
  

پری ن متوقف شد

ینودعیاهاا معلعا فیم
،ا و  سب گریها  ی  ر ر قاا ز  سب

.ااد
  ۹۲ ،ا ن ۱۲ ا ر ف لعا ها زسنا، 
هافگزنتردآرکا ۲۶نرشکعاد.
رف .و شک ر ن ۴۷   ۸۴ ،ان ها ا
حوردنترگز ر ان  ا تذ

.و دست ،ان ا ابر
گز  ا ت د د ۰.۷ ا فت تد  ر ف

.رفتگاد نتردا۱.۳
آرکا زرا :ف یلفیا  دای ارار،
دز   ر ستآ  تصا ند ل ،و ا با ر
رد ر رد ،ن تف . ود  ،د او ر
ا ه ضا یر و ا :و تا  "آ  " 
ین و د، ر ا هر هار ز    آرکا زر
ا طینر سهی   ی  و ر قاا هبو  سب
،ی شاا ا اا ر قاا قو  م .ا  ،۱۹ ود

. یدرطرنی نو ا ود ستید
د  صد ک  ر ز اآ نا  ق  یو برو
ک نو ا اد ف  ۱۰    رسا ر طینر
هاف نندترزی .کریدا وو ما
یعا ر نف ایر  ر ف  ۱۹ ود تهاحد سا ،

. ا ور قاا  ت تصا  جا
ف ار ف شکیوی ۱۵ر ل نبها  آرکا
ا   ژتر ار  ر ار  خ رآ  طر
د  ند. ر  ار ر ر ار  ااارد
شت   یا اتخا تاآ  نز ا یم ا با د ا
د ایمتها  یرا بر،  ل ا .و  جا وبر،
ریا  تذفت ،ژترف شاار آرکا اآ ر
ا جاف ار ،امز  رقو ۱۹۸۴ا  د
 ی ا حا احر ر ما .  نتظرغیر
،فیدوارلصمییفتارآف
حا حر ل اوید . ر شتیبا یما 
، دحد تار  نو    ف ا  ر ا،
 ی ف  ی ا حا احر .ر ود حدر

ودد. ر و فتارآ ی  ابر
زرتبرنجدلر ،ترزار
 ندآ یل ا    شک یوی  یز  وید ا د،
ار، وید ر ر  ضا  ر وا ی  ا صورد

.و ود   شکیوی دیدوعا

یر   یرزرا   زز 

تبدیلنفخایررآوهاغرقالتحریم
ج عا  نا میسیو ضو
 ینرر دشگاا یا :ف
د بد سیر اشگاا،  اا
 ر ود مو  رآ  ر ف
تنا  رآا زوید تا 

.را
ا قاا رد یا را، ز 
ایا  ک BUY DEMAND
عو ر فت اشو ه سیا
اشو گر ا یا  تصا 
با رر یا   . یا
بایاتقا تقاشوافتا
فت اشو ذار ر  .و
شاتر ا شا اار 
 عو ر ل ،د اشو
یز ف ر ا ،یا تصا
ر ل ر    د ود ضمی
اار  فت اشو دها
 ضمین ا  قصد، اشو فت
اشو ر قاا رد یا ر
ستارثاشو .وجافت
ا قاا، رد یا ر  و 
رد جا و ر  ا سیا ف
فاا  یز ا تقاستگ 
تیا  د. آ و  و ا
وا د ا ا شو نوا 
فر تیج  . دغف
اشواحراآرکاسیاتار

. د
اشو  شگاا یأ یکجاآ 
 ، ر ا  ر نز ر گر
شگاا  مکایااشوف
ر ا تو   شوا گر ووا
ا یر  ،   . 
 زل مچو اشو ا شگاا
وید ظر .و  تفا کستا
عا  نا میسیو ضو یا، سین

وید. وو   ا   
دهایاصو سینیا
صر کستا ا شگاا  اشو
اشو ا ا  قد ر ً طعا :ر
ب  ی ا حر اد، ز مسا
د ح عد وو .و  ر 
اشونیاهندناد
 .امی اشو گر 
ینرر ا شگاا  مکا ر
گر اشو  تقا  یو 

. مار ا ا ز  پر
   مند  ار  
 خبگا و  ر ا ل ر
 ا ال  . دآ 
ا یو   یا در  
نک .نی س ا از آها د
   ر گاا  اشو ر
 هند  ن اد د  ود
تد  ند شا ،پر شوا گر
نطق ااشو .ا شو
 ستند ا ن  ا تاو
.یجاشترانندیشنها
هرتعدسئ
بکداز نطقاشو ا
اشو  آرکا ،و جاابا 
رموند گردا ا
 ا مکا ز ود. یر نطق ا
م و  نطق اشو ا ابا
خت ا یآ قا  شو ا

.  ما  مند ا 
ف یتو قد ر :ف   
حریا،نیبدرآ

شگاا یا .نی    آ رذ
ا شگاا  اا  ینرر 
آ و ی   ا نا ر ر
نیا هند  ن ادا
ف د بد سیر ایا،   ر
د   د ود مو رآ  ر
 ا رآ وید ز تا  
و ً یر   ر ا  تنا
 ز . تر ر ا و
ا سب  و جیر کمی  
ر  و   یشتر سیا ر

.و ا حرد
ا مکا ز :  یا سین
 شگاا  ین  نطق اشو
اشو أیرذیشتر فر
یا فو مچنی .و نجر نطق
اد.  ز یز د اشو  ا
ا شگاا  دها ، و 
 ها قا صا  نطق  ینرر
نی  یا و  ر  نا ود
،ر   د. ز  ا تصا
یکجاآ  ،گیر ر اتوحرر

 ر ناشواگر  ا حر
م مر ا حر ا شوا آ ،و
ا ما .ا شوف    نند

.احردر عنا 
عا  نا میسیو ضو 
یتو قد ر :ر شارا ج
 ع ر  ،یفر یشتر ف
ما  اد .نی  م شو تصا
شوا گر ا  رر ر ریا
 .پرفاا  نی تفا
ف  ا ل ع محر ر
 زل ا ا مکا ز صو 
  و    ثب د  کستا
عرقیو  آ یو 
 شوا   نک .یا سا 
شگاایرفختحا
ارعنا  ،مکاشاا
ها اا د    ا حر
ر ستند. هم اتا ا  .
کا ،نی ا اشتر یز ر قد
هیا یمار ررفا  ا

.و

خبار

  اا :ی ی
 یز    
  تروش ن و 

   ری اأثیر
  ر 

انرژی
1335 30هر1401/

راا  وزن 4

 چ ن - هر 17 ی هر - ها نن  ر یه آ
ه  ثی واد 5

 ا و - یروز یدا -   - ها نن  ید  آ
 

 ت آا 972245383 - 1400/08/13 ذ  ت واا 
 از 6 - ا ر 17252  دان از  ان  ک ر یه
 ا  ا  ک ر یتر  ه رازر ا  از8 ا 
  ر ر 72/95 ت  آ  ک اع   دان
  دان از  ان  تن  دا ر ر یه و ید 
ثت و د یت ا  اد از ی 2   ن اراز و روش 
ا  صب  57/8/22ات ا ا د اراز ک  ار 
 1400/08/15 - 140085617001010426  ن  را را  تا ا ن
   ن رار   اهر  آ   رد   ر ااز  و     اهر از 
 1400012195 1400/08/19 ا ن  ک  نظر  اراز و یک 
   شا از  ا د ت ناز و   ک  د ن
   یها ی ر تث ئی 1400/08/23 نظر  457775016 

 .ر  ا
 ن 154  و  اهر ن 101  ق تث اا ا    (((
 اهر ید    ق ن و اهر ید از  ا راز ات اث
 6/17252   ا از ا2 ا  اهر د ون  داا ید
 یراز از نا ا د راز نا  ک اهر طا    از8 ا 

اا ثت عت ت هرا دو ن د(((
ید ح -  ررت اا ثت ا و ا نی ک ااز

 5 /1700 / اف

 10را288و25ا    دل   )v1(  206اsdژو  و  
 22602891    13386010290و     ر ن
یت حدهد ت  رد و از  ا ط  د.

)د1401/08/246(

   )    راا  (    ن ید درا و  ر
 )  (   ) S3412291456163 (   ن ک 

 )//د(.د  ط ا  از  در   مر

حد  رزند     رزاا  ن  نا  حصیا   ت   د
        ت  از     2580202838      
    دوا ا آزا ان از  ا آز
رد ات و د ا ات!از د  ی   ا  آس 
 ی ، ا ،ی ا نن    دوا ا آزا ان

)//د( ت اولد.نل نا ی ا

  ١٣٩٣ و : ین یدل و د و : و ن  س ژو  رگ  
  NAAN01CA4EH115496 :    ٥٥  ٩٩ ٨١٨ ايرا : 
 در  ى عص : د  ن  124K0389676 :  

)//د(.تط ا ا  و از

   دح رزند نی ود ها نا حصیا  د
       هرا از     0071711953  د  و   9086 
     ر  هرا  ان واد  از     نآ  ر ریت   
 ری  د ت، ازا در  1386/07/05 خ 158410104387 و
 -هرا  نن    ر  هرا واد   ا  آزا  ان   ا   د  ا
نک- ا ا -یدا ئم- ی دا-ی س ال نئید.

)//د(  تن

 59141  ظان      و-84دل  ا ژو    رگ   ا
 IRFC131V044454418  11784052409و    21راا

)//د(.دی ط و از ا د  آ یی ن

 دن و ن س  ایک  ن و :  یک 
    40 را62 ا966 :    1400 : ین یدل و 
 ن    153H0030032  :        NAAW61HU7ME394217  :
د.   ط   ا   از  و   در    ی نیر  زرا   : د   

)//د(

 و و  ت دو ندو ا و  دل 
 K4MA690-W177528   10 ورا71 ا479    1396
   را  یح  ن    NAPBSRBYKH1067560   و 

)//د(.تط ا ا  ت و ازا در

  1396 دل 132 درا و ت و  رگو و 
 وNas421100H1227810       26 را39ج-624ا ظان
  واز   در   یرل   دا  آ   m135905346عق   

)//د(.د  ط ا

     رو  دا  ض رت   غییرا  هآ
 عا     ا 8053 تث 10861464386و
 ن ز ا1400/11/10ا 331506/00  ید1400/9/1و 

نک ر ه ا ارا صی زراذ د:
   ص    آ ردوانحل   ا  ح   خ  رت 
 و آس   4323544928         هران  ی  آ یدو 
 3413778516  د211    نا  چ  ن  ور  ی
 و ا:یص ح سد آر بل ان2 د را یصرد ت
هر و  ر هرو ن 286   ف 

د 3413777386 د.

  ر 1387/11/13  پ//187/11365 روان   تو رچ
 در  1401/7/20 خ  0058400060  د  نس نظرع آ

)//د(.تط ا ا  و از

   آ   عق   60-31325-235        روان
ات. ط   ا  از خ   ااز و   در    زایرا

)//د(

  دل1390     125ا یت    و  یت  رگ 
 9025714  226295 و     ن  _
د.   ط   ا   از  و   در    ز  ر یت   

)//د(

   89 : ین  یو دل  و   ز  : و   ن  د  و  ند  
 NAAC61CA4AF062391 :    19 را874ا52 :  
و   :   ن  د : هد ر   رد و 

)//د(.دی ط ا  از

راا  ظان   ن ید k110 و ی  رگ ا
   نیز  ن  NA5K1102C8S442105    

)//د(.دی ط ا  و از د   

   س   راا ظان   دل  ژو  رگ ا
یت     NAAR03FE5HJ152365      17B0003544  
)//د(.د  ط ا  و از در  ل نژا ح

  97 و : ین یدل و  ید : و ن   و  
    Nas831100j5765615 :   26 و را391ا17 : 
M15/8549948 و ن  د : ئ را    رد و از  :

)//د(.دی ط ا 

   ع ترد  ا ک نا ان 
 ا  و از در  رانیا رونیا  زشآ  ین
  وندازی  دو رن  ا آ ی  د ت. ازط ا

)//د(.یدر  س 09301801901 

 : ین یدل و  یک  : و ن  درا و یتد 
 S1412288110242ُ :     راا  :    
رد  از   ر نی : د  ن   :   

 )//د(.د  ط ا 

       د     نا   و    رگ 
   13 دل یک  ن   و دا رزند 
 ارا  ل     و   M13962824  خ 

)//د(.د  ط ا  و از در  //

 ی ران ز دآ ن و نز تر ) ر ( ان 6 اوا ارا
ثت د 1400/01/05  13639   ک  آ و ا  و 
  ان 4   k4 ی   112.88 ر ت  201  E 
ن زرا حد رزند حد ای د  1347/12/28د  0053490118 و 
  0078470129  د 1367/01/24 د ید رزند دح ی ن  ان

ط و ازش نن ندا .نت و( د1401/07/222( ا  و از در

    هر رزند ت آ  نا حصیا  د
 ده     دآاز ا  4011725854  د 3221 و
  دج دوا ا آزا ان از  هی یح و  رن - 
 د ا     د ت. ازا نن د ا و در  28648 
  ،دج هر ،ر ا نن  دج دوا ا آزا ان  ا

ا اب، ان آزا ا واد دج ال ند.نت اول)د1401/07/248(

  1390دل 125ت ای ن د و  یت و رگ
 9025714  226295 و    ن  _

 یت ر ز  رد و از  ا ط  د

 400222099     ر  نا دس  حد   ن    ان  
  ط ا  و از در  هرا ه هید ان از 

د.)1401/07/247(

 عیا رزند   ن    داا  یا  نا  حصیا    د
    ت  از     2593892021  د و   1953     
 ان از     را  ا  ان
   د ید.از   نن  ا د  و  ات   در   ت   آزا
ند.نت  ال  ت  واد   ا  آزا  ان   ا   د  ا  ی



     هر رزند   آ ت     نا  حصیا   د
    دآاز ا  4011725854  د 3221 و 
 آزا ان از  هی یح و  رن -  ده 
ا واد دج   28648  رد و د ا نن ات. 
  دج دوا ا آزا ان  ا د ا     د از
نن ا ر ،هر دج،  ا اب، ان آزا ا واد 

دج ال ند.نت اول)د1401/07/248(


