق اقتصادی کشور هم کمک کند.
هممــرزی بــا کشــورهای دوســت و مســلمان
افغانستان و پاکستان که گستره جمعیتی زیادی
دارنــد بســتر مناســبی بــرای گســترش تبــادالت
اقتصــادی و تجــاری خصوصاً در حوزه ســوخت،
برق ،مصالح ساختمانی ،محصوالت کشاورزی،
ارائه خدمات پزشکی ،توریسم درمانی و ...است
که میتواند منشأ تحوالت بزرگی باشد.
البته طی سالهای اخیر دولت ،نیروهای مسلح،
قرارگاههای ســازندگی ســپاه ،بنیــاد برکت ،بنیاد
مستضعفان و ســایر نهادهای مختلف اقدامات
خوبی برای توســعه زیرســاختها و زدودن غبار
محرومیت از چهره این منطقه انجام دادهاند.
همچنیــن بــه مــوازات ایــن اقدامات الزم اســت
پیوســتهای فرهنگی مناســبی هم ایجاد شــود،
چــرا که نخســتین گام برای توســعه یک منطقه،
بسترســازی فکــری و فرهنگــی اســت کــه در این
زمینــه همراهــی و همیــاری مــردم میتوانــد بر
سرعت تحوالت بیفزاید.
طــی دو روزی کــه در خدمت مردم خونگرم این
دیــار بودم دیــدار و رایزنیهای خوبی هم با امام
جمعه محترم ،استاندار ،فرمانده قرارگاه قدس
جنــوب شــرق کشــور و برخــی مدیــران اســتانی
داشتم که به لطف خدا عزم و اراده بسیار خوبی
در نــگاه آنهــا دیدم که انشــاءاهلل بزودی شــاهد
تــداوم همکاریهــا و اجــرای برنامههــای خوبی
باشــیم کــه در اولیــن گام ایجــاد یــک مجموعــه
دانشبنیــان جهــت تولیــد داروهــای گیاهــی
و داروهــای مــورد نیــاز مــردم توســط ســازمان
تدارکات پزشــکی اســت که بــزودی مقدمات آن
فراهم میشود.
ضمــن ســپاس مجــدد از مــردم میهماننــواز و
خونگــرم دیار تفتان ســربلند ،امیدوارم در ســفر
بعدی شاهد تحوالت بیشتری در راستای توسعه
و خدمترسانی بیشتر به آنها باشیم که شایسته
بهترینها هستند.

همین طرحهــا متانول میتواند بــه پروپولین
تبدیــل شــود کــه طیــف وســیعی اشــتغال و
مصنوعــات ایجــاد میکنــد مثــاً در عســلویه
میتوانیــم  ۴تــا  ۴.۵میلیــون تن متانــول را به
پروپولیــن تبدیل کنیم و آنهــا را با خط لوله تا
شــیراز بیاوریم و آنجا تبدیل بــه فرآوردههای
دیگــر کنیــم و بعــد بــه جاهــای دیگــر منتقل
کنیم .ما این برنامه را نوشــتهایم .او در پاســخ
بــه یکی دیگر از نمایندگان با بیان اینکه نظام
جمهوری اســامی بــا راهاندازی فــاز  ۱۱پارس
جنوبی موافقت کرده ،گفت :در برنامه ششــم
پیشبینی شــده کــه  ۲۰۰میلیــون دالر باید در
صنعــت نفت خرج شــود کــه  ۸۰میلیون دالر
از منابــع خارجــی و  ۱۲۰میلیــون دالر از منابع
داخلی اســت .ما قــراردادی با توتال داشــتیم
زیــرا نیاز بــه تکنولوژی داشــتیم .زنگنه با بیان
اینکــه وزارتخانه در مورد حقوق و دســتمزد با
مشــکالتی مواجــه اســت ،در مورد مســئولیت
اجتماعــی نفــت نیز گفت :ما خودمــان این را

نباید فضای رسانه ای کشور علیه بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی باشد

معــاون اول رئیس جمهــوری با قدردانی
از رهبــر معظــم انقــاب بهخاطــر توجــه
ویژه به بخش تولید کشــور گفت :ایشان با
حساســیت دو بار در طی یک ماه اخیر به
این موضوع مهم اشــاره و تأکید کردند که
کارگروهــی برای رفع موانــع جهش تولید
تشکیل شود و خوشبختانه در جلسه ستاد
اقتصــادی دولــت و جلســه شــورای عالی
هماهنگــی اقتصــادی ســران قوا نیــز این
موضوع مــورد تأکید قرار گرفــت و به من
تأکید شــد که با ترکیبی مناســب این ستاد
را تشکیل بدهم.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر
معــاون اول رئیــس جمهــوری ،اســحاق
جهانگیــری ظهــر دیــروز پــس از اولیــن
جلســه کارگــروه رفــع موانع جهــش تولید
در گفتوگــو بــا خبرنگاران اظهار داشــت:
واقعیتــی که وجــود دارد این اســت که اگر
تولید کشــور راه بیفتد ،کاال در داخل کشــور
بــه انــدازه کافــی وجــود خواهــد داشــت و
در شــرایطی کــه همــه میدانیــم کاالهــا با
قیمتهای بســیار باالیــی در اختیار مردم
قــرار میگیــرد و در شــرایطی کــه مملکت
با مشــکالتی مواجه اســت ،اگر بــه معنای
واقعــی بخواهیم اقدامی بــرای رفاه مردم
انجــام دهیــم ،آن کار ریشــهای کــه منجــر
بــه بهتر شــدن شــرایط مردم میشــود در
مرحله اول توجه به تولید داخلی است.
وی یکــی از اصلیتریــن رویکردهــای
دولــت را صیانــت از اشــتغال موجــود در
بخــش تولید عنوان کرد و افــزود :در اولین
جلســه کارگــروه رفــع موانع جهــش تولید
بحث را باز گذاشــتیم که دوســتان راجع به
ایــن کارگــروه بحث کننــد تا ببینیــم تمرکز
اصلی روی چه موضوعاتی باشد.
وی اضافــه کرد :اگر فضای کســب و کار

کشــور پیشبرنده باشــد بخش خصوصی
انگیــزه ســرمایهگذاری پیــدا خواهــد کــرد
امــا اگر فضــای کســب و کار در رونــد تولید
و ســرمایهگذاری مانع ایجاد کنــد ،با پمپاژ
منابــع مالی هم مشــکل حل نخواهد شــد
زیرا فضای کســب و کار تعیین کنندهترین
عامــل اســت .جهانگیــری بــا تأکیــد بــر
اینکــه واقعــاً ســرمایهگذاری و فعالیت در
کشــور با مقــررات پیچیدهای روبهرو اســت
بــه کارگــروه مقرراتزدایــی کــه در وزارت
اقتصــاد تشــکیل میشــود اشــاره کــرد و
گفــت :مهمترین مســئولیت ایــن کارگروه
ایــن اســت کــه مجوزهــا و مقــررات زائد را
حــذف کنــد .من در جلســه توضیــح دادم
کسی که میخواهد یک فعالیت کشاورزی
انجــام بدهد بــرای اینکــه مجــوز فعالیت
بگیــرد ،فقــط تــا مرحلــهای که بتوانــد وام
بانکــی دریافــت کنــد بایــد دههــا مرکــز در
مــورد فعالیتــش اعــام نظر کننــد و گاهی
اوقات استعالمهای مکرری وجود دارد به
گونــهای که وقتــی میخواهند مجوز نهایی
را بدهند زمان استعالمهای اولی به اتمام
رســیده و دوباره باید ایــن چرخه را مجدداً
طی کنــد .وی با بیان اینکه بوروکراســی در

ایران خیلی ســخت و دســت و پا گیر شــده
اســت ،اظهــار داشــت :مهمترین رســالتی
که فکــر کردیم کارگروه رفــع موانع جهش
تولید باید داشــته باشــد این است که کاری
کنــد تا تصمیمــات ســتادها و کارگروههای
مرتبط با رفع موانع تولید اجرایی شود.
دکتر جهانگیری افزود :باید ابالغ شــود
که هیچ کس حق نــدارد مقررات جدیدی
وضــع کند مگــر اینکه تعــدادی از مقررات
قبلــی را لغــو کند .اگر همیــن یک تصمیم
گرفتــه شــود حداقــل جلــوی انباشــت
مقررات جدید گرفته خواهد شد.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه صادراتــی که ارز
حاصــل از آن بــه چرخــه اقتصــاد کشــور
برنگــردد برای کشــور مفید نیســت ،گفت:
قرار شــد که ایــن موضوع هم جزو دســتور
جلســات کارگروه قــرار گیرد البته پیشــران
دیگری نظیر مســکن داریم که اگر مســکن
حرکــت کنــد  ۱۲۰رشــته صنعتــی را بــا
خــودش بــه حرکــت وادار میکنــد .از این
رو قرار شــد که روی پیشــرانهای اقتصاد و
پیشرانهای صنعتی تمرکز کنیم تا ببینیم
موانــع هرکــدام چیســت و کمــک کنیم که
موانع آن برطرف شود.
دکتــر جهانگیــری ادامــه داد :مســأله
دیگری که در جلسه بحث شد درخصوص
فضــای روانی و فضای خبــری جامعه بود
و تأکیــد شــد فضــای رســانهای کــه گاهــی
اوقات علیه تولید و علیه بخش خصوصی
اســت در ایــن شــرایط باید به یــک فضای
مثبت تبدیل شــود .فضــا مؤثرترین بخش
برای فعالیت اســت اینکه انتظــار از آینده
چیســت و آینده را تیره و تار نشــان دادن یا
امیدوارکننده نشان دادن هر دوی اینها در
میــزان فعالیت تولیــدی و اقتصادی مؤثر
است.

طرح سهفوریتی در راستای مقابله
با اقدامات خصمانه امریکا به مجلس ارائه شد

خبر دیگر اینکه،رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در راستای
مقابله با اقدامات خصمانه امریکا طرحی سهفوریتی به مجلس دادهایم ،گفت:
اگر امریکا بخواهد به صورت یکجانبه مکانیســم ماشــه را علیه جمهوری اسالمی
فعال کند ،این طرح ،دولت را ملزم به مقابله به مثل با اقدامی نظیر کنار گذاشتن
محدودیتهای برجامی میکند .به گزارش خانه ملت ،مجتبی ذوالنوری افزود:
به واســطه این طرح در صورت قانون شــدن ،جمهوری اسالمی میتواند اورانیوم
را در هر حجمی که نیاز فعالیتهای صلحآمیز هستهای کشور باشد صورت داده
و غنــای آن را بــاال برده و انباشــت کند ،همچنیــن میتوانیم برای تولید ســوخت
هســتهای تا  ۹۰هزار ســو اقدام و آب ســنگین را به هر میزان تولید و انباشــت کرده
و به فروش برســانیم .نماینده قم در مجلس خاطرنشان کرد :همچنین خواهیم
توانســت ســانتریفیوژها را به میزان نیاز خود ساخته ،نصب و فعال کنیم و اجرای
پروتکل الحاقی را که به صورت داوطلبانه به خاطر برجام پذیرفتیم ،متوقف کنیم.

دستگیری ابربدهکار مالیاتی با  ۱۱میلیارد تومان بدهی

دستآخراینکه ،فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یک ابربدهکار
مالیاتــی در کرمانشــاه خبــر داد کــه میــزان بدهی وی به بیــش از  ۱۱۱میلیــارد ریال
میرســد .بــه گزارش ایســنا ،ســردار علیاکبر جاویــدان اظهار کــرد :پلیس امنیت
اقتصادی پس از دریافت نام یک بدهکار مالیاتی ،رسیدگی به موضوع را در دستور
کار قرار داد .مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام تحقیقات گسترده
موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از محالت حاشیهای شهر کرمانشاه شده
و در عملیاتی حساب شده وی را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان کرمانشاه
افزود :فرد دستگیرشده در بازجوییها عنوان کرد پس از دریافت کارت بازرگانی ،آن
را به شخص دیگری اجاره داده و تاکنون نیز بابت این کار مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال از
آن شخص دریافت کرده است .طبق اعالم مراجع ذیصالح ،میزان بدهی مالیاتی
این فرد به بیش از یکصدویازده میلیارد و  ۳۷۴میلیون ریال میرسد.

گوترش :همه کشورها باید برای حفظ برجام تالش کنند

دبیرکل ســازمان ملل در گفتوگو با یک رســانه روســی بر اهمیت حفظ برجام
تأکیــد کرد .به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک ،آنتونیو گوترش،
دبیر کل ســازمان ملل متحد در گفتوگویی با ریا نووســتی اعالم کرد :کشــورها
باید از هر امکانی برای حفظ برجام (توافق هســتهای) استفاده کنند .این توافق
پیروزی دیپلماسی چند جانبه است .او همچنین بیان کرد :من همیشه میگویم
که برجام ،توافقی اســت که پیروزی دیپلماســی همهجانبه را نشان میدهد .به
عقیده من ،کشــورهای شــرکت کننده دراین توافق باید همه تالش خود را برای
حفظ این توافق هســتهای بکار ببرند .گوترش گفت :آنچه به نقش من مربوط
میشود ،تصمیمات دبیرخانه با آنچه در شورای امنیت سازمان ملل رخ بدهد
مرتبط خواهد بود.

خبــــر

گروه سیاســی /نماینــدگان مجلس دیروز پس
از یک ســاعت جلســه غیرعلنی که به مسائل
داخلــی پارلمان اختصــاص داشــت ،میزبان
دو وزیــر کابینه بودنــد .اتفاقی کــه از آغاز بکار
مجلس یازدهم بارها با حضور اعضای کابینه
و بــه منظور تعامل بیشــتر دو قوه رخ داد ،این
بــار بلیط میهمانی بهارســتان را به دســت دو
وزیر نفت و کار ســپرد .البته بیــژن زنگنه برای
ارائــه برنامههــای وزارت نفــت به بهارســتان
رفته بود و محمد شــریعتمداری برای پاســخ
به سؤال نمایندگان .در حقیقت یکی میهمان
بود و دیگری احضار شده بود .سؤال از وزیر کار
اما به پیشنهاد نمایندگان در جلسه غیرعلنی
بررسی شد.
بیــژن زنگنــه گــزارش عملکــرد وزارتخانه
خود را با اشــاره به جنگ تمام عیار اقتصادی
دشــمن علیــه ایــران آغــاز کــرد و گفــت کــه
وزارتخانه از هر پیشــنهادی برای فروش نفت
و عرضه آن در بورس استقبال خواهد کرد.
او بــا اشــاره به اینکــه در نفت اتــاق تاریک
نداریــم و اتــاق تاریک برای دشــمنان اســت،
گفــت :اعــام برنامههــای دور زدن تحریــم،
توضیح نقشههای عملیات در جنگ است.
زنگنــه در ارائــه گزارش  ۸محــوری خود به
نماینــدگان گفــت :افزایش ظرفیــت تولید در
میادین مشترک نفتی ،دوری از خامفروشی و
توسعه صنعت پتروشیمی ،توسعه گازرسانی،
افزایــش صــادرات گاز ،حمایــت از ســاخت
داخل و شــرکتهای دانشبنیان ،جمعآوری
گازهای مشــعل نفــت ،مقابله بــا تحریمها و
ریلگــذاری بــرای آینــده از جملــه محورهایی
اســت کــه وزارت نفــت در آن برنامهریــزی
داشــته اســت .وزیر نفت در ادامه با اشــاره به
برنامههــای وزارتخانه بــرای افزایش ظرفیت
تولید در میادین مشــترک گفت :اکنون میدان
غرب کارون و میدان پارس جنوبی دو میادین
مشترکی هســتند که وزارتخانه با برنامهریزی،
ظرفیت تولید را در آنها افزایش داده است .ما
از همسایههای خود عقب نیستیم.
وی در ادامــه تأکیــد کرد :تاکنــون  ۱۵۰هزار
میلیــارد دالر در پارس جنوبی ســرمایهگذاری
شــده اســت .در حــوزه نفــت قبــل از انقــاب
نیــز کارهایی صــورت گرفتــه بود امــا در حوزه
پتروشــیمی و صنعــت گاز هرچــه کــه امــروز
برخوردار هســتند ثمره کار جمهوری اسالمی
ایران است .در حوزه گاز ،میدان پارس جنوبی
در ســال  ۱۳۸۴حدود  ۱۴۰میلیون مترمکعب
در روز تولید داشــته و در ســال  ۱۳۹۲این رقم
بــه  ۲۸۰میلیــون مترمکعب رســیده اســت و
امــروز نیز بــه  ۷۵۰میلیــون مترمکعب در روز
دســت یافتهایــم .بــه عبــارت دیگــر در طــول
 ۷ســال گذشــته  ۴۲۰میلیــون مترمکعــب در
روز ظرفیــت تولیــد پــارس جنوبــی افزایــش
داشــته است یعنی رقمی معادل  ۲.۶میلیون
بشــکه نفت ۱۷ .فــاز پارس جنوبــی در دریا به
اتمــام رســیده اســت و تنهــا بخــش خشــکی

یــک پاالیشــگاه باقــی مانــده اســت .میــزان
تولیــد بنزیــن در کشــور از  ۵۲میلیــون لیتر در
روز بــه  ۱۰۷میلیون لیتر در روز رســیده اســت.
طرحهای نوســازی و بهسازی پاالیشگاهها نیز
نظیر پاالیشگاه آبادان ،بندرعباس و اصفهان
در دستور کار قرار دارند.
زنگنه در پایان گفــت :نفت ،موتور محرک
صنعت کشور اســت ،ما منابعی برای حرکت
توســعهای کشــور نداریــم .چهــار ســند وجود
دارد که در تصویــب آنها به همکاری مجلس
شــورای اســامی نیــاز داریــم .ســند قــرارداد
ســوخت و حمــل و نقــل کشــور تا ســال ،۱۴۲۰
ســند قرارداد مصرف و تولید گاز تا سال ،۱۴۲۰
ســند تولیــد نفت تــا ســال  ۱۴۲۰و ســند تولید
پتروشــیمیها و صنایــع پاییندســتی تا ســال
 ۱۴۲۰اســت که انشــاءاهلل با همکاری مجلس
گامهای مؤثری در این حوزه برداشته شود.
 ëëانتقادات و پیشنهادات نمایندگان
بــه گــزارش ایســنا ،بــا پایــان یافتــن
صحبتهــای مقدماتــی زنگنــه نوبــت بــه
نمایندگان رســید .مالک شــریعتی سخنگوی
کمیســیون انرژی در انتقــاد از اقدامات وزارت
نفــت گفــت :در فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی هــم
پیمانکاران ایرانی کنار گذاشــته شدند تا توتال
فرانســه کار را انجــام دهــد امــا در نهایت ۳۵
میلیــارد دالر عدمالنفع در طول  ۷ســال از فاز
 ۱۱داریم و در نهایت به همان تصمیم درست
اولیه برگشــتید و از پیمانکاران ایرانی استفاده
کردید اما چرا از ابتدا این کار صورت نگرفت؟
توتــال شــریک رقیب ما در میــدان یعنی قطر
بــود .اطالعــات کشــور مــا را جمع کــرد و االن
بــه ضرر ما اســتفاده میکند .فریدون عباســی
رئیس کمیســیون انرژی هم گفت که ابهامات
زیــادی درباره قراردادهایی همچون کرســنت
و توتــال وجــود دارد .او پیشــنهاد داد کــه وزیر
نفت با سایر وزرای قبلی وزارت نفت به دور از
گرایشهای سیاسیشان جلساتی در مجلس
برگــزار کــرده و ابهامات را رفع کند .ســیدغنی
نظــری نماینــده خلخــال هــم بــا طــرح ایــن
پرسش که چرا بورس انرژی را فعال نکردید؟
گفــت :با فعال کردن بورس انرژی ،نفت را به
بخش خصوصی بفروشید.
حســین حســین زاده نماینــده الرســتان
هــم از وزیــر نفــت خواســت کــه به معیشــت
پرســنل نفتی توجه کنــد و کارگران مورد توجه
قــرار گیرنــد .علیرضــا زاکانــی رئیــس مرکــز
پژوهشهای مجلس هم در این جلسه گفت:
مــا بــاور داریم کــه ایــران تحریمپذیر نیســت
و میتوانیــم از شــرایط فعلــی یــک فرصــت
طالیــی بســازیم .انتقــاد دیگر زاکانــی این بود
کــه در حــوزه تولیــد پتروشــیمی عمــده تــوان
تولیــد در بخش متانول ســرمای ه گذاری شــده
و کمتــر به بخــش پروپولین توجه داشــتهایم.
احمــد مــرادی نماینده جاســک هــم از زنگنه
خواست که به این شهر به عنوان قطب انرژی
توجه ویــژهای شــود و نماینده قوچــان هم به

را ه انداختیــم و کارهــای مهمــی کردیــم ولی
کافــی نیســت زیــرا خودمــان مشــکل منابــع
داریم .در مورد صادرات نفت به همســایگان
هــم که مطرح شــد برایــش جــواب داریم .ما
بایــد بــا همدلی کار را جلــو ببریم .مثــاً ما در
مقابــل ترکمنســتان چه باید کنیــم ،ما به آنها
امتیاز ندادیم حاال باید تنبیه شویم یا تحسین.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکه اصــل بر این اســت
که ســیانجی ســوخت اصلــی باشــد ،افزود:
برخــی نماینــدگان بــرای گازوئیــل کشــاورزی
ابــراز نگرانــی میکننــد کــه مــا هــم بــا آنهــا
هم نظر هستیم .اما ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و سوخت هم هست که باید نظر آنها را جلب
کنیــم .زنگنــه در پایــان گفــت :ششــم خــرداد
ســال  ۹۴بنزیــن با تصویب دولــت تک نرخی
شد و کســی هم به آن اعتراض نکرد .افزایش
مصرف هم ناشی از آن نبوده است.
وی افــزود :صادرات نفت و فرآورده کنونی
را بــا دوره پیشــین تحریــم مقایســه کنید ،یک
نفر نباید بگوید دستشان درد نکند؟ همیشه
باید خستگیها بر تن ما بماند؟
ëëبــا تحریــم نمیشــود از وزارت نفــت انتظار
پیشبرد برنامهها را داشت
پــس از پایــان صحبتهــای زنگنــه،
محمدباقر قالیباف در جمعبندی خود درباره
برنامههــای وزارت نفــت گفــت :بــا توجــه به
اقدامــات دشــمن و تحریــم و فشــار به کشــور
نمیتــوان انتظــار داشــت کــه طبــق برنامهها
و هدفگذاریهــا وزارت نفــت کارهایــش را
پیــش ببــرد .البتــه که بایــد همــه در مجلس،
دولت و پژوهشــگاهها بپذیریم که باید تهدید
دشــمن را به فرصت تبدیل کرده و رویکردها،
هدفگــذاری ،روشهــای خودمــان را بــا ابــزار
و تجهیــزات فنــی بــه کار گرفتــه و مبتنــی بــر
داشــتههای درونــی حرکــت کنیــم .مطمئنم
ایــن تــوان در وزارت نفت و بخــش صنعت و
تکنولــوژی وجود دارد؛ کاری ســخت و شــدنی
کــه گامهــای خوبــی هم بــرای رســیدن به آن
برداشته شده ،البته در مواردی عقب ماندگی
جــدی و در مــواردی دیگــر اقدامــات خوبــی
صــورت گرفتــه اســت .رئیس مجلــس درباره
بــورس انرژی گفت :باید به این ســؤال پاســخ
دهیم که چرا بورس انرژی آن طور که مد نظر
اســت ،رونق نگرفته اســت .این همــان تغییر
رویکردهاســت که باید روی دهد .وی با اشاره
بــه حضــور وزیــر نفــت در مجلــس و برگزاری
جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس گفت:
اینکه امروز جلســه منطقــی و قابل بحث بود
دلیل آن این است که وزیر نفت و همکارانش
بســیاری از موضوعــات مطرح شــده از ســوی
نمایندگان را پذیرفتهاند .این مسیر ادامه پیدا
کنــد تا وزارت نفت با کمیســیون انرژی و مرکز
پژوهشهــا بحثهای مطــرح شــده را نهایی
کننــد .این کار در دو یا ســه هفته پیش رو قابل
انجــام اســت .او گفــت :مطمئنــم میتوانیــم
مشکالت را در سال پایانی دولت حل کنیم.

خبر اول اینکه ،یک عضو شــورای شــهر تهران ،پیشــنهاد نامگذاری خیابانی
بــه نــام آیتاهلل صانعــی را مطرح کــرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،محســن
خلیلآبادی با اعالم طرح این پیشــنهاد تصریح کرد که هنوز در مورد اینکه کدام
خیابان به نام آیتاهلل صانعی نامگذاری شــود ،پیشــنهادی مطرح نشــده است.
خلیلآبــادی درخصوص مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری ســه خیابان به
نــام مرحوم بازرگان ،اعظم طالقانی و ســهیل گوهری نیز گفت :نامگذاری معابر
مصوبه شورا نیست ،بلکه تصمیم شورا است و هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری
فقط در مورد مصوبات میتواند ورود کند و حق ورود به تصمیمات را ندارد.

دیگه چه خبر

کارنامه نفت و کار در بهارستان

پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام آیتاهلل صانعی

تکریم از یک میلیون رزمنده به جای رژه ساالنه

سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نشست
خبری گرامیداشت چهلمین سالگرد آغازجنگ تحمیلی از اجرای  ۲۶هزار و ۵۰۱
برنامه در سراســر کشــور خبر داد و گفت :امســال نه در تهران و نه در خلیج فارس
رژه نخواهیم داشت و به جای آن مراسم تکریم و گرامیداشت یک میلیون رزمنده
دفاع مقدس را خواهیم داشــت .به گزارش«ایران» ،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر
ارزشهای دفاع مقدس با اشــاره به فعالیت  505ســتاد در سراســر کشــور در این
ارتباط اظهار داشت :از جمله برنامههای پیشبینی شده در این مناسبت میتوان
به تجلیل و تقدیر از یک میلیون پیشکســوت دفاع مقــدس و مدافع حرم نام برد
که مراســم آن  31شــهریور برگزار خواهد شــد و بهصورت تصویری از بیانات رهبر
انقالب نیز استفاده میکنیم .سردار کارگــــــــــر در همین ارتباط افزود :درچهلمین
ســـــــــــــالگرد آغازجنگ ،شاهد افتتاح نمایشگاه دســتاوردهای ملی درموزه دفاع
مقدس خواهیم بود که روز چهارشــنبه دوم مهر برگزار میشــود .همچنین از 54
کالن پروژه دفاع مقدس نیز رونمایی خواهد شد .این پروژهها بهعنوان جعبه سیاه
جنگ پیشبینی شده و تمام مسائل جنگ در حوزه زنان ،روحانیت ،نقش امام در
مدیریت جنگ ،تبلیغات جنگ ،مهندسی در جنگ ،توپخانه ،نقش نیروی هوایی
و دریایی در جنگ ،نقش ضد انقالب در جنگ و بخشهایی همچون کردستان در
جنگ را شامل میشود.

گروسی :ایران شریک مهمی برای آژانس است

مدیرکل آژانس بینالمللــی انرژی اتمی در دیدار با معاون حقوقی و بینالمللی
وزارت امــور خارجه که برای شــرکت در اجالس شــورای حکام به وین ســفر کرده،
جمهوری اســامی را شــریک مهمی بــرای آژانس خواند .به گــزارش ایرنا ،رافائل
گروســی در دیدار روز گذشــتهاش با محســن بهاروند همکاریهای ایران و آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی و ســطح فعالیتهای راســتی آزمایی در ایــران را مثبت
ارزیابــی کــرد .بهارونــد نیز با اشــاره به همکاریهــای گســترده ایــران و آژانس ،بر
ضرورت عدم تأثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی برخی کشورها با هدف ایجاد
انحراف در تعامالت فیمابین ،تأکید کرد .او همکاری در فضایی سازنده و به دور از
تأثیرپذیری طرفهای ثالث را به نفع دو طرف و تمامیت آژانس خواند .گروســی
در افتتاحیه نشست شورای حکام با بیان اینکه آژانس و ایران درباره مسائل اجرایی
پادمانی مورد نظر به توافق رسیدهاند ،ابراز امیدواری کرد که این توافق به توسعه
همکاریها و اعتماد دو طرف منجر شود.

