
فراخوان آگهـي انتخاب مشاور
 شركت گاز استان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر:

موضوع: انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط 
به طراحی، خرید و اجرای حدود 89 كیلومتــر خط انتقال به قطر 16 اینچ 

منشعب از خط 56 اینچ سراسری در نایین تا انارک 
به شماره فراخوان )2001091138000207( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
اسناد تکمیل شده و پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 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 جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53140314 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد از سایت: تا ســاعت 19:00 تاریخ 01/06/ 1402 

می باشد.
مهلت زمانی بارگذاری اســناد و ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19:00 تاریخ 

1402/01/20 می باشد.
l زمان بازگشایی پاكت ها: اعالم از طریق سامانه ستاد

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن رتبه 1 مشاور در رشته نفت و گاز الزامی است. 
روش انتخاب مشاور QCBS می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اسناد: اصفهان-خیابان چهارباغ باال- رو به روی مجتمع پارک-شرکت گاز استان اصفهان 

تلفن امور قراردادها: 38133769 ، 38133754 ، 38133759
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه -: 

مرکز تماس 41934 021
دفتر ثبت نام 33999818 و 33191893

شناسه آگهی: 1467564   شناسه نوبت چاپ: 1663113

شركت گاز استان اصفهان
روابط عمومی

نوبت دوم

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مورخ 
1401/02/20 و مجوز شماره 836 مورخ 1401/5/3 سازمان 
اقتصــاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای احمد 
موحدنســب ش ملی 0042483603 و آقای عباس سلیمانی 
شــماره ملی 0051136198 و آقــای محمدعلی برومند آزاد 
ش ملــی 0054117038 و آقــای محمدحســن نوبختــی 
ش.ملی 0052863239 و آقای محمدرضا عاشوری ش. ملی 
0569633664 و مصیــب محمدی ش. ملی 0439526574 
و حســین ابراهیمی موحد ش. ملی 2993150561 به عنوان 
اعضــای اصلــی هیئــت مدیره و احمــد ســید محمد علی 
رودکــی ش ملــی 0453145469 و محمدرضایی ش. ملی 
0569668573 و نعمت اله پوریا فر ش. ملی 2571882481 
و ابراهیم علیزاده ش.ملی 0602561671 و مهری تدین 234 
ش ملی 0046128182 به ســمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند تراز و بیالن سال 
مالی 1400مورد تصویب قرار گرفت مجید صباغیان هاتف ش. 
ملی 0063955849 به ســمت بازرس اصلی و سید جواد میر 
طاهری ش ملی 0039013723 به ســمت بازرس علی البدل 
به مدت یک ســال انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد 

آگهی تغییرات موسسه
 صندوق قرض الحسنه مسجد انصار الحسین

 به شناسه ملی 10100214708 و به شماره ثبت 3366 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقای بهمن رودگرمی به شماره ملی 0035287901 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/10 آقای سعید نقشینه به شماره ملی 0049984977 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/10 خانم پگاه رودگرمی به شــماره ملی 2291736299 به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم زهرا رودگرمی به شــماره ملی 
0046912053 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10انتخاب گردیدند. 
خانم ثنا ضرابیان به شماره ملی 0440625297 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی آقای 
بابک خراسانی به شــماره ملی 2595262734 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی 
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به 1400/12/29به تصویب 

رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پروژه ساز 
به شناسه ملی 10101008391 و به شماره ثبت 55728 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای بهمن 
رودگرمی به شماره ملی 0035287901 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10و به 
ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/10 آقای سعید نقشینه به شماره ملی 0049984977 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم پگاه رودگرمی به شماره ملی 2291736299 به 
سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم زهرا رودگرمی به شماره ملی 0046912053 به 
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دوامضای مدیرعامل آقای بهمن 
رودگرمی و زهرا رودگرمی عضو علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای خانم زهرا رودگرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل خانم زهرا رودگرمی و یا آقای صباح عندلیب 

با کد ملی 0015253635مشترکا و یا منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پروژه ساز
 به شناسه ملی 10101008391 و به شماره ثبت 55728 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: بهداشــت کودک به شناســه ملی 10101187336 به نمایندگی مهدی 
جمالی به شــماره ملی 1189516561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/04/29 ســاختمانی افق روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 
به نمایندگی ســیدمحمد مدرس نیا یزدی به شــماره ملــی 0043265782 به 
ســمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1402/04/29 تدبیر پردازان پاســارگاد شرق 
به شناســه ملی 14004686193 به نمایندگی علی محمدخانی به شماره ملی 
0068461755 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1402/04/29 آقای نیکپوی 
قاســملو دارنده کدملی 0036898325 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( تا 
تاریــخ 1402/04/29 انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر 
از بیــن اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل ، خانم ســمیرا جعفریــان دارنده کدملی 
0323661599 با ســمت مدیر امور اداری یا خانم لیدا چراغیان دارنده کدملی 
4949974173 به ســمت مدیر حسابرســی داخلی متفقاً ممهور به مهر شرکت 
معتبر می باشد. ضمناً مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک از نفرات باال به 
تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به 
مدیرعامل تفویض گردید: بجز بندهای 2، 3، 5، 9، 11، 16، 17 و 20 ماده »41« 
اساسنامه کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس 

به شناسه ملی 10102220898 و به شماره ثبت 179869 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
آقای احمد ترابی به شــماره ملی 0386303487 به نمایندگی از شرکت معدن 
فرآور امداد قم به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل توسعه 
تجارت و ســرمایه پایدار امداد به شناســه ملی 14005128683 و به نمایندگی 
مسعود حافظ به شــماره ملی 2295857147 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره توســعه برق و انرژی امداد به شناســه ملی 
14005169800 و به نمایندگی علی معمار به شــماره ملی 0020023855 به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره توســعه دامپروری و کشــاورزی امداد به شناسه 
ملی 14005202423 و به نمایندگی علی آقامحســنی فشــمی به شماره ملی 
0451343255 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ســید علی صالحی به 
شــماره ملی 1970663881 به نمایندگی از شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد 
به سمت رئیس  هیئت مدیره و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
امضــای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت با امضــاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشــد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شرح مندرج در بندهای )4( و )9 
به غیر از اموال غیر منقول و تا سقف معامالت عمده مندرج در آیین نامه معامالت 

شرکت( و )15( ذیل ماده 42 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص معدن فرآور امداد
 به شناسه ملی 10320172100 و به شماره ثبت 368045 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

 شــهرداری بندرعبــاس در نظــر دارد فراخــوان عمومــی
یــک مرحله ای خرید باالبر هیدرولیکی - تلســکوپی به شــماره 
2001004916000106 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان 
تا بازگشــایی پاکت  ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 
نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 
برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: تاریخ: 1401/12/22  ساعت: 12:00
مهلت دریافت اســناد فراخوان: تاریخ: 1401/12/28 ساعت: 

19:00
مهلت ارسال پیشنهادات: تاریخ: 1402/01/15  ساعت:15:00

زمان بازگشایی پاكت ها: تاریخ: 1402/01/16  ساعت:10:00
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به 

مراکز استان ها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: ضمانت نامه 

بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 500000000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: گلشهر جنوبی خیابان فجر 
)سمدو( کوچه عدالت یک ساختمان حوزه معاونت های شهرداری 

شماره 07633625020
شناسه آگهی: 1468447

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر دریانوردي

اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان

آگهي شناسایي سرمایه گذار
اداره كل بنادر و دریانوردي اســتان هرمزگان در نظر دارد به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های مسافری و 
گردشگری دریایی استان ، از طریق جذب سرمایه گذار )با ارزیابی توان انجام کار( نسبت به احداث مجتمع مسافری ، 
 BOT گردشگری و تفریحی در بنادر نخل ناخدا ، هرمز و محدوده ضلع غربی بندر شهید حقانی در قالب یک قرارداد

اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهي ضمن ارسال درخواست مکتوب 
خود ، جهت دریافت مدارک و مستندات تکمیلی به اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
مراجعــه نمایند. ضمناً حداقل الزامات اجرایی عمرانی و تجهیزاتی پروژه فوق در ســایت اینترنتي اداره کل بنادر و 
دریانوردي اســتان هرمزگان به آدرس http://shahidrajaeeport.pmo.ir صفحه اول / بخش مناقصات – 

مزایدات ، ضمیمه مي باشد.
الزم به ذکر است پس از معین شدن متقاضیان در مهلت فوق الذکر ، شاخص های ارزیابی توسط کمیته ای متشکل 
از نمایندگان اســتانداری هرمزگان ، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان و در چارچوب فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر )اجالس شماره 2090 تاریخ 
1401/6/3 هیئت عامل ســازمان بنادر و دریانوردی( ، تعیین و متعاقباً به شــرکتهای متقاضی جهت ارائه اسناد و 

مدارک اعالم خواهد شد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند از ساعت 9 الي 13 روزهای اداری با خانم فخرآبادی )کارشناس اداره 

امور اقتصادی و منطقه ویژه( با شماره تلفن هاي 32123384-076 و 32123372-076 تماس حاصل نمایند. 
شناسه آگهی: 1467548

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان

P.M.O P.M.O شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
)فشــرده(، عملیات حفــاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ 5 حلقه چاه آبرفتی و آهکی در ســطح 
شهرســتان شــیراز را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند انتشار 

مناقصه در سامانه ستاد در تاریخ 1401/12/16 می باشد.
موضوع: عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ 5 حلقه چاه آبرفتی و آهکی 

در سطح شهرستان شیراز
1 - محل اجرا: محدوده تحت پوشش آبفا شیراز

2- مدت اجرا: 4 )چهار( ماه شمسی.
شده:  تکمیل  مستندات  و  مدارک  عودت  و  مناقصه  اسناد  اخذ  محل   -3 

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
4- برآورد اولیه: 162/769/704/332 ریال

5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/22
6- تاریخ نهایی فروش اسناد مناقصه: ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1402/2/21

مناقصه گر:  توسط  شده  تکمیل  مناقصه  اسناد  عودت  نهایی  تاریخ   -7 
ساعت  13روز سه شنبه مورخ 1402/2/5

 1402/2/6 مورخ  چهارشنبه  روز   9 ساعت  راس  پاکت ها:  بازگشایی  تاریخ   -8 
در محل سالن کنفرانس شرکت

در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  مناقصه گزار  دستگاه  تماس  اطالعات   -9
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس شیراز- بلوار آیت ا... ربانی- نبش کوچه 17- تلفن: 8-32281156-071 )دبیرخانه شرکت(
در سامانه:  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات   -10

مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
 )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  استان ها:  سایر  ثبت نام  دفاتر  تماس  اطالعات 

بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است
11- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار 
یا  اوراق مشارکت  از طریق  پرداخت  )عمرانی( می باشد.  دارایی های سرمایه ای  تملک  طرح  های 

اسناد خزانه اسالمی یا اعتبارات نقدی و یا ترکیبی از آنها که دولت تعیین کند صورت می گیرد.
13- قیمت اسناد: 3/500/000 ریال )واریز وجه اسناد از طریق سامانه ستاد(

14- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 8/139/000/000 ریال )هشت میلیارد 
و یکصد و سی و نه میلیون ریال( می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
تمرکز  نام حساب  به  مرکزی  بانک  سیبا شماره 4001114307144832  به حساب  نقد  وجه 
وجوه سپرده نزد خزانه شرکت آب و فاضالب شیراز مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و شرایط ذکر شده در سامانه ستاد ارائه گردد. 

15- اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
16- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.

17- این آگهی در سامانه ستاد منتشر می شود.
،http://iets.mporg.ir مناقصـه  آگهـی  بیشـتر  اطالعـات  جهـت  سـایت  وب   *
www.setadiran.ir ،http://nww.ir ،www.abfa-shiraz.com می باشد.

شرکتها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه کشور در پایه 5 یا باالتر رشته 
کاوش های زمینی و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی معتبر صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 93/10/30 مورخ   41/33345 شماره  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ابالغیه  به  توجه  با 
به  مربوط  مناقصات  )ستاد(،  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به کارگیری  الزام  درخصوص 
معامالت با اعتبار منابع عمرانی، معامالت مندرج در آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی 
انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، در سامانه ستاد  دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد 
به آدرس www.setadiran.ir نیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه 

اعالم نمایند.
شرکت آب و فاضالب شیراز

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )فشرده( 

به شماره 2001001032000041 
مورخ 1401/12/16

شرکت آب و فاضالب شیراز

)نوبت اول(

وزارت نیرو

سال هشتاد و یکم   شماره 23263   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 22 اسفند 1401    20 شعبان 1444    13 مارس 2023

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 یونیسف هشدار داد؛ 2 میلیون کودک یمنی گرسنه اند 
اگر رسیدگی نشود می میرند.

 نقــل و انتقال داعش بــه پایــگاه آمریکایی ها 
در سوریه با بالگرد.

 رهبر طالبان برای جهاد برون مرزی آماده باش داد.

اردوغــان؛  اصلــی  رقیــب  نافرجــام  تــرور   
محافظ قلیچدار اوغلو کور شد!

 چین ژنرال تحت تحریم آمریکا را به عنوان وزیر دفاع
انتخاب کرد.

گزارش خبری تحلیلی كیهان

دهمین تظاهرات بزرگ هفتگی علیه دولت رژیم صهیونیستی
ژنرال صهیونیست: تا دیر نشده کاری کنید

 صــدور کیفرخواســت 2 زورگیرخشــن تهران 
با اتهام محاربه.

 وزیــر صنعــت: کاهــش قیمت ها ادامــه دارد 
و فضا بهتر می شود.

 ایران چک 200 هزار تومانی روانه بازار می شود.

 آغاز عملیــات نوروزی هالل احمر با مشــارکت
69 هزار جوان و داوطلب از 24 اسفند.

 انفجار مرگبار ســاختمان در تبریز با 7 کشــته 
و 5 مصدوم.

سخنگوی وزارت صمت:

50 درصد عرضه یکپارچه خودرو
به طرح جوانی جمعیت اختصاص می یابد 

 ]صفحه2[

ادامه واكنش ها به توافق ایران و عربستان

نیویورک تایمز: توافق ایران و عربستان
نشانه به حاشیه رفتن آمریکاست

كیهان بررسی كرد

FATF روزهای پُرکار دیپلماسی بدون برجام و

موج جدید اعتصاب و تظاهرات در اروپا
پلیس فرانسه معترضان را به شدت سرکوب کرد

 با آغاز موج تازه اعتصاب و تظاهرات در کشورهای اروپایی که به نشانه اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و جنگ 
اوکراین انجام می شود، در فرانسه پلیس، تظاهرات یک میلیون و سیصد هزار نفری مردم را به شدت سرکوب کرد. 
 انگلیــس، جمهــوری چک و آلمان نیز جزو کشــورهایی هســتند که دور تازه اعتصــاب و تظاهرات 

علیه شرایط بد اقتصادی در آنها به راه افتاده است.

 توافق روز جمعه ایران و عربستان که با استقبال کشورهای منطقه و فراتر از منطقه مواجه شد، همچنان 
بازتاب گســترده ای دارد و نقل محافل سیاسی و رســانه ای داخل و خارج است. یک روزنامه چینی نوشت: 
دارد که با  »تحلیلگران می گویند کاهش تنش ها بین این دو رقیب می تواند ایران و عربســتان سعودی را وا

توافق بر سر یک قطعنامه آبرومندانه به خصومت ها در یمن پایان دهند.«
 طی سه روز گذشته، بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه از جمله عراق، عمان، ترکیه، قطر، امارات، 
کویــت، مصر، تونس، بحرین، اردن، لبنان، لیبی، ونزوئال، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و همچنین گروه هایی 
مانند مقاومت لبنان، یمن، حماس و جهاد اسالمی و تشکیالت خودگردان فلسطین و... در مواضع، بیانیه و 

پیام های خود از توافق ایران و عربستان ابراز خرسندی کردند.
 امیر کویت: این توافق گامی مهم به ســوی تحقق امنیت و ثبات و پیشــرفت منطقه و جهان و افزایش 
همکاری میان دو کشوراست/ وزیر پیشین اردن: وقت احیای روابط با ایران است/ ونزوئال: توافق ریاض-تهران 

گامی در راستای ایجاد جهانی چندقطبی است.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

واکنش بهت زده نتانیاهو
به توافق ایران

و عربستان

با رونمایی از معامالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی

امکان سرمایه گذاری مردم
در بازار نفت فراهم شد

]صفحه 4[

]صفحه 11[

 اشخاص حقوقی به شکل مستقیم می توانند 
برای خرید اقدام كنند و اشخاص حقیقی نیز 
تنها از طریق شركت های سبدگردان می توانند 

خرید داشته باشند.
 وزیر اقتصاد: »این گواهی ها نقدینگی را به بازار 
مولد و واقعی هدایت نموده و می تواند به افزایش 
ارزش پولی ملی كمک كند؛ كشورهای همسایه 
هم می توانند برای خرید این اوراق حضور یابند«.
 جواد اوجی، وزیر نفــت: »هیچ خریداری با 
خرید این گواهی ها متضرر نخواهد شــد و هر 
زمانی بخواهد می تواند گواهی خود را نقد كند«.
طال  شــمش  معامالت  همچنین  دیــروز   
به عنوان یکی از جذاب ترین ابزارهای طالیی 
بورس كاال رونمایی شد. بر این اساس می توان 
با وجــه یک دهم گرم طال اقدام به خرید یک 
گواهی سپرده شمش طال كرد؛ به عبارت دیگر 
سرمایه های خرد نیز امکان ورود به این بازار 

جدید را خواهند داشت.
 پیشنهادات سرمایه گذاری كه دولت در روزهای 
پایانی سال در برابر مردم قرار داده آن قدر جذاب 
است كه ســرمایه گذاران خرد و درشت را قانع 

می كند به این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند.
 سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد: توسعه ابزارهای 
و  ســرمایه گذاران  سرمایه گذاری  برای  جذاب 
مردم در دستور كار دولت قرار دارد ؛ »راه اندازی 
گواهی سپرده شــمش طال در بورس«، »عرضه 
اوراق گواهی سپرده نفت«، »معرفی شركت های 
ســهامی عام پروژه در حوزه فلزات گران بها« و 
» عرضه اوراق گواهی سپرده سایر كامادیتی ها« 

از این جمله است.

 

افق توافق ایران و عربستان 
در پکن

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 با رونمایی و آغاز طرح جدید دولت درباره معامالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی ایران، زمینه سرمایه گذاری مردم در بازار نفت فراهم شد.
 به منظور تشــویق متقاضیان، تخفیفاتی از سوی شركت ملی نفت ایران در زمان تحویل فیزیکی و معافیت از پرداخت هزینه انبارداری و اولویت 

در تحویل در نظر گرفته شده است.

صفحه ۱۰

امسال بیش از ۱۷ هزار دوقلو
 در کشور متولد شدند

صفحه ۱۰

دانش آموزان 
می توانند بدون مشکل

 هر روز به مدرسه بروند

آخرین وضعیت مدارس
 از زبان وزیر آموزش و پرورش:

صفحه ۱۰

حکم اعدام سرکرده 
گروهک تروریستی »حرکهًْ النضال« 

در دیوان عالی کشور تأیید شد

صفحه ۱۱

از دل تحریم ها 
 انواع ماهواره   را 

به آسمان فرستادیم

سرلشکر سالمی:

صفحه ۱۱

دیپلماسی دولت سیزدهم
 امید بخش است

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صفحه ۲

آیت اهلل خامنه ای تأکید داشتند 
که به سیاست آمریکا اعتمادی نیست

الکاظمی: 


