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هواپیمای جدید ایرباس
پنجشنبه این هفته وارد مهرآباد میشود

ســـخنگوی شـــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران ،گفت :نخستین هواپیمای جدید ایرباس (مدل
 )A 321ساعت 14و  30دقیقه روز پنجشنبه این هفته
( 23دی ماه) در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین مینشیند.
توگو با ایرنا افزود :این هواپیمای ایرباس ،قرار
«شاهرخ نوش آبادی» در گف 
است امروز پس از انجام تستهای فنی از فرودگاه هامبورگ آلمان راهی فرودگاه
تولوز فرانسه شود .وی اظهار داشت :طبق برنامه ،این هواپیما با هدایت خلبانان
ایرانی روز پنجشـــنبه از فرودگاه تولوز فرانسه راهی تهران میشود و رأس ساعت
14و  30دقیقه روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین مینشیند.
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران یادآور شد :در آیینی که
به همین منظور در آشیانه مهندسی و تعمیرات ایران ایر برگزار میشود ،برخی
مسئوالن لشکری و کشوری حضور خواهند داشت.

ورود آستان قدس رضوی به توسعه میدانهای گازی کشور

مدیرعامل شـــرکت نفت و گاز شـــرق گفت :آســـتان قدس رضـــوی با توجه
بـــه تفاهمنامهای که با شـــرکت نفت مناطق مرکزی امضا کـــرده ،تهیه طراحی
تفصیلی و توسعهای میدان توس را انجام داده است.
به گزارش ایرنا ،با توجه به نیاز مناطق شـــمالی و شـــمال شرقی کشور به گاز،
توســـعه میدانهای گازی این منطقه همواره مورد توجه بوده اســـت .به گزارش
شـــرکت ملی نفت ،محمد مام بیگی مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق در این
باره گفت :در سالجاری برنامه توسعه میدانهای جدید را در دستور کار داریم،
یکی از این میدانها میدان توس است که امیدواریم هر چه زودتر به بهرهبرداری
برســـد.وی با بیان اینکه این میدان پتانســـیل گاز ترش دارد ،اضافه کرد :آســـتان
قدس رضوی با توجه به تفاهمنامهای که با شـــرکت نفت مناطق مرکزی امضا
کـــرده ،کار طراحی تفصیلی و توســـعهای میدان توس را انجـــام داده و اکنون به
منظور بررســـی به کمیته مخازن ارجاع داده شـــده اســـت .میدان تـــوس در ١٠٠
کیلومتری شمال مشهد قرار دارد ،این میدان  60میلیارد متر مکعب ذخایر گاز
درجا دارد و از ظرفیت تولید روزانه چهار میلیون متر مکعب گاز برخوردار است.
مام بیگی افزود :در صورتی که شرکت نفت مناطق مرکزی بتواند اعتبارات الزم
را جذب کند ،توانایی توسعه این میدان را با استفاده از توان داخل شرکت دارد.

سال بیستودوم شماره  6405چهارشنبه 22دی 1395

طرح مسکن اجتماعی کلید خورد

کم درآمدها ،درون شهرها صاحبخانه میشوند

گزیده

طرح مسکن اجتماعی با آغاز ساخت  750واحد مسکونی در یزد به طور رسمی اجرایی شد

گـــروه اقتصادی /طرح مسـ ــکن
اجتماعـ ــی با آغـ ــاز سـ ــاخت  750واحد
مسـ ــکونی در یـ ــزد به طور رسـ ــمی کلید
خـ ــورد .این طرح که یکی از نسـ ــخههای
دولـ ــت یازدهم برای حل مشـ ــکل خانه
دار شدن اقشار کم درآمد جامعه است،
بـ ــا برنام ه ریـ ــزی کامالً متفـ ــاوت از طرح
جنجالی مسکن مهر پس از طی مراحل
کارشناسی و مطالعاتی اکنون به مرحله
اجرا رسید.
ëëحاشیهنشینیممنوع
عالوه بر تأمین مالی منحصربه فرد،
طرح مسـ ــکن اجتماعی دولت یازدهم
تفاوتهای اساسـ ــی با مسکن مهر دارد.
درحالـ ــی کـ ــه مسـ ــکن مهـ ــر متقاضیان
مسـ ــکن را به خارج از شـ ــهرها بـ ــرد تا در
اراضی عمومی خانه دار شـ ــوند ،مسکن
اجتماعی برای اقشـ ــار کم درآمد در دل
بافت شهری خانه میسـ ــازد .درواقع در
مسکن مهر که سایتهای آن کیلومترها
ازشهرها فاصلهداشتدرکنارهزینههای
ساخت ،تأمین امکاناتی مانند آب ،برق،
گاز ،مدرسه ،درمانگاه و ...نیزهزینههای
مضاعفی به همراه دارد .اما در مسـ ــکن
اجتماعی با تبدیل بافتهای فرسـ ــوده
و ناکارآمـ ــد درون شـ ــهرها کـ ــه از قبـ ــل
شناسایی شده است ،متقاضیان مسکن
در مناطقی ساکن خواهند شد که دارای
تمام امکانـ ــات ضروری برای سـ ــکونت
اسـ ــت .بنابراین میتـ ــوان گفت که طرح
مسـ ــکن اجتماعـ ــی با یک تیر دو نشـ ــان
همزمـ ــان را هدف گرفته اسـ ــت .درابتدا
بافتهای فرسـ ــوده شـ ــهری که تبعات
بسـ ــیاری به همراه دارد نوسازی خواهد
شد و درهمین مناطق اقشار کم درآمدی
کـ ــه توانایی تأمیـ ــن هزینههـ ــای خرید را
ندارندصاحبخانهمیشوند.
ëëمسکناجتماعیمخصوص
کم درآمدهاست
دولـ ــت یازدهـ ــم از ابتـ ــدای فعالیت

خود طرحهـ ــای مختلفی بـ ــرای تأمین
مسـ ــکن نیازمندان و همچنین تسـ ــهیل
دسترسی سایر اقشار به مسکن تدوین و
اجرایی کرده اسـ ــت .دریکی از این گامها
بـ ــا افزایش  4برابری سـ ــقف تسـ ــهیالت
خرید مسکن که در تهران تا  160میلیون
تومان افزایشیافت،زمینهخریدمسکن
با وام برای کسـ ــانی که توانایی پرداخت
اقسـ ــاط بانکی البته با کمترین نرخ سود
موجـ ــود درکشـ ــوردارند فراهم شـ ــد .اما
برای اقشـ ــاری که این توانایی را ندارند و
تنها بـ ــا حمایتهای ویژه قادر به این کار
هستند نیز طرحهای ویژهای تدوین شد
که یکی از آنها طرح مسکن استیجاری و
به شرط تملیک برای کم درآمدها بود که
در قالب مسـ ــکن اجتماعی کلید خورده
است .البته طرح اصلیمسکن اجتماعی
نیز که از ابتدای دولت یازدهم دردستور
کار قرار داشـ ــت با عقد قـ ــرارداد اجرایی
در یزد کلید خورده است .جامعه هدف
طرح مسکن اجتماعی ،دهکهای یک
تا چهـ ــار جامعه بوده و دولـ ــت عالوه بر
پرداخت یارانه ،زمین ساخت واحدهای
مسـ ــکن اجتماعی را نیز از طریق وزارت
راه و شهرسـ ــازی تأمیـ ــن میکنـ ــد .بدین
ترتیـ ــب این طـ ــرح ویژه تأمین مسـ ــکن
اقشـ ــار کمدرآمـ ــد بویـ ــژه معلـ ــوالن،
مسـ ــتمریبگیران ،مددجویـ ــان تحـ ــت
پوششبهزیستی،کارگرانوبازنشستگان
اسـ ــت.طرح «مسـ ــکن اجتماعی» برای
نخستین بار در 11اسفند ماه  93در جلسه
شـ ــورای عالی رفاه به ریاسـ ــت اسـ ــحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری
مطرح و توسط وزیران راه و شهرسازی و
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفت.
طرح موضوع مسـ ــکن اجتماعی در
جلسه شورای عالی رفاه را میتوان آغازی
بـ ــر قرارگیـ ــری این ایده در مسـ ــیر تحقق
قلمداد کرد .براساس گفتههای معاون

ایرنا

صادرات گاز به عراق یک قدم به اجرا نزدیکتر شد

معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت درباره نتایج ســـفر هفته گذشته
هیأت ایرانی به عراق گفت :در این سفر ،جزئیات  2تفاهمنامه برای امضا از سوی
وزیران نفت دو کشور نهایی شد.
به گزارش وزارت نفت« ،امیرحســـین زمانی نیا» افزود :تفاهمنامهنخســـت
دربـــاره همکاری در توســـعه میدانهای مشـــترک پرویز (نفتخانـــه جنوبی) و
ی خرمشهر (سندباد یا سیبه) است .وی مفاد تفاهمنامه دوم را مربوط به
دیگر 
بقیه بخشهای صنعت نفت از جمله نفت خام ،ساخت تجهیزات ،صادرات
گاز ،نوسازی پاالیشگاههای عراق از سوی بخش خصوصی ایران و آموزش عنوان
کرد .زمانی نیا دربـــاره جزئیات صادرات گاز به بغداد گفـــت :ایران اکنون آماده
صادرات گاز به بغداد و این کشور نیز آماده دریافت گاز است .وی ادامه داد :خط
لوله صادرات گاز ایران به بغداد اکنون از گاز پر است اما اعتبار اسنادی (ال سی)
این طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالی ،گاز ایران به بغداد میرود.

اقتصادی
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ëëطرح «مسکن اجتماعی» آذر ماه 1395توسط کمیسیون
زیربنایی دولت متشکل از وزیران راه و شهرسازی ،صنعت،
معدنوتجارت،نیرو،جهادکشاورزیو...تصویبشد
ëëبراســـاس این تفاهمنامه ،ســـازمان ملی زمین و مسکن
متعهدشـــدهکـــهاراضـــیدراختیـــارراکـــهدربافتهدف
بازآفرینی شـــهری (بافت ناکارآمد شهری) قرار دارد جهت
ساخت مسکن اجتماعی از طریق اداره کل راه و شهرسازی
استانیزددراختیارانجمنخیرینمسکنسازقراردهد

اول رئیس جمهـ ــوری این طرح بهدلیل
آنکه وابسـ ــتگی اندکی بـ ــه منابع دولتی
دارد و بیشـ ــتر متکی بـ ــه منابع نهادهای
حمایتی اسـ ــت ،میتواند آثار مثبتی به
همراه داشـ ــته و طرح موفقـ ــی در حوزه
مسـ ــکن باشـ ــد.این طرح دولت یازدهم
در حـ ــوزه تأمیـ ــن مسـ ــکن برای اقشـ ــار
کم درآمد ،از مرحله ایده تا اجرا ،فرآیند
مطالعاتی زمانبری را طی کرده اسـ ــت
تا به صحن مراجع تصمیمگیر دردولت
برسـ ــد .طرح «مسـ ــکن اجتماعـ ــی» آذر
مـ ــاه  1395توسـ ــط کمیسـ ــیون زیربنایی
دولت متشکل از وزیران راه و شهرسازی،
صنعت ،معدن و تجـ ــارت ،نیرو ،جهاد
کشاورزی و ...تصویب شد.
طـ ــرح مسـ ــکن اجتماعی با نـ ــگاه به
بافتهای فرسوده درون شهرها و تأمین
زمین مـ ــورد نیاز سـ ــاماندهی بافتهای
فرسوده شـ ــهری در دستور کار قرار گرفته

است که با ساخت مجتمعهای مسکونی
عالوه بر سـ ــکونت مالکان این خانههای
قدیمی ،بخشـ ــی از متقاضیان کمدرآمد
مسـ ــکن نیز در واحدهای سـ ــاخته شده
اسکانپیدامیکنند.
 ëëمسکن اجتماعی از یزد شروع شد
درنخسـ ــتین گام اجرایی شدن طرح
مسـ ــکن اجتماعـ ــی ،در روز  16دی مـ ــاه
جـ ــاری و همزمـ ــان بـ ــا سـ ــفر وزیـ ــر راه و
شهرسـ ــازی به اسـ ــتان یـ ــزد ،تفاهمنامه
پنج جانبهای در زمینه سـ ــاخت مسکن
اجتماعـ ــی بین سـ ــازمان ملـ ــی زمین و
مسکن کشور ،شرکت عمران و بهسازی
شهری ایران ،استانداری یزد ،ادارهکل راه
و شهرسازی استان یزد و انجمن خیرین
مسکنسـ ــاز کشـ ــور دراین استان منعقد
شـ ــد .طبق ایـ ــن تفاهمنامه مقرر شـ ــده
کـ ــه  ۷۵۰واحد مسـ ــکونی در اسـ ــتان یزد
و حـ ــدود  ۲۵هزار واحد مسـ ــکونی در کل

کشور با این روش ساخته شود.
براساس این تفاهمنامه ،سازمان ملی
زمین و مسـ ــکن متعهد شـ ــده که اراضی
در اختیار را کـ ــه در بافت هدف بازآفرینی
شـ ــهری (بافـ ــت ناکارآمـ ــد شـ ــهری) قرار
دارد جهت ساخت مسـ ــکن اجتماعی از
طریـ ــق اداره کل راه و شهرسـ ــازی اسـ ــتان
یزد در اختیار انجمن خیرین مسکنسـ ــاز
قرار دهد.همچنین سـ ــازمان ملی زمین و
مسکن موافقت کرده که اراضی موسوم به
«خلف باغ» به مساحت  7105مترمربع
که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن
قرار دارد جهت ساخت مسکن اجتماعی
در قالـ ــب مشـ ــارکت در اختیـ ــار انجمـ ــن
ن ساز اسـ ــتان یزد قرار دهد.
خیرین مسک 
بر اساس این تفاهمنامه ،انجام اقدامات
الزم در خصـ ــوص تملـ ــک ایـ ــن اراضـ ــی
برعهده سـ ــازمان ملی زمین و مسـ ــکن و
شرکت عمران و بهسـ ــازی شهری ایران و
اداره کل راه و شهرسـ ــازی اسـ ــتان یزد قرار
گرفتهاست.
شـــرکت عمران و بهســـازی شهری
ایـــران نیز متعهد شـــده که اقـــدام الزم
در خصوص معرفـــی متقاضیان واجد
شـــرایط ایـــن واحدهـــای مســـکونی را
جهت اعطای تســـهیالت ارزان قیمت
و مناســـب بانکـــی صـــورت دهـــد و در
حهای خدماتی و زیرساختی
اجرای طر 
در ایـــن نواحی ،با ســـایر دســـتگاههای
خدماترســـان نیز مشـــارکت داشـــته
باشد .انجمن خیرین مسکنساز استان
یزد نیز متعهد شد ظرف مدت  5سال
در اراضی مورد نظر نســـبت به ساخت
حداقل  750واحد مسکونی اقدام و به
واجدان شرایط واگذار کند .همچنین با
حمایت خیرین مسکنساز کشور زمینه
الزم برای جلب مشـــارکت افـــراد خیر
بـــه منظور تأمین بخشـــی از هزینههای
ســـاخت واحدهای مســـکونی جامعه
هدف را فراهم آورد.

با حضور شرکت هایی از  13کشور برگزار شد

آغاز سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت و انرژی کیش

عکس :مهربان بنی آدم

عروس خلیج فـــارس ،در روزهای
اخیر میزبان ســـرمایهگذاران نفتی 13
کشـــور جهان بود .کشـــورهای اتریش،
فرانســـه ،ایتالیـــا ،ســـوئیس ،آلمـــان،
چین ،روسیه ،ژاپن ،اسپانیا ،آفریقای
جنوبـــی ،هلنـــد ،اســـکاتلند و حتـــی
امریـــکا .نماینـــدگان این کشـــورها که
بـــرای حضور در صنعـــت نفت ایران
به سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی
نفت و انرژی کیش آمده بودند ،مانند
تمـــام همقطارهـــای خـــود بـــار دیگر
تأکید کردنـــد که بخش انـــرژی ایران
بهشـــت ســـرمایهگذاری بـــرای تمام
شرکتهای نفتی دنیاست.
«کریـــل کینـــگ» کـــه نماینده یک
شـــرکت بریتانیایی در این نمایشـــگاه
بـــود بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع به
«ایران» گفـــت :ایران بعـــد از برجام
بـــرای بریتانیـــا بســـیار جذاب اســـت.
اکنـــون که تحریمها برداشـــته شـــده،
ایـــران مناســـبترین مـــکان بـــرای
ســـرمایهگذاریهای نفتـــی اســـت و
اروپائیـــان میخواهنـــد کـــه در بخش
انرژی این کشور فعالیت کنند.
ایـــن شـــرکت پیـــش از تحریمهـــا
نیـــز در این حـــوزه با ایـــران همکاری
داشته است اما با اوجگیری تحریمها
همکاریهایش با ایران به بنبســـت
خـــورده بـــود .نماینـــده این شـــرکت
میگوید که اگر برجام نبود هیچگاه به
ایران نمیآمدند و از نظر آنها امریکا
نمیتواند برجام را زیر سؤال ببرد.
«دمینـــک» نماینده یک شـــرکت
هلندی نیز با اشـــاره به اینکه امســـال
حضور شـــرکتهای خارجـــی در این
نمایشگاه بیشـــتر از  12دوره قبلی آن
اســـت به «ایران» گفت :مسألهای که
امسال در نمایشـــگاه سیزدهم شاهد
آن هستیم حضور گسترده و استقبال
بیشـــتر نماینـــدگان شـــرکتهای
بینالمللـــی بـــرای ســـرمایهگذاری
و حضـــور در صنعـــت نفـــت ،گاز،
پتروشـــیمی ،پاالیش و پخـــش و برق
ایران اســـت .وی افـــزود :این موضوع
نشـــان میدهـــد کـــه شـــرکتهای
بینالمللـــی دیگـــر کمتـــر احتیـــاط
میکنند و میخواهند با جسارت وارد
صنعت نفت ایران شوند.
نماینـــده شـــرکت اروپایـــی بـــازار
انـــرژی ایران را بکر برشـــمرد و گفت:

ما میخواهیم عالوه بر سرمایهگذاری
حتی جدیدترین تکنولوژیهای خود
را به ایران بیاوریم و ایران بازار خوبی
برای این فناوریهای ماست.
بـــه هر حـــال صنعت نفـــت ایران
به بیـــش از  100میلیارد دالر ســـرمایه
و تکنولـــوژی روز دنیـــا بـــرای توســـعه
طرحهای خود در ســـطح باالدســـتی
نیاز دارد که در ایران موجود نیســـت.
لذا نمایشگاهها و همایشهایی از این
قبیل میتواند گام مؤثری در راستای
تحقق این هدف باشد.
امـــا ایـــن نمایشـــگاه تنهـــا بـــه
ســـرمایهگذار اروپایـــی ،آســـیایی و
امریکایی اختصاص نداشـــت و تمام
شـــرکتهای اصلی صنعـــت نفت و
همینطـــور تولیدکننـــدگان داخلـــی
در آن حضـــور داشـــتند .از شـــرکت
ملـــی نفـــت و شـــرکت ملـــی صنایع
پتروشیمی گرفته تا شرکتهای موفق
بخش خصوصـــی .ظاهراً نمایشـــگاه
امســـال یـــک هدف ویـــژه تـــری را در
یک ســـالگی برجام دنبـــال میکرد و
آن هم حضور ایـــران در فرصتهای
یها
ســـرمایهگذاری خارجی بود.ایران 
در ایـــن نمایشـــگاه ضمـــن آنکـــه بـــا
شـــرکتکنندگان خارجی برای شروع
همکاریهـــای بینالمللـــی تعامـــل
میکردند ،به دنبال بازارهای خارجی
بـــرای محصـــوالت تولیدی خـــود نیز
بودند و پیام «اقتصاد مقاومتی» را به
دنیا مخابره میکردند.
«رضـــا خیامیان» رئیـــس انجمن
ســـازندگان تجهیـــزات صنعت نفت
که در این نمایشـــگاه حضور داشـــت،
اظهـــار کرد:همکاری با شـــرکتهای
بینالمللـــی میتوانـــد یـــک فرصت
بـــرای ایران باشـــد .بـــه طـــوری که با
انتقـــال تکنولـــوژی و فنـــاوری آنها به
ایـــران دانش شـــرکتهای ایرانی باال
خواهـــد رفت و مـــا در نظـــر داریم که
بـــه یک کشـــور صاحب تکنولـــوژی به
ســـبب همکاری با شـــرکتهای برتر
نفتی جهان تبدیل شویم .بعد از این
همکاریهـــای بینالمللـــی و تأمین
نیازهای داخلی ،ان شـــاءاهلل ایران به
کشوری تبدیل خواهد شد که میتواند
تجهیـــزات نفتی صادر کنـــد .وی ابراز
امیدواری کرد که کیش هاب صادرات
این تجهیزات شود.

م نگاه
نی 

ëëمعاون وزیر نفت :بر اســـاس برنامهریزیها حداکثر تا
چهار هفتـــه آینده برای مناقصـــه آزادگان جنوبی اعالم
عمومی خواهد شد
ëëما بـــا ایمپکس ژاپن روی چند میـــدان از جمله میدان
آزادگان تفاهمنامه برای مطالعه میدان « »MOUداریم
ëëوی میـــزان تولید نفت خام ایران را حـــدود  4میلیون
بشـــکه در روز و همینطـــور تولید گاز از میدان مشـــترک
پارس جنوبـــی را نزدیک به 500میلیـــون متر مکعب در
روز اعالم کرد

 ëëنمایشـــگاهی بـــا رنـــگ و بـــوی
آرمانهای آیتاهلل هاشمی
نمایشگاه بینالمللی نفت و انرژی
کیش درســـت زمانـــی برگزار شـــد که
آیتاهلل هاشمی رفســـنجانی دعوت
حـــق را لبیک گفته بـــود .در ابتدا قرار
بود این نمایشـــگاه که از روز دوشـــنبه
شـــروع به کار کرد ،برگزار نشود اما به
دلیل وجهـــه بینالمللی آن و حضور
صدهـــا ســـرمایهگذار و تولیدکننـــده
خارجی در جزیره کیش برای شرکت
در ایـــن نمایشـــگاه امـــکان لغـــو آن
وجود نداشـــت .البته به این خاطر در
مراسم افتتاحیه نمایشگاه ،مسئوالن
وزارت نفت و نیرو حضور نداشـــتند و
«غالمرضا منوچهـــری» معاون امور
مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت
به نمایندگی از طـــرف تمام مقامات
به کیش آمده بود.
وی در جمع خبرنـــگاران ،مرحوم
آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی را
شـــخصی بـــه معنـــای واقعـــی کلمه
عاشـــق توســـعه ایران خطـــاب کرد و
گفت :تـــاش برای توســـعه صنعت
نفـــت و دیگـــر صنایـــع کشـــور همان
چیـــزی اســـت کـــه آیتاهلل هاشـــمی
دنبال میکرد.
منوچهری کـــه ســـالها در وزارت

نیـــرو و وزارت نفـــت کار کـــرده و بارها
از نزدیـــک با آیتاهلل هاشـــمی دیدار
داشـــته اســـت ،ادامـــه داد :اطالعات
عمیق و گســـترده سردار ســـازندگی از
عالقـــه وی به آبادانی کشـــور نشـــأت
میگرفت .او به دنبال توســـعه کشور
بـــود و بـــه همیـــن خاطـــر عـــاوه بـــر
روحانیـــت ،اقتصاددان و مهندســـی
خبره بود که تمام طرحهای عمرانی
کشور را میشناخت و روند اجرای آن
را دنبال و پیگیری میکرد.
ëëاعـــام عمومی نخســـتین مناقصه
نفتی ایران تا چهار هفته آینده
در حاشیه ســـیزدهمین نمایشگاه
بیـــن المللـــی نفت و انـــرژی ،معاون
مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت
گفت :بر اساس برنامهریزیها حداکثر
تا چهـــار هفتـــه آینده بـــرای مناقصه
آزادگان جنوبـــی اعـــام عمومـــی
خواهد شـــد.وی در خصوص انتشـــار
فهرســـت  29شرکت دارای صالحیت
خارجی برای شرکت در مناقصههای
بینالمللـــی نفتـــی ایران گفـــت :این
فهرســـت از بخش مربوطه در شرکت
نفت تازه به بخش توسعهای تحویل
شـــده و در واقـــع مربوط به فهرســـت
شرکتهای صاحب صالحیت است.
شـــرکت ملـــی نفـــت پـــس از

دریافـــت ایـــن فهرســـت ،اکنـــون در
حـــال آمادهســـازی اســـناد مناقصـــه
بـــرای طرحهـــای مختلف اســـت که
پس از اعالم آمادگی این شـــرکتها،
بر اســـاس عالقـــه و قابلیتهـــا از این
شـــرکتها برای حضور در مناقصهها
دعوت میشود.طرح توسعه آزادگان
جنوبی ،نخستین مناقصه بینالمللی
نفتی ایران خواهد بود که خوشبختانه
اســـنادش تقریباً نهایی شده و بزودی
این مناقصه برگزار میشود.
منوچهـــری از پیشدســـتی ژاپنیها
در ارســـال مطالعـــات آزادگان جنوبی
به شـــرکت ملی نفت خبر داد و درباره
حضـــور شـــرکت ایمپکـــس ژاپـــن در
توســـعه میدان آزادگان جنوبی ،گفت:
ما بـــا ایمپکس ژاپـــن روی چند میدان
از جملـــه میـــدان آزادگان تفاهمنامه
برای مطالعه میدان « »MOUداریم؛
آنها نتایج مطالعاتشـــان را در مرحله
اول بـــه ما ارائه کردهاند و در ســـه هفته
آینده مرحله دوم مطالعاتشـــان را که
در واقع از دید کار  MOUمرحله نهایی
است به ما ارائه میکنند؛ این شرکت از
شرکتکنندگان صاحب صالحیت در
مناقصات آتی خواهد بود.
منوچهری تصریح کرد :پیشبینی
میکنیـــم کـــه شـــرکتهای چینـــی با
اروپاییهـــا شـــریک شـــوند و باید یک
شـــریک ایرانـــی داشـــته باشـــند؛ این
اتفاقی اســـت که باید منتظر باشـــیم
و ببینیم چند گـــروه خواهند آمد .وی
میزان تولید نفت خام ایران را حدود
 4میلیـــون بشـــکه در روز و همینطور
تولیـــد گاز از میـــدان مشـــترک پارس
جنوبـــی را نزدیک به 500میلیون متر
مکعب در روز اعالم کرد.
بـــه گفتـــه منوچهـــری ،مهمترین
هدف صنعـــت نفت اکنـــون افزایش
ضریـــب بازیافـــت از مخـــازن نفتـــی
اســـت که طی  30ســـال کار مســـتمر
ایـــن ضریـــب از  25درصـــد فعلی به
40درصـــد خواهـــد رســـید .اگر حجم
نفت خام درجای ایران را 800میلیارد
بشکه در نظر بگیریم مفهوم افزایش
یک درصد ضریـــب بازیافت مخازن
نفتی افزایش تولیـــد نفت خام ایران
به میزان  8میلیارد بشکه است؛ رقم
قابـــل مالحظـــهای که تنهـــا با جذب
سرمایه خارجی محقق خواهد شد.

 36ëëهزار کیلومتـــر از راههای اصلی
ن ثبت تخلف مجهز
کشـــور به دوربی 
یشود
م 
رئیس سازمان راهداری و حملو
نقل جـــادهای گفت :بزودی  36هزار
کیلومتـــر راههای شـــریانی کشـــور به
سیستم مکانیزه ثبت تخلفات عبور و
مرور و سرعت مجهز میشود.
بـــه گـــزارش ســـازمان راهـــداری
و حمـــل و نقـــل جـــادهای« ،داوود
کشـــاورزیان» روز سهشـــنبه افـــزود:
اکنـــون  680دســـتگاه دوربیـــن برای
نظارت بر وضعیت جادهها ،بازبینی
و کنترل ســـرعت در راههای شریانی
کشور نصب است.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت
هوشمندســـازی جادههـــای کشـــور
یادآور شـــد :نصـــب ایـــن دوربینها
عالوه بر مکانیـــزه کردن کنترل راهها
سبب شد ،نهادهای ذیربط از جمله
پلیسراه ،ســـازمان امداد و نجات و
هاللاحمـــر و مراکز مدیریت بحران
در استانها با اتصال به این سامانه و
دستیابی به اطالعات راهها ،خدمات
خود را انجامدهند.
ëëاجماع دولت و قـــو ه قضائیه برای
برخوردباپتروشیمیهایمتخلف
پتروشـــیمیهایی کـــه قوانیـــن و
دســـتورالعملهای ( HSEاچ اس
ای -بهداشـــت ،ایمنـــی و محیـــط
زیســـت) را رعایت نکنند ،با برخورد
قاطـــع قـــوه قضائیـــه و وزارت نفت
مواجه میشوند.
به گزارش شـــرکت ملـــی صنایع
پتروشـــیمی« ،مرضیه شـــاهدایی»،
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
در دیدار با «علـــی جمادی» ،رئیس
کل دادگستری اســـتان بوشهر گفت:
برخی پتروشیمیها فراتر از مالکیت
خـــود ادعاهایـــی را مطـــرح میکنند
که قابلقبول نیســـت و دادگســـتری
میتواند برخوردهای الزم را معمول
کند.
ëëصرفهجویی ۱۸میلیاردمترمکعبی
آب در بخش کشاورزی
معاون وزیـــر جهاد کشـــاورزی از
صرف هجویی  ۱۸میلیارد مترمکعبی
آب طـــی ســـه ســـال اخیـــر از طریق
افزایـــش بهـــرهوری آب در بخـــش
کشـــاورزی خبـــر داد و اعـــام کـــرد:
براساس برنامه ششم توسعه باید ۱۱
میلیارد مترمکعب آب صرفهجویی
کنیـــم کـــه باید همـــه دســـتگاههای
متولـــی مانند وزارت نیرو بر اســـاس
وظیفهمندیشـــان در ایـــن زمینـــه
کمک کنند.
علیمـــراد اکبـــری در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :سهم واقعی بخش
کشاورزی از آب مصرفی کشور حدود
 ۶۰درصد اســـت و به نظر میرســـد
ابزار اندازهگیـــری آب ،کنتور حجمی
بـــرای بخـــش کشـــاورزی و آب در
شبکههای فرعی به بخش کشاورزی
باید از سوی وزارت نیرو انجام شود تا
میزان دقیـــق آب مصرفی در بخش
کشاورزی مشخص شود.
ت دولت تبدیل مســـکن
ëëسیاســـ 
ازکاالیسرمایهایبهمصرفیاست
معاون امور مســـکن و ساختمان
وزارت راه و شهرســـازی گفـــت:
ت دولـــت تبدیل مســـکن از
سیاســـ 
کاالی ســـرمایهای به مصرفی است
تا اهداف دولـــت در تأمین نیاز خانه
اولیهـــا و افـــراد نیازمنـــد مرتفـــع و
ســـرمایهگذاران از ایـــن بـــازار خارج
شوند.
به گزارش ایرنا ،حامد مظاهریان
افـــزود :بـــا تبدیـــل مســـکن از کاالی
ســـرمایهای به مصرفی ،ســـوداگران
بـــازار مســـکن خـــارج شـــده و اکنون
ســـعی داریـــم ایـــن عرصـــه را برای
تولیدکننـــدگان و خریـــداران واقعی
آماده کنیم.
وی با اشاره به رشد  5درصدی
صـــدور پروانـــه ســـاخت وســـاز در
کشـــور افزود :طبق آمار رسمی در
 6ماهه نخست ســـالجاری ،رشد
 5درصدی در تعداد صدور پروانه
ساختمانســـازی در کل کشـــور را
شـــاهد بودیم و ایـــن نتیجه تالش
برای خروج از رکود است.
معاون وزیـــر راه و شهرســـازی
عنـــوان کـــرد :خوشـــبختانه نـــرخ
تســـهیالت بـــرای ســـاخت هـــر
واحـــد مســـکونی به یـــک میلیارد
و  200میلیـــون ریـــال رســـیده کـــه
میتوانـــد بخـــش گســـتردهای از
ساختمانسازی را پوشش دهد.

