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فردا ،نتایج رسمی صالحیتها اعالم میشود

رسم غیرت
بماند ز ما یادگار

آرزوی تمرکززدایی از پایانههای
نفتی ایران برآورده شد

شایعهسازی علیه صالحیتنامزدان
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بزودی طرح حیاتی وزارت نفت افتتاح می شود

خط هزار کیلومتری
انتقال نفت
نفت از جنوبغرب کشور به جاسک منتقل میشود

فرصت دوباره به مذاکرات احیای برجام در وین

توافق ایران با آژانس
تمدید می شود
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گزارش «ایران» درباره عادی انگاری برخی شهروندان
در مراکز عمومی بعد از تزریق واکسن

کرونا در کمین رفتار مردم

5

صفحه  7را بخوانید

گفتوگو با مقصود فراستخواه ،جامعه شناس

گذر به جهان پسامدرنیته

آزادی خرمشهر و طرح
مجدد یک سؤال تاریخی

12
باشگاه خبرنگاران جوان

نگران نباشید ،آنها آشغال شما را
از دامان طبیعت جمع میکنند

کار در ارتفاعات زباله
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«ایران» از پدیده اجاره کارت ملی
و حساب بانکی درکشور گزارش میدهد

رحم اجارهای
متخلفان اقتصادی

گـــزارش ایــن هفته ،گام پایانی فــاز اول طرح ملی انتقال نفت
خام از گوره به جاســک برداشــته میشــود و با ارسال
عطیهلباف
نفــت در خط لوله خــاص و ایرانی آن ،پروژه به نوعی
به بهرهبرداری خواهد رسید.
هنوز مراســم افتتاح رســمی این طــرح راهبردی و مهــم صنعت نفت
اعــام نشــده اســت اما به گفتــه وزیر نفت ،ســاخت خط لوله نفــت گوره-
جاســک پایــان یافته اســت و صــادرات نخســتین محمولــه نفتــی از پایانه
جاســک در خردادمــاه انجــام خواهــد شــد کــه مقدمــه افتتاح رســمی فاز
نخست طرح است.
از ایــن رو در همیــن ماه جاری یکی از مهمترین پروژههای نفتی کشــور
به طور رسمی به امکانات صنعت نفت ایران افزوده میشود .پروژهای که
در حــال حاضــر توان انتقال  350هزار بشــکه در روز نفت خــام را دارد و با
رســیدن این میزان نفت به پایانه صادراتی جاسک طی روزهای آتی ،باب
جدیدی در صنعت نفت ایران گشوده میشود.
بــا تکمیل ایــن پروژه امکان انتقال روزانه یک میلیون بشــکه نفت خام
از جنوب غربی ایران به آبهای آزاد دریای عمان فراهم خواهد شــد .این
امکان ،جایــگاه ایران در بازارهای بینالمللی نفت را بویژه در بازار رقابتی
این کاال ارتقا خواهد داد .چراکه به مبادی صادراتی کشــور تنوع میبخشــد
و در ایــن جنگ بازاریابــی نفت خام برای ایران یک برگ برنده محســوب
میشــود .بویــژه آنکــه منطقه خاورمیانــه و خلیج فارس یک بــار در جنگ
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 3بازی معوقه لیگ برتر امشب برگزار میشود

برد خارج از خانه
هدف سرخابیها

18

وزیر ارتباطات اعالم کرد

یک ماه اینترنت رایگان
برای تمام مردم ایران

تاریخچــه طرح بزرگ
یادداشت و ملــی خط لولــه گوره
به جاســک به دهه ٦٠
بازمیگــردد .آن زمــان
یعنــی در دوره جنــگ
ایران و عــراق ،با توجه
نرسی قربان بــه اینکــه تنهــا پایانــه
کارشناس صادراتــی نفــت ایران
بینالملل نفت در جزیــره خــارک بود
و دشــمن بخوبــی از راهبردی و اســتراتژیک
بــودن این پایانه باخبر بود ،بیــش از  ٢هزار و
 ٨٤٠بــار ایــن جزیره را زیر آتش قــرار داد .در
حالی که تعداد روزهای جنگ  ٢هزار و ٨٨٨
روز بــود .بیش از  ٢هزار بــار بمباران خارک،
تنهــا پایانــه صادراتی نفــت ایــران؛ همواره
این حس نیــاز را در صنعت نفت به همراه
داشــته است که در صورت وقوع هر ناآرامی
در منطقــه تــوان صادراتــی ایران را بشــدت
تضعیــف خواهــد کــرد .بویــژه آنکــه در این
اواخــر بحث بســتن تنگــه هرمــز و درگیری
میان کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس نیز
مطرح شــد.حاال اکنون شــنیده میشــود فاز
اول پروژهای به ســرانجام رســیده اســت که
میتوانــد پایــداری صــادرات نفت ایــران را
افزایــش دهد .خــط لوله گوره به جاســک و
پایانــه صادراتــی آن در شــرق تنگــه هرمــز،
پروژهای مهم است که امکان صادرات نفت
ایــران را از دریای عمــان فراهم خواهد کرد.
آن طور که مســئوالن میگوینــد ،در روزهای
آتــی اولین محموله نفتی ایران از این پایانه
راهــی بازارهــای جهانی نفت خــام خواهد
شــد .البته تا رســیدن به ظرفیــت حداکثری
صادرات هنوز فاصله وجود دارد اما این یک
فصل نو و مهم بویژه برای مواقع حساس و
ناآرامیهاست...
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تحمیلــی عراق علیه ایران و بارها پــس از آن ،حتی در درگیریهای لفظی
بر ســر تنگه هرمز ،اهمیت ایجاد یک پایانه جدید به دور از خلیج فارس و
در آبهای دریای عمان را آشکار کرده است.
البتــه هــدف از اجرای این پــروژه چند وجهــی تنها به ایجاد یــک پایانه
صادراتــی جدیــد و کــم ریســک بــرای کشــور در شــرق تنگه هرمــز خالصه
نمیشــود .توســعه پایدار منطقه مکران؛ ایجاد صنایع پایین دســتی نفت؛
اشــتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه از دیگــر ویژگیهای ممتاز این طرح
اســت .ضمن آنکــه باب جدیــدی در داخلی ســازی و صرفهجویی ارزی با
این پروژه در صنعت نفت باز شــده اســت که میتواند روحیه تکیه بر توان
داخل را تقویت کند.
ëëتمرکززدایی از پایانههای صادراتی نفت خام
انتقال نفت ایران از دهه  ۶۰و پس از جنگ ایران و عراق به نوعی دغدغه
کشــور بوده و اکنون پس از  40ســال این آرزوی دیرینه محقق شــده اســت .با
راهاندازی پایانه جاسک ،حاال موقعیت ممتازتری برای صنعت نفت ایران
و امنیت کشــور فراهم شــده اســت کــه نتیجه احــداث این پایانــه و خط لوله
انتقــال نفت خام از گوره به جاســک اســت .خط لولــهای  ۱۰۰۰کیلومتری که
از تلمبه خانهای در گوره بوشــهر آغاز میشــود از جنوب اســتان فارس عبور
میکند و در پایانه جدید جاسک -هرمزگان به سرانجام میرسد.
نقطه شــروع جــدی ایجاد خط لوله گوره به جاســک خــرداد ماه ۱۳۹۶

بود اما با دســت رد شــرکتهای بین المللی بر ســینه صنعــت نفت ایران
این طرح عمالً تا اواســط ســال  97پیشرفتی نداشــت و هیچ شرکتی نیز در
داخــل نبــود که بتواند قطعــات و تجهیزات مورد نیــاز آن را تأمین کند اما
سرانجام در اوایل سال  1398با توانمندسازی بخش داخلی زمینه ساخت
این پروژه و بهره برداری از بخشــی از آن زیر ســایه شــدیدترین تحریم ها و
بحران همه گیری کووید 19فراهم شد.
براســاس گزارش شــرکت ملــی نفت ایــران ،طبق برآوردهــای انجام
شــده بــرای طرح ،مــدت زمان اجــرای طرح  ۵۴مــاه بود که مبــدأ خط از
منطقه گوره شهرســتان گناوه اســتان بوشــهر شــروع شــد و پس از عبور از
اســتانهای بوشهر ،فارس و هرمزگان از  ۶۰کیلومتری غرب شهر جاسک
(منطقه کوه مبارک) به ترمینال و تأسیســات دریایی تازه تأســیس شــده،
متصــل میشــد .اما اکنــون به مرحله بهــره برداری از آن بــه میزان 350
هزار بشکه در روز نفت صادراتی کشور رسیده ایم.
همچنین در محل اراضی غرب جاســک  ۳پاالیشــگاه و  ۳پتروشــیمی
جانمایــی شــده کــه قــرار اســت توســط ســرمایهگذاران بخــش خصوصی
احداث شــود .بــه عبارتی عالوه بر داخلی ســازی پروژه ،ایجاد اشــتغال در
حیــن ســاخت این خــط لولــه و پــس از آن ،مجالی بــرای توســعه پایدار و
اشــتغالزایی در ســواحل مکران نیز فراهم شده اســت که می تواند چهره
این منطقه را عوض کند.
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محصوالت چند رسانهای «ایران»

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی
محرمانههای
کارآگاهان را ببینید

کالهبرداری  ۲۰۰هزار دالری دکتر فرید

دانشجوی اخراجی پزشکی ،اقدام به طبابت در یکی از بیمارستانهای شیراز
میکند .او حتی در این بیمارستان ،دست به چاقو شده و عملهای جراحی
هم انجام میدهد .اما جرایم آقای دکتر قالبی که خود را دکتر فرید معرفی
کرده بود ،به اینجا ختم نمیشود .او با شگردی خاص و منحصر به فرد اقدام
به کالهبرداری  ۲۰۰هزار دالری از یک صرافی در شیراز میکند .سرهنگ داود
ابوالقاسمی ،رئیس سابق پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت از راز این
کالهبرداری و دستگیری او برایمان میگوید.
خبرنگار :مرجان همایونی /گروه چندرسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از استودیو
خبر روزنامه ایران .خبرها و
تحلیلهای روزانه را هرشب
از استودیو خبر «ایران»
ببینید  .دراین برنامه عالوه بر
اخبار تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر کشیده
میشود.
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وقتی خانه نشینی دکوراسیون خانه را عوض می کند

رنگی تازه بر دیوارهای قرنطینه
مشتری میخواسته یک اتاقش را برای ورزش دکوراسیون کند
اصال تغییر دکور کار پر هزینه است
قیمت یک دست مبلمان  4نفره از  15میلیون شروع میشود که یک قیمت خیلی پایه است
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ســوم خــرداد و واقعــه
یادداشت فتح خرمشهر بههمراه
خـــــود پرســـشهـــــای
متعــــــددی را بــــرای
آن دســته از افــراد کــه
نمـــــیتوانند از کنــــــار
اسماعیل علوی حــوادث تاریخــی بــه
دبیر گروه پایداری ســادگی عبور کنند دربر
دارد کــه هــر ســاله بدون آنکه پاســخ روشــنی
برای آن بشنوند در یادهاشان تجدید میشود.
مهمترین پرسش آنان دراین ارتباط چگونگی
وقوع آزادی خرمشــهر با توجه به نسبتهای
مادی است؛پرسشــی که شــاید برای بســیاری
پیــش پا افتاده وعادی باشــد و با پاســخی دم
دســتی ســعی کنند جواب آن را بدهند! برای
نشــان دادن اهمیت این پرســش بــه دو گزاره
که درپرونده این عملیات به ثبت رسیده اکتفا
میکنم-1.گــزاره اول بیانگر شــرایط نیروهای
خــودی از نظر«آمــاد » و در اختیــار داشــتن
تجهیزات اولیه نظامی ،مثل سالح انفرادی و
فشنگهای آن ساعاتی قبل ازعملیات است
که حداقل شرط الزم برای جنگیدن است .این
گــزاره به نقل از عبــاس امیریفر  ،از نیروهای
کادر ســپاهی رزمنــده و یکــی از فرماندهــان
گردان حبیب است که سند آن در مرکز اسناد
موجود است ...«:با این که چند ساعتی بیشتر
تا شروع عملیات فرصت نداشتیم...
صفحه  13را بخوانید

