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تسهیالت قرض الحسنه بانک پارسیان 
بیش از 27.600 میلیارد ریال 

نگاهی به عملکرد بانک پارســیان طی ســال های 
گذشته نشان می دهد؛ این بانک عالوه بر مشارکت 
در تأمیــن مالی طرح های کالن اقتصادی در حوزه 
تولید محصوالت استراتژیک و زیربنایی، همواره در 
تالش برای تحقق توسعه متوازن و محرومیت زدایی 

مناطق مرزی و کم برخوردار بوده است.
به همین علت همواره نقش برجسته ای در طرح های 
اشــتغال زایی و کاهش نرخ بیــکاری بخصوص در 
بخش روســتایی داشــته اســت. ضمن اینکه بانک 
پارســیان در راســتای عمل به بندهای تبصره 16 
قانون بودجه 1401 و همگامی باسیاست های دولت 
تســهیالت مختلفی در بخش هــای ازدواج، فرزند 
آوری، اشــتغال زایی و غیره بــه متقاضیان پرداخت 
کرده اســت. گزارش های آماری منتشرشــده نشان 
می دهد؛ پارســیان از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 
1401، به منظور اجــرای قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت بالغ بر 10 هزار و 833 فقره وام فرزند 
آوری به مبلغ 4هزار و 26 میلیارد ریال و در راستای 
تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و تسهیل 
ازدواج جوانــان حدود 8 هزار و 339 فقره وام ازدواج 
بــه مبلغ 11 هزار و 208 میلیارد ریال به متقاضیان 
پرداخت کرده اســت. همچنین با توجه به اهمیت 
توسعه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در روستاها 
و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار در بخش 
روستایی و عشایری در مدت یادشده این بانک بالغ بر 
15 هزار و 416 فقره تســهیالت اشتغال زایی بنیاد 
برکت به مبلغ بیش از 9 هزار و 826 میلیارد ریال به 
مشموالن طرح اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت 
ارائه داده است. همان طور که اشاره شد توسعه عدالت 
اجتماعــی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشــار 
جامعه و عمل به وظیفه مسئولیت های اجتماعی خود 
و توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( از دیگر رویکردهای 
این بانک اســت که در مســیر تحقق آن ها در 10 
ماهه نخست امسال تعداد 2،764 وام قرض الحسنه 
اشتغال بالغ بر 2،509 میلیارد ریال به مددجویان این 

سازمان ها پرداخت شده است.

اعضای جدید هیأت مدیره همراه اول 
معارفه شدند

طی مراســمی، اعضای جدید هیأت مدیره همراه 
اول معارفه شدند.

روز یکشــنبه 13 آذر 1401 طی مراسمی در برج 
همراه، سعید مارکالیی و حسین میرزاپور به عنوان 
اعضای جدید هیأت مدیره بزرگترین اپراتور کشــور 
معارفه شــدند. ســعید مارکالیی فــارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 
اســت و دکترای حرفه ای DBA از دانشــگاه شهید 
بهشتی دارد. وی سوابقی همچون »معاون خدمات 
مشتریان همراه اول«، »عضو هیأت مدیره هلدینگ 
مبین ایران«، »مدیر SBU سالمت هوشمند فناپ«، 
»مدیرعامل شــرکت اتیک پارس شرکت فناپ« و 
»معاون برنامه ریزی و توسعه مرکز فناوری اطالعات 
وزارت بهداشــت« را در کارنامه خود دارد. حسین 
میرزاپور نیز در حال حاضر »مشــاور وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در امور راهبردی و بین الملل« 
اســت و ســوابقی چــون »قائم مقام پژوهشــکده 
سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی 
شــریف« و »رئیس کارگروه داده و حکمرانی ستاد 
هوشمندســازی و اقتصاد دیجیتال معاونت علمی 
فناوری ریاســت جمهوری«، بنیانگذاری و مدیریت 
نهادهایی چون »آزمایشــگاه داده و حکمرانی« در 

کارنامه وی به چشم می خورد.

  امكان استعالم وضعیت اعتباری 
چك صیادی با پیامك فراهم شد

ذینفعان چک در زمان انجام معامالت خود می توانند 
با ارســال پیامک به سرشــماره 4040701701، 
وضعیت اعتباری چک صیادی را استعالم گرفته و 

سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.
به گــزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن به 
نقل از بانک مرکزی، ذینفعان چک برای اطمینان 
از وضعیــت چک و صادرکننــده آن می توانند کد 
دستوری )*1*1* شناسه صیادی( را به سرشماره 
4040701701 ارســال کــرده و از وضعیت کلی 

چک های برگشتی صادرکننده چک مطلع شوند.
تفسیر رنگ های ارائه شده در خروجی استعالم به 

شرح زیر است:
وضعیت ســفید: صادرکننده چک فاقــد هرگونه 
سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، 

تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیــت زرد: صادرکننده چــک دارای یک فقره 
چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 100 میلیون ریال 

تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چــک دارای دو الی 
چهار فقره چک برگشــتی یــا حداکثر مبلغ 400 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهــوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا 
ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد 

ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمــز: صادرکننده چک دارای بیش از ده 
فقره چک برگشــتی یا بیــش از مبلغ یک میلیارد 

ریال تعهد برگشتی است.
الزم به ذکر است در خصوص اشخاص حقوقی فاقد 
شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، 
امکان اخذ استعالم وجود نخواهد داشت. همچنین 
در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی 
دارای حساب مشترک، وضعیت اعالم شده مربوط 
به فرد دارای باالترین مبلغ و بیشترین تعداد چک 

برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

اخبـــار

رئیس اداره کاالهای فله منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 
خمینی)ره( با اشــاره به ورود روزانه 1850 کامیون به 
این منطقه گفت: از ابتدای امسال تاکنون 11.5میلیون 
تن نهاده  انسانی و دامی در بندر امام تخلیه شده است.

 مصطفی شــهبازی اظهار کــرد: از ابتدای امســال تا 
13 آذرمــاه بالــغ بر 11 میلیون و 520 هــزار تن انواع 
نهاده های انسانی و دامی در منطقه ویژه اقتصادی بندر 

امام خمینی)ره( تخلیه شده است.
وی ادامــه داد: از این میزان، 9 میلیون و 860 هزار تن 
بارگیری و از طریق شبکه توزیع به مقاصد اصلی ارسال 
شــده اســت.وی افزود: از ابتدای آذرماه تا امروز به طور 
میانگین روزانه 1850 دســتگاه کامیون و 108 دستگاه 
واگن به مجتمع بندری امام ورودی داشــته ایم که پس 
از بارگیــری، بنــدر را به مقاصد اصلــی ترک می کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان نیز شنبه 
این هفتــه از اعزام و بارگیــری 1750 کامیون به بندر 
امام خمینی)ره( خبر داده و گفته بود: سه شــنبه هفته 
گذشــته )8 آذر 1401( حدود 1500 دستگاه کامیون 
به بنــدر امام اعزام شــد.وی ادامه داد: ایــن در حالی 
اســت که روند رو به رشــد اعزام کامیون طی روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ادامه داشت به طوری که 
امــروز تعداد کامیون های اعزامی به هاب غالت ایران به 
1750 دستگاه افزایش یافته است.وی با تأکید بر این که 
اعزام کامیــون و بارگیری کاال در بندر امام خمینی)ره( 
طی هفته گذشته مطلوب بود، افزود: از 1750 کامیونی 
که امروز کاال بارگیری کرده اند 1300 دستگاه مربوط به 
بخش خصوصی و 450 دستگاه مربوط به بخش دولتی 

بوده است.  تسنیم

تخلیه ۱۱.۵میلیون تن نهاده انسانی و دامی در بندر امام
حجم تجارت غیرنفتی سال جاری بر اساس آمار گمرک، 

به رقم 69 میلیارد و 400 میلیون دالر رسید.
 بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در 8 ماه 
ســال جاری حجم تجارت غیرنفتی سال جاری به رقم 
69 میلیارد و 400 میلیون دالر رسید، صادرات غیرنفتی 
بــه وزن 70 میلیــون و 402 هزار تــن و به ارزش 32 
میلیارد و 388 میلیون دالر بوده است که از نظر ارزشی 
4.5 درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد کرده و از نظر 
وزنی نسبت به سال قبل 16 درصد کاهش داشته است.

در مــورد واردات در 8 ماه ســال جــاری 23 میلیون و 
405 هــزار تن کاال به ارزش 37 میلیارد و 156 میلیون 
دالر وارد کشــور شده که از نظر وزنی 12 درصد کاهش 
داشته است اما از لحاظ ارزش 15 درصد افزایش داشته 
است که این نشان می دهد نرخ واردات به طور میانگین 

افزایش یافته است.
بر اساس اعالم گمرک مهمترین اقالم صادرات غیرنفتی 
ایران شامل پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، 
پلی اتیلن قیــر، اوره، گاز طبیعی مایع، شــمش آهن و 
فوالد و روغن های سبک و فرآورده های آن و همچنین 
اوره محلول به عنوان 10 قلم عمده صادرات بوده است.
مهمترین اقــالم واردات هم شــامل ذرت دامی، برنج، 
گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن آفتابگردان، 
شــکر تصفیه نشــده، پال اویل یا روغن نخل و کنجاله 
بوده است.مهمترین مقصد صادرات برای کاالهای ایرانی 
کشــورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و 
هند و مهمترین کشــورهای مبدأ واردات شامل امارات 
متحده عربی، چیــن، ترکیه، هند و آلمان در این مدت 

ثبت شده اند.  فارس

حجم تجارت غیرنفتی  به 69.4 میلیارد دالر رسید

گزارش

نماینـده مجلـس گفـت: اکنـون در زمینـه اعطـای سـهام 
عدالـت بـه جاماندگان تصمیمـات نهایی گرفته شـده و به 

زودی انجـام خواهد شـد.
بـا  وزیـران  هیـات  تصویب نامـه  طبـق  آذر   13 باالخـره 
معرفـی افـرادی کـه بـه عنـوان جامانـده سـهام عدالـت 
شناسـایی شـده اند جزییـات واگـذاری ایـن سـهام اعـالم 
شـد.در خصـوص برنامـه دولـت بـرای تخصیـص سـهام 
عدالـت بـه جامانـدگان، پیـش از ایـن رئیـس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس وعـده زمانـی را داده بود کـه به دالیلی 

نشـد. محقق 
بحـث  می رسـد  نظـر  بـه  بـود:  گفتـه  پورابراهیمـی 
جامانـدگان تـا پایـان شـهریور انجـام شـود.طبق تصویـب 
دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزارت  وزیـران،  هیـات  نامـه 
)سـازمان خصوصـی سـازی( مکلـف اسـت در مرحلـه اول 
از محـل باقی مانـده سـهام متعلق بـه دولـت در بنگاه های 
قابـل واگـذاری، نسـبت به واگذاری مسـتقیم سـهام اقدام 

. کند
پیـش از ایـن اعالم شـده بـود مبلغ سـهام مـورد واگذاری 
بـه هـر یـک از مشـموالن معـادل حداکثر یکصـد میلیون 
ریـال بـا اعمـال 50 درصـد تخفیـف بـه صـورت اقسـاط 

سـاالنه و بـه مدت 10 سـال اسـت.

برایـن اسـاس، سـازمان خصوصـی سـازی مکلف اسـت از 
طریـق سـازمان بـورس و اوراق بهـادار نسـبت بـه انتقـال 
سـهام بـه کـد سـهامداری هـر یـک از مشـمولین ایـن 

تصویـب نامـه اقـدام کنـد.
قربـان زاده رئیـس سـازمان خصوصـی اعـالم کـرده بـود: 
حـدود 3.5 میلیـون نفـر جامانـده سـهام عدالت هسـتند. 
افـراد فاقـد سـهام عدالت تحت پوشـش کمیته امـداد امام 
خمینی )ره( ، سـازمان بهزیسـتی کل کشـور و سـه دهک 

اول ایثارگـران در اولویـت و جـزو ایـن آمار هسـتند.
بـرای پیگیری بیشـتر نحوه واگذاری سـهام بـه جاماندگان  
بـا آقـای قربـان زاده تمـاس گرفتـه شـد کـه پاسـخگو 

نبودند.
بـه جامانـدگان و  در خصـوص واگـذاری سـهام عدالـت 
زمـان اجرایـی شـدن آن نماینده مجلس در گفـت و گو با 

باشـگاه خبرنـگاران جـوان مـواردی را بیـان کرد.
شـهبازی نماینـده مجلـس گفـت: مجلـس در خصـوص 
اعطـای سـهام عدالـت بـه جامانـدگان دارای نظراتـی بود 
دولـت نیـز در ایـن زمینـه برنامـه داشـت کـه حتمـا بـه 
جامانـدگان سـهام اعطـا شـودو اکنـون در زمینـه اعطـای 
سـهام بـه جامانـدگان تصمیمـات نهایی گرفته شـده و به 
زودی انجـام خواهد شـد.در خصوص منابـع قابل واگذاری 

بـه جامانـدگان سـهام عدالت کارشـناس بـازار سـرمایه با 
اشـاره بـه کاهـش تصـدی گری هـای دولـت مـواردی را 
مطـرح کرد.کـوروش آسـایش گفت: چندین سـالی اسـت 
بخش هـای  در  دولـت  سـهام  واگـذاری  از  صحبـت  کـه 
مختلـف در قالـب سـهام عدالـت بـه جامانـدگان مطـرح 
اسـت. واگـذاری سـهام دولـت عـالوه بـر کاهـش تصـدی 
گـری دولـت کـه در قانـون هم به آن اشـاره شـده اسـت، 
سـبب می شـود بخشـی از افـراد جامعـه دارای سـهامی 
شـوند که این سـهام را به عدالت بیشـتر نزدیـک می کند.

او می گویـد: بایـد بـه سـمت واگـذاری مالکیـت دولـت به 
مـردم حرکـت کنیـم چراکه نتیجـه تصدی گـری دولت تا 
بـه اکنـون را دیـده ایـم حـاال کـه خـود دولـت نیز اشـاره 
بـه سـهام بخش هـای مختلـف ماننـد بانک ها کـرده یعنی 
تکلیـف منابـع سـهام عدالـت هـم مشـخص شـده پس به 
بایـد منتظـر دریافـت  زودی جامانـدگان سـهام عدالـت 

سـهام خود باشـند.
در خصـوص اعطـای سـهام بـه جامانـدگان سـهام عدالت 

دیگـر کارشـناس بـازار سـرمایه نکاتـی را عنـوان کرد.
خصـوص  در  کـه  نکتـه ای  گفـت:  زاده  خبـری  محمـد 
واگـذاری سـهام عدالـت بـه جامانـدگان باید به آن اشـاره 
داشـت ایـن اسـت که ایـن اقدام مناسـبی اسـت چـرا که 

یـک گام بـه سـوی عدالت برداشـته می شـود سـهامی که 
در آن نـا عدالتی هـای زیادی مشـاهده شـد مانند کسـانی 
کـه کارتکـس داشـتند، امـا در لیسـت فعلـی هـم حضـور 

ندارند.
او می گویـد: سـهام اعطـا شـده بـه افـراد در مرحلـه اول 
قابـل فـروش نیسـت، امـا نکتـه ای کـه بایـد به آن اشـاره 
کـرد ایـن مـورد بـوده کـه قـرار اسـت ایـن سـهام نیـز به 
بالتکلیفـی سـهام عدالـت دوره قبلی اضافه شـود درسـت 
اسـت کـه این سـهام بـا دید سـرمایه گـذاری بلنـد مدت 
بـه مـردم اعطـا شـده، اما مسـلم اسـت که تصمیـم گیری 
دربـاره آن حـق مـردم اسـت )هـر چنـد کـه باید ایـن راه 
هـم گفـت البتـه کـه بـازار سـرمایه فعلـی پتانسـیل بـاز 
شـدن فـروش سـهام عدالت را نـدارد(.او گفت: امـا در کل 
نکتـه ای کـه باید به آن اشـاره داشـت این اسـت کـه باید 
قبـل از واگذاری هـا تمـام برنامه ریزی ها درسـت و اصولی 
باشـد تـا مردم فقط اسـمی داری سـهام نباشـند.حاال باید 
منتظـر مانـد و دیـد اجرای طـرح اعطای سـهام عدالت به 
جامانـدگان چـه زمانـی قطعـی خواهد شـد؟ سـهامی که 
بسـیاری از افـراد بـا توجـه بـه یدک کشـیدن نـام عدالت 
در کنـار آن  از دولـت انتظارات بسـیاری در زمینه برقرای 

عدالـت دارنـد.  باشـگاه خبرنگاران

اعطای سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه پایانی نزدیک شد

معاون وزیر صمت و رییس ســازمان توســعه تجارت از حضور موفق شرکت های 
ایرانی در نمایشگاه بین المللی »اگروفود« غنا خبر داد.

نمایشــگاه بین المللی اگروفود غنا بــا حضور شــرکت های بین المللی در حوزه 
صنایع غذایی، کشــاورزی ماشــین آالت وابســته 8 تا 10 آذر در آکرا، پایتخت 
غنا برگزار شــد.علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت از حضور موفق شرکت های ایرانی در پاویون جمهوری اسالمی ایران این 
نمایشــگاه خبر داد و گفت: پایون ایران توسط مرکز تجاری ایران در غنا برگزار 
شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.وی ادامه داد: شرکت های ایرانی طیف 
وسیعی از محصوالت و توانمندی های کشور در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و 
 B۲B ماشین آالت و ادوات کشاورزی را به نمایش گذاشتند و نشست های متعدد
)رودررو( با تجار و صنعتگران آفریقایی داشــتند.به گفته رییس سازمان توسعه 
تجارت، شرکت های ایرانی همچنین در 16 همایش تخصصی شرکت و به بازدید 

از برخی کارخانه ها و شرکت های متناظر پرداختند.

وی با بیان اینکه سازمان توســعه تجارت در راستای رسالت ذاتی خود با حذف 
متنوع ســازی بازارهای صادراتی در معرفی ظرفیت های صادراتی کشور، مصمم 
اســت در معتبرترین نمایشگاه های بین المللی کشــورهای هدف مشارکت فعال 
داشــته باشــد گفت: تبادل هیأت های تجاری یکی از برنامه های ســازمان است 
و برای ســال 2023 نیز برنامه ریزی گسترده ای برای تداوم ارتباط با کشورهای 
هدف آفریقایی از طریق مشــارکت و شــرکت در 8 رویداد نمایشگاهی صورت 
گرفته اســت.پیمان پــاک همچنین در خصــوص برگزاری نمایشــگاه دروازه 

صادرات به آفریقا در اســتانبول و حضور شــرکت های ایرانی در این نمایشــگاه 
نیز گفت: پیش بینی می شــود بیش از 3 هزار تاجر و فعــال اقتصادی آفریقایی 
 در ایــن نمایشــگاه کــه از 26 تا 28 آذرماه ســال جــاری برگزار می شــود، 

حاضر شوند.
رییس ســازمان توســعه تجارت تاکید کرد: فرصت حضور در این نمایشــگاه و 
مذاکــره رو در رو با تجــار و بازرگانان آفریقایی که به دعوت کشــور ترکیه در 
این نمایشــگاه بزرگ حضور خواهند داشــت برای اولین بار برای شــرکت های 
ایرانی ایجاد شــده اســت و انتظار می رود دستاوردهای بزرگی برای ایجاد روابط 
تجاری بین ایران و کشــورهای آفریقایی در پی داشــته باشد.الزم به ذکر است 
قــاره آفریقا یکی از اهداف ایران برای توســعه تجارت در دولت ســیزدهم بوده 
که در ســال 1400 با رشــد 100 درصدی نسبت به سال 1399 و نیز رشد 50 
 درصدی در نیمه اول ســال 1401 نســبت به مدت مشابه ســال 1400 روبرو

بوده است.  ایرنا

شرکت های ایرانی در نمایشگاه »اگروفود« غنا

اولین حضور ایران در نمایشگاه دروازه 
صادرات به آفریقا

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اهمیت خاک و حفاظت از 
خاک در کشور گفت: طرح های زیادی از جمله کاشت یک 

میلیارد نهال برای حفاظت از خاک در دستور کار داریم.
ســید جواد ساداتی نژاد در مراسمی که به مناسبت روز 
جهانــی خاک برگزار شــد با بیان اینکــه در کره زمین  
هیچ داشــته ای عزیزتر از خاک نیســت و اگر قرار باشد 
باالترین  صیانت را در کره زمین داشــته باشیم باید از 
خاک باشد، گفت: برای تشــکیل یک سانتی متر خاک 
حاصلخیز 700سال زمان نیاز است و در مقیاس زمینی 
خاک تجدید ناپذیر اســت و باید در حفاظت از آن دقت 

بسیاری شود.
وی ادامه داد:اراضی شــیبدار بسیاری داریم و با سیالب 

هایی نیــز در طول ســال مواجهیــم. بنابراین وظیفه  
سازمان منابع طبیعی اســت که اقداماتی را در راستای 

حفاظت از خاک، آبخیزداری و آبخوانداری انجام دهد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ساختار  معاونت آب 

و خاک باید به بخش  خاک بیشتر توجه شود.
وی تصریح کرد:برنامه هفتم توســعه در دســت نگارش 
و تدوین اســت و باید نگاه ویژه ای بــه بخش خاک در 
این برنامه داشــته باشیم. در بخش تخصیص  اعتبار نیز  
نگاه دولت مثبت است.ساداتی نژاد با اشاره به اینکه باید 
ســاالنه  10 میلیون هکتار آبخیزداری در کشــور انجام 
دهیم، گفت: این اقدامات باعث حفظ منابع خاکی و آبی 

و کاهش فرسایش خاک خواهد شد. ایسنا

وزیر جهادکشاورزی خبر داد

کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار
معــاون بنیــاد مســتضعفان از تحویــل 12500 واحد 
مســکونی به خانواده های دارای 2 معلول و بیشتر خبر 
داد و گفــت: 920 میلیارد تومان برای خانه دار شــدن 

خانوارهای دارای 2 معلول تخصیص یافت.
وحید خاویی با اشــاره به آخرین وضعیت پروژه احداث 
مســکن خانواده های دارای 2 معلول و بیشتر که توسط 
بنیاد مســتضعفان و سازمان بهزیســتی در حال انجام 
اســت، اظهار کرد: به دنبال اجرای تفاهم نامه های قبلی 
منعقد شده میان بنیاد مستضعفان و بهزیستی، تا پایان 
آبان ماه ســال جاری بیش از 12 هــزار و 520 خانواده 
دارای 2 معلول و بیشــتر خانه دار شده اند و روند اجرایی 

کامل این تفاهم نامه ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این تعداد واحد مسکونی در قالب 2 تفاهم نامه 
احداث شــده که با تکمیل اجرای آنها، 18300 خانواده 
دارای 2 معلول و بیشتر در سراسر کشور خانه دار می شوند.

وی درخصوص ســرمایه گذاری بنیاد مستضعفان برای 
اجرای این پروژه گفت: بنیاد مســتضعفان برای احداث 
مســکن خانه های پرمعلول، بیش از 920 میلیارد تومان 
را تخصیص داده اســت که این اعتبار برای احداث بیش 
از 10 هزار و 150 واحد مسکونی در مناطق شهری و 8 
هزار و 140 واحد در مناطق روســتایی است.وی یادآور 
شد: اســتان های فارس، خراسان رضوی و کرمان دارای 
بیشترین ســهم از واحدهای احداثی برای خانواده های 

دارای 2 معلول و بیشتر هستند.  تسنیم

 تحویل ۱2۵00 واحد مسکونی 
به خانوارهای دارای چند معلول

 تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی 
به زودی آغاز می شود

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به شتاب بخشــی به روند تکمیل 
طرح های مهم و راهبردی به ویژه توسعه میادین مشترک، گفت: این روزها و در 
آستانه ورود به زمستان، حداکثر حجم عملیات در میدان مشترک پارس جنوبی 

برای تولید گاز در حال اجرا است.
محســن خجســته مهر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در نشست تودیع و 
معارفه رئیس حراست این شــرکت، اظهار داشت: در آستانه ورود به زمستان با 
تــالش و همت همکاران و خدمتگزاران در شــرکت ملی نفت ایران بیش از یک 
میلیارد مترمکعب گاز تولید می شــود و آمادگــی حداکثری وجود دارد تا مردم 
عزیز در سرتاســر ایران از یک آرامش نسبی در زمستان امسال برخوردار باشند.
وی افزود: به دنبال آن هســتیم تا حداکثر خدمت را داشــته باشیم، کارگران و 
مهندســان از سکوهای پارس جنوبی تا ســایر مناطق عملیاتی، از خانگیران در 
شمال شرق کشــور تا جنوب غرب کشور و در استان های مختلف با تمام وجود 

مشغول تالش شبانه روزی هستند.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: کارکنان خدوم شــرکت ملــی نفت ایران همواره 
مشــغول خدمت هستند، اما در این روزها و در دولت سیزدهم فعالیت ها از نظر 

حجم و ارزش در باالترین سطح خود قرار دارد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه کار توســعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شتاب 

هر چه تمام تر در حال انجام اســت، افزود: یکی از مهم ترین اولویت های ما تولید 
حداکثری و توســعه شتابان تمام میادین مشــترک نفتی و گازی است.خجسته 
مهــر با بیان اینکه تعــدادی از طرح هــای EPD و EPC در مرحله بهره برداری 
اســت، افزود: هفته گذشته میدان های اسفند و سیوند با تولید 16 هزار بشکه به 
بهره برداری رسید و آماده افتتاح رســمی آن هستیم.وی تاکید کرد: چند طرح 

دیگر نیز در این بخش بهمن ماه امسال به بهره برداری رسمی خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به اینکه عملیــات در میدان بالل 
با ســرعت در حال انجام اســت، ادامه داد: همچنین درباره میدان کیش برنامه 

عملیاتی و اجرایی ما تولید 28 میلیون مترمکعب گاز از این میدان است.
خجســته مهر با بیان اینکه این روزها حداکثر حجم عملیات را میدان مشترک 
گازی پارس جنوبی شــاهد هستیم، ادامه داد: یک تجربه ارزشمند در کشورمان 
هفته گذشــته رقم خورد و یکی از عظیم ترین ســکوهای گازی پارس جنوبی با 
 B11 دقت حداکثری جابه جا شــد؛ این سکوی 4 هزار تنی به زودی در موقعیت
نصب می شــود و این نماد یک کار منحصربه فرد در شرکت ملی نفت ایران است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه عملیات متعددی در عسلویه و خلیج فارس در 
حال اجرا اســت، ادامه داد: حفاری 4 حلقه چاه فاز 11 پارس جنوبی در مرحله 
نهایی قرار دارد؛ خط لوله دریایی آن به اتمام رســیده است و به زودی تولید گاز 
از فاز 11 آغاز خواهد شــد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: خط لوله 

فاز 16 پارس جنوبی نیز در حال تکمیل است.
خجســته مهر تصریح کرد: عملیات فاز 13A پارس جنوبی پس از توقفی که در 
ســال های گذشــته برای آن رخ داد نیز با انتقال یک دکل در چند روز گذشته 

آغاز شده است و عملیات تکمیلی در فاز 14 نیز با شتاب ادامه دارد.خجسته مهر 
افزود: برنامه نگهداشــت میدان گازی پارس جنوبی نیز در دستور کار قرار دارد 
و در این زمینه اسیدکاری 400 حلقه چاه در پارس جنوبی اجرایی خواهد شد.

وی تاکیــد کرد: حفاری 70 حلقه چــاه در میدان پارس جنوبی جزو برنامه های 
اولویت دار ما در شرکت ملی نفت ایران است.معاون وزیر نفت با بیان اینکه یکی 
دیگر از اولویت های ما در شرکت ملی نفت ایران اجرای طرح 15 میلیارد دالری 
فشــارافزایی میدان گازی پارس جنوبی اســت که از نظر فناوری جزو طرح های 
جدید است و پیش از این تجربه مشابه را نداشتیم، گفت: در این بخش در دولت 
سیزدهم دو اقدام مهم انجام شد؛ نخست کار مهندسی طرح پایلوت آن به پایان 
رســید و اینکه ساخت کمپرسورهای طرح پایلوت مربوط به یکی از فازها توسط 
شــرکت های ایرانی به پیشرفت 70 درصدی رسید.خجســته مهر ادامه داد: به 
موازات آن کار مهندسی پایه فشــارافزایی تمام فازهای پارس جنوبی آغاز شده 
است؛ اگرچه بخش مطالعاتی با همکاری یک شرکت بین المللی در حال پیشرفت 
است؛ اما به موازات یکی از شرکت های ایرانی کار مهندسی آن را پیش می برد.

خجسته مهر با بیان اینکه تمام میادین مشترک نفتی و گازی ما یا در حال تولید 
هســتند که برنامه تولید حداکثری برای آنها در نظر داریم، یا در مرحله اجرایی 
توســعه هستند و یا تعیین تکلیف شــده اند، تاکید کرد: ما هیچ میدان مشترک 
تعیین تکلیف نشــده در شرکت ملی نفت ایران نداریم و این مساله از افتخارات 
دولت سیزدهم در صنعت نفت اســت.وی در پایان تاکید کرد: مردم عزیز ایران 
بدانند کارکنان خدوم شــرکت ملی نفت ایران با تمام توان در حال کار و تالش 

برای رفاه و آرامش مردم هستند.  صدا و سیما


