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اخبار

 2ماهه نخست  1401اعالم شد:

افزايش  41درصدي توليد
کنسانتره زغال سنگ ايميدرو

توليد کنسانتره زغال سنگ ايميدرو طي  2ماهه نخست امسال،
 41درصد افزايش يافت.شرکت زير مجموعه ايميدرو طي ماه هاي
فروردين و ارديبهشت 118 ،هزار و  971تن کنسانتره زغال سنگ
توليد کرد .اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 84 ،هزار و 116
تن بود.از اين ميزان ،شرکت هاي «زغال سنگ طبس» 105 ،هزار
و  295تن و «زغال سنگ البرز مرکزي» 13 ،هزار و  676تن توليد
کردند.همچنين ،شرکت هاي زيرمجموعه ايميدرو طي  2ماهه
نخست  1401حدود يک ميليون و  815هزار و  338تن کانسنگ
زغال سنگ استخراج کردند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال
گذشته ( 230هزار و  418تن) 688 ،درصد رشد نشان مي دهد.از
اين ميزان« ،مجتمع زغال سنگ طبس» يک ميليون و  516هزار
و  116تن« ،شرکت زغال سنگ طبس»  281هزار و  234تن و
«شرکت زغال سنگ البرز مرکزي»  17هزار و  988تن استخراج
کردند.ميزان ارسال کنسانتره به شرکت هاي داخلي طي  2ماهه
امسال نيز با  7درصد افزايش ،از  106هزار و  718تن به  114هزار
و  687تن افزايش يافت.
در پتروشيمي ايالم انجام شد:

رونمايي از کتاب جامع آزمايشگاه در صنايع
نفت ،گاز و پتروشيمي

در آييني و با حضور مديرعامل شرکت پتروشيمي ايالم از
«کتاب جامع آزمايشگاه در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي »رونمايي
شد.حسن نجفي سمناني در اين آيين گفت :ممارست و کوشش
علمي دکتر قبادي و همکاران ايشان در تاليف اين کتاب ارزشمند
 ،جهاد علمي و خدمتي ماندگار در صنعت پتروشيمي است.وي
با تمجيد از اين دستاورد جامع پژوهشمحور در حوزه آزمايشگاه
و صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي ادامه داد :تأليف اين کتاب ،استمرار
موفقيتهاي فرزندان استان و برگ زريني در تاريخ پتروشيمي ايالم است.
کتاب جامع آزمايشگاه در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي با تالش دکتر
مسعود قبادي از همکاران واحد آزمايشگاه پتروشيمي ايالم و دکتر طوبي
ذوالفقاري چاپ شده است که تلفيقي از  10کتاب جامع شامل مباحث
اساسي در منابع گاز و پتروشيمي ،مباحث ايمني ،شرح فرايندي ،مباحث
تخصصي شيمي ،محلولسازي متدها ،استانداردهاي آزمايشگاهي و شرح
کامل دستورالعملهاي آناليزي است.دکتر مسعود قبادي کارگر نمونه
پتروشيمي ايالم در سال  1401و فارغالتحصيل ممتاز مقاطع ارشد و
دکتري شيمي معدني است که داراي  7جلد تاليف و ترجمه کتاب
علمي  18 ،مقاله بينالمللي  ISIو  4مقاله در کنفرانس ملي و بيش از 16
( )Ceritificateتخصصي است.

تاپيکو ،غول سرمايه گذاري کشور سهامدار
بزرگترين واحد يوتيليتي کشور شد

هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي تامين (تاپيکو) ،با خريد سهام
پتروشيمي دماوند (دماوند انرژي عسلويه) در زمره دارندگان سهام
يوتيليتي کشور قرار گرفت و بعنوان بزرگترين و اولين هلدينگ چند
محصولي صنعت پتروشيمي و نفت و گاز در کشور ،سبد توليدات
خود را تکميل نمود ،.اين اقدام موثر مديريت شستا و تاپيکو،گامي
اثربخش در راستاي افزايش ثروت سهامداران آن مي باشد و در آينده
بعنوان يک سرمايه گذاري امن و پايدار براي ايشان تبديل خواهد شد
و يک حرکت بنيادي در بازار سرمايه خواهد بود.اين مجتمع بزرگ
بهعنوان يوتيليتي متمرکز سايت دو منطقه پارس جنوبي ،تامين
کننده برق ،آب ،بخار ،اکسيژن و گاز  25شرکت و طرح پتروشيمي
اين منطقه در عسلويه مي باشد.

4
کاهش  330هزار بشکهاي فروش نفت عربستان به اژدهاي زرد

انرژی

حفظ سهم ايران در بازار نفت چين

اگرچه صادرات نفت روسيه به چين در ماه گذشته ميالدي  390هزار
بشکه بيشتر شده اما در همين زمان صادرات نفت عربستان به کشور اژدهاي
زرد  330هزار بشکه کاهش داشته و اين در حالي است که سهم ايران از بازار
نفت چين حفظ شده است.
اداره کل گمرک چين آمار واردات نفت خود را منتشر کرد .آماري که
نشان ميدهد اگرچه صادرات نفت روسيه به چين در ماه مي در مقايسه با ماه
قبل از آن  330هزار بشکه افزايش داشته ،اما سهم ايران از بازار نفت چين
را نگرفته است.اين در شرايطي است که صادرات نفت عربستان به چين در
همين مدت ،کاهش  330هزار بشکهاي را نشان ميدهد.
بر اساس آماري که توسط رويترز منتشر شده ،ايران در ماه گذشته
ميالدي (ماه مي) حدود  7درصد از واردات نفت چين را به خود اختصاص
داده است .با توجه به آنکه مجموع واردات نفت به چين در ماه مه ،حدود 12
درصد در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد کرد و به  10.8ميليون بشکه
در روز رسيد ،ايران در اين ماه ،بيش از  750هزار بشکه در روز نفت به چين
صادر کرده است.
نکته مهم در اين بين آن است که روسيه با توجه به تحريم نفت خود
توسط اتحاديه اروپا ،بازار صادراتي نفت خود را تغيير داده و به سمت آسيا
تمايل پيدا کرده است.
پيش از اين نيز اعالم شده بود که صادرات نفت روسيه به هند افزايش
چشمگيري به ثبت رسانده است .بر اساس اعالم اداره کل گمرک چين،
صادرات نفت روسيه به چين در ماه مه نسبت به مدت مشابه پارسال (مي
 55 ،)2021درصد افزايش يافت و با کنار زدن عربستان سعودي ،بزرگترين
صادرکننده به چين شد.
آمارها همچنين نشان ميدهد روسيه در ماه مي امسال ،روزانه معادل

 1.98ميليون بشکه نفت به چين از مسير خط لوله و يا با نفتکش صادر کرده
است .اين در حالي است که صادرات نفت روسيه به چين در ماه قبل از آن
(آوريل  1.59 )2022ميليون بشکه در روز بوده که حدود  25درصد افزايش
را به ثبت رسانده است.
در مقابل ،عربستان سعودي با سقوط به جايگاه دوم تامين کننده نفت
چين ،با کاهش  18درصدي در صادرات نفت خود به کشور اژدهاي زرد
روبهرو شد .عربستان در حالي در ماه مي امسال روزانه  1.84ميليون بشکه
نفت به چين صادر کرده که اين رقم در ماه قبل از آن  2.17ميليون بشکه
در روز بوده است.
آمار گمرکي چين همچنين نشان ميدهد با وجود تحريمهاي آمريکا
عليه ايران ،چين به خريد نفت ايران ادامه داده است که معادل  7درصد از کل
واردات نفت به چين را تشکيل ميدهد.

سخنگوي صنعت برق؛ خاموشي هاي به دليل ناترازي برق نيست

سخنگوي صنعت برق گفت :خوشبختانه تاکنون برنامه اي مبني بر خاموشي برنامه ريزي شده اي در دستور کار
قرار نگرفته و اگر خاموشي وجود داشته ناشي از حوادث طبيعي يا آسيب تجهيزات در حين برق رساني است.
در روزهاي گذشته و با افزايش دماي هوا ،مصرف برق افزايش قابل توجهي يافته است .روز گذشته مصرف برق به
رقم  63هزار مگاوات رسيد که نسبت به سال گذشته  4.6درصد افزايش يافته است.
در تابستان امسال به گفته همايون حائري ،معاون وزير نيرو در امور انرژي  6هزار مگاوات به ظرفيت توليد شبکه
اضافه شده است .در سمت مديريت تقاضا هم برنامههايي نظير تغيير ساعت اداري ،تغيير تعرفه مصرف برق و طرحهاي
تشويقي صنايع و کشاورزي در دستور کار قرار گرفته است .با اين وجود همچنان اين سوال مهم اين است آيا وزارت
نيرو ميتوان آزمون سخت تابستان امسال را با موفقيت و بدون خاموشي پشت سر بگذارد؟
در همين رابطه مصطفي رجبي مشهدي ،مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
براي بيشترين سناريو رشد مصرف برق برنامه ريزي کردهايم .در واقع اگر در سالهاي گذشته به طور متوسط ساليانه
چهار تا پنج درصد رشد داشتهايم ،براي امسال تا  6درصد افزايش مصرف را پيش بيني کردهايم.
وي افزود :در واقع از يک سمت که برنامههاي افزايش توليد نيروگاههاي موجود و احداث نيروگاههاي جديد و از
طرفي مديريت مصرف انجام دادهايم و انشاهلل نبايد مشکل جدي داشته باشيم .البته به خيلي عوامل بستگي دارد ،از
جمله دماي هوا.
سخنگوي صنعت برق تصريح کرد :خوشبختانه تاکنون برنامهاي مبني بر خاموشي برنامه ريزي شدهاي در دستور
کار قرار نگرفته و اگر قطعي يا خاموشي وجود داشته ناشي از حوادث طبيعي يا آسيب تجهيزات در حين برق رساني
است.
رجبي مشهدي با بيان اينکه امروز اسامي ادارات پرمصرف شهر تهران اعالم شد ،افزود :هدف گذاري کردهايم
حداقل هزار مگاوات از محل ادارات پرمصرف صرفه جويي شود و اميداوريم بيش از اين هم محقق شود .طبق گزارش
همکاران در ادارات دولتي و غير دولتي و نهادهاي آموزشي صرفه جويي روند خوبي صورت گرفته است.
الزم به ذکر است امروز ادارات مرکز مخابرات استان تهران ،جهاد دانشگاهي صنعتي شريف ،بانک کشاورزي
(سرپرستي) سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،سازمان راهداري و حملونقل جادهاي ،نمايشگاههاي
بينالمللي ايران ،اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و ساختمان مرکزي بانک تجارت بهعنوان تداوم دهنده رفتار پر مصرفي
قطع برق شدهاند.

واردات از مالزي که اغلب بهعنوان نقطه انتقال نفت ايران و ونزوئال در
دو سال گذشته مورداستفاده قرار ميگرفت ،به  2.2ميليون تن رسيد که در
مقايسه با آوريل (ماه گذشته) ثابت بود اما بيش از دو برابر سال قبل بوده
است.
اگرچه مالزي به عنوان واسطه فروش نفت ايران و ونزوئال به چين عنوان
ميشود اما آمار چين نشان ميدهد که واردات نفت چين از ونزوئال صفر
بوده و شرکتهاي نفتي دولتي از اواخر سال  2019به دليل واهمه از نقض
تحريمهاي ثانويه آمريکا ،از خريد نفت اين کشور آمريکاي جنوبي خودداري
کردهاند؛ بنابراين افزايش  112درصدي صادرات نفت از مالزي به چين در ماه
مي  2022در مقايسه با ماه مي  2021بيشتر مربوط به افزايش سهم ايران در
بازار چين است.شرکتهاي دولتي چين از جمله غول نفتي سينوپک و ژنهوآ
اويل ،تحت تأثير تخفيفهاي چشمگيري که مسکو پس از تحريم خودخواسته
مشتريان غربي در واکنش به جنگ در اوکراين عرضه کرد ،خريد نفت روسيه
را افزايش دادهاند و روسيه پس از  19ماه ،به جايگاه بزرگترين صادرکننده
نفت به چين برگشت.
آمارها نشان ميدهد ،واردات نفت چين از برزيل که با رقابت ارزانتر نفت
ايران و روسيه روبهرو شده است 19 ،درصد در مقايسه با ماه مه سال 2021
کاهش يافت و به  2.2ميليون تن رسيد.
همچنين واردات نفت چين از آمريکا در ماه مي امسال در مقايسه با ماه
مي سال  2021حدود  52درصد کمتر شده است.
بنابراين اگرچه صادرات نفت روسيه به چين با تخفيفهاي باال افزايش
داشته اما اين موضوع ،سهم از نفت صادراتي ايران کم نکرده و در مقابل باعث
کاهش صادرات نفت عربستان ،آمريکا ،کشورهاي آفريقايي و برزيل به چين
شده است.

مراکز مجاز استخراج رمزارز خاموش ميشوند

بر اساس مصوبه سال  98هيئت دولت مراکز مجاز استخراج رمزارز براي کمک به شبکه برق کشور در ايام پيک
مصرف خاموش ميشوند.
تأمين برق پايدار در ايام پيک سال يکي از مهمترين برنامههاي وزارت نيرو و شرکت توانير است که باهدف تحقق
اين برنامه روشهاي مختلف به کار گرفته شده است.
تالش وزارت نيرو براي تأمين برق پايدار در ايام پيک سال از سال گذشته آغاز شد و طبق گفته «همايون حائري»
معاون برق و انرژي وزير نيرو يکصد برنامه براي اين منظور از همان پارسال در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفت.
تشويق صنايع به همکاري بيشتر با صنعت برق ،جابهجايي زمان تعطيالت و تعميرات صنايع ،وارد مدار کردن
مولدهاي تأمين برق صنايع ،تشويق مشترکان بخش کشاورزي به رعايت مصرف در زمان اوج مصرف و نيز تشويق
مشترکان خانگي از جمله مهمترين اين برنامهها است.
فردا اول تيرماه زمان آغاز اوج پيکبار مصرف برق است و بر همين اساس برنامههاي سمت مديريت مصرف با
جديت بيشتري دنبال خواهد شد.
يکي از اين برنامهها تشديد برخورد با بخش اداري براي رعايت الگوي مصرف و نيز قطع برق ادارههايي که اين
موضع را رعايت نکنند است.
عالوه بر اينها يکي از برنامهها براي تأمين برق پايدار خاموشي مراکز مجاز استخراج رمزارز است.
طبق تبصره  2ماده  4مصوبه سال  98هيئت وزيران در اوقات پيک خريد برق از شبکه سراسري توسط ماينرها
ممنوع است.
و در مصوبه سال  1400وزير نيرو هم اين مسئله بهصراحت مورد تاکيد قرار گرفته است و اين موضوع در قرارداد
تأمين برق مراکز استخراج رمزارز هم ذکرشده است.
عالوهبرآن در قوانيني که در حال طي مراحل تصويب هست هم خريد برق از شبکه برق در ايام محدوديت دار
(فصل گرم و سرد) توسط ماينرها ممنوع ميشود و بايد از روشهاي ديگر مثل ديزل و تجديدپذير اقدام به تأمين
برق کنند.
ماينر ،دستگاه توليدکننده رمزارز است .رمزارز نوعي دارايي ديجيتال است که به طور غيرمتمرکز توليد و نگهداري
ميشود و براي استخراج رمز ارزها بايد محاسبات رياضي پيچيدهاي توسط رايانه بهصورت مستمر انجام شود که مستلزم
مصرف برق زيادي است.

تولید مکمل با استاندار های دارویی در سایت جدید عبیدی؛

راهکار های نوین درمانی و پیشگیری از بیماری؛
راهکار عبیدی برای آینده سالم تر

داروسازی دکتر عبیدی ،ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی
افراد جامعه را ،بخشی از رسالت و مسئولیت خود میداند؛ درمان
روزانه بیش از  4میلیون بیمار مبتال به بیماریهای غیر واگیر و
بهبود بیش از  80میلیون عالئم بیماریهای حاد در سال ،حاکی از
همراهی عبیدی با بیماران و پزشکان در طول  76سال فعالیت خود
است .عبیدی با گسترش فرهنگ پیشگیری از بیماریها و ترویج آن
و همچنین تولید مکمل منطبق بر استانداردهای دارویی میکوشد
با حضوری جدی در این حوزه ،سطح کیفیت زندگی افراد جامعه را
ارتقاء بخشد.
داروسازی دکتر عبیدی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقاء
سطح سالمت جامعه و با هدف حمایت از سالمت کودکان ،بزرگساالن
و بهویژه بانوان ،صبح امروز سه شنبه  31خرداد ماه سایت جدید خود
را با حضور مدیران سازمان غذا و دارو ،اعضای سندیکای داروهای
انسانی و مکملهای دارویی ،جمعی از پزشکان و داروسازان و اعضای
هیئت مدیره با تمرکز بر ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری به
بهرهبرداری رساند.
شیوههای زندگی در دنیای مدرن امروز باعث شده انسانها از بدو
تولد تا کهنسالی ،همواره نیاز به حفظ سالمتی خود داشته باشند .به
طور مثال ،فقر آهن در کودکان بسیار پر اهمیت است؛ کاهش هوش،
کاهش توانایی یادگیری ،خواب نامناسب ،تاخیر در رشد و کاهش
عملکرد سیستم ایمنی از جمله عوارض کمخونی در کودکان هستند.
در این میان ،سالمت بانوان و مادران همتراز با سالمت خانواده است؛
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بيش از  ٨ميليون از بانوان
ايرانی در سنين باروری (  49-15سال) دچار کمخونی هستند
که ،بالغ بر نیمی از آن ناشی از کمبود آهن میباشد .عامل مهم
دیگر در کمخونی ،فقر فوالت است؛ یک سوم از مادران باردار دچار
کمبود فوالت هستند و با ذخایر ناکافی آهن ،باردار میشوند؛ این
کمبودها میتوانند آسیبهای جنینی غیر قابل جبرانی را به همراه
داشته باشند.
سالمتی در میانسالی و دوران کهنسالی ،منجر به افزایش امید
زندگی در بُعد فردی و اجتماعی میشود .حدود  4میلیون نفر از افراد
کهنسال در ایران دچار پوکی استخوان هستند ،در حال حاضر 80
درصد ایرانیان به اندازه کافی کلسیم مصرف نمیکنند و بیش از 50
میلیون نفر از افراد جامعه دچار کمبود ویتامین  Dهستند و این مهم،
در ابتال به بیماریهای مرتبط با سالمت استخوان و سیستم ایمنی
نقش بسزایی دارد .دستورالعمل کشوری ،تمام ایرانیان را حتی بدون
انجام هر گونه آزمایشی به مصرف ویتامین  Dتوصیه میکند.
داروسازی دکتر عبیدی اینبار نیز با تکیه بر اعتماد پزشکان،

داروسازان و عموم جامعه ،با تولید مکمل های دارویی منطبق با
استاندارهای تولید دارو در تالش است تا مکملهای دارویی را با
استاندارد تولید دارو در دسترس همگان قرار دهد و با حضوری پررنگ
و موثر در کاهش بیماریها و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری،
گامی دیگر برای ارتقاء سطح سالمت جامعه بردارد؛ این فرهنگ،
منجر به کاهش بیماریها و افزایش سطح کیفیت زندگی عموم جامعه
میشود .این مهم میتواند هزینههای درمان را برای عموم مردم و
نظام سالمت بهصورت چشمگیری کاهش دهد.
داروسازی دکتر عبیدی از دیرباز اهمیت پیشگیری از بیماری را
شناسایی کرده و از سال  ۱۳۹۳با تولید خانواده مکملهای فروفورت،
در مبارزه با فقر آهن و حمایت از سالمت بانوان سهیمی بسزا داشته
و در این راه همواره به کیفیت پایبند بوده و موید آن ،استفاده بیش
از یک میلیون و دویست هزار هموطن از این مکملها است .انواع
مکمل فروفورت و ر ُوفولیک و راهکارهای نوینی را برای پیشگیری
از انواع کمخونی و تبعات آن ،در اختیار هموطنان قرار میدهد و در
آینده نزدیک با معرفی بیش از  70محصول جدید و نوآور ،نیاز تمام
گروههای سنی را به مکملهای دارویی برای حفظ و ارتقاء سطح
سالمت جامعه تامین خواهد کرد.
درباره داروسازی دکتر عبیدی
داروسازی دکتر عبیدی ،نخستین داروسازی ایران است که با
هفتاد و شش سال سابقه درخشان ،عالوه بر دارو با تولید مکملهای
دارویی نیز میراثدار کیفیت و نوآوری در صنعت داروسازی کشور
محسوب میشود .داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق عوامل موثر
بر کیفیت دارو و ارائه راهکارهای درمانی موثر و مورد نیاز برای ارتقای
سطح سالمتی جامعه ،همواره و در هر شرایطی در کنار همه ایرانیان
بوده و خواهد بود.

