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روحانی :خودکفایی در تولید  5محصول اساسی برای کارنامه دولت کافی نیست؟
یکی از دالیل قاچاق ،ارزانی کاالیی است که قاچاق می شود

رئیس جمهور در سفر به هرمزگان با اشاره به این
که تنها در  24ساعت گذشته و در یک استان ،در
کنار ده ها طرح عمرانی ،سه طرح بزرگ و مهم
ملی را افتتاح می کنیم ،اعالم کرد :در این دولت
خودکفایی در پنج محصول اساسی محقق شد.
اگر در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کاری نکرده
بودیم و فقط در تولید گندم ،بنزین ،گازوئیل ،گاز
و شکر که خودکفا شدیم ،آیا همین بس نبود؟به
گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی روز گذشته در مراسم بهره برداری
از مرحله سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،
با بیان ایــن که کسی نمیتواند ایــن عظمت و
دستاورد بــزرگ را به خاطر شرایطی همچون
گرانی مقطعی برخی کاالها که مــردم را چند
روزی در مضیقه قرار میدهد ،زیر سوال ببرد،
گفت :البته مشکالت و نقایصی هم وجود دارد
و در زمان تحریم و جنگ اقتصادی با مشکالتی
مواجه میشویم ،زیــرا آمریکا و مــزدورانــش در
منطقه تــاش میکنند فشار به ملت ایــران را
روزانه افزایش دهند .وقتی دشمن سنگی پرتاب
میکند ،ممکن است یک شیشه هم بشکند اما
نمیشود به خاطر شکستن شیشه زانــوی غم
بغل بگیریم.روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود ،افتتاح فاز سوم پاالیشگاه خلیج فارس را به

معنای خودباوری ،شکست تحریمها ،اعتماد به
نفس و خودکفایی دانست و گفت :در این دولت
خودکفایی در پنج محصول اساسی محقق شد.
اگر در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کاری نکرده
بودیم و فقط در تولید گندم ،بنزین ،گازوئیل ،گاز
و شکر که خودکفا شدیم ،آیا همین بس نبود؟
▪دالیل قاچاق کاال به روایت روحانی

در همین حــال سخنان یک شنبه شب رئیس
جمهور در جلسه شورای اداری هرمزگان درباره
گرانی کاالها و قاچاق با واکنش هایی در فضای
مجازی همراه شد .این سخنان در واکنش به
اظهارات امام جمعه بندرعباس در آن جلسه و
انتقادهای صریح وی از وضعیت معیشتی مردم
مطرح شــد.بــه گ ــزارش ایسنا،حجتاالسالم
والمسلمین دکترحسن روحانی یک شنبه شب
در جمع مدیران و مسئوالن استان هرمزگان
اظهار کرد :در حالی با گرانی گوشت مواجهیم
که واردات گوشت و تولید آن بیش از سال گذشته
بوده است .البته به خاطر گران شدن نهادههای
دامی مقداری گرانی گوشت اتفاق افتاده اما اگر
چند دالل ،بازار را به هم میزنند این وظیفه همه
ماست که با امید ،یکدیگر را برای حل مشکالت
کمک کنیم.وی با بیان این که دالر و ارزی که

برای واردات در امسال اختصاص یافته نه تنها
کمتر از پارسال نبوده بلکه بیشتر هم بوده است
گفت :اگر کسانی که دالر دولتی را گرفتند و با
تقلب و درست کردن صورت حساب جعلی به
مردم خیانت کردند چه میتوان کرد .در مقابل
این گونه کارها باید همه دست به دست هم دهیم،
تا از مشکالت عبور کنیم.
روحانی اظهار کرد :همین چند وقت پیش برخی
افراد پیش من میآمدند و میخواستند که رب و
تخم مرغ را کوپنی کنیم .رئیس جمهور ادامه داد:
هنگامی که  ۶۰میلیون دالر گوجه فرنگی در یک
سال صادر میشود ،معلوم است که در بازار داخل
دچار مشکل خواهیم شد.رئیس جمهور با اشاره
به قاچاق گازوئیل ،بنزین و گله گله گوسفند از
کشور ،یکی از دالیل قاچاق را ارزانی اجناسی
دانست که قاچاق میشود و افــزود :هنگامی
که گازوئیل در کشور لیتری  ۳۰۰و بنزین هزار
تومان است و در دیگر کشورها رقمی باالتر دارد،
معلوم است که قاچاق میشود.دکتر روحانی با
بیان این که دولت البته در انجام برخی اقدامات
خطا دارد و از اشتباه معصوم نیست ،گفت :همه
باید کنار هم بایستیم؛ ما همه توانمان را به کار
میگیریم تا در برابر خدا،مردم و فداکاری آنان و
خون شهیدان شرمنده نباشیم.

سخنگوی وزارت خارجه خبرداد

احتمالاضافهشدنهندبهاینستکس

هادی محمدی – سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان در نشست خبری هفتگی خود درباره
اضافه شدن کشورهای دیگر به سازوکار تجاری
اروپا موسوم به اینستکس گفت :براساس خبری
کهدارمبرخیازکشورهابااروپاییهادراینزمینه
صحبت و اعالم آمادگی کردهاند که بعد از اجرایی
شدن این سازوکار در روابــط شان با ایــران از آن
استفاده کنند .تصورم این است که هند یکی از
کشورهاییاستکهعالقهمنداستازاینسازوکار
استفادهکندوخواستخودرانیزبیانکردهاست.
بهگزارشخراسانبهرامقاسمیهمچنیندرباره
همراهی اروپــا با ایــران در بحث سازوکار مالی
اینستکسگفت:فشارهایآمریکاادامهداردواین

کشوربهدالیلمختلفمخالفادامهروابطایرانو
اروپاوهمکاریایرانبااینمجموعهازکشورهاست
و همچنان به کارشکنیهای خود ادامه خواهد
داد .ولی آن چه که در اروپا بیان شده بود ،اراد ه و
خواستی برای انجام این سازوکار است.قاسمی
تاکید کرد :به صراحت به اروپا اعالم کردیم مردم
و دولت ما صبر و تحملشان تا حدی است و به آن ها
تأکیدشدهدراینمرحلهالزماستاینموضوعرابا
سرعتوجدیتبیشتریبهپیشببرند.
▪مشکل خود با پاکستان را به سازمان ملل
نمی بریم

خبرنگاری از قاسمی پرسید که آیا وزارت خارجه

اخبار

از طریق مجامع بینالمللی و سازمان ملل ،اقامه
دعوی علیه پاکستان را در پی حادثه تروریستی
اخیر در سیستان و بلوچستان در دستور کار
دارد؟ که وی پاسخ داد :در بحث سازمان ملل
و دیگران ،تصورم این نیست که اقدام خاصی
مطرح باشد .عالقهمندیم با پاکستان به عنوان
همسایه ،بتوانیم در رایزنی جدی و فشرده برای
تعیین تکلیف وضعیت مرزها و این که چگونه
میتوانند انجام دهند و چه باید انجام دهند
که امنیت افزایش یابد و شاهد این مشکالت
نباشیم ،به صورت مستقیم کار کنیم و فعال در
این فضا تالشها و تماسهای طرف ایرانی در
جریان است.

با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،تولید
بنزین  100میلیون لیتر در روز شد

خودکفایی به هنگام بنزینی کشور
با راه انــدازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس ،تولید بنزین کشور به بیشتر از 100
میلیونلیتردرروزرسید.
این پاالیشگاه بزرگ که با سهامداری تاپیکو و
شرکتنفتوپیمانکاریقرارگاهسازندگیخاتم
االنبیا(ص)طی 12سالبهبهرهبرداریرسیده
است،اکنونروزانه 45میلیونلیتربنزینیورو5
تحویل شبکه می دهد تا تولید کشور از مصرف
پیشی بگیرد و در شرایط تحریم ،کشور برای
بنزیننگرانینداشتهباشد.
▪همهرکوردهایستاره

بهگزارشخبرگزاریهایشانا،تسنیموفارس،
دوطرحمهمپاالیشیفازسومپاالیشگاهمیعانات
گازی ستاره خلیجفارس و پروژه افزایش کمی و
کیفیپاالیشگاهنفتبندرعباسدیروزباحضور
رئیسجمهورووزیرنفتبهبهرهبرداریرسید.
گفتنی اســت ،طرح احــداث پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس به عنوان مدرنترین پاالیشگاه
خاورمیانه در سال  ۱۳۸۵آغــاز شد و اکنون
روزانــه  ۴۵میلیون لیتر بنزین یــورو  ۵در این
پاالیشگاهتولیدمیشودکهمطابقبا ۵۰درصد
بنزینمصرفیدرکشوراست.
به گفته وزیر نفت ،کل ظرفیت تولید بنزین یورو
 4و  5کشور هم اکنون  76میلیون لیتر در روز
است .وی دیروز تصریح کرد  :تا پایان سال تولید
بنزین کشور از رقم  ۱۰۵میلیون لیتر در روز
عبورمیکند.

عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی
دنیا و نخستین در خاورمیانه ،استفاده بیش از
 ۷۰درصد از تجهیزات تولیدی صنایع داخلی،
نزدیک به  ۱۰۰درصد اجرا از سوی نیروهای
داخلی ۹۵ ،درصــد راهانــدازیهــای داخلی،
جوانترین نیروی انسانی دخیل در اجــرا ،از
جمله ویژگیهای بــارز ستاره خلیج فــارس به
شمار میرود که این طرح عظیم را به یک طرح
ملیتبدیلکردهاست.
▪روایتوزیرنفتازوضعیتبنزینیکشور

وزیر نفت در مراسم افتتاح این پاالیشگاه گفت:
هماکنونهیچکمبودیدرتولیدبنزیننداریم؛
از مهر ماه 97واردات بنزین نداشته ایم و نیازی
هم به واردات بنزین نداریم .بلکه ایران توانایی
صادرات بنزین را دارد ،اما بنزین به عمد صادر
نمی کنیم زیرا می خواهیم ذخایر بنزین کشور
راباالببریم.
وزیرنفتتاکیدکرد:امروزبرعکسدههپیشکه
یکموردازتحریمهامحدودکردنوارداتبنزین
بهکشوربود،اکنوندیگرنهتنهاواردکنندهبنزین
نیستیم،بلکهصادرکنندهشدهایموآمریکاییها
حتی نمیتوانند کلمهای در این باره به زبان
بیاورند.همزمان،عملیاتساختفازچهارماین
پروژهعظیمملیآغازشدهاست.فرماندهقرارگاه
خاتم االنبیا در این باره گفت که آمادگی داریم تا
فاز چهارم آن را نیز احداث و به مدار بهرهبرداری
واردکنیم.

ابراهیمی:جامعهروحانیتفراگیرمیشود
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به
جزئیات تغییرات در تشکل متبوع خود اشاره
کرد و درباره تغییر اساسنامه جامعه روحانیت
گفت :ما دیدیم جامعه پیکره نــدارد .یعنی
تعدادی از بزرگان جمع می شوند اما حامیان
جامعه خیلی فعال نیستند؛ بنابراین مثل قبل
انقالب دوبــاره شروع کردیم .حجت االسالم
ابراهیمیکهبافارسگفتوگومیکرد،افزود:

طبق اساسنامه جامعه روحانیت در سراسر
کشور فراگیر و تهران به  10منطقه تقسیم شد
که هر منطقه شورایی دارد و به زودی هم مجمع
جامعه روحانیت برگزار می شــود.وی افزود :
مجمع تشکیل میشود و از هر استانی چند نفر
میآیند و از بین خودشان با رای اعضا افراد به
عنوان عضو جامعه روحانیت انتخاب میشوند
و در سراسر کشور فعالیت میکنند.
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اخبارمهم
ساختناوشکن 6500تنی
دردستورکارصنعتدفاعی
فارس -رئیس سازمان صنایع دریایی با بیان
ایــن که جــزو  ۱۱کشور برتر دنیا هستیم در
خصوصبرنامههایآیندهاینسازمان،گفت:
بهزودیطرحزیردریاییسنگینبعثتراشروع
خواهیم کرد و در کنار آن نیز طرح ناوشکن
سنگین را با وزن ۶۵۰۰تن آغاز خواهیم کرد.
دریادار رستگاری افزود :خط تولید زیردریایی
فاتحراراهاندازیکردهایم.

بزرگداشت ۱۶۱شهیدروحانی
مدافعحرمبرگزارمیشود
مــهــر -مــســئــول نمایندگی ول ــی فقیه در
نیروی قدس سپاه با اشــاره به این که کنگره
شهدای روحانی مدافع حرم دوم اسفند در
قم برگزارمیشود،گفت:تاکنون ۱۶۱شهید
روحانی مدافع حرم در سوریه و عراق داشتیم
.حجتاالسالم شیرازی افــزود:از این 161
شهید  ۲۵شهید ایرانی ۹۶ ،شهید عراقی،
 ۲۴شهید سوریهای ،هفت شهید افغانستانی
و ۹شهیدهمپاکستانیهستند.

دریادارخانزادی:وقتشرسیده
کهبیگانگانراازمنطقهبیرونکنیم
تسنیم -فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:
وقت آن رسیده است که بیگانگان را از منطقه
بیرون کنیم ،زیــرا این منطقه بــرای برقراری
امنیت به هیچ عنوان به حضور آنهــا نیازی
نــدارد .دریــادار خانزادی ،افــزود :کشورهای
منطقهمیتوانندباکمکهمامنیتمنطقهرابه
طور کامل برقرار کنند.وی درباره راهبردهای
نــیــروی دریــایــی گــفــت :ایــن نــیــرو بــر اســاس
سیاستهای دفاعی نظام مقدس جمهوری
اسالمیایرانسازماندهیمیشود.

قرائت کیفرخواست فعاالن
محیط زیست متهم به جاسوسی
پایان یافت
ایسنا – روزگذشته پنجمین جلسه محاکمه
متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور در
دو نوبت به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵
دادگــاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی
و با حضور مستشار دادگــاه برگزار شد.در
ایــن جلسه از دادگـــاه که وکــای تعیینی
متهمان نیز در آن حضور داشتند ،قرائت
کیفرخواست پایان یافت.

