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بازدید رئیس و دبیر کلبازدید رئیس و دبیر کل

 اقتصاد کیش   -    قرارداد ۹۰۰ میلیون دالری فاز نخست طرح توسعه میدان عظیم 
گازی کیش با حضور وزیر نفت امضا شد.

 به گزارش اقتصاد کیش قرارداد طرح توســعه فاز نخست میدان گازی کیش  روز  
)شنبه، ۱۵ بهمن ماه( همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت علی)ع( و دهه 
فجر با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران بین شــرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایی ایران امضا شد.  میدان گازی کیش، یکی از بزرگترین میدان های گازی کشور 
است و میزان گاز درجای این میدان برابر با ۵۶ تریلیون فوت مکعب استاندارد است 
که در صورت توسعه کامل، توانایی تولید ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز گازخام را 
خواهد داشت.  طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه ریزی شده است 
و هم اکنون پس از پارس جنوبی بزرگترین طرح گازی کشور است. با اجرای این 
طرح که مشتمل بر احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ زیردریایی به طول ۲۰۰ کیلومتر از 
جزیره کیش به عسلویه از سوی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 

و تکمیل ۱۴ حلقه چاه از سوی شرکت ملی حفاری ایران است،

با حضور وزیر نفت صورت گرفت؛

امضای قرارداد طرح توسعه
 فاز نخست میدان گازی کیش 

با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان صورت گرفت ؛

رسیدگی به مشکالت قضایی مردم 
جزیره کیش

طرح ویژه ترخیص خودرو های 
توقیفی در جزیره کیش

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش  اعالم کرد:

برگزاری  اولین المپیاد ورزشی 
دانش آموزی مناطق آزاد در کیش 

آغاز عملیات اجرایی پُل 
خلیج فارس  همزمان با دهه فجر 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد؛

عکس : بهنام خّرم دل


