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 ارائه نتایج طرح مطالعاتی 
میدان نفتی چنگوله 

تفاهم-گ��روه نف��ت و انرژی: در نشس��ت 
مشترکی که میان نمایندگان ش��رکت دی ان او نروژ 
و ش��رکت ملی نفت ایران برگزار ش��د، نتایج طرح 
مطالعاتی میدان نفتی چنگوله از سوی این شرکت 
ن��روژی ارائه ش��د .یرون رگتی��ن- مدیر عملیات 
ش��رکت دی ان او پس از ارائه طرح جامع توس��عه 
میدان چنگوله، عنوان کرد: پس از امضای تفاهم  نامه 
مطالعاتی میدان چنگوله با شرکت ملی نفت ایران در 
نوامبر سال ۲۰۱۶، گروه منسجمی تشکیل دادیم و با 
بهره  مندی از تجربیات و توانمندی  های خود، تالش 
کرده  ایم طرحی جذاب و نوآورانه برای توسعه این 
میدان نفتی ارائه دهیم. منوچهری- معاون توسعه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست 
اب��راز امیدواری کرد: ارائ��ه این طرح مطالعاتی، به 
توسعه تعامل میان ش��رکت دی ان او نروژ و شرکت 
ملی نفت ایران می انجامد. شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت نفتی دی ان او نروژ، ۲۶ آبان ماه سال گذشته، 
یادداش��ت  تفاهمی )MOU( امض��ا کردند که بر 
مبنای آن، مطالعه میدان نفتی چنگوله در دستور کار 
این شرکت نروژی قرار گرفت. میدان نفتی چنگوله 
در استان ایالم در۵۰ کیلومتری جنوب  شرق شهر 
مهران و در فاصله ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری خط مرزی 
ایران و عراق )از طرف غرب و ش��مال غرب( و در 
حاش��یه شمالی فروافتادگی دزفول و مابین میادین 

نفتی دهلران و آذر قرار دارد.

افزایش قیمت فرآورده های پتروشیمی 
ایران در بازار ترکیه 

 قیمت انواع پلی اتیل��ن صادراتی از ایران به 
ترکیه نسبت به ۴ هفته گذشته، بین ۱۰ تا ۴۰ دالر در 
هر تن افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، قیمت 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن در ترکیه، این هفته نیز ادامه 
داشت و به روند کاهش قیمتی که در ماه مارس آغاز 
شده بود، پایان داد. برخی فعاالن بازار اکنون متقاعد 
ش��ده اند که این روند افزایشی در ماه های اوت و 
سپتامبر تداوم خواهد داشت. پیش از این، تقاضای 
ضعیف در چین موج��ب افت قیمت فرآورده های 
پتروشیمی در ترکیه ش��ده بود و خریداران ترک از 
افت قیمت این دو فرآورده پتروشیمی کامل خشنود 
بودند. اما افزایش مجدد تقاضا در آسیا موجب رشد 
قیمت ها شده و فعاالن بازار به دنبال افزایش میزان 
ذخایر خود قبل از جش��ن عید قربان در اوایل ماه 
سپتامبر هستند. بر اساس این گزارش، نامشخص 
بودن وضعیت عرضه این محصوالت از سوی ایران، 
نگرانی هایی را در بخش عرض��ه به وجود آورده 
است. مقامات دولت ترکیه اخیرا مقررات جدیدی را 
برای واردات از ایران اتخاذ کرده اند. مشخص نبودن 
تکلیف واردات از ایران ممکن است بر میزان اعتماد 
مصرف کنندگان بر عرضه محصوالت پتروش��یمی 
ای��ران تاثیر بگذارد، اما یک منبع آگاه گفت، میزان 
عالق��ه مندی به محصوالت ایران��ی افزایش یافته 

است. 

عمیق ترین چاه نفتی دنیا کجاست؟
تفاهم-گ��روه نف��ت و ان��رژی: جزی��ره 
ساخارین- در بخش خاور دور روسیه که دما به 
زیر منفی ۳۵ درجه هم می رسد و بیشتر ساکنان آن 
گوزن های قطبی هستند، طوالنی ترین و عمیق ترین 
چاه نفت جهان حفر ش��ده  که ۱۲کیلومتر در عمق 
زمین حفرشده اس��ت. از زمان آغاز به کار پروژه 
ساخالین۱ شرکت اکس��ون موبیل آمریکا در این 
ناحیه در سال ۲۰۰۳، هفت چاه دیگر از ۱۰ چاه 
عمیق زمین در آنجا حفر شده اند. گروه حفاری این 
چاه ها انتظار دارند که در ماه های آینده رکوردهای 
پیش��ین خود را بشکنند، دکل حفار این هفت چاه 
نفت در س��اخالین که یاسترب نامگذاری شده، با 
چهار پمپ گل ۷۵۰۰ پوند بر اینچ مربع، ۱۴ هزار 
ذخیره بش��که گل مایع و شش جنراتور،  قویترین 
دکل این کارخانه است. این دکل از ۲ دیواره برای 
مقاومت در برابر سرما و زلزله های مکرر این ناحیه 
که در دریای اختس��ک قرار دارد، استفاده می کند، 
تیم ۸۰۰ نفری حفار که بیش��تر روسی هستند هر 
ناحیه اعزامی را از پیش با استفاده از تصویربرداری 
سه بعدی لرزه نگاری نقشه کشی کرده تا مدل های 
تصویری از شرایط سنگ ها و موقعیت ذخیره نفت 

بدست آورند. 

خبرنامه

 قیمت هر بشکه نفت 
به 52 دالر و 10 سنت رسید

در حالی که کاهش حجم ذخایر نفت آمریکا، 
بی ثباتی در نیجریه و رشد قوی تقاضای جهانی برای 
نفت وضعیت در بازار جهانی را بهبود بخشیده، قیمت 
نف��ت روز جمعه اندکی افزایش داش��ت. به گزارش 
تسنیم، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت 
روز جمعه با ۲۰ سنت، معادل ۰.۳9 درصد افزایش 
به ۵۲ دالر و ۱۰ سنت رسید. بر اساس این گزارش، 
نفت خام آمریکا هم با ۲۳ سنت، معادل ۰.۴۷ درصد 
افزای��ش، در رقم ۴۸ دالر و ۸۲ س��نت به کار خود 
پایان داد. قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا در این 
هفته به ترتیب کاهش ۰.۶ و ۱.۵ درصدی را تجربه 
کردن��د. آژانس بین المللی انرژی گفته، در آمارهای 
خود در زمینه میزان بی س��ابقه تقاضا در سال های 
۲۰۱۶-۲۰۱۵ تجدیدنظر کرده و این بدان معناست 
که میزان تقاضا در س��ال ه��ای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نیز 
پایین تر از برآوردهای قبلی اس��ت. با توجه به بدون 
تغییر باقی ماندن برآوردها از میزان عرضه، احتماال 
روند کاهش میزان ذخایر نفتی جهان کندتر از آنچه 
قبال پیش بینی شده خواهد بود. روز جمعه موسسه 
بیکر هاگز اعالم کرد: شرکت های حفاری آمریکایی 
برای دومین بار در طی ۳ هفته گذشته تعداد سکوهای 
حفاری را افزایش داده اند. اما روند افزایش سکوها 
در ماه های اخیر به دلیل افت قیمت نفت، کندتر شده 
اس��ت. ش��رکت های حفاری در هفته منتهی به ۱۱ 
اوت، ۳ سکوی حفاری نفتی اضافه کردند و تعداد کل 
سکوها را به ۷۶۸ سکو رساندند که بیشترین تعداد از 

آوریل ۲۰۱۵ تاکنون است. 

معامله 54 هزار تن فرآورده نفت و گاز 
به ارزش ۸00 میلیارد ریال

ارزش معامالت ب��ورس انرژی ایران به ۸۰۰ 
میلیارد ریال رس��ید که از این مقدار، ۲۰۰ میلیارد 
ریال س��هم رینگ بین المل��ل و ۶۰۰ میلیارد ریال 
سهم رینگ داخلی شد. به گزارش ایسنا، در آخرین 
روز معامالتی هفته گذشته در بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران، کاالهای برش سنگین پتروشیمی جم، 
حالل ۴۰۲ عمده پاالیش نفت کرمانشاه، پنتان عمده 
پاالیش نفت کرمانشاه، نفتای سنگین تصفیه نشده 
عمده پاالیش نفت شیراز، حالل ۴۱۰ پاالیش نفت 
آبادان و س��ی اس او پاالیش نفت شازند در رینگ 
داخلی و گاز مایع پاالیش نفت آبادان، حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت شیراز و تبریز، آیزوریسایکل پاالیش 
نفت ش��یراز و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت شیراز در 
رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه شدند. حجم 
کل معامالت صورت گرفته معادل ۱۳،۶۸۵ تن و به 
ارزش بیش از ۲۴۰ میلی��ارد و ۲۲۳ میلیون ریال 
است، از نکات مهم  می توان به رقابت خریداران در 
رینگ بین الملل بازار فیزیکی اشاره کرد. خریداران 
ح��الل ۴۰۲ و گاز مای��ع در رینگ بین الملل برای 
خرید ای��ن فرآورده ها با یکدیگ��ر رقابت کردند. 
ارزش معامالت رینگ بین الملل دیروز بیش از ۱۰۰ 
میلیارد ریال گردید. ارزش معامالت هفته گذشته 
بورس ان��رژی ایران قریب ب��ه ۸۰۰ میلیارد ریال 
رسید که از این میان ۲۰۰ میلیارد ریال سهم رینگ 
بین الملل و ۶۰۰ میلیارد ریال س��هم رینگ داخلی 

بوده است. 

 افزایش بی سابقه تولید نفت اوپک 
در ماه ژوئیه

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: تولید نفت 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ میالدی با ۲۳۰ هزار بشکه 
افزای��ش به ۳۲ میلیون و ۸۴۰ هزار بش��که در روز 
رس��یده اس��ت. به گزارش مهر، بازسازی تولید نفت 
لیبی، مهمترین عامل در افزایش چشمگیر تولید نفت 
اوپک بوده است. لیبی و نیجریه دو عضو اوپک هستند 
که از توافق جهانی کاهش تولید نفت مستثنی شده اند. 
افزایش تولید نفت اوپک به آن معناس��ت که در ماه 
ژوئیه میزان پایبندی اعضای اوپک به توافق جهانی 
کاهش تولید نفت به ۷۵ درصد رسیده که دو درصد 
کمتر از ماه ژوئن است.با وجود افزایش تولید نیجریه 
و لیبی در ماه های گذشته، آژانس بین المللی انرژی با 
اشاره به استمرار درگیری ها در این دو کشور، نسبت 
به توان آنها برای افزایش بیشتر تولید، ابراز تردید کرد. 
در م��اه ژوئیه، تولید روزانه نف��ت لیبی با ۱۷۰ هزار 

بشکه افزایش به یک میلیون بشکه رسید.

خبرنامه

معاون وزیر نفت با بیان اینکه میزان تولید بنزین 
یورو ۴ به روزانه ۲۷ میلیون لیتر رسیده است، گفت: 
همه محموله های بنزین وارداتی کش��ور، استاندارد 
اس��ت و در صورت غیراس��تاندارد بودن، از گمرک 
ترخیص نشده و اجازه ورود به کشور داده نمی شود.

عباس کاظمی در گفتگو با ایرنا درباره ادعای عرضه 
بنزین غیراستاندارد وارداتی در برخی شهرها، اظهار 
کرد: در هشت کالنشهر کشور، بنزین یورو ۴ و پاک 
عرضه می شود که البته در برخی شهرها مانند شیراز 
و مشهد، بخش��ی از نیاز س��وخت با بنزین یورو ۴ 
و بخشی نیز توس��ط بنزین معمولی تامین می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، افزود: البته بنزین معمولی که توزیع می ش��ود، 
غیراس��تاندارد نیست و از همه اس��تانداردهای الزم 

برخوردار است . 
مع��اون وزیر نف��ت درباره می��زان تولید بنزین 
کشور، گفت: اکنون میانگین تولید روزانه بنزین کشور 
به ۶۷ میلیون لیتر رسیده که ۲۷ میلیون لیتر آن بنزین 
یورو۴ است. کاظمی افزود: میانگین مصرف روزانه 
بنزین در س��ال جاری، ۷9 میلیون لیتر بوده، اما در 
روزهای اخیر به علت س��فرهای تابس��تانی به ۸۴ 

میلیون لیتر افزایش یافته است. 
الزم به ذکر است، چندی پیش، برخی رسانه های 
منتقد دولت ادعای توزیع بنزین وارداتی غیراستاندارد 
را در یک کالن شهر مطرح کرده بودند. ایران، بخشی 
از نیاز به بنزی��ن را از محل واردات، تامین می کند، 
اما با برنامه ریزی های انجام شده، پس از راه اندازی 
کامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، نه تنها واردات 
بنزین متوقف خواهد شد، بلکه ایران به صادر کننده 

بنزین نیز تبدیل می شود.
هم اکنون ایران از بین پنج فرآورده اصلی نفت، 
صادرکننده چهار فرآورده نفتی شامل گازوئیل، نفت 
سفید، نفت کوره و گاز مایع بوده و در شرایط فعلی، 
تنها بخشی از بنزین مورد نیاز کشور از محل واردات 

تامین و توزیع می شود. 
س��تاره  بش��که ای  ه��زار   ۳۶۰ پاالیش��گاه 
خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه در دست 
س��اخت میعانات گازی منطقه خلیج فارس و حتی 
خاورمیان��ه، از ظرفیت تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر 
بنزین و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل با اس��تاندارد یورو 
چه��ار اتحادیه اروپا برخوردار اس��ت و در کنار این 
دو فرآورده اس��تراتژیک نفتی، محصوالت دیگری 
همچ��ون دو هزار تن در روز گاز مایع، س��ه میلیون 
لیتر سوخت هواپیما و ۱۳۰ تن گوگرد تولید وعرضه 
خواهد شد. چندی پیش، فاز نخست این پاالیشگاه 
به بهره برداری رسیده و تولید بنزین از آن آغاز شده 

است.

تفاهم- گ��روه نفت و ان��رژی: همگان اعتقاد 
دارند که با تو جه به وجود زیر ساخت های مناسب، 
چشم انداز بسیار خوبی برای  صنعت پتروشیمی ایران 
در س��ال های آتی دیده می شود و باید برای رسیدن 
ب��ه هدف های پیش بینی ش��ده از تمام ظرفیت های 
موجود برای افزایش تولید، تامین نیاز کشور و همچنین 
صادرات استفاده شود و در این مسیر بانک ها به عنوان 
یکی از منابع تامین مالی بخش های تولیدی در کشور 
م��ی توانند نقش مهم��ی در این زمینه ایفا کنند. عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام معتقد است: صنعت 
پتروشیمی به مساعدت بانک ها نیازمند است. حجت 
االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم اظهارکرد: توسعه 
صنع��ت پتروش��یمی ارزش افزوده باالی��ی را نصیب 
کشور می کند و تکمیل زنجیره ارزش نیازمند کمک 
و مساعدت بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی 
طرح های در حال ساخت و نیزطرح های آتی موجود 
در این صنعت پیشرو است .وی با بیان این که چرخه 
تولید محصوالت مختلف شیمیایی و پلیمری در صنعت 
پتروشیمی به گونه ای است که می تواند ارزش افزوده 
باالیی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: توسعه صنایع 
مرتبط با این صنعت نیز م��ی تواند به افزایش ارزش 
افزوده محصوالت تولیدی پتروش��یمی ها کمک کند 
و باید تمام متولیان امر برای توس��عه صنایع تکمیلی 
تالش کنند. مصباحی مقدم افزود: صنعت پتروشیمی 
ایران صنعتی اشتغالزا و درآمدزا است و برای ساخت 
و تکمیل طرح های توس��عه ای بان��ک های داخلی 
می توانن��د به این صنعت کمک کنند واگر مش��ارکت 
بانک ها و حجم س��رمایه گذاری های افزایش یابد، 
رشد اقتصادی کشور نیز با رشد مطلوبی همراه خواهد 

شد. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه داد: 
صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه خود و برای 
تحقق جهش برنامه ریزی شده برای این صنعت ارزش 
آفرین، افزون بر جذب سرمایه گذاری های خارجی 
می تواند از ظرفیت های موجود در نظام بانکی کشور 
نیز بهره مند شود و همکاری بانک های ایرانی می تواند 
ساخت و تکمیل طرح های در حال ساخت را شتاب 
بخشد. مصباحی مقدم با تاکید بر ضرورت ورود بخش 
خصوصی به صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: برای 
تحقق هدف های پیش بینی شده در این صنعت باید 
سیاست گذاری ها به شکلی باشد که بخش خصوصی 
در راه توس��عه بیش از گذش��ته نقش آفرین باش��د و 
حمای��ت دولت و مجلس می تواند اثر بخش باش��د. 
وی عنوان کرد:  سرمایه گذاری های جدید داخلی و 
خارجی باید بتواند طرح های جاری و نیز طرح های 
آین��ده را وارد مدار تولید کند و ای��ران در افق ۱۴۰۴ 
همانطور که در هدفگذاری ها پیش بینی ش��ده است 
به قدرت بزرگ منطقه در صنعت پتروشیمی بدل شود.

معاون وزیرنفت: 

 بنزین های وارداتی 
استاندارد  است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد

افزایش ارزش افزوده صنعت پتروشیمی 
با مساعدت نظام بانکی

تفاهم- گروه نفت و انرژی: معاون وزیر 
نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اعالم 
کرد: ۶ ش��رکت صاحب صالحی��ت به مجموع 
۱۱ ش��رکت ایران��ی مس��تعد ب��رای فعالیت در 
قالب ش��رکت های اکتش��اف و تولید اضافه شد. 
حبیب اله بیطرف، از افزایش تعداد ش��رکت های 
ایرانی صاحب صالحی��ت برای فعالیت در قالب 
اکتش��اف و تولی��د )E&P( خب��ر داد و اعالم 
ک��رد: برای ش��رکت های مهندس��ی و س��اخت 
تاسیسات دریایی ایران، کیسون، توسعه صنعت 
ایران افق، ش��رکت مهندس��ی و خدمات پارس 
پتروزاگرس، گلوب��ال پتروتک کیش و حفاری 
ش��مال )هلدینگ انرژی گس��تر س��ینا(، مجوز 
فعالیت به عنوان شرکت ایرانی اکتشاف و تولید 

)E&P( در س��اختار قرارداده��ای نفتی صادر 
ش��ده و به این ترتیب، تعداد شرکت های ایرانی 
دارای مجوز فعالیت در این حوزه به ۱۷ شرکت 
رسیده است. معاون وزیر نفت در امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری افزود: نام این ۶ شرکت پس 
از ارزیابی ها و بررس��ی اسناد و مدارک واصله 
توس��ط کارگ��روه تخصص��ی، بر اس��اس مدل 
سه مرحله ای تش��خیص صالحیت که با استفاده 
از اس��تانداردها و بهترین تجارب جهانی تدوین 

شده، اعالم شده است. 
بر اس��اس این گزارش، معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت به استناد تکالیف 
قانونی محول��ه در قانون وظای��ف و اختیارات 
وزارت نف��ت و ب��ه اس��تناد مف��اد ابالغیه وزیر 
نفت، شیوه نامه وزارتی شماره ۴۲۳۳۴۲ مورخ 
9۴/9/۵ در خصوص نحوه تشخیص صالحیت 
ش��رکت های ایرانی در حوزه اکتشاف و تولید و 
به منظور به کارگیری حداکثری ظرفیت های فنی 
و مهندس��ی داخل کش��ور و ایجاد فرصت رشد 
و ارتقای شرکت های ایرانی در حوزه باالدست 
صنعت نفت، تکمیل فهرست شرکت های ایرانی 
ذیصالح در زمینه اکتشاف و تولید را در دستور 
کار قرار داده و به ش��رکت هایی که در فراخوان 
عمومی اعالم شده در سال 9۵ تقاضای خود را 
به این معاونت ارائه ک��رده بودند، اما به دالیلی 
موفق به کس��ب حداقل امتیازه��ای الزم برای 
حضور در فهرست ش��رکت های ذیصالح نشده 

بودن��د، جهت تکمیل مدارک و مس��تندات 
مربوطه فرصت مجددی داد .

ب��ه گفته بیطرف، از آنجا ک��ه مدت اعتبار 
مجوزهای صادره ۲ س��اله ب��وده و تمدید آنها 
منوط به تایید کس��ب حداقل شرایط الزامی بر 
اس��اس مدل تعالی شرکت های اکتشاف و تولید 
و اکتساب فناوری های مرتبط در کارگروه های 
تخصص��ی خواه��د ب��ود، ش��رکت های تایی��د 
صالحیت شده باید به منظور استفاده حداکثری 
از فرصت فراهم ش��ده جهت ج��ذب، انتقال و 
توس��عه فناوری ه��ای مربوط��ه و نقش آفرینی 
به عنوان ش��رکت های نفت��ی ایرانی اهتمام ویژه 
داشته و برنامه ریزی های دقیق و اصولی در این 

ارتباط انجام دهند. 
پی��ش از ای��ن ۱۱ ش��رکت مش��تمل ب��ر 
ش��رکت های پتروپارس، مهندس��ی و ساختمان 
صنای��ع نف��ت )OIEC(، انرژی دانا، توس��عه 
پتروایران، گروه مپنا )ش��رکت نفت و گاز مپنا(، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنای��ع ای��ران )ش��رکت مدیریت 
طرح های صنعتی ایران( و س��تاد اجرایی فرمان 
امام )ره( )ش��رکت توس��عه نفت و گاز پرشیا(، 
شرکت س��رمایه گذاری غدیر، شرکت گسترش 
انرژی پاس��ارگاد و شرکت پتروگوهر فراساحل 
کی��ش به عنوان ش��رکت های صاحب صالحیت 
برای فعالیت در حوزه اکتش��اف و تولید معرفی 

شده بودند.

رشد تولید میعانات 
گازی در پاالیشگاه 
چهارم پارس جنوبی

سرپرس��ت پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی 
با اشاره به اینکه ارسال گاز از فازهای ۶ ،۷ و ۸ 
از ابتدای سال 9۶ تاکنون به سایر پاالیشگاه های 
مجتمع نزدیک به ۸۶ درصد رش��د داشته است، 
گف��ت: این پاالیش��گاه از ابتدای س��ال تا پایان 
تیرم��اه ۱۳ میلیون و ۱۰۷هزار بش��که میعانات 
گازی تولید کرده که نسبت به سال گذشته حدود 

۲ درصد افزایش داشته است. 
بهزاد س��االری در گفتگو با فارس، خوراک 
دریافتی از س��کوهای فازه��ای ۶، ۷و ۸ را در 
این مدت ۳۵۵ هزار و ۵۸۱ میلیون فوت مکعب 
عنوان کرد و گفت: این عدد نس��بت به سال 9۵ 
حدود ۸.۶ درصد افزایش داشته است .ساالری 
افزود: از س��کوی سلمان نیز در سال 9۶ تاکنون 

۴ هزار و ۳۵۷ میلیون فوت مکعب گاز توس��ط 
پاالیشگاه چهارم دریافت شده است. 

سرپرست پاالیش��گاه چهارم پارس جنوبی 
در ادام��ه با اش��اره به سیاس��ت های مجتمع گاز 
پارس جنوبی برای افزای��ش میزان تولید بوتان، 
گفت: ب��ا ایجاد تغیی��رات فرآین��دی، تولید این 

محص��ول با ارزش در س��ال 9۶ ب��ا حدود ۲۳ 
درصد افزایش به ۷9 هزار تن رسیده است. 

سرپرست پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی، 
میزان تولید پروپان این پاالیشگاه تا پایان تیرماه 
را ۱۰۳ هزار تن عنوان کرد و گفت: گاز ارسالی 
به خط لوله سراسری پنجم در این مدت نیز ۲۲۱ 

هزار و ۲۷۳ میلیون فوت مکعب بوده است .
س��االری در ادامه با بیان اینکه پاالیش��گاه 
چهارم تأمین کننده خوراک سایر پاالیشگاه های 
پارس جنوبی اس��ت، گفت: گاز ارسالی به سایر 
فازها در ۴ ماهه ابتدایی س��ال جاری ۱۲۳ هزار 
و ۲۲۴ میلی��ون فوت مکعب بوده که نس��بت به 
س��ال گذش��ته حدود ۸۶ درصد افزایش داشته 

است. 
گفتن��ی اس��ت، فازه��ای ۱۷و ۱۸ پ��ارس 
جنوب��ی در س��ال 9۶ به جم��ع دریافت کنند گان 
گاز ترش از فازه��ای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی 
افزوده ش��ده و از ابتدای س��ال تا انتهای تیرماه، 
بی��ش از  ۲۶ ه��زار و ۵۴۷ میلیون فوت مکعب 

گاز به این پاالیشگاه ارسال شده است.

پارس جنوبی

 6 شرکت 
به مجموعه 

شرکت  های ایرانی 
اکتشاف و تولید 

افزوده شد

    

    

    

    

برندهاي بیمه اي
یكي از برترین برند هاي بیمه اي کشور ، برای تكمیل کادر سرمایه انساني خود از عالقمندان با شرایط زیر به 

صورت تمام وقت و پاره وقت دعوت به همكاري مي نماید.
شرایط الزم:

1- جنسیت: زن/مرد
2- مقطع تحصیلي : لیسانس و باالتر

3- توان برقراري ارتباط موثر با همكاران )روابط عمومي باال(
4- آشنایي به زبان انگلیسي و کامپیوتر

5- دارا بودن حداقل 23 و حداکثر 35 سال سن
رشته هاي تحصیلي مورد نیاز:

• روانشناسي
• حقوق

• مدیریت 

• حسابداري
• علوم اجتماعي

• زبان 

تعداد و استانهاي مورد نیاز:
تهران  ) زن 10 ،   مرد 15 (-  البرز ) زن 15 ، مرد 10 (- قم ) زن 10 ، مرد 10 ( - همدان ) زن 8 ، مرد 10 ( - قزوین  ) 

زن 10 ، مرد 12 ( - گیالن  ) زن 15 ، مرد 10 (
عالقمندان حضور در محیطي آموزنده، پر نشاط و خوش آتیه مي توانند رزومه خود را با درج عنوان مدرك 

تحصیلي در Subject  ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
 jazbjadid96@gmail.com

شرکت پخش انسي ماکارون
شرکت پخش سراسري انسي ماکارون برای 
تكمیل نیروي انساني در ستاد مرکز نیازمند 

همكاري در خصوص موارد زیر است:
1- رئیس حسابداري : مسلط به فرآیند پخش 

مویرگي
2- کارشناس حسابداري : مسلط به پخش 

مویرگي
3- کارشناس بازرگاني : مسلط به پخش 

مویرگي
از عالقمندان درخواست مي شود رزومه کاري 
خود را به آدرس ایمیل و یا شماره فكس زیر 

ارسال نمایند.
 pncjobs95@gmail.com :آدرس ایمیل

تلفن : 88551610-88551651


