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سخنگوی وزارت امور خارجه: 

استمرار بربریت، تغییری در سرنوشت محتوم رژیم 
آپارتاید ایجاد نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: استمرار بربریت، با حمایت آمریکا تغییری در 
سرنوشت محتوم این رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد نمی کند.

ب��ه گزارش خبرنگار حوزه سیاس��ت خارجی ایرنا، »ناصر کنعانی« در توییتر خود نوش��ت: 
»تخریب ۶ منزل مس��کونی فلسطینی ها در شرق اریحا توسط بلدوزرهای ارتش صهیونیستی 
در روز چهارشنبه ۵ مرداد؛ نمونه ای از اقدامات روزمره اشغالگران از تخریب، شلیک، کشتار، 
خش��ونت، سرکوب، دس��تگیری حتی کودکان، نابودی زمین های کشاورزی، قطع درختان و 
...است.« وی ادامه داد: »البته استمرار این  بربریت که در سایه حمایت بی قید و شرط آمریکا 

صورت می گیرد، تغییری در سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد نمی کند.«

»نذیری اصل« نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی 
و دفتر سازمان ملل در وین شد

»محسلن نذیری اصل« به عنوان سلفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسلامی 
ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین و همچنین نماینده جمهوری اسامی ایران 

در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شد.
به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، بر اساس پیشنهاد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کش��ورمان و تصویب آیت اهلل ابراهیم رئیس��ی رئیس جمهور، محسن نذیری اصل به عنوان سفیر 
جدید و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین و همچنین نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شد. محسن نذیری اصل در آستانه 
عزیم��ت به محل مأموریت در دیدار با امیرعبداللهیان، برنامه کاری خود در طول این دوره کاری 
را تقدیم و در جریان توصیه ها و رهنمودهای وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت. نذیری اصل 
دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل است و عالوه بر عنوان سفیر و نماینده دائم اسبق جمهوری 
اسالمی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سابقه حضور در چندین ماموریت در حوزه 

سازمان های بین المللی را در پرونده کاری خود دارد.

وزیر کشور: 

تجهیزات مورد نیاز برای کنترل سیل یزد در راه است
وزیر کشلور گفت: تجهیزاتی از سوی وزارت نیرو و استان ها برای کنترل سیل در 

راه استان یزد است.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در جریان بازدید و بررسی اوضاع سیل در یزد افزود: بارندگی اخیر 
در این استان به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود چرا که بارندگی معمول در یزد ۴۵ میلی متر است 
اما هم اکنون ۷۵ میلی متر بارید که از میانگین بارندگی سال باالتر بود. وی با اشاره به اقدامات خوب 
کنترل سیل در استان ادامه داد: یزد نیاز به کمک های بیشتری دارد و بر این اساس به یزد آمده 
ام تا کمک رسانی صورت گیرد؛ آبگرفتگی هایی هم در سطح شهر وجود دارد که امکانات بسیار 
خوبی در راه اس��ت. وزیر کش��ور ادامه داد: هم اکنون در سیل بند چهار هستیم تا به بررسی سیل 
بندها بپردازیم که البته مشکل خاصی ندارند، ولی می خواهیم خیال ما نسبت به سیل بندها در 
پرتو بارندگی های احتمالی راحت باشد. وحیدی از تقویت سیل بندها خبر داد و تصریح کرد: به جز 
یک شهروند که در بافت قدیمی قرار داشت و منزل به دلیل عدم استحکام تخریب شد و جان خود 
را از دست داد، تلفات دیگری نداشتیم و در شهرهای دیگر استان هم سیل به خوبی مدیریت شده 
است. وزیر کشور افزود: مردم از حضور در محل های سیل گیر به شدت خودداری کنند تا دستگاه ها 
بتوانند مدیریت کافی و الزم را داشته باشند. وحیدی اظهار کرد: کنترل ورود آب به داخل شهر یزد، 
جلوگیری از خروج آب از دیگر مسیرهای سیل بند و سرعت بخشیدن به تخلیه آب از داخل شهر از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. بارش شدید باران و جاری شدن سیل بامداد روز جمعه در استان یزد 
موجب آبگرفتگی شدید معابر شهری، مسدود شدن برخی راههای مواصالتی، تخلیه برخی روستاها 

، تخلیه بافت تاریخی شهر یزد و بروز خسارت به تاسیسات زیربنایی این استان شد.

 رویترز: هنوز زمان برای نجات توافق هسته ای وجود دارد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسلوی گلزارش داد که هنوز زمان برای 

نجات توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ وجود دارد.
به گزارش ایرنا، این مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به این مساله و در راستای سیاست 
غرب برای مقصر جلوه دادن ایران در به نتیجه نرس��یدن مذاکرات، مدعی ش��د که توپ در زمین 
ایران باقی می ماند. در همین راس��تا نیز کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانس��ه روز گذشته بیان 
کرد: بازگش��ت به پایبندی کامل برجام هنوز امکان پذیر است و برای این بازگشت، پاسخ مثبت 
ایران در اسرع وقت مورد نیاز است.  پیشتر هم امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه که امروز با 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در پاریس دیدار می کند، در بیانیه ای اعالم کرد که دستیابی به 
برجام همچنان امکان پذیر است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است که مکرون روز شنبه به آیت اهلل 
ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران گفت که احیای برجام »هنوز امکان پذیر است« اما باید »در 
اولین فرصت« این توافق امضا ش��ود.  رییس جمهوری ایران با انتقاد از مواضع غیرسازنده آمریکا 
و کشورهای اروپایی در احیای برجام، اظهار داشت: صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی اقدامی 
بحران ساز و با هدف ایجاد فشار علیه ملت ایران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد سیاسی است. 
رئیسی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران حصول توافق را در گرو حل و فصل کامل مسائل پادمانی 
و ارائه تضمین های الزم از جمله در قبال استمرار پایبندی معتبر طرف ها به توافق و تامین منافع 

اقتصادی ملت ایران می داند. 

رییس جمهوری اسالمی ایران گفت: همه باید 
بدانند که کوچکترین تعرض به ایران اسالمی با 
پاسخ شدید و پشیمان کننده ما مواجه خواهد 

شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا از رواب��ط عمومی نهاد ریاس��ت 
جمهوری، آیت اهلل سیدابراهیم رییسی در جریان سفر 
دولت به اس��تان همدان در جمع افس��ران و خانواده 
کارکنان پایگاه ش��کاری ش��هید نوژه اظهار داش��ت: 
با قدرت امروز ایران اس��امی، حت��ی فکر تعرض به 
خاک این کش��ور هم از ذهن کسی خطور نمی کند و 
ملت های منطقه به قدرت ایران افتخار و به خاطر این 

قدرت احساس امنیت می کنند.
وی با بیان اینکه پیش��رفت های نظامی باعث تولید 
قدرت در کشور شده است، خاطر نشان کرد: دشمن 
تحرکات و آمادگی نیروهای مس��لح را رصد می کند 
و نه اینک��ه نخواهد علیه ما اقدامی انجام بدهد، بلکه 
نمی توان��د ای��ن کار را انجام دهد، زی��را در نیروهای 

مسلح ما توانایی، حضور به موقع و اراده وجود دارد.
ریی��س جمهور تاکید کرد: فرمانده معظم کل قوا و 
ما به عنوان دولت بارها اعام کرده ایم که هر کس��ی 
را که بخواهد تعرضی به کش��ور داشته باشد، شدیدا 

پشیمان خواهیم کرد.
آیت اهلل رییسی همچنین با اشاره به اهمیت حضور 
نیروهای مس��لح در آب ه��ای آزاد و بین المللی، این 

اقدام را امنیت آفرین و قدرت آفرین برشمرد.
رییس جمهور با تقدیر از خانواده کارکنان حاضر در 
پایگاه ش��کاری شهید نوژه تصریح کرد:  سهم زیادی 
از موفقی��ت افس��ران و کارکنان این پای��گاه مدیون 

حمایت های خانواده های آن ها است.
دکتر رییسی با اش��اره به نقش نیروهای مسلح در 
رفع مش��کات مردم، اظهار داش��ت: امروز در کشور 
جن��گ نداریم، اما ارتش و س��پاه در س��یل و زلزله و 

کرونا به مردم خدمت می کنند؛ امروز ارتش و س��پاه 
در کنار مردم هستند.

وی با اش��اره به رشادت های افس��ران پایگاه شهید 
ن��وژه گفت: این پایگاه در دف��اع مقدس خیلی خوب 
درخش��ید ضمن اینکه هوش��یاری پایگاه نوژه، نقطه 
عطفی در تاریخ انقاب اسامی در جهت خنثی سازی 

توطئه ها و فتنه ها علیه انقاب اسامی بود.
رییس دولت سیزدهم اظهار داشت: خلبانان سرافراز 
این پایگاه با ش��جاعت و خطرک��ردن در عرصه های 
مختلف پشتیبان بزرگی در دفاع مقدس بودند. یکی 
از دلخوشی های رزمندگان در جبهه های دفاع مقدس 
پس از توکل به خداوند، پشتیبانی از آن ها به ویژه از 

پایگاه نوژه بود.
آیت اهلل رییس��ی با گرامیداشت یاد شهیدان استان 

هم��دان به ویژه س��ردار ش��هید همدان��ی، گفت: در 
دنیایی ک��ه خیلی ها ب��رای تبلیغ��ات و بلندآوازگی 
هزینه های کان می کنند، نام ائمه اطهار و ش��هدا، با 
عنایت خداوند و محبتی که در دل مردم نس��بت به 

آن ها وجود دارد، همیشه بر سرزبان ها است.
وی همچنین با گرامیداش��ت یاد ش��هیدان ارتش 
همچون ش��هیدان قرن��ی، بابایی، صیاد ش��یرازی و 
خلبانان ش��هید ارتش، اظهار داشت: شهدا بلندآوازه 

بودند و خداوند دل ها را متوجه آن ها کرد.
آیت اهلل رییسی با ابراز خرسندی از بازسازی دقیق 
نیروهای مس��لح پس از پای��ان جنگ، تصریح کرد: با 
درایت فرمانده کل قوا، پس از س��الهای دفاع مقدس 
نیروهای مس��لح دوب��اره به خوبی بازس��ازی و برای 
دفاع از کیان ایران اس��امی آماده ش��دند، نکته مهم 

در ای��ن روند این بود که این آماده س��ازی بدون نیاز 
به کارشناس��ان خارجی و با تکیه بر توان متخصصین 
و نخبگان نیروهای مس��لح انجام ش��د که روی پای 
خود ایس��تادند و صنایع دفاع��ی را تا مرز خودکفایی 

پیش بردند.
رییس جمهور با اش��اره به اقدامات فنی و تخصصی 
انجام شده در پایگاه نوژه اظهار داشت: این اقدامات در 
جهت خودکفایی کشور است. با وجود اینکه بیشترین 
تحری��م و تهدید در حوزه هایی چون صنعت دفاعی و 
انرژی اتمی است، بیشترین پیشرفت را نیز در این دو 
حوزه شاهد هستیم و معلوم می شود نیروهای مسلح 
نه فقط تحری��م را دور زدند، بلکه تحریم ها را خنثی 

کردند.
وی با اش��اره به ویژگی های پایگاه ن��وژه در دوران 
انقاب اس��امی، جنگ تحمیلی و در زمان بازسازی 
نظامی پس از جنگ تحمیل��ی گفت: پرنده های این 
پایگاه باید همیشه آماده پرواز باشند. نقاطی که به هر 
شکل تهدید کننده نظام و کشور ما هستند بدانند که 

از نگاه تیزبین نیروهای مسلح ما خارج نیستند.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی امروز با حضور در پایگاه 
شکاری شهید نوژه همدان ضمن بازدید از یگان های 
حاضر و خلبانان F۴ این پایگاه، از ۲ دستاورد دفاعی 

نیروی هوایی ارتش نیز رونمایی کرد.
به گ��زارش خبرن��گار ایرنا؛ آیت اهلل »س��یدابراهیم 
رییس��ی« ریی��س جمهوری اس��امی ای��ران صبح 
امروز)پنج ش��نبه ۶ مرداد( در س��ی امین سفر استانی 
خود، با استقبال رسمی آیت اهلل »حبیب اهلل شعبانی 
موثق��ی« نماینده ول��ی فقیه در اس��تان و »علیرضا 
قاس��می فرزاد« اس��تاندار همدان، فرماندهان نظامی 
و انتظام��ی، اعض��ای ش��ورای تامی��ن و جمع��ی از 
 مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تان وارد فرودگاه 

همدان شد.

وزیلر جهادکشلاورزی کله همزمان با سلفر 
اسلتانی دولت به شهرسلتان مایر سلفر کرده 
اسلت، در یک ارتبلاط زنده تصویلری با طرف 
چینی تفام نامه صادرات محصوالت کشلاورزی 

ایران به این کشور را امضا کرد.
ب��ه گزارش خبرنگار ایرنا؛ وزیر جهاد کش��اورزی به 
عنوان نماین��ده ویژه رییس جمهور در جریان س��فر 
استانی دولت به همدان، عازم شهرستان های مالیر و 

نهاوند شده است.
سیدجواد ساداتی نژاد در جلسه ای که در فرمانداری 
شهرس��تان مالیر به منظور امضای این تفاهم نامه به 
ص��ورت تصویری برگ��زار ش��د، گفت: امض��ای این 
تفاهم نامه در راس��تای سیاس��ت های دولت سیزدهم 
برای توس��عه همکاری ه��ای اقتصادی با کش��ورهای 

منطقه و شرق آسیا است.
وی اظهار داش��ت: دیپلماس��ی فعال برای صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران به دیگر کشورها از اهداف 
اصلی این تفاهم نامه است که دراین رابطه ۲ سند مهم 
برای افزایش صادرات جمهوری اسالمی ایران به چین 
پ��س از چند ماه مذاکرات فش��رده، نهایی و امروز به 
صورت همزمان در س��فر  رییس جمهور هیات دولت 

به استان همدان، امضا شد.
وی با اش��اره به سند اول پروتکل الزامات بهداشتی 
نباتی برای صادرات مرکبات تازه ایران به چین، گفت: 
با امضای این س��ند برای اولین بار دسترسی ایران به 
ب��ازار ۶۰۰ میلیون دالری مرکب��ات چین فراهم می 

شود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، سند دوم نیز پروتکل 
الزامات بهداش��تی صادرات عس��ل جمهوری اسالمی 
ایران به جمهوری خلق چین اس��ت که با امضای این 

تفاهم نامه، عسل باکیفیت ایرانی به کشور چین صادر 
می شود. 

س��اداتی نژاد اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر میزان 
صادرات مستقیم محصوالت کشاورزی ایران به چین 
۵۰۰ میلیون دالر اس��ت که در مقایس��ه با سال های 

گذشته چندین برابر افزایش داشته است.   
به گفته وی، پس از ۱۶ س��ال مجوز صادرات سیب 
به پاکستان نیز صادر و زمینه صادرات طیور به کشور 

عراق نیز فراهم شده است.
ساداتی نژاد در ادامه بر تولیدات کشاورزی با کیفیت 
شهرس��تان مالیر از جمله کش��مش تاکید و خواستار 
توس��عه و رونق فعالیت های مرتبط ب��ا صادرات این 

محصول جهانی شد.
شهرس��تان مالیر با جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر 

در ۷۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
آیت اهلل »س��یدابراهیم رییس��ی« رییس جمهوری 
اس��المی ایران صبح امروز)پنج ش��نبه ۶ م��رداد( در 

سی امین سفر استانی خود، وارد همدان شد.
وزی��ر جهاد کش��اورزی نیز به نمایندگ��ی از جانب 
رییس جمهور به شهرس��تان های مالیر و نهاوند سفر 

می کند.

حسن شکوهی نسلب- ایرنا- آمریکا در حالی 
با تاکتیک های گوناگون از تهدید و تحریم گرفته 
تا ضرب االجل های سلاختگی و بازی مقصرنمایی، 
سعی در انداختن توپ توافق در زمین ایران را دارد 
که خروج یکجانبله از برجام به رغم مخالفت های 
بین المللی و نیز ادامه راه ترامپ از سلوی بایدن از 

قرار داشتن توپ در زمین غربی ها نشان دارد.
گفت وگوه��ای مرتبط با رفع تحریم ها که از هش��تم 
آذرماه پارس��ال در دولت س��یزدهم از س��رگرفته شد، 
پ��س از برگزاری دو دور مذاکره، بار دیگر در اس��فندماه 
متوقف ش��د؛ موضوعی که ریشه در مسائل مختلف به 
وی��ژه زیاده خواهی های آمری��کا و تعهدگریزی متحدان 
اروپایی آن داش��ت اما کاخ سفید همواره ضمن فرار به 
جلو، تالش می کند تا تهران را مقصر و بانی شرایط کنونی 
جلوه دهد. هفته گذشته بود که »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری، تهران را به 
اتالف وقت در نهایی کردن مذاکرات دانست و ادعا کرد: 
»هر روزی که می گذرد، زمان از دس��ت می رود و ایران 
ب��ه ما و جهان می گوید ک��ه عالقه ای به تبعیت متقابل 
از برجام ن��دارد و وضعیت کنونی از دیدگاه آمریکا قابل 
قبول نیس��ت.« همچنین چند روز پی��ش ریچارد مور، 

رئیس MI۶ در اجالس امنیتی اسپن در کلرادوی آمریکا 
مدعی ش��د: »من فکر می کنم که توافق کامال روی میز 
است  و قدرت های اروپایی و دولت آمریکا، اینجا همگی 
در این مورد صحبت می کنند. من فکر نمی کنم که چین 
و روسیه، مانع این توافق شوند، اما فکر هم نمی کنم که 
ایران خواهان این توافق است.« این گونه از اظهارنظرهای 
طلبکارانه تازگی ندارد و کاخ سفید همواره در کنار ابزار 
 Blame« تهدید و تحریم، در این س��ال ها از ش��گرد
Game« یا به عبارتی »بازی مقصرنمایی و س��رزنش« 
بهره برده اس��ت که اظهارات پرایس نیز از این چارچوب 
خارج نیس��ت. در حالی که یک��ی از موانع اصلی احیای 
برجام، عدم ابتکار از س��وی طرف های مدعی اس��ت که 
در نشس��ت اخیر دوحه بسترس��از نتیجه بخش نبودن 
گفت وگوها شد. در جریان این دور مذاکراتی که روزهای 
هفتم و هش��تم تیرماه انجام گرف��ت و البته طرف های 
ایرانی و آمریکایی به طور غیرمستقیم با یکدیگر گفت وگو 
کردن��د، گفت وگوها آن طور ک��ه انتظار می رفت، پیش 
نرف��ت. دلیل عمده بدون نتیجه پای��ان یافتن مذاکرات 
نیز به دستان خالی طرف غربی و عدم ارائه هیچ راهکار 
خالقانه ای برمی گش��ت. ایران پیشتر در مذاکرات وین، 
بارها با ایده ها و طرح های ابتکاری حاضر ش��ده بود چرا 
که با همین ایده ها ضمن اینکه می توان از اراده خود برای 
تواف��ق دفاع کرد، راهی میانه نیز ب��رای برون رفت از بن 
بس��ت ارائه می شود. در ارتباط با اثرگذاری سازوکارهای 
مبتکرانه، چندی پیش »هنری راوم« از گروه یوروس��یا 
مستقر در واشنگتن تاکید کرد: »هنوز دستیابی به توافق 
از نبود توافق محتمل تر است. هنوز طرف آمریکایی عالقه 
زیادی نشان می دهد و طرف ایرانی هم بی عالقه نیست 
اما به یک تالش واقعا متمرکز و خالقانه دیپلماتیک برای 

پل زدن این شکاف نیاز است. 

تفاهم نامه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به چین امضا شد غرب می گوید ایران توافق را نمی خواهد؛ درست است؟

کوچکترین تعرض به خاک ایران با پاسخی شدید مواجه می شود
رییس جمهور: 

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز به مناسبت 
س��الروز عملیات مرصاد در کنفرانس خبری خود با 
تعدادی از اصحاب رسانه آذربایجان شرقی گفت: این 
ش��رکت در یک دهه اخیر بی��ش از ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای اجرای طرحهای مختلف زیست محیطی 

خود سرمایه گذاری کرده است.
"غامرضا باقری" با اش��اره به اینکه ش��رکت های 
توسعه یافته نیازمند انسان های توسعه یافته هستند 
افزود: ش��رکت پاالی��ش نفت تبریز روند س��وددهی 
صعودی داش��ته و در سال گذش��ته ۷ هزار میلیارد 
توم��ان و در ۴ ماهه س��ال جدید نیز بیش از ۴ هزار 
میلیارد تومان به سهامداران خود سود پرداخت کرده 

است.
وی از شرکت نفت تبریز به عنوان بزرگترین بنگاه 
اقتصادی شمالغرب کشور یاد کرد که ماهانه بیش از 
۸۰ میلیارد تومان هزین��ه گاز مصرفی پرداخت می 
کن��د و ادامه داد: این امر ب��ه همراه پرداخت مالیات 
و ارزش افزوده نش��ان از عملیات سنگین کاری دارد 
لذا اگر صنایع پاالیش��ی و وابس��ته به نفت توس��عه 
یابند مطمئن ترین مکان س��رمایه گذاری محسوب 
شده و به طور حجم سوددهی بسیار زیادی خواهند 

داشت.
غامرضا باقری با اشاره به طرحهای زیست محیطی 
اجرا ش��ده افزود: احداث واحد بنزین سازی جدید با 
۲۶۵ میلیون یورو س��رمایه گذاری در سال ۱۳۹۲ با 
ظرفیت تولید روزانه سه هزارو ۷۰۰ مترمکعب بنزین 
ی��ورو ۵ و با هدف افزایش درجه آرام س��وزی بنزین 
تولیدی، اس��تخراج و حذف بن��زن از بنزین تولیدی، 
تولید بنزین با اس��تاندارد روز و کاهش آلودگی های 

زیست محیطی به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: طرح گرانول س��ازی گوگرد در س��ال 
۱۳۹۴ ب��ا ۸۰ میلیارد ریال س��رمایه گذاری و با هدف 
کاه��ش انتش��ار ریزگرد های گوگرد ناش��ی از حمل و 
نقل گوگرد کلوخه ای و پروژه تفکیک لجن های نفتی، 
بیولوژیک��ی وآهکی نیز در س��ال ۱۳۹۳ با ۱۷ میلیارد 
ریال و با هدف بهبود عملکرد سیستم تصفیه فاضاب، 
کاهش قابل توجه میزان پسماند ها و ضایعات و کاهش 

بار آلودگی واحد بازیافت افتتاح شد.

مدیرعامل پاالیش��گاه تبریز افزود: بازیافت گاز های 
ارسالی به فلر در سال ۱۳۹۵ با ۵ میلیون یورو سرمایه 
گذاری با ه��دف امکان بازیافت گاز های ارس��الی به 
فلر به ظرفیت دو هزار کیلوگرم در س��اعت، کاهش 
ضایعات، بهینه س��ازی سوخت و کاهش آالینده های 
زیس��ت محیطی و امکان استفاده از تجارت کربن در 

سطح ملی CDM به بهره برداری رسید.
باقری اضافه ک��رد: مرکز پایش آناین نیز با هدف 
پایش و اندازه گی��ری آالینده های گازی خروجی از 
دودکش های شرکت و رعایت قوانین و استاندارد های 
زیس��ت محیطی در سال ۱۳۹۷ با س��رمایه گذاری 
یکصد میلیارد ریال و پروژه تصفیه نفت گاز با هدف 
تولید نفت گاز با اس��تاندارد EU - V با ۷۰ میلیون 
یورو س��رمایه گذاری در سال ۱۳۹۷با ظرفیت تولید 
روزانه دو ه��زار و ۲۰۰ مترمکعب گازوئیل یورو ۵ و 
پروژه برج های خنک کننده با هدف نوسازی سیستم 
خنک کننده پاالیشگاه و کاهش مصرف آب به اندازه 
یکص��د متر مکعب در س��اعت و س��رمایه گذاری ۶ 

میلیون یورو در سال ۱۳۹۹ افتتاح شد.
وی با اش��اره به طرح های زیست محیطی در حال 
اجرای ش��رکت پاالیش نفت تبری��ز نیز گفت: طرح 
بازیافت گاز های انتهائی واحد گوگرد س��ازی موسوم 
به TGT با ۱۲ میلیون یورو سرمایه گذاری و با ۹۹ 
درصد پیشرفت در ش��هریور ماه سال جاری به بهره 

برداری خواهد رسید.
باق��ری ه��دف از اجرای ای��ن طرحه��ا را کاهش 
و  گوگ��ردی  انتش��ارگاز های  از  ناش��ی  آالیندگ��ی 
آالیندگی زیست محیطی عنوان کرد و افزود: احداث 
واحد گوگردس��ازی جدید موسوم به SRP نیز با ۲۵ 
میلیون یورو س��رمایه گذاری با هدف بهینه س��ازی 
واح��د گوگرد س��ازی و کاهش آالینده های زیس��ت 
محیطی در دس��ت اجراست که تا پایان شهریور ماه 

امسال افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز اظهار کرد: 
احداث واحد RO با هدف حداکثر رس��انی بازیافت 
آبه��ای آلوده و کاه��ش هدررف��ت آب و ۷ میلیون 
دالر س��رمایه گذاری با ۳۰ درصد پیشرفت در حال 
اجراس��ت که تا پایان س��ال جاری به به��ره برداری 

خواهد رسید.
وی یادآور ش��د: طرح جامع ش��رکت پاالیش نفت 
تبریز نیز با سرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد یورو با هدف 
کاهش تولید نفت کوره و توس��عه پای��دار با انطباق 
کلی��ه فرآورده ها با اس��تاندارد های روز و پیش��رفت 
فیزیکی ۸ درصد در حال اجراس��ت که تا پایان سال 

۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.
باق��ری با تاکید بر اینکه در تاش هس��تیم میزان 
آالینده های زیس��ت محیطی این ش��رکت را به صفر 
برسانیم یادآور شد: این شرکت در سال های گذشته 
موفق به کس��ب رتبه اول زیس��ت محیطی در میان 
پاالیشگاه های کشور ش��ده که گواه بر اهتمام جدی 
و واقعی این پاالیش��گاه در صیانت از محیط زیست و 

حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ش���رک�ت پاالی�ش نف�ت 
تبری���ز ه�م اکن�ون س��ه�م ح���دود ۷ درص�دی از 
ت�وان تص�فیه نف�ت خ�ام ک�ل کش���ور را با تب�دیل 
به ف���رآورده ه�ای اصلی و وی��ژه به خود اختصاص 
داده و تأمی�ن بخ�ش��ی از سوخ�ت مای�ع مورد نی�از 
ش�مال غ�رب کش��ور شامل اس�تان های آذربایجان 
ش��رقی، آذربایج��ان غرب��ی، زنجان و کردس��تان را 

برعهده دارد.
باقری از تولید س��وخت هواپیما در این پاالیشگاه 
خبر داد و افزود: س��وخت ِجت و هواپیماهای شمال 
غرب کش��ور در پاالیش نفت تبریز تولید می ش��ود و 
میزان تولید این محصول به قدری رس��یده که آماده 

صادرات هستیم!
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز با اش��اره به 
تراز های مالی این ش��رکت نیز گفت: س��ال گذشته 
این ش��رکت یکه��زار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات و 
در سال ۹۸ نیز ۶۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی 
پرداخت کرده اس��ت که نش��ان دهن��ده توجه این 
مجموعه به ایجاد پاالیشگاه سبز را دارد. شایان ذکر 
است به گفته باقری، استراتژی شرکت پاالیش نفت 
تبریز توسعه پایدار و سیستمی کسب و کار از طریق 
مدیریت زنجیره تامین، معماری برند و ارتقای کیفی 
محصوالت با تاکی��د بر توانمندی ها، پتانس��یل های 

داخلی و تقویت سازمان یادگیرنده است.

 تبریز پیشتاز در عرضه بنزین یورو ۵
در ایران

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 


