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معاون وزیر راه اعالم کرد

«مردم ساالری آنالین» گزارش میدهد

کاهش  1/5ساعته مسیر تهران -شمال

قطعــه اول آزادراه تهران-شــمال ظهر روزگذشــته به
بهرهبرداری آزمایشی رسید.قطعه اول آزادراه تهران -شمال
حد فاصل تهران تا شهرســتانک بــا حضور معاون وزیر راه
و شهرســازی و معاون بنیاد مســتضعفان به بهره برداری
آزمایشــی رسید.بر این اســاس ،اولین خودرو وارد آزادراه
تهران شمال شد تا مسیر تهران تا چالوس کاهش پیدا کند.
سرعت مجاز در طول این مسیر  ۸۰کیلومتر در ساعت و در
تونلها  ۷۰کیلومتر در ساعت خواهد بود.قرار است افتتاح
رســمی این آزادراه اوایل اسفند با حضور رئیس جمهوری
انجام شود.خودروها دیروز و امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۲
تا  ۱۴امکان تردد در این آزادراه را داشــته اند .معاون وزیر
راه و شهرســازی در مراسم بهره برداری آزمایشی از قطعه
اول تهران -شمال گفت :با بهرهبرداری از قطعه اول آزادراه
تهران -شــمال ،مسافت تهران تا چالوس یک ساعت و نیم
کاهش مییابد.
خیراهلل خادمی ادامه داد :به دستور رئیسجمهوری این
بخش به بهره برداری آزمایشی رسید تا با بررسی مراحل و
آمادگی این قطعه ،افتتاح رســمی در نیمه اسفندماه انجام
شود .مدیرعامل شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
افزود :آزادراه تهران -شــمال پروژهای ملی است و با توجه
به اقدامات انجام شــده در این پروژه میتواند نقطه عطفی
در راه سازی کشور باشــد.وی تاکید کرد :با توجه به زمان
کوتاه برای بهره برداری آزمایشــی ،کل مسیر برف روبی و
ایمن سازی شده و پلیس نیز آمادگی عبور خودروها را تایید
کرده است.به گفته خادمی ،دریافت عوارض در این آزادراه،
الکترونیکی خواهد بود اما در ایــن دو روز که بهرهبرداری
ازمایشی انجام میشــود ،عوارضی دریافت نمیشود.وی با
اشــاره به اینکه عوارض هنوز تعیین نشده ،ادامه داد :بهره
برداری از قطعه اول ،زمان تردد بین تهران تا چالوس۱.۵ ،
ساعت کاهش پیدا میکند.

معــاون وزیر راه تاکید کرد :ارزش روز قطعه اول آزادراه
تهران -شــمال  ۱۰هــزار میلیارد تومان اســت«.منوچهر
خواجه دلویی» ،معاون بنیاد مستضعفان نیز در این مراسم
با تاکید بر اینکه روشنایی مسیر و تهویه تونلها برقرار است،
گفت :ســازه و ورودیهای تونلها نقش ایمنی برای ریزش
دارد و در عیــن حال به گونه ای طراحی شــده که زیبایی
مســیر را بیشتر کند.وی افزود :این ســازهها عالوه بر انکه
خطر ریزش را کاهش میدهد ،همچنین بستر رودخانه کن
را ایمن میکند .همچنیــن «نوراهلل خادم» رئیس پلیس
راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در این مراسم ،با اشاره
به اینکه پلیس تهران بزرگ دو ایستگاه موقت تعبیه کرده
اســت ،گفت :با افتتاح رسمی این پروژه یک پاسگاه پلیس
نیز در مسیر ایجاد خواهد شد .وی ادامه داد :سرعت عبور

خودرو

کروز میتواند یکی از بهترینهای منطقه شود

پیروز حناچی شهردار تهران و هیئت همراه وی از فعالیتها ،خطوط تولید،
مراکز طراحی و تولید دســتگاههای صنعتی شرکت صنیع تولیدی کروز بازدید
کردند .به گزارش «مردمساالری آنالین» ،به تازگی پیروز حناچی شهردار تهران
به همراه گروهی از مدیران شهرداری از جمله سید منافهاشمی مشاور شهردار
در امور توسعه منابع مالی ،پیمان سنندجی مشاور شهردار در امور حمل و نقل،
یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک ،شهر آیین مسئول دفتر
حوزه ریاست و محمود ترفع مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از سایت شماره
 2شــرکت کروز ،فعالیتها ،خطوط تولید ،مراکز طراحی و تولید دستگاههای
صنعتی این بنگاه اقتصادی بازدید به عمل آوردند.در این بازدید که با توضیحات
مدیــران بخشهای مختلف همراه بود ،پیروز حناچــی و هیئت همراه با نحوه
فعالیتها ،مدیریت بهرهوری و نظارت بر کیفیت در این شــرکت آشــنا شدند.
شــهردار تهران در حاشــیه این بازدید ابراز امیدواری کرد؛ کروز میتواند برای
پلتفرمهای مشترک خودروها ،یکی از بهترینهای منطقه شود و حتی در حوزه
صادرات بسیاری از کارخانههای مطرح جهانی نیز میتوانند از قطعاتش استفاده
کنند.پیروز حناچی در حاشــیه بازدید از ســایت شماره  2شرکت قطعه سازی
کروز گفت :در هر صورت با قابلیتی که در شــرکت کروز مشــاهده کردیم ،این
امر نشــان دهنده یک حرکت با برنامه و مستمری است که میتواند بسیاری از
نیازهای خودروسازی را برطرف کند.وی ضمن تبریک به مدیران گروه کروز در
خصوص عملکرد بسیار باالی این شرکت قطعه سازی اظهار کرد :برای آشنایی با
قابلیتهای کروز اینجا حاضر شدیم و آنچه مشاهده کردیم بسیار فراتر از تصوری

خودروها در این محور  ۸۰کیلومتر و در تونلها  ۷۰کیلومتر
در ساعت است.خادم خاطرنشان کرد که کوهستانی بودن و
رعایت ایمنی ،دلیل پایین بودن سرعت است.

صف کشیدن خودروها
برای ورود به بزرگراه تهران  -شمال

از روز چهارشــنبه ( ۲۳بهمن) ،بهرهبرداری آزمایشــی
از خــط یک ایــن آزادراه آغاز و این پروژه اوایل اســفند،
بهرهبرداری رسمی خواهد شد .نکته قابل توجه آن است که
با توجه به اعالم رئیس جمهوری مبنی بر افتتاح آزمایشی
این آزاد راه از امروز ،صف خودروها برای ورود به این آزادراه
تشــکیل شده است تا در زمانی کوتاه تر به چالوس برسند.
منطقه یک آزادراه تهران  -شــمال تــا دقایقی دیگر برای
عبور مردم باز میشود و عوارض آن نیز رقمی کمتر از ۵۰

بود که در قبل داشــتیم .عملکرد بسیار باالی شرکت کروز به طور حتم نتیجه
یک تالش و برنامه ریزی مســتمر و بیش از 3دهه بوده و آرزوی موفقیت برای
این مجموعه داریم.حناچی در خصوص برنامه شهرداری تهران برای همکاری با
شرکت قطعه سازی کروز تصریح کرد :هم اکنون در حوزه حمل و نقل عمومی
از جمله اتوبوس ،مینی بوس و طراحیهایی که بر روی وانتهای شــهری انجام
میشود مذاکراتی با مدیران این شرکت صورت گرفته تا در بخشهای بعدی به
نتیجه برسیم.

روابط تو در تو دولتیها با خودروسازی

در حالی شرکتهای خودروسازی از کمبود نقدینگی و مشکالت واردات مواد
و قطعات مورد نیاز رنج میبرند که بخشی از منابع و نیروی انسانی آنان در قالب
شرکتهای زیرمجموعه صرف فعالیتهای غیرمرتبط میشود.پدیده بنگاه داری
که یکی از اصلی ترین تبعات ســاختار شبه دولتی صنعت خودروسازی است نه
تنها اثر قابل توجهی در عملکرد مرتبط با تولید خودرو نداشته بلکه گاها سبب
بلوکه شــدن سرمایهها شده است.به گزارش خط بازار ،به طور مثال شرکت تام
ایران خودرو که یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو است،
عالوه بر فعالیت خودرویی به فعالیتهای دیگــری میپردازد که ضرورت آنان
محل سوال است.طبق اسناد رسمی فعالیت این شرکت در حوزههای مختلف از
جمله خودروسازی ،اتوماسیون صنعتی ،حمل و نقل ،سرمایه گذاری در بورس،
پتروشــیمی ،نیرو ،زیرساخت و صنایع معدنی .گویی این شرکت یک هلدینگ
اقتصادی اســت که در بخشهای مختلفی فعالیت میکند .نگاهی به برخی از

وضعیت مبهم  29واحد مسکونی
تعاونی ایثارگران صنعت نفت و گاز

هزار تومان اعالم شده است.وزیر راه و شهرسازی  ۲۰بهمن
از افتتاح آزاد راه تهران  -شمال در روزهای آینده خبر داد
و گفــت :این آزاد راه کــه ارزش مالی آن  ۱۰هزار میلیارد
تومان است با حضور رئیسجمهوری افتتاح میشود.آزادراه
تهران-شمال به طول  ۱۲۱کیلومتر شامل چهار قطعه است
که مراحل مطالعاتی آن از ســال  ۱۳۵۳آغاز شده و حدود
 ۲۰سال از اجرای عملیات ساخت آن میگذرد ،قطعه اول از
تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان
شــروع میشود و در امتداد دره کن پس از عبور از حاشیه
روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور
کرده و ســپس توسط تونل بلند تالون به طول  ۴۸۷۰متر
این رشــته کوه را قطع کرده و در دامنههای شمالی آن در
منطقه دو آب شهرستانک قرار میگیرد.
از آن پس ،مســیر به موازات جاده قدیم کرج -چالوس
امتــداد مییابد و در دره ســرهنگ وارد تونل البرز بطول
 ۶۴۰۰متر شــده و در پل زنگوله خارج میشــود ،سپس
با عبــور از ارتفاعات البرز به مــوازات جاده موجود کرج -
چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع
غیر همسطح به کمربندی چالوس -تنکابن متصل میشود.
کوتاه شدن  ۶۵کیلومتری مسیر ،کاهش زمان سفر ،ایجاد
راه ارتباطی ســریع و ایمن برای چهار فصل سال ،افزایش
ظرفیت عبور نســبت به راه فعلی ،صرفه جویی در مصرف
سوخت ،کاهش آلودگی هوا ناشی از بهبود وضعیت ترافیک،
توسعه صنعت گردشــگری و صنایع کشاورزی و تبدیلی و
اشتغالزایی از مهم ترین مزیتهای بهرهبرداری از این آزاد
راه است.
آزادراه تهران  -شمال دارای  ۲خط (در فرازهای تند ۳
خط) در هر باند است و حداکثر شیب طولی مسیر  ۶درصد،
حداقل شعاع قوسها ۴۰۰متر و میانگین سرعت سیر ۸۰
کیلومتر در ساعت است.

مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا با اشاره به فراهم شدن امکان تولید ۳
هزار دستگاه از محصوالت خانواده رنو ،گفت :با ترخیص این قطعات و همچنین
همــکاری برخی قطعهســازان داخلی ،پارس خودرو تولید تعــداد محدودی از
محصوالت رنو را آغاز کرد.به گزارش ســایپا« ،سید جواد سلیمانی» در حاشیه
مراسم تحویل  ۴۰۰هزارمین محصول سایپا در سال  ۹۸گفت :امروز توانستیم با
تالش و همت مجموعه همکارانم در گروه سایپا۴۰۰ ،هزارمین خودرو را تحویل
مشــتری دهیم که این امر نشــان میدهد ادعای عدم تحویل یا تحویل قطره
چکانی خودرو توســط خودروسازان به بازار نادرست ،ناآگاهانه و کذب است.وی
در ادامه با اشاره به فراهم آمدن امکان تولید حدود  ۳هزار دستگاه از محصوالت
خانــواده رنو در پارس خودرو افزود :ترخیص این قطعات از گمرک که از دوران
ش و پیگیری فراوان صورت گرفت و با همکاری
قبل از تحریــم مانده بود با تال 
برخی قطعهســازان داخلی ،پارس خودرو تولیــد تعداد محدودی از محصوالت
رنــو را آغاز کرد تا پس از تولید ،براســاس عدالت ،رعایت حق هر مشــتری و
ِ
اولویت ثبتنام در اختیار مشتریان قرار گیرد.مدیرعامل گروه سایپا اظهار کرد:
بــرای تامین انتظارات هموطنان و ایجاد تنوع در ســبد محصوالت ،با برگزاری
گردهمائی زنجیره تامین ،هماهنگیهای الزم برای آغاز تولید انبوه نخســتین
محصول پلتفرم  SP۱۰۰سایپا را فراهم آوردهایم تا از سال آینده وارد بازار شود.

خصوصیات آخرین سکوی بخش
فراساحل
فاز  14پارس جنوبی

سکوی اقماری  ،14Dیک سازه عظیم گازی
با وزن  2400تن است .این سازه غولپیکر پس
از پایان عملیات ســاخت در شرکت صنعتی
دریایی ایران (صدرا) ،با پیشرفت فیزیکی ۹۸
درصد روی بارج  FLB۱۲۴بارگیری شــد و
یارد صدرا را به مقصد پارس جنوبی ترک کرد.
تمام مراحل ســاخت ،بارگیری ،حمل و نصب
این سکوی گاز توســط کارگران و مهندسان

متوقف نشده ،بلکه توسعه این صنعت همچنان
با قوت تمام پیگیری میشــود .توسعه میدان
عظیم گازی پارس جنوبی ،نماد توسعه صنعتی
در ایران پس از انقالب اســت .در دشوارترین
شــرایط تحریمی ،نه تنها طرحهای توسعهای
در بزرگتریــن میــدان گازی دنیــا معطل و
بالتکلیف نمانده بلکه با استفاده از ظرفیتهای
و توانمندیهــای عظیم داخلــی ،افتخارات
جدیــدی خلق شــده و بر میــزان تابآوری
اقتصاد ایران و بازدارندگی اقتصادی آن ،افزوده
شده است.

توسعه در پارس جنوبی تعطیلی
نمیشناسد

در سال  ،98توســعه زنجیره دوم فازهای
 ۲۲تــا  ۲۴پارس جنوبی با نصب دو ســکوی
 ۲۳و  24Bادامه یافت .ســکوی فاز  ۲۳پارس
جنوبی  ۲۱آبانماه امســال در موقعیت خود
در آبهــای خلیج فارس قــرار گرفت و نیمه
دیماه ارسال گاز آن با ظرفیت  ۱۴.۲میلیون
مترمکعب گاز به پاالیشگاه این فازها آغاز شد.
ســکوی  Bفاز  ۲۴نیز  ۲۴آبانماه سال جاری
و با ظرفیت مشــابه سکوی فاز  ۲۳نصب شد
و ارســال گاز آن به پاالیشــگاه به زودی آغاز
میشــود .در مورد زنجیره نخســت این فازها
نیز باید گفت که زنجیــره اول فازهای  ۲۲تا
 ۲۴پارس جنوبی ۲۶اســفندماه ســال  97با
حضور حسن روحانی ،رئیس جمهور کشور و
وزیر نفت عملیاتی شد و این زنجیره ،افزایش
برداشــت روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز از
میدان گازی مشترک پارس جنوبی را به همراه
داشت .هدف از توسعه فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس
جنوبی تولید روزانه  ۵۶میلیون متر مکعب گاز
ترش ۷۵ ،هزار بشــکه میعانــاتگازی و ۴۰۰
تن گوگرد و تولید ســاالنه یک میلیون و ۵۰
هزار تــن گاز مایع الپیجی (پروپان و بوتان)
و یک میلیون تن اتان بهمنظور تامین خوراک
واحدهای پتروشیمی است.
بعد از نصب دو سکوی  ۲۳و  24Bفازهای
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی ،در سال جاری نوبت
به ســکوی اقماری  14Dبخش فراساحل فاز
 14رسید که همانطور که اشاره کردیم ،این
سازه غولپیکر آهنین روز  12بهمن همزمان
با آغاز دهه فجر روی جکت خود در چهارمین
موقعیت برداشــت گاز طرح توســعه فاز ۱۴
پارس جنوبی نصب شد .در سال جاری پس از
توســعه زنجیره دوم فازهای  22تا  24و نصب
آخرین سکوی بخش فراساحل فاز  ،14نوبت
به فاز  13پارس جنوبی خواهد رسید .زنجیره
نخســت فاز  13نیز همانند فازهای  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی ،اســفندماه پارسال و با حضور
رئیس جمهور و وزیر نفــت مورد بهرهبرداری
قرار گرفت و در مدار تولید قرار گرفت .فاز 13
پارس جنوبی ،هماکنون ظرفیت برداشت روزانه
 ۲۸میلیون مترمکعب گاز را داراست .در ادامه
توسعه فاز  ،13دو سکوی  Aو  Cاین فاز طبق

«من در شــروع جنــگ تحمیلی فرمانــدار آبادن بودم .ما بــا کمک مردم،
رزمندگان و ســپاه ،آبادان و خرمشــهر را حفظ کردیم ،صدام  7بار به خرمشهر
حمله کرد و ما آنها را پس زدیم و شــهر را حفــظ کنیم .حاال ملک خودمان را
بنیاد تعاون ناجا گرفته و  13ســال گذشــته و نمیتوانیم آن را پس بگیریم».
اینها را فریور باتمانقلیچ از اعضای تعاونی مســکن ایثارگران صنعت نفت و گاز
میگوید .به گزارش «مردم ساالری آنالین» تعدادی از اعضای تعاونی ایثارگران
صنعت نفت و گاز از سال  81تا به حال در انتظار دریافت واحدهای خود هستند.
این تعاونی که با ســهامداری تعدادی از کارمندان شرکت ملی گاز ایران و بعضا
شرکت ملی نفت ،بهصورت چندمنظوره در حال فعالیت بوده ،در سال  1380در
زمینی به وسعت 17هزار مترمربع در مهرشهر کرج ساخت مجتمع مسکونی با
نام «گلســتان» را آغاز میکند .مجتمعی شامل 280واحد در قالب  16بلوک .
این مجتمع قرار بود تا پایان سال  1381به صاحبان تحویل تحویل داده شود ،اما
صاحبان بلوک  16همچنان درگیر واحدهای خود هستند .اما داستان چیست؟
این تعاونی در رشتههای مختلف از جمله پیمانکاری نفت و گاز هم فعالیت داشته
اســت ،در همین راستا در یکی از پروژههای خود در منطقه تنگ بیجار تعدادی
ماشین االت پروژههای از قرارگاه خاتم االنبیاء اجاره کرد .در انتهای پروژه مبلغ
را به قرارگاه خاتم بدهکار میشــود .قرارگاه خاتم االنبیاء برای وصول طلب خود
چک تضمین تعهدات تعاونی را به اجرا میگذارد و بعنوان اموال تعاونی ،قطعاتی
از زمینهای مجتمع مســکونی که قبال مردم خریده بودند را توقیف و به دادگاه
برای مزایده معرفی میکند .در ایــن مزایده ،بنیاد تعاون ناجا  ۲دانگ از عرصه
بلوک  16را خریدی میکند ،که با توجه به اینکه بلوک  ۱۶در مرحله نصب درب
و پنجره بود و کســی در آن ساکن نبوده است ،بنیادتعاون ناجا  ۶دانگ زمین و
اعیان ساخته شده متعلق به مردم همه را تصرف میکند .حاال صاحبان واحدهای
بلوک  13 ،16سال است که برای دریافت واحدهای خود با بنیاد تعاون ناجا در
کشوقوس هستند.

ترخیص قطعات  ۳هزار دستگاه خودروی رنو
از گمرک

پارس جنوبی؛ نماد توسعه صنعتی در دوران پس از انقالب
بیگمان توسعه میدان گازی پارس جنوبی،
برجســتهترین اقدام صنعتــی در تاریخ پس
از انقــاب بوده اســت .در آخریــن تحول در
بزرگترین میدان گازی جهان ،آخرین سکوی
بخش فراساحل طرح توســعه فاز  ۱۴میدان
گازی پارسجنوبی در مرز مشترک آبی ایران
و قطر در خلیجفارس نصب شد .با بهرهبرداری
از این سکوی گازی ،ظرفیت تولید گاز کشور
در میدان عظیم گازی پارس جنوبی به حدود
 ۷۰۰میلیون مترمکعب در روز میرسد.
به گزارش «مردمساالری آنالین» ،سکوی
اقماری  ،14Dدر روز  ۱۲بهمنماه روی جکت
خود در چهارمین موقعیت برداشت گاز طرح
توســعه فاز  ۱۴پارس جنوبی نصب شد .نصب
این ســکو را میتوان آخرین گام در توســعه
بخش فراســاحل پارس جنوبی ،بــه جز فاز
 11دانســت .توسعه پارس و جنوبی در دولت
تدبیر و امید ،رشد شــتابانی به خود گرفت و
با بهرهبرداری از این ســکوی جدید در 105
کیلومتری ســاحل کنــگان در دریای خلیج
فارس قرار گرفته ،ظرفیت تولید گاز در میدان
عظیم پارس جنوبی به حــدود  700میلیون
مترمکعــب در روز میرســد .ظرفیت تولید
گاز از ســکوی اقمــاری  14.2 ،14Dمیلیون
مترمکعب در روز اســت و این سکو به تنهایی
توانایی تأمین گاز یک استان کشور را داراست.
بهرهبرداری از این ســکو باعث خواهد شد تا
ظرفیت برداشــت گاز غنی از موقعیت مخزنی
فاز  ۱۴پارس جنوبی به  56میلیون مترمکعب
در روز برسد .سکوی  Bفاز  ۱۴پارس جنوبی
نخستین سکویی بود که سال جاری در تیرماه
در موقعیت خود در آبهای خلیج فارس نصب
شــد و هماکنون با ظرفیت تولید روزانه ۱۴.۲
میلیون مترمکعب در مدار تولید قرار دارد .به
گفته محمدمهدی توســلیپور ،مجری طرح
توســعه فاز  ۱۴پارس جنوبــی ،تولید آخرین
ســکوی بخش فراســاحل فاز  14نیز تا پایان
ســال در مدار قرار میگیــرد .در مجموع در
حال حاضر  ۴۲میلیــون مترمکعب گاز از فاز
 ۱۴پارس جنوبی برداشت و به خشکی منتقل
میشــود .پیشرفت پاالیشــگاه فاز  14پارس
جنوبی در بخش مهندســی بــه بیش از ۹۰
درصد رسیده و انتظار میرود حداکثر تا سال
 ۹۹این پاالیشگاه در مدار قرار گیرد.

خاطره میرزا

مشتریان این شرکت خود گویا بسیاری از مسائل است.

«مردمساالری آنالین» گزارش میدهد

ایرانی صورت گرفته است.
محمدمهــدی توســلیپور ،مجــری طرح
توســعه فاز  ۱۴پارس جنوبــی ،فعالیتهای
هوکآپ ،راهاندازی و بهرهبرداری از ســکوی
اقماری  14Dرا آخرین اقدام در تکمیل بخش
فراســاحل فاز  ۱۴عنوان کرده و در این مورد
گفته اســت :انتظار میرود با تالش کارکنان
گروه راهاندازی ،این ســکو تا پایان امسال در
مــدار تولید قرار گیــرد ، .هماکنون در بخش
فراساحل ،سه ســکوی  14B ،14Aو 14C
در مجمــوع با ظرفیت برداشــت  ۴۲میلیون
مترمکعب گاز به همراه دو رشته خطوط لوله
 ۳۲اینــچ اصلی و یک خط لوله درون میدانی
در مــدار تولید قرار گرفته اســت .با تکمیل و
بهرهبرداری کامل از طرح توسعه فاز  ۱۴پارس
جنوبــی ،روزانه  ۵۰میلیون متــر مکعب گاز
شــیرین ۷۵ ،هزار بشکه میعانات گازی۴۰۰ ،
تن گوگرد و ســاالنه یک میلیون تن گاز مایع
و یک میلیون تن گاز اتان فرآوری خواهد شد.
آخرین ســکوی بخش فراســاحل فاز 14
پارس جنوبی بــا ارزش بیش از  140میلیون
دالر در شــرکت صدرا ســاخته شــده است.
ســاخت این ســکو با صرفهجویی ارزی40 ،
درصد کاهش ارزبری داشــته و این سکو 57
میلیون دالر ارزانتر از شــرکتهای خارجی
ساخته شده است.
محسن صمدی مدیرعامل شرکت صدرا در
مورد آخرین ســکوی بخش فراساحل فاز 14
پارس جنوبی گفته است :سکوی اقماری 14D
پارس جنوبی در حوزههای طراحی و ســاخت
کام ً
ال ایرانی اســت و  60درصد تجهیزات آن
در کارخانههای ایرانی ساخته شده است .وزن
سازه این ســکو  2400تن است که تجهیزات
نصب شــده جانبی آن ،وزن این ســکو را به
 3300تن میرساند .مدیرعامل شرکت صدرا
همچنین در مورد استفاده از توانمندی داخلی
در ســاخت و نصب این ســکوی گازی گفته
اســت :تمام امکانات و تجهیزاتی که در بخش
بارگیری ،حمل و نصب این سکو استفاده شده
توسط یک شــرکت زیرمجموعه صدرا به نام
شــرکت فناوری آبهای عمیق تأمین شــده
که این ظرفیت داخلی و بومیســازی شــده
اســت .این ظرفیت سبب شــد که جایگزین
شــرکتهای خارجی شــویم که در گذشته
نیازمند ساخت ســکوها توسط این شرکتها
بودیم و با بومیسازی در بخش ساخت ،حمل
و نصب و لجســتیک توانستیم با توانمندی و
اتکا به ظرفیت داخلی ،تمام عملیات را به انجام
برسانیم.
ســکوی اقماری  14Dدر حالــی در مرز
مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس نصب
شد که ایران تحت تحریمهای خصمانه دولت
آمریکا قرار دارد .نصب این سکو نشان میدهد
که اقدامات توسعهای صنعت نفت و گاز کشور
حتی در شرایط ســخت تحریمی نیز نه تنها
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برنامه تا پایان ســال جــاری در موقعیتهای
خود در آبهای خلیج فارس نصب میشــود.
مدیرعامل شرکت صدرا در مورد این دو سکو
گفته اســت که دو سکوی باقیمانده مربوط به
فاز  13پارس جنوبی حداکثر تا  20روز آینده
نسبت به بارگیری و نصب آن در میدان گازی
پــارس جنوبی اقدام میشــود .باید گفت که
هدف از طرح توســعه فاز  ١٣پارس جنوبی،
دستیابی به تولید روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب
گاز غنی ۷۵ ،هزار بشکه میعانات گازی٤٠٠ ،
تن گوگرد و همچنین ســاالنه یک میلیون و
 ۱۰۰هزار تن گازمایع به همراه یک میلیون تن
گاز اتان اســت .در واقع ،با عملیاتی شدن این
طرحهای توسعه ،امسال نیز یک کارنامه موفق
در زمینه توســعه میــدان عظیم گازی پارس
جنوبی ،ثبت خواهد شــد .میدان عظیم گازی
پارس جنوبی ،پایه گازرسانی به سراسر کشور و
تأمین گاز مورد نیاز خانههای مردم در شهرها
و روستاهای مختلف بوده است .عالوه بر این،
توسعه این میدان عظیم گازی ،توسعه صنعت
پتروشــیمی کشــور و افزایش ظرفیت تولید
بنزین با بهرهبرداری از پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس را نیز به همراه داشته است .در کنار این،
باید اشاره کنیم که افزایش تولید گاز کشور ،با
تأسیس نیروگاههای گازی ،افزایش تولید برق
و حتی صادرات آن را نیز در پی داشــته و به
همه این موارد باید خو ِد صادرات گاز به برخی
کشورهای همسایه را نیز اضافه کنیم.
میــدان عظیم گازی پارس جنوبی در حال
حاضر نه تنها بخشــی جداییناپذیر از اقتصاد
ایران است بلکه پایهای است که بخش کالنی
از توســعه اقتصادی و صنعتــی دوران پس از
انقالب ،با اتکاء به ظرفیتهای آن ایجاد شده
است .این ظرفیتها همچنان در حال بالفعل
شدن اســت .محمد مشــکینفام ،مدیرعامل
شــرکت نفت و گاز پارس گفته اســت که تا
پایان امسال  ۴۰میلیون متر مکعب به ظرفیت
تولید گاز میدان پارس جنوبی اضافه میشود.
به گفته وی ،اکنــون روزانه  ۶۳۰میلیون متر
مکعــب گاز در میدان پــارس جنوبی تولید
میشــود که  ۷۰درصد گاز موردنیاز کشــور
است .طبق برنامهریزیهای صورت گرفته قرار

است که تا سال آینده پاالیشگاه فاز  ۱۴تکمیل
شــود و واحد اول فاز  ۱۱پارس جنوبی هم تا
پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری میرسد.
از سال  92تاکنون ،با شتاب گرفتن توسعه
میدان گازی پارس جنوبی ،ظرفیت تولید گاز از
این میدان  2.4برابر شده است که یک موفقیت
عظیم محسوب میشود .با افزایش تولید گاز از
پارس جنوبی ،ایران در برداشــت روزانه گاز از
قطر پیشی گرفته است .حجم ذخیره درجای
گاز طبیعی میدان پارس جنوبی در حدود ۵۱
تریلیون مترمکعب و ذخیره قابل برداشت آن
 ۳۶تریلیون مترمکعب برآورد میشــود .قطر
حدود  600میلیــون مترمکعب در روز از این
میدان مشــترک ،گاز برداشت میکند .پیشی
گرفتــن ایران از قطر در برداشــت روزانه گاز
از این میدان ،یک موفقیت عظیم اســت؛ چرا
که ایران علیرغم تحریمها در شــرایط بسیار
ســخت ،بخش ایرانی میدان را توسعه داده اما
قطر در تمام این ســالها هیچ محدودیتی در
همکاری با شــرکتهای خارجی و همچنین
دسترسی به سرمایه و تکنولوژی نداشته است.
مساحت میدان گازی پارس جنوبی۹۷۰۰ ،
کیلومتر مربع اســت که  ۳۷۰۰کیلومتر مربع
آن در آبهــای ســرزمینی ایــران و ۶۰۰۰
کیلومتر مربع آن در آبهای ســرزمینی قطر
قرار دارد .ذخیره بخــش ایرانی میدان ۱۳٫۳
تریلیــون مترمکعب گاز درجــا و  ۱۹میلیارد
بشــکه میعانات گازی ( ۹میلیارد بشکه قابل
برداشــت) اســت که  ۵۰درصد ذخایر گازی
ایران و  ۸درصــد از ذخایر گازی جهان را در
خود جای دادهاســت .ذخیــره بخش قطری
میــدان  ۳۷تریلیون مترمکعــب گاز درجا و
 ۲۶تریلیــون مترمکعب گاز قابل برداشــت و
 ۳۰میلیارد بشکه میعانات گازی ( ۱۰میلیارد
بشکه قابل برداشت) اســت ،که معادل 99.9
درصد ذخایر گازی قطــر و  ۲۱درصد ذخایر
گازی جهان است .تولید گاز طبیعی از میدان
گازی پــارس جنوبی از ســال  ۱۳۸۰با تولید
حدود دو میلیــون مترمکعب در روز در طرف
ایرانی آغاز شد و از آن زمان تاکنون ،این میدان
عظیم گازی ،سهم بزرگی در توسعه اقتصادی
ایران و ایجاد مشاغل پایدار داشته است.

فریور باتمانقلیــچ که از اعضای تعاونی ایثارگران صنعت نفت و گاز و یکی از
صاحبان واحدهای بلوک  16است ،در گفتوگو با «مردمساالری آنالین» با اشاره
به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی ناجــا  29واحد از  280واحد بنیاد تعاونی
ایثارگران صنعت نفت و گاز را غصب کرده است گفت :بنیاد تعاون ناجا از اعضای
تعاونی پول گرفته و مال غیر را به آنها فروخته اســت .باتمانقلیچ در ادامه افزود:
یکبار به شورای حل اختالف گوهردشت شکایت کردیم ،حکم گرفتیم که واحدها
تخلیه شــود در این حکم نوشته شــده است که کل  29واحدی که غصب شده
است باید به اعضای تعاونی ایثارگران صنعت نفت و گاز برگردد؛ اما بنیاد تعاون
ناجا و با تحت فشــار قرار دادن قاضی حکم را لغو کردند؛ ما بار دیگر به دادگاه
شــماره  2کرج شکایت کردیم و حکم بدوی و حکم تجدید نظر گرفتهتیم ،آنها
مانند بار قبل اعتراض ثالث دادهاند ،قاضی حکم را رد کرد ،یکبار دیگر اعتراض
کردنــد و قاضی دیگری حکــم رفع ابهام داد .وی معتقد اســت که این افراد با
برگــزاری یک مزایده صوری صاحب این  29واحد شــدهاند ،مدیرعامل تعاونی
صنعت نفت و گاز به آنها اعالم کرده بود که اگر پولی طلبکار هســتند در مورد
آن صحبت شود و دریافت کنند ،اما قبول نکردند .باتمانقلیچ که در اوایل جنگ
تحمیلی فرماندار آبادان بوده است در ادامه توضیح داد که بنیاد تعاون ناجا یک
ســند مجعول گرفتهاند که در آن  2دانگ از  6دانگ عرصه بلوک  16ثبت شده
است ،حاال به خاطر این  2دانگ  6دانگ اعیان را غصب کردهاند .حتی اگر ادعای
آنها درست باشد و  2دانگ از عرصه داشته باشند باید به اندازه همان  2دانگ که
نهایتا  5واحد میشود به آنها تعلق میگیرد ،چرا  29واحد را غصب کردهاند؟ او
با بیان اینکه ما دوباره شکایت کردیم افزود :دادستان قبل که با آنها تبانی کرده
بود ،عوض کردند ،همینطور مســئول اجرای احکام و رئیس دادگســتریای که
چندبار به او شکایت نوشت ه بودیم را نیز عوض کردند .باتمانقلیچ گفت :حدود یک
اســت که دادستان جدید سرکار آمده است ،با حضور وکیل بنیاد تعاونی ناجا و
برخی از اعضای تعاونی ما داســتان را برایش شرح دادیم ،توضیح دادیم که اینها
 2دانگ عرصه دارند اما  6دانگ اعیان را تصرف کردهاند ،بنیاد تعاونی ناجا ابتدا
انکار میکردند که بعد ثابت شــد که اگر سند که در دست دارند درست باشد 2
دانگ عرصه متعلق به آنهاست .وی با اشاره به اینکه حاال از ما حکم ابطال سند
میخواهند گفت ما برای دادســتان توضیح دادیم که این سند مجعول است ،در
ســند نوشته شده است که این سند افراز شده است(مفروضا و مشاعا) ،اما هنوز
هیچ اقدامی نشده است( .افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع
تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک است) .باتمانقلیچ از نامهنگاری با مسئولین
کشــوری خبر داد و گفت :ما به  19مقام کشــوری نامه نوشتیم؛ رهبر ،رئیس
جمهور ،رئیس مجلس ،اصل  90مجلس ،معاون رئیس جمهور ،قوه قضائیه  ،نایب
رئیس مجلس ،وزیر نفت  .نوشتیم که تعاونی رسمیت داشته است که مردم اسم
نوشتهاند .ولی تا به حاال کسی به ما کمکی نکرده است .حتی نامههای ما که به
رئیس دادگســتری میرسد و او به اجرای احکام ابالغ میکند ،اما اجرای احکام
حکم را اجرا نمیکند .نماینده اعضای بلوک  16با اشاره به اینکه  13سال است
که اینها ساختمانی که ساخته شده بوده است را غصب کردهاند گفت :ما سال 80
پول واریز کردیم و قرار بوده تا پایان  81به ما واحد تحویل داده شــود ،دو سالی
طول کشــید ما شاهد مراحل ساخت بودیم و واحدها را به خانوادههایمان نشان
دادیم ،در مرحله نهایی که قرار گرفت اینها آمدند و واحدهای ما را غصب کردند.
باتمانقلیچ در ادامه گفت :از حدود  5سال پیش و بعد از مراجعه به شورای حل
اختالف حکم تخلیه گرفتیم .اواخر اســفند هم بود که به کالنتری  22مهرشهر
رفتیم با نماینده کالنتری حکم را ابالغ کردیم ،مهلت داده شد که تا  15فروردین
باید واحدها تخلیه شود ،که متاسفانه اینها سراغ قاضی رفتند و تحت فشار قرار
دادن او حکــم را برگرداندند .به گفته وی آنها االن هم میخواهند همین کار را
بکنند ،اما خوشبختانه قاضی و مستشاری دادگاه شماره  2که این حکم را صادر
کردند این کار را نکردهاند ،آنها  4بار رفتند قاضی را تحت فشار گذاشتند و قاضی
حکم را عوض نکرده اســت.؛ قاضی تاکید کرده که باید واحدها برگردانند شود و
اگر آنها حقی دارند به دادگاه حقوقی شکایت کنند .که اینها حکم دادگاه را اجرا
نمیکنند و تمرد میکنند .باتمانقلیچ در پایان به خبرنگار ما گفت« :من در شروع
جنگ تحمیلی فرماندار آبادن بودم .ما با کمک مردم ،رزمندگان و سپاه آبادان و
خرمشهر را حفظ کردیم ،صدام  7بار به خرمشهر حمله کرد و ما آنها را پس زدیم
و شــهر را حفظ کنیم .حاال ملک خودمان را بنیاد تعاون ناجا غصب کرده است،
 13سال گذشته و نمیتوانیم آن را پس بگیریم».
بانک و بیمه

روشهای دریافت رمز پویا
برای کارتهای بانکپاسارگاد
بانک پاسارگاد همگام با نظام بانکی کشور ،برای ارتقای امنیت در پرداختهای
اینترنتی ،امکان دریافت رمز پویا را برای مشتریان دارند ه تلفنهای همراه هوشمند
و غیرهوشمند فراهم کردهاست.به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،با توجه به
آنکه پرداختهای اینترنتی با مبالغ بیش از یک میلیون ریال در شبانهروز ،تنها از
طریق رمز پویا امکانپذیر است ،مشتریان بانک پاسارگاد میتوانند از روشهای
مختلف نســبت به دریافت این نوع رمز اقــدام کنند.به این ترتیب که دارندگان
کارتهــای نقدی بانکپاســارگاد ،در هنگام انجــام تراکنشهای غیرحضوری،
میتوانند با فشــردن دکم ه «درخواســت رمز پویا» در درگاههای پرداخت ،رمز
دوم پویــا را بهصورت پیامک دریافت کنند .همچنین دریافت رمز پویا از طریق
ک پاسارگاد ،سامان ه بانکداری مجازی و کد دستوری *720*6#
برنام ه همراهبان 
نیز امکانپذیر است .همچنین در هنگام انتقال وجه و پرداخت کارتی در همراه
بانک ،امکان دریافت رمز پویا به صورت جداگانه وجود دارد .براساس این خبر ،با
توجه به رواج انجام پرداختهای غیرحضوری و اینترنتی ،سرقت اطالعات کارت
(فیشینگ) و سوء استفاده از آن نیز توسط افراد سودجو افزایش یافته است.

