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معادالت انرژي

جزئیات تامین سرمایه طرحهای پتروشیمی از
طریق فروش اوراق مشارکت

مدی��ر سرمایهگذاری ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ،جزئیات تامین
سرمای��ه طرحهای پتروش��یمی از طریق ف��روش اوراق مشارکت اسالمی را
تشریح کرد.
حسین علیمراد در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تامین سرمایه طرحهای
پتروش��یمی از طریق انتشار اوراق قرضه ،اظه��ار کرد :مجوز انتشار اوراق در
قانون ای��ران و در چارچوب فعالیتهای بازار سرمایه که همان بورس است،
دیده ش��ده است .طبق بررسیهای انجام ش��ده ،نکت��هی مهم این است که
شرکتهایی که متقاضی استفاده از این اوراق در صنعت پتروشیمی هستند،
ی��ک مشکل اساسی دارند که ضمانتی که برای صادر ش��دن این اوراق الزم
است ،با چالشهایی روبهرو است.
وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما انتشار اینگونه اوراق با توجه به شرایط
فعلی ایران و ل��زوم اتکاء به منابع داخلی بسیار مطلوب است ،افزود :مشکل
ای��ن است که نمیتوانند ضمانتنامههای خ��اص را ارائه کنند و صادرکردن
اوراق به تعویق میافتد و ممکن است امکانپذیر نباشد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروهی
برای حل مشکل مذکور خبر داد و گفت :کارگروهی متشکل از مدیران ارشد
وزارت نفت به اتفاق ش��خص وزیر ،شرکتها و هلدینگهایی که میخواهند
از این نوع اوراق استفاده کنند ،تشکیل شده تا راهکارهایی برای حل مشکل
مذکور پیشبینی شود .احتماال از راهبردی که این کارگروه قرار است به آن
برسد ،استفاده میشود تا چاپ اوراق سریعتر اتفاق بیفتد.
علیمراد ادامه داد :درواقع برای اینکه اوراق عرضه شود و سازمان بورس
مجوز الزم را برای عرضه اوراق به مردم صادر کند ،به ضمانتی نیاز دارد که
این ضمانت باید سازوکار عملی داش��ته باش��د که مورد پذیرش بورس واقع
ش��ود .اینکه این ضمانت در طرحهای پتروش��یمی توسط چه شرکتهایی
ارائه و چگونه انجام شود ،مورد سوال است که در کارگروه بررسی میشود.
وی به این سوال که این اوراق برای تامین سرمایه کدام طرحها پیشبینی
ش��ده است ،پاسخ داد :این موضوع ب��رای طرحهایی است که اولویت صنعت
پتروش��یمی و وزارت نفت بوده و از نظر استراتژی��ک برای کشور مهم است.
همچنی��ن برای طرحهایی که مراحل پایان��ی خود را طی میکند و با تزریق
کمی سرمایه راهاندازی خواهند شد .فعال بهتر است نام طرحها ذکر نشود.
میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام طرحهای مذکور
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره میزان سرمایه
مورد نیاز برای اتمام طرحهای مذکور نیز ،ادامه داد :میزان سرمایه مورد نیاز
برآورد ش��ده ،اما تمرکز خاصی روی مبل��غ اوراق نداریم ،زیرا میزان سرمایه
سرگردان مردم بیش از نیاز صنعت پتروشیمی است.
براساس این گزارش ،چندی پی��ش بهزاد محمدی  -مدیرعامل صنایع
پتروش��یمی  -اعالم کرد :وزیر نفت بهطور جدی پیگیر موضوع تامین مالی
طرحهای پتروش��یمی است و تامین سرمایه از طریق فروش اوراق مشارکت
اسالمی ه��م در حال پیگیری بوده و هر هفته نشستهای آن در دفتر وزیر
نفت برگزار میش��ود.وی ابراز امی��دواری کرده بود که تامین مالی طرحهای
پتروشیمی از طریق فروش اوراق مشارکت در ماههای آتی به سرانجام برسد
که بخشی از مشکالت مالی طرحها حل شود.
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دریافت پول گاز صادراتی به عراق به یورو

مع��اون وزیر نفت با تاکید بر اینکه
تاکنون پ��ول گازی که به ع��راق صادر
میش��ود ،طب��ق ارز ق��راردادی با یورو
دریافت ش��ده است ،گف��ت :اینکه در
آین��ده با چه ارزی ،پ��ول گاز را دریافت
کنیم ،تصمیم بانک مرکزی است.
ب��ه گ��زارش ایسنا ،حس��ن منتظر
تربتی در نخستین نشست خبری خود
درباره اخت�لاف ایران و ع��راق درمورد
نحوه پرداخت پول گاز صادراتی از ایران
به عراق گفت :تاکنون مطالبات از عراق
را با ارز قراردادی (یورو) دریافت کردیم،
اینک��ه در آینده به چه ش��کل باش��د،
تصمیم بانک مرکزی ایران و عراق است
و مذاکراتی که دنبال میکنند.
وی افزود :ش��رکت ملی گاز ،پول را
از بانک مرکزی دریافت میکند و با هر
روش��ی که بانک مرکزی موافق باش��د،
موافق هستیم .تالش این بوده که روش
قرارداد دنبال شود.
ای�ران س�ومین کش�ور
تولیدکننده مواد بودارکننده گاز شد
مدیر عامل ش��رکت ملی گاز ایران
همچنین از توانایی ایران در زمینه تولید
مواد بودار کننده گ��از (مرکاپتان) خبر
داد.
او اظه��ار کرد :به زودی واحد تولید
م��اده بودارکننده گاز ب��ا حضور رییس
جمهور افتتاح خواهد شد و ایران بعد از
فرانسه و روسیه سومین تولیدکننده این
ماده میش��ود که گاز را در زمان نشتی
بودار میکند.
٦/٩٣درص�د جمعیت ایران
از گاز طبیعی بهرهمندند
منتظ��ر تربتی در ادامه با اش��اره به
سابقه فعالیت ش��رکت مل��ی گاز گفت:
قبل از پی��روزی انق�لاب اسالمی ،تنها
هشت ش��هر به شبکه گازرسانی شهری
کشور وص��ل بود و گازرسان��ی به دیگر
ش��هرها موضوعیت نداش��ت .با پیروزی
انق�لاب و در ط��ول ساله��ای جن��گ
تحمیل��ی عراق علی��ه ای��ران ،سوخت
گاز ،جایگزین نفت سفید ش��د ،بهدلیل

بهکارگی��ری این سیاس��ت روند توسعه
گازرسانی شتاب گرفت.
وی ب��ا بی��ان اینکه تولی��د گاز در
ای��ران تا س��ال  ١٣۶٨ش��مسی ،روزانه
 ٣٥میلی��ون مترمکعب بود ،اظهار کرد:
ش��ناسایی مخازن گازی از سال  ٦٨به
بعد آغاز شد و طبق ذخایر گاهی ایران
و گاهی روسی��ه نخستین کشور دارنده
گاز در جهان هستند.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران
ادامه داد :تاکنون  ۱۱۳۹شهر ٢٧ ،هزار
روست��ا گازرسانی ش��دهاند .بهطور کلی
 ٩٧درصد جمعیت شهری و  ٨٢درصد
جمعی��ت روستایی اکنون زیرپوش��ش
شبکه گازرسانی هستند.
ب��ه گفته منتظر تربتی بخش عمده
نی��از صنعت گاز اکنون در داخل تامین
میش��ود ٩٤ .درص��د جمعی��ت کشور
اکنون از نعمت گاز بهره میبرند.
ایران آماده صادرات گاز به
پاکستان است
وی با اش��اره ب��ه ص��ادرات گاز به
پاکست��ان اظهار کرد :زیرساختها برای
صادرات گ��از به پاکستان مهیاست و ما
آماده انتقال گ��از به این کشور هستیم؛
پاکستان باید در این باره تصمیم بگیرد.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز افزود:
ی ب��رای مشارکت در
ایران فعال برنامها 
فراه��م ک��ردن زیرساخته��ا در بخش
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پاکستان��ی خ��ط لول��ه آیپی ن��دارد و
امیدواریم بخش خصوصی پاکستان در
این حوزه سرمایهگذاری کند.
منتظ��ر تربت��ی درباره خ��ط لوله
صادرات گاز تاپ��ی گفت :عبور از مسیر
ای��ران خط لول��ه صادرات گ��از تاپی را
امنت��ر و اقتصادییتر میکن��د و ایران
آماده دریافت گاز ترکمنستان در شمال
است.
ش�رکت گاز تصمیمی برای
تغییر بهای گاز ندارد
وی درم��ورد احتم��ال تغیی��ر نرخ
گ��از در سال آینده گف��ت :مجلس باید
دراینم��ورد تصمیم بگیرد .ش��رکت گاز
برنامه ای برای این موضوع ندارد.
گازرسانی به مکران ادامه دارد
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز درباره
گازرسانی ب��ه مکران ه��م توضیح داد:
پروژه تعریف شده و ٣٠کیلومتر از خط
لوله اجرا شده است .در این حوزه ،نگرانی
نداری��م و توسعه خط لوله و صنایع این
منطقه همزمان پیش میرود.
ادامه مذاکرات با ترکمنستان
منتظ��ر تربت��ی در ادام��ه درب��اره
اخت�لاف ای��ران و ترکمنست��ان درباره
اینکه ترکمنستان شیر گاز خود را روی
ایران بست ،گفت :موضوع داوری مطرح
است اما به دلیل توسعه روابط دو کشور
مذاکرات هم دنبال میشود.

وی ب��ا بی��ان اینکه رش��د مصرف
گاز در کشور ساالنه ش��ش درصد است،
گفت :روزانه  ٨٠٠میلیون مترمکعب گاز
در داخل کشور تولید میشود که معادل
پنج میلی��ون بشکه نف��ت است .حجم
انتقال گاز روزانه بی��ش از ٧٥٠میلیون
مترمکعب در روز است و با توسعهای که
در خطوط لوله انجام شده نگران افزایش
تولید نیستیم.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز،
پیشبینی میشود افزایش تولید به ٧٠
تا ١٠٠میلیون مترمکعب برسد.
انتخاب سرمایهگذار توسعه
مخزن شوریجه
مدیرعام��ل ش��رکت ملی گ��از در
ادامه با اشاره به توسعه مخزن شوریجه،
اظهار کرد :در حال انتخاب سرمایهگذار
هستی��م که به محض اینک��ه پیمانکار
انتخاب ش��ود ،توسعه آن آغ��از خواهد
ش��د .این طرح یک طرح  ۶۰۰میلیون
یورویی است.
منتظرتربتی با اش��اره به گازرسانی
به زاهدان گفت :بهطور کلی باید ۱۳۵۰
کیلومتر ش��بکه داخلی اح��داث کنیم
ک��ه تاکن��ون  ۴۷۳کیلومت��ر آن اجرا و
گاز تزریق ش��ده اس��ت و  ۴۰۰کیلومتر
دیگ��ر هم در دست اجرا ق��رار دارد .در
این راستا دو قرارداد  ۲۵۰کیلومتری در
مرحله مناقصه ق��رار دارد .با اجرای این
پروژه همه ش��هر زاهدان تحت پوشش
شبکه گاز قرار میگیرد.
حجم مخزن گاز در سال ۹۶
وی در ادامه درباره حجم مصرف گاز
در بخشهای مختلف کشور ،ادامه داد:
حجم مصرف گ��از در بخش خانگی ۲۵
درص��د ،در بخش نیروگاهی  ۳۷درصد،
در بخش صنای��ع  ۳۰درصد ،در بخش
 CNGچه��ار درص��د و بخش عمومی
نیز چهار درصد بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز،
مقدار عرضه گاز ب��ه نیروگاهها تا پایان
اسفندم��اه ب��ه  ۷۰میلی��ارد مترمکعب
میرسد.
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رشد ماهانه واردات نفت هند از ایران

هن��د در دسامب��ر بیش از  ۳۰۰ه��زار بشکه در روز نف��ت از ایران وارد
کرد که تقریبا حدود میزان خرید محدود ش��ده تحت معافیت آمریکا بود.به
گزارش ایسنا ،آمار کشتیرانی که توسط رویترز رصد ش��د ،نشان داد واردات
نفت ایران در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۱۷به میزان  ۴۱درصد
کاهش داش��ت اما در مقایسه با نوامبر که تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز
شد ۹.۴ ،درصد رشد داشت.
واردات نف��ت هن��د از ایران در نوامبر به دلیل آغ��از تحریمهای آمریکا،
 ۴۱درصد نسبت به اکتبر کاهش داشت و به پایینترین میزان در یک سال
اخیر رسید .ای��ران نیز در میان بزرگترین صادرکنندگان نفت هند در اکتبر
از رتبه چهارم به رتبه ششم نزول کرد و سهم بازارش را به کشورهایی مانند
عربستان سعودی ،عراق و امارات متحده عربی واگذار کرد.
در نوامبر که تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز ش��د ،واردات نفت هند
از ای��ران ب��ه طور میانگین  ۲۷۶ه��زار بشکه در روز بود ،زی��را هند به دلیل
ابهام��ات در خصوص دریافت معافیت و امک��ان ادامه واردات از تهران ،ناچار
شد خریدش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
هن��د به همراه هفت کشور از تحریمهای آمریک��ا معافیت گرفت و این
معافیتها به خریداران نفت ایران اجازه میدهد به وارداتشان با حجم کمتر
تا ماه مه سال  ۲۰۱۹ادامه دهند .هند تحت معافیتها میتواند حدود ۳۰۰
هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند.
ای��ران در نوامبر ش��شمین صادرکننده بزرگ نفت ب��ه هند بود و عراق،
عربستان سعودی و امارات متحده عربی سه رتبه اول را در اختیار داشتند.
طبق آمار نفتکشها ،در دسامبر نیز ایران ش��شمین صادرکننده بزرگ
نفت به هند بود در حالی که در دسامبر سال  ۲۰۱۷جایگاه سوم را در اختیار
داشت .سهم ایران از بازار نفت هند در دسامبر سال  ۲۰۱۸به  ۶.۲درصد در
مقایسه با  ۱۱.۷درصد در دسامبر سال  ۲۰۱۷رسید.
آمریکا:

معافیت تحریمهای نفتی ایران را تمدید نمیکنیم

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی است معافیت لحاظ شده برای
 ۸کشوری که همچنان خریدار نفت ایران هستند ،از ماه میالدی می به بعد
تمدید نخواهد شد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز« ،برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران مدعی ش��د واش��نگتن قصدی برای اعطای معافیتهای بیشتر به
کشورهای طالب نفت ایران ندارد.
وی همچنین مدعی ش��د که دلیل معافیتهای اولیه ممانعت از افزایش
ناگهانی بهای نفت بوده است.
معافیته��ای فعلی از تحریمهای نفتی ای��ران در ماه میالدی می پایان
مییابد حال آنکه برنامه دولت واشنگتن بعد از اتمام این دوره هنوز مشخص
نیست.در نوامبر  ،۲۰۱۸همزمان ب��ا اجرای تحریمهای ضدایرانی ،آمریکا ۸
کش��ور ازجمله چین ،هند ،ژاپ��ن ،عراق و کره جنوب��ی را مشمول معافیت
کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی:

یکی از بستگان ÊÆ³M
درجه اول شهدای سانچی
92/272 Ê/f^i Ô/a Z/» ²¿Y{ 6 Y Z» ²¿Y{ 3 ®·Z» Ê¿ZYy |¼v» \¿ZnÀËY
استخدام می شوند
{ZÀ/Y/ |À/ Â/Â» ½Z]Zm ÉZfÁ |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Ê¿Z¿ Ä] ½Z]Zm ÄË« { «YÁ

ºË/u
]Á f/
یک¾Ì/Ì
»e Ê/Z¬f
1364/11
صندوق]/12 xËZe Ä
مدیرعامل Ã{Z
»40854 ÃZ¼ dÌ¯Z
درجه
بستگان
نفر از
کشوری گفت:
بازنشستگی
\/u
Á
]º/Z
»Ê/
¯~·Y
§©Â
Êf^i
Ôa
»cÁZn
Á
{{¶yY
ه��رÆ¿/
اول»¶Ì
/Ä¿Zy{Á
کدام از ش��هدای حادثه سانچی اعم از فرزن��دان و همسران آنها در
شوندÄ] ÂÀ» ºËu Á .
f] ¾ÌÌ
e
ÉZm
»¬cY
Á
]YÂ
ZY
]
{»|¿ÁZ
[M
Â»Y
 ¹ÔYشکت ملی نفتکش یا دیگر سازمان ها استخدام می
»¾Ì°·Z/
این¯¸ÄÌ
داش��تY :
»Y~· |Z] Ê
Ã|¿Áa
[M Â»Y
»¾Ì°·Z» ÄÌ¸¯ Ä mY
شامل
مساله
اظهار
¶Ì¼°eایرنا
گفت Áو گو با
»ÊZزاده] Äدر
جمشید تقی
Y Á
بلوغ»|c
سن¥
»dÌ°·Zبه{Ây
حتی»|Y
{{ dو{¾fY
بالغZ] {Â
فرزندان»Ê
»ZZ¬e ÊZ
پس
 10اند،
نرسیده
فرزندانی که
ش��هدا بوده
d/ËM
 |¿ÁÔÌ³و]¸YÂ
¿|¿ÁZ»{ Ê¿Z
در[M
»]ZÀ
Zf¿Y
Ä/·Yدر
بدانند
صالح
داش��ته باشند
{»|¿ÁZکه]Äتمایل
صورتی
Â»Yسن
ÊÆ³Mبه]Äاین
رسیدن
»| cاز
Ä mY» ¹| dY Ê Ë|] |ÌWZ¼¿ Ä mY» (l) Ì·Á ÊÁ ¾·Z ÉÁ]Á ÉY ÄÀ»Zy
سیستم شرکت ملی نفتکش جذب خواهند شد.
»½Y/Æe ÉY Ä/¬À» [M d¯/ cZ»Y|«Y Ê§Z¿ ©Â§ ¬» c|» ¥ ÊZ» ¾Ì°·Z
وی ،اولویت به کارگیری فرزندان و همسران ش��هدای حادثه سانچی را
)ÄËZ·Y ¹Ó ÊZ» ¾Ì°·Z» ÄÌ¸¯ ÉY] Ê»ÔY ºËu Á f] Á Ã{Â^¿ (|¿ÁZ»{ [M Â»Y
در ش��رکت ملی نفتکش ایران عنوان کرد و گف��ت :اینها جایگزین پدران و
».|Z^Ì
همسران خود خواهند شد.
1397/10/13 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
تق��ی زاده ادام��ه داد :در دیگ��ر سازمان ها نیز تالش ش��ده که در این
1397/10/23 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
{»|¿ÁZاما
سانچی شود
چارچوب پوشش خاصی ش��امل حال خانواده های شهدای
[M ]ZÀ» Â»Y
-3598/97
ترجیح آنها بر شرکت ملی نفتکش ایران است.
 732الزم و مجوزهای مورد
مستندات
 Ã|¿Áaکه
¼ ÃZکسانی
چارچوب
وی افزود :در این
/1-97
{Ä] Ä»Z¿{Y
|ÌÆ/ ½Z/]ZÌy
داده: {M
{,½Z/Ì¿Z¬Å
]ÉZÌfz
را ¨É
§Ä¼Z
خواهند
 d/|¯Zaاولویت
باش��ند ،در
Ê¯ÁZaرا انجام
»Z|¼vوراثت
کار-انحصار
تکمیل و
:½ZÅYÂyنیاز
É|/Ìu /^¯Y Ê¸:Ã|¿YÂy - f³{Y{ z§ ½Z´¿Y§ d·Z¯Á f§{ Â¸ZÂ« ÄqÂ¯ ^¿ ÊÀÌu
بود.
¦/· Ä/] d/ËZÀ Z/] YÂ/ Ê/Z«:Z°{³ - \¸ Ä^·Z»:ÄfYÂy - ½Z°¼·Y µÂÆn»: {M
]Ä/به
ویژه را
خدمات
شده که
مشخص
¹ÔYZ³{Áaتقیºfyزاده
»^c{Z/
¶/Ë} s/
Ä] YÂ
تیمیÉZY
رابطه¿ ]Z
اینµ{Z^eÁ
گفتZ]Á:درÂ
Ê³|Ì
خانواده¿¼.|ËZ
|Ê» ÉY Á
های شهدا ارائه خواهد کرد.
YÂ ÉY
های
مستم��ری به
پرداخت
الزم-برای
اعتب��ارات
تامی��ن
{ Âyوی از
خانواده^¯Y
]§Ê¸ dÌ
½ZÌ¿Z¬Å{ Ê¯ÁZa
»Z|¼v
]ÉZÌfz
§É¨ Ä¼Z
{dYÂy{Y
Ä/](k/É
اختیار 687840
§¬Ãدر]ÃZ¼ Ä
این®Ë ÄmÁ
½Z»Âe
5/000
خبر/000
سانچی»^¸¢
Ä^·Z» ÄfYÂz]Á
نفتکش
شرکت)ملی
اعتبارات
گفت:
داد و
É|Ìuشهدای
d/YÂy{Y{ s/ Ä] ÄfYÂy ½YÂÀ Ä] º°u ÉYmYÁ ÄË{Ze ÌyZe cZyÁ ZÅ ÄÀËÅ [ZfuY
است.
d/yY{a Ä] |Æ f» Â¯~» ÉZÅ Äf¨ \mÂ» ÉÂ{ Ã|¿YÂy Ä¯ Ã| ºË|¬e s ¾Ë|]Á Ê¼Ë|¬e
س�انچی
 ZfYÂyبابت
دالر دیه
تعاون:یک
وزی�ر
»ÉÁ d/Ì»Â°v
هزار·~Y
ÄfY|¿217
میلیون »و ¼µÂ
Ê»Y|«Y ½ÂÀ¯Ze
|Ä¯ dY Ã
ÄfYÂy µ{Z » ÊÆmÁ
Ã|/¿Y{ |/Ë { Z/Å Äf¨/ ¶Y ÄmÁ Ã|»ZÌ¿ ¶¼ Ä] Ã|¿YÂy ÄÌuZ¿ Y ÊYfYÁ
»{YËY ºÌZ] Ê
پرداخت شد
½Z/» Z/e Y dÌ¿ÂË|» Y Y¬fY Ì¿ ¾Ë{ LZ¬] [ZvfY {Y{ Ã|ÀÀ¯ {Z dÌ¿ÂË|» Y dËZ°u
دالر
¿ÄÌuZمیلیون
پرداختYیک
اجتماعی از
¶YÁ{Zرفاه
تعاون ،کار و
¾Å} Ä] µZuوزیر
هزار]/
{Y{ 217
Ã|¿YÂyوÃZ/Y
¾Ë{ dyY{a
|¹| Ì¿ ¹
»Ê» {Z^f
-301-1257 {YÂ/» Á cZne
حادثه]{YÂ» Ä
شهدایY|Àf»Á
Äf¿Y{ {YÁ
{ÉÂ{ ÃZ³{Y
«½Â¿Zداد.
سانچی309خبر
خانواده Yهای
{ZÌÀ] ¾ËYیه به
Ä/] Ã|/¿YÂy d/Ì»Â°v» Ä] º°u Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 519-522-198Á Ê¿|» ½Â¿Z« 265
سالگرد
نخستین
گرامیداش��ت
آیین
حاش��یه
در
ش��ریعتمداری
محمد
Ä/] Ê{Y{ cZy d]Z] µZË 750/000 ¢¸^»Á ÄfYÂy d]Z] ½Z»Âe 5/000/000 ¢¸^» dyY{a
مربوط
xËZ/eقانونی
تشریفات
هایی که
{.{Yخانواده
مبلغ به
افزود :این
{d/YÂy{Y
Y Ä/Ë{Ze
ÌyZe cZy
Ê» ¹ÔYÁ
سانچی{Z ZÅ
شهدای½ZÅYÂy
ªu { ÉÁZe
| |ÅYÂy
ªu {Á
پرونده»Ä^Zv
¿¹Âe w
] º°u
حصرÉYmY
به ·dËZ¤
97/5/15
است.
dyY{aشده
½ZÅYÂyپرداخت
داده اند،
تشکیل
طیZYکرده و
وراثت را
½M Y /aÁ YÂ Ä^  ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á20 ¥Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY
].|Zاین ش��هدا
فرزندان
غرامت به
ÉZÅهزار
340
پرداخت
همچنی��ن از
Á20 ¥وی
»Ê» ¶v
دالرÊ«Â¬uÁ
¼Ê»Â
{ÃZ³{Y
{ ÊÅYÂy
«¿|Ë|ne ¶]Z
«d|¯Za ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ÊZ
-3654/97
خبرداد.
شریعتمداری با ابراز تسلیت به خانواده های شهدای سانچی گفت :هیچ
{970821Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y
خدمتی
ش��د اما
»Z] Ê^fnبزرگ
§¿|ضایعه
« Ê¼Zاین
جایگزین
های]Ê¿Z¿ Ä
سال|¼uY
بابت§¿|
{Y¿ ½YËY
نخواهد¼YÌ
º¿Zy d·Z¯Á
اقدامی§Ä¼Z
º¿Zy:½ZÅYÂy
{-Éf/³{Y
بیمه ÉZ/Æf¿Y
کشتی ¸-º/
کادر– »» ½Y|Ì
d|¯Za
ش��هداd|¯Za
این½ZfÆ
– ½YÆe
حادثه
]¸ YÂ/ابتدای
هستند و از
Æتمام
داش��ته -اند
 ½ZfYکه
Ê¿Z/¿ Ä/] ÉÌ¿ |Ì  ÉZ«M:Ã|¿YÂy - {Y¿ ½YËY d·Z¯Á f§{ -¦°¼Å  -{ZY ÃY{Y \Àm
خانواده
تالش ش��ده حداقل امکانات در توان شرکت ملی نفتکش در اختیار
»Ä/] ÃZ/³{Y{ Ä¸m,¬» d«Á { 1397/8/24 xËZe Ä] - ÄËÆ» Ä^·Z»:ÄfYÂy - ½Z°¼·Y µÂÆn
 Ëگیرد.
¯Ã|ÀÀقرار
LZ»Yآنان
 É|eهای
©YÁY Ä/] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{ dY ¿ dve ©Â§ ÄÔ¯ Ã|¿ÁaÁ ¶Ì°e
از d¿Z fY
همچنینZ]Á
¹ÔY Y Ê³|Ì
/Ë s/
Ä]-Ê·Z
}cYتاfËZ] cu
 ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv»Á
عنوان
تومان به
60میلی��ون
پرداخت50Y
ش��ریعتمداری
»^.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z
ش��هدای سانچ��ی خبر داد و گفت :در
ÉYهای
مستم��ری به هر یک از خانواده
{ÃZ³{Y
ÉÔ/
گرفته{| 40
کارÄfYÂy
¿Ä] ÉÌ
§ dÌ
«Ä] Ê¼Z
استخدام §Ä¼Z
حوزه{dYÂy{Y
{ Ây
Ä°شد.
خواهند
همه|Ìاینها به
شهدا نیز
فرزندان
©Á|À ªu { Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{aÁ Ê¿Â¿Z« Ä§ e ª^ ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªuÁ É{YMZÆ] ¹Z¼e
]]Yدر
کارها
وی در این پیوند توضیح داد :خانواده هایی که اقدام کرده بوند
{Y ÄËÆ» Ä°ÀËY Ä] ½ZÅYÂy tÌÂe Ä] ¿-µZË 1/400/000/000 Ä] ¹Â¬»,ÄËÆ» d]Z] d·Á
 Ä°ÀËYاز
بودند که
نکرده
ÉY{{Âyمراجعه
خانواده ها
ای��ن Yمیان 9
{{Yکه] Zدر
است
دس��ت
Ä] ÄmÂe
»Z]Á-|ËZ¼ÀÌ
½M dyY{a
Y µZvÀËY
انجام¸\
Ã|¿YÂy
Y sZ°¿ |À
Ã{/°¿ µZ/Y x/Za { ºÅ ÄvËÓÁ dY Ã|¿ Zu
{ÃZ³{Y
«{ Ê¿Â¿Z
آنها{ÂmÁ
Z] Ã|¿YÂy
کنند.
مراجعه
¡Ô]Yشد،
تقاضا
2075 ÃZ¼/ Ä/] sZ/°¿ |À Y Ê«|» ËÂe Ä¯)½M |Àf»Á YÂ{ Ä°ÀËY Ä] dËZÀ Z]Á -dY
هنگ
»½ÂدرYدادگاه
{({Yکرد:
خاطرنشان
» |Z^Ìکار و
{dYÂy{Yتعاون،
 dÂÌaوزیر
هنگ]Ê«Z/
{YËY Ä¿Â³Å
اجتماعی]ÄËÆ» ½{Â
رفاهÄ^·Z¼·Y|À
Y ½Z¿Á
Y ½Z/ÅYÂy
مطرح{ÃZ³{Y
چینی-Ã|¿YÂy
Ä»} µZ¤fY
کشتیYuY
تصادف|Z] Ã
موضوع{ZË cZÆm
Ä] ¾ËY]ZÀ]-dY
توسط
{ÉYÂ/مراحل
ش��ده که
ایرانی و
» Ã|¿Zاص��ل
»¾Ì/ËM ½Â¿Z« Y 198 Ã{Z»Á Ê¿|» ½Â¿Z« Y 2 |À] 1258-1257-1082 {YÂ» {ZÀfY Ä]-Äf¿Y{ ÄmÂ
شود.
می
پیگیری
ایران
نفتکش
شرکت
و
وکال
{¶/Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªuÁ É{YM ZÆ] ¹Z¼e ÉÔ Ä° {| 40 dyY{a Ä] Y Ã|¿YÂy Ê¿|» Ê{Y
بیمه
های
ش��رکت
سوی
از
بیمه
بابت
مبالغی
اخذ
از
حال
عی��ن
در
وی
]¹Â/°v» d/·Á{ ©Á|À/ ªu { Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{aÁ ½ZÅYÂy ªu { ÄfYÂy ¶Y d]Z
º/°u ÉYmY
Ã{YÂ¿Zy
dËZ¼u
«½Â¿Z
کشتی{Ê{Y
سانچی]]Y
ÄÀËÅ µÂÁ
» µÂ/¯Âرا
خسارت خود
»½Zالمللی
های ]Äبین
بیمه
گفت:
خبر»Ã{Zداد 5و
».|ËZ¼ÀÌبرای
|¾ËY { ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥ Ã{Â] Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .dY Ã
های
کنوانسیون
طبق
دریاها
در
نجات
و
امداد
و
دریایی
آلودگی
با
ارتباط
{( ÃZ³{Yدر
½Y/Æe ½Zf/Y ¿|/Ë|ne ÃZ/³{Y{ { ÊÅYÂ/y ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ bÁ
».|Z^Ìبین المللی) پرداخت کرده اند.
-3655/97

¾uÂa – d|¯Za Ê«Â¬u ¹Á{ Ä^  ÌW

