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بـا همکاری :مسـعود جعفری ،سـید علـی ناجـی ،علیرضا تلیسـچی ،شـاهد احمدیان،
مهسـا احمـری ،شـیدا چراغی ،سـیدعلی موسـوی ،حسـین طهرانـی ،احمـد باقرخانی،

شـیدا کارگرنـژاد ،علیرحم قاسـمیان ،معصومـه شـهریاری ،آرزو اسـکندری و وکیلیفرد
آدرس و ایمیل روابط عمومی:
خیابان ولیعصر ،روبروی جامجم ،کوچه طاهری ،پالک 81

همـکاران محتـرم شـرکتهای گـروه در صـورت اعالم
آمادگـی بـرای درج مطلـب مورد نظـر خـود میتوانند
نسـبت بـه ارسـال آن بـه آدرس ایمیـل روابـط عمومـی
شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت اقـدام فرمایند که
در صـورت تأییـد مدیـر مسـئول ،مقاله ایشـان بـا ذکر نام
در نشـریه ونفـت چاپ میشـود.
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بسمهتعالی
ضمـن تبریـک فرارسـیدن سـال جدیـد و آرزوی سلامتی
بـرای تمامـی هموطنان عزیـز و رهایـی از ویروس منحـوس کرونا،
امید اسـت با ورود به قرن جدید شـاهد گشـایشهای اقتصادی و رشـد روز
افزون بازار سـرمایه باشـیم و با اسـتعانت از ایزدمنان ،برآنیم که در این دوره از مدیریت شـرکت
سـرمایهگذاری صنعت نفت که یکی از شـرکتهای خوشـنام سـرمایهگذاری پذیرفته شـده در
بـازار بـورس اوراق بهـادار تهـران و از نهادهـای مالـی فعـال در بـازار سـرمایه ایـران میباشـد ،بـا
پایبنـدی بـه اصـول و اخلاق حرفـه ای ،رعایت مقـررات حاکمیت شـرکتی و مدیریت کسـب
ت نیروهـای جـوان ،متخصـص و متعهـد و بـر پایـه خردجمعـی در
وکار بـا بهرهمنـدی از ظرفیـ 
راسـتای نیـل بـه اهداف واالی سـازمانی بیش از پیش بکوشـیم و به ثمـره آن ،افزایـش بهرهوری
و هـم افزایـی ،ایجـاد ارزش افـزوده ،ارتقـاء توانمندسـازی ،انگیـزش کارکنـان ،تأمیـن مالـی در
شـرکتهای زیرمجموعـه و توسـعه سـرمایهگذاریهای مولـد جدیـد و بـه دنبـال آن تحقـق
سـودآوری پایـدار در جهـت حداکثرسـازی منافع ذینفعان بهخصـوص افزایـش ارزش داراییها
ومنافع سـهامداران دسـت یابیم.
سید احمد روحانی پور
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
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بازدید مسعود کرباسیان از غرفه شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در نمایشگاه

بازدید وزیر صنعت نفت از غرفه
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت
وزیـر محتـرم نفـت (جمعـه۳ ،م بهمنمـاه) در
مراسـم افتتاحیه بیسـتوپنجمین نمایشگاه نفت،
گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی شـرکت کـرده و از
غرفههـای مختلـف سـالنهای  ۸و  ۹بازدیـد بـه
عمـل آوردند.
وزیـر نفـت بـه همـراه تعـدادی از مشـاورین و
معاونیـن خـود ،ضمـن بازدیـد از غرفههـای
مختلـف سـالنهای  ۸و  ،۹از غرفـه شـرکت
سـرمایهگذاری صنعـت نفت بازدیـد کردند .در
ایـن بازدیـد مدیرعامل شـرکت سـرمایهگذاری
صنعـت نفـت –آقـای دکتـر روحانیپـور -و
رئیـس هیـات مدیـره شـرکت سوخترسـانان
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پتـرو ایرانیـان پـاک –آقـای مهنـدس سـجادی
– بـه ارائـه توضیحاتـی در خصـوص مهمتریـن
پروژههـای گـروه سـرمایهگذاری صنعـت نفت
از جمله پایانه نفتی قشـم و فشردهسـازی و حمل
گاز اتـان پرداختنـد.
بیستوپنجمیــن نمـایشــگاه بینالمللــی نفت،
گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی بـا شـعار «نفـت
ملـی ،کاال و خدمـات ایرانـی» و با حضـور ۵۵۰
شـرکت ایرانـی برگـزار شـد.
نمایشـگاه بینالمللـی نفـت ،گاز ،پاالیـش و
پتروشـیمی ایـران بهعنـوان بزرگتریـن رخـداد
صنعتـی و تجـاری ایران در این حوزه سـاالنه با

حضـور جمـع کثیـری از شـرکتهای توانمند
داخلـی و خارجـی در زمینـه صنعـت نفـت،
گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی برپـا میگـردد،
در ایـن نمایشـگاه شـرکت سـرمایهگذاری
صنعـت نفـت بـه همـراه شـش شـرکت زیـر
مجموعـه خـود حضور داشـته و دسـتاوردها و
محصـوالت و خدمـات خـود را در معـرض
دیـدن بازدیـد دسـتاندرکاران و متخصصـان
ایـن صنعـت قـرار داد.
نمایشـگاه امسـال بـا رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شـد.

بازدید مهندس نعمت زاده از غرفه شرکت سرمای ه گذاری صنعت نفت
در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

فروردینماه  - 1400شماره 6

9

گزارش تصویری

گزارش تصویری

بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
-----------------------------------------

10

فروردینماه  - 1400شماره 6

فروردینماه  - 1400شماره 6

11

خبرداخلی

خبرداخلی

ارائه موفق کنتور هوشـمند گاز  NB-IoTتوسـط شرکت کنترل
گاز اکباتان در اولین نمایشـگاه اینترنت اشیاء

شرکت کنترل گاز اکبا تان کنتور هوشمند گاز  NB-IOTخود را در نمایشگاه هفته دیجیتال
و اولین نمایشگاه اینترنت اشیاء به نمایش گذاشت
شرکت کنترل گاز اکباتان طی همکاری با شرکت ایرانسل اولین کنتور هوشمند گاز بر بستر
مخابراتی  NB-IOTرا در غرفه ایرانسل به نمایش گذاشت.
در این رویداد که با حضور مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان  ،مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری صنعت نفت و مدیران شرکت ایرانسل انجام گردید ،کنتور هوشمند این شرکت با
موفقیت تمامی اطالعات اندازه گیری را بطور متناوب به داشبورد مدیریت کنتور ارسال و
مانیتورینگ کشوری پایلوت های اندازه گیری تست و اجرا شد.

بازدیـد مشـاور و بـازرس ویژه وزیر تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی از
شـرکت کنترل گاز اکباتان

کسـب عنـوان تولیدکننـده برتـر در هجدهمیـن جشـنواره

تولیـد ملـی – افتخـار ملـی توسـط کنتـرل گاز اکباتـان

از شرکت کنترل گاز اکباتان در هجدهمین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی
بهعنوان تولیدکننده برتر تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،در مراسمی که روز سه شنبه
 ۲۸بهمن ماه  ۱۳۹۹با حضور مقامهای عالی کشوری ،مدیران شرکتهای برگزیده،
مدیران ارشد تشکلها و میهمانان با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی مقابله با
ویروس کرونا در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد
از برگزیدگان هجدمین دوره جشنواره تولید ملی – افتخار ملی تقدیر شد.
شرکت کنترل گاز اکباتان در این جشنواره که همه ساله به همت خانه صنعت،
معدن و تجارت ایران برگزار میشود به واسطه عملکرد مثبت در حوزهها و امور
مختلف از جمله پروژههای تحقیقاتی ،تولید و اشتغال ،اخذ استانداردها ،امور رفاهی
و اجتماعی کارکنان ،پس از بررسیهای داوران و هیئت بررسی کننده برای دومین
مرتبه به عنوان شرکت برتر ملی برگزیده شد و لوح تقدیر و تندیس جشنواره به
مدیرعامل این شرکت ،مهندس محمدرضا جعفری اعطا گردید.
گفتنی است در این مراسم دکتر سیداحمد روحانیپور مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت و رئیس مجمع شرکت کنترل گاز اکباتان نیز بهعنوان
میهمان ویژه حضور داشت.

مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در رأس هیئتی متشکل از مدیران اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان از شرکت کنترل گاز اکباتان باردید کرد
به گزارش روابط عمومی کنترل گاز اکباتان ،آقای کریم یاوری مشاور و نماینده ویژه وزیر کار
با همراهی آقایان دکتر توصیفیان ،مدیر کل و اسالمی ،معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان همدان روز چهارشنبه  ۲۹بهمن ماه  ۱۳۹۹در شرکت کنترل گاز اکباتان
حاضر و ضمن آشنایی نزدیک با فعالیت ها و تولیدات ،با تعدادی از کارگران و کارکنان این
واحد تولیدی صنعتی به گفتگو پرداختند.
شایان ذکر است در این بازدید توضیحات الزم درخصوص فعالیتهای انجام شده توسط
شرکت در زمینه امور رفاهی پرسنل و امور مرتبط با منابع انسانی ارائه شد و ایشان ضمن ابالغ
سالم و دست مریضات وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تشکر از اقدامات صورت
پذیرفته ،برای مدیران و کارکنان شرکت کنترل گاز اکباتان آرزوی موفقیت بیش از پیش نمود.

برگـزاری پنجمیـن همایـش روز مهنـدس در دانشـگاه صنعتـی
همـدان بـا مشـارکت کنتـرل گاز اکباتان

پنجمین همایش روز مهندس همزمان با بزرگداشت زادروز حکیم خواجه نصیرالدین طوسی
و روز مهندس در  ۵اسفند  ۹۹با حمایت شرکتهای برجسته صنعتی استان همدان از جمله
شرکت کنترل گاز اکباتان در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.
افتتاحیه این همایش به صورت حضوری (با تعداد محدود و با رعایت پروتکلهای بهداشتی)
و پخش همزمان با حضور مسئولین استانی و دانشگاهی برگزار شد .در این مراسم مصاحبهای
با عضو ارشد شرکت  IBMو آمازون انجام خواهد شد .دکتر محمود نیلی ،رئیس پیشین

دانشگاه ،دکتر زبردست ،رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در این مراسم به بیان دیدگاههای
خود در خصوص مسائل مربوط به صنعت و دانشگاه پرداختند.
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بازدید مدیرعامل محترم
شرکت سرمایهگذاری
صنعت نفت
از شرکت اوج

مدیـر عامل محترم سـرمایهگذاری در اولیـن ماههای
تصـدی این مسـئولیت بـا عنایـت ویژه به حساسـیت
و اهمیـت اجرایـی و عملیاتـی شـرکت اوج بـه تبـع
رسـالت حرفـهای ایـن شـرکت و ارائه خدمـات ویژه
و یگانـه شـرکت سوخترسـان هوایـی در کشـور
در بخـش خصوصـی ،در تاریـخ  1399/10/24از
واحدهـای حـوزه عملیات شـرکت در فـرودگاه امام
(ره) بازدیـد بهعمـل آوردنـد.
در مقدمـه ایـن بازدید نشسـتی در دفتر مدیر عملیات
فـرودگاه بـا حضـور مدیـر عامـل اوج و مدیـر جدید
عملیـات و مدیـر منابـع انسـانی تشـکیل و طـی آن
اهـم گزارشـات حـوزه عملیـات از جوانـب مختلف
از سـوی مدیرعامـل و سـایر حاضریـن بـه جنـاب
روحانیپـور تقدیـم گردیـد.
پـس از ایـن نشسـت جنـاب روحانیپـور بـا مراجعـه
بـه محـل انجـام وظیفـه کارکنـان و مشـاغل مختلف
دیـداری روبهرو بـا کلیه همکاران داشـته و در خالل
ایـن دیـدار بـا اهـم وظایـف هـر واحـد و کارکنـان
مرتبـط با آن آشـنا شـدند.
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در خلال هـر یـک از ایـن دیدارهـا مدیرعامـل محتـرم سـرمایهگذاری بـا صبـوری و متانـت خـاص ضمن
ایجاد ارتباط کالمی نسـبت به تشـویق و ترغیب همکاران عنایت الزم را مبذول داشـته که این تعامل
موجبـات القـاء حـس مثبـت و انـرژی الزم در اولین دیـدار مدیرعامل به کارکنـان را فراهم نمود.
در همیـن رابطـه مدیرعامـل شـرکت اوج آقـای کاظمپـور گـزارش مبسـوطی از ضـرورت
تغییـر رویکـرد شـرکت اوج بـه لحـاظ دسـتیابی به توانایی بایسـته برای توسـعه کسـبوکار
در فـرودگاه امـام و سـایر فرودگاههـا را تشـریح و ضمـن آن بـه مسـئولین واحدهـا تـا کیـد
نمودنـد کـه تحقق تصدی سـایر فرودگاههـا ایجاب میکند کـه نیروهای فـرودگاه امام از
هـم اکنـون بایـد برای نیل به این آمادگی در جهات فنـی و عملیاتی و مدیریتی اهتمام الزم
را بـرای تحقـق ایـن اهداف معمول نمـوده و از تمامی فرصتهای موجـود در جهت ارتقاء
دانـش و تجربـه خویش بنحـو مطلوب اسـتفاده نمایند.
در خلال بازدیـد شـرح اجمالـی اقدامـات اصالحـی و پـارهای تغییـرات و تعمیرات از سـوی
شـهر فرودگاهـی بـا توجه به مسـئولیت های قـراردادی و مـوارد مرتبط با شـرکت اوج در همین
رابطـه مطـرح و تصریـح گردید که برخی از اقدامات زیرسـاختی که مسـتلزم هزینههـای قابل توجه
خواهـد بـود و جـزء اهـم امـور اقتصادی این فعالیت میباشـد نیازمند تـداوم قرارداد فیمابین اوج و شـهر
فرودگاهـی بوده تا شـرایط اجـرای آن فراهـم گردد.
در ادامه سـایت عملیاتی و کلیه ماشـینآالت و تجهیزات و مخازن و مکانیکال و دسـتگاههای مختلف و مرتبط
بـا سوخترسـانی مورد بازدیـد جز به جز مدیرعامل محتـرم قرار گرفت.
یکـی از مواردیکـه مـورد توجـه و کنجـکاوی خـاص جنـاب روحانیپور قرار گرفـت ابتـکار و خالقیت مدیر
و کارکنـان اوج در سـنوات گذشـته بـوده کـه بـا طراحـی و بهرهبـرداری همزمـان از تانکر و دیسپنسـر عملیات
سوخترسـانی ممکـن گردید.
در حاشیه بازدید نشستی با کلیه واحدهای
ایـن برنامـه بـا آروزی توفیق بـرای کلیـه کارکنان و مدیران سـاعی
و تالشـگر شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت و بـا نثـار
صلـوات بـه پایان رسـید.

عملکرد شرکت اوج
در سال 1399

با یاری خداوند متعال و همت و همدلی و هم اندیشی نیروی انسانی سال  ۱۳۹۹با تمامی فراز و نشیبهایش در شرایطی سپری گردید که علی رغم تمامی محدودیتها ناشی
از بحران کرونا و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ،شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج در چهاردهمین سال فعالیت خود توفیق انتقال و انبارش و عرضه و
تحویل 226میلیون لیتر سوخت استاندارد طی فرآیندهای منظم و ایمن به  4.510پرواز خطوط هوایی داخلی و خارجی در فرودگاه بین المللی امام خمینی را حاصل نمود.
مقدار فروش به خطوط هوایی داخلی -لیتر

199.401.400

مقدار فروش به خطوط هوایی خارجی -لیتر

20.917.700

مقدار فروش به خطوط هوایی باری -لیتر

5.365.630

تعداد دفعات سوخت رسانی

4.510

عالوه بر ایفای مطلوب این ماموریت ،شرکت اوج با بهرهمندی هوشمندانه از فراغت عملیاتی ناشی از کاهش حجم پروازها ،برنامههای مشخصی برای تجدید و ارائه
آموزشهای تخصصی و همچنین کنترل مضاعف تجهیزات و تاسیسات سوخترسانی و بازخوانی قوانین و دستورالعملهای اجرایی را پیشبینی و اجرا نموده تا روند آتی
فعالیتها با آمادگی بیش از پیش انجام و شرایط پاسخگوی به نیازهای جدید نیز فراهم گردد.
هر چند شرکت اوج در ایفای ماموریت ذاتی خود فاقد رقیب در انجام فرآیندهای جاری در بخش خصوصی میباشد اما مدیریت و کارکنان شرکت با خروج از نگرش
انحصار و تفکر به مزیتهای رقابتی و توسعه در ابعاد مختلف برای آمادگی با شرایط رقابتی در فضای کسبوکار فعلی ،هدف توسعه کسبوکار جدید را مد نظر قرار
داده و تالشهای موثری در این رابطه در تئوری و عمل معطوف فعالیتهای خویش نمودهاند.
امید است در سال پیش رو با عادی شدن شرایط و رفع مشکالت ناشی از بحران کرونا که دامنگیر صنعت هوایی در جهان و به تبع آن ایران گردیده و فعالیت شرکت اوج نیز
از تبعات آن متأثر شده است ،با بازگشت شرایط عادی زمینه بهبود کسب و کار و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود با گسترش کمی و کیفی فعالیتها و افزایش سهم بازار
داخلی و خارجی که مقدمات آن نیز قبل از بحران کرونا انجام پذیرفته بود ،دستاوردهای نوینی برای خانواد ه تالشگر و پویای سرمایهگذاری صنعت نفت به ارمغان آوریم.

از سختیهای سالی که گذشت اراده خویش را آزمودیم
و بیش از پیش مطمئن شدیم که میخواهیم و میتوانیم و باید که بهتر از این باشیم.
فروردینماه  - 1400شماره 6
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اهم اقدامات انجام شده و دستاوردهای شرکت
سرمایه گذاری نفت قشم در سال 1399
فاز نخست پایانه نفتی قشم شامل  6مخزن سقف شناور  540هزاربشکهای
مجموعاً با ظرفیت  3.2میلیون بشکه ظرفیت ذخیرهسازی نفت و میعانات گازی
به بهرهبرداری رسید که توسط ریاست محترم جمهور افتتاح شد.
آغاز فاز دوم طرح پایانه نفتی قشم با موضوع افزایش ظرفیت پایانه نفتی قشم تا 6.5
میلیون بشکه با ساخت  5مخزن 540هزار بشکهای و دو مخزن  270هزار بشکه ای.
انتخاب دو پیمانکار اجرایی  EPCجهت احداث مخازن و تکمیل سایت پایانه

16

فروردینماه  - 1400شماره 6

نفتی قشم طی مناقصاتی به ارزش حدودی  13000میلیارد ریال.
تجدید ارزیابی شرکت سرمایهگذاری نفت قشم.
بررسی ورود به بازار سرمایه (بورس).
تالش در راستای استقرار سیستمهای مدیریتی یکپارچه در مباحث مدیریت
ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و کیفیت.
تمدید مجوز فعالیت صنعتی و مجوز فعالیت خدماتی از سازمان منطقه آزاد قشم.

برگزاری دوره آموزشی جامع ایمنی ،اطفا حریق و
نکات فنی در سایت فشردهسازی گاز اتان
دوره آموزشی جامع ایمنی ،اطفا حریق و نکات فنی تریلرهای حامل مخازن گاز
اتان طی دو روز در بهمن ماه 1399به منظور آموزش  58نفر راننده ناوگان حمل و
نقل توسط پنج مدرس در محل سایت فشرده سازی گاز اتان در شهرستان کنگان
برگزار گردید.
در دوره حاضر عالوه بر آموزشهای تئوری ایمنی و بهداشت حرفهای ،اطفا حریق

و نکات فنی تریلرهای حمل ،بخشهایی نیز بهصورت عملی به شرکتکنندگان
آموزش داده شد.
ایمنی بخشی جدایی ناپذیر از فعالیتهای عملیات حمل میباشد که به جدیت رعایت
آن توسط تکتک افراد ناوگان پیگیری و در ارزیابی عملکرد ماهیانه رانندگان
ناوگان حملونقل مد نظر قرار میگیرد .در پایان دوره مذکور نیز از رانندگان منتخب
که به واسطه ارزیابی انجام شده توسط واحد برنامهریزی ،عملکرد بهتری داشتند تقدیر
و تشکر شد و لوح سپاس و کارت هدیه در راستای ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد به
ایشان اهدا شد.

فروردینماه  - 1400شماره 6
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شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

شرکت ره گستر نفت

آخرین وضعیت پروژهای جاری شرکت رهگستر نفت:
بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی دشتی

احـداث کارخانـه تولیـد کاغـذ از کربنات
کلسـیم در شهرسـتان الیگودرز

قـرارداد اجـرای کارهـای سـاختمانی و تاسیسـاتی

مابقـی بلـوک هـا در پـروژه تاکنـون  %90میباشـد.

ایمیـدرو و مشـارکت رهگسـتر نفت و نـاب ایگل در

شـرکت خانهسـازی ایـران و شـرکت رهگسـتر نفت

موضوع این قـرارداد شـامل طراحی،تامین تجهیزات

 1397بهمـدت  18مـاه منعقـد گردیـده اسـت.

انجــام خدمات مدیـــریت طــرح مدیریت
طـــرح ( )MCفــاز  2پــروژه پایانــه نفتــی
قشــم

درصد پیشرفت پروژه  %67میباشد.

در بخـش خشـکی فـاز  2پـروژه ،که شـامل سـاخت
 7مخزن ذخیرهسـازی اسـت ،رهگسـتر نفت بهعنوان

ورزشگاه  15000نفری شهیدباکری ارومیه

مجتمـع مسـکونی  380واحـدی سـعدی
شـیرازی

 MCطـرح انتخاب شـده اسـت.

پیمانـکاران پـروژه ،شـرکت آسـفالت طـوس و تیـو

اسـتادیوم شـهید باکری ارومیـه در تاریـخ 98/06/31

قـرارداد تکمیـل کارهـای باقیمانـده  13بلـوک و

امـکان ورزشـی کشـور) گردید.

صـدرای شـیراز فیمابیـن تعاونـی مسـکن کارکنـان

ایـن پـروژه بهصـورت  EPCفیمابیـن شـرکت

درمانـگاه تخصصـی تامیـن اجتماعـی فیمابیـن

بهمـن ماه سـال  1397بهمـدت  24ماه منعقـد گردید.

در شهرسـتان دشـتی اسـتان بوشـهر در شـهریور مـاه

خـط تولید و احـداث و راهاندازی کارخانه میباشـد.
درصد پیشرفت پروژه تاکنون  %60میباشد.

تکمیـل و تحویل کارفرما(شـرکت توسـعه و تجهیز

احـداث  6بلـوک در مجتمـع  380واحدی شـهرک

در افتتاحیــه ایــن ورزشــگاه ،دیــدار تیمهــای

شـهرداری شـیراز و شرکت رهگسـتر نفت در خرداد

جــام حذفــی کشــور برگــزار شــد.

از تعـداد  19بلـوک پـروژه شـش بلـوک بـه دلیـل

تراکتورســازی تبریــز و نــود ارومیــه در چهارچــوب
درصد پیشرفت پروژه  %98میباشد.

مـاه سـال  1397و بهمـدت  24ماه منعقد شـده اسـت.

نداشـتن نقشـه ،سـاخته نشـده اسـت .درصد پیشرفت

انرژی و کارفرما سـرمایهگذاری نفت قشـم میباشد.

مـدت پـروژه  2سـال بـرآورد شـده اسـت و در حـال

حاضـر پیشـرفت کار حـدود  %4میباشـد.

پـروژه در تاریـخ  99.08.10بـه ایـن شـرکت ابلاغ

گردیـد .در حـال حاضـر بـا  36نیـرو در حـال کار
میباشـد.

برنده شدن در مناقصه آبفا اصفهان
شـرکت جـوی گسـتر نفـت بـا رصـد مناقصـات خریـد لولههـای پلـی اتیلـن
کاروگیـت شـرکتهای آب و فاضلاب بهصورت روزانه در سـامانه تدارکات
دولـت ارزیابـی الزم را بـرای انتخـاب بهتریـن مناقصـات بهعمـل مـیآورد .لذا
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در اوایـل بهمـن مـاه سـال جاری مناقصـهی ابفا اصفهان ارائه شـد که شـرکت با
درنظـر گرفتـن صرفه و صالح تصمیم به مشـارکت و با قیمت گذاری حسـاب
شـده درمناقصه وارد شـ د و در زمان بازگشـایی پاکت برنده مناقصه اعالم شـد.

شرکت پیشگامان توسعه
کارمایه آپادانا
مرکزنوآوریانرژیکدرراستایپیشبردهرچهبهتر
اهداف خود دومین رویداد بهمرسانی مرکز نوآوری
انرژیک ( )2nd Energic Pitch Sessionرا در روز
سهشنبه  ۱۴بهمن  ۱۳۹۹در سالن رویدادهای مرکز
برگزار کرد .بیش از  200نفر از مدیران ،افراد کلیدی و
نمایندگان شرکتهای صنعتی و سرمایهگذاران حوزه
نفت و انرژی به صورت حضوری و مجازی در این
رویداد حضور به هم رساندند و در آن ده شرکت
فناور و دانشبنیان عضو مرکز به ارائه کسبوکار،
توانمندیها و دستاوردهای خود و پاسخگویی به
پرسشهای مخاطبان پرداختند .با توجه به تمایل
شرکتهای صنعتی و سرمایهگذاران ،جلسات B2B
بعد از رویداد جهت فروش خدمت /محصول و یا
جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا هماهنگ گردید.
همچنین مرکز نوآوری انرژیک برای تثبیت
جایگاه ممتاز خود بهعنوان پیشتاز بسط و پیادهسازی
گفتمان نوآوری باز در صنعت انرژی ،در تاریخ
چهارشنبه اول بهمنماه میزبان یازدهمین نشست
فصلی گروه کارآفرینان نفت و انرژی بود که با
حضور ۵۰نفر از مدیران و افراد کلیدی صنعت
برگزار گردید .در ابتدای این نشست که بهصورت
آنالین نیز در معرض دید مخاطبان قرار داشت ،دکتر
رسول الهیجانیان ،رئیس هیئت مدیره شرکت تبدیل
انرژی ،گزارش یکساله فعالیت گروه کارآفرینان
نفت و انرژی را ارائه نمودند و در ادامه مهندس
روزبه شاهرخی ،مدیرعامل مرکز نوآوری انرژیک،
به تشریح فعالیتهای این مرکز در طول مدت تاسیس

آن و خدمات آن برای شرکتهای بزرگ صنعتی،
شرکتهای دانشبنیان و نوآفرینان پرداختند.
پس از آن در پنلی با عنوان «نقش شرکتهای
کوچک و متوسط و استارتاپ ها در کسب مزیت
رقابتی در صنعت نفت» که به ریاست دکتر الهیجانیان
برگزار شد ،مهندس مسعود جعفری ،مهندس فرزین
فردیس ،بعنوان سخنران به بیان وجوهی از پارادایم
نوآوری باز در صنعت انرژی کشور پرداختند.
تیمهای آپادانا ونچرز و انرژیک در بیست و
پنجمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی در دو بخش شرکتهای بزرگ حوزه
صنعت نفت (سالن  8و  )9و پاویون شتابدهندههای
صنعت انرژی (سالن  10و  )11حضور پیدا کردند .در
ن نمایشگاه شرکتهای نوآفرین و دانشبنیان عضو
ای 

مرکز نوآوری انرژیک در مقابل شرکتهای صنعتی
و سرمایهگذاران این حوزه بهصورت حضوری
و مجازی به معرفی محصوالت و خدمات خود
پرداختند و در ادامه با سرمایهگذاران و شرکتهای
صنعتی جلسات  B2Bداشتند.
همچنین در ادامه سلسله وبینارهای برگزارشده در
مرکز نوآوری انرژیک ،وبینار «مطالعات امکانسنجی
( )FSپروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی» نیز توسط
آقای مهندس میرزاخانیان ،عضو و آقای دکتر طاهری
دبیر هیأت مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و
پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی ( )APECتوسط
تیم مرکز نوآوری انرژیک برگزار شد.
فروردینماه  - 1400شماره 6
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گفتوگو

گفتوگو
سرمایه را تامین کرده و دولت با نگاه کاهش ریسک بخش خصوصی در حوزه
توسعه فناوری و به شکل  Donateکردن ،حداکثر  49درصد آن را تامین میکند.
اما مدیریت همچنان به عهده بخش خصوصی خواهد بود.
با این ساختار و هدف صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با حضور  12سهامدار
تاسیس و تشکیل شد .به اعتقاد بنده اینکه شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در این
مجموعه در کنار شرکتهای مهم و اصلی صنعت نفت همچون شرکت ملی نفت
ایران و یا گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس جزو شرکاء بوده اتفاقی میمون برای
وی است و یک جور امضای یادگاری ونفت پای تاسیس این صندوق خواهد بود.
استراتژی شما برای آینده این صندوق چیست؟
صندوقهای پژوهش فناوری در اساسنامههای دولتی اجازه دارند تعهدات یک
شرکتی که در حوزه فناوری فعالیت میکند را به عنوان "رکن ضامن" به عهده

گفتوگو با مسعود جعفری اصطهباناتی

رئیسهیئتمدیرهونفتو
مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریصنعتنفت

شـما در حـال حاضـر بهعنـوان مدیرعامـل
صنـدوق پژوهـش و فنـاوری صنعـت نفـت
فعالیـت میکنیـد .لطفـا از اهداف تشـکیل این
صنـدوق و اقدامـات آن توضیحاتـی بفرماییـد:
همانطور که میدانید شرکت آپادانا ونچرز با مشارکت
ونفت و شرکتهای باالدستی خوشنام بخش خصوصی
شامل انرژی پاسارگاد و دانا انرژی تأسیس شد و بهعنوان
اولین شرکت ،ادبیات نوآوری را وارد صنعت نفت کرد.
پس از اینکه گزارشهای اکوسیستمهای جدیدی مثل
آپادانا به وزیر نفت رسید ،ایشان عالقمند شدند که آن را
در ابعاد بزرگتری دنبال کنند و در نهایت پس از مشورت
و نظرخواهی با معاونت علمی ریاست جمهوری ،مجموعه
شرکتهای تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی ،برای
تاسیس نهاد مالی با هدف تامین مالی استارتاپها با عنوان
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به اجماع
رسیدند .مهمترین ویژگی این صندوقها دولتی نبودنشان
است چون قرار نیست با نگاه دولتی اداره شود .در این
ساختار شرکتهای بخش خصوصی بیش از  51درصد
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بگیرند .لذا باید برای حفظ سرمایه خود به طریقی مدیریت دارایی انجام دهد که نه
تنها سرمایهاش با پدیدههای پر ریسک مواجه نشود بلکه ریسک شرکتهای فناور
را نیز کم کند .نقش دیگر صندوق ،سرمایهگذار خطر پذیر شرکتی ( )CVCاست.
سرمـایهگذاری خطـرپذیر شرکتـی ( )Corporate VCدر واقـع ساختاری است
کـه طــی  20سال گـذشته در بیـن شرکـتهای بـزرگ بـرای تعـامـل خــود با

 Open Innovationو یا به زبان راحتتر ارتباط با استارتاپهای مرتبط به فعالیت
خود ،طراحی شده است که به واسطهی این نهاد تخصصی بتوانند به شرکتهای
پ نزدیک شوند .شرط خیلی خیلی مهم موفقیت VCها این است که بدانند
استارتا 
برای امروز و فردا نیامدهاند ،باید دههها فعالیت کنند چون در مورد آینده فعالیت
میکنند و آینده به دلیل تحولهای مداوم انتخابش مشخص نیست.
من قبل از اینکه به نفت بیایم و بعد از فارغالتحصیلی دوران کارشناسی و در حین
تحصیل کارشناسی ارشد ،دو استارتاپ راهاندازی کردم که محل آشنایی من با
آقای مصطفوی هم در همین بین بود .ایشان در مجموعه  Sharif VCدر نقش
سرمایهگذار بودند .البته آن استارتاپ اولمان کام ً
ال شکست خورد که دالیل مفصلی
داشت .ولی بالفاصله پس از تجربهی شکست اول با دو نفر دیگر از فارغالتحصیالن
دانشگاه شریف ،با جذب  300میلیون تومان سرمایه ،وبسایت "مکتبخونه" را
راهاندازی کردیم که برخالف تجربهی اول ،خدا را شکر ختم به خیر شد .البته
بعد از  3سال از راهاندازی تصمیم گرفتیم کار را به نسل جوانتری واگذار کنیم
و گروه جوانتری از دانشگاه شریف ادامه کار را تقبل کردند و توانستیم همزمان
سرمایهگذار بعدی جذب کنیم ،که مجموعه رهنما ونچرز بود .بعد از اشتغال بنده
در مجموعه صنعت نفت از این فضا فاصله گرفتم تا اینکه به ونفت آمدم .به نظرم
کارهایی که در ونفت طی  2سال گذشته انجام شد ،ماهیتاً سرمایهگذاری خطر
پذیر صنعتی بود .غالب پروژههای منتخب ،با ریسک باالیی همراه بود .به قول آقای
مصطفوی":کارهایی که قب ً
ال کسی انجام نداده" .در این حوزه میتوان تجربه موفق
پترو تجهیز در فشردهسازی گاز اتان را نام برد .حتی تکمیل پروژه ذخیرهسازی نفت
قشم نیز یک زمانی بهعنوان پروژه راکد و بیحاصل طبقهبندی شده بود که الحمدهلل
آن هم با زحمات زیادی تکمیل شد و همانطور که دیدید بیش از  5هزار میلیارد
تومان هم قیمتگذاری شده است.
برای مسئولیتها و سمتهایی که دارید خیلی جوان هستید .چطور
با این موضوع برخورد کردید و چگونه سعی کردید این موضوع را
در روابط کاری حل و فصل کنید؟
وقتی آمدیم نفت جوان بودم و آن موقع هم هیچ سمتی نداشتم .االن هم که زیاد
جوان نیستم! (با خنده)
اگر با سبک همیشگی دنبال ایجاد اشتغال باشیم ،باید به ازای هر فرد جدید که وارد
بازار کار میشود یکنفر بازنشسته شود که این پاسخگوی رشد اقتصاد جهانی
فعلی نیست .اینجاست که جایگاه استارتاپها مشخص میشود .مثل آمازون ،تسال،
اپل و  ...که عموماً ماحصل صنعت استارتاپی و ایده و ذهن یک فرد خالق جوان
بودند .این افراد به واسطه جوانی ،تحمل کمتری هم دارند.
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خبرداخلی

گفتوگو

ما هم در صنعت نفت جوان بودیم .صنعت نفتی که ساختاری برای پذیرفتن جوانها
نداشت و متکی بر تجربه بود ،چیزی به اسم  talent huntingنداشت .شروع
فعالیت بنده در صنعت نفت در حوزههای مدیریتی نبود ،صرفاً به عنوان یک تازه
فارغالتحصیل در نوآوری حکمرانی فعالیت میکردم .شاید بهترین جایگاهی که
میشد برای فارغالتحصیل تازه نفس در نظر گرفت همان جا بود .سازمانها هر
چه پیرتر میشوند میل به یادگیری و تجدید ساختارشان پایین میآید .اما در همین
ساختار ،یادگاریهایی به جا گذاشتیم مثل مدلهای قیمتگذاریهای خوراک یا
حضور بخش غیردولتی در برخی واحدهای باالدست که پیشتر تنها شرکتهای
دولتی حضور داشتند.
فیلـم میبینید؟آخریـن فیلمـی کـه دیدید چـه بود؟ فیلم سـینمایی
محبوبتـان چه فیلمی اسـت؟
بله .فیلم و سریال می بینم .هر چه ذهنم آرامتر باشد ،راحتتر فیلم میبینم .آخرین
فیلمی که دیدم فیلم پلتفرم بود .سریال هم  Black Mirrorرا که نگاه نقادانه به
فناوری دارد را هم میپسندم و این اواخر دیدم.

اهل شعر هستید؟
بله البته .من پدرم دبیر ادبیات بودند و ناخودآگاه از  11-10سالگی به شعر و ادبیات
عالقهمند شدم .حافظ یکی از شاعران مورد عالقه من است .در فرهنگ ایرانی
ناخودآگاه عالقه به صوفیگری و عرفان وجود دارد .بیت مورد عالقه من این بیت
است:
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اما مصرعی که این روزها زیاد تکرار میکنم این هست:

ورای حد تقرری است شرح آرزومندی

به این امید که انشاءاهلل آیندهمان خیلی قشنگتر از امروزمان باشد.
رابطهتان با موسیقی چطور است؟
بواسطه عالقه زیادم به ادبیات کالسیک به خصوص حافظ ،موسیقی کالسیک
ایرانی ،اغلب شجریان گوش میکنم.

بزرگداشت روز زن در شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت

مراسم بزرگداشت روز مادر و تجلیل از مقام زن با حضور و مدیرعامل و معاونت برنامهریزی و ارتباطات
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت برگزار شد .در این مراسم ،آقای دکتر روحانیپور ضمن تشکر از بانوان
شرکت به تبیین ویژگیهای مهم زنان موفق پرداخته و از مدیریت زمان و عشق به شغل بهعنوان مهمترین این
ویژگیها یاد کردند.

شما آدم سیاسی هستید؟
ال من اص ً
سیاسی بودن دو معنی دارد .مث ً
ال آدم با سیاستی نیستم .صراحت لهجه
دارم .برعکس آد مهای صریحاللهجه ،آدمهای با سیاست را همه دوست دارند و
من همیشه دوست داشتم آدم با سیاستی باشم که نیستم (با خنده).
سیاست را دنبال میکردم با اینکه سیاسی تشکیالتی هیچ وقت نبودم ولی االن
عقیده دارم به جای دنبال کردن بازی بزرگ دیگران ،بازی کوچک خودم را دنبال
کنم که یک یادگاری به جای بگذارم.
در پایان اگر سخنی باقیمانده برای بچههای ونفت بفرمایید.
چیزی که در این بچهها دیدم این بود که بیشیلهپیله هستند و شرکتشان را خیلی
دوست دارند .اگرچه االن ارتباطم با آنها خیلی کم شده ولی عالقه من به ونفت و
پرسنل آن پا برجاست و همهشان را دوست دارم .پیگیر اتفاقاتی که برایشان میافتد
هستم که یک وقت اذیت نشوند .عموم آنها هم مثل من بیسیاست بودند و این
ویژگی مشترک باعث شد همزیستی داشته باشیم .امیدوارم اذیتشان نکرده باشم.

مراسم بزرگداشت روز مرد

مراسـم بزرگداشـت روز مـرد و مقـام پـدر بـا حضـور مدیـر عامـل و معـاون مالـی و
اقتصـادی شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت برگـزار شـد.
فروردینماه  - 1400شماره 6
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پزشکی

پزشکی

نکاتی در مورد چربیهای خون

تهیه و تلخیص :دکتر قاسمیان
پزشک عمومی (پزشک صنعت)

كلسترولچيست؟
كلسترول يكي از مشتقات چربيها است كه وجود آن براي بدن ضروري و با اهميت
ميباشد و تنها زماني مشكلآفرين خواهد شد كه مقدار زياد آن در خون تجمع پيدا
كند .مهمترين اعمال كلسترول در بدن عبارتند از :
*كمك به هضم غذا؛
*ساختن هورمونها و برخي ويتامينها از جمله ويتامين D؛
*شركت در ساختمان ديواره سلولها.
كلسترول موجود در بدن ،از دو منبع تأمين ميشود:
*مصرف غذاهايي كه منشاء حيواني دارند مانند :گوشت ،فرآوردههاي لبني ،تخم
مرغ و چربي حيواني
*كبد انسان ،كه بخشي از كلسترول موجود در خون را ميسازد.
دو نوع عمده كلسترول خون عبارتند از :
* HDLيا كلسترول خوب؛
* LDLيا كلسترول بد،
الزم است مقدار معيني از انواع كلسترول جهت تأمين نياز سلولهاي بدن در خون
وجود داشته باشد .زماني  LDLبراي بدن مشكلساز است كه مقدار آن در خون از
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تري گليسيريد چيست؟
تري گليسيريدها بخش عمدهاي از چربيها را در رژيم غذايي انسان تشكيل
ميدهند .بطوركلي چربيها به غذا طعم و شكل ميبخشند اما مهمترين اعمال
تريگليسيريدها عبارتند از :
*ذخيره كالري در بدن؛
*تأمين انرژي براي بدن؛
*نقشسيركنندگي؛
*حمل مواد مغذي در بدن؛
*نقش عايق و حافظت از بدن در برابرتغييرات حرارتي محيط.
برخي چربيها مانند ،كرهمارگارين ،روغن خوراكي ،چربي آشكار داخل
گوشت و چربي زير پوست مرغ قابل رؤيت و برخي ديگر در انواع تنقالت
و ميان وعدهها (مانند بيسكوئيت ،شيريني و چيپس) ،مغزها (گردو ،بادام،
فندق و پسته) سس ساالد و  ...پنهان هستند .يكي از اجزاي تريگليسريدها،
اسيدچرب امگا 3ميباشد كه مصرف منظم آن فرد را در مقابل بيماريهاي
قلبي و سكته قلبي حفاظت ميكند .اين اسيد چرب در انواع ماهيها خصوصاً
ماهيتن ،ساردين و سالمون(ماهي آزاد) به وفور يافت ميشود.

حدي فراتر رود و در اين صورت سبب ايجاد سختي عروق (آرتواسكلروز) شده
و احتمال باالرفتن فشار خون و بروز سكته قلبي را افزايش ميدهد.
بنابراين بايد توجه داشت كه مصرف چربي زياد به ويژه در افرادي كه زمينه ارثي
مساعد دارند سبب افزايش كلسترول بد خون و عوارض قلبي عروقي ميشود.
روغنهاي نباتي فاقد كلسترول هستند ،اما مصرف بيش از حد روغننباتي
جامد به دليل اينكه حاوي اسيدهاي چرب اشباع و اسيدهاي چرب ترانس باال
ميباشند ،موجب افزايش كلسترول بد خون ميشود.
بخاطر داشته باشيد:
برخي از موادغذايي حاوي مقدار زيادي كلسترول بد هستند و بايد از مصرف
زياد آنها پرهيز كرد از جمله چربي موجود در گوشت مرغ (خصوصاً پوست
مرغ) و چربيهاي مشتق از محصوالت لبني مانند كره ،خامه ،سرشير ،شير و
لبنيات پرچرب و روغن حيواني
افزايش وزن و بيتحركي نيز ميتواند سبب افزايش سطح كلسترول بد خون
شود .ورزش روزانه مانند پيادهروي 30دقيقه براي آقايان و  45دقيقه براي خانمها
از افزايش وزن پيشگيري ميكند.
افرادي كه كلسترول خون باال و سابقه بيماري قلبي در خانواده دارند ،افراد چاق
افرادي كه تحت استرس و فشارهاي عصبي و هيجانات شديد هستند و افراد
مبتال به سختي عروق(آترواسكلروز) بيش از ساير افراد در معرض سكته قلبي

قرار دارند .اين افراد بايد رژيم غذايي كم چربي را شديدا ً رعايت كنند و از ميوهها
و سبزيها بيشتر استفاده كنند.
حتي اگر پزشك داروي پايين آورنده كلسترول خون براي شما تجويز كرده است
بايد رژيم غذايي كم چربي و كم كلسترول و ورزش منظم را در كنار مصرف دارو
و رعايت كرده و ادامه دهيد.
استعمال دخانيات تعادل چربيهاي خون را بهم زده و مقدار كلسترول خوب خون
را كاهش ميدهد در حاليكه ترك سيگار به افزايش كلسترول خوب خون و
كاهش خطر حمله قلبي يا سكته مغزي كمك ميكند.
روزه گرفتن تا حد قابل توجهي توليد كلسترول در بدن را كاهش ميدهد.
نكات مهم در پيشگيري از افزايش چربيهاي خون:
*چربي قابل رؤيت گوشت را قبل از پخت تا حد ممكن جدا كرده و از مصرف
آن خودداري كنيد.
*مصرف گوشت قرمز را در وعدههاي غذاي خود كم كنيد زيرا در گوشت،
چربي پنهان زيادي وجود دارد.
*در وعدههاي غذايي خود از حبوبات و غالتي كه سبوس آنها جدا نشده به مقدار
كافي استفاده كنيد زيرا فيبر موجود در آنها به كاهش سطح كلسترول خون
كمكميكند.
*مصرف كله پاچه ،مغز ،دل و قلوه را محدود كنيد.
*مصرف سوسيس ،كالباس و همبرگر را به حداقل برسانيد.
*قبل از طبخ مرغ ،پوست آن را كام ً
ال جدا كنيد.
*حداقل دو وعده در هفته ماهي مصرف كنيد ،مصرف ماهي بعلت داشتن
اسيدچرب امگا 3سبب كاهش خطر ابتالء به بيماريهاي قلبي و فشارخون باال
ميشود.
*در مصرف زرده تخممرغ زيادهروي نكنيد زيرا حاوي مقادير زيادي كلسترول
است .بهتر است بيشتر از  4الي  5تخممرغ در هفته چه به تنهايي و چه داخل غذا
مصرف نكنيد ،اگر مبتال به چربي خون باال ،فشارخون باال و چاقي هستيد و يا
سابقه خانوادگي اين بيماريها را داريد بيش از  3الي  4تخممرغ در هفته مصرف
نكنيد.
*شير كم چرب يا بدون چربي را به جاي شير پرچرب مصرف كنيد.
*از ماست و پنير كم چرب استفاده كنيد.
*مصرف خامه و سرشير را محدود كنيد.
*مصرف بيرويه شيرينيهاي خامهدار ،چيپس و سس سفيد ساالد اجتناب كنيد.
*از مي وهها  2-3سهم و از سبزي  3-5سهم در روز استفاده كنيد هريك سهم از اين
مواد معادل يك عدد متوسط سيب،پرتقال ،هلو و ...يا يكچهارمطالبي متوسط
يا نصف ليوان گيالس ،نصف ليوان حبه انگور ،دو عدد زردآلو ،نصف ليوان
آب ميوه ،يك ليوان سبزي برگي (كاهو ،اسفناج) ،نصف ليوان سبزي پخته،
نصف ليوان انواع سبزي خردشده ،سبزي خوردن ،يك عدد سيبزميني متوسط
ميباشد .سبزيها و ميوهها حاوي مقدار زيادي فيبر و فاقد كلسترول ميباشند و
با داشتن مقادير زيادي ويتامينهاي آنتي اكسيدان احتمال بروز بيماريهاي قلبي
را كاهش ميدهند.

*در ساالد به جاي سسهاي چرب ،از روغن زيتون با آبليمو يا سركه و سبزيهاي
معطر استفاده كنيد .همچنين ميتوانيد ماست را جايگزين سس مايونز كنيد.
*مصرف غذاهاي سرخكرده را كاهش دهيد و ترجيجاً غذاي خود را آبپز،
بخارپز ،كباب شده يا تنوري تهيه كنيد در زمان سرخ كردن از روغن مايع
مخصوص سرخكردني به جاي روغنهاي جامد و مايع معمولي استفاده كنيد.
*بجاي روغنهاي جامد ،كره ،مارگارين و چربيهاي حيواني از روغنهاي مايع
گياهي مثل روغن زيتون ،روغن آفتابگردان و روغن ذرت استفاده كنيد.
مقدارتقريبيكلسترول(ميليگرم)

ماده غذايي
يك ليوان شير بدون چربي

5

نصف ليوان بستني

27

يك ليوان شير پرچربي

33

يك قاشق مرباخوري كره

31

 90گرم گوشت گوساله و گوسفند

56

 90گرم گوشت مرغ

85

يك عدد تخم مرغ درشت

218

90گرم جگرگاو و گوسفندوگوساله

330

 90گرم مغز گاو و گوسفند

1420

حداكثر كلسترول دريافتي از غذاي روزانه نبايد بيش از  300ميليگرم باشد.
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اقتصادی

نماد ونفت در سال 99
پنج ماه ابتدایی سال  1399شاخص بهصورت شارپ رشد حدودا ً  300درصدی را تجربه نمود .این رشد ناشی از ورود شدید نقدینگی
سردرگم موجود در کشور به این بازار بوده که حاصل از اقبال اجتماعی به بازار سرمایه بوده است .علیرغم تالشهای انجام شده در نهادهای
متولی بازار و دولت در  7ماه انتهای سال روند بازار بهطور فرسایشی بوده و شاخص حدودا ً به اندازه  60درصد رشد انجام شده ،نزول یافته
است .با توجه به شرایط موجود احتمال می رود در روزهای انتهایی سال و ماههای ابتدایی سال  1400شاهد بهبود عملکرد بازار سرمایه باشیم
و سهم ونفت نیز در جهت بازار و به سمت جبران فاصله ایجاد شده میان سهم و شاخص حرکت نماید.
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ وﻧﻔﺖ و ﺷﺎﺧﺺ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ وﻧﻔﺖ

نمودار مقایسه قیمت تعدیل شده با توجه به افزایش سرمایه و سود تقسیمی ونفت و شاخص

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
واﺣﺪ 2،057،799

رﯾﺎل 32،899

واﺣﺪ 1،857،799

واﺣﺪ 1،657،799

رﯾﺎل 27،899

واﺣﺪ 1،457،799

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ وﻧﻔﺖ و ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻤﻮدار
رﯾﺎل 22،899
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ

ﺖ

واﺣﺪ 1،257،799
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ

واﺣﺪ 2،057،799

وﻧﻔﺖ

واﺣﺪ 1،057،799

رﯾﺎل 17،899

واﺣﺪ 1،857،799

رﯾﺎل 12،899

واﺣﺪ 857،799

واﺣﺪ 1،657،799

واﺣﺪ 657،799

واﺣﺪ 1،457،799

رﯾﺎل 7،899

واﺣﺪ 457،799

واﺣﺪ 1،257،799
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ

وﻧﻔﺖ

واﺣﺪ 1،057،799
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واﺣﺪ 857،799

واﺣﺪ 657،799
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