كٜؼز ٛلز دس ٗؼيش ثبٜٓذُي خٞد دس يي هشُ ٙزؿش ٠سٝص١بي دشكشاص ٛ ٝـيجي سا ػذشي ًشد ٟاػز؛ اٗب ثي ؿي اٝع
اػشالي خٞد سا طي ػ ٠ػبّ ُزؿش ٝ ٠دس دٓٝز سذثيش  ٝاٗيذ سؼشثً ٠شد ٟاػز.
اكضايؾ ثيؾ اص  5.1ثشاثشي ٗيبِٛي ٚسٓٞيذ ٛلز ُ ٝبص ٗ ٝيؼبٛبر ُبصي اص اثشذاي ؿشٝع ثً ٠بس دٓٝز يبصد ٖ١سب دبيبٙ
ػبّ ُزؿش ، ٠اكالح ػبخشبس هشاسداد١ب  ٝسحون ثخؾ ػ٘ذ ٟاي اص ا١ذاف سٞػؼ ٠اي ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙدس هبٓت
سلب٘١بر  ٝسٞاكوٜبٗ١ ٠بي ػذيذ ،اكششبح  55كبص اػشبٛذاسد دبسع ػٜٞثي دس دٓٝز يبصد ٠ً ٖ١ثيؾ اص ٛي٘ي اص سؼذاد
كبص١بي ث٢ش ٟثشداسي ؿذ ٟطي  02ػبّ ُزؿش ٠اػز ،اكضايؾ  0ثشاثشي ٗيضا ٙكبدسار ٛلز خبٕ ٘١ ٝچٜي ٚاكضايؾ 3
ثشاثشي سٓٞيذ اص ٗيذا١ ٙبي ٗـششى ؿشة ًبس ،ٙٝح٘بيز اص سٓٞيذ ًبالي ثبًيليز داخٔي دس چبسچٞة اهشلبد
ٗوبٗٝشي  ٝسٞاٜ٘ٛذػبصي دي٘بٌٛبسا ٙايشاٛي ،اػشاي طشح آٗبى  ٝػ٘غ آٝسي سٝصاٛ ٠ٛضديي ثٗ 8 ٠ئيٗ ٙٞششٌٗؼت
ُبص١بي ٘١شا ٟدس ٗيبديٛ ٚلشي خٞصػشب ٠ٛٞ٘ٛ ،ٙثبسصي اص اهشذاس كٜؼز ٛلز دس دٓٝز يبصد ٖ١اػز.
اصالح قشاسدادّب ٍ ببص ؿذى دسّبي صٌعت ًفت بِ سٍي ػشهبيِ گزاساى خبسجي
ثب آؿبص ثً ٠بس دٓٝز يبصد٘١ ٝ ٖ١ضٗب ٙثب دػشبٝسد١بي اي ٚدٓٝز دس ٗؼيش دػشيبثي ث ٠ثشٛبٗ ٠ػبٗغ ٗـششى ً ٠ث٠
ػٜٞاٛ ٙوط ٠ػطق سٞػؼ ٠ػيبػي ايشاٗ ٙطشح اػز ،ػبصًٝبس١بي كٜؼز ٛلز ايشاٛ ٙيض دػشخٞؽ سـييشار صيبدي ؿذ
 ٝثب ثبص ؿذ ٙدس١بي اي ٚكٜؼز ٗؼظٖ ث ٠سٝي ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخبسػي ،سٛٝذ سٓٞيذ  ٝسٞػؼ ٠ؿشبة ثيـششي ديذا ًشد.
ػيبػز ٝصاسر ٛلز دس اكالح هشاسداد١ب  ٝسؼشيق ٗذّ ػذيذ ي اص هشاسداد١ب ثبػض ؿذ سب سٛٝذ ػزة ٗـبسًز خبسػي
ػشػز ثيـششي يبثذ  ٝاص اي ٚسِ١زس ض٘ ٚاٛشوبّ كٜبٝسي  ٝسؼشث ٠سٝص ؿشًز ١بي ثشسش كٜؼز ٛلز ػ٢ب ،ٙثب كشاٖ١
ؿذ ٙػشٗبي ٠الصٕ ،صٗي ٠ٜثشاي ديـجشد ا١ذاف سٞػؼ ٠اي كٜؼز ٛلز  ٝثٝ ٠يظ ٟاكضايؾ سٓٞيذ اص ٗيبديٗ ٚـششى
كشا ٖ١ؿٞد.
اص اي ٚسِ١زس ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙطي يي ػبّ ُزؿشٞٗ ،٠اكوشٜبٗ١ ٠ب  ٝسلب٘١بر سٞػؼ ٠اي ٗشؼذدي ثب ؿشًز
١بي طشاص ا ّٝكٜؼز ٛلز دس ػ٢بٜٗ ٙؼوذ ػبخز  ٝسٞاٛؼز دغ اص ػجٞس اص دٝساٛ ٙلؼِيش سحشيٖ ١ب ،كٜؼز ٛلز
ًـٞسٗب ٙسا ثٗ ٠ؼيش اكٔي خٞد ٝاسد ػبصد.
ا٘١يز ػوذ اي ٚسلب١ ٖ١ب  ٝسٞاكوبر ث ٠حذي اػز ً ٠ثُ ٠لش ٠ثيظ ٙص٠ِٜٛ؛ ٝصيش ٛلز دٓٝز يبصدٗ ،ٖ١ي سٞاٛذ سب
يٌلذ ١ضاس ؿـْ ٗٓٞذ دس ًـٞس ايؼبد ًٜذ  ٝاص ايٜٗ ٚظش ثخؾ ػ٘ذ ٟاي اص ثبس اؿشـبٓضايي دس ًـٞس سا كٜؼز ٛلز ث٠
دٝؽ خٞا١ذ ًـيذ.
 تفبّوٌبهِ ػِ جبًبِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ،صيوٌغ ٍ تَسبَ كوپشػَس ًفت)(OTC؛ اسديبْـت :59ثش ٗجٜبي اي ٚسلبٗ ٖ١ـششىٞٛ ،ػبصي ٗبؿي ٚآالر دٝاس ٗٞػٞد دس ٜٗبطن ػ٘ٔيبسي ،دباليـِب٢١ب ٝ
ٗشاًض  ٝػبخز سٞسثي٢ٜبي ثب ظشكيز ػذيذ ث ٠اي 0 ٚؿشًز كؼبّ دس كٜؼز ٛلز سػيذ.

 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت صاسٍبظًفت سٍػیِ؛ تیش  :59ثش دبي ٠اي ٚيبدداؿز سلبٖ١ٗوشس ؿذ اي ٚؿشًز سٝػي ثب ٗطبٓؼٗ 0 ٠يذا ٙدبيذاس ؿشة  ٝآثب ،ٙديـ٢ٜبد١بي خٞد سا دس خلٞف اكضايؾ
ضشيت ثبصيبكز ٛلز دس ايٗ ٚيذا١ ٙب اسائًٜ ٠ذ.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت هلي ًفت اًذًٍضي (پشتبهیٌب)؛ هشداد  :59ثشاػبع ايٚسلبٜ٘١بٗٗ ٠وشس ؿذ ٗيذا١ ٙبي آثشي٘ٞس ٜٗ ٝلٞسي ايشا ٙاص ػٞي ؿشًز اٛذٛٝضيبيي ٗٞسد ٗطبٓؼ ٠هشاس ُيشد.
-

تَافقٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت تَػعِ صٌعت ًفت ٍ گبص پشؿیب؛ هْش  :59اي ٚسٞاكوٜبٗ،٠
ٛخؼشي ٚسٞاكن ثش ٗجٜبي ٗذّ ػذيذ هشاسداد١بي ٛلشي ايشا ٙاػز ً ٠ثب ١ذف سٞػؼٗ ٠يذا١ ٙبي يبسا،ٙ
ٗبس ٙٝثِٜؼشبًٞ ،ٙدبّ آػ٘بسي ًٞ ٝدبّ ثِٜؼشب ٙاٗضب ؿذ.

-

تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت تبت ًفت سٍػیِ؛ هْش  :59اي ٚسلبٜ٘١بٗ ٠ثب ٗٞضٞع
ٗطبٓؼٗ ٠يذاٛ ٙلشي دٔ١شا ٙثب ؿشًز سبر ٛلز سٝػي ٠اٗضب ؿذ ٟاػز.

-

تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت لَك اٍيل سٍػیِ؛ هْش  :59دس اي ٚيبدداؿز سلب،ٖ١
ٗطبٓؼٗ 0 ٠يذاٛ ٙلشي ٜٗلٞسي  ٝآة سي٘ٞس ٓحبظ ؿذ ٟاػز.

 تَافقٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ كٌؼشػیَهي هتـکل اص ؿشكت ّبي تَتبل (ساّبشكٌؼشػیَم) CNPC ،چیي ٍ پتشٍپبسع؛ آببى  :59اي ٚسٞاكوٜبٗ ٠دس ساػشبي سٞػؼ ٠كبص  55دبسع ػٜٞثي
اٗضب ؿذ ٝ ٟطي آٗ ٙوشس ؿذ سٓٞيذ سٝصاٗ 5.8 ٠ٛئيبسد كٞر ٌٗؼت ُبص اص ايٗ ٚيذا ٙاص ػبّ ٗ 0202يالدي
ٗطبثن ثب  5311خٞسؿيذي ػ٘ٔيبسي ؿٞد.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت دٍلتي ًفت ٍ گبص لْؼتبى ()PGNiG؛ آببى  :59ثباٗضبي اي ٚيبدداؿز سلبٗ ٖ١طبٓؼٗ ٠يذاٛ ٙلشي ػٗٞبس ث ٠يي ؿشًز ٓ٢ؼشبٛي ػذشد ٟؿذ.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت ًشٍطي دياىاٍ ()DNO؛ آببى ٗ :59طبٓؼٗ ٠يذاٛ ٙلشيچٞٗ ٠ِٜٓٞضٞع اي ٚسلبٜ٘١بٗ ٠اػز.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت گبصپشٍم ًفت سٍػیِ؛ آرس  :59ثش ٗجٜبي اي ٚسلبٜ٘١بٗ٠ٗطبٓؼٗ 0 ٠يذاٛ ٙلشي چـ٘٠خٞؽ  ٝچ ٠ِٜٓٞث ٠اي ٚؿشًز سٝػي ػذشد ٟؿذ.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت هلي ًفت تبيلٌذ ( ،)PTTEPآرس  :59ثب اٗضبي ايٚسلبٜ٘١بٗٗ ،٠طبٓؼ ٠ػٗ ٠يذا ٙچ ،٠ِٜٓٞدآذشي  ٝثالّ دس دػشٞس ًبس اي ٚؿشًز سبئٜذي هشاس ُشكز.

 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت اًگلیؼي ّلٌذي ؿل؛ آرس  :59ثش ايٗ ٚجٜب ٗطبٓؼ0 ٠ٗيذاٛ ٙلشي آصادُب ٝ ٙيبدآٝساٗ ٝ ٙيذاُ ٙبصي ًيؾ دس دػشٞس ًبس اي ٚؿشًز اسٝدبيي هشاس ُشكز.
 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي ًفت ايشاى ٍ ؿشكت گؼتشؽ اًشطي پبػبسگبد؛ بْوي هبُ  :59اٗضبي ايٚسلب ٖ١ثب ١ذف ٗطبٓؼٗ ٠يذا١ ٙبي ػليش ،ػٞػِٜشد  ٝػذ٢ش كٞسر ُشكش ٠اػز.
-

تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي هٌبطق ًفتخیض جٌَة ٍ كٌؼشػیَم پشگغ هتـکل اص  ١١ؿشكت اسٍپبيي،
كبًبدايي ،آػیبيي ٍ داًـگبُ صٌعتي ؿشيف؛ آرس ٛ :59خؼشي ٚسلبٖٛ١بٗ ٝ ٠هشاسداد ٗحشٗبِٛي ثش اػبع
ٗذّ ػذيذ هشاسدادي ؿشًز ٗٔي ٜٗبطن ٛلشخيض ػٜٞة ًٗ ٠طبٓؼٗ 0 ٠يذاً ٙشٛغ (ٗخبص ٙآػ٘بسي ،دبثذٝ ٟ
خبٗي)  ٝؿبدُبٗ( ٙخبص ٙآػ٘بسي  ٝثِٜؼشب )ٙسا ١ذف هشاس داد ٟاػز.

-

تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي هٌبطق ًفتخیض جٌَة ٍ ؿشكت ؿلوبشطُ؛ آرس  :59اي ٚسلبٜ٘١بٗ ٝ ٠هشاسداد
ٗحشٗبِٛي ثب ١ذف ٗطبٓؼ ٠ػٗ ٠خض ٙآػ٘بسي ،ثِٜؼشب ٝ ٙخبٗي ٗيذا ٙسٍػليذٗ ،خض ٙآػ٘بسي ٗيذاٙ
دبسػي ٗ 0 ٝخض ٙآػ٘بسي  ٝثِٜؼشبٗ ٙيذا ٙؿبدُب ٙاٗضب ؿذ.

 تفبّوٌبهِ ؿشكت هلي هٌبطق ًفتخیض جٌَة ٍ ؿشكت تبت ًفت سٍػیِ :ثش ٗجٜبي اٛؼبٕ ٗطبٓؼبرسٞػؼٗ ٠خبص ٙآػ٘بسي  ٝثِٜؼشبٗ ٙيذا ٙؿبدُب ٙثشٛبٗ ٠سيضي ؿذ ٟاػز.
پبسع جٌَبي ،بشگ بشًذُ دٍلت يبصدّن
ٗيذاٗ ٙـششى دبسع ػٜٞثي ،سج ٔٞس ػضٕ  ٝاساد ٟدس كٜؼز ٛلز ايشا ٝ ٙثشٍ ثشٛذ ٟدٓٝز يبصد ٖ١دس ؿٌٞكبيي كٜؼز
ٛلز اػز.
ا٘١يز ايٗ ٚيذاٗ ٙـششى ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙثضسُششيٗ ٚخضُ ٙبصي ًـٞس  ٠ً-ث ٠س٢ٜبيي ٛي٘ي اص رخبئش ُبص طجيؼي ايشاٙ
سا دس خٞد ػبي داد ٟاػز ٝ -ػ٢بٗ ٙطشح اػز ث ٠حذي اػز ً ٠ثخؾ ٗ٘٢ي اص ثشٛبٗ١ ٠بي سٞػؼ ٠اي ؿشًز ٗٔي
ٛلز ايشا ٙث ٠آ ٙاخشلبف يبكش ٠اػز.
ثش اػبع آخشي ٚثشآٝسد١بي اٛؼبٕ ؿذ ،ٟحؼٖ رخيش ٟدسػبي ُبص اي ٚثخؾ حذٝد  5,40سشئيٗ ٙٞششٌٗؼت سخ٘يٚ
صدٗ ٟي ؿٞد ٘١ ٝچٜي ٚداساي رخيش ٟاي ثبٓؾ ثش ٗ 51ئيبسد ثـٌٗ ٠يؼبٛبر ُبصي اػز.
ديؾ ثيٜي ٗي ؿٞد ثب سٞػؼً ٠بْٗ كبص١بي سؼشيق ؿذ ٟدس دبسع ػٜٞثي ،ظشكيز سٓٞيذ ُبص اص ايٗ ٚيذاٗ ٙـششى ث٠
ثيؾ اص ٗ 822ئيٗ ٙٞششٌٗؼت دس سٝص ٗ ٝيؼبٛبر ُبصي اكض ٙٝثش يي ٗئي ٙٞثـٌ ٠دس سٝص ثشػذ ً ٠ايٞٗ ٚضٞع دس
ساػشبي سٌٔيق اكضايؾ سٓٞيذ ٛلز ُ ٝبص (ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗحٞس١بي سخللي اهشلبد ٗوبٗٝشي دسحٞصٛ ٟلز ُ ٝبص)
خٞا١ذ ثٞد.

اُشچ ٠سٛٝذ سٞػؼ ٠ايٗ ٚيذا ٙػظيٖ ُبصي دس دٝسا ٙسحشيٖ ١ب ثب اٗب  ٝاُش١بي صيبدي ٗٞاػ ٠ؿذ ٟثٞد ،اٗب ثب ؿشٝع ث٠
ًبس دٓٝز سذثيش  ٝاٗيذ ،دػشيبثي ث ٠ثخؾ ػ٘ذ ٟاي اص ا١ذاف سٓٞيذي اص ايٗ ٚيذاُ ٖ٢ٗ ٙبصي ٗحون ؿذ.
ث٢ش ٟثشداسي اص  8كبص اػ٘ي ٗ( 02 ٝ 02 ،51 ،58 ٝ 51 ،51 ٝ 51 ،50ؼبدّ  55كبص اػشبٛذاسد) طي  3ػبّ ُزؿش٠ً ٠
ػ٢ـي  0.1ثشاثشي دس سٓٞيذ ُبص دبسع ػٜٞثي سا ث٘١ ٠شا ٟداؿز ،ثخؾ ٗ٘٢ي اص ًبسٛبٗٞٗ ٠كن دٓٝز يبصد ٖ١دس
كٜؼز ٛلز سا ث ٠خٞد اخشلبف داد ٟاػز؛ چشا ً ٠ػال ٟٝثش ايؼبد اؿشـبّ ،سكغ ٗـٌْ ً٘جٞد ُبص دس كلْ صٗؼشبٝ ٙ
اٌٗب ٙكبدسار ُبصٗ ،يؼبٛبر ُبصي  LNG ٝثً ٠ـٞس١بي ديِش سا ٛيض كشاٗ ٖ١ي ػبصد؛ اي ٚدس حبٓي اػز ً ٠اكششبح
طشح سٞػؼ ٠كبص١بي  51 ٝ 51دبسع ػٜٞثي ث ٠س٢ٜبيي دسآٗذصايي ٗ 02ئي ٙٞدالسي ثشاي ًـٞسٗب ٙث ٠اسٗـب ٙخٞا١ذ
آٝسد.
گبم بلٌذ ؿشكت هلي ًفت دس اكتـبف ٍ تَلیذ ّیذسٍكشبَسّب
ًـق  11سشئي ٙٞكٞر ٌٗؼت ُبص ٗ 51 ٝئيبسد ثـٌٛ ٠لز دسػب سب دبيب ٙدي ٗب ٟػبّ ٗ 11جيً ٚبسٛبٗ ٠دسخـبٙ
اًشـبف دس ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙاػز.
ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا٘١ ٙچٜي ٚسٞاٛؼش ٠اػز طي چٜذ ػبّ ُزؿش ٠ث ٠ثخؾ ػ٘ذ ٟاي اص ا١ذاف سٓٞيذي خٞد ػبٗ٠
ػْ٘ ثذٞؿبٛذ؛ ث ٠طٞسي ًٗ ٠يضا ٙسٓٞيذ سٝصاٛ ٠ٛلز خبٕ اص ٗ 0.11ئي ٙٞثـٌ ٠دس ػبّ  10ث ٠حذٝد ٗ ,ئي ٙٞثـٌ٠
دس اٝاخش ػبّ  11اكضايؾ يبكش ٠اػز.
ٗيضا ٙسٓٞيذ سٝصاُ ٠ٛبص اص ٗيبديً ٚـٞسٗبٛ ٙيض اص ٗ ,12ئيٗ ٙٞششٌٗؼت دس ػبّ  10ثٗ 8,2 ٠ئيٗ ٙٞششٌٗؼت
اكضايؾ يبكش ٠اػز ً ٠اص اي ٚسِ١زس سٓٞيذ اص ٗيذاٗ ٙـششى دبسع ػٜٞثي ثب ػ٢ـي ٛضديي ث 0.1 ٠ثشاثش اص سهٖ 0,2
ٗئيٗ ٙٞششٌٗؼت دس سٝص ثٗ 112 ٠ئيٗ ٙٞششٌٗؼت سػيذ ٟاػز؛ ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙدس ػي ٚحبّ سٞاٛؼش ٠اػز
طي ٘١يٗ ٚذر سهٖ سٓٞيذ سٝصاٗ ٠ٛيؼبٛبر ُبصي دبسع ػٜٞثي سا اص ١ 301ضاس ثـٌ ٠دس ػبّ  10ث١ 182 ٠ضاس ثـٌ٠
اسسوب د١ذ.
اكضايؾ سٓٞيذ ٛلز خبٕ ٗيذا١ ٙبي ٗـششى ٛيض اص ١ 58,ضاس ثـٌ ٠دس سٝص دس ػبّ  10ث ٠سهٖ ١ 382ضاس ثـٌ ٠دس
ػبّ  ،11ثشٍ ثشٛذ ٟديِشي ثشاي دٓٝز حؼ ٚسٝحبٛي اػز.
صبدسات  ٢بشابشي ًفت خبم دس پؼببشجبم
ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙدس اداٗ ٠ػيبػز ١بي خٞد سٞاٛؼز دس دؼبثشػبٕ ث ٠سهٖ كبدسار سٝصاٗ 0 ٠ٛئي١ 181 ٝ ٙٞضاس
ثـٌٛ ٠لز ٗ ٝيؼبٛبر ُبصي دػز يبثذ ً 0 ٠ثشاثش ثيـشش اص صٗب ٙهجْ اص ثشػبٕ اػز.
اُشچ ٠ػ٘ذ ٟخشيذاساٛ ٙلز ايشاٗ ٙـششيب ٙآػيبيي ١ؼشٜذ ،اٗب سٝصا ٠ٛچيضي دس حذٝد ١ 122ضاس ثـٌٛ ٠لز ٛيض ث٠
ٗـششيب ٙاسٝدبيي كشٝخشٗ ٠ي ؿٞد؛ اي ٚدس حبٓي اػز ًٗ ٠ـششيب ٙآػيبيي ث ٠ػٜٞا ٙػ٘ذ ٟخشيذاساٛ ٙلز ًـٞسٗب،ٙ
سٝصاٛ ٠ٛضديي ث ٠يي ٗئي١ 1,2 ٝ ٙٞضاس ثـٌٛ ٠لز اص ايشا ٙدسيبكز ٗي ًٜٜذ  ٝثب سٞػ ٠ث ٠اي ٠ٌٜآػيب ثضسُششيٚ

ٗلشف ًٜٜذ ٟاٛشطي ػ٢ب ٙاػز ،اٞٓٝيز ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙثشٗجٜبي كبدسار  13دسكذي ٛلز سٓٞيذي ث ٠ايٚ
ٜٗطو ٠هشاس ُشكش ٠اػز.
دس ػي ٚحبّ سًٞسد كبدسار سٝصاٗ 8 ٠ٛئي ٙٞثـٌٛ ٠لز اص طشين ٛ 8لشٌؾ دس ػبّ ُزؿش ٠دس ؿشًز دبيب١ ٠ٛبي
ٛلشي ايشا ٙث ٠طجز سػيذ ً ٠ػٜذ اكشخبس ديِشي ثشاي دٓٝز سذثيش  ٝاٗيذ اػز.
افضايؾ ػِ بشابشي تَلیذ اص هیذاى ّبي ًفتي هـتشك غشة كبسٍى
سٞػؼٗ ٠يذا١ ٙبي ٗـششى ؿشة ًبس ٙٝث ٠دٓيْ ٘١ذٞؿبٛي ٜٗبثغ ١يذسًٝشثٞسي آ ٙثب ًـٞس ػشام ،يٌي ديِش اص
ا١ذاف ٗ ٖ٢سٞػؼ ٠اي دس ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙاػز ً ٠ظشكيز سٓٞيذ ٛلز خبٕ ًـٞس سا ث ٠طٞس چـِ٘يشي اكضايؾ
دادٞٗ ٝ ٟػت سوٞيز ػبيِبً ٟـٞس دس ثبصاس١بي ثي ٚآ٘ٔٔي اٛشطي خٞا١ذ ؿذ.
ثش اػبع ١ذفُزاسي اٛؼبٕ ؿذ ،ٟسب ػبّ  5311سٓٞيذ ٛلز خبٕ اص ٗيذا١ٙبي ٗـششى ؿشة ًبس ٙٝؿبْٗ دٜغ ٗيذاٙ
آصادُب ٙؿ٘بٓي ،آصادُب ٙػٜٞثي ،يبسا ٙؿ٘بٓي ،يبسا ٙػٜٞثي  ٝيبدآٝسا ٙثب ظشكيز ٛلز دسػبي ٗ 1,ئيبسد ثـٌ ،٠ث٠
١ 122ضاس ثـٌ ٠دس سٝص اكضايؾ ٗي يبثذ؛ ثب ايٝ ٚػٞد ٛوط ٠اٝع طشح ١بي سٞػؼ ٠اي ٗيذا١ ٙبي ٛلشي ؿشة ًبس ٙٝسا
ٗي سٞا ٙدس اكششبح كبص ٛخؼز ػٗ ٠يذاٛ ٙلشي يبدآٝسا ،ٙآصادُب ٙؿ٘بٓي  ٝيبسا ٙؿ٘بٓي ػؼشؼً ٞشد.
سئيغ ػ٘ٞ٢سي سٝص يٌـٜج 03( ٠آثبٗ ٙب )5311 ٟث ٠كٞسر ٘١ضٗب ٙكبص١بي ٛخؼز ٗيذا١ ٙبي ٛلشي يبدآٝساٝ ٙ
آصادُب ٙؿ٘بٓي  ٝطشح سٞػؼ ٠يبسا ٙؿ٘بٓي سا اكششبح ًشد  ٝطي آ ٙثشداؿز سٝصا ٠ٛاص ٗيذا١ٙبي ؿشة ًبس ٙٝث ٠ثيؾ
اص ١ 012ضاس ثـٌ ٠دس سٝص سػيذ.
سٞػؼ١ ٠ش ػٗ ٠يذا ٙيبدآٝسا ،ٙآصادُب ٙؿ٘بٓي  ٝيبسا ٙؿ٘بٓي ،دس هبٓت هشاسداد١بي ثيغ ٗشوبثْ كٞسر ُشكش ٠اػز ً٠
دس ايٗ ٚيب ،ٙسٞػؼ ٠كبص ٛخؼز طشح سٞػؼ ٠يبدآٝسا ٙثب ػٗ ٠ئيبسد دالس ػشٗبيُ ٠زاسي دس دػشٞس ًبس ؿشًز
ػبيٜٞدي چي ٚهشاس داؿش ٝ ٠سٞػؼ ٠كبص ٛخؼز طشح سٞػؼ ٠آصادُب ٙؿ٘بٓي ثب ٗ 0ئيبسد ٗ 112 ٝئي ٙٞدالس ثب
سا١جشي ؿشًز ٗٔي ٛلز چي )CNPC( ٚث ٠ػشاٛؼبٕ سػيذ ٟاػزٗ .يذا ٙيبسا ٙؿ٘بٓي  ٖ١ثب سه٘ي ً٘شش اص 122
ٗئي ٙٞدالس  ٝاص ػٞي ؿشًز ٛلز ُ ٝبص دشؿيب سٞػؼ ٠داد ٟؿذ ٟاػز.
سٞػؼٗ ٠يذا١ ٙبي ؿشة ًبس ٙٝث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص سئٞع سٞػؼ ٠اي ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙثب هذسر ديِيشي ٗي ؿٞد ٝ
دػشبٝسد١بي هبثْ سٞػ٢ي سا ٛيض ث٘١ ٠شا ٟداؿش ٠اػز؛ دػشيبثي ث ٠سًٞسد ١ 322ضاس ثـٌ ٠اي ظشكيز ثشداؿز سٝصا٠ٛ
اص ٗيذا١ ٙبي ٗـششى ؿشة ًبس ٙٝدس حبٓي كٞسر ٗي ُيشد ًٗ ٠يضا ٙسٓٞيذ اص ايٗ ٚيذا١ ٙب دس سيشٗب ٝ 10 ٟدس ثذٝ
آؿبص ثً ٠بس دٓٝز سذثيش  ٝاٗيذ حذٝد ١ 12ضاس ثـٌ ٠دس سٝص ثٞد ٟاػز.
َّاي پبكّ ،ذيِ دٍلت تذبیش ٍ اهیذ بِ هشدم خَصػتبى
اػشاي كبص د ٕٝطشح ػ٘غ آٝسي ُبص١بي ٘١شاٛ ٟلز دس خٞصػشب ،ٙيٌي اص ثضسُششي ٚدػشبٝسد١بي ؿشًز ٗٔي ٛلز
ايشا ٙدس دٝسا ٙدؼبثشػبٕ اػز ًُ ٠بٕ ثضسُي دس ساػشبي دبًؼبصي ٞ١اي اٞ١اص  ٝخٞصػشب ٙث ٠ؿ٘بس ٗي سٝد.

اُشچٗ ٠ؼشكي طشح آٗبى ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ؿبخق سشي ٚاهذاٗبر صيؼز ٗحيطي ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙاص هذٗشي
ثيؾ اص يي د ٠١ثشخٞسداس اػز ،اٗب ث ٠دٓيْ ٝهٞع سحشيٖ ١ب ثب ٗٞاٛغ صيبدي سٝث ٠س ٝؿذ ٟثٞد ً ٠خٞؿجخشب ٠ٛدس دٝساٙ
دؼبثشػبٕ ثب سكغ ٗٞاٛغ حضٞس ؿشًز ١بي كبحت ٛبٕ دس اي ٚحٞص ،ٟايٗ ٚـٌْ سكغ ؿذ  ٝاص اي ٚسِ١زس دس دٓٝز
سذثيش  ٝاٗيذٞ١ ،اي دبى ػٗ ٖ٢شدٕ خٞصػشب ٙؿذ.
افضايؾ ظشفیت رخیشُ ػبصي ًفت خبم دس پبيبًِ ّبي ًفتي ايشاى
ثب اكضايؾ سٓٞيذ ٛلز دس دٝسا ٙدؼبثشػبٕ ،رخيش ٟػبصي ٛلز خبٕ ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص سا١جشد١بي ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشاٙ
ا٘١يز ثيـششي يبكز .اص ٘١ي ٚسٝي ػبخز ٗخبص ٙرخيش ٟػبصي ٗ 52ئي ٙٞثـٌ ٠اي ٛلز خبٕ دس ُٜب ٟٝثب سا١جشي
ؿشًز دبيب١ ٠ٛبي ٛلشي ايشأً ٙيذ خٞسد  ٝثب ػشػز ٛيض دس حبّ اٛؼبٕ اػز.
اػشاي اي ٚطشح ً ٠دس ساػشبي دـشيجبٛي كبدسار ٛلز خبٕ اص ػضيش ٟخبسٍ كٞسر ٗي ُيشد ،اهذاٗي اػششاسظيي دس
ػ٢ز اػش٘شاس  ٝسذا ٕٝسٓٞيذ دبيذاس ٛلز خبٕ  ٝسٌ٘يْ  ٝاسسوبء صٛؼيش ٟاسصؿي كٜؼز ٛلز ًـٞسٗب ٙث ٠ؿ٘بس ٗي سٝد.
٘١چٜي ٚهشاس اػز ايٗ ٚخبص ٙثخـي اص ٛلز سٓٞيذي ٗيبدي ٚؿشة ًبس ٙٝسا ٛيض دس خٞد رخيشًٜ ٟذ؛ ث ٠ايٗ ٚؼٜي
ً ٠ػال ٟٝثش رخيش ٟػبصي ٛلز خبٕ سٓٞيذي ٜٗبطن ٛلز خيضٛ ،لز سٓٞيذي ٗيبدي ٚؿشة ًبسٛ ٙٝيض ً ٠دس ثشٛبٗ٠
اكضايـي هشاس داسد ،رخيش ٟخٞا١ذ ؿذ.
توشكض بش تَػعِ اليِ ًفتي پبسع جٌَبي
سٞػؼ ٠اليٛ ٠لشي ٗيذا ٙدبسع ػٜٞثي ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗ ٖ٢سشي ٚثشٛبٗ١ ٠بي ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشاٗ ٙطشح اػز
دػشبٝسد ثضسٍ ديِشي اػز ً ٠اكشخبس ث٢ش ٟثشداسي اص آ ٙث ٠دٓٝز يبصدٗ ٖ١ي سػذ.
دس كبص ا ّٝاي ٚطشح ً٘١ ٠ضٗب ٙثب اكششبح دٜغ كبص دبسع ػٜٞثي دس كشٝسديٗ ٚب ٝ 11 ٟثب حضٞس سييغ ػ٘ٞ٢سي اٛؼبٕ
ؿذ؛ سٓٞيذ سٝصا١ 31 ٠ٛضاس ثـٌٛ ٠لز ٗحون ٗي ؿٞد؛ دس ػي ٚحبّ ثشآٝسد١بي آٝي ٠حبًي اص آ ٙاػز ً ٠اكضايؾ
سٓٞيذ اص ايٗ ٚيذا ٙثٗ ٠يضا١ 12 ٙضاس ثـٌ ٠دس كبص د ٕٝاٌٗبٛذزيش اػز.
دس اداٗ ٠ػيبػز ١بي كٜؼز ٛلز دٓٝز يبصد ،ٖ١سٓٞيذ آٝي ٠اص اليٛ ٠لشي دبسع ػٜٞثي اص اػلٜذٗب 11 ٟآؿبص ؿذ ٝ
طي يي ٗب ٟكؼبٓيز آصٗبيـي سب كشٝسدي ،11 ٚاٌٗب ٙكذٝس ١ 112ضاس ثـٌٛ ٠لز خبٕ سا كشا ٖ١ػبخز؛ ض٘ ٚاي ٠ٌٜثب
ث٢ش ٟثشداسي اص اي ٚطشح اػششاسظيي ،اٌٗب ٙرخيش ٟػبصي ١ 122ضاس ثـٌٛ ٠لز ٛيض كشا ٖ١ؿذ ٟاػز.
اص ػشگیشي دٍببسُ ػَآپ ًفت خبم
ؿشًز دبيب١ ٠ٛبي ٛلشي ايشا ٙدس چٜذ ػبٓي ً ٠ثٜب ث ٠دالئي ػ٘ٔيبر ػٞآح ٛلز خبٕ ٗشٞهق ؿذ ٟثٞد ،اص كلش سب
 522سؼ٢يضار ًبْٗ ػٌ١ٞبي سخٔيٞٗ ٠ػٞد سا ثبصػبصي ًشد ٟاػز  ٖ١ ٝاً١ ٜٙٞيچ ُٗ ٠ٛٞـٌٔي ثشاي دُٞٔ٢يشي

ًـشي ١بي ٛلشٌؾ ٝػٞد ٛذاسد .دس كٞسر اص ػشُيشي ػ٘ٔيبر ػٞآح ،دبيبٛ ٠ٛلشي ؿ٘بّ ثب سٞا ٙحذاًظشي ً ٠اص هجْ
ٗٞػٞد ثٞد١ 502( ٟضاس ثـٌ ٠دس سٝص) ٗي سٞاٛذ اي ٚػ٘ٔيبر سا اٛؼبٕ د١ذ.
 ٖ١اً ٜٙٞثٜٗ ٠طٞس ث٢جٞد صيشػبخز ١بي سٞػؼ ٠ػٞآح دشٝط ٟاحذاص حٞضچ ٠كشاُيش دس دػز اػشاػز ً ٠ثب اػشايي
ؿذ ٙاي ٚدشٝط ٟدس كبص١بي ٗخشٔق ٗي سٞا ٙث ٠سشسيت ظشكيز سخٔيٛ ٠لز خبٕ سا اص سٝصا١ 502 ٠ٛضاس ثـٌ ٠ث122 ٠
١ضاس ثـٌ ،٠يي ٗئيٗ 5.1 ٝ ٙٞئي ٙٞثـٌ ٠دس سٝص اكضايؾ داد.
تقَيت ػبخت داخل ،سٍيکشد سقببت پزيشي صٌعت ًفت
دس دٗٝي ٚػبّ اص سٝي ًبس آٗذ ٙدٓٝز سذثيش  ٝاٗيذ ،دػشٞس كشيح ٝصيش ٛلز ٗجٜي ثش ٝاُزاسي ًبْٗ ػبخز ُ 52شٟٝ
ًبال١بي دش ٗلشف كٜؼز ٛلز ث ٠ػبصٛذُب ٝ ٙكٜؼشِشا ٙداخٔي اثالؽ ؿذ ً ٠اي ٚاٗش ُبٕ اسصؿٜ٘ذي دس ساػشبي
ػ٘ٔيبسي ًشد ٙػيبػز ١بي اثالؿي اهشلبد ٗوبٗٝشي ،خشٝع ؿيشسٞسٗي اص سًٞد  ٝح٘بيز اص ػبخز داخْ ثٞد.
سؼذاد  52هٖٔ ًبالي اٞٓٝيز داس ٗٞسد ٛيبص كٜؼز ٛلز ثٜٗ ٠ظٞس ح٘بيز اص ػبخز داخْ ،ػبخز سؼ٢يضار ػشچب١ي
 ٝسؼ٢يضار سؿش ٠سٌ٘ئي دس ٙٝچب١ي ،د٘خ ١بي دس ٝ ٙٝػشچب١ي ،اٞٛاع ٗش١ ٠بي حلبسي ،اٞٛاع ؿيش١بي ًٜششٓي،
ايٜ٘ي  ٝسؼ٢يضار ػبٛجي ،اٞٛاع ٓ١ ٠ٓٞب ،آٌششٞٗٝسٞس١ب ضذاٛلؼبس  ٝدٝس ٗشـيشٗ ،بؿي٢ٜبي دٝاس ،كٞالد١بي آٓيبطي
 ،Cryogenicاثضاس١بي اٛذاصُ ٟيشي حلبسي  ٝديَ ١بي ٞ١ؿٜ٘ذ ،سا ؿبْٗ ٗي ؿٞد.
بْشُبشداسي اص  ١٠١پشٍطُ هؼئَلیت اجتوبعي صٌعت ًفت دس دٍلت يبصدّن
اكشخبسار ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙس٢ٜب ٗحذٝد ث ٠كؼبٓيز ١بي سٞػؼ ٠اي كٜبيغ ٛلز ُ ٝبص ٛيؼز؛ اي ٚؿشًز ثبس
سبٗي ٚاػشجبس  ٝاػشاي ثخؾ ػ٘ذ ٟاي اص ٗؼئٓٞيز ١بي اػش٘بػي سا ثٝ ٠يظ ٟدس اػشب١ ٙبي ػٜٞثي ًـٞس ثش دٝؽ ٗي
ًـذ.
ٗذيشيز ٛظبسر ثش طشح١بي ػ٘شاٛي ٜٗبطن ٛلشخيض ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙاص اثشذاي ؿشٝع ثً ٠بس دٓٝز يبصد ٖ١سب
دبيب ٙػبّ ُزؿش ،٠سٌ٘يْ  ٝث٢شٟثشداسي اص  ,25دشٝط ٟسا دس ثخؾ١بي ٗخشٔق حيطٗ ٠ؼئٓٞيز١بي اػش٘بػي كٜؼز
ٛلز دس ًبسٛبٗ ٠خٞد طجز ًشد ٟاػز.
ثشاي اػشاي اي ٚسؼذاد دشٝط ٟػبٕآٜ٘لؼ ٠ثيؾ اص ٗ 381ئيبسد سٗٞب ٙاػشجبس اخشلبف يبكش ٝ ٠دس حٞص١ٟبي ٗخشٔق
آٗٞصؿيٝ ،سصؿي ،ث٢ذاؿشي ،سا ٝ ٟخذٗبسي سؼشيق  ٝاػشا ؿذ ٟاػز.
اص ٗؼ٘ٞع اي ,25 ٚدشٝط 5,, ،ٟدشٝط ٟدس ثخؾ آٗٞصؿي 551 ،دشٝط ٟدس ثخؾ ٝسصؿي 12 ،دشٝط ٟدس ثخؾ ث٢ذاؿشي،
 ,,دشٝط ٟدس ثخؾ خذٗبسي  1 ٝدشٝط ٟدس ثخؾ سا ٟث ٠ث٢شٟثشداسي سػيذ ٟاػز.
دس اداٗ ،٠ثب سٞػ ٠ث ٠ا٘١يز يبكش ٚحٞصٗ ٟؼئٓٞيز١بي اػش٘بػي دس كٜؼز ٛلز طي چ٢بس ػبّ ُزؿش ،٠ثؼش١٠بي
ًبسي ٗؼضايي ثشاي كؼبٓيز ١بي  CSRدس دبسع ػٜٞثي  ٝؿشة ًبس ٙٝسؼشيق ؿذ ٝ ٟث ٠سلٞيت ؿٞساي اهشلبد سػيذٟ

اػز؛ دس كٞسر سلٞيت ٢ٛبيي اي ٚثؼش١٠ب  ٝاػشايي ؿذ ٙآ 3 ،ٙدسكذ اص اػشجبسار ٗلٞة طشح١بي سٞػؼ ٠اي
١شيي اص ايٜٗ ٚبطن ث ٠حٞصٗ ٟؼئٓٞيز اػش٘بػي اخشلبف ٗييبثذ.
ثي سشديذ ؿشًز ٗٔي ٛلز ايشا ٙدس ٗؼيش دػشيبثي ث ٠ا١ذاف سؼشيق ؿذ ٟدس اهشلبد ٗوبٗٝشي ،ثب ث٢شُ ٟيشي اص
ظشكيز هبثْ سٞػ ٠خٞد  ٝػيبػز ١بي سؼبٗٔي دٓٝز سذثيش  ٝاٗيذُ ،بٕ ١بي ثٜٔذي دس سؼخيش دٝثبس ٟثبصاس١بي ػ٢بٛي
ثشداؿش ٠اػز؛ ُبٕ ١بيي ً ٠ثب سٞػ ٠ثً ٠بسٛبٗ ٠دشثبس دٗٝي ٚؿشًز ثضسٍ ٛلشي ػ٢ب ٙدس دٓٝز يبصد ٖ١هطبس كٜؼز
ٛلز سا صٝدسش اص آٛچ ٠ثٛ ٠ظش ٗي سػذ ثٗ ٠ولذ خٞا١ذ سػبٛذ.

