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صنایع زیربنایی

روی خط خبر

افزایش 54 درصدي 
قراردادهاي اجاره مسكن 

از زمان اعمال تعزيرات در بازار 
اجاره مس��كن و ممنوعيت افزايش 
بيش از 9 درصدي اجاره بها، ميزان 
قراردادهاي اجاره در تهران نه تنها 
كاهش نيافته بلكه رشد چشمگير 

54 درصدي 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 90 نشان از رشد 
قابل مالحظه اي نس��بت به س��ال 
89 دارد به ط��وري كه از اول طرح 
تعزيراتي آمار ثبت اجاره مس��كن 
در تهران و كرج رش��د چشمگيري 

داشته است.
 از ابتدای امسال تا پايان مرداد  
345 هزار و 186 مبايعه نامه و 131 
هزار و 252 اجاره نامه در بنگاه هاي 
 ام��الك كش��ور ب��ه ثبت رس��يده

است.
 براساس اين گزارش، تعداد كل 
قراردادهاي ثبت شده در اين مدت 
اعم از مبايعه نامه، اجاره نامه، اجاره 
به شرط تمليك، پيش فروش، هبه 
و سرقفلي بالغ بر 495 هزار 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 566 فق��ره قرارداد 
اجاره به ثبت رس��يده كه نس��بت 
به مدت مش��ابه پارسال دو هزار و 

648 قرارداد بيشتر بوده است.
 قرارداده��اي ثبت ش��ده اجاره 
در ك��رج ني��ز از اول تي��ر ت��ا اول 
ش��هريورماه 17 هزار و 516 نفره 
ب��وده كه نس��بت به مدت مش��ابه 
 38 و  ه��زار   11 ك��ه   89 س��ال 
فقره ب��وده، ش��ش ه��زار و 478 
 ق��رارداد بيش��تر به ثبت رس��يده 

است.

رئيس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت از برنامه ريزی 
برای بومی سازی فناوری ساخت مينی LNG، خبر داد.به گزارش »پانا نيوز« 
سيروس تاالری در نشست مشترك سازندگان صنعت نفت با مديران وزارت 
نفت با بيان اينكه به زودی از س��ند ملی س��اخت تجهي��زات نفتی رونمايی 
می شود، افزود: در شرايط تحريم های بين المللی، سازندگان داخلی تجهيزات 
و كاالی صنعت نفت به س��ربازان پياده نظام س��ال جه��اد اقتصادی تبديل 
ش��ده اند و هم اكنون يك زبان مشترك برای توسعه ساخت داخلی تجهيزات 
صنعت نفت بين س��ازندگان داخلی و دولت ايجاد شده است.وی از تعريف و 
پياده سازی نظام جامع يكپارچه صدور گواهی كيفيت كاالهای ساخت داخلی 
صنعت نفت به عنوان يكی از زيرساخت های توسعه بومی سازی كاالهای نفتی 
ياد كرد و گفت: از س��وی ديگر با تدوي��ن نظام جامع پژوهش و قطب بندی 
مراكز علمی، فناوری در خدمت صنعت نفت قرار گرفته اس��ت.وی با اش��اره 
به س��ازماندهی اعضای انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در 18 گروه 
تخصصی و تنظيم اساس��نامه برای آنها به عنوان يك��ی از اقدام های پيش رو 
برای توسعه ساخت داخل خبر داد و افزود: با شكل گيری اين كنسرسيوم ها 
اقدام هايی برای بومی س��ازی تجهيزات پيچيده نفت و گاز نظير تدوين نقشه 
راه تعميرات، بومی س��ازی و ساخت كمپرس��ور آغاز شده است.رئيس هيات 
مديره انجمن سازندگان صنعت نفت با اشاره به آغاز شكل گيری كنسرسيوم 
سازندگان داخلی برای اجرای طرح های بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشيمی 
كش��ور، افزود: بزرگترين گردهمايی س��ازندگان تجهيزات نفتی كشور پاييز 

امسال برگزار می شود.

مدير ام��ور بين الملل ش��ركت 
ملی نفت با اش��اره به دريافت يك 
ميليارد دالر ديگ��ر از بدهی نفتی 
هند از افزايش صادرات نفت ايران 
به هند و كش��ورهای اروپايی خبر 
داد و گف��ت: بدهی نفت��ی هند به 
ايران در آس��تانه تسويه كامل است. به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحسن 
قمصری درباره جديدترين وضع وصول بدهی های نفتی پااليشگاه های هند 
با بيان اين كه هفته گذشته پااليشگاه های هند بيش از يك ميليارد دالر ديگر 
از بدهی ه��ای خود را به ايران پرداخت كرده اند، گفت: براس��اس زمان بندی 
تعريف شده دريافت بدهی های نفتی پااليشگاه های هند در حال انجام است. 
وی با تاكيد بر اين كه هم اكنون يك سری مشكالت اداری و مالی در بانك های 
هندی برای پرداخت بدهی های نفتی ايران وجود دارد، تصريح كرد: براساس 

توافق با هند، قرار شده است بدهی نفتی به صورت يورو دريافت شود.

خبر
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گروه صنعت و معدن: وزير نفت با 
بيان اين كه يكی از  راهكارهای تامين 
منابع مالی در صنعت نفت اس��تفاده 
از مناب��ع مالی صندوق توس��عه ملی 
است از انتشار نخستين اوراق صكوك 
اسالمی در بورس خبر داد و گفت: بر 
اين اس��اس معامالت كاغذی نفت در 

بورس در دستور كار قرار دارد.
رس��تم قاس��مي در گردهماي��ی 
انجم��ن  پيمان��كاران  و  س��ازندگان 
س��ازندگان تجهي��زات صنع��ت نفت 
ايران با بيان اين كه براس��اس بودجه 
90 و برنام��ه پنج��م توس��عه حجم 
فعاليت ه��ای  و  از كاره��ا  عم��ده ای 
اجرايی برای توسعه صنعت نفت و گاز 
ايران باقيمانده است، افزود: هم اكنون 
توس��عه صنعت نفت براساس اهداف 
برنام��ه پنجم توس��عه با س��ه چالش 

اساسی روبه رو است.
وی از اعم��ال مديريت حاكميتی 
 به عن��وان يك��ی از چالش های پيش 
روی توس��عه صنعت نفت ن��ام برد و 
افزود: وجود ساختارهای دولتی يكی 
از موانع توسعه صنعت نفت است كه 
پيش بينی می ش��ود با اص��الح قانون 
نف��ت و گاز در دولت و مجلس برخی 
از موانع حاكميتی برای توس��عه اين 

صنعت استراتژيك برداشته شود.
قاس��می از تامي��ن مناب��ع مال��ی 
و اعتب��اری  به عن��وان يك��ی ديگر از 
مش��كالت پي��ش رو ب��رای توس��عه 
صنعت نفت ياد كرد و افزود: براساس 
اهداف برنامه پنجم توسعه بايد ساالنه 
حدود 50 ميليارد دالر در بخش  های 
باالدستی و پايين دستی صنعت نفت 
س��رمايه گذاری ش��ود كه اين حجم 
منابع مالی حدود 2/5برابر كل بودجه 

كشور است.
وی ب��ا ي��ادآوری اين كه انتش��ار 
اوراق مش��اركت ريالی و ارزی،جذب 
س��رمايه  های داخل��ی و خارج��ی و 
اس��تفاده از منابع داخلی از مهم ترين 
راهكارهای تامين منابع مالی صنعت 

نفت اس��ت، اف��زود: به 
نخس��تين  برای  زودی 
و  صك��وك  اوراق  ب��ار 
نف��ت كاغذی در بورس 
عرضه می ش��ود كه در 
اي��ن ص��ورت، ام��كان 
مش��اركت بيشتر مردم 

در طرح ه��ای صنع��ت نف��ت فراهم 
می شود.

وزي��ر نف��ت ب��ا ي��ادآوری اين كه 
مش��اوران  و  س��ازندگان،پيمانكاران 
داخل��ی بايد ب��رای توس��عه صنعت 
نفت مش��اركت بيش��تری درمقايسه 
با س��ال های گذشته داش��ته باشند، 
گفت: هم اكنون حجم نقدينگی كشور 
حدود300 ميليارد دالر است كه اگر 

10 تا 15 درصد اين منابع به صنعت 
نفت تزريق ش��ود بخ��ش عمده ای از 
مش��كالت مالی اي��ن صنعت برطرف 
خواهد ش��د. قاس��می با بيان اين كه 
وزارت نف��ت ب��رای توس��عه ميادين 
مش��ترك نفت و گاز س��ود بيشتری 
را در اختي��ار بانك ها و 
مردم ق��رار خواهد داد، 
گف��ت: اعط��ای س��ود 
بيشتر به مردم و بانك ها 
بهتر از آن است كه منابع 
هيدروكرب��وری كش��ور 
توس��ط س��اير كشورها 
برداشت شود. وی بر ضرورت تجديد 
نظ��ر در قراردادهای بيع متقابل برای 
جذب منابع مالی و اعتباری بيش��تر 
تاكيد كرد و افزود: هم اكنون كيفيت 
فعاليت ها و توليد كاالهای سازندگان 
داخل��ی از چين و كره جنوبی پايين تر 
نيس��ت.  وی خواستار رعايت كيفيت 
ب��اال، زمانبندی مناس��ب و اقتصادی 
ك��ردن پروژه  ها توس��ط س��ازندگان، 

پيمانكاران و مش��اوران داخلی ش��د 
و اف��زود: يك��ی از مهم تري��ن داليل 
طوالنی ش��دن زمانبن��دی در اجرای 
پروژه  ها، روش  های تامين منابع و نوع 
تضامين بانكی اس��ت. وزير نفت يكی 
از راهكاره��ای تامي��ن منابع مالی در 
صنعت نفت را صندوق توس��عه ملی 
دانس��ت و گفت: هم اكنون هيات امنا 
و هيات مديره اين صندوق مش��خص 
ش��ده اس��ت و پيش بينی می ش��ود 
امس��ال حدود 20 ميليارد دالر اعتبار 
از مح��ل صن��دوق توس��عه ملی در 
اختيار طرح های مختلف عمرانی قرار 
گي��رد. وی با اعالم اين كه وزارت نفت 
برای توس��عه ميادين مشترك نفت و 
گاز حت��ی فرش زيرپ��ای خود را هم 
می فروشد، تاكيد كرد: بايد در توسعه 

ميادين مشترك شتاب ايجاد شود.
ايج��اد  خواس��تار  قاس��می 
س��وی  از  ب��زرگ  كنسرس��يوم های 
س��ازندگان و پيمانكاران داخلی برای 
توس��عه ميادين نف��ت و گاز و اجرای 
مگاپروژه  های صنعت نفت شد و افزود: 
در كنار طرح توسعه ميادين مشترك، 
جمع آوری گازهای همراه هم يكی از 
طرح های اولوي��ت دار وزارت نفت در 

برنامه پنجم توسعه است.
وزي��ر نفت ب��ا اعالم اين ك��ه برای 
توسعه ميادين مشترك نفتی با عراق 
تنها بس��نده كردن به اه��داف قانون 
برنامه پنجم توس��عه كافی نيس��ت، 
گفت: براساس اهداف برنامه قرار است 
توليد نفت ايران از ميادين مشترك با 
ع��راق 30 درصد افزايش يابد، اين در 
حالی اس��ت كه براساس برنامه ريزی، 
عراقی ها می خواهند 2/5 برابر ايران از 

اين ميادين نفت توليد كنند.

 LNG فناوری مینی
بومی سازی می شود

رئي��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای گف��ت: ضواب��ط جديد تاس��يس و 
بهره ب��رداری ش��ركت های مس��افربری برای 
افزاي��ش توانمندی در جه��ت ارائه خدمات 
به مس��افران جاده ای از اول شهريور اجرايی 

شده است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری 

و حمل ونق��ل جاده ای، ش��هريار افندی زاده، 
افزود: براس��اس اختي��ارات قانونی حاصل از 
قوانين موجود، شرايط و ضوابط نحوه  فعاليت 
بين شهری  مس��افر  ش��ركت های حمل ونقل 
توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
به  روزرس��انی و ب��ه ادارات كل حمل و نق��ل و 

پايانه های سراسر كشور ابالغ شد.

 ابالغ ضوابط
 جدید تاسیس 
شرکت های 
مسافربری 

افزایش صادرات 
نفت به هند و اروپا

معامالت کاغذی نفت  در دستور کار وزارتخانه

اوراقصکوکنفتیمنتشرمیشود

رونماییسامسونگ
ازچهارسريجدید
نمایشگرهايحرفهای

)LFD(
نمايش��گاه  در  الكتروني��ك  سامس��ونگ  ش��ركت 
InfoComm 2011 از چهار سري جديد نمايشگرهاي 
 حرف��ه اي تجاري خ��ود )LFD( در آمري��كا رونمايي 

كرد.
 HE, نمايشگرهاي حرفه اي  جديد سامسونگ از سري
ME, UE و UD هستند و از فناوري LED براي ارائه 
كيفيت بهتر تصوير و مصرف انرژي كمتر بهره مي برند. 
سامسونگ اعالم كرده است كه اين نمايشگرها سه ماه 

سوم سال در دسترس كاربران قرار مي گيرند.
به گفته كوين اسكرول، مدير بخش محصوالت تجاري 
سامسونگ، اقدام سامسونگ براي شركت در نمايشگاه 
InfoComm 2010، اعالم افزايش شمار محصوالت 
Large Format Display) LFD( ب��راي كارب��ران 

تجاري بوده است.
وي اع��الم كرد: هدف م��ا نه تنها ارائ��ه محصوالت با 
كيفيت باالس��ت، بلك��ه توليد محصوالتي ب��ا قابليت 
س��ازگاري هر چه بيش��تر در محيط هاي مختلف بوده 

است. 
به گفته وي، نمايش��گرهاي LFD جديد سامس��ونگ 
ب��ا همه محيط ه��ا از مكان هاي تج��اري كوچك مثل 
مغازه ه��ا تا فضاهاي بزرگ تج��اري مثل مراكز بزرگ 

خريد سازگار است.
 LFD بر اس��اس گزارش سامس��ونگ،  نمايش��گرهاي
 LED همه از فناوري UD و HE, ME, UE س��ري
بهره مي برند كه داراي المپ فلورس��نت كاتود س��رد 
)CCFL( است، به اين ترتيب مصرف انرژي را 30 تا 

50 درصد كاهش 
مي دهد.

 ME س��ري  در 
نس��بت   UE و 
نماي��ش تصوي��ر 
دفع��ات  )تع��داد 

ترس��يم يك تصوير روی CRT در 
ثاني��ه( از 120 تا 240 هرتز اس��ت 
و حركت متن روي اين نمايشگرها 

صاف ت��ر و تيرگي ها به حداقل مي رس��د و كنتراس��ت 
تصوي��ر 5 هزار به يك اس��ت، به اي��ن ترتيب تصاوير 

واقعي تر به نظر مي رسند.
اين سري از نمايشگرهاي تجاري سامسونگ ضخامت 
كم��ي دارند. ضخامت آنها به 1/2 اينچ مي رس��ند كه 
همين ام��ر باعث نصب آس��ان تر اين نمايش��گرها در 

مكان هاي مختلف خواهد داشت.
 HE40A, HE ك��ه ش��امل  نمايش��گرهاي س��ري 
HE46A اس��ت براي اس��تفاده در مكان هاي تجاري 
همچون البي هتل  ها سالن بيمارستان ها طراحي شده 

است.
اي��ن دس��تگاه ها همچني��ن داراي بلندگوهاي اس��تريو 
10 وات��ي و نرم اف��زار MagicInfo Lite براي نمايش 

محتواهاي ديجيتالي از طريق پورت USB هستند.
به گزارش سامسونگ، سري ME كه شامل نمايشگرهاي 
ME40A, ME46A و ME55A اس��ت ب��راي انواع 
بازارهاي تجاري طراحي شده است. اين سري نمايشگرها 
 HDMI و اتصاالت RJ-45 و RS-232C از پورت هاي

و DisplayPort پشتيباني مي كنند. 
اما س��ري UE كه شامل نمايش��گرهاي UE46A و 
UE55A است، از رزولوشن 1080 پيكسل با نسبت 
نمايش تصوير 240 هرتز برخوردارند و امكان نمايش 
ويدئوهاي س��ه بعدي را دارند، اما براي تماشاي اين 
تصاوير الزم است از عينك  س��ه بعدي استفاده شود. 
نمايش��گر UD55A از س��ري UD داراي سايز 55 
اينچ��ي اس��ت و تصاوير را با وضوح 1080 پيكس��ل 
مي دهد.  نمايش 
فريم  ضخام��ت 
 ) B e z z e l (
 5/5 تنه��ا  آن 
است  ميلي متري 
بيش��تربه  ك��ه 
خاطر فريم بسيار ناچيز خود مناسب 
 Videowall براي استفاده به صورت 

است.

وزارت نفت برای توس�عه 
میادین مشترک نفت و گاز 
حتی فرش زیرپای خود را 

هم می فروشد


