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وزیر نفت عنوان کرد :

از هر روشی برای صادرات نفت استفاده میکنیم

وزیــر نفــت ضمــن تاکیــد بــر تــداوم فــروش نفــت ایــران بــا
وجــود اعمــال تحریمهــای یکجانیــه آمریــکا ،گفــت :مــا از
هــر روشــی اســتفاده میکنیــم .بهتریــن تــاش خــود را بــرای
صــادرات نفــت بــه کار میگیریــم و تســلیم نمیشــویم ،زیــرا
صــادرات نفــت حــق مشــروع ماســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه در حاشــیه حضــورش
در مســکو بــرای شــرکت در ســومین مجمــع بینالمللــی
انرژیویــک روســیه کــه پــس از چهــار روز بــه کار خــود
پایــان داد و همچنیــن شــرکت در بیســتویکمین نشســت
وزارتــی مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز (جیییس ـیاف)
در گفتوگویــی بــا خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه دربــاره
راههــای جایگزیــن صــادرات نفــت ایــران و تواناییهــای
صنعــت پتروشــیمی ایــران ســخن گفــت و پیشبینــی خــود
دربــاره قیمــت شــاخص نفــت خــام برنــت را بیــان کــرد.
زنگنــه همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره تولیــد بنزیــن
در ایــران اعــام کــرد کــه ایــن کشــور توانســته اســت خــود
را از وابســتگی بــه واردات ســوخت بینیــاز کنــد و اشــاره
کــرد کــه بــا وجــود تحریمهــا ایــران هماکنــون در جایــگاه
صادرکننــده قــرار گرفتــه اســت.
متن کامل گفتوگوی وزیر نفت در ادامه میآید.
آمریــکا نگــران اســت کــه مســیرهای دریایــی انتقــال نفــت
ایــران شــفاف نیســتند ،زیــرا ادعــا میشــود نفتکشهــای
ایرانی ســامانه شناســایی خــودکار (ایآیاس) خــود را خاموش

میکننــد یــا اطالعــات اشــتباه دربــاره محمولههــای خــود
منتشــر میکننــد .بــه گفتــه آمریکاییهــا ،ایــران بــا دور
زدن تحریمهــا ،از روشهایــی اســتفاده میکنــد کــه امــکان
ســری نفــت در خــارج را بــا اســتفاده از اصطــاح
فــروش ّ
«نفتکشهــای شــبح» فراهــم میکنــد .آیــا ایــن درســت
اســت؟ آیــا ایــران از نفتکشهــای شــبح اســتفاده میکنــد؟
مــا از هــر روشــی اســتفاده میکنیــم؛ مــا بهتریــن تــاش
خــود را (بــرای صــادرات) بــه کار میگیریــم و تســلیم
نمیشــویم ،صــادرات نفــت حــق مشــروع ماســت.
ایــران بــرای توســعه صنعــت نفــت خــود چــه برنامههایــی
دارد؟ بــه تازگــی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی اعــام کــرد در امتــداد ســواحل دریــای خــزر،
تأسیســات پتروشــیمی ســاخته میشــود.
مــا قصــد داریــم در امتــداد ســواحل دریــای خــزر دو
تأسیســات پتروشــیمی ایمــن بســازیم کــه بهطــور ۱۰۰
درصــد الزامهــای زیســت محیطــی را رعایــت میکننــد.
بهطــور کلــی ،صنعــت پتروشــیمی در ایــران بــه ســطحی
قابــل قبولــی رســیده اســت؛ مــا هــم اکنــون از فــروش
محصــوالت پتروشــیمی  ۱۸میلیــارد درآمدزایــی داریــم و
برنامــه داریــم کــه ایــن رقــم در دو ســال آینــده بــه ۲۵
میلیــارد دالر و پــس از  ۶ســال بــه  ۳۷میلیــارد دالر برســد.
بــه دلیــل تنشهــا در تنگــه هرمــز ،در میانــه مــاه اوت امســال
ایــران اعــام کــرد طــی دو ســال (در ســال  ۲۰۲۱میــادی)
میتوانــد نفــت خــود را بــدون عبــور از تنگــه هرمــز صــادر
کنــد .لطفــا دربــاره جزئیــات ایــن پــروژه توضیــح دهیــد.
بلــه ،بــرای ایــن هــدف مــا در حــال ســاخت یــک پایانــه

نفتــی جدیــد در منطقــه مکــران در نزدیکــی شــهر جاســک
هســتیم ،همچنیــن در حــال ســاخت یــک خــط لولــه بــا
ظرفیــت انتقــال روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام
بــرای ارســال نفــت بــه ایــن پایانــه هســتیم کــه امیدواریــم
بــه خواســت خــدا ،ایــن پــروژه تــا ســال  ۲۰۲۱میــادی
تکمیــل و افتتــاح شــود.
آیــا ایــران ایــن (پایانــه) را تنهــا بــا اتــکا بــه منابــع خــود
میســازد و قصــد جــذب ســرمایه نــدارد؟
مــا تنهــا بــر منابــع خــود اتــکا داریــم ،امــا از ســرمایهگذار
خارجــی نیــز اســتقبال میکنیــم ،بــه ویــژه از طــرف روســیه.
شــما دربــاره دورنمــای قیمــت برنــت چــه میتوانیــد
بگوییــد؟ پیشبینــی شــما چیســت؟
هیــچ کــس نمیتوانــد قیمــت نفــت در آینــده را پیشبینــی
کنــد .رقمــی کــه مــا میگوییــم ،تنهــا بــرآورد و گمانهزنــی
اســت .قیمتهــا در بــازار بهطــور عمــده بــه عرضــه و تقاضــا
و چنــد عامــل دیگــر ،بهویــژه مســائل سیاســی و اجتماعــی،
وابســته هســتند .قیمــت نفــت خــام برنــت اکنــون در ســطحی
یکنواخــت اســت و بــاور دارم جهــش عمــدهای پیــش روی
قیمتهــا نیســت.
امــا آیــا ایــران میتوانــد یــک شــاخص جدیــد ارائــه کنــد کــه
ســرانجام بــه شــاخص برنــت ،دبلیوت ـیآی و دوبــی بپیونــدد
یــا مکمــل آنهــا باشــد؟
نــه ،در گذشــته هیــچ وقــت چنیــن بحثــی مطــرح نکــردهام،
ایــن کار فرآینــدی بســیار طوالنــی و پیچیــده دارد کــه بتــوان
یــک شــاخص نفتــی داشــت ،دســتیابی بــه ایــن هــدف نســبتاً
دشــوار اســت.

معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی:

ایران در شاخصهای بین المللی حوزه مالکیت معنوی موقعیت ممتازی دارد
در دیــدار خدائیــان معــاون رئیــس قــوه قضائیــه و
رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــا ماریــو
ماتــوس معــاون رئیــس ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی
( ) WIPOبــر تعمیــق روابــط مرجــع ملــی مالکیــت
معنــوی ایــران و وایپــو در جهــت ارائــه کمکهــای فنــی
و حقوقــی بنیادیــن در حوزههــای تجــاری ســازی و
اســتفاده از ابزارهــای نویــن هــوش مصنوعــی در بررســی
اظهارنامههــای مالکیــت صنعتــی تأکیــد شــد.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
کشــور ،خدائیــان کــه بــه عنــوان نماینــده جمهــوری اســامی
ایــران در مجمــع عمومــی وایپــو در ژنــو حضــور دارد ،در ادامــه
دیدارهــا و مذاکــرات خــود بــا مســئولین وایپــو و مراجــع ملــی
مالکیــت معنــوی ســایر کشــورها ،در دیــار بــا معــاون ســازمان
جهانــی مالکیــت معنــوی در بخــش توســعه ،بــا اشــاره بــه
جهــش چنــد پلــه ای کشــورمان در شــاخص هــای جهانــی
نــوآوری ،ارتقــاء مســتمر در شــاخصهای بیــن المللــی ثبــت
مالکیــت هــای صنعتــی و موقعیــت ممتــاز ایــران در آســیای
جنوبــی و مرکــزی ،خواهــان گســترش و تعمیــق روابــط

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی :

وزیر بهداشت مستنداتش درباره فروش صندلی
در برخی دانشگاهها را ارائه کند

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلــس شــورای اســامی خواســتار ارائــه
مســتندات وزیــر بهداشــت دربــاره فــروش
صندلــی در برخــی دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی بــه ایــن کمیســیون جهــت بررســی
بیشــتر شــد.
محمــد مهــدی زاهــدی در گفتوگــو بــا
ایســنا دربــاره ورود کمیســیون آمــوزش بــه
موضــوع دانشــجوی قالبــی در دانشــکده
دندانپزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی و بــه
دنبــال آن طــرح بحــث فــروش صندلــی در
برخــی دانشــگاهها گفــت :تاکنــون گــزارش
مســتندی دربــاره صندلــی فروشــی بــه
کمیســیون ارائــه نشــده اســت لــذا مــا از
وزیــر بهداشــت مــی خواهیــم که مســتندات
خــود در ایــن بــاره را بــه کمیســیون جهــت
بررســی ارائــه کنــد.
وی تاکیــد کــرد کــه کمیســیون بایــد در
وهلــه اول صحــت و ســقم ایــن موضــوع را
تائیــد کنــد کــه در صــورت رخ دادن چنیــن
اتفاقــی حتمــا بــا آن برخــورد مــی شــود.
اخیــر نمکــی وزیــر بهداشــت در توئیتــر
خــود اعــام کــرده بــود کــه بعــد از مقابلــه

بــا اخاللگــران در حــوزه دارو ،دســتور
برخــورد بــا جریــان هــای فســاد در کنکــور
پزشــکی و فــروش صندلــی دانشــگاه را
صــادر کــرده ،تاکنــون نتایــج مهمــی حاصــل
شــده و بــه زودی بــه قــوه قضاییــه ارســال
خواهــد شــد.
روز گذشــته نیــز اســماعیلی ســخنگوی
قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
دســتگیری  ۲۱۱دانشــجو در علــوم پزشــکی
وزارت بهداشــت گفــت :بنــده مکــرر تاکیــد
کــردم کــه همــه کســانی کــه مصاحبــه
و اطــاع رســانی مــی کننــد در گفتــه
هایشــان دقــت داشــته باشــند؛ االن بــر ســر
موضوعاتــی کــه بــر اســاس بــی دقتــی اعالم
شــده صحبــت میکنیــم .اول مســئولین
وزارت بهداشــت گفتنــد متخلفیــن را بــه
قــوه قضاییــه معرفــی کردیــم ،بعــد گفتنــد
معرفــی خواهیــم کــرد و بعــد گفتنــد جلــوی
ورود آنــان را گرفتهایــم .مســئولین وزارت
بهداشــت حــرف هــای متناقضــی زدنــد.
بــه مــا گزارشــی ارائــه نشــده اســت .مــا
اطــاع دقیقــی نداریــم .بدیهــی اســت وقتــی
اســامی را اعــام کننــد پیگیــری مــی کنیــم.

بــا وایپــو و ارائــه کمــک هــای فنــی و حقوقــی بنیادیــن و
اساســی بــه بویــژه در حــوزه هــای تجــاری ســازی و اســتفاده از
ابزارهــای نویــن هــوش مصنوعــی در بررســی اظهارنامــه هــای
مالکیــت صنعتــی شــد.
خدائیــان ضمــن اشــاره بــه رســالت وایپــو و اینکــه ایــن
ســازمان از جملــه ســازمان هــای تخصصــی و غیــر سیاســی
ملــل متحــد مــی باشــد و مــی بایســت بــه دور از هرگونــه نــگاه
سیاســی و حاشــیه ای بــه رســالت خــود عمــل کنــد ،از تــاش
هــای بــه عمــل آمــده از ســوی ایــن ســازمان بیــن المللــی در
ارائــه کمــک هــای فنــی و حقوقــی بــه ایــران قدردانــی کــرد.

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی :

راهپیمایی اربعین باعث ناکامماندن بسیاری از
سیاستهای تفرقهآمیز در عراق میشود

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت
کــه مخالفــان ســنتی عــراق ازاعتراضــات
مســالمت آمیــز مــردم ایــن کشــور بــرای
پیگیــری مطالبــات بــه حقشــان ســوء
اســتفاده کردنــد.
حشــمتاهلل فالحــت پیشــه در گفتوگــو
بــا ایســنا ،در تحلیلــی از شــرایط اخیــر
عــراق گفــت :بایــد از هرگونــه تحلیــل
مداخلــه جویانــه در قبــال تحــوالت عــراق
پرهیــز کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه در
اتفاقــات پیــش آمــده بخشــی از مــردم
عــراق ناراضــی هســتند چــون در ایــن
کشــور روزانــه ســه میلیــون بشــکه نفــت
صــادر میشــود امــا مشــکالت معیشــتی
مــردم ادامــه دارد و مطالبــات واقعــی آنهــا
در موضوعاتــی همچــون اشــتغال و امنیــت
اقتصــادی وجــود دارد .بــه ویــژه ایــن کــه
در بخــش هایــی از حوزههــای اقتصــادی
عــراق نیــز فســاد دیــده شــده و ایــن
مــوارد غیــر قابــل انــکار اســت .وی گفــت
کــه در چنیــن شــرایطی مــردم عــراق
اعتراضــات مســالمت آمیــزی را بــرای بیــان

مطالباتشــان بــه راه انداختنــد امــا کســانی
کــه دشــمنان واقعــی عــراق بودنــد از ایــن
اعتراضــات ســوء اســتفاده میکننــد .آنهــا
همــان مخالفــان ســنتی هســتند کــه از
هــر موضوعــی بــرای ایجــاد ناامنــی در
عــراق اســتفاده میکننــد .در ایــن بیــن
برخــی از بازیگــران از عوامــل ناامــن ســازی
عــراق حمایــت میکننــد .همــان کســانی
کــه بعــد از ســال  ۲۰۰۳و ســقوط صــدام
بمــب گذاریهایــی را انجــام دادنــد و
ســپس حامیــان اصلــی داعــش بودنــد.
آنهــا بــه دنبــال تجزیــه عــراق هســتند و
ســعی کردنــد در انتخابــات ایــن کشــور
نیــز نقــش میانجــی بــازی کننــد.
فالحــت پیشــه ادامــه داد :در ایــن شــرایط
جریانــات مخالــف ثبــات و توســعه در
عــراق ســوار بــر تحــوالت ایــن کشــور
شــدند کــه بــه ضــرر مــردم عــراق خواهــد
بــود .ایــن موضــوع را هــم بایــد مــردم
عــراق بداننــد هیــچ اقــدام ایــران در
داخــل عــراق بــدون دعــوت ایــن کشــور
انجــام نشــده اقداماتــی کــه نتیجــه آن
توســعه عــراق اســت.
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وزیر راه و شهرسازی :

مسیرهای تردد زائران اربعین امن است

وزیــر راه و شهرســازی گفــت:
مســلمانان جهــان در راهپیمایــی
اربعیــن بــا انگیــزه زیــارت
اباعبــداهلل الحســین علیــه اســام
مشــارکت وســیع دارنــد و
هموطنــان اطمینــان داشــته باشــند کــه مســیرهای تــردد
آنهــا امــن اســت و ســتاد مرکــزی اربعیــن نیــز در رایزنــی
بــرای حــل مشــکالت احتمالــی اســت.
محمــد اســامی در جمــع خبرنــگاران افــزود :روز گذشــته
 33هــزار نفــر از مــرز مهــران عبــور کردنــد و هشــت هــزار
دســتگاه اتوبــوس بــرای کل ایــام اربعیــن در نظــر گرفتــه شــده
و روزانــه  55رام قطــار بــه همــدان کرمانشــاه و خرمشــهر ســیر
میکنــد .وی از صــدور بیــش از  600مجــوز پــرواز بــه مقصــد
فــرودگاه هــای عــراق خبــر داد و گفــت :نــاوگان هوایــی ،ریلــی
و جــاده ای کشــور بــرای اعــزام زائــران اربعیــن تــدارک الزم را
پیشبینــی کــرده اســت.
وزیــر راه و شهرســازی پیرامــون علــت ســانحه ریلــی مشــهد
 زاهــدان هــم گفــت :مقصــر ایــن ســانحه سیســتم حمــل ونقــل نبــود ،اتفاقــی در مســیر رخ داد کــه نــادر بــود و تــا بــه
حــال ســابقه نداشــت.
بــه گفتــه وی  ،مدیریــت اســتان سیســتان و بلوچســتان در
کنــار سیســتمهای امنیتــی در حــال بررســی چرایــی علــت
بــاز بــودن پیچهــای ریــل مســیر هســتند.
اســامی افــزود :گــزارش کمیتــه ســوانح راه آهــن در ارتبــاط
بــا حادثــه قطــار مشــهد  -زاهــدان دقیــق و درســت بــوده ،امــا
تحقیقــات ادامــه دارد تــا انگیــزه پیــچ دزدی در ایــن مســیر
مشــخص شــود .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن
حادثــه بــا انگیــزه تروریســتی رخ داده اســت ،گفــت :هیــچ
انگیــزه تروریســتی گــزارش نشــده و تحقیقــات امنیتــی در
کنــار تحقیقــات اســتانی بــرای مشــخص شــدن علــت حادثــه
ادامــه دارد و در پــی وقــوع ایــن حادثــه حفاظــت از خطــوط
راه آهــن و مســیرهای ریلــی تشــدید شــده اســت.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی:

پایبندی ایران بر دفاع از حقوق فلسطینیها
از آرمانهای محور مقاومت است

دبیــرکل کنفرانــس بینالمللــی حمایــت از انتفاضــه فلســطین
ضمــن اعــام موضــع همیشــگی جمهــوری اســامی در دفــاع
از حقــوق فلســطینیان ،گفــت :الزم اســت حضــور پرشــور و
آگاهانــه جوانــان در مبــارزه بــا صهیونیســتهای غاصــب
ادامــه یابــد .بــه گــزارش خانــه ملــت ،حســین امیرعبداللهیان
در دیــدار اعضــای شــاخه بــرون مــرزی اتحادیــه بینالمللــی
نوجوانــان و جوانــان ضداشــغالگری و حامــی فلســطین ،ضمــن
تشــریح توطئــه صهیونیســتها و اســتکبار جهانــی بــه
رهبــری آمریــکا ،اظهــار داشــت :آنهــا قصــد دارنــد امــت و
جهــان اســام را تجزیــه و پراکنــده کننــد.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس تــداوم مقاومــت و حضــور پرشــور و
آگاهانــه جوانــان و دانشــجویان در صحنــه مبــارزه و رویارویــی
بــا صهیونیسـتهای غاصــب مــورد تأکیــد و الزم اســت.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در امور بیــن الملل خاطرنشــان
کــرد :پایبنــدی جمهــوری اســامی بــر مواضــع و اصــول
انقالبــی در دفــاع از حقــوق فلســطینیها جهــت بازگشــت
بــه ســرزمین مــادری و آزادی قــدس جزئــی از اهــداف و
آرمانهــای مســتمر محــور مقاومــت اســت.

