
دولت چي��ن در نظر دارد تا با اج��راي پروژه يك  
كمربند، يك راه يا راه ابريشم نوين، به بازارهاي 
اروپا متصل ش��ود. با نگاهي به نقش��ه اين پروژه 
مي توان دريافت كه مس��يرهاي زميني پروژه از 
ايران و تركيه و در ادامه مسكو مي گذرد و به اروپا 

منتهي مي شود. 
اما اين سؤال مطرح مي شود كه آيا افزايش تنش ها 
با ايران توس��ط دولت ترامپ با هدف نابودي اين 
ابرپروژه يك تريليون دالري دنبال مي شود؟ اين 
پروژه از دو بخش تشكيل شده است: مجموعه اي 
از كريدوره��اي اقتصادي خش��كي كه چيني ها 
به مجموعه آن كمربند اقتصادي جاده ابريش��م 
مي گويند و جاده ابريشمي دريايي قرن بيست و 
يكم كه از درياي چين جنوبي آغاز می شود و پس 
از عبور از اقيانوس هند به درياي مديترانه مي رسد. 
بخش نخست كريدورهاي كمربند اقتصادي جاده 
ابريشم، مناطق شمال شرقي چين را به دو منطقه 
سرشار از منابع انرژي مغولستان و سيبري با يك 

شبكه راه آهن مدرن متصل مي كند. 
دومين كري��دور نيز مناطق غرب��ي ژين چيانگ 
چين را به بن��در آب عميق گوادر پاكس��تان در 
آب هاي درياي عرب متص��ل مي نمايد. رهبران 
پكن سرمايه گذاري هنگفتي در اتصال استان هاي 
جنوب غرب چين به اقيانوس هند با ايجاد شبكه 
راه آهن بنادر بزرگراه خط لول��ه و كانال هايي در 
هند، بنگالدش و ميانمار )برم��ه( انجام داده اند. 
در مسير جنوب نيز چين در حال اجراي كريدور 
اقتص��ادي چي��ن- ايندوچينا اس��ت ك��ه ۶۰۰ 
ميليون نفر از س��اكنان جنوب شرق آس��يا را با 
سرمايه گذاري در بنادر و راه آهن تندرو به اقتصاد 
چين متصل مي كند. همچنين پكن در نظر دارد 
تا دو پروژه ريلي را تكميل نمايد: مسير نخست از 
استان هينان آغاز شده و با عبور از آسياي ميانه 

ايران و تركيه به هاب هايي در لهس��تان، آلمان و 
هلند متصل مي گردد. 

مس��ير دوم نيز كه پل زميني اوراس��ياي جديد 
نام دارد، چين را از طريق روس��يه به اروپا متصل 
مي نماي��د. در مجموع پك��ن در ح��ال تكميل 
كريدوري اس��ت كه بنادر جيبوتي، كنيا، تانزانيا 
و موزامبيك را به درياي سرخ، مديترانه شرقي و 

مركز و جنوب شرق اروپا متصل می كند. 
   سلطه جنگ طلبان كاخ سفيد

كاخ سفيد تاكنون تحريم هاي مختلفي عليه ايران 
اعمال كرده است. تهران نيز تالش مي كند از اين 
تحريم ها رهايي يابد. واش��نگتن اميدوار است با 
ايجاد نارضايتي روند تغيير رژيم و پيروزي دولتي 
مردمي تر و نزديك تر با امريكا را سرعت بخشد. در 
سايه شرايط كنوني، ايراني ها به چيني ها نزديك تر 
شده اند. هرگاه كاخ سفيد با ناكارايي تحريم هايش 
روبه رو شده، از ابزار حمله نظامي سود برده است، 

اما اين اقدام در آخرين مرحله قرار دارد. 
با حذف اي��ران از اين پروژه، تنها مس��ير زميني 
براي دسترسي به اروپا از خاك روسيه و در ادامه 
اروپاي شرقي خواهد بود، اما در مقايسه با اروپاي 
جنوب شرقي، شاهد نفوذ بيشتر امريكايي ها در 
شرق اروپا هستيم. لذا اين پرسش مطرح مي شود 
كه با تغيير در نقش��ه راه ابريشم چيني ها، شاهد 

غيراقتصادي شدن آن نخواهيم شد؟
   ايران، گذرگاه كليدي پروژه راه ابريشم

ايران در قلب نقشه هاي ژئوپلتيك چين در قرن 
بيست و يكم ميالدي قرار دارد. طرح يك كمربند، 
يك راه يا راه ابريشم جديد چين از 2 هزار كيلومتر 
خاك اي��ران و به عنوان گذرگاه اتص��ال چين به 
آسياي ميانه و غرب آسيا عبور مي كند. بخشي از 
پروژه هاي زيرساختي اين طرح در اين كشور قرار 
گرفته است. پكن عالوه بر مشاركت در توسعه فاز 

۱۱ ميدان پارس جنوبي، در ساخت سامانه هاي 
حمل و نقل شهري در چند شهر بزرگ ايران هم 
مش��اركت دارد. در بازارهاي ايران نيز انبوهي از 

كاالهاي چيني به چشم مي خورد. 
با وجود تحريم هاي اياالت متحده عليه خريداران 
نفت ايران، چيني ها همچنان به خريد نفت اين 
كش��ور )هرچند با مقدار كمتر( ادامه داده اند. با 
وجود اهميت ايران در راهبردهاي رهبران اژدهاي 
زرد، روابط تجاري اياالت متحده و چين براي آنان 
از اولويت بسيار بيش��تري برخوردار است. جنگ 
تجاري واش��نگتن و پكن نيز با ف��راز و فرودهاي 
متفاوت ادامه دارد. رهبران چين روابط خود را با 
دولت هاي عربستان سعودي و رژيم اسرائيل )به 
عنوان دش��منان تهران و متحدان ديرين اياالت 

متحده ( توسعه داده اند. 
عكس العمل چيني ها در برابر س��رنگوني پهپاد 
جاسوس��ي امريكايي خويش��تنداري طرفين و 
پايبندي به برجام بوده اس��ت، اما اگر شاهد آغاز 
جنگ در خليج فارس باش��يم، چه اتفاقاتي روي 
خواه��د داد و موض��ع پكن چه خواه��د بود؟ در 
شرايط كنوني، امريكايي ها ممكن است تجهيزات 
نظامي ايران را هدف قرار دهن��د. به رغم حضور 
جنگ طلباني نظير جان بولتون در كاخ س��فيد، 
ترامپ تمايلي به پياده كردن نيرو در خاك ايران 
ندارد. فعاليت هاي ارتش امريكا نيز نشان مي دهد 

شاهد عمليات گسترده نظامي نخواهيم بود. 
البته ايراني ها نيز به صورت مستقيم يا به وسيله 
نيروهاي مورد حمايت تهران از خود دفاع خواهند 
كرد. اين نبردها ممكن است به صورتي غيرقابل 
كنترل ادامه يابد. ايران تهديد كرده تنگه هرمز را 
خواهد بست. اين اقدام كابوسي براي كشورهاي 
صادركننده نف��ت در منطقه خليج فارس خواهد 

بود. 

مي توان پيش بيني كرد كه بس��ته ش��دن تنگه 
هرمز با پاس��خ شديدي از س��وي اياالت متحده 
روبه رو شود. اين اقدامات اياالت متحده با حمايت 
احتمالي بسياري از دولت هاي همپيمان آنها نيز 

روبه رو  خواهد شد. 
با بسته ش��دن تنگه هرمز، شاهد استفاده از نفت 
ذخيره شده در دنيا خواهيم بود. گفتني است كه 
دو كشور عربستان س��عودي و امارات متحده از 
ظرفيت صادرات 4/3 ميليون بشكه نفت از طريق 
خط لوله هاي دورزننده تنگه هرمز برخوردارند. در 
رسانه هاي عربستان، شاهد بررسي مجدد پيشنهاد 
ساخت يك كانال در صحراي عربستان هستيم كه 
به درياي سرخ متصل خواهد شد. در مقابل، ايران 
فاقد راهكاري ب��راي دور زدن تنگه هرمز پس از 

عملي شدن سناريوي بستن آن است. 
   جبهه رويارويي اياالت متحده و چين

رهبران چين در دهه هاي اخير، سرمايه گذاري 
هنگفتي در منطقه خليج فارس و در گس��تره اي 
بزرگ ت��ر خاورميانه و در چارچ��وب رقابت هاي 
جهاني اس��تراتژيك با امريكايي ها داش��ته اند. 
دانشگاهيان و سياستگذاران امريكايي از برخورد 
منافع اين دو  ابرقدرت سخن مي گويند و معتقدند 
زمين��ه همكاري هاي مش��ترك اين دو كش��ور 

محدود است. 
در دو  سال اخير، رقابت هاي چين و ايالت متحده 
وارد شرايط جديدي ش��ده است. در راهبردهاي 
امنيت ملي سال 2۰۱۸ ميالدي امريكا از دولت 
چين به عنوان يك قدرت در حال توسعه ياد شده 
كه خواهان محدود كردن قدرت و توسعه طلبي 
واش��نگتن و ايجاد دنيايي متف��اوت با ارزش ها و 

منافع اياالت متحده است. 
امريكايي ه��ا معتقدند چين در انديش��ه تصرف 
جايگاه جهاني آنها در سال هاي آينده است. دونالد 
ترامپ پس از رسيدن به قدرت، اقدامات مختلفي 
براي اعمال فش��ار بر چيني ها نظي��ر آغاز جنگ  
تجاري تا حضور نظام��ي در درياي چين جنوبي 

انجام داده است. 
امريكايي ه��ا از ديرب��از تضمين كنن��ده امنيت 
خليج  فارس بوده ان��د و چيني ها از اين ش��رايط 
س��ود برده اند.  هرچند آنها با مداخله هاي نظامي 
واشنگتن مخالفند و خواهان كاهش تأثيرگذاري 
آنها در سطح جهاني هستند. در سال هاي اخير، 
پكن قرادادهاي مختلفي با همه كشورهاي منطقه 
خليج فارس امضا كرده و در حال توسعه دامنه آنها 
است. هر چند آنها تالش مي كنند تا با عدم دخالت 
در تعارضات منطقه اي و داخلي كشورها رويكردي 

متفاوت با امريكايي ها داشته باشند. 
چيني ها با همسايگان ايران نيز روابطي نزديك 
دارند و مقام��ات ايراني در مورد چش��م انداز راه 
ابريش��م جديد چين و كاركرد آن به عنوان يك 
تهديد ي��ا فرصت ترديد دارند. چين در ش��وراي 
امنيت و ساير س��ازمان هاي بين المللي به همراه 

روسيه از حاميان ايران به شمار مي رود. 
شرايط كنوني به افزايش رقابت پكن و واشنگتن 
منجر شده و در بخش هاي منافع و سياست هاي 
خاورميان��ه اي كاخ س��فيد ش��اهد تعارض هاي 
گسترده اي هستيم. اتفاقي كه پيش بيني آينده 

را دشوارتر از هميشه كرده است. 
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 رويارويي با ايران
اسم رمز عمليات نابودي راه ابريشم

وحیدحاجیپور
گزارشیک

هر امريكايي ۳۸ هزار دالر بدهكار است
يك امريكايي به طور متوس�ط ۳۸ هزار دالر بده�ي دارد كه يك 
چه�ارم آن مس�تقيمًا مرب�وط به كارت ه�اي اعتباري مي ش�ود. 
 به گزارش سي ان بي سي، يك امريكايي به طور متوسط 3۸ هزار دالر 
بدهي دارد كه يك چهارم آن مس��تقيماً مربوط به كارت هاي اعتباري 
مي شود. در دسامبر 2۰۱۸، كل بدهي مصرف كننده به 4 تريليون دالر 
رسيد كه ركورد جديدي محسوب مي شود. متخصصان مي گويند مقدار 

قابل توجهي از اين بدهي را مي توان با اختالالت پولي توجيه كرد. 
برد كالنتز، بنيانگذار مؤسسه روانشناسي مالي مي گويد: اختالالت پولي 
يك واژه مادر براي مشكالت مالي است كه مردم با آن مواجه هستند. 

به گفته كالنتز، اختالالت پولي اغلب نتيجه مسائل روانشناسي نهفته 
مانند اضطراب و افسردگي هستند. وي مي گويد مردم بايد براي درمان 
به رفتارها و احساسات خود نسبت به پول فكر كنند. كالنتز دريافت كه 
اكثر اختالالت در سه گروه قرار مي گيرند: دوري از پول، پرستش پول و 
اختالالت وابستگي پولي. هر گروه را مي توان به چندين زيرگروه تقسيم 

كرد؛ مثل ولخرجي، اعتياد به كار و قماربازي بيمارگونه. 
........................................................................................................................

توليد 2/21 ميليون بشكه اي نفت ايران
اوپك در جديدترين گزارش خود اعالم كرد: اين س�ازمان در ماه 
جوالي مطابق با تير 9۸ روزانه 246 هزار بشكه نفت كاهش توليد 
داشته و ايران نيز 2 ميليون و 21۳ هزار بشكه نفت توليد كرده است. 
به گزارش فارس، سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام اوپك در 
جديدترين گزارش خود به نقل از مناب��ع ثانويه اعالم كرد: توليد نفت 
ايران در ماه جوالي 2۰۱9 برابر با تي��ر ماه ۱39۸ به 2 ميليون و 2۱3 
هزار بشكه در روز رسيده است كه نس��بت به ماه پيش از آن 47 هزار 
بشكه در روز كمتر است. بر اساس اين گزارش، ايران در ماه ژوئن برابر 
با خرداد 9۸ روزانه 2 ميليون و 2۶۰ هزار بشكه نفت توليد كرده كه اين 
رقم در ماه پيش از آن يعني مي )ارديبهشت 9۸( 2 ميليون و 3۶7 هزار 
بشكه در روز بوده است. متوسط توليد نفت ايران در سال 2۰۱۸ برابر 
با روزانه 3 ميليون و 553 هزار بشكه و در سال 2۰۱7 برابر با 3 ميليون 
و ۸۱3 هزار بشكه در روز بوده اس��ت. بر اساس اين گزارش، توليد نفت 
۱5 كشور عضو اين سازمان در ماه جوالي 2۰۱9 )تير 9۸( 29 ميليون 
و ۶۰9 هزار بشكه در روز عنوان شده است كه كاهش روزانه 24۶ هزار 
بشكه  اي نسبت به ماه ژوئن را نشان مي دهد. اوپك در ماه ژوئن 2۰۱9 
روزانه 29 ميليون و ۸55 بشكه نفت توليد كرده بود. عربستان نيز در ماه 
جوالي روزانه ۱34 هزار بشكه نفت كمتر توليد كرده و ميزان توليدش 
به 9 ميليون و ۶9۸ هزار بشكه رسيده است. ميزان توليد اين كشور در 

ماه ژوئن 9 ميليون و ۸32 هزار بشكه در روز بود. 
كشورهاي الجزاير، اكوادور، گينه، عراق، كويت و امارات افزايش توليد 

داشتند. بيشترين كاهش توليد به عربستان تعلق دارد. 
........................................................................................................................

افزايش تقاضاي ارز مجازي در چين 
تنش هاي تجاري بين امريكا و چين و ضعف ي�وآن باعث افزايش 
تقاضا براي ارز مجازي در بين س�رمايه گذاران چيني شده است. 
به گزارش رويترز، صرافان، محققان و واس��طه هاي معامالت تجاري 
مي گويند ش��اهد افزايش فعالي��ت در مراكز تج��ارت ارز مجازي در 
چين هس��تند. آنها مي گويند دالالن فرابورس كه به عنوان واسطه اي 
بين خريداران و فروش��ندگان عمل مي كنند، بيش از همه شاهد اين 
فعاليت ها بوده اند.  اندازه گيري مقدار تجارت ارز مجازي در چين يا هر 
جاي ديگري بسيار سخت اس��ت. در حالي كه مي توان كيف پول هاي 
ديجيتال مورد استفاده براي ارس��ال و دريافت سكه هاي مجازي را در 
تكنولوژي بالك چين رديابي كرد، مكان جغرافيايي فرس��تندگان را 
نمي توان پيدا كرد. ممنوعيت ارز مجازي توسط دولت چين در 2۰۱7 

نشان مي دهد كه اطالعات كمي در اين بخش در كشور وجود دارد. 
تأثير جنگ تجاري چين و امريكا بر اقتصاد چين و سقوط ارزش يوآن 
باعث شده برخي سرمايه گذاران پول خود را از يوآن به ارز مجازي منتقل 
كنند. اقتصاد چين به خاطر افزايش تنش هاي تجاري بين واشنگتن و 
پكن ضربه خورده است. اطالعات نشان مي دهد چين كندترين رشد را 
در توليد صنعتي طي ۱7 سال گذشته داشته كه نشان مي دهد عوارض 

بر تقاضا در دومين اقتصاد بزرگ جهان تأثير گذاشته است. 
هفته گذش��ته چين اجازه داد يوآن براي اولين بار از 2۰۰۸ تا س��طح 7 در 
برابر دالر پايين بيايد. امريكا پكن را به دستكاري ارز خود و تحت تأثير قرار 
دادن بازارها متهم كرده است. سقوط ارزش يوآن در ماه آگوست با افزايش 
7 درص��دي ارزش بيت كوين و افزايش 9 درصدي ارزش س��رمايه بازار ارز 
مجازي همزمان بوده است كه باعث ش��ده تحليلگران گمان كنند برخي 
سرمايه گذاران چيني در حال فروش يوآن و خريد ارز ديجيتال هستند.  در 
واقع بين يك يوآن ضعيف و يك بيت كوين قوي طي دوره هاي بي ثباتي پايين 
در بازارهاي ارز مجازي در سال جاري ارتباط وجود دارد. دالالن فرابورس 
محلي شاهد افزايش دو برابري مقدار تجارت ارز مجازي چيني ها طي سه ماه 
گذشته با افزايش جنگ تجاري بوده اند. براي سرمايه گذاران شخصي، تجارت 
ارز مجازي فرصتي است براي پول درآوردن از طريق واسطه گري بين يوآن، 

دالر هنگ كنگ و ارز مجازي تتر به پشتوانه دالر امريكا.

در حالي ك�ه برخي مس�ئوالن معتقدن�د افزايش 
ضريب برداش�ت ميادي�ن نفتي كش�ور نيازمند 
فناوري هايي اس�ت كه صرفًا كشورهاي خارجي 
در اختي�ار دارن�د، كارشناس�ان مي گوين�د 
اين مهم ب�ا تزري�ق گاز به ميادين ممكن اس�ت. 
به گزارش مهر، يكي از مهم ترين مباحثي كه از سال ها 
پيش تا ب��ه امروز تبدي��ل به يك اخت��الف فني ميان 
كارشناسان و وزارت نفت شده ، موضوع ضريب بازيافت 
مخازن نفتي است. وزارت نفت معتقد است براي افزايش 
ضريب بازيافت بايد از فناوري هاي روز اس��تفاده كرد 
درحالي كه كارشناس��ان بر اين باورند كه با بهره گيري 
از ظرفيت هاي بزرگي مانند تزريق گاز مي توان بدون 
صرف هزينه هاي س��نگين و قراردادهاي بزرگ، عدد 
ضريب بازياف��ت را افزايش داد. با توج��ه به اظهار نظر 
برخي مسئوالن سابق وزارت نفت درباره ضريب بازيافت 
ميادين نفتي كشور به نظر مي رس��د ارائه آمار و ارقام 
درباره ضريب بازيافت مخازن نفتي كشورهاي جهان 
تبديل به يك دس��تاويز براي برخي افراد ش��ده است. 
چنانچه طي سال هاي گذشته و با تدوين مدل جديد 
قراردادي به نام IPC مدام بر اين توهم تأكيد مي شود 
كه ضري��ب بازيافت مخازن نفتي اي��ران به دليل عدم 
دسترسي به فناوري هاي روز اندك است، درحالي كه 

ساير كشورها از وضعيت خوبي برخوردار هستند. 
   تأثي�ر مس�تقيم جن�س مخزن ب�ر ضريب 

بازيافت
يك كارشناس نفتي با اش��اره به اينكه در آمار گفته 
مي ش��ود ميانگين ضريب بازيافت كشور 24 درصد 
اس��ت، گفت: »اين عدد يك ميانگين اس��ت و براي 
س��اير كش��ورها نيز رقم هاي ديگر گفته مي ش��ود؛ 
به عنوان نمونه درباره عربستان اين رقم بين 34 تا 3۶ 
درصد است، اما متأس��فانه اين اختالف به عنوان يك 

عقب ماندگي براي كشور محسوب مي شود.« 
وي كه خواس��ت نامش در گزارش ذكر نشود، افزود: 

»اصوالً مقايسه ضريب بازيافت كشورها با يكديگر هيچ 
مبناي علمي و مهندسي ندارد، چراكه مخازن داراي 
تفاوت هاي چشمگيري هستند؛ بيشتر مخازن نفتي 
ايران كربناته و ش��كافدار اما مخازن نفتي عربستان، 
ماسه سنگي شني هس��تند و به همين دليل داراي 
ضريب بازيافت باالتري نس��بت به ايران هستند. در 
خود امري��كا نيز برخي مخازن زي��ر 5 درصد ضريب 
بازيافت دارن��د، درحالي كه اين كش��ور كمبودي در 

به كارگيري فناوري هاي روز ندارد. 
عربستان روزانه بيش از ۸ ميليون بشكه آب به مخازن 
خود تزري��ق مي كند و از نظر دسترس��ي به خدمات 
شركت هاي بزرگ مهندس��ي محدوديتي ندارد، اما 
با اين  وجود از روش��ي براي تثبي��ت و افزايش توليد 
استفاده مي كند كه ارتباط خاصي با فناوري هاي روز 
دنيا ندارد. ضمن آنكه عربس��تان با وجود دسترسي 
به همه نوع فناوري با رس��وايي بزرگي درباره كاهش 

معنادار توليد در بزرگ ترين ميدان نفت جهان يعني 
ميدان قوار مواجه شده است. 

   تزريق گاز، بهترين روش افزايش برداشت
به گفته متخصصان بهترين ابزار براي افزايش ضريب 
بازيافت تزريق گاز به مخازن اس��ت. ب��ا وجود اينكه 
بيشتر كارشناس��ان و مراكز پژوهش��ي از نقش مهم 
تزريق گاز به مخازن مي گويند، اما به نظر مي رس��د 
اين مهم جزو اولويت هاي اصلي وزارت نفت كشورمان 
نيست و وقتي درباره ضرورت تثبيت و افزايش توليد 
سؤال مي شود، با اين توجيه روبه رو مي شويم كه اين 
مهم تنها با حضور شركت هاي خارجي محقق مي شود. 
بر اس��اس مطالعاتي كه چندي پيش در شركت ملي 
نفت خيز جنوب انجام ش��د، تزري��ق گاز به  موقع و 
موردنياز به مخازن نفتي اين شركت موجب افزايش 
9/۱5 درص��دي ضريب بازيافت ش��ده ك��ه به اندازه 
برداش��ت حدود ۱7 ميليارد بش��كه نفت مي ش��ود. 

بر اساس بررسي هاي انجام ش��ده در اين گزارش اگر 
گاز الزم براي تزريق اختصاص نيابد، نه تنها افزايش 
برداش��تي در كار نخواهد بود، بلكه حدود 3 ميليارد 
بشكه نفت در دام مخزن گرفتار مي شود و ديگر قابل 
 استخراج نيس��ت و اين موضوع با قيمت فعلي نفت، 

حداقل ضرر ۱7۰ ميليارد دالري را به همراه دارد. 
   نروژ و چالش افزايش برداشت نفت

براي درك بهتر اين اعداد باي��د بدانيم كه كل توليد 
نفت ايران طي ۱۰5 س��ال اخير ح��دود 7۰ ميليارد 
بشكه بوده است. امروز كشورهاي نفتي جهان در حال 
واردات گاز هستند تا با تزريق به ميادين خود ضريب 
بازيافت خود را افزايش دهند، اما در ايران هيچ توجهي 
به اين موضوع نمي شود و مديران در حال سياه نمايي 
بوده و مدعي هس��تند كه به فناوري ه��اي روز دنيا 
دسترس��ي ندارند، درحالي كه اين فناوري ها اصوالً 
ارتباط زيادي ب��ه مخازن نفت اي��ران ندارند. در اين 
ارتباط بد نيست به خصوصيت ميدان نفتي اهواز اشاره 
كنيم؛ ضريب بازيافت مخزن آسماري ميدان اهواز 57 
درصد اس��ت، اما ۱۰ متر پايين تر از سنگ آسماري، 
مخزن بنگستان وجود دارد كه ضريب بازيافت آن 7 
درصد است؛ سنگ آسماري از جنس »ماسه سنگ« 
است و سنگ بنگس��تان از جنس »كربنانه«؛ تفاوت 
سنگ اين دو مخزن باعث مي شود ضريب بازيافت اين 

دو مخزن با يكديگر متفاوت باشد. 
افرادي كه عمان را ب��راي افزايش ضري��ب بازيافت 
مثال مي زنند كه با بهره گيري از شركت هاي خارجي 
توانس��ته ضريب بازيافت خود را افزاي��ش دهد، بايد 
اين نكته را ه��م بگويند كه در عم��ان و امارات براي 
افزايش ضريب بازيافت از تزريق گاز استفاده مي شود. 
وزارت نف��ت هم مي توان��د با رف��ع محدوديت هايي 
مانند خريد كمپرسور، احداث خط لوله و... كه اغلب 
محدوديت هاي سخت افزاري هستند ضريب بازيافت 

مخازن نفتي را افزايش دهد.

روايتيازدههاميليارددالرنفتیکهبرداشتنمیشود
تزريق گاز، بهترين روش افزايش ضريب برداشت نفت است

گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

135063515بورس اوراق بهادارتهران
121811107پارس سويچ 

3193215سيمان خوزستان
3161198آهنگري تراكتورسازي ايران 

147890سيمان مازندران 
236321353قندثابت خراسان 

8148388رادياتورايران 
240531145صنايع جوشكاب يزد

8638411كابل البرز
9502452توليدي چدنسازان

12341587نيروترانس 
7277346سرماآفرين 

4480213سيمان خوزستان
3536168سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

16388778داروسازي ابوريحان 
2193104پالسكوكار

2331110سيمان دورود
6617312صنعتي آما

167679نوسازي وساختمان تهران 
2732128بانك پارسيان 

10228479تراكتورسازي ايران 
14268666كاشي پارس 

15922738بيسكويت گرجي 
5940275گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8092373كيميدارو
20574947گروه صنعتي بوتان 

229581056ملي سرب وروي ايران 
3437157تجارت الكترونيك پارسيان

381271734لنت ترمزايران 
12965588حمل ونقل توكا

141864صنايع ريخته گري ايران 
3023135سيمان صوفيان 

5636251ايران خودرو
17957796المپ پارس شهاب 

5358237 ايران دارو
7521332صنايع سيمان دشتستان

4600203آهنگري تراكتورسازي ايران 
3679162الكتريك خودروشرق 

3503154توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
3187140سيمان شاهرود

4730207توريستي و رفاهي آبادگران ايران
3588157سرمايه گذاري اعتبارايران

3419148سيمان داراب 
127955پارس خودرو
3555152فنرسازي زر

7797333داروسازي امين 
199385مهركام پارس 

14385613ايران تاير
4602196دارويي لقمان 

9319392سامان گستراصفهان 
11675487لوله وماشين سازي ايران 

7680316كاشي سعدي 
480171969دشت مرغاب 

200282بيمه البرز
7813318ايران ياساتايرورابر

3846156قطعات اتومبيل ايران 
7853318سيمان تهران 

264421066سيمان سفيدني ريز
10909438پاكسان 

4889196سيمان اروميه 
2500100سيمان شمال 

158063سرمايه گذاري خوارزمي
12971513كنترل خوردگي تكين كو

187974سيمان سپاهان 
14074554توليدمواداوليه داروپخش 

444451742معدني دماوند
2669103سيمان مازندران 

186972ليزينگ صنعت ومعدن 
3643140چرخشگر

6080233توليدي كاشي تكسرام 
6081231لعابيران 

8992340بين المللي محصوالت پارس 
5475207مهندسي نصيرماشين 

3866146پستبانكايران
6752254صنايع كاشي وسراميك سينا

130349زامياد
24514913پارس دارو

20072742حمل و نقل پتروشيمي)سهاميعام
3358118بيمه آسيا

4435153رينگ سازي مشهد
252186كمباين سازي ايران 

4615156سيمان كرمان 
159954سايپا

3795128مخابرات ايران
4188141 داروسازي زهراوي 

16812563دارويي رازك 
206169ليزينگ ايرانيان

24345815پارس سرام 
222073بانك سينا

3755123سيمان فارس وخوزستان
9594314افست 

13324435سيمان آرتااردبيل
260384سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

10364334گروه صنعتي سپاهان 
18010573سيمان خاش 

5388165داروسازي كوثر
301387محورسازان ايران خودرو

136539سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
315090سرمايه گذاري بهمن 

197854سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
6070164سيمان هرمزگان 

412171113سازه پويش 
179646سيمان شرق 

5435138صنايع شيميايي فارس 
151538ليزينگ رايان سايپا

4815118سرمايه گذاريصنعت نفت  
7063168داروسازي زاگرس فارمدپارس

126830سرمايه گذاري سايپا
19644452سيمان اصفهان 

176740تامين سرمايه اميد
12793286پارس الكتريك 

4721103داروسازي روزدارو
162235بين المللي توسعه ساختمان

11580244سيمرغ
456495تكنوتار

11094228مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
45723887صنايع شيميايي سينا

14225262قندنيشابور
371368كارت اعتباري ايرانكيش

284052ايركاپارتصنعت
8833161پتروشيمي مبين

13898252آسان پرداخت پرشين
11078191داروسازي اسوه 

6170106موتورسازان تراكتورسازي ايران 
21545360ايران مرينوس 
417169حفاري شمال

7104117سبحاندارو
187830سرمايه گذاري شاهد

188730گروه بهمن 
13790215گلتاش 

257740گروه پتروشيمي س.ايرانيان
15804245داروسازي سينا

30600469البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
264938سيمان كردستان

12329169شهدايران 
24899339پااليش نفت تبريز

439358فوالدكاوه جنوب كيش
10608137س.صنايع شيميايي ايران

563970سرمايه گذاري پارس توشه 
290835 گروه صنايع بهشهرايران 

691482پمپ سازي ايران 
17002197پتروشيميخراسان

173220ليزينگ ايران 
241327تامين سرمايه نوين

36179381كشت وصنعت چين چين
812983فوالدخوزستان

307231بيمه ما
49011494معادن بافق 

27404273داروپخش )هلدينگ 
550354گروه دارويي سبحان

39593376گلوكوزان 
19285181شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

امكان صادرات منسوجات نبافته فراهم شد
بزرگ ترين توليدكننده منسوجات نبافته در كشور با ظرفيت 9 هزار 
تن در س�ال با حضور وزير صنعت در همدان آغاز ب�ه كار كرد. بدين 
ترتيب با بهره برداري از اين طرح توس�عه، مجموع ظرفيت توليدي 
مجتمع صنعتي بافتينه و بافتسان به 94 هزار تن در سال خواهد رسيد. 
به اين ترتيب مجموعه صنعتي مذكور نياز بال��غ بر 3 هزار واحد توليدي در 
صنايع پايين دستي از جمله صنايع پزش��كي ) لباس هاي بيمار و اتاق عمل 
ماس��ك و كاله هاي يكبار مصرف(، بهداش��تي )پوش��ك و نوار بهداشتي(، 
فيلتراسيون، كشاورزي، صنايع بسته بندي، مبلمان و.... را تأمين مي كند. 
رضا رحماني، وزير صنعت و معدن و تجارت كه براي پيگيري پيشرفت اجراي 
طرح توسعه مجتمع بافتينه و بافتسان و رفع مشكالت آن در شهرستان مالير 
حضور پيدا كرده بود در پاسخ به هدف وزارتخانه از اين بازديد اعالم كرد كه 
وزارت صمت تمام تالش خود را به كار بسته است تا مشكالت توليدكنندگان 
فعال و موفق كشور از جمله تأمين ارز براي واردات ماشين آالت خود را مرتفع 
كند و با پيگيري مداوم سعي مي كند برنامه هاي توسعه در اين مجتمع موعد 
تعيين شده آماده بهره برداري گردد. مجموع كل سرمايه گذاري ارزي مجتمع 
صنعتي بافتينه و بافتسان با احتساب طرح هاي توسعه در دست اجرا بالغ بر 
۱5۰ ميليون دالر است كه با راه اندازي اين طرح توسعه، كشور نه تنها بي نياز 
از واردات خواهد شد، بلكه به باشگاه صادركنندگان نيز وارد شده و از ظرفيت 

مازاد خود در راستاي افزايش ارزآوري استفاده خواهد كرد. 
اين ام��كان با اس��تفاده از جديدتري��ن فن��اوري روز دنيا و اس��تفاده از 
سيستم هاي هوش��مند كنترل و بهينه س��ازي مصرف انرژي، راندمان 

ماشين و تعيين كيفيت پارچه فراهم شده است.


