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بشارالجعفری:

هیچ جایی برای
چانهزنی درمورد
روابط ما با ایران
وجود ندارد

»

»

ایسنا :بشار الجعفری ،نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در گفتگو با شبکه المیادین گفت :سخن گفتن
در رابطه با وجود اختالف میان ایران و سوریه از یک طرف و روسیه از طرف دیگر تنها در حد رسانه است و روابط
ما عالی است.
وی افزود :ایران هم پیمان ما است و هیچ جایی برای چانه زنی درمورد روابط ما با ایران وجود ندارد .منافع ما
ایجاب میکند که روابط خوبی با تهران و مسکو داشته باشیم .بشار الجعفری در ادامه این سوال را مطرح کرد که
منافع کشورهای عربی در ایجاد دشمنی با کش��ور مهمی همانند ایران چیست؟ او تاکید کرد که هدف اول این
کنفرانس ایران نبود و پیش کشیدن بحث ایران با هدف پوشش هدف حقیقی این کنفرانس یعنی عادی سازی
روابط با رژیم صهیونیستی بود.

ایلنا :وزیر خارجه پیش��ین بریتانیا از باال گرفتن زمزمهها در رابطه با برگزاری همهپرس��ی دوم درباره خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا انتقاد کرد« .بوریس جانس��ون» وزیر خارجه پیشین بریتانیا ،دیروز -شنبه -از باال گرفتن
زمزمهها در رابطه با برگزاری همهپرس��ی دوم درباره خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا انتقاد ک��رد و گفت این امر
«خشم» بسیاری را در میان مردم برمیانگیزاند .وی همچنین با انتقاد از مقامهای عالیرتبه اتحادیه اروپا آنان را
«حرامزاده» نامید .جانسون در واکنش به احتمال برگزاری همهپرسی دوم درباره برگزیت گفت« :گمان نمیکنم
این فکر خوبی باشد ».وزیر خارجه پیشین بریتانیا ادامه داد« :به گمانم خشم مردم از این قضیه بسیار زیاد خواهد
بود .مردم از اینکه بخواهند دوب��اره درباره این موض��وع رای دهند ،ناراحت خواهند ش��د ».وی افزود« :برگزیت
کارزاری تلخ و تفرقهبرانگیز بود».

بوریس جانسون:

همهپرسی دوباره
درباره برگزیت
فکر خوبی نیست

»
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«روزان» افزایش تنشهای سیاسی میان دو حزب اصلی آمریکا را بررسی کرد

خبر
معاون حزباهلل:

انگلیس در جایگاهی نیست که بگوید
چه گروهی تروریست هست یا نیست

فارس« :ساجد جاوید» وزیر کش��ور انگلیس دوشنبه هفته
گذش��ته اعالم کرد ،لندن ،شاخه سیاس��ی حزباهلل را در لیست
تروریسم قرار خواهد داد .این طرح پس از مشورت میان نمایندگان
انگلیسی س��رانجام جمعه ( 10بهمن) تصویب و وارد فاز اجرایی
شد .انگلیس پیشتر و در سال  2008ش��اخه نظامی حزباهلل را
در لیست تروریس��م قرار داده بود« .نعیم قاس��م» معاون دبیرکل
حزباهلل در واکنش به این اقدام اعالم کرد ،انگلیس در جایگاهی
قرار ندارد که بگوید کدام گروه ،تروریس��تی اس��ت و کدام گروه،
تروریستی نیست زیرا لندن از رژیم صهیونیستی حمایت میکند،
حامی تروریس��م تکفیری اس��ت و عالوه بر آن بخش��ی از ائتالف
متجاوز به ملتهاس��ت همانگونه که این موضوع در حمالت به
یمن و سوریه صدق میکند .معاون حزباهلل تصریح کرد :حزباهلل
در نظر منطقه و ملت لبنان ،مقاومتی شریف است و این انگلیس
اس��ت که نیاز به حس��ن رفتار دارد .اینکه انگلیس ،حزباهلل را در
لیست تروریسم قرار داده نشاندهنده آن است که این کشور دنبال
بازگرداندن تاریخ تاریک آن در زمان استعمار است.

قاسمیدرواکنشبهاظهاراتوزیرخارجهامارات:

به هیچ وجه در حق حاکمیت ایران
بر جزایر تردیدی وجود ندارد

وزارت خارجه ونزوئال:

کاراکاس اقدامهای یکجانبه ایاالت
متحده علیه ارتش را محکوم میکند

ایلنا :وزارت خارجه ونزوئال اعالم کرد که رهبری این کش��ور
تحریمهای آمریکا علی��ه مقامهای نظامی این کش��ور را محکوم
میکند و آن را تالشی برای ضربه زدن به وفاداران به دولت قانونی
این کش��ور میداند .وزارت خارجه ونزوئال افزود« :ونزوئال استفاده
ایاالتمتحدهازاقدامهاییکجانبهعلیهارتشاینکشوررامحکوم
میکند و آن را در راستای تالشهای شکستخورده واشنگتن برای
کنار زدن دولت و رئیسجمهوری قانونی این کش��ور میداند ».در
بیانیهوزارتخارجهونزوئالآمدهاست«:بنابرایندولتآمریکانشان
داده که تالش دارد به وفاداران به قانون اساسی ،حاکمیت و استقالل
ونزوئال آس��یب برس��اند ».وزارت خارجه ونزوئال از جامعه جهانی
خواست تا «به منشور سازمان ملل متحد و اصول و اهداف آن وفادار
باشندتامانعتجاوزامپریالیستیبهحاکمیتمردمونزوئالشوند».

اعضای بریکس سیستم واحد پرداخت
ایجاد می کنند

ایرنا :معاون امور ارتباطات مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری
مس��تقیم روس��یه اعالم کرد که قدرت های نوظه��ور اقتصادی
جهان «بریکس» (برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی)
سیس��تم واحد پرداخت های مالی ایجاد می کنند .خانم «ماریا
مدودوا» در مس��کو با بیان این خبر گفت که این سیس��تم مالی
ظرف یک س��ال آینده ایجاد خواهد ش��د .وی خاطرنشان کرد:
سیس��تم واحد پرداخت های بریکس« ،بریکس پی» نامیده می
شود و با کمک آن می توان در کش��ورهای عضو این گروه شامل
روسیه ،چین ،هند ،آفریقای جنوبی و برزیل خرید کرد .به گفته
مدودوا ،صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه هماهنگ کننده
گروه کاری برای ایجاد این سیستم مالی است و به همراه چندین
شرکت در ایجاد آن مشارکت دارد.

گروه دیپلماسی :اعترافات وکیل پیشین دونالد
ترامپ در حضور اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که
گواهی دهنده رسواییهای بزرگ دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا بود ،میدانی از نزاع و جنجال سیاس��ی
بزرگ را میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ایجاد
کرده است .هر چند این نزاعها طی دوسال گذشته نیز
وجود داش��تند اما طی چند هفته گذش��ته بیش از هر
زمان دیگر تقویت شده و اکنون به نظر میرسد که دیگر
انتقادات و بحث طرح اتهام علی��ه دونالد ترامپ ،صرفا
موضوعی وابسته به شخص یا یک گروه سیاسی کوجک
نیست بلکه دو حزب اصلی آمریکا وارد تقابل با یکدیگر
شدهاند.
از یک سو ،دموکراتها قصد دارند با افزایش فشارها
بر ترامپ و در صورت به دست آوردن شواهد الزم طرح
برکناری ترامپ را کلید بزنند یا در حالت حداقلی ،از این
موضوع بهعنوان ابزاری برای شکس��ت او در انتخابات
 2020بهره بگیرند .از س��وی دیگر ،جمهوریخواهان
با آگاهی کامل نسبت به این برنامه دموکراتها تالش
میکنند با قرار دادن تمامی تخممرغهای خود در سبد
ترامپ ،در انتخابات آتی ریاستجمهوری پیروز شوند.
همین امر ،منازع��ه و تقاب��ل رو در روی دموکراتها و
جمهوریخواهان را در پی داشته و به نظر میرسد که
طی ماههای آینده میبایست سطحی گستردهتر از نزاع
را میان دو طرف شاهد بود.
اعترافات کوهن و افزایش فشار سیاسی
دموکراتهابرترامپ
مهمترین ابزار فشار دموکراتها بر دونالد ترامپ در
مقطع کنونی مبتنی بر اعترافات کوهن و پردهبرداری
او از اقدامات و رس��واییهای رئیس کاخ س��فید است.
«مایکل کوهن» وکیل پیشین رئیس جمهوری آمریکا
در نشستی در مجلس نمایندگان این کشور چکهای
پرداخ��ت حقالس��کوت دونال��د ترامپ و پس��رش به
بازیگر فیلمهای مستهجن را فاش کرد.کوهن از اسناد
پرداخت حقالس��کوت به «اس��تورمی دنیلز» بازیگر
فیلمهای مستهجن که مدعی ارتباط نامشروع با ترامپ
بوده است ،پرده برداشت و تصویری از یک چک ۳۵هزار
دالری در وجه او با امضای رئی��س جمهوری آمریکا را
نش��ان داد که برای بازپرداخت  ۳۵هزار دالر پولی که او
به «استورمی دنیلز» پرداخت کرده بود ،دریافت کرده
اس��ت .عالوه براین ،کوهن در اظهاراتی دیگر ترامپ را
به اطالع داشتن از انتشار ایمیلهای هیالری کلینتون
توس��ط ویکیلیکس متهم کرد .این اظهارات با وجود
نبود ش��واهد کافی ،در صورت اثبات میتواند برکناری
دونالدترامپرابهشکلجدیکلیدبزند.
در واکنش به اعترافات کوهن ،دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در چن��د توئیت نوش��ت« :کنگره باید
متن کتاب جدید مایکل کوه��ن را که چند وقت پیش
به ناش��ران تحویل داده ش��د ،مطالبه کن��د .زمانی که
دروغ ها ،اظهارات گمراه کننده و متناقض او را در برابر
گفتههای روز پنجشنبه او در کنگره ببینید ،سرتان گیج
خواهد رفت .انگار که او ش��خصی دیگر است! کوهن به
طور کامل بی اعتبار شده است! ترامپ در توئیت دیگری
نوشت :آهان ،فهمیدم! اکنون که پرونده دو ساله تبانی با
روسیه از اعتبار ساقط و اثبات شد که هیچ تبانی مگر از
سوی هیالری شیاد و دموکراتها صورت نگرفته است،
آنه��ا میگویند«:فکری داریم .بگذارید ب��ه امور مالی و
همه معامله هایی که ترامپ تاکنون داشته است ،نگاه
کوهن بی اعتبار و اظهارات به دور
کنیم .بگذارید مایک ِ
از صداقت و فریبکارانه او را که روز چهارشنبه مطرح شد،
دنبالکنیم».
حمله کم س�ابقه دولت ترامپ به اردوگاه
دموکراتها
در شرایطی که فشارها دموکراتها بر دونالد ترامپ،
به ش��دت در حال افزایش اس��ت؛ اعضای دولت دونالد
ترامپوجمهوریخواهانبالحنیبیسابقهدموکراتها
را مورد انتقاد قرار میدهند .در همین راس��تا« ،مایک

»

دموکراتهاقصددارندباافزایشفشارهابرترامپودرصورتبهدستآوردن
شواهدالزمطرحبرکناریترامپراکلیدبزنندیادرحالتحداقلی،ازاتهامات
مطرح شده بهعنوان ابزاری برای شکست او در انتخابات  2020بهره بگیرند.

پنس» مع��اون رئیسجمه��وری ایاالت متح��ده ،روز
جمعه ،نامزدهای ریاس��تجمهوری حزب دموکرات
برای سال ۲۰۲۰را سوسیالیست خواند .مایک پنس که
روز گذش��ته در کنفرانس اقدام سیاسی محافظهکاران
س��خنرانی کرد ،از «برنی سندرز» ،س��ناتور مستقل و
سوسیالیستایالت«ورمانت»انتقادکرد.ویهمچنین
گفت که دیگر نامزدهای حزب دموکرات جا پای سندرز
گذاش��تهاند و «تن به سیاس��تهای شکس��تخورده
سوسیالیس��م و ش��عارهای پش��توانتی و کارزارهای
رس��انههای اجتماع��ی دادهاند ».پن��س همچنین به
سیاس��ت بیمه درمانی و طرح توافق سبز جدید اشاره
کرد که نقشی پررنگ در شعارهای انتخاباتی نامزدهای
حزب دموکرات دارد .پنس گفت« :در پس بیمه سالمت
همگانیوطرحتوافقسبزجدید،دموکراتهاازنظریات
اقتصادیتکراریونخنماییحرفمیزنندکهملتهای
بس��یاری را تحلیل ب��رده و آزادی میلیونه��ا نفر را در
قرن گذشته سرکوب کرده اس��ت .این سیستم همان
سوسیالیسم است ».معاون رئیسجمهور آمریکا افزود:
«آن لحظه که آمریکا بدل به کش��وری سوسیالیستی
شود،دیگرنمیشوداسمشراآمریکاگذاشت».
عالوه برای��ن ،در اقدام��ی غیراخالقی بر اس��اس
گزارش القدسالعربی ،جمهوریخواهان با نصب بنری
بر ساختمان شورای ایالت ویرجینیای آمریکا« ،ایلهان
عمر»نخستیننمایندهزنمحجبهمسلمانکنگرهرابه
تروریستهای حمالت یازدهم سپتامبر تشبیه کردند
و تصویر او را در کنار تصویری از برجهای دوقلوی مرکز
تجارت جهانی قرار دادند .جمهوریخواهان با اش��اره
به حمالت یازدهم سپتامبر در قس��مت باالی این بنر
نوشتند« :هرگز فراموش نخواهیم کرد» .بنابر گزارش
شبکه «ان بی سی» آمریکا این بنر موجب جدال اعضای
دموکرات شورای این ایالت با «آن لیبرمن » عضو حزب
جمهوریخواهشدهاست.
جنجالاطالعاتیدامادترامپ؛ابزارجدید
حملهدموکراتهابهجمهوریخواهان
یکیدیگرازموضوعاتموردتنشمیاندموکراتها
و جمهوریخواهان که مجددا ردپای دونالد ترامپ در
آن مش��خص بوده ،در ارتباط با دسترسی جرد کوشنر
داماد او به اطالعات محرمانه اس��ت .به نوشته روزنامه
«نیویورک تایم��ز» ،دونالد ترام��پ ،رئیسجمهوری
آمریکا دستور دسترسی جرد کوش��نر ،داماد و مشاور
خود به اطالعات محرمانه را در ماه مه سال  2018صادر
کرده است .این روزنامه با تکیه بر اطالعاتی که از چهار
منبع دستاندرکار در این موضوع به دست آورده ادامه
میدهد ،این اقدام ترامپ بهرغم نگرانیهای کارمندان
دستگاه اطالعاتی این کشور انجام ش��ده است .دونالد
ترامپ خود در مصاحبه با روزنام��ه «نیویورک تایمز»
در ژانویه امس��ال تأکید کرد :هیچ نقشی در اعطای این
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مجوز نداشته است .سخنگوی آبه لوول ،وکیل کوشنر
نیز اعالم کرد ،مجوز دسترس��ی کوش��نر به اطالعات
محرمانه«بدونفشارهیچطرفی»اعطاشدهاست.
در واقع ،به دنب��ال اظهارات جنجالی اخیر «مایکل
کوهن» وکیل سابق ش��خصی دونالد ترامپ در جلسه
استماع کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حاال
رئیس این کمیته به کاخ س��فید برای ارس��ال اس��ناد
درخواس��تی به منظور تحقیق درباره صدور مجوزهای
امنیتی برای«جرد کوشنر» داماد رئیسجمهور آمریکا
اولتیماتومدادهاست.
«الیجا کامینگز» رئیس دموکرات کمیته نظارت
مجلس نمایندگان آمریکا نامهای به کاخ سفید نوشته
و در آن خواستار ارسال اس��ناد و مدارک درخواستی

پایان نظم جهانی حتمی است

این کمیته برای تحقیق درباره کوش��نر ترامپ شده
و برای این کار تا روز دوش��نبه به کاخ س��فید مهلت
داده اس��ت .بنا بر گزارش رویترز ،ای��ن کمیته اعالم
کرده که کاخ س��فید تا دوش��نبه برای ارسال اسناد و
مدارک درب��اره برخ��ی گزارشه��ای ادعایی مبنی
بر سوءاس��تفاده کوش��نر و برخی دیگ��ر از مقامهای
ارشد کاخ سفید از مجوز دسترس��ی آنها به اطالعات
محرمانه مهل��ت دارد .طبق قوانین کنگ��ره آمریکا،
کمیتههای مجالس نمایندگان و س��نای این کشور
اختیار احضار مقامهای دولتی ب��رای ادای توضیح و
شهادت درباره موضوعات مد نظر را دارند.
دموکراتهادردوراهیاستیضاحیاماندن
ترامپ
تحلیلگران و رسانههای آمریکا اعتقاد دارند اگرچه
اعتراف��ات «مایکل کوهن» در م��ورد رئیس جمهوری
آمریکا تکان دهنده و بسیار مهم بود اما هنوز شرایط به
نفع دموکراتها نیس��ت و آنها به دنبال شواهد بیشتر
برای متقاعد کردن افکار عمومی هس��تند .به گزارش
ایرنا ،همان زمانی که «دونالد ترامپ» در هانوی سرگرم
دیدار با رهبر کره شمالی و ارسال پیامهای توئیتری در
مورد کشور میزبان بود ،در واشنگتن «مایکل کوهن»
وکیل سابق وی پرده از اس��راری برداشت که میتواند
بسیاری از معادالت در ذهن رئیس جمهوری آمریکا را
دگرگونسازد.
در واقع ،بس��یاری از کارشناسان مس��ائل آمریکا
اعتقاد دارند اگرچه اکن��ون دموکراتها برای پیگیری
موضوع اس��تیضاح دونالد ترامپ فرصت و انگیزه را به
دس��ت آوردهاند اما دس��تان آنها کامل و پر نشده است
و باید به دنبال اس��ناد و شواهد بیشتری باشند .ناظران
تاکید میکنند هدف اصلی دموکراتها این نیست که
ترامپ را از کاخ س��فید اخراج کنند بلکه آنها انتخابات
ریاستجمهوری سال  2020آمریکا را هدف گرفته اند
و به تدریج این فرایند را تا آن زمان تشدید خواهند کرد.

ایرن�ا :یک پایگاه خب��ری آمریکایی روز ش��نبه با اش��اره به
روندهای تغییرات جهانی تاکید کرد که تغییرات آب وهوایی در
صورتی که مهار نش��ود جهانی پرآش��وب ایجاد خواهد کرد که با
وجود از بین رفتن نظم لیبرال معلوم نیست چه وضعیتی در جهان
ایجاد شود و واژه نظم معنی خود را از دس��ت خواهد داد .حداقل
 200امپرات��وری در طول تاریخ صعود کرده و س��قوط کردهاند و
آمریکا نیز مستثنی نخواهد بود .اکنون بیشتر ناظران تردید ندارند
که پایان قدرت آمریکا تنها مسئله زمان اس��ت .آلفرد مک کوی
استاد تاریخ دانشگاه ویسکانسین نویس��نده این مطلب افزود :ده
س��ال پیش من پیش بینی کردم که قدرت آمریکا تا سال 2025
میالدی به پایان می رس��د این حرف در آن زمان بسیار مناقشه
برانگیز بود اما امروز امری عادی است .کشوری که در جنگ جهانی
دوم پیروز شد و یک نظم نوین جهانی را ایجاد کرد اکنون وجودش
غیرضروری اس��ت .البته صعود و س��قوط قدرت آمریکا در تاریخ
جهان مسئله خاصی نیست .در تاریخ حداقل  200امپراتوری به
قدرت رسیده و نزول کرده اند .برای کسانی که روندهای جهانی را
دنبال می کنند سوال اصلی سرنوشت هژمونی آمریکا نیست بلکه
سوال اصلی آینده نظم جهانی است.
در  75سال گذشته اس��تیالی جهانی آمریکا بر یک دوگانه
ظریف اس��توار بوده اس��ت .قدرت س��خت آمریکا با پایگاههای
نظامی و کودتاها با وجود نظم جهانی لیبرال و حضور کشورها به
عنوان اعضای برابر در سازمان ملل به توازن رسید .برخی ناظران
بر این باورند که نظم جهانی واشنگتن می تواند با فرسایش قدرت
جهانی آن نیز دوام آورد و نظم بین الملل��ی لیبرال باقی خواهد
ماند .این حس خوشبینی در میان نخبگان سیاست خارجی در
نیویورک و واشنگتن وجود دارد.
نویس��نده برای بررسی این مس��ئله به س��یر تاریخی نزول
قدرتهای بزرگ می پردازد و می نویس��د :در هزار سال گذشته
نظمهای قدیمی زمانی از بین می روند که بالیای بزرگ با مرگ و
میر فراوان با تغییرات اجتماعی همزمان شدند.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir

آگهیمناقصهیکمرحلهای
ﺁگﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﻮﺑﺖﺑﺎ ﺍﻭﻝ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )
ﺁگﻫﻲ

شرکت ملی حفاری ایران
خاص
س�هامی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ

کیفی مناقصه گران
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲبا  
همراه
عمومی
مناقصه
ارزیابیﮔﺮﺍﻥ
ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

»

ش�رکتملینفتایران

 : 1 □ :ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺭﻛﻮ MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA

MAIN
SHAFT FOR
“VARCO” TOP
DRIVE MODEL:
TDSMODEL
ﻭﺍﺭﻛﻮ – 11SA
ﻭﺍﺭﻛﻮﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ -1 :
PARSTS FOR
”“VARCO
PNEUMATIC
SPINNING
WRENCH
SSW-40
ﻣﻮﺿﻮﻉﺧﺮﻳﺪ
2ـ

FOR
“VARCO” PNEUMATIC
WRENCH
MODEL SSW-40
ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺧﺮﻳﺪ
PARTS FORPARSTS
”“FARR
HYDRAULIC
POWER & SPINNING
ECKEL “TONG
& CLINCHER
ﻭﺍﺭﻛﻮ)(FARR
ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺧﺮﻳﺪ
 2ـ 3ـ
 3ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ )PARTS FOR “FARR” HYDRAULIC POWER & ECKEL “TONG & CLINCHER (FARR

MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA

9633605

MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA

PARSTS FOR “VARCO” PNEUMATIC SPINNING WRENCH MODEL SSW-40

9733616

PARSTS FOR “VARCO” PNEUMATIC SPINNING WRENCH MODEL SSW-40

PARTS FOR
”“FARR
POWER
& ECKEL
“TONG
& CLINCHER
PARTS
FOR HYDRAULIC
“FARR” HYDRAULIC
POWER
& ECKEL
“TONG
& CLINCHER

9632030

●ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

●ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﺎﻡ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻠﻲ ﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﺎﻡ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
9633605

ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﻣﻠﻲ ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺷﺮﻛﺖ

9632030
9733616

ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
●ﺭﻭﺵﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ:
ﻣﻠﻲﻛﻴﻔﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

9733616
9633605
9632030

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

3.193.921

3.1939243.193.921

3.193.9273.193924

3.193.927

9633605
9733616
9632030

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ(
13,600,000,000

167,545,803,620
13,600,000,000

5,623,972,376
167,545,803,620
5,623,972,376

●ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ:
 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡﺍﻣﺘﻴﺎﺯ (
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ 60 ) ،
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﺴﺐ
 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﻮﺩ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ

ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

 1ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ )  ( 4ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ )  ( 4ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ
 1ـ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻮﺩ.
2ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ) (2ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
2ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ) (2ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺍﺳﻨﺎﺩﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ/
ﻧﺤﻮﻩ
●●
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ/
ﻧﺤﻮﻩ

ﺩﺍﺷﺖﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺁﻏﺎﺯﺭﻭﺯﺷﺪﻩ
ﺁﮔﻬﻲ
ﭼﺎپﭘﺲ
ﻳﻚﺍﺯ ﺭﻭﺯ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ
ﭘﺲﻭﺍﺯﺗﺎﺁﻥ10ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﻭﻡ10
ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﺗﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﭼﺎپﺩﻭﻡ
ﺁﮔﻬﻲﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯﭘﺲ
ﺗﻮﺯﻳﻊﻳﻚ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻂ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺤﻞ ﻣﺤﻞ

– ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷﺮﻛﺖﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩﻣﻠﻲ– ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺭﺍﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻪ –
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻲ–ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ-
: 34148795ـ  061ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻛﺎﻻ ـ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻓﺪﺍﺋﻲ 061ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻓﺪﺍﺋﻲ
 34148795ـ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ  :ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ
ﮔﺮﻭﻩ
ﮔﺮﻭﻩﻛﺎﻻ ـ
ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ
431
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﻳﻐﻤﺎﻃﺒﻘﻪ 4
ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻛﻮﭼﻪ ﻳﻐﻤﺎ
ﺁﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻡ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺟﻨﺐ
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ :
ﻃﺒﻘﻪ  4ﺍﺗﺎﻕ 431
ﻫﺸﺘﻢ
ﻛﻮﭼﻪ
ﺁﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻡ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺟﻨﺐ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺗﻠﻔﻦ  66700249ـ 021
ﺗﻠﻔﻦ  66700249ـ 021
1ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ

 510/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001114004020491ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ

 4001114004020491ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ
1ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  510/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ
( IR350100004001114004020491
)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ :

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ( IR
350100004001114004020491
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ:
) -2
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ ( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﺭﻭﺯﺭﺳﻤﻲ
�  14ﺭﻭﺯ- 2
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ
�  14ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ .

ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ – ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

061-34148580
– 34148569
ﺷﻤﺎﺭﻩ –ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ-
ﺑﻠﻮﺍﺭ -ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺗﺎﻕ107-
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ –
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﺎﺭﺕ – Bﺍﻫﻮﺍﺯ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ(:

ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ /ﺗﻀﻤﻴﻦ

روابط عمومی شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز

پایگاه خبری آمریکایی:

نوبت اول

ایسنا :بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به اظهارات عب��داهلل بن زای��د ،وزیر خارجه ام��ارات در افتتاحیه
نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری
اس�لامی ،با ابراز تاس��ف از بیان چنین اظهاراتی توسط این مقام
اماراتی گفت :فلس��فه ش��کلگیری و تکامل س��ازمان همکاری
اسالمی ایجاد وحدت و همگرایی بین کشورهای عضو بوده است
و سوء استفاده از نشستهای این سازمان و طرح مسائل اختالف
برانگیز و کذب علیه دیگر اعضا ،اقدامی نادرست و برخالف اهداف
و فلسفه این سازمان است و آس��یب جدی در تعامالت و اعتماد
اعضا وارد می کند .قاس��می افزود :ادعاهای مطرح ش��ده توسط
این مقام اماراتی علیه جمهوری اس�لامی ای��ران ادعاهایی کذب
و نادرس��ت و تکراری است که متاس��فانه برخی از کشورها برای
سرپوش گذاشتن به خسارات هایی که سیاستهای آنها در جهان
اسالم ایجاد کرده است ،به تکرار اینگونه ادعاها عادت کردهاند.

تحلیل روز

»

ﭘﺎﺭﺕ  – Bﺍﺗﺎﻕ  -107ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ -ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 061-34148580 – 34148569

 680/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9633605
 4/852/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9733616
 658/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9632030
 ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001114006376636ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ( IR350100004001114006376636 :

 90ﺭﻭﺯ ) ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ(

کانالهای اطالعرسانی شرکت ملی حفاری ایران http://sapp.ir/nidc_pr
ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

شماره مجوز1397/6576 :

www.nidc.ir

تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/13 :

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1397/6576 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/12/12 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/13 :

http://sapp.ir/nidc_pr

www.nidc.ir

