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نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس خبرداد:

افزایش سهم وزارت نفت از فروش نفت

آغاز بازگشایی جعبه سیاه سانچی تا سه روز آینده

معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور گفت :بازگشایی
جعبه س��یاه با حض��ور نمایندگانی از ایران ،چین ،پانام��ا و نماینده کارخانه
سوئدی سازنده  VDRانجام میشود.
توگو با ایلنا درباره زمان بازگشایی جعبه سیاه
هادی حقشناس در گف 
نفتکش س��انچی اظهار داش��ت :در حال حاضر نماینده ایران به ش��انگهای
رس��یده اس��ت و پ��س از طی مراحل مقدمات��ی ظرف دو تا س��ه روز آینده
بازگشایی  VDRدر محل بندر شانگهای انجام میشود.
وی با بیان اینکه زمان اعالم نتیجه مطالعات فعال مشخص نیست ،افزود:
بازگش��ایی جعبه س��یاه با حضور نمایندگانی از ایران ،چین ،پاناما و نماینده
کارخانه س��وئدی سازنده  VDRانجام میش��ود.معاون امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی همچنین بیان کرد :این رمزگشایی فقط در مورد سانچی
نیست ،مطالعه کشتی کریس��تال چینی هم به طور همزمان انجام میشود.
وی درب��اره ربات اعزامی به س��انچی نیز توضی��ح داد :این ربات در خصوص
س��اختمان کش��تی اطالعات دقیق کسب میکند و بررس��ی میکند که آیا
کش��تی بدون آسیب در ساختمان در بستر دریا قرار دارد یا خیر و بیشتر به
دنبال این هستند که الشه کشتی را از دریا خارج کنند.
بزودی جعبه سیاه سانچی و کریستال باز میشود
همچین ،سرکنس��ول ایران در شانگهای از احتمال باز شدن جعبه سیاه
دو کش��تی در هفته آینده خبر داد«.علیرضا ایروش» با بیان اینکه اقدامات
باز کردن و بررسی جعبه سیاه سانچی به سرعت در حال انجام است  ،افزود:
این جعبه سیاه باید با حضور نماینده ایران که از سازمان بنادر و دریانوردی
اس��ت  ،نماینده کشور س��وئد به عنوان سازنده جعبه سیاه و نمایندگان ذی
ربط دیگر باز شود.درخواست ما این است که جعبه سیاه هر دو کشتی  ،باز
شود که چینیها نیز تاکنون درخواست ما را رد نکردهاند.

برداشت ۵۵۰میلیون مترمکعبی گاز از پارس جنوبی

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت :هماکنون روزانه
بیش از  ۵۵۰میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداش��ت میشود ،این
روند با تکمیل فازهای  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی ادامه دارد.
به گزارش وزارت نفت؛ غالمرضا منوچهری ،معاون توس��عه و مهندس��ی
شرکت ملی نفت ایران گفت :خوشبختانه در  ۲سال اخیر شاهد افزایش تولید
نفت و گاز بودیم ،به طوریکه هماکنون روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت
تولید میش��ود و با افزایش نسبی تولید گاز ،س��هم این انرژی در سبد انرژی
کش��ور بالغ بر  ۷۰درصد است.منوچهری پیشرفت کار در طرحها و پروژههای
پارس جنوبی را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه هماکنون روزانه بیش
از  ۵۵۰میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت میشود ،ابراز امیدواری
کرد این روند با تکمیل فازهای  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی ادامه یابد.
وی با اش��اره به پیشرفت مطلوب مذاکره با ش��رکتهای بینالمللی ،احتمال
امضای قرارداد توسعه میدان تا پایان سال را رد نکرد و گفت :در آستانه امضای
چند قرارداد هستیم و امیدواریم به ویژه در سال آینده ،شاهد به نتیجه رسیدن
بخشی از مذاکرات انجام شده در قالب امضای قرارداد باشیم.

نای��ب ریی��س کمیس��یون انرژی
مجل��س گفت:س��هم وزارت نف��ت از
ص��ادرات نف��ت  ۱۴.۵درصد اس��ت در
حالیکه پیشنهاد شده همین میزان نیز
از درآمد فروش نفت به پاالیشگاه ها به
وزارت نفت اختصاص یابد.
هدای��ت اهلل خادم��ی در گفتگ��و با
مهر با بیان اینکه در کمیس��یون انرژی
تصمیم گرفته شد تا برای ایجاد انگیزه و
همچنین تامین مالی پروژه های صنعت
نفت ،اقداماتی انجام شود گفت :تاکنون
وزارت نفت  ۱۴.۵درصد از سهم فروش
نفت را برای هزینه های خود اس��تفاده
می ک��رد .این در حالی اس��ت که طی
یک پیش��نهاد جدید مطرح شده است

تا همین می��زان  ۱۴.۵درصد از درآمد
حاصل از ف��روش نفت به بخش داخلی
(پاالیش��گاه ها) به عن��وان عایدی این
وزارتخان��ه تخصیص یاب��د .البته دولت
در صورت��ی که نتواند ای��ن میزان را به
وزارت نف��ت پرداخ��ت کند م��ی تواند
ب��ا تهاتر ( هزین��ه ب��رق ،آب و  )...این
میزان ،ای��ن مبلغ را به ای��ن وزارتخانه
بپردازد.
وی ادامه داد :برای تخصیص سهم
از درآم��د فروش گاز ب��رای وزارت نفت
نیز صحبت هایی انجام ش��ده است که
در صورت تایید این پیش��نهاد به صحن
علنی مجلس آمده و در مورد آن تصمیم
گی��ری م��ی ش��ود.این نماین��ده مردم

همچنین به تقاضای وزیر نفت از رئیس
جمهور درباره تخصی��ص منابع مالی از
صندوق توس��عه اشاره کرد و افزود :طی
این تقاضا قرار اس��ت سهمی از صندوق
توس��عه ملی به منظور راه اندازی و بهره
برداری دو فاز دیگر پاالیش��گاه س��تاره
خلیج فارس تعیین شود.خادمی درباره
خلق منابع مالی جدید برای وزارت نفت
توضی��ح داد :این مناب��ع می تواند از هر
بخشی تامین ش��ود اما آنچه بیشتر مد
نظر مجلس شورای اسالمی و همچنین
وزارت نفت است ،استفاده از منابع خرد
مالی مردم اس��ت که ای��ن امر از طریق
انتش��ار اوراق مال��ی مختل��ف ممک��ن
م��ی ش��ود .از آنجای��ی که نرخ س��ود

ای��ن اوراق مطاب��ق ارزش روز پرداخ��ت
می شود و از س��ویی دیگر سودده بودن
پروژه های نفتی محرز است ،این دو مولفه
می تواند انگیزه مالی و س��رمایه گذاری
مطلوبی برای جذب سرمایه های مردمی
داشته باش��د .به این ترتیب از ورود این
س��رمایه ها به بازاره��ای موازی همانند
ارز ،س��که ،س��اختمان و  ...جلوگی��ری
می شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس
با اش��اره به اش��تغال  ۱۳هزار نفری در
پاالیش��گاه خلیج فارس تصریح کرد :در
صورت��ی ک��ه منابع مال��ی الزم و کافی
برای توسعه پروژه های نفتی تخصیص
داده نش��ود در نهای��ت افراد ش��اغل در
مگاپ��روژه هایی همانند س��تاره خلیج
فارس بیکار ش��ده و مش��کلی مضاعف
ایج��اد م��ی ش��ود .بنابراین م��ی توان
گف��ت معق��ول ترین روش اس��تفاده از
سرمایه های خرد مردمی است.به گفته
نماینده مردم ایذه و باغ ملک  ۶۰درصد
از  ۲۰۰میلیارد دالر س��رمایه مورد نیاز
صنعت نفت باید از طریق بخش داخلی
تامین ش��ود .چنانچه بخ��ش زیادی از
پارس جنوبی نیز از همین طریق تامین
سرمایه شد و توسعه یافت.

تشریح فرار خزانه دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ی��ک منب��ع آگاه ب��ا تش��ریح فرار
خزانه دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت گف��ت :در نتیجه تغییر فرایندهای
مالی و بررس��ی های انجام ش��ده ،وقوع
تخلف مالی در ش��رکت احراز ش��د ،اما
هنوز مشخص نشده بود که این تخلفات
توسط چه کسی رخ داده است.
به گزارش ایرن��ا،وی افزود :قرار بود
جلس��ه ای برای بررس��ی ای��ن موضوع
تش��کیل ش��ود و بر این اساس به خزانه

دار شرکت (فرد متخلف) نیز اطالع داده
می ش��ود تا در جلس��ه حضور یابد ،اما
وی که متوجه ش��ده بود در این جلسه،
تخلفش آش��کار خواهد ش��د ،ب��ه بهانه
بستری بودن همس��رش در بیمارستان
و وخام��ت حال وی ،از ش��رکت در این
جلسه عذرخواهی می کند و به سرعت به
بهانه حضور در بیمارستان از ساختمان
شرکت اکتشاف خارج می شود.
وی ی��ادآور ش��د :پس از تش��کیل
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این جلس��ه که بدون حض��ور خزانه دار
مدیریت اکتش��اف (فرد متخلف) برگزار
شده ،آشکار می شود که تخلف از طرف
وی رخ داده که این موضوع بالفاصله به
حراست وزارت نفت و نهادهای نظارتی
و امنیتی اطالع داده می شود.
در بررس��ی ه��ای بعدی مش��خص
می ش��ود که فرد متخلف ،تالش کرده
است از کشور خارج شود.
ای��ن مق��ام آگاه درب��اره می��زان

تخلف کشف ش��ده نیز گفت :در نتیجه
بررس��ی های انجام ش��ده از س��ال 88
تاکن��ون ح��دود  100میلی��ارد تومان
تخلف کش��ف ش��ده اس��ت ،ام��ا هنوز
بررس��ی ها ادامه دارد.وی خاطر نش��ان
کرد :با توجه به این که بررس��ی پرونده
های مالی پیش از سال  88نیز آغاز شده
اس��ت ،احتمال دارد مبلغ تخلف بیشتر
شود ،که البته هنوز به طور قطعی نمی
توان این مساله را تایید کرد.

ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

]¼Ä/Â]» Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼/ Á 950299 ÃZ¼/ Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉY/mY d/YÂy{ \mÂ
d/yY{a Ä/] dY ¹Â°v» ¾Ìv·Y|^ |¿§ ÄËZ¿ É{ZÅ ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609972336500073
»^¸wÂ/» 227559 ÃZ¼/ ®/q Ã/¬§ ®/Ë Á| ) ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË 7/500/000 ¢
d/yY{a d/ËZ¤· ®q xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy Á (½ZÀ¼ d¸» ®¿Z] Ã|Æ 1395/01/20
Ê§/» cZ»|/y ÁÓZ/¯ ÉZ/Æ] yZ ÌÌ¤e ÉZÀ^» ] ¹Z°uY ÉYmY Ä^Zv» Z] ÄfYÂy ¶Y
ÉZ/Å Ä/ÀËÅ d]Z] µZË 312/500 ¢¸^» Á ½YËY Ê»ÔY ÉÂÆ¼m É¯» ®¿Z] ¥ Y Ê»ÔY
{Á ºÌÅY/]Y |/¼v» |¿§ ½ZÌÀÌ»Y |Ì  ½ZÅYÂy ªu { Ä§ e ª^ ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªu Á Ê{Y
¼.|Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ã|Æ Ä] ÊWYmY ÄÀËÅ ZÀ
 ^½Z¤»Y{ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ºnÀa Ä
-3472/96

ÊÆ³M

Ä/] Ê¸ ¿Z^ / |¿§ Ê¼Ë|« Ä¼Z§ ºÆf» ÄÌ¸ ÊfËZ° Z|Ì |¿§ ÉÂÂ» ¤Y |Ì Ê¯Z
Ä¯ Ã{Â¼¿ ½Zn¿ ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e Ì£ µZ» Á§ ªË Y ÉY{^ÅÔ¯ ¹ZÆeY
22 ÃY/³] – ½Z/n¿ { «YÁ ½Zn¿ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 103 Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm
]Ä/Ô¯ Ä/] Á Z/mY ½Zn¿ ½ZfY ¶¯ Éf³{Y{ 1 ÃZ¼ ½Z¼fyZ -cYY{Y ¼fn» – ¾¼Æ
Ä/] .dY Ã| ¾ÌÌ e t^ 9 dZ 1396/12/26 ½M Ê³|Ì d«Á Ä¯ Ã|Ë{³ d^i 960706
¸¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ¹fv» ÃZ³{Y{ Âf{ \u Á ºÆf» ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d
{®Ë É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 44 Ã{Z» Á Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y
¿{Z/¨» Y Ô/Y Á ÊÆ³Y ¿ Y a ºÆf» Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
Zu Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M
.{{³
 ^½Zn¿ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 103 Ä
-3457/96
(Ä»} {ZÀY) µÂ¬À» Ì£ µYÂ»Y Ã|ËY» ÊÆ³M
9600178 ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa µÂ¬À» Ì£ µZ» Ã|ËY» ÊÆ³M

»Ê¸»|/¯ 1199 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼] {Â¼v» |¿§ ÉeÂ^¯ ÅZ ÉZ«M 9600178 ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa ª]Z
ºÆ/ 72 Y Z/» ºÆ 21 Y|¬» ®·Z» Á 19 Ôa Z] w ÉÂ·Â» ÃY ZÆq {Z]ZÆ» ¾¯Z 2909849570
|Ä/ËÆ» d/]Z] µZË 3/638/100/000/- ¢¸^» {Z]ZÆ» 15 z] Ê¸Y 1950 Y Ê§ 48 Ôa Ä¿Zy ²¿Y
]µZ/^«{ ©Â/§ dÌ°·Z» ½YÌ» Á Ã| ÄÌËYmY Á| Ä] nÀ» Ä¯|Z^Ì» Z°Å|] (ÄmÁ)É|Y ¾Ì¼Ì º¿Zy Ä
¸\ ]ºÆ/ Á{ Á {Z/f¨Å Y Z» ºÆ 21 -1 :Y dY cZ^ Ã|ËY» {Â» Á dY Ã| dY{Z] Z°¿Zf
|Ê§ 48 ){Z]ZÆ» Ã{¿Za z] Ê¸Y ÃZnÀa Á|Æ¿ Á YÅ ®Ë Y Ê§ dÅ Á ¶Æq Ôa Ä¿Zy ²¿Y
¶/Ë} ½M dÌ°·Z» |À Ä¯ 19 Ôa ÊÁ ¹ÂË{ZfY ÉÁ]Á Z] ½Z]ZÌy {Z]ZÆ» { «YÁ (Ê¸Y 1950 Y
ÊÅYÂ/³ /]Y] Á Ã|/ ºÌ¸/e Á {Z/ ÉeÂ/^¯ {Â/¼v» ÉZ/«M ¹Z/À] 28 |¸m f§{ 27 Äv¨ 4647 d^i
(ÉeÂ^¯ ÅZ) ©Â§ ½ÂË|» Á Ã{¯ cÂ§ {Z]ZÆ» ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 5 Ä^  1395/3/3-190 diYÁu
²¿Y|/ ºÆ/ 72 Y Z/» ºÆ 17 ½YÌ» Ä] ½ZËY gÓY ºÆ Ä¯ |Z^Ì» ©Â§ ¹Âu» gYÁ Y É|uY
»Y/Å ¥ Y ºÆ 72 Y Z» ºÆ 4 Y|¬» {Z]ZÆ» 10 f§{ 38099-1396/2/4 Ê « |À ]Y] Á |Z^Ì
µZ/^« { ©Â/§ s/] Ä¯ | |ÅYÂy ºÆ 21 Ã{^»Z¿ dÌ°·Z» Â¼n» Á Äf§ZË Ê « µZ¬f¿Y ½ZËZ] Âa Ê·Á
»Ê¸/Y 1950 ÃZ¼/ Ä/] f» 8.20 µÂ] ÓZ¼ cZz» Á {Á|u -2 .dY Ã| dY{Z] Â¯~» ÄËÆ
«Á [{ /f» 8/07 µÂ/] Z/]ÂÀm Ê¸Y -1950 Y Ê§ 35 ÃZ¼ Z] YÂË{ Ä] YÂË{ f» 11/80 µÂ] 0Z
{²¿Y| Ê·Z¼mY ¥ZÁY . {Y|¿ Ê«Z¨eY ©Â¬u Ê¸Y -1950 f» 11/80 µÂ] Z]£ Z] ½Z]ZÌy Ä] YÂË
½Z/]ZÌy {Z/]ZÆ» { /«YÁ (]» f» ¹| {Zf¨Å Á ]» f» d¨Å Á {Â¿) 97/70 ¶¯ duZ¼] Ä¿Zy [Z] ®Ë
]{ Ê¿Z/ÌY Á Ê¿Â°/» Á ÉZne É]Z¯ Z] Á dY Ã|Ë{³ «YÁ 19 Ôa ÊÁ ¹ÂË{ZfY ÉÁ]Á Z
f» 12.57²ÀÌ¯Za Ä¯ ]» f»81.68 duZ» Ä] ¦°¼Å Ä¯ ]» f» 321.75 duZ» Ä] ZÂ¼n» Ä¬^ Ä
»] Ä/] µÁY Ä/¬^ Á Z/^¿Y Á Ä/¸a ÃY cÂ/] Ê«Z/^·Y Á ]» f» 15.90 duZ» Ä] ÉZne |uYÁ ®Ë Á
»Á |/Z] Ê/» ¹Z/¼u Á ÊfY|Æ] ËÁ Á Ä¿ZybM Á µZÅ Á [YÂy Á{ ÉYY{ Á ]» f» 105.80 duZ
¹/f»105.80 Ê¿ZÌY duZ» Ä] ¹Á{ Ä¬^ Á ¹ÂÌÀÌ»Â·M ZÅ ÃnÀa Á dÀÌ]Z¯ ÉYY{ Á ®Ì»Y µZÅ ¦¯ Âa
»] ºf/Ì ©/] Á{ Á [M Z/Ìf»Y ®/Ë ÉYY{ Á Ê]/ ©Z/ ¦¬ ÉYY{ Á É¸§ ½Z¼fyZ d¸°Y Á
ÃZ¼// Ä//] Ã{YÁ Ä//Ë¿ \//mÂ» Ä//] ²À// Z//¼¿ Á ·Â//¯ Ê//ËZ» Á ÉZ//³ ÉZ//z] Ê//ËZ»³
- ¢/¸^» Ä] Â¯~» Ôa ²¿Y| Éf³{Y{ Ê¼ ZÀZ¯ 96/7/18 ÄyÂ» 139605013450002030
Á d/Y Ã|/ Ê]Z/ËY ½Z/»Âe ½Â/Ì¸Ì» |f¨Å µ{Z » µZË {ZÌ¸Ì» d¨Å ¥Áu Ä] µZË 7/000/000/000/
»2/041/666/666/- ¢/¸^» Ê/»ÔY Ê]ZËY d¼Ì« Ä] ÄmÂe Z] ¹Â«» ®¸» ²¿Y| Y ÉeÂ^¯ ÅZ dÌ°·Z
Ä/yÂ» Ä^À/ZÆq Á { Ä/¯ .|/Z^Ì» ²¿Y|/ ºÆ/ 72 Y Z/» ºÆ/ 21 Ì¿ Ã|ËY» {Â» Á µZË
ªË Y {Z]ZÆ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÉYmY Ä^  ¶v» { Æ 12 Ê·Y t^ 9 dZ Y 1396/11/25
»ª/u Y º/Y Z/³ , ©/] ,[M Ä/] Â]» ÉZÅ ÊÅ|] dyY{a dY ¯} Ä] ¹Ó | |ÅYÂy ÄfyÁ§ Ã|ËY
Á ÊeZ/Ì·Z» ÉZÅ ÊÅ|] Ì¿ Á |Z] ZÆ¿M ÉYY{ Ã|ËY» {Â» Ä¯ ÊeÂ { ¥» Á YfY ªu ZË Á [Z ¿Y
Ã|/Æ Ä/] |/Z] Ã|/¿ ZË Ã| ¹Â¸ » ½M Ê « º« Ä°ÀËY Y ºY Ã|ËY» xËZe Ze ÃÌ£ Á ÉY{Æ YÂ
]¿|Ä/] {YZ/» ¶/v» Y ©Â/§ ÉZÅ ÄÀËÅ d]Z] ÊfyY{a ÃÂmÁ ,{YZ» {ÂmÁ cÂ { Ì¿ Á dY Ã|ËY» Ã
]¿|Ã|/ËY» Á Ä/r¿ZÀq 0ZÀ¼/ {{/³ Ê» µÂÁ 0Y|¬¿ Ã|ËY» ªu Á  ºÌ¿ Á | |ÅYÂy {f» Ã|ËY» Ã
.| |ÅYÂy Y³] ¬» ½Z°» Á dZ ½Z¼Å { Ê¸Ì e Y | ] ÉY{Y Á Ã|ËY» {{³ Ê¼ ¶Ì e
1396/11/01 :Zf¿Y xËZe
^n¿ ªË| - {Z]ZÆ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-3368/96

Ê¨Ì ÆqÂÀ» Ä] ÊZÀZ¯ ¿ ¡Ô]Y ÊÆ³M

d/Æm Ä/¯ Ã{Â/¼¿ Ê»Â¼ ÉZÆÅZ³{Y{ ºÌ¸e ÊfYÂy{Y{ ÉZ°» ZzÌ· ½ZÅYÂy - Ä¬¨¿ :ÄfYÂy
½{Â/] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ê³|Ì d«ÁÁ Ã|Ë{³ ZmY 245 Ä^  Ä] Ê³|Ì
ÉZ/Å Ä»Z¿Á Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Ã|¿YÂy
¯/¿ Ä/uÔ» d/Æm Ä/f¨Å ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze {ÂÌ» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
¯.|ËZ¼¿ Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ÊZÀZ
»|ÊËZ« ¼fn» 245 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë
{-3016/142037

®Ë Ã{YÂ¿Zy

میز خبر
تولید نفت ایران به  ۳.۸میلیون بشکه در روز رسید

منابع ثانویه اعالم کردند که تولید نفت ایران در ماه دسامبر سال گذشته
میالدی به  ۳.۸۲میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،منابع ثانویه اعالم کردند که بر اس��اس
اطالعات اوپک ،تولید نفت ایران در ماه دس��امبر سال گذشته میالدی بطور
میانگین به  ۳میلیون و  ۸۲۰هزار بشکه در روز رسید که نزدیک به توافق از
قبل انجام گرفته این کشور با اوپک است و در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی
نوامبر  ۱۳هزار و  ۲۰۰بشکه افزایش نشان می دهد.
البته اطالعات ارائه ش��ده از س��وی ایران به اوپ��ک ،از کاهش  ۶۷هزار
بشکه ای در ماه دسامبر و رسیدن آن به  ۳.۸۱۱بشکه در روز حکایت دارد.
بر همین اس��اس ،اوپ��ک از دو نوع آمار برای رص��د اطالعات مرتبط با
تولید نفت هر کش��ور اس��تفاده می کند که یکی از آنها منابع ثانویه از قبیل
رسانه های فعال در حوزه صنعت ،حمل و نقل و مشاوره های نفتی است.
همچنی��ن میانگین تولید نفت ایران در س��ال گذش��ته میالدی ۳.۸۱
میلیون بشکه در روز ثبت شده و تولید نفت در سه ماهه دوم ،سوم و چهارم
بطور متوسط  ۳.۷۹میلیون بشکه ۳.۸۳ ،میلیون بشکه و  ۳.۸۲میلیون بشکه
در روز بوده اس��ت .مجموع تولید  ۱۴عضو گروه اوپک در ماه دس��امبر سال
 ۲۰۱۷میالدی به  ۳۲.۴۱میلیون بش��که در روز رسید که این رقم برای ماه
قبل از آن  ۳۲.۳۷میلیون بشکه ثبت شده است.

قیمت نفت سبک ایران به مرز  ۷۰دالر رسید

روند افزایش��ی قیمت نفت که از روزهای نخس��ت سال  ۲۰۱۸آغاز شد
همچنان تداوم دارد ،به گونهای که قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی
به  ۱۲ژانویه به مرز  ۷۰دالر برای هر بشکه رسید.
به گزارش ش��انا ،قیمت نفت س��بک ایران در هفته منتهی به  ۱۲ژانویه
(جمعه ۲۲ ،دیماه) با یک دالر و  ۶۹سنت به  ۶۹دالر و  ۲۶سنت برای هر
بش��که رسید .میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۸تا کنون۶۸ ،
دالر و  ۵۱سنت برای هر بشکه بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و  ۲۴سنت
برای هر بشکه افزایش یافت و به  ۶۵دالر و  ۶۲سنت رسید .میانگین قیمت
نفت س��نگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون  ۶۵دالر و هفت سنت برای
هر بشکه بوده است.
قیمت س��بد نفتی اوپک نیز در هفته منته��ی به  ۱۲ژانویه ،به  ۶۶دالر
و  ۸۱س��نت رسید که نسبت به هفته گذشته ،یک دالر و  ۳۲سنت افزایش
نشان میدهد.
قیمت نفت خام ش��اخص دبلیو تی آی در هفت��ه منتهی به دوره مورد
بررس��ی ،یک دالر و  ۹۱س��نت افزایش یافت و به  ۶۳دالر و  ۲۷سنت برای
هر بشکه رسید .در هفته مورد بررسی ،قیمت نفت خام شاخص برنت با یک
دالر و  ۶۸سنت افزایش ،بشکهای  ۶۹دالر و  ۶۲سنت بود.
ص دوبی و عمان نیز به ترتیب  ۶۵دالر و  ۸۷سنت
قیمت نفت خام شاخ 
و  ۶۶دالر و  ۲۲سنت برای هر بشکه بود که نسبت به هفته گذشته به ترتیب
یک دالر و  ۱۶سنت و یک دالر و  ۲۳سنت افزایش نشان میدهد.
ÊÆ³M

d/YÂy{Y{ s/ Ä/] ¾Ì/u |/¼v» |/¿§ ÊeY] Ê^¿ |¼v» diYÁu dÂ¿Á ½ZÅYÂy
ÊÅYÂ/³ d/YÂy{ ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9609988919900498 Ä/Ô¯ Ä/] Ã|/ d/^i Ê¼Ë|¬e
{Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { ÊeY] ¾Ìu|¼v» ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁu
]|Ê¸»|/¯ Ê/eY] É|/Æ» |/¼v» -1 Ä/] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ cZÌu {Á
Ê/eY] Ê/¸ |¼v» -3 |¿§ 0559595530 Ê¸»|¯ ÊeY] Ê^¿ |¼v» -2 |¿§ 0559593988
¯|»¸Ê/eY] Ä/¸Ì¼m -5 |¿§ 0558606296 Ê¸»|¯ ÊeY] d¼u» -4 |¿§ 0559599072 Ê
¯|»¸¹Z/n¿Y Z/] ®/ÀËY |/¿§ 0559597657 Ê¸»|/¯ ÊeY] Ä¼Z§ -6 |¿§ 0558609120 Ê
Ê/YfY Ê/z Ä/r¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe
{ÃZ/³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e
»¾Ì¼y ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 14 Ä^  f§{ µÂX
-3407/96
¼Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ 9509980231900712 :Ã|¿Áa ÃZ¼ - 9610100231906095 :Ä»ZÀ£Ô]Y ÃZ
 ^1396/10/17 :ºÌÀe xËZe – 950726 :Ä

ÃZ³{Y{ ÉY

{ ¾/u ,ÊWÂ/¿ Ä/ ¸« |¿ÁZ¯Z¯ µÂ dÌ§ Ä] ½Z¯Y» Ê¼Ì¸ ºË» ½ZÅYÂy ÉÂ{ Ây
¯\/Ì^u Á Ê¿Z]Æ» Ã{YÌ¸ Êe» ,ÊmZu ½YËY ÃÂ° ,©Y·Y|^ ÊÌ ,Ê¿Y] |¼uY ,Ê¼Ë
Ä/] ¹Y/·Y ,É{Y{Y« ¹Yf·Y ÄmÁ Ä^·Z» ,Ê°Ì°¨e ¸n¼eÂ ~yY Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy Ä] ÊZÌ·Y Ä·Y
Ô/a Ä] ½Z¼eZaM |uYÁ ®Ë ½ZÅYÂy Ä¯ s ¾Ë|] -Ê{Y{ cYZy Ä^·Z» Á Z¯ ½ZËZa ~yY
|/¿ÁZ¯Z¯ µÂ/ µÁY ¦/Ë{ Ã|¿YÂy Y f» 67 Yf» Ä] Y ½YÆe 7 z] 4476/504883 Êf^i
«¸ ®/·Z» Ä¯ ½Z³|¿YÂy ´Ë{ Z] Ã|¿Z ½YÂÀ ] µÁY ¦Ë{ Ã|¿YÂy ,|ËZ¼¿ Ê» |Ëy Ìa ÊWÂ¿ Ä
»ÃZ/¯ Ä/¼Ì¿ Y ½Z¼fyZ Z¯ ÉZÀiY { Á |ËZ¼¿ Ê» ºÌÀe dyZ { d¯Z» {Y{Y« |ÀZ] Ê
ÄfYÂy s Ä] Á {Â Ê» ¾°·Z ½M { Á Ã{Â¼¿ ¶Ì¼°e Y ®¸» {Ây ¾Ì°·Z» Á |ËZ¼¿ Ê» ZÅ
{ Ê/¼Ë¯ ¾/u ¹Z/À] ½Z³|/¿YÂy Y É|uY |ÀfY{ Y ½Z³|¿YÂy dÌ»Â°v» ÉZZ¬e ½ZÅYÂy
Ä/] |/¿ÁZ¯Z¯ ÉZ/«M ,ºÌfÌ¿ ½ZÅYÂy Z] {Y{Y« ¥ Z» Ä¯ dY{ ZÆY Á Zu ÃZ³{Y{ Ä¸m
cZ/ËÂfv» Ä/] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ |Z] Â´]YÂm |ËZ] Á Ã{°¿ ¶¼ ½ZÅYÂy Á Z» ¶]Z¬» { eY|Æ e
Ä/] ÊWÂ¿ Ä ¸« |¿ÁZ¯Z¯ µÂ Á ½ZÅYÂy ¾Ì] Ê¼ÌÀe {Y{Y« ËÂe Á ¾Ì§ cYZÆY Á Ã|¿Áa
¼Á 1395/2/30 wÂ» 596 ÃZ¼ Âu ¹| ÊÅYÂ³ Á 1393/10/27 wÂ» 10877894 ÃZ
«~/yY Ä/°ÀËY Ä/] /¿ Á ½Z³|/¿YÂy ¾Ì/] Ê/¼ÌÀe 1390/8/9 wÂ» 104019 d¯Z» {Y{Y
{Y{Y/« µÂ·|» Á |Z] Ê» Â]» Ì] {Y{Y« ZiM Á ¹YÂ· Y Z¯ ½ZËZa Á Ê°Ì°¨e ¸n¼eÂ
]Ä/°ÀËY Á |/Z] Ê» ÄËZ·Y ¹Ó Á ^f» ¾Ì§ ÉY] ZÅ{Y{Y« ¹Á· Á Ã{YY dÌ¼¯Zu ¶Y Ä] ZÀ
{·Y ½Â/» cY|Àf/» Á Ã|/¿ Y/]Y ½Z³|¿YÂy ÄÌuZ¿ Y Â]» cY|Æ e Z¬Y Á LZ¨ËY ] Ê¸Ì
{YÂ/» Ä] Y|Àf» Á Ìze d]Zi ½ZÅYÂy ÉÂ{ Y~ÆÌ¸ Ã|¿Z» Ê«Z] ¶ m Á Z°¿Y Á {YËY  e
Ê¿|/» Ê/{Y{ ¾Ì/ËM ½Â¿Z« 519 Á 198 {YÂ» Á Ê¿|» ½Â¿Z« 1257 ,223 ,222 ,220 ,219 ,10
Z/] É{Y{Y/« Ä/]Y Zv· Ä] ÊWÂ¿ Ä ¸« |¿ÁZ¯Z¯ µÂ µÁY ¦Ë{ Ã|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u
Y/« Y É{Y{Y/« ¹Y/f·Y Ä/mÁ dyY{a Á Z¯ ½ZËZa Á Ê°Ì°¨e ¸n¼eÂ ~yY Ä] ½ZÅYÂy
¹Z/°uY ÉY/mY /Âe Ä/¯ º/°u ÉYmY dËZ¤· 1394/2/30 xËZe Y µZË 300/000 ÉÁ
»cZ»|/y Ä/ÀËÅ µZ/Ë 422/000 Á /^¼e ÄÀËÅ µZË 8/443/318 dyY{a Á {{³ Ê» Ä^Zv
«WY{ ½ZÅYÂy ÄfYÂy Ây { Á |ËZ¼ÀÌ» {Z ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{ cYZy Á ÊËZ
] d/YÂy{Y{ Ây { Á ½ZÅYÂy ÄÌuZ¿ Y Ä»Z¿ ºÌ¬e ÄWYY ¹| Ä] ¿ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y
Ä/] Y|Àf/» ¾Ì§/ ¾Ì] Ê¸»Z » Ä]Y YuY ¹| Ä] ¿ Ì¿ ½Z³|¿YÂy ´Ë{ dÌ§ Ä] ½ZÅYÂy
»{ Y/« Â¯~/» ½Â¿Z/« 89 Ã{Z/» Ä] Z¿ 84 Ã{Z» 4 |À] Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 197 Ã{Z
{{ ÊÅYÂ/yYÁ ¶/]Z« Á Ã{ ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ Ã{Z º°u {{³ Ê» ¹ÔY Á {Z Y ÉÂ
Ê/» ¿|/Ë|ne ¹/fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« c|» ¾Ì¼Å ¥ b Á Ä^  ¾ËY
]º¯Zv» { YfY ¶]Z« ½ZÅYÂy Ä] ¡Ô]Y Y a Á 20 ¥ Á ÉÂu Ì¿ Ã{Z Y« |Z
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 154 Ä^  ÌW
{-3013/142028

«ÉÁY{ »Y ZmY Y

|/¿§ ÊWZ]Z] |Ìn» Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ¶Ì ¼Y |¿§ Âa ºÌu |ÌÅZ¿ º¿Zy ½ZÅYÂy
27 {YÂ» ]Y] Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e ©Ô ÄfYÂy Ä] Ê¸ \m
¥/ kÁ Z/e {{/³ Ê» ¹ÔY Á {Z ÉÁY{ Ä] »Y ZmY Y« Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z« 28 Á
ÊËZÀ/M – µZ/ 25 ¾f/Y{ – ¶ÅZe) ÉÁY{ ËY |mYÁ ÁY{ ÊÆ³M ¿ xËZe Y Á d¨Å
¿^{ÂmÁ ¹| cÂ { {Ây [Z«Y ¾Ì] Y |Z] (ÊZ¼fmY Á Ê³{YÂ¿Zy Á Ê ¶WZ» Z] Ê
~/yY Z/] Á [Zzf¿Y |ÀfÅ dÌuÔ |mYÁ Ä¯ ´Ë{ {Y§Y ½ZËY ÄÌuZ¿ Y ÉÁY{ Ë~a ¹| ZË
«^Ä»ZÀ/ZÀ ¹Á{ Á µÁY cZv¨/ ©|/» Êb¯Âf§ ½{Â¼¿ Ä¼Ì¼ Á ½ZËY ÄÌuZ¿ Y ÉÁY{ Ê·Â
{d/Æm Y \/eY» ÊËZ/¿YÂeZ¿ /§ Z] ZË Á Ê§ » ÃZ³{Y{ Ä] ÉÁY{ Y« {Z¨» ºÌÆ¨e dÆm ÁY
.|ËZ¼¿ ¹ÔY {Ây ÄÀËÅ Z] ÃZ³{Y{ ÄÌuZ¿ Y ÁY{ [Zzf¿Y
¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 255 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» {-3017/142040

«½YÆe ®Ë Ã{YÂ¿Zy ÊËZ

Ä·Y tÌ]} |¿§ Ê·Â Ä·Y|Ë ÉZ«M Ä] ÊZÀZ¯ ÄË¿ ¡Ô]Y ÊÆ³M

¯Ä/·Y|Ë :Ã|/¿YÂy – Ê¿Z]« |Ì»Y d·Z¯Á Z] Ê·Â ZËa :½ZÅYÂy – 397/2204/95 :Ã|¿Áa ÄÔ
Ä/«Â » Ä/¬¨¿ Äf/YÂy Ê³|Ì/ d/«Á { 110/16807 ÊÆ³M ÁÌa – Ä·Y tÌ]} |¿§ , Ê·Â
¹Ô/Y ¶/Ë} s Ä] Éf³{Y{ ¹fv» ½ZZÀZ¯ ¿ :|Ë{³ ZÀZ¯ ¿ Ä] ZmY ½ZÅYÂy
»Á |/ZÆq ¢¸^» Ä¿ZÌÅZ» dYÂy{Y{ ºË|¬e xËZe Y ½ZÌ·Â ZËa ÃÌÁ{ Ä¬¨¿ ½YÌ» :{{³ Ê
c|/» ¥ |Z] Ê» YfY {Â» ¿ ¾ËY Är¿ZÀq .{{³ Ê» ¹ÔY Á ¾ÌÌ e ½Z»Âe YÅ ÃZnÀa
Ê/» Ê/Æ³M d]Â¿ 1 Á {Z ÄÂ]» ÉY cÂ ¾ËY Ì£ { ¹ÔY YÂ f§{ Ä] \eY» Äf¨Å 1
.{{³
»¼fn» 2204 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-3014/142032

¼½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä Á dÌ] ÃZ

