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پیامنوروزیمدیرعاملپیامنوروزیمدیرعامل

بسمه تعالی
ضملن تبریلک فرارسلیدن سلال جدیلد و آرزوی سلامتی 
بلرای تماملی هموطنان عزیلز و رهایلی از ویروس منحلوس کرونا، 
امید اسلت با ورود به قرن جدید شلاهد گشلایش های اقتصادی و رشلد روز 
افزون بازار سلرمایه باشلیم و با اسلتعانت از ایزدمنان، برآنیم که در این دوره از مدیریت شلرکت 
سلرمایه گذاری صنعت نفت که یکی از شلرکت های خوشلنام سلرمایه گذاری پذیرفته شلده در 
بلازار بلورس اوراق بهلادار تهلران و از نهادهلای ماللی فعلال در بلازار سلرمایه ایلران می باشلد، بلا 
پایبنلدی بله اصلول و اخلاق حرفله ای، رعایت مقلررات حاکمیت شلرکتی و مدیریت کسلب 
وکار بلا بهره منلدی از ظرفیلت  نیروهلای جلوان، متخصلص و متعهلد و بلر پایله خردجمعلی در 
راسلتای نیلل بله اهداف واالی سلازمانی بیش از پیش بکوشلیم و به ثملره آن، افزایلش بهره وری 
و هلم افزایلی، ایجلاد ارزش افلزوده، ارتقلاء توانمندسلازی، انگیلزش کارکنلان، تأمیلن ماللی در 
شلرکت های زیرمجموعله و توسلعه سلرمایه گذاری های موللد جدیلد و بله دنبلال آن تحقلق 
سلودآوری پایلدار در جهلت حداکثرسلازی منافع ذینفعان به خصلوص افزایلش ارزش دارایی ها 

ومنافع سلهامداران دسلت یابیم.

سید احمد روحانی پور
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
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پیامهاینوروزیپیامهاینوروزی
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وزیلر محتلرم نفلت )جمعله، 3م بهمن ملاه( در 
مراسلم افتتاحیه بیسلت وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیلش و پتروشلیمی شلرکت کلرده و از 
غرفه هلای مختللف سلالن های 8 و 9 بازدیلد بله 

آوردند. عملل 
وزیلر نفلت بله هملراه تعلدادی از مشلاورین و 
غرفه هلای  از  بازدیلد  ضملن  خلود،  معاونیلن 
غرفله شلرکت  از  و 9،  سلالن های 8  مختللف 
سلرمایه گذاری صنعلت نفت بازدیلد کردند. در 
ایلن بازدیلد مدیرعامل شلرکت سلرمایه گذاری 
و  روحانی پلور-  دکتلر  –آقلای  نفلت  صنعلت 
رئیلس هیلات مدیلره شلرکت سوخت رسلانان 

بازدید مسعود کرباسیان از غرفه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در نمایشگاه

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

پتلرو ایرانیلان پلاک –آقلای مهنلدس سلجادی 
– بله ارائله توضیحاتلی در خصلوص مهمتریلن 
پروژه هلای گلروه سلرمایه گذاری صنعلت نفت 
از جمله پایانه نفتی قشلم و فشرده سلازی و حمل 

گاز اتلان پرداختنلد. 
بیست وپنجمیللن نملایشللگاه بین المللللی نفت، 
»نفلت  شلعار  بلا  پتروشلیمی  و  پاالیلش  گاز، 
مللی، کاال و خدملات ایرانلی« و با حضلور 550 

شلرکت ایرانلی برگلزار شلد.
و  پاالیلش  گاز،  نفلت،  بین الملللی  نمایشلگاه 
پتروشلیمی ایلران به عنلوان بزرگتریلن رخلداد 
صنعتلی و تجلاری ایران در این حوزه سلاالنه با 

حضلور جملع کثیلری از شلرکت های توانمند 
نفلت،  زمینله صنعلت  در  و خارجلی  داخللی 
می گلردد،  برپلا  پتروشلیمی  و  پاالیلش  گاز، 
سلرمایه گذاری  شلرکت  نمایشلگاه  ایلن  در 
صنعلت نفلت بله هملراه شلش شلرکت زیلر 
مجموعله خلود حضور داشلته و دسلتاوردها و 
محصلوالت و خدملات  خلود را در معلرض 
دیلدن بازدیلد دسلت اندرکاران و متخصصلان 

ایلن صنعلت قلرار داد.
پروتکل هلای  رعایلت  بلا  امسلال  نمایشلگاه 
بهداشلتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شلد.

بازدید وزیر صنعت نفت از غرفه 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

خبرداخلیخبرداخلی
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بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

گزارشتصویریگزارشتصویری

-----------------------------------------
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کسـب عنـوان تولیدکننـده برتـر در هجدهمیـن جشـنواره 
تولیـد ملـی – افتخـار ملـی توسـط کنتـرل گاز اکباتـان

ملی  افتخار  ملی-  تولید  جشنواره  هجدهمین  در  اکباتان  گاز  کنترل  شرکت  از 
به عنوان تولیدکننده برتر تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، در مراسمی که روز سه شنبه 
28 بهمن ماه 1399 با حضور مقام های عالی کشوری، مدیران شرکت های برگزیده، 
با  بهداشتی مقابله  با رعایت کلیه پروتکل های  مدیران ارشد تشکل ها و میهمانان 
ویروس کرونا در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی 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 می شود به واسطه عملکرد مثبت در حوزه ها و امور 
مختلف از جمله پروژه های تحقیقاتی، تولید و اشتغال، اخذ استانداردها، امور رفاهی 
و اجتماعی کارکنان، پس از بررسی های 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.
شرکت  مدیرعامل  روحانی پور  سیداحمد  دکتر  مراسم  این  در  است  گفتنی 
سرمایه گذاری صنعت نفت و رئیس مجمع شرکت کنترل گاز اکباتان نیز به عنوان 

میهمان ویژه حضور داشت.

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

شرکت کنترل گاز اکبا تان کنتور هوشمند گاز NB-IOT خود 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-IOT را 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 اطاعات 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

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 اسامی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان همدان روز چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 در 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 فعالیت های انجام شده توسط 
شرکت در زمینه امور رفاهی پرسنل و امور مرتبط با منابع انسانی ارائه شد و ایشان ضمن اباغ 
سام 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 5 اسفند 99 با حمایت شرکت های 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 پروتکل های بهداشتی( 
و پخش همزمان با حضور مسئولین استانی و دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم مصاحبه ای 
با عضو ارشد شرکت IBM و آمازون انجام خواهد شد. دکتر محمود نیلی، رئیس پیشین 
دانشگاه،  دکتر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در این مراسم به بیان دیدگاه های 

خود در خصوص مسائل مربوط به صنعت و دانشگاه پرداختند.

خبرداخلیخبرداخلی
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مدیلر عامل محترم سلرمایه گذاری در اولیلن ماه های 
تصلدی این مسلئولیت بلا عنایلت ویژه به حساسلیت 
و اهمیلت اجرایلی و عملیاتلی شلرکت اوج بله تبلع 
رسلالت حرفله ای ایلن شلرکت و ارائه خدملات ویژه 
و یگانله شلرکت سوخت رسلان هوایلی در کشلور 
از  تاریلخ 1399/10/24  در  خصوصلی،  بخلش  در 
واحدهلای حلوزه عملیات شلرکت در فلرودگاه امام  

)ره( بازدیلد به عملل آوردنلد.
در مقدمله ایلن بازدید نشسلتی در دفتر مدیر عملیات 
فلرودگاه بلا حضلور مدیلر عاملل اوج و مدیلر جدید 
عملیلات و مدیلر منابلع انسلانی تشلکیل و طلی آن 
اهلم گزارشلات حلوزه عملیلات از جوانلب مختلف 
بله جنلاب  از سلوی مدیرعاملل و سلایر حاضریلن 

روحانی پلور تقدیلم گردیلد.
پلس از ایلن نشسلت جنلاب روحانی پلور بلا مراجعله 
بله محلل انجلام وظیفله کارکنلان و مشلاغل مختلف 
دیلداری روبه رو بلا کلیه همکاران داشلته و در خال 
ایلن دیلدار بلا اهلم وظایلف هلر واحلد و کارکنلان 

مرتبلط با آن آشلنا شلدند.

در خلال هلر یلک از ایلن دیدارهلا مدیرعاملل محتلرم سلرمایه گذاری بلا صبلوری و متانلت خلاص ضمن 
ایجاد ارتباط کامی نسلبت به تشلویق و ترغیب همکاران عنایت الزم را مبذول داشلته که این تعامل 
موجبلات القلاء حلس مثبلت و انلرژی الزم در اولین دیلدار مدیرعامل به کارکنلان را فراهم نمود.
در همیلن رابطله مدیرعاملل شلرکت اوج آقلای کاظم پلور گلزارش مبسلوطی از ضلرورت 
تغییلر رویکلرد شلرکت اوج بله لحلاظ دسلتیابی به توانایی بایسلته برای توسلعه کسلب وکار 
در فلرودگاه املام و سلایر فرودگاه هلا را تشلریح و ضملن آن بله مسلئولین واحدهلا تلا کیلد 
نمودنلد کله تحقق تصدی سلایر فرودگاه هلا ایجاب می کند کله نیروهای فلرودگاه امام از 
هلم اکنلون بایلد برای نیل به این آمادگی در جهات فنلی و عملیاتی و مدیریتی اهتمام الزم 
را بلرای تحقلق ایلن اهداف معمول نملوده و از تمامی فرصت های موجلود در جهت ارتقاء 

دانلش و تجربله خویش بنحلو مطلوب اسلتفاده نمایند.
در خلال بازدیلد شلرح اجماللی اقداملات اصاحلی و پلاره ای تغییلرات و تعمیرات از سلوی 
شلهر فرودگاهلی بلا توجه به مسلئولیت های قلراردادی و ملوارد مرتبط با شلرکت اوج در همین 
رابطله مطلرح و تصریلح گردید که برخی از اقدامات زیرسلاختی که مسلتلزم هزینه هلای قابل توجه 
خواهلد بلود و جلزء اهلم املور اقتصادی این فعالیت می باشلد نیازمند  تلداوم قرارداد فی مابین اوج و شلهر 

فرودگاهلی بوده تا شلرایط اجلرای آن فراهلم گردد.
در ادامه سلایت عملیاتی و کلیه ماشلین آالت و تجهیزات و مخازن و مکانیکال و دسلتگاه های مختلف و مرتبط 

بلا سوخت رسلانی مورد بازدیلد جز به جز مدیرعامل محتلرم قرار گرفت   .
یکلی از مواردیکله ملورد توجله و کنجلکاوی خلاص جنلاب روحانی پور قرار گرفلت ابتلکار و خاقیت مدیر 
و کارکنلان اوج در سلنوات گذشلته بلوده کله بلا طراحلی و بهره بلرداری همزملان از تانکر و دیسپنسلر عملیات 

سوخت رسلانی ممکلن گردید. 
در حاشیه بازدید نشستی با کلیه واحدهای 

ایلن برنامله بلا آروزی توفیق بلرای کلیله کارکنان و مدیران سلاعی 
و تاشلگر شلرکت سلرمایه گذاری صنعلت نفلت و بلا نثلار 

صللوات بله پایان رسلید.

بازدید مدیرعامل محترم 
شرکت سرمایه گذاری 

صنعت نفت 
از شرکت اوج

 با یاری خداوند متعال و همت و همدلی و هم اندیشی نیروی انسانی سال 1399 با تمامی فراز و نشیب هایش در شرایطی سپری گردید که علی رغم تمامی محدودیت ها ناشی 
از بحران کرونا و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، شرکت سوخت رسانی 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 4.510 پرواز خطوط هوایی داخلی و خارجی در فرودگاه بین المللی امام خمینی را حاصل نمود.

199.401.400مقدار فروش به خطوط هوایی داخلی- لیتر

20.917.700مقدار فروش به خطوط هوایی خارجی- لیتر

5.365.630مقدار فروش به خطوط هوایی باری- لیتر

4.510تعداد دفعات سوخت رسانی

    

عاوه بر ایفای مطلوب این ماموریت، شرکت اوج با بهره مندی هوشمندانه از فراغت عملیاتی ناشی از کاهش حجم پروازها، برنامه های مشخصی برای تجدید و ارائه 
آموزش های تخصصی و همچنین کنترل مضاعف تجهیزات و تاسیسات سوخت رسانی و بازخوانی قوانین و دستورالعمل های اجرایی را پیش بینی و اجرا نموده تا روند آتی 

فعالیت ها 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 می باشد اما مدیریت و کارکنان شرکت با خروج از نگرش 
انحصار و تفکر به مزیت های رقابتی و توسعه در ابعاد مختلف برای آمادگی با شرایط رقابتی در فضای کسب وکار فعلی، هدف توسعه کسب وکار جدید را مد نظر قرار 

داده و تاش های موثری در این رابطه در تئوری و عمل معطوف فعالیت های خویش نموده اند.
امید است در سال پیش رو با عادی شدن شرایط و رفع مشکات 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 ظرفیت های موجود با گسترش کمی و کیفی فعالیت ها و افزایش سهم بازار 
داخلی و خارجی که مقدمات آن نیز قبل از بحران کرونا انجام پذیرفته بود، دستاوردهای نوینی برای خانواده  تاشگر و پویای سرمایه گذاری صنعت نفت به ارمغان آوریم.

از سختی های سالی که گذشت اراده خویش را آزمودیم
و بیش از پیش مطمئن شدیم که می خواهیم و می توانیم و باید که بهتر از این باشیم.

خبرداخلیخبرداخلی

عملکرد شرکت اوج 
                         در سال 1399
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هزاربشکه ای  شناور 540  سقف  مخزن  شامل 6  قشم  نفتی  پایانه  نخست  فاز   
مجموعاً  با ظرفیت 3.2 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت و میعانات گازی 

به بهره برداری 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 5 مخزن 540هزار بشکه ای و دو مخزن 270 هزار بشکه ای.

 انتخاب دو پیمانکار اجرایی EPC جهت احداث مخازن و تکمیل سایت پایانه 

نفتی قشم طی مناقصاتی به ارزش حدودی 13000 میلیارد ریال. 
 تجدید ارزیابی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم. 

 بررسی ورود به بازار سرمایه )بورس(. 
 تاش در راستای استقرار سیستم های مدیریتی یکپارچه در مباحث مدیریت 

ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت.
 تمدید مجوز فعالیت صنعتی و مجوز فعالیت خدماتی از سازمان منطقه آزاد قشم.

دوره آموزشی جامع ایمنی، اطفا حریق و نکات فنی تریلرهای حامل مخازن گاز 
اتان طی دو روز در بهمن ماه1399 به منظور آموزش 58 نفر راننده ناوگان حمل و 
نقل توسط پنج مدرس در محل سایت فشرده سازی گاز اتان در شهرستان کنگان 

برگزار گردید.
در دوره حاضر عاوه بر آموزش های تئوری ایمنی و بهداشت حرفه ای، اطفا حریق 

برگزاری دوره آموزشی جامع ایمنی، اطفا حریق و 
نکات فنی در سایت فشرده سازی گاز اتان

اهم اقدامات انجام شده و دستاوردهای شرکت 
و نکات فنی تریلرهای حمل، بخش هایی نیز به صورت عملی به شرکت کنندگان سرمایه گذاری نفت قشم در سال 1399

آموزش داده شد. 
ایمنی بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های عملیات حمل می باشد که به جدیت رعایت 
آن توسط تک تک افراد ناوگان پیگیری و در ارزیابی عملکرد ماهیانه رانندگان 
ناوگان حمل ونقل مد نظر قرار می گیرد. در پایان دوره مذکور نیز از رانندگان منتخب 
که به واسطه ارزیابی انجام شده توسط واحد برنامه ریزی، عملکرد بهتری داشتند تقدیر 
و تشکر شد و لوح سپاس و کارت هدیه در راستای ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد به 

ایشان اهدا شد.
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احـداث کارخانـه تولیـد کاغـذ از کربنات 
کلسـیم در شهرسـتان الیگودرز

شلرکت  فی مابیلن   EPC به صلورت  پلروژه  ایلن 
ایمیلدرو و مشلارکت ره گسلتر نفت و نلاب ایگل در 
بهملن ماه سلال 1397 به ملدت 24 ماه منعقلد گردید.

موضوع این قلرارداد شلامل طراحی،تامین تجهیزات 
خلط تولید و احلداث و راه اندازی کارخانه می باشلد.

درصد پیشرفت پروژه تاکنون 60% می باشد.

ورزشگاه 15000 نفری شهیدباکری ارومیه
اسلتادیوم شلهید باکری ارومیله در تاریلخ 98/06/31 
تکمیلل و تحویل کارفرما)شلرکت توسلعه و تجهیز 

املکان ورزشلی کشلور( گردید. 
تیم هللای  دیللدار  ورزشللگاه،  ایللن  افتتاحیلله  در 
تراکتورسللازی تبریللز و نللود ارومیلله در چهارچللوب 

جللام حذفللی کشللور برگللزار شللد.
درصد پیشرفت پروژه 98% می باشد.

شرکت ره گستر نفت
آخرین وضعیت پروژهای جاری شرکت ره گستر نفت:

بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی دشتی
تاسیسلاتی  و  اجلرای کارهلای سلاختمانی  قلرارداد 
فی مابیلن  اجتماعلی  تامیلن  تخصصلی  درمانلگاه 
شلرکت خانه سلازی ایلران و شلرکت ره گسلتر نفت 
در شهرسلتان دشلتی اسلتان بوشلهر در شلهریور ملاه 

1397 به ملدت 18 ملاه منعقلد گردیلده اسلت.
درصد پیشرفت پروژه 67% می باشد.

سـعدی  واحـدی  مسـکونی 380  مجتمـع 
شـیرازی

باقیمانلده  13 بللوک و  قلرارداد تکمیلل کارهلای 
احلداث 6 بللوک در مجتملع 380 واحدی شلهرک 
صلدرای شلیراز فی مابیلن تعاونلی مسلکن کارکنلان 
شلهرداری شلیراز و شرکت ره گسلتر نفت در خرداد 
ملاه سلال 1397 و به ملدت 24 ماه منعقد شلده اسلت.

از تعلداد 19 بللوک پلروژه شلش بللوک بله دلیلل 

نداشلتن نقشله، سلاخته نشلده اسلت. درصد پیشرفت 
مابقلی بللوک هلا در پلروژه تاکنلون 90% می باشلد.

انجــام خدمات مدیـــریت طــرح مدیریت 
ــه نفتــی  طـــرح )MC( فــاز 2 پــروژه پایان

قشــم
در بخلش خشلکی فلاز 2 پلروژه، که شلامل سلاخت 
7 مخزن ذخیره سلازی اسلت، ره گسلتر نفت به عنوان 

MC طلرح انتخاب شلده اسلت.
پیمانلکاران پلروژه، شلرکت آسلفالت طلوس و تیلو 
انرژی و کارفرما سلرمایه گذاری نفت قشلم می باشد. 
ملدت پلروژه 2 سلال بلرآورد شلده اسلت و در حلال 

حاضلر پیشلرفت کار حلدود 4% می باشلد.
پلروژه در تاریلخ 99.08.10 بله ایلن شلرکت ابلاغ 
گردیلد. در حلال حاضلر بلا 36 نیلرو در حلال کار 

می باشلد.

برنده شدن در مناقصه آبفا اصفهان
شلرکت جلوی گسلتر نفلت بلا رصلد مناقصلات خریلد لوله هلای پللی اتیللن 
کاروگیلت شلرکت های آب و فاضلاب به صورت روزانه در سلامانه تدارکات 
دوللت  ارزیابلی الزم را بلرای انتخلاب بهتریلن مناقصلات به عملل ملی آورد. لذا 

در اوایلل بهملن ملاه سلال جاری مناقصله ی ابفا اصفهان ارائه شلد که شلرکت با 
درنظلر گرفتلن صرفه  و صاح  تصمیم به مشلارکت و با قیمت گذاری حسلاب 
شلده درمناقصه وارد شلد  و در زمان بازگشلایی  پاکت برنده مناقصه اعام شلد.

 مرکز نوآوری انرژیک در راستای پیشبرد هر چه بهتر 
اهداف خود دومین رویداد بهم رسانی مرکز نوآوری 
انرژیک )2nd Energic Pitch Session( را در روز 
سه شنبه 14 بهمن 1399 در سالن رویدادهای مرکز 
برگزار کرد. بیش از 200 نفر از مدیران، افراد کلیدی و 
نمایندگان شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران حوزه 
نفت و انرژی به صورت حضوری و مجازی در این 
به هم رساندند و در آن ده شرکت   رویداد حضور 
ارائه کسب وکار،  به  فناور و دانش بنیان عضو مرکز 
به  پاسخ گویی  و  خود  دستاوردهای  و  توانمندی ها 
تمایل  به  توجه  با  پرداختند.  مخاطبان  پرسش های 
 B2B شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران، جلسات
از رویداد جهت فروش خدمت/ محصول و یا  بعد 
جذب سرمایه برای شرکت های نوپا هماهنگ گردید.

تثبیت  برای  انرژیک  نوآوری  مرکز  همچنین   
جایگاه ممتاز خود به عنوان پیشتاز بسط و پیاده سازی 
تاریخ  در  انرژی،  صنعت  در  باز  نوآوری  گفتمان 
نشست  یازدهمین  میزبان  بهمن ماه  اول  چهارشنبه 
با  که  بود  انرژی  و  نفت  کارآفرینان  گروه  فصلی 
صنعت  کلیدی  افراد  و  مدیران  از  نفر  حضور50 
برگزار گردید. در ابتدای این نشست که به صورت 
آناین نیز در معرض دید مخاطبان قرار داشت، دکتر 
رسول الهیجانیان، رئیس هیئت مدیره شرکت تبدیل 
فعالیت گروه کارآفرینان  انرژی، گزارش یک ساله 
مهندس  ادامه  در  و  نمودند  ارائه  را  انرژی  و  نفت 
روزبه شاهرخی، مدیرعامل مرکز نوآوری انرژیک، 
به تشریح فعالیت های این مرکز در طول مدت تاسیس 

شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

شرکت پیشگامان توسعهشرکت پیشگامان توسعه
 کارمایه آپادانا کارمایه آپادانا

آن و خدمات آن برای شرکت های بزرگ صنعتی، 
شرکت های دانش بنیان و نوآفرینان پرداختند.

شرکت های  »نقش  عنوان  با  پنلی  در  آن  از  پس 
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.

و  بیست  در  انرژیک  و  ونچرز  آپادانا  تیم های   
و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
بزرگ حوزه  بخش شرکت های  دو  در  پتروشیمی 
صنعت نفت )سالن 8 و 9( و پاویون شتابدهنده های 
صنعت انرژی )سالن 10 و 11( حضور پیدا کردند. در 
این  نمایشگاه شرکت های نوآفرین و دانش بنیان عضو 

مرکز نوآوری انرژیک در مقابل شرکت های صنعتی 
حضوری  به صورت  حوزه  این  سرمایه گذاران  و 
خود  خدمات  و  محصوالت  معرفی  به  مجازی  و 
پرداختند و در ادامه با سرمایه گذاران و شرکت های 

صنعتی جلسات B2B داشتند.

 همچنین در ادامه سلسله وبینارهای برگزارشده در 
مرکز نوآوری انرژیک، وبینار »مطالعات امکان سنجی 
)FS( پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی« نیز توسط 
آقای مهندس میرزاخانیان، عضو و آقای دکتر طاهری 
و  مهندسی  شرکت های  انجمن  مدیره  هیأت  دبیر 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )APEC( توسط 

تیم مرکز نوآوری انرژیک برگزار شد.
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مدیرعامـل  به عنـوان  حاضـر  حـال  در  شـما 
نفـت  صنعـت  فنـاوری  و  پژوهـش  صنـدوق 
فعالیـت می کنیـد. لطفـا از اهداف تشـکیل این 
صنـدوق و اقدامـات آن توضیحاتـی بفرماییـد:

با مشارکت  همانطور که می دانید شرکت آپادانا ونچرز 
ونفت و شرکت های باالدستی خوشنام بخش خصوصی 
شامل انرژی پاسارگاد و دانا انرژی تأسیس شد و به عنوان 

اولین شرکت، ادبیات نوآوری را وارد صنعت نفت کرد. 
مثل  جدیدی  اکوسیستم های  گزارش های  اینکه  از  پس 
آپادانا به وزیر نفت رسید، ایشان عاقمند شدند که آن را 
در ابعاد بزرگتری دنبال کنند و در نهایت پس از مشورت 
و نظرخواهی با معاونت علمی ریاست جمهوری، مجموعه 
شرکت های تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی، برای 
تاسیس نهاد مالی با هدف تامین مالی استارتاپ ها با عنوان 
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به اجماع 
رسیدند. مهم ترین ویژگی این صندوق ها دولتی نبودنشان 
این  اداره شود. در  نگاه دولتی  با  نیست  قرار  است چون 
ساختار شرکت های بخش خصوصی بیش از 51 درصد 

سرمایه را تامین کرده و دولت با نگاه کاهش ریسک بخش خصوصی در حوزه 
توسعه فناوری و به شکل Donate کردن، حداکثر 49 درصد آن را تامین می کند. 

اما مدیریت همچنان به عهده بخش خصوصی خواهد بود.
با این ساختار و هدف صندوق پژوهش و فناوری  صنعت نفت با حضور 12 سهامدار 
تاسیس و تشکیل شد. به اعتقاد بنده اینکه  شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در این 
مجموعه در کنار شرکت های 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؟
صندوق های پژوهش فناوری در اساسنامه های دولتی اجازه دارند تعهدات یک 
شرکتی که در حوزه فناوری فعالیت میکند را به عنوان "رکن ضامن" به عهده 
بگیرند. لذا باید برای حفظ سرمایه خود به طریقی مدیریت دارایی انجام دهد که نه 
تنها سرمایه اش با پدیده های پر ریسک مواجه نشود بلکه ریسک شرکت های فناور 
را نیز کم کند. نقش دیگر صندوق، سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی )CVC( است. 
سرملایه گذاری خطلرپذیر شرکتلی )Corporate VC( در واقلع ساختاری است 
کله طللی 20 سال گلذشته در بیلن شرکلت های بلزرگ بلرای تعلاملل خللود با 

گفت وگو با مسعود جعفری اصطهباناتی
رئیس هیئت مدیره و نفت و 

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

گفتوگوگفتوگو

Open Innovation و یا به زبان راحت تر ارتباط با استارتاپ های مرتبط به فعالیت 

خود، طراحی شده است که به واسطه ی این نهاد تخصصی بتوانند به شرکت های 
استارتاپ  نزدیک شوند. شرط خیلی خیلی مهم موفقیت VCها این است که بدانند 
برای امروز و فردا نیامده اند، باید دهه ها فعالیت کنند چون در مورد آینده فعالیت 

می کنند و آینده به دلیل تحول های مداوم انتخابش مشخص نیست.
من قبل از اینکه به نفت بیایم و بعد از فارغ التحصیلی دوران کارشناسی و در حین 
تحصیل کارشناسی ارشد، دو استارتاپ راه اندازی کردم که محل آشنایی من با 
آقای مصطفوی هم در همین بین بود. ایشان در مجموعه Sharif VC در نقش 
سرمایه گذار بودند. البته آن استارتاپ اولمان کاماً شکست خورد که دالیل مفصلی 
داشت. ولی بافاصله پس از تجربه ی شکست اول با دو نفر دیگر از فارغ التحصیان 
دانشگاه شریف، با جذب 300 میلیون تومان سرمایه، وبسایت "مکتب خونه" را 
راه اندازی کردیم که برخاف تجربه ی اول، خدا را شکر ختم به خیر شد. البته 
بعد از 3 سال از راه اندازی تصمیم گرفتیم کار را به نسل جوان تری واگذار کنیم 
و گروه جوان تری از دانشگاه شریف ادامه کار را تقبل کردند و توانستیم همزمان 
سرمایه گذار 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 2 سال گذشته انجام شد، ماهیتاً سرمایه گذاری خطر 
پذیر صنعتی بود. غالب پروژه های منتخب، با ریسک باالیی همراه بود. به قول آقای 
مصطفوی:"کارهایی که قباً کسی انجام نداده". در این حوزه می توان تجربه موفق 
پترو تجهیز در فشرده سازی گاز اتان را نام برد. حتی تکمیل پروژه ذخیره سازی نفت 
قشم نیز یک زمانی به عنوان پروژه راکد و بی حاصل طبقه بندی شده بود که الحمدهلل 
آن هم با زحمات زیادی تکمیل شد و همانطور که دیدید بیش از 5 هزار میلیارد 

تومان هم قیمت گذاری شده است.

برای مسئولیت ها و سمت هایی 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 می شود یک نفر بازنشسته شود که این پاسخگوی رشد اقتصاد جهانی 
فعلی نیست. اینجاست که جایگاه استارتاپ ها مشخص می شود. مثل آمازون، تسا، 
اپل و ... که عموماً ماحصل صنعت استارتاپی و ایده و ذهن یک فرد خاق جوان 

بودند. این افراد به واسطه جوانی، تحمل کمتری هم دارند.
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ما هم در صنعت نفت جوان بودیم. صنعت نفتی که ساختاری برای پذیرفتن جوان ها 
نداشت. شروع   talent hunting اسم  به  چیزی  بود،  تجربه  بر  متکی  و  نداشت 
فعالیت بنده در صنعت نفت در حوزه های مدیریتی نبود، صرفاً به عنوان یک تازه 
فارغ التحصیل در نوآوری حکمرانی فعالیت می کردم. شاید بهترین جایگاهی که 
می شد برای فارغ التحصیل تازه نفس در نظر گرفت همان جا بود. سازمان ها هر 
چه پیرتر می شوند میل به یادگیری و تجدید ساختارشان پایین می آید. اما در همین 
ساختار، یادگاری هایی به جا گذاشتیم مثل مدل های قیمت گذاری های خوراک یا 
حضور بخش غیردولتی در برخی واحدهای باالدست که پیش تر تنها شرکت های 

دولتی حضور داشتند. 

فیلـم می بینید؟آخریـن فیلمـی کـه دیدید چـه بود؟ فیلم سـینمایی 
محبوبتـان چه فیلمی اسـت؟

بله. فیلم و سریال می بینم. هر چه ذهنم آرام تر باشد، راحت تر فیلم می بینم. آخرین 
فیلمی که دیدم فیلم پلتفرم بود. سریال هم Black Mirror را که نگاه نقادانه به 

فناوری دارد را هم می پسندم و این اواخر دیدم.

اهل شعر هستید؟ 
بله البته. من پدرم دبیر ادبیات بودند و ناخودآگاه از 10-11 سالگی به شعر و ادبیات 
ایرانی  عاقه مند شدم. حافظ یکی از شاعران مورد عاقه من است. در فرهنگ 
ناخودآگاه عاقه به صوفی گری و عرفان وجود دارد. بیت مورد عاقه من این بیت 

است:
عشق ردداهن است و من غواص و ردیا میکده

نجا ات کجا سر رب کنم سر فرو ربدم بدا   

اما مصرعی که این روزها زیاد تکرار می کنم این هست:

ورای حد تقرری است شرح آرزومندی
به این امید که ان شاءاهلل آینده مان خیلی قشنگ تر از امروزمان باشد.

رابطه تان با موسیقی چطور است؟
بواسطه عاقه زیادم به ادبیات کاسیک به خصوص حافظ، موسیقی کاسیک 

ایرانی، اغلب شجریان گوش میکنم.

شما آدم سیاسی هستید؟
سیاسی بودن دو معنی دارد. مثاً من اصاً آدم با سیاستی نیستم. صراحت لهجه 
دارم. برعکس آدم  های صریح اللهجه، آدم های با سیاست را همه دوست دارند و 

من همیشه دوست داشتم آدم با سیاستی باشم که نیستم )با خنده(.
سیاست را دنبال می کردم با اینکه سیاسی تشکیاتی 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 باقی مانده برای بچه های ونفت بفرمایید.
 چیزی که در این بچه ها دیدم این بود که بی شیله پیله هستند و شرکت شان را خیلی 
دوست دارند. اگرچه االن ارتباطم با آنها خیلی کم شده ولی عاقه من به ونفت و 
پرسنل آن پا برجاست و همه شان را دوست دارم. پیگیر اتفاقاتی که برایشان می افتد 
هستم که یک وقت اذیت نشوند. عموم آنها هم مثل من بی سیاست بودند و این 
ویژگی مشترک باعث شد همزیستی داشته باشیم. امیدوارم اذیت شان نکرده باشم.

خبرداخلی گفتوگو

بزرگداشت روز زن در شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 
مراسم بزرگداشت روز مادر و تجلیل از مقام زن با حضور و مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی و ارتباطات 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت برگزار شد. در این مراسم، آقای دکتر روحانی پور ضمن تشکر از بانوان 
شرکت به تبیین ویژگی های مهم زنان موفق پرداخته و از مدیریت زمان و عشق به شغل به عنوان مهم ترین این 

ویژگی ها یاد کردند.

مراسم بزرگداشت روز مرد 
مراسلم بزرگداشلت روز ملرد و مقلام پلدر بلا حضلور مدیلر عاملل و معلاون ماللی و 

اقتصلادی شلرکت سلرمایه گذاری صنعلت نفلت برگلزار شلد.

مراسم بزرگداشت روز مرد 
مراسلم بزرگداشلت روز ملرد و مقلام پلدر بلا حضلور مدیلر عاملل و معلاون ماللی و 

اقتصلادی شلرکت سلرمایه گذاری صنعلت نفلت برگلزار شلد.
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کلسترول چیست؟
کلسترول یکي از مشتقات چربي ها است که وجود آن براي بدن ضروري و با اهمیت 
مي باشد و تنها زماني مشکل  آفرین خواهد شد که مقدار زیاد آن در خون تجمع پیدا 

کند. مهمترین اعمال کلسترول در بدن عبارتند از :
کمک به هضم غذا؛ 	
ساختن هورمون ها و برخي ویتامین ها از جمله ویتامین D؛ 	
شرکت در ساختمان دیواره سلول ها. 	

کلسترول موجود در بدن، از دو منبع تأمین مي شود:
مصرف غذاهایي که منشاء حیواني دارند مانند: گوشت، فرآورده هاي لبني، تخم  	

مرغ و چربي حیواني
کبد انسان، که بخشي از کلسترول موجود در خون را مي سازد. 	

دو نوع عمده کلسترول خون عبارتند از :
HDL یا کلسترول خوب؛ 	
LDL یا کلسترول بد، 	

الزم است مقدار معیني از انواع کلسترول جهت تأمین نیاز سلول هاي بدن در خون 
وجود داشته باشد. زماني LDL براي بدن مشکل ساز است که مقدار آن در خون از 

پزشکی

نکاتی در مورد چربی های خون
تري گلیسیرید چیست؟

تري گلیسیریدها بخش عمده اي از چربي ها را در رژیم غذایي انسان تشکیل 
مي دهند. بطورکلي چربي ها به غذا طعم و شکل مي بخشند اما مهمترین اعمال 

تري گلیسیریدها عبارتند از :
ذخیره کالري در بدن؛ 	
تأمین انرژي براي بدن؛ 	
نقش سیرکنندگي؛ 	
حمل مواد مغذي در بدن؛ 	
نقش عایق و حافظت از بدن در برابرتغییرات حرارتي محیط. 	

برخي چربي ها مانند، کره مارگارین، روغن خوراکي، چربي آشکار داخل 
گوشت و چربي زیر پوست مرغ قابل رؤیت و برخي دیگر در انواع تنقات 
و میان وعده ها )مانند بیسکوئیت، شیریني و چیپس(، مغزها )گردو، بادام، 
فندق و پسته( سس ساالد و ... پنهان هستند. یکي از اجزاي تري گلیسریدها، 
اسیدچرب امگا3 مي باشد که مصرف منظم آن فرد را در مقابل بیماري هاي 
قلبي و سکته قلبي حفاظت مي کند. این اسید چرب در انواع ماهي ها خصوصاً 

ماهي تن، ساردین و سالمون)ماهي آزاد( به وفور یافت مي شود. تهیه و تلخیص: دکتر قاسمیان
پزشک عمومی )پزشک صنعت(

قرار دارند. این افراد باید رژیم غذایي کم چربي را شدیداً رعایت کنند و از میوه ها 
و سبزیها بیشتر استفاده کنند.

حتي اگر پزشک داروي پایین آورنده کلسترول خون براي شما تجویز کرده است 
باید رژیم غذایي کم چربي و کم کلسترول و ورزش منظم را در کنار مصرف دارو 

و رعایت کرده و ادامه دهید.
استعمال دخانیات تعادل چربي هاي خون را بهم زده و مقدار کلسترول خوب خون 
را کاهش مي دهد در حالیکه ترک سیگار به افزایش کلسترول خوب خون و 

کاهش خطر حمله قلبي یا سکته مغزي کمک مي کند.
روزه گرفتن تا حد قابل توجهي تولید کلسترول در بدن را کاهش مي دهد.

نکات مهم در پیشگیري از افزایش چربي هاي خون:
چربي قابل رؤیت گوشت را قبل از پخت تا حد ممکن جدا کرده و از مصرف  	

آن خودداري کنید.
مصرف گوشت قرمز را در وعده هاي غذاي خود کم کنید زیرا در گوشت،  	

چربي پنهان زیادي وجود دارد.
در وعده هاي غذایي خود از حبوبات و غاتي که سبوس آنها جدا نشده به مقدار  	

کافي استفاده کنید زیرا فیبر موجود در آنها به کاهش سطح کلسترول خون 
کمک مي کند.

مصرف کله پاچه، مغز، دل و قلوه را محدود کنید. 	
مصرف سوسیس، کالباس و همبرگر را به حداقل برسانید. 	
قبل از طبخ مرغ، پوست آن را کاماً جدا کنید. 	
داشتن  	 بعلت  ماهي  مصرف  کنید،  مصرف  ماهي  هفته  در  وعده  دو  حداقل 

اسیدچرب امگا3 سبب کاهش خطر ابتاء به بیماري هاي قلبي و فشارخون باال 
مي شود.

در مصرف زرده تخم مرغ زیاده روي نکنید زیرا حاوي مقادیر زیادي کلسترول  	
است. بهتر است بیشتر از 4 الي 5 تخم مرغ در هفته چه به تنهایي و چه داخل غذا 
مصرف نکنید، اگر مبتا به چربي خون باال، فشارخون باال و چاقي هستید و یا 
سابقه خانوادگي این بیماري ها را دارید بیش از 3 الي 4 تخم مرغ در هفته مصرف 

نکنید.
شیر کم چرب یا بدون چربي را به جاي شیر پرچرب مصرف کنید. 	
از ماست و پنیر کم چرب استفاده کنید. 	
مصرف خامه و سرشیر را محدود کنید. 	
مصرف بي رویه شیریني هاي خامه  دار، چیپس و سس سفید ساالد اجتناب کنید. 	
از میو ه ها 3-2 سهم و از سبزي 5-3 سهم در روز استفاده کنید هریک سهم از این  	

مواد معادل یک عدد متوسط سیب،پرتقال، هلو و... یا یک چهارم طالبي متوسط 
یا نصف لیوان گیاس، نصف لیوان حبه انگور، دو عدد زردآلو، نصف لیوان 
آب میوه، یک لیوان سبزي برگي )کاهو، اسفناج(، نصف لیوان سبزي پخته، 
نصف لیوان انواع سبزي خردشده، سبزي خوردن، یک عدد سیب زمیني متوسط 
مي باشد. سبزي ها و میوه ها حاوي مقدار زیادي فیبر و فاقد کلسترول مي باشند و 
با داشتن مقادیر زیادي ویتامین هاي آنتي اکسیدان احتمال بروز بیماري هاي قلبي 

را کاهش مي دهند.

در ساالد به جاي سس هاي چرب، از روغن زیتون با آبلیمو یا سرکه و سبزي هاي  	
معطر استفاده کنید. همچنین مي توانید ماست را جایگزین سس مایونز کنید.

مصرف غذاهاي سرخ کرده را کاهش دهید و ترجیجاً غذاي خود را آب پز،  	
بخارپز، کباب شده یا تنوري تهیه کنید در زمان سرخ کردن از روغن مایع 

مخصوص سرخ کردني به جاي روغن هاي جامد و مایع معمولي استفاده کنید.
بجاي روغن هاي جامد، کره، مارگارین و چربي هاي حیواني از روغن هاي مایع  	

گیاهي مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان و روغن ذرت استفاده کنید.

مقدار تقریبي کلسترول)میلي گرم(ماده غذایي
5یک لیوان شیر بدون چربي

27نصف لیوان بستني

33یک لیوان شیر پرچربي

31یک قاشق مرباخوري کره

9056 گرم گوشت گوساله و گوسفند

9085 گرم گوشت مرغ

218یک عدد تخم مرغ درشت

90330گرم جگرگاو و گوسفندوگوساله

901420 گرم مغز گاو و گوسفند

حداکثر کلسترول  دریافتي از غذاي روزانه نباید بیش از 300 میلي گرم باشد.

پزشکی

حدي فراتر رود و در این صورت سبب ایجاد سختي عروق )آرتواسکلروز( شده 
و احتمال باالرفتن فشار خون و بروز سکته قلبي را افزایش مي دهد.

بنابراین باید توجه داشت که مصرف چربي زیاد به ویژه در افرادي که زمینه ارثي 
مساعد دارند سبب افزایش کلسترول بد خون و عوارض قلبي عروقي مي شود. 
از حد روغن نباتي  اما مصرف بیش  فاقد کلسترول هستند،  نباتي  روغن هاي 
جامد به دلیل اینکه حاوي اسیدهاي چرب اشباع و اسیدهاي چرب ترانس باال 

مي باشند، موجب افزایش کلسترول بد خون مي شود.

بخاطر داشته باشید:
برخي از موادغذایي حاوي مقدار زیادي کلسترول بد هستند و باید از مصرف 
زیاد آنها پرهیز کرد از جمله چربي موجود در گوشت مرغ )خصوصاً پوست 
مرغ( و چربي هاي مشتق از محصوالت لبني مانند کره، خامه، سرشیر، شیر و 

لبنیات پرچرب و روغن حیواني
افزایش وزن و بي تحرکي نیز مي تواند سبب افزایش سطح کلسترول بد خون 
شود. ورزش روزانه مانند پیاده روي30 دقیقه براي آقایان و 45 دقیقه براي خانم ها 

از افزایش وزن پیشگیري مي کند.
افرادي که کلسترول خون باال و سابقه بیماري قلبي در خانواده دارند، افراد چاق 
افرادي که تحت استرس و فشارهاي عصبي و هیجانات شدید هستند و افراد 
مبتا به سختي عروق)آترواسکلروز( بیش از سایر افراد در معرض سکته قلبي 
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457،799واحد 

657،799واحد 

857،799واحد 

1،057،799واحد 

1،257،799واحد 

1،457،799واحد 

1،657،799واحد 

1،857،799واحد 

2،057،799واحد 

 7،899ریال 

 12،899ریال 

 17،899ریال 

 22،899ریال 

 27،899ریال 

 32،899ریال 

مقدار شاخص قیمت سهم  ونفت

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

ونفت شاخص کل

پنج ماه ابتدایی سال 1399 شاخص به صورت شارپ رشد حدوداً 300 درصدی 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. علی رغم تاش های انجام شده در نهادهای 
متولی بازار و دولت در 7 ماه انتهای سال روند بازار به طور فرسایشی بوده و شاخص حدوداً به اندازه 60 درصد رشد انجام شده، نزول یافته 
است. با توجه به شرایط موجود احتمال می رود در روزهای انتهایی سال و ماه های ابتدایی سال 1400 شاهد 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

457،799واحد 

657،799واحد 

857،799واحد 

1،057،799واحد 

1،257،799واحد 

1،457،799واحد 

1،657،799واحد 

1،857،799واحد 

2،057،799واحد 

 7،899ریال 

 12،899ریال 

 17،899ریال 

 22،899ریال 

 27،899ریال 

 32،899ریال 

مقدار شاخص قیمت سهم  ونفت

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

ونفت شاخص کل

نماد ونفت در سال 99

اقتصادی




