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رویارویی های اینترنتی در فاز جدید؛ وزیر ارتباطات پاسخ داد:

جدی نگیرید
شــرق: درخواســت فعال کردن اینترنت ماهواره ای برای ایرانیان با واکنش عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مواجه شد. پس از 
گزارش اختالل در شــبکه اینترنت ایران، بنا بر ادعای منابع غربی، کاربران زیادی از ایالن ماســک، مالک شــرکت اسپیس ایکس درخواست کردند 
اینترنت ماهواره ای را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد تا آنها به یک شبکه پایدار و بدون فیلتر دسترسی داشته باشند. ایالن ماسک در پاسخ به این 
درخواســت در توییتر نوشت موضوع معافیت تحریمی ایرانیان برای دسترســی به اینترنت ماهواره ای را بررسی می کند و وزارت خزانه داری آمریکا 
در بیانیه ای در پاســخ به درخواست مالک شرکت اسپیس ایکس برای معافیت از تحریم های ایران جهت ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای به ایران، 
گفت از صدور مجوزهای به خصوص جهت فعالیت های مرتبط با «آزادی اینترنت» در ایران اســتقبال می کند.روز گذشته در حیاط دولت خبرنگاران 
نظر عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را درباره این موضوع جویا شــدند و او پاسخ داد: «اگر بخواهند خدمات به ایران بدهند باید 

ضوابط کشورمان را رعایت کنند و البته بعید می دانم به این زودی اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران فعال شود».

واکنش وزیر ارتباطات ایران به اینترنت ماهواره ای
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که پیش تر زیر بار کند شدن 
اینترنت در ایران نرفته و مدعی شــده بود سرعت اینترنت افزایش هم داشته 
است، دیروز در واکنش به کند شدن اینترنت در روزهای اخیر و احتمال قطع آن 
بــه خبرنگاران گفت پهنای باند کاهش پیدا نکرده و در روزهای اخیر در برخی 
نقاط و برخی ســاعات محدودیت های مقطعی وجود داشته که برطرف شده 
اســت و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر سرعت و کیفیت 
ارتباطی ندارد. بر اســاس گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری 
آمریکا در بیانیه ای در پاســخ به درخواست مالک شرکت اسپیس ایکس برای 
معافیت از تحریم های ایران جهت ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای به ایران، 
گفت از صــدور مجوزهای به خصوص جهت فعالیت هــای مرتبط با «آزادی 
اینترنت» در ایران اســتقبال می کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی اظهارات 
ایالن ماســک، مالک شــرکت اســپس ایکس مبنی بر اینکه به دنبال کســب 
معافیــت از تحریم های ایران خواهد بود تا بتواند خدمات اینترنت ماهواره ای 
اســتارلینک را به مــردم ایران ارائه دهد، اعالم کرد امــکان صادر کردن برخی 

تجهیــزات اینترنت ماهواره ای به ایران وجود دارد و شــرکت اســپیس ایکس 
مجــوزی برای ارائه خدمات پهن باند اینترنت ماهواره ای اســتارلینک به ایران 
نیاز نخواهد داشــت. یک ســخنگوی وزارت خزانه داری در بیانیه ای در این باره 
گفــت: دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری (اوفک) از قبل مجوزی دارد 
که صادرات برخی ســخت افزارها، نرم افزارها و خدمــات مربوط به ارتباطات 
اینترنتــی به ایــران را مجاز می کند. در ایــن بیانیه آمده اســت: برای هرگونه 
صادراتــی که مشــمول مجوزهای فعلی نمی شــود، اوفک از درخواســت ها 
بــرای مجوزهای به خصوص جهت مجاز کردن فعالیت ها در راســتای آزادی 
اینترنت در ایران اســتقبال می کند. ایالن ماسک اخیرا در پاسخ به پرسش یکی 
از کاربــران توییتر مبنی بــر اینکه آیا امکان ارائه خدمــات اینترنت ماهواره ای 
اســتارلینک به مردم ایران وجــود دارد یا نه، در صفحه توییتر نوشــت در پی 
اخذ معافیت از تحریم های آمریکا علیه ایران اســت تا بتواند خدمات اینترنت 
ماهواره ای اســتارلینک را به مردم ایران ارائه کند. اســپیس ایکس نزدیک به 
دو هزار ماهواره را در شــبکه ای به نام اســتارلینک به مدار زمین پرتاب کرده 
است. سیســتم اینترنتی شرکت اســپیس ایکس به کابل های فیبر نوری نیازی 
ندارد و هدف از این برنامه آن اســت تا دسترسی بخش زیادی از مردم جهان 

به اینترنت را فراهم کند.
اینترنت ماهواره ای چیست؟

اما اینترنت ماهواره ای چیست؟ اینترنت ماهواره ای پدیده ای تازه در جهان 
اســت که باعث دسترســی افراد به اینترنت آزاد و با سرعت باال می شود؛ اما 
تجاری سازی اینترنت ماهواره ای و اســتفاده از آن هنوز با چند مشکل مواجه 
است. نکته اول گرانی خدمات این نوع اینترنت است و برخالف تصور بسیاری 
از کاربران ایرانی، صرفا به خرید یک دیش یا گیرنده خالصه نمی شود. شرکت 
اسپیس ایکس که از حامیان پروژه استارلینک است، برای کاربران ایمیلی ارسال 
کرده و در آن ایمیل قیمت خدمات خود را برای کاربران آمریکایی متشــکل از 
۴۹۹ دالر هزینه خرید دیش ماهواره ای و ۹۹ دالر هزینه ماهانه سرویس اعالم 
کرده است. از این گذشته، طراحان استارلینک اعالم کرده اند استفاده از آسمان 
کشورها برای اســتقرار ماهواره ها باید مطابق قوانین جهانی و اجازه دولت ها 
باشــد که به نظر می رسد این قاعده برای تمامی کشورها رعایت نشود. هرچند 
استارلینک خیلی پیش تر اشاره کرده بود اینترنت آزاد و ارزان را برای کشورهای 
فقیر و محدود از نظر دسترســی به اینترنت اختصاص خواهد داد، اما به نظر 
نمی رســد این مســئله در فازهای اول بهره برداری از این نوع اینترنت محقق 
شود. نکته دیگر بحث های فنی ماجراست که برای استارلینک هم هنوز مبهم 
اســت. اســتقرار هزاران ماهواره برای دسترســی میلیاردها کاربر به اینترنت 
پرســرعت، چه مشکالتی در اتمسفر زمین ایجاد می کند و آیا اصوال امکان پذیر 
اســت؟ با این حال، موافقت های اولیه ایالن ماسک و وزارت خزانه داری آمریکا 
با در دسترس قرار  دادن اینترنت ماهواره ای برای کاربران ایرانی، احتماال بحث 
های اینترنتی زیــادی را دامن بزند با این حال باید منتظر ماند و دید تکنولوژی 

دنیای اینترنت را به چه سمت و  سویی می برد؟

پنجشنبه
۳۱ شهریور  ۱۴۰۱
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شایعاتی درباره فیلترینگ شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها
 به گوش می رسد

اینستاگرام پر؟
 شــرق: شایعه فیلترینگ اینســتاگرام در دقایق پایانی روز گذشته بین کاربران 
ایرانی دهان به دهان چرخید و بسیاری از کاربران ادعا کردند که دسترسی به 
اینستاگرام بدون فیلترشکن ممکن نیست. بررسی وضعیت اینترنت همراه و 
ثابت نشــان می دهد که دسترسی به پلتفرم اینستاگرام با IP ایران امکان پذیر 
نیســت. برخی دیگر از کاربران هم احتمال دادند که دسترسی به اینستاگرام 
بــه دلیل کندی اینترنت مختل شــده اســت که نت بالکس هــم ادعای این 
دســته از کاربران را تأیید کرد و گفت دسترسی به اینستاگرام در ایران محدود 
شــده اســت. با این حال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این 
موضوع ابراز بی اطالعی کرد و اپراتورهای تلفن همراه نیز مدعی شــدند که 
دســتوری در این زمینه به آنها ابالغ نشده است و از موضوع بی خبر هستند.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، هم دیروز در واکنش به 
قطــع اینترنت یا اعمال محدودیت برای شــبکه اینترنت در روزهای آینده در 
حیاط دولت گفته بود که پهنای باند کاهش پیدا نکرده اســت و در روزهای 
اخیر در برخی نقاط و برخی ســاعات محدودیت های مقطعی وجود داشته 
که برطرف شده اســت و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر 
ســرعت و کیفیت ارتباطی ندارد.با این حال مشــخص نیست که برای شبکه 

اجتماعی محبوب ایرانی ها یعنی اینستاگرام چه اتفاقی رخ داده است؟

تبعیض بین روستایی و شهری به سبک مخابرات
جمال مال، نماینده جامعه کارگزاران  مخابرات روســتایی سراسر کشور: 
کارگزاران مخابرات روستایی دسته ای از کارکنان شرکت مخابرات ایران 
هستند که از پیشگامان حوزه ارتباطات روستایی بوده و سال هاست در 
روستاهای دور و نزدیک به مردمان شریف روستا خدمت رسانی کرده و 
شبکه و ارتباطات روستایی را در حوزه های تلفن ثابت و اینترنت خانگی 
سرپا نگه داشته اند. این گروه تقریبا شش هزار نفره، در کش وقوس هایی 
فراوان، طبق نظر ســه نهاد مهم و اساســی «قانون مجلس شــورای 
اســالمی، بخش نامــه وزارت کار و رأی دیوان عدالــت اداری» یعنی 
ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالــی دولت (۲) مورخــه ۱۳۹۳/۱۲/۴، بخش نامه شــماره ۱۴۱۷۲۸ 
مورخه ۱۳۹۵/۸/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رأی شماره 
۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخــه ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیئــت تخصصی دیوان 
عدالت اداری، دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات 
ایران در آمده اند؛ اما متأســفانه شرکت مخابرات، کارگزاران را جزء بدنه 
اصلی خود محســوب نکرده و آنها را جزء نیروهای تحمیلی از طرف 
مجلــس قلمــداد می کند و این موضوع را هم بارها ســران شــرکت 
مخابرات در جلســات متعدد به طور علنی بیان کرده اند که نمایندگان 
مجلس حق این  را نداشــته اند که قانون را بــرای کارگزاران مخابرات 
روستایی تصویب کنند و مجلس را به نوعی به توپ و تشر بسته اند، غافل 
از اینکه مجلس در رأس امور اســت و توانایی ورود به تمام مسائل ریز 
و درشت جامعه را دارد. حال پیرو همین دیدگاه و نظر فرزندخواندگی 
و تحمیلی نامیدن کارگزاران اســت که مخابــرات نمی خواهد حق و 
حقوق قانونی این قشر روستایی را ادا کند و به طور علنی و عملی دارد 
حق و حقوق این قشر روستایی را در روز روشن و جلوی چشم تمامی 
دســتگاه های اجرائی و نظارتی تضییع می کند؛ در حالی که هیچ یک از 
آنها گامی جدی، اساسی و مهم برای تعیین تکلیف نهایی این روستاییان 
برنمی دارنــد که این خود جای ســؤال و تعجــب دارد. هرچند از این 

دستگاه ها مخصوصا از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
شخص رئیس جمهور در نامه ای درخواست شده  است به این موضوع 
حیاتی و سرنوشت ساز که به آینده تقریبا شش هزار خانواده روستایی 
گره خورده اســت، ورود پیدا بکنند، متأسفانه تا به امروز این امر به طور 
ملموس محقق نشــده اســت و چیزی که در این میان وجود دارد، در 
حد حرف و قول است. خواسته هایی را که کارگزاران مخابرات روستایی 
به صورت قانونی مطالبه آن را داشته و برای تحقق آن تالش می کنند، 

می توان این گونه برشمرد:
۱ . شمولیت مفاد و مندرجات آیین نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت 
مخابرات ایران نســبت به کارگزاران مخابرات روستایی که طبق فصل 
(۱) مــاده (۱) بند (۱۱) که در آن تعریف کارکنــان به این صورت آمده 
است: «کارکنان عبارت اند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت 
ایرانی داشــته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می کنند» 
و همچنان که محرز اســت، کارگزاران مخابــرات دارای قرارداد دائم 
بوده و حقوق خود را مســتقیما از شرکت دریافت می کنند و طبیعتا و 
طبــق عرف کارگاه باید از مزایای مندرج در آیین نامه مذکور مانند دیگر 
پرسنل شهری مخابرات بهره مند بشوند. نکته جالب و تعجب برانگیز 
ماجرا این اســت که بخش انضباطی و تنبیهی همین آیین نامه شامل 
حال کارگزاران می شود، ولی بخش های رفاهی و مزیت دار از جمله روز 
جهانی ارتباطات و روز کارگر، سبد کاالی ماه مبارک رمضان، عید سعید 
فطــر، اعیاد غدیر و قربان، والدت پیامبــر اکرم (ص)، حضرت علی  (ع) 
و حضرت زهرا (ع)، اعیاد شــعبانیه، روز پیروزی انقالب اسالمی، لوازم 
ورزشی، کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه ناهار، کمک هزینه لباس، 
کمک هزینه خرید کتاب، بدی آب وهوا، کمک هزینه همسر، کمک هزینه  
تحصیلی، کمک هزینه ازدواج و بیمه تکمیلی برای این قشر روستایی 
جزء ممنوعات اســت ولی برای دیگر کارکنان شهری حالل و تماما نیز 
پرداخت می شــود؛ در حالی که هر دو طیف در یک کارگاه کار می کنند؛ 

آنها در شــهر و کارگزاران در روســتا و اینجاســت که تبعیض در بدنه 
شرکت مخابرات ایران بیداد کرده و تفاوت شهری و روستایی بودن یا ژن 

خوب و بد خود را نمایان می  کند.
۲ . با توجه به اینکه ســوابق کارگزاران در زمان دولتی کامال به فنا 
رفته و نابود شــده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مستقیما در 
این خصوص مسئول است و باید ســوابق کارگزاران را در زمان دولتی 
که مربوط به حوزه وزارت کاری ایشــان اســت، احیا کند تا این سوابق 
زمان دولتی مفقود شده به سابقه فعلی کارگزاران متصل و حق مسلم 

کارگزاران در زمان دولتی اعاده شود.
الزم به ذکر اســت که هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری طبق 
رأی شــماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۲ رابطه کاری کارگزاران 
مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران را از زمان خصوصی سازی 
یعنی از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ احراز کرده اســت، ولی شــرکت مخابرات 
در اقدامی کامال متناقض و غیرقانونی، ســوابق و پایه ســنوات فعلی 
همه کارگزاران را از ســال ۹۴ لحاظ کرده و این در حالی است که همه 

کارگزاران باالی ۲۰ سال سابقه کار در شرکت مخابرات را دارند.
۳. رفع تبعیض حقوق کارگزاران روســتایی با کارکنان شــهری که 
تفاوت چندین برابری وجود دارد. مشــاهده فیش کارگزاران روســتایی 
و کارکنان شــهری و برای مثال خواروبار ۸۵۰ هــزار تومانی کارگزاران 
روســتایی و دومیلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارکنان شهری گویای وجود 
تبعیض گســترده و چشمگیر است. الزم به ذکر است که غیر از حقوق 
پایه قانون کار، هیچ گونه مزایای دیگری به این قشر زحمتکش روستایی 
پرداخت نمی شــود؛ در حالی که کارگزاران مخابرات روستایی رسما و 

قانونا جزء پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران هستند.
۴ . شمولیت طرح طبقه بندی مشــاغل کارگزاران از ۱۳۸۸/۸/۱۸؛ 
یعنی از ابتدای خصوصی ســازی و نیز لحاظ کردن «ســابقه و مدرک 
تحصیلی» در طرح طبقه بندی که در حال حاضر فقط بر اساس تعداد 

شــماره های کارکن مراکز، طرح طبقه بندی طراحی شــده است. البته 
در حال حاضر این طرح از ســال ۹۹ اجرائی شــده است. پایه سنوات و 
طرح طبقه بندی دو مورد از گزینه هایی هستند که در مقررات قانون کار 
پیش بینی شده است و حال رابطه کار کارگزاران مخابرات روستایی طبق 
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت مخابرات ایران از سال 
۸۸ احراز شده است، پس باید پایه سنوات و طرح طبقه بندی این افراد 
نیز از همان تاریخ لحاظ و محاسبه شود، نه اینکه شرکت مخابرات به 
میل، سلیقه و برداشت های خود پایه سنوات کارگزاران را از سال ۹۴ و 
طرح طبقه بندی را از سال ۹۹ لحاظ کند. شرکت مخابرات ایران به عنوان 
یک سیستم خودخوانده در کشور، حقوق این قشر خدمتگزار روستایی را 
تضییع کرده و باعث و بانی برپایی اعتراضات و تجمعات شده است و 
تا به امروز هم کسی نبوده که در مقابل آن ایستادگی کرده و این شرکت 
قدرتمند و دارای پشتوانه های در سایه را به کانال و مسیر قانون مداری 
برگرداند؛ مگر اینکه تصویب قانون از سوی مجلس با این مضمون که 
« شرکت مخابرات ایران مکلف است حقوق، مزایا و رفاهیات کارگزاران 
مخابرات روستایی را مانند سایر کارکنان دائمی شهری شرکت پرداخت 
کرده و هیچ گونه تبعیضی بین کارکنان دائمی خود قائل نشــود یا طی 
تصویب قانون در مجلس یا ســازوکاری مشخص و اساسی، این افراد 
به بدنه دولت و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یعنی 
زیرساخت برگردانده بشــوند». یکی از اهداف نظام جمهوری اسالمی 
رفع تبعیض و تقسیم عادالنه ثروت و خدمات بین تمامی آحاد جامعه 
بوده و خدمت رسانی در حوزه ارتباطات روستایی (تلفن ثابت و اینترنت) 
یکی از این اهداف بوده است؛ اما شرکت مخابرات به بهانه زیان ده بودن 
این حوزه، هم توسعه ارتباطات روستایی را تا حدود زیادی متوقف کرده 
و هم کارگزاران را که دست اندرکاران این بخش هستند، مورد تبعیض 
شــدید قرار داده اســت و این می طلبد که دولت به قضیه ورود کند و 
دستور اکید رئیس جمهور مبنی بر فشار به شرکت مخابرات در جهت 

تحقق عدالت مد نظر خود کــه بارها به صراحت بر آن تأکید کرده اند، 
می تواند حق و حقوق این قشر ضعیف و از همه جا رانده شده روستایی 
را از شــرکت مخابرات بگیرد و اگر ایشــان همت کنند، حتما می شود 
کارگزاران مخابرات روستایی برای همیشه تعیین تکلیف شده و به همه 
مشکالت پیش رو خاتمه داده شود. جدای از مشکالتی که در باال به آنها 
اشاره شد، شرکت مخابرات نسبت به امورات جاری کارگزاران مخابرات 
روســتایی از قبیل پرداخت به موقع حقوق ماهانه، به روزکردن بیمه ها 
که چون به موقع حق بیمه پرداخت نمی شــود، هر چند هر ماه سهم 
حق بیمه از حســاب کارگزاران برداشته می شود، کارگزاران از خدمات 
درمانی محروم خواهند ماند و با توجه به هزینه های باالی درمان دچار 
مشکالتی غیر قابل تحمل می شوند و مواردی دیگر کوتاهی کرده و به 
راحتی آب خوردن حقوق ابتدایی این قشــر را پایمال می کند. ماجرای 
دردناک این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به جای اینکه به 
وظیفه قانونی و ذاتی خود عمل کرده و تکلیف سابقه مفقوداالثر شده 
کارگزاران در زمان دولتی را در دستور کار قرار داده، پیگیری و احیا کنند 
و از سرفصل بودجه ۱۰ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات مبلغی را به این 
ســوابق اختصاص بدهند و نیز به سهم چند درصدی خود در شرکت 
مخابرات ایران برای تعیین تکلیف کارگزاران اقدام عملی انجام بدهند، 
در مورخــه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱در کمیســیون اجتماعی مجلس و در برابر 
وکالی ملت در اظهاراتی عجیب و خارج از عرف، این قشر روستایی را 
که طبق ســاعات کار تعیین شده و مشخص در خدمت مردمان شریف 
روستا و شرکت مخابرات ایران و نظام جمهوری اسالمی بوده و هستند، 
تماما دامپرور (چوپان) و کشاورز خطاب کرده و تخصص کاری آنها را 
علی رغم اینکه دارای مدارک باالی تحصیلی، تجربه، مهارت و تخصص 
الزم هســتند، زیر سؤال برده اند که جا دارد ایشان ضمن عذرخواهی از 
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی بابت این اظهارات نادرست، سابقه 

زمان دولتی را به این قشر روستایی برگردانند.
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روابط عمومى و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مناقصه عمومى دو مرحله اى تأمین ولوهاى مورد نیاز پاالیشگاه
PGSOC-LEC-VALVE-TE-01968  :شماره مناقصه

شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس (ســهامى عــام) در نظــر دارد تأمیــن ولوهــاى مــورد نیــاز پاالیشــگاه را از طریــق مناقصــه عمومــى 
بــه تولیدکننــده /تأمین کننــده واجــد شــرایط واگــذار کنــد، بنابرایــن از همــه شــرکت هاى معتبــر دعــوت مى شــود بــراى تهیــه اســناد 
مناقصــه تــا تاریــخ 1401/7/10 بــا ارســال نامــه، اعــالم آمادگــى (مطابــق دســتورالعمل مکاتبــات منــدرج در وب ســایت شــرکت نفــت 
ســتاره خلیــج فــارس ســربرگ مناقصــات بــه آدرس WWW.PGSOC.IR) بــه همــراه فیــش خریــد اســناد را از طریق پســت الکترونیکى 

ارســال کننــد.
ــناد: 2،000،000 (دو میلیــون) ریــال واریــزى بــه حســاب شــماره 2390381134 بانــک تجــارت بــا شــماره شــبا  ــد اس ــه خری هزین
IR510180000000002390381134 بــه نــام شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس (متقاضیان بــه منظور دریافت شناســه اختصاصى 

پرداخــت مى بایســت بــا بخــش خزانــه امــور مالــى بــه شــماره 31312677-076 و 31313357-076  تمــاس حاصــل فرماینــد.)
میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه: مبلغ 760،000،000 (هفت صد و شصت میلیون) ریال.

مهلت تحویل بسته پیشنهادى مناقصه: تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/7/24
محــل تحویــل بســته پیشــنهادى مناقصــه: بندرعبــاس، کیلومتــر 13 محــور بندرعبــاس بــه بنــدر خمیــر، بلــوار صنعــت نفــت، میــدان 

نفــت، بلــوار خودکفایــى، شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس، امــور حقوقــى و قراردادهــا.
تلفن:  31310000-076 داخلى 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستى: 7931181183
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