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 سودآوری 2 میلیون دالری
 پتروشیمی بوعلی 

تفاهم- گ��روه نفت و ان��رژی: مدیرعامل 
پتروش��یمی بوعلی س��ینا با اش��اره به برگزاری 
مناقصه اجاره کشتی برای انتقال خوراک میعانات 
گازی از عسلویه به ماهشهر، اعالم کرد: با کاهش 
اجاره کش��تی های نفتکش ساالنه 2 میلیون دالر 
صرفه جویی حاصل می ش��ود. مهدی قارونی در 
تش��ریح طرح انتقال دریایی خ��وراک میعانات 
گازی پتروش��یمی بوعلی سینا از پاالیشگاه های 
پارس��یان و فجرج��م، گف��ت: در ش��رایط فعلی 
خوراکی که مناطق نفت خیز جنوب به پتروشیمی 
بوعلی س��ینا تحویل می دهد فقط 50 درصد نیاز 
مجتمع را تامین می کند. این مقام مسئول با اشاره 
به برگ��زاری مناقصه به منظور اجاره چند فروند 
کش��تی به منظور انتقال دریای��ی میعانات گازی، 
بیان کرد: با برگزاری مناقصه جدید موفق شدیم 
در یک شرایط رقابتی هزینه اجاره کشتی را برای 
انتقال میعانات گازی از عس��لویه به ماهشهر به 

حداقل کاهش دهیم. 

کاهش ذخایر شناور نفت در آسیا 
 همزمان با کاهش مازاد عرضه نفت 

در بازار 
ذخایر شناور نفت خام آسیا در حال کاهش 
یافتن است در حالی که مازاد عرضه در بازار نفت 
هم روز به روز کمتر می شود. به گزارش جاکارتا 
 گل��وب، میزان نف��ت ذخیره ش��ده در نفتکش ها 
در حوالی س��نگاپور در ماه های گذشته به شدت 
کاهش یافته که این امر یکی از آخرین نشانه های 
ب��ه ثمر رس��یدن برنامه کاهش عرضه س��ازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک( در بازار 
با ه��دف حذف مازاد عرض��ه و ایجاد تعادل در 
قیمت ها بوده، البته این در حالیست که صادرات 
نفت آمریکا هم افزایش پیدا کرده است. اطالعات 
مربوط به حمل و نقل محموله های نفتی توس��ط 
تامسون رویترز نش��ان می دهد که حدود ۱5 ابر 
نفتکش در آب های نزدیک س��نگاپور و غرب 
مالزی شناور هستند که حدود ۳0 میلیون بشکه 
نف��ت را در خود جای داده اند. این مقدار نیمی از 
چیزی اس��ت که در ماه ژوئن وجود داش��ت. در 
اواس��ط سال 20۱۷، ۴0 نفتکش سوخت اضافی 
را در خود ذخیره کرده بودند. کاهش این میزان از 
ذخیره سازی ها در مراکز اصلی مبادله نفت پس 
از کاهش داوطلبانه عرضه نفت اوپک و روس��یه 
رخ داد که سبب شد مازاد عرضه پس از سال ها 

تا حدی کنترل شود. 

افزایش 2 برابری میزان واردات گاز 
مایع فشرده پاکستان 

دول��ت پاکس��تان در نظ��ر دارد ب��رای رفع 
نیازمندی تاسیس��ات و نی��روگاه های تامین برق 
خ��ود، حجم واردات گاز مای��ع 'LNG' را به دو 
برابر افزایش دهد. به گزارش ایرنا، این کش��ور در 
حال حاضر روزانه 600 میلیون متر فوت گاز مایع 
فش��رده از طریق پایانه ذخائر گاز در بندر پورت 
 قاسم در ش��هر کراچی دریافت می کند. پاکستان 
'ال - ان - ج��ی' م��ورد نی��از خ��ود را هم اکنون 
از کش��ور قطر تامین می کند. پ��س از راه اندازی 
پایانه دوم در 28 دس��امبر سال جاری قرار است 
این کشور 600 میلیون متر فوت گاز مایع اضافی 
دریافت کند. گفتنی اس��ت؛ آص��ف علی زرداری 
رئیس جمهوری پیشین پاکس��تان مهرماه جاری 
پس از ش��رکت در اجالس شورای مرکزی حزب 
مردم در الهور در گفت و گو با خبرنگاران گفت: 
در دوران حزب مردم برای واردات گاز از ایران به 
توافق رسیدیم که با اجرای این پروژه نه تنها بخش 
زیادی از نیاز انرژی کش��ور برآورده می شد بلکه 
عموم مردم می توانستند از گاز ارزان بهره مند شوند.

وی افزود: متأسفانه حزب مسلم لیگ شاخه 
نواز شریف برای کسب منافع شخصی با دریافت 
رشوه، قرارداد گازی با ایران را که از هر جهت به 

نفع اقتصاد و مردم پاکستان بود، لغو کرد. 
زرداری اظه��ار داش��ت: گاز مایع قطر چند 
برابر گران تر از گاز ایران است و نیازهای پاکستان 
را نیز برطرف نمی کند اما نواز شریف برای کسب 
 منافع شخصی خرید گاز از این کشور را جایگزین 

خط لوله صلح کرد.

خبرنامه

 افزایش صادرات نفت خام
 آمریکا به آسیا 

براساس آمارهای به دست آمده از رهگیری 
نفتکش ها و آمار ثبت ش��ده در بنادر که توسط 
شرکت تحقیق و پیش بینی نفت تامسون رویترز 
گردآوری شده اس��ت، حجم باالیی از نفت خام 
آمریکا که تاکنون چنین حجمی س��ابقه نداش��ته 
قرار اس��ت در م��اه نوامبر )آبان-آذر( به آس��یا 
برس��د. به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهند، 
۱9.۷ میلیون بشکه نفت آمریکا به زودی در ماه 
جاری به آس��یا می رس��د که معادل تقریبا 65۷ 
هزار بش��که در روز است. این حجم بیش از 50 
درصد از محموله های تحویل داده ش��ده به آسیا 
در ماه اکتب��ر )مهر-آبان( که مع��ادل ۴2۷ هزار 

بشکه در روز بود، بیشتر است.
حج��م یاد ش��ده همچنین از رک��ورد قبلی 
صادرات نفت خام آمریکا به آس��یا که مقدار آن 
معادل 5۴۱ هزار بشکه در روز بود، بیشتر است. 
از قرار معلوم، با ۱۱ نفتکش��ی که ۱6.5 میلیون 
بشکه نفت خام را از آمریکا به مقصد بنادر آسیا 
بارگیری کرده اند، در ماه دسامبر )آذر-دی( نیز 
شاهد افزایش صادرات نفت خام آمریکا به آسیا 
خواهیم بود. وقتی توفان ه��اروی در اواخر ماه 
اوت )مرداد-ش��هریور( ب��ه س��واحل آمریکا در 
خلیج مکزیک رس��ید، یکی از نخستین تاثیرات 
آن کاهش قیمت نفت خام غرب تگزاس به عنوان 
مهمترین نفت خام سبک آمریکا بود. در آن موقع 
احتمال می رفت ص��ادرات نفت خام آمریکا به 
آس��یا با توجه به کاهش قیم��ت نفت خام غرب 
تگزاس در مقایسه با نفت برنت دریای شمال که 
یک نفت خام س��بک پایه جهانی است، به شدت 
افزایش یابد. آن زم��ان یعنی در 29 اوت )هفت 
ش��هریور( قیمت نفت برنت دریای شمال 5 دالر 
و ۴6 سنت از نفت غرب تگزاس بیشتر بود. این 
اختالف قیم��ت برای اینک��ه تولیدکنندگان نفت 
آمریکا به هزینه های باالتر حمل و نقل محموله 
با کش��تی از خلیج مکزیک به آسیا فائق آیند و 
یک برتری نس��بی نیز نسبت به نفت های مشابه 
آفریقایی مانند نفت آنگوال و نیجریه داشته باشند، 

کافی بود. 

 زلزله خللی در صادرات گاز 
به بغداد وارد نکرد 

وقوع زلزله در مناطق غربی کش��ور خللی 
به تاسیس��ات گاز وارد نکرده و صادرات گاز به 
بغداد از کریدور غرب کشور با حجم روزانه ۱۴ 
 میلیون مترمکعب ادام��ه دارد. به گزارش تفاهم، 
مجی��د بوج��ارزاده - مدی��ر رواب��ط عمومی و 
سخنگوی ش��رکت ملی گاز اعالم کرد: با وجود 
وقوع زلزله، تاسیس��ات ش��رکت گاز در مناطق 
غرب کش��ور از سالمت و امنیت کافی برخوردار 
ب��وده و صادرات گاز به بغداد با حجم ۱۴میلیون 

مترمکعب در روز طبق روال عادی ادامه دارد. 

 مصرف 710 هزار تن اتیلن
 در پتروشیمی های غرب کشور 

تفاهم- گروه نف��ت و انرژی: بیش از ۷۱0 
هزار تن اتیلن از س��وی مجتمع های پتروشیمی 
واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب تا پایان مهرماه 
مصرف شد.علی محمد بس��اق زاده- مدیرکنترل 
تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به 
روند مطلوب افزایش حجم خوراک ارسالی برای 
مجتمع های پتروش��یمی واقع در مسیر خط لوله 
اتیلن غرب، اظهار کرد: تولید این مجتمع ها نسبت 
به س��ال گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است. 
وی افزود: مصرف اتیلن حدود ۳2درصد نس��بت 
 به پارس��ال بیشتر شده اس��ت و پتروشیمی های 
 مهاباد و کردستان از نظر تولید آمارهای قابل قبولی 
را ب��ه ثبت رس��انده ان��د و پیش بینی می ش��ود 
شاهد افزایش تولید در کلیه مجتمع های واقع در 
مس��یر خط لوله اتیلن غرب تا پایان سال جاری 
باش��یم. گفتنی است؛ بر اساس برنامه ریزی های 
 انجام ش��ده پتروش��یمی کاویان، اتان دریافتی از 
پ��ارس جنوبی را به اتیل��ن تبدیل کرده و به خط 
لوله اتیلن غرب تزریق می کند که این اتیلن از ۱۱ 
استان عبور کرده وخوراک ۱2مجتمع پتروشیمی 
ساخته شده یا در حال احداث با سرمایه گذاری 

8.5 میلیارد دالری را تامین خواهد کرد.

خبرنامه

 تفاه��م- گ��روه نف��ت و ان��رژی: ب��ا حضور 
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و سفیر دانمارک 
۳ تفاهم نامه همکاري مشترک بین شرکت هاي ایراني 
با ش��رکت هاي دانمارکي در زمینه آب و آبفا امضا 
ش��د. علیرضا دائمي  در نشس��ت مشترک با سفیر 
دانمارک و تعدادي از ش��رکت هاي فعال این کشور 
در زمینه آب و آبفا، اظهار داش��ت: سابقه همکاري 
شرکت هاي ایراني با شرکت هاي دانمارکي در زمینه 

مسائل آب و آبفا به گذشته بر مي گردد. 
قائم مقام وزیر نی��رو در امور بین الملل افزود: 
پیش از این ما با ش��رکت ه��اي دانمارکي در زمینه 
 س��اخت پ��روژه ه��اي تصفی��ه خان��ه فاضالب و 
زمینه هاي علمي و پژوهشي همکاري هاي بسیار 
خوبي داش��ته ایم. وي تصریح ک��رد: در طول یک 
 و نیم س��ال گذش��ته نیز جلسات بس��یار خوبي با 
طرف هاي دانمارکي براي تعمیق این روابط  برگزار 
شده و خوشبختانه این مسأله باعث شده تا هم زمینه 

ظهور شرکت هاي سرمایه گذار دانمارکي در حوزه 
آب و آبف��ا در کش��ور فراهم ش��ود و هم اینکه این 
شرکت با پتانسیل هاي شرکت هاي همطراز خود در 
ایران بیشتر آشنا شوند. قائم مقام وزیر نیرو در امور 
بی��ن الملل تأکید کرد: عالوه بر پیدا کردن ش��رکاي 
تجاري در ایران انتظار ما از شرکت هاي دانمارکي 
فراه��م کردن زمینه مبادالت بانک��ي و تأمین مالي 

پروژه هاست. 
وي اضافه کرد: همچنین امیدواریم شرکت هاي 
دانمارکي در اجرا و سرمایه گذاري پروژه هاي خود 
در ای��ران حداکثر اس��تفاده از ظرفیت هاي داخلي 
کش��ور را در نظر بگیرند. گفتني است؛ در پایان این 
نشس��ت ۳ تفاهم نامه همکاري بین ش��رکت هاي 
 ایران انشعاب، تأمین توسعه انرژي و شرکت تارا با 
شرکت هاي همتاي دانمارکي در زمینه ساخت آب 
شیرین کن و تصفیه فاضالب  و ساخت کنتورهاي 

هوشمند آب امضا شد. 

تفاهم نامه همکاری ایران با شرکت های دانمارکی

حضور سرمایه گذاران دانمارکی در پروژه های آب و آبفا

 قیمت هر بشکه نفت
  به باالی ۶۳ دالر

 در هر بشکه رسید 
علی رغم تنش ها در غرب آس��یا و توافق کاهش تولید 
اوپک، تاجران به علت افزایش دکل های فعال نفتی آمریکا 
در معام��الت روز گذش��ته محتاط بودند، ام��ا قیمت هنوز 
باالی 6۳ دالر در هر بش��که اس��ت. به گزارش فارس، در 
می��ان تنش های ادامه دار در غرب آس��یا و پس از افزایش 
تعداد دکل های نفتی فعال در آمریکا که نش��ان از این دارد 
ک��ه تولیدکنندگان در آنجا خود را برای افزایش تولید آماده 

می کنند، مبادالت نفتی محتاطانه انجام شد. 
هر بش��که نفت برنت دریای شمال با ۳ سنت افزایش 
6۳.55 دالر فروخته ش��د. نفت خام آمریکا نیز با 2 سنت 
افزایش 56.۷6 دالر معامله شد. به گفته تاجران، قیمت نفت 
خام به طور کلی با ادامه کاهش تولید اوپک و کش��ورهایی 
نظیر روسیه به خوبی تقویت شده است. به گفته تاجران، به 
لحاظ عرضه، تنش هایی در غرب آسیا، چشم انداز اختالل 

را تقویت کرده است. 
مشخص نیست که زمین لرزه شدیدی که ایران و عراق 
را تکان داد، بر تولید نفت این منطقه تاثیر گذاش��ته است یا 
نه. در عین حال، بحرین مدعی شده است که انفجار در خط 
لوله اصلی انتقال نفت این کش��ور حمله خراب کارانه ای از 
س��وی ایران بوده که ایران هرگونه نقش��ی در این حادثه را 

رد کرده است. 
علی رغم تنش ها در غرب آس��یا و توافق کاهش تولید 
اوپک، تاجران به علت افزایش دکل های فعال نفتی امریکا، 
در معام��الت ب��رای درنظر گرفت��ن افزایش بیش��تر قیمت 
نفت، محتاط هس��تند. بنا بر اعالم بیکر هیوز- بزرگ ترین 
ش��رکت خدمات نفتی جه��ان، حف��اران آمریکایی 9 دکل 
دیگ��ر نفت��ی را در هفته منتهی به ۱0 نوامبر روش��ن کردند 
که بیش��ترین افزایش از ماه ژوئن به ش��مار می رود و تعداد 
دکل های نفتی این کشور به بیش از ۷۳8 دکل رسیده است. 
همچنین تاجران می گویند که افزایش تولید نفت روس نفت، 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت روس��یه نیز بر قیمت نفت تاثیر 
گذاشته است. این شرکت اعالم کرده است که تولیداتش در 
س��ه ماه سوم به ۷0.5 میلیون تن رسیده و 0.۷ درصد بیش 

از سه ماهه گذشته است. 

 افزایش میزان 
برداشت از میدان های 

مشترک نفتی 

تفاهم- گروه نفت: س��خنگوی کمیس��یون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: مجلس همواره در موضوع ازدیاد 
برداشت از مخازن نفت و گاز و جذب سرمایه در 
ای��ن بخش، با دولت همراهی و همکاری داش��ته 
اس��ت. محمدمهدی مفتح، با بیان این که هم اکنون 
میزان برداش��ت از میدان های مشترک نفتی نسبت 
به سال های گذش��ته افزایش نس��بی یافته است، 
گف��ت: در س��ال های اخیر تالش ه��ای خوبی در 
بخش ازدیاد برداش��ت از مخازن نفتی انجام شده 

که معتقدم این تالش ها باید افزایش یابد.
و  بودج��ه  برنام��ه،  کمیس��یون  س��خنگوی 

محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح کرد: 
بدون ش��ک هر قدر برداش��ت م��ا از میدان های 
مشترک بیشتر باشد، شرایط بهتری نیز در صنعت 
نف��ت و گاز خواهیم داش��ت. وی ب��ا بیان این که 

باید به س��مت ازدیاد برداش��ت صیانت��ی از منابع 
نفت و گاز حرکت کنیم، تصریح کرد: بدون ش��ک 
در آین��ده و به دلیل اس��تفاده بش��ر از انرژی های 
تجدیدپذی��ر، انگیزه برای اس��تفاده از انرژی های 

فس��یلی کاهش خواهد یاف��ت، بنابراین ممکن 
اس��ت قیمت س��وخت های فس��یلی در بازارهای 
جهان��ی با کاهش روبرو ش��وند، از این رو ازدیاد 
برداش��ت از مخ��ازن نفت و گاز بای��د با جدیت 

بیشتری پیگیری شود.
و  بودج��ه  برنام��ه،  س��خنگوی کمیس��یون 
محاس��بات مجلس شورای اس��المی به موضوع 
مدیریت منابع نفت و گاز نیز اش��اره کرد و گفت: 
مناب��ع نف��ت و گاز دارایی های نس��ل های آینده 
نیز محس��وب می ش��وند، این منابع باید استخراج 
و درآم��د حاص��ل از آن در بخش ه��ای مختلف 

سرمایه گذاری شود.

میدان های نفتی

تفاهم- گروه گزارش: دقایقی پس از وقوع زمین لرزه ش��دید در غرب کش��ور، ستاد بحران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تشکیل شد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد :آماده باش به مناطق معین شرکت، ارسال سوخت هوایی به مناطق 
زلزله زده، ایجاد ۳ جایگاه سیار ۱8 هزار لیتری و ارسال نفتکش های بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت سیار، از جمله اقدام های 
این ش��رکت بوده اس��ت. سیدمحمدرضا موسوی خواه گفت: مناطق معین شرکت شامل منطقه همدان، لرستان و آذربایجان غربی در حال 
آماده باش به س��ر می برند. وی افزود: همچنین تعداد زیادی نفتکش بنزین و نفت س��فید با امکان توزیع سوخت سیار از همدان به سمت 
کرمانشاه و کردستان اعزام شده است که در صورت مشکل در تاسیسات و جایگاه ها، سوخت رسانی به مردم متوقف نشود. وی ادامه داد: 
مردم حادثه دیده تا زمان تعبیه جای مناسب، بهترین سرپناه را خودروهای خود می دانند، بنابراین طبیعی است که آمار مصرف بنزین و 

نفت گاز در این مناطق افزایش یابد. 
تامین برق پایدار غرب کشور

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ش��رکت توانیرنیز از اعزام اکیپ های عملیاتی اس��تان های معین کرمانشاه به سرپل 
ذهاب خبر داد. محمد ابراهیم نژاد افزود: با هماهنگی و فرماندهی ستاد مدیریت بحران توانیر و درخواست توزیع برق کرمانشاه، اکیپ های 
عملیاتی کمکی از ۴ استان معین به سرپل ذهاب در استان کرمانشاه اعزام شدند. به گفته وی با هماهنگی صورت گرفته ۳ اکیپ از ایالم، 
۴اکیپ از توزیع برق استان مرکزی، ۳ اکیپ از توزیع برق همدان و ۴ اکیپ عملیاتی نیز از توزیع برق لرستان به سرپل ذهاب اعزام شدند. 
مدیرعامل توانیر نیز گفت: با تالش اکیپ های عملیاتی، رفع مش��کل ش��بکه های آسیب دیده از زمین لرزه اخیر، با سرعت درحال 
انجام اس��ت. آرش کردی با بیان این که منطقه غرب کش��ور به طور کلی تحت تاثیر زلزله قرار گرفته بود، افزود: در اولین فرصت پس از 
وقوع زلزله ، با تالش های صورت گرفته توس��ط اکیپ های عملیاتی، پایداری ش��بکه برق حاصل ش��د.  مسعود صادقی- مدیرکل دفتر 
نظارت برتوزیع توانیر نیز گفت: بیشترین میزان خاموشی ها و مشکالت به وجود آمده در شبکه های برق سرپل ذهاب و قصر شیرین رخ 
داده بود. با هماهنگی ها و تالش های صورت گرفته، خاموشی های مناطق قصر شیرین و ثالث باباجای به میزان زیادی رفع شده است. 
برپایه این گزارش؛ براساس اعالم ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل توانیر، درپی وقوع این زمین لرزه، کلیه شرکت های تابعه در 
استان های کرمانشاه، کردستان، ایالم و استان های معین به حالت آماده باش درآمده اند. براساس اعالم این ستاد، کلیه شرکت های تابعه 
در استان های کرمانشاه، کردستان، ایالم و استان های معین در حال آماده باش کامل خواهند بود تا در صورت نیاز به اعزام نیرو به هر 

کدام از مناطق، آمادگی کامل وجود داشته باشد. 
ایمنی شبکه گاز کشور در برابر زلزله 

همچنین، رئیس بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ.اس.یی( شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری درباره وضعیت شبکه 
گازرسانی مناطق زلزله زده، تاکید کرد: شبکه گازرسانی کشور، آماده مقابله با زلزله و حوادث طبیعی است و فقط در شهرهای سرپل 
ذهاب، قصرش��یرین و ثالثه برای بررس��ی نش��ت احتمالی و کنترل های ایمنی، گاز قطع شد. به گفته محمدرضا یوسفی پور، تاسیسات 
گازی در مناطق زلزله زده به دلیل آمادگی، آس��یبی ندیده اند و با مش��کل قطعی گاز مواجه نبودیم. وی یادآوری کرد: حدود یک ماه 
پیش، مانور آمادگی شبکه گازرسانی در مقابل زلزله و حوادث طبیعی در استان کرمانشاه برگزار شد، بنابراین برای مقابله با این گونه 
حوادث آمادگی وجود داشت. یوسفی پور تاکید کرد: حدود ۷5 درصد انواع حوادث طبیعی در ایران رخ می دهد اما کارشناسان ژاپنی 

در بازدید از کشور، وجود زیرساخت های مناسب را در شبکه گازرسانی تایید کردند. 
 گفتنی اس��ت؛ زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریش��تر ش��امگاه یکش��نبه 2۱ آبان ماه سال جاری، استان کرمانش��اه را لرزاند. شدت این 
 زمین لرزه به حدی بود که در اغلب اس��تان های کش��ور احس��اس شد. محل وقوع استان کرمانش��اه - حوالی ازگله - بوده است. این 
زمین لرزه در ساعت 2۱ و ۴8 دقیقه و در طول جغرافیایی ۴5.9، عرض جغرافیایی ۳۴.8۴ و در عمق ۱۱ کیلومتری زمین روی داده 

است. همچنین در ادامه ، زمین لرزه هایی به بزرگی ۴.6 و ۴ ریشتر این منطقه را لرزاند.

آماده باش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
برای ارائه خدمات به هموطنان زلزله زده 

    

    

    

    

شرايط اختصاصي : 

مدارک مورد نياز:
الف- تصوير تمام صفحات شناسنامه.    ب- تصوير پشت و روي کارت ملي.

ج – تصوير آخرين مدرک تحصيلي.
د- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم )ويژه آقايان(. 

استان محل خدمترشته تحصیليمدرک تحصیليرديف

 تهران رشته حسابداري و مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و باالتر کارشناس ارشد، دکترا 1

 تهران رشته اقتصاد، کلیه گرايش ها، مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و باالتر کارشناس ارشد، دکترا 2

 تهران رشته مديريت مالي، مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و باالتر کارشناس ارشد، دکترا 3

 تهران رشته مهندسي کامپیوتر، کلیه گرايش ها، مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و باالتر کارشناس ارشد، دکترا 4

 رشته مهندسي صنايع، گرايش برنامه ريزي و تحلیل سیستمها، مقطع تحصیلي:  کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا 5
 تهرانکارشناسي و باالتر

 رشته حقوق، گرايش: حقوق خصوصي و تجارت، مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و  کارشناس ارشد، دکترا 6
 تهرانباالتر

 تهران رشته مالي، گرايش: مهندسي مالي، مقطع تحصیلي: کارشناسي ارشد و باالتر کارشناس ارشد، دکترا 7

صندوق توسعه ملي 
به اطالع ميرساند صندوق توسعه ملي درنظر دارد جهت تكميل نيروي انساني خود از 
افراد دارای شرايط دعوت به همكاري نمايد. بنابراين کليه متقاضيان، مي توانند پس 
از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد 
نياز، حداکثر تا تاريخ 25 آبان ماه 1396 نسبت به دريافت فايل درخواس��ت همكاري 
اق��دام نم��وده و فايل word تكمي��ل شده را به هم��راه يك فايل موجود در س��ايت 
اينترنتي صندوق توسعه ملي به آدرس WWW.NDF.IR فايل PDF شامل اسكن 

کليه مدارک مربوطه صرفا به آدرس الكترونيكي CV@NDF.IR ارسال نمايند.
»عنوان ايميل )نام و نام خانوادگي، مقطع و رشته تحصيلي متقاضي( باشد. مثال: »علي 

ميرزايي، کارشناسي ارشد حسابداري«
)طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي، اين نهاد عمومي غيردولتي در شهر تهران مستقر 

بوده و در ساير نقاط کشور شعبه اي ندارد(
شرايط عمومي:

الف- داشتن تابعيت ايران .    ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .
ج – اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران .
د- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي آقايان.
ه� داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداکثر چهل سال.

و- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ز- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

ح- دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي مطابق جدول شرايط اختصاصي.
ط- دارا ب��ودن س��المت جسماني و رواني و توانايي انجام ک��اري که براي آن دعوت به 

همكاري مي شوند.


