4

info@afarinesh-daily.com

معادالت انرژي

شنبه  23دي 1396

شماره  5746سال بیستم

www.Afarinesh-daily.com

برای اطفای حریق نفتکش صورت گرفت؛

کشف سوءاستفاده جدید مالی در شرکت نفت

سوءاس��تفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران کشف شد.
به گزارش ایرنا ،در پی کشف سوءاستفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت
اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران "کس��ری نوری" مدیر کل روابط عمومی
وزارت نفت اظهار داش��ت :مسئوالن امور مالی مدیریت اکتشاف بهتازگی در
بررس��ی اسناد مالی خود با تخلف انجامش��ده توسط یکی از کارمندان امور
مالی این مجموعه مواجه ش��دند که بالفاصله موضوع را به مراجع اطالعاتی
و قضایی گزارش دادند.
فرد متخلف از کارمندان رس��می ش��رکت نفت و دارای  30سال سابقه
خدم��ت بوده و آنگونه که بهنظر میرس��د ،ظاهرا ً تخلفات خود را از س��ال
 1388آغاز کرده و پس از کشف این تخلف توسط مسئوالن شرکت نفت ،با
احساس خطر دستگیری از کشور متواری شده است.
بهگفت��ه نوری ،وزیر نفت دس��تور داده اس��ت تا س��ازمان حسابرس��ی
بهعن��وان بازرس قانونی ش��رکت نفت و همینطور حسابرس��ی داخلی این
ش��رکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روش��ن ش��دن ابع��اد موضوع و
تعیین میزان س��وء استفاده اقدام کنند .همچنین وزیر نفت دستور برکناری
و آماده به خدمتش��دن تعدادی از مس��ئوالن ذیربط را ه��م که در انجام
مسئولیتهایشان بیدقتی و اهمال کردهاند صادر کرده است.
در ح��ال حاضر پیگیریهای قضایی و اطالعاتی برای اس��تیفای حقوق
مردم با جدیت درحال انجام است و اطالعات تکمیلی با روشن شدن بیشتر
موضوع به آگاهی عموم خواهد رسید.

تشکیل ستاد مشترک بین ایران ،چین و ژاپن

مس��ئول کمیته ویژه رس��یدگی حادث��ه نفتکش
سانچی پس از دیدار با سفیر ژاپن درمورد اطفای حریق
نفتک��ش ایرانی با تاکید ب��ر اینکه هنوز وقت طالیی ما
تمام نش��ده اس��ت ،اظهار کرد :عملیات به شدت ادامه
دارد و در ص��ورت کاهش دما نیروهای تجس��س وارد
نفتکش خواهند شد.
به گزارش ایرنا ،علی ربیعی که به عنوان مس��ئول
کمیته ویژه رس��یدگی حادثه نفتکش سانچی برگزیده
شده ،در تشریح آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق
توضیح داد :تیم چینی در انجام عملیات اطفای حریق
فعال تر ش��دهاند .همچنین آت��ش خوارهای ژاپن کنار
آتش خوارهای چینی وارد عملیات ش��ده و فوم زیادی
روی نفتکش آتش گرفته پاشیده شده است.
وی با بیان اینکه آتش نفتکش سانچی کمی تحت
کنترل درآمده است افزود :چنانچه دمای کشتی اجازه
ده��د نیروها به ص��ورت هلیبرد روی عرش��ه خواهند
رف��ت و عملیات تجس��س آغاز خواهد ش��د .امیدوارم
دیگر ش��اهد انفج��ار جدیدی نباشیم.مس��ئول کمیته
ویژه رسیدگی حادثه نفتکش سانچی از انجام عملیات
اطفای حریق به صورت مس��تمر خب��ر داد و گفت :در

ح��ال حاضر دم��ای نفتکش به اندازهای نیس��ت که به
نیروها اجازه ورود به عرش��ه را بدهد.ربیعی از تش��کیل
س��تاد مشترک بین سه کش��ور ایران ،چین و ژاپن در
ش��انگهای خبر داد و گفت :این س��تاد عملیاتی فرایند
اطفای حریق را بررس��ی میکند.ربیعی در پاسخ به این
سوال که میتوان به پیدا ش��دن مفقودین امیدوار بود
ی��ا خیر گفت :نمیتوان پیشبینی کرد اما نمیخواهیم
خبر نگران کننده بدهیم .باید به خانوادههای مفقودین
آرامش بدهیم .ما هرچه در توان داریم انجام میدهیم.

در این راس��تا با س��فیر چین و ژاپن صحبتهای الزم
ش��ده اس��ت .من هنگامی که از کارشناس��ان درمورد
وضعیت پرس��نل میپرسم به من پاس��خ میدهند که
پیشبین��ی این موض��وع نیاز به علم پیچی��دهای دارد.
ما هن��وز وقت طالیی داریم و هرچه در توان داش��تیم
انجام دادهایم .ش��ب گذشته هم نیروهای امداد و نجات
به محل رسیدند.مس��ئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه
نفتکش سانچی پس از دیداری که با سفیر ژاپن داشت
با مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش و کاپیتانی که برای
بررسی وضعیت فنی نفتکش سانچی در آبهای چین
حضور دارند ،ارتباط تلفنی برقرار کرد و در این ارتباط
تلفنی اعالم شد احتماال حریق نفتکش خاموش شود.
تیمهای تجسس وارد نفتکش میشوند
مع��اون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی
گفت :عملیات اصلی مهار آتش با حضور تیم تجس��س
نجات این س��ازمان و آتش خواره��ای ژاپنی انجام می
ش��ود.هادی حق ش��ناس درباره آخرین اخبار نفتکش
«سانچی» با اعالم این مطلب اظهارکرد :عملیات اصلی
با حضور دومین یدککش آتشخوار ژاپن به محل حادثه
و همکاری چینی ها (جمعه ۲۲ ،دیماه) انجام شد.

ایران در صدر افزایش ظرفیت تولید
متانول جهان

جدیدتری��ن تحلیل های موسس��ه گلوبال دیتا ان��رژی در مورد افزایش
ظرفی��ت تولی��د متانول کش��ورهای جهان نش��ان م��ی دهد که ای��ران در
س��ال های آت��ی باالترین افزایش ظرفی��ت تولید متانول جه��ان را به خود
اختصاص خواهد داد.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از پای��گاه اینترنتی هیدروکربن��ز تکنولوژی،
جدیدترین تحلیل های موسسه گلوبال دیتا انرژی در مورد افزایش ظرفیت
تولید متانول کش��ورهای جهان نش��ان می دهد که ایران در سال های آتی
باالترین افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد
و طی س��ال های  2018تا  2022س��االنه  30میلیون ت��ن ظرفیت خود را
افزایش خواهد داد .کشورهای آمریکا و چین با افزایش  12و  10میلیون تن
در رتبه های دوم و سوم جای خواهند داشت.
در حال حاضر پیش بینی ها نش��ان می دهد که ایران تا س��ال 2022
می�لادی  54درص��د از کل افزایش ظرفیت تولید متان��ول جهان را به خود
اختص��اص خواهد داد .ایران احداث  21مجتمع تولید متانول را در دس��تور
کار خود دارد .در میان این طرح ها ،مجتمع متانول دیر شرکت متانول کاوه
باالترین ظرفیت ( 2.3میلیون تن) را خواهد داشت .همچنین  13طرح دیگر
با ظرفیت  1.7میلیون تن به بهره برداری خواهند رسید.
Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ºZ¯ |¿§ dÆ]Y Z|Ì¼u ÉZ«M

Ä/] d/Æ]Y Z|Ì¼u ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê¼Ë¯ ³¿ º¿Zy ½ZÅYÂy
s/» Ê{Y{ cYZy Á ÄË{Ze ÌyZe cZy Á Äf¨ ÄmÁ Ä^·Z» Á ZY ÄfYÂy
¯108 Ä^ / 9509980010700920 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä
{wÂ/» Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y
73 Ã{Z/» Â/Â» ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09/30 dZ 1397/02/19
«½Z/ÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z
»®/Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
»{Â/y ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ
¿{ Ê³|Ì/ dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz
{.{{³ Zu ÃZ³{Y
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 108 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-2943/137583

»½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ê¿ZmZ«M YÅ Á Ä·Y ¦Ì |¿§ É|¼uY Ä·Y d¼u ÉZ«M

– É|/¼uY Ä·Y d¼u ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉZ^yY Ä¸uY º¿Zy ½ZÅYÂy
Ê/°Ì°¨e ¸n¼eÂ ~yY Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy Ä] Âa Ê¼ZÅ Z |Ì – Ê¿ZmZ«M YÅ
– Ä/¯ s» (¶]Z¬f» ÉÂ{) Z¯ ½ZËZa ~yY Ä] ¹Y·Y – ®¸» Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y
]ÃZ³{Y{ 12 Ä^  9609980227200832 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä
¼wÂ/» Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ½Y/Æe ÊfÆ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â
73 Ã{Z/» Â/Â» ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/30 dZ 1396/12/16
«½Z/ÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z
»®/Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
»{Â/y ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ
¿{ Ê³|Ì/ dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz
{.{{³ Zu ÃZ³{Y
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 12 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-2945/137589

»½YÆe ÊfÆ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Âa Ê¸ m] ºjÌ» Á Âa Ê¸ m] É|Æ» ½ZËZ«M

Á Âa Ê¸ m] É|Æ» ÉZ«M ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÊWZ¨ Ê¸ ÉZ«M ½ZÅYÂy
¾/ËY Ä] Ä¯ s» Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ZY ÄfYÂy Ä] Âa Ê¸ m] ºjÌ» ÉZ«M
 ^Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 12 Ä^  9609980227200782 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä
1396/12/09 wÂ/» Ê³|Ì d«Á Á d^i ½YÆe ÊfÆ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z/» Â/Â» ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/00 dZ
{®/Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y
¿Y /a ÃZ/» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
{ÃZ/³{Y{ { Ê³|Ì/ d/Æm ©Â/§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
.{{³ Zu
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 12 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-2946/137593

»½YÆe ÊfÆ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

{Ä»Z¿{Y

ÊËZ/« /¼fn» Ã{YÂ¿Z/y ÃZ/³{Y{ 265 Ä^ / 9609980216500280 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
|¿§ ÊÅ ºZÅ ZËa º¿Zy :½ZÅYÂy – ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe (®¿Á) 2 Ã{YÂ¿Zy
]w – ½Y/Æe :Ê¿Z/¿ Ä/] ½Z/m Ê/¸ |¿§ Ê¨Ë ·Z ½YËY º¿Zy d·Z¯Á Z] ½YZ
|/¿§ ÉYÂÀÆ/ {Y{/Æ» ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 29 |uYÁ 5  43 _ Ê¼Z§ µÁY  Ì·Á
¯– 11 |/uYÁ 31 _ Ê/¨¬i w Ê/fy{ YÂ/¸] [/£ Æ/ – ½YÆe :Ê¿Z¿ Ä] ¹
ÄmÁ dYÂy{ Ä] ©Ô :ÄfYÂy

ÃZ³{Y{ ÉY

{ ½Y/ËY º¿Z/y d/·Z¯Á Z] ½YZ] |¿§ ÊÅ ºZÅ ZËa º¿Zy dYÂy{Y{ Ây
dYÂy{ Ä] ©Ô ÄfYÂz] ¹¯ |¿§ ÉYÂÀÆ {Y{Æ» ÉZ«M dÌ§] Ê¨Ë ·Z
|Z] Ê» dÂÌa ½M ËÂe Ä¯ kYÁ{Y |À \mÂ¼] dY{ ½ZÌ] ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á ,ÄmÁ
»Ã|¿YÂy µZ ZÆq {Á|u Z»Y dY Ã|»M{ Ã|¿YÂy |¬ Ä] 1387/2/15 xËZe Y ¶¯Â
¿|Z/] ÃZ³{Y{ |¿] Ê» ] ku Á  { hÌu ¾ËY Y Ä¸¯Â» Á e Y f» Ê³
»|Ê¿|/» ½Â¿Z/« 1130 Ã{Z» ÉZfY { ku Á  ] Ê¸Ì·{ Ã|¿Áa cZËÂfv» { Ä«Y
¶/Ì·{ ÄWYY Á tÌÂe ~yY dÆm ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á ÄËZyY º£Ì¸ Ê§ Y |Ë{´¿ ÄWYY
] { /] º/°u Á Ã{Â^¿ {YÁ ½ZÅYÂy ÉÂ{ Y~· .dY ÄfY|¿ µÂ¼ » Ê»Y|«Y »Y ¾ËY
{Y /a Á dÌ] ¥ Á dY ÉÂu Ã{Z ÉY {Y{ Ê» ¹ÔY Á {Z ÉÂ
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ¿|Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y
{-2947/137595
½YÆe 2 Ã{YÂ¿Zy Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 265 Ä^  ÌW

افزایش  ۵دالری قیمت نفت در صورت بازگشت
تحریمها

بانک سیتی گروپ پیش بینی کرد عواملی شامل جنگ ،تنشهای خاورمیانه،
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون ممکن اس��ت ثبات بازار نفت را در س��ال میالدی
جاری برهم بزنند.
به گزارش ایس��نا ،پس از اینکه قیمتهای نفت در س��ال  ۲۰۱۷تحت تاثیر
محدودیت تولید اوپک تقویت شد ،رییس جمهور آمریکا با دنبال کردن تحریمها
علیه ایران و کره ش��مالی که احتماال پیامدهای قابل مالحظهای خواهند داش��ت،
نگاهها را به ریسکهای ژئوپلیتیکی تغییر داد.این عالوه بر آشوبهای سیاسی در
برخی از اعضای اوپک مانند عراق و لیبی اس��ت که ممکن اس��ت موجب کاهش
عرضه نفت و صعود قیمتها به سطح  ۷۰تا  ۸۰دالر شود.
ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M

d/Ì§ Ä/] ÊÅYÂ/y ¿|Ë|ne dYÂy{Y{ ÊÆ« ÊÀÌu |Ìn» ÉZ«M ÃYÂy ¿|Ë|ne
Ã|/¿Áa { 958 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Ä] d^¿ Ê»Y|«Y Z|¼v» ÉZ«M Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne
¯¾ÌËM ½Â¿Z« 346 Á 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ Ä¯ ºË|¬e 102 Ä^  960270 Ê¿Z´ËZ] ÄÔ
{®Ë tËYÂ· µ{Z^e \eY» Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y
¿Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
{Â/y ¶/»Z¯ Ê¿Z/¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a
¿{Y{ ÊzZa Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz
¯Ê¿Â¿Z/« /¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { .|ËZ¼¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] Z^f
¿^.| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] Ã|¿Áa µZY Ä] d
»|Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë
{-2942/137579

½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u

{Ä»Z¿{Y

2 Ã{YÂ¿Z/y ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 272 Ä^  9509980217201344 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
)É|/Ìu ÃYÌe º¿Zy :½ZÅYÂy – 9609970217201279 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe (®¿Á
»½Zz¼Ë¯ w – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ä·YZZ» |¿§ Ê¿Z] ^¯Y ÉZ«M d·Z¯Á Z] ¨ m |¿§ É°
Ä/] ÁZÌ |¿§ {Z¬fY ®Ì¿ ¹ZÅa ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 5 |uYÁ 105 Ôa Ê·Z¼ |À»{y w
¿6 Ô/a ªËZ¬/ d] ¾] À»Z§Á w {Z]M ¾Ìu ½Y|Ì» ½YY|Za ÃYZÆq – ½YÆe Ê¿Z
– Ä/mÁ d/YÂy{ Ä/] ©Ô/ :Äf/YÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ô § Ê^¿ ÉZ«M µÀ» 2 |uYÁ
{c{Z/^» ÊeM s Ä] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv» Á ©YÁY Ê] Z] ÃZ³{Y
].|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä

ÃZ³{Y{ ÉY

{ d/Ì§ Ä] Ê¿Z] ^¯Y ÉZ«M d·Z¯Á Z] É°» É|Ìu ÃYÌe º¿Zy dYÂy{Y{ Ây
Ä/] ©Ô/ Ä/] kÁ ¹Y·Y º°u Á| ÄfYÂz] {Z¼fY ®Ì¿ ¹ZÅa ÉZ«M {Ây Ê¼WY{ ¼Å
ÃZ/³{Y{ sZ°¿ |¬ ¾¼ Á [ |À] Ä·Z lÀa Ê³|¿ e Y ÊZ¿ ku Á  dÆm
]dÌmÁ ºWY{ Ä]Y Ã|¿Áa cZËÂfv» ËZ Á kYÁ{Y Ê¼ |À ©|» ËÂe Ä] ÄmÂe Z
]¹|/ ¶/Ì·{ Ä/] ¾°Ì/· d/Y Ã{¯ cÂ{ Z Ä] Y ½ZËY YÁ|] Á v» Y ¾Ì§ ¾Ì
Á ÄfY|¿ Ê¬Ì§Âe ¾Ì^·Y cY} sÔY { Ì¿ ½YÁY{ ¾°Ì· Á ZmY ÉÁY{ Ä] ÂÂ» Z
s/] ½Z/ÅYÂy Ã|/ ½YÂ/À Äf/YÂy Ä] ¿ |¿Y Ã{Â¼¿ ºË|¬e ÃZ³{Y{ Ä] Y {Ây Y³
{kÁ Ä·Z/ lÀ/a Ê³|/¿ /e Y ©Ô d¸ Ä¯ ÉY]Y cY|Àf» Á Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
Ä/¯ Ä/mÁ Ã| Ê§ » ½ZÅYÂ³ ÉY{Â» Ä] ÄmÂe Z] Á ©Â§ \eY» Ä] ¿ dY Ã{Â¼¿ ½YÂÀ
d/«Z¨» ©Â§ \eY» Ä] ¿ |¿Y Ã{Â¼¿ c{ZÆ LY{Y kÁ Ä·Z lÀa Ê³|¿ e ] Ê´¸¼m
Ê» sZ°¿ Ä¨¸§ ËZ¤» ½Z¿M Ê³|¿ ] º¯Zu dÌ Á Á Ã{Â] º¸» Á v» ¾ÌmÁ Ê¿Z¼m
]Ä/] Ä/mÂe Z/] .|Z] Ê» ¶¼ve ¶]Z«Ì£ Á d¬» Z] ¹YÂe ÄmÁ ÉY] dÌmÁ Ä»Y{Y Á |Z
»|¬ ¾¼ Á 8 |À] Y|Àf» Y~· .|Z] Ê» v» ÃZ³{Y{ ÉY] ÄmÁ ku Á  \eY
¿Á 1130 Ã{Z/» Á 1391 [Â» Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z« 33 Á 32 Á 29 Á 26 {YÂ» Ä] Á sZ°
Y /a Ä/mÁ {Y{ Ê/» ¹Ô/Y Á {Z/ Y ©Ô Ä] kÁ ¹Y·Y º°u Ê¿|» ½Â¿Z« 1119
eZ/§{ Y |/uY Ä/] Ä mY» Z] |¿YÂe Ê» Ê»Zm§ ÉY ¡Ô]Y ZË ÊÅYÂy ¹Zm§ d¸Æ» ÉZ¬¿Y
¼Y/uY |/ËZ¼¿ ¹Y|«Y µÁY d]Â¿ ¾WZ] ¸y Â¿ Y ©Ô Ä¤Ì ÉYmY Ä] d^¿ ©Ô Ê
¾Ì/Ì e Á Ä/mÁ Ê·Z» ©Â¬u Ây { Á |Z] Ê» f§{ Z] ©Ô Ä¤Ì Ê ËY
©Ô µZ^« { ÄmÁ |ËZ¼¿ Ê» ºÌ¼e ~yY Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] ÃZ³{Y{ ½Y|¿§ ¦Ì¸°e
Ä/¿Â´rÌÅ Ä/mÁ ÄËÌÆm Á ¶j¼·Y cmY Á Ä¬¨¿ {Â» { Á |À¯ Ê» µ~] Y Y ÄËÆ» ¹Z¼e
Y|/» Y {Z/¼fY ®/Ì¿ Y|/¿ Á ¹Z/À] Ä·Z/ 20 fy{ f» |¿§ dY{ |ÅYÂz¿ ÊËZ{Y
1391 [Â/» Ã{YÂ¿Z/y d/ËZ¼u ½Â¿Z/« 33 Ã{Z/» Ã/^e ]Y] Y~· .dY kZy d¿Zu
{§¾/ËY Z/^fY c|/» .{Y{ Ê³|ÀËZ¼¿ kÁ ZÀf»Y cÂ { ©Ô Ä¤Ì ÉYmY { f
ÉY .d/Y ÊÅYÂy ¹Zm§ d¸Æ» LZ¬¿Y ZË Ê»Zm§ ÉY ¡Ô]Y xËZe Y a ÃZ»  º°u
{Y /a Á ÃZ³{Y{ ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ ÃZ³{Y
Y a Á dY ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« Á 20 ¥ ½M
.dY Â¯ Ê·Z ¿YÂË{ { ÊÅYÂy ¹Zm§ ¶]Z« Á 20 ¥ ½M

{-2948/137598

½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 272 Ä^  ÌW
ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

]|Ê/¸» ÃZ¼/ Á 23: Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼ Ä·Y| |¿§ µZÌ¯ ¹YÆ :ÉZ«M Ä] Ä¸ÌÂÀË
8 Ô/a {YÂ§ ¼fn» ½f¿ ÄqÂ¯  w ½Zf¸³ YÂ¸] YÂÅY : {Y Ä] 2572318598
Ã|/Ë{´¿ ÄfyZÀ/ da Â»Z» Y³ ]Y] Ä¯ 9601050 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ½YZ°Å|] Y
1394/3/26 wÂ/» 190211050258544 ÃZ¼ Ê°¿Z] {Y{ Y« ]Y] Ä¯ {{´Ì» ¡Ô]Y
]ÃÁÔ/ ] µZ/Ë 120/912/442 ¢/¸^» YÂÅY Êf Ë Ä^  ¾ËÂ¿ {Zf«Y ®¿Z] Á Z¼ ¾Ì
¶/¯ µÂ/Á Z/e 1396/7/11 xËZe Y Ä¿YÁ cZy d]Z] ¾ÌÀr¼Å Á Êf·Á{ ©Â¬u
¸\ ]ÄmÁ dyY{a ¹| iY ] Ä¯ {{³ Ê» Ä^Zv» Á Ä§ZY |{ 34 Á Å ÉYZ
]Á {Z/ Ä/ÌWYmY Ê¿Â¿Z/« cZ¨Ëe Y a Ã{Â¼¿ ÄÌWYmY Á| dYÂy{ Z°¿Zf
]{Z/¨» Ê/WYmY Ä/»Z¿ ¾ÌWM 18 Ã{Z» ª^ Y~· |Z] Ê» s» LYmY ¾ËY { ©Â§ ÄÔ°
¡Ô/]Y xËZ/e Ä/¯ Ê/Æ³M ¾/ËY Z/f¿Y xËZe Y {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] Ê¼ {ZÀY
»c|/» ¥/ {{³ Ê» fÀ» Á k{ _Zq Ä»Z¿Á { d]Â¿ ®Ë ¬§ dY [Âv
Ê/Æ³M Zf¿Y ½Á|] cÂ ¾ËY Ì£ { Á ¹Y|«Y {Ây ÊÅ|] dyY{a Ä] d^¿ Á 10
{.| |ÅYÂy \Ì¬ e Z¼ ÄÌ¸ cY¬» ª^ ÊWYmY cZÌ¸¼ É´Ë
» É{ÁY{ ¾Ì»Y -YÂÅY Ê¼ {ZÀY ÉYmY ÃY{Y ½ÁZ
-3372/¦·Y.¹5.2942

نایب رئیس مجلس خواستار افزایش
قیمت بنزین شد

علی مطهری نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی خواس��تار افزایش قیمت
بنزین ش��د و در خصوص دلیل خواسته خود گفت" :بعد از حوادث اخیر ،دولت و
مجلس نباید حالت انفعال پیدا کنند ،اگر الزم اس��ت اصالح اقتصادی انجام شود،
اینگونه نباشد که بعد از چند اعتراض ،عقبنشینی شود و قیمت بنزین را افزایش
ی هم
ندهیم ،همین چند روز پیش قیمت بنزین در عربس��تان  2برابر و تس��هیالت 
ایجاد شد ،ما هم امروز اگر احساس میکنیم که مصلحت جامعه اقتضا میکند که
قیمت بنزین افزایش یابد ،باید قیمت را افزایش دهیم ،لذا فضای خوبی بر مجلس
و دول��ت حاکم نیس��ت و انفعالی عمل میکنند".به گ��زارش نفت ما ،نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی افزایش قیمت بنزین در عربستان را به عنوان دلیلی برای
افزایش قیمت بنزین در ایران عنوان کرده است.
{Ä»Z¿{Y

Ê/WYm102)[MÁ|/¿ZÌ» Æ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  9609984444300070 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
É{ËÂ/Æ·Y |¿§ É° |Ìu ÉZ«M: Ê¯Z 9609974442701313 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z
]:¾Ì/¼Æf» .[MÁ|¿ZÌ» |z» {YÂ»Z] ÃZ^» Ì¸a – Ê¸uZ w [MÁ|¿ZÌ» -Ê]¤¿ZnËZ]}M Ê¿Z¿ Ä
.É|/m Ä/qÂ¯ Ê]ÂÀm É|À]¼¯ [MÁ|¿ZÌ» – Ê]£ ½ZnËZ]}M Ê¿Z¿ Ä] ÊËZZa |Ì¼u ÉZ«M -1
Ä/qÂ¯ Ê¿Z¬·Z w [MÁ|¿ZÌ» – Ê]£ ½ZnËZ]}M Ê¿Z¿ Ä] Ê¸Â¿ |¿§ ÊWÓÂ» ¾Ì§Y ÉZ«M -2
{ d/·Á{ ½Y|/À»Z¯ Ä/] d¿ZÅY ¾ÌÅÂe Á Ê¿Z¨¿ ÉZÅ Ä] |Ë|Æe -1 :ZÅ ¹ZÆeY .¾ÌÀ»Â¼·YÌ»Y
ZËe Â¿ Y |z» {YÂ» ¶¼u -2 .ºÆf» Y§ { c|Z» Á ¹m Ä] Á Á Ä¨ÌÁ ¹Zn¿Y ¾Ìu
]¼.¹³Â¸Ì¯ 2 ½YÌ

ÃZ³{Y{ ÉY

{ Â¸Ì¯ 2 Y|¬¼] ZËe {YÂ» ÉY|Æ´¿ ] ËY{ d·Z¨¯ |Ì« Ä] {YM ÊËÓÂ» ¾Ì§Y ¹ZÆeY Ây
{/v» Y Ê]Z/f¿Y Ã/] ºÆf/» Y«Y Á {YÂ» ¦¯ , Ê»Zf¿Y m» Y³ Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y
{¦Ì¨ze cZÆm )Â¯~» ½Â¿Z« 38 Ã{Z» dËZ Á |z» {YÂ» ½Â¿Z« 5 Ã{Z» 3 |À] {ZÀfY Ä] Äf¿Y
] ¸Ã{¿Z/a ¢¸^» dyY{a Á ^u ÃZ» 15 ¶¼ve Ä] ºÆf» dÌ»Â°v» Ä] º°u (ºÆf» ½{Â] ½YÂm d
»{Y|Ì» ¹ÔY Á{Z ¹Z°uY ÉYmY Ìv» { ©Ô Ä] 40 ¶¼ve Á É|¬¿ ÉYm µZË ½ÂÌ¸Ì
»d/¸Æ» ¥/ Á ÉÂu Ã{Z ÉY .{Ì´Ì» Y« d·Á{ ZÌfyY { LZv»Y dÆm Ä§Â°» {YÂ
ÊËZ/Za |/Ì¼u ¹Z/ÆeY Ây { |Z] Ê» ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv» { YfY ¶]Z« Á 20
§ ,Ê»Z/f¿Y /m» Y/³ Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{ -¾ËÂ»Z» Ä] d¿ZÅY Á ¾ÌÅÂe ] ËY{ ÉYÂf» Ô
cYZ/n» ½Â¿Z/« 609 Ã{Z/» {ZÀfY Ä] v» Ê]Zf¿Y Ã] ºÆf» ½{Â] ÉYÂf» Á ¾ËÂ»Z» cYZÆY
Á {Z/ ¹Z/°uY ÉY/mY Ì/v» { ©Ô Ä] 70 ¶¼ve Ä] ºÆf» dÌ»Â°v» Ä] º°u Ê»ÔY
{ Y/fY ¶]Z« ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y ÃZ» ®Ë d¸Æ» ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY {Y|Ì» ¹ÔY
Ä/] Á/ Á |Ë|Æe ] ËY{ ÊËZZa |Ì¼u ºÆf» ´Ë{ cZ»ZÆeY Ây { |Z] Ê» ÃZ³{Y{ ¾ËY
Ã{Z/» {ZÀf/Y Ä/] Ã] YuY ¹| Á Ä·{Y ½Y|¬§ Á ¾ËÂ»Z» cYZÆY Ä] dËZÀ Z] ,c|Z» ¹m
¾/ËY { Ã{Z ÉY {Y|Ì» ¹ÔY Á {Z ºÆf» dWY] Ä] º°u É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 376
.|Z] Ê» ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv» { YfY ¶]Z« Á 20 d¸Æ» ¥ Ây
É|^ »Y§ - [MÁ|¿ZÌ» 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  ÌW
-3362/¦·Y.¹69

ÄÌËYmY

»w – ½YÆe :Ê¿ZÀ] É| Y ¾v» dËË|» Ä] ¹Z³ Âe ÃZ Z^Ë d¯ :Ä· ¹Â°v
.1 :ºÆÌ/¸ ¹Â/°v» – 3  6 _ ½YÂ/  d/¼Å ÃY/³] ¾ÌËZ/a Ê]Â/Àm YÌ
»Ê« Á kZ¯ ¹ {Z]M c{Z  – ½YÆe :Ê¿ZÀ] Ê¸ |¿§ ZÌ¯ Ê¼ÌÅY]Y É|Æ»|¼v
µÂÆn» :Ê¿ZÀ] Ê¸ ¿Z» |¿§ É{ZÀ» ½Z¬Å{ ZÌ¸ .2 – 15 _ ½f¿ w ¹Â w
|/¿§ ,Âa¨ m ÄÌ¿ZÅ .1 :Ä· ¹Â°v» Ê¿Â¿Z« ¹Z¬» ºWZ« ZË Ã|ÀËZ¼¿ cZz» – ½Z°¼·Y
^Ê«/ 68 w ^/¿ Ê]ÂÀm YÌ w ÉZÆf¿Y ½Zf{¯ ÃY³] – ½YÆe :Ê¿ZÀ] , Z
_ dËË|¼] ¹Z³ Âe ÃZ Z^Ë d¯ :¶Ì¯Á) 2 |uYÁ 2  ¶¸» ÉZ^fY ÄÂ» 8
»– ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,¾Ìu |¿§ ,|Æ» Ì»MÂ¿ ¦Ë ¥Y Ê] Ê] .2 (É| Y ¾v
]ÉZ/^fY Ä/Â» 8 _ Ê« 68 w ^¿ Ê]ÂÀm YÌ w ÉZÆf¿Y – ½Zf{¯ ÃY³
»¸¶  (É| /Y ¾/v» dËË|/¼] ¹Z/³ Âe ÃZ Z^Ë d¯ :¶Ì¯Á) 2 |uYÁ 2
»9610090203602355 ÃZ¼/ Ä] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v
Â/v¿ Ä] |ÀfÅ ¹Â°v» Z¼ÆÌ¸ ¹Â°v» 9609970203600534 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ Á
34365000 ¢¸^» ÃÁÔ ] ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË {ZÌ¸Ì» ®Ë ¢¸^» dyY{a Ä] ÊÀ»Ze
Á ®/Ì¿Áf°·Y cZ»|/y Ä/§ e d/]Z] µZË 852000 ¢¸^» Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË
ª/u Á º/°u ÉY/mY d/ËZ¤· ®q |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy – ©YÁY
¹Â/°v» .ÊËYmY  ºÌ¿ dyY{a Á ½ZÅYÂy ªu { Ê¿Â¿Z« Ä§ e ª^ ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y
¸Y/mY /«Â» Ä/] Y/¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ
Ä/] ¹Â/°v» d/yY{a ÉY/] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³
]|Ä/r¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å
¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây
½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e
ÊmZ/y ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ
{{/¿ Â/v¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y
Á ¶/¬¿ d/Æ§ /Ì¿ Á h/·Zi Zz/Y Y ÁY cZ/^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY
ÉYÂ/{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y
d/YÂy{ Ä/] ÓY Á |/ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY
»-4 ( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v
º/°u ÉY/mY Y Y/§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây
Ã{Z/» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa { Y d¨Å Äm{ ÉË e ^u
Ä/] µZ/» µZ/¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 16 Ã{Z» Á Y ¹ © 20
{ÉY/] µYÂ/»Y Ã|/¿Z¼Ì«Z] Ä/¯ ÉÂ/v¿ Ä/] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë
µ{Z » É|¬¿ ÉYm ZË  Äm{ ÉË e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a
¿¦ »d/Ì»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v
»É{YM {Â/ Ä/ËYY Á Ê/ d/¸Æ» Y /a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z
»¶/Ì¨¯ Ê/§ » Z/Ë Ä/¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v
Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe
( 1394
{-2941/137578
»|Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë

½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u

میز خبر
رشد  ۶.۵درصدی مصرف گاز کشور

مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز گفت :در  ۹ماه امسال  ۱۷۸میلیارد
مترمکعب گاز در بخشهای خانگ��ی ،صنایع ،نیروگاهی ،تجاری و صادراتی
در کشور مصرف شده است.
به گزارش وزارت نفت ،سعید مومنی درباره میزان مصرف گاز در کشور
گفت :از ابتدای امسال تا پایان آذرماه۱۷۸ ،میلیارد مترمکعب گاز در کشور
مصرف ش��ده است .این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی
 ۱۶۶,۹میلیارد مترمکعب گاز در کش��ور مصرف ش��ده که رقم امس��ال ۶.۵
درصد افزایش داشته است.
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار کرد :در  ۹ماه امسال بهطور
میانگین روزانه  ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز در بخش نیروگاهی ۱۰۳ ،میلیون
مترمکعب در بخش صنایع عمده ۴۵,۳ ،میلیون مترمکعب در بخش صنایع
غیرعمده و  ۱۴۷.۴میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است.
به گفته مومنی ،پارسال میانگین روزانه گازرسانی به بخشهای مختلف
در مجموع  ۴۹۳میلیون بود که این رقم در  ۹ماه نخس��ت امس��ال به ۵۱۵
میلیون مترمکعب رسید.
قدردان�ی از مش�ترکان گاز کم مصرف و خوش حس�اب اس�تان
تهران
از مش��ترکان کم مصرف و خوش حس��اب اس��تان تهران در ساختمان
مرکزی شرکت گاز استان تهران قدردانی شد.در این مراسم ،مهدی هدایت،
مدیر امور مالی ش��رکت گاز اس��تان تهران در جمع مش��ترکان کم مصرف
استان گفت :امسال برای نخستین بار برنامه انتخاب مشترکان کم مصرف و
خوش حساب برگزار شده که امیدواریم این روند در سالهای آینده نیز ادامه
داشته باشد.وی افزود :استان تهران  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار مشترک گاز و ۱۵
میلیون جمعیت بهرهمند از نعمت گاز طبیعی دارد که از میان این تعداد ۵۰
مش��ترک نمونه بر اساس فهرست صورتحساب ،نوع مصرف و زمان پرداخت
قبوض به عنوان مشترک برتر انتخاب شدهاند.

نصب کنتورهای هوشمند گاز به بودجه کافی
نیاز دارد

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز گفت :نصب کنتورهای هوش��مند در کشور
نیازمن��د بودج��ه کافی اس��ت که ب��ر اس��اس آن پنج تا  ۲۰س��ال به طول
میانجامد.
حمیدرضا عراقی ،درباره اجرایی ش��دن طرح کنتورهای هوشمند گاز به
شانا گفت :پیمانکاران اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند پس از ارزیابی،
انتخاب ش��دند ،برخی از آنان روشهایی را به شرکت ملی گاز معرفی و اجرا
کردند و برخی دیگر نیز اکنون در مرحله نصب کنتورها هستند.
وی افزود :اجرایی ش��دن این طرح در سراسر کشور به یک دوره زمانی
طوالنی مدت نیاز دارد همچنین میزان بودجهای که برای این طرح اختصاص
داده شود در سرعت اجرای کار تاثیر بسیاری دارد.

ÄÌ£Ô]Y

µÂ/Æn») ¾Ì/¼y – É¯» :Ê¿ZÀ] ,Ê¸ :|¿§ ,Âa ÉÂ¿Y Ì»Y :Ê¬Ì¬u Ã|¿Â ¡Ô]Y
– ¾Ì/¼y :Â/u ¶/v» – 10/30 dZ Ä^À 1396/11/21 :Âu xËZe (½Z°¼·Y
]¸{ .¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ/ ½Z¼fyZ/ – ½YZ^¿Zm {ZÌÀ] ÉÁ]Á – ÊfÆ] |ÌÆ YÂ
{ Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Z¼ dÌ§ Ä] °¿Z¼¯ ¾u ÉÂ{ Ây
Ä/] ÊËZ/« ©YÁY ¡Ô]Y,Ä/Ì£Ô]Y ¾ËY d§ZË{ Y a * :ÄmÂe .|ËÂ Zu Ä^  ¾ËY
Á {Á|/v» {YÂ/» { É~£Z¯ cÂ Ä] ¡Ô]Y Á | |ÅYÂy ¹Zn¿Y ®Ì¿Áf°·Y cÂ
ÄÌ£Ô]Y ¾ËY Ã|ÅZ» Á ¹Z¿ d^i Ä] d^¿ dY ÉÁ ¾ËY]ZÀ] -{Â Ê» ¹Zn¿Y LZÀjfY
,Ä¿Z»Z/ Ä/] {ÁÁ d/Æm Är¿ZÀq * .|ÌËZ¼¿ ¹Y|«Y Ä¿Z»Z ªË Y ÊeM ÉZÅ ÄÌ£Ô]Y Á
eZ/§{ Y Ê/°Ë Ä] ,¹Z¿ d^i dÆm |ËY Ã{Â¼À¿ d§ZË{ (» Á ÄZÀ) É]Z¯ [Zu
ÊWZ/« |/uYÁ ¾Ëf°Ë{¿ Ä] Êf{ ¹| cÂ { Á ÊËZ« ®Ì¿Áf°·Y cZ»|y
».|ÌËZ¼¿ Ä mY
-3359/96
 ^¾Ì¼y ½ZfÆ ®Ë ÃZ¼ ¼fn» ºÅ{ZÆq Ä

ZuY ÊÆ³M

]|{ Á Ã{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ô § Ä¯ ½Z¼j |¿§ Âa Ê¨» ZÌq ºÆf» Ä] Ä¸ÌÂÀË
d/ve (ª]Z ÊWYm 102)[MÁ|¿ZÌ» 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  960980 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
¹Ô/Y Á ¡Ô/]Y É/¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 406 Ã{Z» ÉZfY { Á |ÀZ] Ê» \Ì¬ e
»cZ]Á» ¶¼u Á ©ZqZ« ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ÊÆ³M ¿ xËZe Y ÃZ¼°Ë ¥ {{´Ì
½ZfÆ 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  { 9 dZ 1396/12/06 xËZe { ÊmZy Ê¸°·Y
»Ây { ¯~·Y| ½Â¿Z« 407 Ã{Z» ª§Á cÂÀËY Ì£ { {Â Zu [MÁ|¿ZÌ
¿.| |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY Ã{^»Z
[MÁ|¿ZÌ» 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  ÌW
-3365/¦·Y.¹72

)É|^ – (ª]Z ÊWYm 102

{Ä»Z¿{Y

[MÁ|/¿ZÌ» Æ/ Á{ É/¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  9609984443600699 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
){Z/§ ÉZ«M : ºÆf» .9609974442701232 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z ÊWYm 102
«¸[ZÆ/Ô» ÉZf/Á [MÁ|/¿ZÌ» Ê]¤¿ZnËZ]}M Ê¿Z¿ Ä] ¨ m |¼v» |¿§ Ã{Y Ê
.Y|Æ w ¾Ë|·Y

ÃZ³{Y{ ÉY

{ |/z» {YÂ/» ÉY|/Æ´¿ /] ËY{ d·Z¨¯ |Ì« Ä] {YM Ã{YÌ¸« {Z§ ¹ZÆeY Ây
]¼¬|Ã/] ºÆf/» Y«Y {YÂ» ¦¯ Ê»Zf¿Y m» Y³ Ä] dËZÀ Z] ÃZ³{Y{ ¹³ 3 Y
d/Ì»Â°v» Ä/] º°u |z» {YÂ» ½Â¿Z« 5 Ã{Z» 1 |À] {ZÀfY Ä] Äf¿Y{ v» Y Ê]Zf¿Y
»Ìv» { ©Ô Ä] 10 ¶¼ve Á É|¬¿ ÉYm µZË ½ÂÌ¸Ì» ®Ë ¢¸^» dyY{a Ä] ºÆf
Y« d·Á{ ZÌfyY { LZv»Y dÆm Ä§Â°» {YÂ» Á {Y|Ì» ¹ÔY Á {Z ¹Z°uY ÉYmY
»º¯Z/v» { Y/fY ¶/]Z« Á 20 d/¸Æ» ¥/ Á ÉÂ/u Ã{Z/ ÉY {Ì´Ì
.|Z] Ê» ½ZfY ¿|Ë|ne
- [MÁ|¿ZÌ» 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  ÌW
-3366/¦·Y.¹73

§É|^ »Y

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ ÉZ«M ½Z¤»Y{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ ¹Á{ Ä^  940393 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
.2 É|/¿ÁY|y |Ì  ÉZ«M Ê¯Z dËZ° .1 \u ¤Y Ê¸ |¿§ É^Å ¶¨·YÂ]Y
ÃY{Y Y Ä/f§³ cÂ/ ¹Ô fY .4 ¾Ì§ ¾Ì] Ê¼ÌÀe Ä»Z¿ Ä ËZ^» .3 {ÂÆ cYZÆY
µZ/¬f¿Y ¹Z/ÆeY Ä] Ã|¿Áa { {ÂmÂ» cYZ»Y Á ¾ËY« ´Ë{ Á ½Z¤»Y{ Ô»Y Á {ZÀY d^i
»½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] . dY \Ì¬ e dve ½Z¼eZaM |uYÁ ®Ë ÉÌ£ µZ
»Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÆÅZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ÉYmY { Á ºÆf
¯Y Z/§{ d/Æm Ê/Æ³M ¿ xËZe Y Á 30 ¥ Ze {{´Ì» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] É¨Ì
ª/^ , Â/u ¹| cÂ { dY ÊÆË|] .{{³ Zu Ä^  ¾ËY { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY
»¬.|»M |ÅYÂy ¶¼ ] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì Ê¿Â¿Z« cY
{– ½Z¤»Y{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ¹Á{ Ä^  ZË{Y
-3371/96

É¤m YÁ|Ì»Y

ÊÆ³M

»|/a ¹Z/¿ .3É°/:Ê³{YÂ¿Z/y ¹Z/¿-2 |¼v»:¹Z¿ .1 :Ê¬Ì¬u Ã|¿Â ¡Ô]Y cZz
»¶/v» -Á 7:¡Ô/]Y xËZ/e YÂ/u d/¸Æ» - ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ É|Æ»|¼v
ÉÂ/{ Â/y{ -ÉY{Y Æ/-Æ¸¯YÂ¸]ZËÆ ½ZfÆ,½YÆe ½ZfY:Âu
»Ä/] /»Y ZmY Y« Á| Ä] ÄmÂe Z] ©Ô ] ÊÀ^» Z¼ dÌ§ Ä] Ê£Ô] ZË ºË
{¹| Á ¾ µZ ¶Æq Y Ì] Ä¯ {Ây ½Z´f] Y É|uY ©Â§ ¬» d¸Æ» ¥ ÉÁY
Äf/Y{ ÊZ/¼fmY Á Ê¿Â¿Z/« Á Ê ¶WZ» Ä] Ê^¿ ÊËZÀMÁ {Z§ Á ª§ Ä] ZÆfY
]Ä/¯ |/ÌËZ¼¿ Ê/§ » ÃZ/³{Y{ Ä] ÁY{ ½YÂÀ ] Y |Z] |Æ f» Á ¶ÅZf» Á ½Z¼¸» Á |Z
{|/mYÁ Y/§Y ¾Ì/] Y Z/Y ÃZ³{Y{ ÁY{ Ê§ » { ÊËZ¿YÂe ¹| ZË Á ZÀf»Y cÂ
.{Â¼¿ |ÅYÂy ÁY{ ¾ÌÌ e Ä] c{Z^» ËY
»Ê¯Ô§Y – ZËÆ Ã{YÂ¿Zy 4 Ä^  ÊÀ
-3369/96

