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پنجشنبه 28 بهمن ماه 1395 سال د  وازد  هم ـ شماره 3026  

مفقودی
مدرک مالکیتی ) قولنامه اصلی ( ملک ش��خصی مسکونی شهری 
متعلق به آقای حس��ین راش فرزند حسن ش ملی 2890047369 
قطعه ش 27 به مساحت 150 مترمربع واقع در پیرانشهر پایین از 
فلکه هواشناس��ی از جمله امالک حاج عبداهلل قادری از زمینهای 
آب و فاضالب به حدود اربعه زیر شماال : بطول 12/50 مترمربع 
متصل به کوچه جنوبا : بطول 12/50 مترمربع متصل به قطعه ش 
28 ش��رقا : بطول 12 مترمربع متصل به قطعه ش 25 غربا : بطول 
12 مترمرب��ع در امتداد زمین خاک عزیز مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد . پیرانشهر

مفقودی
کارت هوش��مند ماش��ین به ش��ماره کارت 282734 به شماره شهربانی 
27 ایران 427 ع 23 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./نقده 

مفقودی
کارت هوش��مند راننده به ش��ماره کارت 1419200 و به ش��ماره ملی 
2909058174 متعلق به آقای حسین نجفی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد./نقده 

مفقودی
برگ سبز پژو پارس مدل 87 غالمحسین روزبهی به شماره موتور 12487023554 شماره 
شاس��ی NAAN 01 CA 78 E 704953 ش��ماره پالک 73 ایران 822 ص 63 مفقود و 

فاقد اعتبار است. 

 صادرات دومین محموله نفتای 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به آسیا 

دومی��ن محموله نفتای پاالیش��گاه س��تاره 
خلی��ج فارس که اوایل بهمن ماه بارگیری ش��ده 
بود تا پایان این هفته به ژاپن می رس��د که حجم 
ای��ن محموله، حدود 280 هزار بش��که اس��ت.
به گزارش شانا، پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی 
شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت 
360 هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، 
تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیس��تی، تصفیه نفتا، 
ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با 
هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت 
جت در کنار پاالیشگاه کنونی بندرعباس در حال 
ساخت است. خوراک مورد نیاز این پاالیشگاه از 
طریق یک خط لوله به طول بیش از 485 کیلومتر 
از پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی تامین خواهد 
شد. با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
روزانه 36 میلیون لیتر بنزین )عدد اکتان 95( و 14 
میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های 
نفتی کشور اضافه می ش��ود. تولید روزانه چهار 
میلیون لیتر گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت جت 
و 130 تن گوگ��رد از دیگر محصوالت تولیدی 
این واحد پاالیشی هستند. ظرفیت ذخیره سازی 
فرآورده ه��ای نفتی این پاالیش��گاه در حدود 11 

میلیون بشکه است. 

 توسعه  صنعت  پتروشیمی 
نیازمند  عزمی  ملی

دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ایران نیازمند 
عزمی ملی برای رسیدن به برنامه های پیش بینی 
شده است و پس از برجام، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و سرعت بخشیدن به ساخت و تکمیل 
طرح های پتروشیمی که از برنامه های چهارم و 
پنجم توسعه باقی مانده اند،  باید به سرانجام برسد. 
احمد مهدوی ابهری از موانع پیشرفت این صنعت 
در س��ال جاری را عدم تامی��ن مالی طرح های 
پتروش��یمی، اندک بودن سرمایه گذاری خارجی 
و کاهش قیمت صادراتی محصوالت پتروشیمی 
خوان��د و اظهار کرد:  بح��ث تضامین هنوز هم 
یک��ی از موانع اجرای طرح های پتروش��یمی در 
بخش تامین منابع ارزی اس��ت. وی با اش��اره به 
تضمین فاینانس های خارجی توسط شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در دهه 80 و 90، این تجربه را 
بسیار مفید و کار گشا خواند و افزود: در گذشته 
 تضامین شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تایید 
بان��ک ها و ش��رکت های خارجی ب��ود و منابع 
 مورد نیاز از این طریق وارد می ش��د. اما با شروع 
تحریم ها ونبود تضمین دولتی، بخش خصوصی 
دراین زمینه دچار مشکل شد وبرای این امر باید 

چاره ای اندیشیده شود.

 اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای گازرسانی به روستاها

یکصد میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به 
روستاهای کشور اختصاص یافته است. به گزارش 
ایسنا، مش��اور وزیر نفت در امور گاز در حاشیه 
سفر به بندرعباس در جمع خبرنگاران، گفت: این 
اعتبار سال آینده و برای گازرسانی به روستاهای 
باالی 20 خانوار اختصاص می یابد. محمود آستانه 
افزود: هزینه ایجاد زیرساخت های گازرسانی به 
روستاها بر عهده دولت و به ازای هر خانوار بیش 
از چهار میلیون تومان اس��ت . وی تصریح کرد: 
هدف گذاری ش��رکت گاز هرمزگان برای اتمام 
گازرسانی به شهرهای این استان، پایان سال 1397 
است.  مشاور وزیر نفت در امور گاز خاطرنشان 
کرد: ش��رکت گاز هرمزگان برای گازرس��انی به 
صنایع بزرگ غرب بندرعباس، کارخانه های تولید 
فوالد و آلومینیوم و ش��هرک های صنعتی استان، 
امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار دارد. آستانه 
اضاف��ه کرد: در صورت اع��الم آمادگی صاحبان 
صنایع در هرمزگان برای گازرسانی به واحدهای 
صنعتی، شرکت گاز استان در کمترین زمان، به این 
صنایع گازرسانی می کند. وی اظهار کرد: استفاده 
از گاز در صنایع به جای سوخت های فسیلی برای 
دول��ت و فعاالن بخش خصوص��ی صد درصد 

سودآوری دارد.

خبرنامه

 جزئیات توسعه 
سه پاالیشگاه بزرگ کشور

گذر زمان بر تن پاالیش��گاه های کش��ور 
گ��رد فرس��ودگی نش��انده و باع��ث کاهش 
بهره وری، افزای��ش زیان دهی و عدم همراهی 
ای��ن پاالیش��گاه ها ب��ا تکنول��وژی روز دنی��ا 
شده اس��ت، اتفاقاتی ک��ه وزارت نفت را برآن 
داش��ت تا در جهت نوس��ازی و توسعه آن ها 
گام بردارد.ب��ه گ��زارش ایس��نا، وزارت نفت 
قصد دارد با مش��ارکت سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی  پاالیش��گاه های ب��زرگ و قدیمی 
کش��ور را نوس��ازی کند. اقدامی که تقریبا به 
تازگی آغاز ش��ده و افزای��ش ظرفیت، ارتقای 
کیفیت محص��والت، تغییر ترکی��ب خوراک، 
کاه��ش گوگ��رد تولی��دی و... از عمده ترین 
اهداف این اقدام به شمار می رود. در راستای 
پاس��خگویی به تغییر الگوی مصرف کش��ور 
از محص��والت میان تقطیر ب��ه بنزین و ارتقای 
پاالیش��گاه های  تولیدی  محص��والت  کیفیت 
اس��تانداردهای  الزام��ات  اس��اس  ب��ر  اراک 
 بین الملل��ی ط��رح توس��عه پاالیش��گاه ام��ام 
خمینی )ره( ش��ازند مطرح و در اردیبهش��ت 
س��ال 1383 با بهره گی��ری از آخرین فناوری 
روز طراحی بنیادی طرح آغاز ش��د. از اهداف 
توس��عه این پاالیش��گاه می توان ب��ه افزایش 
ظرفیت پاالیش��ی از 170هزار بش��که به 250 
هزار بش��که در روز، افزای��ش ظرفیت تولید 
روزانه بنزین از حدود 30 هزار به حدود 100 
هزار بش��که در روز، افزای��ش تولید بنزین در 
ازای کاهش نفت ک��وره، تولید محصوالت با 
مش��خصات و کیفیت استاندارد یورو 4 و 5 و 
کاهش مواد آالینده محیط زیست  اشاره کرد.

 پیشنهاد گران چینی ها 
برای نوسازی پاالیشگاه آبادان 

درحالی پاالیشگاه آبادان قرار است با صرف 
هزینه 3 میلیارد دالر توس��عه پیدا کند که در جهان 
پاالیشگاه هایی با ضریب پیچیدگی بسیار باالتر با 
هزینه های به مراتب کمتر توس��عه پیدا کرده اند.به 
گزارش فارس، براس��اس اعالم مسئوالن شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی قرار است 
6 پاالیشگاه کشور با هزینه 14 میلیارد دالر بازسازی 
ش��ود. یکی از پاالیش��گاه هایی که قرار است کار 
بازسازی آن توسط شرکت ساینوپک چین به زودی 
آغاز شود پاالیشگاه آبادان است که برای بازسازی 
آن 3 میلیارد دالر هزینه نیاز است. به گفته مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
تاکن��ون 1.3 میلیارد دالر برای بازس��ازی فاز اول 
این پاالیش��گاه تامین اعتبار شده است و به زودی 
مابقی این مبلغ نیز تامین خواهد شد. بر اساس این 
گزارش،  ظاهرا چینی ها کار بازس��ازی پاالیشگاه 
آبادان را در شرایطی که ایران تحریم نیست گران تر 

از مابقی پاالیشگاه ها انجام می دهد. 

 برداشت آب در کشور ۱۰۰ برابر بیشتر 
از میزان تغذیه آب زیرزمینی 

مش��اور فنی کمیته اجرای��ی ملی مدیریت 
جامع آبخیزداری گفت: در حال حاضر متوسط 
برداشت آب در کشور 100 برابر بیشتر از میزان 
تغذیه و نفوذ آب در سفره های زیرزمینی است. 
به گ��زارش تفاهم، هوش��نگ ج��زی در اولین 
جلس��ه مدیریت جام��ع آبخیزداری در س��الن 
 غدیر استانداری سمنان افزود: نبود برنامه منظم 
دس��تگاه ها، موازی کاری دستگاه های اجرایی 
و ب��ی توجهی ب��ه توان ح��وزه ه��ا از عوامل 
 اصل��ی فاصله زی��اد می��ان برداش��ت و تغذیه 
آب های زیرزمینی است. وی با اشاره به وجود 
آبخوان ه��ای ممنوعه و بحران��ی قابل توجه در 
کشور و میزان 6 تا 9 میلیارد متر مکعب عملکرد 
منف��ی آبدهی در آبخوان های کش��ور، تصریح 
کرد: 125 میلیون هکتار حوزه های آبخیز کشور 
نیز در قلمرو فرسایش آبی قرار دارند. جزی به 
نشست دشت های کشور اش��اره کرد و افزود: 
دش��ت مشهد 25 سانتی متر، نیشابور 12 سانتی 
متر، کرمان 20 سانتی متر، تهران 17 سانتی متر، 
ساوجبالغ 22 سانتی متر، قزوین 24 سانتی متر، 
رفس��نجان 30 سانتی متر و گلپایگان 12 سانتی 

متر نشست کرده است.

خبرنامه

تفاهم –گروه گزارش: معاون برنامه ریزی 
و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب )آبفا(
کش��ور گفت: تمهیداتی اندیش��یده شده است تا 
با اجرای ط��رح ها و پروژه ه��ای کوتاه مدت، 
بخش��ی از تبعات بی آبی در هفت کالنش��هر و 
بیش از 300 ش��هر دیگر کشور در تابستان سال 
آینده به شکل اضطراری مهار شود. »علی اصغر 
قانع«  با اشاره برنامه ریزی های انجام شده برای 
رفع تنش آبی در هفت کالنش��هر کش��ور اظهار 
داش��ت: این طرح ها شامل حفر چاه، استفاده از 
خطوط انتقال، مدیریت مصرف آب، اجاره چاه 
و خرید آب از بخش های مختلف و جایگزینی 
آن برای ش��رب است. شهرهای اصفهان، شیراز، 
یزد، کرمان، بندرعباس، بوش��هر و مش��هد هفت 
کالنش��هر هس��تند. معاون آبفای کشور افزود: با 
وج��ود پایین رفتن س��طح آب ه��ای زیرزمینی 
در س��ال های اخیر، اما اکن��ون تنها راه مطمئن، 
کوتاه مدت و اضط��راری برای حل مقطعی این 
مش��کالت حفر چاه است. قانع با اشاره به پیش 
بین��ی300 میلی��ون دالر اعتبار در بودجه س��ال 
1396 برای توس��عه آبرس��انی روستایی از محل 
صندوق توس��عه ملی، ابراز امی��دواری کرد این 
رقم همچون امس��ال در صحن علنی مجلس به 
500 میلیون دالر افزایش می یابد. قانع با اشاره به 
اینکه گزارش اقداماتی که در سه سال گذشته در 
بخش آبرسانی روستایی انجام شده است تا پایان 
امسال ارائه خواهد ش��د، گفت: جشن آبرسانی 
مستمر و پایدار بیش از 5 هزار روستا با جمعیتی 
بالغ بر 4 میلیون و 200 هزار نفر تا پایان امس��ال 
انجام خواهد شد. وی افزود: در بودجه سال 96 
هم در ردیف اجرایی و هم تملک دارایی اعتبار 
خوبی از س��وی دولت برای آبرس��انی روستایی 
پیش��نهاد شده اس��ت،در مجلس هم تا االن 300 
میلیون دالر در کمیس��یون تلفیق تصویب ش��ده 
اس��ت. قانع ادامه داد: پیش بینی ما این است که 
در س��ال آینده هم بالغ ب��ر 2 هزار میلیارد تومان 
مناب��ع مالی دراختیار آبرس��انی روس��تایی قرار 
گیرد. معاون برنامه ریزی و توس��عه آبفای کشور 
در خصوص جمعیت تحت پوش��ش آب شرب 

روس��تایی، تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش 
آب ش��رب سالم و بهداش��تی برای روستاها در 
حال حاضر 74 درصد اس��ت و پیش بینی ما این 
اس��ت که تا پایان امسال با تمهیدات انجام شده 
به 82 درصد برسد. قانع در خصوص مشکالت 
آبرس��انی در زاهدان نیز اذعان کرد: زاهدان تنها 
مرکز اس��تان در کشور است که هنوز 30 درصد 
ش��بکه آبرسانی در خود شهر اس��ت بنابراین به 
دس��تور مقامات ارش��د وزارت نیرو قرار شد از 
تمهیداتی استفاده کنیم که شرکت های آبفا کمک 
مالی کنند تا مش��کل زاهدان نیز مرتفع و ظرف 
س��ال آینده مشکل آب شرب عمده شهر زاهدان 
نیز حل ش��ود. وی ادام��ه داد: برنامه ها و قوانین 
برای بهینه سازی مصرف وجود دارد، اما مشکل 
این اس��ت ک��ه حاکمیت در بخ��ش آب را باید 
مش��خص کرد، چرا که تمام حاکمیت بر گردن 
وزارت نیرو افتاده اس��ت و این باید مش��خص 
ش��ود. مع��اون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور تعداد طرح های 
آبرسانی کشور را 121 طرح اعالم و خاطرنشان 
ک��رد: تعدادی از این طرح ها به وس��یله فاینانس 
2 بانک س��په و پارس��یان در حال انجام است و 
تعدادی نیز در قالب مش��ارکت بخش خصوصی 
 BOO و BOT و سرمایه گذاری به روش های

در حال انجام است.

تفاه��م- گ��روه نفت وان��رژی: وزیر نفت 
گفت: بر اس��اس برنامه شش��م توس��عه ظرفیت 
روزانه پاالیش نفت خام کش��ور به س��ه میلیون 
بشکه خواهد رسید و این افزایش ظرفیت همسو 
با اقتصاد مقاومتی انجام می شود که ارزش افزوده 
باالیی را به همراه خواهد داش��ت. بیژن زنگنه با 
بیان اینکه تا پایان س��ال خبرهای خوش نفتی به 
گوش مردم می رس��د در مورد میدان  نفتی پارس 
ش��مالی و پ��ارس جنوبی اظهار ک��رد: در پارس 
جنوبی که یک میدان نفتی مش��ترک با قطر است 
از این کشور جلوتر هس��تیم. پارس شمالی یک 
میدان مشترک نیست و به همین دلیل در اولویت 
وزارت نف��ت قرار ن��دارد. وی ادامه داد: تولید از 
الی��ه نفتی پارس جنوبی که یک میدان مش��ترک 
است قبل از پایان سال به 35 هزار بشکه می رسد. 
روی ای��ن میدان یک کش��تی عظیم که مانند یک 
پاالیش��گاه است، نصب ش��ده و وارد ایران شده 
اس��ت. البته ق��رارداد خرید این کش��تی در زمان 
وزارت قبلی من امضا ش��د اما به دالیلی لغو شده 
بود. وزیر نفت در مورد توس��عه میدان فرزاد ای 
و فرزاد بی نیز توضیح داد: این میدان ها با کش��ور 
عربستان مشترک هستند. مهم ترین میدان ها از نظر 
ارزش و ان��دازه، میدان های پارس جنوبی و غرب 
کارون هس��تند. میدان های ف��رزاد ای و فرزاد بی، 
میدان های گازی هستند و گاز آن ها خشک است. 
زنگنه با اشاره به همکاری توتال با قطر اظهار کرد: 
میدان پارس جنوبی یک میدان بزرگ است. در حال 
حاضر ما در مرحله ای هس��تیم که بیشتر از پول به 
فناوری نیاز داریم. آن چه که از همکاری با توتال و 
انی در توسعه پارس جنوبی یاد گرفتیم، باعث شد 
بتوانیم فازهای دیگر را توسعه دهیم. ما باید از افت 
تولید میدان ها جلوگیری کنیم و برای این منظور به 
همکاری نی��از داریم. زنگنه تاکید کرد: همکاری با 
توتال یک تصمیم جمعی و کار درستی بوده است. 
البته این شرکت از نظر قانونی حق ندارد اطالعات 
م��ا را در اختیار قطر ق��رار دهد و اگر چنین اقدامی 
کند، خسارت سنگینی باید بدهد. البته به این شرکت 
اطالعات کل میدان داده نمی شود. زنگنه در ادامه با 
انتق��اد از مصرف گاز در بخش خانگی گفت: مردم 

حرف ما را گ��وش نمی دهند. روزهای آینده دمای 
کش��ور کاهش پیدا می کن��د و از مردم می خواهیم 
مصرف گاز خود را دو درجه کمتر کنند. وزیر نفت با 
اشاره به توسعه پاالیشگاه های کشور اذعان کرد: یکی 
از مباحث مهم مربوط به پاالیشگاه ها، جلوگیری از 
خام فروشی اس��ت و با توجه به برنامه ای که برای 
توس��عه گازرس��انی در وزارت نفت وجود دارد از 
اوایل سال آینده در کشور مصرف نفت کوره، نفت 
س��فید، گاز مایع و گازوئی��ل حرارتی حدودا صفر 
می شود. زنگنه با اش��اره به پاالیشگاه ستاره خلیج 
ف��ارس اظهار کرد: با بهره ب��رداری از یک واحد از 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بنزین به خودکفایی 
می رسیم و تا سال آینده صادر کننده نفت گاز، نفت 
سفید، LPG و غیره می شویم. وی ادامه داد: در حال 
حاضر ظرفیت نفت خام 1.7 میلیون بشکه است که 
برنامه داریم آن را به سه میلیون بشکه برسانیم. در این 
راستا هرچه میعانات گازی تولید می شود در داخل 
کشور فراورش خواهد ش��د. توسعه پاالیشگاه ها، 
ارزش افزوده و ضریب بازگشت سرمایه خوبی دارد. 
زنگنه با تاکید بر اینکه بازارهای صادرات ایران متنوع 
شده است، افزود: قبال فقط کشورهای چین، هند، 
کره، ژاپن، ترکیه و تایوان مشتریان ایران بودند اما 
در حال حاضر اروپا، اندونزی و سایر کشورهای 

آسیایی به مشتریان ما اضافه شده اند. 

 سبقت ترکیه از ایران 
در حوزه انرژی های بادی

رئی��س هیات مدیره انجمن علمی ان��رژی بادی ایران با بیان اینکه نتیجه ارزیابی ها در خصوص 
انرژی های تجدیدپذیر کش��ور تا به امروز اصال مطلوب نیست اظهار کرد: کاغذبازی و صدور مجوز 
در این حوزه بس��یار اس��ت که از هیچ کدام از آنها برق تولید نمی شود.  هاشم اورعی در گفت و گو 
با ایرنا بیان کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور 75 هزار مگاوات است که از این میزان تنها حدود 
130 مگاوات ش��امل انرژی بادی بوده و س��هم انرژی خورش��یدی نیز کمتر و نزدیک به صفر است. 
در واقع علیرغم وجود ظرفیت های قابل توجه بویژه در حوزه انرژی بادی و خورش��یدی در کش��ور، 
متاسفانه میزان استفاده از آنها اصال رضایت بخش نبوده و بسیار کم است.  اورعی تصریح کرد: ترکیه 
که دارای مساحت و اقلیم قابل مقایسه با کشور ماست و تقریبا توسعه صنعت انرژی بادی را با کشور 
م��ا آغاز کرده، امروز پنج هزار و 300 مگاوات نیروگاه بادی در حال بهره برداری دارد. وی با بیان اینکه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات بسیار گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده اند، اظهار کرد: دبی، 
ابوظبی و عربس��تان صعودی در حال راه اندازی ش��هرهایی هستند که تمام انرژی مصرفی آنها از طریق 
انرژی تجدیدپذیر تامین می ش��ود. اورعی بیان کرد: وزرات نیرو اعتقاد به استفاده از انرژی تجدیدپذیر 
داشته و نسبت به این مهم دغدغه دارد، پس مشکل به وزارت نیرو ختم نمی شود و دو مشکل در این 
خصوص وجود دارد. وزارت نیرو به تمامی مسائل مربوط به نیروگاه بادی و خورشیدی واقف نیست و 
این مسئله را فقط فنی و مهندسی می بیند چراکه این تفکر وزارتخانه است، در صورتی که این موضوع 

قبل از فنی بودن اقتصادی است، اما متاسفانه وزارت نیرو صورت مسئله را نمی داند.

 بازگشت »اکسنس« فرانسه 
به صنعت پتروشیمی ایران 

یک مقام مسئول اعالم کرد: پس از توافق و امضای قرارداد با شرکت لینده آلمان، شرکت اکسنس 
فرانسه هم برای مشارکت در بخش فنی ساخت پتروشیمی کیان همکاری خود را آغاز کرد.به گزارش 
مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول یک سال گذشته تاکنون با شرکت های معتبر بین المللی 
صنایع نفت و پتروش��یمی جهان همچون شل انگلیس، توتال فرانسه، سارکوبه اسپانیا، باسف آلمان، 
میتس��وئی ژاپن و ... برای امضای قراردادهای جذب س��رمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی 
قرارداد همکاری امضا کرده اس��ت. محمدصادق فاضلی در تش��ریح آخرین وضعیت مشارکت لینده 
آلمان در صنایع پتروش��یمی ایران، اظهار کرد: تاکنون قرارداد خرید دانش فنی و عملیات مهندس��ی  
FEED واحدهای الفین، بوتادین، اس��تخراج بنزن و HAD  یک مجتمع پتروش��یمی با لینده آلمان 
امضا شده است. این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت ساخت 23 درصدی پتروشیمی کیان، تصریح 
کرد: تاکنون برای انتخاب تکنولوژی و انجام مهندسی اصولی و واحدهای مذکور از چندین شرکت 
معتبر دعوت ش��د که با برگزاری مناقصه بین ش��رکت های تکنیپ فرانسه و لینده در نهایت لینده به 
عنوان تامین کننده دانش فنی واحد الفین و مش��اور مهندس��ی FEED  به همراه دو ش��رکت معتبر 
اروپایی و یک ش��رکت ژاپنی انتخاب ش��دند. وی درخصوص انجام مطالعات مفهومی این مجتمع 
پتروش��یمیایی نیز بیان کرد: پس از برگزاری مناقصه بین المللی بین چهار ش��رکت معتبر شرکت های 
اکسنس فرانسه و یک شرکت ایرانی به عنوان مشاوران مطالعات مفهومی مجتمع انتخاب و گزارش 

نهایی آنها در آذر امسال دریافت شده است.

 مهار رفع تنش آبی 
در 7 کالنشهر کشور

 انتقاد وزیر نفت 
از میزان مصرف گاز در بخش خانگی

اعالم آمادگی ایران 
برای از سرگیری 

مذاکرات صادرات گاز 
به کویت

معاون وزیر نفت گفت: ایران آماده از سرگیری 
مذاکرات فروش گاز به کویت و س��ایر کشورهای 
عربی است. امیرحسین زمانی نیا در گفتگو با مهر 
درباره سیاس��ت و مواضع ایران به منظور صادرات 
گاز به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اظهار 
کرد: صادرات گاز طبیعی به کش��ورهای همسایه 
یکی از برنامه های اولویت دار ایران اس��ت. معاون 
امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعالم اینکه 
صادرات گاز به کش��ورهای همسایه، هند و چین 
حتی از اولویت باالتری نسبت به انتقال و صادرات 
گاز به کشورهای اروپایی برخوردار است، تصریح 
کرد: با توجه ب��ه افزایش ظرفیت تولید گاز امکان 

ص��ادرات بخش��ی از گاز تولیدی به کش��ورهای 
متقاضی وجود دارد. این مقام مسئول همچنین در 
خصوص از سرگیری مذاکرات صادرات گاز ایران 
به کویت هم توضیح داد: باید شرایط گفتگوهای دو 

جانبه در حوزه صادرات گاز فراهم شود. 
بر اساس این گزارش، از سال گذشته مذاکرات 
صادرات گاز طبیعی ایران به برخی از کش��ورهای 
عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون کویت 

و ام��ارات متح��ده عربی متوقف ش��ده اس��ت. 
این گزارش می افزاید: از س��وی دیگر ایران برای 
صادرات ساالنه دست کم 10 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی به عمان مذاکراتی را با این کش��ور همسایه 
آغاز کرده و تاکنون توافق هایی برای احداث خط 
لوله دریایی بین دو کشور انجام گرفته است. شایان 
ذکر اس��ت؛ همچنین بیژن زنگنه- وزیر نفت هفته 
گذشته در حاشیه دیدار با »محمد الرحمی«- وزیر 
نفت عم��ان با بیان اینکه خط لول��ه صادرات گاز 
 ایران بدون عبور از آب های امارات به عمان منتقل 
می شود، گفته بود: هزینه ساخت این خط لوله گاز 

حدود 1.2 میلیارد دالر برآورد می شود.

گاز

    

    
    

    

ب��ر اس��اس زمزمه هایی که از جلس��ات 
بانک��داران با بانک مرکزی ب��ر می آید، کاهش 
نرخ س��ود بانکی فعال منتفی ش��ده و شاید هم 
پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری موکول ش��ود. 
به گ��زارش مهر،پرونده تغییر در نرخ س��ود و 
حرکت در مس��یر کاهش آن از سوی بانکداران 
چند هفته ای هس��ت که مجدد باز شده است، 
ام��ا آنگون��ه که خبر می رس��د بان��ک مرکزی 
برنام��ه ای ب��رای موافقت با کاهش نرخ س��ود 
بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی 
می گویند کاهش نرخ س��ود بانک��ی حداقل تا 
اوایل اردیبهش��ت ماه، روی میز ش��ورای پول 
و اعتب��ار قرار نخواهد گرفت ک��ه در مورد آن 
تصمیم گی��ری صورت گی��رد.در این میان یک 
مدیر بانکی می گوید: پرونده کاهش نرخ سود 
بانکی در دولت یازدهم بس��ته ش��ده و به نظر 
نمی رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ 
سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.
وی می افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای 
کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه 
اوایل س��ال آینده، انتخابات ریاست جمهوری 
آغاز خواهد ش��د، به نظر نمی رسد که پرونده 
کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد 
دهد.با این اظهارنظر به نظر می رسد که پرونده 

کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی 
کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعالم شود. 
این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون 
بانک��داری بدون ربا نیز ش��رایط را به گونه ای 
پیش برده اس��ت که اگر مجلس تصویب کند، 
نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد 
بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها را ساالنه 
تعیین می کن��د و بانکها نیز مجازند حداکثر تا 
70درص��د آن را به صورت علی الحس��اب در 
قرارداد با س��پرده گذاران لح��اظ کنند.در طرح 
جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون 
ربا مطرح ش��ده، بندی در مورد نرخ های سود 
علی الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانکها 
باید 70 درصد سود را بصورت علی الحساب 
در ق��رارداد ب��ا س��پرده گذاران لح��اظ کرده و 
بقیه را در پایان ق��رارداد، پس از اینکه موضوع 
مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت 
کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی 
را ک��ه در حال حاض��ر در خصوص پرداخت 
س��ودهای ثابت، حتی در عقود مش��ارکتی، در 
بانک ها مطرح است، برطرف کند.در صورت 
عدم رش��د حجم پ��ول، اساس��اً پرداخت بهره 
)توس��ط بانک و وام گیرندگان( و کسب سطح 
س��ود باالتر توس��ط بنگاه ها غیرممکن خواهد 
بود؛ زیرا بازپرداخت بهره بر اس��اس قرارداد و 

برحسب ارقام »اسمی« پرداخت شده و افزایش 
کسب س��ود نیز نیازمند اکتس��اب رقمی بیش 
 از می��زان پیش��ین اس��ت.همچنین بر اس��اس 
پژوه��ش های ص��ورت گرفت��ه،  قراردادهای 
بانکی بر حس��اب ارقام اسمی تعیین و تصریح 
می ش��ود که بروز تورم منف��ی، به  منزلۀ ناتوانی 
وام گیرن��دگان از پرداخت م��ازاد به بانک ها و 
ب��ه همین نحو ناتوانی بان��ک از پرداخت مازاد 
به س��پرده ها اس��ت.در ش��رایط عادی اقتصاد 
که قراردادها اس��می و غیرش��اخص بندی شده 
اس��ت، عدم رش��د پول به معن��ای فروریختن 
تمامی قراردادهای اس��می به ویژه سیستم بانکی 
است.به همین نحو، تالش بنگاه ها برای افزایش 
س��ودآوری به شکل گسترش سرمایه گذاری و 
توس��عۀ تجهیزات و نیروی کار، یا حتی کسب 
سود اسمی بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی 
در عمل تحقق می یابد که پیش تر حجم بیشتری 
از پول به اقتصاد تزریق ش��ده باشد.در صورت 
اجتناب از رش��د نقدینگی به میزان متناسب با 
ای��ن اقتضاء، رک��ود و ورشکس��تگی دامن گیر 
اقتصاد خواهد ش��د و کسب سود بیشتر توسط 
برخی کس��ب وکارها به قیمت زی��ان دیگران 
حاصل می شود.بنابراین افزایش سود به صورت  
س��رجمع برای همه بنگاه ها بدون افزایش پول 

موجود، غیرممکن است.

  برنامه ششم توسعه 
برگ برنده گردشگری

ادام��ه از صفحه یک- چرا که همان گونه می دانیم توجه به صنعت توریس��م 
ب��رای اولی��ن بار در کش��ور در دهه هفتاد و به دنبال افت ش��دید قیمت نفت بعد از 
 جنگ مطرح شد، هر چند در آن سال ها ، گردشگری در ایران به دلیل بروز تحوالت 
منطقه  ای در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد استقبال گردشگران خارجی  
ق��رار گرفت، امروزه نیز ب��ار دیگر به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم وابس��تگی به 
اقتصاد تک محصولی در کش��ور بار دیگر گردش��گری مورد عنایت برنامه ریزان و 
اقتصاددانان قرار گرفت اما در حال حاضر برای اس��تقبال و رونق گردشگری نیازمند 
برنامه ریزی های مدون و حذف موازی کاری های موجود هس��تیم هر چند امروزه 
نیز شرایط امنیتی منطقه می تواند مسافران زیادی را جذب جاذبه گردشگری کشور 
نماید اما شرایط تغییر یافته است .  بدیهی است مناقشه های موجود در گردشگری 
ش��امل تملک  بناهای تاریخی تحت ، تعیین تکلیف کس��ب  و کار های گردشگری، 
توس��عه روستاهای توریستی، تبیین رابطه دستگاه ها با گردشگری، الزام برای به  روز 
رس��انی قوانین، تعیین تکلیف درآمد موزه ها و آثار تاریخی می باشد هر چند در این 
میان ورود بخش خصوصی  و واگذاری بخشی از امور اجرایی به این بخش می تواند 
از نقاط مثبت برنامه شش��م محسوب ش��ود به گونه ای که شاید در سایه سار ورود 
بخش خصوصی به توان تا حد زیادی موانع و اختالفات موجود را از میان برداشت. 
در پایان باید خاطر نشان کرد که عوامل متعددی می تواند بر رشد گردشگری 
موثر باشد که در این میان نیاز به سرمایه  گذاری های هنگفت و بلندمدت از اولویت 
بیشتری برخوردار است؛ چرا که می توان با فراهم کردن حداقل استانداردها، ایران 
را  به عنوان کش��وری توریستی و گردشگر پذیر در منطقه، به جهان معرفی کرد، از 
ط��رف دیگر توجه به تغیی��ر و تحوالت منطقه ای نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است چرا که طبق اظهار نظر کارشناسان، بی توجهی به این تغییرات می تواند باعث 

آسیب پذیری و یا عدم تحقق اهداف برنامه شود. 
 الهام صمدزاده

کاهش نرخ سود منتفی شد


