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معاون وزیر نفت خبر داد
 معامالت نفتی ایران

با »دویچه بانک« آلمان آزاد شد
مع��اون وزیر نف��ت از آغ��از همکاری های 

ت ر نفتی ایران و »دویچ��ه بانک« آلمان خبر تجــــا
داد و گف��ت: همکاری چندین بانک بزرگ 

اروپایی دیگر تا چند روز آینده با ایران از سرگرفته خواهد شد.
امیرحسین زمانی نیا در گفت وگو با مهر درباره عدم همکاری 
بانک ه��ای بزرگ اروپایی با ایران به ویژه به منظور انجام معامالت 
نفتی در دوران پسابرجام، گفت: اگر تا چندی پیش صرفا بانک های 
کوچ��ک اروپایی برای انجام معامالت نفتی همکاری می کردند اما 

روز به روز همکاری بانک های بزرگ اروپایی هم بیشتر می شود.
مع��اون امور بین المل��ل و بازرگانی وزیر نف��ت با بیان اینکه 
همکاری ه��ای »دویچه بانک« آلمان از چند روز قبل برای انجام 
برخ��ی از معام��الت نفتی ایران آغاز ش��ده اس��ت، تصریح کرد: 
همکاری چندین بانک ب��زرگ اروپایی دیگر تا چند روز آینده با 

ایران آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین درخصوص مذاکرات انجام گرفته 
با شرکت های بزرگ نفتی برای آغاز همکاری های جدید در قالب 
قراردادهای IPC هم اظهار داش��ت: برخی از شرکت های بزرگ 
نفتی برای همکاری با ایران در قالب قراردادهای جدید توسعه ای 

کماکان تردید دارند و مذاکرات با این شرکت ها ادامه دارد.
زمانی نی��ا با تاکید بر اینک��ه مذاکراتی ب��رای معرفی ویژگی 
قراردادهای جدید نفتی ایران با شرکت های خارجی به ویژه اروپایی 
در حال انجام است، بیان کرد: با این وجود، توافق و پیشرفت هایی 
در مذاکره با چندین ش��رکت بزرگ نفتی اروپایی حاصل شده که 

نتایح آن تا چند هفته آینده مشخص خواهد شد.
 »دویچه بانک« آلمان از تابستان سال ۱۳۸۶ به طور رسمی 
فعالیت های بانکی خود با ایران به ویژه در حوزه فروش نفت خام 

و محصوالت نفتی را به حالت تعلیق درآورده بود.
»رونالد ویش��رت« س��خنگوی وق��ت دویچه بان��ک آلمان 
مردادم��اه ۱۳۸۶ از پای��ان هم��کاری این بانک ب��ا تهران در پی 
کاه��ش پس انداز درآمده��ای نفتی ایران در ای��ن بانک به ۰.۱ 
درصد خبر داده و تاکید کرده بود: مقام های این بانک در نامه ای 

به دولت ایران، پایان همکاری خود را با تهران اعالم کرده اند.

وزیر نفت اعالم کرد
 بازگشت پتروناس

محور اصلی مذاکرات نفتی ایران - مالزی
وزیر نفت از سرمایه گذاری و امضای قرارداد 

سعه تو ف��روش نفت به عنوان دو مح��ور مذاکره با مسیر
مالزیایی ها در تهران یاد کرد و گفت: آماده 

از سرگیری همکاری های نفتی با پتروناس مالزی هستیم.
بیژن زنگنه در حاشیه دیدار با »مصطفی محمد« وزیر صنعت 
و تج��ارت خارجی مال��زی با بیان اینکه ایران از س��رمایه گذاری 
ش��رکت های مالزیایی به ویژه پتروناس که سال ها با صنعت نفت 
ایران همکاری کرده است، استقبال می کند، گفت: پتروناس سال 
٧۶ در کنار ش��رکت فرانس��وی توتال در توس��عه فازهای ٢ و ۳ 

پارس جنوبی حضور داشت و این پروژه به خوبی اجرا شد.
وزیر نفت با بیان اینکه شرکت های کوچک مالزی نیز خواهان 
س��رمایه گذاری در ایران هستند، تصریح کرد: البته این شرکت ها 

باید دارای توان مالی باشند و این توانایی را به ما اثبات کنند.
ای��ن عضو کابین��ه دولت با تاکی��د بر اینکه این ش��رکت ها 

بای��د طوری در طرح ها فعالیت کنند ک��ه بازپرداخت اصل و فرع 
س��رمایه گذاری آنها از محل بخش��ی از تولید میدان باشد، درباره 
خرید نفت خام و فرآورده نفتی مالزی از ایران هم اظهار داش��ت: 
این موضوع نیز در دیدار امروز مطرح شد و به آنها پیشنهاد دادیم 
برای آغاز همکاری و س��پس گس��ترش آن بهتر است از کارهای 
بازرگان��ی و کوتاه م��دت آغاز کنیم. به گفته وزیر نفت، قرار ش��د 

مطالعه و مذاکرات بیشتر میان شرکت های ٢ کشور انجام شد.
مهمترین همکاری های نفتی شرکت ملی نفت ایران و مالزی 
در دوران پی��ش از اعمال تحریم ها به فروش و صادرات نفت خام 
ب��از می گردد به ط��وری که ایران به طور متوس��ط روزانه ۵۰ تا 
۶۰ هزار بش��که نفت و به صورت تک محموله میعانات گازی به 

پتروناس مالزی فروخته است.
ع��الوه بر این، حض��ور و در اختیار گرفتن س��همی از طرح 
توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال فرانسه و رپسول 
اس��پانیا و مش��ارکت در طرح توس��عه میدان نفتی اسفندیار به 
عنوان یکی از میادین مش��ترک نفتی با عربس��تان س��عودی در 
خلیج ف��ارس، از مهمترین قراردادهای ش��رکت نفت ایران با این 
شرکت مالزیایی بود که به دلیل تحریم این قراردادها فسخ شد.

انرژی12
| یکشنبه | 2 آبان 1395 |

| شماره 4313 |

طوالنی ترین خط انتقال برق کشور افتتاح می شود
مجری طرح های انتقال نیروی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی از افتتاح خط انتقال برق نیروی 4۰۰ کیلوولت گتوند - 

مهر شازند دیروز با حضور رئیس جمهوری و وزیر نیرو در اراک خبر داد 
و گفت: این خط طوالنی ترین خط انتقال برق کشور است.

مهران گالبکش اف��زود: خط انتقال نی��روی 4۰۰ کیلوولت 
گتوند - ش��ازند به طول ۳٢٢ کیلومتر س��ه اس��تان خوزستان، 

لرستان و مرکزی را تحت پوشش دارد. وی افزود: این خط دارای 
دو دستگاه پس��ت 4۰۰ کیلو ولت در نیروگاه سد گتوند علیا در 
ابتدا و پس��ت ٢۳۰/4۰۰ کیلو ولت مهر ش��ازند در انتهای خط و 

دارای ۸٢۵ برج تک مداره و ٢۳ برج دومداره است. 

گالبکش بودجه ساخت و راه اندازی خط را یک هزار و ۱۰۰ 
میلی��ارد ریال عنوان کرد و اف��زود: تاریخ ابالغ پروژه نهم تیرماه 
سال ۱۳۸۳، تاریخ شروع عملیات اجرایی ۱۵ دی سال ۱۳۸۵ و 

تاریخ برقدار شدن آن ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳9۵ بوده است.

آگهى مفقودى
ســند كمپانى و برگ ســبز ســوارى ســايپا مدل 1389 به شــماره پالك 41-423د48 به 
شماره موتور3717550 و شماره شاسى S1422289197637 بنام آقاى خورشيدوند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ ســبز ســمند مدل 1392 به شــماره پالك 41 ايــران- 269م51  به شــماره موتور 
124K0256029 و شــماره شاســى DF638952 بنام آقاى مجيد ســاكى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

چون آقاى جليل فاطمى مالك خودرو پرايد به شــماره موتور 2445524 و شــماره شاسى 
S1412287479091 و شــماره شــهربانى 624ج26- ايران26 بعلت فقدان اســناد فروش 
درخواســت المثنى ســند مذكور را دارد چنانچه هركس ادعايى در مــورد خودروى مذبور دارد 
ظــرف مدت 10 روز به دايره حقوقى اين شــركت واقع در كيلومتر 15 جاده كرج مراجعه نمايد 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ سبز پژو به شماره پالك 161ى24- ايران 26 بنام على صميمى مقدم مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت دانشــجويى آقــاى محمــد رفيــع عالــى زهــى فرزنــد حكيم به شــماره دانشــجويى 
93641101070 رشــته آمــوزش ابتدايــى مقطع كاردانى از دانشــگاه آزاد ســراوان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شماره 95/167-سراوان

اصل كارت هوشــمند خودرو كاميونت يخچالدار سيســتم هيونداى تيپ كروس دى 4 آئى 
به شماره موتور 37912006279326 ، شماره شاسى 37911785007897 و شماره پالك 
84-434ع38 بــه نام عبدالباســط تاريك كار فرزند عبداهللا مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بندرعباس

اصل شناســنامه خودرو ســوارى سيســتم پــژو تيــپ 405SLX-TU5 به شــماره موتور 
پــالك 94- شــماره  و   NAAM31FC3CK364255 شــماره شاســى و   13991007373
345ط31 بــه نام احمد خفتــه دل فرزند عبدالرحمــن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. بندرعباس

اصل ســند كمپانى خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ 405SLX-TU5 به شــماره موتور 
پــالك 94- شــماره  و   NAAM31FC3CK364255 شــماره شاســى و   13991007373
345ط31 بــه نــام داوود پايمزد فرزنــد عبدالواحد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. بندرعباس
 

برگ ســبز اتومبيل سوارى پژو 405 مدل 1392 به شــماره انتظامى 862س26- ايران 
54 و شــماره موتور 124K0176498 و شماره شاســى NAAM01CA0DH402828 بنام 

مهدى ابوالحسينى هنزائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. يزد

برگ ســبز اتومبيل ســوارى پژو GLX 405 مدل 1383 به شــماره انتظامى 223 ص 87 
ايران 54 و شــماره موتور 12483138503 و شماره شاســى  83063722  بنام سيد حسن 

بخشايش مفقود گرديده و از رجه اعتبار ساقط مى باشد.  يزد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت دادرسى
خواهــان بانك قوامين با نمايندگى آقاى محمدعلى شــيروى دادخواســتى به طرفيــت 1- اصغر محمدى 2- 
مســعود محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 175/000/000 ريال بابت وجه چك و هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه تقديم شــوراى حل اختالف حوزه 26 شهرســتان يزد بنشانى يزد بلوار 22 بهمن نبش كوچه نهم ، نموده كه 
به كالســه 579/95 پرونده ثبت گرديده و وقت رســيدگى آن روز چهارشــنبه مورخ 95/9/10 ساعت 15/30 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امــور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2515
مدير دفتر شوراى حل اختالف حوزه 26 يزد

آگهى ابالغ
احتراماً بدينوســيله به آقاى قاسم شــبانپور فرزند غضنفر 2- خانم زهرا جعفرى بخشنده فرزند جواد فعالً 
مجهول المكان ابالغ مى گردد آقاى حســن پارســائيان فرزند رضا دادخواســتى بخواسته مطالبه وجه دو فقره چك 
به شــماره هاى 587807 به مبلغ هفت ميليون ريال و چك شــماره 587808 به مبلغ هفت ميليون ريال تقديم 
اين شــورا نموده كه پس از ثبت به كالســه شماره 9509983588400060 و شــماره بايگانى 950060 وقت 
رســيدگى ســاعت 8/30 مورخ 1395/9/14 تعيين گرديده لذا به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد و خوانده مى تواند با مراجعه به محل اين 
شورا واقع در يزد خيابان فرخى دادگسترى شهرستان يزد مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز رســيدگى در جلســه دادرسى حاضر شوند در صورت عدم حضور تصميمات مقتضى و شايسته اتخاذ مى 

گردد. م الف/2503
مسئول دفتر شوراى حل اختالف حوزه 4 يزد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف.
برابر راى شــماره 1395114418004003006-95/06/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات مالكانه بالمعارض اقاى حسن آزاد بوسنجين فرزند محتشم  در: 1- ششدانگ يكباب خانه 
و محوطــه بــه مســاحت 477/17 مترمربع به پالك فرعى 258 مجزى از 131 واقع در كياباد از ســنگ اصلى 18 بخــش 18 گيالن. به ادرس واقع 
در رحمت آباد- روســتاى كياباد  محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/07/17 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/08/2 
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آگهى اصالحيه
احتراماً نظر به اينكه در روزنامه شــماره 4304 مورخه 95/7/22 اســم آقاى شيخ محمد درزاده اشتباهاً شفيع محمد درزاده درج گرديده 

است كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
دبير شوراى حل اختالف شماره يك ايرانشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:مصطفى حضرت عينى فرزند على خوانده: مصطفى ناصرى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/7/26 خواهان فوق دادخواستى به 
طرفيت خوانده مصطفى ناصرى به شــرح خواســته مطالبه وجه به شعبه ششــم تقديم كه به شماره 950232 ثبت وبراى روز 1395/9/29 ساعت 
15:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــودخوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى دراين شعبه حضور بهم رساند بديهى است 

در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
 دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف استان قم

آگهي دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت کنسانتره توحيد شاهرود –
 در حال تصفيه (سهامي عام) شماره ثبت ١٩٥٥

مديران تصفيه: عليرضا علي محمدي – اسدا... بسطامي – رمضانعلي حيدري – 
علي اکبر متحدي – ناصر رشتي

بدينوسيله از کليه سهامداران گرامي شرکت منحله کنسانتره ميوه و توليد انواع آبميوه توحيد 
شاهرود دعوت بعمل مي آيد در روز دوشنبه مورخ ٩٥/٠٨/١٧ در ساعت ١٤ عصر روز 

دوشنبه که در محل سردخانه تشکيل ميگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: ١- تالوت چند از کالم ا... مجيد ٢- گزارش در مورد وضعيت کار ٣- با توجه به 
صدور برگ تشخيص ماليات به مبلغي بيش از سرمايه اوليه شما سهامداران توسط اداره امور مالياتي 
 و اعتراض به برگ تشخيص مذکور خواستار تمديد ماموريت مديران تصفيه بمدت يکسال ديگر

 (تا تاريخ ٩٦/٠٨/٣٠) ميباشد. 

پس از انتش��ار خبر بازگش��ت 
کــش ش��رکت ش��ل، غ��ول هلندی خـط 

انگلیسی به صنعت نفت ایران، 
این بار نوبت به غول فرانسوی، توتال رسید که حضورش 

در ایران پیش از برگزاری مناقصات نفتی نهایی شود.
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، درحالی 
از امض��ای قرارداد نهایی دو میلی��ارد دالری ایران و 
ش��رکت توتال فرانس��ه در یک پروژه الفین تا پایان 
امسال خبر داده است که این موضوع حضور دومین 
غ��ول نفتی جه��ان در ای��ران را پی��ش از برگزاری 

مناقصات نفتی نهایی می کند.
به گزارش ایسنا، عادل نژادسلیم درباره جزئیات 
امضای این قرارداد گفته است: با امضای این قرارداد، 
این ش��رکت فرانس��وی در یک پروژه الفینی پایین 
دس��تی صنعت پتروشیمی ایران مش��ارکت خواهد 

کرد که حداقل ٢ میلیارد دالر ارزش دارد.
ب��ا  ق��رارداد  امض��ای  وی همچنی��ن درب��اره 
ش��رکت های بین الملل��ی، اف��زود: تاکن��ون هف��ت 
تفاهم نامه با ش��رکت های معتبر بین المللی از جمله 
اروپایی مانند ش��رکت توتال فرانس��ه امضا کرده ایم. 
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، درباره زمان 
امض��ای قراردادهای نهایی و اجرای آنها نیز افزود: تا 
پایان امس��ال ٢ قرارداد نهایی امضا می شود که یکی 

از آنها با توتال است.
وی ادام��ه داد: با فراهم کردن مقدمات، قرارداد 

با شرکت دیگر نیز در ماه های آینده امضا می شود.
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، درباره 
مذاکره با دیگر ش��رکت های بین الملل��ی نیز گفت: 
برای اجرا و س��اخت پروژه های پتروشیمی به دنبال 

جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستیم.
پس از اجرا ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(، ایران و ش��رکت توتال فرانس��ه، تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند که براس��اس آن، توتال تمایل 
خود را برای س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی 

ایران اعالم کرد.
در ماه های اخیر، توتال اقدام به بررسی طرح های 
پتروش��یمی ایران و وضعیت دریاف��ت خوراک کرد. 
اکنون، طرح نهایی برای حضور در صنعت پتروشیمی 
کشورمان را مشخص کرده و قرار است، قرارداد نهایی 

با این شرکت به زودی امضا شود.
ای��ران تا س��ال ٢۰۱۵ ح��دود ۶۳ میلیون تن 
ظرفیت نصب شده پتروشیمی داشته است و در نظر 
دارد این رقم را تا سال ٢۰٢۰ به ۱۳۰ میلیون تن و 

سال ٢۰٢۵ به ۱۸۰ میلیون تن افزایش دهد.
ب��رای تحقق ای��ن اهداف، ب��ه ۵٢ میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نیاز است که بخش 

عمده آن باید از محل منابع خارجی تامین شود.
از س��وی دیگر بازگش��ت چراغ خاموش توتال 
به پارس جنوبی در حالی اس��ت که ابهامات فعالیت 
این شرکت فرانسوی در پارس جنوبی بعد از گذشت 
بیش از ۱۰ سال هنوز پابرجاست. عسلویه این روزها 
میزبان رفت و آمد مدیران و مهندسان شرکت نفتی 
توتال است. این شرکت فرانسوی که اخیراً به عنوان 
مشاور بین المللی ایران در پارس جنوبی مطرح شده، 
سابقه حضور در این میدان مشترک را هم در بخش 

ایرانی و هم در بخش قطری میدان دارد.
س��ابقه فعالیت ش��رکت نفتی توتال در میدان 
مش��ترک گازی پارس جنوبی به اوایل توس��عه این 
میدان باز می گردد. زمانی که این میدان در س��مت 
ایران دس��ت نخورده بود، شرکت فرانسوی توتال به 
عنوان مش��اور بین المللی ایران، ط��رح بلوک بندی 
پارس جنوب��ی را در س��مت ای��ران ارائ��ه داد. گفته 

می ش��ود در آن زمان، تعداد زی��ادی از متخصصان 
نفت کش��ورمان نس��بت به این ش��یوه بلوک بندی 
اعتراض کردند اما در نهایت نظر توتال پیاده س��ازی 
ش��د و امروز متخصصان کش��ورمان به این مس��ئله 
اذعان دارند که بلوک بندی پارس جنوبی در س��مت 
ای��ران برخ��الف بلوک بن��دی قطر، ناکارآم��د بود و 
موجب ش��د تا ما منابع بیش��تری از مخزن مشترک 

پارس جنوبی را از دست بدهیم.
پی��ش از آنکه توتال اقدام به طراحی بلوک بندی 
پارس جنوبی در سمت ایران کند، در زمان بلوک بندی 

این میدان مشترک در سمت قطر، جزو مشاوران این 
کش��ور بوده و اینکه حدود یک دهه بعد از مشارکت 
توتال و قطر، مس��ئوالن وقت کش��ورمان این شرکت 
فرانسوی را به عنوان مشاور خود انتخاب کردند جای 

سوال دارد.
مسعود درخشان استاد برجس��ته اقتصاد انرژی 
ای��ران در این خصوص گفت: ش��رکت توتال نقش��ه 
بلوک بندی پارس جنوبی را به گونه ای طراحی کرد که 
در نهایت به زیان ایران و به نفع قطر باشد و هم اکنون 
می بینیم که توت��ال در طراحی های اولیه به گونه ای 

طرح را به پیش برده که در نهایت اس��تحصال گاز از 
پارس جنوبی به نفع قطر باشد.

با این وج��ود، وزارت نفت باز هم ب��ا روی باز از 
پیشنهاد مدیران این ش��رکت فرانسوی برای حضور 
در پارس جنوبی استقبال کرده است و اکنون شرکت 
توتال به عنوان مش��اور بین المللی ای��ران در میدان 
مش��ترک گازی پارس جنوبی انتخاب ش��ده است. به 
گفته »محمد مشکین فام« مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس دلیل اصلی استفاده از این شرکت به عنوان 
مش��اور در پارس جنوبی، مطالع��ه و طرح ریزی برای 

جلوگیری از افت فشار و نگهداشت تولید است.
علی کاردر مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ایران 
 MOU پیش از این در مردادماه سال جاری از امضای
ب��ا توتال در پارس جنوبی به تس��نیم خبر داده بود و 
اذعان داش��ت: "یادداشت تفاهمی )MOU( اخیراً با 
شرکت توتال به امضا رسیده که برای انجام مطالعات 
ب��ر روی آزادگان جنوب��ی، پارس جنوبی و بلو ک های 

اکتشافی بوده است."
پایگاه خبری ترند نیز در روزهای اخیر گزارشی 
از وضعی��ت توس��عه پارس جنوبی منتش��ر کرده که 
در این گزارش ذکر ش��ده "شرکت توتال فرانسه به 
موجب یک قرارداد محرمانه مشغول مطالعه مجموع 

ذخایر میدان گازی پارس جنوبی است."
بازگشت چراغ خاموش توتال به پارس جنوبی در 
حالی است که ابهامات فعالیت این شرکت فرانسوی 
در پارس جنوبی بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز 
پابرجاس��ت و به جز مباحث مرب��وط به بلوک بندی، 
حتی در زمان حف��اری چاه های تولیدی فازهای ٢ و 
۳ پارس جنوبی، انتخاب نقاط مناسب برای حفاری ها 
و... نیز در تصمیمات این ش��رکت ابه��ام وجود دارد. 
برخی متخصصان صنعت نفت کش��ور در س��ال های 
اخیر عنوان کرده اند که درخصوص اینکه این شرکت 
فرانس��وی اطالعات ایران در پارس جنوبی را به طرف 

قطری می داد نیز شبهه وجود دارد.

 ارمنستان خواستار افزایش واردات گاز
از ایران شد

یک مقام ارشد ارمنی گفت، ارمنستان قصد دارد واردات 
گاز طبیع��ی از ای��ران را افزای��ش ده��د و در آینده نزدیک 

موافقتنامه ای در این زمینه با تهران به امضا خواهد رساند.
به گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه خبری آس��بارز، 
یک مقام ارش��د ارمنی گفت، ارمنس��تان قصد دارد واردات 
گاز طبیع��ی از ای��ران را افزایش ده��د و در آینده نزدیک 

موافقتنامه ای در این زمینه با تهران به امضا خواهد رساند.
ارمنس��تان در حال حاضر از طری��ق خط لوله ای که در 
سال ٢۰۰۸ احداث شده، ساالنه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
از ایران وارد می کند. در مقابل، روسیه ساالنه حدود ٢ میلیارد 
مترمکعب گاز به این کش��ور جنوب قفقاز صادر می کند. گاز 
ایران تاکنون به صورت رسمی از طریق یک نیروگاه حرارتی 
دولتی ارمنس��تان از ایران خریداری می شد. این نیروگاه در 

مقابل گاز خریداری شده به ایران برق صادر می کند.
به گفته آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در تهران، 
ایروان اخیرا پیشنهاد کرده که گاز بیشتری از ایران خریداری 
کند که برخی از آن ممکن است مجددا به گرجستان صادر 
شود. وی افزود، طرف ایرانی این پیشنهاد را پذیرفته است. 
تومانیان گفت: »اس��ناد مربوطه آماده ش��ده و پروژه هایی 
مطرح ش��ده اند و من فکر می کنم اگر اتفاق غیرمنتظره ای 

رخ ندهد، این قرارداد به امضا خواهد رسید.«
در اتفاق��ی مرتبط، دولت ارمنس��تان در ماه اوت اعالم 
کرده بود که ش��رکتی در زمینه انرژی تاسیس خواهد کرد 
که وظیفه آن واردات گاز از ایران خواهد بود. هنوز حجم گاز 
وارداتی از ایران اعالم نش��ده است. این خبر مدت کوتاهی 

پس از سفر وزیر انرژی ارمنستان به تهران اعالم شد.
تومانیان تاکید کرد روس��یه با ق��رارداد گازی ایران و 
ارمنستان مخالفت نخواهد کرد، زیرا »این قرارداد با منافع 
هیچ کشور دیگری در تضاد نیست... اسناد در آستانه توافق 

است و من مانعی در هیچ کدام از طرفین نمی بینم.«
حتی قبل از اقدام ای��روان برای افزایش واردات گاز از 
ایران، قرار بود ترتیبات فعلی سواپ گاز و برق بین ایران و 
ارمنس��تان پس از ساخت سومین خط انتقال برق بین دو 
کش��ور، به میزان قابل توجهی توسعه یابد. کار بر روی این 
خط انتقال برق ۱٢۰ میلیون دالری قرار اس��ت در س��ال 

٢۰۱9 به اتمام برسد.معاون وزیر نیرو عنوان کرد.

وجود ۵۴ میلیون مشترک آب و برق در کشور
معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی گفت: 

صنعت آب و برق در بکارگیری فناوری نوین پیشرو است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی در جلسه هم اندیشی 
درخص��وص برگزاری چهارمی��ن کنفرانس ملی داده های 
مکان��ی در مدیریت صنعت آب و برق به میزبانی اس��تان 
مرکزی که در وزارت نیرو برگزار ش��د، با بیان این مطلب 
افزود: اس��تفاده از دانش روز و خالقیت و نوآوری در امور، 

موجبات پیشرفت صنعت آب و برق را مهیا می سازد.
وی ادام��ه داد: انتقال تجربیات و عل��وم نوین مانند 
س��امانه GIS باید در سراس��ر ش��رکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو تس��ری یابد و همه شرکت ها ملزم به استفاده 
از آن شوند. دائمی با بیان اینکه ۳٢ میلیون مشترک برق 
و ٢٢ میلیون مش��ترک آب در کش��ور وجود دارد، گفت: 
خدمات وزارت نیرو جزو خدمات گسترده مردمی است و 
خدمات رس��انی ما در حوزه های آب و برق همواره باید با 

باالترین کیفیت و کمترین تلفات همراه باشد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
نیز در این جلس��ه گفت: ٢.۵ درصد زیرساخت آب و برق 

کشور متعلق به استان مرکزی است.
محمد اله داد با ارائه گزارش��ی از اماکن گردش��گری و 
ظرفیت های دانشگاهی استان مرکزی گفت: استان مرکزی 
مهد مفاخر و مشاهیر و زادگاه پدر علم زمین شناسی ایران 
اس��ت. وی با بیان اینکه چش��م انداز صنعت ب��رق ارتقای 
بکارگیری سیس��تم GIS و دستیابی به فناوری های نوین 
اس��ت، افزود: بروزرسانی شبکه با سیستم GIS مستمرا در 

دست اقدام است.
اله داد با اشاره به اینکه بهره گیری مطلوب از سیستم های 
مبتنی بر داده های مکانی در صنعت برق نیازمند مدیریتی 
توانمند و علمی است، افزود: براساس اطالعات دقیق و بروز 
تصمیم سازی در راستای اعتالی صنعت برق امکانپذیر است 
و برگزاری این کنفرانس ها نقش مهمی در پیش��برد اهداف 

صنعت برق دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران نیر در این 
جلسه گفت: سامانه GIS بسیار ارزشمند است و پردازش 
آن نق��ش تاثیرگ��ذاری در صنعت آب و ب��رق دارد. وی با 
ارائه گزارشی از برگزاری کنفرانس ملی داده های مکانی در 
مدیریت صنعت آب و برق در س��ال 94 به میزبانی استان 
مازندران گفت: در این کنفرانس ۱٢۰۰ نفر حضور داشتند 

و ٧۰۰ مقاله ارائه شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مانور صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کشور نیست

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: مانور 
صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کش��ور نیس��ت و باید به 

شدت از خام فروشی پرهیز شود.
محمدج��واد ایروانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در امتداد سایر سیاست های 
کلی و ناظر به ش��کوفایی و پویایی اقتصاد ملی در یک افق 
بلند است. وی افزود: اقتصاد مقاومتی، بنیاد پویایی اقتصاد 

ملی را بر تولید صادرات محور گذاشته است.
وی همچنی��ن اظه��ار داش��ت: در بنده��ای مختلف 
سیاس��ت اقتصاد مقاومتی به مقوله تکمیل زنجیره ارزش، 
تولید، برنامه ریزی برای تولید ملی متناسب با ظرفیت های 

صادراتی، ایجاد بازارهای صادراتی و... تاکید شده است.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: مانور 
ص��ادرات نفت خ��ام زیبنده اقتصاد کش��ور نیس��ت و باید 
به ش��دت از خام فروش��ی پرهیز ش��ود. وی با اعالم اینکه 
صادرات محصوالت گوناگون در کش��ور نیازمند نهادسازی 
اس��ت، افزود: ایجاد شورا برای فرآورده های نفتی، سیمان، 
محص��والت کش��اورزی، گیاه��ان دارویی، م��واد معدنی، 

تولیدات صنعتی و... در کشور ضرورت دارد.
ایروانی بیان داشت: تولید صادرات محور از رویکردهای 
اصلی اقتصاد مقاومتی و گره گشای رفع مشکالت اقتصاد 
کش��ور است. وی با اش��اره به اینکه اقتصاد مقاومتی ناظر 
به ش��کوفایی و پویایی اقتصاد ملی دریک افق بلند است، 
گفت: برجس��ته ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی 

تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه »تولید« هدف اصلی 
اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش بنیانی، بهره وری، اصالح 
الگوی مصرف، برون گرایی، تولید صادرات محور، اصالح نظام 

پولی و مالی و... از دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.

حضور دومین غول نفتی در ایران قطعی شد

بازگشتچراغخاموشتوتالبهپارسجنوبی

نماین��دگان مجل��س طرحی 
ل و دوفوریتی ب��رای حفظ کارت پتــــر

س��وخت ارائ��ه داده ان��د که 
موج��ب حف��ظ کارت جایگاه ه��ا و در نتیجه، تداوم 
کس��ادی کار قاچاقچیان و شبکه های قاچاق بنزین 
بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا ش��یوه عرضه 

این فرآورده نفتی خواهد شد.
ب��ه گزارش تس��نیم، ح��دود دو م��اه قبل )٢4 
مردادماه(، س��یدعلی ادیانی نایب رئیس کمیس��یون 
انرژی مجلس حذف کارت س��وخت را به ضرر منافع 
ملی دانس��ت و گفت: »فلسفه وجودی کارت سوخت 
تنها برای سهمیه بندی نبود؛ بلکه به منظور استفاده 
صحیح از س��وخت بوده و حذف کارت سوخت یعنی 
دامن زدن ب��ه قاچاق بنزین و تجوی��ز واردات بدون 
حس��اب و مهم تر از همه س��امانه کارت سوخت یک 

انباشت ملی تلقی می شود«.
این سخنان توسط نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس همزمان با بررس��ی پیشنهاد وزارت نفت در 
الیحه اصالحی��ه قانون بودج��ه 9۵ مبنی بر حذف 
بن��د »ح« تبص��ره ۱4 این قانون ک��ه دولت را ملزم 
ب��ه حفظ کارت س��وخت و عرضه مج��دد بنزین دو 
نرخی کرده بود، مطرح ش��د. هرچند این کمیسیون 
در هم��ان روزها با حذف این تبصره از قانون بودجه 
9۵ مخالفت کرد ولی نهایتا حدود یک هفته بعد )۳ 
ش��هریورماه(، جزئیات الیحه اصالحیه قانون بودجه 
9۵ ک��ه با تغییراتی به تصویب کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس رس��یده بود، در صحن مجلس مطرح 
ش��د و به صورت کامل به تصویب رسید و بند »ح« 

تبصره ۱4 این قانون مطابق با دیدگاه این کمیسیون 
غیرتخصصی مجلس در حوزه انرژی، حذف گردید.

بر همین اس��اس پیش بینی می ش��د که دولت 
به س��رعت با درخواست اکید بیژن زنگنه، وزیر نفت 
مبنی بر حذف کارت سوخت در عرضه بنزین موافقت 
کن��د و این کار عملیاتی ش��ود اما ای��ن امر تاکنون 
محقق نش��ده است و دولت در زمینه تصمیم گیری 
برای سرنوشت کارت س��وخت در حالت بالتکلیفی 
خاصی به س��ر می برد. دلیل اصلی این سردرگمی و 
بالتکلیفی دولت یازدهم، همان جمله کلیدی است 
که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه 
٢4 مردادماه به آن صراحتا اشاره کرده بود: »حذف 

کارت سوخت یعنی دامن زدن به قاچاق بنزین«.
در واقع، دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین 
است زیرا س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
مرکز پژوهش های مجلس و بس��یاری از کارشناسان 
اعتق��اد دارند که کارت س��وخت، مهمترین و موفق 
تری��ن اب��زار جلوگیری از قاچاق بنزین از س��ال ۸۶ 
تاکنون بوده اس��ت و ح��ذف آن رواج مجدد قاچاق 
به خصوص قاچاق س��ازمان یافته این فرآورده نفتی 
را به همراه خواهد داش��ت و اقدامی برخالف منافع 
ملی اس��ت زیرا همچنان تفاوت قاب��ل توجهی بین 
قیم��ت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده نفتی در 

کشورهای همسایه وجود دارد.

حال س��وال اصلی این اس��ت که چه باید کرد؟ 
آی��ا باید رون��د تدریجی ح��ذف کارت س��وخت در 
عرضه بنزین ک��ه از اوایل خردادماه 94 و همزمان با 
تک نرخی ش��دن این فرآورده نفتی آغاز ش��ده است، 
ادامه پیدا کند و عمال این کارت ها حذف شوند )همان 
اتفاقی که وزارت نفت به دنبال آن هست و در صورت 
ادام��ه روند فعلی و حتی ب��دون مصوبه دولت در این 
زمینه هم تا چند ماه آینده می تواند محقق شود( و در 
نتیجه، قاچاق بنزین افزایش یابد؟ یا اینکه مجلس بار 
دیگر دولت را مکلف به عرضه بنزین چندنرخی کند 
تا کارت سوخت حفظ شود؟ )چون وزارت نفت هیچ 
عالقه ای به این موضوع ندارد و نگران مفاسد ناشی از 
عرضه مجدد بنزین چند نرخی است و بر همین مبنا 
هم توانس��ت موافقت دولت و مجلس برای حذف بند 

»ح« تبصره ۱4 قانون بودجه 9۵ را جلب کند(
به نظر می رس��د، منطقی تری��ن و اجرای ترین 
راه ح��ل در این زمینه، راه حلی اس��ت ک��ه حداقل 
ش��رایط مدنظر طرفی��ن دعوا را تامی��ن کند یعنی 
هم کارت س��وخت به گونه ای حفظ شود که جلوی 
افزایش قاچاق بنزین را بگیرد و هم عرضه تک نرخی 
بنزی��ن تداوم پی��دا کند و نیاز به هی��چ تغییری در 
قیمت ی��ا ش��یوه عرضه بنزی��ن نباش��د؛ امری که 
دول��ت یازدهم بخصوص وزارت نفت هیچ تمایلی به 

اجرایش آنهم در آستانه انتخابات 9۶ ندارد.

طرحی که اوایل ش��هریورماه توس��ط ٢۰ نفر از 
نمایندگان مجلس با هدف حفظ کارت سوخت تهیه 
ش��ده اس��ت، می تواند رضایت طرفین ای��ن دعوا را 
تامین کند و در صورت تصویب آن، از قاچاق بنزین 
با استفاده از کارت های سوخت و بدون عبور از خط 
قرمزهای وزارت نفت یعنی تغییر در قیمت یا شیوه 
عرض��ه این فرآورده نفتی تا حدود زیادی جلوگیری 
خواهد ش��د. در متن این طرح دو فوریتی که توسط 
»حسینعلی حاجی دلیگانی« نماینده مردم شاهین 
شهر تهیه شده و حدود ۵۰ روز قبل به هیئت رئیسه 
مجلس تحویل داده ش��ده و قرار است در قالب یک 
تبصره به قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت 
مصرف س��وخت الحاق ش��ود، آمده اس��ت: »دولت 
مکلف اس��ت هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل 
به کلیه وس��ایل نقلیه با اس��تفاده از کارت سوخت 
خودرو عرضه کند و مجاز اس��ت برای جلوگیری از 
اس��تفاده از کارت جایگاه و مح��دود کردن این نوع 
از کارت ه��ا و ترغی��ب مصرف کننده به اس��تفاده از 
کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و 

سیاست های انگیزشی استفاده کند«.
با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا 
کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت 
یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین 
معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار 

مشکل است و علی رغم سود اقتصادی باالیی که دارد، 
همچنان بسیار محدود باقی خواهد ماند.

ماجرا از این قرار اس��ت که با اجرای طرح عرضه 
بنزین با اس��تفاده از کارت سوخت در سال ۸۶، قاچاق 
عمده این فرآورده نفتی که از مبدأ و صرفاً با واسطه گری 
جایگاه های سوخت صورت می گرفت، تقریبا متوقف شد 
و در نتیجه، قاچاق بنزین در س��ال های اخیر به حدود 
صفر رسید زیرا کل بنزین ارسالی از پاالیشگاه باید در 
مخزن جایگاه، تخلیه و از طریق نازل ها خارج می ش��د 
و با توجه به ظرفیت های س��امانه هوش��مند سوخت، 
اطالعات سوخت گیری و فروش بنزین در جایگاه ثبت 
شده و چنانچه میزان دریافت بنزین در جایگاه با میزان 
ثبت شده در س��امانه هوشمند سوخت برابر نبود، این 

تخلف قابل ردیابی بود.
در ش��رایط فعل��ی ه��م اگ��ر صرفا ب��ا تصویب 
طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت س��وخت، 
نگرانی ه��ای موج��ود درباره حف��ظ کارت جایگاه ها 
برطرف ش��ود و این کارت ها ماندگار ش��وند، همان 
ش��رایط قبل��ی برقرار خواه��د ب��ود و قاچاقچیان و 
شبکه های قاچاق بنزین نمی توانند فعالیت گسترده 

خود در این زمینه را مجددا آغاز کنند.
ب��ا حفظ کارت جایگاه ها، اگ��ر افرادی به دنبال 
ارسال تانکر خارج شده از پاالیشگاه نفت به سمت مرز 
با هدف قاچاق باش��ند، الزاما باید محموله تانکر را در 
مخزن جایگاه تخلیه کنند و از طریق نازل ها، مجدداً 
بارگی��ری نمایند و این در حالی اس��ت که اطالعات 
فروش بنزین و همچنین میزان کل بنزین درخواستی 

آن جایگاه ثبت شده و قابل مقایسه است. 

بهارستانی ها مطرح کردند
طرح کم هزینه و موثر مجلس برای حفظ مهمترین مانع قاچاق بنزین


