
این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، ساخت 
و تأمین تجهیزات سیســتم Wet compression دو واحد گازی V94.2 نیروگاه 

سیکل ترکیبی ایسین به صورت EPC اقدام نماید.
لذا از شــرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
 WWW.setadiran.ir مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس
مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 1/000/000 ریال )یک میلیون ریال( بصورت الکترونیکی 
از تاریــخ 1396/12/22 لغایت 1396/12/29 اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را 
دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه 
پیشــنهاد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، الزم اســت در 
صورت عدم عضویت قبلی شــرکتها در ســامانه فوق مراحل ثبت نام در ســایت مذکور 
انجام و نســبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنًا شرکت کنندگان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 6-07633613775 داخلی 829 تماس 

حاصل فرمایند.

توضیحات:
1- مدت زمان اجرای کار: 3 ماه شمسی

2- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار 3/720/000/000 ریال )ســه میلیارد و 
هفتصد و بیست میلیون ریال( که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی 

به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
3- دســتگاه نظارت دفتر فنی تولید شــرکت تولید نیروی برق بندرعباس می باشد و شرکتهای 

متقاضی می توانند در خصوص سؤاالت فنی خود با داخلی 826 و 824 تماس حاصل فرمایند.
4- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

5- آگهی ما در ســایتهای پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir و ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت www.setadiran.ir بخش »مناقصه« قابل مشاهده می باشد.

شناسه آگهی: 157291          شناسه نوبت چاپ: 174660

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

روابط عمومی و امور بین الملل
 شرکت تولیدنیروی برق بندرعباس

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی 

دومرحله ای شماره 01/م/97

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی 

جامعه نســبت به مخاطرات محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و 

حفــظ حیات بر روی کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات 

محیطی و توســعه پایدار- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، 

در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجــرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات محیطی - انتشــار کتب و نشریات 

علمــی به صورت ماهنامه و یا فصلنامه- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی 

در ســطح ملی و بین المللی بین محققــان و متخصصانی که به گونه ای با 

مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه کردن فرهنگ پاسداشــت 

محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست محیطی به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی جوامع علمی از طریق 

بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری زیست محیطی- 

برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، ســمینار، کنگره، کارگاه، جشنواره 

و نمایشــگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی در 

زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 

دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 

پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره 

مجــوز 57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشــور 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 

ولی عصر- کوچه شــهید محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز 

به آفرین- پالک 34- ســاختمان به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد 

پستی 1593856857 سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000/000 ریال 

می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای غالمرضا نبی بیدهندی 

به شــماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد زارع نیســتانک به شــماره ملی 0067095402 دارنده 10/000/000 

ریال سهم الشرکه آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 دارنده 

940/000/000 ریال سهم  الشرکه آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی 

1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای سیروس شفقی 

به شــماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 10/000/000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدحســین پاپلی یزدی به شماره ملی 4430411921 

دارنده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای غالمرضا نبی 

بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 به سمت مدیرعامل آقای 

اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای ســیروس شفقی به شــماره ملی 2753307970 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشــیدی به شماره ملی 4172000071 به 

سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره 

ملی 4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک 

مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس 

اصلی و علی البدل: محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان 

بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/8/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد اســمعیل موســایی داریان به کد 
ملی1728631191 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، آقای حجت 
شعبانی ناش به کد ملی 0074095080 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضــا و آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 0054797780 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از اعضاء 
با مهر شرکت و اوراق، مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و در غیاب ایشــان یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
نوشینه سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه ملی 10101764347

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزوین در نظر دارد مورد مشــروحه ذیل را بر 
اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 96 و از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/12/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/1/8 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/1/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/1/19
آخرین مهلت تحویل پاکت)الف( به صورت حضوری: ســاعت 14 روز شنبه 

مورخ 1397/1/18 به آدرس ذیل می باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین- 
انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره 

پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028تماس حاصل نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

1- احداث راه دسترسی چشمه آبگرم یله گنبد با مبلغ برآورد 24/558/388/805 ریال 
و مبلغ تضمین 1/230/000/000 ریال

آگهی مناقصه شماره 96/11 )نوبت اول(
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر 
دارد مناقصه مشــروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضــوع مناقصه: تامین مصالح و تجهیزات به همراه اجرای حفاظت کاتدی 
خط لوله فــوالدی چاههای نیان به تخت و قلعه قاضــی به همراه تامین و 
PC تجهیز و حفاظت کاتدی دو ایستگاه دیگر مطابق با نظر کارفرما به روش
مبلغ برآورد اولیه: 5/653/751/682 ریال )پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و 

هفتصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و هشتاد و دو ریال(.
)اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه 

اسالمی تامین می گردد(
مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: 283/000/000 ریال )دویست و هشتاد و سه 

میلیون ریال(.
رتبه و رشته مورد نظر: 5 رشته تاسیسات و تجهیزات

مبلغ خرید اســناد: مبلغ 2/000/000 ریال به شــماره حساب سپهر 0102934990003 
بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 12 تاریخ 96/12/27 تا ساعت 15 
تاریخ 97/1/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 97/2/2 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 مورخ 97/2/5

محل بازگشایی: ســالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک 
نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است.
امتیاز کیفی الزم: پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و 

احراز حداقل امتیاز الزم)65( بازگشایی خواهد گردید.
پیشــنهاددهندگان موظف می باشند اســناد مناقصه را از ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصــه مدارک الزم شــامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صــورت فایلهای pdf در 

سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد 
مناقصــه و ارائه پاکت هــای الف و ارزیابی کیفــی آدرس: بندرعباس- بلــوار ناصر- جنب 
بیمارســتان شــریعتی- شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان)امــور قراردادها( تلفن: 
 87-86-33350582 ســایت اینترنتی شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به نشانی

 WWW.Abfa Hormozgan.com اطالعات ســامانه ستاد جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه: مرکز تماس تهران 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768. 

شناسه آگهی: 15453 شناسه نوبت چاپ: 174881

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
سهامی خاص

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

سال هفتادو ششم   شماره 21869   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 26 اسفند 1396   28 جمادی الثانی 1439    17 مارس 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

نوش و نیش 
تغییرات در آمریکا

تعطیلی 
کارخانه ها

یعنی 
ایجاد اشتغال؟!

رهبر انقالب در دیدار خبرگان تاکید کردند

شرط تحقق وعده های الهی
پایبندی مسئوالن به تقوا و دوری از اشرافی گری

* آنفلوآنزای حاد پرندگان مهار شد.

* خبرگزاری تسنیم مطرح کرد؛ تخصیص ارز مبادله ای 

برای فشفشه و ترقه.

* جمعیت ایران از مرز 81 میلیون نفر گذشت.

* سازمان هدفمندی: یارانه اسفندماه صبح یکشنبه قابل 

برداشت است.

* مشوق های صادراتی سال 96 پرداخت نشد.

صفحه۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

فقط 10 درصد جهت گیری های امسال دولت 
به سمت تولید و اشتغال بود

* ارتش ســوریه ۲۰هــزار غیرنظامــی را از محاصره 

تروریست ها در غوطه شرقی نجات داد.

 * ایهــود اولمرت بعد از 1۲ ســال: در جنگ 33 روزه 

از حزب اهلل شکست خوردم.

* اتحادیه پزشکان عرب هشدار داد؛ تابستان فاجعه بار 

در انتظار مردم جنگ زده یمن.

* ســی ان ان خبر داد؛ کره شــمالی مهیــای آزمایش 

هسته ای تازه می شود.                             صفحه آخر

به علت مخالفت با پادشاهی اش

بن سلمان مادرش را هم 
حبس کرد

تصویب تحریم های تازه در واشنگتن
ما به دنبال وعده های برجام در وین!

تعدادی از نمایندگان مجلس:
از رفتار عجیب همکاران خود در استیضاح وزرا  پوزش می خواهیم
صفحه۱۰

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای صبح پنج شــنبه در دیدار رئیس و اعضای 
مجلس خبرگان : معّیت و همراهی پــروردگار وعده ای قطعی، اطمینان بخش و 

نشاط آفرین برای جبهه حق می باشد.
*  شــرط تحقق این وعده  مســّلم الهی، ادای وظایف علما، مســئوالن نظام 
و دســتگاه های آموزشــی و تبلیغاتی در تربیت ایمانی جامعــه و پایبندی 
 عملی آنهــا به تقــوا، پرهیــز از اشــرافی گری و کار و تــالش و پایداری

است.

* نکته  مهم در رویارویی مســتمر حق و باطل وعده  حتمی پروردگار مبنی بر 
پیروزی جبهه  حق بوده و تحقق این وعده مشــروط به پایبندی اهل ایمان به 

شروطی نظیر نیت صادق، صبر، بصیرت، همت و پایداری است.
* مســئوالن، علما، کسانی که سخنانشان در منبرها و تریبون های دیگر شنونده 
دارد و دســتگاه های عظیمی همچون آموزش و پــرورش، آموزش عالی و به ویژه 
صداوسیما باید با برنامه ریزی و تمرکز الزم، به وظایف خود در تحقق شروط وعده  

همراهی پروردگار یعنی »تربیت ایمانی، تقوایی و احسانی« جامعه عمل کنند.

* کســانی معترضند و فکر می کنند جمهوری اسالمی جنگ دشوار سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را شروع کرده است اما این تصور، نوعی 
غفلت است چرا که نفس وجود جمهوری اسالمی و حکومت دینی، و آرمان ها و 

اهداف نظام اسالمی دشمنان دین را به جنگ و هجوم می کشاند.
* ایستادگی و توفیقات کشــور در مقابله با هجوم جبهه عظیم سیاسی، مالی، 
نظامی، امنیتی و فرهنگی آمریکا و صهیونیسم ناشی از برکت وجود ایمان و تقوا 
در قشر عظیمی از مردم و جوانان است.                                                  صفحه۳

ورود پیکرهای مطهر 118 شهید دفاع مقدس به کشور

* مراســم استقبال از 118 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس با حضور جمع کثیری از مرزنشینان خوزستانی، 
سران عشایر بختیاری و عرب روز پنج شنبه در مرز شلمچه برگزار شد.

* شمخانی: بازگشت پیکر مطهر هر شهید دمیدن روح تازه ای بر کالبد جامعه و مردم است و این استقبال با شکوه 
نشان دهنده تجدید بیعت با این قهرمانان راستین است که برخاک افتادند تا ایران و ایرانی سرافراز بماند. 

 * ســردار باقرزاده: این شــهدا مربوط به سلســله عملیات تک دشــمن در آخر جنگ، کربالی چهار و محرم و 
تک دشمن در عملیات والفجر هشت هستند.                                                                             صفحه۳

* در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام که دیروز در وین برگزار شد 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران 

تصویب کرد!
* کمیتــه امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شــنبه طرحی را 
که خواســتار اعمال تحریم های حقوق بشــری علیه مقام های ایران است را 

به تصویب رساند. 
* بند دیگری از این طرح، ایران را به »گروگان گیری« و »بازداشت خودسرانه« 
شــهروندان آمریکایی متهم کرده و از وزیر خارجه این کشور خواسته ظرف 
حداکثر 1۲۰ روز بعد از اجرایی شدن طرح، گزارشی شامل راهبرد آمریکا برای 

جلوگیری از اقدام مقام های ایران در این زمینه ها ارائه کند.
* »هیثــر نوئــرت« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره نشســت روز 
پنج شنبه کشــورهای اروپایی با آمریکا در برلین : اروپا در این گفت و گوها با 

کلیت استدالل ما در جهت مخرب بودن رفتارهای ایران موافقت کرد.

* »هربرت مک مســتر« مشاور امنیت ملی آمریکا نیز روز پنج شــنبه بار دیگر ایران را به تالش برای بی ثبات کردن 
خاورمیانه و تثبیت حضورش در سوریه متهم کرد و گفت همه باید برای مقابله با جمهوری اسالمی تالش کنند.

* روزنامه انگلیســی فایننشال تایمز : اروپا توافق هسته ای را غیرقابل مذاکره توصیف کرده، اما برای گفت وگو درباره 
توافق های مکمل اعالم آمادگی کرده است.

* آمریکا برای توافقی جدا با متحدان غربی اش شامل انگلیس،  آلمان،  فرانسه و اتحادیه اروپا در حال گفت وگو است 
اما هنوز با دیگر طرف های حاضر در برجام شامل روسیه، چین و ایران گفت وگو نداشته است.

* در آخرین دقایقی که روزنامه زیر چاپ می رفت، رویترز از پیشنهاد تحریم های جدید علیه ایران 
از سوی آلمان، فرانسه و انگلیس خبر داد.                                                                          صفحه2

بازارگرمی جالب جهانگیری   *
برای ســهام واگذار نشــده به 

مردم
* علت ضعف عملکرد اقتصادی
تیم دولت یا مدیریت روحانی؟!
صفحه2


