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معادالت انرژي
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

هیچ کشوری نمیتواند صادرات نفت ایران را
متوقف کند

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی
با اش��اره به اینک��ه درآمدهای نفتی ایران افزایش یافته اس��ت ،گفت :هیچ
کشوری نمیتواند سدی در برابر توسعه صنعت نفت یا صادرات فرآوردههای
نفتی ایران ایجاد کند.
شهباز حس��نپور بیگلری در گفتوگو با ش��انا ،با بیان اینکه تحریمها
بی��ش از آنکه به ما خس��ارت وارد کن��د به آمریکا ضرب��ه میزند ،گفت :با
وجود بدعهدی برخی کش��ورها ،ایران مش��تریان نفت��ی جدیدی پیدا کرد ه
اس��ت .آمریکا میداند که بازار جهانی نفت نمیتواند جای خالی نفت ایران
را پر کند ،از این رو تصمیم گرفت که هش��ت کش��ور را از تحریمهای نفتی
علیه ایران معاف کند.
وی با تاکی��د بر اینکه افزایش درآمد نفتی ای��ران واقعیت دارد ،افزود:
تحریمهای جدید تنها از س��وی آمریکا عیله ایران بوده ،نه از طرف کل دنیا،
در دور پیشین تحریمها ،هیچ کشوری به لحاظ حقوقی و شرایط بینالمللی
اجازه همکاری با ایران را نداش��ت ،اما در همان شرایط هم ما توانستیم نفت
صادر کنیم ،به این معنا که هیچ وقت صادرات نفت ایران به صفر نرس��یده
است.
این عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :خریدار نفت داریم و س��ازوکارهایی نیز پیدا میکنیم تا بتوانیم
باوجود تحریمها ،نفتمان را صادر کنیم.

دستیابی ایران به بازار منطقه از طریق
شرکتهای اروپایی

بع��د از خروج ترامپ از برج��ام و تحریمهای نفتی علی��ه ایران انجمن
س��ازندگان تجهی��زان صنعت نفت پیش��نهادی مطرح کرد مبن��ی بر اینکه
ش��رکتهای کوچک ایرانی با ش��رکتهای کوچک اروپایی جوینت ش��وند
که یکی از اهداف این پیش��نهاد دس��تیابی ایران به ب��ازار منطقه از طریق
شرکتهای اروپایی است.
در این راس��تا ،رضا پدیدار ،رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت
نف��ت که پیش از این از آمادگی  ۱۱۰ش��رکت کوچک و متوس��ط اروپایی
ب��رای همکاری با ش��رکتهای ایرانی خبر داده و اعالم ک��رده بود انجمن با
هم��کاری ات��اق تهران در تالش اس��ت از تعدادی از ش��رکتهای کوچک و
متوس��ط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و س��میناری تشکیل دهیم که
این ش��رکتها با ش��رکتهای ایرانی مذاکره کنند و همکاری بین شرکتها
آغاز ش��ود با اش��اره به اینک��ه برنامهریزیه��ای الزم درحال انجام اس��ت،
به ایس��نا گفت :با ش��رکتهای اروپایی تماس گرفته ش��ده و از آنها برای
حضور دعوت ش��ده است .این ش��رکتها نیز اعالم آمادگی کردهاند و زمانی
که جزئیات برگزاری آن اعالم ش��د ،به صورت کامل اطالع رس��انی خواهد
شد.
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علل تصمیم عربستان برای کاهش  500هزار
بشکه ای صادرات نفت

مدی��ر اس��بق امور بی��ن الملل ش��رکت ملی نفت
ایران گفت :جلوگی��ری از کاهش قیمت جهانی نفت و
همچنین افت تولید نفت در عربستان موجب شده است
تا این کش��ور تصمیم به کاهش  500هزار بش��که ای
صادرات نفت در ماه آینده بگیرد.
محمدعلی خطیبی در گفتوگو با فارس ،با اش��اره
به تصمیم عربس��تان که در کمیته مشترک فنی اتخاذ
ش��د گفت :عربس��تان اعالم کرده اس��ت از م��اه آینده
صادرات نفت خود را به میزان  500هزار بشکه کاهش
خواهد داد که برای این تصمیم عربستان میتوان علل
مختلفی را جستجو کرد.
این کارش��ناس بازار نفت با اش��اره به اینکه س��ال
آین��ده غی��ر اوپک اع�لام کرده اس��ت که قص��د دارد
تولی��د خ��ود را  2میلیون و  300هزار بش��که افزایش
ده��د و از طرفی نیز رش��د تقاضا فقط ی��ک میلیون و
 300هزار بش��که اس��ت ،افزود :بنابراین ظرفیت مازاد
ی��ک میلیون بش��کهای وجود دارد ک��ه میتواند منجر
ب��ه افت ش��دید قیمتهای نفت ش��ود .بر این اس��اس
عربس��تان ک��ه از قیمتهای پایین نف��ت ضرر میکند
و به همی��ن دلیل چنین تصمیم��ی را میتواند گرفته
باشد.
مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد :این روزها ش��اهد کاهش قیمت نفت در بازار
جهانی نفت هس��تیم که تولیدکنندگان نفت را نگران
کرده اس��ت .بر این اس��اس عربس��تان ب��ا این تصمیم

ایران آماده
عضویت در باشگاه
صادرکنندگان
بنزین شد

میخواهد مانع از کاهش بیش��تر قیمتهای نفت شود
اما برای این تصمیم عربس��تان علت دیگری را میتوان
بیان کرد به طوری که عربس��تان دچار افت تولید نفت
شده است و به جای آنکه این مساله را بیان کند سعی
میکند آبرومندانه ای��ن موضوع را جمع کرده و بگوید
به دلیل آنکه مخالفت کاهش قیمت نفت است تصمیم
دارد ص��ادرات نفت خ��ود را  500هزار بش��که کاهش
دهد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه پی��ش از آغاز تحریمها علیه
ای��ران گفته ب��ود با کاهش یک بش��که نف��ت از ایران
دو بش��که تولی��د میکنیم اما میبینیم ک��ه این گفته
عربس��تان فقط یک بلوف سیاسی بود و اینگونه نیست
که مانند گذش��ته عربس��تان هر قدری که می خواهد

نفت تولید کند و وارد بازار کند.
خطیب��ی با تاکید بر اینکه از ط��رف دیگر ایران با
تحریمهای نفتی مواجه ش��ده اما عربس��تان و برخی از
کش��ورهای غیراوپک مانند روس��یه تولید نفت خود را
افزایش دادند به طوریکه عربس��تان تولید نفت خود را
حدود  300تا  400هزار بشکه افزایش داد ه بود ،گفت:
احتماال عربس��تان سعی میکند که همین مقدار 300
تا  400هزار بش��کهای را کاه��ش دهد .هرچند که این
افزایش  300تا  400هزار بش��کهای توس��ط عربستان
اصال مورد رضایت آمریکا نبود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ای��ن تصمی��م در کمیته
مش��ترک فن��ی در حالی اتخاذ ش��ده اس��ت که آقای
زنگنه نامه نوش��ته و خواس��تار انحالل این کمیته شده
اس��ت ،گفت :همین کمیته ماه گذشته یک تصمیم بد
اتخاذ کرد اما مس��ئوالن وزارت نفت ایران اعالم کردند
ما ماه گذش��ته برنده این نشست بودیم در صورتی که
آنها گفته بودند کشورهایی که ظرفیت مازاد دارند باید
آن را وارد ب��ازار کنند و تقاضا را پوش��ش دهند و این
تصمیم  2میلیون و  300هزار بش��کهای افزایش تولید
برای س��ال آینده توسط همین کمیته اتخاذ شده بود و
جالب اینجاست که نماینده ایران از این تصمیم حمایت
ک��رده در صورتی که باید تصمی��م را وتو میکرد االن
نیز این کمیته س��عی کرده است تصمیم گذشته خود
را اصالح کند و مانع ش��دید قیمته��ای نفت در بازار
شود.

همزمان با آغاز تحریمهای غیرقانونی آمریکا ،با بهرهبرداری از چهار طرح جدید بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت فرآوردههای
نفتی در پاالیشگاههای نفت ،ایران در کنار بی نیازی از واردات این فرآوردههای استراتژیک ،آماده صادرات آنها شد.
ب��ه گزارش فارس ،در دوره اعمال تحریمهای هس��تهای یعنی اواخر دهه هش��تاد ،واردات گس��ترده برخ��ی از فرآوردههای
اس��تراتژیک و پر طرفدار نفتی به ویژه بنزین یکی از پاش��نه های آش��یل صنعت نفت کشور بود به طوری که غربی ها برای فشار
به جمهوری اس�لامی ایران در نخس��تین گام ،دست بر روی واردات سوخت کشور گذاشتند و تحریم فروش بنزین خیلی زود به
سناریویی روی میز رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد.
با عبور از تحریم های هس��ته ای و بازگش��ت تحریمهای غیرقانونی دولت «دونالد ترامپ» حاال تولید و مصرف فرآوردههای
نفتی نه تنها نقطه ضعف صنعت نفت کشور نیست که حتی یکی از سناریوهای مقابله با تحریم نفت ،صادرات انواع فرآوردههای
نفتی به ویژه گازوئیل و حتی بنزین اس��ت.ب ه عبارت دیگر ،در طول پنج س��ال گذشته با توسعه پارس جنوبی ،افزایش تولید گاز
و جایگزین ش��دن گاز طبیعی به جای س��وخت های مایع در س��بد س��وخت و انرژی کشور از یک سو و توس��عه و بهره برداری
طرح های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پاالیشگاه های جدید و موجود نفتی عمال نه تنها کشور از واردات انواع سوخت بی نیاز
شده که حتی آماده صادرات بنزین و گازوئیل میشود.
ÊuÔY ÊÆ³M

ÊÆ³M

{ ºÆf/» ÉZË{Y{ Ä^  ¾ËY { ÄuÁ» 970567/{7 ÄÔ¯ Ã|¿Áa Ây
Ä/] /¿ Á ,|Z] Ê» Ê¿Â¿Z« \Ì¬ e dve |Ë|Æe Á ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] Ã{YÌ¸ Z
.{M.© 174 Ã{Z/» ËÂ/ne Ä] Ä¸ÌÂÀË|] dY ½Z°¼·Y µÂÆn» ©Â§ ºÆf» Ä°ÀËY
»Z/f¿Y xËZ/e Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] 1392 [Â
{ {Â/ Zu ÉZË{Y{ ¾ËY { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y tÌÂe ~yY dÆm ÊÆ³M ¾ËY
.| |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY Ê¿Â¿Z« cY¬» ª^ cÂ ¾ËY Ì£
{®¿Á Ä ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ºf¨Å Ä^  ZË{Y
{-2086/¦·Y.¹56256
ÊÆ³M

{ Ä/Ì¸ Ê¿Z/ÅY§ É/^¯Y Z^ Á ¾»ÂÅ ÉZ«M dËZ° ÂÂ» 960458/[6 Ã|¿Áa
»ªË Y µZ» ¶Ìve Á µÂ n» |À Y Ã{Z¨fY Á ¶ m ] WY{ ½YÁM µÂ ÉZ«M ºÆf
¿Ä^ / ¾/ËY { ½ÂÀ¯Z/e ºÆf/» Ä°ÀËY Ä] ¿ Á |¿{Â¼¿ s» Ä^  ¾ËY { Ä¯ Á»Z
Ä/] |Z] Ê¼¿ f{ { Ã{^»Z¿ d¿Â° ¶v» Y ÉfÌ] cZÔY Á Ã|Ë{´¿ Zu
»¾/ËY Z/f¿Y xËZ/e Y Á 30 d¸Æ» ¥ {{´Ì» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] ÊÆ³M ¾ËY \mÂ
Ê/aZ] Ä^  ¾ËY { \ZÀ» ¾Ì»Ze Y« Á| Á ¹ZÆeY ºÌÆ¨e Ê³|Ì dÆm ÊÆ³M
.{{³ Zu
][Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ 6 Ä^  aZ
{-2087/¦·Y.¹56257

¿½YÆe 16 ÄÌuZ

{Ä»Z¿{Y

½YÆe dj ] ÊËZ« ¼fn» Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1154 Ä^  9609980290101648 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
)É|Ì  Ä¬Ë| º¿Zy :Ê¯Z 9709970212300773 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z ÊËYm 1154
§¿| – ¹Á{  62 _ É|/¼v» d/»Y¯ ÄqÂ¯ ÃYÂf{ w {Z]M Ê¸ – ½YÆe :Ê¿Z¿ Ä] \Ì^u
»:Z°/{³ – ¶/ËZ]Â» Ê/Â³ d« :¹ZÆeY – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] É¿ \Ì¬¿ ÉZ«M :ºÆf
]¶/Ë} Ã|/ÀÀ¯ Z»Y É|e Ä] ½YÆe Á{ É¨Ì¯ 1154 Ä^  Ä¸m ¬» d«Á { 97/7/24 xËZf
É|Ì / Ä¬Ë|/ º¿Z/y ¹Z/À] Ê¯Z .{Y{ Y« ¿ dve 970327 ÄÔ¯ Ã|¿Áa .dY ¶Ì°e
¸ÊÆ³M ¿ ªË Y ZuY º£Ì¸ É¿ \Ì¬¿ ÉZ«M ¹ZÀ] ºÆf» Á ÄËZuY Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£Ì
{ Á ©YÁY Ê/] Y /a ÃZ³{Y{ .|¿Y Ã{°¿ µZY Ì¿ ÉY ÄvËÓ Á Ã|¿ Zu ÃZ³{Y{ Ä¸m
»Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv
|.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á

ÃZ³{Y{ ÉY

d«/ /] /WY{ (½Z/°¼·Y µÂÆn» Á Ã|¿Áa { fÌ] cZz» |«Z§) É¿ \Ì¬¿ ÉZ«M ¹ZÆeY
cZ/ËÂfv» Á ©YÁY Â/¼n» Ä/] Ä/mÂe Z/] ÃZ³{Y{ ,¹Á|z» Y J7 ²¿Â»Z ÃY¼Å ¾¨¸e ÊÂ³
Ä/¸m { ºÆf/» Âu ¹| ,¾Ì ¸» cYZÆY ,Ê»Zf¿Y m» Y³ ,Ê¯Z dËZ° ,Ã|¿Áa
{{ {Â/mÂ» cYZ/»Y Á ¾WY/« ËZ Á ÊÆ³M ¿ ªË Y ZuY º£Ì¸ {Ây Y Z§{ Á ÃZ³{Y
Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« Y 667 Á 656 {YÂ» {ZÀfY Ä] Á Äf¿Y{ v» Y Ã{^»Z¿ ÉZ°Å] Ã|¿Áa
»Á ^/u µZ/ Ä ¶¼ve Ä] ÄÌ·YZ» dÌ»Â°v» ] º°u cYË e z] { 1375 µZ [Â
ª/u { J7 ²¿Â/»Z ÃY¼Å ¾¨¸e ÊÂ³ ÃZ´f{ ®Ë { Á ÉË e ©Ô Ä] ZÆqÁ {Zf¨Å
Á dÌ] ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z É|Ì  Ä¬Ë| º¿Zy Ê¯Z
{ ÊÅYÂ/y ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ b ÃZ³{Y{ ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a
».|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv
{-2090/¦·Y.¹56260
½YÆe Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1154 Ä^  ÌW

{Ä»Z¿{Y

½YÆe dj ] ÊËZ« ¼fn» Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1154 Ä^  9709980291900348 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
)Ê/ÀÌ Z ÉZ«M .1 :cZ° 9709970212300778 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z ÊËYm 1154
§¿| º¿Z/y .2 – 374 Ô/a {Z³ZZa ®¿Z] \Àm ¾WY|» w {Z]M ÉZ¿ – ½YÆe :Ê¿Z¿ Ä] ¹Ô£
– 374 Ô/a {Z³ZZa ®¿Z] \Àm ¾WY|» w {Z]M ÉZ¿ – ½YÆe :Ê¿Z¿ Ä] Z |¿§ ÊÀÌ ZÀÌe
»:Z°{³ – d¿Z»Y { d¿ZÌy :¹ZÆeY – ÉYÂf» Ê¿Z¿ Ä] ½] |¿§ ½YËY ZÆ] |»Zu ÉZ«M :ºÆf
{|¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv» Á ©YÁY Ê] Y a ÃZ³{Y
».|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ÊeM s Ä] µZ f

ÃZ³{Y{ ÉY

/WY{ (½Z°¼·Y µÂÆn») Ã|¿Áa { fÌ] cZz» |«Z§ ½] |¿§ ½YËY ZÆ] |»Zu ÉZ«M ¹ZÆeY
] 48 ¹ 422 Ê»Z/f¿Y ÃZ¼/ Ä/] |À¼ ÉYÂ ¶Ì^»ÂeY ÃZ´f{ ®Ë Ä] d^¿ d¿Z»Y { d¿ZÌy
/m» Y/³ ,Ê¯Z dËZ° ,Ã|¿Áa cZËÂfv» Á ©YÁY Â¼n» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ 10 ½YËY
ºÆf/» Â/u ¹| ,ºÆf» Á Ê¯Z ¾Ì]Z» Ê§ Ã|¬ À» d¿Z»Y {Y{Y« Êb¯ ,{ÂÆ c{ZÆ ,Ê»Zf¿Y
{ cYZ/»Y Á ¾WY/« ËZ/ Á ÊÆ³M ¿ ªË Y ZuY º£Ì¸ {Ây Y Z§{ Á ÃZ³{Y{ Ä¸m
»cYZ/n» ½Â¿Z/« Y 674 Ã{Z/» {ZÀf/Y Ä] Á Äf¿Y{ v» Y Ã{^»Z¿ ÉZ°Å] Ã|¿Áa { {ÂmÂ
µZ/ Ä/ ¶¼ve Ä] ÄÌ·YZ» dÌ»Â°v» ] º°u cYË e z] { 1375 µZ [Â» Ê»ÔY
¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z ÉË e ^u
¿|Ë|ne º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ b ÃZ³{Y{ ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY
½YÆe Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1154 Ä^  ÌW
{-2091/¦·Y.¹56261

ÃZ¼/ d/Y Ã|/ _Zq 97½Z]M ¹Á{ xËZe { Ä¯ 1401 Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y{ ÊÆ³M ÁÌa
|/Z^Ì» tÌv/ ½Z°¼·Y µÂÆn»Á{ Å ÉË {ÔÌ»Á ÊaZa Ê·Á:½Z³|¿YÂyÁ 1401-1/96 Ã|¿Áa
¯.{{´Ì» sÔY Ä¸ÌÂÀË|] Ä
 ^d|¯Za ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä
-2958/97

609/15-95 ÄÔ¯ ÃZ¼ Ä] ÄÌWYmY ¡Ô]Y

»Ê«Â/¬u Ê³|ÀËZ¼¿Á Ê¿Z¼Ìa ¾Ë|·Y LZÌ Ê¸»Z Ë|» Ä] {Zf«Y Æ» ®¿Z] : Ä· ¹Â°v» cZz
»ÄÌ¼ : ÄÌ¸ ¹Â°v» - {Zf«Y Æ» ®¿Z] dZ ½Y|Ì» Y eÓZ] d|¯Za : Ê¿Z¿ Ä] ÊÀÌu ºË
½ÂeZ/y-8_ É|/¼v» ¤/Y w ½Z³{YM ½Y|Ì» d|¯Za: Ê¿Z¿ Ä] Êeu |¼v» -ÃYÂyÌy
Á ¶/u ÉYÂ 97/10/29 wÂ» 1011 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ \mÂ» Ä] - 7 ±^¸³ ÀÅZ] w {Z]M
Ã{/¯ ¶/Zu dÌ «....ÃZ³{Y{.... Ä^  ... ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ ª§Á Ä¯ 15 ÃÂu d|¯Za ¥ÔfyY
®/Ë d/]Z] µZ/Ë ½ÂÌ¸Ì» lÀaÁ ÃZnÀa ¢¸^» ÊÀ»Ze dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» .dY
§¬d]Z] µZË YÅ ÃZnÀaÁ|fÅ ¢¸^» dyY{aÁ ÄfYÂy ¶Y d]Z] 267900 ÃZ¼ Ä] ®q Ã
ÉY/mY dËZ¤· 94/12/18 xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy dyY{a \Ì^e [Z] Y Ê{Y{ ÄÀËÅ
½Z/»Âe Y/Å lÀaÁ {Zf¨ÅÁ dËÁ{ Êf·Á{  ºÌ¿ dyY{aÁ É¯» ®¿Z] w¿ ZY ] º°u
.Éf³{Y{ ©Á|À
«d|¯Za ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¼fn» ÊZ
-2959/97

753/1-96 ÄÔ¯ ÃZ¼ Ä] ÄÌWYmY ¡Ô]Y

»Y eÓZ] d|¯Za : Ê¿Z¿ Ä] ÊÀÌu ºË» Ê³|ÀËZ¼¿ Ä]{Zf«Y Æ» ®¿Z] : Ä· ¹Â°v» cZz
»É{Y|/Ì¸ Ê/´¼Å Ê/^fn»Á ¶ÌZ¼/Y,|¼v» : Ä/Ì¸ ¹Â/°v» {Z/f«Y Æ» ®¿Z] dZ ½Y|Ì
wÂ/» 130 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ \/mÂ» Ä/] - ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ÊÅZÀa ¾uÁ|¼v»Á
Ä^ / ... ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ ª/§Á Ä/¯ µÁY ÃÂ/u d|¯Za ¥ÔfyY Á ¶u ÉYÂ 97/2/31
{¢/¸^» dyY{a Ä] ÊÀ»Ze |¿Y Ã|Ë{³ ¹Â°v» ZÆÌ¸ ¹Â°v» .dY Ã{¯ ¶Zu dÌ «....ÃZ³{Y
ÌyZ/eÁ Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ d]Z] µZË 2/690/000 ¢¸^»Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Ã|nÅ
¹fv» ÃËY{ { ¹Âe w¿ ZY ] º°u Á| dËZ¤· 96/2/17 ®q |Ì  xËZe Y ÄË{Ze
{ Êf·Á{  ºÌ¿ ½Z»Âe YÅ 900/000¢¸^» dyY{a.Ä· ¹Â°v» ªu { dyY{aÁ Ä^Zv» YmY
.d·Á{ ©Á|À ªu
«d|¯Za ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¼fn» ÊZ
-2960/97

930187: Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] ÄÌËYmY

5|uYÁ -{Z» ½Z¼fyZ -{Z» ½Y|Ì» -d|¯Za Ê¿Z¿ Ä] ¶Ì ¼Y |¿§ {Y¿ Ä] ¹ÔY :½ZÅYÂy
 \/mÂ¼] - ½Y/Æe ±/] ½Y|/¿ :Ê¿Z/¿ Ä/] Ê/¸ |¿§ Ê¿Zy |¿ÁY|Å Ä·Y \Ì^u : Ã|¿YÂy{Ä/Â]» Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼/Á 9710092920300713 ÃZ¼/ Ä/] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy
¶/Y d]Z] µZË 150/000/000 dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9409972920300861
Ä/Ë{Ze ÌyZ/e cZy dyY{a -3 Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 2/710/000 dyY{a -2 ÄfYÂy
»½Z/ÅYÂy ª/u { º°u ÉY//mY ½Z» Ze 92/3/21 ®q xËZe Y É¯» ®¿Z] yZ ª]Z
.d·Á{ ©Á|À ªu { Êf·Á{  ºÌ¿ d]Z] µZË 7/500/000 ¢¸^» dyY{a-4
É|Ë» Âa ½Z¼¸ - d|¯Za Éf³{Y{ Ê«Â¬u ¹Â Ä^  ÌW -2961/97

{960856 Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y

d/Ì]e w -ÉY{Æ/ d/a -d|¯Za -Ê¿Z¿ Ä] ½Á|Ë§ |¿§ |¿ÂÌ·Â¯ Ä¨À] º¿Zy:½ZÅYÂy
]|¿- ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Ê¿Z¿ Ä] ¶ÌZ¼Y |¿§ É´ |Ì»Y ÉZ«M:Ã|¿YÂy - 6_ -5Êfze -Ê
Ã|¿Áa cZm|À»Á cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{:Z°{³ - ÄmÁ dYÂy{ Ä] ©Ô :ÄfYÂy
¥ ] ÄÌ°e Z]Á µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z]Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe Ém Á
.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] Ê¿Y|mÁ

ÊuÔY ÉY

¿ ]¾WZ/] Â/¿ YÂÆ ÃZ³{Y{ ¾ËY 960856 ÃZ¼ Ã|¿Áa { 970004 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ { Ä°ÀËY Ä
½Z/ÅYÂy ÉZZ¬eÁ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 309 Ã{Z» {ZÀfY Ä] ÃZ³{Y{ Y~·.Ã|Ë{³ k{ Ä·Ây|» Ì£
¿Ì¿ Y{Z]Á Ã¯Z] Ê¿Â¿Z« Ê°a ÊÅYÂ³ ª^ ÄmÁÁ Ê ¸y ¾WZ] Ä] Â¯~» Ä»Z¿{Y{ { ©Ô Â
¿¼ÉY d/Y Â/À¼» ÊuÔ/Y ÉY ½Á|] Ê¸Y ÉY ÄWYY .|ËZ¼¿ Ê» tÌveÁ sÔY.|Z] Ê
¥/ bÁ ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥Á dY Ê]ZÌ£ Ã{Z
].|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { YfY ¶]Z« ´Ë{ Á dÌ
Ê¨ÂË – d|¯Za Éf³{Y{ Ê«Â¬u ¹ZÆq Ä^  ÌW
-2962/97

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ä/Ô¯ Ä] dYÂy{Y{ s Ä] 2 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ Ê¸ Æ» |¿§ Ì» Ä·Z» {Y{ Y|y ÉZ«M
½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 970080
»{Â/y Ê/¼WY{ ÃZ/´f»Z«Y 1395/06/16 xËZe { 7 Ä»ZÀZÀ Ä] Ê¸ Â¿ |¿§ Ì» Ä·Z» Ê¸ Æ
]|¹  É|/¼v» Ä»Â/ » –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³|¿ {Á
a ) 4323978243 ¹  Ì» Ä·Z» ¾Ìu –2 ( Ê§Âf» ¼Å ) Ê¸ « | |¿§ 4323825250
»¹  Ì» Ä·Z» {Y{ Y|y –4 ( Ê§Âf» a ) 4323963289 ¹  Ì» Ä·Z» Ê¸ |¼v» –3 ( Ê§Âf
Ä/·Y{Z^ –6 ( Ê§Âf» a ) 4321678714 ¹  Ì» Ä·Z» Ê¸ –5 ( Ê§Âf» a ) 4323878850
»a ) 4323905459 ¹  Ì» Ä·Z» Ê¸ Ã¼u –7 ( Ê§Âf» a ) 4321675391 ¹  Ì» Ä·Z
»¹  /Ì» Ä/·Z» ÃÂ/À» –9 ( Ê§Â/f» /fy{ ) 4323939655 ¹  Ì» Ä·Z» ÄÌ« –8 ( Ê§Âf
–11 ( Ê§Â/f» /fy{ ) 4321675383 ¹  Ì» Ä·Z» ÄÌ§ –10 ( Ê§Âf» fy{ ) 4323912706
dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY ( Ê§Âf» fy{ ) 4321673445 ¹  Ì» Ä·Z» Ê]Â
»]ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â
]. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z
«Ä¿Â¼¿ {Z]M {Â¼v» Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä^  ÊZ
-2986/97

میز خبر
عضو کمیسیون انرژی:

برنامه کاملی برای فروش نفت در اختیار دولت است

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت :امریکا به این نتیجه رس��یده که
رساندن صادرات نفت به صفر و قولهایی که عربستان مبنی بر توان مدیریت
بازار به آمریکا داده ،امکانپذیر نیست.
علی بختیار در گفتوگو با ایلنا ،درباره راههای جدید دور زدن تحریمهای
نفتی اظهار داش��ت :بعد از خروج آمریکا از برجام با تعاملی که کمیس��یون
انرژی مجلس با بخشهای مختلف دولت داش��ته ،راهکارهایی را پیشبینی
کرده و اجازههایی به دولت و وزارت نفت برای فروش نفت داده و نگران این
موضوع نیستیم که بتوانند صادرات ما را به صفر برسانند.
وی افزود :آمریکا میخواست برای  13آبان شوکی به جهان وارد کند که
نفت ایران به صفر میرسد اما اکنون میبینیم که بعضا با رشد صادرات هم
به بعضی کش��ورها مواجهیم ،ضمن اینکه راهکارهایی مثل عرضه در بورس
انرژی را تجربه میکنیم که یک پرستیژ ملی برای ما است.
این عضو کمیس��یون انرژی مجلس خاطرنش��ان کرد :برای وصول پول
نفت نیز تمهیداتی اتخاذ ش��ده و پکیج کاملی در اختیار دولت قرار دارد که
میتواند نسبت به صادرت اقدام کند و اقدامات آمریکا را خنثی میکند.
وی یادآور شد :اینکه اجازه داده شد تعدادی از کشورها نسبت به خرید
نفت از ایران معاف شوند حاصل این است که امریکا به این نتیجه رسیده که
امکان رس��اندن صادرات به صفر امکانپذیر نیست و قولهایی که عربستان
مبنی بر توان مدیریت بازار به آمریکا داده ،امکانپذیر نیست.
بختیار گفت :آمریکا تصور میکرد میتواند نفت ایران را صفر کند با تک
تک کش��ورهای واردکننده از ایران مذاکره و به همه بانکهای طرف حساب
ایران مراجعه کرد و گفت نباید با ایران کار کنند ،اما اکنون تیرشان به سنگ
خورده و مجبور ش��ده برخی کشورها و پاالیشگاهها را برای مدتی از تحریم
معاف کند ،ما برای بعد از ش��رایط زمستان و سرما هم سناریوهای جدیدی
پیش بینی کردیم و راهکار داش��ته و آنها را بهروز کنیم و در این زمینه هم
کمیسیون انرژی طرحهای جدید ارائه میدهد.

بازتاب دور دوم عرضه نفت ایران در بورس انرژی

یک رسانه سنگاپوری دور دوم عرضه نفت در بورس انرژی ایران را مورد
توجه قرار داد و نوش��ت ایران نفت بیش��تری را به صادرکنندگان خصوصی
میفروشد تا از محدودیتهای ایاالت متحده دور بماند.
به گزارش ایلنا ،سایت چنل نیوز آسیا در واکنش به دور دوم عرضه نفت
در بورس انرژی ایران ،نوشت :ایران روز یکشنبه  ۷۰۰هزار بشکه نفت خام
را ب��ا هدف مقابله با تحریمهای ایاالت متحده ،به ش��رکتهای خصوصی به
فروش رساند.بر اس��اس گزارش وزارت نفت ایران سه شرکت نامعلوم ،مبلغ
 ۶۴.۹۷دالر به ازای هر بش��که برای محموله دو کش��تی  ۲۴۵هزار و ۲۱۰
هزار بش��کهای پرداخت کردهاند .ایران در اواخر ماه اکتبر ،فروش نفت خام
به شرکتهای خصوصی از طریق بورس انرژی را آغاز کرد ،این اقدام درست
پی��ش از تحریمهای نفتی ایاالت متحده در تاریخ  ۵نوامبر اجرا ش��د ،انجام
گرفت.
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