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 موردی از آلودگی آب
 در شهرستان حمیدیه وجود ندارد

  مدیرکل بازرسی شرکت مهندسی آبفا کشور با بیان اینکه خط 
قرمز شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور کیفیت آب شرب مردم 
است، گفت: ما جهت بررسی موضوع آب شرب شهرستان حمیدیه 
به خوزستان سفر کردیم و طبق اعالم مسئوالن شهرستان، هیچ 
مورد آلودگی آب در این شهرس��تان وجود ندارد. مجید عبدالهی 
در جلسه با فرماندار حمیدیه اظهار کرد: با دستور اکید مدیرعامل 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور برای بازدید میدانی از 
وضعیت آب ش��رب شهرس��تان حمیدیه در این شهرستان حاضر 
شده ایم. مدیرکل بازرسی شرکت مهندسی آبفا کشور با بیان اینکه 
خط قرمز شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور کیفیت آب شرب 
مردم است، تصریح کرد: طبق بازدید میدانی از شهرستان حمیدیه 
و روستاها مشکل کمیت به دلیل شرایط آبی در سد کرخه وجود 
دارد اما طبق اعالم فرماندار حمیدیه، مرکز بهداشت و امور کیفی 
آبفا، هیچ مورد آلودگی آب در این شهرستان وجود ندارد. به گزارش 
ایسنا، وی تصریح کرد: خوزستان یکی از استان های حائز اهمیت 
ما در کشور است و این نوید را به مردم می دهیم با توجه به عزم 
راسخ دولت مردمی در خوزستان، با سرعت پروژه های مهم آب 

و فاضالب در استان در حال اجرا است. 

 اولین سامانه بومی پیش بینی تقاضای برق 
در کشور راه اندازی شد

  یک��ی از ش��رکت های دانش بنی��ان دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
موفق به راه اندازی اولین س��امانه بومی پیش بینی تقاضای برق 
در کش��ور ش��ده است. به گزارش ایس��نا، جمعی از پژوهشگران 
دانشگاه صنعتی شریف با بهره مندی از تخصص های پیش بینی 
هواشناسی، هوش مصنوعی و توسعه نرم افزار، موفق به راه اندازی 
س��امانه بومی پیش بینی تقاضای برق در کش��ور ش��ده اند. این 
س��امانه نرم افزاری، کاربردهای بس��یاری در زمینه برنامه ریزی 
تولید، مدیریت مصرف و پیش بینی پیک بار داش��ته و می توان 
از این س��امانه در جهت مدیریت تولید و مصرف برق کش��ور و 
پیک س��ایی اس��تفاده کرد. بر اساس این گزارش؛ با توجه به عدم 
امکان ذخیره سازی برق، همواره باید میزان تولید و مصرف برق 
در هر زمان با هم برابر باشد. لذا برنامه ریزی دقیق در تولید، انتقال 
و توزی��ع ب��رق مبتنی ب��ر پیش بینی دقیق از میزان تقاضای برق 
در ه��ر منطق��ه انجام می گیرد. کما اینکه در حال حاضر نیز کلیه 
شرکت های توزیع برق، همه روزه میزان تقاضای بار منطقه تحت 
نظر خود را برای روز آتی پیش بینی کرده و به نهادهای باالدستی 

جهت برنامه ریزی تولید و تامین برق گزارش می دهد.  

اخبار کوتاه

انرژی

دبیرکل اوپک درگذشتامضای ۲۰ میلیارد دالر قرارداد سرمایه گذاری
  وزی��ر نف��ت از امض��ای 20 میلی��ارد دالر قرارداد و تفاهم نامه س��رمایه گذاری در 
بخش های باالدست و پایین دست نفت خبر داد. به گزارش ایسنا، جواد اوجی در 
حاشیه جلسه دیروز )چهارشنبه( هیات دولت، گفت: با شروع کار دولت سیزدهم، 
دولت مردمی و وزارت نفت طی این ۱0، ۱۱ ماهه بالغ بر 20 میلیارد دالر قرارداد 
و تفاهم نامه در بحث س��رمایه گذاری در بخش های باالدس��ت و پایین دس��ت 
نفت در حوزه های پتروش��یمی، صنایع پاالیش��گاهی و حوزه گاز امضاء کرد. وی 
در رابطه با تامین منابع مالی این 20 میلیارد دالر تصریح کرد: بخشی از ظرفیت 

و توان خود وزارت نفت از س��هم  ۱4.5 بوده، بخش��ی از تس��هیالت بانکی و فاینانس و بخش��ی نیز از طریق جذب 
سرمایه گذاری خارجی بوده است. 

خوشبختانه طی یک ماه و نیم گذشته جلساتی در شورا و تیم اقتصادی دولت به ریاست آقای دکتر مخبر داشتیم 
و تقریبا 20 پروژه اولویت دار وزارت نفت در بحث تولید نفت و گاز، امنیت انرژی کشور، قدرت صادرات و اقتصاد 
مقاومتی و همچنین در حوزه جلوگیری از خام فروشی تعریف کردیم که پروژه های بسیار شیرین و اولویت داری 

هستند و 5 پروژه نیز در این خصوص انتخاب شده است. 

 محمد بارکیندو، سیاس��تمدار نیجریه ای و دبیرکل باس��ابقه س��ازمان اوپک در 
س��ن ۶۳ س��الگی درگذش��ت. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری 
سی ان بی س��ی، محمد بارکیندو، سیاس��تمدار نیجریه ای و دبیرکل سازمان اوپک 
در س��ن ۶۳ س��الگی درگذش��ت. مله کیاری، رئیس شرکت ملی نفت نیجریه، این 
خبر را روز چهارش��نبه در توییتی اعالم کرد که توس��ط دو منبع آگاه در اوپک نیز 
تایید شد. کیاری اوایل صبح چهارشنبه در حساب تأیید شده توییتر خود نوشت: ما 
دکتر... محمد سانوسی بارکیندو را از دست دادیم.  این مقام نیجریه افزود: وی در 

حدود ساعت ۱۱ شب دیروز 5 ژوئیه 2022 درگذشت. مطمئنًا ضایعه بزرگی برای خانواده نزدیک او، شرکت ملی 
نفت نیجریه، کشور ما، اوپک و جامعه جهانی انرژی است. مراسم تدفین به زودی اعالم خواهد شد. بارکیندو در 
یک س��خنرانی که روز س��ه ش��نبه در پایتخت نیجریه برگزار ش��ده بود، طی اظهاراتی تأکید کرده بود که اگر تولید 
نف��ت ای��ران و ونزوئ��ال ب��ه بازار جهانی برگردد، می توانس��تیم منابع را آزاد ک��رده و ظرفیت تولید را افزایش دهیم. 
بارکیندو از زمانی که س��کان هدایت اوپک را در س��ال 20۱۶ به عنوان دبیرکل اوپک بر عهده گرفت، زمان های 

پرفراز و نشیب این گروه تولیدکننده نفت را تجربه کرد و شاهد بازارهای بی ثباتی بود.  

راه و مسکن 

اخبار کوتاه

»تجارت« از جدیدترین اقدامات برای کنترل بازار اجاره بها گزارش می دهد

مستاجران در پناه قانون!
  گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های 
مس��تاجران اس��ت و در این ش��رایط دولت و مجلس راه حل را در 
تعیین سقف افزایش اجاره بها دیده اند. عدم تمکین از سقف مجاز 
افزایش سالیانه اجاره بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی 
برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها 
و اعمال جریمه برای بنگاه های معامالت ملکی متخلف در پی 
دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان 
باعث کاهش عرضه مس��کن اس��تیجاری و التهاب بیش��تر بازار 
اجاره می شود. به گزارش »تجارت«، مدیریت فوری بازار اجاره 
توس��ط دولت و مجلس در حال پیگیری اس��ت. دولت مشابه دو 
س��ال گذش��ته تعیین س��قف برای اجاره بها را در دستور کار قرار 
داد و امس��ال این طرح را به تایید س��ران قوا رس��اند. بدین ترتیب 
اعالم شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران 25 
درصد و دیگر ش��هرها 20 درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره 
نیز به طور خودکار تمدید می شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد 
اجاره یک واحد مس��کونی در ش��هر تهران در سال گذشته ۱00 
میلی��ون توم��ان ودیع��ه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در س��ال 
جاری 25 درصد به قیمت رهن و 25 درصد به نرخ اجاره افزوده 
می ش��ود. بر این اس��اس ودیعه واحد مورد نظر ۱25 میلیون و 
اج��اره ماهیان��ه آن ۳ میلی��ون و 750 هزار تومان خواهد ش��د. از 
طرف دیگر مجلس ش��ورای اس��المی طرح دوفوریتی به منظور 
کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. 
از آنجا که دولت الیحه ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس 
اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون 
به کمیس��یون عمران مجلس جهت بررس��ی بیشتر ارجاع شده 
اس��ت.   به دنبال انتش��ار برخی آگهی ها مبنی بر دریافت حکم 
تخلیه مس��تاجر، وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد که هرگونه 
تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از 
ضابطان قضایی خواستار برخورد با عوامل این مساله شد. مصوبه 
دولت مبنی بر این که قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار 
با سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در تهران و 20 درصد در 
سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده هایی از 
توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای 
اخی��ر آگهی های��ی با مضمون حکم تخلیه مس��تاجر در فضای 
مجازی منتش��ر ش��د. برخی افراد که با ش��ماره تلفن آگهی های 

مذکور تماس گرفته اند عنوان می کنند که این افراد بیان کرده اند 
راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر 
را می دانند و در قبال دریافت مبالغی می توانند این کار را انجام 
دهند. حتی ش��نیده می ش��ود که برخی افراد می گویند از راه های 
تهدید و ارعاب مس��تاجران، آنها را بیرون می کنند. در این باره 
وزارت راه و شهرسازی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد هرگونه 
تهدید مس��تاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دس��تور 
تخلیه جرم است. در اطالعیه ای که در پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی هایی 
با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خالف قانون توسط 
ای��ن اف��راد قطع��ا می تواند مورد پیگرد قانون��ی قرار گیرد. اما در 
بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا عالوه بر تعیین 
میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱40۱ 
و تمدید خودکار یکس��اله قراردادهای اجاره، موارد اس��تثناء شده 
از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید ش��ده اس��ت. بنابر این گزارش 
مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش 
رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت امالک 
ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطالعات ملک 
را در س��امانه امالک و اس��کان ثبت کرده باش��د و یا اینکه مالک 

برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی 
از مراجع ذی ربط اقدام کرده باش��د، الزم اس��ت واحد مس��کونی 
را تخلی��ه کن��د. همچنین درصورتی که مس��تاجر در دوره اجاره 
قبلی با تش��خیص مرجع قضایی )ش��ورای حل اختالف( نسبت 
به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باش��د و یا اینکه افزایش 
مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته 
نش��ود، الزم اس��ت واحد مسکونی توس��ط مستاجر تخلیه شود. 
س��ران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک 
ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته 
باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته 
باشد با داشتن شرایط الزم، مستأجر الزم است واحد مسکونی را 
تخلیه کند. مالک رسیدگی و بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین 
موجر و مستاجر در مراجع قضایی )شورای حل اختالف( اطالعات 
ثبت شده در سامانه کد رهگیری و امالک و اسکان است. مراجع 
قضایی )شورای حل اختالف( مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن 
و حداکثر ظرف مدت یک ماه نس��بت به بررس��ی موارد اختالف و 
صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی 
و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر 
هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود الزم صورت گیرد. 

بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره 
هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف  
مجاز افزایش اجاره بها، مجلس شورای اسالمی نیز طرح ساماندهی 
و کنترل اجاره بهای امالک مسکونی را در دستور کار قرار داده که 
آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با 
توجه به آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را از 
جمله پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، قرار است در طرح جدید 

مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود.

 � اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد
 بر اس��اس اعالم مرکز آمار، رش��د اجاره بها در کل کش��ور طی 
ماه های خرداد سال های ۱۳۹۹ تا ۱40۱ به ترتیب 24.۱ درصد، 
27.8 درصد و ۳۱.7 درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در 
خرداد امس��ال در مقایس��ه با سال گذشته ۱4 درصد رشد داشت. 
ت��ورم ماهیان��ه اج��اره بها نیز در خرداد ۱40۱ به میزان 2.۳ درصد 
بود. اردیبهشت ماه این رقم 2.5 درصد اعالم شد. در شهر تهران 
نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و 
شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱40۱ 
میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱2۶ هزار و 
۹00 تومان رسیده است. این رقم در سال ۱400 معادل 84 هزار 
و 800 تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶2 هزار و ۹00 تومان بود. 
۱۱ س��ال قبل یعنی س��ال ۱۳۹0 نیز متوس��ط نرخ اجاره هر متر 
مسکن در تهران ۱2 هزار و ۹50 تومان بوده است. بر این اساس 
آمار از رشد 880 درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر 
حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر 
به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایش��ان برای 
اجاره بها هر س��اله کمتر می ش��ود. بر اس��اس برخی آمارهایی که 
توسط مسئوالن و کارشناسان ارایه می شود اجاره بها هم اکنون 
۶5 درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می دهد. 
رش��د 4۹ درصدی اجاره بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه 
و شهرس��ازی و افزایش حدود ۳2 درصدی این ش��اخص در کل 
کشور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی 
رخ داده که در دو س��ال گذش��ته میزان مجاز افزایش س��الیانه در 
تهران 25 درصد، دیگر کالنشهرها 20 درصد و سایر شهرهای 

کشور ۱5 درصد بود. 

  نرخ گذاری ارزی برای بلیت هواپیما در مس��یرهای داخلی که از اوائل تیر ماه اعالم و اجرا ش��د، پس از یک هفته مخالفت باالخره لغو ش��د اما به 
نظر می رسد همچنان رایزنی هایی برای اجرای دوباره این تصمیم وجود دارد و ایرالین ها رضایتی نسبت به تغییر این تصمیم ندارند. به گزارش 
ایسنا، پنجم تیر ماه امسال نرخ گذاری بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای مسافران خارجی ارزی شد، یعنی مسافران خارجی برای سوار شدن 
به هواپیما و انجام سفرهای هوایی باید هزینه بیشتری نسبت به شهروندان ایرانی می کردند. مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی-  در این باره به ایسنا گفت: درباره اتباع خارجی و تعیین نرخ ارزی برای فروش بلیت هواپیما به آن ها باید گفت که دولت جمهوری 

اسالمی ایران ملزم به دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی و در هیچ کشوری یارانه ای به مسافران خارجی نمی دهند.

 بودجه امسال وزارت راه وشهرسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده اما این عدد گویا تنها کفاف ساخت یک آزادراه را می دهد و حتی 
از هزینه احداث ۱۶2 کیلومتر هم کمتر بوده و صدای وزیر راه را هم درآورده است. به گزارش ایسنا، در الیحه بودجه سال جاری که آذر ماه سال 
گذش��ته تقدیم مجلس ش��ورای اس��المی ش��د، رای وزارت راه و شهرس��ازی 20 هزار و شش��صد میلیارد و 87۶ میلیون و ۳00 هزار تومان بودجه در 
نظر گرفته شده است که این بودجه در قالب 22 برنامه مختلف در حوزه های مختلفی از جمله توسعه حمل و نقل ریلی، توسعه زیرساخت حمل 
و نقل جاده ای، توس��عه حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ش��هری و روس��تایی، توس��عه خدمات و زیرس��اخت هواشناس��ی، حمایت از تولید مس��کن و 

... در نظر گرفته شده است.

بودجه ای که صدای وزیر را هم درآوردپروازهای دالری لغو شد

جزئیات محدودیت های ترافیکی در جاده ها
 بر اساس جدیدترین اطالعیه مرکز مدیریت راه های کشور در 
روزهای تعطیل پیش رو محدودیت های ترافیکی در جاده های 
کش��ور به ویژه محورهای مواصالتی پرتردد اجرا خواهد ش��د 
ک��ه می ت��وان به یکطرفه ش��دن محوره��ای چالوس و هراز و 
آزادراه تهران-ش��مال اشاره کرد. به گزارش ایسنا، جدیدترین 
محدودیت های ترافیکی اعالم ش��ده از س��وی مرکز مدیریت 
راه های کش��ور نش��ان می دهد که تردد انواع وس��ایل نقلیه از 
ساعت ۱2 تا 24 روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۶ تا ۱8 تیر 
ماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعالم 
مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وس��ایل نقلیه از س��اعت 
۱۶ الی 24 همان روز از کرج و آزادراه تهران-شمال به سمت  
م��رزن آب��اد به صورت یکطرفه خواهد بود. همچنین تردد انواع 
وسایل نقلیه از ساعت ۱4 تا 24 روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ 
و 20 تیر ماه از کرج و ابتدای آزادراه تهران - ش��مال به س��مت 
مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعالم مأمورین پلیس راه در 
محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا 24 همان روز از 
مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود. 
در محور هراز نیز این محدودیت های ترافیکی اجرا خواهد شد 
که بر اس��اس این اطالعیه صادر ش��ده، تردد انواع وسایل نقلیه 
از ساعت ۱4 تا  24 روز یکشنبه ۱۹ تیر ماه از رودهن به سمت 
آم��ل ممن��وع بوده و با اعالم مأمورین پلیس راه در محل، تردد 
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا 24 همان روز از آب اسک به 

رودهن )محدوده مشاء( به صورت یکطرفه خواهد بود.

آغاز ترانزیت ۱۰ میلیون تنی کاال از روسیه
  معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره 
به رشد چشمگیر تجاری با کشورهای همسایه از طریق افزایش 
ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران گفت: ترانزیت ۱0 میلیون 
تنی کاال از روس��یه از طریق ایران به کش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، آغاز شده است. به گزارش 
ایسنا، علی اکبر صفایی پس از بازدید از بندر خرمشهر با اشاره 
به اینکه سازمان بنادر در حوزه روابط بین الملل اقدامات جدی 
را در دستورکار قرار داده است، اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی 
در حوزه دریایی و بندری با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای 

عمان و اقیانوس هند و دریای خزر رخ داده است.

  گروه انرژی: تفاهم نامه اجرای طرح توسعه یکپارچه توسعه میدان 
نفتی مشترک آزادگان امضا شد و طبق آن تولید نفت از این میدان 
۳80 هزار بش��که  در روز افزایش می یابد که با فرض قیمت هر 
بشکه نفت ۱00 دالر، شاهد افزایش درآمد صادرات نفتی ایران به 
حدود ۱4 میلیارد دالر در سال پس از اجرای کامل طرح خواهیم 
بود و آنطور که وزیر نفت گفته این درآمد در دوره 20 ساله به ۱۱5 
میلی��ارد دالر افزای��ش خواهد یافت.  به گزارش »تجارت«، پیش 
از این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفته بود : با 
مساعدت وزیر نفت و پیگیری ها و برنامه ریزی های این شرکت، 
س��ه طرح راهبردی به ارزش 4/ 4میلیارد دالر در ش��ورای اقتصاد 
تصویب شد. محسن خجسته مهر با اشاره به اینکه نخستین طرح 
تصویب شده در نشست چهارشنبه شورای اقتصاد، طرح فاز نخست 
توسعه میدان چنگوله به ارزش ۳00میلیون دالر است، اظهار کرد: 
قرار اس��ت حفاری ۶ حلقه چاه توصیفی � تولیدی و 2 حلقه چاه 
تعمیری � تولیدی در این میدان انجام شود. وی افزود: یک خط 
لوله ۱20کیلومتری تا واحد بهره برداری دهلران و همچنین یک 
خ��ط لول��ه ۳0کیلومتری برای انتقال گاز این میدان به میدان آذر 
احداث خواهد ش��د. هدف از اجرای طرح توس��عه میدان چنگوله 
رس��یدن به س��قف تولید ۱5هزار بش��که در روز است.معاون وزیر 
نفت بیان کرد: س��رمایه گذاری 500  میلیون دالری برای احیای 
چاه های کم بازده دومین مصوبه ش��ورای اقتصاد اس��ت؛ در این 
طرح پیش بینی ش��ده اس��ت که شرکت های دانش بنیان با پارک 
ن��وآوری و فن��اوری صنعت نفت ق��رارداد امضا کنند. طبق اعالم 
شرکت ملی نفت ایران، خجسته مهر ادامه داد: مهم ترین طرحی 
که در نشست شورای اقتصاد تصویب شد، طرح توسعه ۱2 میدان 
از میدان های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و فاز دوم 
پاالیشگاه فراشبند است که همزمان با توسعه فاز 2 میدان آغاز و 
نیز احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با سرمایه گذاری 

۶/ ۳میلیارد دالر اجرا خواهد شد. وی افزود: این ۱2 میدان روزانه 
حدود ۱40میلیون مترمکعب به تولید گاز و حدود ۱00هزار بشکه 
به تولید میعانات گازی کشور اضافه خواهند کرد.مدیرعامل شرکت 
مل��ی نف��ت ایران تاکید کرد: طرح  ضربتی میدان های گازی نفت 
مناطق مرکزی ایران از زمان انعقاد قرارداد طی مدت چهار سال 
اجرا ش��ده و زمان بازپرداخت این طرح نیز هفت س��اله خواهد بود.
خجسته مهر در پایان گفت: با توجه به نیاز کشور به  تولید گاز و تراز 
نب��ودن عرض��ه و تقاضای گاز، این طرح جزو طرح های راهبردی 
کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد 

به تصویب برساند.   میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگترین میدان 
نفتی کشور و مشترک میان ایران و عراق است که در دولت گذشته 
طرحی برای توسعه آن اجرا نشده بود اما دولت سیزدهم اقدامات 
مهمی برای توسعه آن انجام داده که در بخش کوتاه مدت، تاکنون 
افزایش ۶0 درصدی ناوگان حفاری و به تولید رس��اندن 20 چاه 
از چاه های حفاری  ش��ده قبلی انجام ش��ده است. از سوی دیگر در 
برنامه میان مدت، به منظور تکمیل توسعه میدان نفتی آزادگان، 
شرکت ملی نفت در اقدام جدید به دنبال توسعه هم زمان فاز دوم 
آزادگان شمالی و فاز دوم آزادگان جنوبی با یک کارفرمای واحد و 

مدیریت یکپارچه مهندسی مخزن است. این میدان پیش از این 
به دو بخش ش��مالی و جنوبی تقس��یم ش��ده بود که در طرح جدید 
قرار ش��ده با یک طرح توس��عه یکپارچه توسعه پیدا کند که باعث 
افزایش بهره وری و تولید صیانتی تر از میدان خواهد ش��د. وزارت 
نفت در دولت سیزدهم بدون معطل ماندن برای نتیجه مذاکرات 
لغ��و تحریم ه��ا، مطالعات اجرای یکی از پروژه های بزرگ نفتی را 
از ابتدای کار خود شروع کرده و اکنون به امضای قرارداد رسیده 
است. طبق اعالم، تولید نفت میدان آزادگان در این طرح در یک 
دوره هفت س��اله، از ۱۹0 هزار به 570 هزار بش��که در روز افزایش 
خواهد یافت، یعنی تولید نفت ایران ۳80 هزار بشکه در روز زیاد 
خواهد شد. افزایش ۳80 هزار بشکه ای تولید نفت، سبب ارتقای 
قدرت چانه زنی ایران در اوپک خواهد شد. پیش از این نیز محسن 
خجسته مهر - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - با تاکید بر اینکه 
در اجرای پروژه های نفتی معطل شرکت های خارجی نمی مانیم، 
گفت��ه ب��ود ک��ه در دولت قبل و با کاهش تولید به دلیل تحریم ها، 
حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور از دست رفته 
بود که در دولت سیزدهم و با سرمایه گذاری 500 میلیون دالری 

این ظرفیت احیا شد.

بدون معطل ماندن برای خارجی ها � 
 گفتنی اس��ت که در طرح توس��عه یکپارچه توس��عه میدان نفتی 
مش��ترک آزادگان برای نخس��تین بار از ظرفیت بانک های دولتی 
و خصوصی، صندوق توس��عه ملی )بانک های ملی، س��په، ملت، 
پارس��یان، تجارت، ش��هر + صندوق توس��عه ملی( و شرکت های 
اکتشاف و تولید داخلی )از ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه 
خاتم، مپنا تا پتروپارس( اس��تفاده خواهد ش��د که می توان آنها را 
غول های اقتصادی ایران نامید. درواقع بدون معطل ماندن برای 

خارجی ها، همه ظرفیت داخلی پای کار آمده است. 

»تجارت« آخرین تحوالت برای توسعه میادین نفتی را بررسی کرد 

گام مهم برای افزایش صادرات نفت


