
  

سرپرس شرك گاز مازن بر ستفاده صیح ز گاز 
طیع اكیكرد

یبا قد _ا
بیع ا  و  حی تفا ر ،دا ا رك رپر

.اكیدكرشتركاو نگاصرا
تم ا ا ،دا تا ا ر مو  ز 
ا   وا نک  ا ا دا اررپر
ما  ا آ اع :ف ،و یشتر وا ا  تفا
ماندخآمار حیر صرا  یزا
 تفا      اد ماا  ا نند هدد ود یز د

.ووردبامنکاا وااتگا
یشتر گا ه  ا و  اآ ی ر رر :ز 
  ادتا ا د فاتأ ،بیع ا یرکا 

.تپ   ایشترنی
من کا ا د بیع ا یرکا :  تم ا
 شا تذ و  گا  ت پ  راپذ بر و
اد ،ووی کا  و د گاه

. دشار ا   فر نداآ
:رصرواانیادتاصو
و،میناسیرکا ،عو،پاد،نان
ادتا   باد( یشتر تر تا 20  تر (نینا
ا ط   نا و ،ک Hل ت  نی ز
مینا ،وایرر جزخصی،)تری (

اد.  دتااز جاو ا 
  یجر ،سما ع ،ر ،دا ا ر رپر
اشادادیشیدمیا،تفرهو ،ر
،س دد، وآ و ا :ز  مرر سمویا مو
 ر  یسمو ی اشا  ضل د ا  ستگ
ا ا رتونیلمدد، ر چنا .ما

پیشرسمویپیشگیرنند.  دضاآووند
ر؛رطرآاسیاکاک :ریاتما
تعا ا یا ار  تیکپل ر ،تخو ،با ،پر تر
.ونز وآ وبدو خا کز 

کا ما ا م ا و زز یشتر م  مچنی 
ار   ارا یل  ،د ر وامن

راند. و ،را لربا ااا  ا
ا ا ر ید ر اپا  دا تا ا ر رپر
اداگرکدم ا ،هعم  حیتفا منکا

.یااد

ا ار ا ۳ ا ی ار ا   ا

یر بحراترزدکمصنعگاز
مر میسیو ضو  یر ا 
 ر  ا صر  و فت ج
 آا ا ؛ پا حا رر 2 د

ووح؟
زبرگاهر،جتبوف،ضو
ار   ً یر ج مر میسیو
ص  نک ی  فت وو
یوی 2۵0   گا صر ا ر
ز کع تر یوی ۶۵0 کع تر
ی و ا وو   ند پید
ترا  کعتریوی 200

.یا
نندیدو شو یو ر  فت 
ار ی  شو ی  ها  ا
رر  د  ر  ا صر .

. پا حا
جاضاجندماها
؛ دشرا واوبراا 
حا  ر  ا صر ز  

.نیسقاگرکد ا  پا
یوپتر تیر ر ا ز 
،»2022 ها رژ اآ ر« نو ا
واواشواصریدویز
ه ز  ا ر . د ر
  د ۶.۴ یا، ا وید و  ر
و رنا . د ۶ ،صر و
سیا ،صر  وید ج فا  ف
. د 0.۴ق  و کدگر ز
 نندیدو طر اشو یا 
صر ی شو نها ،ا نندصر
. ت و ا وید سبیشتر
شو  معی  اد ین   بت
 آرکا مچنیشوااند .وو
رمعییشترد؛ سب ی
 آا صر  وید ا رنا

.هترعیر ا سقا
 آرکا ا ر اصررسقا

ی
تیر ر ااآ ر ب
ا 20۱۱ااصر د ر یوپتر
ر ا صر    یاگر یز 202۱
یر، ا ۱0  ،ی  آرکا  سب

.ویشتر
سبا ،رژ ااناافت
معی  اد ا صر  وید یز ی
 اشو ی  .و و شوا
۱ د ا ی ،ا صر  وید یشتر
،معی  ب فر یوی ۴00  یای
و ب فر یوی ۳۳۳ د ا آرکا
ب فر یوی ۱۴2د ا ی ،معی
فر یوی ۸۵ د ا ر  معی ه

.  هامعیفدب
،ی ر ل  معیت ا ر
  ار سیا ،ی  ر ا صر
یمتر ا یزمیشتر؛ آرکا
 ی  آرکا ،ر ،ی رنا .
 ر  یرد ر ها ا  اب

سند.   ب ،اصر
شوا، ا صر یا سقا جا 
ظر یاغریموسا
ی اند اشو ثا نو  ر؛
پا حا اشو  سیا  آرکا 
ستاار حأیر اشو  یشتر
رژ اناا ی می  ستند.
عتقددصریشترشوااند
.و ود دویپذر ا آرکا  ی

 هینیرر  اصر
رژتصاناا،عفرودا
فت ر  رژ  صر  ا ا
۶.۷ ر  ا صر ر تو :
۶  ی عن ،یا صر ر رر
صر  نیصر ا یا تو رر

. ا رژابتنر
د  یرو ر ر أید ا 
ا صر ر : ها ر  رژ
حا   صر ر رر ۳ ر 
معی فر ۱ ر   ر  . پا

صر ا پا حا  یز رر ۳
ستی ا ار د ی ا .و
، ا وید ر ظیم ایر 
    صر ا ا ا

خاختد.
ا صر وید ها اآ ر ا
ً قربا ،ر ا صر  ف و
 تایا ،ماآ ،پا شو ۳ عا
کعتریای 2۳۹.۹ جمو ا ستاگ
ا   ا صرپر اشو   
  یر ر مچنی ود. حسو
۴۳ ا سر  ۵۷.۳ ا یر ،دا شو
ستثن یز  ا صر کعتر یای
یای 2۳0 د پاا، ار ،نی

ترکعاصرنند.
 ت ر  عنا   ،اآ 
یای ۱0 ،پا شو ۳0  ی ِجمو
 ند. صر یشتر ا ،کعتر
ً قربا ،ر  اصر گر، عبیر
آ  یشتر ت  پا  صر ص
رژ نو  ر  تفا بت .
 ر و ست ،پا اشو ا
اعحدشواابز،

.ذیرأ ،سقا 
تیر ر ز رآ ا ر
  ر بیع ا صر یز یوپتر

 کعتر یای 2۴۱.۱ یل 202۱ ا
ضو اشو ما  بیع ا صر
و کعتر یای ۳۹۷.۱ پا« حا«
ا صر ر یز گر و  ؛
ز 2۸.۳ ر  )ر ر تفا یز(
ً هاتا پا حا   ا ووی
و ا رنا د؛ وی ز ۸.۹
 پا حا اشو ا صر نک
صر ر ا  یشتر ر  جمو
فا پا دهر  سب ر ر
خنگوریاعترا.مشگیر
وید را ا ج رژ میسیو
: فت شو  بیع ا صر 
بیع ا تحصا ا ر نا و
   ا  د ب آ عو 
یا یأ نظو بیع ا ر تذ
ز د ۷ ا گییا و شو
بنا زار قا و  ا اد،
صر  قاا سیختسا د ها ر
شد شوختاخ بیع ا
وبر نک و فتا .
 ها  بیع ا نندیدو رز
خا  شا  اآ  و ا ا ،
شز د  نوپایدا
بیعایأردا،صر

.دووز سیا ندآ

خبار

  رآ ر 
ی یو  رد 

  ۲۰۱۱    
  ا ا ی یز ۲۰۲۱

   اا  
  ۱۰ ر ،یر  آ

ا و ی ،یا

انرژی
۱۳۳9ر /۱4۰۱4آنره

اا  ر 4

ی هآ
 ۱4۰۱/۰۷/۲۳ر ر ندو   دارا ر ی و ی
 ی   ا   ۱4۰۱۱۵۷۶۷۷۸  ن  ۱۵۱  ر 

.ی هآ و ا ه    آ   د
ر ی و ندو   دارا:

 ا  و اذ   ا    ز ورت  ر   دار دت   ا:ی  وضو
.ل و ذا ا  رتورت ض ر  عا

حد  دت   ر ا:ی دت
 ه،ز  خ،اا  ه،  ا  ا  :ا ز 
دارا ،۲۰4، ف د   ی،ر وار،دارا،اا

9۶۶۱9۵۸۵9۱ 
د ۱،۰۰۰،۰۰۰ ر و یخ 

 ک ا  هم ا یزا
هم ا ۶۰،۰۰۰ر دار۰۶۳۰۱۲۰۱۶۱  ر    م

 9۳۰،۰۰۰ ر دار ۰۶۳9۸۷۶۷۵۷  ر  ا  یمدرح آ
هم ا

هم   ۱۰،۰۰۰ردار  ۰۶۸۰۶۷۲۳۰۳   ر    نه    ا م 
اد ا

دت       د      ۰۶۳۰۱۲۰۱۶۱    ر        م 
حد دت  د ی و ا   حد

 ی رئی  ۰۶۳9۸۷۶۷۵۷  ر  ا  یمدرح آ
حد دت  د

 د ی ب رئی   ۰۶۸۰۶۷۲۳۰۳  ر  ه م ا
حد دت 

م    ا  رهدآ  اره  نا   ا:ی اراق   دار
 ا )د ی رئی( ا  یمدرح آ ) د( 
  م ا  ارا     راقا  دی  و ه 
 ه  ا)د ی رئی(ا  یمدرح آ  )د( 

و   د.
ر ثیالر ا  ه رج آه  و یی د.

 وضو ی ذور، نز اذ  در ا ی  د.

 ۲۰۰9 د نز ر ۳۸۰ ر  یا یو ند یو ز گ
 ر 9bsg4x20003636618  ر ۶۱  4۵۷ ا4۵ ا  ر
 ر ا  د و یاا ژ   DC1217L028117859 ورو

)101/08/7د(.د   را

 رو ر  cdi داو : ی ی   یورو ز گ   ند 
  ر  ۱۱9 ا۸۵۸9۵ ا :  ر  ۱۳۸۱ : ی ی د  ز :
:   ۸۱۰9۷۵۰ر وور :    ۲9۷۱۵۲۰ب ند :  وع ی ق 

)101/08/62د(.د  را را د و زرگ اه

 داا 2280225808 ا  ر  ض ضی آ و  ر ا
 هند ن  ش خ ر 101 هار    هار
یا و  ی و اد   وق  زا و را  وات 
  گ ا  ه  اار و  ا ن دا و ر د ا
 و و رد ا 101 ه31 ار ر ا  ر  ا ا 
.دار ، ا و د دن اار  ر یو وی  ا 

)101/08/63د(

  101/08/01 رر ا ن ایی حد یو   ی
 ی  ا   10115675  ن  60357  ر
 : ی وضو .ی هآ و ا ه    آ   د
وید اوا وت ، د  ش ذ  وا  زت  ، ر،د  ش 
 ل ی اتار  رات، ر  ل ی عو  یدو  هی 
  و   تو  ه ی ت اهی  ا ذا ر 
  عا ا ل و ذا ا  ز ورتر .تن  داتزا ر
 ه ،اه ا : ز ا حد دت   ر ا : ی دت
 هور ی ، ی ،ره یدا ،اه ه ،ز خ ،اه
  111666163 د ف  ،ورو  ،78-  ،ا
  هم ا یزا د غ 10,000,000 ر ا رت ا و یخ
ک ا  آ ح ار ر 00767617  ارد 5000000 ر هم 
ا آ و ار  ر 051353021  ارد 5000000 ر هم 
   00767617  ر  ار ح آ د ی ا ا
 آ حد دت  د ی رئی    حد دت  د
و ار  ر   051353021  و ا ی د  دت 
 ی ا  رهد آ  اره نا  راقا ی : ا  دار حد
 ارا     ی نی  ا و ،اار ، ات ،  ، ک
اء  ا ی د نا ا  ه    د. ایرات 
 هآ رج   ه    حا الر   ثی  ر  نا    :    د
 ا رد  ذا نز  ورذ ی وضو  .د یی  
ی  د.   انا ور اار     وت 

)100717( اه ری

 ر  101/08/01 رر    حد یو   ی
 د ی  ا   101158078  ن  603608 
  آ    ه ا و آه ی .وضو ی: د 
 ز هیزات م اا ر  ل ی رات  اتار  ش 
 زار   هیت     ا اذ     و    ی اخص     اار د   
اع   ا  ل  و اذ   ا    ز رورت   .        
 ،اه ا : ز ا حد دت   ر ا : ی دت 
 و وف،   ی  ،زا  ،اه  ه  ،ز  خ  ،اه  ه
 1178373 د اد 18   ،2   ،و    ،2   ،و
 خی و رت ا ا غ 10,000,000 ر د یزا هم 
 دار 0083361  ر   هد آ  ک ا  ا
 00658358    ر        آ  ا هم   ر  5000000
 ر   هد آ د ی ا هم ا 5000000 ر دار
 و ا    حد دت  د   0083361 
 00658358  ر    آ حد دت  د ی
  راقا ی : ا  دار حد دت  د ی رئی  
 و  اار - ات -  - ک ی ا  رهدآ  اره نا
   ه  ا ًان د ءا  ارا   راقا  ا
 ه  حر اال ثی ر نا  :  د راتیا .ا
  ذا نز  ورذ ی وضو  .د یی   هرج آ
   ارور ا انا   .د  ی ا رد

)1007( اه ری تو  

   101/07/26 رر  را   یدار   حد  یو      ی
 ی  ا   101158635  ن  603377  ر
 ی وضو .ی هآ و ا ه    آ   د
:د ، ش ، وع ، وید ،  ند ، ارات  رات  دت  ا ش 
 ا ذا ، ا ه ر     ،ر  ل ی
  اار د ، داتزا  تن ر  ، ه ا ار  ت رهی 
  عا ا ل و ذا ا  ز ورتر .و  ی صخا
 ه ،اه ا : ز ا حد دت   ر ا : ی دت
 ،)ن( وارا دا ید ا ی ،ا ،اه ه ،ز خ ،اه
 و یخ  15831 د 2  ،176  ،ای وار
رت ا ا غ 2,500,000,000 ر د یزا هم ا  ک ا  م 
 هم ا 1250000000 ر دار 3860530712  ر  د نر
 1250000000 ر دار 3875587707  ر  در ن ییا آ
  3860530712  ر  د نر م د ی ا هم ا
 حد دت  د ی ب رئی    حد دت  د 
 د ی رئی   3875587707  ر  در ن ییا آ
 ا  رهد آ  اره نا  راقا ی : ا  دار حد دت 
    ی نی  ا و ،اار ، ات ،  ، ک ی
 د راتید ا    ه  ا ان د ءا ارا 
   هرج آ ه  حر اال ثی ر نا  : 
  ی ا رد  ذا نز  ورذ ی وضو  .د یی
 ری تو     ارور ا انا   .د

)10071( اه

  101/08/02 رر یاا س ار ا ر ی و ی
 د ی  ا   10115811  ن  5568  ر
 س ار ا :  .ی هآ و ا ه    آ  
 د   ، س  ر ا: ی وضو ر ی و یاا
  س  د ن تد ارائ  ر- س تز یأ  ی ا
زار ره خ ن(ر  . وب و ا اار  ارت 
ن  ار ا ا  ر و 7/101/131 ر ر101/07/20 ر 
 حد دت   ر ا : ی دت .یدر   هآ ا و ا
 ،زا ،اه ه ،ز خ ،اه ه ،اه ا : ز ا
 118331 د 3 دا ،2  ،12  ،یخ   ،ا ی
  ک ا  هم ا یزا د 1,000,000 ر و یخ 
 هم ا 100000 ر دار 0012030351  ر  د رر هم ا
 ر 00000 دار 05363585  ر     هد ید آ
هم ا دا م اه رر د  ر   0012030351  و 
  ر     هد ید آ  3 دت  د ی ا
 و ا     3 دت  د ی رئی   05363585
 ا  دار  3 دت  د     3 دت  د ی
 اار ، ات ،  ، ک ی ا و رهد آ  اره نا  راقا ی :
 ه  ا  د ء ا  ارا     ی نی  ا و
و   د.  ت  ا د ؤ ر واد د. 
  .د یی و  هرج آ ه  حر اال ثی ر
   .د  ی ا رد  ذا نز  ،ورذ ی وضو

)10078( اه ری تو     ارور ا انا

 ا  د  ا ظمك اه بر( اينرس ك رتك( ين رتك
 كد507875006 : ا ري101/06/15 و يد  د ار  د.

)101/08/5د(

 9۷۲۱۱۱۰۲۶ وا ر  ور   بنا وا رت
)101/08/61د(.د  را را د و

گ  وور ی ی وور یم اد  د ۱۳9۲  ر ز 
 ۱۲۵NC5003808 ورو  ر    ۱۲4-۸4۲۷۵ اا    ر    وآ
 ی  ی  ن  ر     NC5125A9253125    ر  
 ر  ا    د  و    یا  آ      IRAGZ9210QV253125

ار  د ا(.د۱4۰۱/۰۸/۵۵(

 اا    ر  ۱۳99  د  ی ید   ر  و  ا  روند
   ر    ۸۲۰۱۷۰949۶w۲۱۳۵۳۷ وور   ر      ۷۳ ط   ۶۱۶  4۰
 د و ند ی م   NAALSRALDKA 4۰۲۲۳9

)101/08/د(.ا

 ژ  :  ی  ی     ک  چ    رو راور   ی ند  ز   گ 
 0  :    ر    100  :  ی  ی  د    نید-ر  :  رو  ر  
اا655ط  21ر  NAAP03EE6MJ464438 :  ر وور : 
  182A0150395ب ند : م  و يد  ا ر ار 

)101/08/52د(.د  

 ،نید- ر ،ی ر CS35-AT :یپ ، وار ،رو ز 
  ر  51 53 / 671 ص اا : ر   137     :ی ی د
     JL78QEEJCAC02112  : وور   ر   NAS21200J571073  :
 د و 12713310 :  ر  ی ا  ند ب

ا  ا ر ار   د. 

 ی د  ا  : رو ر  05 ژ  رو ز گ   ند   
 128606522 :  ر  ا11ا35ص :  ر  1386 : ی
  يد و   : ند ب   020213 : ورو ر 

)101/08/51د(.د   را ر ا


