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وزیر بهداشت:  مدیرعامل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد :
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کهگیلویه و بویراحمد با تانکر 
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همراه با تحلیل خبر

تجلیل از رانندگان قانون مدار 
شهر شیراز توسط همیاران 

مهربان ترافیک

عضو شورا و ناظر در شهرداری منطقه دو:

با توجه به رکود اقتصادی، 
تمام پروژه های منطقه دو  شهرداری شیراز 

پیشرفت خوبی دارند

ارزش روز سهام عدالت اعالم شد

صفحه4

سرپرست شهرداری شیراز عنوان کرد؛ 

تزریق اعتبار به پروژه 
بزرگراه شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی

نقاشی های 
ناصرالدین شاه 

رونمایی شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

پارس جنوبی بیمار است

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 برای توسعه 
میادین مشترک 

پول نداریم
پارس جنوبی بیمار است

صفحه1

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحه ی دو بخوانیدتحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحه ی دو بخوانید

یک نماینده مجلس گفت: توسعه میادین مشترک فی نفسه بسیار اقدام 
مهم و اولویت داری است؛ اما این یک واقعیت است که پول نداریم، اکنون 
حوزه گاز پارس جنوبی که 70 درصد گاز کشور را تأمین می کند بیمار 

است و اگر تا 1404 فکری به حال آن نکنیم؛ واردکننده خواهیم شد.
لزوم  درباره  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حسین زاده  حسین 
ابتدا  باید  انرژی  و  نفت  حوزه  در  داشت:  اظهار  مشترک  میادین  توسعه 
هدف را مشخص کنیم و بدانیم که اکنون بازار جهانی در اختیار ما نیست، 
و  گرفته  صورت  دقیقی  برنامه ریزی  باید  مشترک  میادین  توسعه  برای 

بدانیم که سرمایه گذاری به چه شکل انجام می شود.
 وی با اشاره به فرموده رهبری در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت، 
گفت: این موضوع به معنای تعطیلی بخش نفت نیست به معنای متنوع سازی 

اقتصاد از محل فروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز  و پتروشیمی است.
سرمایه  میادین  توسعه  کرد:  تأکید  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
برای  سیاسی  گشایش  حاضر  حال  در  ما  اینکه  ضمن  دارد،  نیاز  زیادی 
 70 اکنون  نداریم،  را  میادین  به  تزریق  برای  درآمد  کسب  و  صادرات 
میلیون بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید 4 میلیون بشکه را داریم 
اما سرمایه نداریم. وی گفت: توسعه میادین مشترک فی نفسه بسیار اقدام 
مهم و اولویت داری است؛ اما این یک واقعیت است که پول نداریم، اکنون 
حوزه گاز پارس جنوبی که 70 درصد گاز کشور را تأمین می کند بیمار 
است و اگر تا 1404 فکری به حال آن نکنیم واردکننده خواهیم شد و این 
در حالی است که دومین کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم. 
حسین زاده با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم باید با استراتژی خاصی 
به توسعه میادین مشترک ورود کنیم، خاطرنشان کرد: توسعه میادین در 
ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و پول دارد که ما نداریم، نگاه ما به بیرون 

نیست اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی نداریم و نیاز به 
سرمایه گذاری های بزرگ در این حوزه داریم.

وزارتخانه های  بدهکارترین  از  یکی  نفت  وزارت  اکنون  داد:  ادامه  وی 
در  بعد  و  بپردازد  را  بدهی های خود  می تواند  پول  با کدام  است،  کشور 

میادین مشترک سرمایه گذاری کند؟
این نماینده مجلس گفت: تا 15 سال آینده که دنیا به سمت صفر کردن 
نساختن  یا  و  ساختن  دعوای  هنوز  ما  و  می رود  فسیلی  سوخت  مصرف 
پاالیشگاه را داریم، ساختار وزارتخانه ها و ادارات مشکل دارد، تا اساسنامه 
و وضعیت حکمرانی شرکت ها درست نشود این روزمرگی ها ادامه دارد.
نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس یادآور شد: در شرایط 
امروز وضعیت منابع ما در حدی است که باید سال به سال به فکر تأمین 
بودجه،  نداریم چون  بلندمدت  برنامه  باشیم.  تابستان  برق  و  زمستان  گاز 

امکانات و پول نداریم.
حسین زاده خاطرنشان کرد: تنها راه توسعه میادین مشترک این است که 
وارد حوزه تهاتر شویم اکنون حفاری یک حلقه چاه تا 10 میلیون یورو 
هزینه دارد و دولت توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد، یعنی شرکت 

توسعه دهنده در قبال تولید؛ نفت را برداشت و خود به فروش برساند.
وی تأکید کرد: نگاه ما به غرب نیست، اما واقعیت این است منابع داخلی 
برای  سطح االرض  تحت االرض،  منابع  تمام  در  می توانیم  اما  نداریم،  هم 
بر  صادرات  و  فرآوری  پاالیش،  حتی  بهره برداری  و  اکتشاف  توسعه، 
این صورت  منعقد کنیم، در غیر  بلندمدت  قرارداد  برد-برد  منافع  اساس 
از صندوق توسعه ملی  یا  اینکه وام و قرض بگیریم و  نداریم جز  راهی 
انفال است و باید حساب شده خرج  برداشت کنیم که آن هم ذخیره و 

شود.

است.  دانش آموزان  کردن  واکسینه  نیازمند  مدارس  بازگشایی 
واکسیناسیون دانش آموزان را از دو هفته آینده آغاز می کنیم.

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان از دو هفته آینده خبر داد.
از  بازدید  حاشیه  در  بهداشت  وزیر  عین اللهی،  بهرام  فارس،  گزارش  به 
مرکز واکسیناسیون تاالر قرآن همدان، اظهار داشت: مردم، دانشجویان و 
داوطلبان، مشارکت بسیار گسترده ای در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا 
دارند و هیچ کجای دنیا، چنین پتانسیلی وجود ندارد و اگر واکسیناسیون 
می خواست فقط توسط دولت انجام شود، هیچ گاه به چنین رکوردی در دنیا 

دست نمی یافتیم.
وی افزود: امیدواریم که هفته آینده، میزان تزریق واکسن کرونا در ایران 
از ۱۰ میلیون ُدز فراتر رود که افتخار بسیار بزرگی است. تا تیرماه در کل 
کشور ۵ میلیون ُدز واکسن کرونا تزریق شده بود اما امروز از ۴۰ میلیون ُدز 
فراتر رفتیم و با سرعتی که پیش می رویم، انتظار داریم که جلوی عوارض 

بعدی و مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ را بگیریم.
وزیر بهداشت گفت: امروز توانستیم رکورد تزریق هفتگی واکسن کرونا 
ابتدای این هفته تا امروز، ۷.۹  از  ایران ثبت کنیم و  نام  در جهان را به 

 ۶ با  قبلی  رکورد  که  شده  تزریق  ایران  در  کرونا  واکسن  ُدز  میلیون 
میلیون ُدز در هفته، مربوط به آلمان بود و آمار تزریق واکسن در ایران تا 
فردا به حدود ۹ میلیون ُدز در هفته جاری می رسد که ناشی از حمایت ها و 

مشارکت های مردمی در واکسیناسیون است.
کرده ایم  واکسینه  را  دانشگاه ها  اساتید  تمام  تقریبًا  کرد:  خاطرنشان  وی 
و واکسیناسیون دانشجویان نیز آغاز شده و دانشگاه های علوم پزشکی از 
وزارت  دانشگاه ها،  سایر  مورد  در  اما  می شوند  بازگشایی  مهرماه  اواسط 
کردن  واکسینه  نیازمند  مدارس  بازگشایی  می کند.  تصمیم گیری  علوم 
از دو هفته آینده آغاز  دانش آموزان است. واکسیناسیون دانش آموزان را 

می کنیم.
وزیر بهداشت گفت: در قالب قرنطینه هوشمند، حضور افراد در تجمعات و 
استفاده از برخی خدمات از جمله حمل و نقل عمومی باید با کارت واکسن 

باشد تا به دیگران، آسیبی وارد نشود.

وزیر بهداشت: 
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یک نماینده مجلس گفت: توسعه میادین مشترک فی نفسه بسیار اقدام مهم و اولویت داری است؛ اما این 
یک واقعیت است که پول نداریم، اکنون حوزه گاز پارس جنوبی که 70 درصد گاز کشور را تأمین 

می کند بیمار است و اگر تا 1404 فکری به حال آن نکنیم؛ واردکننده خواهیم شد.

تحلیل- این سخن وزیر بهداشت که وعده واکسینه شدن دانش آموزان 
را داده، تیر خالص به افکار عقب مانده کسانی است که اخیراً تعدادی 

را با خود همراه کرده و علیه واکسن! شعار دادند...


