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اخبار

با حضور در میادین و فروشگاههای سطح شهر انجام شد

بازدید رئیسجمهور از فرآیند توزیع
کاالهای اساسی در تهران

رئیسجمهور با حضور در میدان بهمن تهران و بازدید از یکی
از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک با مردم گفتوگو و تاکید کرد:
تا من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح
عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه با حضور در میدان
بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ در جنوب تهران بازدید کرد.
رئیسجمهور همچنین در یکی از فروشگاههای زنجیرهای
حضور یافته و ضمن گفت وگو با مردم از نزدیک در جریان وضعیت
توزیع برخی کاالها و مشکالت مربوط به آن قرار گرفت.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از یکی از مراکز
بزرگ توزیع مرغ در تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور
اعضای دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.
سیاست مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانه با حذف ارز
ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی و اعطای یارانه به خود مردم و افزایش
قیمت رسمی چهار کاالی اساسی مرغ ،تخممرغ ،روغن و لبنیات از
روز پنجشنبه آغاز شده است.
دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ  ۴۰۰هزار تومان
به هر نفر در سه دهک اول تا سوم و مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به هر
نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
در این بازدید سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی
رئیس جمهور را همراهی می کرد.
مخبر در مرکز تماس طرح مردمی سازی یارانه ها؛

شاخص اقتصادی کشور با توزیع عادالنه
یارانه بهبود می یابد

معاون اول رئیس جمهور گفت :دولت به دنبال اصالح
شاخصهای اقتصادی کشور است تا ضمن پایین آوردن نرخ تورم،
قدرت خرید با پرداخت یارانه ها افزایش یابد.
محمد مخبر که روز جمعه در مرکز تماس طرح مردمی سازی
یارانهها حاضر شد ،به تماسهای چند هموطن و اعتراض های آنان
پاسخ داد.
مخبر در تماس شخصی به چند تماس مردمی و در پاسخ به
یکی از تماسها که تماس گیرنده نمیدانست چگونه متوجه شود
چرا یارانه به حساب او واریز نشده است ،گفت :با مراجعه به سایت
وزارت رفاه میتوانید از وضعیت خود مطلع شوید که آیا میتوانید
یارانه دریافت کنید یا نه.
وی در ادامه توضیح داد :شمارهای که با آن تماس گرفتید ثبت
و بعدا با شما تماس گرفته میشود.
به گزارش ایرنا ۱۲۰ ،نفر در مرکز تماس طرح مردمی سازی
یارانهها به صورت حضوری در سه شیفت ( ۲۴ساعتی) پاسخگوی
هموطنان هستند.
طی دوره اجرای طرح ( ۴روز) دو میلیون تماس و مراجعه به
سایت انجام شده و اعتراضات یک میلیون و پنجاه هزار نفر ثبت
شده که در حال بررسی هست.
مرکز تماس حضوری و گویای وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی روزانه ظرفیت پاسخگویی به  ۵میلیون تماس را دارد.

تسلیت امیرعبداللهیان در پی درگذشت رئیس دولت امارات
وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیام تسلیت خطاب
به شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری
بینالمللی امارات متحده عربی ،درگذشت شیخ خلیفه بن زاید آل
نهیان ،رئیس دولت امارات را به دولت و ملت کشور دوست و برادر
امارات متحده عربی ،تسلیت گفت.

درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش
با دزدان دریایی

تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح دیروز مانع ربودهشدن
یک کشتی تجاری ایرانی توسط دزدان دریایی شدند.
ناوگروه  ۸۰نیروی دریایی ارتش بامداد دیروز با دریافت پیام
مبنی بر حمله دزدان دریایی ناشناس به کشتی تجاری ایرانی در
خلیج عدن با دزدان دریایی درگیر شد.
با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل
آتش بین دوطرف دزدان دریایی متواری و کشتی تجاری ایرانی با
سالمت کامل در حال عزیمت به سوی مقصد است.
با توجه به شیوع پدیده دزدان دریایی از سال  ۸۷تاکنون
ناوگروههای نیروی دریایی ارتش دائماً در منطقه خلیج عدن دریایی
سرخ ،اقیانوس هند در حال گشت زنی و اسکورت ناوگان تجاری
ایران و کشورهای دیگر بوده اند.هم اکنون ناوگروه  ۸۰نیروی
دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در
منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند در حال انجام ماموریت است.

تجمعات اعتراضی در بعضی شهرهای کشور

به گزارش خبرنگاران ایرنا از سراسر کشور ،در شهرستان درود
لرستان حدود  ۵۰نفر در تجمعی محدود با سر دادن شعارهایی
خواستار بازگشت قیمتها به قبل شدند؛ با وجود تالش برخی
برای ایجاد حرکتهای التهاب آفرین ،این تجمع با حضور عوامل
انتظامی پایان یافت.
شهرستان ایذه در خوزستان نیز بعد از ظهر پنجشنبه شاهد
برگزاری تجمع اعتراضی چند ده نفری بود؛ در این تجمع برخی
تحریک کنندگان با تالش برای انحراف در تجمع ،به برخی از اموال
عمومی در این شهر حمله ور شدند.
حمله به برخی فروشگاههای زنجیرهای و همچنین اقدام به
آتش زدن یکی از مساجد شهر ،موجب شد که با ورود عوامل
انتظامی تجمع کنندگان متفرق شوند.
اندیمشک دیگر شهر استان خوزستان نیز شاهد تجمع
حدود  ۲۰۰نفری بود؛ سرداد شعارهایی علیه افزایش قیمتها و
همچنین سنگ پرانی به سمت عوامل انتظامی و آتش نشانی باعث
مجروحیت یکی از آتش نشانان این شهر شد.
شهرستان دزفول نیز طی دو روز گذشته تجمعات پراکندهای
را شاهد بود؛ تعدادی از افراد در چهارراه شریعتی این شهر تجمع
کرده و شعارهای ساختار شکنانه سردادند.
تجمع کنندگان که تعداد آنها حدود  ۳۰۰نفر تخمین زده
میشود با دخالت عوامل انتظامی متفرق شدند؛ دادستان عمومی
و انقالب دزفول اعالم کرد که  ۱۵نفر از کسانی که سعی داشتند
تجمعات این شهر را به آشوب بکشند بازداشت شدند.
شهرستان یاسوج هم طی روز گذشته با تجمع حدود ۳۰
نفره روبرو شد؛ بر همین اساس تعداد  ۷نفر از لیدرهای این تجمع
که تالش داشتند با سر دادن شعارهای تند ،اعتراضات را به سمت
تخریب اموال عمومی ببرند ،توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند.
تعدادی از مردم شهرکرد مرکز استان چهارمحال بختیاری
هم عصر روز پنجشنبه در معابر اصلی این شهر و در اعتراض به
افزایش قیمتها تجمع کردند؛ چهارراه فصیحی محل اصلی این
تجمع گزارش شده و تعداد تجمع کنندگان نیز حدود  ۲۰۰نفر
گزارش شده است.
تجمع با درخواست عوامل انتظامی و با هدف جلوگیری از سوء
استفاده اراذل و اوباش پایان یافت.
شهرستان جونقان این استان نیز عصر پنجشنبه شاهد تجمعی
 ۳۰الی  ۴۰نفره بود؛ در این تجمع نیز برخی شعارها علیه افزایش
قیمتها و در مواردی شعارهای ساختار شکنانه سر داده شد.
در فشافویه تهران هم تجمعی چند ده نفره به همراه شعار
علیه افزایش قیمتها را به خود دید؛ هجوم به یکی از فروشگاههای
زنجیرهای و آتش زدن یکی از فضاهای سبز سطح شهر ،باعث
دخالت عوامل انتظامی و متفرق شدن جمعیت شد.
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مقام معظم رهبری در دیدار امیر قطر:

به رژیم اشغالگر نه میتوان طمع داشت و نه از او ترسید

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی عصر پنجشنبه در دیدار آقای شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه با تأکید بر افزایش
همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور ،راهحل مسائل
منطقه را گفتوگو بدون دخالت عوامل خارجی دانستند
و با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه
مردم فلسطین ،گفتند :توقع از جهان عرب ورود صریح
به میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایتهای آشکار
است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،استحکام
و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور
دانستند و افزودند :سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو
کشور بسیار پایین است و باید چند برابر شود ،همچنین
در مسائل سیاسی نیز زمینه برای تبادلنظرهای بیشتر
وجود دارد که امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای
گسترش همکاریها باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تأیید سخنان امیر قطر در
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ،ظلم چند دهساله
صهیونیستهای خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و
ضربهای به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند:
در مقابل این جنایتها ،توقع جمهوری اسالمی ایران از
دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است.
ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث سال

جراح ،خاطرنشان کردند :در آن قضیه،
گذشته محله شیخ ّ
حمایت برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی به
اندازه بعضی اروپاییها هم نبود و هیچگونه موضعگیری
نکردند که اکنون نیز همینگونه عمل میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :این رویکرد
کشورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی
طمع به آن است ،باید بدانند امروز رژیم اشغالگر نه در
شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید.

ایشان راهحل مسائل منطقه را بهدست کشورهای
منطقه و از طریق گفتوگو دانستند و افزودند :مسائل
سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل حل است البته
گفتوگو نباید از موضع ضعف باشد ،در حالیکه طرفهای
مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و
مالی متکی هستند.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه برای اداره منطقه
احتیاجی به دخالت دیگران نیست ،گفتند :صهیونیستها

هر جا پا میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ قدرت
و امتیازی نیز نمیتوانند به کشورها بدهند ،بنابراین ما
کشورهای منطقه هر چه میتوانیم باید روابط خود را از
طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.
ایشان با اشاره به قرارهای تعیینشده بین ایران
و قطر ،تأکید کردند :این قرارها در زمانبندی معین و
مشخص ،عملیاتی شود.
در این دیدار که آقای رئیسی رئیسجمهور
کشورمان نیز حضور داشت ،امیر قطر با ابراز خرسندی از
دومین سفر خود به ایران ،به جایگاه برجسته رهبر انقالب
اسالمی در جهان اسالم اشاره کرد و گفت :جنایات رژیم
صهیونیستی در فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر
حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.
امیر قطر با اظهار تأسف از شهادت یک خبرنگار
زن در جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود:
صهیونیستها با خونسردی تمام این جنایت را انجام
دادند.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راهحل
مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه ،عراق و یمن
را گفتوگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر
نیز خاطرنشان کرد :کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال
شده و امیدواریم تا سال آینده همکاریهای اقتصادی
ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

رئیس جمهور در دیدار با امیر قطر:

ایران دوستی خود را در روزهای سخت به دوستان و برادران از جمله قطر اثبات کرده است

رئیس جمهور با تاکید بر ظرفیت های ایران و قطر برای توسعه
همکاریهای دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی ،تصریح کرد :ظرفیت دو کشور
نه تنها میتواند در خدمت توسعه روابط فی ما بین باشد بلکه میتواند بستری
برای مقابله با چالش های موجود در منطقه باشد.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با «شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی» امیر قطر با اشاره به سفر موفق خود در اسفند ماه سال
گذشته به دوحه ،روابط دو کشور را برادرانه توصیف کرد و گفت :جمهوری
اسالمی ایران دوستی خود را در روزهای سخت به دوستان و برادران خود از
جمله کشور دوست و برادر قطر ،اثبات کرده است.
دکتر رئیسی با تاکید بر ظرفیت های ایران و قطر برای توسعه
همکاریهای دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی ،تصریح کرد :ظرفیت دو کشور
نه تنها میتواند در خدمت توسعه روابط فی ما بین باشد بلکه میتواند بستری
برای مقابله با چالش های موجود در منطقه باشد.
آیت اهلل رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و
تجاری بین ایران و قطر اظهار داشت :بخشی از توافقات ما در سفر به قطر
اجرایی شده و در این دیدار برای تحقق حداکثری آن گفتگو و تصمیم گیری
می کنیم .تقویت همکاریهای دو کشور بویژه در حوزه های گردشگری،
ترانزیت ،همکاری های بندری و دریایی ،انرژی و نیز افزایش همکاری های
تجاری و سرمایه گذاری در ماه های اخیر نشان دهنده عزم و اراده تهران و

تشکر امیر قطر از مهماننوازی رئیسی

امیر قطر در توییتی در پی سفرش به ایران از مهماننوازی رئیسجمهور
ایران تشکر و قدردانی و محورهای گفتوگوهایش در ایران را تشریح کرد.
تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر روز جمعه در توییتی نوشت :از رئیسجمهور
ابراهیم رئیسی به دلیل استقبال و مهماننوازی گرم در طول سفرم به تهران -
که شامل گفتوگو با ایشان درخصوص جنبههای حمایت از همکاری دوجانبه
میان دو کشور در حوزههای مختلف بوده  -قدردانی میکنم .ما همچنین
درخصوص راههای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه پیرو تحوالت منطقهای و
جهانی به گفتوگو پرداختیم.
دوحه برای توسعه ارتباطات بین دو کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت ها و مزیت های بی نظیر
جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی ایران زمینه ساز توسعه همگرایی منطقه ای
و امنیت و رفاه برای ملت های منطقه است ،اظهار داشت :ما خواهان پایان
محاصره یمن ،ثبات و حکومت قدرتمند در عراق ،خروج اشغالگران از سوریه
و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هستیم.
دکتر رئیسی افزود :فلسطین همچنان مسأله اول جهان اسالم است و هرچه
سریعتر باید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین متوقف شود.
«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این دیدار با ابراز خرسندی

از از سفر به تهران ،اظهار داشت :سفر قبلی شما به دوحه بسیار مهم و
اثرگذار بود و تاریخ روابط  ۲کشور را باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم
کرد .ما بطور جدی خواهان اجرایی شدن همه توافقات آن سفر و گسترش
روابط  ۲کشور بویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی هستیم.
امیر قطر با بیان اینکه ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای مواضع
همسو و یکسان دارند ،اظهار داشت :آماده ایم در زمینه مسائل سوریه ،عراق،
فلسطین ،یمن و افغانستان به توسعه همکاری ها ادامه دهیم.

سید احمد خاتمی :بیماری اقتصاد کشور از قبل انقالب شروع شد

امام جمعه موقت تهران گفت :هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را
نمیخواهد به ویژه دولت برادر گرامی آقای رئیسی که مردم بودن و مردمی
زیستن ،خدمت به مردم و اجرای اسالم شعار اوست.
سید احمد خاتمی در فراز نخست خطبههای نماز عبادی  -سیاسی
جمعه این هفته تهران افزود :از جلوههای تقوا آن است انسان وقتی از دیگران
سخن میگوید سخن ناصواب نگوید غیبت و تهمت حرام است .نسبت دادن
حرفی که دیگری نگفته و کاری که انجام نداده و این نسبت دادنهای بی
حساب بی تقوایی است.
وی با استناد به نهجالبالغه ادامه داد :ایمان سه نشانه دارد که یکی از
آنها این است که وقتی میخواهی در رابطه با دیگران سخن بگویی حریم
خدا را رعایت کن .خدا شاهد بر شماست و این معیت ،زمانی و مکانی نیست
بلکه علمی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اضافه کرد :همانطور که برای خود هیچ

موقع غایب نیستید و میدانید چه میکنید خدا هم آگاه است .هر چند علم
ذات ربوبی قابل قیاس با این تشبیهات نیست ،اما باید گفت او همه جا هست.
این طاغیان سرکش نمیدانند خدا آنها را میبیند؟
خاتمی نامه  ۳۱نهج البالغه را منشور تربیتی موال دانست و گفت :در
بخشی از این نامه به فرزندش فرمود که در بین حرفهایی که مورد سفارش
من است ،محبوبترین آن تقواست پس حریم برای ذات مقدس ربوبی نگه
داریم.
وی مسائل اقتصادی و گرانیها در کشور را مسائل روز دانست و گفت:
اگر خطیب جمعه در این مسائل ورود نکند خطیب مردم نیست؛ لذا براساس
تکلیف و وظیفه ام  ۱۴نکته در رابطه با مسائل اقتصادی بهویژه گرانیها
نوشتم که اینها حاصل دو روز مطالعه و مشورتهای مختلف با مسووالن و
غیر مسووالن است.
امام جمعه موقت تهران نخستین مورد را انصاف برشمرد و افزود :انصاف

فضیلت است و انصاف یعنی قضاوت واقع بینانه داشتن .قضاوت جناحی ،کینه
توزانه و متملقانه منصفانه نیست .تحصیل رضایت مردم گفت که مردم صاحب
حکومت و مخدوم هستند و مسووالن خادم و ابایی از گفتن آن تعبیر نمیبینم
که مسووالن نوکر مردم هستند و باید در خدمت مردم باشند من هم از جنس
شما مردم هستم و درد و رنج شما درد و رنج ماست.
خاتمی تصریح کرد :برخی مشکالتی که مردم برای ما میگویند جای
گریه دارد سوم اینکه هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را نمیخواهد به ویژه
دولت برادر گرامی آقای رئیسی که مردم بودن و مردمی زیستن ،خدمت به
مردم و اجرای اسالم شعار اوست.
وی تاکید کرد :منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار است مربوط
به امسال و پارسال نیست .از قبل انقالب شروع شد و دولتهای پس از
انقالب همت برای سامان دادن آن داشتند ،اما در این عرصه چندان
موفق نبودند.

واکنش مثبت اتحادیه اروپا و ایران به سفر مورا؛
پس از ماهها بنبست در مذاکرات احیای توافق هستهای ،اتحادیه اروپا و
ایران میگویند پس از سفر انریکه مورا به تهران گشایشی در مسیر مذاکرات
ایجاد شده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سفر مورا به تهران «به اندازه
کافی مثبت» بوده که گفتگوها از سر گرفته شود و وزیر خارجه ایران هم آن
را فرصتی برای بررسی «ابتکار عملهای معطوف به حل مسائل باقیمانده»
خوانده است.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در حاشیه نشست
گروه  ۷در آلمان به خبرنگاران گفت« :این طور بگویم که مذاکرات به بنبست
رسیده بود و حاال بنبست رفع شده و به این ترتیب چشماندازی از رسیدن
به یک توافق وجود دارد« .
او در عین حال تاکید کرده اختالفات موجود در مسیر احیای برجام را
نمیتوان «یکشبه» حل کرد.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان هم در توییتی گفته «اگر
آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد ،توافق خوب
و قابل اتکا در دسترس است« .
ارزیابیهای مثبت از احتمال ازسرگیری مذاکرات پس از بازگشت انریکه
مورا از تهران بیان شده است .مورا مدیر سیاسی سیاست خارجی اتحادیه

توافق در دسترس

اروپا است و به عنوان هماهنگکننده مذاکرات احیای برجام عمل کرده است.
جوزپ بورل گفته گفتگوهای انریکه مورا در تهران «بهتر از آنچه انتظار
میرفت پیش رفت».
مورا به جز مساله هستهای ،پرونده احمدرضا جاللی ،پزشک دوتابعیتی
ایرانی-سوئدی را هم مطرح کرده و خواهان توقف حکم اعدام او شده است.
انریکه مورا دو روز متوالی در ساختمان وزارت خارجه ایران گفتگوهایی با
علی باقری کنی ،معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران داشت.
جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است.
منابع غربی پیش از این مدعی بودند اصرار ایران بر حذف سپاه پاسداران
از فهرست سازمانهای تروریستی در آمریکا دلیل بنبست است .در مقابل
منابع ایرانی میگفتند غربیها تضمین کافی ندادهاند که ایران از مزایای رفع
تحریم بهرهمند خواهد شد.
روزنامه فایننشال تایمز پیش از سفر مورا به تهران گزارش داد که اتحادیه
اروپا به دنبال راه حلی میانه در مساله سپاه است.
همزمان با حضور آقای مورا در تهران ،امیر قطر هم سفر کوتاهی به
تهران داشت .شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با ،رهبر انقالب و ابراهیم رئیسی
دیدار کرد.
امیر قطر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ایران گفت« :درباره

مذاکرات وین هم قطر همواره نگاه مثبتی به آن داشته و باور داریم که گفتگو
راه حل این مساله است« .
در دیگر تحوالت ،انریکه مورا در بازگشت از تهران توییت کرد که مدت
کوتاهی در فرودگاه فرانکفورت آلمان بازداشت شد.
او اعتراض کرد که به عنوان یک دیپلمات اروپایی در ماموریت رسمی،
با وجود داشتن گذرنامه دیپلماتیک ،پلیس گذرنامه و موبایلش را ضبط و او
را از همراهانش جدا کرد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا موضوع را کم اهمیت جلوه داد و گفت مساله
به سرعت حل شده است.
جوزپ بورل هم در این باره گفت« :این مساله تمام شده ،او به هواپیمایش
رسید و سفرش مطابق ماموریتش پیش میرود« .
پلیس فرانکفورت به بیبیسی گفت« :این بازرسی بر اساس سرنخهای
کامپیوتری بود که در کنار موارد دیگر به مسیر تهران-فرانکفورت مربوط
میشد و ارتباطی با این اشخاص نداشت»« .هنگامی که مشخص شد ارتباطی
با اطالعات دریافت شده وجود ندارد ،دیپلماتها توانستند پس از حدود ۴۰
دقیقه سفر خود را ادامه دهند« .
پلیس آلمان میگوید دلیل این بازرسی را به خود دیپلماتهای اروپایی
توضیح داده است.

احتمال کشف الیه جدید نفتی در ایران

مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد با اشاره به احتمال کشف الیه
جدید نفتی در میدان سپهر و جفیر گفت :توسعه میدان آزادگان حدود ۵
میلیارد سرمایهگذاری نیاز دارد تا  ۲۵۰هزار بشکه به ظرفیت تولید از این
میدان اضافه شود.
«علیرضا صادقآبادی» روز جمعه در نشستی خبری در حاشیه بیست و
ششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با اشاره به اینکه نیروگاه
قشم اکنون به مدار آمده و آماده افتتاح رسمی است ،افزود :با بهرهبرداری از
این نیروگاه  ۳۲۰مگاوات با شبکه برق کشور سنکرون شده و به ظرفیت تولید
برق کشور اضافه میشود.
وی تاکید کرد :ظرفیت پاالیشگاه قشم هم از  ۳۵هزار بشکه به ۱۰۰
هزار بشکه افزایش پیدا میکند و طرحها نیز هم مربوط به افزایش تولید و هم
بهبود کیفیت خواهد بود.
صادقآبادی به بهرهبرداری از نیروگاه ارومیه تا پایان سال اشاره کرد
و ادامه داد :تاکنون  ۲فاز  ۱۶۰مگاواتی این نیروگاه به سرویس آمده است.
مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد تاکید کرد :تا پایان سال ۴۸۰
مگاوات دیگر به مدار میآید و درمجموع  ۹۰۰مگاوات به ظرفیت برق کشور
اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد :میدان سپهر و جفیر نیمه دوم سال به تولید میرسد و
بر اساس بررسیها ،احتمال کشف یکالیه جدید در این میدان وجود دارد ،اما

هنوز نمیتوانیم درباره ظرفیت نفت آن صحبت کنیم.
صادقآبادی با اشاره به اینکه تولید اولیه از سپهر و جفیر  ۲۱هزار بشکه
خواهد بود ،گفت :در فاز یک تولید  ۳۵هزار بشکه و در فاز  ۱۱۰ ،۲هزار بشکه
تولید نفت انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد با اشاره به اینکه  ۶ماه بعد از
برداشت زودهنگام فاز یک به تولید میرسد ،افزود ۱۳۵ :حلقه چاه درمجموع
در این میدان حفاری خواهد شد و تولید از فاز  ۲نیز  ۴سال بعد به نتیجه
میرسد.
وی ادامه داد :برای توسعه میادین نفتی آزادگان و دارخوین آمادگی خود
را به وزارت نفت اعالم کردهایم.
صادق آبادی با اشاره به امضای تفاهمنامهای  ۱۲میلیارد دالری میان ۴
بانک پاسارگاد ،ملت ،تجارت و اقتصاد نوین برای اجرای طرحهای نفتی ،ادامه
داد :توسعه میدان آزادگان حدود  ۵میلیارد سرمایهگذاری نیاز دارد تا ۲۵۰
هزار بشکه به ظرفیت تولید از این میدان اضافه شود.
مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد به امضای  MOUبرای
میدان نفتی دارخوین اشاره کرد و تصریح کرد :توسعه این میدان به
 ۲.۵میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد و  ۱۱۰هزار بشکه به تولید آن
اضافه میشود.
وی تاکید کرد :در همین پکیج  ۱۲میلیارد دالری  ۴بانک ،ساخت یک

پاالیشگاه  ۳۰۰هزار بشکهای نفت سنگین با اعتبار  ۷میلیارد دالر دیده شده
است و اگر منابع تامین شود این پاالیشگاه ظرف  ۵سال ساخته خواهد شد.
به گفته صادق آبادی ،این پاالیشگاه واحدهای پاییندستی بسیار
سنگینی دارد.
مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد ادامه داد :سال  ۸۴دو طرح
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس و هرمز برای سرمایهگذاری آماده شد و
سرمایهگذاران خارجی آماده سرمایهگذاری بودند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران خارجی از پروژه ستاره خلیجفارس
خارج شدند ،افزود :پاالیشگاه هرمز نیز آغاز نشد ،اما الگوی فرآیندی خوبی
دارد و میتواند از خام فروشی نفت سنگین ایران با قیمتهای پایین جلوگیری
کند.
صادق آبادی تصریح کرد :نفت سنگین میادین سروش و نوروز نیز تا
زمانی که پاالیشگاه قشم در مدار نیامده بود به سختی صادر میشد.
مدیرعامل شرکت انرژی گستر پاسارگاد ادامه داد :در زمان افت قیمت
نفت با شیوع کرونا تنها پاالیشگر بزرگ دنیا بودیم که سطح تولید خود را
حفظ کردیم.
وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه  ۳۰۰هزار بشکهای در بندرعباس و یا قشم
احداث خواهد شد ،گفت :در طرحهای پتروشیمی نیز متانول چابهار ،سروش
متانول و  ...در دست احداث است.

