
پیام مدیر عامل سازمان منطقه ویژه 
پارس به مناسبت آغاز دهه فجر

سازمان  عامل  مدیر  یوسفی  مهدی  مهندس 
ششمین  و  سی  پیامی  در  پارس  ویژه  منطقه 
دهه  آغاز  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 

مبارک فجر را تبریگ گفت. 
ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  پیام  متن 

پارس بدین شرح است:

خداوند  غیبي  عنایات  مرهون  پیروزیها  دیگر  و  پیروزي  این 
ادعیه  و   - الفداء  ارواحناله   - اهلل  بقیه  پشتیباني  و  متعال 

خالصه صاحب نفسان و بزرگان است.

دهه فجر ،  سرآغاز طلوع اسالم،  خاستگاه ارزشهاي اسالمي، 
مقطع رهایي ملت ایران و بخشي از تاریخ ماست كه گذشته 

را از آینده جدا ساخته است.

النور بسم اهلل 
آزادی،  طلوع خورشید  سرآغاز  فجر،  دهه 
حاکمیت  و  ایران  ملت  رهایی  مقطع 
اسالمی  جمهوری  و  ،آزادی  استقالل، 

است.
دهه فجر نقطه عطف تاریخ ایران و پیشرفت 
های  عرصه  در  کشور  العالده  فوق  های 
برای  ایرانیان  ملی  اراده  تجلی  مختلف، 

است. الهی  ارزشهای  حاکمیت 
انقالبی  همکاران  از  نمایندگی  به  اینجانب 
ضمن  پارس،  منطقه  در  شاغل  جهادگر  و 
شامخ  مقام  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
ایران، حضرت  بنیانگذار جمهوری اسالمی 
یافته  وصال  شهدای  و  خمینی)ره(  امام 
ایام  این  مقدس،  دفاع  و  اسالمی  انقالب 
فرخنده و خجسته را شادباش عرض مینمایم.                              

مهدی یوسفی
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس
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شرکت ملی نفت ایران به 
بزرگترین  از  عنوان یکی 
جهان  نفتی  شرکتهای 
توسعه  با  دارد  سعی 
اکتشافی،  فعالیتهای 
تولید  افزایش  حفاری، 
و  پژوهش  گاز،  و  نفت 
توزیع  و  پاالیش  توسعه، 
فرآورده  و  گاز  نفت، 
همچنین  و  نفتی  های 
بدیل  بی  نقش  صادرات، 

و  تولید  عرصه  در  را  خود  تاریخی  و 
کند. تثبیت  منطقه  صادرات 

جایگاه  حفظ  برای  اکنون  هم  شرکت  این 
الملل،  بین  عرصه  در  و  منطقه  در  خود 

میدانهای  بخش  در  را  خود  سیاستهای 
میدانهای  ویژه  )به  گاز  و  نفت  مشترک 
پارس  مشترک  میدان  و  کارون  غرب 
تزریق  برداشت،  ضریب  افزایش  جنوبی(، 
برداشت  افزایش  و  نفتی  میدانهای  به  گاز 

   تیترها   

در دي ماه سالجاري محقق شد؛

صادرات  درصدي   ٨٤ افزایش 
كاالهاي غیر نفتي از گمرك منطقه 

ویژه پارس

اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درصدی   ۸۴ افزایش  از  پارس  انرژی 
از  منطقه  این  غیرنفتی  کاالهای  صادرات 
نظر وزن طی دیماه امسال خبر داد و افزود: 
سال  به  نسبت  نیز  ارزش  نظر  از  کاالها  این 

گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است.
ویژه  منطقه  سازمان  یوسفیمدیرعامل  مهدي 
افزود: در طي دوره  انرژی پارس  اقتصادی 
کاالی  تن  هزار   9٠٠ از  بیش  بررسي  مورد 
شامل  دالر  میلیون   ٧3۴ ارزش  به  غیرنفتی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  تولیدی  محصوالت 
انرژی پارس به خارج از کشور صادر شده 

است.
ادامه در صفحه ۴

منطقه  سازمان  مدیرعامل  یوسفي  مهدي 
برای  گفت:  پارس،  انرژی  اقتصادی  ویژه 
های  دغدغه  از  بخشي  کردن  برطرف 
محلهای  آوری  طرح جمع  محیطی،  زیست 
مکانیزه  انبار  افتتاح  با  گوگرد  روباز  دپوی 
گوگرد در مجتمع بندری پارس اغاز مي شود

صادراتی  مکانیزه  انبار  این  گفت:  یوسفی، 
دغدغه  از  بخشی  حل  به  کمک  هدف  با 
شرایط  سازی  آسان  و  محیطی  زیست  های 
در  گوگرد  صادرات  عملیات  در  شتاب 
رسمی  برداری  بهره  به  نزدیک  ای  آینده 

مي رسد.

ادامه در صفحه ۴

در آینده اي نزدیك صورت مي گیرد؛

بهره برداري از انبار مكانیزه 
گوگرد منطقه ویژه پارس

مطالعات 6 میدان نفتی به دانشگاه ها 
و مراكز علمی واگذار شد

صفحه ۴

نشست هم اندیشی بانوان شاغل در 
عسلویه برگزار شد

صفحه ۴

امضاء تفاهم نامه همكاری سازمان 
منطقه ویژه پارس با سه نهاد علمی 

و آموزشی
صفحه ۴

دعوت از سرمایه گذاران برای 
احداث واحدهای LNG كوچك و 

متوسط
صفحه6 

صادرات میعانات گازی و 
محصوالت پتروشیمی حدود ٤٠ 

درصد رشد یافت
صفحه ۵

دیدگاه ٨ نماینده مجلس درباره توسعه پارس جنوبی

تیك تاك ساعت برای گشایش رسمی فاز ١٢

ایران پیشرفت  مسیر  در  نفت  ملی  شركت  استوار  گامهای 

مشترک«  »میدانهای  می گوییم  مجلس  نمایندگان  به  وقتی 
به  ترین   ،1٢ فاز  حاال  جنوبی«،  »پارس  می گویند  فوراً  آنها 
تا  رسیده  کامل  پاالیشی  ظرفیت  به  و  شده  مدار  وارد  ترین 
بزودی به  بهره برداری رسمی برسد؛ رئیس کمیسیون صنایع 
برای میدانهای  باید همه توان کشور  باره می گوید:  این  در 

به کار گرفته شود. مشترک 
میدانهای  به  ای  ویژه  نگاه  پیوسته  مجلس  نمایندگان 
از  جنوبی  پارس  درباره  موضوع  این  اند،  داشته  مشترک 

برخوردار است. بیشتری  شدت 
افزایش  مجلس،  نماینده  دیگر  گاز  و  نفت  کمیته  رئیس 
با  کاالهای  از  یکی  را  گازی  میعانات  صادرات  و  تولید 
انرژی  کمیسیون  گوید:  می  و  دانسته  جنوبی  پارس  ارزش 
و  جنوبی  پارس  در  سرمایه گذاری  افزایش  راهکاری  از 

می کند. قاطع  مشترک حمایت  میدانهای 

ادامه در صفحه ٢

نیمه  در  که  میدانهایی  از 
دارند،  قرار  خود  عمر  دوم 

است. متمرکز کرده 
فناوری  پیشرفت  سویی  از 
مناسبات  شدن  تر  پیچیده  و 
سبب  سیاسی  و  اقتصادی 
شرکت  این  تا  است  شده 
سیاستهای  نفتی  بزرگ 
همکاری  و  ای  منطقه  ملی، 
صنعتی  مهم  کشورهای  با 
و  انرژی  تامین  زمینه  در 
نیز  بازارهای جهانی نفت را  ثبات در  ایجاد 

در دستور کار خود قرار دهد.
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صنعت  کارکنان  اعتصاب  گرفتن  اوج  با 
کامل  قطع  و   ١٣٥٧ پاییز  در  ایران  نفت 
سرمای  دلیل  به  خارج،  به  نفت  صدور 
مورد  سوخت  تامین  جهت  در  و  زمستان 
نیاز مردم، امام خمینی)ره( با صدور حکمی 
یک  همراه  به  بازرگان  مهدی  مهندس  به 
کمک  با  که  دادند  ماموریت  نفره   ٥ هیئت 
کارگران و کارمندان فداکار نفت، به شرط 
نیاز  میزان  به  فقط  نظامیان،  نکردن  دخالت 
مردم  اختیار  در  و  شود  تولید  نفت  جامعه، 

قرار گیرد.
از  را  پهلوی  رژیم  تنها  نه  تدبیر  این   
نفت  صدور  از  ناشی  ارزی  درآمدهای 
محروم کرد که موجب تامین سوخت مورد 
برای  زمینه ای  و  سرما  فصل  در  مردم  نیاز 
اوج گیری حرکت انقالب و پیروزی بزرگ 

٢٢ بهمن شد.
بازرگان  مهندس  به  امام  تاریخی  حکم  متن 

به تاریخ ٨ دیماه ١٣٥٧ به این شرح است:

الرحمنالرحیم بسماللهَّ
٢٨ محّرم ٩٩

بازرگان  جناب آقای مهندس مهدی 
طوری  به  تحیت،  و  سالم  اهدای  از  پس 
کارمندان  و  کارگران  هستید  مسبوق  که 
منظور همکاری و  به  نفت  محترم شرکت 
ایران  مسلمان  ملت  مبارزات  با  همگامی 
نفت  صدور  از  جلوگیری  منظور  به  و 
اما  زده  اند؛  اعتصاب  به  دست  خارج  به 
با  نظامی،  قانونی  غیر  و  غاصب  دولت 
و  زور  اعمال  و  خود  سبعانه  تهاجمات 

جهت  را  اعتصاب  این  خواهد  می   ارعاب، 
ادامه غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی 
مصارف  برای  نفتی  فراورده  های  و  نفت  که 
می  باشد،  موجود  یا  شود  می   تولید  داخلی 
و  نموده  جلوگیری  داخل  در  آن  پخش  از 
ناراحتی های  و  فشار  ایجاد  تا  می  نماید  سعی 
برای  آورد.  فراهم  مردم  برای  را  بیشتری 

مقابله با این برنامه  های دولت غاصب و تأمین 
زیر  شرایط  تحقق  داخله،  در  مردم  نیازهای 

الزم است:
و  مناطق  از  انتظامی  مأمورین  و  نظامیان   -١
امور  در  دخالتی  و  بروند  بیرون  نفتی  مراکز 
ارعاب  گونه  هر  ایجاد  از  و  ننمایند  مربوطه 

نمایند. بین کارکنان خودداری  در 
اندازه  به  فقط  نفتی  فراورده  های  و  نفت   -٢

صدور  از  و  شود  تولید  داخلی  مصرف 
نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیر قانونی، 

به عمل آید. جلوگیری کامل 
٣- ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی 
می  شود  تهیه  داخلی  مصرف  برای  که  را 

ندارند و از آن باید جلوگیری شود.
است  مقتضی  باال  مراتب  به  توجه  با 
عظیم  صنایع  اداره  در  که  جنابعالی، 
فراوان  تجارب  و  سوابق  دارای  نفت 
از  مرکب  نفری  پنج  هیئت  یک  هستید، 
حجت االسالم جناب آقای حاج شیخ اکبر 
مهندس  آقای  جناب  و  رفسنجانی   هاشمی 
نظر  با  را  دیگر  نفر  دو  و  کتیرایی  مصطفی 
نمایید.  تعیین  آقایان  مشورت  و  خودتان 
جنابعالی،  سرپرستی  تحت  هیئت،  این 
امر  در  و  نموده  بازرسی  را  نفتی  مناطق 
در  شده  ذکر  شرایط  احراز  با  نفت  تولید 
مراتب  ابالغ  ضمن  و  بنمایید؛  نظارت  باال 
و  زحمتکش  کارگران  از  ایران  ملت  تشکر 

مدیریت نفت در آستانه انقالب
کارمندان محترم، عده الزم را به بازگشت به 
مصارف  حد  در  نفت  تولید  ادامه  و  کار  سِر 
به  را  باال  شرایط  و  فرمایید؛  دعوت  داخلی 
اگر  که  بدهید  تذکر  کارگران  و  کارمندان 
دولت غاصب هر یک از شرایط باال را نقض 
نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر 
بدین  و  گردند.  ملحق  کنندگان  اعتصاب 
عهده  به  نفت  قطع  عواقب  مسئولیت  ترتیب 
از  بود.  خواهد  قانونی  غیر  و  غاصب  دولت 
مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر 
مهم و حیاتی و در این مرحله حساس کنونی 
جانبه  همه  و  صادقانه  همکاری  هیئت  این  با 

بنمایند.
استقالل و عظمت کشور و  متعال  از خداوند 
توفیق ملت را برای به دست آوردن آزادی و 

علیکم. والسالم  خواستارم.  استقالل 

الخمینی  الموسوی  اللهَّ  روح 

برخی  برای  منابع  تمرکز  این که  بیان  با  فریدونی،  نادر 
می دهد،  کاهش  را  آن ها  بهره برداری  هزینه  فازها، 
از  سخن  جنوبی  پارس  مشترک  میدان  در  افزاید:  می 
روز است، زیرا اگر یک فاز از این میدان سریع تر وارد 
برای کشور  قابل توجهی  اقتصادی  نفع  تولید شود،  مدار 
سریع تر،  بهره برداری  برای  منابع  تمرکز  بنابراین  دارد؛ 

می شود. تلقی  سازنده 
نماینده  مجلس  تلفیق  کمیسیون  بهمئی، عضو  اله  شمس 
میدانهای مشترک  توسعه  بر ضرورت  است که  دیگری 
فاز  هر  توسعه  هزینه  که  است  کرده  اعالم  و  تاکید 
بنابراین محلی  دارد؛  بازگشت  پارس جنوبی در یکسال 
را نمی توان یافت که ضریب بازگشت آن به این میزان 

باشد.
ملی  شرکت  برای  پایدار  منابع  تعیین  لزوم  درباره  وی 
نفت می گوید: منابع توسعه فازهای پارس جنوبی، باید 
از  پایداری پیش بینی شود؛  باالی  با ضریب  از محلهایی 
منابع  تقویت  راهکارهای  اخیر،  بازدید  از  پس  این رو 
میدانهای  زیرا  می شود؛  بررسی  بودجه  تنظیم  فرایند  در 
استیفا  باید  که  است  ایران  مردم  نفتی  حقوق  مشترک 

شود.
بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  تاجگردون،  غالمرضا 

اولویت بندی  بر  مجلس  محاسبات  و 
فازهای پارس جنوبی تاکید داد و معتقد 
است که این مهم سبب تسهیل در توسعه 
از چند  بهره برداری  این بخش می شود، 
برنامه ریزی  و  مدیریت  از  حاکی  فاز، 
در  گذشته  نیم  و  یکسال  طی  اثربخش 

پارس جنوبی است.
با اشاره به روند توسعه در پارس جنوبی 
بین  تدبیر  بیانگر  امر  این  افزاید:  می 
کارفرما، وزارت نفت و پیمانکار است.

اظهارنظری  در  مجلس  نماینده  این 
طور  این  تلویزیونی  برنامه  در  دیگر 
از  یک  هر  توسعه  هزینه  گوید:  می 
دالر  میلیارد  یک  جنوبی  پارس  فازهای 
شرایط  برخی  باوجود  اکنون  که  بود 
است؛  افزایش یافته  دالر  میلیارد  سه  به 
بااین حال با بهره برداری از هر فاز پارس 
آن  اولیه  هزینه  سال  یک  ظرف  جنوبی 

بازمی گردد.
بازگشت  که  دارد  تاکید  تاجگردون 
پارس  فازهای  اولیه و درآمدزایی  هزینه 
بهبود  را  مردم  اقتصادی  وضع  جنوبی 

می بخشد.
کمیسیون  عضو  قادری،  جعفر 
نیز  مجلس  نماینده  دیگر  برنامه وبودجه، 
پروژه های  اولویت بندی  این که  اعالم  با 
است،  ارزشمند  اقدامی  جنوبی،  پارس 
جذب  با  کنند  تالش  باید  دولت  و  مجلس  گوید:  می 
زمان بندی  برنامه ای  در  را  باقیمانده  فازهای  بیشتر  منابع 

اولویت دار کنند. شده، 
افزاید:  می  بودجه  کمیسیون  اقتصادی  کمیته  رئیس 
انجام شده   ١٢ فاز  در  بخصوص  ارزشمندی  کارهای 

است.
از  حمایت  کمیسیون  سخنگوی  جلیلی،  اسماعیل 
پارس  در  ها  برنامه  تحقق  اهمیت  بر  هم  ملی  دولت 
جنوبی تاکید کرده و می گوید: بیش از نیمی از بخش 
پیش  میعانات  و  نفت  فروش  محل  از  بودجه  درآمدی 
پارس  در  ها  برنامه  تحقق  رو  این  از  شود،  می  بینی 

اهمیت است با  بسیار  جنوبی 
کمیسیون  اعضای  از  دیگر  یکی  ثروتی،  الرضا  موسی 
در  داخل  تولید  از  استفاده  به  نسبت  نیز  برنامه وبودجه 

تأکید دارد. پارس جنوبی  فرآیند توسعه 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  عزیزی،  عبدالرضا 
توسعه  در  شتاب  ضرورت  درباره  نیز  اسالمی،  شورای 
فازهای پارس جنوبی بخصوص فاز ١٢ این مگا پروژه، 
این  در  قطر  و  ایران  بین  تنگاتنگی  رقابت  گوید:  می 
جنوبی  پارس  فازهای  باید  ازاین رو  دارد،  وجود  منطقه 

برسد. بهره برداری  مرحله  به  به سرعت 
وی با ابراز تأسف از بروز تأخیر در بهره برداری فازهای 
»قلب  که  است  معتقد  سالهای گذشته  در  جنوبی  پارس 
باید  ازاین رو  است«  آمده  درد  به  موضوع  این  از  ما 
فازهای  از  بهره برداری  متوجه  انرژیها  همه  کرد  تالش 
سهم  به اندازه  دست کم  باید  زیرا  شود؛  جنوبی  پارس 

بهره برداری کنیم. منابع موجود  از  خودمان 
اهمیت  بر  نیز  صنایع  کمیسیون  رئیس  رحمانی  رضا 
از  اگر  گوید:  می  و  کرده  تاکید  جنوبی  پارس  توسعه 
در  اجرایی کشور چیست؟  پروژه  مهمترین  بپرسید،  من 
در  صنعتی  پروژه  اولویت ترین  با  که  می گویم  پاسخ 
میان همه پروژه های اجرایی و پیش از هر چیز دیگری، 
توسعه و برداشت از میدانهای مشترک نفت و گاز باید 

قرار گیرد. مدنظر 
پروژه های  ارزش  افزاید:  می  صنایع  کمیسیون  رییس 
دلیل  به  جنوبی  پارس  )به ویژه  مشترک  میدانهای 
فراخوان  با  چنانچه  که  است  میزانی  به  گستردگی( 
سرمایه گذاری  برای  را  کوچک  سرمایه های  مردمی 

تجمیع کنیم، اجرای آن با ارزش خواهد بود.
وی در باره بهره برداری 
پیش رو در فاز ١٢ پارس 
برای  جنوبی می گوید: 
قدردانی  اقدام  این 
می کنیم هر چند که این 
فازها می بایست زودتر 
برداری  بهره  مرحله  به 
دولت  از  می رسید 
با  دارم  انتظار  کنونی 
زیادی  بسیار  حساسیت 
از  استحصال  موضوع 
را  مشترک  میدانهای 

کند. پیگیری 
بیژن زنگنه وزیر  فزاید: 
خوب  مدیران  از  نفت 
ایشان  ماست،  کشور 
همت کند و همه دولت 
کنند،  حمایتش  باید 
در  باید  صنعت  کل 
میدانهای  توسعه  اختیار 
گیرد،  قرار  مشترک 
از  است  توانمند  ایران 
تاکید  دوباره  رو  این 
توان  همه  می کنم 
میدانهای  برای  کشور 
کار  به  باید  مشترک 

شود. گرفته 
کمیسیون  رییس 
خود  بازدید  به  صنایع 

و  کرده  اشاره  نیز  گذشته  دولت  در  جنوبی  پارس  از 
غیر  جلسه  به  گفتم  نفت  وزیر  به  وقت  آن  گوید:  می 
علنی بیاید تا اهمیت موضوع را برای نمایندگان تشریح 

کند.
درصد،   ٤٠ صندوق،  یک  تشکیل  با  ندارد،  ایرادی   «
اگر  این  برابر  در  شود  داده  سرمایه  آوردگان  به  سود 
شود  اندازی  راه  مشترک  پروژه های  زودتر  یکسال 
ظرف این مدت همه هزینه های اولیه را پوشش می دهد 

و افزون بر این، منابع ما را دیگران نخواهند برد.«
رحمانی با بیان این که دولت باید به عنوان یک اولویت 
نگاه  مشترک  میدانهای  فرصت  به  مقاومتی  اقتصاد  در 
از  بعد  چه  مذاکرات  از  پیش  چه  که  است  معتقد  کند، 
این  از  باشد،  اولویت  مشترک  میدانهای  باید  مذاکرات 

رو پیشانی آنها، پارس جنوبی است.
باال  پیشرفت  با  فازهای  بندی  اولویت  با  یازدهم،  دولت 
ای  عمده  بخش  محدود،  منابع  همین  صرف  با  توانست 

از برنامه افزایش تولید گاز را محقق کند.
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نفت  ملی  شرکت  فعالیتهای  انداز،  چشم  برنامه  اساس  بر 
ارزش  بیشترین  حفظ  با  محور  توسعه  نگاه  ایجاد  بر  ایران 
نیروی  به  ویژه  توجه  ملی،  اقتصاد  در سطح  القایی  افزوده 
به  ساالری  شایسته  رویکرد  با  آن  کیفی  ارتقا  و  انسانی 
عوامل  وری  بهره  ارتقا  توسعه،  اساسی  نیاز  پیش  عنوان 
توسعه  آنها،  از  بهینه  بردای  بهره  گیری  جهت  و  تولید 
و  ایجاد  برد-برد،  رویکرد  با  گذاری  سرمایه  مدلهای 
همگرایی  برای  مدیریتی  فرآیندهای  و  سیستمها  توسعه 
سطوح  در  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  بیشتر  چه  هر 
داری  بنگاه  توسعه  و  ایجاد  شرکت،  اهداف  با  مختلف 
روش،  این  با  تابعه  شرکتهای  روابط  تنظیم  و  اقتصادی 
جهت  و  انرژی  المللی  بین  بازارهای  در  حضور  تقویت 
گیری و برنامه ریزی به منظور وارد شدن به بازار خدمات 

و تجهیزات صنعت نفت و گاز، متمرکز است.
در  تا  است  کرده  تالش  همواره  ایران  نفت  ملی  شرکت 
و  تولیدی  های  برنامه  ساله   ٢٠ انداز  سند چشم  چارچوب 

توسعه ای خود را عملیاتی کند.

 توسعه میدانهای مشترک، اولویت اصلی 
صنعت نفت

دار  اولویت  تنها  نه  گاز  و  نفت  مشترک  میدانهای  توسعه 
پنجم  برنامه  در  نفت  صنعت  ای  توسعه  های  برنامه  ترین 
توسعه  های  برنامه  صدر  در  بلکه  شده،  شناخته  توسعه 
است  گرفته  قرار  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  امسال  ای 
دستور  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  تالش  با  که  طوری  به 
مدیرعامل و وزیر نفت، بهره برداری از میدانهای مشترک 
پارس جنوبی و غرب کارون،  بویژه در  ایران  نفت و گاز 
ملی  کرد.شرکت  تجربه  را  کننده  خیره  شتابی  و  سرعت 
نفت ایران همواره تالش کرده است تا در چارچوب سند 
تولیدی و توسعه ای خود  برنامه های  ٢٠ ساله  انداز  چشم 

کند. عملیاتی  را 

                سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

ایجاد  با هدف  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
تسهیالت الزم در زمینه اجرای به موقع پروژههای مختلف 
مشارکتهای  جلب  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  گاز،  و  نفت 
گاز  و  نفت  صنایع  توسعه  هدف  با  خارجی  و  داخلی 
فراهم  دستی،  پایین  و  وابسته  صنایع  دیگر  و  پتروشیمی 
ماهر  کار  نیروی  جذب  و  منطقه  در  اشتغال  زمینه  کردن 
به  توجه  با  همجوار  استانهای  و  بوشهر  استان  ماهر  نیمه  و 
رشد  و  زدایی  محرومیت  در  موضوع  این  مثبت  تاثیرات 
تاسیس   ۱۳۷۷ درسال  ها  استان  این  اقتصادی  شکوفایی  و 

شد.
محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مشتمل بر سه 
بالغ بر  سایت پارس یک، پارس دو و پارس سه است که 
را  پارس شمالی  و  پارس جنوبی  منطقه  از  هزار هکتار   46

در بر می گیرد.
پارس  انرژي  اقتصادي  ویژه  منطقه  در  شاخص  فعالیت  از 
هوی اند،  شامل  کاال  تن  میلیون   ۱.۷ به صادرات  توان  مي 
و  مونو  گالیکول،  اتیلن  دی  سنگین،  و  سبک  اتیلن  پلی 
میعانات  پروپان،  بوتان،  اوره،  کود  گالیکول،  اتیلن  تری 
 ٥4٢ و  میلیارد  یک  ارزش  به  متانول  و  پارازایلین  گازی، 
میزان  برد.این  نام  جاري  سال  ماه  دي  طي  دالر  میلیون 
از  درصد   ۳۱ گذشته  سال  مشابه  با  مقایسه  در  صادرات 

نظر وزن و ٢٥ درصد از حیث ارزش افزایش یافته است.
میلیون و هشتصد هزار تن کال شامل   ۱۷ از  همچنین بیش 
کاالهاي غیر نفتي و میعانات گازي از ابتداي سالجاري تا 
که   است  از کشور صادر شده  به خارج  ماه  ماه دي  پایان 
طي  در  پارس  ویژه  منطقه  صادراتي  کاالهاي  این  ارزش 

این دوره نیز بیش از ۱٥ میلیارد دالر برآورد شده است.
بهره برداری از انبار مکانیزه گوگرد منطقه ویژه پارس نیز 
برای برطرف کردن بخشی از دغدغه های زیست محیطی 
شرکت  این  اجرای  دست  در  فعالیتهای  از  نیز  منطقه  این 
رسمی  برداری  بهره  به  نزدیک  ای  آینده  در  که  است 

می رسد.
           توسعه میدان مشترک پارس جنوبی

وسعت  مربع  کیلومتر   ٩۷٠٠ جنوبی  پارس  مشترک  میدان 
در  گستره  این  از  ایران  اسالمی  جمهوری  سهم  که  دارد 
بخش  این  گاز  ذخیره  است؛  مربع  کیلومتر   ۳۷٠٠ حدود 
از میدان ۱4 تریلیون متر مکعب به همراه ۱٨ میلیارد بشکه 
میعانات گازی است که بیش از هشت درصد از کل گاز 
شامل  را  کشور  گاز  ذخایر  از  نیمی  به  نزدیک  و  دنیا 

شود. می 
تولید  هدف  با  و  فاز   ٢٨ قالب  در  جنوبی  پارس  توسعه 
روزانه ٨٢٠ میلیون متر مکعب گاز برای تأمین تقاضای رو 
به رشد گاز طبیعی در ارتباط با مصارف خانگی و صنایع، 

چشم انداز آینده فعالیتهای شرکت ملی 
نفت ایران

به  گازی  میعانات  و  گاز  تأمین  نفتی،  میدانهای  به  تزریق 
ها  پتروشیمی  و  ها  پاالیشگاه  خوراک  صادرات،  منظور 
میدان  این  از  تولید گاز  به طوری که  اجراست؛  در دست 
نصب  و  حفاری  عملیات  در  متفاوت  رکوردهای  ثبت  با 
مترمکعب  میلیون   ۱٢٠ به  امسال  پایان  تا  تجهیزات 

رسد. می 

       تحقق افزایش بی سابقه تولید گاز در 
صنعت نفت در ۱۹ماه

تاکنون حدود ۱٠٥ میلیون مترمکعب گاز شیرین از طریق 
و   ۱۷  ،۱6 ۱٥و   ،۱٢( جنوبی  پارس  دار  اولویت  فازهای 
۱٨( به شبکه سراسری افزوده شده که این میزان افزایش، 
آن هم طی ۱٩ ماه، در تاریخ صنعت نفت ایران بی سابقه 

است.
گاز  متر مکعب  میلیون   ٢٠٠ نیز  آینده  سال  و  امسال  ظرف 
 ٩۳ سال  سهم  که  می شود  افزوده  کشور  تولید  ظرفیت  به 

و ٩4 هر کدام ۱٠٠ میلیون متر مکعب گاز در روز است.
با  است  توانسته  تاکنون  امسال  ایران  نفت  ملی  شرکت 
همزمان  طور  به  را  سکو  چند  آمد  کار  و  دقیق  مدیریت 
صنعت  تاریخ  در  دیگری  تازه  رکورد  تا  کند  اندازی  راه 

به ثبت رساند. نفت 
از  4سکو  و   ۱٢ فاز  از  )۳سکو  سکو  هفت  اندازی  راه 
طور  به  سال  پایان  تا  جنوبی(  پارس   ۱٨ تا   ۱٥ فازهای 
نظیر  بی  نفت  صنعت  تاریخ  در  جنوبی  پارس  در  همزمان 
فازهای  بر  تمرکز  با  و  مدیریت  رویکرد  تغییر  با  که  است 

اولویت دار محقق شد.

          راه اندازی سکوی C فاز ۱٢ پارس جنوبی

تحقق  برای  و  ایرانی  متخصصان  روزی  شبانه  تالش  با 
 C بخش  های  چاه   ،٩۳ سال  در  گاز  تولید  اهداف 
قرار  برداری  بهره  مدار  در  ایران  گازی  پروژه  بزرگترین 

گرفت.
سوم  سکوی  آزمایش  مراحل  آمیز  موفقیت  انجام  از  پس 
از  گاز  برداشت  و  تولید  جنوبی،   پارس   ۱٢ فاز  تولیدی 
تولیدی  گاز  و  آغاز  نیز  دریایی  موقعیت  این  چاه  نخستین 
پارس  منطقه  خشکی  بخش  در  واقع  پاالیشگاه  سمت  به 

جنوبی ارسال شد.
 ۱٠ مجموع  زودی  به  تولیدی،  سکوی  این  اندازی  راه   با 
 ٥٠٠ بر  افزون  تولیدی  برای  فاز  این  شده  حفاری  چاه 
طریق  از  را  مخزن  استحصالی  گاز  مکعب،  فوت  میلیون 
خطوط لوله دریایی به بخش پاالیشگاهی انتقال می دهند.

اصلی  فعالیتهای  ۱٢، عمده  فاز  اندازی سکوی سوم  راه  با 
کنونی صنعت  پروژه  بزرگترین  که  فاز  این  دریایی  بخش 

نفت به شمار می رود، پایان یافت.

          تحقق تولید 33 میلیون متر مکعبی گاز 
از فاز ۱٥ و ۱٦

بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، با انجام مراحل 
پاالیشگاهی،  فرآیندهای  از  یکی  در  اندازی  راه  و  نصب 
به  جنوبی  پارس   ۱6 و   ۱٥ فازهای  در  گاز  روزانه  تولید 

یابد. افزایش می  به میانگین 4٠ میلیون متر مکعب  زودی 
خوشبختانه با بهره برداری از دو سکوی دریایی این طرح 
از این فاز  که آذرماه در سرویس قرار گرفت، تولید گاز 
به ۳۳ میلیون متر مکعب در روز رسیده است و هم اکنون 

این میزان گاز تولیدی به خط سراسری تزریق می شود.
واحدهای  از  برخی  شدن  وارد  با  بعدی  مراحل  در 
متر  میلون   ۳٥ به  فاز  این  از  گاز  تولید  میزان  باقیمانده، 
مکعب می رسد، همچنین با راه اندازی نخستین کمپرسور 
و  شده  مدار  وارد  پروژه  این  چهار  ترین  پروپان،  تبرید 
گاز،  مکعب  متر  میلیون   4٠ به  فازها  این  تولید  میزان 

یابد. افزایش می 

سکوی  تولیدی  چاه  حلقه   ۱۱ از  گزارش،  این  اساس  بر 
دریایی فاز ۱6 تعداد هفت حلقه چاه در مدار قرار دارد و 
این سکو  از  میلیون فوت مکعب گاز  میانگین4٥٠  به طور 

دریافت می شود.
در  محدودیتها  رفع  و  فرایندی  های  زنجیره   کامل شدن  با 
تولید پاالیشگاه و همچنین وارد شدن فاز ۱٥ به مدار تولید 
و قطع ارتباط از فازهای 6 تا ٨، با مدیریت دقیق تولید گاز 
این  خشکی  پاالیشگاه  خوراک  دریافت  فاز،  دو  این  در 

فازها را بطور کامل از بخش دریا را تامین کنیم.
نخستین  ورود  جنوبی،  پارس   ۱٥ فاز  سکوی  اندازی  راه 
بهره  سراسری،  لوله  خط  به   ۱6 فاز  تولیدی  گاز  محموله 
اندازی  راه  جنوبی؛  پارس   ۱6 فاز  سکوی  از  برداری 
جنوبی،  پارس   ۱6 و   ۱٥ فاز  پاالیشگاه  ردیف  سومین 
پارس   ۱٩ فاز  اصلی  دو سکوی  در  عملیات حفاری  اتمام 
بهره  و  جنوبی  پارس   ۱٨A سکوی  از  گاز  تولید  جنوبی، 
میدان   ۱٨ و   ۱۷ فاز  سکوی  نخستین  از  آزمایشی  برداری 
گازی پارس جنوبی و روشن شدن مشعل آن از اقدامهای 
شرکت  عملیاتی  محدوده  در  امسال  که  است  شاخصی 

نفت و گاز پارس انجام شده است.

         عزم ملی برای توسعه میدانهای مشترک 
غرب کارون

از بزرگترین و  نفتی غرب کارون یکی  میدانهای مشترک 
که  روند  می  شمار  به  کشور  در  نفتی  میدانهای  مهمترین 
ظرفیت  افزایش  شاهد  آنها،  توسعه  طرح  کامل  اجرای  با 

بود. نفت کشور خواهیم  تولید 
با  اکنون  هم  میدانها  این  به  مربوط  یکپارچه  توسعه  طرح 
هدف تولید روزانه حدود ٥٥٠ هزار بشکه نفت و احداث 
میلیارد   ۱٥,٢ گذاری  سرمایه  با  خام  نفت  انتقال  لوله  خط 
دالری در جلسه شورای اقتصاد به تصویب رسیده و مقرر 
شده است در چهار سال با مهلت بازپرداخت تا سال ۱4٠٠ 

انجام برسد. به 
و  یادآوران  جنوبی،  و  شمالی  آزادگان  نفتی  میدانهای 
یاران شمالی و جنوبی میدانهای مشترک نفتی منطقه غرب 
قرار دارند و  یازدهم  اولویت دولت  کارون هستند که در 
برافزایش  مبنی  نفت  وزیر  وعده  از  بخشی  آنها  توسعه  با 
ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی به ٥,۷ میلیون بشکه تا 

سال ۱۳٩۷ را پوشش می دهند.

            تحقق تولید زودهنگام ٥٠ هزار بشکه نفت 
از آزادگان جنوبی

به  جنوبی  آزادگان  میدان  از  زودهنگام  تولید  اکنون  هم 
میزان ٥٠ هزار بشکه از طریق ٢۱ حلقه چاه در حال انجام 
 ٨٠ میزان  به  زودهنگام  تولید  افزایش  برای  مناقصه  است، 
هزار بشکه از این میدان نیز در دست اقدام و بررسی است 

که تا پایان سال ٩4 محقق می شود.
با برنامه ریزی های انجام شده به نظر می رسد تا پایان سال 
۱۳٩٥ به تولید اولیه ۳٢٠ هزار بشکه در روز و حتی فراتر 
از آن دست یابیم. برنامه ریزی برای مطالعات اجرایی فاز 
میزان  به  جنوبی  آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  طرح  دوم 

6٠٠ هزار بشکه در روز نیز در حال انجام است.
از  استفاده  با  نیز  جنوبی  آزادگان  پروژه  پیشرفت  میزان 

مدت  در  داخلی  توان 
ماه،   ٥ از  کمتر  زمانی 
اعالم  درصد   6 حدود 
شده، این در حالی است 
فعال  چینی  شرکت  که 
پیش  تا  پروژه  این  در 
 )CNPCI( ید  خلع  از 
و در مدت زمان ۱٩ ماه 
میزان  ثبت  به  موفق  تنها 
درصدی   ٩ پیشرفت 

مشکالت  با  نشدن  روبرو  صورت  در  ضمن  در  بود.  شده 
به  آینده  سال  بهار  پایان  تا  متن  شرکت  اعتباری  و  مالی 

برنامه اول چینی ها در این میدان دست می یابد.

    تحقق تولید ٧٥ هزار بشکه ای نفت از 
آزادگان شمالی در سال ۹٤

آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  طرح  پیشرفت  اکنون  هم 
برنامه  اساس  بر  که  است  شده  برآورد  درصد   ٨۷ شمالی 
 ۷٥ تولید  هدف  به   ،۱۳٩4 سال  نخست  نیمه  شده،  اعالم 
در  که  ای  توسعه  طرح  این  نخست  فاز  از  ای  بشکه  هزار 

قالب بیع متقابل اجرا می شود، دست می یابیم.
تاکنون از مجموع ٥٨ حلقه چاه آزادگان شمالی، حفاری 
چاه  حلقه  دو  حفاری  و  است  رسیده  اتمام  به  حلقه   ٥6
مطابق  حفاری  دستگاه  دو  توان  از  استفاده  با  نیز  باقیمانده 

انجام است. برنامه زمانبندی در حال 
شمالی،  آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  طرح  دوم  فاز  در 
چاه،  حلقه   ٥٠ حفر  با  نفت  بشکه  هزار   ۱٥٠ روزانه  تولید 

هدف گذاری شده است.

     تحقق تولید ٨٥ هزار بشکه ای نفت از 
یادآوران در اردیبهشت ۹٤

مشترک  میدان  توسعه  طرح  نخست  فاز  پیشرفت  اکنون  هم 
یادآوران، ٩4 درصد اعالم شده است که با این درصد پیشرفت 
در اردیبهشت ماه سال آینده شاهد تولید ٨٥ هزار بشکه ای 

نفت از این میدان خواهیم بود.
تولید زودهنگام از این میدان مشترک نیز هم اکنون ٥٠ هزار 
بشکه است؛ این در حالی است که پیش از این شاهد تولید 

زودهنگام ٢٠ هزار بشکه ای از این میدان بودیم.
میدان  توسعه  طرح  نخست  فاز  در  گزارش،  این  اساس  بر 
یادآوران، ٥٥ حلقه چاه شامل 4٩ حلقه چاه تولیدی، سه حلقه 
چاه توصیفی و سه حلقه چاه دفع آبهای زائد با استفاده از توان 
عملیاتی ۷ دکل حفاری و یک دکل خدمات جانبی حفاری 

شد.
میزان نفت تولیدی از فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران 
نیز ۱٨٠ هزار بشکه برآورد شده است که در صورت تصویب 
طرح جامع توسعه این میدان )MDP( از سوی هیئت مدیره 

شرکت ملی نفت ایران، فاز دوم اجرایی می شود.

         پیشرفت 3٥ درصدی طرح توسعه یاران 
شمالی

درصد   ۳٥ شمالی  یاران  نفتی  میدان  توسعه  طرح  پیشرفت 
اعالم شده که در صورت تصویب نهایی شرکت ملی نفت 
ایران، برنامه ریزی برای تولید پلکانی از این میدان مشترک 

عملیاتی می شود.
هم اکنون میزان نفت برداشتی از این میدان پنج هزار بشکه 
در روز است که با توجه به برنامه ریزی برای تولید پلکانی از 
این میدان، تا تیرماه ۱۳٩4 به برداشت ۱٢ الی ۱٥ هزار بشکه 

ای خواهیم رسید.

     افزایش ناوگان حفاری فعال در میدان 
مشترک یاران جنوبی

نیمه نخست سال  یاران جنوبی در  نفتی  میدان  طرح توسعه 
تحقق  روز  در  نفت  بشکه  هزار   4٠ روزانه  تولید  با  آینده 

می یابد.
میدان  از  نفت خام  بشکه  هزار   4٠ روزانه  تولید  اکنون  هم 
یاران جنوبی برنامه ریزی شده است، اما با توجه به این که 
MDP تازه ای برای این میدان در حال تهیه است، میزان 
سازی  آماده  عملیات  نیز  تاکنون  یابد.  می  افزایش  تولید 
موارد  این  بر  عالوه  و  شده  انجام  چاه  حلقه   ٢٢ موقعیت 
جلوگیری  برای  بند  سیل  یک  و  دسترسی  های  جاده  همه 

از ورود سیل به منطقه آماده شده است.
به  است  مدنظر  میدان  این  در  ناوگان  افزایش  ضمن  در 
طوری که با افزوده شدن چهار دکل حفاری، تعداد ناوگان 

حفاری فعال در این منطقه به ۱٢ دستگاه خواهد رسید.
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انبار می تواند عالوه  این  وی گفت: 
در  متعدد  های  جویی  صرفه  بر 
جابجایی  های  هزینه  و  زمان  کاهش 
ار  و  باشد  آفرین  نقش  نیز  گوگرد 
روش  به  گوگرد  صادرات  پس  این 

دنبال می شود. مکانیزه 
سالهای  در  کرد:  تصریح  یوسفی   

و  داشته  پراکندگی  منطقه  در  نامطلوبی  شکل  به  شده  تولید  گوگرد  اخیر 
تردد  حال  عین  در  آورد،  می  بوجود  را  زیادی  محیطی  زیست  معضالت 
ایرادهای  و  هزینه  گوگردها،  این  جایی  جابه  برای  سنگین  خودروهای 

اساسی بسیاری را به همراه داشت.

و  مستقیم  شکل  به  تولیدی  گوگرد  انبار،  این  افتتاح  با  که  این  بیان  با  وی 
شوند،  می  منتقل  کشتیها  به  بارگیری  بازوهای  با  و  رسیده  انبار  به  مکانیزه 
٤٠ هزار تن  به ظرفیت  انبار گوگرد هر یک  این مجموعه شامل سه  گفت: 
تن گوگرد  هزار  بارگیری  توان  هر ساعت  در  مجموعه  این  است. همچنین 
جلوگیری  منطقه  فضای  در  گوگرد  پخش  از  دیگر  ترتیب  این  به  دارد.  را 
خواهد  طرف  بر  خصوص  این  در  محیطی  زیست  معضالت  و  شد  خواهد 

شد.

در آينده اي نزديك صورت مي گيرد؛
بهره برداري از انبار مكانيزه گوگرد منطقه ويژه پارس

ضمن امضا قرارداد با حضور مديرعامل شرکت ملی نفت ايران:

مطالعات 6 ميدان نفتی به دانشگاه ها و 
مراکز علمی واگذار شد

در دي ماه سالجاري محقق شد؛
گمرك  از  نفتي  غير  کاالهاي  صادرات  درصدي   ٨4 افزايش 

منطقه ويژه پارس

ويژه  منطقه  سازمان  همكاری  نامه  تفاهم  امضاء   
پارس با سه نهاد علمی و آموزشی

با حضور مشاور وزير نفت در امور بانوان ،

نشست هم انديشی بانوان شاغل در عسلويه برگزار شد    

وی با اشاره به صادرات ۸۹۲ هزار تن میعانات گازی از گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس طی دی ماه امسال، اذعان داشت: این میزان صادرات 
شش  رشد  دارای  که  است  بوده  دالر  میلیون   ۸٠۷ از  بیش  ارزش  دارای 

درصدی ارزش و رشد دو درصد وزن بوده است.

اتیلن  پلی  هوی اند،  شامل  کاال  تن  میلیون   ۱.۷ از صادرات  همچنین  یوسفی 
کود  گالیکول،  اتیلن  تری  و  مونو  گالیکول،  اتیلن  دی  سنگین،  و  سبک 
یک  ارزش  به  متانول  و  پارازایلین  گازی،  میعانات  پروپان،  بوتان،  اوره، 

میلیارد و ٥٤۲ میلیون از این گمرک طي دي ماه سالجاري خبر داد.

ساخت:  خاطرنشان  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این میزان صادرات در مقایسه با مشابه سال گذشته ٣۱ درصد از نظر وزن و 

۲٥ درصد از حیث ارزش افزایش یافته است.

میلیون و هشتصد هزار تن کال شامل   ۱۷ از  بیش  از صادرات  وي همچنین 
خبر  ماه  پایان  تا  سالجاري  ابتداي  از  گازي  میعانات  و  نفتي  غیر  کاالهاي 
داد و تصریح کرد: ارزش کاالهاي صادراتي منطقه ویژه پارس در طي این 

دوره نیز بیش از ۱٥ میلیارد دالر برآورد شده است.

مطالعات  واگذاری  قرارداد 
با  نفتی  میادین  فناورانه 
با  علمی  مراکز  و  ها  دانشگاه 
به  نفت  وزیر  معاون  حضور 

رسید. امضا 

در  شامگاه  که  مراسم  این  در 
با  نفت  وزارت  اصلی  ساختمان 
حضور معاون وزیر نفت و روسای 
برگزار  علمی  مرکز  و  دانشگاه   6
نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  شد، 
ایران بر ضرورت اولویت گذاری 
صنعت  در  پزوهشی  های  فعالیت 
شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  نفت 
اتکا  با  برسیم  خودباوری  به  اگر 
از  ایرانی یکی  توانمندی دانش  به 
قدم های بزرگ در مسیر توسعه و 
توجه  طریق  از  را  مقاومتی  اقتصاد 
ایم  کرده  طی  علمی  امور  این  به 

را  ما  توانمندی،  و  تخصص  این  و 
های  محدودیت  منفی  اثرات  از 
بیرونی و تحریم ها مصون می کند.

رکن الدین جوادی با بیان اینکه در 
مناطق  ملی  قرارداد که شرکت  این 
کارفرما  عنوان  به  جنوب  خیز  نفت 
کرد،  منعقد خواهد  علمی  مراکز  با 

های  میدان  بزرگترین  از  بخشی 
درصد   ٤٥ حدود  که  کشور  نفتی 
 ٣٥ حدود  و  کشور  ذخایر  کل 
در  را  بازیافت  قابل  نفت  درصد 
مرکز  و  دانشگاه   6 به  دارد  خود 
واگذار  سال   ۱٠ مدت  به  علمی 

خواهد شد.
بهره  را  قراردادها  این  هدف  وی 

در  موجود  فناوری  و  علم  از  مندی 
مراکز علمی برای رسیدن به ازدیاد 
برداشت و بهبود روند تولید میادین 
ذکر کرد و افزود: اگر حتی به یک 
این  پایان  از  بعد  نظر  مورد  درصد 
شاهد  توانیم  می  برسیم  قرارداد 
برداشت ٥ میلیارد بشکه نفت باشیم 
که درآمد سرشاری برای کشور به 

تواند  می  و  داشت  خواهد  همراه 
فضای  های  در رگ  ای  تازه  خون 
جاری  کشور  در  فناوری  و  علم 

کند.
اثرات  به  با اشاره  جوادی 
قرارداد  این  مثبت  و  مفید 
با  شد:  یادآور  ساله   ۱٠
فضای  تقویت  و  ایجاد 
همکاری  و  همدلی 
آینده  به  توان  می  متقابل 
ای بسیار روشن برای این 
در  که  سابقه  بی  حرکت 
نفت  صنعت  تاریخ  طول 
پیوسته،  وقوع  به  ایران 

بود. امیدوار 
میدان   6 مراسم  این  در 
نفتی برای واگذاری کلیه 
تحقیقاتی  و  فناورانه  امور 
به 6 دانشگاه تحویل داده 
پژوهشگاه  به  اهواز  میدان  شد. 
به  کرنج  میدان  نفت،  صنعت 
به  کوپال  میدان  آزاد،  دانشگاه 
میدان  شریف،  صنعتی  دانشگاه 
نفت،  صنعت  داشگاه  به  گچساران 
میدان منصوری به دانشگاه شیراز و 
پژوهشکده  به  بی حکیمه  بی  میدان 

ازدیاد برداشت واگذار شد

تشکیل  چهارجانبه  تفاهمنامه 
کریدور علم و فناوری استان 
بوشهر با هدف ارتباط پایدار 
بخشیدن  تحقق  منظور  به 
اسناد  در  مندرج  اهداف  به 
باالدستی کشور میان سازمان 
انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
خلیج  پارس،دانشگاه 

فارس،پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان بوشهر امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس، مهندس مهدی یوسفی مدیرعامل 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن تبریک ایام دهه فجر با اعالم این 
خبر افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری راهبردی چند جانبه آموزشی، 

پژوهشی، فناوری و خدماتی در قالب کریدور علم و فناوری استان بوشهر است.
 مهندس یوسفی با اشاره به نهادهای علمی و مراکز آموزشی امضاء کننده این تفاهم 
نامه ادامه داد: این تفاهم نامه چهار جانبه میان دانشگاه خلیج فارس، پارک علم و 
فناوری استان بوشهر، بنیاد نخبگان استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس امضا شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ادامه بر ضرورت همکاری 
دانشگاه با صنعت نفت تاکید نموده و افزود:  به برکت اعمال سیاست های توسعه 
گرایانه دولت تدبیر و امید بار مسئولیت توسعه علمی  استان در دانشگاه،پارک علم 
و فناوری و بنیاد نخبگان بر دوش افرادشایسته و عالقه مندی قرار گرفته که  همواره 
دغدغه ارتباط موثر دانشگاه و صنعت را داشته اند  و امیدواریم رابطه دانشگاه و صنعت 

در این برهه بیش از پیش تعمیق یابد.
رئیس  فارس، دکتر رستمی  دانشگاه خلیج  نشست، دکتر مصلح سرپرست  این  در 
بنیاد نخبگان استان بوشهر  فناوری استان بوشهر و دکتر آذین رئیس  پارک علم و 
ابراز  دانشگاه و صنعت  تعامل  فرایند  نو در  از گشودن راهی  ابراز خرسندی  ضمن 

امیدواری کردند این تفاهم نامه چهار جانبه نقشه راه همکاری های فی ما بین باشد.

عامل  مدیر  حضور  با  عسلویه  در  شاغل  بانوان  اندیشی  هم  نشست 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، مشاور وزیر نفت در امور 
پتروشیمی  و  نفت،گاز  های  شرکت  عامل  مدیران  مشاورین  و  بانوان 
ویژه  منطقه  سازمان  تئاتر  آمفی  سالن  در  بهمن(   ۱٥( چهارشنبه  امروز 

پارس برگزار شد.
مهدی  مهندس  پارس،  ویژه  منطقه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  یوسفی 
فجر  دهه  آغاز  مناسبت  به  تبریک  عرض  ضمن  نشست  این  ابتدای 
اسوه  تندگویان  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداتش  و  اسالمی  انقالب 
و  همگام  اسالمی  ایران  زنان  گفت:  نفت  صنعت  نشدنی  فراموش 
با مردان در تمامی عرصه ها و رویداد های انقالب حضور  همدوش  
فعال داشته اند و الزم است با شناسایی دقیق ظرفیت های زنان ، زمینه 
شکوفایی استعدادهای آنان را در تمامی سطوح مدیریتی  فراهم کنیم.

در  تظاهرات  تداوم  و  گیری  شکل  در  زنان  حضور  یوسفی  مهندس 
سال های آ غازین انقالب اسالمی و همچنین حضور فعاالنه در عرصه 
دفاع مقدس را از مهمترین رخداد های انقالب دانست و تاکید کرد : 
شناخت صحیح نسبت به زن، شناسایی ظرفیت ها و توانایی های آنان 
در  بسزایی  تاثیر  تواند  می  امور  تمامی  در  مردساالرانه  نگاه  تغییر  و 

باشد. ارتقای جایگاه زنان داشته 
افزود:  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
بهبود  برای  هایی  راهکار  هایی  نشست  چنین  برگزاری  با  امیدواریم 
اندیشده  نفت  صنعت  در  بانوان  های  توانمندی  از  استفاده  وضعیت 
شود که با تحقق این امر بانوان شاغل در این صنعت به جایگاه شایسته 

یابند. خود دست 
فاطمه تندگویان مشاور وزیر نفت در امور بانوان نیز در این نشست با 
عرض تبریک به مناسبت آغاز دهه انقالب اسالمی گفت: زنان عالوه 
برایفای نقش در پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در تثبیت و تداوم 
نیز  ها   عرصه  از  بسیاری  در  آنکه  حال  داشتند  فعاالنه  نیز حضور  آن 

پیشتاز مردان در همان عرصه ها بودند.
مختلف  های  صحنه  تمام  در  همواره  زنان  اینکه  بیان  با  تندگویان 
انقالب اسالمی حضور فعال داشتند گفت: هر چند موانع و محدودیت 
داشته  وجود  ها  عرصه  از  بسیاری  در  زنان  فعاالنه  حضور  برای  هایی 
اما این محدودیت ها هرگز نتوانسته است از حضور چشمگیر زنان در 

این عرصه ها بکاهد.
از  گیری  بهره  برای  مدیران  رویکرد  تغییر  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
مهندس  آقای  نامه  دعوت  گفت:  ها  عرصه  تمامی  در  زنان  تونایی 
آن  در  که  بود  نفت  وزارت  سطح  در  نامه  دعوت  نخستین  یوسفی 
مساله  بیان طرح  به  مدیریتی  های  در عرصه  زنان  فعاالنه  برای حضور 

پرداخته شده که این موضوع را به فال نیک می گیریم .
زنان  از  بسیاری  الگوی  )س(  فاطمه  حضرت  اینکه  بیان  با  تندگویان 
سیره  در  مداقه  و  مطالعه  با  نیز  امام)ره(  افزود: حضرت  است  مسلمان 
تاکید داشتند  مقام رفیع زن در اسالم  بر  فاطمه)س(   زندگی حضرت 
به جایگاه  نیز  ایران اسالمی  بر همین مفاهیم زنان  با تکیه  امیدواریم  و 

شایسته خود در همه عرصه ها دست یابند.
شرکت  عامل  مدیر  مشاور  نجار  نوشین  نشست  این  در  است  گفتنی 
ایران ،فرزانه شهبازی مشاور مدیر عامل شرکت ملی صنایع  ملی نفت 
ایران  پتروشیمی و فریده شهبازی مشاور مدیر عامل شرکت ملی گاز 
در امور بانوان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص راهکارهای ارتقا 

بانوان در صنعت نفت پرداختند. بهبود وضعیت  و 

مديرعامل شرکت ملی نفت ايران:
رديف ششم فاز ١٢ پارس جنوبی وارد مدار توليد شد

 
پارس   ۱۲ فاز  ششم  )ترین(  ردیف 
بهمن   ۱۸ )شنبه،  امروز  صبح  جنوبی 

ماه( وارد شبکه سراسری گاز شد.
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
که  این  بیان  با  شانا  خبرنگار  با  گفتگو 
فاز ۱۲ پارس جنوبی به پایان کار خود 
)ترین(  ردیف  افزود:  است،  رسیده 
شبکه  وارد  بامداد  یک  فاز،  این  ششم 

سراسری شد و هم اکنون فاز ۱۲ به ظرفیت پاالیشی کامل رسیده است.
طور  به  زمانی  چه  جنوبی  پارس   ۱۲ فاز  که  این  درباره  جوادی  الدین  رکن 
رسمی افتتاح می شود، گفت: قرار است این فاز نیمه نخست اسفندماه بصورت 

افتتاح شود. رسمی 
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صادرات میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی حدود 
٤٠ درصد رشد یافت

سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با خبرنگاران به جلسه امروز 
هیئت دولت اشاره کرد و گفت: جلسه امروز هیئت دولت با توجه به 
سفر رئیس جمهوری به استان اصفهان به ریاست اسحاق جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
نفتی  این هفته شورای عالی صادرات غیر  به جلسه  محمدباقر نوبخت 
صادرات  عالی  شورای  هفته  این  جلسه  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
غیر نفتی آمارهایی اعالم شد که با توجه به ٣٦ سال تحریم اقتصادی 

تامل است. قابل  ایران توسط قدرتهای استکباری، 
ماه   ١٠ در  پتروشیمی  صنایع  و  گازی  میعانات  رشد صادرات  به  وی 
صادرات  عالی  شورای  جلسه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  نخست 
یاد شده  بازه زمانی  نفتی اعالم شد، صادرات میعانات گازی در  غیر 
محصول  این  صادرات  که  حالی  در  رسیده،  دالر  میلیارد   ١٢,١ به 
نشان  این رقم  بوده که  میلیارد دالر   ٨.٥ مشابه سال گذشته،  در مدن 
می دهد صادرات میعانات گازی امسال ٤١ درصد نسبت به سال پیش 

است. یافته  افزایش 
 ١٠ پتروشیمی در  سخنگوی دولت عنوان کرد: صادرات محصوالت 
ماه نخست سال گذشته معادل ٩,٢ میلیارد دالر بود که صادرات این 
که  رسید  دالر  میلیارد   ١٢.٨ به  امسال  نخست  ماه   ١٠ در  محصوالت 
نشان  را  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  درصدی   ٣٩ رشد  رقم  این 

می دهد.
ماه   ١٠ در  دالر  میلیارد   ١٠,٢ از  ما  صنعتی  صادرات  افزود:  نوبخت 
با رشد ٤ درصدی در ١٠ ماه اول  اول سال ٩٢ به ١٠.٦ میلیارد دالر 

سال ٩٣ رسیده است.
وی به آمار صادرات کاالها به کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: 
میزان صادرات ما به کشور چین ٤٨ درصد، عراق ٣ درصد، امارات 
 ٤٩ پاکستان  درصد،   ١٧ ترکمنستان  درصد،   ٢٦ ترکیه  درصد،   ٥

درصد و هنگ کنگ ١٢٠ درصد افزایش رشد داشته  است.
ایرانی در قاره آسیا ١٤  نوبخت اعالم کرد: میزان صادرات کاالهای 
درصد، اروپا ٣٤,٤ درصد و اقیانوسیه ٥٧.٨ درصد رشد داشته و تنها 

در قاره آمریکا ٢٣ درصد کاهش پیدا کرده است.
و گفت:  اشاره کرد  ملی  توسعه  در صندوق  یافته  تحقق  منابع  به  وی 
منابع تحقق یافته در ٦ ماه اول سال ٩٣ در صندوق توسعه ملی بیش از 
٦٧ میلیارد و ٩١٠ میلیون دالر است که در این مدت )یعنی در همین 
توسعه  به صندوق  میلیون دالر   ١٣٠ میلیارد و   ٧ تنها  اول سال(  ماه   ٦
ملی اضافه شده است و بر این اساس مانده موجودی صندوق توسعه 
ملی در ٦ ماه اول چیزی بیش از ٤٩ میلیارد و ٤٩٥ میلیون دالر است.

رشدها  این  با  شدیم  موفق  این که  بر  عالوه  کرد:  تصریح  نوبخت 
 ٥٠ به  نزدیک  وام دهی  برای  به صندوق  واریزی  منابع  مواجه شویم، 

میلیارد دالر است که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.
و  اشاره  دولت  کارکنان  عیدی  شده  تعیین  مبلغ  به  دولت  سخنگوی 
عنوان کرد: برای بهمن  ماه امسال پاداش همه کارکنان و بازنشستگان 
دولت بر مبنای ٦٠٣ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین و پرداخت می شود که 

١٠٠ هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.

مسئولیت اجتماعی مانع سودآوری نیست

اجرای مسئولیت اجتماعی از سوی سازمانها نباید به عنوان یک مانع در سودآوری 
نگریسته شود.

احمد احمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه کلرادو آمریکا در همایش مسئولیت 
اجتماعی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: امروزه در جهان توجه به مسئولیت 
اجتماعی شرکتها با شتاب دنبال می شود و شرکتهای صاحب نام بین المللی در 

حال گسترش فعالیتهای خود در این زمینه هستند.
وی افزود: شرکتها نباید فقط به دنبال منافع اقتصادی خود باشند و تجربه نشان 
داده است که نگاه به مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها می تواند در روند 
سودآوری آنها تاثیرگذار بوده و زمینه را برای گسترش فعالیتهای آنان تسهیل 

کند.
وی ادامه داد: رعایت حقوق کارکنان به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار 

گرفته و از تمام جنبه ها مدیران نیروهای انسانی خود را مورد حمایت قرار دهند.
احمدیان با بیان این که این باور که مسئولیت اجتماعی شرکتها هزینه بر است 
اشتباه است چون منافع بلندمدت زیادی را برای شرکتها در پی خواهد داشت که 

می تواند زمینه ساز تحقق اهداف پیش بینی شده آنها باشد.
سال ١٨٩٨  در  بار  نخستین  برای  در شرکتها  اجتماعی  مسئولیت  داد:  ادامه  وی 
میالدی مطرح شد و می توان گفت که تا حدودی  هر ١٠ سال یکبار تحولی نوین 
را در عرصه مسئولیت شرکتها در قبال کارکنان و نیز محیط اطراف شاهد بوده ایم 
به طوری که اکنون توجه به مسئولیت اصلی شرکت به عنوان یک راهبرد مهم 

مورد توجه شرکتهای مختلف در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است.
برای اجرای مسئولیت  بسیار خوبی  قابلیت های  ایران روی  افزود: در  احمدیان 
اجتماعی شرکتها وجود دارد و در این مسیر صنعت پتروشیمی می تواند پیشرو 

بوده و زمینه را برای تحقق این امر مهیا کند.

توسعه صنعت پتروشیمی و جهش اصلی آن همانگونه که بیژن زنگنه در مراسم 
پنجاهمین سال تاسیس صنعت پتروشیمی یادآور شد در فاصله سالهای ١٣٧٦ 
تا ١٣٨٤ اتفاق افتاد، به گونه ای که از آن با اطمینان به فتح الفتوح یاد کرد. اما 

چگونه این فتح الفتوح اتفاق افتاد.
مهمترین رکن توسعه صنعت پتروشیمی در دوران اصالحات، توسعه واحدهای 
پتروشیمی به صورت متمرکز در دو سایت اصلی در عسلویه و بندر ماهشهر و 
بر اساس خوراکهای حاصل از مناطق نفتخیز و منابع گازی پارس جنوبی گاز 

رقم خورد.
این مجتمع ها همگی در کنار آبهای آزاد و در احجام فوق عظیم و با مدرنترین 
دانش فنی روز و بازارهای تضمین شده و عقد قراردادهای پیش فروش محصول 
در بلندمدت و مهمتر از همه با جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و از طریق 

فاینانسهای اروپایی و آسیایی ساخته شدند.
و  نشست  ثمر  به  اصالحات  دولت  کار  پایان  تا  نیز  ها  مجتمع  این  از  تعدادی 
میلیون  )ششصد  دالر  میلیارد   ٠,٦ از  پتروشیمی  محصوالت  صادراتی  ارزش 
دالر( در سال ١٣٧٦ به بیش از ٢.٣ میلیارد دالر در سال ١٣٨٤ رسید. در سال 
ظرفیت  با  اجرا  در دست  طرح   ٣٤ تعداد   )١٣٨٤( هشتم  دولت  فعالیت  پایانی 
٣٦ میلیون تن تحویل دولت نهم شد. این طرحها شامل ١٣ طرح به ظرفیت ٢٢ 
میلیون تن و با پیشرفت بیش از ٩٠ درصد، هفت طرح به ظرفیت ٩ میلیون تن با 
پیشرفت ٦٠ تا ٩٠ درصد، پنج طرح به ظرفیت ٢.٥ میلیون تن با پیشرفت ١٠ تا 
٣٥ درصد و ٩ طرح به ظرفیت ٢.٥ میلیون تن و پیشرفت کمتر از ١٠ درصد بود.

خوب است به فهرست طرحهایی که در سال ١٣٨٤ تحویل دولتهای بعدی شد 
به همراه پیشرفت فیزیکی آنها توجه کنیم. این طرحها شاید هر یکماه یکبار و 
شاید زودتر توسط دولت نهم و دهم افتتاح می شد اما هیچکس در مراسم افتتاح 
با مدیریت قوی و  این طرحها از زحمتکشان صنعت پتروشیمی که شبانه روز 
منسجم و کارآمد کار و تالش کردند، یادی نکرد و حتی طوری صحبت شد و 
می شود که انگار این همه طرح عظیم و رسیدن به مرز بیش از ٢٠ میلیارد دالر 
ارزش فروش طی یکی دو سال اتفاق افتاده و گویی معجزه ای رخ داده است.

عدم برنامه ریزی دقیق در اجرای پروژه های واحدهای باالدست تامین کننده 
خوراک صنایع پتروشیمی از جمله فازهای پارس جنوبی در دولت نهم و دهم 
به بالاستفاده ماندن هشت میلیون تن از ٢٠ میلیون تن ظرفیت نصب  نیز منجر 

شده واحدهای پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک شد.
افتاده بود. در  بیرون  از ریل توسعه هوشمند  این شرایط  صنعت پتروشیمی در 
نهم و دهم، هرجا که دیگر وعده ای نمی شد  استانی دولت  دوران سفرهای 
دولت  ترتیب  همین  به  و  آمد  می  میان  به  پتروشیمی  یک  ساخت  بحث  داد، 
بدون برنامه ریزی کارشناسی و جامع، برای ساخت تعدادی واحد پتروشیمی 
مجوز صادر کرد و بر اساس آن، شرکتهایی با پولهای پس انداز مردم و اقشار 
زحمتکش جامعه شکل گرفت به این امید که در مدتی اندک این مجتمع ها 
تا  و  اما سالها گذشت  واریز کند.  به جیب سرمایه گذارانش  ساخته و سودی 
پایان دولت دهم هیچ خبری از افتتاح این مجتمع ها نشد و بیچاره مردمی که 

دستیابی به رکورد تولید در مجتمع پتروشیمی جم

٩ ماه امسال بیش  با غلبه بر موانعی مانند کمبود خوراک در  پتروشیمی جم 
از یک میلیون و ٦٧٧ هزار تن محصول تولید کرد.

 ٣٢٠ میلیون و  تولید ساالنه یک  پتروشیمی جم، ظرفیت  الفین مجتمع  واحد 
هزار تن اتیلن و ٣٠٦ هزار تن پروپیلن را دارد و اجرای این پروژه در چنین 
شمار  به  کشور  پتروشیمی  صنعت  در  مهم  دستاوردهای  از  یکی  مقیاسی، 

می آید.
هزار   ٣٠٠ ساالنه  تولید  با  جم  پتروشیمی  شرکت    HDPE واحد  همچنین 
تن محصول، یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران است. این واحد 
قابلیت تولید ٢٦ گرید اصلی و توانایی تولید گریدهای مشکی، زرد، آبی و 
پتروشیمی جم  به  قابلیت فقط منحصر  این  نرمال را دارد و در داخل کشور 

بوده و در جهان کم نظیر است.
واحد LLDPE پتروشیمی جم با تولید ساالنه ٣٠٠ هزار تن محصول، یکی 

از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران است.
ظرفیت اکسترودر این واحد ٤٢ تن در ساعت بوده و توانایی تولید بیش از 
٥٤ گرید متفاوت را دارا است و از دیگر ویژگی های این شرکت می توان به 
واحد بوتادین با ظرفیت تولید ١١٥ هزار تن در سال که از نظر تولید، درجه 
خلوص و کیفیت محصول یک واحد نمونه است و جزء واحدهای بسیار با 

پتروشیمی جم است. ارزش 

سرمایه شان را در اختیار این طرحها گذاشته بودند و دیگر حتی نمی توانستند 
آن را پس بگیرند.

خوب به خاطر دارم معلم بازنشسته ای را که در سال ١٣٨٦ پس انداز ٣٠ سال 
زحمتش را در پتروشیمی نورآباد ممسنی سرمایه گذاری کرده بود و سالهاست 
به انتظار افتتاح این مجتمع نشسته است. خوب است دوستانی که امروز در فتح 
الفتوح بودن کاری که در سالهای ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ در صنعت پتروشیمی انجام 
شده تردید دارند، گزارش شفاف سازی همین پتروشیمی ممسنی را که چهارم 

دی ماه سال گذشته منتشر شد را دوباره بخوانند:
»شرکت پتروشیمی ممسنی در اردیبهشت سال ١٣٨٦ و در جریان سفر استانی 
بهره  به  تاکنون  مالی کافی،  منابع  فقدان  به دلیل  تأسیس شده و  هیئت دولت، 
حسابرس  گزارش   ٥ بند  در  پروژه  به  مربوط  جزئیات  است.  نرسیده  برداری 
نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٢ اینگونه بیان شده 
به دلیل  از پنج سال از شروع فعالیت شرکت،  است که علیرغم گذشت بیش 
عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، پیشرفت فیزیکی پروژه تا تاریخ ترازنامه حدود 
شش درصد )در مقابل ١٠٠ درصد برنامه اولیه( بوده و مطابق آخرین برآورد 
موانع موجود چهار سال  برداری در صورت رفع  بهره  انجام شده، زمان آغاز 
دیگر و بودجه طرح به مبلغ ٩٥٢ هزار و ٥١٢ میلیون ریال و ٣٦٤ میلیون یورو 

پیش بینی شده است.«
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این شرکت توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت 
به صندوق توسعه ملی جهت استفاده از منابع آن معرفی شد تا بلکه این پروژه 
زمین خورده دوباره برخیزد. هرچند آنگونه که در گزارش شفاف سازی این 
شرکت تصریح شده: »با توجه به وضعیت قبل از بهره برداری و نسبت پیشرفت 
فیزیکی پروژه، نظر سرمایه گذاران را به فقدان سودآوری طی سنوات پیش بینی 

شده قبل از بهره برداری جلب می کند.«
آری، این تنها نمونه ای از مدیریت مشعشع صنعت پتروشیمی در سالهایی است 
که برخی گمان می کنند قابل قیاس با دوران شکوفایی صنعت پتروشیمی در 

سالهای ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ است.
در  که  نیز  ای  پتروشیمی  طرحهای  کلی  طور  به  که  کنیم  فراموش  نباید  البته 
برزویه  پتروشیمی  از جمله طرحهای  برداری رسید،  بهره  به  تا ٩٢  سالهای ٨٤ 
)نوری( متانول ششم، پتروشیمی پارس و... همگی از جمله طرحهایی بودند که 
قرارداد و بخش عمده ای از فرآیند ساخت آنها تا قبل از سال ٨٤ انجام شده بود 
و دولت بعدی تنها با تاخیرهایی که به گفته مدیران وقت صنایع پتروشیمی به 

دالیل مدیریتی بود، روبان افتتاح آنها را برید.
بیایید صادق باشیم. به چه چیز افتخار می کنیم و چه چیز را به سخره می گیریم. 
به  مردم  تا  کنند  کاری  که  آنجاست  اسالمی  جمهوری  مدیران  الفتوح  فتح 
انقالب اسالمی امیدوار بمانند، به اینکه قوه عاقله و تدبیری در کار باشد تا نظام 
اسالمی ایران که امید همه ملتهای ستمدیده جهان است روز به روز شکوفاتر 
شده و به اهداف بزرگ خود نزدیکتر شود. بیایید با خودمان رو راست باشیم 

و بدانیم باید به چه چیزهایی افتخار کنیم و چه روندهایی را باید اصالح کنیم.

فتح الفتوحی که باید به آن افتخار کنیم  
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اعالم  از  ایران،  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
گذاران  سرمایه  از  دعوت  فراخوان  آگهی  انتشار  و 
و  کوچک  مقیاس   LNG واحدهای  احداث  برای 

متوسط خبر داد.
با اعالم این خبر افزود: برای توسعه  ابراهیمی   ناصر 
روشهای  به  بخشی  تنوع  کشور،  در   LNG کاربرد 
عرضه و صادرات گاز و باال بردن پایداری شبکه به 
فراخوان  این  اساس  بر  سال،  سرد  روزهای  در  ویژه 
احداث  مندان  عالقه  از  ایران  گاز  ملی  شرکت 
LNG مقیاس کوچک و متوسط دعوت  واحدهای 

به سرمایه گذاری می کند.
گاز  ملی  شرکت  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
متعهد می شود در هشت ماه نخست سال ) از ابتدای 
نیاز  مورد  طبیعی  گاز   ) آبانماه  پایان  تا  فروردین 
در  را  متوسط  و  کوچک  مقیاس   LNG واحدهای 

نقطه مورد توافق تامین و در اختیار آنها قرار دهد.
اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
تولید  بخش  در  باید  متقاضی  شرکتهای  که  این  به 
تامین  برای  کافی  توانایی  و  داشته  تجربه  صنعتی 
LNG مقیاس  آورده نقدی برای احداث واحدهای 
را  با ظرفیت درخواستی  متناسب  متوسط  و  کوچک 
به تشخیص شرکت ملی گاز ایران دارا باشند، گفت: 
اما  به عهده سرمایه گذار است،  تعیین ظرفیت واحد 
گاز  ملی  شرکت  تایید  با  باید  واحد  احداث  نقطه 
لوله  خط  احداث  هزینه  همچنین  شود،  تعیین  ایران 

با سرمایه گذار خواهد بود. انتقال گاز  اختصاصی 

شرکت ملی گاز فراخوان داد

دعوت از سرمایه گذاران برای احداث واحدهای LNG کوچک و متوسط

این  بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
واحد  درهر   LNG سازی  ذخیره  ظرفیت  میزان  که 
تولید  هر  افزود:  دارد،  گذار  سرمایه  نظر  به  بستگی 
از  نیمی  کننده )سرمایه گذار( مکلف است دست کم 
LNG تولیدی خود را از طریق بورس انرژی بفروشد.

واحدهای  به  تحویلی  گاز  ماهانه  قیمت  ابراهیمی، 
 ١٤٠٠ پایان سال  تا  متوسط  و  مقیاس کوچک   LNG
ابتدای  از  و  ٣,٣ دالر  یو  تی  بی  میلیون  ازای هر  به  را 

دالر   ٢.٨ میزان  به  را   ١٤٠٥ سال  پایان  تا   ١٤٠١ سال 
تی  بی  میلیون  یک  هر  فروش  قیمت  متوسط  از  کمتر 
یو LNG در بورس اعالم و افزود: قیمت ها در مناطق 

بود. متفاوت خواهد  تولید  مختلف 
 LNG وی با بیان این که تولید کنندگان و خریداران
LNG تولیدی و یا خریداری شده  مجاز خواهند بود 
که   LNG مقدار  هر  شد:  یادآور  کنند،  صادر  را 
باشد،  گاز  شرکت  نیاز  مورد  شبکه  نیاز  با  متناسب 

 LNG کنندگان  تولید  با  شرکت  این  توافق  براساس 
معادل  قیمت  به  تحویل،  بندی  زمان  و  مقدار  نظر  از 
در  پی  در  پی  روز   ٣٠ معامالتی  قیمت  وزنی  متوسط 
خریداری  گازایران  ملی  شرکت  توسط  انرژی  بورس 

می شود.
کرد:  تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
اقداماتی  به  گذاران  ازسرمایه  هریک  که  درصورتی 
در   LNG مصرف  ترویج  به  منجر  که  کنند  مبادرت 
شناورها  و  ریلی  شهری،  بین  نقل  و  حمل  های  سامانه 
بودجه  قانون   ›› ›› ق  بند  تسهیالت  از  تناسب  به  شود، 

سال ١٣٩٣ نیز برخوردار خواهند شد.
مکلفند  گذاران  سرمایه  کرد:  تاکید  ابراهیمی 
مورد  محیطی  زیست  و  ایمنی   ، فنی  استانداردهای 
بهره  و  احداث  در  را  ایران  گاز  ملی  شرکت  تایید 

برداری از واحدهای مورد بحث مراعات کنند.
وی با اشاره به این که متقاضیانی که با ایشان موافقتنامه 
ضمانتنامه  باید  شود،  می  منعقد   LNG واحد  احداث 
شده  برآورد  گذاری  سرمایه  درصد  سه  ارزش  به  ای 
گاز  ملی  شرکت  به  را  پیشنهادی  واحد  احداث  برای 
ایران ارایه کنند، یادآوری کرد: این ضمانت نامه پس 
آزاد  گذاری،  سرمایه  ارزش  درصد   ١٠ انجام  از 

شود. می 
خارجی  و  ایرانی  شرکتهای  جمله  از  مندان  عالقه 
ارائه  نیز  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می 
امور  به  امسال  ماه  بهمن  پایان  تا  خود  تقاضاهای 
تلفن  شماره  با  نیروگاهها  و  صنایع  به  گازرسانی 

٨٨٩١٢٨٦٤ درشرکت ملی گاز ایران تماس گیرند.

انسان سازي ویژگي الهي زن است
  

در  تکللو  دکتر 
و  عفاف  همایش 
مجتمع  حجاب 
جنوبي  پارس  گاز 
نقش  بر  تاکید  با 
در  زن  محوري 
اجتماع  و  خانواده 
یکي  زن  گفت: 
دارد  الهي  ویژگي 
وجود  جز  به  که 
انسان ساز بودن  نیز  الهي در وجود هیچ کس دیگر نیست و آن  اقدس 
از  مرد  فرمودند  راحل)ره(  امام  که  است  مهم  چنان  نقش  این  و  است 

دامن زن به معراج مي رود. 
دکتر  جنوبي،  پارس  گاز  مجتمع  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
تکللو مشاور آستان قدس رضوي در همایش بزرگ عفاف و حجاب 
حضرت  عروسي  روز  فرداي  اکرم)ص(  پیامبر  داشت:  اظهار  مجتمع 
را  فاطمه)س(  پرسیدند  امیرالمومنین)ع(  از  علي)ع(  امام  و  زهرا)س( 
یاور  بزرگ ترین  زهرا)س(  فرمودند  امیرالمومنین)ع(  دیدي؟  چگونه 
اهمیت  از  نشان  روایت  این  است.  خداوند  بندگي  و  طاعت  در  من 
رفتار یک همسر خوب است که مي تواند شوهرش را به چنین جایگاه 

برساند.  رفیعي 
با امام علي)ع(  وي در ادامه افزود: حضرت زهرا)س( در زندگي شان 
موقع  به  و  بجا  مي کردند،  صحبت  خوب  و  مي دادند  گوش  خوب 
آسایش  و  آرامش  مایه ي  همیشه  و  مي گفتند  را  حرف هاي شان 
خانواده ي شان بودند و این چیزي ست که همه ي ما باید در زندگي مان 
خانواده ي مان  محیط  در  را  آسیب ها  و  تنش ها  جلوي  و  کنیم  اعمال 

بگیریم. 
مادري  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  نماز  اقامه ي  ستاد  کارشناس  این 
جاي  هیچ  چیزي  که  بگیریم  نظر  در  را  این  باید  ما  نمود:  خاطرنشان 
و  اسالمي  روانشناسي  هم  را  مساله  این  و  نمي گیرد  را  مادر  آغوش 
و  زن  توامان  تالش  و  کار  که  است  درست  مي کنند.  تایید  غربي  هم 
ولي خب  است  مهم  خانواده  مادي  نیازهاي  نمودن  برطرف  براي  مرد 
نیز مهم هستند و  بگیریم که روح و روان خانواده  نظر  را در  این  باید 
نگذاریم  هیچ گاه  و  باشیم  زندگي مان  جوانب   همه ي  مواظب  باید  ما 

فرزندان مان از آغوش مادري محروم شوند. 
پارس  گاز  مجتمع  حجاب  و  عفاف  بزرگ  همایش  است  ذکر  شایان 
بانوان شاغل در کل منطقه ي پارس جنوبي  جنوبي با حضور جمعي از 

در محل گالري پاالیشگاه سوم برگزار گردید. 
با  نیز  نماز  عرصه ي  فعال  بانوان  از  همایش  این  حاشیه ي  در  همچنین 

اهداي لوح سپاس تقدیر به عمل آمد

با تزریق منابع مالی جدید

ساخت خط لوله گاز صادراتی به عراق شتاب گرفت

با  ساخت قطعه دوم از خط لوله ششم سراسری به طول ٦٠٠ کیلومتر، 
انتقال گاز صادراتی به عراق شتاب گرفت. هدف 

اجرایی  عملیات  محل  از  بازدید  در  ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
 ٥٦ لوله  خط  این  اکنون  هم  گفت:  سراسری  ششم  لوله  خط  احداث 

اینچ از عسلویه تا اهواز اجرا شده است.
لوله  خط  این  کیلومتری   ٦٠٠ قطعه  احداث  افزود:  عراقی  حمیدرضا 
حد فاصل اهواز تا دهگالن نیز با تزریق منابع مالی جدید شتاب گرفته 

است.
از  پس  و  آغاز  جنوبی  پارس  از  سراسری  ششم  شد:خط  یادآور  وی 
ادامه  کرمانشاه  و  ایالم  لرستان،  استانهای  در  خوزستان  استان  گذر 

می یابد و در نهایت به دهگالن می رسد.
افزایش سهم صادرات گاز به عراق

یک  خط  این  از  شده،  بینی  پیش  های  برنامه  اساس  بر  وی  گفته  به 
امکان  که  شود  می  گرفته  عراق  به  گاز  صادرات  برای  نیز  انشعاب 

افزایش حجم صادرات گاز  به عراق را فراهم می کنند.
عراق  به کشور  گازرسانی  تاکید کرد:  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
با صادرات روزانه ٤ میلیون مترمکعب گاز آغاز و این مقدار بر اساس 

توافق به تدریج افزایش می یابد.
مترمکعب  میلیون   ٢٥ روزانه  قرارداد،  اساس  بر  کرد:  تصریح  عراقی 
گاز به عراق صادر و امکان افزایش این مقدار تا ٤٠ میلیون متر مکعب 

در فصول گرم سال نیز وجود دارد.
وی ادامه داد:احداث خط لوله گاز در کشور عراق نیز با روند مطلوبی 

در حال انجام است.
از  منشعب  لوله  خط  کرد:  تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
خط لوله ششم سراسری به طول ١٠٠ کیلومتر از چارمله در استان ایالم 

آغاز و در نفتشهر )مرز ایران و عراق( به پایان می رسد.

با افزایش فعالیت پاالیشگاههای گاز

تولید گوگرد کشور از مرز ٩٠٠ هزار تن گذشت

شرکتهای پاالیش گاز کشور در ١٠ ماه امسال، بیش از ٩٠٧ هزار تن 
گوگرد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٤ درصد 

رشد داشته است.
معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان 
این که در ١٠ ماه پارسال، بیش از ٧٩٤ هزار تن گوگرد در شرکتهای 
تولید شده  ایالم،(  و  پارس جنوبی، خانگیران  )پاالیشگاههای  پاالیشی 
یافته  افزایش  امسال تولید گوگرد  بازه زمانی یادشده  افزود: در  است، 

و به ٩٠٧ هزار تن رسیده است.
 ١٠ در  کشور  گاز  پاالیش  شرکتهای  کرد:  اظهار  ثمری  عبدالحسین 
ماه امسال، همچنین بیش از ٢١ میلیون و ٩٩٩ هزار مترمکعب میعانات 
این  که  اند  کرده  تولید  جهانی  بازارهای  به  عرضه  هدف  با  را  گازی 
میزان در مدت مشابه پارسال بیش از ٢٠ میلیون و ١٤٧ هزار مترمکعب 

بوده است.
 ٦٣٦ و  میلیون  یک  از  بیش  شده،  یاد  زمانی  بازه  در  شد:  یادآور  وی 
هزار متریک تن ال پی جی و یک میلیون و ٢٢٧ هزار متریک تن اتان 
نیز تولید شده که این مقدار در ١٠ ماه پارسال، ٧٣٠ هزار متریک تن 

بوده است. اتان  تن  متریک  ٢٢٥ هزار  میلیون و  LPG و یک 
در  بیدبلند  پاالیشگاه  ایران،  گاز  ملی  شرکت  عملیات  معاون  گفته  به 
١٠ ماه امسال، بیش از سه میلیارد مترمکعب گاز و پاالیشگاه فجر جم 
دریافت  سراسری  پنجم  خط  از  گاز  مترمکعب  میلیارد  سه  از  بیش  نیز 

کرده اند.
به  ارسال  برای  سراسری  پنجم  خط  از  گاز  دریافت  داد:  ادامه  ثمری 
میلیون   ٣,٥٨ روزانه  افزایش  شاهد  بیدبلند،  و  جم  فجر  پاالیشگاههای 

بوده است. پارسال  به مدت مشابه  مترمکعب نسبت 

در روزهای آینده و برای نخستین بار

 ١6 و   ١٥ فازهای  گازی  میعانات  بشکه  هزار   ٧٥٠
صادر می شود

محموله  نخستین  صادرات  از  جنوبی  پارس   ١٦ و   ١٥ فازهای  مجری 
میعانات گازی این فازها در روزهای آینده خبرداد.

با  فروزش  پارس-رضا  ویژه  منطقه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ملی  شرکت  الملل  بین  امور  با  گرفته  صورت  هماهنگیهای  به  اشاره 
میعانات  صادرات  برای  ایران  نفتی  های  پایانه  شرکت  و  ایران  نفت 
مخازن  اکنون  هم  کرد:  اظهار  جنوبی  پارس   ١٦ و   ١٥ فاز  گازی 
آغاز  برای  گازی  میعانات  واحد  به  مربوط  تاسیسات  و  سازی  ذخیره 
تحویل  ایران  نفتی  های  پایانه  به شرکت  و صادرات  بارگیری  عملیات 

و هماهنگی های الزم انجام شده است.



7

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از عسلویه
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
منظور  به  روزه  یک  سفری  در  که 
بهره برداری از چند طرح مخابراتی 
در  بود  کرده  سفر  بوشهر  استان  به 
این  مسئوالن  با  عسلویه  از  بازدید 
شهرستان دیدار و گفت و گو کرد. 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
محمود  دکتر  پارس،  ویژه  منطقه 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  اطالعات 
با حضور  ایام اهلل دهه مبارک فجر  
از  بازدید  ضمن  بوشهر  استان  در 
 ICT طرحها و پروژه های مختلف 
پروژه  و  طرح  چندین  استان  این 
را  استان  این  مخابراتی  و  ارتباطی 
قرار  برداری  بهره  مورد  و  افتتاح 

داد.
افتتاح پروژه توسعه انتقال در بیش از 
نوری  فیبر  شبکه  توسعه  نقطه،   120
به طول 232 کیلومتر، توسعه سیستم 
و  مخابرات  بخش  در  انتقال  های 
شبکه  پشتیبانی  های  مسیر  افتتاح 
پروژه  این  جمله  از  استان،  دیتای 

ها بود.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ضمن  عسلویه  به  سفر  طی  همچنین 
به  که  شامی  ضیافت  در  حضور 
بود،با  داده شده  ترتیب  افتخار وی  
ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
اعضای  و  پارس  انرژی  اقتصادی 
عسلویه  شهرستان  اسالمی  شورای 

گفت و گو کرد.

فضای  یک  در  که  گو  و  گفت  این 
ارتباطات  وزیر  شد  انجام  صمیمانه 
کرد:  تصریح  اطالعات   فناوری  و 
به  عمیق  احترام  اعتدال  دولت  شعار 
تالش  و  است  مذاهب  و  اقوام  همه 
از  بیش  طی  نیز  امید  و  تدبیر  دولت 
یک سال و نیم اخیر ، فراهم ساختن 
بوده  مهم  این  تحقق  های  زمینه 

است.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
ارتباطات  اهمیت  به  اشاره  با  خود  
توسعه  در  اطالعات  فناوری  و 
که  هایی  برنامه  با  گفت:  کشور 
و  ارتباطات  وزارت  سوی  از 
انجام  دست  در  اطالعات  فناوری 
نزدیک  ای  آینده  در  انشااهلل  است، 

سخت  تجهیزات  و  امکانات 
در  عسلویه  افزاری  نرم  و  افزاری 

ICT ارتقا خواهد یافت. زمینه 
اعضای شورای شهر عسلویه نیز در 
جایگاه  به  اشاره  ضمن  دیدار  این 
اقتصاد  پارس جنوبی در  عسلویه و 
سازمان  توسعه ای  اقدامات  کشور، 
پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
وزارت  و  دولت  از  نمایندگی  به 
را  کشور  از  منطقه  این  در  نفت 
مثبت  رویکرد  از  نمونه  بهترین 
امید  و  تدبیر  دولت  سازنده  و  
و  دانستند  عسلویه  پیشرفت  در 
ها  زمینه  ساختن  فراهم  خواستار 

و بستر های تداوم این امر شدند.

از سوی مدیریت توسعه منابع انسانی
فاز نخست نظام نوین مدیریت عملکرد صنعت نفت، ابتدای 

سال آینده اجرایی می شود 

مسئول پروژه مدیریت عملکرد شرکت ملی نفت ایران از ارائه نظام نوین 
مدیریت عملکرد صنعت نفت در کنفرانس بین المللی مدیریت خبر داد و 

افزود: فاز نخست این طرح تا ابتدای سال 94 محقق می شود.
عملکرد  ارزیابی  تحول  طرح  بودن  فرد  به  منحصر  به  اشاره  با  سعید صیاد 
گدشته  در  که  عملکرد  ارزیابی  سنتی  های  فرم  طرح  برنامه،  این  افزود: 
نوین  نظام  سامانه  یک  و  کرده  خارج  مدار  از  کامال  را  است  شده  اجرا 
کشور  درسطح  بار  نخستین  برای  که  کند  می  ایجاد  را  عملکرد  مدیریت 
انسانی شرکت ملی نفت ایران اجرایی می شود. در مدیریت توسعه منابع 

وی با بیان اینکه از سال 1389 تاکنون، 600 مربی برای آموزش نظام نوین 
مدیریت عملکرد تربیت شده اند، افزود: در آزمایش ها نزدیک به 3 هزار 
بهبود زیر ساخت ها شد  1392 زمان صرف  تا سال  و  نفر آموزش دیدند 
و در سال 1393 با امضای دستورالعمل اجرای این طرح توسط مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران این طرح برای اجرایی شدن 3 فاز اصلی به شرکت 

های تابعه و مدیریت ها ابالغ شد.
داد  خبر   1396 سال  تا  عملکرد  ارزشیابی  نوین  طرح  نهایی  اجرا  از  صیاد 
فرم های  اول، جایگزین سازی  فاز  این طرح شامل  اصلی  فاز   3 افزود:  و 
کاغذی با سامانه هوشمند، فاز دوم، استاندارد سازی و فاز سوم، یکپارچه 
انسانی  منابع  های  سامانه  سایر  با  عملکرد  مدیریت  سامانه  تطبیق  و  سازی 
نیز  ابتدای سال آینده فاز اول نهایی شود. هم اکنون  است و امیدواریم تا 
با فرهنگ سازی در تالش برای شناساندن و جا انداختن این طرح هستیم.

وی با بیان اینکه در کنفرانس بین المللی مدیریت ابعاد مختلف طرح نوین 
افزود:  شد،  تشریح  پژوهشگران  و  کارشناسان  برای  عملکرد  ارزشیابی 
رو  به  رو  استقبال  با  نوین  نظام  این  با  کنفرانس  آن  در  حاضران  آشنایی 
شد و آنها خواستار بهره مندی از این نظام در سازمان های خود شدند که 
موجبات  کشور  در  ارزشیابی  جدید  طرح  دارنده  اولین  عنوان  به  ما  برای 

دلگرمی را فراهم آورد و نسبت به آینده بسیار خوشبین کرد.
عملکرد  ارزشیابی  نوین  طرح  فرآیند  بودن  پیچیده  و  سخت  از  صیاد 
نبود سمت  و  سامانه  این  بودن  دلیل تحت وب  به  یادآور شد:  و  داد  خبر 
می شد که  تصور  ها  زیر ساخت  و ضعف  ها  در شرکت  مرتبط  سازمانی 
همفکری  و  همدلی  با  اما  شود  رو  به  رو  متعددی  موانع  با  پروژه  پیشرفت 
شدن  اجرایی  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  رسمی  ابالغ  و  گرفته  صورت 
هم  قدرت  وبا  گرفته  خود  به  بیشتری  سرعت  کارآمد  و  مهم  پروژه  این 

پیش می رود.
بر اساس پیش نویس تأیید شده این نظام در هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
وظایف  و  مأموریت  شرح  سامانه،  این  در  شده  طراحی  ضوابط  و  ایران 
پس  این  از  و  تعریف  سامانه  این  در  انسانی  نیروی  اطالعات  و  واحدها 
نظام  این  با  و  سیستمی  به صورت  کاماًل  عملکرد کارکنان  ارزیابی ساالنه 

صورت می گیرد.
ها،  استاندارد  و  ها  شاخص  بودن  عینی  انتظارات،  و  اهداف  از  آگاهی 
تأثیر نتایج بر شرایط شغلی، ارایه بازخورد مستمر و نظام اجرایی از جمله 
مزایای اجرایی این نظام است که توسط واحد طرح و برنامه ریزی نیروی 
نفت  ملی  شرکت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  همکاری  با  و  انسانی 

طراحی و در حال پیاده سازی است.

6 اسفند ماه
دومین همایش آسیب شناسی صنایع باالدستی نفت و گاز 

برگزار می شود

چهارشنبه  گاز،  و  نفت  باالدستی  صنایع  شناسی  آسیب  همایش  دومین 
برگزار می شود. امیرکبیر  امسال در دانشگاه صنعتی  اسفندماه  ششم 

صنایع  مدیریت  محوریت  با  گاز  و  نفت  باالدستی  صنایع  همایش  دومین 
بوم  بر زیست  باالدستی نفت و گاز  تاثیرات صنایع  باالدستی نفت و گاز، 
اقتصاد صنایع نفت و گاز  باالدستی نفت و گاز،  انسانی در صنایع  سرمایه 
امسال  ماه  اسفند  باالدستی، ششم  توسه صنایع  نوین در  فناوریهای  نقش  و 
برگزار  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  نفت  مهندسی  دانشکده  تاالر همایش  در 

می شود.
باالدستی  صنایع  شناسی  آسیب  همایش  دومین  به  ها  مقاله  ارسال  مهلت 
تعیین  اسفندماه  چهارم  روز  تا  نام  ثبت  مهلت  و  ماه  بهمن   2۵ گاز  و  نفت 

شده است.
تلفنهای  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  مندان  عالقه 
www.(اینترنتی آدرس  به  یا  و  بگیرند  تماس   88338842 و   88338841

کنند. مراجعه   )  ogui.ir

بازدید نمایندگان وزارتخانه های نفت و فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از پردیس فرهنگی هنری عسلویه

 
نمایندگان وزارتخانه های نفت و فرهنگ و ارشاد اسالمی بمنظور بررسی 
روند اجرایی و راهکارهای تکمیلی  ، از پردیس فرهنگی و هنری در حال 

بازدید کردند.  عسلویه  ساخت 
وزارت  نمایندگان  پارس   ،  ویژه  منطقه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
پردیس  از  بازدید  بمنظور  اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  و  نفت  های  خانه 
کشور  انرژی  پایتخت  وارد  عسلویه  ساخت  حال  در  هنری  و  فرهنگی 

شدند.
مهندس   ،  ) نفت  وزارت  عمومی  روابط  )مدیرکل  الهی  نعمت  دکتر 
امیریان )مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز جنوب( سرپرستی 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   ( کاراندیش  و   نفت  وزارت  اعزامی  تیم 
این  را در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اعزامی وزارت  تیم  ( سرپرستی  وزیر 

سفر عهده دار بودند.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عسلویه  ،  شهرستان  فرماندار  بازدید  این  در 
انرژی پارس  اقتصادی  ، مدیران سازمان منطقه ویژه  استان بوشهر  اسالمی 

داشتند. نیز حضور 
الزم بذکر است اتمام پروژه پردیس فرهنگی و هنری عسلویه از مصوبات 
دولت تدبیر و امید در سفر استانی به بوشهر بوده که در تعهدات وزارت 

نفت قرار گرفته است

برگزاری دهمین نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و 
اهل سنت استان بوشهر در سازمان منطقه ویژه پارس

دهمین نشست مشترک روحانیون شیعه و سنی استان بوشهر  در طلیعه سی 
و ششم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران با حضور مدیرعامل سازمان 
و  فرهنگی  امور  معاون  نژاد  روحانی  االسالم  حجت  پارس،  ویژه  منطقه 
تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی و علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان 

برگزار شد. بوشهر 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان منطقه ویژه پارس   ، مهندس مهدی 
شدن  برچیده  و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  تبریک  عرض  ضمن  یوسفی 
بساط ظلم و جور ستم شاهی با بیان این مطلب که ایجاد همدلی و وحدت 
جهانی  و  ای  منطقه  های  هجمه  وجود  با  همزمان  اسالمی  مذاهب  بین  در 
هراسی  اسالم  عنوان  به  ای  پروژه  اکنون  هم  افزود:  اسن  ضروری  امری 
ظهور و بروز یافته که در این زمینه نقش برجسته و ویژه علما و روحانیون 
تاثیر  تواند  می  دینی  آفرین  وحدت  های  آموزه  گسترش  و  تعمیق  در 

بسزایی در خنثی سازی انواع توطئه ها داشته باشد. ق
شگرف  های  پیشرفت  برشمردن  با  پارس  ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
میادین  از  گاز  تولید  ظرفیت  افزایش  و  کشور  انرژی  پایتخت  در  صنعتی 
همه  در  کشور  بالندگی  و  شکوفایی  آن  بالطبع  و  گاز  و  نفت  مشترک 
بخش ها گفت: توجه و گسترش آموزه های دین مبین اسالم در خصوص 
و  الحاد  دنیای  با  برخورد  در  اسالمی  واحد  امت  همگامی  و  همراهی 
از  جامعه  طبقات  و  سطوح  همه  در  و  نسل ها  همه  میان  در  ظلم   امروزه 
از آن موجب خسران  باشد و غفلت  فوری کشور می  و  ضروریات مسلم 
جهت  در  مسلمانان  و  اسالم  دشمنان  اهداف  به  کمک  و  اسالمی  جامعه 
اسالمی  جوامع  مادی  ثروت های  و  فرهنگی  منابع  غارت  و  تفرقه  ایجاد 

خواهد شد.
مهندس یوسفی افزود:علی رغم تنوع فرهنگی و مذهبی در پایتخت انرژی 
اند  بوده  نفت  برای صنعت  میزبانان خوبی  همواره  منطقه  این  مردم  کشور 
که این امر می تواند فرصت های بی شماری را در اختیار نظام جمهوری 

اسالمی قرار دهد.
نکات  برشمردن  با  استان  سنی  و  شیعه  روحانیون  نشست  این  پایان  در 
برانگیز  اختالف  موارد  ابراز  از  پرهیز  و  مختلف  مذاهب  بخش  وحدت 
  ، از مهندس یوسفی جهت برگزاری این نشست تقدیر و و تشکر کردند و 

اینگونه نشست ها شدند. تداوم  خواستار 
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ضعیف  و  متحده  ایاالت   در  نفت   عرضه  رشد  تداوم 
بودن تقاضای جهانی، سبب تداوم فشار بر قیمت جهانی 
این ماده در سال ٢٠١٥ می شود؛ در این روند، هرچند 
شرکتهای نفتی درحال ارزیابی قیمت  نفت در بلند مدت 
برای بازنگری در سرمایه گذاریهای آینده خود هستند اما 
این موضوع تأثیر قابل توجهی بر تراز عرضه و تقاضا در 

سال آینده نخواهد داشت.
کننده  صادر  کشورهای  سازمان  قدرتمند تر  اعضای 
 ١٠٠ از  پایینتر   قیمتهای  پذیرش  درحال  )اوپک(  نفت 
دالر  برای هر بشکه هستند و همه این موارد بیانگر این 
است که در سال ٢٠١٥ شاهد پایین ترین سطح قیمت از 
برای  رقابت  تقاضا،  با کاهش  بود.  سال ٢٠١٠ خواهیم 
سهم بازار  میان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک و 
میان خود اعضای اوپک تشدید می شود. کاهش اخیر 
خاورمیانه ای  تولید کنندگان  فروش  رسمی  قیمتهای  در 
نبود  که  می دهد  نشان  آسیا،  به  عربستان  نظیر  نفت خام 
انسجام در اوپک چه میزان فقدان می تواند آسیب زا باشد

تحلیل عوامل راهبردی

و  توسعه  سازمان  کشورهای  عضو  غیر  کشورهای 
آسیا،  در  بویژه   )OECD( اقتصادی  همکاریهای 

محرک اصلی تقاضای نفت در دهه اخیر بوده اند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند که کشورهای 
 -٢٠١٩ سال های  در  آسیایی  توسعه  درحال  و  نوظهور 
٢٠١٥ دارای میانگین رشد ٦,٦ درصد خواهند بود که 
کمتر از  میانگین رشد ٧.٦ درصدی در دوره پنج سال 
درصدی   ٩.٧ رشدی  میانگین  و   )١٤-٢٠١٠( پیشین 
این  است.  بوده   )٠٩-٢٠٠٥( آن  از  پیش  سال  پنج  در 
چشم انداز سبب می شود که شرکتها و دولتها به ارزیابی 
مجدد نگرش خود در مورد تقاضا و قیمت نفت بپردازند.

تغییر مفروضات

که  بود  باال   ٢٠١١  -  ٢٠١٣ سالهای  در  قیمت  میانگین 
اکتشاف و  این سبب جریان گسترده سرمایه گذاریهای 
تولید نفت در سراسر جهان بود. این سرمایه گذاریها در 
سال ٢٠١٤ بر اساس برآوردهای Barclays برابر با ٧١٢ 

میلیارد دالر بوده است.
بودند که رشد قوی تقاضا  تولید کنندگان نفت مطمئن 
از طرف اقتصادهای درحال توسعه، روند فزاینده کاهش 
منابع  تولید میدانهای قدیمی و مشکالت اکتشاف  نرخ 
منابع  در  سرمایه گذاری  که  می شود  سبب  تازه  نفتی 
این  باشد.  توجبه پذیر  باال  قیمت  وضع  در  نامتعارف 
اطمینان هم اکنون  و با کاهش قیمت جهانی نفت مورد 

تردید قرار گرفته است.
انقالب نفت شیل در ایاالت  متحده بیش از میزان پیش 
و  نفت خام  عرضه  مجموع  است.  شده  محقق   بینی شده 
مایعات نفتی ایاالت متحده از ٨,٥٦ میلیون بشکه در روز 
در سال ٢٠٠٨ به ١٢.٣٤  میلیون بشکه در روز در سال 

٢٠١٣ رسیده است.
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده پیش بینی می  کند که 
به عرضه نفتی ١٣,٨٢ میلیون بشکه  ای این کشور درسال 
٢٠١٤ به میزان ١.٢٣ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٥  

افزوده شود.
است،  یافته  افزایش  متحده  ایاالت   تولید  که  درحالی 
مجموع مصرف نفتی این کشور از ٢٤,٣ در سال ٢٠٠٣ 
به ٢٣.٣ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٣ کاهش یافته 
 GDP است. درحالی که در همین دوره، میزان اسمی
این  جمعیت  و  یافته  افزایش  درصد   ٥٠ ایاالت متحده 
کشور از ٢٩٠ به ٣١٧ میلیون نفر افزایش یافته است. نتیجه 

این موضوع کاهش تقاضای نفت در جهان است.
انقالب  که  هرچند  توسعه یافته،  اقتصاد های  دیگر  در 
عرضه تجربه نشده است اما با کاهش مصرف نفت روبرو 
شده اند. مصرف نفت اتحادیه اروپا از ١٥,١ میلیون بشکه 
در روز به ١٢.٨ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

مصرف نفت ژاپن با وجود افزایش تقاضای نفت متعاقب 
بحران هسته ای فوکوشیما در مارس ٢٠١١- از ٥,٣٩ در 
سال ٢٠٠٥ به ٤.٥٥ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٣ 

کاهش یافت.
مصرف  کاهشی  روند  که  می رسد  نظر  به  مجموع،   در 
نفت در جهان توسعه یافته به دلیل تصویب قوانین مربوط 

نشست مشترک هم اندیشی وزارت خانه های نفت و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به میزبانی منطقه ویژه پارس و با هدف تکمیل 

پردیس فرهنگی عسلویه برگزار شد 
مهندس  پارس ،  ویژه  منطقه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
یوسفی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم گویی به ارائه 
گزارشی از خدمات فرهنگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

در سال جاری پرداخت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به دغدغه 
فرهنگی وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه پارس به نمایندگی 
از این وزارت خانه در پایتخت انرژی کشور گفت: از آنجایی 
که تمدن صنعتی در سواحل استان بوشهر در حال شکل گیری 
است و این تمدن به عنوان نماد تالش و سازندگی صنعت نفت 
در ایران اسالمی می تواند برگی درخشان از توسعه صنعتی و 
اقتصادی کشور محسوب گردد به همین منظور توجه به حوزه 
فرهنگ همواره مورد تاکید وزیر محترم نفت بوده است و در 
منطقه ویژه پارس نیز کمک به توسعه فرهنگی متوازن با توسعه 

صنعتی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است .
منطقه  اجتماعی  مطالعات  طرح  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
ویژه پارس در حال بررسی و تدوین می باشد تصریح کرد: 
از آنجایی که تقویت فرهنگی می تواند از توسعه ناهمگون در 
این منطقه عظیم صنعتی جلوگیری کند لذا عزم مدیران صنعت 
نفت در منطقه ویژه پارس در کمک به توسعه فرهنگی جزم 

است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز در این نشست با اشاره 
و  فرهنگی  پردیس  اجرای  در  نفت  وزیر  تاکید  و  دستور  به 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  اندازی  راه  از 

خبرداد.  عسلویه 
پارس   ، دگتر  ویژه  منطقه  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
و  فرهنگی  پردیس  پروژه  بررسی  بمنظور  که  کاراندیش 
نفت  صنعت  با  تعاملی  نشست  برگزاری  و  عسلویه  هنری 
سفر  عسلویه  به  پروژه  این  تکمیل  ذر  مشارکت  جهت 
با تقدیر از عزم جزم صنعت نفت و منطقه ویژه  کرده بود 
از  منطقه  این  فرهنگی  واعتالی  رشد  به  کمک  در  پارس 
شهرستان  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  انداری  راه 
گرفته  صورت  اقدامات  با  گفت:  و  داد  خبر  عسلویه 
متولی  عنوان  به  اداره  این  بزودی  امر  جوانب  بررسی  و 
این شهرستان مستقر خواهد  فرهنگی شهرستان عسلویه در 

شد.
اسالمی  ارشاد  وزیر  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
این  در  کنیم  می  مشاهده  امروز  اینکه  از  کرد:  تصریح 
با این حجم فعالیت های اقتصادی  ایران اسالمی  گوشه از 
دارند  فرهنگی  دغدغه  امر  مسئولین  و  متولیان  صنعتی  و 

اجتماعی  مسئولیت  مطالعات  اول  فاز  نشست  نخستین 
نفت   ،  وزیر  اجتماعی  مشاور  حضور  با  پارس  ویژه  منطقه 
مدیرعامل منطقه ویژه پارس و مدیران شرکت های مستقر 

در منطقه ویژه پارس برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس   ، در این 
تقدیر  ضمن  پارس  ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل  نشست 
از نگاه ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در 
پیرامونی صنعت نفت و همچنین دغدغه و  به محیط  توجه 
رسانی  خدمت  گفت:  منطقه  در  نفت  وزیر  مشاور  حضور 
پارس  ویژه  منطقه  در  نفوذ  حوزه  و  پیرامونی  محیط  به 
ارائه  بدون شک خدمات  و  باشد  می  تاکید  مورد  همواره 
شده به محیط پیرامونی می تواند صنعت نفت را در پیشبرد 

چشم انداز بازار انرژی در سال ٢٠١٥

و  بدیل  انرژی و مصرف سوختهای  افزایش کارایی  به 
بویژه گازطبیعی افزایش می یابد.

تراز کشورهای عضو و غیر عضو اوپک

که  است  شده  سبب  ایاالت متحده  نفت  تولید  افزایش 
کشورهای  دیگر  در  نفتی  تولید  قابل  مالحظه  کاهش 
غیراوپکی جبران شود. تولید کشورهای غیر عضو اوپک 
به جز ایاالت  متحده در سالهای ١٣- ٢٠٠٨ روزانه یک 
میلیون بشکه کاهش یافته درحالی که تولید ایاالت متحده 

٣,٢٢ میلیون بشکه افزایش یافته است.

تولید کشورهای غیراوپک

به جز کشورهای ایاالت  متحده و کانادا، دیگر کشورهای 
و  قدیمی  میدانهای  تولید  کاهش  چالش  با  غیراوپکی 
بدتر  هستند.  روبرو  تازه  میدانهای  کوچک  اکتشافهای 
به  توجه  با   ،٢٠١٥ سال  در  روسیه  نفت  تولید  آن،  از 
تشدید تحریمهای غربی )در مورد عرضه خدمات به این 
کشور( ثابت مانده و یا کاهش خواهد یافت. هرچند که 
تحریمهای غربی بیشتر بر توسعه بلندمدت نفت روسیه 
فناوری  انتقال  در  ممنوعیت  زیرا  داشت  خواهد  تأثیر 
توسعه شیلهای نفتی روسیه و برنامه های EOR عاملی 
در کاهش توانایی روسیه در حفط تولید کنونی میدانهای 

قدیمی این کشور در آینده خواهد بود.
تولید نفت ایاالت متحده در سال ٢٠١٥  به طور احتمالی 
نشان  برآوردها  بیشتر  زیرا  بود  خواهد  روبرو  رشد  با 
می دهد که تولید نفت نامتعارف این کشور در قیمت ٨٥ 
دالر نیز اقتصادی خواهد بود، اما از سال ٢٠١٦ با آهنگ 
کمتری رشد خواهد داشت. احتمال می رود کاهش رشد 
تولید ایاالت متحده در این زمان با توسعه مخازن نمکی 
برزیل، توقف افت تولید نروژ و احتمال می رود تولید 
منابع شیل در آرژانتین جبران می شود. به هرحال، همه 
تا  اولیه توسعه خود  پروژه های فوق حداقل در فازهای 
حدودی با هزینه باال روبرو خواهند بود و آنها را نسبت به 

کاهش قیمت نفت آسیب پذیر خواهد کرد.

تولید نفت اوپک

حجم  دارد.  تولید  رشد  برای  زیادی  ظرفیت  اوپک 
صادرات نفت لیبی از وضع سیاسی  داخلی آسیب دیده 
است. اگرچه تولید افزایش یافته، اما بازگشت آن به ١/٦ 
بحران - در سال  از  پیش  تولید  میلیون بشکه در روز- 

٢٠١٥ همچنان غیرقابل پیش بینی است.
با وجود کنترل و تهدید داعش بر مناطق شمالی عراق، 
اما  این کشور بی تأثیر مانده است،  تولید مناطق جنوب 
ایستگاه های  نبود  مشکل  با  تولید،  این  از  بیش  افزایش 
ذخیره سازی  تجهیزات  و  لوله  خط   زیرساخت  پمپ، 
روبروست که در کوتاه مدت حل  نشدنی است؛ با این 
وجود، انتظار می رود که در بازه میان  مدت - نه کوتاه 
 مدت -  تولید عراق از حدود سه میلیون بشکه در روز 
این  یابد.  افزایش  روز  در  بشکه  میلیون  به ٧-٦  کنونی 
موضوع می تواند بسیاری از مفروضات مهم در باره قیمت 

نفت در میان  مدت را دچار تغییر کند.
ایران نیز ممکن است که با کاهش تحریمها با افزایش 
ایران در  اما رشد تولید نفت  اندکی روبرو شود،  تولید 
خواهد  رخ   - تحریمها  کاهش  شرط  به  میان  مدت- 
داد. گفتگوهای جاری در باره موضوع هسته  ای ایران، 
تولید  مناطق  در  سرمایه گذاری  افزایش  سبب  می تواند 
سنتی )متعارف( شود. در مجموع، افزایش تولید بعضی 
از  برخی  است  ممکن  اوپک،  عضو  کشورهای  از 
مفروضات در باره قیمت جهانی نفت، سالهای آینده را 

تحت الشعاع قرار دهد.

نتیجه گیری

نشست ٢٧ نوامبر اعضای اوپک در وین به توافق در باره 
مداخله در بازار از طریق کاهش عرضه منجر نشد. نکته 
مهم این جاست که کاهش قیمت نفت در درجه نخست، 
توسعه ای،  طرحهای  در  شرکتها  دوباره  ارزیابی  سبب 
و  کانادا  نفتی  ماسه های  نظیر  پرهزینه  پروژه های  بویژه 
شیل  نفت  نه  و  شد  خواهد  ونزوئال  سنگین  فوق  نفت 
کنار  در  لیبی  تولید  بهبود  براین،  ایاالت  متحده. عالوه 
انفعال رفتاری اوپک و توافق هسته ای با ایران، می تواند 
در سال ٢٠١٥ قیمت نفت را به طور میانگین پایین تر از 
٦٥ دالر در بشکه برساند درحالی که شکست گفتگوهای 
هسته  ای ایران و کشورهای عضو گروه ١+٥ و گسترش 
نیروهای شبه نظامی می تواند قیمت را به سمت باال سوق 

دهد.
محمد صادق جوکار - کارشناس ارشد موسسه مطالعات 

انرژی
      Oxford Analytica, ٢٠١٥ Prospects: منبع

هنری عسلویه گفت:تکمیل و راه اندازی این مجموعه فرهنگی 
و هنری می تواند موجب رشد فرهنگی ساکنان محیط پیرامونی 

و کارکنان صنعت نفت را فراهم سازد.
یک  عنوان  به  مجموعه  این  کرد:  تصریح  الهی  نعمت  اکبر 
بسته کامل زیرساخت فرهنگی و هنری می تواند ارائه دهنده 
بسترساز  امر  این  که  باشد  هنری  و  فرهنگی  متعدد  خدمات 
این  موقعیت ها و کشف خالقیت های فرهنگی و هنری در 

منطقه خواهد بود.
مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز جنوب  ، معاون 
فرماندار عسلویه ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مشاور 
ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این نشست به بیان 

دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.

ایم. بسیار خوشحال و مفتخر شده 
کشور  فرهنگی  های  زیرساخت  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
متعدد  مشکالت  با  کشور  در  متاسفانه  ساخت:  خاطرنشان 
هم  که  به طوری  هستیم  مواجه  هنری  و  فرهنگی  فضاهای 
شکل  کشور  در  فرهنگی  نیاز  سرانه  درصد   ١٥ اکنون 
و  اساسی  اقدامات  باید  نیازها  باقی  رفع  برای  و  گرفته 

گیرد. بنیادی شکل 
هنری  و  فرهنگی  پردیس  به  اشاره  با  کاراندیش  دکتر 
مساحت  به  زمینی  در  پردیس  این  افزود:  عسلویه 
٢ طبقه فرعی و دارای  ١٨٠٠مترمربع در سه طبقه اصلی و 
 ٥٠٠ تئاتر  آمفی  سالن   ، کتابخانه   ، آموزشی  های  کالس 
با  که  باشد  می  پیشرفت  ١٨درصد  دارای  اکنون  هم  نفره 
سرانجام  به  پروژه  این  نفت  وزارت  مشارکت  و  همراهی 
این پروژه شاهد  از  نهایی  برداری  بهره  با  خواهد رسید  و 

بود. اعتالی فرهنگی منطقه خواهیم  رشد و 

اهدافش که همان کمک به توسعه همه جانبه کشور است 
یاری رساند.

با هدف  یوسفی تصریح کرد: ساماندهی خدمات  مهندس 
رفع دغدغه ها و نیازهای اساسی مردم این دیار از اولویت 

های محسوب می گردد.
تالش  از  تقدیر  با  نشست  این  در  نیز  نفت  وزیر  مشاور 
فاز  بررسی  گفت:  پارس  ویژه  منطقه  مدیرعامل  های 
در   )  CSR( اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  مطالعات  اول 
منطقه ویژه پارس آغاز شده است و با اتمام این فاز طرح 
بعدی  مراحل  در  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  مطالعات 

بررسی خواهد شد.
های  نشست  برپایی  از  نشست  این  در  طالبیان  دکتر 
پیرامونی  جوامع  محلی  مسئولین  و  مقامات  با  تخصصی 

این طرح مطالعاتی خبر داد. بمنظور تکمیل  نفت  صنعت 
در  مستقر  های  شرکت  مدیران  از  برخی  نشست  این  در 
خصوص  در  خود  های  دیدگاه  بیان  به  پارس  ویژه  منطقه 

پرداختند. مطالعاتی  این طرح  اجرای 

به میزبانی منطقه ویژه پارس و با هدف تکمیل پردیس فرهنگی عسلویه؛

نشست مشترک هم اندیشی وزارت خانه های نفت و فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛

راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستان عسلویه

با حضور مشاور اجتماعی وزیر نفت برگزار شد؛

نخستین نشست فاز اول مطالعات مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه پارس
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به مناسبت دهه فجر
آغاز عملیات اجرایی طرح های عام المنفعه سازمان 

منطقه ویژه پارس در شهرستان جم

افتتاح پروژه های سایت دو منطقه 
ویژه پارس

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس و به مناسب ایام دهه 
در  پارس  ویژه  منطقه  سازمان   2 HSEسایت  های  پروژه  از  فجر، 

شد. رونمایی  کنگان  منطقه 

پارس  ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  یوسفی  مهدی  حضور  با 
اجرایی  عملیت  آغاز   ، شهرستان جم  فرماندار  نادری  عبداهلل  و 
نمایندگی  به  پارس  ویژه  منطقه  سازمان  المنفعه  عام  های  طرح 

از صنعت نفت در شهرستان جم استان بوشهر کلید خورد

خبرنامه الكترونيكي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
سردبير:یاسر حقيقت

تلفن:٠٧٧٣١٣٧2١١٤
نمابر:٠٧٧٣١٣٧٦٣٠٠

info@pseez.ir:پست الكترونيكي
طراح: رضوانه مشكانی فراهاني

پارس  انرژي  اقتصادي  ویژه  منطقه  نشاني:عسلویه،سازمان 
،ساختمان مرکزي

سامانه پيامكي:٣٠٠٠٧٣٦٠١


