
خط لوله نورد استريم۲ يكي از پروژه هاي جديد خط 
لوله انتقال گاز طبيعي روس هاست كه امكان صدور 
گاز مس��كو به دولت هاي اروپايي را از بستر درياي 

بالتيك فراهم خواهد كرد. 
پس از راه ان��دازي موفق خط لوله نورداس��تريم۱، 
شركت هاي اروپايي در سال ۲۰۱۷ ميالدي توافق 
كردند تا خط لوله دوم آن را با مشاركت غول روسي 
گازپروم احداث كنند. از آن زمان تاكنون، س��اخت 
اين پروژه با كارش��كني هاي مختل��ف امريكايي ها 
روبه رو شده است. آنها معتقدند ساخت اين پروژه، 

امنيت اروپا را به خطر خواهد انداخت. 
به هر حال، اعضاي اتحاديه اروپا ك��ه در اين پروژه 
مش��اركت داش��ته، نظرات متفاوتي با امريكايي ها 
دارند، اما س��اخت اين پروژه همچن��ان ادامه دارد؛ 
چراكه اين خط لوله پرس��روصدا در راستاي منافع 

ژئوپلتيك اروپايي هاست. 
  نگراني هاي انرژي اروپا

اتحاديه اروپا از اعضاي خود خواسته است تا منابع 
تأمين گاز طبيعي خود را متن��وع كرده و در جهت 
آزادسازي بازار انرژي و مقابله با انحصار و وابستگي 
به يك منبع واحد گام بردارن��د. امريكايي ها كه در 
يك دهه اخير و در سايه انقالب شيل توانسته اند در 
بازار جهاني تجارت ال ان جي حضور يابند، در سايه 

شرايط كنوني موفق شده اند سهم بازار خود در بازار 
اروپا را افزايش دهند. 

در گزارش فصلي بازار گاز اروپا اعالم شده است سهم 
ش��ركت هاي امريكايي در بازار قاره سبز در آخرين 
فصل سال ۲۰۱۹ ميالدي ۹درصد افزايش يافته و 
در اين مدت، سهم نروژي ها ۸درصد كاهش داشته 
است.  كارشناسان پيش بيني كرده اند در ۲۰ سال 
فرارو صادرات گاز ن��روژ، نزولي خواهد بود. رهبران 
آلمان با توجه به كمبود ۳۰درصدي گاز مورد نياز به 

دنبال يافتن منابع جديد هستند. 
  وابستگي ابدي به روس ها

اياالت متحده يكي از بزرگ ترين صادركنندگان گاز 
طبيعي به اروپاس��ت، اما ال ان جي گران اين كشور 
مي تواند فقط ۷تا ۸درصد كمبود انرژي اروپا را تأمين 
كند. بدين ترتيب، كشورهاي اروپايي تالش مي كنند 
تا منابع تأمين گاز خود را متنوع كنند، اما روس ها 
با داشتن بيشترين ذخاير گاز دنيا، همانند گذشته 

فرشته نجات قاره سبز هستند. 
ش��ركت گازپروم ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
شركت هاي ملي نفتي روسيه در سه دهه گذشته، 
داراي بيشترين س��هم در بازار گاز اروپا بوده است. 
در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي، ركورد رشد صادرات گاز 
شركت گازپروم به اروپا با عبور از مرز ۹/۲۰۱ ميليارد 

متر مكعب شكسته شد.  براس��اس گزارش منتشر 
شده كنسرسيوم نورداستريم۲، اتحاديه اروپا منافع 
مختلف پروژه را م��ورد توجه قرار داده اس��ت. اين 
پروژه تاكنون هزاران فرصت شغلي را در اين اتحاديه 
فراهم ك��رده و ش��ركت هاي حمل و نق��ل دريايي 
نظير بلو واتر شيپينگ توانس��ته اند قراردادهايي به 
ارزش ۴۰ميليون يورو ب��راي انتقال لوله هاي طرح 

امضا كنند. 
  تحريم ه�اي اي�االت متحده و پاس�خ هاي 

اروپا
دولت اي��االت متحده از رهبران برلين خواس��ته تا 
تعهدات شركت هاي آلماني در پروژه نورداستريم۲ 
به رهبري گازپروم را تعليق كنند. واشنگتن تهديد 
كرده كه از اب��زار تحريم براي اجراي اين خواس��ته 
اس��تفاده خواهد كرد، اما دولت م��ركل از پذيرش 
خواسته هاي كاخ سفيد خودداري كرده و به دنبال 
ايجاد ائت��الف دولت ه��اي اروپايي ب��راي مقابله با 
يكجانبه گرايي واشنگتن اس��ت. آنها امريكايي ها را 
به دخالت در امور داخلي كشورشان متهم كرده اند. 
تحريم هاي احتمالي واشنگتن چند شركت بزرگ 
انرژي اروپا شريك در پروژه را با آسيب هاي شديدي 

روبه رو خواهد كرد. 
نيل آنين، وزير كشور آلمان در اداره خارجه فدرال 

در م��ورد تحريم هاي اي��االت متحده علي��ه پروژه 
نورد اس��تريم۲ مي گويد: با اتحاد در برابر فشارهاي 
فرامرزي و مداخله گرايان��ه اياالت متحده عليه اين 
پروژه مشاركتي با روس ها، بايد در گام نخست تالش 

كرد اين تحريم ها عملي نشود. 
رهبران اياالت متحده به بهان��ه دخالت روس ها در 
مسائل داخلي اوكراين به دنبال جلوگيري از تكميل 
و راه اندازي پروژه نورداستريم۲ هستند. دولت ترامپ 
دريافته با ساخت اين خط لوله، وابستگي مسكو به 
اوكراين براي ترانزيت گاز به اروپا پايان خواهد يافت، 
اما اين تحريم ها با موانع مختلفي نيز روبه رو است؛ 
نخس��ت اينكه كميته كنگره تاكنون بررس��ي اين 
تحريم ها را آغاز نكرده است، هرچند نورد استريم۲ 
تا پايان سال جاري تكميل و راه اندازي مي گردد. اگر 
اين تحريم ها در س��ال آينده اجرايي شود، در عمل 

نتوانسته از ساخت اين خط لوله جلوگيري كند. 
نكته دوم اينكه دولت امريكا معتقد اس��ت رهبران 
كرملين از گاز صادراتي به آلمان به عنوان يك ابزار 
سياس��ي در روابط دو جانبه به��ره خواهند برد، اما 
رهبران برلين و مس��كو مي گويند پ��روژه خط لوله 
نورد استريم۲ يك بازي برد- برد است. آلماني ها با 
تقاضاي در حال رشد گاز طبيعي روبه رو هستند و 
درآمد فروش گاز مي تواند يك دستاورد بزرگ براي 

اقتصاد پرتالطم مسكو باشد. 
   آچمز دانماركي؟

پ��روژه نورداس��تريم۲ در حال��ي در آوريل ۲۰۱۷ 
ميالدي آغاز ش��د كه به نظر مي رسيد هيچ مانعي 
در برابر اجراي آن وجود نخواهد داشت. اندكي بعد، 
ابتدا دانماركي ها اعالم كردند اجازه عبور اين خط 
لوله از آب هاي خود را نخواهند داد. به همين دليل، با 
ده ها ميليون دالر هزينه بيشتر، مسير اوليه پروژه با 
عبور از جنوب جزيره بورنهولم تغيير يافت. هرچند 
با عقب نشيني رهبران دانمارك ۱۴۷ كيلومتر از اين 

طرح در آب هاي حاكميتي آنها قرار دارد. 
هانس موريتسن، پژوهشگر ارشد انستيتوي مطالعات 
بين المللي دانمارك و حاميان عبور پروژه خط لوله 
نورداستريم۲ از آب هاي اين كشور مي گويد: تغيير 
مسير اين خط لوله ۱۱۴ ميليون دالر هزينه بيشتر 

براي مصرف كنندگان گاز در اروپا به دنبال دارد. 
  احتماالت آينده

سناريوهاي آينده نورداس��تريم۲ را مي توان به دو 
گروه كاهش همكاري هاي اروپا و روسيه يا افزايش 
آن تقسيم كرد. هرچند با محدودشدن همكاري ها، 
دولت هاي اروپايي بازنده خواهد ب��ود، اما اروپا نيز 
تمايلي به تس��ليم شدن در برابر فش��ارهاي ترامپ 
ندارد. به همين دليل، اين پروژه مي تواند س��رآغاز 
شكل گيري اروپايي متفاوت باشد؛ عصر تغيير آغاز 

شده است. 
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نورد استريم ۲، شطرنج غول ها در بازار انرژي
تشديد اختالف روسيه و امريكا براي »آقايي« در بازار اروپا

امريكا در حال تالش است تا با جلوگيري از توسعه گازي روسيه در اروپا، گاز خود را راهي قاره سبز كند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

ورشكستگي يك شركت نفتي امريكايي
ش�ركت چس�اپيك انرژي، توليدكننده ب�زرگ نف�ت و گاز امريكا، 
نتوانس�ت از پس بدهي ه�اي س�نگين و تأثير همه گي�ري ويروس 
كرون�ا ب�ر بازاره�اي انرژي ب�ر بياي�د، اع�الم ورشكس�تگي كرد. 
 به گزارش رويترز، شركت چساپيك انرژي روزيك شنبه اعالم ورشكستگي 
كرد؛ اين ش��ركت بزرگ ترين توليد كننده نفت و گاز امريكاست كه طي 
سال هاي اخير اعالم ورشكستگي مي كند. چس��اپيك نتوانست از پس 
بدهي هاي سنگين و تأثير همه گيري ويروس كرونا بر بازارهاي انرژي بر 
بيايد.   اين اتفاق نشان دهنده پايان يك دوره پيشگامي اين شركت مستقر 
در اكالهاما در توليد نفت و گاز در امريكاس��ت و پ��س از ماه ها مذاكره با 

اعتباردهندگان صورت گرفته است. 
 شركت چساپيك توسط آبري مك كلندون تأسيس شد. وي در ۲۰۱6 
در حالي كه به خاطر توطئه در مناقصه خري��د دكل نفت و گاز طبيعي 
در دادگاه مجرم ش��ناخته ش��ده بود، در يك تصادف كش��ته شد. مك 
كلندون اين شركت را طي دو دهه از يك شركت كوچك جوينده نفت به 

بزرگ ترين توليدكننده گاز طبيعي امريكا تبديل كرد. 
 داگ الولر، مديرعامل فعلي چساپيك كه اين ش��ركت را در ۲۰۱۳ با 
حدود ۱۳ ميليارد دالر بدهي تحويل گرفت، سعي كرد با كاهش هزينه ها 
و فروش سرمايه ها اين بدهي را به حداقل برساند، ولي سقوط تاريخي 
قيمت نفت در سال جاري ميالدي برنامه هاي او را با شكست مواجه كرد.  
وي طي بيانيه اي اعالم كرد: »به رغم كاهش ۲۰ميليارد دالر از فش��ار 
تعهدات مالي، اعتقاد داريم تغيير س��اختار براي موفقيت بلندمدت و 
ايجاد ارزش در كسب و كارمان الزم است.« الولر سال گذشته ۴ميليارد 
دالر براي كاهش وابستگي اين ش��ركت به گاز طبيعي هزينه كرد. اين 
اقدامات باعث شد سهام شركت سقوط كند و ارزش سرمايه هاي نفت 
و گاز چس��اپيك در س��ه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي ۷۰۰ميليون 
دالر كاهش يابد. اين شركت ماه گذشته هشدار داد ديگر قادر به ادامه 

عمليات هايش نيست. 
 دورنماي اين شركت بزرگ نفت و گاز امريكا در سال جاري ميالدي بسيار 
تيره و تار شد، چون همه گيري ويروس كرونا و جنگ قيمت عربستان و 
روسيه به ش��دت قيمت انرژي را در جهان پايين آورد و ضرر و زيان اين 
شركت را در سه ماهه اول سال جاري ميالدي به بيش از ۸ ميليارد دالر 

رساند. 

 وضع ماليات ۱۵درصدي عربستان
 بر خريدهاي آنالين 

عربس�تان از اول ج�والي س�ال ج�اري مي�الدي 1۵درص�د 
مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده ب�ر كاالهاي�ي وض�ع مي كن�د ك�ه از 
طري�ق پلتفرم ه�اي آنالي�ن ب�ه عربس�تان وارد ش�ده باش�ند. 
 به گزارش تسنيم، مقامات گمرك عربستان اعالم كردند اين قانون جديد 
شامل تمام محصوالتي مي  ش��ود كه در اول جوالي ۲۰۲۰ و پس از آن 

وارد مي شوند. 
رياض در يازدهم ماه مه اعالم كرده ب��ود ماليات بر ارزش افزوده را از اول 
جوالي سه برابر كرده و از 5 به ۱5 درصد مي رساند. عربستان همچنين به 
منظور تقويت درآمدهاي دولت پرداخت مستمري به شهروندان را هم از 
ماه آينده متوقف مي كند. درآمد دولت عربستان به خاطر كاهش قيمت 
نفت و همه گيري ويروس كرونا پايين آمده است. افزايش ماليات بر ارزش 

افزوده بر تمام كاالها و خدمات در كشور اعمال مي شود.
   به گفته مقامات عربس��تان در شرايطي كه س��فارش آنالين قبل از 
پايان ماه ژوئن ثبت ش��ده باش��د، ولي پس از اين تاري��خ تحويل داده 
ش��ود، ۱5درصد ماليات بر ارزش افزوده بر اي��ن معامله فروش اعمال 
مي شود. اگر كاال در روز اول جوالي يا پس از آن به دست خريدار برسد، 
شركت هاي تجارت الكترونيك بايد ۱۰ درصد از اين ماليات را از خريدار 
بگيرند چون مجبورند اين ۱5درصد ماليات را در زمان ترخيص گمركي 

كاال پرداخت كنند. 

كاهش فروش نفت امارات 
ش�ركت ملي نفت ابوظبي ۵ درص�د از صادرات نفت خ�ود را پايين 

آورده است. 
 به گزارش اس پي گلوبال پلتس، ادنوك به مشتريان خود كه ماهانه مقدار 
مش��خصي نفت از اين ش��ركت دريافت مي كنند، اعالم كرد: 5 درصد از 
صادرات نفت خود را براي درجات نفتي محبوب موربان، آپر زاكوم، ام لولو 

و داس بلند پايين آورده است. 
ادنوك 5درصد از صادرات خود در ماه جوالي را هم كاهش داده اس��ت. 
صادرات نفت موربان و آپر زاكوم ادنوك در م��اه ژوئن ۲۰درصد كاهش 
داش��ته و صادرات درجات نفتي داس بلند و ام لولو 5درصد پايين آمده 
است. دليل اين كاهش صادرات، پيوس��تن امارات به عربستان، كويت و 
عمان در كاهش توليد بيش از سهميه ش��ان طبق قرارداد كاهش توليد 

ائتالف اوپك پالس در ژوئن بوده است. 
 اين خبر در ش��رايطي منتشر ش��د كه اوپك و متحدانش هنوز در مورد 
تمديد كاه��ش ۱۰ ميليون بش��كه اي تولي��د نفت پس از م��اه جوالي 
تصميم گيري نكرده اند. ائتالف اوپك پالس توافق كرده كاهش توليد از 
ماه اوت ۷/۷ ميليون بشكه در روز باشد، ولي اعالم شد به منظور مديريت 

بهبود بازار نفت، احتمال تغيير اين قرارداد وجود دارد. 
 نشس��ت بعدي ائتالف اوپك و متحدانش در ۳۰ نوامبر و اول دسامبر در 
وين برگزار مي ش��ود، ولي يك كميته نظارتي شامل بزرگ ترين اعضاي 
اين ائتالف از جمله عربستان و روسيه، در پانزدهم جوالي ديدار مي كنند. 
اين كميته پيشنهاد هاي الزم براي همكاري بيشتر اعضا با قرارداد كاهش 

توليد را ارائه مي دهد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 

آماره�ا از افت ماهان�ه معامالت مس�كن در 1۳منطقه از ش�هر 
ته�ران حكايت دارد و ب�ا اينكه خري�د و ف�روش در ۹محدوده 
از جمل�ه منطق�ه يك ب�ا رش�د مواجه ب�وده، ش�اخص قيمت 
در نقاط پ�ر تقاضا از رش�د ميانگي�ن كل پايين تر بوده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، وضعيت بازار مسكن شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹ از 
عقب نشيني متقاضيان واقعي و حتي نوسان گيران در مناطق پرتقاضا 
حكايت دارد. با اينكه شاخص كل رشد ۱۱/6 درصدي ماهانه قيمت 
را به ثبت رسانده كه طي هفت سال گذشته بي سابقه بوده است، رشد 
باالتر از متوس��ط ش��هر در مناطقي اتفاق افتاده كه اغلب از مناطق 

پرتقاضا محسوب نمي شوند. 
از طرف ديگ��ر منطقه يك كه پي��ش از اين رتبه نه��م از نظر تعداد 
معامالت را به خود اختصاص مي داد با دو پله ارتقا به رتبه هفتم رسيد 
و براي دومين بار طي ش��ش ماه گذشته با جهش قيمت مواجه شد. 

متوسط قيمت مسكن در شمالي ترين نقطه تهران در خرداد ۱۳۹۹ 
به عدد بي سابقه ۴۱/۲ ميليون تومان در هر متر مربع رسيد كه رشد 
۲۱درصدي نسبت به ارديبهشت امسال و افزايش 5۳ درصدي نسبت 
به خرداد پارسال را نشان مي داد. منطقه يك طي خرداد امسال رتبه 
اول در هر دو ش��اخص رشد ماهانه و س��االنه را در بين مناطق شهر 
تهران از آن خود ك��رد. آخرين بار آذر۱۳۹۷ منطق��ه يك باالترين 
ميزان افزايش ساالنه قيمت را به خود اختصاص داده بود و از آن زمان 
تاكنون پيشتازي تورم س��االنه در مناطق جنوبي تهران به ويژه در 

مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ در گردش بوده است. 
 احتمال بروز نشانه هاي دريافت ماليات از خانه هاي خالي

جهش ۲۱/۸ درصدي ماهانه قيمت در منطقه يك پايتخت به دنبال 
رشد ۲۱درصدي معامالت در اين محدوده اتفاق افتاده است؛ آن هم 
در شرايطي كه معامالت در كل شهر تهران ۴/۷ درصد كاهش پيدا 

كرد. افزايش خريد و فروش مسكن در باالي شهر پس از آن اتفاق افتاد 
كه دولت اعالم كرد، قصد دارد از تابس��تان امسال ماليات خانه هاي 
خالي را به اجرا بگذارد. ممكن است بخشي از واحد هاي كليد نخورده 
كه تا پيش از اين به دليل امتناع مالكان از ارائه تخفيف فروش نرفته 
بود، فروخته شده باشد، بنابراين با توجه به اختالف قيمت اين واحدها 
نسبت به آپارتمان هاي قديمي در اس��تطاعت متقاضيان واقعي و با 
لحاظ اين پيش فرض كه قباًل معامالت منطقه بيش��تر در واحدهاي 
ارزان قيمت تر انجام مي شد، شاخص قيمت در گرانقيمت ترين منطقه 

شهر تهران به يك باره نسبت به ماه هاي گذشته جهش كرده است. 
از طرف ديگر خ��رداد ۱۳۹۹ ميانگين قيمت نس��بت به ماه قبل در 
تمامي مناطق شهر تهران رشد كرد. در اين بين منطقه ۲۰ با افزايش 
5/6 درصد ماهانه كمترين رشد و منطقه يك با افزايش ۲۱/۸ درصد 

باالترين ميزان رشد ماهانه را به خود اختصاص دادند. 
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  اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران
اداره کل راه اهن یزد

مناقصه شماره  99/5/م/ نوبت دوم
فرم اشتراك روزنامه جوان

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
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