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نهادهای مالی
استقبال بانک ایران زمین از جوانان توانمند و
صاحب ایده در حوزه دیجیتال

 برای: عضو هیات مدیره بانک ایران زمین گفت- بانک ایران زمی�ن
من به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بسیار ارزشمند است که این پیام
را به تمام جوانهای کشور بدهیم که در نظام بانکی تحوالتی در حال صورت
گرفتن اس��ت و باب بانک ایران زمین به عنوان یک بانک پیش��رو در حوزه
به.دیجیتال بر روی جوان هایی که توانمند و صاحب ایده می باشند باز است
دکتر قربانی عضو، گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین
 امروزه جامعه بش��ری در مسیری:هیات مدیره بانک ایران زمین اظهار کرد
گام بر می دارد که تمام ابعاد زندگی اش شکلی از تحول دیجیتال را تجربه
...  سیاس��ی و، فرهنگی، اجتماعی،میکند و آثارش را در زندگیهای فردی
.هریک از ابناء بشر میتوان مشاهده کرد

فروشاوراقگواهیسپردهعامدرشعببانکتجارت

16  اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود علی الحساب- بانک تجارت
 بهمن در شعب بانک تجارت سراسر کشور29 درصد س��االنه تا روز یکشنبه
.به فروش میرسد
 این اوراق، به گ��زارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بان��ک تجارت
 بانام و معاف از مالیات است و فروش آن به مدت شش روز کاری از،یکساله
 بهمن ماه در شعب بانک29  بهمن آغاز شده و تا یکشنبه23 روز دوشنبه
.تجارت ادامه خواهد یافت

 هزار فقره تسهیالت82 اعطای بیش از
قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک رفاه

82  بالغ بر، ماهه نخس��ت سال جاری10  بانک رفاه طی- بانک رفاه
هزار فقره تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج و تهی��ه جهیزیه پرداخت کرده
 شعب این بانک از،به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه.است
، ماهه نخست سال جاری10 محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در
 به، فقره82.303 تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد
. میلیون ریال پرداخت کرده است8.556.425 مبلغ

گزارش شعب بانک مسکن از افتتاح مسکن مهر

 استان کشور۱۹  مدیریت ش��عب بانک مس��کن در- بانک مس�کن
عملکرد و برنامه افتتاح پروژه های مسکن مهر در این استان ها به مناسبت
.ایام دهه فجر را منتشر کردند
 بر اساس برنامه اعالم شده از،هیبنا-به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن
 واحد مسکن مهر در ایام دهه فجر810  هزار و63  در مجموع،سوی این شعب
در کشور افتتاح خواهد شد که این افتتاح ها در شهرهای مختلف و شهرهای
. استان کشور صورت خواهد گرفت19 جدید اطراف کالن شهرها در
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ZÆf¯ d^i ÃY{Y da Z^e Ê¸« Ä·Y dnu . {Â] |ÅYÂy ^f »
.½YÆe ½ZfY ÉZÆ¿ZfÆ ÉZneÌ£ cZR» Á
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
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تریبون

در صحن مجلس مطرح شد؛

 درصدی ارزش پول ملی به دلیل۲۵ کاهش
عدم مدیریت بازار ارز

:در پاس��خ به ای��ن تذکر اظهار داش��ت
 بان��ک مرکزی باید،در موض��وع نرخ ارز
توضی��ح کافی داده و راه��کار ارائه دهد؛
کمیس��یون اقتص��ادی نی��ز حتم��ا این
.موضوع را پیگیری کند
دول�ت باالخره ب�رای ب�ازار ارز
تصمیم گرفت
هی��ات وزی��ران به ریاس��ت حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
.رئیس جمهور تشکیل جلسه داد
 اعض��ای دولت به،در ای��ن جلس��ه
بررس��ی مجموعه اقدامات پیش��نهادی
بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
جه��ت کنت��رل ب��ازار ارز پرداخت��ه و
تصمیم��ات الزم در ای��ن زمین��ه اتخاذ
گردید که از س��وی بانک مرکزی اعالم
.خواهد شد

خواس��تار تذک��ر این موض��وع به رئیس
.جمهور توسط رئیس مجلس شد
عل��ی الریجانی رئی��س مجلس نیز

قابل کنترل اس��ت و اصال ن��رخ ارز این
.چیزی نیست که االن وجود دارد
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس

رئی��س مجلس درپاس��خ ب��ه تذکر
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره کاهش
 درص��دی ارزش پول مل��ی به دلیل۲۵
 خواس��تار توضیح،عدم مدیریت بازار ارز
.بانک مرکزی شد
 محمدرض��ا،ب��ه گ��زارش مه��ر
پورابراهیم��ی نماین��ده م��ردم کرمان و
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در
نشس��ت علنی و در تذکر شفاهی اظهار
 وضعیت ب��ازار ارز نگران کننده:داش��ت
ش��ده اس��ت؛ به طوری که به دلیل عدم
 ارزش پول،مدیریت بازار توس��ط دولت
 درصد کاهش۲۵ ملی در ماههای اخیر
.یافته است
 به نظر می رس��د:وی تصری��ح کرد
بان��ک مرکزی توان مدیری��ت بازار ارز را
 در حالی که معتقدیم این وضعیت،ندارد

 پایان تعیین تکلیف سپردههای خرد،آخر بهمن
موسسات غیرمجاز

م��اه آغار و تا آخر بهمن ماه س��ال ج��اری پایان خواهد
یاف��ت و در ادام��ه در ص��ورت شناس��ایی دارایی های
 زمینه پرداخت س��پرده های،جدی��د و ارزیاب��ی آنه��ا
 برای تحقق این امر.سایر اش��خاص فراهم خواهد ش��د
هی��ات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های
تصفیه جدید از س��وی کمیته منتخب سران محترم قوا
 بدیهی است تعهد تعاونی.تعیین و مشغول به کار شده اند
ها در قبال سپرده گذاران بر اساس قراردادهای منعقده
 نافی مسئولیت سهامداران،است و اقدامات صورت گرفته
و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای منعقدشده با
سپرده گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی های منحل
شده پاس��خگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای
.پیگیری حقوق مالباختگان هموار است

بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی داراییها و
.بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارایه کرد
حی��دری در ب��اره مس��ایل و مش��کالت مط��رح
ش��ده توس��ط س��پرده گذاران در ب��اره روند تس��ویه
حس��ابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخش��ی از سود
 به دلیل:س��پرده ها برمبنای قرارداد ه��ای اولیه گفت
،کس��ری دارایی های شناس��ایی ش��ده این تعاونی ها
پرداخت اصل و س��ود س��پرده ها به ص��ورت کامل در
حال حاضر امکان پذی��ر نبود و الزم بود در مورد نحوه
 بین،تقسیم دارایی هایی که تا کنون شناسایی شده اند
.طلبکاران تصمیم گیری شود
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده
های خرد تعیین تکلیف ش��وند که این امر از ابتدای آذر

Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M
ÊÂ§Y Ê¸Ì ¼Y Ä¼Z§ º¿Zy

Ã|/¿YÂy ¿|/Ë|ne dÌ§ Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne dYÂy{Y{ ½Zf|°Ë ¾Ì¼Ì ÃYÂy ¿|Ë|ne
Ä^  960435 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { 9609970231500856 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ Ä] d^¿ Ê¸Ì ¼Y Ä¼Z§
½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 346 Á 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ Ä¯ ºË|¬e 150
Ê/Æ³M Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë tËYÂ· µ{Z^e \eY» Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne ½{Â]
Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{´Ì»
Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼
d/¸Æ» LZ/¬¿Y Y /a cÂ ¾ËY Ì£ { .|ËZ¼¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] Z^f¯ {Y{ ÊzZa Är¿ZÀq
.| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] Ã|¿Áa µZY Ä] d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬»
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|»
{-3255/153087

½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn»

ÄÌËYmY

YÂ/¸] ®/Ë Z/§ ½ZÌ´ÀÅ§ – ÃZ¿Z»¯ :Ê¿ZÀ] ,{Y{ Ä·Y :|¿§ ,À»ÂnÆ] ¤Y Ê¸ :Ä· ¹Â°v»
\/mÂ¼] :Ä/] ¹Â/°v» – É/ Ê/f¼Å Z/ÌÆ» :Ä/Ì¸ ¹Â/°v» – 3 Ôa 119 ÉÂ¯ Ì^¯Ì»Y
Ä/Â]» Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼/ Á 1396050000663989 ÃZ¼/ Ä] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy{
d/¨Å Á d/ Á |/°Ë ¢¸^» dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609978601900453
ÄÀËÅ d]Z] µZË YÅ |¿Za Á ½ÂÌ¸Ì» ®Ë ¢¸^» ,ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË YÅ |f¨Å Á ½ÂÌ¸Ì»
¹Â/°v» ªu { Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË YÅ Ê Á |Ì Á ½ÂÌ¸Ì» ZÆq ¢¸^» Á ÊZÀZ¯
¡Ô/]Y xËZ/e Y d/Y ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» .Éf³{Y{ ©Á|À ªu {  ºÌ¿ dyY{a Á Ä·
( Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY
¹Â/°v» Z¨Ìf/Y Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2
Ä/Ì¸¯ Á Ê/ ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä]
sÁ/» Â/ Ä/] µÂ/¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y
Z/Ë Ê/¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f»
{/¿ Â/v¿ /Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy
/Å Á cÓZ/¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY
Ä¼Ì¼/ Ä/] Z/Y ÉYÂ/{ s/ Y ¶/^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿
) {Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{
¶/»Z¯ ¹Ô/Y Y Ä/Ì¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây -4 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ»
34 Ã{Z» ) {Y{ Êa { Y d¨Å Äm{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ
Ê·Z/» d/Ì»Â°v» ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« 16 Ã{Z» Á Y ¹ © 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z«
Ã|/¿Z¼Ì«Z] Ä/¯ ÉÂ/v¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 (1394
É|/¬¿ ÉY/m Z/Ë / Äm{ ÉË e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y
d/Ì»Â°v» ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z »
Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM {Â ÄËYY Á Ê d¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z»
{Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿
( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e )
ÃZ¿Z»¯ ÉÆ» |ÌÆ ¼fn» ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ê«Â¬u 19 Ä^  ÊZ« -3723/10919

ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

96/7/29 xËZ/e { Ê/¸ |/¿§ |¿Â/Z¯e {Y/§ ÉZ/«M – s112/518/96 :Ã|¿Áa ÄÔ¯
Ô/ § Ä/¯ |/¼uY |/¿§ Ã{Y Ê¸ ^¯Y dÌ§ Ä] dYÂy{Y{ Êb¯Âf§ {ZÀfY Ä] ÊfYÂy{Y{
Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ ºË|¬e YÂ f§{ Ä] ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] |ÀZ] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn»
Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e t^ 12dZ 97/1/15 ÄyÂ» Ä^À4 Á Ä] Ê³|Ì d«Á Á d^i ©Â§ ÄÔ¯
{ Y \/eY» [Ô/¬¿Y Á Ê»Â/¼ ÉZÆÅZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» {ZÀfY Ä] dY ¬»
©Â/§ /¬» d/«Á { Ã{^»Z¿ Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³MZf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë
YÂ/ Á {Â Ê» [Âv» ¡Ô]Y Ê³|Ì d«Á ÓY Á {Â Zu Ä^  ¾ËY { Ê³|Ì dÆm
.|ËZ¼¿ Ê» ºÌ¼e }ZzeY cY¬» ª§Á Á Ê³|Ì
ÉZÌfz] – ½Z¯ËÂe ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 112 Ä^  f§{ µÂX»
-3766/¦·Y.¹1150

½ZYy Ê¼Ì ¾Ì»Y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
ÄZÀ Á 3999 d^i ÃZ¼ Ä] (Zy Ê»ZÆ)
10195009425 Ê¸»

wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä]
d¯/ ÄËZ» : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1395/12/06
µZ/Ë 6.000.000.000 ¢/¸^» Ä] µZË 1.000.000 ¢¸^» Y
¶/v» Y ¹Z/¿ Z/] Ê·ZË 10000 ºÆ 600.000 Ä] º¬À»
{ Ä/Â]» Ã{Z/» Á d/§ZË ËY/§Y Ã|/ µZu cZ^·Z»
d/a Z/^e Ê/¸« Ä·Y dnu .|Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY
ÉZÆ¿Zf/Æ ÉZ/ne Ì£ cZR» Á ZÆf¯ d^i ÃY{Y
. ½YÆe ½ZfY
{-3216
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

½YÆe ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y

(135671) ZËÆ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i m»

 بر اس��اس:مع��اون نظارت��ی بانک مرک��زی گفت
برنام��ه ریزی ها قرار ش��ده تا ابتدا س��پرده های خرد
موسس��ات غیر مجاز تعیین تکلیف ش��وند که این امر
 پایان خواهد،از ابت��دای آذرماه آغاز و تا آخر بهمن ماه
 جمعی از سپرده گذاران،به گزارش بانک مرکزی.یافت
 با معاون نظارت،برخی تعاونی های اعتبار منحل شده
بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک
.مرکزی دیدار کردند
در این جلس��ه که با هدف آگاهی از روند تس��ویه
حس��اب س��پرده گذاران تعاونی ه��ای منحله از جمله
، فرش��تگان و افضل توس برگزار ش��د،  البرز،وح��دت
معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند ش��کل
 نحوه ورود،گی��ری تعاونیه��ا و فعالیت غیرمجاز آنه��ا
Ä»Z¿{Y{
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:با رای نمایندگان مجلس

 برق و گاز مشروط به،افزایش قیمت آب
تصویب هیئت وزیران

 برق و گاز بر،نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با افزایش قیمت آب
.اساس پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران موافقت کردند
 نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در،به گزارش ش��انا
)۶(  کل کشور با بند الحاقی۹۷ جریان بررس��ی جزئیات الیحه بودجه سال
. این الیحه موافقت کردند۶ تبصره
 در مواردی که بر اساس قوانین: آمده است۶ ) تبصره۶( در بند الحاقی
 برق و گاز مصرفی و حق انش��عاب آنها، اختیار افزایش قیمت آب،و مقررات
 فقط با۹۷  اعمال افزایش در سال،به ش��رکتهای ذیربط داده شده اس��ت
.پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است
: وزیر جهاد کشاورزی

آنفوالنزای جدید پرندگان قابل انتقال به انسان است

وزیر جهاد کشاورزی با اش��اره به قابل انتقال به انسان بودن آنفوالنزای
جدید پرندگان از مردم به ویژه س��اکنان شمال کشور خواست که از نزدیک
.شدن به پرندگان مهاجر و وحشی جدا خودداری کنند
 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شیوع،به گزارش ایسنا
 اظهار،م��وج جدید آنفوالن��زای مرغی در پرن��دگان در مناطقی از کش��ور
 حدود یکی دو هفته قب��ل تعداد زیادی از پرن��دگان مهاجری که در:ک��رد
 تلف ش��دند که پس از انجام،ت��االب بینالملل��ی بوجاق در حال تردد بودند
آزمایشهای الزم مشخص شد ابتال به سویه جدید آنفوالنزا علت تلف شدن
.این پرندهها بوده است
وی ب��ا بی��ان اینکه این س��ویه جدید متاس��فانه قابل انتقال به انس��ان
 اخیرا یک مورد از این دس��ت نی��ز در دریاچه: خاطرنش��ان کرد،نیز اس��ت
 در این زمینه کارهای مقدماتی الزم از.خلیجفارس تهران مشاهده شده است
 اقدامات ایمنی و اعالم اخطارهای مربوطه انجام شده است،جمله سمپاشی
و مس��ئوالن دامپزشکی و محیط زیست و نیز استانداران شمالی کشور همه
.در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند
 به هموطنان به ویژه ساکنان شمال کشور:وزیر جهاد کش��اورزی گفت
و کس��انی که در معرض محل زندگی پرندگان مهاجر و وحش��ی قرار دارند
درخواس��ت میکنیم که به ش��دت از هرگونه نزدیکی ب��ه این نوع پرندگان
 موجود در آنفوالنزای این نوع پرندگان آس��یبیH۵N۶ بپرهیزند تا س��ویه
حجتی با تاکید ب��ر اینکه در حال حاضر در حال مقابله با.ب��ه آنها وارد نکند
 متاس��فانه آنفوالنزای قبلی: افزود،س��ویه قبلی آنفوالنزای پرندگان هستیم
آسیبهای جدی به تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار وارد
کرد که این آسیبها نیز کم و بیش در بازار به دلیل عرضه کم در قیمتهای
.تند قابل مشاهده است
 با تسهیالتی که دولت در این زمینه تعیین کرده همکاران ما و:وی افزود
همچنین بخش خصوصی اقدام به واردات تخممرغ کردهاند و این واردات روز
.به روز در حال افزایش است تا بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم
Ä»Z¿{Y{

®/Ë Ã{YÂ¿Z/y ÊËZ/« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 233 Ä^  9609980200301008 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
|/¼v» |/¿§ cZÌ] ÄÀË|» º¿Zy :½ZÅYÂy – 9609970200302348 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe
26 Ô/a – Zy ½Z¼Ì¸ ÄqÂ¯ – ZÅ [ ÃYZÆq – ½YÁZ¯ Æ – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ê¬e
Ä/] ©Ô/ :Äf/YÂy – ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ¾Ìu |¿§ ½ZÌZ¨¯ ¾u ÉZ«M :Ã|¿YÂy –
ÄmÁ dYÂy{

½Zf/Æ Éf³{Y{ (Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Â Ä^  9609982210300273 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Ä/·Y tf§ |¿§ Ê¿m ZËÁ ÉZ«M :½ZÅYÂy - 9609972210300608 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e |¿ÁZ»{
|/¼v» ÉZ/«M .1 :½Z³|/¿YÂy - [ZÆ/Â¼ ÊyZ^ Éf³{Y{ \Àm {ÔÌm |¿ÁÔÌ³ Ê¿Z¿ Ä]
Ê¿Z/³Z] ÉÁ/]Á |/¿ÁÔÌ³ Ê¿Z/¿ Ä] É|Y ZÌ¸ ÉZ«M .2 ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] É|Y
ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» .2 ... d]Z] ÄmÁ Ä^·Z» .1 :ZÅ ÄfYÂy - v ÊyZ^

¾/u ÉZ/«M /¼Å d/Ì§ Ä] Ê¬e|¼v» |¿§ cZÌ] ÄÀË|» º¿Zy dYÂy{Y{ Ây {
d/yY{a ¹| Y ÊZ¿ ku Á  d¸ Ä] ©Ô º°u Á| ÄfYÂz] ¾Ìu |¿§ ½ZÌZ¨¯
|À/ ËÂ/e Á Ã|/¿Áa cZ/ËÂfv» Á ©YÁY Ä/] dËZÀ Z] f» Ê³|¿ e Á {ZÌfY Á Ä¬¨¿
{ÂÆ/ ÊÅYÂ³ Á ½ZÅYÂy cYZÆY Ä] ÄmÂe Z] Á ¾Ì§ ¾Ì] dÌmÁ Ä¬¸ ½{Â] v» Á kYÁ{Y
ÃZ/³{Y{ { Ã|¿YÂy Á Éf³{Y{ ÉZ¯{|» |uYÁ Âe Ã| ¹Zn¿Y Ê¸v» cZ¬Ì¬ve Á ÃZ³{Y{ {
Ô/e .|/¿Y{ Ä^ / ¾/ËY { ©Ô/ Ã|¿Áa Ä¬]Z ¾ÌmÁ .dY Ã{Â¼À¿ ÊZ§{ Á Ã|¿ Zu
Y 7 |/À] ª/¬ve Y /¿ ¥ |Ë{´¿ «YÁ iÂ» Z Á t¸ {ZnËY dÆm ÃZ³{Y{ Á ½YÁY{
Á ÉÁ k/u Á / ¹¸f» {ÂmÂ» dÌ Á ÄmÁ ÉY] ©Ô ªu {ZnËY Á |¬ ¾¼ ËY
½Â¿Z/« Y 1130 Á 1133 Á 1119 Á 1321 Á 1258 {YÂ/» Ä] Y{ZÀfY Y~ÆÌ¸ .dY ÄmÂ» ÄfYÂy
¹Y/·Y /] º/°u 91/12/1 [Â» Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z« Y 33 Á 28 Á 27 Á 26 {YÂ» Á Ê¿|»
dÌ « Á ¡Ô]Y xËZe Y ÃZ»  ¥ ½ZÅYÂy .|ËZ¼¿ Ê» {Z ½ZÅYÂy ½{Â¼¿ Ä¬¸» Ä] kÁ
Ê/§ Z/» Ä/ËÆ» Y ½Z/»Âe YÅ |°Ë µ~] Z] ©Ô eZ§{ Y Ê°Ë Ä] Ä mY» Z] |¿YÂe Ê» Ä»Z¿{Y{
d/]Â¿ ¸y ©Ô Ä¤Ì ÉYmY Ä] Ì£ Ä] ¶Ì¯Âe Á kÁ ¥ Y µ~] µÂ^« Á Á w¿ Ä] Ä·Z^¬·Y
Á Ê]Z/Ì£ Ã{Z/ ÉY .{Â/ Ê» ÉY|Æ´¿ ÄmÁ {¿ f» |¿§ .|ËZ¼¿ ¹Y|«Y ½M d^i Á µÁY
º¯Z/v» { ¿|/Ë|ne ¶]Z« b Á Ä^  ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥
Â/¯ Ê·Z/ ¿YÂË{ { ÊÅYÂ/y ¹Z/m§ ¶/]Z« Á dÌ] ¥ b Á ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne
.|Z^Ì»
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 233 Ä^  ÌW
{-3260/152119

|/¿§ É|/Y ZÌ¸ ½ZËZ«M dÌ§ Ä] ÊËYÂ{ Ä·Y tf§ |¿§ Ê¿m ZËÁ ÉZ«M Ã|¿Áa ¾ËY {
Äf¨/ Ã/¬§ Z/Æq ÂÂ» µZË ½ÂÌ¸Ì» 250 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] É|Y |¼v» Á Z |Ì¼u
ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/12/20 wÂ» (1/ É) 917932-1 ÉZÅ ÃZ¼ Ä] É|Y |¼v» ÉZ«M
(1/ É/) 917930-3 ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/11/20 wÂ» (1/ É) 917931-2 ¶¯
{/¿ 1396/02/10 wÂ/» (1/ É/) 917934-4 ¶/¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/10/20 wÂ»
Á s/ Ä/Ë{Ze ÌyZe Á Ê{Y{ cYZy [ZfuY Z] µZË ½ÂÌ¸Ì» 50 ¹Y|¯ Å ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy
:d/Y{ ZÆY Á {Â¼¿ d¯ 1396/08/22 wÂ» Ê{Y{ Ä¸m { ½ZÅYÂy .dY Ã{Â¼¿ Ä»Z«Y
{ Ã| ÄfYÂy \eY» ª§Á º°u Á| -Ã{Â] Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] \¿Zm ¾ËY ÉÂ{"
-1 ÉZ/Å ÃZ¼ Ä] É|Y |¼v» ÉZ«M Äf¨ Ã¬§ ZÆq \mÂ» Ä] .dZ|fY {Â» dYÂy{Y{
wÂ» (1/ É) 917931 -2 ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/12/20 wÂ» (1/ É) 917932
Ä/¿Yy {/¿ 1395/10/20 wÂ/» (1/ É) 917930 -3 ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/11/20
50 ¹Y|/¯ /Å ¶/¯ ÉY{ Ä/¿Yy {/¿ 1396/02/10 wÂ» (1/ É) 917934 -4 ¶¯ ÉY{
¹Z/¼e da Z|Ì¼u |¿§ É|Y ZÌ¸ ÉZ«M Á {Â¼¿ {Z \¿Zm ¾ËY ÄmÁ { µZË ½ÂÌ¸Ì»
Z/Å Äf¨/ Ä/mÁ dyY{a Ä] Y ½Z³|¿YÂy dÌ»Â°v» ¾» .{¯ LZ»Y d¿Z¼ ½YÂÀ Ä] Y Äf¨
Á (¥Â/Â» ÉZ/Å Äf¨/ ©|» Êb¯Âf§) dYÂy{Y{ dÂÌa |Àf» Ä°ÀËY Ä] ¿ ".¹ZfYÂy
¢/¸^» Ä^·Z» { ½ZÅYÂy ©Z¬vfY Á Ã|¿YÂy Ä»} µZ¤fY ] d·Ó{ ½ZÅYÂy |Ë { ZÆ¿M ¶Y ÉZ¬]
¶/¼ Ä/] Ä/Ì¸ Ê|/» \¿Zm Y ÉiÂ» Z§{ Á {YËY ÄuÁ» ÉÂ{ µZ^« { Á ÄfY{ ÄfYÂy
Ä] |Z] ÉÂ{ Ã|¿YÂy Ä»} dWY] Á Â¯~» ÉZÅ Äf¨ ÄmÁ dyY{a Y º¯Zu Ä¯ Ê¸Ì·{ Á Ã|»ZÌ¿
Ä/] Ä/Ì¯|» {ZÀ/Y Ä/¯ ¾ËY Zv· Z] Á ©Â§ \eY» Ä] ZÀ] ÃZ³{Y{ Y~· -dY Ã|Ë{´¿ ÄWYY ÃZ³{Y{
Ê/¼¿ cZ/ne ½Â¿Z« cY¬» µÂ¼» Á Ã| Ê¬¸e É{Z {ZÀY ZÅ Äf¨ ½|¿ dYÂyYÁ Zv·
Á Ê»Â/¼ ÉZ/ÆÅZ³{Y{ Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z« 522 Á 519 Á 515 Á 198 {YÂ» Ä] 0Y|Àf» .|ÀZ]
Ä/uÁ» ÉÂ{ dv YuY Á Äf¨ |Æ f» ¾Ë{ ÉZ¬] [ZvfY ¾¼ ,Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y
200 ¢/¸^» d/yY{a Ä/] É|/Y |¼v» ÉZ«M Ã|¿YÂy ¹Y·Y ] º°u ,½ZÅYÂy ÄfYÂy Ë~a Á
d/yY{a /Ì¿ Á Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ d]Z] µZË 6000000 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË ½ÂÌ¸Ì»
d/YÂy{Y{ ºË|/¬e xËZe Y É¯» ®¿Z] Ê»ÔY ÉZÆ] yZ ÉZÀ^» ] ÄË{Ze ÌyZe cZy
Ã|/ {Z/ º/°u .|/ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu { Ä] ¹Â°v» ¢¸^» dyY{a ½Z» Ze
ÉZ/¬¿Y Y /a Á /m» ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ,¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£
½Y/Æe ½Zf/Y ¿|/Ë|ne ¹/fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« Á 20 ¥ ,©Â§ c|»
Â¯~» Ã|¿YÂy Ä»} µZ¤fY ] Ê¸Ì·{ ½Âq Â¯~» ½YÌ» ] {YZ» ½ZÅYÂy ÄfYÂy Ä] Ä^¿ .|Z^Ì»
Z/Ì¸ ÉZ«M dÌ§ Ä] ÊËYÂ{ Ä·Y tf§ |¿§ Ê¿m ZËÁ ÉZ«M ÉÂ{ Ä] d^¿ Á |Ë{´¿ ÄWYY
ÉZ/«M Äf¨ Ã¬§ ZÆq ÂÂ» µZË ½ÂÌ¸Ì» 250 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Z|Ì¼u |¿§ É|Y
¶/¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/12/20 wÂ» (1/ É) 917932 -1 ÉZÅ ÃZ¼ Ä] É|Y |¼v»
(1/ É/) 917930 -3 ¶/¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/11/20 wÂ» (1/ É) 917931 -2
{/¿ 1396/02/10 wÂ/» (1/ É/) 917934 -4 ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy {¿ 1395/10/20 wÂ»
LZ/»Y ÄÌ¸ Ê «Â» É{Z |À ®Ë Æ ÉZ»Y ½Âq µZË ½ÂÌ¸Ì» 50 ¹Y|¯ Å ¶¯ ÉY{ Ä¿Yy
Y ½Z/ÅYÂy ÉZ/{Y dv/ Y~/¸§ .|Z] É|À ZË ÄfÂ¿ ÉÁ { Ä¯ {{³ Ê» Ê¬¸e ¶Ì·{ Ã|ÀÀ¯
ÉZ/ÆÅZ³{Y{ Ê/{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« Y 197 Ã{Z» Á Ê¿|» ½Â¿Z« 1301 Ã{Z» Ä] 0Y|Àf» Ã{Â¼À¿ YuY
Á {Z ½ZÅYÂy ÉZ{Y Ê¬u Ê] Ä] º°u -dWY] ¶Y ÂÂ» -Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼
|/Ë|ne ¶/]Z« ¡Ô/]Y Y a Á dÌ] ¥ Á Ã{Â] ÉÂu Ã| {Z º°u .{Â Ê» ¹ÔY
. |Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿
Éf³{Y{ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Â É Ä^  ÌW
-3737/¦·Y.¹1340

ÃZ³{Y{ ÉY

Ä»Z¿{Y{

®/Ë Ã{YÂ¿Z/y ÊËZ/« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 233 Ä^  9609980200301011 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
¾Ì/u |/¿§ ÊuZf§ Ä]Â^v» º¿Zy :½ZÅYÂy 9609970200301960 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe
ÉZ/«M :Ã|/¿YÂy – ¹Á{ ²/¿ 6 _ 4 d/] ¾] – |Ì Â]Y w – ÄËÌÀ» ½Y|Ì» – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä]
kYÁ{Y { ½}Y :ÄfYÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] |¼v» |¿§ ÊuZf§ ¾Ìu

ÃZ³{Y{ ÉY

¾Ì/u ÉZ/«M dÌ§] 1363 |·Âf» ¾Ìu |¿§ ÊuZf§ Ä]Â^v» º¿Zy dYÂy{Y{ Ây {
Ã{Â¼¿ cÂ§ {Z» Ä¯ ÄfY{ ¹ÔY Ä¯ s ¾ËY Ä] kYÁ{Y { ½}Y ] ÊÀ^» |¼v» |¿§ ÊuZf§
¹|/ d/¸ Ä/] Á Ã|Ì Ê´·Z 37 ¾ Ä] Á {Y|¿ É^y |a Y dY µZ dÅ {Á|u Á
Ä/mYÂ» cÔ°/» Z/] Ê¿Â¿Z/« cZ¨Ëe Ê ÉY] Z´fYÂy Ä mY» ¹Z´ÀÅ { |a Ä] Êf{
Y {Â/y ¿ {Â» Z´fYÂy Z] kYÁ{Y ½}Y ÉZZ¬e .dY Ã{Zf§Y ÌyZe Ä] kYÁ{Y ¾ Á {ÂÌ»
Ã|/ ¹Z/n¿Y Ê/¸v» cZ/¬Ì¬ve Á Ä»ZÀZÀ ËÂe ÄuÔ» Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] {Y{
{ZÀf/Y Ä] ÃZ³{Y{ |Z] Ê» |Ì Á ¶«Z {Ây ½ZÅYÂy Ä°ÀËY Á Éf³{Y{ ÉZ¯{|» ÃËY{ Âe
Á ÄËÆ» Á |ËZ¼¿ Ê» Ê§ » {Ây Ä¯ ÉZ´fYÂy Z] Y ÉÁ kYÁ{Y ÃZmY Ê¿|» ½Â¿Z« 1044 Ã{Z»
Ã{Z ÉY |ÀZ] Ê» ½M Ê¼ d^i Ä] Zn» kYÁ{Y eZ§{ .|ËZ¼¿ Ê» {Z ª§YÂe {Â» ËY
ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« b Á Ä^  ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 ¥ Á Ê]ZÌ£
.dY ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ {
®Ë Ã{YÂ¿Zy Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 233 Ä^  ÌW
{-3251/153041

ÄÌËYmY

ºÌ/u Á É{Y/» Z/Ì¸ :ÄÌ¸ ¹Â°v» – ½ZÌZa ²ÀËÌ· d·Z¯Á Z] ½ZÌZa ®¿Z] :Ä· ¹Â°v»
Ä/¯ É/^À« ºÌ/u Á É{Y/» Z/Ì¸ Ä] Ä¸ÌÂÀË|] |ËYm { ÃfÀ» ÉZÅ ÊÆ³M ÁÌa – É^À«
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa { 29 Ä^ / Y Ã{Z/ ÄÌËYmY ª^ {Â Ê» ¡Ô]Y |ÀZ] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn»
ÃZ¼/ Á 9610090228903504 ÃZ¼/ Ä] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] 910068
207256920 ¢/¸^» d/yY{a Ä/] ¹Â°v» Z¼ÆÌ¸ ¹Â°v» 9109970228900772 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{
Ä/] µZË 6100000 ¢¸^» Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 4150139 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË
{ º/°u ÉYmY ¹ÂË dËZ¤· dYÂy{Y{ ºË|¬e ¹ÂË Y ÄË{Ze ÌyZe cZy Á Ä·Z¯Â·Y ªu ½YÂÀ
ÊÆË|/] |/Z] Ê/» d·Á{ ©Á|À Ä] ÄÂ]» ÊËYmY  ºÌ¿ ÄÀËÅ dyY{a Á Ä· ¹Â°v» ªu
¾Ì»Ze ~yY ZË ^f » ¾»Z Ê§ » Ä] ÂÀ» Ê]ZÌ£ º°u ÉYmY ,º°u ½{Â] Ê]ZÌ£ Ä] ÄmÂe Z] dY
Ã{Z/ ÄÌËYmY {Z¨» Y~· .|Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ä] ÄÌWYmY Ê «YÁ ¡Ô]Y ZË ,Ä· ¹Â°v» Y \ZÀf»
|/ËYm Y Ê/°Ë { Ê¿|/» ¹Z/°uY ÉY/mY ½Â¿Z« 9 Ã{Z» Á ¹.{.M 73 Ã{Z» ÉYmY { d]Â¿ ®Ë
Ä/ÌËYmY {Z/¨» ÉYmY Ä] d^¿ ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á Ã{ ¥ Ze {{³ Ê» k{ Zf¿ÓYÌj¯
µÂ·|/» ÉY/mY Ä/] d^/¿ cY/¬» ª^ ¹Z°uY ÉYmY |uYÁ cÂ ¾ËY Ì£ { .{{³ ¹Y|«Y
.{Â¼¿ |ÅYÂy ¹Y|«Y ÊËYmY ÄÀËÅ µÂÁ Á ÄÌËYmY
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 29 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|»
{-3252/153042

½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn»

ÊÆ³M

É|/¼v» |/¼v» – Ê/»°» Ê¸ – ÉÌ¿ Ê¸ »Z»Y :Ã|¿YÂy – ÊZ¯ ½ZÌYÁ {Â¼v» :½ZÅYÂy
Ä/] Êf/YÂy{Y{ ½Z/ÅYÂy . ¶/j¼·Y c/mY Ä/^·Z» :ÄfYÂy – Êe|« ^¯Y Ê¸ Á cZÌ] |¼v»
Ã|/ ZmY ÊZÀZ¯ Ä] Ä¯ Ã{Y{ ÄWYY Ä^  ¾ËY Ä] ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ¶j¼·Y cmY ÄfYÂy
¥/ Ze {Â Ê» ¡Ô]Y ½Z³|¿YÂy Ä] Ä¸ÌÁ ¾ËY Ä] Y~· .dY Ã{Y{ ÄWYY Y {Ây ¿ ZÀZ¯ Á
/¿ Ä/] Z/eZ^iY Z/Ë ZÌ¨¿ Y {Ây YfY ,{Ây {M ¹ÔY ¾¼ Á ÃZ³{Y{ Ä] Ä mY» Z] Á 7
.|ÀËZ¼¿ ¹ÔY ÊZÀZ¯
½YÆe Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 29 Ä^  f§{ Ë|»
{-3253/153080

ÃZ³{Y{ ÉY

Ê Ì» É|Æ» |¼v» - |¿ÁZ»{ ½ZfÆ

ÊÆ³M

Ê¼Ë|/¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê¸|Ìu |¿§ É{YÂm ¶ÌZ¼Y diYÁu dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Ã{Â/¼¿ diYÁu ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 9609988919400603 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i
Á Ä/f¨³ cZ/Ìu {Á|/] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { É{YÂm |Ìu ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á
0559265891 Ê¸»|/¯ 3 . É{YÂ/m ¶ÌZ¼/Y -1 Ä/] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
a ¾Ì¼y Y Ã{Z 0558155324 Ê¸»|¯ 53 . É{YÂm ºÌÅY]Y -2 a ¾Ì¼y Y Ã{Z
. É{YÂm ºË» -4 fy{ ¾Ì¼y Y Ã{Z 0559264283 Ê¸»|¯ 5 . É{YÂm YÅ -3
Ê¸»|//¯ 9 . É{YÂ/m ½Z¸/¼« -5 /fy{ ¾Ì/¼y Y Ã{Z/ 0559264852 Ê¸»|/¯ 6
®/Ë Â/]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY fy{ ¾Ì¼y Y Ã{Z 0559265468
ÁY {/¿ Ê§Â/f» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z]
¾Ì¼y ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 4 Ä^ 
-3734/96

ÊÆ³M

[Ô/¬¿Y Á Ê»Â/¼ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ µÁY Ä^  { 1{/960923 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { Ä°ÀËY Ä] ¿
d/¼uY» Á |/Ë|Æe Á ¾ÌÅÂ/e Ä] dY ºÆf» Ê¸ »YÆ] |¿§ Ê¿Z¼¯ {YÂm ÉZ«M ¾Ì¼y ½ZfÆ
\eY» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ËÂne Ä] Y~ÆÌ¸ ÊÀ¨¸e ®»ZÌa µZY ªË Y ÊÀ¨¸e
xËZe Y ÃZ» ®Ë ¥ j¯Y|u {{³ Ê» ¡Ô]Y ÉÁ Ä] Á k{ Zf¿ÓYÌj¯ Ä»Z¿Á { d]Â¿ ®Ë
½Â¿Z/« ª]Z/» cÂ ¾ËY Ì£ { .|ËZ¼¿ Z§{ Ä^fÀ» ¹ZÆeY Y Á Zu Ä^  ¾ËY { ÊÆ³M ¿
.{{³ Ê» ºÌ¼e }ZzeY
½ZfÆ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ µÁY Ä^  f§{ Ë|» -3764/96

¾Ì¼y

