مبادی غیررسمی را دریابیم
محمدرضا نادری

معاون سابق فنی
گمرک ایران

الزم است ابتدا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد
که نی��روی انتظامی میخواهد با چ��ه برنامهای
در گمرکات مرزها حضور پی��دا کند؟ یعنی قرار
است تنها حضور فیزیکی داش��ته باشد و یا آنکه
میخواه��د در امر بازرس��ی و بررس��ی محموله
کاالهای وارداتی وارد شده و در این بخش نظارت
خود را اعمال کند؟
در تمامی کشورهای دنیا گمرکها همسو با فعاالن
اقتصادی عمل میکنند ت��ا این فعاالن بتوانند با
سایر تولیدکنندگان در داخل کشور رقابت کرده و

همچنین بتوانند کاالها و تولیدات خود را با قیمت
تمام ش��ده کمتری در بازاره��ای جهانی عرضه
کنند .در این بخش اس��ت که گم��رک بهعنوان
پلیس اقتصادی وارد عمل ش��ده و ضمن تسهیل
امور مربوط به واردات و صادرات کاال به بازرگانان
کمک میکنند تا این بازرگانان و تولیدکنندگان
بتوانن��د س��اده تر ب��ه ام��ور اقتص��ادی و تولید
خود بپردازند.
از س��وی دیگر موضوع مهمی که باید مورد توجه
قرار بگیرد ،مس��ئله «مدیریت ریسک» است .در
واقع سازمان جهانی گمرک بهتمامی اعضای خود،
ازجمله ایران ،که یکی از قدیمیترین اعضای این
سازمان است ،توصیه میکند تا موارد بازرسی خود
را بر این اساس انجام دهند.
به همین دلیل درصورتی ک��ه هدف نیرویهای

انتظام��ی از حض��ور در گمرک مرزهای کش��ور
کنترل تمامی کاالهای وارداتی به کش��ور باشد،
این موضوع به دلیل آنکه سالهاس��ت در تمامی
دنی��ا رد ش��ده اس��ت ،نمیتواند چن��دان موفق
عمل کند.
از طرفی این مس��ئله را نیز باید در نظر داشت که
در بیشتر کشورهای دنیا ،بهخصوص کشورهای
اروپایی ،مانند فرانسه به تولیدکنندگان و صاحبان
صنایع برای واردات مواد مورد نیازشان تسهیالت
داده میش��ود و همین موضوع موجب میشود تا
صاحبان این صنایع برای بهرهمند ش��دن از این
تسهیالت وارد موضوع قاچاق نشوند؛ زیرا وقتی
این امرمثال برای گمرک کشور فرانسه محرز شود
که برخی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برای
تأمی��ن مواد اولیه تولید خ��ود از کاالهای قاچاق
استفاده کردهاند ،جریمههای سنگینی برای این
تولیدکنندگان درنظر میگیرد که حتی موجب
میشود این ش��رکتها از ریشه خشکانده شوند.

بههمین دلیل است که در کش��ورهای اروپایی،
حتی با وج��ود باز بودن مرزه��ای ورود کاال ،امر
قاچاق وجود ندارد.
در کش��ور ما نی��ز بس��یاری از تولیدکنندگان و
صاحب��ان صنایع ،مواد اولیه م��ورد نیاز خود را از
طریق مرزها و مبادی رسمی وارد کشور میکنند
که البت��ه در حال حاضر گمرکهای فعال در این
مرزها مجهز به پیشرفتهترین دستگاهها هستند
ک��ه بهخوبی کاالهای وارداتی را مورد بررس��ی و
بازرسی قرار میدهند.
از س��وی دیگر در تمامی کش��ورها تالش بر این
است تا با تس��هیل روند ترخیص کاال در گمرک
کش��ورها ،کاالهای مورد نیاز زودتر و سریعتر به
دست مصرفکنندگان خود برسد.
حال این س��ؤال پیش میآید که دوس��تان ما در
نی��روی انتظامی آیا اش��راف کاملی ب��ر قوانین و
مقررات مربوط به گمرک ،بازرسی و ترخیص کاال
دارند و میخواهند ی��ک به یک کانتینرها را باز و

داخل آنها را بازرسی کنند؟
در صورتی که نیروی انتظامی بهدنبال آن باش��د
ک��ه کانتینره��ای حام��ل کاالها را ی��ک به یک
بازرس��ی کند این امر نه تنها زمانگیر بوده ،بلکه
هزینههای بسیار زیادی را بر دوش صاحبان کاال
و بار و ش��رکتهای حملکنن��ده کاالها تحمیل
خواهد کرد.
موضوع مه��م دیگر آنک��ه اگر قرار اس��ت مرزها
و مبادی رس��می مورد بازرس��ی ق��رار بگیرند و
نی��روی انتظام��ی نی��ز در این بخشها مس��تقر
ش��ود ،پس تکلیف مرزهای غیررس��می کش��ور
که بیش��ترین میزان قاچاق کاالها از طریق آنها
وارد کشور میشود ،چیست؟ شاید بهتر باشد به
جای اینکه نیروی انتظام��ی در گمرک مرزهای
رسمی کش��ور حضور پیدا کند ،در تالش باشد تا
محدودیتهایش را در مرزهای غیررسمی کشور
ک��ه داالن اصلی ورود کااله��ای قاچاق به داخل
کشور هستند ،بیشتر کند.
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جامعه فردا ،حضور نیروی انتظامی در گمرکات را بررسی میکند

گـــــــزارش

گمرک پادگان نیست

تولید  ۸.۹درصد
گران شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده
ماه منتهی به مهرماه  ۱۳۹۶نس��بت به دوازده
ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵بهمیزان ۸.۹درصد
افزایش یافته است.
ب��ه گ��زارش بانک مرک��زی ،ش��اخص بهای
تولیدکنن��ده در ای��ران براس��اس س��ال پایه
 ۱۳۹۰=۱۰۰در مهرماه  ۱۳۹۶نس��بت به ماه
مشابه س��ال قبل معادل  ۱۱.۶درصد افزایش
نشان میدهد.
این ش��اخص در مهرماه  ۱۳۹۶به عدد ۲۵۰.۶
رسیده که نسبت به ماه قبل  ۱.۳درصد افزایش
داشته است.

اواسط تیرماه سال جاری بود که سردار اسکندر مومنی ،جانشین فرمانده ناجا ،از استقرار پلیس به صورت رسمی در مبادی و گمرک و حضور فیزیکی آن خبر داده و گفته بود در حال حاضر مقدمات این امر فراهم شده و نیروی انتظامی با همکاری تمامی
دستگاهها در مبارزه با کاالی قاچاق مصمم است و تالش میشود این پدیده شوم در کشور به حداقل برسد .این درحالی است که نیروی انتظامی از  28مرداد در گمرک شهید رجایی استان هرمزگان مستقر شده است.
سارا حامدی
روزنامه نگار

پ��س از اظهارات جانش��ین فرمانده ناجا و انتش��ار
اخباری مبنی بر نهایی شدن استقرار نیروی انتظامی
در گمرکات کشور فرآیند استقرار این نیروها از 28
مرداد در گمرک شهیدرجایی اجرایی شد.
همان زمان و از قول یکی از مقامات گمرکی در استان
هرمزگان این موضوع مطرح شد که حضور نیروهای
انتظامی در گمرک شهید رجایی این استان در فاز
اول با هدف آموزش این نیروها توس��ط متخصصان
گمرک و دستگاه قضایی انجام می شود.
حضور نی��روی انتظامی در گمرک ش��هیدرجایی
هرمزگان در فاز نخس��ت با اهداف آموزشی صورت
خواهد گرف��ت .فرآیند آموزش به این پرس��نل نیز
ظرف ی��ک هفته از س��وی متخصص��ان گمرک و
دستگاه قضایی انجام میگیرد .بر این اساس آموزش
یگان پلیس مب��ارزه با قاچاق کاال به صورت تعاملی
با بهرهگیری از اس��اتید گمرکی و مراجع قضایی در
هفته جاری عملیاتی خواهد شد.
همچنین بر اساس اعالم یک مقام مسئول در گمرک
ایران ،حضور نی��روی انتظامی در گمرکات با هدف
حفاظت از محوطه گمرکی صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر سردار سیدمجید میراحمدی ،جانشین
معاونت اطالع��ات و عملیات س��تاد کل نیروهای
مسلح ،در اختتامیه طرح مشترک ذوالفقار  96نیز
هدف از حضور نی��روی انتظامی در گمرک مرزها را
درخواست فرماندهان ارشد پلیس و امر رهبر انقالب
اعالم کرده بود.
این در حالی اس��ت که برخی فع�لان حوزه گمرک
اعالم میکنند هنوز شرح وظایف یگان جدید نیروی
انتظامی در گمرکات هرمزگان مشخص نشده است.
این مقام مسئول در معاونت اطالعات و عملیات ستاد
کل نیروهای مسلح تاکید میکند هدف اصلی ناجا
پیشگیری از ورود کاالی قاچاق است .البته به گفته
میراحمدی نحوه و شیوه استقرار پلیس در گمرکات
استان هرمزگان به عنوان فعالترین گمرکات کشور
بررسی شده است.
ب��ه اعتقاد جانش��ین معاونت اطالع��ات و عملیات
ستاد کل نیروهای مس��لح ،برنامه نیروی انتظامی
از حض��ور در گمرک کنت��رل مکانی��زه کانتینرها
بوده و بر این اس��اس دستگاههای ایکس-ری نسل
جدید ب��رای کنت��رل در حال حرک��ت کامیونها
در گم��رکات نص��ب خواهد ش��د .کش��ف کاالی
قاچاق ه��دف نیروی انتظامی نیس��ت ،بلکه هدف
اصل��ی پیش��گیری و جلوگی��ری از ورود کاالی
قاچ��اق اس��ت ،بای��د کاری کنیم ک��ه ورود کاالی
قاچاق به صفر برسد و در س��ایه این کاهش قاچاق
کس��بوکار رونق یابد .زی��را کاالی قاچاق مبتنی
بر کمی ارزانی اس��ت ،اما با بیکیفیتی همراه بوده
که ه��م ب��ه مصرفکننده و ه��م ب��ه تولیدکننده
ضرر میرساند.
این در حالی اس��ت که كرباسيان ،رییس کل سابق
گم��رک ،در زمان حضور خود در س��ازمان گمرک
معتقد بود کش��ور ایران  150گم��رک دارد و بعد از
کشور روسيه ،دارای بيشترين تعداد همسايه است
و  15كشور در مرز ایران در این عرصه حضور دارند.
به گفته کرباسیان نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق
عملکرد خوب��ی دارد فقط گم��رک و مرزبانی ناجا
هستند که در این عرصه حضور دارند.
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عک�س از س�ایت
مجتمع بندری شهید
رجایی

با این حال ،برخی کارشناسان و فعاالن حوزه گمرک
اعالم میکنند با حضور نیروی انتظامی در گمرک
مرزهای جادهای و بن��دری امور مربوط به ترخیص
کاالها به دلیل افزایش نهادهای نظارتی تا حد بسیار
زیادی کاهش خواهد یافت و کاالها با سرعت پایینی
ترخیص خواهند شد.
گمرک جای ورود نگاه پادگانی نیست

در همین رابط��ه انوش رهام ،تحلیلگر ارش��د امور
گمرک��ی و تج��اری ،در گفتوگو با جامع��ه فردا با
بیان اینکه حوزه گمرک اساسا جای ورود نگاههای
پادگانی نیس��ت تصریح کرد :نبای��د این موضوع را
فراموش کنیم که کاالی قاچاق معلول تصمیمهای
اشتباهی اس��ت که در بخشهای مختلف در کشور
گرفته میشود .در واقع هنگامی که تعرفه قیمتها
مشخص نیست با ورود کاال به عمق  50کیلومتری
کشور ناخودآگاه قیمتش  40درصد افزایش مییابد
که البته این موضوعی اس��ت که بای��د مورد توجه
قرار گیرد.
این کارشناس امور گمرکی این طور ادامه میدهد
که تا  2دهه پیش کانالی برای ورود کاالهای قاچاق
به کشور وجود نداشت و در واقع مرزها انگیزهای برای
ورود کاالهای قاچاق به کش��ور نداشتند .اما پس از
تغییر وضعیت کشورهای اطراف ایران وضعیت ورود
کاالهای قاچاق به ایران نیز تغییر کرد ،به طوری که

امروز آمار باالی��ی از ورود کاالهای قاچاق به داخل
کشور اعالم میش��ود ،به طوری که در حال حاضر
ساالنه چیزی در حدود 12هزار میلیارد دالر کاالی
قاچاق وارد کشور میشود.
انوش رهام میگوید :البته این موضوع را نیز باید مورد
توجه قرار داد که در اتحادیه اروپا با وجود آزاد بودن
مرزها و آزادی ورود کاالهای مختلف به کشورها آمار
قاچاق کاال نزدیک به صفر است .شاید یکی از دالیل
پایین بودن آمار قاچاق در این کشورها این موضوع
باشد که در تمامی کش��ورهای جهان از گمرک به
عنوان پلیس اقتصادی یاد میش��ود و در واقع نهاد
اصلی نظارت بر واردات و صادرات کاالهاست.
این تحلیلگر ادامه میدهد :گمرک در کشور ما نیز
دقیقا نقش پلیس اقتصادی کش��ور را ایفا میکند و
این احتمال وجود دارد که با ورود نیروی انتظامی به
گمرکات کش��ور فرآیند تجارت در این گمرکها با
کندی انجام ش��ود .در واقع به اعتقاد من الزم است
دولت و مسئوالن در تالش باشند تا فرآیند تجارت
را برای تجار خوشنام تس��هیل کنند ،به طوری که
این تاجران داخلی و خارجی به انجام امور اقتصادی
خود امیدوار باش��ند .اما با حضور نیروهای انتظامی
در گمرکات کش��ور تعداد نهادهای نظارتی در این
گمرکها افزای��ش خواهد یافت و در صورتی که هر
کدام از این نهادها نیز بخواهند به روش خود بازرسی
کاالها را انجام دهند روند ترخیص و ورود کاالها به

کشور با کندی انجام خواهد شد.
انوش رهام معتقد اس��ت واردات و صادرات کاال به
کش��ورها از طریق گمرک مانند بازی فوتبال است،
بهطوری که در این تشبیه کاال توپ است و دروازهبان
مرزبان و مس��ئوالن گمرکی هستند .در واقع هر بار
توپی (کاالیی) به سمت دروازه (مقصد) رها میشود
باید برای گل شدن (ورود به کشور مقصد) از دروازه
عبور کند که در اینجا دروازهبان گمرک است.
کنترل توزیع و عرضه کاال

ره��ام میگوید :نکت��ه دیگری نیز ک��ه نباید از قلم
انداخته ش��ود آن اس��ت که تنها کنت��رل گمرک و
مراقبت از مرزهای رسمی کشور برای جلوگیری از
ورود کاالهای قاچاق به کش��ور کافی نیست و الزم
است مسئوالن ،بخشهای مربوط به توزیع و عرضه
کاال را نیز مورد نظارت خود قرار دهند.
انوش رهام تاکید میکن��د دولت برای کنترل ورود
کاالی قاچاق به کش��ور باید دو سطح توزیع و سطح
عرضه را م��ورد توجه قرار دهد .اهمیت توجه به این
بخشها در آن است که متاسفانه در کشور ما چیزی
به نام انبارداری کل وجود ن��دارد و به همین خاطر
هر کاالیی که وارد کش��ور میش��ود به سرعت وارد
بازار عرضه ش��ده و به دست مصرفکننده میرسد.
در صورتی که الزم است مسئوالن دولتی انبارهای
ش��رکتهای مختلف را ب��ه یک ش��بکه انبارداری

کشوری متصل کرده و از این طریق سامانه انبارداری
کل را تشکیل دهند تا بتوانند با استفاده از این سامانه
ورود و خروج محمولههای کاال را ثبت و کنترل کنند.
این تحلیلگر ارش��د تاکید میکند :از س��وی دیگر
چون در کشور ما اشتهای سیریناپذیری در رابطه
با خرید کاالهای خارجی بیکیفیت در مقایس��ه با
کاالهای تولید داخل وجود دارد الزم اس��ت دولت
بخ��ش عرضه را بهطور کامل بررس��ی کند تا از این
طریق عالوه بر هدایت بازار مصرف به سمت استفاده
از کاالهای باکیفیت جلوی ورود کاالهای قاچاق به
کشور نیز گرفته شود.
رهام تصریح میکند :از آنجای��ی که هزینه واردات
کااله��ای قاچ��اق خارجی به کش��ور در مقایس��ه
ب��ا کاالهایی که از مبادی رس��می وارد میش��وند
بس��یار کمتر است و نحوه دسترس��ی به این کاالها
و خریدش��ان نیز سادهتر است مصرفکننده بیشتر
تمایل دارد از این کاالهای خارجی قاچاقی استفاده
کند.
این تحلیلگر ارشد امور گمرکی توصیه میکند :در
صورتی که مسئوالن امر بتوانند زمان ترخیص کاال از
گمرک را سرعت بخشیده و روند آزادسازی کاالها را
تسهیل کنند و در کنار آن تعرفههای مشخصی را نیز
در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند میتوانند عالوه
بر کنترل بازار توزیع و ب��ازار عرضه تا حدود زیادی
جلوی ورود کاالی قاچاق به کشور را نیز بگیرند.

مرغ و تخممرغ دوباره در صدر گرانیها
جامعه فردا :مرغ و تخممرغ دوباره با افزایش قیمت 15.1درصدی در صدر
گرانیها ایستادند .بانکمرکزی دیروز با انتشار گزارش متوسط تغییرات
قیمت کاال ،از افزایش 15.1درصدی قیمت مرغ و تخممرغ در هفته نخست
آبانماه حکایت کرد و نوشت در این هفته میوه و سبزیهای تازه ،گوشت
قرمز و چای افزایش را تجربه کردهاند.
بانک مرکزی در گزارش خود اعالم کرد که بر این اساس ،قیمت تخممرغ
 ۱۵.۱درصد ،میوههای تازه  ۱.۴درصد ،سبزیهای تازه  ۳.۶درصد ،گوشت
قرمز ۱.۱درصد ،گوشت مرغ ۱۵.۱درصد و چای ۰.۲درصد ،در هفته منتهی
به پنجم آبانماه افزایش داشتهاند.
این گزارش حکایت از آن دارد که قیمت خردهفروشی گروههای لبنیات،
برنج ،حبوب و روغننباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و گروه قند و
شکر نیز  ۰.۱درصد کاهش داشت .همچنین در یکسال منتهی به پنجم
آب��ان قیمت لبنیات  ۹.۷درصد ،تخممرغ  ۳۹.۹درص��د ،برنج  ۱.۶درصد،
حب��وب  ۱۰درصد ،میوههای ت��ازه  ۲۱.۳درصد ،س��بزیهای تازه ۳۱.۱
درصد ،گوشت قرمز  ۱۵.۳درصد ،گوشت مرغ  ۶.۹درصد ،چای  ۲۱درصد و
روغن نباتی  ۲.۹درصد افزایش یافته و تنها قند و شکر  ۱۳.۴درصد کاهش
داشتهاست.
در هفته مورد گزارش ،در گروه لبنیات ،قیمت همه اقالم نس��بت به هفته

قبل بدون تغییر بود؛ بهای تخممرغ  ۱۵.۱درصد افزایش داشت و شانهای
 ۱۱۴ه��زار و  ۸۰۰ریال تا  ۱۵۰هزار ریال بهفروش میرفت .درحالیکه در
هفتههای اخیر ،خبرهای بسیاری از بازار برنج و گرانی آن به گوش رسیده
است و خردهفروشان میگویند که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار بیش
از  12هزار تومان قیمت دارد و اکنون در بازار شمال کشور هم برنج ایرانی در
همین محدوده قیمتی خرید و فروش میشود؛ اما بانک مرکزی اعالم کرده
است که در هفته نخست آبان ماه ،قیمت برنج و حبوبات ثابت بوده است.
در میوه فروش��یهای سطح ش��هر ،گروه میوههای تازه بهای سیب قرمز
معادل  ۰.۹درصد ،پرتقال درجه یک  ۲درصد ،نارنگی  ۵.۶درصد و کیوی
 ۲.۴درصد کاهش داشت ،ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  ۰.۲درصد
تا  ۱۵.۴درصد افزایش یافت .در گروه سبزیهای تازه قیمت تمام اقالم این
گروه بین  ۰.۴درصد تا  ۱۸.۸درصد افزایش داشت.
گزارش بانک مرکزی حکایت از این داشت که هر کیلو گوشت گوسفندی در
بازار خرده فروشی به  46هزار و  280تومان رسید که نسبت به هفته پایانی
مهر ماه ،افزایش  ۲.۱درصدی داش��ته است .در این روز گوشت مرغ ۱۵.۱
درصد گران شد و دوباره به باالی هفت هزار تومان رسید .در این هفته بهای
قند معادل  ۰.۱درصد کاهش ،ولی قیمت چای خارجی  ۰.۲درصد افزایش
داشت و بهای شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
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مه�ر :بانک جهانی اعالم ک��رد ،درصورتیکه
افزایش بدهی کشورها تداوم داشته باشد ،باید
ش��اهد یک بحران مالی جدید دیگر در جهان
باش��یم .بانک جهانی اعالم کرد ،دنیا در حال
رفتن به سمت یک بحران مالی دیگر است ،مگر
اینکه کش��ورها از رفتن به سمت بدهی فاصله
بگیرند.بانکجهانیپیشنهادداد،باجلوگیریاز
انباشت بیشتر بدهی ،تشویق به سرمایهگذاری
در تج��ارت و پیش��گیری از فاینان��س بدهی،
میتوان ب��ه محدودکردن ریس��کهای مالی
کمک کرد که این موضوع بهعنوان تنها راهحل
برون رفت از این بحران ،یعنی رفتن به سمت
یک بحران مالی دیگر است.
بانک جهانی نس��بت به افزایش بدهی و تأثیر
منفی آن روی پیش��رفت به مؤسس��ات مالی
هش��دار داد؛ ضمن اینکه دولتهای فدرال را
به کاهش وام گرفت��ن فراخواند؛ پدیدهای که
در حال حاضر پایدار است .از دیگر توصیههای
بانکجهانی،احتیاجبهکارشناسانپولیومالی
بهمنظور فراهمکردن بستر مناسب برای اعمال
تغییرات در سیاستگذاری در حفظ ثبات بازار
و جلوگیری از نوسان آن است.
همچنین بانک جهانی اع�لام کرد ،بانکهای
مرکزی باید عادیسازی سیاس��ت پولی را از
طری��ق برنامههایی ک��ه دارای قابلیت ارتباط
برقرارکردن با حوزههای مالی هستند ،فراهم
کنند تا به گرهگشایی دارایی سهام ،اوراق قرضه
خود و ایجاد خطمشی در آینده سیاستگذاری
بانکها در چارچوب سیاس��تهای آنها منجر
ش��ود .مراجع ذیص�لاح مالی بای��د اقدامات
احتیاطی در حوزه اقتصاد کالن را لحاظ کنند
و دامنه گسترش آنها را درنظر بگیرند تا از این
طریق ،افزای��ش بدهی و بیثبات��ی را کاهش
دهن��د .بانک جهان��ی اعالم کرد ،یکس��ری
اقدامات در ارتباط ب��ا وامگیرندهها باید انجام
ش��ود یا اینکه اقدامات س��فت و سختی برای
جلوگیری از افزایش بدهی آنها در نظر گرفته
شود؛ ضمن اینکه «تستهای استرس بانکی»
هم باید بیشتر اعمال شود .مقتضیات سرمایه
برای بانکهایی که در مع��رض وامگیرندگان
آسیبپذیر هس��تند ،باید افزایش پیدا کند و
بانکهای با انگیزه هم به بخشهای با ریسک
پایین وامهای جدید اعطا کنند.
بانک جهانی اعالم ک��رد ،مقررات بخش مالی
غیربانکی باید مستحکم شود تا خطر فاینانس
بیش از حد ،بازار سرمایه را محدود کند و انتقال
بهسمت نظارت برپایه ریسک باید تسریع یابد؛
ضمن اینکه مقررات شرکتهای بیمهای هم با
تأکید بر سرمایه ،یکسان شود.
بانک جهان��ی میگوید :بای��د مقتضیات نگاه
دوراندیش��انه به اقتصاد خرد ،بخشهایی که
بدهکار هستند باید شدت پیدا کند.

استحصال ۸۹۲میلیارد
مترمکعبگاز پارسجنوبی
فارس :سرپرست دیس��پچینگ مجتمع گاز
پارس جنوبی گفت :پاالیشگاههای گاز پارس
جنوبی از ابتدای راهاندازی تاکنون حدود ۸۹۱
میلیارد و  ۲۵۲میلیون گاز تولید کردهاند.
علی احمدی با اش��اره ب��ه آخرین حجم تولید
گاز از ابتدای فعالیت مجتمع گاز پارس جنوبی
تاکنونبهخبرنگارفارسگفت:خوراکتحویلی
این پاالیشگاهها حدود یک هزار و  100میلیارد
متر مکعب بوده است.
او با بیان اینکه هماکنون  19سال از تأسیس و
آغاز پروژه این مجتمع عظیم میگذرد ،گفت:
فازهای پارس جنوب��ی تاکنون موفق به تولید
نزدیک به یک میلیارد و  508میلیون بش��که
میعانات گازی شدهاند.

