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وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس :

ترامپ با تحریم ایران به آلودگی محیط زیست دامن زده است

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مشــکالت ایــران در تامیــن
تجهیــزات جلوگیــری از ســوختن گاز مشــعل بــه دلیــل
تحریــم هــای آمریــکا گفــت :ســوختن گازهــای مشــعل
ســبب آلودگــی محیطزیســت میشــود و مســئولیت
آلودگــی محیطزیســت مســتقیما متوجــه ترامــپ اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،بیــژن نامــدار زنگنــه
وزیــر نفــت در حاشــیه حضــور در کمیســیون انــرژی
مجلــس بهمنظــور پاســخگویی بــه ســواالت نماینــدگان،
گفــت :ســوال نماینــدگان بهویــژه ســوال آقــای نجفــی
نماینــده تهــران عمیــق و بســیار خــوب بــود کــه برایــن
اســاس درخصــوص جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای در
مشــعل توضیحــات خــود را بــه صــورت کامــل مطــرح
و برنامههــا وزارت نفــت بــه منظــور جلوگیــری از ایــن
ســوزاندن ارائــه کــردم.
وی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه
از ســوزاندن بیــش از 90درصــد گازهــای در مشــعل
ممانعــت میشــود ،افــزود :تنهــا یکــی از طرحهــای
مدنظــر بــرای رســیدن بــه هــدف فــوق بیــش از 8
میلیــارد دالر بــه ســرمایهگذاری نیــاز دارد ،بهرهبــرداری
طرحهــا از ســال جــاری آغــاز شــده و تــا  1400نیــز بــه

بهرهبــرداری خواهنــد رســید البتــه بهرهبــرداری یکــی
از ایــن طرحهــا ســال  1401بــه پایــان میرســد.
هزینه نزدیک به  3و نیم میلیارد دالر برای
بهرهبرداری پاالیشگاه بید بلند
وزیــر نفــت همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بهرهبــرداری
از پاالیشــگاه بیدبلنــد بهعنــوان بزرگتریــن تاسیســات
تبدیــل و اســتفاده از گازهــای مشــعل اواخــر ســال
جــاری آغــاز خواهــد شــد ،ادامــه داد :نزدیــک بــه  3و
نیــم میلیــارد دالر بــرای بهرهبــرداری ایــن پاالیشــگاه
توســط شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس هزینــه شــده
اســت.
زنگنــه همچنیــن در مــورد گازهایــی کــه در مشــعلهای
عســلویه و پاالیشــگاههای گازی میســوزند ،توضیــح
داد :ایــن ســوختن در پاالیشــگاههای دارای تجهیــزات
کاهــش یافتــه اســت امــا برخــی از پاالیشــگاهها
بهدلیــل کمبــود تجهیــزات در ایــن زمینــه بــا مشــکل رو
بــه رو شــدهاند البتــه یــک ســری تجهیــزات خریــداری
شــده امــا بهدلیــل تحریــمهــای آمریــکا ایــن تجهیــزات
هنــوز بــه دســت مــا نرســیده اســت.
وی تحریــم ایــران کــه مانــع از رســیدن تجهیــزاتِ
جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای مشــعل شــده را جنایــت
کارنامــه ترامــپ علیــه بشــریت عنــوان کــرد و گفــت:
ســوختن گازهــای مشــعل ســبب آلودگــی محیطزیســت

میشــود و مســئولیت آلودگــی محیطزیســت مســتقیما
متوجــه ترامــپ اســت.
 95درصد جمعیت کشور به پوشش گازی رسیدهاند
وزیــر نفــت همچنیــن دربــاره مشــکالت اجــرای «طــرح
بهینهســازی مصــرف انــرژی» ،بیــان کــرد :براســاس
مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد ،اگــر در مصــرف
فرآوردههــا صرفهجویــی شــود ،میتوانیــم از درآمــ ِد
حاصــل از ایــن صرفهجویی(بــه ترتیــب تصویــب
در شــورای اقتصــاد) بــرای بازپرداخــت هزینــه ایــن
ســرمایهگذاری بــه ســرمایهگذار اســتفاده کنیــم و
بــه دلیــل پیشــرفت خــوب ایــن طــرح ،بــه طــور مثــال
گازرســانی بــه شــهرها و روســتاها بهعنــوان بخشــی از
ایــن طــرح بســیار موفــق بــود تــا جایــی کــه  95درصــد
جمعیــت کشــور بــه پوشــش گازی رســیدهاند.
زنگنــه همچنیــن در راســتای مشــکالت اجــرای طــرح
بهینهســازی مصــرف انــرژی ،مطــرح کــرد :اگرچــه
طرحهــای دیگــر مرتبــط در زمینــه راهآهــن ،متــرو،
بازســازی نــاوگان حمــل و نقــل ســبک و نیمــه ســنگین
کشــور نیــز مراحــل مقدماتــی خــود را پشــت ســر
میگذاشــتند امــا بهدلیــل مشــکالت پیــش آمــده در
اجــرای قانــون بودجــه و دیگــر کمبودهــا نتوانســتیم
مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد را بــه طــور کامــل
اجــرا کنیــم.

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد؛

افزایش همکاریهای تجاری گمرک ایران با اتحادیه اوراسیا

گمــرک ایــران بــا همــکاری کشــورهای عضــو اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا حداکثــر تســهیالت را بــرای کشــورهای
عضــو فراهــم مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از گمــرک ایــران،
مهــدی میراشــرفی رئیــس کل گمــرک ایــران در همایــش
هفتــه اوراســیا در قرقیزســتان کــه بــا حضــور عضــو هیئــت
رئیســه شــورای تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا برگــزار
شــد گفــت :افزایــش مبــادالت تجــاری بیــن کشــورهای عضو
اتحادیــه اقتصــادی و فراهــم کــردن تســهیالت گمرکــی دو
هــدف عمــده گمــرک ایــران اســت.

رئیــس کل گمــرک ایــران کــه بــه نمایندگــی از دولــت
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن همایــش شــرکت مــی
کــرد ،اظهــار داشــت :دولــت جمهــوری اســامی ایــران نــگاه
مثبتــی بــرای افزایــش مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای
همســایه از جملــه اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دارد و
در ایــن خصــوص هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد.
میراشــرفی افــزود :افزایــش و ارتقــای ســطح مبــادالت
تجــاری بیــن کشــورهای عضــو و ارائــه تســهیالت حداکثــری
بــا همــکاری گمــرکات کشــورهای عضــو از جملــه برنامــه
هــای گمــرک ایــران در ایــن اتحادیــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت کشــورهای عضــو اوراســیا بــرای
افزایــش مبــادالت تجــاری گفــت :کشــورهای عضــو بایــد بــا
همــکاری همدیگــر از مزیــت هــای ایــن اتحادیــه حداکثــر

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات خبر داد:

اسکان زائران اربعین در نزدیکترین محل به حرم امام حسین

رییــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات
از آمــاده کــردن صحــن کنــار حــرم
امــام حســین (ع) در شــهر کربــا بــرای
اســکان  ۳۰هــزار نفــر در اربعیــن خبــر
داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد
بازســازی عتبــات عالیــات ،محمــد جالل
مــآب کــه بــه مناســبت گرامیداشــت
هفتــه دفــاع مقــدس در جمــع کارکنــان
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات ســخن
میگفــت ،افــزود :بــه همــت مهندســان،
کارگــران ،اســتادکاران و حمایتهــای
خیریــن ،میــزان پیشــرفت فیزیکــی فــاز
نخســت طــرح توســعه حــرم مطهــر امــام
حســین (ع) مزیــن بنــام صحــن عقیلــه
بنیهاشــم ،حضــرت زینــب (س) بــه ۳۰
درصــد رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اوایــل ســال آینــده
عملیــات اجرایــی ســازه ایــن صحــن بــه
پایــان میرســد ،افــزود :هماکنــون
در حــال آمادهســازی صحــن بــرای
پذیــرش موکبهــا و اقامــت زائــران
اربعیــن هســتیم.
جــال مــآب بیــان کــرد :از آنجــا کــه
همــه عاشــقان اهــل بیــت (ع) آرزو دارند

بهــره بــرداری نماینــد و در جهــت تســهیل تجــارت و افزایــش
حجــم مبــادالت گام بردارنــد.
وی گفــت :مــا بــا رفــع محدودیــت هــای تعرفــه ای کــه بــه
 ۵۰۰قلــم ردیــف تعرفــه ای مــی رســد تــاش کردیــم تــا در
راســتای تســهیل تجــارت حرکــت نماییــم.
رئیــس کل گمــرک ایــران در ایــن همایــش کــه بــا حضــور
روســای  ۹۰درصــدی فعــاالن اقتصــادی از جملــه روســای
اتحادیــه هــای کشــور قرقیزســتان برگــزار مــی شــد ،گفــت:
کشــورهای عضــو بایــد بــا رفــع مشــکالت و محدودیــت هــای
گمرکــی بیشــترین منفعــت را بــرای خــود ایجــاد کننــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ,معــاون امــور گمرکــی ایــران
و مدیــر کل دفتــر همــکاری هــای بیــن الملــل نیــز در ایــن
همایــش حضــور داشــتند

معاون سازمان بنادر به ایسنا اعالم کرد :

(ع)

در ایامــی ماننــد اربعیــن ،در نزدیکتریــن
محــل بــه حــرم مطهــر سیدالشــهدا (ع)
حضــور داشــته باشــند ،تمــام تالشــمان
را میکنیــم تــا عملیــات اجرایــی صحــن
در دســت ســاخت حضــرت زینــب (س)
بــا بهتریــن شــاخصهای کیفــی و در
کمتریــن زمــان بــه اتمــام برســد.
رییــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات
بــا بیــان اینکــه صحــن حضــرت
زینــب (س) از دهــم مــاه صفــر پذیــرای
موکبهــا و زائــران اربعیــن خواهــد
بــود ،ادامــه داد :پــس از کنگــره عظیــم
اربعیــن ،عملیــات نــازک کاری در
بخشهایــی از ســازه طــرح کــه عملیــات
ســفتکاری آن بــه اتمــام رســیده ،آغــاز
خواهــد شــد.
جــال مــآب دربــاره طــرح توســعه حــرم
حضــرت علــی (ع) گفــت :ایــن طــرح
کــه مزیــن بــه نــام صحــن و شبســتان
حضــرت زهــرا (س) اســت بیــش از
 ۹۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد
کــه بــه همــت تمــام عوامــل اجرایــی و
بســیج امکانــات ســتاد بازســازی عتبــات
عالیــات ،تمــام عملیــات اجرایــی آن تــا
پایــان امســال بــه پایــان خواهــد رســید.

هشدار به شناورهای ایرانی برای استفاده از سوخت کمسولفور

معــاون امــور دریایــی ســازمان و دریانــوردی
اعــام کــرد کــه بــر اســاس هشــدارهایی
کــه از طریــق ســازمانهای بینالمللــی
بــه ایــران داده شــده تــا اول ژانویــه ســال
 2020میــادی بایــد همــه شــناورهای
ایرانــی از ســوخت کــم ســولفور اســتفاده
کننــد و در غیــر صــورت ممکــن اســت
تبعــات بســیاری بــرای آنهــا داشــته باشــد.
جلیــل اســامی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :بــه عنــوان یــک دســتگاه
حاکمیتــی موظــف هســتیم تــا ضرورتهــا
را دربــاره اســتفاده از ســوخت کــم ســولفور
و مســائل بیــن المللــی مطــرح شــده ،اعــام
کنیــم و در ایــن زمینــه همــه اقدامــات
انجــام شــده و بــر اســاس بــازه زمانــی ابــاغ
شــده همــه کشــتیهای ایرانــی بایــد تــا
اول ژانویــه ســال  2020میــادی از ایــن
ســوخت اســتفاده کننــد.
وی افــزود :در ایــن راســتا جلســات متعددی
بیــن ســازمان بنــادر و دریانــوردی،
مصرفکننــدگان ،شــرکتهای کشــتیرانی،
صاحبــان و مالــکان شــناورهای ایرانــی،
وزارتراه و شهرســازی ،وزارت نفــت و ســایر
بخشهایــی کــه میتواننــد در ایــن حــوزه
کمــک کننــده و دخیــل باشــند برگــزار

شــده اســت .آنچــه مهــم اســت اینکــه همــه
مســائل و نــکات مربوطــه در ایــن زمینــه
مشــخص بــوده و همــه ایــن مطالــب بــه
مراجــع ذیصــاح بــه ویــژه وزارت نفــت
بــه عنــوان تولیــد و تامیــن کننــده ســوخت
اطالعرســانی شــده اســت.
معــاون امــور دریایــی ســازمان بنــادر و
دریانــوردی بــا بیــان اینکــه میــزان مصــرف
ســوخت همــه کشــتیهای ایرانــی در طــول
یکســال حــدود  1.5میلیــون تــن اســت ،در
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا
اختــاف نظرهایــی بیــن ســازمان بنــادر و
وزارت نفــت در زمینــه تولیــد و تامیــن
ســوخت کــم ســولفور وجــود دارد یــا خیــر،
اظهارکــرد :بلــه اختالفنظرهایــی هســت
امــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی وظیفــه
دارد کــه بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــی ایــن
موضــوع را پیگیــری کنــد تــا از طریــق
مراجــع مختلــف بــه نتیجــه مطلــوب برســد.
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وزیر نفت سوریه:

خودکفایی ایران ،یکی از نتایج تحریم است
وزیــر نفــت و معــادن ســوریه
بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از
مرکــز پتروشــیمی عســلویه
تاکیــد کــرد :مطمئنیــم
خودکفایــی یکــی از
جنبههــای مثبــت تحریــم
بــرای ایــران بــوده اســت.
«علــی ســلیمان غانــم» در کمیتــه مشــترک اقتصــادی ایــران
و ســوریه کــه در اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد ،بیــان
کــرد :امــروز ســفر مــا در تهــران تکملــه ســفرهای پیشــین
دو طــرف بــود کــه در نتیجــه آن قراردادهــای مختلــف بــه
امضــا رســید .وی بــا اشــاره بــه بازدیــد روز گذشــته خــود از
مرکــز پتروشــیمی عســلویه گفــت :بســیار خوشــحالیم ایــن
خودکفایــی را از طــرف ایــران دیدیــم و مطمنیــم خودکفایــی
یکــی از جنبههــای مثبــت تحریــم بــرای ایــران بــوده اســت .
 ۶۰درصــد صنعــت و تکنولــوژی نفتــی بــه دســت کارشناســان
ایرانــی اســت و میتوانیــم از تجربیــات ایــران در ایــن زمینــه
اســتفاده کنیــم .غانــم خاطرنشــان کــرد :توافقنامههــای
بســیاری در زمینــه نفــت ،اســتخراج ،پاالیــش و بهــره بــرداری
از منابــع معدنــی وجــود دارد .در دولــت بــرای همــکاری بــا
بخــش خصوصــی آمادگــی داریــم و از حضــور شــرکتهای
ایرانــی بــرای همــکاری اســتقبال میکنیــم .وی ســفرهای
متعــدد مســئوالن دو کشــور را باعــث تقویــت همکاریهــای
اقتصــادی دانســت و تاکیــد کــرد :بایــد پیشــرفت و توســعه
روابــط اقتصــادی بــه ســطح روابــط سیاســی برســد.
وزیــر نفــت و معــادن ســوریه بــا اشــاره بــه مشــارکت فعاالنــه
ایرانیهــا در نمایشــگاه ســوریه بیــان کــرد :ایــران بزرگتریــن
مشــترک در ایــن نمایشــگاه بــود کــه مســاحتی بیــش از ۱۰۰
هــزار متــر در اختیار داشــت .همچنین در نمایشــگاه بازســازی
دمشــق شــاهد فعالیــت فعــاالن اقتصــادی ایرانــی بودیــم .وی
بــا بیــان اینکــه هنــوز جنــگ در ســوریه تمــام نشــده ،اظهــار
کــرد :دشــمن مشــترک در هــر مرحلــه بــا لباســی جدیــد
وارد میشــود .آنهــا در جنــگ نظامــی شکســت خوردنــد امــا
در جنــگ اقتصــادی هربــار ایــران وســوریه را بــا روشهــای
مختلــف تحریــم میکننــد و تحــت فشــار قــرار میدهنــد.
قانون جدید سرمایهگذاری در سوریه تصویب میشود
غانــم بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر کشــور بایــد ســمت دوســتانه
واقعــی خــود بــرود ،بیــان کــرد :گامهــای بزرگــی بــرای
بازســازی بخــش تخریبشــده ســوریه و در زمینههــای
نفتــی و بازتولیــد نفــت انجــام شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول خبــر داد :بــه زودی قانــون جدیــد
ســرمایهگذاری در ســوریه تصویــب میشــود کــه
پاســخگوی نیــاز ســرمایهگذاران در ســوریه اســت .در
ایــن زمینــه کمیت ـهای تشــکیل شــده کــه اختیــار کامــل از
تمــام وزارتخانههــای ســوری دارد و تســهیالت الزم بــرای
ســرمایهگذاران را فراهــم میکنــد .وی بــا بیــان اینکــه
همــکاری ایــران و ســوریه دو جنبــه دولتــی و خصوصــی دارد،
گفــت :در بخــش دولتــی بایــد شــرایط الزم را بــرای امضــای
قراردادهــا فراهــم کنیــم .همچنیــن نمایشــگاهها نقــش
اساســی در انجــام بســیاری از توافــق نامههــا داشــتهاند.
به غرب متکی نیستیم
غانــم خاطرنشــان کــرد :ایــران در بــازار نفتــی جهــان خــودش
را مطــرح کــرده اســت .میدانــم شــرکتهای ممتــاز
و عالــی نفتــی در ایــران وجــود دارد و آنهــا بایــد در گام
اول مــدارک خــود را ارائــه دهنــد تــا بتواننــد وارد مناقصــات
وزارت نفــت ســوریه بشــوند .وزیــر نفــت و انــرژی ســوریه بــا
تاکیــد بــر اینکــه متکــی بــه غــرب نیســتیم ،اظهــار کــرد :در
زمــان جنــگ آســیبهای فراوانــی بــه بخــش نفتــی ســوریه
وارد شــد و بســیاری از منابــع خــود را از دســت دادهایــم.
بــرای جبــران ایــن خســارتها رویکــرد توجــه بــه شــرق و
همــکاری بــا کشــور ایــران داریــم .غانــم تصریــح کــرد :بــه
مدیــران پاالیشــگاه ســوری توصیــه کــردهام بــا طــرف ایرانــی
در ارتبــاط باشــند تــا از مــواد پتروشــیمی آنهــا در پاالیشــگاه
ســوریه اســتفاده کنیــم .وی در پایــان تاکیــد کــرد کــه
ســوریه بــرای بازســازی بــه کمــک ایــران بــه عنــوان دوســت
واقعــی نیــاز دارد.

