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میز خبر

روسیه اعالم کرد:

نشریه ایتالیایی:

ایران  ،در صدد تغییر کریدور نفتی خود
به دریای عمان

نشریه ایتالیایی 'انرجیااولتره' با اشاره به نزدیک شدن تحریم های آمریکا
علی��ه ایران ،نوشت :ایران در صدد دور زدن تنگه هرمز و انتقال ساختارهای
صادرات��ی نفت به خلیج عمان در بندر جاس��ک است ،جاییکه قصد ساخت
یک پایانه جدید را دارد.
به گزارش ایلنا  ،نشریه آنالین تخصصی انرژی نوشت  :بازارهای جهانی
ان��رژی پس از اعالم تحری��م های جدید امریکا علیه ایران ،به جنب و جوش
افتاده اند .فشارهای دولت ترامپ بر روی ایران همچنان رو به افزایش است.
ه��ر چند مقامات ایرانی همواره تهدید به بست��ن تنگه هرمز می کنند  ،اما
ب��ا توجه به نزدیکی پایگاه های آمریکای��ی و همچنین حضور امارات چنین
اقدام��ی تقریبأ غیرممکن به نظر می رسد .آنچه بیشتر به واقعیت می نماید
ای��ن اس��ت که ته��ران در فکر دور زدن تنگ��ه هرمز و دو جزی��ره خارک و
الوان اس��ت ک��ه نزدیک به  95درصد از صادرات نف��ت ایران از آنجا صورت
می گیرد.
این نشریه افزود :جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران به شمار
م��ی رود و در بخش شمالی خلیج فارس و در برابر سواحل کویت واقع شده
است .صادرات نفت ای��ران علیرغم فشارهای امریکا به صفر نخواهد رسید و
با توجه به احتیاط فزاینده شرکت های کشتیرانی بین المللی در حمل نفت
ای��ران ،به احتمال ف��راوان این کشور از این پس برای حمل بشکه های نفت
بیش از گذشته بر ناوگان باری خود تکیه خواهد کرد.
این ط��رح پایانه نفتی جدید ایران در بندر جاسک به ارزش دو میلیارد
دالر ق��رار است در مرحله نخست ،صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را
تضمین بکند .ظرفیت ذخیره سازی در مرحله اول برابر با  10میلیون بشکه
است که می تواند در فاز دوم به  30میلیون بشکه افزایش پیدا کند و احداث
دو پاالیشگ��اه نیز در همان محل پی��ش بینی شده است .طرح بندر جاسک
قرار است در سال  2021به بهره برداری برسد.

ادامه صادرات نفت ایران باید تضمین شود

روسیه اعالم کرد که ایجاد شرایط الزم برای تداوم
صادرات نفت ایران مهم است.
ب��ه گ��زارش شانا به نق��ل ازخبرگ��زاری رویترز از
مسک��و ،سرگئی ریابک��وف ،معاون وزیر ام��ور خارجه
روسی��ه ،اعالم کرد :این کشور ب��اور دارد که مهم است
شرایطی ایج��اد شود تا صادرات نفت ایران به بازارهای
جهانی ادامه یابد.
دولت آمریکا که چندی پیش از برنامه جامع اقدام
مشترک (برج��ام) خارج شد ،قص��د دارد از ماه نوامبر
امس��ال تحریمهای��ی را ضد صادرات نف��ت ایران وضع
کند.
هشدار روسیه درباره تهدید افت تولید نفت
وزیر ان��رژی روسیه هشدار داد که به دلیل کاهش
تولید نفت برخ��ی کشورها ،وضع ب��ازار نفت شکننده
است.
والدیوست��وک ،الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه،
اع�لام کرد :به لطف توافق جهان��ی کاهش تولید نفت،
بازارهای جهانی این کاال از بحران خارج شدهاند ،اما به
دلی��ل افت تولید برخی کشورها ،از جمله ونزوئال ،وضع
بازار نفت همچنان شکننده است.
وی همچنین اعالم کرد که مسائل ژئوپولیتیک ،از
جمل��ه ابهامها درباره ایران ،همچنان بر بازار نفت تأثیر
میگذارند.
وزی��ر انرژی روسیه همچنی��ن تصریح کرد :قیمت
کنون��ی نفت ،برای تولیدکنندگ��ان و مصرف کنندگان
این کاال مطلوب است.به گفته وی ،هیچ کس تمایلی به
افزایش التهاب در بازارها ندارد.

شناورهای ایرانی ،ذخیرهسازی نفت روی دریا را
آغاز کردهاند

شواه��د نش��ان میده��د ایران ب��ار دیگ��ر ذخیرهسازی نف��ت بر روی
نفتکشه��ای معلق خود را بر روی دریا آغاز کرده و چندین هفته است در
حالی که حامل چند میلیون بشکه نفت هستند ،بر روی دریا شناورند.
به گزارش ایلنا به نقل از «بلومبرگ» ،ایران بار دیگر انبار کردن نفت در
تانکرهای بزرگ خود را در آستانه آغاز تحریمهای آمریکا آغاز کرده است.
ب��ه ادعای این رسانه ،افزایش ذخایر نفت خ��ام روی شناورهای دریایی
نشاندهن��ده تاثیرگ��ذاری تحریمه��ای آمریک��ا علیه این کش��ور نفتخیز
خلیج فارس است .تحریمها قرار است چهارم نوامبر آغاز شود؛ اما خریداران
نفت ایران نظیر فرانسه ،کره جنوبی و دیگران هم اکنون خرید نفت خود را
از ایران قطع کردهاند.
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اصرار هند بر واردات
نفت از ایران

تحریمه�ای آمریکایی قیمت نفت را  ۲درصد
دیگر باال برد
نگرانی درباره تحریمهای نفتی آمریکا ضد ایران و
همچنی��ن کند بودن رشد تولید نفت آمریکا سبب شد
قیمت نفت  ۲درصد افزایش یابد.
قیم��ت ه��ر بشکه نفت خ��ام برنت با ی��ک دالر و
 ۶۹سنت افزایش به  ۷۹دالر و  ۶سنت رسید و قیمت
شاخ��ص دبلیوت��یآی آمریکا با ی��ک دالر و  ۷۱سنت
افزایش به  ۶۹دالر و  ۲۵سنت رسید.
همچنی��ن انتشار گ��زارش مؤسسه نف��ت آمریکا
(ایپ��یآی) مبن��ی ب��ر کاه��ش ذخیرهس��ازی نفت
در ای��ن کش��ور ،ب��ه استم��رار رشد قیمته��ا کمک
کرد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز پیشبینی کرد که

تولی��د نفت این کشور در سال آین��ده میالدی با ۸۴۰
هزار بشک��ه رشد ،به  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در
روز میرس��د که کمتر از برآورده��ای پیشین این نهاد
است.
تحریمه�ای ترام�پ قیمت نف�ت را به باالی
 ۱۰۰دالر میرساند
یک مؤسسه مش��اوره اعالم کرد اگ��ر تحریمهای
آمریکایی بتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند،
قیمت نفت از  ۱۰۰دالر برای هر بشکه فراتر میرود.
فریدون فشارکی ،کارشناس مؤسسه فکتس گلوبال
انرژی ،گفت :اگر تحریمها نبودند ،فکر میکنم قیمتها
میتوانستن��د ب��ه  ۷۰دالر و یا حتی کمت��ر برسند ،اما
اکن��ون که تهدید تحریمها جدی است و تنها دو ماه با
آغاز تحریمها فاصله داریم ،این مسئله میتواند بازار را
به سوی قیمتهای بسیار باالتر ببرد.
وی افزود :تنها دولت ترامپ مقصر قیمتهای باالتر
است؛ کاری زیادی نیس��ت که کسی بتواند انجام دهد
اگر تحریمها به طور کامل اجرا شوند.
ای��ن کارشناس با اش��اره به این که ای��ران اکنون
یکی از بزرگتری��ن صادرکنندگان نفت در جهان است،
اعالم کرد قطع کامل صادرات نفت ایران قیمتها را به
ب��االی  ۱۰۰دالر برای هر بشک��ه میرساند ،زیرا دیگر
تولیدکنندگ��ان عمده نفت نمیتوانند ب��ه راحتی این
کمبود را جبران کنند.
فشارکتی اع�لام کرد اوپک و روسی��ه ،از ظرفیت
مازاد برای افزایش تولید به میزان مطلوب دولت آمریکا،
برخوردار نیستند.

دو راه��ی هن��د از زمانی ک��ه آمریکا مشتریان نفت ایران را تهدید کرد اگر خرید نفت از ای��ران را ادامه دهند آنها را تحریم
خواهن��د کرد ،درمورد ادامه خرید از ای��ران یا جایگزینی نفت ایران آغاز شد .هرچند به نظر میرسد هند راهی که به ایران ختم
می شود را انتخاب کرده است اما از بیراهههای مسیر دیگر نیز غافل نیست.به گزارش ایسنا ،بعد از آنکه ترامپ از مشتریان نفت
ای��ران درخواس��ت کرد خرید نف��ت از ایران را تا آبانماه به طور کامل متوقف کنند مذاک��رات این کشورها با آمریکا برای گرفتن
معافیت نفتی اغاز شد .مذاکراتی که برخی چراغ نفت ایران را در کشور مشتری روشن نگه داشت و برخی کشورها موفق نشدند
خری��د نف��ت از ایران را ادامه دهند.در این میان هند که یک دهم نفت مورد نیاز خ��ود را از ایران وارد میکند و دومین مشتری
بزرگ نفت ایران است تالش زیادی برای بسته نشدن راه نفت ایران کرد .آمارها نشان میدهد واردات نفت هند از ایران در اوت
 ۵۶درص��د نسب��ت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت��ه است.هند در ماه اوت حدود  ۵۲۳هزار بشکه در روز نفت از ایران
وارد ک��رده اس��ت که  ۵۶درصد نسبت به اوت سال  ۲۰۱۷رشد داشت ،اما  ۳۲درص��د نسبت به ژوییه کاهش نشان داد .واردات
نفت هند از ایران در فاصله ژانویه تا اوت سال  ۲۰۱۸به میزان  ۲۱درصد در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۷رشد داشت و به
 ۶۰۰هزار و  ۴۰۰بشکه در روز رسید.پاالیشگاههای هند به شدت به تامین خارجی از جمله نفت ایران وابسته هستند و به گفته
منابع آگاه ،صرفنظر کردن از این گزینه ارزانتر در شرایطی که قیمت خردهفروشی سوختها به باالترین حد خود در این کشور
رسی��ده است ،دشوار خواهد بود .یک مقام هن��دی گفت :ما میخواهیم روشن کنیم که هند به شدت به واردات نفت ایران برای
نیازهای مصرفی خود متکی است و  ۸۳درصد از نفت مورد نیازش از منابع خارجی تامین میشود.

¿|Ë|ne Ä] Â]» ÊÆ³M
Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M
ÃÌ£ Á |Y É{Y» {Â¼v» ÉZ«M

Ä»Z¿{Y{ Ä] d^¿ ÊÀÌÅ ÄvÌ¸» º¿Zy Á ½ZË{Á Ä·Y Ä¿Âa º¿Zy Á ½Z¼Ìa ½ZËZ«M ½Z³|¿YÂy ¿|Ë|ne
¼½Â¿Z/« 346 Á 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ Ä¯ ºË|¬e Ä^  ¾ËY 960782 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { 289 ÃZ
®/Ë tËYÂ/· µ{Z/^e \eY» Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM
¿Y /a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
Ê¿Z/i Äz/¿ {Â/y ¶/»Z¯ Ê¿Z/¿ ¹Ô/Y ¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Ä] Z^f¯ {Y{ ÊzZa Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y
Ä/] Ã|/¿Áa µZ/Y Ä] d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { .|ËZ¼¿ ÄWYY
{.| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y
{-1581/66269
»|Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 101 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë

»½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn

Ã{Y l¸y Ê¸ ÉZ«Y Ä] ÁY{ ÉY ¡Ô]Y ÊÆ³M

¿ ]Ê/¸ -2 ÉÓ ¾//u ÉZ/«M -1 ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] Êf·Á{ {YÆ] ÉZ«M ½ZÅYÂy Ä°ÀËY Ä
Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 102 Ä^ / 970432 Ä/Ô¯ Ä] Á ºË|¬e ÁY{ ÉY ¡Ô]Y ÄfYÂy Ä] Ã{Y l¸y
ÉZ/«M Ä] 93/2/18 wÂ» ÉÁY{ ÉY Ä¸ÌÁ ¾Ë|] ZmY (d·Y| ÊËZ« ¼fn») ½YÆe Ê«Â¬u
¸YfY ¡Ô]Y Y a Á 20 d¸Æ» ¥ |ËY{ YfY Är¿ZÀq {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{Y l¸y Ê
¾/ËY { k|/À» Â/u d¸ Ä] ÄmÂe Z] .|ÌWZ¼¿ ¹ÔY (102 Ä^ ) ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] Z^f¯ Y {Ây
}Z/zeY cY¬» ª]Z» cÂ ¾ËY Ì£ { ,¹Y|«Y ¬» d¸Æ» ¥ {{´Ì» ¡Ô]Y Z¼ Ä] ÄÌ£Ô]Y
.| |ÅYÂy ºÌ¼e
{-1582/66274
»|Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë

»½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn

ÊÆ³M

– ÊÅYÂyYÁ ÄfYÂy Ä] Ä·Y|^ ÊmZu ^¯Y Ê¸ dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ½ZÌWÂ· ¶mY |Ìn» ½ZÅYÂy
Ä^ / ¾/ËY Ä] Ä¯ s» 9600800 Ä»Z¿{Y{ Ä] d^¿ ÊÅYÂyYÁ Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ZY
Ê«Â/¬u Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 101 Ä^ / 9609980002500990 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY
»Ä¯ ¾ÌÌ e 09/00 dZ 1397/09/05 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i ½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn
½Z/°¼·YµÂ/Æn» d/¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u
]Ê/Æ³M Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â
»¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ /f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê
dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
{-1583/66277
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 101 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn

{Ä»Z¿{Y

d·Y|/ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 100 Ä^  9609980011700558 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Z] ºÌÅY]Y |¿§ Ê¨ÂË ÄÌ¼ º¿Zy :½ZÅYÂy 9709970011700484 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe
d/{ÅÂ³ – k¯ ½ZfÆ – ^·Y ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] ºZ¯ |¿§ É{Z]M|¼uY Ì»Y ÉZ«M d·Z¯Á
– §¸É{Z/^ Z/ÌÆ» ÉZ/«M :Ã|/¿YÂy – 10 |uYÁ 17 Ôa 1 ºWZ« ÄqÂ¯ ÂËY{ ½Z]ZÌy µÁY Ä°
§¿| »¹Ô/Y Z/] :Z°/{³ – ... d]Z] ÄmÁ Ä^·Z» :ÄfYÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ¾v
.|ËZ¼¿ Ê» ºÌ¼e }ZzeY Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s] Ê³|Ì ºfy

ÃZ³{Y{ ÉY

{ Ä] É{Z]M|¼uY Ì»Y ÉZ«M d·Z¯Á Z] Ê¨ÂË ÄÌ¼ º¿Zy ½ZÅYÂy Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ Ây
§¹Z¼/¿Y Z/] Ä/¸»Z » ¾¼i µZË 297/000/000 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] É{Z^ ZÌÆ» ÉZ«M dÌ
Á {ZÀ/Y dÂ¿Á Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] dËZÀ Z] Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s] Ê{Y{ cZy
»|206 Á/a Á{Ây ÃZ´f{ ®Ë Á§ ] d·Ó{ Ä¯ Ã| Ä§ e ½ZÅYÂ³ ÊÅYÂ³ Á Ê¼Ë|¬e Y
{Z/] Á Ã{°¿ ÄWYY ¾¼i dyY{a ] Ê¸Ì·{ Á Ã|Ë{´¿ Zu Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£Ì¸ Ã|¿YÂy Á ÄfY
Ä] dY ½M ÉZ¬] ] ¶Y | d]Zi Ê¯ Ã|Æ ] ÊÀË{ ZË ªu Är¿ZÀq [ZvfY ¶Y Ä] ÄmÂe
Á 395 Á 394 Á 10 {YÂ/» Á Ê¿|/» Ê/{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 519 Á 595 Á 198 Á 194 {YÂ» {ZÀfY
¶/Y d]Z] µZË 297/000/000 ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u Ê¿|» ½Â¿Z« 1227
Ä·Z¯Â·Y ªu Á cZ»|y Ä§ e µZË 262/000 Á Ê{Y{ ÄÀËÅ µZË 8/525/000 ¢¸^» Á ÄfYÂy
ª/u { yZ/ ª]Z/» 96/10/9 Ä/^·Z» xËZ/e Y ÄË{Ze ÌyZe cZy Á Ä§ e ª^ ¶Ì¯Á
ÊÅYÂ/yYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] c|» ¥ Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» {Z ½ZÅYÂy
{ ¹/fv» º¯Z/v» { ÊÅYÂ/y ¿|/Ë|ne ¶/]Z« Á dÌ] c|» ¥ b Á ÃZ³{Y{ ¾Ì¼Å
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne
{-1584/66281
{½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 100 Ä^  {Y

Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

¿ ]|/¿§ Z/Ì¿ /¿ ¾v» ÉZ«M ÄÌ¸ Ê¸ |¿§ ÊWÂ¿YÂÅM É{Z^ » ÄÌ« º¿Zy dËZ° Ä°ÀËY Ä
¸µZ/Ë 70967123 ¢/¸^» Ä] Êf¿fÀËY ÉY{^ÅÔ¯ ] WY{ 3257492928 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ^¯Y Ê
»Ã{Z/» {ZÀf/Y Ä] Y~· |Z^Ì» ½Z°¼·Y µÂÆn» ºÆf» Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] s» Ê¯Z dËZ° ÂÂ
Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë { \eY» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 344
{ É¨Ì¯ Á{ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  { Ê]Zf¿Y Ã] Y Z§{ dÆm 10:00 dZ 1397/07/28 xËZe
{.|ËZ¼¿ Ê» ºÌ¼e }ZzeY 3Z]ZÌ£ ÃZ³{Y{ cÂÀËY Ì£ { Á {Â Zu ½Z¤»Y
-2238/97
»|Ã{Y Ê]Â¬ Ë – ½Z¤»Y{ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  f§{ Ë

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ä/Ô¯ Ä/] d/YÂy{Y{ s/ Ä] 185 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ ÊÀÌ´q |¿Á{»Ìa Ê¸ vf§ ÉZ«M
½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 970188
§Ê³|¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 1397/4/2 xËZe { 2 Ä»ZÀZÀ Ä] ÊÀÌ´q |¿Á{»Ìa Ä¼Z
{Z» 169   ÊÀÌ´q Ê¯{Âm Ä]Z^u –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³
»  ®/ÀÌWÂ] É¨/ µZ/Ì¿Y{ –3 Ê§Â/f» /¼Å 2   ®/ÀÌWÂ] É¨ Ê¸ –2 Ê§Âf
Z] ®ÀËY gZ¿Y |¿§ 4311556926   ®ÀÌWÂ] É¨ ÔÌ° –4 Â¯} |¿§ 4311348223
ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y
{{Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ
-2232/97
«¾ÌÅÂ¯ Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÊZ

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

¾/ËY Y 970194 ÄÔ¯ Ä] dYÂy{Y{ s Ä] 6 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ Ê¿Zy ÂËY YÅ º¿Zy
Â/ËY Ê/¸ ^m ½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ
¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³|¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 1361/4/21 xËZe { 71 Ä»ZÀZÀ Ä] Ê¿Zy
–2 Ê§Â/f» ¼Å 133   |¿ÂiZÌ£ Ê¿Zy |¼v» Â¿Z] –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y
»Ê/¸ –4 gZ/¿Y |/¿§ 6   Ê¿Zy ÂËY YÅ –3 gZ¿Y |¿§ 312   Ê¿Zy ÂËY ºË
Ê/·Á –6 gZ/¿Y |/¿§ 1846   Ê¿Zy ÂËY ÄÀÌ° –5 Â¯} |¿§ 458   Ê¿Zy ÂËY
{ Y Â/]» d/YÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Â¯} |¿§ 500   Ê¿Zy ÂËY
Y |/Z] ÁY {/¿ Ê§Â/f» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe
-2231/97
«¾ÌÅÂ¯ Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÊZ

]ÄÌWYmY ±

»-ZËÆ/ ½Zf/Æ ½YÆe ½ZfY :Ê¿Z¿ Ä^Ì¸:|¿§ ZÌ¯ ÊWZ¨ Ê¨» :Ä· ¹Â°v» cZz
¹Â°v» cZz» - 4 |uYÁ 29 _ [YÆ»  ^¿ {ÔÌ» w ¹Z»Y YÂ¸^ÀÌËYÁ Æ ZËÆÆ
¸ÃZ¼/ Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉY/mY dYÂy{ \mÂ¼] - ½Z°¼·Y µÂÆn» Ã{Y ºË¯ {ÁY{ :ÄÌ
¢/¸^» d/yY{a Ä/] d/Y ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609972640501534ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼Á
Ê//{Y{ Ä//ÀËÅ d//]Z] µZ//Ë19800000 ¢//¸^»Á Äf//YÂy ¶//Y d//]Z] µZ//Ë615000000
¹Â/e yZ/ Z/Y] º/°u ÉY/mY ½Z/» d/ËZ¤· |Ì/ ½Z/» Y ÄË{ZeÌyZfeZyÁ
¦/¸°» ¹Z/°uY ÉY/mY Ä¯ {{³ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu{ É¯» ®¿Z] ÉÂZÌ»ÔY
b/ /ËYÁ Ä/Â]» ©|À ] ~yY Ä· ¹Â°v» Y Y ÄË{ZeÌyZe cZy Ê{Y{ ÄÀËÅ dY
]Ê/f·Á{ / ºÌ/¿ Á {Â/ d/yY{a Ä/· ¹Â/°v» ª/u{ ~/yY Ä/Ì¸ ¹Â°v» Y ½YÌ» ¾Ì¼Æ
{Y /a -1 :Ä/ÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v».|Z] Ê» d·Á{ ©|À¬u|Ìf·Á
Ä/] ¹Â/°v» d/yY{a ÉY] Ê^Ìee -2 .{Y~´] YmY «Â¼] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ ÄÌWYmY ¡Ô]Y
]|Ä¯ ÊeÂ { Á |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 .|Å
Y {Ây ÊËYY{ ¼m cÂ Á Ê d¸Æ» ¥ |ËZ] {Y|¿ ÄÌWYmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây
½Y/Ì» /] ¶¼f/» sÁ» Â Ä] µÂ¬À»Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z
Ä/] {Y{ ÊmZ/y Z/Ë Ê/¿YËY ÉZ^fY Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ
h/·Zi Zz/Y {/¿ Â/v¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å
{{ /´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯Á{Y
¹Z/¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y
«ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z«3Á8{YÂ») {Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓYÁ |ËZ¼¿ ÄËYY ÊËZ
»Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây -4(1394Ê·Z» dÌ»Â°v
ÉÂ/v¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y-5(Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY
¯Z/Ë / Ä/m{ É/Ë e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä
ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« 21 Ã{Z»){Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm
»¹Â°v» É{YM {Â ÄËYY Á Ê d¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq-6(1394Ê·Z» dÌ»Â°v
¸Ä/Ì¸ ¹Â/°v» /Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ
(1394Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 3 Ã{Z» 1 Ã^e){Â] |ÅYÂy
-2203/¦·Y.¹1981
»|Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ºnÀa Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë

)½ZÌWZ Ê¸ - ZËÆ ½ZfÆ (Ê«Â¬u

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å Z |¼v» diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9709982336300331 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i
Á Ä/f¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { Â· Ã|À]Y|y Ê¸Ì· ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á
¼Å 2   Ä] Ê¸ ¿Z]« |e§ É^Å Ê¸ ÀÌu .1 : Ä] dY vÀ» 8 ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
»|¿§ É^Å Ê¸ ¿Z» .3 Ê§Âf» |¿§ 277   Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å |Ìn» .2 Ê§Âf
Ê§Âf» |¿§ 2   Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å {Â » .4 Ê§Âf» |¿§ 2   Ä] Ê¸ ÀÌu
|/¿§ É/^Å {Â¼v» .6 Ê§Âf» |¿§ 2410   Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å Z |¼v» .5
|/¿§ 304   Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å ÂÀ» .7 Ê§Âf» |¿§ 494   Ä] Ê¸ ÀÌu
»cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z] ®ÀËY , Ê§Âf» |¿§ 414   Ä] Ê¸ ÀÌu |¿§ É^Å ºË» .8 Ê§Âf
{ÉY Ä»ZfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy
ÓYÁ {Y{ ºË|/¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³
-2237/97
»½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Â Ä^  Éf§{ Â»Y É|f

{¹ZÀÆ] ÔÌ· – ½Z¤»Y

شرکت نفت پارس بهترین شرایط تولید را دارد

رئیس پاالیشگاه و معاون عملیات شرکت نفت پارس با اشاره به شرایط
نامساع��د تولیدی در کشور ،گفت :به رغ��م این وضعیت شرکت نفت پارس
در س��ال جاری بهترین شرایط تولید خ��ود را در طی  60سال فعالیت خود
دارد.
ب��ه گزارش ایرنا ،رامین پرت��وی در نشستی که با حضور جانشین بسیج
کارگری کشور به مناسبت اجرای طرح «نوبت ایثار کارگری» در این کارخانه
برگزار ش��د ،به شرایط تولید نامناسب در کارخانجات اشاره کرد و افزود :در
م��اه ها و روز های اخیر در حالیکه بسیاری از شرکت های اطراف ما فعالیت
های روزانه شان با مشکل مواجه شده ولی شرکت نفت پارس بهترین شرایط
تولید خود را می گذراند.
وی اظه��ار داشت :امسال این شرک��ت نسبت به دوره های مشابه تاریخ
خ��ود باالترین سهم تولید و باالترین حجم صادرات را داشته است و این در
حال��ی است که خیلی از شرکت ها حتی برای پرداخت حقوق کارگران خود
با مشکل مواجه شده اند.
وی ب��ا بیان اینکه ارزآوری یکی از دغدغه های واحدهای تولیدی است،
گف��ت :از لح��اظ افزایش تولید و به��ره وری خیلی از برنام��ه هدف گذاری
ش��ده جلوتر هستیم و ای��ن در حالی است که حجم کاری پرسنل نسبت به
 4س��ال گذشته دو برابر شده ولی تمام پرسنل با رغبت کامل در واحد خود
کار می کنند.
رئی��س پاالیشگاه نفت پ��ارس گفت :رکورد زنی نف��ت پارس به تالش
نیروه��ای کف کارگ��اه اتفاق افتاده است و تمام پرسن��ل از کارگر و کارفرما
دس��ت به دست ه��م داده اند تا این تولید را به دس��ت آورند و این عملکرد
نتیجه روحیه باالی پرسنل و کار بسیجی و اتحاد آنان است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

درآمد زایی از منابع گازی جزو اولویت های
کشور است

رئی��س کمیسی��ون ان��رژی مجل��س ش��ورای اسالم��ی گف��ت :ب��ا
برنام��ه ریزی های انجام ش��ده در آمدزایی از منابع گازی کشور مانند منابع
نفتی از اولویت های دولت و مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
فری��دون حسنوند در آیین بهره ب��رداری از طرح گازرسانی به شهرهای
قلع��ه رئیسی و دیشموک در استان کهگیلوی��ه و بویراحمد در گفت و گو با
ایرن��ا اظهار داشت :درآم��د زایی از تمام ذخائر و مناب��ع گازی کشور با یک
چش��م انداز  20تا  50ساله در ح��ال برنامه ریزی است.وی بیان کرد :عالوه
بر گازرسانی به همه منازل مسکونی استفاده از این منبع بزرگ برای درآمد
زایی بیشتر در اولویت همه بخش های کشور قرار دارد.حسنوند وابسته شدن
صنایع کش��ور به حوزه گاز را ضروری دانست و گفت :در صورت اجرای این
ط��رح عالوه ب��ر افزایش ارزش اف��زوده و ارز آوری ،درامد گازی کشور مانند
درآم��د نفتی افزایش چشمگیری خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه  18هزار
واحد صنعتی در کش��ور ظرفیت استفاده از گاز را دارند گفت :با اجرای این
طرح  7/2میلیارد لیتر سوخت مایع صرفه جویی خواهد شد.
µÁY Ä¸u» { µÂ¬À» µZ» Ã|ËY» ÊÆ³M

{¿Ã{YÂ¿Z/y ÃZ/³{Y{ ºÅ{ Ä^  Y Ã{Z ÄÌËYmY \mÂ¼]¯~·Y ©Â§ ÄÔ¯ Ã|¿Áa { µÁY d]Â
É{YMZ/Æ] Ä°/ {|/ 72 ½Y/Ì» Ä] Ã{Y{Y» |ÌÂy º¿Zy Ä· cZ^·Z» Ây { ZËÆ
» Y Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ µZ/Ë22/100/000¢/¸^»Á µZ/Ë3/024/000/000 ½YÌ» Ä] Á ¢¸^» µ{Z
»Y /a Ä/¯ Ä/ËÆ» d/]Z] |/¿ Ê´¼Å ZÌ¸ -4 ¾u -3 ¾v» -2 d¨ -1 ÄÌ¸ ¹Â°v
®/Ë ²¿Y|/ Y Éf³{Y{ Ê¼ ZÀZ¯ Ä] ZmY Á Ê¿Â¿Z« ¶uY» Ê µZ» ¦Ì«Âe
]½YÌ» Ä] ]»f»246 duZ» Ä] Ê¸Y 12 Y Ê§1463 Êf^i Ôa ÃZ¼ Ä] Ê¨Ì«Âe Ä¿Zy [Z
xËZe Ä^ÀZÆqÁ { Ã|Ë{³ ¬» b Ä¯ Ã|Ë{³ Ê]ZËY Ôa Y Á µZË4/200/000/000
Y ZËÆ/ Éf/³{Y{(Ã{YÂ¿Z/y)Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmÔv» { 10 Ê·Y 9 dZ Y 1397/7/18
Á Ô/Y Z/] Ã|/ËY» xËZ/eY eÂ/¸m Á lÀ/a |/À¿YÂfÌ» ¾Ì^·Z |] Á§ Ä] Ã|ËY» ªË
º/Y»{ Ã|/ {Z/Ë xËZ/e { ¶/ËZ¼e cÂ { Á Ã{Â¼¿ |Ë{Z] µYÂ»Y Y YmY ¾ËY Ê´ÀÅZ¼Å
»Y d/¼Ì« ¾ËeÓZ/] Ê/¯Å Á Á/ Ê/ZÀZ¯ ÄËZa d¼Ì« Y Ã|ËY» |ÀËZ¼¿ d¯ Ã|ËY
Y|/Ëy Z¸n¼·Y Ê§ Á§ ¢¸^» ¶¯ Y %10 Á Ã| ÄfyZÀ Ã|ËY» Ã|¿] ½YÂÀ ] |ËZ¼¿ {ZÆÀÌa
Ä/Ì¸¯Á ~/yY Y|/Ëy Y Ê/YfY Ä¿Â³Å µÂÁ ¹| Á Äf¨Å ®Ë d~³ Y a Ê«Z] Á ~yY
Ã|/ËY» {Â/» Ê¨Ì«Âe ®¸» :|Z^Ì» Ë s Ä] Ê¨Ì«Âe µYÂ»Y .| |ÅYÂy ¶ËÂve ÉÁ Ä] µYÂ»Y
^]»f» 246 duZ» Ä] Ê¸Y 12 Y Ê§ 1463 Êf^i Ôa Ä] Ä¿Zy [Z] ®Ë-1:dY cZ
]|/Z^Ì» ¾Ì»Ë ÉÁ Ä¬^Á{ { ]»f» 140Á170 ÉZÅ duZ» Ä] ½Z¼eZaM ÃZ´f{Á|eÂ
¿¼Ä/] ÊeÂ¸y ZÌu ½Z¼fyZ Ê]£ d¼«{ Á ZÌu ÉYY{Á |Z^Ì» ²À ½Z¼fyZ ½ÁÌ] ÉZ
»¾/¨¸e Á Z³ Á ©] Á [M ÉYY{ ZÅ|uYÁ Á {Y{ µÁY Ä¬^ Ä] Ä¸a ÃY ®Ë Ä¯ |Z^Ì» f» Ã{ Yf
».|Z^Ì» 10 Ôa |¿ {Â¼v» |ÌÆ ÄqÂ¯ l¸y |ÌÆ ½Z]ZÌy {Z]M|Ì ZËÆ{ «YÁ Ä¯ |Z^Ì
¼Ã|/ËY» Á Är¿ZÀqÁ |Z^Ì» µZË 4/200/000/000 ½YÌ» Ä] Êf^i Ôa ÊZÀZ¯ ¢¸^» ZÀ
».| |ÅYÂy ¹Zn¿Y dZÁ Á ½Z¼Å ÉY{§ { Ã|ËY» |Ë{³ ¶Ì e Á Z] ¥{Z
»|- ZËÆ Éf³{Y{ Ã{YÂ¿Zy ¹Z°uY ÉYmY Ë
-2205/¦·Y.¹1984

»Ã{Y ¾v

ÊÆ³M

¹ZÆeY Ä] ,961255 ÄÔ¯ Ã|¿Áa Ê Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] , ¥Z |¿§ ·Z^«Y Ê¼Z« {YÆ] ÉZ«M
¯Ä/] |Ì/Z] Ê» ÃZ³{Y{ ¾ËY \Ì¬ e dve ,ÉZË ½Z»Z |¼v» ÉZ«M dËZ° ÂÂ» , ÉY{^ÅÔ
Ä/] 1392 [Â/» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 394 Ã{Z» {ZÀfY Ä]Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» ÄYÁ
¼Ê³|Ì/ d/Æm ÃZ/³{Y{ Ä/¸m { ,t^9 dZ 97/8/13 ÄyÂ» { Ä¯ {{´Ì» ¡Ô]Y Z
. | |ÅYÂy }ZzeY Êf¬» ºÌ¼e cÂ ¾ËY Ì£ { |ËÂ Zu
»|k|ÀÀ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 105 Ä^  f§{ Ë
-2240/¦·Y.¹7027

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

Â/Â» k|ÀÀ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÊaZ] µÁY Ä^  970615 ÄÔ¯ Ã|¿Áa \u
,ÉY Ä¿ZËY ÉY{^ÅÔ¯ ¹ZÆeY Ä] [ZÌÀy ½Z¼¸ ÃZ¼m ÉZ«M ºÆf» ÄÌ· ÊÀu {Â¼v» ÉZ«M dËZ°
¯Ã{Z/» ËÂne Ä]Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» ÄYÁ Ä] |Z] Ê» \Ì¬ e dve ÊaZ] ¾ËY ÉÂ Y Ä
,{{´Ì» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë {Á Ä»Z¿Á { \eY»,1392 [Â» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174
Ä^  { Zf¿Y xËZe Y Á Ê ¥ , {Ây ÃY¼Å Ä] ¶Ì¯Á Ê§ » ªu ¾fY{ ¾¼ ºÆf» Ze
{ .|/ËZ¼¿ Z/§{ Ê]Z/f¿Y ¹Z/ÆeY YÁ /Zu k|ÀÀ/ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÊaZ] µÁY
.| |ÅYÂy Äf§³ ºÌ¼e Á ¿ ZÆY Á Ê³|Ì ¬» |Â» { Âu ¹| cÂ
]k|ÀÀ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ µÁY Ä^  aZ
-2241/¦·Y.¹7028

Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

]¾/ËÁY ÉZ/«M k|ÀÀ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ¹ZÆq Á |°Ë Ä^  960618 ÄÔ¯ Ã|¿Áa \mÂ» Z
{ Ã{^»Z/¿ Á |/Z] Ê/» Ê¿Â¿Z/« \Ì¬ e dve ,Ä«Á» µZ» ¶Ìve ¹ZÆeZ] | Y |¿§ ½Ó{Y
ÉZ/ÆÅZ³{Y{ Ê/{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 344Ã{Z» {ZÀfY Ä] ¾ËY]ZÀ] ,dY Ã|¿ ÄfyZÀ Ê»ÔY {M
¼Ê³|Ì/ ÂÀ» Ä] Ä¯ {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä]1378 [Â» É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â
]Â/u ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä¸m { 1397/8/5 wÂ» Ä^À Á t^ 10 dZ { Ã{YÁ cZ»ZÆeY Ä
Âu ¹| cÂ {Á {Â Ê» [Âv» Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y Ä·À» Ä] ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y · |]ZË
. {Â¼¿ |ÅYÂy {Z Y Êf¬» ÉY Ê]ZÌ£ cÂ] ÃZ³{Y{ ,
½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ¹ZÆq Á |°Ë Ä^  f§{ Ë|» -2242/¦·Y.¹7029

k|ÀÀ

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Y 112s970516 :ÄÔ¯ Ä] dYÂy{Y{ s Ä] 839 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ ÉYY{ Â¸¿YÂ« Ä¼ÌÆ§ º¿Zy
Z |¼uY ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃÂu ¾ËY
Ä/f¨³ Ê³|/¿ {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { 96/12/17 xËZe { 35   Ä] ÉÂ¿ É|ÅY
|/·Âf» 839   Ä/] Â¸¿YÂ« Ä¼ÌÆ§ -1 : Ä] dY vÀ» ÄÌ§Âf» / Ê§Âf» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
|/·Âf» 3861693216   Ä/] ÉÂ¿ É|ÅY ¶¨·YÂ]Y -2 Ê§Âf» ¼Å ZÆ]Y Ã{Z 1366
3862659984   Ä/] ÉÂ/¿ É|/ÅY ¤Y Ê¸ -3 Ê§Âf» |¿§ ½Y|¼Å Y Ã{Z 1385
»3862321339   Ä/] ÉÂ/¿ É|/ÅY ZÀË -4 Ê§Âf» |¿§ ½Y|¼Å Y Ã{Z 1395 |·Âf
»1343 |/·Âf» 1266   Ä/] Â/a ¦Ì· ZËi -5 Ê§Âf» |¿§ ½Y|¼Å Y Ã{Z 1392 |·Âf
Y Ã{Z 1338 |·Âf» 2   Ä] ÉÂ¿ É|ÅY Ê¸ ¨·Á} -6 Ê§Âf» {Z» ²ÀÅM{Â^¯ Y Ã{Z
¯^d/]Â¿ ®/Ë { Y Â/]» dYÂy { ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» |a ²ÀÅM{Â
Y |/Z] ÁY {/¿ ÄÌ§Âf» / Ê§Âf» Y Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯ Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓY Á {Y{ ºË|¬e ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¾Ìfz¿ ¿ xËZe
½Y|¼Å ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 112 ÃÂu ÌË
-2234/¦·Y.¹2504

