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مطهری :



دولت و مجلس در تصمیم گیری ها منفعل
عمل نکنند

نای��ب رئی��س مجل��س از دول��ت و مجل��س خواس��ت درب��اره قیمت
بنزی��ن در س��ال  ۹۷را تح��ت تاثی��ر اعتراض��ات اخی��ر تصمی��م گی��ری
نکنند.
به گزارش انرژی امروز ،علی مطهری در پنجمین کنگره حزب همبستگی
که در مرکز همایشهای بینالمللی صداوس��یما برگزار ش��د ،در س��خنانی،
اظهار داش��ت :بعد از حوادث اخی��ر ،دولت و مجلس نباید حالت انفعال پیدا
کنند ،اگر الزم اس��ت ،اصالح اقتصادی انجام ش��ود ،اینگونه نباشد که بعد از
چند اعتراض ،عقبنشینی شود و قیمت بنزین را افزایش ندهیم.
وی اف��زود :همین چند روز پیش قیمت بنزین در عربس��تان دو برابر و
ی هم ایجاد شد ،ما هم امروز اگر احس��اس میکنیم که مصلحت
تس��هیالت 
جامع��ه اقتضا میکند که قیمت بنزین افزایش یاب��د ،باید قیمت را افزایش
دهی��م ،ل��ذا فضای خوبی بر مجل��س و دولت حاکم نیس��ت و انفعالی عمل
میکنند.
افزایش قیمت بنزین رای نمی آورد
عضو کمیسیون انرژی مجلس ،معتقد است که افزایش قیمت بنزین در
صحن علنی ،همانند کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای نمی آورد.
حس��ن بهرام نیا با اش��اره به افزایش قیمت حامل های انرژی در الیحه
پیش��نهای دولت در بودجه سال  ،97گفت :کمیس��یون انرژی و کمیسیون
تلفیق پس از بحث و بررس��ی ها با افزای��ش نرخ حامل های انرژی مخالفت
کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،افزود :حدود  80درصد از
نماین��دگان معتقدند که هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی با گفتمان
حمایت از مردم مغایرت دارد و مخالف افزایش قیمت هستند.
وی ب��ا بیان اینکه مخالفت ب��ا افزایش قیمت حامل های انرژی حرکتی
در راس��تای حمایت از مردم و نظام و انقالب است ،ادامه داد :افزایش قیمت
حامل های انرژی به ویژه س��وخت ارتباط مستقیم با گرانی ،بیکاری و رکود
دارد ،لذا دلسوزان نظام و انقالب نباید احساسی تصمیم گرفته و باید براساس
واقعیت ها تصمیم بگیرند.
نماین��ده مردم نهاوند در مجلس ش��ورای اس�لامی ،یادآور ش��د :یکی
از واقعی��ت های ام��روز جامعه ما این اس��ت که با هرگون��ه افزایش قیمت
حامل های انرژی مخالفت ش��ود ،ل��ذا در صحن علنی مجلس نیز با تغییر و
افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت می شود.
عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی ،با اش��اره به طرح
برخی مس��ائل درب��اره بنزی��ن دو نرخی و س��همیه بندی بنزی��ن ،تصریح
ک��رد :دو نرخی ش��دن بنزین در مقام مقایس��ه با افزای��ش قیمت به عدالت
نزدیک تر اس��ت ،ام��ا در این زمینه نی��ز مخالفت های��ی در مجلس وجود
دارد.
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توسط نیروهای ایرانی صورت گرفت ،

میز خبر

آغاز تجسس در نفتکش ایرانی

مس��ئول رس��یدگی به وضعیت نفتک��ش ایرانی با
اش��اره به اعزام نیروهای ایرانی به محل حریق نفتکش
س��انچی گفت :نیروها با ش��ناور تندرو اعزام شدهاند و
عملیات تجس��س در قس��متهای مختلف نفتکش از
جمله موتورخانه آغاز میشود.
به گزارش ایس��نا ،علی ربیعی ک��ه برای پیگیری
بیش��تر عملیات اطفاء حریق نفتک��ش ایرانی به چین
رفته اس��ت ،از اعزام نیروهای چین��ی و ایرانی به محل
حادثه خبر داد و گف��ت :احتماال نیروها به موتورخانه
که احتمال میدهیم افراد در آنجا محبوس شده باشند
وارد میشوند و عملیات تجسس را آغاز کنند.
مسئول رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی اظهار
امی��دواری کرد که چینی ها تم��ام تالش خود را برای
کنترل آتش کش��تی به کار گیرند ت��ا نیروهای ایرانی
بتوانند کار خود را انجام دهند.
ربیعی ب��ا بیان اینکه باید مدام با چینی ها مذاکره
کنیم تا وضعیت کش��تی را ایمن نگه دارند ،تاکید کرد:
نیروهای امداد و نجات ما با قدرت تمام راهی ش��دند و
امیدواریم که بتوانند وارد کشتی شوند و ما را از نتیجه
مطلع کنند.

ورود گروه تجسس و نجات به داخل نفتکش
ه��ادی حق ش��ناس ،در خصوص آخرین ش��رایط
نفتک��ش حادثه دی��ده گفت :تیم تجس��س نجات وارد
کش��تی ش��د و تاکنون دوجنازه دیگر را پیدا کرده و به
واحدهای دریایی منتق��ل کردهاند و در حال انتقال به
بندر شانگاهای هستند.وی افزود :به دلیل درجه حرارت
باال امکان حضور بیشتر گروه تجسس و نجات درداخل
کشتی مهیا نبود به همین خاطر عملیات خنک سازی
و اطفا حریق همچنان ادامه دارد.

معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی تصریح
کرد :تیم تجسس و نجات در آمادگی کامل است تا در
صورت مهیا شدن شرایط مجددا به داخل نفتکش ورود
کرده و به جستجوی خود ادامه دهد.
جعبه سیاه نفتکش ایرانی به پاناما میرود
هادی حقشناس اعالم کرد :با توجه به قوانین ثبت
ش��ده در کنوانس��یونهای بینالمللی باید طبق قانون،
جعبه سیاه موجود در کشتیها و شناورهای موجود در
فضای بینالمللی به کش��وری که کشتی در آن به طور
رسمی ثبت شده تحویل داده شود.
ب��ه گفته وی ب��ا توجه به اینکه ش��ناور مذکور در
یکی از بنادر پاناما به ثبت رس��یده اس��ت ،ما باید این
جعب��ه را به آنها تحویل دهی��م و از این رو نمایندگان
مرج��ع دریایی پاناما در حال حاضر در بندر ش��انگهای
چین حضور دارند تا مرات��ب تحویل گرفتن آن را طی
کنند.معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی درباره
چگونگی انتقال اطالعات این جعبه س��یاه به ایران نیز
گفت :مسئوالن پاناما طبق قوانین موظفند که اطالعات
ثبت ش��ده در این جعبه را به طور کامل به ایران ارائه
کنند و در این زمینه تردیدی وجود ندارد.

تخصیص ۱.۵میلیون لیتر سوخت به
بازارچه های مرزی

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی گف��ت :روزانه ۱.۵
میلیون لیتر س��وخت به بازارچ��ه های مرزی اختصاص م��ی یابد که البته
معموال میزان فروش کمتر از این رقم است.
محمدرضا موس��وی خواه ،مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ،در گفتگو با مهر ،میزان سوخت تخصیص داده شده برای مرزنشینان
را ی��ک و نیم میلیون لیت��ر در روز اعالم کرد و گفت :میزان فروخته ش��ده
ف��رآورده نفتی به این بخش کمتر از یک و نیم میلیون لیتر در روز بوده ،اما
به هر حال این میزان برای آنها تخصیص داده شده است.
وی درب��اره ن��رخ تعیین ش��ده ب��رای فروش ف��رآورده ه��ای نفتی در
بازارچ��ه های مرزی توضیح داد :قیمت فرآورده هایی که در مرزها به فروش
می رس��د به صورت تعادلی اس��ت و نحوه تعیین آن به این صورت است که
کمیته ای متشکل از نماینده استانداری و سایر بخش های ذی ربط تشکیل
ش��ده و پس از انجام بررسی های الزم ،نرخی را به کمیته بررسی در تهران
ابالغ می کنند که ،در نهایت با در نظر گرفتن همه جوانب ،نرخی را به عنوان
مرجع فروش در بازارچه های مرزی سوخت اعالم می کنیم .البته این قیمت
شناور بوده و ممکن است به طور روزانه تغییر کند.
این مقام مسوول از تجهیز جایگاه های سی .ان .جی به سیستم پرداخت
غیر نقدی خبر داد و افزود :با تجهیز جایگاه های س��ی ان جی به سیس��تم
پرداخ��ت ،مصرف کنندگان نیازی به پرداخ��ت پول نقد در جایگاه های گاز
نداشته و می توانند هزینه سوخت خود را از طریق کارت های عضو سیستم
شتاب پرداخت کنند.

 ۲۶شرکت برای حضور در مزایده میدانهای
نفتی عراق مجاز شدند

قیمت نفت سبک ایران به مرز  ۶۸دالر رسید

نهمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

قیمت نفت س��بک ایران که س��ال  ۲۰۱۸را با افزایش آغاز کرده بود ،در هفته
منتهی به پنجم ژانویه به مرز  ۶۸دالر برای هر بش��که رسید.به گزارش شانا ،قیمت
نفت سبک ایران در هفته منتهی به پنجم ژانویه (جمعه ۱۵ ،دیماه) با یک دالر و ۸۰
سنت به  ۶۷دالر و  ۵۷سنت برای هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای
سال  ۲۰۱۸تا کنون ۶۴ ،دالر و  ۵۷سنت برای هر بشکه بوده است.قیمت نفت خام
سنگین ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و  ۴۰سنت برای هر بشکه افزایش یافت
و به  ۶۴دالر و  ۳۸سنت برای هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت سنگین ایران نیز
از ابتدای امس��ال تا کنون  ۶۴دالر و  ۳۸سنت برای هر بشکه بوده است.قیمت سبد
نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به پنجم ژانویه به  ۶۵دالر و  ۴۹سنت رسید که نسبت
به هفته گذشته ،یک دالر و  ۵۰سنت افزایش نشان میدهد.

نهمین نمایشگاه تخصصی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ۲۴ ،تا  ۲۷دی ماه
امس��ال به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه برگزار میشود.
به گزارش ش��انا ،ایوب بنوی ،رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعالم این خبر گفت :این نمایشگاه به منظور عرضه
توانمندیها و دستاوردهای صنعت نفت در منطقه ویژه پارس و با محوریت پارس
جنوبی ،امس��ال برای سومین سال پیاپی در عسلویه و در کنار تاسیسات و صنایع
نفت ،گاز و پتروش��یمی برگزار میش��ود.وی افزود:این نمایش��گاه که شرکتهای
دولتی و خصوصی حوزه نفت و گاز داخلی و خارجی در آن حضور خواهند داشت،
(یکش��نبه  ۲۴دی ماه) در س��الن همایشهای خلیج فارس س��ازمان منطقه ویژه
پارس افتتاح میشود.
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Ê¸Y 2 Y Ê§ 536 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 2 Y Ê§ 8588 Ôa Y
v» ½Z¼¸ Z ºeZy YÅ º¿Zy Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ½YÆe 12 z] { «YÁ
Ê/Æ³M Á 15 Ä¸/Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· dY Ã|Ë{³
»Ê/YfY Ê/Z¬f» d/Ì°·Z» |À/ Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ { {Â Ê
{Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY
Y/fY ºÌ¸/e xËZ/e Y ÃZ/» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY
{ÉZ/¬¿Y cÂ/ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y
»|.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹| Á Â¯~» c
1396/10/09 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/10/24 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
{-2828/¦·Y.¹18744
É¨À£ Z»Ô£ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW

]½Â¿Z/« Â/Â» µÁY cZÌÅ 96/9/8 wÂ» 139660301078002313 ÃZ¼ ÉY ]Y
|/uYÁ { ¬f/» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
Z/»Ô£ ÉZ/«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Êf^i
¸Ä/ « ®/Ë ²¿Y| { ÉÆ Y Ã{Z 11 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ¤Y |¿§ {Y¼Ì
»Ôa Ã|¿Z¼Ì«Z] Y Êf¼« { ]»f» 222/40 duZ» Ä] ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì
½Y/Æe 12 /z] { «YÁ Ê¸Y Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 3 Y Ê§ 178
Â/À» Ä/] Y~/· d/Y Ã|Ë{³ v» ÊiZÌ£ Ê¬¿ Ê¸ ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy
Ä/¯ ÊeÂ/ { {Â/ Ê/» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY
Y |/À¿YÂe Ê/» |À/Z] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY
Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe
/mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY
«µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~/» c|/» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY
1396/10/09 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/10/24 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
É¨À£ Z»Ô£ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
{-2815/¦·Y.¹18727

½YÆe {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
§Ê¼ |À |«Z
¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á

½YÆe {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
§Ê¼ |À |«Z
¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á

]½Â¿Z/« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 96/7/29 wÂ» 139660301078002066 ÃZ¼ ÉY ]Y
|/uYÁ { ¬f/» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
d/¨ º¿Z/y Ê/Z¬f» Z/ »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Êf^i
»®/Ë ²¿Y|/ { ¾ËÁ/« Y Ã{Z 41230 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ê¸ vf§ |¿§ ½Z]Æ
« Ô/a Ä Y Êf¼« { ]»f» 100 duZ» Ä] ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä
{ /«YÁ Ê¸Y Y Ê§ 1324 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 2 Y Ê§ 7972
]d/Y Ã|Ë{³ v» Ê¿ZaÂq Êe» ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ½YÆe 12 z
·~{ {Â/ Ê/» Ê/Æ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y
Ê/» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ
ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe
Y {Â/y dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á
]¹|/ Á Â¯~/» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY» Ä
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ
1396/10/09 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/10/24 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
É¨À£ Z»Ô£ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
{-2816/¦·Y.¹18728
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]½Â¿Z/« Â/Â» µÁY cZÌÅ 96/9/8 wÂ» 139660301078002314 ÃZ¼ ÉY ]Y
|/uYÁ { ¬f/» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
ºZ/¯ ÉZ/«M Ê/Z¬f» Z/ »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Êf^i
§Ä « ®Ë ²¿Y| { ÉÆ Y Ã{Z 10 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ^¯Y Ê¸ |¿§ ½YÁ
»Ôa Ã|¿Z¼Ì«Z] Y Êf¼« { ]»f» 203/63 duZ» Ä] ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì
½Y/Æe 12 /z] { «YÁ Ê¸Y Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 3 Y Ê§ 178
Â/À» Ä/] Y~/· d/Y Ã|Ë{³ v» ÊiZÌ£ Ê¬¿ Ê¸ ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy
Ä/¯ ÊeÂ/ { {Â/ Ê/» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY
Y |/À¿YÂe Ê/» |À/Z] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY
Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe
/mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY
«µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~/» c|/» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY
1396/10/09 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/10/24 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
É¨À£ Z»Ô£ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
{-2814/¦·Y.¹18726

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
tÌ]} |¿§ Ê¿Z¼ËY ºf ÉZ«M

Ê¿Z¼ËY ºf ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê»] Ã{Y Ì¨ Ê¸ |¼v» ½ZÅYÂy
]Ã|/¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» Ä»Z¿ ÃZmY ºÌÀe Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy Ä
¯Á d^i ½Z¤»Y{ ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  9609982330400294 ÄÔ
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf/{ \/u Ä¯ ¾ÌÌ e 10 dZ 1396/12/2 wÂ» Ê³|Ì d«Á
»Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
{{{/³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze
¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ , {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
§.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
-3381/96

Ê¿Z] YÅ – ½Z¤»Y{ ½ZfÆ

diYÁu ÊÆ³M dÂ¿Á

ÊÅYÂ³ Á Ä»ZÀe{ZÆ {ZÀfZ] 4608949160 Ê¸» ÃZ¼Æ] ÊÀÌu ÃZ Z |¼v» ÉZ«M
§Ã{Â¼¿ YÂ ¾ËY ºË|¬e 960360 ÃZ¼] ÊfYÂy{, ÄiÁ Ä»ZÀZÀ dÂ¿Á Á cÂ
{ 10 ÃZ¼/ Ä»ZÀ/ZÀ] ÊÀÌu ÃZ |¼v»Â¿ ½YÁ{Z Ä¯ dY ÄfY{ Z Y ¾ÌÀq
Ã|Ì/ -1 :Y |ÀeZ^ d~³{ ¹Z´ÀÅ ÉÁ ÄiÁ Á Ä//f~³ { 1376/04/17 x/ËZe
/¼Å : Ê§Âf»Z] d^¿1334 c c4609127954Ê¸»  |¼v»Z«M |¿§ ÊWZ^ º¿Zy
»1364 c c4609954516 Ê/¸» ÃZ¼ |¼v»Â¿ |¿§ ÊÀÌu ÃZ YÅ -2 Ê§Âf
¿ÃZ¼// |//¼v»Â¿ |//¿§ ÊÀÌ//u ÃZ// ºË//» -2 |//¿§: Ê§Â//f» Z//] d^//
»¸|¿§ ÊÀÌu ÃZZ|Ì¼u -3 |¿§:Ê§Âf»Z] d^¿ 1365 |·Âf» 4609954796:Ê
¿Z/|¼v» -4 |/¿§:Ê§Âf» Z] d^¿1363|·Âf»4609827761:Ê¸» ÃZ¼ |¼v»Â
|¿§:Ê§Âf»Z] d^¿ 1363|·Âf»4609827761:Ê¸» ÃZ¼ |¼v»Â¿ |¿§ ÊÀÌvÅZ
®Ë Y Â]» dYÂy{ Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe ÉmZ] {Y|¿ ½Z³{^»Z¿ m Ä] É´Ë{ gYÁ
¿Ê«Z/]ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË {Y{ ÊYfY ¯ ÅZe|ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â
]d/~³ Z/] ÓYÁ |ËZ¼¿ YÂ ¾ËY ºË|¬e ÃZ» ®Ë d¸Æ» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z
»¾/ËY Y | ] Ä¯ Ê¼Á É m ÉY Ä»Z¿ dÌÁ Å Á | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ½Z
».|Z] Ê» «Z Z^fY Äm{ Y {Â Y]Y |Â
»- ½Y{YM ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ f§{ µÂX
-3376/¦·Y.¹943

ÂË§ Ä¨Z

ÊZfyY {Á|u |Ë|ve ÊÆ³M

Á{ d/Ì°·Z» |À/ Á|/ Á Ê³|Ì/ dÆm ¾ËÁ« ½ZfY ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y
{«YÁ ]» f» 576/34 duZ» Ä] Y WY ½Z¼fyZ [Z^°Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y
{ «Ä/¯ |/¿Y Ã{Â/¼¿ d^i ÉZZ¬e Y ¾ËÁ« 17 z] Ê¸Y – 16 Ôa {Z]M  ÄË
xËZ/e 139560309009000077 ÃZ¼ ÉY Á| Ä] nÀ» ©Â§ Ã|¿Áa Ä] Ê³|Ì
½ÂÀ¯Z/e ©Â/§ ÉZ/Z¬e {Â» ½Âq ¾°Ì· dY Ã|Ë{³ ¥ÔfyY ¶u cZÌÅ 95/08/13
96/11/14 Ä^À/°Ë Á { Â¯~/» Ôa {Á|u |Ë|ve Y~· dY Ã|¿ {Á|u |Ë|ve
¶/¼ Ä/] ®/¸» Â«Á ¶v» { ÃY{Y ¾ËY Y{] Ä¬¿ Á Ã|ÀËZ¼¿ Ä¸ÌÂ] t^ 9 dZ
¶/v» { Ä/¯ {Â/ Ê» ¹ÔY f » ¾ËÁZn» Á ¾Ì°·Z» Ä] Ä¸ÌÁ ¾Ë|] |»M |ÅYÂy
ª^ |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY|¿ Âu ¶v» { Ä¯ f » ¾ËÁZn» |À¿Z ºÆ] Âu
»Y/fY Á Ê dËZ¤· É|Ë|ve ¸n» cÂ ºÌÀe xËZe Y d^i ½Â¿Z« 20 Ã{Z
ÊÅYÂ³ ÊËZ« sÔË} mY» Ä] dYÂy{Y{ ºË|¬e Z] ZË Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây
. |ÀËZ¼¿ ¶ËÂve ÃY{Y ¾ËY Ä] Y ¹Ó
1396/10/24 : Zf¿Y xËZe
- Ê« cÂ¼·Y Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-3379/96

Ê¿Ô¯ ÉÂmYÂy Ê·Á

ÊZfyY {Á|u |Ë|ve ÊÆ³M

Á{ d/Ì°·Z» |À/ Á|/ Á Ê³|Ì/ dÆm ¾ËÁ« ½ZfY ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y
{Ä] ½M Ä] ¶f» ÄÂv» Á ½ÂeZy ÄnË|y Ê] Ê] Ã{Y»Z»Y Ä ¬] ²¿Y| Y Z» ²¿Y
»Y ¾ËÁ« 17 z] Ê¸Y – 16 Ôa {Z]M ÄË« { «YÁ ]» f» 475/04 duZ
ÃZ¼/ ÉY Á|/ Ä/] /nÀ» ©Â/§ Ã|/¿Áa Ä] Ê³|Ì Ä¯ |¿Y Ã{Â¼¿ d^i ÉZZ¬e
¾°Ì/· d/Y Ã|/Ë{³ ¥ÔfyY ¶u cZÌÅ 95/08/13 xËZe 139560309009000077
Ô/a {Á|/u |/Ë|ve Y~· dY Ã|¿ {Á|u |Ë|ve ½ÂÀ¯Ze ©Â§ ÉZZ¬e {Â» ½Âq
»~¯¾/ËY Y{/] Ä/¬¿ Á Ã|ÀËZ¼¿ Ä¸ÌÂ] t^ 9 dZ 96/11/14 Ä^À°Ë Á { Â
¾ËÁZ/n» Á ¾Ì°·Z/» Ä/] Ä¸Ì/Á ¾Ë|] |»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] ®¸» Â«Á ¶v» { ÃY{Y
» ¶v» { Ä¯ f » ¾ËÁZn» |À¿Z ºÆ] Âu ¶v» { Ä¯ {Â Ê» ¹ÔY f
cÂ/ ºÌ/Àe xËZ/e Y d/^i ½Â¿Z/« 20 Ã{Z» ª^ |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY|¿ Âu
»ºË|/¬e Z/] Z/Ë Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY Á Ê dËZ¤· É|Ë|ve ¸n
{. |ÀËZ¼¿ ¶ËÂve ÃY{Y ¾ËY Ä] Y ¹Ó ÊÅYÂ³ ÊËZ« sÔË} mY» Ä] dYÂy{Y
1396/10/24 : Zf¿Y xËZe
- Ê« cÂ¼·Y Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-3378/96

Ê¿Ô¯ ÉÂmYÂy Ê·Á

عراق اعالم کرد که  ۲۶ش��رکت مجوز حضور در مزایده واگذاری توسعه
بلوکهای نفت و گاز در مناطق مرزی این کشور را دریافت کردهاند.
به گزارش شانا به نقل ازخبرگزاری رویترز  ،وزارت نفت عراق (جمعه ۲۲
دیماه) اعالم کرد ۲۶ :شرکت برای حضور در مزایده بلوکهای نفت و گاز در
مناطق مرزی این کشور ،واجد صالحیت شناخته شدند.
طب��ق اعالم ای��ن وزارتخان��ه ،افزون بر  ۲۱ش��رکتی که پی��ش از این
صالحیتشان تایید شده بود ،پنج شرکت دیگر نیز میتوانند در این مزایده
پیشنهاد خود را مطرح کنند.
عراق در ماه نوامبر س��ال  ۲۰۱۷میالدی از ش��رکتهای خارجی دعوت
کرد برای امضای قرارداد اکتش��اف و توس��عه ذخایر نف��ت و گاز در  ۹بلوک
جدید ،پیشنهادی خود را اعالم کنند.
قرار اس��ت ش��رایط مزایده تا پایان ماه مه سال  ۲۰۱۸میالدی نهایی و
آیین آغاز طرح پیشنهادها ،در ماه ژوئن این سال برگزار شود.

ÊÆ³M

d/YÂy{Y{ s/ Ä/] Z/ |¿§ Âa Ê¸« Êe» diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
ÊÅYÂ/³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9609982856100319 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e
Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { Âa Ê¸« Z ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u
d/Y /vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ cZÌu {Á|] Á{Â¿ ÉZfÁ {Ây
]/¼Å ) 1345/03/14 |/·Âe xËZe 5089834407 Ê¸» ÃZ¼ Ê¿Z¬§ Z¿ Éa – 1 :Ä
») 1361/08/25 |/·Âe xËZ/e 5089571856 Ê/¸» ÃZ¼/ Âa Ê¸« ÄÀ»M – 2 ( Ê§Âf
{|//·Âe xËZ//e 5089885516 Ê//¸» ÃZ¼// Â//a Ê//¸« Ä//ÀÌ¼Æe – 3 ( Ê§Â//f» //fy
xËZ/e 5089978433 Ê/¸» ÃZ¼/ Âa Ê¸« ÃÌÀ» – 4 ( Ê§Âf» fy{ ) 1363/11/16
4310062679 Ê/¸» ÃZ¼/ Âa Ê¸« Êe» – 5 ( Ê§Âf» fy{ ) 1366/03/01 |·Âe
Ê//¸» ÃZ¼// Â//a Ê//¸« ÃZ//Æ] – 6 ( Ê§Â//f» //a ) 1368/01/26 |//·Âe xËZ//e
cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z/] ®/ÀËY ( Ê§Âf» fy{ ) 1371/05/10 |·Âe xËZe 4310836364
»¬|»Ê/YfY Ê/z Ä/r¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ
{c|/» ¥/ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ» ®Ë
Ê¸ ¯Zy µÁY Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX» -3353/96

Âa Ê¸« ºY - ¾ËÁ« ½ZfY cZËZ] z] ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ
Ã|ËY» ÊÆ³M

{ ÉY/mY 940640Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ]Y] Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 114 Ã{Z» ÉYmY
¾Ì/» Ä/ « ®/Ë :Ã|/ËY» {Â/» .{Z]M Za Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  Ê¿|» ¹Z°uY
»ÃZ¼/ Ä] §Â¸Ì¿ ÄqÂ¯ Âa¨ |ÌÆ w ½Zf·ÁY ÉZfÁ {Z]Y Za { «YÁ Ê¿Â°
\/Ì^u ÉZ/«M Ä/] ª/¸ f» ¶/Ì]{Y 21 /z] { «YÁ Ê¸Y 128 Y Ê§ 922 Ôa
Ä/Ë¿ /]Y] Ä/¯ /]»f» 358/74 duZ/» Ä/] Âa Ä¼· ÄÀÌ° d·Z¯Á Z] ²¿¼Å
¯Á Ã{Â/] Ê/f^i Ô/a ÉYY{ ®/¸» |Z] Ê» µZË 380/000/000 Y Ä] ÊZÀZ
«¢/¸^» Ä/] ZÀZ¯ ÄË¿ \u] .|Z] Ê» Ã|ËY» Ä¸m ÄËZa ¢¸^» ÊZÀZ¯ d¼Ì
11 Ê·Y 10 dZ Y 96/11/23ÄyÂ» Ä^ÀÁ{ Á Ã|Ë{³ Ê]ZËÓZË380/000/000
|/ÅYÂy Á/¨] {Z/]M Za Éf³{Y{ Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ÃËY{ { Ã|ËY» ªË Y
§{ZÆÀ/Ìa ½YY|Ëy \¿Zm Y Ä¯ Êf¼Ì« ¾ËyM Ä] Á Á ©Â§ ¢¸^» Y Ã|ËY» Á d
½YÂÀ ]0Y|/¬¿ Y É{ZÆÀ/Ìa d/¼Ì« |/{ 10 0YÁ|] ½YY|Ëy .| |ÅYÂy Y~³YÁ {Â
{ .|/ |/ÅYÂy Ã{Y{ d/¸Æ» ÃZ¼°Ë j¯Y|u ½M ÄÌ¬] dyY{a dÆm Á d§ZË{ Ã{b
Y {Â/y d/yY{a ¹|/ ZË ¥Y¿Y ¬» d¸Æ» ¥ ½YY|Ëy / Y|Ëy Ä°ÌeÂ
Á f/Ì] Ô/Y \¯ dÆm ¾Ì^·Z | |ÅYÂy ^ d·Á{ ¢¸^» Ã{b |ÀËZ¼¿ ¹ÔY
]ª/^ {Z]Y Za {M Ä] Ã|ËY» Á Y ¶^« Á lÀa Â¯~» µYÂ»Y / µZ» Y |Ë{Z
». |/ÀËZ¼¿ d¯/ Ä¸m { ¬» d«Á { |À¿YÂe Ê» ¶ËZ¼e cÂ { Á Ä mY» ¾f
¯¸.{Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Ã|Æ ] ÊËYmY ÉZÅ ÄÀËÅ ÄÌ
Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY Ë|» -3383/¦·Y.¹7222

Za

Ã{Y|¼uY É|Æ» – {Z]M

½YÆe {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
§Ê¼ |À |«Z
¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á

]½Â¿Z/« Â/Â» µÁY cZÌÅ 96/9/7 wÂ» 139660301078002301 ÃZ¼ ÉY ]Y
|/uYÁ { ¬f/» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
ºÌ/u ÉZ/«M Ê/Z¬f» Z/ »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e {Z]M d§ZË ®¸» d^i ÃÂu Êf^i
®/Ë ²¿Y|/ { Æ]Y Y Ã{Z 8 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ¦ÂË |¿§ Âa Ê¸ Ê¼f
« Ô/a Y Êf¼/« { /]»f» 111/53 duZ» Ä] ½M { ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä
/«YÁ Ê¸/Y 2 Y Ê§ 1634 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 2 Y Ê§ 1854
{ ]Ã|/Ë{³ /v» ½Z/Ì·Â¸Æ] ÄËÁ º¿Zy Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ½YÆe 12 z
{Â/ Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· dY
{ |À/Z] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ
»ÃY{Y ¾/ËY Ä/] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê
d/YÂy{Y{ Y/fY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e
Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY» Ä] Y {Ây
|.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹
1396/10/09 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/10/24 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
É¨À£ Z»Ô£ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
{-2811/¦·Y.¹18723

