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تا پایان برنامه ششم توسعه محقق می شود

خبرنامه
رشد قیمت نفت
به شرط کاهش مجدد عرضه
نماینده اس��بق ایران در اوپک معتقد اس��ت:
اوپکیه��ا و غیر اوپکی ها ب��رای آنکه بخواهند
قیمتها در کانال باال  ٥٠دالر برای هر بشکه قرار
گیرد باید عرضه را مجددا کاهش دهند ،در غیر این
صورت پیش بینی می ش��ود نرخ طالی سیاه بین
 ٤٠تا  ٥٠باقی بماند .محمدعلی خطیبی در گفتگو
با مهر با بیان اینکه برخی افزایشهای قیمت نفت
ناش��ی از تغیی��رات موقت در فرآین��د تولید نفت
اس��ت ،گفت :چنین افزایش قیم��ت هایی ،با گذر
زمان و بهبود اوضاع تولید ،به روند سابق خود باز
می گردد .وی با اعالم اینکه همچنان حدود٤٠٠
تا٥٠٠هزار بشکه مازاد عرضه وجود دارد ،ادامه
داد :ای��ن مازاد عرضه موجب میش��ود که قیمت
طالی س��یاه افزایش نیابد و تا زمانی که این مازاد
عرض��ه رو به کاهش نرود ،نم��ی توان به افزایش
تقاضا و در پی آن افزایش قیمت ها امیدوار بود .به
گفته این کارشناس انرژی ،بررسیها نشان میدهد
که میزان عرضه اوپکی به دلیل افزایش تولید نفت
برخی کش��ورها در س��ال جدید میالدی افزایش
مییابد.
رشد  54واحدی بورس
با کمک پاالیشی ها
ش��اخص کل ب��ورس در روز گذش��ته بازار
سرمایه به مدد رش��د معامالت نمادهای پاالیشی
ها  54واحد رش��د کرد و در ارتف��اع  83هزار و
 523واح��دی قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،تداوم
رش��د منفی نمادهای معدنی و فلزی که در س��ایه
کاهش قیمت کامودیتی ه��ای فلزی و معدنی در
بازاره��ای جهانی رخ داده اس��ت ،ب��ر معامالت
دیروز بازار س��رمایه نی��ز اثرگذاش��ت و مانع از
رش��د بیش��تر ش��اخص کل بورس ش��د .بر این
اس��اس دیروز نمادهای رمپنا ( گروه مپنا) ،فملی
(ملی صنایع م��س) و وبملت (بانک ملت) امروز،
بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت داشتند و مانع از
رشد بیشتر شاخص کل شدند اما در مقابل نمادهای
شبندر (پاالیش نفت بندرعباس) ،شتران (پاالیش
نفت تهران) ،آپ (آس��ان پرداخت پرشین) ،فارس
(پتروش��یمی خلیج فارس) با رش��د خود ،سبب
رش��د ش��اخص کل ش��دند .در معامالت دیروز
بی��ش از  588میلیون س��هم ،حق تق��دم و اوراق
به��ادار به ارزش  2ه��زار و  420میلیارد ریال در
51هزار و  220نوبت خرید و فروش شد .دیروز
ش��اخص قیمت (وزنی -ارزشی) که در آن ارزش
س��هام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص
می گذارد 17 ،واحد ،ش��اخص کل (هم وزن) که
در آن ارزش و وزن هم��ه ش��رکت های بزرگ و
کوچک در محاس��به شاخص کل ،یکسان در نظر
گرفت��ه می ش��ود 5 ،واحد ،ش��اخص قیمت (هم
وزن) که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت
ه��ای پذیرفته ش��ده در بورس اس��ت 4 ،واحد و
شاخص آزاد ش��ناور که بیانگر آن بخش از سهام
شرکتهاس��ت که قابل معامله در بورس باشد 21
واحد رش��د کرد .همچنین شاخص بازار اول که به
ش��رکت هایی اختصاص دارد که از نظر س��رمایه،
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور شرایط بهتری
دارند 52 ،واحد افت داش��ت اما شاخص بازار دوم
بورس  611واحد رشد را به ثبت رساند.
تصمیم جدید آرامکو برای فروش نفت
ش��رکت آرامکوی عربس��تان ممکن اس��ت
فروش نفت بیش��تر به مش��تریان اروپایی خود را
از طری��ق خط لولهای که از مص��ر عبور میکند،
آغ��از کند .به گزارش ایس��نا ،ابراهیم البوعینین-
مدیرعام��ل بازوی بازرگانی آرامکو پس از دیدار
ب��ا طارق الموال -وزیر نفت مصر گفت :در نتیجه
این اقدام ،پایانه خط لوله سیدی کریر به یک قطب
صنعتی کلیدی تبدیل میش��ود .خ��ط لوله مورد
بحث توسط ش��رکت نفت مصر اداره می شود که
 ۵۰درص��د در آن س��هم دارد و باقی آن متعلق به
عربس��تان سعودی ،کویت ،امارات متحده عربی و
قطر است .بر اساس گزارش اویل پرایس ،در این
بین ،مشخص نیست تنشها میان قطر و کشورهای
عربی که در راس آن ها عربس��تان س��عودی قرار
دارد ،چه تاثیری بر برنامههای جدید آرامکو برای
انتقال نفت از طریق مصر خواهد داشت.
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

خبرنامه

بهره مندی  ۱۰۰درصدی بخش خانگی و تجاری از گاز طبیعی
تفاهم -گروه گزارش :مدیر گاز رسانی شرکت
ملی گاز ایران گفت :انتظار می رود در پایان برنامه
ششم توس��عه ١٠٠ ،درصد بخش خانگی و تجاری
تحت پوشش ش��بکه گاز قرار گیرند .سعید مومنی
گفت :پیرو اجرای سیاست جایگزینی گاز طبیعی با
س��ایر فرآورده های میان تقطیر و با توجه به ذخایر
عظی��م گاز طبیع��ی در ایران در س��الهای پس از
پیروزی انقالب اس�لامی ،روند گازرسانی به شهرها
و روستاهای کشور از رشد شتابانی برخوردار شده
و پیشبینی می ش��ود طی سالهای نه چندان دور،
گستره شبکه های گاز ش��هری ،تمامی اقصی نقاط
میه��ن اس�لامی و جمعی��ت س��اکن در آن را تحت
پوشش خود قرار دهد .وی در ادامه افزود :در حال
حاضر سیاست کالن شرکت ملی گاز ایران در حوزه
مدیریت مصرف گاز طبیعی ب��ر مبنای برنامهریزی
برای بهره مند کردن غالب جمعیت کشور از آسایش
حاصل از س��وخت گاز طبیعی ،عوامل تاثیرگذار و
مهم اقتصادی دیگر؛ همچون حفظ تناسب الزم بین

تولید و مصرف ،ارزش افزوده ،تعیین منطقی س��هم
بخش ه��ای مصرفی ،رعایت اعت��دال در مصرف،
توج��ه به س��هم آین��دگان از ذخایر موج��ود ،لزوم
حضور پر رنگ صنعت گاز در عرصه های تجارت

بین الملل ،قرار گرفتن گاز به عنوان محور توس��عه
پایدار ،بنگاه داری اقتصادی ،آماده کردن زمینه های
الزم برای اجرایی کردن اصل  ۴۴قانون اساسی و رعایت
عدالت در گسترش گازرسانی به شهرها و روستاها در

پیگیری طرح بازیافت پسابهای شهری و کشاورزی
در شورای عالی عتف

تفاهم -گروه نفت و انرژی :رئیس مرکز توسعه صادرات و پش��تیبانی صنایع آب و برق و عضو ش��ورای عالی عتف از طرح
دانش و فناوری بازیافت پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی خبر داد .حمیدرضا تشیعی با اشاره به اینکه هدف اولیه از تشکیل
شورای عالی عتف این بوده تا برخی از نیازهای استراتژیک کشور را مرتفع کند ،گفت :طرح استفاده از پساب قرار است در حوضه
معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ،حوزه آب جهاد کشاورزی و وزارت صنایع اجرایی شود تا ضمن استفاده از نتایج آن ،در صورت
تأمین اعتبار پروژههای با اولویت مهم تر نیز در برنامه قرار گیرد.وی افزود :از سال  90براساس چارچوب سیاستهای تحقیقاتی
و پژوهشی کشور ،مقرر شد در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ،یکسری طرحهای کالن با توجه به نیازهای کشور تعریف
و به صورت پروژههای کالن ملی با مدیریت کمیس��یونهای تخصصی راهبری ش��ود تا نیازهای کشور مرتفع شود .وی با اشاره به
موضوعات مطروحه  5طرح کالن در کمیس��یون تخصصی آب و منابع طبیعی که  4طرح آن مرتبط با آب است ،افزود :طرحهای
دانش و فناوری بازیافت پس��ابهای ش��هری صنعتی و کش��اورزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشک سالی دو طرحی
بودند که به سفارش وزارت نیرو ارائه شدند.
حمیدرضا تش��یعی با اش��اره به طرح مدیری��ت جامع حوضههای آبخیز ک��ه به سفارش وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان
جنگله��ا و مراتع کش��ور و همچنی��ن طرح دانش استفاده از آب دریا و آبهای ش��ور برای استفاده در کش��اورزی و ش��رب و
صنع��ت که به سفارش وزارت جهاد کش��اورزی ارائه ش��ده اش��اره ک��رد و ادامه داد :ط��رح بعدی نیز مربوط ب��ه مدیریت ذخایر
ژنتیک��ی گیاهی دام��ی و آبزیان بود که از مجموع این  5طرح 4 ،طرح آن مرتبط با حوزههای مس��ئولیت وزارت نیرو بوده است.
وی در ادامه به طرح دانش و فناوری بازیافت پس��ابهای ش��هری صنعتی و کش��اورزی به عنوان یکی از مهمترین این طرحها
اش��اره و اذعان داش��ت :ه��دف اصلی از این طرح ،استف��اده اصولی و پایدار از پس��اب به عنوان یکی از مناب��ع آب غیر متعارف
در راستای کاهش بحران آب در کش��ور است که با لحاظ کردن جنبههای زیس��ت محیطی بهداش��تی و اقتصادی که فعالیتهای
مختلفی در آن تعریف ش��ده است ،میتواند به ش��ناخت مشخصات و تغییرات کمی و کیفی پسابها در سطح کشور ،نحوه استفاده
و مدیری��ت فعل��ی این منابع و برنامه ریزی برای نقاط ضعف استفاده از پس��ابها ،ش��ناسایی و دستیابی ب��ه فناوریهای نوین در
ارتب��اط ب��ا بازیافت و استفاده از پس��اب به عن��وان راهکار مقابله با کم آبی معرفی ش��ود .وی از این طرح ب��ه عنوان طرح کالن
مل��ی ک��ه از س��ال  91مصوب ش��ده و اعتباری معادل  200میلی��ارد ریال از س��وی وزارت علوم ،تحقیقات و فن��اوری برای آن
پی��ش بین��ی ش��ده است یاد کرد و در ادامه افزود :مقرر ش��د تا  50درص��د این اعتبار از سوی وزارت نیرو تأمین ش��ود و مجری
محوری نیز دانش��گاه تهران به همراه تعدادی از دانش��گاههای کشور باش��ند و ناظر این طرح نیز موسسه تحقیقات آب تعیین شد.
وی با اش��اره به اینکه طرح کالن استفاده از پس��اب به عنوان یکی از اولویتهای شورای عالی عتف ،در کمیته راهبری در  18قلم
تعریف ش��ده است ،افزود :از پروژههای مهم آن میتوان به ش��ناسایی الگوی های جهانی بازیافت پساب برای استفادههای شهری،
تدوین ضوابط بهداش��تی و زیس��ت محیطی بازیافت پسابها برای مصارف شهری و کش��اورزی ،ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت
پس��اب تصفیه خانههای فاضالب موجود در کش��ور ،ش��ناسایی الگوی های جهانی بازیافت پس��اب برای استفادههای روستایی،
فناوریهای نوین بازچرخانی پساب ،استانداردهای بازیافت پساب ،بومی سازی فناوریهای نوین بازچرخانی پساب ،تولید مواد
باارزش و انرژی از پساب ،مباحث اقتصادی و فرهنگی و آموزشی استفاده از پساب اشاره کرد.

سطح کالن و همچنین تامین گاز بخش های مختلف
اس��ت .مومنی با بیان اینکه ش��رکت ملی گاز ایران در
راستای سیاست کالن خود ،در دولت یازدهم بیشترین
سرمایه گذاری و بیشترین تالش خدمتی در طول تاریخ
حیات خویش را در راس��تای تحقق برنامه های مورد
نظر انجام داده اس��ت ،اظهار کرد :در حال حاضر بیش
از  ۹۶درصد واحدهای مس��کونی در مناطق شهری و
 ۷۲درصد از واحدهای مس��کونی در روستاهای قابل
گازرسانی سطح کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار
گرفتهاند .این مقام مسئول تصریح کرد :در دولت یازدهم
گازرس��انی به شهرها و روس��تاها با هدف بهره مندی
حداکثری جامعه از این سوخت پاک و ارزان در دستور
کار قرار گرفت ،به نحوی که در همین راستا بیش از ۷۵
هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی جدید احداث
و بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار انشعاب جدید نصب
ش��د تا امکان بهره مندی بیش از چهار و نیم میلیون
مش��ترک شهری و روس��تایی جدید را از نعمت گاز
طبیعی فراهم کند.

کدام کشورها مشتری نفت
ایران هستند؟

بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن ،ظرفیت تولید
نف��ت خام ایران  ۴.۸میلیون بش��که در روز و تولید نفت خام ایران بیش از
 ۳میلیون و  ۸۰۰هزار بش��که در روز است .صادرات نفت خام و میعانات
گازی در مردادماه نیز  ۲.۶میلیون بشکه اعالم شده است .به گزارش ایسنا،
بررسی بازارهای جهانی نفت حاکی از آن است که به تبع افزایش تقاضای
خری��د نف��ت از ایران از سوی خریداران نفت جه��ان ،صادرات نفت خام و
میعان��ات ایران نیز افزای��ش یافته است .حجم ص��ادرات صورت گرفته از
طریق نفت کشها از بنادر ایرانی در اوت (ماه گذش��ته)  ۲.۵درصد رش��د
کرد و به  ۲.۴۲میلیون بش��که در روز در مقایس��ه با  ۲.۳۷میلیون بشکه در
روز در ژوییه رسید.
االکلنگ خرید نفت ایران در آسیا
درحالی که هند میزان خرید نفت از ایران را به دلیل مشکالت پیش آمده
بین دو کشور برای توسعه میدان گازی فرزاد Bکاهش داده است ،میزان خرید
نفت ایران از سوی چین افزایش یافته است و از  ۶۳۸هزار و  ۳۲۲بشکه در
روز در ژوییه به  ۶۹۳هزار و  ۴۱۹بشکه در روز در اوت رسید  .این در حالی
اس��ت که صادرات به هن��د در اوت بر مبنای ماه به ماه به میزان  ۱۶۷هزار و
 ۲۵۸بشکه در روز کاهش پیدا کرد .در نتیجه فروش کمتر به هند ،کره جنوبی
با خرید  ۲۸۴هزار و  ۷۴۲بشکه در روز ،دومین خریدار بزرگ نفت ایران در
اوت ش��د .صادرات ایران به ژاپن همچنان به روند نزولی ادامه داد و به میزان
 ۴۳هزار و  ۱۶۲بشکه در روز کاهش یافت.
اروپایی ها مشتری پرو پاقرص نفت ایران
اروپاییان یکی از مش��تریان پر و پا قرص طالی سیاه ایران محس��وب
م��ی ش��وند و سهم آن ها از صادرات نفت ایران ب��ا افزایش تقاضا از سوی
ایتالیا ،فرانس��ه ،هلند و یونان ،رشد چشمگیری پیدا کرد .به طوری که یکی
از دالیل افزایش صادرات نفت ایران در ماه میالدی گذش��ته افزایش تقاضا
در اروپا ب��وده است .صادرات نفت ایران به اروپا در اوت بهبود پیدا کرد و
به  ۸۳۵هزار و  ۷۴۲بشکه در روز رسید که تقریبا  ۲۰۰هزار بشکه در روز
رشد ماه به ماه داشت.ترکیه با واردات  ۲۵۶هزار و  ۲۵۸بشکه در روز در
ماه گذشته ،بزرگ ترین خریدار نفت ایران در اروپا ماند.

پارسجنوبی

تشریحچگونگی
حضورپیمانکاران
فرعی در قرارداد توسعه
فاز  ۱۱پارس جنوبی

تفاهم -گروه نفت و انرژی :کارگاه توجیهی
طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی برای سازندگان
و تامی��ن کنندگان تجهیزات ب��ا حضور نمایندگان
ش��رکت فرانس��وی توتال در س��الن همایشهای
تخصصی ش��رکت ملی نفت (کوشک) برگزار شد .
در این نشس��ت رضا دهقان -مدیر هماهنگی امور
قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز ،معاونت توسعه
مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ایران ضمن تش��ریح
قراردادهای باالدس��تی صنعت نفت ،درباره حضور
شرکتهای اکتش��اف و تولید ایرانی ،انتقال فناوری
و باالبردن س��هم پیمانکاران فرع��ی در اجرای این
قراردادها توضیحات��ی ارائه داد .وی یکی از اهداف
قراردادهای باالدستی صنعت نفت را ازدیاد برداشت
از میدانه��ای نفت و گاز با نگاه ویژه به میدانهای
ک عنوان کرد و گفت :در این مسیر باید انتقال
مشتر 
فناوری به کارفرما ،پیمانکاران ،مشاوران ،سازندگان
تجهیزات و دانشگاههای ایرانی ،انتقال مدیریت کالن
پروژه و فناوری به ش��رکتهای اکتش��اف و تولید
به عنوان ش��ریک ایرانی ،تقویت و افزایش ساخت

داخل و مش��ارکت حداکثری شرکتهای ایرانی در
پیاده سازی اجزای فعالیتها مورد توجه قرار گیرد.
دهقان ،ضمن تش��ریح روابط ق��راردادی ذی نفعان
در قراردادهای باالدس��تی اظهار کرد :مس��ئولیت
مج��ری طرح تنه��ا مدیریت و مهندس��ی مخزن،
مدیریت کلی پ��روژه ،تامین مالی و تعهد عملکرد
تولی��د میدان مطابق قرارداد اس��ت .وی ادامه داد:
پیمان��کاران اصل��ی برای انجام عملی��ات اجرایی
موضوع قرارداد باید با برگزاری مناقصه نسبت به
انتخاب پیمانکاران دست دوم از جمله شرکتهای
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺗﺪارک و ﺳﺎﺧﺖ (،)EPC

پیمانکاران عمومی( ،)GCش��رکتهای خدمات
نفت��ی ( )OSCاقدام کنند .ای��ن رویه فرصتهای
عمده ای را برای شرکتهای ایرانی فراهم میکند.
دهقان ،از انتقال فناوری به ش��رکتهای اکتشاف
و تولید ایرانی ب��ه عنوان یکی دیگر از مزیتهای
قراردادهای باالدستی صنعت نفت نام برد و گفت:
توانمندس��ازی در سطح جهانی در زمینه مدیریت
و مهندسی مخ��زن ،مدیریت پ��روژه ،تامین مالی
و تولی��د و بهره برداری در برنام��ه انتقال فناوری
ب��ه ش��رکتهای اکتش��اف و تولی��د ایرانی لحاظ
ش��ده است .وی به امضای ق��رارداد طرح توسعه

شركت خصوصي در حوزه مهندسي

يك شركت خصوصي فعال در حوزه مهندسي و اجراي نماهاي ساختماني جهت تكميل پرسنل دفتر مركزي واقع در تهران و پروژه هاي خود
نياز به پرسنل متخصص در حوزه هاي زير دارد.
 -۱مدير ارشد پروژه ها:

• مهندس عمران يا معماري
• حداقل  ۱۵سال سابقه مفيد

 -۹كارشناس دفتر فني -محاسبات سازه :

• مهندس عمران
• حداقل  ۵سال سابقه مفيد

 -۲مدير پروژه :

• مهندس عمران
• حداقل  ۱۲سال سابقه مفيد

 -۱۰مسئول دفتر فني :

• مهندس عمران يا معماري
• حداقل  ۱۰سال سابقه مفيد

 -۳مهندس اجرا :

• مهندس عمران
• حداقل  ۵سال سابقه مفيد

 -۱۱كارشناس دفتر فني-طراح ديتيل نما :

• مهندس معماري
• حداقل  ۳سال سابقه مفيد

 -۴مهندس اجرا :

• مهندس عمران
• حداقل  ۷سال سابقه مفيد

 -۱۲كارشناس دفتر فني -ترسيم كار :

• مهندس معماري
• حداقل  ۳سال سابقه مفيد

 -۵سرپرست كارگاه :

• مهندس عمران
• حداقل  ۱۰سال سابقه مفيد

 -۱۳مسئول امور اداري و منابع انساني :

• تحصيالت  :بدون محدوديت
• حداقل  ۱۰سال سابقه مفيد

 -۶كارشناس كنترل پروژه:

• مهندس صنايع يا عمران
• حداقل  ۵سال سابقه مفيد

 -۱۴مسئول واحد : IT

• كارشناس IT
• حداقل  ۵سال سابقه مفيد

 -۷مسئول كنترل پروژه:

• مهندس صنايع يا عمران
• حداقل  ۱۰سال سابقه مفيد

 -۱۵بازاريابي حوزه ساختمان :

• تحصيالت  :بدون محدوديت
• حداقل  ۳سال سابقه مفيد

 -۸كارشناس امورقراردادي و صورت وضعيت :

• مهندس عمران
• حداقل  ۵سال سابقه مفيد

 -۱۶مهندس آتش :

• مهندسي شيمي
• آشنايي با آيين نامه هاي مربوط

دارندگان شرايط مي توانند رزومه و شماره تماس خود را به آدرس ايميل زیر ارسال نمايند.

آدرس ايميلcom.tadbireskan@info :

فاز  ۱۱پ��ارس جنوب��ی با کنس��رسیوم توتال،
سی ان پی سی آی و پتروپارس در تیرماه امسال
اش��اره کرد و گفت :شرایط این قرارداد به گونهای
تعیین ش��ده است که یک شرکت ایرانی می تواند
صف��ر تا صد یک مناقصه را به عهده گیرد؛ اما اگر
مشخص ش��ود که این شرکت توانایی انجام آن را
ندارد باید از ش��ریک خارجی استف��اده کند .وی
درباره ضوابط تشویقی باالبردن سهم ایرانیها در
قراردادهای GC، EPCو  OSCهم توضیح داد:
پیمانکاران��ی که در پیش��نهاد مناقصه خود درصد
مشارکت پیمانکار ایرانی بیشتر و نیز درصد تامین
کاالی ساخت داخلی بیش��تری را پیشنهاد دهند،
طی فرمول مش��خصی امتیاز بیش��تری در مناقصه
دریافت می کنن��د .وی درباره ضوابط جریمه هم
اظه��ار ک��رد :در صورتی که پیمانک��ار دست دوم
طرف ق��رارداد در عمل نتواند ب��ه تعهدهای خود
در ب��اره درصد خری��د کاالها و خدم��ات ایرانی
مطابق تعه��د قراردادی خود عمل کند ،طی فرمول
مشخصی مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

دعوت به همکاری

ی��ك ش��ركت فع��ال در زمينه منس��وجات بي
باف��ت جه��ت تكميل كادر مهندس��ي خ��ود از
افراد مجرب در عناوين شغلي زير در دليجان،
استان مركزي دعوت به همكاري مينمايد.
 - ۱مدير كارخانه :
 مهندس نساجي آشنا به منسوجات بي بافت - ۲مدير توليد:
 مهندس نساجي - ۳مدير فني:
 مهندس برق مهندس مكانيك - ۴تكنسين فني:
 جهت كار با دستگاه مربوطه رشته مكانيك يا نساجيداوطلبان محت��رم ميتوانند رزوم��ه خود را با
بی��ان عنوان ش��غلي مورد نظرخ��ود به آدرس
ايمي��ل زير ارس��ال و يا جهت كس��ب اطالعات
بيش��تر ب��ا ش��ماره ه��اي زي��ر تم��اس حاصل
فرمايند.
آدرس ايميل:

LAYEHABRINEH@GMAIL.COM

کاهش تولید نفت ایران
آماره��ای اوپک از منابع ثانویه این س��ازمان
نش��ان می دهد :میزان تولید نفت ایران در ماه اوت
با  ۲هزار و  ۳۰۰بشکه کاهش به  ۳میلیون و ۸۲۸
هزار بشکه در روز رسیده است .به گزارش تسنیم،
این در حالی اس��ت که آمارهای رسمی اعالمی از
سوی ایران به دبیرخانه اوپک نشان می دهد که تولید
نفت این کش��ور در ماه اوت  55هزار بشکه در روز
کاهش داش��ته و از  3میلیون و  900هزار بشکه در
ماه جوالی به  3میلیون و  845هزار بشکه در روز
رسیده است .بر اساس این گزارش ،میزان کل تولید
نف��ت اوپک در ماه اوت با  79هزار و  100بش��که
کاهش به  32میلیون و  755بش��که در روز رسیده
است .اوپک همچنین در گزارش ماهانه خود قیمت
متوسط نفت سنگین ایران را در ماه اوت  48دالر و
 70س��نت اعالم کرد که  2دالر و  69سنت ،معادل
 5.8درصد نس��بت به ماه گذشته افزایش نشان می
دهد.
ژاپن مشتری یک محصول پلیمری
صنعتپتروشیمیایران
تفاهم -گروه نفت و انرژی :مدیرعامل شرکت
پتروش��یمی ایالم از اعالم آمادگ��ی و اظهار تمایل
شرکتهای ژاپنی برای خرید پلی اتیلن گرید بادی
پتروشیمی ایالم خبر داد و گفت :برای نخستین بار
تولید دو گرید جدید پلیمری در پتروش��یمی ایالم
آغاز شده است .فرهاد دانشی درباره آخرین وضعیت
تولید محصوالت پلیمری در پتروشیمی ایالم ،گفت:
از ابتدای آغاز تولید در واحد پلی اتیلن پتروشیمی
ایالم تاکن��ون حدود  ۵۲۰هزار تن پلی اتیلن تولید
ش��ده است .مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی ایالم با
اعالم اینکه بر اساس برنام ه زمانبندی سال  ۹۶باید
حدود  ۲۰۰هزار تن گریدهای مختلف پلی اتیلن در
پتروش��یمی ایالم تولید و عرضه شود ،تصریح کرد:
سیاست و هدف اول پتروشیمی از تولید محصوالت
پلیمری و ان��واع پلی اتیلن تامین خ��وراک و نیاز
صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی بوده و مازاد نیاز
داخلی صادر خواهد شد .این مقام مسئول با اشاره
به تولید چهار گرید پرفروش در پتروش��یمی ایالم،
اظهار داشت :بر این اساس برای نخستین بار دو گرید
جدید  ۸۲۰۰Bو  ۸۰-PEدر طول یک ماه گذشته
در پتروشیمی ایالم تولید و عرضه شده است .وی با
بیان اینکه هم اکنون پتروشیمی ایالم از ظرفیت تولید
س��االنه  300هزار تن پلی اتیلن برخوردار اس��ت،
تاکید کرد :از س��وی دیگر پیش بینی میشود با راه
اندازی واحد الفی��ن و عدم پرداخت هزین ه انتقال و
هدررفت اتیلن در مسیر خط لوله ساالنه حدود ۱۳
میلیون دالر صرفهجویی نسبت به تامین خوراک از
مسیر خط لوله اتیلن غرب حاصل شود.
تاثیر منفی آلودگی هوا
در تولید انرژی خورشیدی
پژوهشهای جدید محققان دانشگاه "دوک"
نش��ان میدهد :افزایش ذرات معلق موجود در هوا،
میزان برق تولیدی از مبدلهای انرژی خورش��یدی
را کاه��ش میده��د .به گ��زارش ایس��نا ،محققان
ب��ا نمونهبرداری و ایجاد ش��رایط مش��ابه آلودگی
پرتراکمترین شهرهای جهان در هند و چین دریافتند
که با در نظر گرفتن غلظت ریزگردها و سایر مواد
شیمیایی در هوا میزان تولید برق پاک از خورشید
بی��ن  17ت��ا  25درصد کاهش مییاب��د .به دنبال
افزای��ش غلظت مواد معلق در ه��وا نه تنها میزان
نور قابل دریافت در پنلهای خورش��یدی کاهش
مییابد ،بلکه این مواد معلق با آلوده کردن س��طح
پنلهای خورشیدی بیش��ترین تاثیر را در کاهش
برق خروجی دارن��د .از آنجاییکه پدیده آلودگی
ه��وا در کش��ورهای در حال توس��عه یک معضل
زیست محیطی غیرقابل کنترل است و به دنبال آن
هزینه پاک سازی پنلهای خورشیدی به صورت
دورهای نی��ز از نظ��ر اقتصادی به صرفه نیس��ت،
بنابراین هنوز تولید برق خورشیدی در کشورهای
در حال توس��عه یک چالش اساس��ی محس��وب
میشود .مایک برگین -دستیار مولف این مطالعه از
دانشگاه دوک در مورد نتیجه آزمایش تاثیر منفی
ریزگرده��ا در چین و هند ،گفت :انتش��ار فزآینده
گازهای گلخانهای در کشور چین که بزرگ ترین
تولید کننده برق در این حوزه اس��ت باعث از دست
رفتن  11گیگاوات ظرفیت تولید انرژی شده است.

نقش حضور بی بدیل زنان
در عرصه های سیاسی و اجتماعی

ادام��ه از صفحه یک -زنان ما در رش��د ،پرورش ،آم��وزش و تربیت و نگاهداری
و نگاهبان��ی از جامعه نقش بس��زایی دارند که خود از مهمتری��ن فعالیت های تاثیر گذار
فرهنگ��ی -اجتماعی به ش��مار م��ی رود .ش��اید این وظایف ایش��ان به اش��تباه باعث
خدشه دار شدن مشارکت زنان در امور سیاسی شده است  ،مشارکت سیاسی زنان الزمه
توسعه اجتماعی پایدار در جامعه ما می باشد .ما باید به ضرورت تقویت مشارکت سیاسی
زنان جهت توسعه جامعه تاکید داش��ته باشیم ،و ایشان را در این راه تشویق نماییم ،چون
می دانیم هر چه زمان رسیدن آن طوالنی تر شود ،مطمئنا توسعه پایدار آن جامعه به تأخیر
و مخاطره خواهد افتاد و جبران آن ناممکن خواهد بود .به همین دلیل زنان به طور یقین
می بایس��تی در فرآیند مسائل سیاسی  ،اجتماعی مشارکت داشته باشند .بحمدا ...امروزه
دولتمردان و سیاستمداران ما به اهمیت نقش زنان در پیش برد اهداف جامعه و نقش ایشان
در توسعه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن واقف ش��ده اند و شرایط را برای حضور زنان
در این عرصه ها آماده کرده اند .همانطور که گفتیم برجسته ترین نوع مشارکت ،مشارکت
سیاسی است که در واقع ورود به عرصه ی انتخاب شدن یا انتخاب کردن به منظور دخالت
در تصمیم گیری و تصمیم سازی های خرد و کالن سیاسی ،که با سرنوشت جامعه ارتباط
مستقیم دارد ،می باشد.
بدیهی است برنامه ریزان و سیاستگذاران ما باید جایگاه ویژه زن را در ایجاد این
استراتژی به نحو مطلوب تعیین نمایند تا به توسعه همه جانبه و پایدار دست پیدا کنند .و
در آخر کالمی از بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) برایمان کافیست
که می فرمایند:
« در نظ��ام اسالم��ی ،زن هم��ان حقوق��ی را دارد که م��رد دارد :ح��ق رأی دادن و
ح��ق رأی گرفتن .در تمام جهاتی که مرد ح��ق دارد ،زن هم حق دارد ...این که خارج از
کشور منعکس کرده اند که در اسالم با زنان با خشونت رفتار می شود ،امر غیر صحیح و
تبلیغات باطلی است».
* فعال بخش خصوصی

