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چاه امدادی ۱4۸ رگ سفید تولیدی شد
تفاهم-گروه نفت و انرژی: چاه امدادی ۱۴۸ 
در موقعیت رگ سفید با کاربست دستگاه حفاری 
۹۳ فتح، تولیدی و جایگزین چاه ۱۴۷ رگ سفید 
شد. متخصصان مدیریت عملیات حفاری خشکی 
-۳ ش��رکت مل��ی حف��اری ایران موفق ش��دند با 
کاربس��ت دستگاه حفاری ۹۳ فتح و تعمیق فرآیند 
حفاری، چاه امدادی ۱۴۸ در موقعیت رگ س��فید 
را تولیدی و جایگزین چ��اه ۱۴۷ کنند. غالمرضا 
آل محمود-مدیر عملیات حفاری خش��کی -۳ در 
این باره توضیح داد: کارکنان س��ختکوش دستگاه 
حفاری ۹۳ فتح پس از آن که توانستند در ۳۳ روز 
حفاری در عمق ۲ هزار و ۳۴۱ متری، چاه در حال 
ف��وران ۱۴۷را به روش مهار از عمق  به کنترل در 
آورند، در ادامه با نظر کارفرما عملیات حفاری را تا 
عمق تعیین شده برای به تولید رساندن چاه نیز تداوم 
بخشیدند. وی افزود: حفر چاه امدادی از تاریخ اول 
آذرماه آغاز شد و پس از ۷۵ روز حفاری در عمق 
۲ هزار و ۵۱۴ متری به تولید رسید و به عنوان یک 
حلقه چاه توسعه ای در اختیار شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب قرار گرفت. به گفته آل محمود، زمان 
پیش بینی ش��ده برای حفر این چاه ۸۰ روز تعیین 
ش��ده بود که پنج روز زودتر از برنامه تکمیل شد، 
این در حالی اس��ت که دستگاه حفاری ۹۴ فتح از 
مدیریت عملیات حفاری خش��کی-۲  که حفاری 
دومین حلقه چاه ام��دادی را برعهده دارد نیز ادامه 
عملیات حفاری برای حفر دیگر چاه توسعه ای در 

این منطقه را دنبال می کند. 

جایگاه داران با تنخواه شرکت ملی پخش 
»بنزین« خریداری و عرضه می کنند

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی ایران از مذاکره با وزارت اقتصاد به منظور حل 
مش��کل پیش آمده با جایگاه داران خبر داد و گفت:  
ما به جایگاه داران تنخواه می دهیم تا با پول خودمان 
از ما بنزین خریداری کنند. محمدرضا موسوی خواه 
در گفت وگو با فارس، با اشاره به مشکالتی که اخیراً 
بین جایگاه داران و سیس��تم بانکی در طرح شاپرک 
ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: ما تنخواه ۴۸ ساعته ای را 
ب��ه جایگاه داران ب��ه منظور خرید بنزین از ش��رکت 
ملی پخ��ش در اختیارش��ان قرار می دهی��م و برای 
جایگاه دارانی که عرضه بنزین شان بسیار باال است و 
مشتریان زیادی دارند نیز تنخواه جداگانه ای را به آن 
اضاف��ه کرده ایم بنابراین جایگاه داران با پول ما بنزین 
را از م��ا خریداری می کنند و بعداز فروش دوباره این 
پول به چرخه بازمی گردد. وی با اش��اره به اینکه در 
خبرها گفته ش��ده است که بانک ها رقمی بین ۳ تا ۴ 
هزار میلیارد تومان را که از پول جایگاه داران اس��ت 
نگه داشته  اند کاماًل تکذیب می شود زیرا فروش روزانه 
بنزین در جایگاه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است و من 
نمی دانم این رقم از کجا آمده در صورتی که این مبلغ 

نیز همان تنخواهی است که به جایگاه داران می دهیم.

کاهش قیمت نفت به دلیل افت بورس ها
 قیمت هر بش��که نفت برنت روز گذش��ته با

۷۱ سنت، معادل ۱.۱ درصد کاهش به ۶۶ دالر و 
۹۱ سنت رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، 
در حالی که بازارهای مالی جهان ش��اهد یکی از 
بزرگ ترین کاهش ه��ای میانه روز از زمان ثبت 
اطالعات معامالت بورس وال اس��تریت هس��تند، 
قیم��ت نفت دی��روز بیش از ی��ک درصد کاهش 
یافت و روند کاهشی جلسه قبل را تداوم بخشید. 
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
 دیروز با ۷۱ س��نت، مع��ادل ۱.۱ درصد کاهش به

۶۶ دالر و ۹۱ سنت رسید. قیمت فعلی نفت برنت 
بیش از ۴ دالر نس��بت به باالترین رقم های ثبت 
شده در ماه گذش��ته کاهش نشان می دهد. قیمت 
نفت خام امریکا نیز امروز با ۶۹ سنت، معادل ۱.۱ 
درصد کاهش به ۶۳ دالر و ۴۶ سنت رسید. قیمت 
این شاخص نفتی نیز نسبت به باالترین رقم های 
س��ال ۲۰۱۸ بیش از ۳ دالر کاهش داش��ته است. 
سوکریت ویجایاکار-مدیر موسسه مشورتی تریفکتا 
انرژی در این باره گفت: »کاهش )قیمت نفت( عمدتا 
ناشی از س��قوط شاخص های بورس است، مردم 
دارند به عنوان یک ارز امن به س��مت دالر هجوم 
 می برند. این مس��ئله موجب افزایش ارزش دالر 
م��ی ش��ود و کاالهایی مانند نفت و ط��ال را برای 

خریداران غیردالری گرانتر می نماید.«

خبرنامه

هزینه 700 میلیارد ریالی برای اجرای 
طرح های مهم عمرانی در استان بوشهر

مدیر نظ��ارت بر اجرای طرح ه��ای عمرانی 
 مناطق نفت خیز وزارت نفت در بازدید از طرح های 
عمرانی در دس��ت اجرا از مح��ل اعتبارات مناطق 
نفتخیز در دشتی استان بوشهر گفت: براساس برنامه 
ششم توسعه ساالنه ۵۰ هزار میلیارد ریال و در پنج 
س��ال آینده بیش از ۲۵۰ ه��زار میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های عمرانی در مناطق نفتخیز کشور 
هزینه خواهد شد. به گزارش ایرنا، محسن امیریان 
اف��زود: اکنون ۲۸۰ طرح عام المنفعه فعال توس��ط 
وزارت نفت در کش��ور در دس��ت اجراس��ت. وی 
ادامه داد: در چند سال اخیر ۷۰۰ میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های مهم عمرانی در استان بوشهر هزینه 
شد. مدیر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز وزارت 
نف��ت اضافه کرد: هم اکنون چند طرح عمرانی مهم 
در زمینه راهسازی، بهداشت ودرمان، آبخیزداری، 
آموزش��ی با اعتبار ۷۰ میلیارد در شهرستان دشتی 
در دس��ت اجراس��ت. امیریان ادامه داد: طرح  های 
بهسازی، توس��عه و اصالح راه ارتباطی گزدراز به 
چاه حس��ین جمال، ساخت پل بزرگ بر رودخانه 
مند در جاده کاکی به ش��یخیان، بهسازی و اصالح 
راه ناصری به شنبه و جاده خورموج به الورشرقی 
و دش��ت پلنگ و توسعه وتجهیز بیمارستان زینبیه 
 به عنوان بیمارستان معین نفت در شهر خورموج از 
مهم ترین طرح های در دس��ت اجرا در شهرستان 
دش��تی اس��ت. مدیر نظارت بر اجرای طرح های 
عمرانی مناطق نفتخیز وزارت نفت بیان کرد: اجرای 
این طرح ها به منظور انجام مسئولیت های اجتماعی 

در استان بوشهر و شهرستان دشتی است.

بهره برداری از تصفیه خانه آب مجتمع 
شهید تهرانی به روش نانوفیلتراسیون

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
استان تهران در مراس��م افتتاحیه پروژه تصفیه خانه 
آب مجتمع شهید تهرانی شهرستان ری گفت: آلودگی 
منابع آب آش��امیدنی و عدم تصفیه آن با روش های 
مرس��وم و نیتراتی ش��دن منابع زیرزمینی روش های 
جایگزین تصفیه مثل نانوفیلتراسیون را ضروری کرده 
است. به گزارش فارس، رضا پوررجب گفت: امروزه 
نانوتکنولوژی دامنه وسیعی از تجهیزات و کاربردها را 
 در برگفته است و یکی از فوق العاده ترین فناوری های 
قرن ۲۱ به حس��اب می آید. وی گفت: خطر آلودگی 
 مناب��ع آب آش��امیدنی و عدم تصفیه مناب��ع آلوده با 
روش های مرسوم و از طرفی آلودگی نیتراتی منابع زیر 
 زمینی نیاز به روش های جایگزین تصفیه را محسوس تر 
 می نمای��د که یکی از این روش ها نانوفیلتراس��یون 
می باشد و در سال های اخیر به شدت در دنیا مورد 
توجه قرار گرفته است. مدیرعامل آبفار استان تهران 
تأکید کرد: توانایی حذف فلزات سنگین، باکتری ها، 
ویروس ها، آالینده های آلی، کدورت، سختی، شوری 
آب و حفظ مواد معدنی مورد نیاز س��المت انسان در 
روش فوق مورد توجه قرار گرفته است. پوررجب در 
خصوص مجتمع آبرسانی شهید تهرانی نیز گفت: این 
مجتمع ۲۰ روس��تا با جمعیتی بالغ بر ۷۸۰۰۰ نفر را 
تحت پوش��ش قرار داده که از طریق ۱۶ حلقه چاه و 

ایستگاه پمپاژ تأمین آب شرب می شوند. 

 تامین امنیت مسیر انتقال نفت
 به ایران توسط ارتش عراق

نیروهای عراقی برای عملیاتی با هدف تثبیت 
کنترل دولت مرکزی ب��ر منطقه ای در نزدیکی مرز 
با ایران که برای ترانزیت نفت عراق مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد، آماده می ش��وند. به گزارش تسنیم به 
نقل از رویترز، به گفت��ه این منابع، این عملیات که 
برای تسلط بر محدوده کوه حمرین انجام می گیرد، 
احتماالً این هفته آغاز خواهد ش��د. این منطقه بین 
میادین نفتی کرکوک و شهر خانقین در مرز ایران قرار 
دارد. مقامات نفتی عراق در ماه دسامبر اعالم کردند 
که قص��د دارند نفت خام کرکوک را با کامیون های 
نفتکش به پاالیشگاه کرمانش��اه ایران ارسال کنند. 
ترانزیت نفت قرار بود هفته گذش��ته آغاز شود، اما 
مقامات نفتی عراق در توضیح دلیل به تأخیر افتادن 
آغاز این عملیات تنها دالیل فنی را عامل اصلی ذکر 
کرده اند. ارس��ال نفت عراق به ایران بر اساس یک 
موافقتنامه سواپ در ماه دسامبر از سوی دو کشور 
اعالم شد. این عملیات امکان از سرگیری صادرات 

نفت کرکوک را فراهم می سازد.

خبرنامه

تفاهم-گ��روه گ��زارش: وزیر نف��ت در آئین 
امضای تفاهم نامه همکاری توسعه حمل و نقل ریلی 
ش��هری )مترو( میان ش��رکت بهینه س��ازی مصرف 
س��وخت و شهرداری تهران با اش��اره به این که هم 
اکنون ۱۳۰۰ واگن مترو در کالنش��هر تهران وجود 
دارد ک��ه با اجرای این طرح ب��ا افزایش حدود ۷۵ 
درصدی به ۲۳۰۰ واگن می رس��د، اف��زود: باید تا 
جایی که امکان دارد از زیربناهای کش��ور، استفاده 
ش��ود تا مردم در آرامش قرار گیرند. زنگنه با بیان 
این که طبق محاس��بات انجام ش��ده ساالنه بیش از 
۴۰ میلیارد دالر یارانه س��وخت و انرژی پرداخت 
می ش��ود که یک تهدید اس��ت، افزود: پرداخت این 
میزان یارانه در صورت صرفه جویی به یک فرصت 
تبدیل خواهد ش��د. وی با بیان این که مطمئن هستم 
ش��هرداری تهران در اجرای ای��ن کار موفق خواهد 
شد، افزود: امیدواریم ش��هرداری تهران اجرای این 
کار را سرعت ببخش��د و اگر می تواند از واگن های 

بیشتری سود ببرد. 
در ادامه این مراس��م، وزیر نفت مقدار مصرف 
س��وخت در ایران را مع��ادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
بش��که نفت در روز اعالم کرد و گف��ت: این میزان 
مصرف با توجه به جمعیت و تولید ناخالص داخلی 
کشور، ایران را به یکی از پرمصرف ترین کشورهای 
جهان در ح��وزه انرژی بدل کرده اس��ت. همچنین 
زنگنه درب��اره باال بودن گوگ��رد بنزین توزیعی در 
تهران گفت: ممکن است در یک یا دو جایگاه چنین 
باش��د، اما به طور کلی بنزین عرضه ش��ده در کالن 
شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار است. وی درباره 
میزان اکتان بنزین تهران گفت: در حال حاضر اطالع 
دقیقی از این میزان ن��دارم، اما درباره میزان گوگرد 

موجود در بنزین، نمونه برداری انجام شده در کالن 
شهر تهران PPM  ۶۰ عنوان شده بود در حالی که 
میزان اس��تاندارد آن PPM ۵۰ اس��ت. وی درباره 
سخنان دیروز رئیس سازمان ملی استاندارد مبنی بر 
اینکه گوگرد بنزین در تهران باالتر از حد استاندارد 
بوده اس��ت، اظهار کرد: ممکن اس��ت در یک یا دو 
جایگاه چنین گفته ای تایید ش��ود، اما به طور کلی 
بنزین عرضه شده در کالن شهرها از کیفیت مطلوبی 
برخوردار اس��ت. گفتنی اس��ت؛ نی��ره پیروزبخت-

رئیس سازمانی ملی اس��تاندارد در این راستا، گفته 
 ب��ود: نتایج جدیدتری��ن آزمون کیف��ی بنزین در ۲ 
 نمونه برداری که از بنزین تهران صورت گرفته نشان 
می دهد مش��کالتی در میزان گوگرد وجود داشت. 
به طوری که این رقم در تهران ۶۰ بود در حالی که 
طبق استاندارد باید ۵۰ باشد. البته رقم گوگرد نسبت 

به سال گذشته بهتر شده است. به گفته وی، قرار بود 
امس��ال نمونه برداری بنزین از ۸ کالن ش��هر به ۱۷ 

کالن شهر توسعه یابد.
صرفه جویی 6دهم لیتر بنزین به ازای هر سفر مترو

همچنین ش��هردار تهران در این مراسم با بیان 
اینکه براس��اس محاس��بات صورت گرفته به ازای 
هر س��فر با مترو حدود ۶ دهم لیتر صرفه جویی در 
بنزی��ن صورت می گیرد، گفت: ای��ن رقم برابر ۹.۸ 
س��نت صرفه جویی خواهد ب��ود. محمدعلی نجفی 
ضم��ن ابراز امیدواری درب��اره اینکه این تفاهم نامه 
ه��ر چه زودتر به قرارداد نهایی منجر ش��ود، گفت: 
محاس��بات و بررسی های کارشناس��ی انجام شده 
اس��ت و فکر نمی کنم مدت زم��ان زیادی برای این 
کار الزم باش��د. اولین گام نیز آن است که با استفاده 
از ابزار ماده ۱۲ قانون درباره شهرداری های کشور 

گامی برداشته ش��ود. امیدوار هستم این تفاهم نامه 
مدلی برای بعضی از کالنشهرهای دیگر کشور که از 
خط مترو در آنها استفاده می شود، باشد. وی با بیان 
اینکه "از نظر ظرفیت حمل و نقل عمومی در ش��هر 
 تهران وضعیت خیلی مناسبی نداریم" گفت: یکی از 
مهم ترین ش��اخص هایی اس��ت که برای محاس��به 
زیس��ت پذیری یک ش��هر در نظر گرفته می شود، 
موضوع حمل و نقل عمومی اس��ت بنابر این هر چه 
حمل و نقل عمومی س��هم بیش��تری داشته و کیفیت 
ارائه خدمات در حمل و نقل عمومی باالتر باش��د، 

آن شهر زیست پذیرتر تلقی می شود. 
وی با بیان اینکه حدود ۹ درصد از حمل و نقل 
مربوط به مترو و حدود ۱۱ درصد توسط اتوبوس ها 
صورت می گی��رد، تاکید کرد: در مجموع ۲۰ درصد 
 از سفرهای تهران توسط حمل و نقل عمومی صورت 
 می گیرد که با احتساب تاکسیرانی این سهم زیر ۵۰ درصد

است. نجفی خاطر نشان کرد: مسئله ترافیک، آلودگی 
ه��وا و حتی مس��ایل اجتماعی به مس��ایل مرتبط با 
حمل و نقل و جا به جایی ها در ش��هر بر می گردد؛ 
چراکه وقتی س��فر طوالنی می شود به تبع آن مسایل 
اجتماع��ی، عصبی  و روانی ش��هر را آزار می دهد و 
این آزار به روح و روان ش��هر تسری پیدا می کند. به 
گفته نجفی براساس محاسبات صورت گرفته به ازای 
هر س��فر با مترو ح��دود ۶ دهم لیتر صرفه جویی در 
بنزین صورت می گیرد که این رقم برابر ۹.۸ س��نت 
صرفه جویی خواهد بود. ش��هردار تهران س��قف این 
تواف��ق با وزارت نفت را یک میلیارد و ۴۰۰  میلیون 
دالر عنوان و تصریح کرد: هم اکنون در مراحل نهایی 
تصمیم برای مناقصه ای هس��تیم که براساس آن قرار 

است ۶۳۰ واگن قطار مترو خریداری شود. 

کیفیت بنزین تهران مطلوب است 

ایران؛ از پرمصرف ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی

مدیرعامل ش��رکت پایانه ه��ای نفتی ایران 
از ثب��ت رک��ورد جدید در پهلوده��ی نفتکش ها و 
بارگیری میعانات گازی در پارس جنوبی خبر داد 
و گف��ت: ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بش��که میعانات 
گازی در دی ماه س��ال جاری به خارج از کش��ور 
صادر ش��ده اس��ت. به گزارش ایرنا، س��ید پیروز 
موس��وی روز سه شنبه در س��خنانی اظهار داشت: 
با پهلودهی ۲۷ فروند نفتکش در گوی های شناور 
پارس جنوبی، بارگیری میعانات گازی به مقدار ۱۶ 
میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه و بارگیری همزمان سه 
فروند نفتکش در گوی های شناور ۱، ۲ و ۳ در دی 
ماه امسال، پس از ۱۵ س��ال رکورد جدیدی ثبت 
شد. وی ادامه داد: از این مقدار، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار بش��که میعانات گازی به کشورهای مختلف 
صادر ش��د. موس��وی گفت: همچنی��ن در دی ماه 
امس��ال، ۳میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به پاالیشگاه 

میعانات گازی س��تاره خلیج فارس و ۵ میلیون و 
۲۰۰ هزار بش��که نیز به پتروشیمی نوری )برزویه( 
ارسال شد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران 
بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت نفت یادآور 
ش��د: حجم عملیات جابه جایی دریایی و خشکی 
میعانات گازی پارس جنوبی در دی ماه امسال از 

مرز ۲.۲ میلیون بشکه گذشته است.
موس��وی اف��زود: در حالی ک��ه میانگین تعداد 

نفتکش های بارگیری شده در ماه های پیشین امسال، 
۱۸ فروند بوده، اما در دی  ماه امس��ال با افزایش ۵۰ 
درصدی، این تعداد به ۲۷ فروند رس��ید. وی اظهار 
کرد: میانگین ماهانه بارگیری در ۹ ماه امسال حدود 
۱۳.۵ میلیون بش��که بوده، این درحالی است که در 
دی  ماه امس��ال، با رش��د ۲۲ درص��دی، این رقم به 
۱۶ میلیون و ۴۳۰ هزار بش��که رسید. بر اساس این 
 گ��زارش، میدان گازی پ��ارس جنوبی، بزرگ ترین 

منب��ع گازی جه��ان اس��ت که روی خ��ط مرزی 
مش��ترک ایران و قطر قرار دارد؛ مساحت این میدان 
۹۷۰۰ کیلومتر مربع اس��ت که س��هم متعلق به ایران 
۳۷۰۰ کیلومت��ر مربع وس��عت دارد. ذخیره گاز این 
بخش از میدان ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز به همراه 
۱۸ میلیارد بش��که میعانات گازی اس��ت که هشت 
درص��د کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز 
کشور را شامل می شود. تولید گاز از ۱۰ فاز نخست 
پ��ارس جنوبی در س��ال ۱۳۹۲، نزدی��ک به ۲۸۵ 
میلیون مت��ر مکعب بود که این میزان با بهره برداری 
از ۱۱ بخ��ش جدید پارس جنوب��ی به ۵۴۰ میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یافته است. میعانات گازی 
 )SPM( پارس جنوبی از طریق گوی های ش��ناور
مس��تقر در سواحل عسلویه و س��ایر محصوالت از 
جمله پتروش��یمی از طریق اس��کله های موجود در 

منطقه پارس جنوبی، صادر می شود.

صادرات
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 رکورد شکنی 
 بارگیری نفتکش ها 

در پارس جنوبی

 متوسط تولید روزانه نفت
 3.8 میلیون بشکه است

معاون امور مهندس��ی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در حاش��یه آیین تجدید میثاق مدیران 
و کارکن��ان وزارت نف��ت در حرم مطهر امام خمینی)ره( گفت: در ۱۰ ماه نخس��ت س��ال جاری به 
 طور متوس��ط در هر روز س��ه هزار و ۸۰۰ بشکه نفت در کش��ور تولید شده است. به گزارش ایرنا، 
حبیب ا... بیطرف اظهار کرد: امروز ش��اهد افزایش تولید گاز و نفت در کشورهس��تیم و این صنعت 
توانسته است خدمات گسترده ای را در همه شهرها و روستاهای دور و نزدیک این کشور ارائه دهد. 
وی افزود: عالوه بر افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی کشور؛ توانسته ایم در تامین منابع نفت، گاز 
و صادرات و همچنین تامین منابع ارزی در این زمینه به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم. وی اظهار 
کرد: خوشبختانه در تولید نفت نسبت به ابتدای سال جاری افزایش خوبی را داشته ایم که ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است و متوسط تولید ۱۰ ماهه نخست سال جاری 

نیز بیش از سه هزارو ۸۰۰ بشکه در روز است.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در زمینه صادرات نفت هم گفت: صادرات 
نفت بیش از پیش بینی س��ال ۹۶ بوده و درآمدهای ناش��ی از صادرات نفت خام بیش از پیش بینی 
بودجه محقق شده است. وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی ۶ فازی که در پارس جنوبی در اواخر 
سال گذشته انجام شد؛ هم اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز از پارس جنوبی به ۵۵۰ میلیون متر مکعب 
در روز رسیده است که اندکی از تولید کشور عراق بیشتر است. وی افزود: توانستیم عقب ماندگی را 
که در سال های گذشته در این زمینه صورت گرفته بود را جبران کنیم. وی سرمایه گذاری و توسعه 
صنعت انرژی را از اهداف وزارت نفت بیان کرد و یادآور شد: اگر بخواهیم جایگاه خود را در اپک 
حفظ کنیم و در تامین منابع هیدروکربوری که منبع اصلی اشتغال مولد برای بخش های پایین دستی 
محسوب می شود به خوبی عمل کنیم، بایستی در حوزه نفت، گاز و انرژی سرمایه گذاری بیشتری 
انجام دهیم. وی عنوان کرد: باید درحوزه بهره برداری صیانتی از مخازن نفت و گاز سرمایه گذاری 

کرد تا عالوه بر حفظ تولید به بهره برداری خوبی نیز در این زمینه دست یابیم.

افزایش 8 میلیون تنی صادرات محصوالت 
پتروشیمی پس از برجام

تفاهم-گروه انرژی: روند صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران پس از برجام رو به افزایش گذاشت 
و از ۱۲.۸ میلیون تن در س��ال ۱۳۹۲ به میزان ۲۰.۸ میلیون تن در پایان س��ال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد. با 
تالش های صورت گرفته از سوی دولت و تأثیر اجرای برجام در بخش های مختلف اقتصادی، مشکالت 
بیمه ای و حمل و نقل محصوالت و همچنین مشکالت تبادالت پولی و بانکی تقلیل یافته و روند صادرات 

محصوالت پتروشیمی رو به بهبود گذاشته است. 
با توجه به این که از سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده است و در نتیجه 
قیمت های محصوالت پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی 
نیز کاهش یافته اس��ت، به طوری که ارزش صادرات محصوالت از ۹.۹ میلیارد دالر در پایان سال ۱۳۹۲ 
به مقدار ۹.۸ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۵ رسید. براساس آمار، مجتمع های پتروشیمی کشور تا پایان پاییز 
امس��ال بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش هش��ت میلیارد و ۵۸۱ میلیون دالر را صادر 
کردند. در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذر ماه بیش از هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول 
به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دالر صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از چهار میلیون و ۶۲۰ هزار 

تن محصول به ارزش ۲ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دالر روانه بازارهای بین المللی شد. 
همچنین تا پایان آذر ماه، در سایر مناطق، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش یک 
میلیارد و۷۸۳ میلیون دالر صادر شد. باالترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش 
از ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از ۹۵۲ میلیون دالر در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذرماه امس��ال به خود اختصاص دادند.همچنین در منطقه ویژه اقتصادی 
پتروش��یمی، مجتمع پتروش��یمی بندر امام با بیش از یک میلیون و ۶۶۹ هزار تن صادرات توانست بیش 
از ۸۲۴ میلیون صادرات را رقم بزند. در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک ۸۷۳ هزار تن محصول را به 
ارزش بیش از ۲۹۵ میلیون و ۶۲۲ هزار دالر روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخس��ت را در زمینه 

صادرات به خود اختصاص داد.

    

    

    

    

شرکت شکالت فرمند 
این شرکت جهت توزیع محصوالت خود در استان فارس از افراد زیر دعوت به همکاري مي نماید: 

تعدادجنسیترشته تحصیليمدرک تحصیليشغل مورد نظرر

 30 مرد و زن   ویزیتور حضوری 1

 3    سرپرست فروش 2

 حسابداري کاردان، کارشناس اپراتور تسویه 3
آشنا به توزیع و پخش

 3 زن

 3 زن حسابداري کاردان، کارشناس کمک حسابدار 4

 1 مرد حداقل دیپلم دیپلم نیروی چیدمان 5

- شرایط: حداکثر سن برای آقایان ۳۵ سال – دارای ضامن معتبر
ساعت تماس: ۸ تا ۱۶

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خیابان نوآوران، خیابان ۱۱۳
تلفن :  ۰۷۱۳۷۷۴۲۶۵۸ 

شرکت جهان خودرو 
این شرکت از افراد زیر در تهران دعوت به همکاري مي نماید: 

تخصص و تواناييرشته تحصيليمدرک تحصيليشغل مورد نظرر
حداقل 
سابقه 
)سال(

استان 
محل 
خدمت

شهر 
محل 
خدمت

1 CRM کارشناس،  مدير 
کارشناس ارشد

 مديريت 
)بازرگاني – 

بازاريابي(

 -تسلط بر فنون و شيوه های بازاريابی و فروش 
-مهارت روابط موثر با مشتريان -آشنايی 

کامل به فرآيند رسيدگی به شکايات مشتريان 
و مديريت باشگاه مشتريان -تسلط کامل بر 

فرآيند CRM و سيستم های مديريت ارتباط 
با مشتريان

  تهران 5

 کارشناس منابع  2
انسانی و اداری

 کاردان، 
کارشناس

 مديريت و رشته 
هاي علوم انساني

 -آشنايی با اصول و مفاهيم منابع انسانی 
-آشنايی با قوانين کار و تامين اجتماعی 
-آشنايی کامل به کار با کامپيوتر و نرم 

Office افزارهای

 پرند تهران 4

 کارشناس  3
بازارياب حضوری

 کاردان، 
کارشناس

 مديريت 
بازرگاني

 -آشنايی کامل به اصول بازاريابی – فروش 
حرفه ای و ارتباط و جذب مشتری-دارای فن 

بيان قوی -روابط عمومی باال
  تهران 2

متقاضیان رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
 Hr@jahankhodroco.com 


