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خط اعتباری  ۲۲میلیارد دالری  ۳کشور اروپایی برای ایران
ولی اهلل سیف د ر گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما ،اظهار کرد :کشورهای اتریش ،دانمارک ،ایتالیا و برخی کشورهای دیگر  22میلیارد یورو در قالب خطوط اعتباری در روزهای آینده برای ایران
ایجاد خواهند کرد که خبر آن به تدریج اعالم میشود .در هفته گذشته نیز با کره جنوبی فاینانس  8میلیارد یورویی امضا شد .رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر دستاورد برجام نبود این اتفاق
نمیافتاد ،گفت :بنابراین بیانصافی است وقتی بخواهیم بگوییم در این زمینه هیچ دستاوردی نبوده و این اصال درست نیست ،ولی ما انتظارمان بیشتر بوده و امیدواریم در آینده انتظارات محقق شود.
وی تصریح کرد :در سایه پیگیریهای انجام شده و حمایتهای همکاران ما در وزارت خارجه ،بیش از  750روابط کارگزاری بانکی جدید به روابط کارگزاری محدود قبل اضافه شده است.

چرا به اقتصاد محیط زیست بیمهری میشود؟

اخبار
سایپا رکورد زد
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت:
گروه سایپا با تولید بیش از  ۶۲هزار دستگاه در
مردادماه سال جاری توانست رکورد تولید ماهیانه
خودرو طی  ۶سال اخیر را به ثبت برساند.
به گزارش سایپانیوز ،محمد قربانی با بیان مطلب
فوق ،اظهار کرد :بر اساس مقایسه تولید ماهیانه خودرو
در مدت  6سال اخیر ،در مردادماه سال جاری بالغ بر
 62هزار دستگاه خودرو در گروه خودروسازی سایپا در
بخش خودروهای سواری ،تجاری سبک و سنگین تولید شده است.
وی تصریح کرد :تیراژ تولید شده در مردادماه سال جاری باالترین تیراژ تولید ماهیانه
خودرو در گروه سایپا طی  6سال اخیر پس از سال  1390است که ثبت این رکورد
حاصل تالش و همکاری همه قسمت های گروه بزرگ خودروسازی سایپا در زنجیره
تامین ،تولید ،شرکت های تامین کننده ،قطعه ساز و خودروساز و همراهی بخش
های فروش ،مالی و مهندسی است .قربانی یادآور شد :پس از سال  1390به واسطه
تحریم ها و شرایط نامناسب اقتصادی کشور ،صنعت خودرو روزهای سختی را تجربه
کرد که گروه سایپا با برنامه ریزی های الزم این شرایط را با موفقیت پشت سر گذاشت.

مدیرعامل بانک رفاه:

مهمترین ریسک نظام بانکی ریسک اعتباری است
مدیرعامل بانک رفاه گفت :در نظام بانکی ،ریسک
اعتباری مهم ترین ریسک است و باید به صورت
مستمر رصد و پایش شود.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،محمدعلی
سهمانی در دومین روز از همایش بانکداری اسالمی
ضمن ارائه مقاله مشترک ریسک اعتباری و امتیاز دهی با
بیداری مدیر امور نظارت این بانک ،گفت :ریسک در نظام
بانکی طبقه بندیهای مختلفی دارد ،اما ریسک اعتباری
از حساسیت و اهمیت باالیی بسیار باالیی برخوردار است .وی با بیان اینکه بانک ها
برای آنکه بتوانند ریسک اعتباری خود را کنترل کنند باید به اطالعات جامع و کاملی
از مشتریان دسترسی داشته باشند ،افزود :بانک هایی که در جمع آوری اطالعات از
مشتریان خود موفق عمل کرده اند ،مدیریت ریسک بهتری نیز داشته اند .سهمانی در
ادامه ضمن تشریح تکنیک های اعتباری و امتیاز دهی ،گفت :فعالیت های اعتباری در
یک لحظه صورت نمی گیرد و مستلزم فرایندهای مختلفی است؛ امتیاز دهی اعتباری هم
با این فرایندها منطبق است .مدیرعامل تصمیم گیری سریع و تسریع در انجام فرایندها
را از جمله نتایج و مزایای امتیاز دهی اعتباری عنوان کرد و اظهار داشت :بانک هایی که
از این ابزار استفاده می کنند در تصمیم گیری های خود بسیار چابک تر عمل می کنند.

کوثر کارت هواداری می تواند الگو
برای سایر بخش های اقتصادی باشد
جلسه مشترک مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ،مدیرکل حفظ و
نشر آثار دفاع مقدس و مدیران استانی بانک های انصار ،قوامین ،حکمت و رسالت
به میزبانی مدیریت شعب استان خراسان رضوی موسسه اعتباری کوثر برگزار شد.
محمد رحیم گلبداغی مدیر شعب استان خراسان رضوی موسسه اعتباری کوثر
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد موسسه گفت :اهتمام در تکریم مشتریان از اولویت
های کوثر در استان خراسان رضوی می باشد  .گلبداغی با اشاره به طرح منحصر به
فرد کوثر کارت هواداری و اهداف این طرح افزود :هدف کوثر کارت هواداری ،کمک به
تیم ها برای پیروز شدن و توسعه ورزش حرفه ای است .سه برنده این طرح به ترتیب
باشگاه ها ،کوثر به عنوان حامی و پشتیبانی کننده و هواداران محترم هستند.

حجم پایین تولید ثروت در ایران از یک مترمکعب آب
سیدمحمد مجابی ،معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان
حفاظت محیطزیست میگوید« :حفاظت از محیطزیست
میتواند توسعه پایدار و رشد اقتصادی را فراهم کند».
به گزارش خبرآنالین ،هرچند توسعه و رفاه حق جامعه بشری است
اما بیتوجهی به بحث محیطزیست میتواند در طوالنیمدت عوارضی
بیش از مزایای توسعه به جوامع تحمیل کند .این نکتهای است که
سیدمحمد مجابی ،مرد محیطزیستی دولت یازدهم بارها و بارها در
البه الی صحبتهایش به آن اشاره میکند .وی با تاکید بر اینکه
حفظ محیطزیست ارتباط زیادی با موقعیت اقتصادی و فرهنگی هر
جامعهای دارد ،به تشریح این ارتباط پرداخت و از منظری تازه ،مساله
را مورد واکاوی قرار داد.
ارتباط تورم با حفظ محیطزیست ،نحوه مراقبت از محیطزیست
در مناطقی که از حداقلهای الزم برخوردارند و در مناطقی که فاقد
امنیت اقتصادی هستند و تاثیرات بلندمدت عوارض زیستمحیطی
و فشار آن بر اقتصاد ازجمله مباحثی بود که مورد بررسی قرارگرفت.
مجابی با تاکید بر اینکه جهان امروزه مفهوم توسعه پایدار را بیش
از هر زمان دیگر درک کرده است ،میگوید« :اگر قرار باشد توسعه
و رفاه و افزایش درآمد سرانه همزمان با افزایش بیماریها و تحمیل
هزینههایی بابت سالمت جامعه اتفاق بیفتد ،در عمل مردم نفعی
از این وضعیت نمیبرند؛ درعین حال که باید توجه داشت برخی
از ضرباتی که به محیطزیست وارد میشود ،غیرقابل جبران است».
او با تاکید بر اینکه محیطزیست به هیچ عنوان مانعی در برابر رشد
و توسعه اقتصادی ایجاد نمیکند ،اضافه کرد :اتفاقا توجه به مولفه
محیطزیست میتواند توسعه را در جوامع پایدار نماید .مجابی در
پاسخ به این سوال که آیا برآوردهایی که درباره هزینههای اقتصادی
ناشی از آلودگی هوا و گرد و غبار و  ...صورت گرفته ،نزدیک به
واقعیت است یا خیر؟ گفت« :این دست آلودگیها عوارض بلندمدت
دارد و جمعیت انسانی و پوشش گیاهی را درگیر خود میکند ،البته
برآوردهایی در این حوزه صورت گرفته اما نمیتوان رقم مشخصی را
مورد اشاره قرار داد».
اقتصاد مانع است یا محیطزیست
مجابی با تاکید بر اینکه محیطزیست با تمامی حوزههای اصلی
در جامعه پیوندی انکارنشدنی دارد ،دادههای اقتصادی را در برخورد
مردم با مساله محیطزیست به شدت موثر میداند .او در توضیح
این مطلب «آب» را مورد اشاره قرار داد و گفت« :بررسیها نشان
میدهد حجم تولید ثروت در ایران از یک مترمکعب آب بسیار کمتر
از استانداردهای دنیا است».
هرچند او این رقم را بهطور دقیق مورد اشاره قرار نداد ،با این حال
اضافه کرد« :در جهان بهطور متوسط بهازای مصرف هر مترمکعب
آب حدود  2.2دالر ثروت ایجاد میشود اما این رقم در ایران پایینتر
از دو دالر است».
او ادامه داد« :چه تعداد از مردم ایران حتی در زمان خرید ماشین
ظرفشویی و ماشین لباسشویی و شیرآالت و  ...میزان مصرف آب
این دستگاهها را مورد بررسی قرار میدهند؟ طبیعی است وقتی
آب فاقد ارزش اقتصادی است ،کسی این مولفهها را مورد بررسی

ورود اولین هتل ایرانی به بازار سرمایه
محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ،صبح
دیروز در نشست «یک دیدار یک عرضه» در فرابورس به معرفی نخستین
هتل درج شده در بازار سرمایه پرداخت.
مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با تاکید بر اینکه این هتل باالترین ظرفیت
اقامتی را در اصفهان به خود اختصاص داده است ،درخصوص نقاط قوت این مجموعه
گفت :در درجه اول موقعیت مکانی هتل یک مزیت جدی برای این مجموعه محسوب
میشود؛ این درحالی است که فقط  2هتل  5ستاره در اصفهان وجود دارد .این مقام
مسئول به شفافیت مالی این هتل طی  12سال گذشته اشاره کرد و گفت :ارزیابی
عملکرد هتل در سال  95نشان داد  35درصد رشد فروش و  40درصد افزایش
سودآوری در مجموعه رخ داده است.
وی درباره اینکه چه زمانی و چند درصد سهام در روز عرضه اولیه واگذار شود ،گفت:
براساس توافقات اولیه قرار است  10درصد سهام عرضه شود که امکان ادامه عرضه در
آینده نیز وجود دارد .وی سال مالی هتل را  29اسفند و سرمایه آن را  11میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :حاشیه سود مجموعه در سال گذشته  38درصد برآورد شده است.
مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اشاره به اهمیت روند جهانی صنعت

با کسب رتبه اول بین بانک های تجاری از نظر سهم پرداختی

پرداخت وام ازدواج بانک سپه
در طرح ضربتی از مرز  31هزار فقره گذشت
عضو هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه تعداد وام ازدواج پرداختی این
بانک در طرح ضربتی از مرز  31هزار فقره گذشت اظهار داشت :با توجه به
میزان پرداختی وام نسبت به سهمیه تعیین شده ،در اجرای طرح ضربتی وام
ازدواج بین پنج بانک تجاری اول هستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره این
بانک با بیان اینکه تا تاریخ  4شهریور ماه  1396تعداد وام های پرداختی بانک سپه در
طرح ضربتی وام ازدواج به  31هزار و  28مورد رسیده است افزود :مجموعه بانک سپه
از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره گرفته تا همکاران در تمام سطوح ،مصمم و معتقد
به اجرای دقیق و کامل طرح ضربتی وام ازدواج است.

5215شغل پایدار باهمکاری بانک سپه در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

پرداخت 575فقره وام ازدواج طی کمتراز 2هفته
در طرح ضربتی
مدیر شعب بانک سپه چهارمحال و بختیاری از ایجاد و پایدارى  5هزار و 215
شغل با پرداخت تسهیالت از سوی این بانک از سال گذشته تاکنون خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،مهرشاد شجاعی اظهار داشت2 :هزار نفر
هم اینک در طرح پتروشیمی لردگان با گشایش اعتبار فاینانس  500میلیون یورو
تسهیالت از سوی بانک سپه مشغول بکار هستند .به گفته وی ،در این مدت بانک سپه
 100میلیارد ریال از منابع داخلی و  20میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به
کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب پرداخت که اکنون یکهزار و  500نفر در این کارخانه
مشغول بکار هستند.

افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره
در شهرستان خمین با حمایت بانک آینده
مجموعه ورزشی چند منظوره شهدای شهابیه واقع در روستای شهابیه
شهرستان خمین با حضور تعدادی از مسئوالن استانی ،مدیران ورزشی،
مدیران بانک آینده و نیز جمعی از اهالی منطقه ،روز دوشنبه 6 ،شهریور ماه
ل جاری افتتاح شد.
سا 
بانک آینده در سال  ،1395در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف
گسترش زیرساختهای ورزشی ،بهویژه در مناطق کمبرخوردار کشور ،تکمیل این
مجموعه ورزشی را در دستور کار خود قرار داد.

یدهد».
قرار نم 
این کارشناس ارشد محیطزیست معتقد است« :در حوزه مصرف
بنزین و برق و سایر حاملهای انرژی نیز همین وضعیت وجود
دارد ،حتی مردم در زمان خرید خودرو نیز چندان به این مساله
توجه نمیکنند .دلیل این بیتوجهی نیز شکل و نظام قیمتگذاری
است .حاال از این مساله بگذریم .میبینیم در حوزه کشاورزی نیز
این بیقیمتی آب کار دست محیطزیست داده و ما شاهد کشت
محصوالتی در برخی نقاط هستیم که خودشان از نظر منابع آبی
تحت فشار هستند».
او ادامه داد« :به عبارت دیگر برخی از مواد غذایی که از ایران
صادر میشود ،آن هم در حجم پایین ،با احتساب قیمت واقعی آب
مصرفیشان برای کشور بازدهی ندارند و شاید اگر همین آب بهطور
مستقیم صادر شود ،درآمد بیشتری برای کشور ایجاد کند».
این کارشناس ارشد محیطزیست با تاکید بر ضرورت برنامهریزی
برای مدیریت انرژی و منابع در ایران ،عنوان کرد« :در کشور ما نیمی
از دشتها ،دشت ممنوعه اعالم شده و برداشت آب از این مناطق
نباید صورت گیرد ،اما میبینیم بخش عمدهای از کشت آبی اتفاقا در
این پهنه قرمز صورت میگیرد .این عملکرد موجبات نشست زمین را
فراهم میکند .نعمت خدادادی سرزمین ،یعنی خلل و فرج زمین یا
سدهای پنهان در زیرزمین را از میان میبرد .همین مساله میتواند
موجبات تغییر اقلیم در کشور را فراهم آورد».
غذای سیزده میلیون نفر در زباله
مجابی سپس مبحث اقتصاد را از منظری دیگر مورد توجه قرار

داد و گفت« :در ایران غذای سیزده میلیون نفر در زباله قرار میگیرد.
برای هر گرم از این غذایی که در سطل زباله قرار میگیرد ،منابع آبی
و انرژی مصرف شده است اما میبینیم شکل قیمتگذاری ،فرهنگ
مصرف مانعی بر سر راه دور ریختن موادغذایی نیست .همه مساله هم
فقط به اقتصاد برنمیگردد ،ما ملتی بودیم که با دیدن یک تکه نان
روی زمین ،آن را از سر راه برمیداشتیم و در جایی قرار میدادیم
که غذای پرندگان شود اما متاسفانه این فرهنگ درست به فراموشی
سپرده شده است؛ درحالی که فرزندان ما باید این فرهنگ را از نو
بیاموزند».
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم ورودی به مساله
کشت و ممنوعیتهایی که اشاره شد ،داشته است یا خیر؟ گفت:
«وزیر جهاد کشاورزی بخشنامهای را ابالغ و کشت یک سری از
محصوالت را در برخی استانها ممنوع کرد».
وی وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیطزیست را ریلگذاری
دانست و تاکید کرد« :اگر شما در حرف از مسئوالن و مردم بپرسید
که عالقهای به حفظ محیطزیست دارند یا خیر ،بدون فوت وقت
پاسخ مثبت میدهند اما در عمل میبینیم که برای منفعت زودگذر
اقتصادی دیگر توجهی به محیطزیست نشان نمیدهند».
او اضافه کرد« :در یک پکیج باید همه بخشها مورد اصالح قرار
گیرند و در این میان سازمانی مانند محیطزیست باید ریلگذاری
الزم را انجام دهد وگرنه با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد قادر
نیست همه امور را سامان دهد».
مجابی ابالغ سیاستهای کلی محیطزیست ازسوی مقام معظم

رهبری را در راستای ریلگذاری مناسب دانست و یادآورشد:
«اقتصاد ایران باید کشش زیستمحیطی شدن را در خود ایجاد
کند و خوشبختانه گامهایی جدی در این حوزه برداشته شده
است».
مالیات سبز و دولت محیطزیستی
مجابی در پاسخ به این سوال که از کدام اهرمهای اقتصادی برای
حفظ محیطزیست استفاده شده ،اصالح قانون مالیاتهای مستقیم را
مورد اشاره قرار داد و گفت« :با تصویب این الیحه برای اولینبار مولفه
محیطزیست در امر پرداخت مالیات مدنظر قرار میگیرد».
وی در توضیح این مطلب افزود« :در این اصالحیه فصل
محیطزیست درنظر گرفته شده و طبیعی است که مالیات بر پایه
عملکرد محیطزیستی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت».
او دولت یازدهم را دولتی زیستمحیطی خواند و گفت:
«خوشبختانه این مساله در دولت دوازدهم نیز مدنظر است و اتفاقا ما
میبینیم بسیاری از سیاستهای اقتصادی در چهار سال گذشته در
خدمت حفظ محیطزیست بوده است».
مجابی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد در چهار سال گذشته
کنترل نرخ تورم ،آرامشی را در حوزه محیطزیست نیز ایجاد کرده
است ،متذکر شد« :به عبارت دیگر با کنترل نرخ تورم ،زمینخواریها
کاهش یافته و حتی هزینه برای زیستمحیطی شدن بسیاری از
واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته است».
وی تاکید کرد« :باید سیاستهای تشویقی و تنبیهی همزمان برای
زیستمحیطی شدن تولید در ایران به کار گرفته شود .در بسیاری
از کشورها تولید ناخالص داخلی سبز مورد محاسبه قرار میگیرد
اما ممکن است اعالم عمومی نشود اما به هر روی این محاسبه
سیاستگذار را متوجه میکند که بهازای افزایش تولید ناخالص
داخلی چه میزان فشار بر محیطزیست وارد کرده است».
محیطزیست را دریابیم
این کارشناس محیط زیست در جمعبندی اظهارات خود تاکید
کرد« :توسعه بدون توجه به محیطزیست ،میتواند مرگ خاموش را
در جامعه رقم بزند؛ زمانی در خانهها از چراغهای عالءالدین برای گرم
شدن استفاده میکردند اما وقتی گاز به خانههای شهری و روستایی
رسید ،خیلی از هموطنان دچار مرگ خاموش شدند؛ چون مولفههای
استفاده از گاز را مدنظر قرار نمیدادند .مساله رشد اقتصادی و حفظ
محیطزیست هم به همین سادگی است .اگر در مسیر توسعه و رشد،
محیطزیست مدنظر قرار نگیرد ،جامعه با مرگ خاموش و از دست
رفتن سالمتی روبهرو خواهد شد».
وی اصالح ساختار قیمتگذاری ،دریافت مالیات سبز و همچنین
تبلیغات فرهنگی را در این حوزه بسیار موثر دانست و گفت« :جامعه
باید خودش را در حمایت از محیطزیست مسئول و ذینفع بداند و
با روشن شدن اهمیت موضوع بدون تردید شمار کسانی که برای
حفظ محیطزیست یعنی آب و خاک و هوا و پوشش گیاهی و
جانوری تالش میکنند به هشتاد میلیون نفر رسید؛ به شرط آنکه
سیاستهای اقنصادی در خدمت توسعه محیطزیست و بالعکس
باشد».

گردشگری و هتلداری گفت :رشد صنعت گردشگری در دنیا ساالنه  4درصد است؛
بهطوریکه پیش بینی میشود سال  2020بزرگترین کارفرمای اقتصادی جهان،
صنعت گردشگری میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای همسایه این
صنعت بیش از صنعت خودروسازی و انرژی (نفت و گاز) سودآور است و این کشورها
بهطور جدی در رونق این صنعت میکوشند ،اظهار کرد :امیدواریم در دولت دوازدهم
رونق این صنعت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و از آنجایی که اصفهان بزرگترین شهر
توریستی ایران است بازار خوبی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
ابوطالبی در بخش پایانی سخنان خود درباره اهمیت هدفگذاری هتل برای جذب
توریست خارجی گفت :از نظر درآمدی ورود گردشگر خارجی و داخلی برای هتلها
تفاوتی وجود ندارد چون براساس قوانین موجود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
واحد دریافت هزینههای خدمات ارائه شده در هتلها چه برای مسافر ایرانی چه خارجی
ریال است اما بزرگترین مزیت گردشگر خارجی در زمانهای رکود خود را نشان میدهد
و به این ترتیب میتواند به خوبی شکافهای حاصل از رکود داخلی را پر کند و به کمک
صنعت گردشگری و هتلداری بیاید.

جهش تولید نفت و گاز و حرکت ایران بهسمت نقشآفرینی در منطقه
افزایش حدود  ۲۰۰میلیون مترمکعبی ظرفیت پاالیشی،
کاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی
نیروگاهها ،افزایش تولید نفتخام از  ۲.۸میلیون بشکه در
روز به  ۳.۷۴میلیون بشکه در روز ،توزیع بنزین یورو در
 ۷کالنشهر ،توسعه صنعت پاالیش و پتروشیمی و تحت
پوشش گاز طبیعی قرار گرفتن  ۹۱درصد کشور سرفصل
مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه انرژی محسوب
میشود.
به گزارش ایسنا ،در سالهای گذشته به دلیل تشدید تحریمهای
بینالمللی و عدم جذب سرمایهگذاری خارجی و نبود مدیریت
صحیح در استفاده از منابع مالی ،میزان سرمایهگذاری روندی نزولی
را طی کرده و بخش نفت و گاز با مشکل مواجه شده و به تبع آن
کاهش تقاضا برای خرید نفت ایران موجب کاهش درآمدهای ارزی
کشور شد که اثرات آن عالوه بر بخش نفت و گاز بر سایر بخشهای
کشور نمایان است.
از مهمترین اقدامات اساسی انجام شده طی سالهای  ۱۳۹۲تا
 ۱۳۹۵برای جبران و برطرف کردن مشکالت موجود در بخش
نفت و گاز کشور میتوان به افزایش تولید گاز و افزایش برداشت
از میدان مشترک پارس جنوبی ،کاهش جدی مصرف فرآوردههای
نفتی مایع در نیروگاهها با افزایش عرضه گاز به آنها ،افزایش تولید و
صادرات نفت خام و میعانات گازی ،بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز
تولیدی و بهبود محیط زیست ،توسعه صنعت پاالیش و پتروشیمی
و طراحی ،تصویب و آغاز اجرای طرح توسعه گاز رسانی به روستاها
اشاره کرد.
افزایش تولید گاز
در این راستا از فازهای  ۱۵-۱۶ ،۱۲و  ۱۷و بخشی از ظرفیت
فازهای  ۱۹ ،۱۸و  ۲۰-۲۱پارس جنوبی بهرهبرداری کامل شده که
جمعا حدود  ۲۰۰میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت پاالیشی و

حدود  ۱۸۰میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده
شده است.
میزان برداشت گاز از میدان پارس جنوبی که در سال  ۱۳۹۱به
طور متوسط برابر با  ۲۴۱میلیون مترمکعب در روز بوده ،در سال
 ۱۳۹۵با حدود  ۷۱.۸درصد افزایش به رقم  ۴۲۴میلیون مترمکعب
در روز بالغ میشود و سهم برداشت گاز از این میدان نسبت به کل
تولید گاز از  ۳۸.۷درصد در سال  ۹۱به  ۵۷درصد در شش ماهه
سال  ۱۳۹۵افزایش یافت .این میزان در سال  ۱۳۹۵به  ۵۴.۴درصد
رسیده است .میزان گاز طبیعی تحویلی به صنایع عمده در دولت
یازدهم از  ۸۱.۵میلیون مترمکعب در روز در سال  ۱۳۹۲به ۹۳.۷
میلیون مترمکعب در روز در سال  ۱۳۹۵افزایش یافته است.
کاهش جدی مصرف فرآوردههای نفتی مایع
کاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاهها
از  ۴۳درصد در سال  ۲۷( ۱۳۹۲میلیارد لیتر به ارزش روز ۱۸
میلیارد دالر) به  ۲۸.۸درصد در سال  ۱۳۹۳و به  ۱۸درصد در
سال ۱۳۹۴کاهش یافته است .در سال  ۱۳۹۵نیز با وجود برودت
هوا این نسبت به  ۱۴.۸درصد کاهش یافته است .همچنین میزان
گاز تحویلی به نیروگاههای کشور از  ۳۶.۲میلیارد مترمکعب در سال
 ۱۳۹۲با افزایش چشمگیر به حدود  ۶۱میلیارد مترمکعب در سال
 ۱۳۹۵رسیده است.
افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی
عملی کردن تمرکز فروش نفت در شرکت ملی نفت ایران
و شفافسازی در معامالت فروش نفت خام و میعانات گازی و
جلوگیری از روابط ناسالم و غیرشفاف از مهمترین اقداماتی بود
که در راستای افزایش تولید و صادرات نفتخام و معیانات گازی
انجام شد.
افزایش تولید نفتخام از  ۲.۸میلیون بشکه در روز در  ۵ماهه
نخست سال  ۱۳۹۲به حدود  ۳.۷۴میلیون بشکه در روز در سال

 ،۱۳۹۵بهطوریکه به سطح تولید پیش از تحریم ها نزدیک شده
است .در آذرماه سال  ۱۳۹۵رکورد تولید به میزان  ۳۸۶۶هزار بشکه
در روز بوده است .میزان متوسط تولید میعانات گازی کشور در
دولت یازدهم از  ۳۸۶هزار بشکه در روز در ابتدای استقرار دولت
یازدهم (شش ماهه اول سال  )۱۳۹۲به  ۵۲۸هزار بشکه در روز در
سال  ۱۳۹۴افزایش یافته است .در سال  ۱۳۹۵میزان تولید میعانات
گازی تا  ۵۸۴هزار بشکه در روز افزایش یافته است که این میزان
در آذرماه سال  ۱۳۹۵به  ۶۶۱هزار بشکه در روز بالغ شده است.
صادرات نفت خام از  ۹۷۰هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست
سال  ۱۳۹۲به حدود  ۲.۳میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۵
رسید .میانگین صادرات  ۱۰ماهه نخست  ۱۳۹۴نفت خام ایران
(پیش از برداشته شدن تحریمها) برابر با  ۱.۰۸۰میلیون بشکه در
روز بوده است که به متوسط  ۲.۱میلیون بشکه در روز در سال
 ۱۳۹۵افزایش یافته است.
میزان تولید از میادین مشترک غرب کارون از حدود  ۷۰هزار
بشکه در روز در مرداد  ۱۳۹۲به بیش از  ۲۰۰هزار بشکه تا پایان
سال  ۱۳۹۵رسیده است و تا پایان سال  ۱۳۹۶به  ۳۸۰هزار بشکه
در روز افزایش خواهد یافت.
بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی
حذف هیدروکربورهای غیراستاندارد تولیدی پتروشیمیها به
منظور ترکیب با بنزین مصرفی در کشور و جایگزینی آن با بنزین
یورو  ۴وارداتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است .با افزایش
تولید بنزین یورو  ۴و توزیع آن در  ۷کالنشهر ،وضعیت محیط
زیست در این شهرها بهبود یافته است.
از سوی دیگر ،میزان تولید بنزین اصالح شده و سوپر در
پاالیشگاههای نفتی کشور در دولت یازدهم از روند افزایشی قابل
توجهی برخوردار بوده ،بهطوری که از  ۲.۱میلیون لیتر در روز در
ابتدای استقرار دولت یازدهم (شش ماهه اول سال  )۱۳۹۲به ۲۲

میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۵افزایش یافتهاست.
اقدامات برای توسعه صنعت پاالیش و پتروشیمی
اصالح ساختار طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از نظر مدیریتی،
سهامداران و مالی و سرعت بخشی به طرح برای دستیابی به تولید
هرچه سریعتر از این پاالیشگاه باعث شد این طرح تا مهر ماه سال
 ۱۳۹۲به میزان  ۶۹.۵درصد پیشرفت داشته باشد و پیشرفت
فیزیکی کل آن تاکنون به باالی  ۹۰درصد رسیده و در سال ۱۳۹۵
یکی از واحدهای تقطیر این پاالیشگاه وارد مدار تولید شده است.
برگزاری فراخوان احداث  ۸پاالیشگاه کوچک  ۶۰هزار بشکهای
میعانات گازی در منطقه عسلویه با مشترکات الزم به ارزش نزدیک
به  ۳میلیارد دالر و انتخاب  ۸شرکت غیردولتی سرمایهگذار برای
اولین بار به صورت عمومی و در یک فرآیند اعتبارسنجی (بدون
سرمایهگذاری دولتی) که شرکتهای منتخب زمینهای خود را
تحویل گرفته و مطالعات طراحی پایه طرح نیز خاتمه یافته و قرارداد
فاینانس و اجرا نیز با طراحهای خارجی در سال  ۱۳۹۶امضاء شده
است .با این طرح تمامی میعانات گازی تولیدی کشور در داخل
پاالیش خواهد شد که مصداق بارزی از جلوگیری از خام فروشی و
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
اجرای طرح توسعه گازرسانی به روستاها
پوشش گازرسانی به روستاها از  ۵۵درصد در خردادماه ۱۳۹۲
به حدود  ۷۰درصد در سال  ۱۳۹۵افزایش یافته است .در همین
مدت بهره مندی جمعیت کل کشور از مصرف گاز طبیعی به ۹۱
درصد رسیده است .قرار است با اجرای طرحهای تا میانه سال
 ۱۳۹۶قریب  ۹۵درصد از کل جمعیت کشور تحت پوشش شبکه
گازرسانی قرار گیرند .با همین هدف گازرسانی به استان سیستان و
بلوچستان نیز انجام و مرکز این استان از نعمت گاز برخوردار شد .از
ابتدای سال  ۱۳۹۲تا پایان سال  ۱۳۹۵گازرسانی به بیش از ۹۰۰۰
روستای جدید و حدود  ۱۲۸شهر جدید انجام شده است.

