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میز خبر
تخلیه محموله نفتکش ایرانی در چین

آمار رفینیتیو آیکان و اطالعات عامالن کشتیرانی نشان داد یک کشتی
حامل دو میلیون بشکه نفت ایران در یک مخزن رسمی در بندر دالیان واقع
.در شمال شرقی چین تخلیه بار کرد
 ایران که سومین تولیدکننده بزرگ،به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز
 در آستانه بازگش��ت تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت،عضو اوپک اس��ت
که از چهارم نوامبر اجرایی میش��ود با کمبود نفتکش برای حمل نفت خود
 نفت را در،۲۰۱۴  ایران در دوران قبلی تحریمها در سال.مواجه ش��ده است
مخازن نفتی در دالیان نگهداری میکرد و سپس آنها را به خریداران در کره
.جنوبی و هند میفروخت
 نفتکش بس��یار بزرگ،بنا بر اعالم منابع کش��تیرانی مس��تقر در دالیان
 نفت خود را در، که تحت اداره ش��رکت ملی نفتکش ایران قرار داردDune
.مخازن رسمی در بخش شینگانگ این بندر تخلیه کرده است
 سپتامبر۱۲  این نفتکش جزیره خارک را در،طبق آمار رهگیری کشتی
 منطقه شینگانگ محل استقرار مخازن متعدد از جمله ذخایر.ترک کرده بود
.بازرگانی و استراتژیک است
) و شرکت بندر دالیان که این ذخایرCNPC( ش��رکت ملی نفت چین
.بازرگانی را در منطقه اداره میکنند در این باره حاضر به اظهارنظر نشدند
 هیچ خریداری برای این محموله مشخص:یک منبع کش��تیرانی گفت
 سه نفتکش دیگر شرکت ملی نفتکش ایران قرار است ظرف یک.نشده است
.تا دو هفته آینده وارد دالیان شوند

معافیت میدان گازی ایران در انگلیس از
تحریم آمریکا

وزارت خزان��هداری آمریکا برای فعالیت یک میدان گازی در انگلیس که
. مجوز صادر کرد،بخشی از سهام آن متعلق به ایران است
 وزارت خزانهداری،ب��ه گزارش مهر به نقل از روزنامه فایننش��ال تایم��ز
آمری��کا مجوزی صادر کرد ک��ه امکان بهرهبرداری از ی��ک میدان گازی در
،دریای شمال را که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است
میدان گازی رام که نیمی از سهام آن به شرکت بیپی و نیمی.فراهم میکند
 درصد از گاز مورد۳  حدود،از سهام آن به شرکت ملی نفت ایران تعلق دارد
 در س��الهای،نیاز انگلس��تان را تأمین میکند و به دلیل تحریمهای آمریکا
شرکت سریکا انرژی که هماهنگیهای الزم. تعطیل شده بود۲۰۱۴  تا۲۰۱۲
برای خرید س��هام ش��رکت بیپی در میدان روم را پیش از اعالم تحریمهای
 اعالم کرد این میدان اکنون مجوز،جدی��د آمریکا ضد ایران انجام داده ب��ود
 مدیرعامل س��ریکا،میچ فلگ.الزم را از دول��ت آمریکا دریافت کرده اس��ت
 برای رسیدن به آن تالش، این چیزی است که ما برای مدتی طوالنی:گفت
 س��فرهای متعدد به واش��نگتن و، این نتیجه تقاضا برای مجوز.میکردی��م
.استفاده از وکالی آمریکایی است
 این میدان بخش��ی مهم از تولید فراس��احلی گاز انگلستان را:وی افزود
. اما باید به سرعت کار روی آن را آغاز کنیم،برعهده دارد
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کارت سوخت احیا می شود

دارد ک��ه هم��ه اینه��ا را در کمیته ای
.بررسی می کنیم
بح�ث س�همیهبندی س�وخت
مطرح نیست
 هماکنون بحث:وزیر کش��ور گفت
.سهمیهبندی سوخت مطرح نیست
 در حاشیه،عبدالرضا رحمانی فضلی
جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران
درباره قاچاق س��وخت در مناطق مرزی
 در جلسه ش��ورای امنیت و ستاد:گفت
 وزارت نفت،مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز
و اس��تانداران مرزی گزارشهایی مبنی
 میلیون۱۵  تا۱۰ بر قاچاق س��وخت از
 اما در،لیتر به صورت روزانه ارائه کردند
حال حاضر سهمیهبندی سوخت مطرح
.نیست
 در اس��تانهای:وزیر کش��ور افزود
 هزار کارت هوشمند۶۰۰ مرزی بیش از
س��وخت در اختیار مردم مناطق مرزی
اس��ت و قاچاق نیز در آن مناطق انجام
.میشود
 یکی از پیشنهادها:وی تصریح کرد
این ب��ود که بتوانیم مج��ددا کارتهای
هوشمند س��وخت را احیا کنیم که این
کارته��ا توس��ط خ��ود آن اف��راد و در
مناطقی که ساکن هستند استفاده شود
تا یک��ی از روشها ب��رای جلوگیری از
.قاچاق سوخت باشد
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معادالت انرژي
:مشاور وزیر نفت

 دهک پردرآمد جامعه۳ نیمی از یارانه بنزین به
یابداختصاص می

 نیمی از یارانه:مدیرعامل ش��رکت بهینهس��ازی مصرف س��وخت گفت
.های پردرآمد جامعه اختصاص مییابدبنزین به دهک
 میلیون۳۵  هماکنون روزانه: محسن دالویز گفت،به گزارش وزارت نفت
 ماه نخس��ت۶ دالر یارانه پنهان به بنزین اختصاص مییابد و در مجموع در
 میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین۵.۵  بیش از،امسال
 آن هم در ش��رایط اقتصادی فعلی کش��ور به هی��چ وجه توجیهپذیر،رقمی
.نیست
وی با بیان اینکه قیمت پایین بنزین در ایران در مقایس��ه با کشورهای
 به واسطه قاچاق سود عجیبی: افزود، به قاچاق آن دامن زده است،همسایه
.نصیب عدهای خاص میشود آن هم از جیب مردم
دالوی��ز با بیان اینکه پرداخت ارقام هنگف��ت به عنوان یارانه بنزین که
نیم��ی از آن ب��ه دهکهای ثروتمند جامعه اختص��اص مییابد و همینطور
:قاچ��اق بنزین ب��ا قیمت یارانهای هر دو از نمودهای بیعدالتی اس��ت گفت
بیشک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین چگونه در ترویج
ی
 این بیعدالتی نقش داش��ته اس��ت ملت فهیم ایران در اصالح قیمتگذار
س��وخت همراهی خواهند ک��رد و از این چالش که تبع��ات منفی آن رو به
.افزایش است عبور میکنیم
 بنزینی که در واقع متعلق،تومان اس��ت
 روزانه ب��ه میزان زیادی،به مردم اس��ت
.قاچاق می شود
ریی��س دفت��ر ریی��س جمه��وری
 از ط��رف دیگ��ر بح��ث:یادآورش��د
محدودی��ت ه��ای واردات و بحث های
زیست محیطی و وارونگی هوا هم وجود

»به گ��زارش ایرنا «محمود واعظی
پ��س از پایان جلس��ه هیئت دولت و در
جمع خبرن��گاران درب��اره برنامه دولت
 با توجه:برای احیای کارت سوخت گفت
 که به- ب��ه تفاوت نرخ بنزی��ن در ایران
 با- ازای هر لیتر یک هزار تومان اس��ت
 هزار9 کشورهای همسایه که از شش تا

:رییس دفتر رییس جمهوری گفت
نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر
و مقابل��ه با قاچاق مواد س��وختی انجام
 احیای دوباره کارت س��وخت،می دهیم
اس��ت ت��ا از این طریق ب��ر خودروهایی
 نظارت،که از بنزین اس��تفاده می کنند
.بیشتری داشته باشیم

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان تهران از گازرسانی کامل شهری در استان تهران خبر داد و اعالم کرد گازرسانی به روستاهای
.این استان نیز به زودی به پایان خواهد رسید
 شهر تا۴۶  همه شهرهای استان تهران معادل: درباره گازرس��انی ش��هری و روستایی استان تهران به شانا گفت،احمد دارابی
. درصد است۹۷  اما درصد گازرسانی روستایی در سطح استان، گازرسانی شدند۹۶ پایان سال
 دماوند و تهران از جمله طرحهای شرکت، گازرسانی به روستاهای باقیمانده واجد شرایط دریافت گاز در فیروزکوه:وی افزود
 روستا۵۰۴  تعداد روستاهای این استان را،مدیرعامل شرکت گاز اس��تان تهران.گاز اس��تان تهران اس��ت که در اولویت قرار دارد
 مورد۶۰۰  اما حدود، بخش زیادی از صنایع استان تهران گازرسانی شدهاند: عنوان کرد و درباره گازرسانی به صنایع توضیح داد:مدیرعامل شرکت گاز استان تهران
 قانون۲  این صنایع مش��مول بند ق تبصره:دارابی ادامه داد.از صنایع باقیماندهاند که هنوز از نعمت گاز ایمن و پاک بیبهرهاند
وی با بیان. میشوند که هماکنون سوخت مورد نیاز آنان از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی تامین میشود۹۳ گازرسانیروستایی بودجه سال
 در سراسر استان: اظهار کرد،اینکه مقاومسازی شبکه گازرسانی استان تهران در زمره مهمترین طرحهای شرکت گاز استان است
 اما مقاومسازی شبکه و، هزار کیلومتر شبکه گازی وجود دارد که با استانداردهای شرکت ملی گاز مطابق است۲۲ استان تهران بهزودی تهران حدود
.تمام خواهد شد انجام تعمیرات اساسی و دورهای همواره در دستور کار ما قرار دارد

Ä»Z¿{Y{

Ê«Â/¬u Ê»Â/¼ ÃZ³{Y{ 3 Ä^  9609982610300615 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
©Á|À/ :½Z/ÅYÂy 9709972610300857 ÃZ¼/ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e k¯
Z] (^·Y ½ZfY ª]Z ¹Ô·Y ÄÌ¸ Z ¹Z»Y Æ» ©Á|À) |Ì»Y ÊÀË§MZ¯
– /^·Y ½Zf/Y Ê¿Z/¿ Ä/] ¾/u |¿§ Ê¸¯Âe |Ìn» ÉZ«M Ê³|ÀËZ¼¿
^/¿ Z/Æ] ½Z/]ZÌy ÉY|/f]Y LY|Æ/ ½Y|Ì» k¯ Æ – k¯ ½ZfÆ
ÉZ/«M .1 :½Z³|/¿YÂy – |/Ì»Y ÊÀË§MZ/¯ ©Á|À/ É«Z] |ÌÆ ½Z]ZÌy
{ÔÌ» ÉZ«M .2 ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ZË Ä·Y |¿§ É|¿Ì |Ì¼v·Y|^
k¯ Æ – k¯ ½ZfÆ – ^·Y ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] Z |¿§ ½ZËZ¿
º/n¿ ÉZ/«M .3 – 22 Ô/a |À¼Å§ ½Z¼fyZ Êf Ë ½Z]ZÌy Ã{Zn¿ZÌ»
k¯ – k¯ ½ZfÆ – ^·Y ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] {ÁY{ |¿§ É|¿a ¾Ë|·Y
|/¿§ {Z/Å§ ¶ÌZ¼Y ÉZ«M .4 – 87 Ôa 9 Æ» 2 ºjÌ» d|»y –
¾ÌÅZ – k¯ Æ – k¯ ½ZfÆ – ^·Y ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] ºÌÅY]Y
¾/Ë |¿§ Ê¿ZÌ¯ ÄnË|y º¿Zy .5 – 2 |uYÁ 7 _ Ê]£ ºfÅ w ÔËÁ
½Z/]ZÌy – k/¯ – k/¯ ½Zf/Æ – /^·Y ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] ¾Ë|]Z ·Y
.1 :ZÅ ÄfYÂy – 3 Ä¬^ 48 Ôa Y|Æ·Y |Ì ½Z]ZÌy Ê·Z¼¯ ½ZfZ¼Ì]
Ê{Y{ cZy Ä^·Z» .3 cZy Ä^·Z» .2 ... d]Z] ÄmÁ Ä^·Z»

ÃZ³{Y{ ÉY

() Z ¹Z»YÆ» ©Á|À) |Ì»Y ÊÀË§MZ¯ ©Á|À ÉYÂ{ Ây {
.3 {Z/Å§ ¶ÌZ¼/Y .2 É|¿Ì/ |Ì¼v·Y|^ .1 ÄÌ¸ (^·Y ½ZfY ª]Z
ÄfYÂy Ä] Ê¿ZÌ¯ ÄnË|y º¿Zy .5 Á ½ZËZ¿ {ÔÌ» .4 É|¿a ¾Ë|·Y ºn¿
Ä/°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] ,Ê{Y{ cYZy Á µZË 183/475/145 ¢¸^» Ä^·Z»
ÉZ«M 1901/110/1461923/1 ÃZ¼ Ä] cÔÌÆe ÉZY {Y{Y« \u
½ZËY ¾»Z ½Z³|¿YÂy ËZ Á Ã{Â¼¿ ~yY cÔÌÆe É|¿Ì |Ì¼v·Y|^
{Y{Y/« 3-1 Á 2-3 Á 2-8 {YÂ/» Y {Z¨f/» Ä/°ÀËY Ä/] ¿ ,|¿Y Ã|
Ã{Z/» Z/] ÊfÀËZ^» »Y ¾ËY Ä¯ |Z] Ê» ÊÀ»Ze ½Z³|¿YÂy ÄÌ¸¯ dÌ·ÂX»
Â/u ¹|/ Á ½Â/Ë{ ½| µZu Ä] ¿ ,{Y|¿ Ê¿|» ½Â¿Z« 232 Á 10
Ä] |Àf» Y~· YfY Á {YËY Ä¿Â³Å Y ÉÂ{ ½|¿Z» ½Â»Á ½Z³|¿YÂy
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 519 ,515 ,198 {YÂ/»Á Ê¿|/» ½Â¿Z« 223 ,219 ,10 {YÂ»
¢/¸^» dyY{a Ä] ½Z³|¿YÂy ÊÀ»Ze dÌ»Â°v» Ä] º°u Ê¿|» Ê{Y{
.{{/³ Ê» ¹ÔY Á {Z Ê{Y{ ÄÀËÅ ¹Z¼¿Y Ä] µZË 183/475/145
d/Ì] ¥/ Á ÉÂu É|¿a ¾Ë|·Y ºn¿ ÉZ«M Ä] d^¿ Ã{Z ÉY
Ã{Â/] ^·Y ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { YfY ¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á
¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£ ½Z³|¿YÂy ËZ Ä] d^¿Á
½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { YfY ¶]Z« b ,Ä^  ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ
{Z¯ 4 .dY sÂf¨» ¹Yf·Y ÄmÁ Ä^·Z» Ä] d^¿ Ã|¿Áa .|Z] Ê» ^·Y
k¯ Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ¹Â Ä^  ÌW -2599/¦·Y.¹15347
diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

YÂ/ ¾/ËY Y ... Ä/Ô¯ Ä/] dYÂy{Y{ s Ä] 22 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ Ê°¸» ¾u ÉZ«M
Ä/] Ê/°¸» |/¼v» ½YÁ{Z/ Ä/¯ Ã{Y{ tÌ/Âe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{
cÂ/¨·Y ¾Ì/u ÄiÁ Äf¨³ Ê³|¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 1397/4/1 xËZe { 876 Ä»ZÀZÀ
Ê/°¸» ³/¿ –2 Ê§Â/f» ¼Å 101   Ê¸ ^m Ä¬Ë| –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M
|¿§ 22   Ê°¸» ¾u –4 gZ¿Y |¿§ 39   Ê°¸» Ä^Ì^u –3 gZ¿Y |¿§ 26 .
Â/¯} |/¿§ 27   Ê/°¸» Ê¨» –6 Â¯} |¿§ 2091   Ê°¸» Ä·Y|Ë –5 Â¯}
Ä¬Ë|/ –9 gZ¿Y |¿§ 61   Ê°¸» Ä¼Z§ –8 Â¯} |¿§ 2531   Ê°¸» É|Æ» –7
d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY gZ¿Y |¿§ 3   Ê°¸»
/¿ xËZ/e Y |/Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M
¾ÌÅÂ¯Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÊZ«
-2568/97

diYÁ Zv¿Y ÊÆ³M dÂ¿Á

YÂ/ ¾/ËY Y6890 Ä/Ô¯ Ä] dYÂy{Y{ s Ä] 751 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ Z§Á YÅ º¿Zy
Ä/] Ê¿Ô¼« ÃÅZ ½YÁ{Z Ä¯ Ã| Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁu ÊÅYÂ³ dYÂy{
½M cÂ/¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³|¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 94/7/23 xËZe {443 Ä»ZÀZÀ
  Ä/] Z§Á Ê^fn» -2 a1341 |·Âf» 9   Ä] Z§Á Ê¨» -1 :Ä] dY vÀ» ¹Âu»
  Ä/]Z§Á Y/Å -4 /a1362|·Âf»6073 - Ä] Z§Á Êe» -3 a1345 |·Âf» 690
ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY fy{1351 |·Âf» 751
Ê/Æ³M /¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯ Å Ze |ËZ¼¿ Ê»
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓY Á {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ¼°Ë ¥
ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 5 Ä^  Ì]{
-2578/¦·Y.¹2616

diYÁ u ÖÆ³M

Ä/Ô¯ Ä/] Ö¼Ë|/¬e d/YÂy{Y{ ª]Z/»23Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä]Â· ÊÌ Ê¿ÔY Ä¼Z§ º¿Zy
½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀqÁ Ã{Â¼¿ diYÁ u ÖÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËYY347/6/97
Ö³|¿ {Á|] {Ây Ö¼WY{ ÃZ´f»Z«Y {97/6/11 xËZe {1143 Ä»ZÀZÀ] É¨ [Â¬ Ë ÉZ«M
23   Ä/] Â/· ÊÌ Ê¿ÔY Ä¼Z§ -1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³
1395 c c01555004665   É¨ iÂ¯ -2 ¼Å Æ ¾Ì°» Y Ã{Z 1362 c c
¶/Ì]{Y Y Ã{Z/ 1380 c c1660557739   É¨/ ZÌ¼Ì¯ -3 fy{ ½YÆe Y Ã{Z
YZ/ -5 /fy{ ¶/Ì]{Y Y Ã{Z/ 1384 c c 1660692279  É¨ ÄÌ¿ZÅ -4 fy{
®ÀËY {Y|¿ Õ´Ë{ ÄiÁ ¹Âu» Á {Z» Æ ¾Ì°» Y Ã{Z 1330 c c 2   {Y{
d/]Â¿ ®/Ë { Ö^u Â»Y 361 Ã{Z» {ZÀfY Z] Y Â]» dYÂy{ ÖeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z]
/¿ xËZ/e Y |/Z] ÁY {/¿ Ö§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ Á {Y{ ÖYfY Ö¯ Å Ze |ËZ¼¿ Ö» ÖÆ³M
.| |ÅYÂy {Z ÖÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÖÆ³M ¾Ìfz¿
|« ½ZfÆ 6Ä^  ÌW
-2592/¦·Y.¹2010

ÄÌWYmY

Ê¿Z/¿ Ä/] µÂ/ |¿§ É{Y» |Ìn»:Ä· ¹Â°v» cZz»
w Y|/Ô» YÂ/¸].k¯Æ/.k/¯ ½Zf/Æ./^·Y ½ZfY
Á .89_ .§Z/u ¼fn».Ê¼¸» ¶ÌZ¼Y  .Ê·Z¼}Â]Y
ÊWY/ ²/À¸a É|¼uY ¶ÌZ¼Y:ÄÌ¸ ¹Â°v» cZz» _ 7
º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v» _½Z°¼·Y µÂÆn»
Ä//Â]» Ä//»Z¿{Y{ ÃZ¼// 8200441 ÃZ¼// Ä//] Ä//Â]»
dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9709972678200227
cZ/y Á Äf/YÂy ¶/Y d/]Z] µZË 130/889/500 ¢¸^»
Ä] Ê{Y{ ÄÀËÅÁ º°u ÉYmY dËZ¤·97/2/8 Y ÄË{Ze ÌyZe
Á Ä/· ¹Â/°v» ª/u { ½Z/»ÂeYÅ ZÆqÁ {Â¿Á|°Ë ½YÌ»
ª/u { Ê/WYmY ÉZ/Å Ä/ÀËÅ Á  ºÌ¿ dyY{a ¾ÌÀr¼Å
.d·Á{

¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^ f§{ µÂX»
-2606/¦·Y.¹15565
(ª]Z 43) k¯ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 28 Ä^ 
(Ã{Y ®¸» |ÌÆ) 2 ÃZ¼ ¼fn»
960907 Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y{

Z/] |/¼v» |¿§ ¹Z§ ¾Ì°» ¾v» ÉZ«M-2Z»Ô£ |¿§ ½ÔmZ] ZÌ¸ ÉZ«M-1:ZÅ ½ZÅYÂy
Éf³{Y{ YÂ¸] ÉZÆf¿Y d|¯Za ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] kËY |¿§ ÊWYÌ» |¿ÁY|Å YÅ º¿Zy d·Z¯Á
-2Ê°/Y ¤Y Ê¸ ÉZ«M-1:½Z³|¿YÂy - 2_1 3Z£Âm ½Z¼fyZ cZ¤Ì¸^e ½Z»Z ÉÁ]Á
½Y/Æe Ê¿Z/¿ Ä/] É¨/ {Â/¼v» ÉZ«M-3 ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Ê´¼ÆÌ¿ZÆm {Â¼v» ÉZ«M
º¿Z/y-4Z³|/¿Z» ÃZ/´À] 12_ Ê]Â/Àm Ê¿Z¬·Z w Áa Â»M YÂ¸] ^Ë ÊÅYÁ{ d|¯Za
/f§{ ½Y/Æe ÃZ´/¿Y{ ÉÁ/]Á Ê»Ô/Y [Ô¬¿Y w d|¯Za ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ê]Â¬ Ë Ä»Â »
{ 97/5/20 xËZ/e Ä/] - ®/¸» Ê¼/ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y:ÄfYÂy - ÉÁZ¯ {ZÆm É¯»
¶Ì°e ¶Ë} Ã|ÀÀ¯ LZ»Y É|e Ä] d|¯Za Ê«Â¬u º¯Zv» ºnÀa Ä^  Ä¸m Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á
Ê³|Ì/ ºfy ¹ÔY ¾¼ Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{.dY ¿ dve »Y Ã|¿Áa dY
.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z]

ÃZ³{Y{ ÉY

µ/À» [Z] ®Ë µZ¬f¿Y Ê¼ |À ºÌÀeÁ Ä¿Zyf§{ { Âu Ä] ½Z³|¿YÂy ¹Y·Y Ä] º°u Á|
Ä/] ¹Â/¬» Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ h/Ìu Y Ê¸/Y 37 Y Ê/§ 1762 Ê/f^i Ô/a ÉYY{ Ê¿Â°»
º/¸« Ä/] Ä¯ dY ÉY ÄfYÂy ½YÂÀ Ä·Z¯Â·Y ªuÁ cYZy ÄÌ¸¯ [ZfuY Z] µZË 10/000/000
{Â/¼v» ½Z/ËZ«M dÌ§] ½ÔmZ] ZÌ¸ ÉZ«M ÄYÂ·Y » d·Z¯Á Z] ÊWYYÌ» |¿ÁY|Å YÅ º¿Zy
Ä/¼°v» ºË|/¬e s/ ¾Ë|/]Á ºÌÀe Ê]Â¬ Ë Ä»Â »,É¨{Â¼v»,Ê°Y ¤Y Ê¸,Ê¿ZÆm
ÉZ/«M Y ½Z/¼eZaM |/uYÁ ®Ë 91/12/21 ÄyÂ» { dÂÌa Ä»ZÀ·Â« ª]Z» ¶¯Â» dY Ã|Ë³
Ä/yÂ» { {Â/] /¬»Á µZË 875/000/000 ¢¸^» Ä] dY Ã{Â¼¿ ÉY|Ëy µÁY Ã|¿YÂy Ê¿ZÆm
Ê/¸ ÉZ/«M Y Ê¿Z/Æm ÉZ«M |Å{ µZ¬f¿Y Y ®¸» 9 ÃZ¼ Ê¼ {ZÀY Ä¿Zy f§{ { 93/6/30
ÃZ/³{Y{ ¹/fv» /v» Y µZu dY Ã{Â¼¿ ÉY|Ëy É¨ ÉZ«M Y Ì¿ ½ZËYÁ Ê°Y ¤Y
/¨¿ Á{ cYZÆY Y À§ ÃZ³{Y{.dZ|fY {Â» {Â» ÄfYÂy ½Âf s Ä] º°u Á|
ÄÌ]YÂm Á ½Z³|¿YÂy ËZ Z§{ ¹|Á(Ê]Â¬ Ë Ä»Â » º¿ZyÁ É¨ {Â¼v» ÉZ«M) ½Z³|¿YÂy Y
Ê]Â¬ Ë Ä»Â » º¿Zy ¹Z¿ Ä] Y Â¯~» Êf^i Ôa d|¯Za Êf^i m» Y Ã|»M ¶¼ Ä] ¹Ô fY
®·Z» |Ë Y ®¸» µZ¬f¿Y Ê´¿Â´q Y dËZ°u Ä¯ Ê¯|»Á ¶Ì·{ ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á.dY Ã{Â¼¿ ¹ÔY
Ä¸/¸ /a d/Y Ã{Y|¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ Ä] |Z] ÄfY{ ªuÓ |Ë Ä](Ê]Â¬ Ë Ä»Â » º¿Zy)Ê¼
Â/v¿ ¾Ë|] ÉÂ{ Z¼fY Ä] {Z« ÃZ³{Y{ ¾ËY]ZÀ] dY Ã|¿ dËZ Ä¸»Z » ¾ËY { É{ZËY \eY»
¹ÔYÁ {Z Y ½ZÅYÂy ÉÂ{ Z¼fY Y« Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 2 Ã{Z» Ä] Y|Àf» |Z^Ì¼¿
¹/fv» º¯Z/v» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥ Ã{Z ÉY {Y{ Ê»
.|Z^Ì» ½ZfY ¿|Ë|ne
-2499/97
ÉÂ¸ Z|Ì - d|¯Za Ê«Â¬u º¯Zv» ºnÀa Ä^  ÌW

عرضه نفت خام در بورس تا پایان مهرماه

بعد از بررس��یهای انجام ش��ده و درحالی که ق��ول رخ دادن این اتفاق
 ش��رکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان،در هفته جاری داده ش��ده بود
مهرماه س��ال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بش��که نفت خام در رینگ
.بینالملل بورس انرژی ایران کند
 در پیشاطالعیهای که از س��وی ش��رکت ملی نفت،به گزارش ایس��نا
 سیاستهای کلی۱۳  در راستای تحقق بند:ایران منتش��ر شده آمده اس��ت
 مبنی بر ایجاد تنوع در،اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
)روشهای فروش نفت و مشارکت بخش خصوصی و همچینن اجرای بند (ح
 شرکت ملی نفت ایران، قانون پنج س��اله برنامه شش��م توسعه کشور۴ ماده
در نظر دارد تا پایان مهرماه س��ال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بش��که
نف��ت خام در رین��گ بینالملل بورس انرژی ایران کن��د که اطالعیه عرضه
مربوطه طی هفته آینده از طریق سایت شرکت بورس انرژی منتشر خواهد
.شد
 با توجه به فراهم ش��دن زمینههای قانونی و نهاییسازی،در این راس��تا
 شرکت ملی نفت،چارچوب و اصول کلیدی موضوع توس��ط مراجع ذیصالح
ایران با همکاری بورس انرژی ایران و ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق
 ساز و کار اجرایی و جزئیات شرایط عرضه را طراحی،بهادار و تس��ویه وجوه
 ایجاد فضایی ش��فاف و س��الم جهت اس��تفاده از.و جمعبندی کرده اس��ت
پتانس��یلهای بخش غیردولتی جهت صادرات نفتخام از مزایای اصلی این
.طرح خواهد بود
Ä»Z¿{Y{

ÊËYm 102) |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^ 9609982211100765 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Z/] ¾/u |¿§ ÊZ^ ÔÌ· º¿Zy :Ê¯Z - 9709972210700819 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e(ª]Z
Á ÉÂ/Æ¼m ¾Ì/] Ê]Â/Àm ³Z/¯ w Ê¿Z/¿ Ä/] Ê¸ |¿§ É|¿ Ê§» ¾Ì»Y ÉZ«M d·Z¯Á
|/¿§ ½Z/ÌWZÀ§ ¹Z/ÀÆ] ÉZ/«M : ºÆf» - 5 |uYÁ ¦°¼Å  1 _ 1 d] ¾] z§ ÄqÂ°¿ZnËZ]}M
17_ 1 ª^¿ ÊfÆ] |ÌÆ YÂ¸] |¿ÁÔÌ³ Ê¿Z¿ Ä] Ä·Y ©YY

ÃZ³{Y{ ÉY

Y ²¿Y{ ZÆq ÂÂ» Ì£ µZ» Á§ Ä] dY ºÆf» Ä·Y ©YY |¿§ ½ZÌWZÀ§ ¹ZÀÆ] Ã|¿Áa ¾ËY {
Ä/] ÄÌ¯Z Ä] |¿ÁÔÌ³ { «YÁ Ê¸Y 71 Y Ê§ 6777 Êf^i Ôa { «YÁ ½Z¼eZaM |uYÁ ®Ë
Ã/¬§ ®/Ë \mÂ» Ä] ºÆf» Ä¯ tÌÂe ¾ËY Z] É|¿ Ê§» ¾Ì»Y d·Z¯Á Z] ÊZ^ Ê¸Ì· dËÂÅ
Ä] ¾¼i d§ZË{ µZ^« { Y Â¯~» ½Z¼eZaM ²¿Y| Ê»Z¼e 92/11/19 wÂ» É{Z Ä»Z¿ Ä ËZ^»
/Ì¿ Ê¿Z¼eZaM |uYÁ Á d§ZË{ Y ¾¼i Á ÄfyÁ§ ÄÌ¯Z Ä] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Ê Á |ZÆq d¼Ì«
/¼Å Ä°ÀËY Ze . {{³ Ê» ¶¬fÀ» ÄÌ¯Z Ä] Ì¿ ½M dÌ°·Z» |À Á {Ì³ Ê» Y« ÄÌ¯Z ZÌfyY {
Ä] Á s» Y Â]» ½Z¼eZaM Y ²¿Y{ZÆq µZ¬f¿Y Ä] ÄÌ¯Z ¹Y·Y ÉZZ¬e ÊfYÂy{Y{ Ê ºÆf»
Z/Æq µZ/¬f¿Y Ä/] Ê¯Z/ Ê«Â¬u ¹Á{ Ä^  Y Ã{Z96/5/28-200333 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ \mÂ»
Z/Æq91/5/25 xËZe { ºÆf» YË {{³ Ê» ¹Â°v» ºÆf» ¼Å ¹Z¿ Ä]Â]» ½Z¼eZaM Y ²¿Y{
ÃZ¼/ Ä/¿Zy f§{ 116373 ÃZ¼ Ä»Z¿ d·Z¯Á Y Ä¸Zu cYZÌfyY Z] Y ½Z¼eZaM ¾ËY Y ²¿Y{
{Â] Ã{Â¼¿ Y~³YÁ ½ZÌ·Á ZfÌÅZ¿M ¼Å Ä]91/5/25-166788 ÃZ¼ Ä»ZÀf·Z¯Á \mÂ» Ä] Á ®Ë
ZÆq ½YÌ» Ä] Ì£ µZ» Á§ \°e» ¦Á ¾ËY Z] Á dY ÄfY|¿ Y ½M Á§ ªu «YÁ { Á
Á Ã|/¿Áa cZ/ËÂfv» Á \eY» Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{,dY Ã|Ë{³ dËZ° ÂÂ» ½Z¼eZaM ²¿Y{
Ê«Â/¬u ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  Y Ã{Z96/5/28-10200332 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ {Z¨» Á ÄÌ¯Z dËZ°
Ä/»ZÀf·Z¯ÁÁ Z/Å Ä»Z¿ Ä ËZ^» Ä] Â]» ËÁZe Á ÄÌ¯Z ÉÂ Y ÉY]Y Y|» Á {ZÀY Á |¿ÁZ»{
Â/u ÊÆ³M ¿ ªË Y ¡Ô]Y ¦Á Z] ºÆf» Ä°ÀËY Á ÉY|Y dYÂy¨Ì¯ Á É{ZÀfY ÉZÅ
Ä] Ä¿ÂÀ » Ã] [Zf¿Y ¾WY« Á cYZ»Y ËZ Ä] ÄmÂe Z] Á dY Ã{°¿ µZY Ì¿ ÉY ÄvËÓ Á Äf§ZÌ¿
Y ®/Ë Ã{Z/» Á Ì£ µZ» µZ¬f¿Y Ä] mY ½Â¿Z« Y ®Ë Ã{Z» Ä] Y|Àf» Á Äf¿Y{ v» Y ÄÌ·YZ»
/] ÃÁÔ/ Y Â¯~/» ºÆf/» ÉY{/^ÅÔ¯ Á ÔfyY Á LZeY ¾Ì^°e» cYZn» |Ë|e ½Â¿Z«
µZ/ lÀa ¶¼ve Ä] ÄÌ¯Z Ä] 92/11/19 wÂ» Ä»Z¿ Ä ËZ^» ÂÂ» ¾¼i ¢¸^» Y ¹Â Á{ {Y{fY
½YÂÀ Ä] d·Á{ ªu { ©Â§ s Ä] Ä»Z¿ Ä ËZ^» ¾¼i ÂÂ» ¢¸^» Y ¹Â Á{ dyY{a Á ^u
¶/]Z« ¡Ô/]Y xËZ/e Y Á d/Ì] d/¸Æ» ¥/ Ã{Z/ ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» É|¬¿ ÉYm
{ Y/fY ¶/]Z« ¡Ô/]Y xËZ/e Y Á d/Ì] d¸Æ» ¥ b Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ
. |Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne º¯Zv»
-2564/¦·Y.¹749
ÉZz§ ºZ« |Ì - |¿ÁZ»{ º¯Zv» µ|^·Y Ê¸ {Y{

ÉZÌ¿ Ä·Y Ì¨u ÉZ«M ºÆf» ZuY ÊÆ³M

/] ÊÀ^» Z¼ ÄÌ¸ ÊfËZ° Ã{Y Ê¸ Àu Z|¼v» ÉZ«M{{³ Ê» ¡Ô]Y Ê·Z ]ZÀm Ä] Ä¸ÌÂÀË|]
Á Ê»Â/¼ ÉY/{Y{ ÉZ/Ë{Y{ ¹Â/ Ä^ /{ ZmYY a Ä¯ Ã{Â¼¿ s» d¿Z»Y{ d¿ZÌy
Ä] Ê¯Z dYÂy{ Á ¹ÔY] ZÀ] dY Ê³|Ì dve Á d^i970551 ÄÔ¯ Ä] |¿ÁZ»{ [Ô¬¿Y
\/eY» É¨Ì¯Â»Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» Ä] {ZÀfY Z] Z¼ ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Zv·
Z§{ Á Ã{YÁ ¹ZÆeY Ä] Ê³|Ì dÆmZe{{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë
|Ë|m {M ¹ÔY ¾¼ |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY{ ÊÆ³M ¿ xËZeY ÃZ¼°Ë d¸Æ» ¥ ½M Y
|ÌÅYÂy \¸m «Â» Ä] Âu ¹| cÂ{ |ËÂ ¸» ¶»Z¯ Â Ä] dËZ° ÂÂ»Y {Ây
.|
-2565/¦·Y.¹756
Ê¿Zy |¼v» - |¿ÁZ»{ ÉY{Y{ ¹Â Ä^  ZË{Y{

ÄÌWYmY

ª/§Á Ä/¯7 ÃÂu |« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 1397/5/13 ÄyÂ» Ä»Z¿{Y{ \mÂ» Ä]
-1 :½Z³|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u dY Ã{¯ ¶Zu dÌ « ºf¨Å Ä^  690/97 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{
½YÂzÌa eZ§{ Y Ê°Ë { Âu Ä] ½Z°¼·Y µÂÆn» ½YYÂz»q Âb¯Zy Ê¸ -2 Ì¨ ¶ËZ]Â»
ÄÀËÅ d]Z] µZË 000 dyY{a Á µZ¬f¿Y Ê¼ |À Z»Y Á ºÌÀe Á Ê¼ {ZÀY eZ§{ ZË d·Á{
©Á|À/ ª/u { Ê/f·Á{  ºÌ¿ Á ¹ÔY Á {Z Æ» ¿Y{ ©{Z ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{
d·Á{
-2591/¦·Y.¹2009
|« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 7 ÃÂu ÌW

diYÁ u dÂ¿Á

Ä] dYÂy{Y{ s Ä] 4390836927 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ ÓZ] |¿§ É|¼ Z|¼v» ÉZ«M
Ä/¯ Ã{Y{ tÌ/Âe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy { YÂ ¾ËY Y 970311 ÄÔ¯
{ 97/6/12 xËZ/e { 5099724019 Ä»ZÀ/ZÀ Ä/] ºÌÅY/]Y |¿§ É|¼ ÓZ] ÉZ«M ½YÁ{Z
: Ä/] d/Y //vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu Ä//iÁ Äf¨³ cZ//Ìu {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y
(¼Å ) ^À« |a ¹Z¿ YÅ ¾ÌWÂ] Á| ¶v» 1322 |·Âe xËZe 5099723942 Ê¼Ìu ÄÌÆ] –1
ÓZ/] |/a ¹Z/¿ Y/Å ¾ÌWÂ/] Á| ¶v» 1341 |·Âe xËZe 5099771939 É|¼ Ä¬Ë| –2
|a ¹Z¿ ½Zf¯Ze Á| ¶v» 1342 |·Âe xËZe 4390836927 É|¼ Z |¼v» –3 ( |¿§)
Y/Å ¾ÌWÂ] Á| ¶v» 1345 |·Âe xËZe 5099782231 É|¼ Z ¾u –4 ( |¿§) ÓZ]
¾ÌWÂ/] Á|/ ¶/v» 1351 |·Âe xËZe 5099225918 É|¼ ÂÀ» –5 ( |¿§ ) ÓZ] |a ¹Z¿
Á|/ ¶/v» 1356 |·Âe xËZe 5099803563 É|¼ ÄnË|y –6 ( |¿§ ) ÓZ] |a ¹Z¿ YÅ
¶/v» 1359 |/·Âe xËZe 5099814344 É|¼ Ä·Y sÁ –7 ( |¿§ ) ÓZ] |a ¹Z¿ YÅ ¾ÌWÂ]
®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY ( |¿§ ) ÓZ] |a ¹Z¿ YÅ ¾ÌWÂ] Á|
Ê/» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿
|ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z]
. |
-2567/97
ÄÌ·Z^«Y Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä^  ÊZ«

