
  

فت اوپک پل ی  ت اواپک احم

ل )OAPEC( )پ( ف نندا ر اشو اا یر
ا   و  وید، د ا ر پل پ صمی ر

.دتربنا
اها ،صمی  :ف پ یر ،ب   سنا، ز 
قو کر ا طا  تر ظر   ها تصا کرم وپیر
ا و د  تنا ر گرپی اد ا پل پ  و
اشو . تر پی  قاا،  ر خ  صو  ف
ستار طر، ،یب ،و ،ر صر، ،حر جزر، اپ ضو
۱۳ ا  پ ستند. ر تحد ا  و ،و ،عو
ر تبر پنجشس ،یااپیما شوضو
صو    شک یوی  یز  ف وید ا ،پل پ
 د صو طر  صمی  ،تر ز ا ر رد.
اتصا ف ار  ستند ر ر حد ا و اا
،ر ل پ  یدو ا رآ ا  ط ریپا  ز
کارآتمرش،پلپفیدواصو د. ر
ت مر   عو ستار  آرکا ی فظ ن  گیختر 
یح عو ستار  ر ل تذ نب پن فید ا .
د  رها تصا ف اوید  شا  ر 
وید، ا    ر  پ ضا ار عوا د د 
تهسکواتمد عوستارکارآ حشاذتد.
ر شوفاریمقمارغرر ا  ر

.خا ،ر ن ر

 ژا  یمی مینزدش یزب روسیه
دصاق

 ا فت ی رتصارشترمیسیومیزا
.وزر یایز ااآ

یئ صو پیر ،ف  ر  ق  هر زبر ز 
و  ی ا تصا شتر میسیو یسئو ذ  ر
اقد د قر ی  مهوی فر  پ  ف ر ،
دکسا.وجایاشترمیسیوشسمیزازر
یرشترمیسیوییرخسعا ،و
را ۱۹ ی ا تصا شتر میسیو  . ی و 
،ر او   عایا  تنو ستر   د عر
و عا ،د مد .یر ر  … نا   ،قم
شترمیسیور میتراف اار می
حا ا سیاایری ر . هد  ی ر
وند کدگر مکا ا  د تیکوپ عیو  ا  ف ار

زد. می تصا و  اعا

ر ا ا ا ر ا ی ود؟

تغییربزگباقهروسیووپا
ر ا ا ا - تصا ر
ا   ا ند ما  ستاپا 
 کاناار  دف
نطق  ی ا  یب و  سا
 شتر  نو وا رد، نو
ا ود ا و  ر نر ی
اا ر ر   گشاد  مکا

ند. پید و ار  دد
و خس فح سنا، ز
ا فند ۲۵  ما  ر  ا ا
ر  ا د، تو اغذ  ۱۳۸۳ ا
ر ر  نو ا ۱۸ د ذ ا
اد  و ا ۲۵ ر  . دیا
کعتر یوی ۳۰ ا ا ۲۰۰۸ ا 
یوی ۷۰  ۲۰۱۲ ا   یشد آغا

ترکعید.
 یا ٢٠١٣ ا و ار مچنی
یوی ۲۸  ا ۱۵ر د ر ،شو
 و   ر  ر ا کعتر
آد ،و ا ما  ا ی ستر
یای   ی ح   شو ا
 یر    و د رآ 
۳۰ ا ۲۵ ی دآ ،ر د ا ۲۵

ییاصیشود.
 آ  ا پر  اص و
لآررعینااا ر 
سئو یر ا ند می  . د
ار ا د  آ و ید  بر اا
تقا  و  ، یدر تیج 
یز ند  آجا   ستاپا  ر  ا
ثب تا اد  و  نو ح
اشینقی ریز بو

.داتیج پاستاا
نو ،ر   اا ذ ا
ایانااروی
یدمکاا  دآسار
و عا ،د د  طوآ ،در
فترفراا می
شو  ل وسا  و  
د ل یز ا د تو  
ا و رذ نند. ا خ   
ر  پاستاا ا ،تی ماا

.تاوف
ا ر ر اار :ز 
یاند   اآ ستاپا  ما  ا
ر . گر ار  د  پیگیر
خا نداتما ا
وو  د تو  ا  نند ا
یابامکایو ،طر
ا یکما ا ستاپا  ی ،ر
دنو  ما سیر  اا

.و
با  یز ا د ظر
  ا نو  ستند دد اا
بخها د، یر ا ا  ا
می  ر و د ناا ،ین
ی  طر ،ر :ف سنا  ط
 ا و  دپر دیرصمی 
ح  ا تا می   ستند یا

د، طر پا  ی ا احر
یا  ر یا ح  ر ا ا 

د. درنما
ر حر  وا نک ر اید ا 
ثب شو ر ر ر  شو 
ا  مکا :ر ها ،و ا
ر  یا یاآ  ر یا ر ر
لء تا می    د یشتر طعا
شو ر  ا تقا ح   ا
رر ، و  و  اند ا

ودد.
نک یا ا ر و د ناا 
نک ی  ا تقا ح  ا 
ر ا دآد  دداا توند
ندآ ها    مکاوند
 صمییر ر ح  یا  ا
ید :رها،واصمی

  پا مل پا  ا تقا د 
وا   ر خت عا و عی
م  پا ستا ص  کز 

.دونغا  تفا
ا تقا  عو نک :  ین
 ر نک ا  اد ا نگما ا
جا  نطق  ا نی تود نها

.و ود ذیرا ندآ ملند
 گر اشو تقبا  ا ا 
سیر ستاپا طعا :ف ،سا
یا  نک  وا  یس ما 
ند، ا مینا و یا و ا
ستاپا .ر ود تقبا وو  
ر ا یا   ا ریر نا
مکا  تقبا ذ ،و ژتر آ
شتایز تذ نک ما ردو

. واد

خبار

 ا  و  :ی
  دا ا  یا ا ا
ا  ر  های ود 
 ا    ا ت

 را دآ   د
و دو

انرژی
1331ا 25هر1401/

ر  ا 4

 ا  /7/ ا و آر نر د تو ا تر سا
 در را ا ذ  ت  ی ا   ت
  آ  رح ر هت  و آهی ر .وو ات :رد، 
ر ،وع،وا ،ود،  د   ،ا  اا ا اای 
  ی ر ا تر یدا ا   ، یداآ  ی و 
 او  ا ا   یا   و  یا ه    ، یا
   ا ، ی ار   ا ر ، یا  ی ا  یا
ادی  رر و ، رای ر  رت   اا  ا ر ی 
   تر  یو  ی ا  ا ر د ،ی ن  یا 
اصا  زد  ا ا م  ی  صوی  ن ی و ز س 
 دا د  ت ا  : تا د رع ذر   او  
 ،ار ،شر هر ،زر ش ،ار اهر ،هر ا : ی زر
  ،یر  ، ک ،م او اا ،اآذ صو ده اا
 ،د  دی  77را صت وی ا ت  غ 
  یر م آا ار   ر ر هم ز د ا ,,,
  یا ی اآ ر هم ا  د  ی ا
 رد ت ا ر هم ا  د 77 ی ا
  رد ت ی و ت   ی ا  یر م آا
د اد   ت درا  د اد آا ی ای  ا ی 
  77ت ئس ت در  د اد دا  ا : 
 ق  ا ها  هد آ رت  ،  ،   ر ، را، 
 ا ا  ن  ا رد ت سئ  ا رد ا ا ی و
ا   ااء در ا  ئس ت در ر ر ا هر رت 
ر ی اد ا در ا  : اا ا ر ا ا ت 
  ز  و تا وو ت .در ن تر ا هیج آ هت
 د ر ات ی اد. اا ت اک و  ت رت 

)( هر ار او  ا

 /7/ ا ت ن ا ش د تو ا تر سا 
 را ا ذ  ت 7 ی ا   ت ا 
رد   آ  رح ر هت  و آهی ر .وو ات 
ا   ر  ا.یدو   وی    ی   و  و  ر   رد    :وع 
 دز  صاا  تر ی  یصو  م یو  ی ا
  ا    ا  یا او  ا    یصو  ی
  اج و. ا   ا ا اای.اح و اب ای 
  ا  یا او  هاا      رض  ا  
 د رع ذر   او   س ز و  و جا  
 ،هر اهر ،هر ا : ی زر دا د  ت ا  : تا
 ،د ا ر ده اا ،د - ان آ ،هر هر ،زر ش
 ار 7 ید   ، ک ، ا ن ده ده و
صت وی ا ت  غ  ,,ا د ز هم ر ر 
  د 7 ی ا  و  ا د اا آر  
  د 777 ی ا  رر او اآ ر هم ا
  777 ی ا  رر او اآ ا رد ر هم ا
  ها ا  ق  : ا  اد دا د  ارد ت
هد آ رت  ،  ،   ر ، را، و ی   ااء 
 اا  : ا رد ا .دا ی ر تر هر ا ر ا رد
ا ر ا ا ت هت ج آهی ا رت ن رد. ت 
وو ات و  ز   د ر ات ی اد. اا ت 

 )7( هر ار او  ا تر ت  و کا

 ا اا  ی ی ت  ن وا  ا وو هیآ
اد د ی 

 ا اا  ی ی ت  ن وا ر    ر
 اآ اصر // خو 7  رر ی د دا
دای ا رد  ا  و ا اا   دی 
  عرر 7/ تا  اا اب   ت 77 ا
 ا ری   ا  ،و   ش   ع   / ک  د   ی 
 وز وا  ا رر ،در  صد ر )ور (  یز صو
ر   وت  ا از  هت  و آهی ی ر ا ر 
 ا ا  دا  ضر ا تا  ر اصر  ت س
  ا ت   ا  و ضر ا  د  هین آ  تو
  د ت ظرف  رض  دا تا د  م و ک
ا  ا م رض وت  اا ای دم  وی دم 
 د و  ت هید .دا و  ت     تو
و رض  ود ر  ت رر ر د صد د ات 

 . و دو
/7/ :  تو ا ا
// :  تو ا ا

و  ا ک  ا ت  سئ - ل صر
 /   /

 3648اا  ن ی ش ف د ی ات(آ صر یو( 
 ا یو  اا پیو  و یو اها ا 
 ا ما ا  ت  ا ن و ا ن مد 9900142
   و یئ اا 86/06/03 ا104ا اا  د

: تا  و ن 
 1342   3648 اا ا  ن ی د ا ش د ی -1

د ی  1860462553ا  هها(ر وی(
-2ن د ش ا د ی ن  ا اا 5 ت  1349د 
 ار ا  س ر  )یو ر (هاه  ا 1861456239 ی
 ئ ا ضر  و ر و د  ا  هیت آو ا  یوا
 ا وق ت  ار وطر صد یو  ی ا ر ا ت
   ر د ا صد  هاه ر ف  و 3 
/ ا صر     دا ی یوا در   س
.و م ا در ث هم ر  ر  د ا 

 ر ش  ود   اا  ا  د وت  ا  رت اس   
ی   ا     ت   ا    /7/  ا ددر 
ر  رح     آ      در  را  ذ ا    ت   
 ر  ار  تا: تا وو .ر هیآ و  هت
رت، ری  ا  ات  و  هر ر  رد  ر اای 
 ا اا  و ت  دو  ا ردد هاار  زه
ود آب رن  و اب  اب  درت اد  دا درت 
 ا ا ر د،و  ر از دو ا م  ر صرف
 ا  یا او  هاا ا تا   و ر ، یو  ی
  ، یصو  ی  م ا دز  ا صا  تر ، یا  ی
  اط   ا ، یا  ی هار  یدا ا ا 
  : تا د رع ذر   او   س ز و و
ا ت  د اد رز ی : ا هر ،هرا را ،ش 
رز ،هر رش، ا ،و د ،اا هدن ی هری، 
  ت ا یو تص ار 777 ید   ، ک
غ  ,,,ا د ز هم ر ر   را ام ا ای 
 ا ی  د  ا هم ر ام ا ائی 
ری   اآ  ر هم   ا   د   ی  ا  
ام   ر هم   ا   د  7 ی  ا   ای 
 ر هم ا  د  ی ا  یا د
هم   ا    د  7 ی   ا   ای   د ام 
ر ا ت در ام ا ای  ا ی   ت 
 دا د  ارد ت   دا د  رد ت ی و
 رد ت ی و ت   ی ا  ائی ا ما
 د اد آا ری ای  ا ی   7ت ئس 
   ی ا  یا د ما دا د  رد ت
ت و ی ت در  د اد ام د ای  ا ی 
  اد دا د  رد ت ی و ت  7
 ر ،  ،    تر هد آ  ها ا  ق  : ا
، را، و ی  ن  ا ا ا   ااء ئس 
 : ا رد ا .دا ی ر تر هر ا ر ر رد ت
 اا ا ر ا ا ت هت ج آهی ا رت ن 
رد. ت وو ات و  ز   د ر ات ی اد. 
 هر ار او  ا تر ت  و کا ت اا

 )7(

 1391 :   د  د : و   EF7 د و یپا د 
 NAACJ1JC8CF122868 : یا ا  45 ر9۷4ک : 45ط ا 
 و یر دد ر : د ا ا  147H0015683 : وو ا 

)/7/د(.دا ی ا ا    در

ک   ا   1390  د  ا  را    ا_  ژ  و  ا
 ا  NAAN01CA3BK114600:یا  ا   88  ر  85112
  در و 1401/۷/20 ا  هر ار ا  12490191۷91:وو

)/7/د( .دا ی ا ا  

 د    63 ا48546 ک د 1400ب     206 و ز  رگ 
ر  ات     MJ4544006یا  ا  182A0141638ووا
)/7/د( .دا ی اا   ودر وو و ن

 ا   ن  رد  وی   ا ها   ا صی  دک    
اا 4682 ا  رز  ع اای د  درت ی 
 و 1401/05/30 ا  ا  و د ی آ ا  ا
رد ت.  اد اا ی ر  دک   ا آ ی د 
و  ا  ای ا هر ،هر ،زر ا ،هد صاک، 

 )/7/د(  تو.د و ی آ ا

 د ات  رگ ز و ا و اردک و   رد اچ 
 ا 7یا ا 40ر48ک43۷ط ا  ی 

 )/7/د( .دا ا دا ت دو  7وو

 اا ا  7 ی ا  و نر ا کد
  ا ر - ر   و ا یاا ع  آ  ا 
و ر ای  ر ی را  ا // و رد ت . 
  یر اا - یر و - را آ   کد ت دو دا 

)/7/د(  .د و اا یا وآ و -  هن و

   ا      ر  7   ک    د  اا   و  ا  
ای   ا  7  د)VIN:NASN3110015776440(  
اد     د  و)M158591033(وو  ا)NAS831100J5776440(

)/7/د( .دا ی ا

 دو  ی ر دک پم  ش ای اب آا رم 
ت   در  و  7 ی   ا   داظم  رد  ای 

)/7/د(.

  اا ا  7 ی ا  و نر ا کد 
 و  ا اا یو اا   یا ع  آ  ا
  . ت در و // ا ا ر ی ر  یا ر
 و - و ده د - ا آ   کد ت دو دا

)/7/د( .د و ر ی ر  یا ر یا وآ

شرک لعا جممویفوق بوآگهی

)حدسئول گذآت)با ار عتو

۱۰۳۲۰۶۸۸۴۸۰ لی ما ، ۴۱۷۳۵۹ ثب ما

گذ ار عورکرکا کل ز لنود

۴۱۷۳۵۹ ثب ما  )حد سئو (ا آ

ا ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و آد ی م  و

عا فو موی جم  رک ه صب ۱۰:۰۰

اند. م  ضو رک اوی ح 

اوو

رک رکا  شرک ه تقا  ق -۱

موی جم اخت  ک ووای ار -۲

اد عافو

 آ گذ ار عو رک رد ئ

ما ،۴۱۷۳۵۹ ثب ما )حد سئو )ا

۱۰۳۲۰۶۸۸۴۸۰ لی

شرک لعا جممویفوق بوآگهی

)حدسئول گذآت)با ار عتو

۱۰۳۲۰۶۸۸۴۸۰ لی ما ، ۴۱۷۳۵۹ ثب ما

گذ ار عورکرکا کل ز لنود

۴۱۷۳۵۹ ثب ما  )حد سئو (ا آ

ا ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ و آد ی م  و

 عا فو موی جم رکهصب ۱۰:۰۰

اند. م  ضورکیوا ح

اوو

رک رکا  شرک ه تقا  ق -۱

فو موی جم اخت  ک ووای ار -۲

اد عا

 آ گذ ار عو رک رد ئ

ما ،۴۱۷۳۵۹ ثب ما )حد سئو )ا

۱۰۳۲۰۶۸۸۴۸۰ لی


