
با س�وختن بيش از 12ه�زار ميلي�ارد تومان 
ال پي ج�ي، كارشناس�ان در تالش هس�تند 
ت�ا وزارت نف�ت را متقاع�د كنن�د به ج�اي 
از بي�ن ب�ردن اي�ن ث�روت، از ال پي ج�ي در 
بخش حم�ل و نقل و خ�ودرو اس�تفاده كنند. 
به رغم توليد 10 ميليون تن��ي اين محصول در 
پارس جنوبي هنوز مجموعه وزارت نفت سياست 
مشخصي را براي اس��تفاده بهينه از اين سوخت 
باارزش در نظر نداشته و تمركز اين وزارتخانه بر  

خام فروشي صرف اين محصول استوار است. 
به اعتقاد كارشناس��ان اس��تفاده از اين سوخت 
به عنوان خوراك پتروش��يمي ها براي توس��عه 
زنجيره پروپيلن و به كارگيري از اين سوخت به 
عنوان اتوگاز در خودروها مزاياي بيش��تري را به 
همراه دارد. در اين بي��ن وزارت نفت در صادرات 
و خام فروشي اين محصول نيز دچار مشكل شده 
و در س��ال هاي اخير و با اعمال تحريم هاي نفتي 
به ناچار اين وزارتخانه به تزريق سوخت با ارزش 
ال پي جي در خط��وط سراس��ري گاز طبيعي و 

سوزاندن آن روي آورده است. 
مي��زان توليد اين ن��وع گاز در س��ال 97، بالغ بر 
3ميليون تن بوده است كه از مجموع اين مقدار 

و ذخاير سال هاي گذشته، 2/6 ميليون تن صادر 
ش��ده و 957 هزار تن ني��ز در خط��وط لوله گاز 

طبيعي تزريق شده است. 
اين اقدام وزارت نفت در حالي است كه هم اكنون 
به رغم ممنوعيت استفاده از ال پي جي به عنوان 
سوخت خودرو حدود 1/5 ميليون خودرو از اين 
س��وخت اس��تفاده مي كنند و با توجه به مزاياي 
ال پي جي به عنوان سوخت، ظرفيت بااليي براي 
ايجاد و توس��عه جايگاه هاي سوخت ال پي جي و 

استفاده از اتوگاز در ايران وجود دارد. 
از س��وي ديگر، با توجه به اينك��ه ارزش حرارتي 
ال پي جي بيشتر از گازوئيل اس��ت با مصرف آن 
در اتوبوس هاي عمومي و خصوصي درون شهري 
مي توان مقدار وزني بيش ت��ري از گازوئيل صادر 
كرد. از آنجا كه قيم��ت صادراتي هر تن گازوئيل 
حداق��ل 150دالر بيش تر از ال پي جي اس��ت با 
صادرات آن درآمد بيشتري نصيب دولت خواهد 

شد. 
  كشورهاي ديگر چه مي كنند؟

در كش��ورهايي همچون تركي��ه، كره جنوبي و 
لهستان در حال جايگزيني ال پي جي با نام اتوگاز 
به جاي بنزين در خودروها هستند و كشورهايي 

همچون ايران و چين نيز از CNG به طور عمده 
براي جايگزين��ي بنزين به��ره گرفته  اند. برخي 
كش��ورها همچون ايتاليا و روس��يه ني��ز به طور 
همزمان ش��روع ب��ه جايگزيني هر دو س��وخت 
ال پي جي و  CNGبا بنزين كرده اند. مس��ئوالن 
تعدادي از اين كش��ورها عالوه ب��ر هدف كاهش 
آلودگي هوا به منظور افزايش امنيت سوخت نيز 

اين سياست را به كار مي گيرند. 
بر اساس گزارش��ي كه فارس روزگذشته منتشر 
كرده اس��ت، اخيراً كش��ورهايي همچون چين، 
امريكا، كره جنوبي، انگليس و كانادا در حال توسعه 
جايگزيني ال پي جي با ديزل هستند، زيرا انتشار 
آلودگي حاصل از ال پي جي بسيار كمتر از ديزل 
اس��ت كه خود مي  تواند راهكاري مناس��ب براي 
كاهش آلودگي شهرها باشد. اين مسئله تا جايي 
پيش رفته اس��ت كه در امريكا به منظور كاهش 
هزينه و آلودگي هوا، براي مدارس اتوبوس  هايي با 
سوخت ال پي جي عرضه كرده  اند. اين اتوبوس  ها 
كه به »اتوب��وس م��دارس« معروفن��د در حال 
گسترش در اياالت امريكا هستند. دولت انگليس 
نيز به منظور تبديل اتوبوس  هاي گازوئيل سوز به 
ال پي جي سوز، تسهيالت ويژه  اي در نظر گرفته 

است. همچنين 90 درصد اتوبوس هاي عمومي 
در گوانگژو و 30 درصد در هنگ كنگ ال پي جي 

سوز هستند. 
  انگليس و تركيه

دليل استفاده از اتوگاز به جاي ديزل در بسياري از 
كشورها بحث آاليندگي كمتر آن نسبت به ديزل 
است. به عنوان مثال در انگليس، دولت انگلستان 
در ژوئن س��ال 2017 يك برنامه بهبود كيفيت 
هوا منتشر كرد كه عمدتاً با هدف كاهش انتشار 
 NOxدر مناطق شهري انجام شود. براساس اين 
طرح، »صندوق هواي پاك« براي تأمين بودجه 
استفاده اتوبوس  ها از سوخت اتوگاز تأسيس شده 
و در مجم��وع 220 ميليون پون��د )290ميليون 
دالر( بودجه از س��ال 2018 تا 2021 براي اين 

منظور اختصاص مي يابد. 
مثاًل در تركيه از س��ال 2010 ت��ا 2018 مقدار 
مصرف اتوگاز تركيه شيب  بيشتري گرفته و دو 
برابر شده است. در س��ال 2018 مقدار مصرف 
اتوگاز كشور تركيه، به 3/28 ميليون تن رسيد 
كه در تعداد 4/7 ميليون وس��يله نقليه استفاده 
مي  شد. اين تعداد خودرو از هزار و 390 جايگاه 
عرضه اتوگاز س��وختگيري مي  كردن��د. جالب 
اس��ت بدانيد 40 درصد خودروهاي مس��افري 
تركيه از گاز ال پي جي به عنوان سوخت استفاده 

مي  كنند.
با توجه به تجربه استفاده كشورهاي مختلف در 
استفاده از اتوگاز در خودروهاي سنگين به جاي 
ديزل مشخص مي  شود كه در حالت كلي استفاده 

از اتوگاز بسيار ارزان تر از ديزل است. 
  سرگرداني ال پي جي

در اين راس��تا رضا رحيمي، كارش��ناس انرژي 
با اش��اره به ظرفيت هاي موجود در كشور براي 
توس��عه صنعت ال پي ج��ي معتقد اس��ت: »با 
توجه به اينكه 25 كش��ور در دني��ا از اتوگاز در 
خودرو خود استفاده مي  كنند و همچنين به رغم 
انتظ��ارات عموم مردم و با در نظ��ر گرفتن اين 
نكته كه ايران مناب��ع توليد گازمايع فراواني در 
اختيار دارد، اما هنوز هم در كشور اجازه فعاليت 
رس��مي براي ال پي جي س��وز كردن خودروها 

وجود ندارد.«
وي در ادامه گفته اس��ت خودروس��ازي ها مجوز 
دوگانه س��وز كردن خودرو بر مبناي ال پي جي را 
ندارند و حتي اگر ش��خصي خودروي استاندارد 
ال پي جي سوز را از كشورهاي خارجي وارد كند، 
امكان سوخت گيري قانوني براي او وجود ندارد. 
بنابراين نياز به راهكارهايي از جمله به رس��ميت 
شناختن ال پي جي در سبد سوخت خودروهاي 

كشور احساس مي شود. 
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گازيكهبهخودروهايعمومينميرسد
رهاكردن ثروت ملي در خط لوله ها كه به سوختن ختم مي شود

 ال پي جي يا گاز مايع از سوخت هايي است كه وزارت نفت عالقه اي ندارد آن را در بخش حمل و نقل مصرف كند

  گزارش  یک

هجوممردمعربستانبهفروشگاهها
عربس�تان  در  اف�زوده  ارزش  ب�ر  مالي�ات  اس�ت  ق�رار 
س�ه براب�ر ش�ود و م�ردم عربس�تان پي�ش از اج�راي اي�ن 
برده ان�د.  فروش�گاه ها هج�وم  ب�ه  ب�راي خري�د  قان�ون 
به گزارش نشنال، بر همين اساس ماليات بر ارزش افزوده در عربستان 
از 5 به 15درصد خواهد رس��يد و به ش��دت بر قيم��ت كاالها اثرگذار 

خواهد بود. 
حاال مردم اين كشور در تالش براي استفاده حداكثري از ساعت هاي 
باقيمانده قبل از رشد ماليات ارزش افزوده به فروشگاه هاي اين كشور 
هجوم برده اند. دلي��ل افزايش ماليات بر ارزش افزوده از س��وي دولت 
عربستان تالش براي بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور و جبران عواقب 

شيوع ويروس كرونا و اثرات آن بر اقتصاد عربستان است. 
در واقع طي چند روز باقيمانده تا يكم جوالي مردم عربس��تان تالش 
كردند تا مي توانند كاالهاي لوكس نظير ساعت، جواهرات، لوازم آرايشي 

و حتي خودروي صفر بخرند. 
البته فروش��گاه ها در عربستان چند روزي اس��ت كه بازگشايي شده و 
پيش از اين به خاطر كرونا تعطيل ش��ده بودند. عزيز ابوشاكر، كه يك 
فروش��گاه لوازم الكترونيك دارد، مي گويد: وي ش��اهد افزايش شديد 
فروش طي چند روز گذشته و مدت زمان باقيمانده تا اعمال ماليات بر 

ارزش افزوده بوده است. 
به گفته وي گوشي موبايل، تجهيزات ديجيتال، يخچال و كولر از جمله 

كاالهايي بودند كه بيشترين فروش را در عربستان داشته اند. 

اخراجدههاهزارنفرازايرباس
شركت هواپيماسازي ايرباس فرانسه اعالم كرد كه به خاطر عواقب 
شيوع ويروس كرونا و فلج شدن صنعت هواپيمايي بين المللي طي 
يك سال آينده ده ها هزار نفر از كارمندان خود را اخراج مي كند. 
به گزارش رويت��رز، ايرباس به ش��دت ت��الش مي كند تا ب��ا توجه به 
پيش بيني كاهش 40 درصدي فروش هواپيما طي دو س��ال آينده به 
خاطر تبعات همه گيري كرونا خود را براي ش��رايط سخت آماده كند. 
اتخاذ تصميم مش��ابه از سوي ايرباس در س��ال 2008 به شكل گيري 

اعتراضات جدي و اعتصابات گسترده در اين شركت منجر شده بود. 
بايد گفت كار ايرباس براي اخراج اين حجم كارمند اصاًل آسان نيست 
چراكه هم از س��وي مقامات دولت هاي آلمان و فرانس��ه و هم از سوي 
اتحاديه هاي كارگري مقاومت جدي در اين زمين��ه وجود دارد و آنها 
گفته اند به ش��دت با تعديل اجباري نيروهاي ايرباس مقابله خواهند 

كرد. 
فرانكئيس والين، يكي از مقامات اتحاديه كارگران ايرباس مي گويد براي 

جلوگيري از تعديل نيرو تقابل جدي با ايرباس شكل خواهد گرفت. 
ش��ركت ايرباس اعالم كرده 5 هزار نفر از اخراجي ها از فرانسه 5 هزار 
و 100 نفر در آلمان 900 نفر در اس��پانيا هزار و 700 نفر در انگليس و 
مابقي هم از ديگر نقاط جهان خواهند بود و اين اتفاق تا اواس��ط سال 
2021 نهايي مي شود. اين شركت همچنين پيش از شيوع كرونا قصد 

داشت 900 نفر ديگر از كارمندانش را در آلمان تعديل كند. 

اقتصادهايعربي7/6درصد
كوچكميشوند

صن�دوق بين الملل�ي پول اع�الم ك�رد اقتصاد كش�ورهاي عضو 
ش�وراي هم�كاري خلي�ج ف�ارس 7/6 درص�د در س�ال جاري 
مي�الدي ب�ه خاط�ر تعطيل�ي فعاليت ه�اي اقتص�ادي در نتيجه 
همه گي�ري وي�روس كرون�ا و كاه�ش قيم�ت هيدروكربن ه�ا 
ك�ه منب�ع اصل�ي درآم�د آنهاس�ت، كوچ�ك مي ش�وند. 
 به گزارش رويترز، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس به 
خاطر تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي در نتيجه همه گيري ويروس كرونا 
و كاهش قيمت هيدروكربن ها كه منبع اصلي درآمد آنهاست، با ركود 

شديد اقتصادي مواجه هستند. 
صندوق بين المللي پول هفته گذش��ته اعالم كرد اقتصاد عربس��تان 
س��عودي، بزرگ ترين اقتصاد دنياي عرب، 6/8 درصد در سال جاري 
ميالدي كوچك مي شود. اين رقم بسيار بيشتر از 2/3 درصدي است كه 

صندوق بين المللي پول در آوريل پيش بيني كرده بود. 
 جهاد آزور، مدير صندوق بين المللي پول در منطقه خاورميانه و آسياي 
مركزي، در يك نشس��ت اقتصادي مجازي در روز سه شنبه گفت: »ما 
انتظار داريم اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 7/6 درصد 
در سال جاري ميالدي كوچك شود. اين ركود در تمام بخش ها خواهد 

بود، نفتي و غير نفتي.«
وي گفت: كشورهاي توليدكننده نفت در ساير مناطق احتماالً ركود هاي 
شديدتري را تجربه مي كنند. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند 
اقتصاد بحرين ك��ه يك��ي از كوچك تري��ن توليدكنن��دگان منطقه 
خليج فارس است، 3/6درصد در سال جاري ميالدي كوچك شود، اما 
رئيس بانك مركزي عربستان اعالم كرد عملكرد اقتصاد اين كشور بسيار 
بهتر از پيش بيني صندوق بين المللي پول خواهد بود. وي پيش بيني 

اين صندوق را بسيار بربينانه عنوان كرد. 

خروجروزانه7نفتكشازبازار
صادرات نفت عربستان در ماه جاري ميالدي تا 5/7 ميليون بشكه 
در روز كاهش يافت كه كمتر از 6/2 ميليون بشكه صادر شده در ماه 
مه است. اين كاهش توليد برابر با بيش از هفت نفتكش بزرگ است. 
 به گزارش از بلومبرگ، صادرات نفت خام عربس��تان سعودي در ماه 
جاري ميالدي تا 5/7 ميليون بشكه در روز كاهش يافت كه پايين ترين 
رقم از 2017 و آغاز رديابي جريان نفت عربستان است. عربستان در ماه 
مه 6/2 ميليون بشكه در روز صادر كرده بود. اين كاهش توليد برابر با 

بيش از هفت نفتكش بزرگ است. 
 كاهش توليد نفت عربستان بيشتر در صادرات به اقتصادهاي بزرگ دنيا 
مشخص است. صادرات نفت عربستان به چين كه معموالً بزرگ ترين 
خريدار نفت اين كشور است، 45 درصد به صورت ماهانه كاهش يافته و 

به 1/1 ميليون بشكه در روز در ماه ژوئن رسيده است. 
 تعداد جديد ترين محموله هاي نفتي صادر ش��ده ب��ه امريكا كاهش 
چشمگيري داشته است. صادرات به امريكا تا 224 هزار بشكه در روز 
كاهش يافته در حالي كه اين رقم در آوريل 1/3 ميليون بشكه در روز 
بود. تنها سه نفتكش بزرگ و يك كشتي كوچك تر نفت خام عربستان 

را در ماه ژوئن به امريكا حمل مي كردند. 
نفتكش هايي كه جمعاً 17 ميليون بش��كه نفت عربستان را در اين ماه 
حمل خواهند كرد، هنوز مقاصد نهاي��ي خود را اعالم نكرده اند. حدود 
شش هفته طول مي كشد تا يك نفتكش از عربستان به امريكا برسد و 
اين زمان براي چين سه هفته است. هر نفتكشي كه االن به مقصد امريكا 

حركت كند، در نيمه اول ماه اوت به بنادر اين كشور مي رسد. 

ش�ركت زاروبژنفت همانن�د توتال ب�ا وجود 
امض�اي ق�رارداد IPC ب�ا اي�ران، پ�س از 
خروج امري�كا از برج�ام ايران را ت�رك كرد؛ 
اين رفت�ار تك�راري نش�ان مي ده�د اجراي 
قرارداده�اي IPC چندان الزام آور نيس�ت. 
به گزارش مهر، 23 اس��فند 96 يعني حدود 2/5 
س��ال از امضاي قرارداد توسعه ميدان هاي نفتي 
آبان و پاي��دار غرب با هدف اج��راي طرح بهبود 
بازيافت و افزايش تولي��د و بهره برداري براي يك 
دوره 10 س��اله، با ش��ركت زاروبژنفت مي گذرد. 
البت��ه تفاهمنامه اين ق��رارداد در تير س��ال 95 

منعقد شده بود. 
طبق اين قرارداد كه در مدل IPC بين ش��ركت 
ملي نفت ايران، شركت زاروبژنفت و يك شركت 
داخلي به امضا رس��يد، قرار بود ميدان هاي نفتي 

مشترك آبان و پايدار غرب توسعه يابد. 
بر اساس پيش بيني هاي انجام ش��ده در ابتداي 
ق��رارداد، ب��رآورد هزينه هاي س��رمايه اي طرح 
توسعه ميدان هاي آبان و پايدار غرب معادل 674 
ميليون دالر امريكا )ش��امل هزينه هاي مستقيم 
سرمايه اي و هزينه تعمير و جايگزيني پمپ هاي 
درون چاهي( است و هزينه هاي غيرمستقيم آن 
نيز معادل 68 ميليون دالر پيش بيني شده است. 

پس از خ��روج امريكا از برجام، ب��ه دنبال خروج 
بس��ياري از ش��ركت هاي خارجي از ايران، اين 
ش��ركت نيز صنعت نفت ايران و ق��رارداد خود با 

شركت ملي نفت ايران را ترك كردند. 
البت��ه اي��ن رفت��ار در ق��رارداد توس��عه ف��از 
11پارس جنوبي با شركت فرانس��وي توتال نيز 

تكرار ش��د و فرانس��وي ها بدون تعهد و پرداخت 
جريمه اي از ايران خارج ش��دند. چنين مشكلي 
همواره در قرارداده��اي نفتي ايران به اش��كال 
مختلف به چش��م مي خورد و وزارت نفت دولت 
يازدهم با ط��رح مدل جدي��د قراردادهاي نفتي 
موسوم به آي. پي. س��ي هم نتوانست اين ضعف 

را اصالح كند. 
اين در حالي اس��ت كه وزارت نفت و مديران اين 
وزارتخانه بارها از س��فت بودن چارچوب نس��ل 
جديد قرارداده��اي نفتي مي گفتند كه بس��يار 
پيشرفته تر از قراردادهاي بيع متقابل گذشته در 

حوزه تحريم ها بود. 
علي كاردر مديرعامل سابق شركت ملي نفت در 
تاريخ 12 مهر 95 با بي��ان اينكه هنري ترين بند 
قراردادهاي IPC درباره تحريم ها نوش��ته شده 
اس��ت، گفت: ما آن را به بچه هاي گ��روه تحريم 

داديم و گفتند چه متن خوبي شده است. 
خروج زاروبژنف��ت از ايران بار ديگ��ر اين نكته را 
گوش��زد مي كند كه قرارداده��اي IPC تفاوت 
چنداني با بيع متقابل در حوزه افزايش منافع ملي 
ندارد و هزينه گزافي كه براي تدوين اين قراردادها 

شد ثمره خاصي نداشت. 
با اين وجود، به گفته برخي كارشناسان موقعيت 
ايران به لحاظ سياس��ي- امنيتي موجب شده تا 
ريسك سرمايه گذاري در ايران باال رود به همين 
دليل باي��د در قراردادهاي نفتي جذابيت هايي را 
ايجاد كرد؛ اما به نظر مي رسد اين ايجاد جذابيت 
با امتيازدهي خلط شده و در برخي موارد شاهد 

لطمه به منافع ملي كشور بوديم. 

هزينه گزاف نفت براي هيچ

جزئيات صادرات به 20كشور هدف صادراتي 
جزئيات صادرات به 20كش�ور هدف صادراتي در س�ال گذشته 
نش�ان مي دهد كه ايران بيش�ترين ص�ادرات را به كش�ور چين 
داش�ته و صادرات كش�ورمان به فدراس�يون روس�يه در س�ال 
98 نس�بت به 97 از نظر وزني و ارزش�ي رش�د داش�ته اس�ت. 
به گزارش فارس، مهم ترين بازاره��اي هدف كاالهاي صادراتي ايران 
طي س��ال هاي 1398 - 1397 چين، عراق، تركي��ه، امارات متحده 

عربي، افغانستان، هند، پاكستان، تايلند و عمارات بوده است. 
 ارزش صادرات ايران به چين در سال گذشته 9 ميليارد و 520 ميليون 
دالر و ارزش صادرات به كشور عراق در همين سال 8 ميليارد و 992 
ميليون دالر بوده است.  با توجه به صادرات 9 ميليارد و 288 ميليون 
دالري كاال به چين در س��ال 97 ارزش صادرات به چين در سال 98 
نسبت به سال 97 در مجموع 2درصد رشده داشته است.  گفتني است 
صادرات به اين كشور در س��ال 98 نسبت به 97 از نظر وزني 4درصد 
رشد داشته و صادرات ايران به تركيه به عنوان سومين شريك تجاري 

ايران در سال گذشته به لحاظ ارزشي 5 ميليارد و 46 ميليون دالر و به 
امارات متحده عربي در همين سال 4 ميليارد و 501 ميليون دالر بوده 
است.  صادرات ايران به افغانستان كه پنجمين شريك تجاري ايران در 
سال 98 بوده، از نظر ارزشي 2 ميليارد و 361 ميليون دالر بوده است. 
همچنين ميزان صادرات ايران در سال 97 به افغانستان از نظر ارزشي 
2 ميليارد و 948 ميليون دالر بوده كه مقايسه اين ارقام نشان مي دهد، 
صادرات ايران به افغانستان به لحاظ ارزشي در سال 98 نسبت به سال 
97 در مجموع 20 درصد كاهش داشته است.  اين نكته الزم به ذكر 
است كه صادرات ايران به افغانستان به لحاظ وزني در سال 98 نسبت 

به سال 97 رشد 12 درصدي داشته است. 
صادرات ايران به هند و پاكستان در سال 98 به ترتيب يك ميليارد و 

579 ميليون دالر و يك ميليارد و 108ميليون دالر بوده است. 
گفتني است صادرات ايران در سال گذشته به هر يك از هفت كشور 
چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي، افغانستان، هند، و پاكستان 

بيش از يك ميليارد دالر بوده و به كشورهايي مانند اندونزي، تايلند، 
عمان، فدراس��يون روس��يه، آذربايجان، ارمنس��تان، تركمنستان، 
جمهوري كره، قطر، ازبكس��تان، آلمان، مالزي و كويت كمتر از يك 
ميليارد دالر بوده اس��ت.  اين گ��زارش مي افزايد، ص��ادرات ايران به 
كشورهاي اندونزي، تايلند و عمان در سال 98 به ترتيب 914، 634 
و 527 ميليون دالر بوده اس��ت.  ميزان صادرات ايران به فدراسيون 
روسيه در سال گذشته 458 ميليون دالر و در سال 97 به ميزان 284 
ميليون دالر بوده كه مقايسه اين ارقام رشد 61درصدي صادرات ايران 
به فدراسيون روسيه از نظر ارزشي را نشان مي دهد. همچنين صادرات 
ايران به فدراسيون روسيه در سال 98 نس��بت به 97 به لحاظ وزني 
81 درصد رشد داشته است.  گفتني است ميزان صادرات ايران از نظر 
وزني در س��ال 98 به فدراسيون روس��يه 909 هزار تن و در سال 97 
نيز 503 هزار تن بوده و صادرات ايران به آذربايجان در سال گذشته 

430ميليون دالر و به ارمنستان 376 ميليون دالر بوده است. 

قراردادهاي جديد نفتي چگونه شكست خورد؟
   خبر

   خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 
5173246تأمين سرمايه اميد

33810592معادن بافق 
492382344بهنوش ايران 

15956759همكاران سيستم
16895284س.صنايع شيميايي ايران

14295680سيمان هرمزگان 
838733201پتروشيمي پارس

1238065895صنايع شيميايي سينا
263-25900سرمايه گذاري ساختمان ايران

829393949صنايع جوشكاب يزد
18902518پتروشيمي جم
13800381آلومينيوم ايران 

7880130ملي صنايع مس ايران  
876-86413شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

13091623سرمايه گذاري ملي ايران 
16700429توليدمحورخودرو

8670411محورسازان ايران خودرو
314051495كابل البرز

15099123كمك فنرايندامين 
783023728لنت ترمزايران 

13606647صنايع شيميايي فارس 
1400-35600نفت بهران 

6900142سرمايه گذاري سپه 
657363130فراورده هاي نسوزايران 

224541069نيرومحركه 
6753321بانك كارآفرين 

42997209كشت وصنعت چين چين
458492183سيمان بهبهان 

7666365كمباين سازي ايران 
9679278آهنگري تراكتورسازي ايران 

11433544الكتريك خودروشرق 
6154107سرمايه گذاري توسعه ملي 

9200177سيمان شمال 
8557407مخابرات ايران

240561145شهد
3330158س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

4252201سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
5496217گروه بهمن 

6711319سرمايه گذاري بهمن 
79-6850تأمين سرمايه نوين


