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معادالت انرژي

روابط ایران و عراق در بخش انرژی گسترش می یابد

وزیران نفت ایران و عراق در پایان مذاکرات خود در بغداد ،بر گس��ترش
روابط فیمابین از جمله در حوزه انرژی تاکید کردند.
به گزارش ش��انا  ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در راس هیئتی برای یک سفر
رس��می وارد بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال ثامر الغضبان همتای
عراقی خود قرار گرفت .وزیران نفت دو کشور ،در پایان مذاکرات هیئتهای
دو کشور ،در یک کنفرانس خبری کوتاه ،بر گسترش روابط از جمله در حوزه
انرژی تاکی��د کردند.زنگنه ،وزیر نفت در این کنفرانس خبری بر نامش��روع
بودن تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید کرد و در پاس��خ به پرسشی درباره
افزای��ش صادرات گاز ب��ه عراق گفت :ای��ران بهدلیل داش��تن منابع کافی،
مش��کلی برای افزایش صادرات گاز به عراق ندارد.وی به دیدار خود با عادل
عبدالمهدی ،نخس��ت وزیر عراق و لوی الخطیب ،وزیر برق عراق نیز اش��اره
کرد و با بیان این که در این دیدارها در مورد مس��ائل مورد عالقه دو کش��ور
بحث و تبادل نظر ش��د ،تصریح کرد :ایران و عراق دارای مش��ترکات فراوان
تاریخی و فرهنگی هستند و در حوزه روابط دو جانبه و در سطح سازمانهای
بینالمللی همکاری خوبی با هم دارند.وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که
همکاریها در زمینه نفت بین دو کشور افزایش یابد.
ضرورت تقویت روابط تهران  -بغداد
ثامرالغضبان ،وزیر نفت عراق نیز در این نشس��ت خبری اظهارکرد :این
مذاکرات در ادامه دیدار یکماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و با هدف بررس��ی زمینههای همکاری دو کش��ور
انجام شد.وی ،روابط دو کشور دوست و برادر ایران و عراق را خوب و گسترده
در حوزه اقتصاد و تجارت دانس��ت و افزود :دو طرف بنا دارند آن را در حوزه
انرژی نیز گسترش دهند.
تا پنج ماه آینده

پرونده سانچی در نوبت بررسی دادگاه قرار میگیرد

مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران گفت :پرونده تصادف بین کشتی
ایرانی و چینی (س��انحه س��انچی) تا پنج ماه آینده در نوبت رس��یدگی قرار
میگیرد و دادگاه آن در هنگ کنگ یا چین برگزار میشود.
به گزارش شانا  ،نصراهلل سردشتی در حاشیه آیین بزرگداشت نخستین
سالگرد شهدای سانچی گفت :بیمه گران انگلیسی طرف قرار داد شرکت ملی
نفتکش با ادعاهایی که چین ،کره و ژاپن برای آلودگی دارند به طور مستقیم
با آنها در حال مذاکره هستند.
وی افزود :دادگاهی که قرار اس��ت در چین یا هنگ هنگ برگزار ش��ود،
بحث درجه تقصیر را در حادثه س��انچی مشخص خواهد کرد که این دادگاه
نیز ارتباط زیادی با شرکت ملی نفتکش ایران ندارد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفتک��ش از پرداخت پول بیمه ب��ه ۱۱نفر از
خانوادههای ش��هدای س��انچی خبر داد و تصریح کرد :به بقیه خانوادههایی
که امور مربوط به انحصار وراثت را در دست انجام دارند ،حق بیمه پرداخت
خواهد شد.سردش��تی عنوان کرد :همچنی��ن طبق مصوبه هیئت مدیره این
ش��رکت ،یک نفر از اعضای درجه یک خانوادههای ش��هدای سانچی به کار
گرفته میشوند که تاکنون  ۱۳نفر در این شرکت جذب شدهاند.
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رفتار چین و روسیه در تعامل نفتی با ایران
در شرایط تحریم

خ��روج آمری��کا از برج��ام و اعمال
تحریمهای نفتی علیه ایران باعث ش��د
شرکتهای نفتی خارجی که در فضای
پسابرجام برای انعقاد قراردادهای نفتی
ب��ه ایران آم��ده بودند ب��ازار نفت ایران
را ت��رک کنن��د .در ای��ن می��ان ،رفتار
ش��رکتهای چین��ی و روس��ی بهدلیل
تعام�لات ایران با این کش��ورها بیش از
همه قابل توجه بوده است.
به گ��زارش ایس��نا ،حدود هش��ت
ماه اس��ت که آمری��کا از برجام خارج و
تحریمه��ای نفتی علیه ای��ران را اعمال
کرده اس��ت؛ تحریمهایی ک��ه در خلل
آن غوله��ای ب��زرگ نفت��ی را درب��اره
ادام��ه تعامل ب��ا ایران تهدی��د کرد و از
آنها خواس��ت بازار نف��ت ایران را ترک
کنن��د .اتفاقی که باعث خروج ش��رکت
فرانسوی توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبی شد و پس از آن شاهد آن
بودیم که شرکتهای روسی که در صدر
لیس��ت خواستگاران میادین نفتی ایران
بودند ،یکی پس از دیگری بس��اط خود
را از ایران جمع کردند.
ای��ن موضوع ش��امل ح��ال چین،
بزرگترین مشتری نفتی ایران نیز شد و
زمزمههای رفتن شرکت ملی نفت چین
( )CNPCIک��ه برای توس��عه فاز ۱۱
پارس جنوبی قرار بود با توتال همکاری
کن��د نیز به گوش میرس��ید .البته این
موضوع از س��وی این کش��ور به صورت
رس��می اعالم نش��ده و هنوز هیچ مقام

رس��می نیز در ایران آن را تایید نکرده
است.
در ای��ن راس��تا ،سیدغالمحس��ین
حس��نتاش  -تحلیلگ��ر ارش��د ح��وزه
انرژی  -به تحلیل رفتار چین و روس��یه
در تعام��ل نفت��ی ب��ا ایران در ش��رایط
تحری��م پرداخ��ت و ب��ه ایس��نا گفت:
س��وابق ب��ه خوب��ی نش��ان میدهد که
شرکتهای نفتی روس��ی هرگز در کار
کردن و س��رمایهگذاری کردن در نفت
و گاز ای��ران جدی نبودهاند .این موضوع
دالیل مختلفی دارد ،ولی ش��اید یکی از
دالیل این باش��د که روسها در نفت و
خصوصا در گاز ،ایران را رقیب خودشان
میدانند و به نظر من حتی شاید گاهی
حضورش��ان برای این بوده اس��ت که به

نوعی ما را معطل کنند.
وی ادام��ه داد :ام��ا درباره چینیها
مس��اله فرق میکند و به نظر من رفتار
آنها نیاز به بررس��ی دقیقتری دارد .از
یک س��و چینیها ،مشکالت و تعامالت
اقتصادی گس��تردهای ب��ا ایاالتمتحده
دارن��د که در چارچوب آن امکان اینکه
در مقابل امتی��ازی که در مورد دیگری
میگیرن��د ،در مورد ایران به خواس��ت
ای��االت متح��ده تمکین کنن��د ،وجود
دارد .همچنی��ن خصوصا ش��رکتهای
ب��زرگ چین��ی مناف��ع زی��ادی در
ایاالتمتحده دارند که حاضر نیس��تند
از آن بگذرند .عالوه بر این ،اس��تراتژی
بلندمدت سیاس��ت خارج��ی چین این
اس��ت که وارد چالش ج��دی با آمریکا

نش��ود و احتم��اال وقت��ی آمریکاییه��ا
مس��الهای را آنقدر ب��زرگ میکنند که
خالفنظ��ر آنه��ا عمل ک��ردن ،نوعی
چال��ش تلق��ی ش��ود ،چینیه��ا عقب
مینشینند.
این تحلیلگر ارش��د ح��وزه انرژی
با تاکی��د بر اینک��ه رفت��ار و تعامالت
اقتصادی ایران نی��ز با چین راهبردی و
اصولی نبوده است ،گفت :به هر حال در
دوره قبلی تحریم ،ایران مسائل زیادی را
از طریق چینیها حل کرد اما به محض
ای��ن که بوی امضای برجام آمد ،به امید
اینکه ب��هزودی ش��رکتهای غربی باز
خواهند گش��ت ،بعضا کار با چینیها را
متوقف و حت��ی در بعضی جاها آنها را
خارج کردند.

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با بیان اینکه فاز سوم این پاالیشگاه به بهرهبرداری رسیده است ،گفت :با افتتاح این
با راهاندازی فاز سوم ستاره خلیج
فاز ،شروع تولید  ١٢تا ١٥میلیون لیتر بنزین از امروز رقم میخورد.
فارس صورت گرفت؛
به گزارش ایس��نا ،محمدعلی دادور  ،با اعالم خبر فوق اظهار کرد :برای تحقق این امر  ٦٠میلیون دالر ،عالوه بر فازهای یک
و دو و مشترکات فاز سه هزینه شده است.
وی با بیان اینکه تولید بنزین تا روز گذش��ته در س��تاره خلیج فارس ٣٠میلیون لیتر بود ،افزود :با راهاندازی فاز سوم ،میزان
تولید بنزین در ستاره طی هفته آینده به ٤٥میلیون لیتر میرسد.
به گفته دادور ،این پاالیشگاه مجاز است که میزان گوگرد در بنزین را تا  ١٠PPMرعایت کند اما میزان گوگرد نیم PPM
است.

افزایش  ١٢تا ١٥
میلیونلیتربنزین
تولیدی در کشور

Ä¬ÌiÁ {Â» Ã|ËY» ÊÆ³M
9600998 ÄÔ¯ ÊWYmY Ã|¿Áa µÂ¬À»Ì£ µZ» Ã|ËY» ÊÆ³M

|½M /]»f» 11/16 Á d¼/« Á{ { ¾°·Z/] ½M ]»f» 6/32 Y|¬» Ä¯ ]»f» 189/29 duZ» Ä] 3 Ä¬^ { «YÁ ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y
{ /«YÁ Â¯~» Ê¸Y Y Ê§ 27094 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 70 Y Ê§ 41468 ÃZ¼ Ä] Ê°Ì°¨e 4 Ä « ,d¼« Á{ { Ê´f§Ìa
]Á ¦/°¼Å Ä/¬^ Ê«/ [Â/Àm d¼/ { «YÁ Ê°Ì°¨e 1 Ä « ]»f» 11/25 duZ» Ä] ²ÀÌ¯Za |uYÁ ®Ë ²¿Y| ¹Z¼¿Z] ½YÆe 11 z
|Ä] cZZ» ËZ Á Ä Y ºÆ·Y|« Z] ®Ë ¾Ì»Ë Ä¬^ É¯» d¼ { «YÁ Ê°Ì°¨e 6 Ä « ]»f» 5/45 duZ» Ä] ÉZ^¿Y [Z^°Ë ²¿Y
¿,Ê« ½M 4Á 3 Á 2 ÉZÆf¼« Ä¯ d¼« 11 { ÓZ¼ :½Z¼eZaM {Á|u :{Á|u Ä] {Á|v» .dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z Á d^i ¿ Ê Ì¨ Z^ ¹Z
«¼30 ½Z/]ZÌy ÉZ/§ Ä] f¼Ìf¿Z Ã|¨Å Á f» lÀa 5/17 µÂ] ½Z¼fyZ Ê´f§Ìa d¼« ÃnÀa Á YÂË{ µÁY .dY Ê]£ ½M 10 Á 9 Á 8 Á 6 ÉZÆf
»Á Ä/¸a ÃY Ä/] f¼fÌ¿Z {Zf¨Å 0/70 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË{ ¹Â ,Éf» 30 ½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z 0/50 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË{ ¹Á{ Éf
1/10 µÂ/] d/Y YÂ/Ë{ Á [{ ºnÀa ,ÊZ» Â¿ZM Á Ä¸a ÃY Ä] f¼Ìf¿Z Ã|nÅ Á f»  6/18 µÂ] dY ÉYÂË{ ¹ZÆq ,ÊZ» Â¿ZM
ºf/¨Å ,ÊZ/» Â/¿ZM Á Ä/¸a ÃY Ä/] f¼Ìf¿Z/ ZÆq Á d 0/64 µÂ] dËYÂË{ º ,ÊZ» Â¿ZM Á Ä¸a ÃY Ä] f¼Ìf¿Z Ã{ Á f» ®Ë
{ÃY Ä/] f¼Ìf¿Z ZÆq Á ÃZnÀa Á f» lÀa 5/54 µÂ] dËYÂË{ ºfÅ ,ÊZ» Â¿ZM Á Ä¸a ÃY Ä] f¼Ìf¿Z ¶Æq Á f» ®Ë 1/40 µÂ] dËYÂË
0/50 µÂ/] Ê´f§/Ìa d/ËYÂË{ ºÅ{ ,ÊZ» Â¿ZM Á Ä¸a ÃY Ä] f¼Ìf¿Z {Zf¨Å 0/70 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË{ ºÆ¿ ,ÊZ» Â¿ZM Á Ä¸a
½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z Ã{Ì Á f» ZÆq 4/13 µÂ] ½Z¼fyZ Ê´f§Ìa d¼« ÃnÀa Á YÂË{ ºÅ{ZË ,Éf» 30 ½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z ÃZnÀa
µÁY ,d¼/« Á{ { Z« ,Éf» 30 ½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z dÌ] Á f» ®Ë 1/20 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË{ µÁY ,d¼« Á{ { Z« ,Éf» 30
{Ä/] f¼Ìf¿Z/ ¶Æq Á f» Ã{¿Z 16/40 µÂ] dËYÂË{ ¹Á{ ,Éf» 30 ½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z dÌ] Á f» ®Ë 1/20 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË
{ 1/50 µÂ/] d/ËYÂË{ µÁY ,d/Y Ê]£ ½M ºnÀa d¼« Ä¯ d¼« 6 { Z]ÂÀm .{Y{ Y« Ê°Ì°¨e 6 Ä « ½M LYÁZ» Ä¯ ®Ì°¨e {Â» Z¬¿Y
Ã/nÀa Á YÂË{ ¹Â ,ÊZ» ZÌu ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z {ZfÅ Á f» Á{ 2/80 µÂ] dËY Ã{¿ ¹Á{ ,ÊZ» ZÌu ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z ÃZnÀa Á f» ®Ë
,ÊZ/» Z/Ìu ÉZ/§ Ä] f¼Ìf¿Z {ZfÅ Á f» Ä 3/80 µÂ] dËY Ã{¿ ¹ZÆq ,ÊZ» ZÌu ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z {Â¿ Á f» Á{ 2/90 µÂ] dY
d/ËYÂË{ µÁY ,d¼/« Á{ { Z/]£ ,d¯Y{ Ä] f¼Ìf¿Z {ZfÅ 0/80 µÂ] dËYÂË{ º ,d¯Y{ Ä] f¼Ìf¿Z {ZfÅ 0/80 µÂ] dËYÂË{ ºnÀa
]1/20 µÂ] Ê´f§Ìa dËYÂË{ ¹Á{ .{Y{ Y« Ê°Ì°¨e 4 Ä « ½M LYÁZ» Ä¯ ®Ì°¨e {Â» Z¬¿Y { Ä] f¼Ìf¿Z d Á f» Ã{¿Za 15/60 µÂ
{Á|/u .d/Y Ê¯Yf/Y 4 Ä/¬^ ¦¯ Z] ¦¬ |u Á dY Ê¯YfY 2 Ä¬^ ¦¬ Z] ¦¯ |u ,Éf» 30 ½Z]ZÌy ÉZ§ Ä] f¼Ìf¿Z dÌ] Á f» ®Ë
¹Á{ d¼« Ä¯ d¼« Ä { Z« 2 Ä « Ê¿Â°» ÉZ^¿Y Ä] f¼Ìf¿Z Ä Á {Zf¨Å Á f» ®Ë 1/73 µÂ] f» dËYÂË{ ÓZ¼ :6 Ä « ²ÀÌ¯Za
Ä/¿ZyÂeÂ» Ä/] f¼Ìf¿Z/ d¨Å Á d 0/67 µÂ] dËYÂË{ ¹Á{ Ä¿ZyÂeÂ» Ä] f¼Ìf¿Z dÅ Á {Â¿ 0/98 µÂ] dËYÂË{ µÁY dY Ê·Z¼ ½M
lÀ/a Á ÃZ/nÀa Á /f» ®Ë 1/55 µÂ] dËYÂË{ µÁY d¼« Á{ { Z]ÂÀm ÊZ» ÄÂv» Ä] f¼Ìf¿Z d Á f» ®Ë 1/60 µÂ] dËYÂË{ ¹Â
Á /f» Á{ 2/58 µÂ/] dY YÂË{ Á [{ Z]£ ÊZ» ÄÂv» Ä] f¼Ìf¿Z lÀa Á {ZfÅ 0/85 µÂ Ä] dËYÂË{ ¹Á{ ÊfY|Æ] ËÁ Ä] f¼Ìf¿Z
1 Ä/ « ²ÀÌ¯Za {Á|u .dY Ê¯YfY ¦°¼Å Ä¬^ ¦¯ Z] ¦¬ |u dY ÊZ» Ä ÉÁ ¦¯ |u ÊZ» ÄÂv» Ä] f¼Ìf¿Z dÅ Á ÃZnÀa
¼/f» lÀa 5/00 µÂ] dY ÊZ» ÄÂv» Ä] Ê§ y Z« f¼Ìf¿Z lÀa Á dÌ] Á f» Á{ 2/25 µÂ] dY ÊZ» ÄÂv» Ä] Ê§ y ÓZ
|/u 2 Ä/ « ÉZne ²ÀÌ¯Za Ä] f» 5 µÂ Ä] dY ÊZ» ÄÂv» Ä] Ê§ y Z]£ f» 2/25 µÂ Ä] dY ÊZ» ÄÂv» Ä] Ê§ y Z]ÂÀm
¯¦ ]Ê Ì¨/ Z^ ¹Z¿ Ä] 392 Äv¨ 2446 f§{ 506267 d^i ¶Ë} dY Ê¯YfY ®Ë Ä¬^ ¦¯ Z] ¦¬ |u dY Ê¯YfY ®Ë ¾Ì»Ë ¦¬ Z
¿ Ä/f§³ Y« ©Y ÉZ]Z] Ê¸ ÊmZu Ê¸ ÉZ«M ¾Å { 1100 ½YÆe f§{ 95/04/13-14909 ÊÀÅ |À \mÂ» Ä] Á dY Ã|Ë{³ {Z Á d^i
¯Éf/³{Y{ Ê¼/ ZÀZ¯ 96/06/12 wÂ» ÄË¿ ]Y] Á dY Ã| 9600998 ÃZ¼ dve ÄÌËYmY Á| Ä] nÀ» |Æ e ÉZ¨ËY ¹| d¸ Ä] Ä
48 Ô/a ,Ê¿ZzÌ¸ Z«M |ÌÆ ½Z]ZÌy ,Ê]ÂÀm YÌ ½Z]ZÌy ,Za ®¿Á ,½YÆe { dY «YÁ ©Â§ ®¸» :Y dY cZ^ Ä¬ÌiÁ {Â» Ê·Z¼mY ¦ÌÂe
^¬Ê¿Â°/» |uYÁ 6 Á Ê´À ÉZ¼¿ ,ÊÀf] d¸°Y Z] (Ê¿Z«Â§ Ä¬^ 5 Á ¦°¼Å ,¾Ì»Ë) Ä¬^ 7 ½Z¼fyZ ®Ë ¹Â Ä¬^ { Ê]ZËY {Â» Á ¹Â Ä
{ ^¬Ä/ ÉYY{ Ä/¯ Ã|/ «YÁ ,µZ 15 {Á|u Êf»|« Ì¿ Á ¦°¼Å { ÃZ¤» ®Ë Á (É|uYÁ Á{ 5 Ä¬^ Á É|uYÁ ®e 4 Ze 1 cZ¬^) 5 Ze 1 cZ
®/¸» |/Z] Ê» ÊZfyY ©] Á Ê¯YfY Z³ Á [M cZ]Z ¿Y Y Y{Ây] Á Én» ÊfY|Æ] ÉZÆËÁ Á Ä¿ZybM ÊËYË~a Á µZÅ ,[YÂy ©ZeY
»¦/¯ Z/] ÊfY|Æ] ÉZÅ ËÁ Á ¥Y É{ ¹Y dÀÌ]Z¯ Z] ¾aÁY Ä¿ZybM ÉYÂË{ |¼¯ Z] ZÆ«ZeY Ê´À ¦¯ ,Ã| ÉÌ»M ²¿ Ê¸yY{ sÂ Z] ¥ÂÂ
Á {Z/Ì¸Ì» Ã{YÁ{) µZ/Ë 12/300/000/000 ¢/¸^» Ä] Á |Z] Ê» ÊËZ»³ Á ÊËZ» ºfÌ Y Y{Ây] Ì¿Á Ã| ÉZ°ÌZ¯ ZÅYÂË{ Á ®Ì»Y
dZ/ Y 97/11/15 wÂ» Ä^ÀÁ{ Á { ¯~·Y ©Â§ ÄÔ¯ Êf·Á{ ©Â¬u Á Z°¿Zf] \¸ µÂÁ dÆm Á dY Ã| Ê]ZËY (µZË ½ÂÌ¸Ì» |Ì
{ZÀ/Y ÉY/mY d/¿ÁZ » ½Z¼fyZ 34 Ôa {Â¯ ½ZÆm ÃYZÆq ®¿Á ½Y|Ì» ½YÆe { «YÁ Ê¼ {ZÀY ÉYmY ¹Â ÃY{Y ¶v» { Æ 12 Ê·Y 9
¼½Â/Ì¸Ì» |Ì Á {ZÌ¸Ì» Ã{YÁ{) µZË 12/300/000/000 ¢¸^» Y Ã|ËY»Á | Ê» Á¨] ÉÂu Ã|ËY» ªË Y Ã|ËY» ¾·Z ½YÆe ½ZfY Ê
dY É|¬¿ Ô¯ Á§ Á dY {YM ¹Â¼ ÉY] Ã|ËY» Ä¸m { d¯ .| |ÅYÂy ÄfyÁ§ |Z] ÄfY{ Y|Ëy Ä¯ d¼Ì« ¾ËeÓZ] Ä] Á Á (µZË
Á ¾Ì^·Z/ .|/ |/ÅYÂy ¶Ì°/e ½Z/°» Á dZ/ ½Z¼Å { Ã|ËY» Ä¸m ,¶Ì e Y | ] Á {{³ ¥{Z» Ê¼ ¶Ì e Z] Ã| ¾ÌÌ e Á Är¿ZÀq
ZÀ¼/ .|/ÀËZ¼¿ d¯ Ã|ËY» Ä¸m { ÄËZa ¢¸^» Ä] Ê¸» ®¿Z] Ã| ¾Ì¼e ®q ÄWYY Z] ¬» d«Á { Ã|ËY» { d¯ dÆm |À¿YÂe Ê» ½YY|Ëy
]|ÉY/] ZÆ¿M Ê « º« Ä¯ ÃÌ£ Á ÉY{Æ YÂ ,ÊeZÌ·Z» ÊÅ|] Ì¿ Á ¥» Á YfY Á [Z ¿Y ªu Y ºY ,Z³ ,©] ,[M Ä] Â]» ÉZÅ ÊÅ
.{Â] |ÅYÂy ... Á ÉY{Æ Á ÊËYY{ ÉZÆ]Zu ZZ¨» ÄWYY Ä] µÂ¯Â» µZ¬f¿Y |À ºÌÀe Á dY Ã|ËY» Ã|¿] Ã|Æ ] dY Ã|¿ ¹Â¸ » ÃY{Y ¾ËY
1397/10/22 :Ã|ËY» ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
Ê^Ì¬¿ – ½YÆe Ê¼ {ZÀY ÉYmY ¹Â ÃY{Y ÌW
{-2491/¦·Y.¹19944

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

– ½Y/ËY Ê»Ô/Y ÉÂ/Æ¼m É´·ÂÀ¯ Ä»ZÀf·Z¯Á ÄWYY Z] ÊÀÌu Z£M º¿Zy
»º¿Z/y Y d/·Z¯Á Ä/] 1397/04/07 wÂ» 25F6RYZY ÃZ¼ dve xÌ¿Â
wÂ//» 139785601025017965 ÃZ¼// Ã{YÁ ÉZ//Z¬e //]Y] Ê//]M Ä//¿YÁa
wÂ//» 32542 ÃZ¼// ¶//Ë} ©|//» ÄË{ZÆ//fY ºÌ¸//e Z//] 1397/05/28
|À/ :Ä/°ÀËY ¹Ô/Y Z] ½YÆe 698 ÃZ¼ Ê¼ {ZÀY Ä¿Zyf§{ 1397/05/28
»d¼/ { /«YÁ Ê/°Ì°¨e ¹Á{ Ä/ « ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z
/]»f» 0/80 Y|/¬» ½M Y Ä/¯ ]»f» 72/28 duZ» Ä] µÁY Ä¬^ [ÂÀm
] Y ÉÁ/¨» Ê¸Y 6974 Y Ê§ 19213 ÃZ¼ dve |Z] Ê» ¾°·Z] ½YÂÀ
²/ÀÌ¯Za ¹Z¼/¿Z] ½YÆe 2 z] { «YÁ Â¯~» Ê¸Y Y Ê§ 482 Ôa
d/ve Á Ô/»Y 2295 /f§{ 196 Äv¨/ 354184 d/^i ¶Ë} Ê°Ì°¨e ZÆq
¼ºÌ¸/e Á {Z/ ,d^i ÊÀÌuZ£M º¿Zy ¹Z¿ Ä] 87 ¦·Y 0180004 ÊaZq ÃZ
Ä¿Zyf§{ 1388/11/05 wÂ» 113488 ÃZ¼ Ê « |À ]Y] Á dY Ã|Ë{³
|À/ ¶/Y Ä/¯ .d/Y Ä/f§ZË Ê « µZ¬f¿Y Ê]M Ä¿YÁa º¿Zy ¹Z¿ Ä] ½YÆe 274
»©Â/§ Ã{YÁ d/YÂy{ Ê/ d/Y Ã|Ë{³ {Â¬¨» ÊËZn]Zm d¸ Ä] dÌ°·Z
ÉY/mY { Á dY Ã{Â¼¿ Y Â¯~» Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Á| ÉZZ¬e
»®/Ë { \eY» ( 80/11/8 [Â» ) d^i ½Â¿Z« ÊuÔY Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z
¿d^/¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» ZzY ZË z Är¿ZÀq Ze {Â Ê» ÊÆ³M d]Â
]Á 10 c|/» ¥/ |Z] Ê» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË ¹Â«» ®¸» Ä
|À ZË dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY ¾¼ Y {Ây YfY ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y Y a
» ({Z/]M ¦ÂË) É{Z]M|Y ¾Ë|·Y µZ¼m |Ì ½Z]ZÌy { «YÁ Ä¬À» ¾ËY Ä] Ä¸»Z
¿^ { d/Y ÊÆË|/] .|/ÀËZ¼¿ ~/yY |Ì/ Á ºÌ¸e 476 Ôa {Zf¨Å ½Z]ZÌy
¶Y YfY cÂ { ZË YfY µÂÁ ¹| Á ¬» d¸Æ» Z¬¿Y cÂ
{Z/ dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y cY¬» ª^ {Â¿ ÄWYY Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z» |À
.| |ÅYÂy ºÌ¸e Á
– ®»Z¿ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW
{-2494/¦·Y.¹19947

É{YÌ¼Æ Ì{Y

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

ª/^ ÊËZ/ ÅÂ/³ º¿Z/y ¥/ Y d·Z¯Â] {Y ºÌÅY]Y É|Æ» ÉZ«M
/]Y] ½Y|/¼Å 84 Ä¿Zyf§{ 1394/1/29 wÂ» 29920 ÃZ¼ Ä»ZÀf·Z¯Á
Z/] 1397/09/19 wÂ» 139785601025032483 ÃZ¼ Ã{YÁ ÉZZ¬e
wÂ//» 16125 ÃZ¼// ¶//Ë} ©|//» ÄË{ZÆ//fY ±//] Á{ ºÌ¸//e
:Ä/°ÀËY ¹Ô/Y Z] ½YÆe 379 ÃZ¼ Ê¼ {ZÀY Ä¿Zyf§{ 1397/09/10
dve 6 Ä « ¹Â Ä¬^ { ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z» |À
¼½Y/Æe 2 /z] { /«YÁ Ê¸Y 6933 Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ê§ 4671 ÃZ
]Äv¨/ 35840 d/^i ¶/Ë} 2 Ä « ÉZ^¿Y Á 3 Ä « ²ÀÌ¯Za ¹Z¼¿Z
ÅÂ³ º¿Zy ¹Z¿ Ä] 0671236 ÊaZq ÃZ¼ dve Á Ô»Y 304 f§{ 570
|À/ ¶Y Ä¯ Ã|Ë{³ Ê|» .dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z ,d^i ÊWZm
»Ê/ d/Y Ã|/Ë{³ {Â/¬¨» µ/À» ¶ËZ/Á ÊWZ/n]Zm d¸ Ä] dÌ°·Z
{Â¯~» Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Á| ÉZZ¬e ©Â§ Ã{YÁ dYÂy
) d/^i ½Â¿Z/« ÊuÔY Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z» ÉYmY { Á dY Ã{Â¼¿ Y
»Ä/r¿ZÀq Z/e {Â/ Ê/» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { \eY» ( 80/11/8 [Â
{Â/mÁ Z/Ë ¹Â«» ®¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» ZzY ZË z
¾/ËY Zf¿Y Y a Á 10 c|» ¥ |Z] Ê» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À
Ä/] Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY ¾¼ Y {Ây YfY ÊÆ³M
({Z/]M ¦/ÂË) É{Z]M|/Y ¾Ë|·Y µZ¼m |Ì ½Z]ZÌy { «YÁ Ä¬À» ¾ËY
¿^ { dY ÊÆË|] .|ÀËZ¼¿ ~yY |Ì Á ºÌ¸e 476 Ôa {Zf¨Å ½Z]ZÌy
cÂ/ { Z/Ë Y/fY µÂ/Á ¹|/ Á /¬» d¸Æ» Z¬¿Y cÂ
cY/¬» ª/^ {Â/¿ Ä/WYY Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z» |À ¶Y YfY
.| |ÅYÂy ºÌ¸e Á {Z dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y
– ®»Z¿ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-2493/¦·Y.¹19946

É{YÌ¼Æ Ì{Y

میز خبر
با حمایت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت

هزار دستگاه واگن جدید به شبکه مترو تهران افزوده می شود
مدیر بهینهسازی بخش حملونقل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از
اضافه شدن هزار دستگاه واگن جدید به شبکه مترو تهران خبر داد و گفت:
این اقدام تاثیر بس��زایی در کاهش مصرف س��وخت ،کاهش انتشار گازهای
ن شدن ترافیک پایتخت دارد.
گلخانهای و روا 
ب��ه گزارش ش��انا  ،ساس��ان کاظمین��ژاد اظهار ک��رد :بع��د از امضای
قراردادهای طرح توس��عه مترو تهران و  ۸کالنش��هر که یکم آبان ماه امسال
با حضور وزیر نفت انجام ش��د ،قراردادهای مربوط میان س��رمایهگذار عامل
صرفهجویی و ش��رکت بهینهسازی مصرف س��وخت در شهر تهران در حال
نهایی شدن است.
وی با اشاره به اینکه برآوردها نشان میدهد هر واگن مترو روزانه امکان
جابهجایی بیش از  ۳هزار مسافر را دارد ،افزود :با احتساب این تعداد مسافر،
بس��یاری از مس��افران از خیابانها به مترو منتقل میش��وند و این موضوع
میتواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش ترافیک پایتخت داشته باشد.
وی با بیان اینکه قراردادهای مربوط به طرح توس��عه مترو کالنشهرهای
اصفهان ،تبریز ،ش��یراز و مش��هد نیز در مراحل نهایی شدن است و بهزودی
فعال خواهد ش��د ،افزود :توسعه مترو در سایر کالنشهرها از سال  ۹۸به بعد
انجام میشود.
کاظمینژاد در ادامه به اس��تفاده از فضای متروها و ایس��تگاههای مترو
برای فرهنگس��ازی اشاره کرد و گفت :بر اس��اس قراردادهای طرح توسعه
حملونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر مقرر شد بخشی
از فضای محیطی ایس��تگاهها و واگنهای مترو در سراس��ر کشور به موضوع
فرهنگسازی در خصوص بهینه کردن مصرف انرژی اختصاص یابد.
وی افزود :با اجرای این طرح ۲ ،هزار دستگاه واگن جدید (هزار دستگاه
در تهران و هزار دس��تگاه در کالنش��هرها) در سالهای  ۱۳۹۶الی  ۱۴۰۰به
ناوگان مترو تهران و کالنشهرها اضافه خواهد شد.

زنان صنعت نفت استعدادیابی میشوند

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت ،فراخوان طرح «استعدادیابی زنان در
صنعت نفت» را منتشر کرد.
به گزارش شانا ،براساس اطالعرسانی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت،
این مرکز به منظور اجرای ابالغیه وزیر نفت و با هدف شناس��ایی ،ارزیابی و
تربیت و معرفی نس��لی نو از مدیران و اعطای گواهینامه صالحیت حرفهای
به آنان از همه کارکنان رس��می خانم و واجد ش��رایط من��درج در فراخوان
پیوس��ت ،برای ثبت نام در طرح «استعدادیابی زنان در صنعت نفت» دعوت
به عمل میآورد.
زم��ان ثبت نام در این فراخ��وان از  ۲۹دیماه تا  ۱۰بهمنماه امس��ال
اعالم شده است.
متقاضیان میتوانند ش��رایط ثبتنام در این فراخوان را در این پیوست
مشاهده کنند.

¶Ì^»ÂeY Ã|ËY» ÊÆ³M
»]9601954 ÄÔ¯ ÊWYmY Ã|¿Áa Ä] Â

µ|/» ÉYÂ É]Z¯ K4M {Â¿ µY |Àe `Ìe Â¿ ¶Ì^»ÂeY ÃZ´f{ ®Ë
59 ½ 941 – 77 Ê»Z/f¿Y ÃZ¼/ Ä] ÊÀ£Á ÉÌ |Ì¨ ²¿ Ä] 1391
Â///eÂ» ÃZ¼/// NAALSRALDDA226696 Ê///Z ÃZ¼///
Z°Å|/] ÉZ¬¨·YÁ} ½Z» ¹Âu» Ä] ª¸ f» 100014067RD216555
ÄÌ·YZ/» ÊÅ|] Y Êf¼« µZ^« { Ä¯ 9601954 ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa
{ wÂ/» Ä/Ë¿ /]Y] Á Ã|Ë{³ dY{Z] ¯~·Y ©Â§ ÊËYmY Ã|¿Áa
2 ÉYY{ Ã|/ {Z/Ë ÉÁ{Â/y Éf³{Y{ Ê¼ ZÀZ¯ 96/12/20
»Á Â/¸m d¼/« /¬§ ,º·Z ©ZY dY |À¸Ì 4-4 wq ZÆq Âv
¬\ |/u { º·Z/ Á/Ì¿ µZ¬f¿Y ÃZ´f{ Á ÂeÂ» ÄfY{ ÊËm ¥{Ze
»|(µZ/Ë ½Â/Ì¸Ì» {Z/f¨Å Á d/ËÁ{) µZ/Ë 270/000/000 ¢/¸^» Ä] µ
Ê·Y t^ 9 dZ Y 97/11/14 wÂ» Ä^À°Ë Á { Ã|Ë{³ Ê]ZËY
ÄqÂ¯ ®ÌmZe ÉÂ¯ {YM dz] ½Z]ZÌy ÄË|ÌuÁ – ½YÆe ¶v» { Æ 12
Y (§Z/u) Ê/¨n¿ |/¼uY ÉZ«M Ê¿Â°» µÀ» ²ÀÌ¯Za 17 _ ÂË|y
µZ/Ë 270/000/000 ¢¸^» Y Ã|ËY» Á | Ê» Á§ Ä] Ã|ËY» ªË
®/q Z/] Z/Ë Y|/¬¿ |/Z] ÄfY{ Y|Ëy Ä¯ Êf¼Ì« ¾ËeÓZ] Ä] Á Á
ª/§Á Ê¿Â¿Z/« ÉZ/Å ÄÀËÅ ËZ | |ÅYÂy ÄfyÁ§ Ê¸» ®¿Z] ÊÀÌ¼e
»¬Ì£ Ê¼ ¶Ì e Z] Ã|ËY» Á Är¿ZÀq ZÀ¼ {{³ Ê» µÂÁ cY
»Á ½Z/» ½Z/¼Å { Ê¸Ì e Y | ] Á Ã|ËY» Ä¸m {{³ ÄmYÂ» Ä^«f
».| |ÅYÂy ¶Ì°e ½Z°
1397/10/22 :Ã|ËY» ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
– ½YÆe Ê¼ {ZÀY ÉYmY ºnÀa ÃY{Y ÌW {-2492/¦·Y.¹19945
¸{Y¿ Ê

18 Ã{Z» ÊËYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

]|ÃZ¼/ Ä/] /Z¿ |¿§ É¨ m Ê¼Ë¯ É|Æ» ÉZ«M Ä] Ä¸ÌÂÀË
É/f» Ê/ – ½Y/Æe :Ê¿Z¿ Ä] ½YÆe Y Ã{Z 59311 Ä»ZÀZÀ
¿{Â/ Ê/» ¡Ô/]Y ¹Á{ Ä¬^ 64 Ôa 7/37 Ê§ – ÊËYÂÅ ÉÁÌ
]ÃZ///¼ {Y{Y« {Z///ÀfY Ä] Âu ¾Ì»Y Ä//^  ÄËZ» ®¿Z
¢//¸^» µÂ//Á d//Æm 90/08/02 wÂ//» 1026-11-9311-1
d/]Z] µZ/Ë 150/000/000 ¢/¸^» ] ¶¼f» µZË 500/590/756
¢//¸^» Á {Â// d//]Z] µZ//Ë 12/137/176 ¢//¸^» Á \//¸ ¶//Y
xËZ//e Z//e Ä//Ë{Ze ÌyZ//e cZ//y d//]Z] µZ//Ë 338/453/580
cY/¬» ª/^ cZ^·Z» ¶»Z¯ ÄËÂe Ze xËZe ½M Y Á 97/08/06
¸Ã{Â/¼¿ ÄÌËYmY Á| Ä] c{Z^» {Y{Y« ´Ë{ |Æ f» Á Z¼ ÄÌ
¯Á Ã| ¶Ì°e ÃY{Y ¾ËY { 9701930 ÄÔ¯ Ä] ÊWYmY Ã|¿Áa Ä
{ Â»Z/» 97/09/06 wÂ» Y³ ª^ ½Âq .dY ¹Y|«Y ½ZËm
Ê¿Z¿ ÊËZZÀ ¹| ¶Ì·{ Ä] Z¼ Ä] ÄÌËYmY ¡Ô]Y da ÃY{Y ¡Ô]Y
»12013757 ÃZ¼/ Ä/] Ã{YÁ ÉZ/Z¬e {ZÀfY Ä] Y~· ,Ã|¿ Ì
»18 Ã{Z/» ª§Á Á Âu ¾Ì»Y Ä^  ÄËZ» ®¿Z] 97/09/27 wÂ
Ä/ÌWYmY {Z/¨» LY/mÓY ¹Ó Ê¼ {ZÀY {Z¨» ÉY//mY Ä»Z¿ ¾ÌËM
§Ê/¸v» Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë ¯~·Y ©Â
¾/ËY Z/f¿Y xËZ/e Y Á Ã{ c|» ¥ Är¿ZÀq {Â Ê» ÊÆ³M
Ä/] ¹Y|/«Y {{/³ Ê» [Âv» ÄÌËYmY ¡Ô]Y Ê¼ Á Ä¯ ÊÆ³M
Ä/Ì¸ cY/¬» /]Y] ÊWYmY cZÌ¸¼ |ÌWZ¼À¿ {Ây ÊÅ|] dyY{a
¼ËZ/ Ä/] 97/09/06 wÂ» ÄÌ£Ô]Y ZÀ¼ .| |ÅYÂy \Ì¬ e Z
]|.dY Ã|Ë{³ ¡Ô]Y Ã|¿Áa ½YZ°Å
{-2490/¦·Y.¹19943

Ê¼ {ZÀY ÉYmY ¹Á{ ÃY{Y ÌW
ZÌf¼Å – ½YÆe

