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افخم:مرتبط دانستن حوادث داخلی بحرین
با ایران بی پایه است
آیت ا ...جنتی در خطبه های نمازجمعه تهران:

ویژه های خراسان
دستور دولت درباره نحوه چاپ کارت ملی
هوشمند
بر اساس ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی
از اعضای کابینه ،مقرر ش��ده اس��ت حسب تایید هيئت
وزيران ،ماده  3آییننامه اجرایی ماده  46قانون محاسبات
عمومی کشور با اصالحاتی همراه شده و طبق تصمیم
جدید ،کارت هوشمند ملی که برای تمام ایرانیان صادر
می شود روی «فیلم پلی کربنات» چاپ و تولید خواهد شد
و دستورالعملهای الزم و سایر تدابیر ویژه برای اثربخشی
نظارت هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار در زمینه چاپ
کارت ملی توسط هیئت مذکور ابالغ میشود.

درخواست یک دستگاه اجرایی برای خرید
 500تویوتا
بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی ،در حالی که بر اساس
دستورات اکید دولت ،خرید خودروی خارجی با محدودیت
های فراوانی مواجه و با شرایط ویژه امکان پذیر است ،بر
اساس پیگیری های مسئوالن یکی از دستگاه های دولتی،
درخواست شده است مجوز خرید حدود  500دستگاه
خ��ودروی دو کابین از نوع تویوتا هایلوکس برای تجهیز
واحدهایاستانیایندستگاهصادرشودکهایندرخواست
فعال با موافقت مسئوالن ارشد اجرایی همراه نشده است.

اخبار
هاشمیرفسنجانی:بعضیآدمهاینادان
قدرزحماتمذاکرهکنندگانراکممیکنند
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت:می گفتندیک غول
هایی درمقابل ماست ،ما چطور می خواهیم این ها را قانع
بکنیم .آن ها ،هم اطالع دارند هم قدرت دارن��د ،خیلی
چیزها دست شان است که دست ما نیست .ولی دیدیم که
ایرانی ها رفتند ،مذاکره کردند و آن ها را قانع کردند.
به گزارش «انتخاب» ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی آیت ا...
هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی
منتشرنشده در جمع فارغ التحصیالن خارج از کشور تاکید
کرد:جمهوری خواهان در بحث هایشان می گویند ایران
سر آمریکا را کاله گذاشت ،البته ما کاله نگذاشتیم .دروغ
می گویند.هاشمی رفسنجانی گفت :االن اسرائیل گرفتار
شده است ،همین که لیبرمن وزیر تند خوی اسرائیل به
نتانیاهو گفته مثل سگ واق واق می کند ولی نمی گیرد،
یعنی این ها خودشان افتاده اند به جان هم و ما هم دراین
بین رسیدیم به جایی که می خواستیم برسیم انصافا خوب
رسیدیم.
وی تاکیدکرد:بعضی آدم های نادان تالش می کنند که
قدر این زحمات را کم کنند و عیب هایی می گیرندکه هیچ
یک درست نیست .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
افزود :چرا دوسال وقت می گذارند؟ چرا وزیرخارجه لنگ
آمریکا می آید  15-10روز می ماند آن جا شب و روزش را
مصرف می کند برای این که به نتیجه برسد.خوب حتما
آن ها هم اهدافی دارند ،این طرف هم همین جور .خوب
باالخره دو طرف باید آن جایی که حق طرف است به آن ها
داد .بله ما یک چیزی باید به آن ها بدهیم و آن این بود که
آن ها خاطر جمع شوند که ما به طرف بمب هسته ای نمی
خواهیم برویم این باید اطمینان داده می شد .این حرف
مهمی است که آن ها می گفتند باالخره شما امضا کردید
به طرف بمب هسته ای نباید بروید .ما هم پذیرفتیم رهبر
ما هم گفت حرام می دانیم و نمی خواهیم به طرف بمب
هسته ای برویم.

نتانیاهو :رد توافق هسته ای «وظیفه
اخالقی» است
روزنامه «تایمز اسرائیل» از دیدار نخست وزیر رژیم اسرائیل
با نمایندگان کنگره آمریکا و تالش وی برای متقاعد کردن
آن ها جهت رد توافق هسته ای خبرداد .به گزارش تابناک
این روزنامه نوشت« :بنیامین نتانیاهو» ،نخستوزیر رژیم
اسرائیل ،در هفته جاری با دو هیئت نمایندگان هر دو
حزب کنگره آمریکا در دفترش در بیت المقدس دیدار و
رد توافق ایران را «وظیفه اخالقی» آن ها خوانده است.
«نتانیاهو» ،روز یکشنبه میزبان هیئتی از  22نماینده
دموکرات به رهبری «استانلی هویر» ،از نمایندگان ارشد
مجلس نمایندگان آمریکا بود .او روز چهارشنبه نیز با 36
نماینده جمهویخواه به رهبری «کوین مککارتی» ،رهبر
جمهوریخواهان این مجلس دیدار کرد.
در یک نظرسنجی که به تازگی توسط دانشگاه «مانموث»
آمریکا انجام گرفته ،تنها یک نفر از هر چهار پاسخ دهنده
( 27درصد) معتقدند که کنگره باید این توافق را تأیید کند
و یک نفر از هر سه نفر ( 32درصد) بر این باورند که کنگره
باید از تأیید آن خودداری کند.

درمذاکراتچارهاینیستوبایدبدهبستانداشت
محمدی – ام��ام جمعه موقت تهران با
اشاره به جمع بندی مذاکرات هسته ای
بابیاناینکه«تیممذاکرهکنندهزحمات
زی��ادی کشیدند و واقع ًا شبانه روز کار
کردند تا به این نتیجه رسیدند و آن طور
کهمیگویندوعلیالقاعدهماهمتصدیق
میکنیم،حداکثرتوانشانرابهکاربردند
و به این نتیجه رسیدند» تاکید کرد :اگر
میتوانستند و ممکن ب��ود ،مسلم ًا صد
درصدنتیجهمیگرفتندامادرصدنتیجه
متأسفانهصددرصدنشد.چارهایهمنبود
زیرا نمیشود و آن طرف هم میخواهد
همین کار را بکند و باید بده بستان شود.
بهگزارشخراسان،تسنیموایرنا،آیتا...
جنتی که روز گذشته در خطبه دوم نماز
جمعه این هفته تهران سخن می گفت،
افزود:ماپیشرفتهاوموفقیتهایبسیار
جانانهایدرزمینههستهایداشتهایمکه
از جمله آن ها آب سنگین اراک ،مسائل
مختلفتولیدرادیودارو،کشفسلولهای
سرطانیوغنیسازی 20درصداستکه
موفقیت بسیار خوبی محسوب می شود.
متأسفانه ما فع ً
ال نمیتوانیم از تمامی
آن استفاده کنیم .تا بعد ببینیم که چکار
میکنیماماواقع ًابندهبههمهدانشمندان
مان و همه دستاندرکاران به دلیل این
موفقیتهاییکهداشتهاندتبریکعرض
میکنم .انش����اءا ...خداوند اجرشان
دهد.
امامجمعهموقتتهرانهمچنین بااشاره
بهبرخیاظهارنظرهادربارهاینکهبرجام
بایدبهمجلسبرودیانرود،تصریحکرد:من
معتقدمکهاینتوافقجزوموافقتنامهها

محسوبمیشودکهبایدبهصورتالیحه
توسط دول��ت به مجلس ب��رود اما برخی
هم می گویند الزم نیست و شورای عالی
امنیتملیمیتواندتصمیمبگیرد.البته
این نظر شخصی من است و نمی توانیم
تعیین تکلیف کنیم باید مقامات مسئول
در این زمینه تصمیم بگیرند .وی تصریح
کرد :البته آمادگیهایی درباره هرکدام
وجود دارد که باید مقامات مسئول به آن
رسیدگی کنند و زودتر هم تکلیف آن را
معینکنندکهبیشازاینبالتکلیفنماند.
ویاضافهکرد:اینرابایدبدانیمکهبحث
هستهای یک مسئله ملی است و حزبی،
جناحی و جریانی نیست .نباید کسانی
برایمقاصداصلیونابابخودشانازاین
استفاده ابزاری بکنند .این مسئله ربطی
به ف�لان ح��زب ،جریان یا ف�لان شخص
ن��دارد ،بلکه یک مسئله ملی است .دبیر
شوراینگهبانباتأکیدبراینکهاستفاده

اب���زاری و جناحی از موضوع هستهای
در کار انتخابات و جاهای دیگر درست
نیست،اظهارکرد:باالخرهبایدمصلحت
ملت را درنظر گرفت .نباید از این ابزار
سوءاستفادهکرد.جنتیدربخشدیگری
از سخنانش گفت :آی��تا ...الریجانی و
همکارانشان ک��ار بسیار بزرگی انجام
دادن��د و توانستند پروندهای را که بیش
از  20هزار صفحه دارد با وجود فشار بر
افراد ،مسئولین و مقامات بررسی و حکم
عادالنه ای را صادر و اجرا کنند هرچند
این حکم برای خیلیها گران تمام شده
و گزارشهایی به دس��ت ما رسیده که
عدهای در آینده به دنبال آن هستند تا با
نشر حرفهای راست و دروغ قدرت قوه
قضاییه را بگیرند تا این که جرات برخورد
با آن ها را نداشته باشد.خطیب موقت
نماز جمعه تهران در ادامه سخنانش به
برگزاری دوانتخابات مجلس شورای

اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اشاره
کرد و افزود :اهمیت انتخابات خبرگان
بیشتر است و اگر اف��راد صالح ،مجتهد
وعادل که در قول و عمل ملتزم به والیت
هستنددرمجلسخبرگانحضورداشته
باشندمشکلیبرایکشورایجادنخواهد
شد اما اگر کسانی بخواهند با ضرب و
زور وارد مجلس خبرگان شوند حتی اگر
عده آن ها هم کم باشد باید جلوی آن ها
ایستاد .وی خاطرنشان ک��رد :مجلس
خبرگان تا به امروز رنگ سیاسی نداشته
ولیامروزمیخواهندبهآنرنگسیاسی
دهند و در آن جا حرفهایی بزنند که
مطمئنا به دنبال ایجاد مشکل برای
انقالب و نظام هستند؛ باید مسئوالن
مواظب باشند و این افراد را شناسایی
کنند .دبیر شورای نگهبان اظهار کرد:
گزارشهاییرسیدهکهبرخیهابهدنبال
تسلیم کردن نهادهایی همچون شورای
نگهبان و قوه قضاییه هستند تا بتوانند
در انتخابات هر کسی را که خودشان
ص�لاح میدانند تایید یا رد کنند.وی
افزود :برخیها آن جایی که به نفعشان
نیستبدوندلیلمیگوینددرانتخابات
تقلب شده و جایی که به نفعشان بوده به
جای تقدیر میگویند که شورای نگهبان
و دستگاههای امنیتی قصد داشتند
سالمت انتخابات را مخدوش کنند ولی
از مردم ترسیدند .جنتی یادآورشد :من
به این افراد توصیه میکنم که حیثیت
خودشان را حفظ کنند زیرا نمی خواهیم
شما از بین بروید بلکه میخواهیم عزیز ،
توانا و در راه انقالب باشید.

ایسنا-سخنگویوزارتخارجهاتهامبحریندربارهارتباطحوادثداخلیآنکشورباایرانرابیپایهدانستوافزود:بحرینبهشکلناشیانهای
سعیداردبرخالفجریاندیپلماتیکسازندهگامبرداردوبهتراستازفضایموجودبینملتهاودولتهایمنطقهبهنحوشایستهبرایحلبحران
داخلیخوداستفادهکند.پیشتروزارتکشوربحرینمدعیبودحمایتمالیازانفجارشهر«ستره»بهدستعناصرمرتبطباایرانانجامشدهاست.

فرماندهنیرویزمینی 6:رزمایش
موشکیطبقزمانبندیتاپایان
سالانجاممیشود

فرمانده نیروی زمینی ارت��ش از برگزاری شش رزمایش
تخصصی تا پایان امسال خبر داد و گفت :یک رزمایش
تخصصیموشکیطبقزمانبندیستادکلنیروهایمسلح
تاپایانسالاجرامیشود.امیرسرتیپاحمدرضاپوردستان
که پنجشنبه گذشته در حاشیه ششمین جشنواره حدیث
ارتشسخنمیگفت،بااشارهبهاینکهاولینرزمایش،مهر
ماه امسال در غرب کشور برگزار خواهد شد افزود :طی ماه
هایآبانوآذررزمایشدیگریدرشرقکشوربرگزارخواهد
شد.پوردستان مرزبانی از عمده مرزهای غرب کشور را بر
عهده نیروهای زمینی دانست و با تاکید براین که هیچ جای
نگرانی در خصوص ورود تروریست ها به ایران نخواهد بود
اظهار داشت :اگر تروریستها بخواهند مرزهای ایران را
تهدیدکنندهرتهدیدیرادرنطفهخفهمیکنیم.ویبااشاره
بهاینکهموتورحرکتنیروهایمسلحکشورمان قبلازاین
کهسالحوتجهیزاتباشد،بنیهاعتقادیوفرهنگدینیاست
گفت:واقعیتجنگهاثابتکردهکهنیرویانسانیحرفاول
وآخررادرنبردهایحالوآیندهمیزندوبدونشکآننیروی
انسانیکهازبنیههایاعتقادیوایمانیقویتریبرخوردار
باشد،به طور موثرتری در صحنه و میدان رزم وارد می شود.
▪ ▪ماموریتناوگروهارتشدرخلیجعدنادامهدارد

امیر دریادار حبیب ا ...سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش
نیزدرجمعخبرنگارانبااعالمخبرالحاقناوموشکاندازبه
ناوگاننیرویدریاییکشورتاسال95دربارهوضعیتناوگروه
نیروی دریایی ارتش گفت :ناوگروه نیروی دریایی ارتش
متشکل از ناو "الوند" و "بندرعباس" طی دو روز گذشته در
تومبارزهبادزداندریاییپرداختهاست.
خلیجعدنبهگش 
سیاریهمچنینافزود:بهتازگیباناوگروهروسییکتمرین
دریایی نیمروزه داشتیم و در آن توانمندی ناوهای ما ارزیابی
شد .وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس جمهور
آمریکامبنیبرمحوایرانگفت:بهتهدیدهایاوبامامیخندیم!

آمیا

آغاز محاکمه رئيس صهيونيستهای آرژانتين به جرم انحراف پرونده آميا
با گذشت بیش از دو دهه از انفجار مرکز یهودیان آرژانتین
موسومبهآمیاواتهامزنیمقاماتصهیونیستبهکشورمان
برایدستداشتندرایناقدامهمچنانحواشیاینپرونده
داغاست.درآخرینتحولشعبهدومدادگاهفدرالآرژانتین
محاکمهمتهمانبهانحرافدرتحقیقاتپرونده«آمیا»راآغاز
کرد.بهگزارشخبرگزاریصداوسیمادراینمحاکمهرئیس

 57درصد مردم غزه حامی
سیاست های ایران هستند
ایرنا-براساس نظرسنجی اندیشکده موسسه واشنگتن
از فلسطینی ه��ا55،درص��د ساکنان کرانه باختری
و57درص��دم��ردم غزه،سیاست های ای��ران رامطلوب
و29درصدشهروندان کرانه باختری و13درصدغزه ای

جمهور سابق ،رئیس قبلی سازمان اطالعات ،چند افسر
پلیس«،گالهانو»،قاضیتحقیقودودادستانپروندهو«روبن
براخا»،رئیس«اتحادیهسازمانهایصهیونیستیآرژانتین»
دایا()DAIAازجملهافرادیهستندکهدادگاهبازجوییازآن
هاراآغازکردهاست.گفتهمیشودبراخاوسازماندایابازوی
عملیاتیسفارترژیمصهیونیستیوصحنهگرداناتهامات

بیاساسعلیهایراندرپروندهآمیاهستند.براخامتهمفعلی
ورئیسوقتدایابالفاصلهپسازانفجارساختمانآمیایعنی
از  21سال پیش ادعاها علیه ایران را آغاز کرد و با هیاهوی
رسانه ای و همراه کردن دیگران ،برای جعل مدرک و اثبات
ادعای خود در تقال بود حتی یهودیان آرژانتین و خانواده
قربانیانآمیاهمکهزمانیازاوحمایتمیکردندحاالبرخی

پشیمانهستند.گفتنیاستاتهامهمدستیصهیونیست
ها در انحراف پرونده آمیا و درخواست محاکمه آن ها حکم
نهایی تنها دادگاه پرونده آمیا بود که  12سال پیش صادر
شد ،حکمی که حاال براخا  ،رهبر صهیونیست ها و  12نفر
دیگررادرجایگاهمتهماننشاندهاست.درحادثهآمیا 85نفر
کهبسیاریازآنهاغیریهودیهستندکشتهوصدهانفرنیز
مجروحشدند.جمهوریاسالمیایرانهرگونهارتباطبااین
انفجار را به شدت رد کرده و آمادگی خود را برای همکاری با
دولتآرژانتینبرایروشنشدناینماجرااعالمکردهاست.

فتنه 88
واکنشهابهنامه«مایکللدین»بهسرانفتنه
واکنش محافل و چهره های سیاسی به افشاگری اخیر
«مایکل لدین» مشاور سابق ش��ورای امنیت ملی آمریکا
مبنیبردرخواستسرانفتنهازدولتاوباماهمچنان ادامه
دارد .دبیر حزب موتلفه در این باره به فارس گفت :تردیدی
در ارتباط ولو مستقیم و غیر مستقیم برخی از عوامل اصلی
فتنه در ایران با آمریکا وجود ندارد.
محمد نبی حبیبی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری
که فرمودند ریشه فتنه  88در خارج از کشور بود ،افزود:
اصالحطلبان باید از سران فتنه و افرادی که در فتنه ۸۸
دخیل بودند ،برائت بجویند .وی همچنین تأکید کرد :من
معتقدم در دامن اصالح طلبان به نام اصالح طلبی چنین
لکه ای متأسفانه چسبیده است؛ اما معتقد نیستم که هر
اصالح طلبی الزام ًا با فتنه مرتبط است یا نیت فتنه گری
دارد .همچنین کوثری ،یکی از اعضای کمیسیون امنیت
ملی با اشاره به نامه سران فتنه به دولت اوباما که مایکل
لدین در نشريه «فوربس» منتشر کرده گفت :درخواست
سران فتنه برای تحریم بیشتر ایران خیانت آنان را به ملت
ایران آشکارتر کرد .یک کارشناس مسائل سیاسی نیز در
گفتگو با تسنیم با تأکید بر این که برنامه ریزی برای فتنه88
از مدت ها قبل بوده ،افزود :افشاگری لدین از نقشه آمریکا
برای ایجاد تغییر در انتخابات مجلس خبر میدهد .زارعی
در این زمینه افزود :اهمیت افشاگریهای مایکل لدین به
اطالعات داده شده نیست.
باید پرسید که چرا این حرفها در این مقطع زمانی مطرح
ش��ده اس��ت ،در پاسخ باید گفت ،مایکللدین از نقشه
راهی صحبت میکند که آمریکاییها وعوامل فتنه تالش
میکنند یک تحول ماهیتی در انقالب اسالمی پدید
بیاورند و به کاری که در سال  88نتوانستند دست بیابند،
آن را در سال  94انجام دهند.
گفتنی است «مایکل لدین» مشاور اسبق شورای امنیت
ملی آمریکا سه شنبه گذشته با انتشار نامه ای منتسب به
سران فتنه در نشریه فوربس پرده از ارتباط سران فتنه با
دولت اوباما برداشت .به گزارش فارس لدین با اشاره به
انتخابات سال  1388و اتفاقات پس از آن ،نوشته است:
«دولت آمریکا تصمیم گرفت پیامی برای گروه (میر حسین)
موسوی ،جنبش سبز ،بفرستد.
سناتور شامر دوستی در وال استریت داشت که با سبزها
در ارتباط بود و همان فرد به عنوان رابط انتخاب شد ».به
گزارش تسنیم پاسخ پیام دولت آمریکا در یک یادداشت 8
صفحهای در تاریخ  9آذر  88دریافت شد .بهنوشته لدین
در جواب تأکید شده بود حکومت قابل اصالح نیست اما
نیروهای حامی تغییر در داخل قوی هستند و بهخوبی
هدایت میشوند».به گفته تسنیم در بخش های دیگری از
این نامه اطالع داده میشود که تظاهرات بزرگ بعدی برای
 16آذر روز دانشجو برنامهریزی شده است.

ها،این سیاست ها رابسیارخوب می دانند.براساس این
نظرسنجی،حزبا...بهترتیبازحمایت69و57درصدی
م��ردم کرانه باختری وغ��زه وجنبش فلسطینی جهاد
اسالمی نیز ازمقبولیت71درصدی درمیان مردم کرانه
باختریو84درصدیدرغزهبرخوردارهستند.همچنین
 45درصدمردمکرانهباختریو43درصددرغزهسیاست
های ای��ران راتاحدی بد یا خیلی بدتوصیف کرده اند.

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه«

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ� واﺣﺪ ﺷﻴﺮوان در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش �� ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﺎﺷﺎﻧ�� ،ﺎﺷﺎﻧ�  ٧ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٦٢٤ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ)دارا� دو
ﺳﻨﺪ  ٣١٢ﻣﺘﺮ�( ﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ�  ٥٦٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻋﻴﺎن در دو ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٠٥٫٢٤ﺗﺎ  ٩٤٫٠٥٫٢٨در ﺳﺎﻋﺎت ادار� از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزد�ﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه را در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�  ٩٤٫٠٦٫٠١ﺑﺮگ
درﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد را ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس٠٥٨٣٦٢٤٣٩٠٠-٥ :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻴﺮوان

 /٩٤٢٢٤٧٠٧و

 /٩٤٢١١٦١٠آ

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎزاد
ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
-١د� �ﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) %٩٩٫٧ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ(
�-٢ﺮﺑﻨﺎت دو ﺳﻮد ﺳﺒ� )ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ� ﺷﻴﺮاز(
-٣ﺗﻴﻠﻮز ﮔﺮ�ﺪ ) ١٤٠ﺳﺎﺧﺖ (Clariant
-٤ﮔﻨﺎﻣﻴﻨﻮ�ﺲ ﻣﺎ�ﻊ )ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن(

ﺗﻠﻔﻦ  ٠٩٠٢٣٠٢٢٠١٧ :و ٠٩٣٣٧۴٠١۴٠٠

 /٩٤٢٢٥٩٢٠ق

 /٩٤٠٩٤١٠٧ف

 /٩٤٢٢٤٥٠٧و

 /٩٤٢١٩٩١٩ت
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