4

info@afarinesh-daily.com

معادالت انرژي

 ۱۲میلیون لیتر بنزین یورو  ۵به چرخه توزیع
سوخت کشور افزوده میشود

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در مراس��م
راهان��دازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس ،گفت :با
راهان��دازی ای��ن واحد ،تا پایان امس��ال  ۱۲میلیون لیتر بنزی��ن یورو  ۵و ۸
میلیون لیتر گازوئیل یورو  ۵به چرخه توزیع سوخت کشور افزوده میشود.
به گزارش ش��انا  ،علیرضا صادقآبادی ،در نشس��تی ب��ا حضور فریدون
همت��ی ،اس��تاندار هرمزگان و ش��ماری از مدیران پروژه احداث پاالیش��گاه
میعانات گازی س��تاره خلیج فارس ،گفت :با راهاندازی واحد تقطیر فاز دوم
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس و تکمیل آن تا پایان امسال ۱۲ ،میلیون لیتر
بنزین یورو  ۵و  ۸میلیون لیتر نفتگاز یورو  ۵به سبد سوخت کشور افزوده
میشود.وی با بیان اینکه پارسال در همین ایام میانگین تولید روزانه بنزین
 ۶۰میلیون لیتر بود ،افزود :هم اکنون میانگین تولید روزانه کش��ور به حدود
 ۷۸میلیون لیتر رس��یده و فاصله تولید و مصرف بنزین به هم نزدیک ش��ده
است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد:
با تکمیل فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس تا پایان امسال ،روزانه ۱۲
میلیون لیتر بنزین یورو  ۵به تولید کشور افزوده میشود.
صادقآبادی با بیان اینکه پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس پیشانی دیگر
پاالیشگاههای کشور است ،گفت :ساخت پاالیشگاهی با ظرفیت تولید روزانه
 ۳۶میلیون لیتر بنزین یورو  ۵در دنیا بینظیر است.

افزایش صادرات گاز مایع ایران در سال 2018

صادرات «ال پی جی» ایران به باالترین رقم از زمان لغو تحریم ها ،یعنی
 520ه��زار تن رس��ید که این مقدار  146هزار تن بیش��تر از آمارهای اولیه
منتشر شده در اواسط ماه ژانویه است.
به گزارش ایرنا ،پایگاه خبری س��نگاپوری «پالتس» در گزارشی نوشت:
ای��ن رقم  39.4درصد نس��بت به  373هزار تن «ال پ��ی جی» که ایران در
دس��امبر ( 2017آخرین ماه میالدی) صادر کرده بود ،رشد نشان می دهد.
گزارش می افزاید؛ در سال  ،2017صادرات «ال پی جی» ایران در مجموع،
به  3میلیون و  500هزار تن رس��ید و باالترین رقم ماهیانه در همین س��ال
ب��ه ماه اوت ،با  423هزار تن مربوط می ش��د .از این رو برجام نقطه عطفی
در تاریخ نفتی ایران به ش��مار می رود.اما با توجه به کارشکنی های آمریکا،
شرکت فرانسوی توتال در هفته ای که گذشت ،به ترامپ هشدار داد که باید
به برج��ام پایبند بماند.پاتریک پویان مدیرعامل توتال در مراس��می که ماه
ژانویه در داووس برگزار شد و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا نیز حضور
داش��ت ،از وی خواس��ت که به توافق هس��ته ای با ایران که مقصد سرمایه
گذاری های نفت و گاز فرانس��ه اس��ت ،پایبند باقی بماند .وی یادآور ش��د
که س��رمایه گذاری های خارجی در حوزه نفت و گاز به اصالح ایران کمک
م��ی کن��د و چنانچه چارچ��وب و قواع��د کار تغیی��ر کند ،ما نی��ز باید در
ارزیابی های خود تجدید نظر کنیم.
انتظار می رود که روند صعودی قیمت های نفت ولو با نوسانات همچنان
تا پایان سال جاری میالدی ادامه داشته باشد.
Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ä·Y ÄÌmÁ |¿§ ÄËZ] Ê·Â ^¯Y ÉZ«M

Ä/] Êf/YÂy{Y{ Ê¿Z/Ì¯ Z¿ Ê¸»Z dËË|» Z] ½YZÌ]M d À Á d¯ Ê¿ÁZ e d¯ ½ZÅYÂy
§ÃZ¼/ Ä/] ®/q ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Ä·Y ÄÌmÁ |¿§ ÄËZ] Ê·Â ^¯Y ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» µZË 50/000/000 ½YÌ» Ä] 609941
Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ¾ËÁ« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 8 Ä^  9609982821800716
»½Â¿Z/« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11:00 dZ 1397/01/19 wÂ
®/Ë \/eY» ½Z/ÅYÂy d/YÂy { Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM
¿xËZ/e Y /a ÃZ/» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ , {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y
¼. {{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ
¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 8 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX» -3715/96

{Y¿ ½Z¬Å{ ZÀÆ – ¾ËÁ« ½ZfÆ

µÁY d]Â¿-µÂ¬À»Ì£ µZ» Ã|ËY» ÊÆ³M

Ê/WYmY Ã|/¿Áa Â/y { {Y{ /¿ { ½Z»¯ ½ZfÆ Éf³{Y{ Ê«Â¬u ¹Z°uY ÉYmY
¯Ê/f^i Ô/a ²/¿Y{ / ½Z»¯ ½ZfÆ Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 9 Ä^  Y Ã{Z4/961746 ÄÔ
`/q d¼/15 Ê« dÆ] ÄqÂ¯ {Z]MÁÌ§ {M Ä] ½Z»¯ ®Ë z]{ «YÁ 1776-4776
{Ä/ ²/¿Y{6½M duZ/» Ä/¯ É{Z/]M Ê/´¿ Äf/ËZ º¿Zy Ä] ª¸ f»yM Ä] Ã|¿Z» [{ Á
·Â/¯ Ê/ËZ»³ Á ÊËZ» ºfÌ ÉYY{ [YÂy Ä ¸§ dÀÌ]Z¯ ®Ì»Y ¦¯,]»f»238½M
¦¬/ Á ÉmM d¸°Y ]»f»10 Ê¿ZÌ Y duZ» Z³ ©] [M ZÌf»Y ÉYY{Á ÉZ³ ÉZz]Á
{ÁM/] Á Ê]ZËY µZË1/700/000/000¢¸^» Ä] Éf³{Y{ Ê¼ ZÀZ¯ Âe Ä¯ ÊÀÅMÌe
®/¸» Y |/Ë{Z] ¾¼/ |/À¿YÂfÌ» |Ëy ¾Ì^·Z Y~· |¿Z] Á§ Ä] Ã|ËY» ªË Y Y Ã|Ë{³
»~¯{ZÆÀ/Ìa Ã|/ËY» ÉY³] Y ¶^« Ze ¾ÌÀr¼Å Á Ã|ËY» ÉY³] Y ¶^« Á5c|» ¥ Â
ÃZ¼/ Ä/] ½Z/»¯ Éf³{Y{ Ã{b [Zu Ä] Ä¯ É{ZÆÀÌa %10¢¸^» ¹Z¼¿Y Ä] Y {Ây |Ëy
¶/ËÂve Ã| Æ» Á Ó d¯Za { {Â¼¿ |ÀÅYÂy{Z É¯» Ê¸» ®¿Z] {¿ 2171293951000
Â/u Z/] 1396/12/16 Ä^À/ZÆq ÄyÂ»11dZ Y Ã|ËY» Ä¸m |ÀËZ¼¿ ¹Z°uY ÉYmY
¿¼Á |/Z] Ã{Y{ {ZÆÀ/Ìa Y ÉeÓZ/] d/¼Ì« Ä/¯ {Â] |ÅYÂy Ê¯ Ã|¿] Á |¬ À» ½Zf{Y{ Ã|ÀËZ
¿cÂ/ { |ËZ¼¿ dyY{a Ã|ËY» ÉY~³] Y a ÃZ» ®Ë Zej¯Y|u Y ÄmÁ Ê¬]Z» |ËZ] Ã{^»Z
¥ |À¿YÂfÌ» ½ZÌZ¬f» ZÀ¼.| |ÅYÂy ^ d·Á{ ¨¿ Ä] ÉËYÁ ¢¸^» Ã|ËY» Ã|¿] ¥Y¿Y
»|Y/mY ¾/ËY Ä/] ®/¸» cZz» Ä ·Z» dÆm |À¿YÂfÌ» Ã|ËY» ÉY³] Á Y ¶^« Á5 c
».|ÀËZ¼¿ Ä mY
-3753/96
»|Ã{Y Ê^·Z - ½Z»¯ Ê«Â¬u ¹Z°uY ÉYmY 4 Ä^  Ë

dÌ°·Z»|À ½Y|¬§ ÊÆ³M

¿]d/^i ¶Ë} Z»³ { «YÁ Ê¸Y 10 Y Ê§ 11334 Ôa ²¿Y| dÌ°·Z» |À Ä°ÀËY Ä
{Â/» ¹Z¼e b.dY Ã| ºÌ¸e Á {Z Ã{Y |¼v» |Ìn» ÉZ«M ¹ZÀ] 420 f§{ 335 Äv¨ Á
Ã| ¶¬fÀ» – º¿Zy/Z«M Ä] – Ä¿Zyf§{ – ÃZ¼ |À ]Y] ÄYÂ·Y » d^i {Â» Y – Y|¬» d^i
©Â/§ d/Ì°·Z» |À Ä¯ dY Ê|» Ã| ©|» Ê¸v» {ZÆfY ±] Á {{ZÀfY Ä] Ã{^»Z¿ dY
¯Å Y~· .{Y|¿ dY{Z] Ä¬]Z Ô»Y f§{ ÊÅYÂ³ ª^ Á Ã|Ë{³ {Â¬¨» ¹Â¸ »Z¿ d¸ ] ¯~·Y
»|Y /a Á 10 c|» ¥ ÊfËZ] |Z^Ì» Ä¸»Z » ¹Zn¿Y ZË Á {Ây{¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ Ê
|À/ZË d/Ì°·Z» |À/ ¶/Y ÄWYY ¾¼ Y {Ây YfY Á Ä mY» ¶v» d^i Ä] ÊÆ³M Zf¿Y
» ¶Y YfY cÂ { ZË Á |¿ YfY ¬» d¸Æ» ¥ ³Y Á |ËZ¼¿ ºÌ¸e "Z^f¯ Ä¸»Z
Ä] Á {Z cY¬» ª^ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y d^i ÃY{Y {Â¿ ÄWYY Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z» |À
»®/¿Z] ¾Å { Z»³ ®Ëf§{ 96/9/13 xËZe Ä] 28339 |À]Y] .{¯|ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f
»¸. {Y{ Y« Ë|£ Ä^  Ê
-3761/¦·Y.¹102
Ä»Y ¾u - Z»³ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW

ÊÀÌÅ É|Ì  Z§Y ÉZ«M Ã|¿YÂyZuY ÊÆ³M

]|/] WY{ Z¼ dÌ§] ÊfYÂy{Y{ Äbe ¶³ Ê»YÆ] Z^ ÉZ«M {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] Ä¸ÌÂÀË
»Ä/Ô¯ Ä/] |¿ÁZ»{ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ®Ë ÃÂu{ ZmYY a Ä¯ Ã{Â¼¿ s» ÄmÁ Ä^·Z
½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Zv· Ä] Ê¯Z dYÂy{ Á ¹ÔY] ZÀ] dY Ê³|Ì dve Á d^i 960661
]|/ËYm Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®/Ë \/eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» {ZÀfY Z] Z¼ ½{Â
¯ÃZ/¼°Ë d/¸Æ» ¥/ ½M Y Z§{ Á Ã{YÁ ¹ZÆeY Ä] Ê³|Ì dÆmZe{{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
dËZ°/ ÂÂ»Y {Ây |Ë|m {M ¹ÔY ¾¼ |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY{ ÊÆ³M ¿ xËZeY
].|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê¿Â¿Z« ¹Y|«Y «Â» Ä] Âu ¹| cÂ{ |ËÂ ¸» ¶»Z¯ Â Ä
-3742/¦·Y.¹1368
|¿ÁZ»{ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ®Ë Ä^  ÌW

|¿§ ÊÀÌu {Y{Y|y ÉZ«M Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

s/m Á [/ {Y/ËY ] ÊÀ^» ÊÀÌu {Y{Y|y ÉZ«M ÄÌ¸ ] ÊfËZ° É|» Ê¸ ÉZ«M Ê¯Z
¼|9609982211801248 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» Ä¼« Z] É
 ^wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i ( ª]Z ÊËYm 102) |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä
¾Ì/WM ½Â¿Z« 115 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10:00 dZ 1397/01/20
{|/ËYm Y Ê/°Ë{ d/]Â¿ ®/Ë \/eY» ºÆf/» ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] É¨Ì¯ Ê{Y
¯ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
»/Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á{ Á {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
.{{³
-3741/¦·Y.¹1365
»½ZfÆ Éf³{Y{ 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  ÊÀ

{»ÉZÌfz] – (ª]Z ÊËYm ÃZ³{Y{ 102 Ä^ ) |¿ÁZ
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مدیرعامل شرکت ملی نفتکش:

میز خبر

تجسس پیکر جانباختگان سانچی در عمق
 115متری دریا

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت :در حال
حاضر جعبه سیاه نفتکش س��انچی در اختیار سازمان
بنادر قرار گرفته و عملیات تجس��س پیکر جانباختگان
این حادثه در عمق  115متری دریا ادامه دارد.
به گزارش ایرنا ،س��یروس کیان ارثی در حاش��یه
مراسم ورود پیکر سه تن از جانباختگان این نفتکش در
ف��رودگاه امام (ره) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
شدت انفجار و آتش س��وزی نفتکش سانچی به حدی
ب��وده که وضعی��ت ظاهری این نفتک��ش را تغییر داده
است ،با این حال عملیات تجسس ادامه دارد و غواصان
در تالشند برای پیدا کردن پیکر سایر سرنشینان به هر
نحوی که شده وارد کابین های نفتکش شوند.
کی��ان ارثی با اش��اره به وضعیت بیم��ه خدمه این
کش��تی نیز اظهار داش��ت :هر یک از شرکت های بیمه
گر کشتی نفتکش و فله بر چینی در حال بررسی علت
وقوع این حادثه هس��تند و تا زمانی که اطالعات جعبه
سیاه استخراج نشده باشد نمی توان در مورد مقصر این
حادثه اظهار نظر کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه مش��اوران بین الملل��ی نیز در
حال بررسی س��انحه هس��تند و به محض اعالم نتایج

اطالع رس��انی خواهد شد ،اظهار داشت :جعبه سیاه در
اختیار چهار کشور ذینفع قرار گرفته که با جمع بندی
مصاحبه های خدمه کش��تی فله بر چینی در این مورد
اطالع رسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس اظهارات مقامات مسئول
در این زمینه بازخوانی اطالعات جعبه سیاه  3ماه طول
می کشد ،گفت :با این حال چنانچه زودتر اطالعات این
حادثه اعالم ش��ود در این زمینه اطالع رس��انی خواهد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

ایران آماده صادرات گاز به کشورهای همسایه است

شد تا مردم و خانواده های جانباختگان در جریان قرار
بگیرند.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران تاکید کرد:
تم��ام ت�لاش ما تامی��ن ح��ق و حقوق خان��واده های
جانباختگان این حادثه طبق قوانین بین المللی است و
تاکن��ون تمام هزینه های مربوط به انجام آزمایش های
«دی ان ای» و انتقال پیکرها به کش��ور توسط شرکت
بیمه گر تامین ش��ده و ش��رکت ملی نفتکش در تالش
است که بیمه سرنشینان نفتکش سانچی طبق قوانین
بین المللی به خانواده های آنان پرداخت شود.
وی با اش��اره به اهمیت جلوگیری از نشت محموله
نفتکش سانچی به دریا گفت :عملیات تجسس همچنان
ادامه دارد و غواصان در ش��رایط بسیار سختی توانسته
اند بخش��ی از مخازن سوخت کش��تی را که نشت می
ک��رد ،مهار کنند ت��ا از آالیندگی بیش��تر دریا در این
منطقه جلوگیری شود.
پیکر سه تن از جانباختگان حادثه نفتکش سانچی
پ��س از ورود به تهران ،با حضور خان��واده های آنان و
مقامات مس��وول در فرودگاه امام خمینی (ره) تشییع
شد.

رئیس هیأت داوری با تأکید بر محرمانه بودن سفارشات توتال ،

توتال درحالارزیابیشرکتهایایرانیاست

رئیس هیات داوری اس��تصناء گف��ت :هنوز توتال
مش��خص نک��رده در چه بخش��ی از تجهی��زات ایرانی
اس��تفاده میکند ضمن اینکه قراردادهایی که سفارش
دادهاند محرمانه است.
رضا پدی��دار در گفتوگو با ایلن��ا درباره مذاکرات
س��ازندگان داخل��ی با ش��رکت توت��ال اظهار داش��ت:
فع�لا توتال ش��رکتهای داخلی را ارزیاب��ی میکند و
تاکنون  80ش��رکت س��ازنده داخل��ی را ارزیابی کرده
است.
وی افزود :این شرکت فرانسوی برخی اما و اگرها را
مطرح کرده مثال گفته باید شرکتها حسابرسی شوند،

اس��تاندردها را رعای��ت کنند و گواهینام��ه بین المللی
بیاورند اما هنوز کار شروع نشده که بگوییم از تجهیزات
سازندگان داخلی استفاده کرده یا خیر.
رئی��س هیات داوری انجمن س��ازندگان تجهیزات
صنعت نفت تصریح کرد :اینکه بگوییم توتال قصد ندارد
از تجهیزات س��ازندگان داخلی اس��تفاده کند ،صحت
ندارد ،این ش��رکت فعال در حال بررس��ی است و هنوز
نظر نهایی را اعالم نکرده است.
وی تاکید کرد :تا این لحظه از هیچ مقام مس��ئولی
در توت��ال و یا ش��رکت ملی نفت نش��نیدیم که توتال
ش��رکتهای ایرانی را کنار گذاش��ته و از ش��رکتهای

ÄÌËYmY

»– [M ½Z»Z/ ½Z/]ZÌy – ÄËÌ/» – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,Y|y] :|¿§ ,Ã{Y ²Ì] Ã¼u :Ä· ¹Â°v
¯:Ê¿ZÀ] , ¾Ìu :|¿§ , É{ZÆfY {ÁY{ :ÄÌ¸ ¹Â°v» – 6 |uYÁ – 67 Ôa – Ê¿Zv^ ÄqÂ
»9610090231502645 ÃZ¼ Ä] º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v» – ½Z°¼·Y µÂÆn
d¸°Ì/ÂeÂ» Ôa ®§ Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609970231500570 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ Á
]ÊËZ¼ÀÅY d¿ÁZ » Ôa ËÂ e ¯» Z^¿Y Ä] ½M ¶ËÂve Á 319 ½YËY 69915 Ê»Zf¿Y ÃZ¼ Ä
¹Â°v» .|Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ã|Æ Ä] ÊËYmY ÉZÅ ÄÀËÅ dyY{a – Ê»Zf¿Y ÉÁÌ¿ Ê³|À¿Y Á
¸Ã{Z/» ) {Y~³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ
|/À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34
¯Ä/ÌËmY {Z/¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä
¿|Á µÂ/¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y
cZ/Â» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£
»Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z
¯d/Æ§ /Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä
¿¬¶ ÉYÂ/{ s/ Y ¶/^« µZ/ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á
Ä/· ¹Â/°v» d/YÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY
]¹Â/°v» ÉY{{Â/y -4 ( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê» dY{Z
¸Y d/¨Å Ä/m{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ
{ ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 16 Ã{Z» Á Y ¹ © 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa
»ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
¯Z/Ë / Ä/m{ É/Ë e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä
ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm
»É{YM {Â/ Ä/ËYY Á Ê/ d/¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
»¹Â/°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v
¸( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ
{-3257/153089
»|½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 150 Ä^  f§{ Ë

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
¾Ìu |¿§ É{mÁ] ½ZË{Â³ ½Ì] ÉZ«M

Ã|/¿YÂy d/Ì§ Ä] ÊfYÂy{Y{ É¼« É{ZÅ Á Ê¿Z¼Ì¸ Z d·Z¯Á Z] Ê¬f» ÃÌ¿ º¿Zy ½ZÅYÂy
²¿Y|/ Y ²/¿Y{ Ä/ Ê¼/ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy Ä] É{mÁ] ½ZË{Â³ ½Ì] ÉZ«M
Ä/·Z¯Â·Y ª/u Á Ê/{Y{ cYZ/y [ZfuY Z] ½YÆe 7 z] ®Ë Ä « 4528/18 Êf^i Ôa
155 Ä^  9609980232000732 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ¶Ì¯Á
{wÂ/» Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ½Y/Æe Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/30 dZ 1397/01/26
{{ d/]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y
Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë
{§d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á
{-3256/153085
»(Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 155 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ¼fn

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ZÌ¸ |¿§ ½ZÌ¼eZu ¾Ìu ÉZ«M

Ä] ½ZÌ¼eZu ¾Ìu ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê¿ZzË|Æ» ÊËZfÁ Ä¼Z§ º¿Zy ½ZÅYÂy
ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ®¸» Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy
½Y/Æe Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  9609980231500445
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10/00 dZ 1397/02/22 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
»d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy
Ê¿Z/i Äz/¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a
{.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
{-3258/153106
»(Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ¼fn

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Z Ä¿ZÌ» |Ì  ,Z Ä¿ZÌ» ÁM º¿Zy

,Z/ Ä¿ZÌ» ÁM º¿Zy Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ½YÆe [£ dËË|» ¾°» ®¿Z] ½ZÅYÂy
 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Z Ä¿ZÌ» |Ì
½Y/Æe Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  9609980231500733
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10/30 dZ 1397/01/27 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
»d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy
Ê¿Z/i Äz/¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a
{.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
{-3259/153101
»(Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ¼fn

{Y» ÊZ« ¾ËÁa Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne Ä] tËYÂ· µ{Z^e ÄËZyY ¡Ô]Y ÊÆ³M

{ ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Ä/] d^/¿ ÊÀÌ/u ÊmZ/u ¾/u ÉZ/«M ÊÅYÂ/y ¿|/Ë|ne Ây
Ê/Æ³M ¾/ËY /¿ xËZ/e Y Á Ã{ d¸Æ» ¥ {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] 9609970232000985
Ä/r¿ZÀq Á Ä mY» ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ~yY dÆm
/]Y] cÂ/ ¾ËY Ì£ { .|ÌËZ¼¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] Ê^f¯ Â Ä] Â¯~» ¥ |ËY{ ÊzZa
«.| |ÅYÂy µZY ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] \Ìee ¾Ì¼Å Ä] Ã|¿Áa ½Â¿Z
{-3254/153082
»|½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 155 Ä^  Ë

خارجی استفاده می کند.
پدیدار خاطرنشان کرد :ما در بخش  10گروه کاالی
اس��تراتژیک ،تجهی��زات ،تجهیزات برقی و ش��یرآالت
توانمند هستیم ،بخشی از  10قلم کاالی استراتژیک را
خودمان میتوانیم بسازیم و بطور کلی در پروژه فاز 11
توتال به طور میانگین میتواند  70درصد تجهیزات را
از ساخت ایران استفاده کند.
وی یادآور ش��د :هن��وز توتال مش��خص نکرده در
چه بخش��ی از تجهیزات ایرانی استفاده میکند ضمن
اینک��ه قراردادهای��ی ک��ه س��فارش دادهان��د محرمانه
است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت :ایران آماده صادرات گاز
به کشورهای همسایه و افزایش مقدار فروش به مشتریان کنونی است.
حسن منتظر تربتی ،درباره روند صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه
به ش��انا گفت :صادرات گاز به بغداد از نقطه نفتش��هر بیوقفه ادامه دارد و
همانطور که پیش از این اعالم ش��ده ایران آماده صادرات گاز به بصره است
زیرا گاز تا مرز شلمچه رفته و تنها در انتظار ورود به خاک عراق است.
وی افزود :شبکه انتقال گاز به بصره بهزودی کامل میشود ،سختی کار
مانند احداث زیرگذر از بس��تر رودخانه از دالیل طوالنی شدن مدت ساخت
این شبکه به شمار میآید که در آیندهای نزدیک پایان مییابد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ،با تاکید بر اینکه زیرساختهای
ص��ادرات گاز به عراق آماده اس��ت ،اظهار کرد :ب��ا بهرهبرداری کامل از خط
ششم سراسری انتقال گاز ،مقدار صادرات گاز به عراق از کریدور غرب کشور
به ظرفیت کامل میرسد.

مشکل استفاده از کارتخوان در جایگاهها
حل میشود

ریی��س اتحادیه جایگاهداران س��وخت از آغاز و ادام��ه مذاکره بین این
اتحادیه و بانک ملت برای برطرف کردن مش��کل اس��تفاده از کارتخوانهای
این بانک در جایگاههای سوخت خبر داد.
بیژن حاج محمدرضا در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه مشکل پیش
آمده بین اتحادیه جایگاهداران سوخت و بانک ملت هنوز برطرف نشده و این
بانک به تعهدات خود عمل نکرده است گفت :البته فعال قرار شد در جایگاهها
از دستگاههای کارتخوان بانک ملت استفاده کنیم و از مردم وجه غیر نقدی
نیز پذیرفته میشود.
وی اف��زود :البت��ه در این راس��تا مذاکرات��ی بین بانک مل��ت و اتحادیه
جایگاهداران صورت گرفته که فعال نتیجهای نداشته است اما به محض اینکه
به نتیجه رسید ،اعالم خواهیم کرد.

متوسط تولید بنزین کشور به حدود  78میلیون
لیتر میرسد

با راه اندازی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس متوسط تولید بنزین
ی رسد.
کشور به حدود  78میلیون لیتر م 
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت س��تارهخلیجفارس در
مراسم آغاز به کار فاز دوم این پاالیشگاه گفت :با توجه به طراحی اولیه این
پاالیشگاه که  360هزار بشکه تصفیه میعانات گازی است ،به تولید  240هزار
بشکه نفتا دست یافتهایم.
محمد علی دادور افزود :با آغاز بهره برداری از این فاز تولید نفتگاز کشور
هشت میلیون لیتر افزایش یافت که با استاندارد یورو  5تولید میشود.

{Ä»Z¿{Y

ÃZ¼/ ÊËZ/Æ¿ ºÌ¼/e (ª]Z/ Ê/ËYm 1087) ½Y/Æe |/» |ÌÆ/ ÊËZ/« /¼fn» Á{ É/¨Ì¯ ÃZ/³{Y{ 1087 Ä^ / 9209982913100237 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa
ÊWYÂ/· ÃZ/Àa c/ ZÀÆ» º¿Zy .2 – 12 |uYÁ 6 ZË Â¸] Ê]£ ºfÅ [M ½Z»Z ÄÌ¼Ì°u ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ÉÂÂ» Z ÉZ«M .1 :cZ° 9609972167001278
§¿| ^|Ê¿Z/¿ Ä/] ½Z¼¸/ |¿§ ÊÀÌu cY{Z ÃZf º¿Zy .3 – 9 |uYÁ 5  2 Ê] Â¸] |Ì»Y ½Z¼fyZ Ã|Ì¼Æ§ |ÌÆ w 4 Ä¸v» 2 Z§ – Ë{a Ê¿Z¿ Ä] ×Y
Ê¿Z¿ Ä] ^¯Y |¿§ Ã{Y Ê¸« Ä·YÂ¿ ÉZ«M d·Z¯Á Z] ºÌÅY]Y |¼v» |¿§ Ê^Ìy YÅ º¿Zy .4 – 9 |uYÁ 78 _ ¾Ë Á µ{Z ¾Ì] Ê]£ 196 w 3 Ä°¸§ Zb¿YÆe
»{Z/]M ¾/u sY|» ÓZ ÉZ«M .2 ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Ê°À¸¯ ÉÆb ½YÆ» ÉZ«M .1 :¾Ì¼Æf» – 32 _ ²¿³ ½ZnËÓ YÅ Ã{Zm ¶»M – ½ZnËÓ – ½Y|¿Z
§¿| »ÉY{^ÅÔ¯ :¹ZÆeY – |¿ÁZ»{ ½Y|¿ ÊfY{Z] Ê¿Z¿ Ä] |¼v

ÃZ³{Y{ ÉY

]¼dËZ° ÂÂ» Ã|¿Áa ¹Á{ |¸m 113  94/11/17 ÄyÂ» 94-1856 ÉZÅ ÃZ¼] Ë{a ½ZfÆ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ dYÂy¨Ì¯ Ã¬§ ZÆq \mÂ
|/¸m 85  s] dYÂy¨Ì¯ ,Ã|¿Áa ¹Á{ |¸m 92  ÊÀÌu cY{Z ÃZf º¿Zy dËZ° ÂÂ» 94/7/23 ÄyÂ» 94-1125 ,ÊWYÂ· ÃZÀa c ZÀÆ» ZÆ¼¿Zy
ÉZ/«M d/·Z¯Á Z] Ê^Ìy YÅ º¿Zy dËZ° ÂÂ» Ã|¿Áa µÁY |¸m 102  s] 95/1/18 ÄyÂ» dYÂy¨Ì¯ ,ÉÂÂ» Z |Ì ÉZ«M dËZ° ÂÂ» µÁY
¿lÀ/a Á ÃZ/nÀa ¢/¸^¼] µÂ/ n» |À/ Y Ã{Z¨fY Á ¶ m Á Ì£ µZ» µZ¬f¿Y Ä] dY ºÆf» 1363 |·Âf» ºÌu |¿§ Ê°À¸¯ ÉÆb ½YÆ» -1 ½Z¼Æf» ,Ã{Y Ê¸« Ä·YÂ
»Y/Å º¿Z/y Y ½Z/»Âe Y/Å |ZÆq Á ½ÂÌ¸Ì»  Á dÌ] ¢¸^» ÊÀÌu cY{Z ÃZf º¿Zy Y ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì»  Á ¶Æq ¢¸^» ,ÃZÀa c º¿Zy Y ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì
Y/« Â/y ¾/ËY { /Ì¿ Y/{Y{ { Á Ã{Â/¼¿ dËZ ¹ÔY ¹m ÊÂy Ä^Àm d]Z] Y Ã{^»Z¿ Ä¯ ÉÂÂ» º¿Zy Y ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» d¨Å Á Ê ¢¸^» ,Ê^Ìy
»,/Ì£ µZ/» Á/§ ªË Y ÉY{^ÅÔ¯ { d¯Z» Ä] dY ºÆf» 76/2/7 |·Âf» |¼v» |¿§ {Z]M ¾u sY|» ÓZ ÉZ«M -2 dY Ã{Â¼¿ {Z \Ì¬ e Ê§Â«Â
]|Za ÁÂ¯ d¯ 11 Z§ { «YÁ Ë{a |Ë|m Æ ½Y¼ d¯ Y ½Z¼eZaM |uYÁ ®Ë Æ» ¾°» ZÌf»Y \uZ Ê°À¸¯ ÉÆb ½YÆ» ÉZ«M Ä¯ s ¾Ë
]¸,Ê/^Ìy º¿Z/y Ä/] 92/2/16 wÂ/» 8999 ,ÉÂ/Â» ÉZ/«M Ä] 92/8/27-2089 ÉZÅ Ä»ZÀf·Z¯Á Ê Y Â¯~» ZÌf»Y Ä¯ Ã{Â] ]»f» 86/8 Yf» Z] 1B 119 Â
Z§ { ¾°» ZÌf»Y |Ëy |« dY ÄfY{ ½ZÌ] Ì¿ ÃZÀa c º¿Zy .dY ÄfyÁ§ ½Zy|¼v»Z«M ÃÁZ¯ ÉZ«M Ä] 91/8/16-2448 ,ÊÀÌu º¿Zy Ä] 94/2/24- 60438
ÉZ/«M ÄÌ¸ {Ây dËZ° Ây { ÊÀÌu Á ÃZÀa c ZÅ º¿Zy dY Ì£ Ä] ª¸ f» Ä¯ |¿Y ÄfyÁ§ ¾» Ä] Y 11 Z§ ¾°» ZÌf»Y Ä¯ ¹| ÄmÂf» Y| ] ºfY{ Y 5
ZÌf»Y ÄfY{ |« ÉÆb ÉZ«M .dY ÄfY{ ½ZÌ] {Ây Y Z§{ { Ì¿ ºÆf» Ã{Â] cÔ»Z » ¾ËY ]Y Ô»Y ÁZ» ½YÂÀ ] ½ZËY |¿Y ÄfY{ ½ZÌ] {Z]M ¾u sY|» ÓZ
»Z/Æq ¢/¸^» Ì¿ ÃZ´À] ½M ¹{¯ Ê§ » É´Ë{ ÃZ´] Ä] Y ZÌf»Y Á ºf§³ ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Ã{ Ã|ÀÁ§ Y |Á¨] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Á{ Á Ê ¢¸^¼] d¼Ì« Ë Y {Ây ¾°
»Ã|ÀÁ§ Ä] Y ÉÁ ¬§ ¹Y ÄfY|¿ ÉY Ä¸yY|» Ì¿ ÃZÀa c º¿Zy Ì] Ä] mY dyÁ§ ÊÀÌu º¿Zy Ä] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì»  Á ¶Æq ¢¸^¼] ZÌf»Y Á d§³ ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì
» §dËZ°/ – Ã{Z ÉZÅ dYÂy¨Ì¯ – Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ dY ÄfyÁ§ Ê¯Z Ä] Y É´Ë{ ZÌf»Y Ê¸ m {ZÀY Z] Ä¯ ¹| ÄmÂf» Y| ] ¹{¯ Ê
Á ½Z/¼Æf» Ä] ÊfyY{a ÃÂmÁ Á {ÂÆ c{ZÆ Ä] ÄmÂe Z] Á Ë{a |Ë|m Æ ½Y¼ d¯ ¹Ô fY xZa É{ZÀfY ÉZÅ Ä»ZÀf·Z¯Á Á Ã| ¹Zn¿Y cZ¬Ì¬ve – cZ°
|µÁY ¦/Ë{ ºÆf/» ÉÂ/ Y Ì£ µZ» Ê·Z¬f¿Y ÉZÅ Ã] [Z°eY |Z] Ê» ª]Z 91/8/16 ÄyÂ» Ì] Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] Á ÃZ³{Y{ Ê³|Ì cZ¸m { ½ZÂu ¹
ÊÀÌ/u º¿Z/y dËZ° Ä] mY {Z]M ¾u sY|» ÓZ ÉZ«M ¹Á{ ¦Ë{ ºÆf» ÉÂ Y Ì£ µZ» µZ¬f¿Y { d¯ ¹ZÆeY Á cZ° ÄÌ¸¯ dËZ° Ä] mY ÉÆb ÉZ«M
»µÁY ¦/Ë{ ºÆf/» ÉY{/^ÅÔ¯ Á Ôf/yY Á LZeY ¾Ì^°e» cYZn» |Ë|e ½Â¿Z« 1 Ã{Z» Á Ì£ µZ» µZ¬f¿Y Ä] mY ½Â¿Z« 1 Ã{Z» Ä] Y|Àf» ÃZ³{Y{ Á dY v
^/u µZ/ ®Ë ¶¼ve Á Â¯~» s] cZ° Ä] µZ» { Á ^u µZ d¨Å Ã¬§ Ä ¶¼ve Ä] ÃZÀa c Á ÊÀÌu ,Ê^Ìy ZÅ º¿Zy dËZ° d]Z] Y ÉÆb ÉZ«M
]cYZ/n» ½Â¿Z/« 134 Ã{Z/» ÉY/mY { Ä/¯ |ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» d·Á{ ©Á|À ªu { É|¬¿ ÉYm µZË ½ÂÌ¸Ì» lÀa Á ÃZnÀa dyY{a Á ÉÂÂ» ÉZ«M dËZ° d]Z
º¿Z/y µZ/» {ÁÁ ^/u ºÌ/¿ Á µZ/ Á{ ¶/¼ve Ä] Ì£ µZ» µZ¬f¿Y { d¯ ¹ZÆeY d]Z] Ì¿ sY|» ÉZ«M |Z] Ê» YmY ¶]Z« |Y ¹m Z§ 1392 [Â» Ê»ÔY
Ã{Z» Ä] Y|Àf» ºÆf» Ê¿YÂm Ä] ÄmÂe Z] Ä¯ |ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» d·Á{ ©Á|À ªu { É|¬¿ ÉYm ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì»  Á ¶Æq dyY{a Á ´Ë{ ºÆf» d¯Y Z] ÊÀÌu
Ä°ÀËY Ä] ¿ µÂ n» |À Y Ã{Z¨fY Á ¶ m ] ÊÀ^» ÉÆb ÉZ«M ¹ZÆeY Ây { .|]ZË Ê» ¶Ì¸¬e ¦¿ Ä] É|¬¿ ÉYm cYZn» Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 18 Á 37
{ .{{/³ Ê/» {Z \Ì¬ e À» Y« Ây ¾ËY { Á |¿Y{ Ê¼¿ ¶¬f» Ä¿Z»n» ½YÂÀ |mYÁ Y¿M dY Ã{Â] Ì£ µZ» Á§ { Ê^¸¬e cZÌ¸¼ ºÆf» cZ»Y|«Y ¾ËY
ÉY/] ½Z/ËY Ä/°ÀËY Ä] ¿ Á ºÆf» tË Z°¿Y Ä] ÄmÂe Z] ÃZÀa c º¿Zy dËZ° ÂÂ» Ì£ µZ» µZ¬f¿Y { d¯ ] ÊÀ^» {Z]M ¾u sY|» ÉZ«M ¹ZÆeY Ây
Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .{{³ Ê» {Z dWY] ] º°u ÊZY ½Â¿Z« 37 ¶Y Ä] Y|Àf» Á dÌ¿ v» Ã] Â«Á dY Äf§´¿ ÊÆmÁ Á Ã{Â¼À¿ |¬ À» ÉY Ä¸»Z » Ê¯Z
.|Z] Ê» Ä^  ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 c|» ¥
{-3177/¦·Y.¹71464
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{Ä»Z¿{Y

É|/Ì¼u ¾Ì/u ÉZ«M .1 – 9609972167001240 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z ÊËYm 1087) ½YÆe |» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1087 Ä^  9409982151000918 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»– Æ/¿YËY ½Z]ZÌy – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] cY] |¿§ ÊÆ¸·Y LZ YÂÌ º¿Zy d·Z¯Á Z] ,ºÆf» Á Ê¯Z {YÆ] |¿§ É^¯Y ¾ÌÅZ ÉZ«M .2 – 12 Â¸] ¾Ìu ¹Z»Y Æ ÊËZ]Z] ½Z]ÂeY ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ,ºÆf
Ê¼ Ä¿YÁa ½Á|] Ê³|À¿Y .2 Ê³|À¿Y ¥{Ze iY ] É|¼Ì£ Ê¿|] Ä»| {YËY .1 :ZÅ ¹ZÆeY – 4  10 |uYÁ 30 Ôa – ÆÂ¿ ½Z]ZÌy

ÃZ³{Y{ ÉY

]¼ÄÀv/ Y Y/§ Á Ê³|/À¿Y /»Y { ÊZ/ÌfuY Ê] Y ÊZ¿ É|¼Ì£ Ê¿|] Ä»| {YËY Ä] dY ºÆf» 1345 |·Âf» Ê¸|¼v» |¿§ É|Ì¼u ¾Ìu ÉZ«M ½YÆe 4 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ dYÂy¨Ì¯ \mÂ
d¼/ Ä/] Y ¹Z/´ÀÅ ½Z/]ZÌy d¸°Ì/ÂeÂ» Z/] dY Ã{Â¼¿ ½ZÌ] Ê¯Z Ä¯ s ¾Ë|] 94/5/6 ÄyÂ» { ÊÆ¸·Y LZ YÂÌ º¿Zy d·Z¯Á Z] É^¯Y ¾ÌÅZ ÉZ«M d¸°ÌÂeÂ» \¯Y Ä] d^¿ ¥{Ze
¹|/ d/¸ ] |ËYa Á{Ây Ã|À¿Y Ì¿ cZ§{Ze ZÀZ¯ ÄË¿ \u {Â¼¿ ¥{Ze ¾» Z]  da Y 44 ½YËY 59É545 Ê»Zf¿Y ÃZ¼] |ËYa ÉÁ{Ây Z] ºÆf» Ä¯ ¹{Â¼¿ Ê» Ê µÔ¬fY ÃYZÆq
a Ê·Á {Â¼¿ ¾» ¶ËÂve 93  2764785 ÃZ¼] Y {Ây h·Zi z Ä»Z¿ Ä¼Ì] Á{Ây cZ¯ ½ZfZ¼Ì] { {Ây ¹ZÆeY Ë~a Z] ºÆf» Á (Ã|¿Áa 29) dY Ã| ¹ÔY ¬» Ê§Z¯ Ä¸Z§ dËZ
Á Á{Ây cZ¯ ¶Y {ÂmÁ – {ÂÆ c{ZÆ – Ê¿Â¿Z« Ê°a ÄË¿ – cZ§{Ze ZÀZ¯ ÄË¿ – Ê¯Z dËZ° Y{Y{ dYÂy¨Ì¯ Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ dY Ã| ÉYÂf» ½M Y
]¼ÄÀv/ Y Y/§ ¦/Á ½Á|/] Ê¯Z/ cYZÆY Ä] ÄmÂe Z] Á Ê]Zf¿Y Ã] [Z°eY ,¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ÃZ³{Y{ Á Y{Y{ Ê³|Ì cZ¸m { ºÆf» Âu ¹| Ä] ÄmÂe Z] Á Ê¯Z {§ ºÆf» Ä»Z¿ ÄÌ
Ä/Ë{ |/{ Ã{ -1 :|/ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» Ê¯Z ªu { ¶Ë} cZË{ dyY{a Ä] 1392 [Â» Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 710 Á 647 – 559 – 449 – 448 {YÂ» Ä] Y|Àf» Y Ã{^»Z¿ Á Äf¿Y{ v» ¥{Ze
d/]Z] %0/5 |{ ºÌ¿ -3 Ê´f° ¶v» ¥ZY ¹¿ kÂ¿ \ÌM Y d]Z] %5 ÄË{ |{ lÀa -2 dY Äf§ZË ¹ZÌf·Y Ê^ YÂ ½Á|] Á \¸» Âv¿ Ä] Ä¯ É¼¯ ¹Â ÃÆ» Ê´f° d]Z] %10
Ã{^»Z¿ 1312 [Â» Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 86 Á 83 Á 66 {YÂ» Á cYË e z] Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 717 Ã{Z» Ä] Y|Àf» ÃZ³{Y{ ,Ì¿ Ã] Ê»Â¼ Ä^Àm d]Z] dY ÉZa ©Z ¹Y|« ÄZu duYm
d¸°Ì/ÂeÂ» Z] Ä¿YÁa ½Á|] Ê³|À¿Y ] ÊÀ^» (Ã|¿Áa Ê¯Z) {YÆ] |¿§ É^¯Y ¾ÌÅZ ÉZ«M ¹ZÆeY Ây { .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» d·Á{ ©Á|À ªu { É|¬¿ ÉYm µZË ½ÂÌ¸Ì» dÌ] dyY{a Y
{¾Ì » {YÂ» { ½M ¥» Á d·Á{ ÉZÅ|»M{ Y Êy] µÂÁ ½Â¿Z« 3 Ã{Z» 1 |À] Á 723 Ã{Z» Ä] Y|Àf» Á Äf¿Y{ v» Y Ê]Zf¿Y Ã] [Zf¿Y ½ZËY tË Y«Y Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y
¿ÊÅYÂ/yYÁ ¶/]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 c|» ¥ Á Ê]ZÌ£ É|Ì¼u ¾Ìu ÉZ«M ºÆf» Ä] d^¿ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» d·Á{ ©Á|À ªu { É|¬¿ ÉYm µZË ½ÂÌ¸Ì» Ä dyY{a Ä] Y Ã{^»Z
{ .|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á 20 c|» ¥ Á ÉÂu É^¯Y ¾ÌÅZ ÉZ«M Ä] d^¿ Á Ä^  ¾ËY
{-3180/¦·Y.¹71467
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