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افزایش  54درصدي
قراردادهاي اجاره مسكن

از زمان اعمال تعزيرات در بازار
اجاره مس��كن و ممنوعيت افزايش
بيش از  9درصدي اجارهبها ،ميزان
قراردادهاي اجاره در تهران نه تنها
كاهش نيافته بلكه رشد چشمگير
 54درصدي داشته است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاري فارس،
تعداد قراردادهاي ثبت شده چه در
بخ��ش اجاره و چه در بخش خريد
و فروش در سال  90نشان از رشد
قابل مالحظهاي نس��بت به س��ال
 89دارد بهط��وري كه از اول طرح
تعزيراتي آمار ثبت اجاره مس��كن
در تهران و كرج رش��د چشمگيري
داشته است.
از ابتدای امسال تا پایان مرداد
 345هزار و  186مبايعهنامه و 131
هزار و  252اجارهنامه در بنگاههاي
ام�لاك كش��ور ب��ه ثبت رس��يده
است.
براساس اين گزارش ،تعداد كل
قراردادهاي ثبت شده در این مدت
اعم از مبايعهنامه ،اجارهنامه ،اجاره
به شرط تمليك ،پيشفروش ،هبه
و سرقفلي بالغ بر  495هزار و 196
قرار بوده است.
تع��داد قراردادهاي ثبت ش��ده
اجاره مسكن از اول طرح تعزيراتي
(اول تير تا اول ش��هريور امس��ال)
حاكي از اين اس��ت ك��ه در تهران
هفت ه��زار و  566فق��ره قرارداد
اجاره به ثبت رس��يده كه نس��بت
به مدت مش��ابه پارسال دو هزار و
 648قرارداد بيشتر بوده است.
قرارداده��اي ثبت ش��ده اجاره
در ك��رج ني��ز از اول تي��ر ت��ا اول
ش��هريورماه  17هزار و  516نفره
ب��وده كه نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال  89ك��ه  11ه��زار و 38
فقره ب��وده ،ش��ش ه��زار و 478
ق��رارداد بيش��تر به ثبت رس��يده
است.

ابالغ ضوابط
جدید تاسیس
شرکتهای
مسافربری

رئي��س س��ازمان راه��داری و حملونقل
ج��ادهای گف��ت :ضواب��ط جدید تاس��یس و
بهرهب��رداری ش��رکتهای مس��افربری برای
افزای��ش توانمندی در جه��ت ارائه خدمات
به مس��افران جادهای از اول شهریور اجرایی
شده است.
به گزارش روابطعمومی سازمان راهداری
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و حملونق��ل جادهای ،ش��هریار افندیزاده،
افزود :براس��اس اختی��ارات قانونی حاصل از
قوانین موجود ،شرایط و ضوابط نحوه فعالیت
ش��رکتهای حملونقل مس��افر بینشهری
توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای
لونق��ل و
بهروزرس��انی و ب��ه ادارات کل حم 
پایانههای سراسر کشور ابالغ شد.

صنایع زیربنایی
info@gostareshonline.com
شنبه  5شهریور ماه 1390

معامالت کاغذی نفت در دستور کار وزارتخانه

اوراقصکوک    نفتی   منتشرمیشود
گروه صنعت و معدن :وزیر نفت با
بیان اینکه یکی از راهکارهای تامین
منابع مالی در صنعت نفت اس��تفاده
از مناب��ع مالی صندوق توس��عه ملی
است از انتشار نخستین اوراق صکوک
اسالمی در بورس خبر داد و گفت :بر
این اس��اس معامالت کاغذی نفت در
بورس در دستور کار قرار دارد.
رس��تم قاس��مي در گردهمای��ی
س��ازندگان و پیمان��کاران انجم��ن
س��ازندگان تجهی��زات صنع��ت نفت
ایران با بیان اینکه براس��اس بودجه
 90و برنام��ه پنج��م توس��عه حجم
عم��دهای از کاره��ا و فعالیته��ای
اجرایی برای توسعه صنعت نفت و گاز
ایران باقیمانده است ،افزود :هماکنون
توس��عه صنعت نفت براساس اهداف
برنام��ه پنجم توس��عه با س��ه چالش
اساسی روبهرو است.
وی از اعم��ال مدیریت حاکمیتی
بهعن��وان یک��ی از چالشهای پیش
روی توس��عه صنعت نفت ن��ام برد و
افزود :وجود ساختارهای دولتی یکی
از موانع توسعه صنعت نفت است که
پیشبینی میش��ود با اص�لاح قانون
نف��ت و گاز در دولت و مجلس برخی
از موانع حاکمیتی برای توس��عه این
صنعت استراتژیک برداشته شود.
قاس��می از تامی��ن مناب��ع مال��ی
و اعتب��اریبهعن��وان یک��ی دیگر از
مش��کالت پی��ش رو ب��رای توس��عه
صنعت نفت یاد کرد و افزود :براساس
اهداف برنامه پنجم توسعه باید ساالنه
حدود  50میلیارد دالر در بخشهای
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت
س��رمایهگذاری ش��ود که این حجم
منابع مالی حدود 2/5برابر کل بودجه

کشور است.
 10تا  15درصد این منابع به صنعت
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه انتش��ار نفت تزریق ش��ود بخ��ش عمدهای از
اوراق مش��ارکت ریالی و ارزی،جذب مش��کالت مالی ای��ن صنعت برطرف
س��رمایههای داخل��ی و خارج��ی و خواهد ش��د .قاس��می با بیان اینکه
اس��تفاده از منابع داخلی از مهمترین وزارت نف��ت ب��رای توس��عه میادین
راهکارهای تامین منابع مالی صنعت مش��ترک نفت و گاز س��ود بیشتری
نفت اس��ت ،اف��زود :به
را در اختی��ار بانکها و
زودی برای نخس��تین وزارت نفت برای توس�عه مردم ق��رار خواهد داد،
ب��ار اوراق صک��وک و میادین مشترک نفت و گاز گف��ت :اعط��ای س��ود
نف��ت کاغذی در بورس حتی فرش زیرپای خود را بیشتر به مردم و بانکها
بهتر از آن است که منابع
عرضه میش��ود که در هم میفروشد
ای��ن ص��ورت ،ام��کان
هیدروکرب��وری کش��ور
مش��ارکت بیشتر مردم
توس��ط س��ایر کشورها
در طرحه��ای صنع��ت نف��ت فراهم برداشت شود .وی بر ضرورت تجدید
میشود.
نظ��ر در قراردادهای بیع متقابل برای
وزی��ر نف��ت ب��ا ی��ادآوری اینکه جذب منابع مالی و اعتباری بیش��تر
س��ازندگان،پیمانکاران و مش��اوران تاکید کرد و افزود :هماکنون کیفیت
داخل��ی باید ب��رای توس��عه صنعت فعالیتها و تولید کاالهای سازندگان
نفت مش��ارکت بیش��تری درمقایسه داخل��ی از چین و کرهجنوبی پایینتر
با س��الهای گذشته داش��ته باشند ،نیس��ت .وی خواستار رعایت کیفیت
گفت :هماکنون حجم نقدینگی کشور ب��اال ،زمانبندی مناس��ب و اقتصادی
حدود 300میلیارد دالر است که اگر ک��ردن پروژهها توس��ط س��ازندگان،

پیمانکاران و مش��اوران داخلی ش��د
و اف��زود :یک��ی از مهمتری��ن دالیل
طوالنی ش��دن زمانبن��دی در اجرای
پروژهها ،روشهای تامین منابع و نوع
تضامین بانکی اس��ت .وزیر نفت یکی
از راهکاره��ای تامی��ن منابع مالی در
صنعت نفت را صندوق توس��عه ملی
دانس��ت و گفت :هماکنون هیات امنا
و هیات مدیره این صندوق مش��خص
ش��ده اس��ت و پیشبینی میش��ود
امس��ال حدود  20میلیارد دالر اعتبار
از مح��ل صن��دوق توس��عه ملی در
اختیار طرحهای مختلف عمرانی قرار
گی��رد .وی با اعالم اینکه وزارت نفت
برای توس��عه میادین مشترک نفت و
گاز حت��ی فرش زیرپ��ای خود را هم
میفروشد ،تاکید کرد :باید در توسعه
میادین مشترک شتاب ایجاد شود.
قاس��می خواس��تار ایج��اد
کنسرس��یومهای ب��زرگ از س��وی
س��ازندگان و پیمانکاران داخلی برای
توس��عه میادین نف��ت و گاز و اجرای
مگاپروژههای صنعت نفت شد و افزود:
در کنار طرح توسعه میادین مشترک،
جمعآوری گازهای همراه هم یکی از
طرحهای اولوی��تدار وزارت نفت در
برنامه پنجم توسعه است.
وزی��ر نفت ب��ا اعالم اینک��ه برای
توسعه میادین مشترک نفتی با عراق
تنها بس��نده کردن به اه��داف قانون
برنامه پنجم توس��عه کافی نیس��ت،
گفت :براساس اهداف برنامه قرار است
تولید نفت ایران از میادین مشترک با
ع��راق  30درصد افزایش یابد ،این در
حالی اس��ت که براساس برنامهریزی،
عراقیها میخواهند  2/5برابر ایران از
این میادین نفت تولید کنند.
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فناوری مینی LNG
بومیسازی میشود
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از برنامهریزی
برای بومیسازی فناوری ساخت مینی  ،LNGخبر داد.به گزارش «پانانیوز»
سیروس تاالری در نشست مشترک سازندگان صنعت نفت با مدیران وزارت
نفت با بیان اینکه به زودی از س��ند ملی س��اخت تجهی��زات نفتی رونمایی
میشود ،افزود :در شرایط تحریمهای بینالمللی ،سازندگان داخلی تجهیزات
و کاالی صنعت نفت به س��ربازان پیاده نظام س��ال جه��اد اقتصادی تبدیل
ش��دهاند و هماکنون یک زبان مشترک برای توسعه ساخت داخلی تجهیزات
صنعت نفت بین س��ازندگان داخلی و دولت ایجاد شده است.وی از تعریف و
پیادهسازی نظام جامع یکپارچه صدور گواهی کیفیت کاالهای ساخت داخلی
صنعت نفت بهعنوان یکی از زیرساختهای توسعه بومیسازی کاالهای نفتی
یاد کرد و گفت :از س��وی دیگر با تدوی��ن نظام جامع پژوهش و قطببندی
مراکز علمی ،فناوری در خدمت صنعت نفت قرار گرفته اس��ت.وی با اش��اره
به س��ازماندهی اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در  18گروه
تخصصی و تنظیم اساس��نامه برای آنها بهعنوان یک��ی از اقدامهای پیشرو
برای توسعه ساخت داخل خبر داد و افزود :با شکلگیری این کنسرسیومها
اقدامهایی برای بومیس��ازی تجهیزات پیچیده نفت و گاز نظیر تدوین نقشه
راه تعمیرات ،بومیس��ازی و ساخت کمپرس��ور آغاز شده است.رئیس هیات
مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت با اشاره به آغاز شکلگیری کنسرسیوم
سازندگان داخلی برای اجرای طرحهای بزرگ صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
کش��ور ،افزود :بزرگترین گردهمایی س��ازندگان تجهیزات نفتی کشور پاییز
امسال برگزار میشود.
مدیر ام��ور بینالملل ش��رکت
ملی نفت با اش��اره به دریافت یک
افزایش صادرات
میلیارد دالر دیگ��ر از بدهی نفتی
نفت به هند و اروپا
هند از افزایش صادرات نفت ایران
به هند و کش��ورهای اروپایی خبر
داد و گف��ت :بدهی نفت��ی هند به
ایران در آس��تانه تسویه کامل است .به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدمحسن
قمصری درباره جدیدترین وضع وصول بدهیهای نفتی پاالیشگاههای هند
با بیان اینکه هفته گذشته پاالیشگاههای هند بیش از یکمیلیارد دالر دیگر
از بدهیه��ای خود را به ایران پرداخت کردهاند ،گفت :براس��اس زمانبندی
تعریفشده دریافت بدهیهای نفتی پاالیشگاههای هند در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه هماکنون یکسری مشکالت اداری و مالی در بانکهای
هندی برای پرداخت بدهیهای نفتی ایران وجود دارد ،تصریح کرد :براساس
توافق با هند ،قرار شده است بدهی نفتی به صورت یورو دریافت شود.

رونمایی سامسونگ
از چهار سري جديد
نمايشگرهاي حرفهای
()LFD
ش��رکت سامس��ونگ الکتروني��ک در نمايش��گاه
 InfoComm 2011از چهار سري جديد نمايشگرهاي
حرف��هاي تجاري خ��ود ) (LFDدر آمري��کا رونمايي
کرد.
نمايشگرهاي حرفهاي جديد سامسونگ از سري HE,
 ME, UEو  UDهستند و از فناوري  LEDبراي ارائه
کيفيت بهتر تصوير و مصرف انرژي کمتر بهره ميبرند.
سامسونگ اعالم کرده است که اين نمايشگرها سه ماه
سوم سال در دسترس کاربران قرار ميگيرند.
به گفته کوين اسکرول ،مدير بخش محصوالت تجاري
سامسونگ ،اقدام سامسونگ براي شرکت در نمايشگاه
 ،InfoComm 2010اعالم افزايش شمار محصوالت
 (Large Format Display) LFDب��راي کارب��ران
تجاري بوده است.
وي اع�لام کرد :هدف م��ا نه تنها ارائ��ه محصوالت با
کيفيت باالس��ت ،بلک��ه توليد محصوالتي ب��ا قابليت
س��ازگاري هر چه بيش��تر در محيطهاي مختلف بوده
است.
به گفته وي ،نمايش��گرهاي  LFDجديد سامس��ونگ
ب��ا همه محيطه��ا از مکانهاي تج��اري کوچک مثل
مغازهه��ا تا فضاهاي بزرگ تج��اري مثل مراکز بزرگ
خريد سازگار است.
براس��اس گزارش سامس��ونگ ،نمايش��گرهاي LFD
س��ري  HE, ME, UEو  UDهمه از فناوري LED
بهره ميبرند که داراي المپ فلورس��نت کاتود س��رد
) (CCFLاست ،به اين ترتيب مصرف انرژي را  30تا
 50درصد کاهش
ميدهد.
در س��ري ME
و  UEنس��بت
نماي��ش تصوي��ر
(تع��داد دفع��ات
ترس��يم يک تصوير روى  CRTدر
ثاني��ه) از  120تا  240هرتز اس��ت
و حرکت متن روي اين نمايشگرها

صافت��ر و تيرگيها به حداقل ميرس��د و کنتراس��ت
تصوي��ر  5هزار به يک اس��ت ،به اي��ن ترتيب تصاوير
واقعيتر به نظر ميرسند.
اين سري از نمايشگرهاي تجاري سامسونگ ضخامت
کم��ي دارند .ضخامت آنها به  1/2اينچ ميرس��ند که
همين ام��ر باعث نصب آس��انتر اين نمايش��گرها در
مکانهاي مختلف خواهد داشت.
نمايش��گرهاي س��ري  HEک��ه ش��امل HE40A,
 HE46Aاس��ت براي اس��تفاده در مکانهاي تجاري
همچون البي هتلها سالن بيمارستانها طراحي شده
است.
اي��ن دس��تگاهها همچني��ن داراي بلندگوهاي اس��تريو
 10وات��ي و نرماف��زار  MagicInfo Liteبراي نمايش
محتواهاي ديجيتالي از طريق پورت  USBهستند.
به گزارش سامسونگ ،سري  MEکه شامل نمايشگرهاي
 ME40A, ME46Aو  ME55Aاس��ت ب��راي انواع
بازارهاي تجاري طراحي شده است .اين سري نمايشگرها
از پورتهاي  RS-232Cو  RJ-45و اتصاالت HDMI
و  DisplayPortپشتيباني ميکنند.
اما س��ري  UEکه شامل نمايش��گرهاي  UE46Aو
 UE55Aاست ،از رزولوشن  1080پيکسل با نسبت
نمايش تصوير  240هرتز برخوردارند و امکان نمايش
ويدئوهاي س��ه بعدي را دارند ،اما براي تماشاي اين
تصاوير الزم است از عينک س��هبعدي استفاده شود.
نمايش��گر  UD55Aاز س��ري  UDداراي سايز 55
اينچ��ي اس��ت و تصاوير را با وضوح  1080پيکس��ل
نمايش ميدهد.
ضخام��ت فريم
) ( Bezzel
آن تنه��ا 5/5
ميليمتري است
ک��ه بيش��تربه
خاطر فريم بسيار ناچيز خود مناسب
براي استفاده بهصورت Videowall
است.

