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 تجهیز تمام مشترکان پرمصرف 
به کنتور هوشمند تا ۵ ماه دیگر

معاون سیس��تم های اندازه گیری و ش��بکه 
هوشمند س��ازمان بهره وری انرژی ایران گفت: 
طبق برنامه ریزی های ص��ورت گرفته در نیمه 
اول س��ال ج��اری ب��رای ۴۵۰ هزار مش��ترک 
دیماندی و چاه های کشاورزی کنتور هوشمند 
نصب خواهد ش��د.هادی مدق��ق در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به اقدامات صورت گرفته 
در س��ال ۱۳۹۵ ب��رای این ام��ر، تصریح کرد: 
تاکنون در کل کشور ۱۱۵ هزار کنتور هوشمند 
نصب ش��ده که ۲۰ هزار کنت��ور مربوط به چاه 
کشاورزی است.معاون سیستم های اندازه گیری 
و شبکه هوشمند سازمان بهره وری انرژی ایران 
با بیان این که براس��اس اقدامات صورت گرفته 
تاکنون ۱۶ هزار کنتور هوشمند در استان تهران 
نصب ش��ده اس��ت، ادامه داد: این پروژه جزو 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی بوده که س��ال 
گذش��ته در وزارت نی��رو به تصویب رس��ید.
مدقق با اش��اره به مزایای تجهیز مش��ترکان به 
کنتورهای هوش��مند، تصریح کرد: با توجه به 
این که مش��ترکان با نصب ای��ن کنتورها امکان 
مانیتورین��گ و مش��ارکت در برنامه های بار را 
دارند؛ می توانند از مزایای خوبی در این عرصه 

بهره  مند شوند.

سرمایه گذاری یک میلیارد و 700 میلیون 
دالری کویت در پتروشیمی آمریکا

کویت��ی ه��ا ، با به��ره گی��ری از خوراک 
به دس��ت آم��ده از مناب��ع ش��یل در صنع��ت 
پتروش��یمی امریکا س��رمایه گذاری می کنند.
به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه اینترنتی زاویا 
)zawya(، محمد حس��ین، مدیر عامل شرکت 
پتروشیمی ایکویت )Equate( کویت،  اعالم 
ک��رد: ظرفیت تولید ای��ن مجتمع که انتظار می 
رود در نیم��ه دوم س��ال ۲۰۱۹ میالدی به بهره 
برداری برس��د؛ 7۵۰ هزار تن در س��ال خواهد 
 )Gulf coast( بود. مجتمع یادشده در منطقه
آمریک��ا احداث م��ی شود.این مس��ئول اظهار 
کرد: این پروژه فرصت مناس��بی برای ایکویت 
خواهد بود، ت��ا ضمن تقویت حضور خود در 
ایاالت متحده، با بهره گیری از خوراک به دست 
آم��ده از  منابع شیل، قدرت رقابت پذیری خود 
را نی��ز افزایش دهد.شرک��ت ایکویت، حاصل 
س��رمایه گذاری مشترک شرک��ت های صنایع 
 پتروشیم��ی کوی��ت و داو کمیکال��ز ب��ه شمار 
می رود. این شرکت در سال گذشته میالدی بیش 
از ۵ میلیون تن محصوالت مختلف پتروشیمی 
تولید کرد و انتظار می رود امسال ۲۵۰ هزار تن 

دیگر به ظرفیت تولید آن افزوده شود.

آمارهای حیرت آور آبی در ایران
حجم آب های تجدیدپذیر در ایران ۱۳۰ میلیارد 
مترمکع��ب در س��ال بوده که ب��ه علت تغییر 
اقلیم و همچنین الگوهای نامناس��ب مصرف 
آب، ح��دود ۲۵ درصد کاهش یافته به طوری 
ک��ه در برآوردهای صورت گرفته بر اس��اس 
میانگین سال های اخیر، حجم آب تجدیدپذیر 
در ایران ب��ه حدود ۱۰۰ میلی��ارد مترمکعب 
کاه��ش یافته اس��ت.به گزارش ایس��نا، ایران 
در بی��ن ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری 
از مناب��ع آب در رتب��ه ۵۰ ق��رار گرفته و در 
بین ای��ن کشورها از لحاظ س��رانه منابع آب 
در جایگ��اه ۱۱۲ دنیا قرار دارد. س��رانه منابع 
آب در ای��ران در س��ال ۱۳۹۰، حدود ۱7۰۴ 
مترمکع��ب ب��وده در حالی که س��رانه منابع 
 آب در دنیا و کشوره��ای پردرآمد به ترتیب 
۳.۶ و ۶.۶۵ برابر ایران است.عمده تخصیص 
آب ایران در بخش کشاورزی اس��ت، چراکه 
مترمکع��ب آب در کش��ور،  ازای ه��ر   ب��ه 
۰.۹ کیلوگرم محصول کش��اورزی تولید می 
ش��ود. اما در جهان به ازای هر مترمکعب آب 
۲ ت��ا ۲.۵ کیلوگرم محص��ول تولید می شود. 
 در خصوص می��زان تلفات آب در کشور نیز 
م��ی توان گفت ک��ه  ۲۵ میلیون مترمکعب از 
آب ه��ا در خاک نف��وذ می کنن��د، ۶۸ میلیون 
مترمکع��ب جری��ان س��طحی و ۲7۵ میلیون 

مترمکعب میزان تبخیر ساالنه است.

خبرنامه

 افزایش 200 مگاوات نیروگاه 
مقیاس کوچک به سبد تولید برق 

مجری ط��رح تولید پراکنده و انرژی های نو 
توانیر با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت نصب 
نیروگاه های تولید پراکنده و مقیاس کوچک کشور 
۹۳۳ مگاوات یعنی کمتر از ۲ درصد است، گفت: 
تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت 
ای��ن نوع از نیروگاه ها در س��بد تولید برق کشور 
افزوده شود.پرستو نریمیسا در گفت و گو با فارس، 
با اشاره به اینکه مهم ترین چالش برای گسترش 
نیروگاه های تولید پراکنده تامین منابع مالی توسط 
بخش خصوصی است ادامه داد:احداث مولدهای 
مقیاس کوچ��ک شامل موتورهای گاز س��وز با 
هدف کاهش تلفات و افزایش راندمان در نزدیکی 
مصارف شبک�ه از س���ال ۱۳۸7 در دست�ور ک�ار 
وزارت نی���رو ق��رار گرفت .وی اف��زود: بر این 
اساس، در چارچ�وب ضوابط و مق�ررات جهت 
 جلب مشارکت بخش خصوصی و بهب�ود فضای 
کس��ب وک�ار شرک��ت توانی���ر و شرکت های 
زی�رمجموعه نسبت به عقد قرارداد خریدتضمینی 
مبادرت کرده اند که در این راستا  ۴۲۰۰ مگاوات 
توس��ط واحدهای اس��تانی وزارت نی��رو پروانه 
احداث صادر شده اس��ت ک��ه از این تعداد ۳۵۰۰ 
مگاوات منجر به عقد قرارداد خرید تضمینی برق 
شده و تاکنون 7۱7 مگاوات نیروگاه مولد مقیاس 
کوچک در ۹۶ ساختگاه به بهره  برداری رسیده اند.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
گ��زارش تازه دولت آمریک��ا که حکایت 
از افزای��ش ذخیره نفت شی��ل این کشور دارد، 
قیم��ت نف��ت در بازارهای جهان��ی را با یک 
درص��د کاه��ش مواجه کرد. به گ��زارش مهر، 
انتشار ای��ن گزارش موجب ش��د قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدیت در معامالت روز سه 
شنبه بازارهای جهانی بیش از ۱ درصد کاهش 
یافته و به ۵۲ دالر و ۳۲ س��نت برای هر بشکه 
برسد.بازار نفت گرفتار یک مسابقه طناب کشی 
شده است؛ کاهش تولید اوپک از تثبیت قیمت 
پشتیبان��ی می کند؛ در حالی ک��ه افزایش تولید 
آمریکا نگرانی هایی از افزایش عرضه نفت خام 
ایجاد کرده اس��ت. البته بازارهای جهانی، قیمت 
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به حد پایین 
۵۲ دالر و ۱۰ س��نت هم رس��ید اما تحت تاثیر 
زمزمه هایی مبنی بر این که عربس��تان س��عودی 
عرضه به بازار را کاهش می دهد، دوباره افزایش 
یافت.در زمانی که اوپک و سایر تولید کننده های 
نفت سعی در کاهش تولید خود دارند، داده های 
حفاری دولت آمریکا نشان می دهد؛ تولید نفت 
شیل در ماه آینده  به ۵.۱۹ میلیون بشکه در روز 
افزای��ش خواهد یافت. انتظار م��ی رود  تولید 
"پرمیان پلی" که بزرگتری��ن منطقه تولید نفت 
شیل در آمریکا محس��وب می شود، به رکورد 

۲.۳۶ میلیون بشکه در روز برسد.

اختصاص 20 درصد منابع حاصل از فروش 
گازوئیل به توسعه ناوگان ریلی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب 
کردند، ت��ا از این پس ۲۰ درصد منابع حاصل از 
فروش گازوئیل به توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی 
کشور اختصاص یابد. به گزارش شانا، نمایندگان 
در نشس��ت علنی مجلس شورای اس��المی در 
جریان ارائه گزارش کمیسیون عمران در باره نحوه 
اجرای ماده )7۰( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این گزارش 
را ب��ا ۱۲۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و  ۹ رای 
ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلس��ه 
تایید کردند.در ماده )7۰( این قانون آمده اس��ت: 
ب��ه منظور نگهداری راه ه��ای کشور و در جهت 
تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک 
به احداث، توس��عه ظرفیت و بهسازی خطوط، 
ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و 
نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در 
مصرف سوخت، کاهش آالیندگی محیط  زیست 
 و کاه��ش تلف��ات ناشی از تصادف��ات جاده ای، 
۲۰ درصد قیمت گازوییل به اس��تثنای مصارف 
بخ��ش کشاورزی ب��ه عنوان عوارض ازس��وی 
شرک��ت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران محاسبه و دریافت می شود.

خبرنامه

افزایش ۲ درصدی 
کارمزد عرضه بنزین 

رئی��س اتحادی��ه جایگ��اه داران س��وخت 
کش��ور گف��ت: وزارت نف��ت پی��ش تراع��الم 
کرد ک��ه کارمزدهای س��ال ۹۵ نس��بت به قبل 
۲ درص��د افزای��ش یافته؛ که ای��ن ۲ درصد در 
س��ال جاری پرداخت خواهد ش��د. »بیژن حاج 
محمدرض��ا« در گف��ت و گ��و با تس��نیم اظهار 
داش��ت: با وجود گذشت چندی��ن ماه از اعالم 
اعتراض جایگاه داران عرضه سوخت به اجرای 
ط��رح برندین��گ، هن��وز اجرای ای��ن طرح در 
دس��تور کار وزارت نفت است و اشکاالتی که 
جایگ��اه داران در اجرای ای��ن طرح مطرح کرده 
اند برط��رف نشده اس��ت.حاج محمدرضا بیان 
کرد: ط��رح برندینگ داللی در سیس��تم عرضه 
س��وخت کشور اس��ت و این داللی فقط به نفع 
دالالن تمام می شود و ب��رای فعاالن واقعی در 

عرضه س��وخت، دس��تاوردی نخواهد داشت.
وی اف��زود: در ماه های پایانی س��ال گذشته ما 
اع��الم کرده بودیم که اگر به س��ه خواس��ته ما 
توج��ه نشود، از پایان فروردی��ن ماه ۳۰ درصد 
 از ظرفی��ت عرضه س��وخت کش��ور را از مدار 
بهره برداری خارج می کنیم، که این سه خواسته 
یکی مربوط به تعیین تکلیف کارمزدهای س��ال 

۹۵، یکی مربوط به توقف اجرای طرح برندینگ 
و دیگ��ری مربوط به اجرای ط��رح تبدیل نظام 

کارمزدها به حق العمل کاری بود.
حاج محمدرضا ب��ا بیان اینکه " اولتیماتوم 
کاهش ظرفیت عرضه سوخت کشور را در پایان 
فرودی��ن اجرایی نمی کنی��م"، گفت: فعاًل طرح 
کاه��ش ۳۰ درصدی ظرفی��ت عرضه بنزین در 

پایان فروردی��ن، کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت 
عرض��ه این فرآورده نفت��ی در پایان اردیبهشت 
و توقف عرض��ه در پایان خرداد را از دس��تور 
کار خارج کرده ایم و منتظر هس��تیم این وعده 
دولت��ی ها که گفته اند به دو خواس��ته دیگر ما 
هم توجه می کنند، به چه نتیجه ای می انجامد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت کشور در 
پایان خاطر نشان کرد: به ما می گویند پیوس��تن 
به طرح برندینگ اجباری نیس��ت اما در مناطق 
مختلف کشور به جایگاه ها به عناوین مختلف 
برای پیوس��تن به این طرح فش��ار می آورند و 
حتی به کس��انی که مجوز احداث جایگاه های 
جدی��د را می گیرند عنوان م��ی شود؛ که برای 
ش��روع به کار حتمًا باید زیر نظر یک برند قرار 

بگیرید.

انرژی

تفاه��م- گروه گ��زارش: بیس��ت و دومین 
کنفران��س شبکه های توزیع نیروی برق کشور با 
حضور رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
و مع��اون ام��ور ب��رق و ان��رژی وزارت نیرو در 
دانشگاه امیرکبیر سمنان برگزار شد. رییس انجمن 
مهندس��ین برق و الکترونیک ایران در این مراسم 
گفت: برای توس��عه کشور و ب��ه منظور افزایش 
دسترس��ی و تولی��د ان��رژی ارزان ت��ر و کاهش 
اثرات زیس��ت  محیطی، حرکت به سوی استفاده 
از شبکه های هوشمن��د و انرژی های تجدیدپذیر 
ضروری اس��ت. حس��ن غفوری فرد، ب��ر پیوند 
شبکه ه��ای هوشمند و انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
تاکی��د کرد و افزود: ای��ن کارخصوصیات خوبی 
مانن��د فنارری مبادله س��ریع و آس��ان اطالعات، 
تطبی��ق عرضه و تقاضا، مدیریت بهینه س��امانه و 
اتخاذ تصمیم آگاهانه به دنبال دارد. وی ادامه داد: 
انرژی پایدار فرصت های جدیدی ایجاد می کند 
و باع��ث شکل گیری بازاره��ای جدید می شود. 
کشورها می توانند ب��ا انعطافی بیشتر، در فضای 
رقابت��ی پیشرفت کنند. غفوری ف��رد بیان داشت: 
شرط دس��تیابی به شبکه هوشمن��د بهره گیری از 
فضای اطالعات در تمام حوزه های تولید، انتقال، 
توزیع و مصرف اس��ت که زمین��ه کاهش اثرات 
زیس��ت محیطی ارتقای شاخص های بازار برق ، 
قابلیت اعتماد، ارائه خدمات بهتر، کاهش هزینه ها 

و افزایش بهره وری را فراهم می کند. 
در ادام��ه ای��ن مراس��م معاون ام��ور برق و 
انرژی وزارت نیرو نی��ز از افزایش تولید برق در 
دولت دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: امسال 
۴۰۰۰مگ��اوات نیروگ��اه جدی��د در کشورایجاد 
می شود.هوشنگ فالحتیان با اعالم این خبر اظهار 
کرد: س��ال ۹۵ یک س��ال موف��ق و کم نظیر برای 
صنعت برق بود و طی آن ۲۰ هزار میلیارد تومان 

س��رمایه گذاری در این صنع��ت صورت گرفت.
فالحتی��ان ادامه داد: باتالش ه��ای دولت یازدهم 
و ب��ا اجرایی ش��دن برنامه های امس��ال، ظرفیت 
نیروگاه ه��ای کشورم��ان از ۶۸ هزارمگ��اوات به 
۸۰ ه��زار مگاوات افزایش می یابد.این مقام ارشد 
اجرایی از برنامه ریزی دول��ت تدبیر و امید برای 
ایجاد اولین نیروگاه کالس F ایران در س��ال ۹۶ 
خبر داد و بیان داشت: راندمان این نیروگاه مدرن 
۵۸ درصد اس��ت و تا پایان امسال وارد مدار برق 
سراس��ری می شود.معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی  تصریح کرد: در سال ۹۵ ایران توانست 
بی��ش از ۶.7 میلی��ارد کیلووات س��اعت برق به 
کشوره��ای مختلف صادر کند.این مقام مس��ئول 
با اشاره به دس��تاوردهای دولت یازدهم در حوزه 
انرژی، گف��ت: در دولت تدبیر و امید هفت هزار 
و ۴۰۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق نیروگاه های 
کش��ور اف��زوده شد.فالحتی��ان  اظهار ک��رد: بر 
این اس��اس، از ابتدای فعالی��ت دولت یازدهم تا 
 پای��ان س��ال ۹۶، در مجموع ح��دود ۱۱ هزار و 
۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های برق کشور 

افزوده می شود.

تفاه��م- گ��روه انرژی: مدیر س��یزدهمین 
همای��ش بین الملل��ی صنعت پتروشیم��ی ایران 
از حض��ور ۱۸ کش��ور خارجی در س��یزدهمین 
همای��ش صنع��ت پتروشیمی ایران خب��ر داد و 
گف��ت: در ای��ن همایش ۱۲ س��خنران داخلی و 
۲۰ س��خنران خارجی س��خنرانی خواهند کرد.
فرناز علوی در نشس��ت خبری که به مناس��بت 
سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی 
ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه پاس��خ خوبی 
از شرکت کنندگان��ی ک��ه در دوره ه��ای قب��ل 
ای��ن همایش شرک��ت کرده ان��د، دریافت شده 
اظهار ک��رد: شع��ار اصلی همای��ش پتروشیمی 
در س��ال های گذشت��ه همواره گ��رد هم آوردن 
صنع��ت پتروشیمی جهان بوده اس��ت و تالش 
شده بازیگ��ران اصلی در زمینه س��رمایه گذاری 
و تامین تکنول��وژی را کنار خود داشته باشیم و 
از توانمندی ه��ای آنها در طرح ها بهره ببریم.وی 
ادام��ه داد: به طور کلی ه��دف از برگزاری این 
همایش در همه دوره ها، جذب س��رمایه گذاری 
خارجی و انتقال تکنولوژی است.همچنین هدف 
دیگر برگزاری این همایش تامین تسهیالت مالی 
و پوشش بیمه ای برای سرمایه گذاری الزم است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر به 
عنوان یک تس��هیل گر در کنار بخش خصوصی 
حرکت می کند؛ تا اعتب��ارات الزم در این زمینه 

تامین شود.
مدیر سیزدهمین همایش بین المللی صنعت 
پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به دوازدهمین 
دوره همایش مذک��ور تصریح کرد: دوازدهمین 
همایش در آس��تانه امض��ای تفاهم نام��ه برجام 
برگ��زار شد تا قبل از این تفاه��م امکان مذاکره 
با بسیاری از شرکت ها وجود نداشت اما پس از 
امضای برجام فرصت س��رمایه گذاری در کشور 

فراهم شد. مدیر برنامه ریزی و توس��عه شرکت 
مل��ی صنایع پتروشیم��ی گفت:رقابت پذیری در 
قیمت خوراک  صنعت پتروشیمی و خوراک های 
موج��ود در ایران، یک��ی از محورهایی اس��ت 
که بای��د در جذب س��رمایه گذاران به آن توجه 
داش��ت. فرناز علوی با اش��اره به اینکه تالش ما 
بر این اس��ت که تا حد ممک��ن بازیگران اصلی 
س��رمایه گذاری را در کنار خود داشته باشیم و از 
تجارب شان در این زمینه استفاده کنیم، گفت: در 
گذشته مشکالت مربوط به بیمه س��رمایه گذاران 
در ای��ران را شرکت ملی پتروشیمی عهده دار بود؛ 
این در حالی اس��ت که در ح��ال حاضر شرکت 
ملی پتروشیمی به عنوان شرکتی توسعه ای تنها در 
قالب یک نقش تسهیل کننده در کنار شرکت هایی 
است که امکان بیمه ای را برای سرمایه گذاران این 
صنعت در ایران فراهم می کنند.این مقام مس��ئول 
ب��ا اشاره به اینکه بین دوازدهمین و س��یزدهمین 
همایش بین المللی پتروشیمی، فرصت مناس��بی 
ایج��اد شد ک��ه با شرکت ه��ای خارجی صاحب 
فن��اوری، بانک ها و بیمه ه��ا وارد مذاکره  شویم، 
بی��ان کرد: یکی از مهم ترین محورهایی که برای 
همایش امسال در نظر داریم، سیاست هایی برای 
جذب سرمایه خارجی است؛ چرا که پتروشیمی 

صنعتی سرمایه  بر است.

در بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع برق تاکید شد

 4000 مگاوات نیروگاه جدید 
ساخته می شود

حضور 18 شرکت خارجی در همایش صنعت پتروشیمی ایران

 جذب سرمایه خارجی مهم ترین 
محور توسعه صنعت پتروشیمی

 تداوم مذاکره با شرکت دانمارکی 
برای توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 

وزیر نفت از ادامه مذاکره با شرکت دانمارکی مرس��ک جهت توس��عه الیه نفتی پارس جنوبی و 
تغییر کارفرمای این میدان خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با مهر، با اشاره به  تداوم مذاکرات با 
ای��ن شرکت دانمارکی گفت: امیدواریم توافق های نهایی در آینده ای نزدیک حاصل شود. بر همین 
اساس تصمیم گرفته شد کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پارس باشد.در همین ارتباط اخیرا 
غالمرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در پاسخ به اینکه در حوزه پیمانکاری 
تکلیف مذاکرات به چه نتیجه ای ختم شده است گفته بود: فعال مذاکرات خود را با شرکت مرسک 
دانمارک به پیش می بریم، تا در آینده ای نزدیک به انعقاد قرارداد برسیم.این اظهارات منوچهری در 
حالی مطرح می شود که وی از شرکت پترو ایران خواسته است برای اجرای برنامه تولید از الیه نفتی 
پارس جنوبی حتما از مشورت های شرکت مرسک دانمارک استفاده کند. تاکید بر این موضوع هم، 
به دلیل توس��عه الیه نفتی توس��ط این شرکت دانمارکی است.بر اساس این گزارش، شرکت مرسک 
دانمارک تا سال گذشته وظیفه توسعه و تولید از بخش قطری الیه نفتی را بر عهده داشت و توانسته 
بود یک میلیارد بشکه در طول سال های اخیر برای قطر برداشت کند اما در سال گذشته پیشنهاد توتال 
ب��ه قطر برای تولید از این الیه، موجب خروج مرس��ک از این حوزه نفتی و خداحافظی با قطری ها 
شد.مرسک در ابتدای دهه ۸۰ طی جلساتی با وزارت نفت، پیشنهاد خوبی را برای توسعه الیه نفتی 
ارائه داد که با تصمیم وزارت نفت، این پیشنهاد کنار گذاشته شد و شرکت پترو ایران برای توس��عه 
در نظر گرفته شد.حاشیه های فراوان در حفاری این پروژه و شکست برنامه شلمبرژه در حفاری ها، 

موجب بروز اتفاقات سریالی شد؛ تا اینکه شناور مخصوص برداشت از الیه نفتی خریداری شد.

 حمایت از شرکت های ایرانی  
از اولویت های شرکت ملی نفت

تفاه��م- گروه انرژی: شرکت ملی نفت ایران و شرکت س��رمایه گذاری غدیر با هدف مطالعه 
میدان های نفتی جفیر، سپهر، فاز سوم طرح توسعه ای میدان دارخوین و میدان گازی کیش تفاهم نامه 
همکاری مطالعاتی امضا کردند.مدت اجرای این تفاهمنامه ۶ ماه اس��ت که در این مدت شرکت های 
مهندس��ی و توس��عه نفت، شرک��ت نفت فالت قاره ای��ران و شرکت نفت و گاز ارون��دان به عنوان 
متولی، با شرکت سرمایه گذاری غدیر همکاری می کنند.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور مهندس��ی و توسعه در مراس��م امضای این تفاهمنامه یکی از تدابیر استراتژیک نفت را حمایت 
از شرکت ه��ای ایرانی و شرک��ت های اکتشاف و تولید اعالم کرد. غالمرض��ا منوچهری اظهار کرد: 
خوشبختان��ه با برنامه ریزی هایی ک��ه شرکت ملی نفت برای امضا تفاهمنام��ه و مبادله اطالعات با 
شرکت های ایرانی و خارجی انجام داد، نتایج بسیار مطلوبی حاصل شده است.منوچهری با بیان اینکه 
تاکن��ون ۲۰ مورد نتایج مطالعاتی حاصل از امضای تفاهم نامه های مطالعاتی با شرکت های خارجی 
دریافت شده است، افزود: مطالعاتی که شرکت های بین المللی معتبر با هدف افزایش ضریب بازیافت 
 انجام داده اند، افق بس��یار امیدوارکننده ای را در توس��عه مخازن نفتی ایران رقم زده است که این امر 
می تواند تراز کشور را در تولید نفت و انرژی دنیا باال ببرد.در ادامه این مراس��م همچنین مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز از تشکیل شرکت مشترک با شرکت های معتبر بین المللی خبر داد 
و گفت: ثمره این ارتباط کسب تکنولوژی روز دنیا و دسترسی به منابع مالی جهانی است. غالمرضا 
سلیمانی افزود: ۲۵ درصد پتروشیمی کشور به نوعی وابسته به پتروشیمی غدیر است. این شرکت در 

بخش پاالیشگاه نیز حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را به فرآورده تبدیل می کند.

    

    

    

    

شرکت مهندسي پایا تدبیر پاکان 
پایا تدبیر پاکان برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است. 

ردیف
مدرک 
تحصیلي

رشته 
تحصیلي

جنسیتتخصص و توانایيشغل مورد نظر

1 

 کارشناس

 مرد و زن حداقل 3 سال سابقه کار •مسلط به سرور و شبکه و …. کارشناس IT کامپیوتر

 کارشناس مالی حسابداري 2
 حداقل سه سال سابقه کار •آشنا به حسابداری پیمانکاری •مسلط به سیستم 

سپیدار و Office ، ترجیحًا ساکن غرب تهران
 زن

3  
 کارمند امور 

اداری
 حداقل یک سال سابقه کار •مسلط به زبان انگلیسی •مسلط به تایپ فارسی و 

انگلیسی • دارای روابط عمومی قوی
 زن

 شرایط عمومی: )با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری( 
افراد پویا ، فعال، پر انرژی و عالقمند به کار تیمی

محل کار: تهران
ایمیل job@payatadbir.com  شرح سوابق تحصیلی و کاری خود را با ذکر دقیق عنوان شغلی در قسمت 

subject ایمیل خود و مبلغ حقوق درخواستی خود را ارسال نمایید.

شرکت صنعتي
 یک شرکت صنعتي با شرایط زیر از افراد واجد شرایط 

دعوت به همکاری می نماید. 

جنسیتشغل مورد نظرردیف
استان محل 

خدمت

1 
 مکانیک ماشین افزار )مکانیک 

دستگاه های تراشکاری(

 2 خوزستان مرد
 الکترونیک کار صنعتی )تعمیرات 

درایو و اینوتور(

3 
 رنگ کار صنعتی )آشنا به انواع 

رنگ و رنگ آمیزی صنعتی(

 kaedi_m@yahoo.com ایمیل


