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ورود تجهیزات جدید کنترلی به گمرکات کشور
سه دستگاه فایبرسکوپ در گمرکات رازی ،بازرگان و آستارا نصب شد .دستگاه فایبرسکوپ دارای دوربین ویژه و شلنگی است که یک دستگاه دوربین و چراغ قوه مخصوص نیز در نوک این دستگاه
تعبیه شده و شلنگ مزبور تا شعاع  ۳۶۰درجه قابلیت چرخش و انعطاف دارد .از این دستگاه برای جستجو و مشاهده مکانهایی که احتمال جاسازی انواع مواد مخدر در آنجا وجود دارد اما با چشم
قابل مشاهده نیست مانند باک و بدنه در خودروها استفاده میشود .به گفته گمرک ،این دستگاهها که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به گمرک ایران اهداء شده بود ،پس از
هماهنگی در اختیار این گمرکات قرار گرفت.

سازمان بورس اوراق بهادار تا چه میزان در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می کند؟

اخبار

نمود «اقتصاد مقاومتی» در تابلوی بورس

گزارش تسهیالت قرض الحسنه بانک رفاه به بازنشستگان
مستمری بگیران و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی
بانک رفاه از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر  81,796میلیون ریال
تسهیالت قرض الحسنه طی  4,777فقره به بازنشستگان ،مستمری بگیران
و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه  ،همچنین از ابتدای سال  95تاکنون تعداد
 7,614فقره تسهیالت طرح تالش گستر رفاه به مبلغ  1,324,261میلیون ریال به
کارگران شاغل تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

ملکی تهرانی خبرداد

برنامههاي ايران خودرو براي اصالح تركيب سبد دارايي ها
قائم مقام ارشد مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ،جزييات اقدامات و
برنامههاي ايران خودرو براي اصالح تركيب سبد داراييها با هدف بهبود
كارايي شركتهاي زيرمجموعه را اعالم كرد.
به گزارش ایکوپرس ،عباس ملکی تهرانی در تشریح این برنامه ها و اقدامات گفت:
جمع ارزش سهام شركت هاي واگذار شده ايران خودرو در سال مالي  95معادل مبلغ
سه هزار و  37ميليارد ريال بوده است.
وی افزود :اجراي اين برنامه ،موجب افزايش درآمدهاي ايران خودرو از محل واگذاري
داراييهاي مازاد شده است.
ملکی تهرانی با اشاره به تحول ساختاري ايجاد شده در فضاي صنعت خودرو در
دولت تدبير و اميد و به ويژه پس از اجرايي شدن برجام گفت :از جمله اهداف اقتصادي
دولت تدبير و اميد ايجاد تعادل در بازارهای مختلف؛ نظير بازارهاي کاال ،سرمايه،
مسكن و پول بوده است و خوش بختانه دولت در اين مسير تعامل سازندهای با اقتصاد
جهانی در عين توجه به تحکيم بنيان های اقتصاد داخلی را مدنظر قرار داده است.
وی تاكيدكرد :شركت ايران خودرو نيز همسو با فضاي با نشاط ايجاد شده ،ناشي
از عملكرد حوزه سياست خارجي در دولت يازدهم ،سياست اصالح ساختار سبد
داراييهايش را در دستور كار قرار داده است.
قائم مقام ارشد مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو توضيح داد :اين سياست در
چارچوب آیين نامه واگذاري شركتهاي زيرمجموعه ،مصوب هيات مديره ايران خودرو
به اجرا درآمده است.
به گفته ملکی تهرانی ،در اين چارچوب اهتمام اصلي و تمركز ويژه مديريت گروه بر
واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه بوده است.

بنگاه های صادرات محور
در لیست خدمات بانک توسعه صادرات
بیستم تیرماه سال جاری مراسم بازدید از بزرگترین صادركننده تولید مواد
غذایی کشور با حضور مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و هیات همراه
در آمل برگزار شد.
طی این مراسم صالح آبادی به همراه هیات مدیره و رئیس بانک توسعه صادرات
شعبه ساری از پنج واحد اقماری زیرمجموعه این شرکت بازدید به عمل آورد.
برند کاله با هدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال ۱۳۷۰
تأسیس شد .نتیجه فعالیتهای انجامشده این برند را در جایگاه ۴۸ام صنایع غذایی
در جهان ،برند محبوب و برتر و  ۷سال تنها صادرکننده نمونه در فرآوردههای لبنی
در ایران قرار داده است .این مجموعه یکی از بزرگترین واحدهای صادرات مواد
غذایی بخش خصوصی در کشور است که در شهرهای مختلف کشور مشغول به
فعالیت است.
صالح آبادی در این بازدید هدف از حضور در بنگاه های تولیدی را ارتقای تعامل با
صادرکنندگان اعالم کرد و گفت :با توجه به رسالتی که بانک توسعه صادرات بر عهده
دارد همه واحدهای تولیدی صادرات محور کشور می توانند از تسهیالت و خدمات
این بانک بهره مند شوند.

راهاندازی مرکز پیام اعالم خسارت سیار اتومبیل
مرکز پیام اعالم خسارت سیار اتومبیل با هدف تکریم بیمهگذاران و
ساماندهی خسارتهای بخش اتومبیل شرکت بیمهکوثر راهاندازی شد.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر روابطعمومی و تبلیغات شرکت بیمهکوثر؛ این
مرکز بهمنظور تسریع در پرداخت خسارت ،افزایش رضایت زیاندیدگان و در راستای
سیاستهای ابالغی مدیرعامل و اجرای اصل تکریم اربابرجوع طراحی و راهاندازی شد
تا بیمهشدگان با آسودگی و اطمینانخاطر بیشتری از خدمات شرکت استفاده کنند.
احمدرضا عصاری از بهرهبرداری این سامانه در خردادماه خبرداد و گفت :در این
مدت 62درصد از خسارتهای اعالم شده در مرکز پیام ثبت و توسط کارشناسان
خسارت سیار ارزیابی صورت گرفته است.
وی برقراری ارتباط دوسویه با بیمهشدگان و زیاندیدگان را عامل افزایش اعتماد
ذینفعان به شرکت برشمرد و خاطرنشانکرد :براساس آمار دریافتی بیشترین تماس
بیمهشدگان در زمینه اتومبیل است.
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اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی
علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده ،با کمترین وابستگی
به خارج از کشور درخصوص نیازهای اساسی و راهبردی
است؛ آن هم در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام
برای آن کشور مجاز نیست .سازمان بورس اوراق بهادار ،به
عنوان یکی از ارکان اصلی بازار پول و سرمایه ،سالهاست
در ایران مشغول فعالیت است که در خالل آن توانسته
حدود یک دهم از جمعیت کل کشور را درگیر خود کند.
ازطرفی طی سالیان گذشته و با عبور از کانال کمیته فقهی
بورس ،این سازمان به ورود ابزارهای تازه که به سودآوری
بیشتر سهامداران کمک میکند ،اهتمام ورزیده است.
با گسترش هرچه بیشتر ابزارهای در بورس اوراق ،روز
به روز میتوانیم شاهد افزایش آگاهی مردم به بورس و
صنایع مختلف باشیم که درواقع با این آگاهی ،صنایع نیز
بارور شده و میتوانند محصوالت متنوعی را به بازار ارائه
کنند .بنابراین زیر سایه اقتصاد مقاومتی ،عمال همچون
کشورهای پیشرفته بازار بورس اوراق رشد مییابد که
به دنبال آن شاهد کمتر شدن هرگونه موسسات مالی
خواهیم بود و در نتیجه تولید داخل شاهد استقبال هرچه
بیشتر مردم خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار در دیدار کارآفرینان با رهبر
انقالب در شهریور سال  ۱۳۸۹مطرح شد .رهبر انقالب ،اقتصاد
مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کرد و برای نیاز
اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان»
و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کرد .رویکرد اقتصادی
ایران تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» غالبا در برابر اقتصاد تحت
سیطره غرب دیده میشود .پس از تشدید تحریمها علیه ایران در
سالهای اخیر ،این شیوه توسط حکومت ایران ترویج میشود و
در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در
مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران است .درنهایت مقام معظم

رهبری در تاریخ  30بهمنماه سال  ،92سیاستهای کلی «اقتصاد
مقاومتی» را به مسئوالن ایرانی ابالغ کرد.
به عقیده رهبری ،اقتصاد مقاومتی اقتصادی بروننگر و درونزا
است ولی درون گرا نیست .علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و
دارایی در دولت یازدهم ایران معتقد است که اقتصاد مقاومتی،
اقتصادی «انعطافپذیر» است .درواقع مشخصه اصلی یک اقتصاد
مقاوم انعطافپذیری در برابر شوکهای خارجی است .زمانی که
طوفان میآید ،درخت خشک ممکن است به راحتی بشکند اما
یک درخت انعطافپذیر میتواند طوفان را از سر بگذراند.
فراز و فرودهای بورس ایران
«اقتصاد مقاومتی :تولید -اشتغال» ،شعار سال  96درنظر گرفته
شد .درواقع برای سالجاری ،مهمترین مسئله ای که میتوان به
آن توجه داشت ،موضوع تولید و اشتغال است .چرخ تولید که از

چندین سال قبل به دلیل اعمال تحریمها ،آنطور که باید نچرخید،
در دولت تدبیر و امید و با تالش تیم مدیریتی قوی ،تاحد زیادی
روی غلتک افتاد و توانست تولید ملی را بارور کند .البته کم و
کاستیهای فراوانی نیز در این بین وجود داشت اما به هر طریق،
در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
ازسویی یکی از ارکان بازار پول و سرمایه ،بازار بورس و اوراق
بهادار است که در تمام دنیا نیز مورد استقابل مردم است .مردم
از طریق سرمایهگذاری در این بازار ،در سود و زیان شرکتهای
حاضر در بورس شریک میشوند .بورس که در ایران قدمتی
حدود  50ساله دارد ،تا به امروز شاهد فرازها و فرودهای فراوانی
بوده؛ به طوریکه رکورد نزول شاخص در روز شنبه  23اسفند
 93با افت شدید  ۳۵۹۰واحدی با بازگشایی چند نماد پاالیشی
شکسته شد که بیشترین اثر کاهشی مربوط به نماد پاالیش

نفت اصفهان با  ۱۴۴۷واحد کاهش بود و پس از آن پاالیش
نفت بندرعباس که  ۱۳۵۳واحد در کاهش شاخص اثرگذار بود.
ازسوی دیگر رکورد افزایش شاخص در روز یکشنبه  16فروردین
 94با صعود شدید  ۲۴۳۵واحدی شاخص بازار سرمایه و با اعالم
توافق اولیه برجام برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۵+۱
دارندگان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به عالوه آلمان
رقم خورد.
در نهایت باتوجه به اینکه آخرین آمار ارزش روز بازار به  2هزار
میلیارد ریال میرسد ،سهامداران زیادی از این بازار سود دریافت
کردند و بسیاری افراد که آگاهی کاملی از علم بورس نداشتند،
نتوانستند موفق عمل کنند .در این راستا و برای اجرای اقتصاد
مقاومتی چند اتفاق مهم رخ داده که الزم است سازمان بورس ،به
آن توجه کنند .اقتصاد مقاومتی زمانی پدید میآید که چرخ تولید
داخل چرخیده و بتوانیم کاالهای ایرانی را با کاالهای خارجی در
یک سطح قرار دهیم .پس سازمان بورس که به عنوان سازمان
ناظر بر تولیدات داخل محسوب میشود ،الزم است با استفاده از
بهروز کردن ابزارهای تامین مالی ،شیوههای جدید برای معامله
و آگاهی بخشی به مردم ،خود را جایگزین سازمانهای دیگری
همچون بانکها کند .در نتیجه با ورود ابزارهای تامین مالی هم
برای شرکتها و هم برای سرمایهگذاران در سالهای اخیر ،اقتصاد
مقاومتی در سازمان بورس اوراق جای خود را پیدا کرده و امید
است با ابزارهای تازهتر ،این سازمان به عنوان اولین نهاد مالی در
کشور انتخاب شود.
تقویت بخش خصوصی در بورس
در این زمینه نیز شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران با بیان اینکه یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی
که مردمی شدن اقتصاد است ،در بازار سرمایه محقق میشود،
گفت :امیدواریم بازار سرمایه بتواند برای تامین مالی بخش
تولیدی کشور در راستای نامگذاری شعار امسال با عنوان تولید
و اشتغال موثر باشد و بورس بتواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی
به بخش خصوصی در مقایسه با دولتی در تامین مالی کمک کند
و اولویت ما نیز در سازمان بورس تقویت بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه کارایی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از دولت
است ،گفت :به همین دلیل بورس باید بتواند بستر مناسب برای
شرکتهایی که به دنبال تولید و اشتغال هستند را فراهم کند و
تامین مالی بنگاهها از این طریق تسهیل شود.

زمان ورود سنگ آهن به بورس کاال

استفاده از ابزارهای بورسی برای خروج مسکن از رکود

نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگآهن از آماده سازی بسترهای عرضه سنگ آهن
در بورس کاال و عرضه این محصول در نیمه نخست سال
امسال خبر داد.
بهرام شکوری در گفتوگو با ایلنا گفت :با پیگیریهای انجام
شده میتوانیم در آینده بسیار نزدیک شاهد عرضه این محصول
در بورس کاال باشیم؛ زیرا هم ساختار و مکانیسم بورس کاال آماده
بوده و هم انجمن سنگ آهن عالقمند به ورود این محصول به
بورس کاالست .شکوری با بیان اینکه قیمت جهانی سنگ آهن
کاهش پیدا کرده است ،افزود :تقریبا همه زمینههای عرضه سنگ
آهن در بورس کاال فراهم شده و بعد از بهبود قیمت جهانی این
محصول شاهد عرضه آن در تاالر داخلی بورس کاال خواهیم بود.
شکوری عنوان کرد :برای ورود و عرضه شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن در بورس کاال تدابیری اتخاذ خواهد شد؛ زیرا همه
شرکتهای تولیدکننده معادن بزرگ نیستند و مجموعههای کوچکی هم وجود دارد که توان مالی زیادی ندارند و باید تسهیالتی
ایجاد شود تا آنها هم به راحتی بتوانند وارد بورس شوند.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن به مزایای ورود سنگ آهن به بورس کاال اشاره کرد و گفت :ورود
سنگ آهن به بورس کاال موجب کشف قیمت عادالنه این محصول میشود که عالوه بر این چون سنگ آهن با قیمت پایین در
بازار خریداری شده و وجه آن با تاخیر پرداخت میشود ،با ورود این محصول به بورس کاال مطمئنا قیمت مناسبی برای محصول
کشف شده و پرداخت پول سریعتر صورت میگیرد.
وی اضافه کرد :هماکنون وجه سنگآهن خریداری شده ،یک سال بعد پرداخت میشود که با ورود این محصول به بورس کاال،
کسانی که به این محصول نیاز دارند ،باید مبلغ خریداری شده را پرداخت کنند و در نتیجه سنگ آهنیها میتوانند با فروش
محصول ،پول خود را دریافت کرده و برای توسعه هزینه کنند.
وی ادامه داد :همچنین یکی از مزایای عرضه سنگآهن در بورس کاال که در ماده  ۳۷قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر نیز به آن
اشاره شده این است که این محصول سه بار در بورس عرضه میشود و در صورتی که خریداری نداشته باشد ،صادر میشود؛ به این
ترتیب عدم معامله سنگآهن در تاالر داخلی بورس کاال به این معنا خواهد بود که برای این محصول در داخل کشور نیازی وجود
ندارد ،در نتیجه میتواند مجوز صادرات بگیرد .بنابراین سنگآهن و تمام محصوالت زنجیره ارزش ،باید وارد بورس کاال شوند تا
قیمت عادالنهای برای این محصوالت تعیین شده و شرایط پرداخت نیز مناسب شود .شکوری در ادامه وجود مشوقهای صادراتی
برای مواد معدنی را امری ضروری دانست و گفت :مشوقهای صادراتی در مسیری کامال شفاف همچون بورس موجب خواهد شد
تا با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی ،عالوه بر ایجاد فضای روانی مثبت در جامعه معدنکاری کشور ،فضای
مطلوبی در بازار ایجاد شده و انگیزه فعاالن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در معدن نیز افزایش یابد.

مدیرعامل بورس کاال گفت :امسال با پیوند ابزارهای
بورسی به امالک ،سرمایههای خرد را به سمت بازار
مسکن هدایت و به خروج مسکن از رکود کمک میکنیم.
حامد سلطانی نژاد اظهار کرد :امسال با پیوند ابزارهای بورسی
به امالک  ،سرمایههای خرد را به سمت بازار مسکن هدایت و به
خروج مسکن از رکود کمک میکنیم .ابزارهای مالی بورس در
بورس کاالی ایران میتواند سرمایههای ما را در بخش مسکن
به سرمایههای مولد تبدیل کند و از راکد بودن سرمایهها در
بخش مسکن جلوگیری میشود .این روش کمک میکند که
مسکن از رکود خارج شود ،چون این ابزارها میتواند کمک کند
که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن
سرمایهگذاری کند و در واقع سرمایهها به سمت مسکن حرکت
میکند و حتی سرمایههای خرد هم میتواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کاال گفت :با اتحادیه مشاورین امالک و مجموعه سرمایهگذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی
را با مسکن پیونده داده و به این ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه
مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد میتواند از ابزارهای بورسی
هم بهرهمند شود.
مدیرعامل بورس کاال افزود :فروشهای سلف ،فروشهایی هستند که در قالب اوراق صورت میگیرد و هر کسی که اوراق را به
تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد میتواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد .برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان
این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضههای این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد افزود :در صورت همکاری فعاالن حوزه مسکن ما شرایط الزم را فراهم خواهیم کرد و دورههای آموزشی الزم را برای
آنها برگزار میکنیم .بازیگران اصلی این بازار فعاالن فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایهگذاری یا در
قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد ،میتواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کاالی ایران اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بورس کاال گفت :خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کاال عرضه کنند میتوانند از معافیت ده درصدی
مالیاتی برخوردار شوند .عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصوالت خود را در بورس کاال عرضه میکنند دارای
مشوق هایی ،چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازان مشمول این امر میشوند.
وی ادامه داد :اگر خودروسازان میخواهند از مزایای بورس بهرهمند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران بتوانند
به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا وارد شوند .بازار بلندمدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم به زودی در بورس کاال
راه اندازی میشود تا افرادی که میخواهند حوالههای اتومبیل خود را پس بدهند دچار مشکل نشوند .با این اقدام به راحتی
افراد دیگری جایگزین این افراد میشوند و مشکالتی که بسیاری از افراد درحال حاضر با آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

توسعه بزرگترین میدان گازی جهان در دولت یازدهم

استقبال از دستاوردهای بانک شهر در معتبرترین رویداد
علمی ،پژوهشی و صنعتی کشور
دستاوردهای بانک شهر در نمایشگاه بینالمللی«محصوالت و خدمات
هوشمند» به عنوان معتبرترین رویداد علمی ،پژوهشی و صنعتی کشور با
استقبال شهروندان رو به رو شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،مدیر واحد بانکداری مجازی
این بانک با بیان این مطلب گفت :نمایشگاه بینالمللی محصوالت و خدمات هوشمند
 IRAN SMART EXPOبه عنوان معتبرترین رویداد علمی ،پژوهشی و صنعتی
کشور در حوزه هوشمندسازی ؛با هدف ارائه دستاوردهای اندیشمندان و صاحبنظران
محصوالت و خدمات هوشمند به جامعه علمی و صنعتی در محل دائمی نمایشگاههای
تخصصی شهرداری تهران( بوستان گفت وگو) برگزار شد.
مسیح قائمیان افزود :این نمایشگاه با حضور شرکتهای داخلی و چندین شرکت
خارجی فعال در حوزه هوشمندسازی از کشورهای کره ،آلمان ،سوئد ،سوئیس،
دانمارک ،چین ،مالزی ،آسیای مرکزی و آسیای دور برگزار شد و شرکتهای وابسته
به بانک شهر نیز به معرفی آخرین دستاوردهای خود پرداختند.
وی تصریح کرد :این نمایشگاه ،بستری مناسب در راستای ارائه آخرین
محصوالت ،خدمات ،دستاوردها و نوآوری های هوشمند فراهم می کند که از
جمله آن ،هوشمند سازی در زمینه انرژی ،آب ،برق ،اپراتورهای مخابراتی و تلفن
هوشمند ،هوشمند سازی ساختمان ،خودرو های هوشمند و خودرو های انرژی
پاک ،شهروندی (بانکداری ،بیمه های درمانی-خدمات کشوری) ،لوازم خانگی،
صوتی و تصویری هوشمند ،هوشمند سازی در زمینه ترافیک  ،حمل و نقل و
هوشمند سازی اشیاء به شمار میآید.

پاالیشگاه فازهای  22تا  24پارس جنوبی به شبکه سراسری انتقال گاز متصل شد
عملیات اتصال خط خروجی پاالیشگاه فازهای  23 ،22و
 24پارس جنوبی به شبکه سراسری انتقال گاز تکمیل شد.
به گزارش ایرنا ،روند توسعه و راه اندازی فازهای باقی مانده
پارس جنوبی ،شتاب گرفته؛ به طوریکه همزمان با بخش دریا،
تاسیسات خشکی و پاالیشگاه ها نیز درحال آماده سازی است.
در سال گذشته فازهای  17و  18تکمیل و در ابتدای امسال
راه اندازی شدند .بخشهایی از فازهای  20 ،19و  21نیز در
ماههای اخیر به بهره برداری رسیدند .پیش از این نیز فازهای ،12
 15و  16به طور کامل توسط دولت یازدهم راه اندازی شده بودند.
تولید گاز در پارس جنوبی در دولت یازدهم با بهره برداری از 11
فاز ،حدود  2برابر شده و از روزانه  285میلیون مترمکعب به 575
میلیون مترمکعب افزایش یافته است .شماری از فازهای پارس
جنوبی که نسبت به سایر فازها ،پیشرفت کمتری داشتند ،پس از
تکمیل فازهای قدیمی و آزاد سازی منابع مالی و فنی ،مورد توجه
قرار گرفتند و به سرعت درحال توسعه هستند که از جمله آنها
می توان به فازهای  23 ،22و  24اشاره کرد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،فرهاد ایزدجو ،مجری طرح
توسعه فازهای  22تا  24پارس جنوبی با اشاره به راه اندازی واحد
هوای ابزار دقیق و بخش از تاسیسات خشکی این پاالیشگاه اعالم
کرد :سایر سرویسهای پشتیبانی پاالیشگاه ،تا شهریورماه امسال
به طور کامل راه اندازی میشوند.

ایزدجو پیشرفت پاالیشگاه فازهای 22تا  24پارس جنوبی را 89
درصد اعالم کرد و درباره زمان اولین مرحله بهره برداری از این
فازها گفت :در صورت تخصیص گاز ترش از فازهای  7، 6و ، 8
مطابق برنامه زمانبندی امکان عملیات شیرین سازی گاز در ردیف
اول شیرین سازی پاالیشگاه این فازها ،از آذر ماه امسال فراهم
خواهد شد .به گفته مجری طرح ،اتصال پاالیشگاه فازهای 22
تا  24به خط گاز ترش (آیگت  )5انجام شده و عملیات تکمیلی
اتصال این خط هم تا اواخرمردادماه ،به پایان میرسد.

ایزدجو همچنین از تکمیل خط خروجی اتصال پاالیشگاه این
فازها به شبکه سراسری انتقال گاز خبر داد و گفت :تا پیش از
دریافت گاز از حوزه مخزنی این فاز ،امکان عملیات شیرین سازی
و تزریق به خط سراسری با دریافت گاز ترش از آیگت  ،5محقق
خواهد شد .پیش از این مجری طرح توسعه فازهای  22تا 24
پارس جنوبی از تکمیل عملیات حفاری در موقعیت سه سکو از
مجموع چهار سکوی این فازها خبر داده و گفته بود :با دریافت
لولههای سی آر ای ( )CREاز شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه

امسال ،عملیات نصب این لولهها در هر چهار سکو آغاز شده و
پس از آن عملیات تکمیلی چاهها در مدت شش ماه پایانی سال
انجام میشود.
وی با اشاره به فعال شدن تمامی نواحی پاالشگاه و حضور
پیمانکاران در مسیرهای راه اندازی اولیه ( )FTPاظهار کرد :در
حال حاضر حدود هفت هزار نیروی کار در این فازها مشغول به
کارند که نسبت به سال گذشته  2هزار نفر افزایش یافته است.
طرح توسعه فازهای  ٢٢تا  ٢٤پارس جنوبی با هدف تولید روزانه
 56.6میلیون مترمکعب گاز ترش ٧٥ ،هزار بشکه میعانات گازی،
 ٤٠٠تن گوگرد ،دو هزار و  ٨٧٠تن ال پی جی و دو هزار و ٧٤٠
تن اتان در حال انجام است .میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگ
ترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران
قرار دارد؛ مساحت این میدان  9700کیلومتر مربع است که سهم
متعلق به ایران  3700کیلومتر مربع وسعت دارد.
ذخیره گاز این بخش از میدان  14تریلیون مترمکعب گاز به
همراه  18میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل
گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل میشود.
میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگ ترین منبع گازی جهان است
که روی خط مرزی مشترک ایران با قطر قرار دارد؛ مساحت این
میدان  9700کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران 3700
کیلومتر مربع وسعت دارد.

