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تریبون         

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی:

تفاهم نامه ایران و عربستان مهم ترین واقعه  
ژئوپلیتیک خاورمیانه است

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی گفت: 
تفاهم نامه ۱۲ مارس جمهوری اسالمی 
ای��ران و عربس��تان س��عودی در پکن 
مهم ترین واقعه  ژئوپلیتیک خاورمیانه در 
س��ال های اخیر و تأثیرگذارترین حادثه 
برای بازار جهانی نفت و اوپک در س��ال 

۲۰۲۳ است.
فریدون برکش��لی در گفت وگو با شانا در این باره اظهار کرد: تفاهم نامه 
۱۲ م��ارس جمه��وری اس��المی ای��ران و عربس��تان س��عودی در پکن در 
 س��طوح حاکمیتی از س��وی ایران و عربس��تان به امضا رسید و نشان از یک 

تحول دامنه دار در شرایط خاورمیانه و منطقه خلیج فارس دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه ۱۲ مارس نقط��ه عطف ورود چین ب��ه ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و به حاشیه کشیده شدن، آمریکا و اتحادیه اروپا به شمار می آید، 
افزود: البته ادامه مس��یر به عهده دس��تگاه های اجرایی کشورهاست که الزم 

است با دقت مورد توجه قرار گیرد.
این کارش��ناس ارش��د اقتصاد انرژی تصریح کرد: تا آنجا که به سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و بازار جهانی نفت و گاز مربوط می شود، 
قدرت در بازارهای جهانی از سرچاه بیرون می آید، از این رو بدون بشکه های 
آماده به صدور و تنها بر پایه ظرفیت و دسترسی های بالقوه، امکان تأثیرگذاری 
مؤثر در بازار میسر نیست، البته بازار جهانی نفت، واکنش آنی به این توافق 
نش��ان داد.برکش��لی با بیان اینکه این توافق در این مقطع جنبه ژئوپلیتیک 
داش��ته اس��ت، اظهار کرد: در بروکس��ل هم به همان اندازه، سیاستمداران 
یکدیگر را به بی کفایتی در تحقق این ابتکار متهم می کنند که در دهلی نو، 
این حرکت فصلی نو و مهم را در س��ال های پیش رو خواهد گشود و در این 

بازی، خاورمیانه برنده بزرگی محسوب می شود.

بانک مرکزی: بخش نفت و گاز در پاییز باالترین 
رشد اقتصادی را ثبت کرد

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی گروه نفت و گاز در ۳ ماه پاییز 
و ۹ ماه سال ۱۴۰۱ باالترین رشد اقتصادی را ثبت کرده است.

به گزارش ش��انا، مطابق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی گروه نفت 
و گاز در ۳ ماهه پاییز ۱۴۰۱ و ۹ ماهه امس��ال به ترتیب ۱۵.۴ و ۹.۳ درصد 
بوده که باالترین رش��د اقتصادی در بازه مورد اشاره است و بخشی از آن در 

نتیجه تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام است.
ش��ایان یادآوری اس��ت که در س��ال ۱۴۰۱، ۳۱ ط��رح کالن نیمه تمام 
وزارت نفت با مجموع س��رمایه گذاری بالغ بر ۱۲ میلیارد دالر تکمیل ش��ده 
و به بهره برداری رس��یده اس��ت. این طرح ها در بخش باالدست صنعت نفت 
مانند توس��عه میدان های نف��ت و گاز، انتقال گاز و گازرس��انی، جمع آوری 
گازهای مش��عل و زنجیره پایین دست این صنعت مانند طرح های پاالیشی و 

پتروشیمی قرار داشته و در تمام پهنه کشور گسترده شده اند.

خبــر

سخنگوی دولت:

افزایش قبض گاز مشترکان پرمصرف به حکم 
قانون مصوب مجلس بوده است

س��خنگوی دول��ت گف��ت: افزایش 
قیم��ت گاز طبق قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
تنه��ا ب��رای ۲ درصد از کل مش��ترکان 
اعمال ش��ده و این قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی است و دولت فقط آن را 

اجرا می کند.
 ب��ه گزارش ش��انا ب��ه نق��ل از ایرنا، 

علی بهادری جهرمی در نشست خبری در مورد پروژه های شاخص در حوزه نفت 
و گاز به افتتاح فاز ۱۴ پارس جنوبی و راه اندازی نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی 
در ونزوئال اشاره کرد و احیای روابط سیاسی با عربستان بعد از ۷ سال، افزایشی 
شدن روابط تجاری با همه همسایگان و پیوستن به پیمان همکاری شانگهای را 

از دستاوردهای دولت در حوزه سیاست خارجی در امسال دانست.
وی همچنین درباره پرسشی مبنی بر افزایش گازبهای مشترکان خانگی 
توضیح داد: افزایش قبوض مربوط به پر مصرف ها بوده و این در حالی است 
که قالب مصرف کنندگان که حدود ۶۰ درصد آن ها می شود، منطبق بر الگو 
مصرف می کنند و حدود هفت س��ال است که هیچ افزایش قیمتی برای این 
دسته اعمال نشده است و آنهایی که مازاد بر الگو مصرف می کنند نیز طبق 

آیین نامه دولت، الزاما جز دسته پرمصرف ها نمی شوند.
سخنگوی دولت افزود: حدود دو درصد مصرف کنندگان هستند که جز 
پر مصرف های کش��ور قرار می گیرند که آنها دو بخش شده اند، کسانی که به 
واس��طه حضور در مناطق س��رد یا مناطق محرومی که زیرساخت های الزم 
برای کنترل مصرف را نداشتند و با سرمای هوا ناچار به افزایش مصرف شدند 

و دولت تخفیفی برای این چند ماه برای آنها در نظر گرفت.
به��ادری جهرمی درباره دس��ته دوم توضیح داد: این دس��ته در نهایت 
پرمصرف ها هستند که افزایش قیمت برای آنها اعمال شده است و این حکم 
در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس به دولت تکلیف ش��ده بود و در قانون ۱۴۰۲ 
نیز قانون گذار همان را تکرار کرده اس��ت و س��رانجام باید به تأیید ش��ورای 

نگهبان برسد و معلوم نیست نهایی شود.
وی با اش��اره به نگرانی نمایندگان مجلس از افزایش گازبهای مشترکان 
گفت: اگر چنانچه قانون گذار نظری درباره  قبوض آب، برق و گاز دارد، توجه 
نماین��دگان مجلس را به حکم قانونی جل��ب می کنم و به طور طبیعی دولت 

مجری قوانین مصوب مجلس است.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به توافق ایران 
و عربس��تان برای از س��رگیری مذاکرات، ارزیابی دولت از چشم انداز توسعه 
روابط دو کش��ور در ایجاد ثبات منطقه ای و توسعه اقتصادی چیست، افزود: 
این رویداد و احیای روابط دو کشور نشان داد حل مسائل منطقه ای و جهانی 
صرف��اً از مس��یر غرب نمی گ��ذرد و ما قباًل یک خطای راهب��ردی در عرصه 
سیاست خارجی داشتیم که باید با تغییر آن خطا، به دستاوردهای متعدد و 

مختلفی در حوزه های مختلف دست یافت.
به��ادری جهرم��ی تصریح کرد: سیاس��ت خارج��ی این دول��ت از ابتدا 
توس��عه روابط همسایگی و اولویت بخشی به سیاست دیپلماسی منطقه ای و 
همسایگی بوده و این اتفاق اخیر در همین راستا بود و دیدید که کشورهای 

منطقه هم از این احیای روابط استقبال کردند.

 ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماونداداره 
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    21/10/1401ورخ م 140160301058002343برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضـي آقـاي مجيـد    

 صـادره از  0439093589كـد ملـي    1077عابديني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 
مترمربع  52/1442گ يك قطعه باغ با بناي احداثي در آن به مساحت دماوند در ششدان

اصلي واقع در جيالرد خريداري برابر مبايعه نامه عادي مـع    71فرعي از   449پالك 
. گرديـده اسـت   الواسطه از مالك رسمي اقاي سيد رحمت اله فرزند سيد عباس محرز

روز آگهـي مـي شـود     15نوبـت بـه فاصـله     دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند   

را بـه ايـن اداره    ماه اعتراض خـود  مي توانند ازتاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو
تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت    پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از  تسليم و

نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت مـذكور و   را مراجع قضايي تقديم  خود
 .عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش    -511/967الف /م
 

 وزه ثبت ملك دماونداداره ثبت اسناد وامالك ح
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    15/09/1400مورخ  140060301058001768برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضـا   واحد

صادره از  0064098311كد ملي  3045منصوري نژند فرزند محمود بشماره شناسنامه 
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناي احـداثي در   تهران به مقدار سه دانگ مشاع از

 اصـلي واقـع در    114فرعـي از    185مترمربع ششدانگ پـالك   9785آن به مساحت 
مرانك خريداري برابر مبايعه نامه عادي و تقسيم نامه مع الواسطه از مالك رسمي آقاي 

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب       . گرديده است مد حسن علوي محرزميرزا مح
روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت بـه صـدور    15دردونوبت به فاصله 

تاريخ انتشار اولين اگهي بـه   سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
رسيد ظرف مدت يكماه  پس از اخذ مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و

را مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اسـت   تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خوداز 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيـت   

 .صادر خواهد شد
 25/12/1401: نوبت اول تاريخ انتشار

 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم
 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند    ش -514/970الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 تمانهاي فاقد سند رسميوضعيت ثبتي و اراضي و ساخ
هيات اول موضـوع قـانون    15/09/1400مورخ  14006030058001769برابر راي شماره  

ثبتـي   تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحـد 
حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي منصـوري نژنـد   

صادره از تهران به مقدار سه   0055209671كد ملي  4245بشماره شناسنامه فرزند محمود 
 9785دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناي احـداثي در آن بـه مسـاحت    

اصلي واقع درمرانك خريـداري برابـر مبايعـه      114فرعي از  185مترمربع ششدانگ پالك 
 ك رسمي آقاي ميرزا محمد حسن علوي محـرز نامه عادي و تقسيم نامه مع الواسطه از مال

        روز آگهـي  15لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب دردونوبـت بـه فاصـله      . گرديده است
مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضـي اعتراضـي داشـته    

به ايـن اداره  را  ماه اعتراض خود تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو باشند مي توانند از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خـودرا  ت يكماه از تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مد

مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عـدم وصـول   
 .اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 25/12/1401: نوبت اول تاريخ انتشار
 14/01/1402:متاريخ انتشار نوبت دو

 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش     -515/971الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    02/10/1401مورخ  140160301058002080برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خـانم فاطمـه   واحدثبتي 

صادره از تهران  0050353071كد ملي  2324دست مزد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
مترمربع پالك  07/383در ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 

كيت  رسمي و مشاعي متقاضـي  اصلي واقع دركيالن  از تمامي مال  75فرعي از   224
روز  15نوبت بـه فاصـله    دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در. گرديده است محرز

آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
را به  ماه اعتراض خود تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو داشته باشند مي توانند از

تـاريخ تسـليم اعتـراض    پس از اخذ رسيد ظرف مـدت يكمـاه از    تسليم و اين اداره
دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مـدت  

 .مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول

 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم
 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش    -516/972الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميوضعيت 
هيـات اول موضـوع    23/10/1401مورخ  140160301058002371برابر راي شماره  

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي كشت صنعت  واحد

در ششدانگ يك قطعه باغ مشجر بـه   10101751827م بشماره شناسه ملي دشت گلفا
مالكيـت   اصلي واقع در جابان از   92فرعي از   702مترمربع پالك  292587مساحت 

 دو لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در . رسمي و مشاعي متقاضي محرزگرديده است
ت به صـدور سـند   روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسب 15نوبت به فاصله 

تاريخ انتشار اولين اگهي به مـدت   مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
پس از اخذ رسيد ظرف مـدت يكمـاه از    ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و دو

را مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در  تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر صورت انقضاي مدت 

 .خواهد شد
 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول

 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم
 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند ش   -517/973الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 عيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي هيات موضوع قانون ت

 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 آئين نامه قانون تعيين تكليف  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 

 وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هيـات اول موضـوع    15/10/1401مورخ  140160301058002243برابر راي شماره  

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسـمي مسـتقر در   قانون تعيين تكليف وضعيت 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي كشت صنعت 

در ششـدانگ يـك قطعـه بـاغ بـه       10101751827دشت گلفام بشماره شناسه ملـي  
اصـلي واقـع در جابـان  از      92فرعـي از    702مترمربع پالك  52/291240مساحت 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب       . رسمي  متقاضي محرزگرديده است  مالكيت

روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت بـه صـدور    15دردونوبت به فاصله 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي بـه  

ز اخـذ رسـيد ظـرف مـدت     مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس ا
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتـراض طبـق مقـررات سـند     

 .مالكيت صادر خواهد شد
 25/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول

 14/01/1402:تاريخ انتشار نوبت دوم
 سيد مهرداد صفائي  -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوندش   -518/974الف /م
 

شرکت پتروشیمی خوزستان که در سال های اخیر 
بر ارتباط و همکاری دوجانبه با مش��تریان با هدف رفع 
نیازهای مش��تریان و بهبود محص��والت خود تمرکزی 
ویژه  کرده اس��ت، موفق به دریافت تندیس طالیی سه 

ستاره یکصد واحد مشتری مدار شد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی 
خوزس��تان، س��ومین جش��نواره مل��ی یکص��د واحد 
مشتری مدار با حضور برترین شرکت های مشتری مدار، 
به منظور ارزیابی و معرفی سازمان های مشتری مدار در 

سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.
در این جش��نواره شرکت پتروشیمی خوزستان در 

حالی به پاس مش��تری مداری  موفق به دریافت تندیس 
طالیی س��ه س��تاره ش��د که به عنوان تنها تولیدکننده 

پلیمرهای مهندس��ی )پلی کربنات و اپوکس��ی رزین(، 
مش��تری را س��رمایه خود می داند و ب��اور دارد تغییر و 
پیشرفت و نوآوری س��رانجام باید برای مشتری نتیجه 

داشته باشد.
در ای��ن آیین، مدیران برخی دس��تگاه های دولتی، 
همچنی��ن کارآفرین��ان واحدهای تولی��دی و مدیران 
بنگاه ه��ای اقتصادی بخ��ش خصوصی ضم��ن تبیین 
اهمیت مش��تری مداری برای تقویت بخ��ش اقتصاد و 
کمک به بهین��ه کردن کیفیت محص��والت تولیدی و 
خدمات، ب��ه انتقال تجربه های خ��ود در زمینه ارتقای 

رضایت مشتری پرداختند.

تندیس طالیی ۳ ستاره، حاصل مشتری مداری 
پتروشیمی خوزستان

با استفاده از فناوری بومی شرکت های دانش بنیان ایرانی؛

قراردادهای مرحله دوم طرح احیای 
چاه های کم بازده نفتی کشور امضا شد

دومین مرحل��ه از ق��رارداد احیای 
چاه های نفتی کش��ور ب��ا امضای رئیس 
پ��ارک فن��اوری و ن��وآوری نف��ت ب��ه 
نمایندگی از ش��رکت ملی نفت ایران و 
نماینده چهار شرکت دانش بنیان ایرانی 

امضا شد.
به گزارش ش��انا، محمداس��ماعیل 
کفایتی در حاش��یه آیی��ن امضای چهار 
قرارداد طرح احیای چاه های نفت کشور 
با بیان اینکه تعدد شرکت های متقاضی 
داخلی ب��رای احی��ای چاه ه��ای نفت، 
روند بررسی این ش��رکت ها رو طوالنی 
می کند، گفت: بر اساس قراردادهایی که 
امروز امضا شد، قرار است فناوری های نو 
و خوبی برای احیای چاه های نفت به کار 
رود که حتی قابلیت اس��تفاده از آنها در 
چاه های در حال تولید کنونی به منظور 

افزایش تولید نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بالفاصله پس 
از امضای قرارداده��ای احیای چاه های 
نفت باید کارهای پژوهش��ی و عملیاتی 
روی چاه ه��ای بس��ته و کم  ب��ازده آغاز 

ش��ود، افزود: ه��ر چاهی ک��ه زودتر به 
تولید اقتصادی برس��د ش��رکت مجری 
دانش بنی��ان نیز زودتر منتف��ع خواهد 

شد.
رئی��س پارک فن��اوری و ن��وآوری 
نفت اظهار کرد: امس��ال همکاری خیلی 
خوبی میان پارک فناوری صنعت نفت و 
شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت 
نفت شکل گرفت. پروژه احیای چاه های 

نفت فرصتی استثنایی برای شرکت های 
روی  کار  ب��رای  داخل��ی  دانش بنی��ان 
چاه ه��ای نفت ایران برای نخس��تین  بار 

ایجاد کرده است.
کفایتی در ادام��ه با تأکید بر اینکه 
امیدواری��م با هزینه ای کم بتوانیم تولید 
نفت از چاه های بسته و کم بازده صنعت 
نف��ت کش��ور را افزایش دهی��م، گفت: 
با توج��ه به وجود بی��ش از ۷۰۰ حلقه 

چاه کم بازده نفت در کش��ور در صورت 
اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت 
می ت��وان تولید نفت از ای��ن چاه ها را به 
س��االنه ۸۰ میلیون بش��که افزایش داد 
ت��ا خونی تازه در رگ ه��ای دانش بنیان 

صنعت نفت جریان یابد.
بر اساس این گزارش، امروز شرکت 
فناوری های همیار مهندس��ی  توس��عه 
ب��ا فناوری ش��کاف گازی ب��ا پراپلنت ، 
ش��رکت پترو اطلس زاگرس با فناوری 
اس��تفاده از س��یال کامپوزیتی، شرکت 
زیما توس��عه پارس��یان کیش با فناوری 
 اس��تفاده از تزریق ژل پلیمری و شرکت 
هیربد نی��رو با اس��تفاده از فناوری های 
قرارداده��ای  پلیم��ری  ژل  تزری��ق 
جداگانه ای را با ش��رکت ملی نفت برای 
احیای چاه های پلنگان یک، چهار بیشه 
درود   ،۱۹۱ م��ارون   ،۱۵۹ م��ارون   ،۲ 
۱۳۰ و E۲p۵ با دس��تمزدهای مختلف 
امضا کردند تا در آینده ای نزدیک مشکل 
کاهش فشار تحتانی و افزایش تولید آب 

در این چاه ها را بر طرف کنند.


