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استقبال آمریکا از پیوستن انگلیس 
به ائتالف دریایی 

وزارت دفاع آمریکا با اس��تقبال از پیوستن انگلیس به 
ائتالف دریایی این کش��ور در خلیج فارس اعالم کرد 
ک��ه امنیت عبور و م��رور دریایی ی��ک جالش بوده و 
ب��ا همکاری لندن و دیگر متح��دان به دنبال تضمین 

جریان آزاد تجارت هستیم.
ب��ن واالس در یک نشس��ت خبری درباره پیوس��تن 
کش��ورش به ائتالف دریایی آمریکا اظهار داش��ت: ما 
مش��تاقیم با آمری��کا و دیگر کش��ورها همکاری کنیم 
تا ی��ک راهکار بین المللی برای مش��کالت تنگه هرمز 
بیابی��م. یک مقام امنیتی دولت انگلیس که خواس��ت 
نامش ف��اش نش��ود،  در گفتگو با رویت��رز اعالم کرد 
همکاری کش��ورش با آمری��کا تنها در ح��وزه تأمین 
امنیت کشتی رانی خواهد بود و انگلیس با تحریم های 

آمریکا علیه ایران همراه نخواهد شد.
این تصمیم انگلیس در همراهی همیش��گی با آمریکا 
در ش��رایطی اعالم می شود که پیش از این دومینیک 
راب وزیر دفاع انگلیس نیز مدعی ش��ده بود کشورش 
به توافق هسته ای سال 2015 با ایران )برجام( پایبند 

خواهد ماند.  فارس

ایران باید از منافع برجام 
منتفع شود

مدیرکل کنترل تس��لیحات وزارت امور خارجه چین، 
ضم��ن انتقاد از خروج آمری��کا از برجام به عنوان یک 
قرارداد معتب��ر بین المللی تاکید ک��رد باید اقداماتی 
ص��ورت گیرد تا ای��ران بتواند از مناف��ع قانونی برجام 

منتفع و سود اقتصادی تهران تامین شود.
فوس��ونگ تصریح کرد: چین امیدوار است طرف های 
مختل��ف بتوانن��د ضمن کاهش اختالف��ات، با جدیت 
وظایف خ��ود را بر عهده گرفته و ایج��اد توازن میان 

حقوق و وظایف برجام را تضمین کنند.
او گفت: در همین راس��تا چین از کش��ورهای اروپایی 
عضو برجام خواسته است در اجرایی کردن اینستکس 
تعجیل کنند و مس��ئولیت خود را در قبال این کانال 
مالی به عهده بگیرند. مقام چینی خواس��تار توس��عه 
س��امانه پرداخت مالی اینس��تکس ش��د و گفت: این 
س��امانه باید کار پرداخت ها ب��رای ایران را انجام دهد 
و برای طرف های ثالث نیز باز شود تا مبادالت مالی با 

ایران از سر گرفته شود. ایرنا

سرکنسول جدید ایران در مومبای 
ابوالفضل محمدعلیخانی سرکنس��ول جدید جمهوری 
اس��المی ایران در مومبای با اس��تقبال مقامات ایالت 

ماهاراشترا وارد محل ماموریت خود شد. 
ابوالفضل محمدعلیخانی سرکنس��ول جدید جمهوری 
اس��المی ای��ران در مومبای گفت: امی��دوارم بتوانم با 
مساعدت مسئوالن جمهوری هند خصوصاً سروزیران 
ایالت های ماهاراش��ترا، گوآ و گجرات در تعمیق روابط 
دوجانبه در تمامی زمینه ه��ای، اقتصادی، فرهنگی و 
کنسولی براساس منافع مشترک 2 طرف انجام وظیفه 
کنم. سرکنس��ولگری ایران در مومبای از 2 سال قبل 

تاکنون با سرپرست اداره می شد.
 احمد صادقی و خس��رو رضازاده پیش از این عهده دار 
سرپرس��تی این سرکنسولگری بودند و قبل از آن هم  

مسعود خالقی سرکنسول ایران در مومبای بود. 
 فارس

اخبار

تهدی��د ش��خص ظری��ف یعنی آنه��ا بر  اثربخشی تهدید خود بر وزیرخارجه ایران پرونـــــده
به عن��وان یکی از آخرین حربه ها برای کش��اندن ایران به میز 
مذاکره، امید داش��ته اند! آنها "رفت��ار ظریف را متفاوت از رفتار 
حاکمیت ای��ران تصور می کنند" و بی��ش از اهمیت به تحریم 
وزی��ر جمهوری اس��المی، تهدید خود را به ش��خصیت ظریف 

معطوف کردند
این روزها، اخبار و روایت های از دیدار ظریف با سناتور رند پال 
منتش��ر شده که نشان می دهد که نباید از کنار دقایق مهم آن 
دیدار به راحتی گذشت. از آنچه تاکنون در اینباره منتشر شده 
، م��ی توان ابتدا جمع بندی ذیل را مطرح کرد: یک: س��ناتور 
رند پال هماهنگ و در واقع نماینده و به نوعی فرستاده ترامپ 

برای دیدار با ظریف بوده است.
دو: موض��وع گفت وگو به ادعای س��ناتور آمریکایی فقط برجام 

نبوده و درباره حوزه موشکی نیز سخن گفته شده است.
س��ه: مس��یر گفت وگو به نحوی بوده که س��ناتور آمریکایی از 
ظریف برای دیدار با ترامپ به کاخ سفید دعوت می کند. روایت 
ظریف از این دعوت تهدیدگونه بوده ولی طرف آمریکایی نوعی 

دیگری نحوه دعوت را روایت کرده است.
چهار: ظریف در این دیدار مس��تقیما جواب سناتور برای رفتن 
به کاخ س��فید را نداده و بعد از تماس با تهران جواب منفی را 

داده است.
پنج: ارزیابی س��ناتور آمریکای��ی از دیدار با ظریف این بوده که 

دولت ایران آمادگی توافق دارد.
شش: ارزیابی سناتور آمریکایی درباره مذاکرات موشکی با ایران 
نیز بسیار خطرناک است. او مدعی شده است که مقامات ایران، 
مذاکره نظامی و تس��لیحات خود را منوط به کاهش تسلیحات 
عربس��تان و اسرائیل و پای میز مذاکره کردن آوردن عربستان 
می دانند. هفت: جمع بندی کلی منتشر شده در رسانه  ها این 
اس��ت که آنچه تاکنون از دیدار جواد ظریف و رند پال منتشر 
ش��ده، بررسی و گفتگو درباره نوع و شرایط مذاکره میان ایران 
و آمری��کا بوده و یا حداقل س��نجش دو طرف از یکدیگر برای 

احتمال مذاکره در آینده!
ام��ا این هفت بخش هرکدام حساس��یت و نگرانی های خود را 
تولید می کنند، الف: با اش��رافی که محمد جواد ظریف مدعی 
اس��ت که از فضای سیاس��ی آمریکا و بازیگ��ران موثر آن دارد، 
ادع��ای اولیه او که دلیل دیدار با رندپ��ال را عدم نمایندگی از 
طرف دولت آمریکا عنوان کرده، به شدت دچار تردید می شود. 
به تعبیر دیگر این مس��اله به این واقعیت نزدیکتر می شود که 

ایشان دقیقا می دانستند با چه کسی درحال مذاکره هستند!
ب: آنچه که روایت ظریف را بسیار قابل تامل می کند، این است 
ک��ه طرف آمریکایی او را تهدید کرده که یا تحریم را بپذیرد یا 

مالقات با ترامپ را! واقعا شش سال مذاکره چه تصوری را برای 
آمریکایی ه��ا ایجاد کرده که کار را به تهدید مس��تقیم ظریف 
رس��انده اند؟ یکبار خودمان را جای ط��رف آمریکایی بذارییم؛ 
تهدید ش��خص ظریف یعنی آنها بر اثربخش��ی تهدید خود بر 
وزیرخارجه ایران به عنوان یکی از آخرین حربه ها برای کشاندن 
ایران به میز مذاکره، امید داش��ته اند! انگیزه دیگر آمریکایی ها 
نیز در این گزاره بدتر خالصه می ش��ود که آنها "رفتار ظریف 
را متف��اوت از رفتار حاکمیت ای��ران تصور می کنند" و بیش از 
اهمی��ت به تحری��م وزیر جمهوری اس��المی، تهدید خود را به 
ش��خصیت ظریف معطوف کردند. این اتفاقا نکته اصلی و البته 
غم انگیز ماجرا اس��ت و بدت��ر نیز اینکه طرف آمریکایی مدعی 
شده که ظریف هم جواب این تهدید را مستقیم نداده و منوط 

به مشورت و پاسخ از تهران کرده است!
ج: اساس��ا ظری��ف در آن دیدار چ��ه گفته اس��ت؟! چرا طبق 
رویه های گذشته باز این طرف آمریکایی است که جزییات را با 
افتخار و بدون ترس منتشر می کند؟ سخنان ظریف دارای چه 
محتوایی بوده که اینک راند پال مدعی است که ایران را آماده 
توافق دیده اس��ت؟! در س��خنان ظریف چه نکات امید بخشی 

برای طرف آمریکایی بوده است؟!
د:ت��ا آنجایی که مواض��ع علنی رهبری نش��ان می دهد، حتی 
مذاکره در حوزه هسته ای با دولت فعلی آمریکا نیز ممنوع شده 

چه برس��د به گفتگو درباره حوزه موشکی! اما روایت خطرناکتر 
سناتور آمریکایی این است که او درباره شرایط مذاکره موشکی 
مورد مقبول برای ایران، پای عربس��تان و اس��رائیل را وس��ط 
کش��یده است. ظاهر این ش��رایط گرچه تاحدی قابل قبول به 
نظر می رس��د ولی آنچه در حوزه امنی��ت ملی برای جمهوری 
اس��المی اهمیت باالتری دارد، داش��تن تسلیحات بازدارنده در 
برابر آمریکا اس��ت و بعد کشورهای کوچکتر همانند عربستان! 
اساسا تدابیر نظامی ایران در برابر آمریکا به عنوان دشمنی که 
هر روز بر دشمنی اش افزوده و تنها کشوری است که به همراه 
رژیم صهیونیس��تی ایران را تهدید نظامی می کند، ابتدا تعریف 
می ش��ود و بعد دیگران. یعنی مذاکراتی که قدرت نظامی ایران 
را در س��طح عربس��تان و حتی اس��رائیل کاهش دهد ولی در 
برابر آمریکا آس��یب پذیر! در راس��تای منافع امنیت ملی هرگز 
نخواه��د بود. تحریم ظریف توس��ط آمریکا برای ش��خص او و 
دولت روحانی یک افتخار است و همه باید در برابر این تحریم 
در داخل کش��ور واکنش مناسب و حمایتی داشته باشند. ولی 
برای روش��ن شدن ابعاد گفت وگو با فرستاده ترامپ بهتر است 
آق��ای ظریف خ��ود روایت این دیدار را برای م��ردم صادقانه و 
باجزییات بیشتر بگوید و بیش از این بر دامنه شبهات نیافزاید، 
زیرا تجربه گذش��ته مردم از دیدارهای آقای ظریف برایش��ان 

فواید خوشایندی نداشته است.  جهان 

گزارش

شکست هیمنه آمریکا در منطقه دستاورد مقاومت ملت ایران است
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره به انتخاب راه حل مقاومت از 
می��ان راهکارهای جنگ یا مذاکره با غربی ها، گفت: ایران راه مقاومت را برگزید 
و دس��تاوردهایی چون شکس��ت هیمنه آمریکا در منطقه و چرخش کشورهایی 
چون امارات به س��مت خود را به دس��ت آورد. سیدحسین نقوی حسینی گفت: 

یک��ی از دس��تاوردهای مقاومت ملت ای��ران در مقابل 2 راه حل��ی که غربی های 
می خواس��تند به ما تحمیل کنند، چرخش امارات به س��مت جمهوری اسالمی ایران 

اس��ت. نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح کرد: غربی ها 
بر طبل جنگ یا مذاکره می کوبیدند اما جمهوری اس��المی راه س��وم مقاومت را دنبال 
کرد که این راه دس��تاوردهای بس��یاری برای جمهوری اسالمی ایران داشت. وی افزود:  
دولت آمریکا با ناکامی های مستمر روبه رو شد به نوعی که امروز نمی تواند در منطقه ما 

قلدرمآبانه دستور دهد و خواسته های خود را دنبال کند.  خانه ملت

تحریم علیه ایران مسئله ای را حل نمی کند
رئیس جمهور ترکیه گفت:اعتقاد داریم که تحریم علیه ایران مس��ئله ای را حل 

نمی کند و باید با دیپلماسی مسائل را حل کرد.
رجب طیب اردوغان با اشاره به همکاری ایران و ترکیه در خصوص سوریه اظهار 
داش��ت: روند خوبی را با ایران در چارچوب آس��تانه و سوچی دنبال کرده ایم که 

موجب تقویت صلح و ثبات در سوریه و بخصوص ادلب شده است.
رئیس جمهور ترکیه درخصوص روابط ترکیه و عراق نیز گفت:

 بدنبال بازگش��ایی کنسولگری هایمان در نجف و کرکوک هستیم و گشایش کنسولگری 
در بص��ره و موص��ل را نیز دنبال می کنیم. م��ا با مقامات ایران و ع��راق در راه مبارزه با 

تروریسم همفکر هستیم. اردوغان درباره روابط با آمریکا نیز اظهار داشت:
 از آمری��کا توق��ع یک گام به عنوان یک متحد واقعی را داریم. گفتنی اس��ت؛ جمهوری 

اسالمی ایران  نقشی راهبردی در ثبات و امنیت منطقه دارد.  تسنیم

به همکاری با ایران برای کاهش تنش ها ادامه می دهیم
سفیر انگلیس در تهران با اشاره به تصمیم دولت این کشور برای پیوستن به طرح 
آمریکایی تش��کیل ائتالف در خلیج فارس گفت: وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده 
ک��ه به همکاری با ای��ران برای کاهش تنش ها و حمای��ت از برجام ادامه خواهد 
داد. راب مک ایر نوش��ت: وزیر امورخارجه بریتانیا تاکید کرده اس��ت که رویکرد 

لندن نس��بت به ایران تغییری نکرده اس��ت  و اینکه با ایران برای کاهش تنش ها و 
پش��تیبانی از برجام همکاری خواهد کرد. دولت انگلیس روز دوش��نبه در اطالعیه ای 

به طور رس��می اع��الم کرد که به ائت��الف دریایی در خلیج فارس تح��ت رهبری آمریکا 
می پیوندد و مدعی ش��د که "انگلیس متعهد به آزادی دریانوردی و ایمنی کش��تیرانی در 
این منطقه از طریق ایفای نقش تاثیرگذار خود در ماموریت دریایی امنیتی جدید است. 
وزیر امورخارجه انگلیس اخیرا گفته بود: رویکرد ما درخصوص ایران تغییری نکرده است. 

ما کماکان متعهد به همکاری با ایران حفظ توافق هسته ای هستیم.  صداوسیما 

یک روزنامه مصری با اشاره به  رسـانه رژی��م بـازي  و  آمری��کا  اینک��ه 
صهیونیس��تی تنها به دنبال تحقق اهداف خود در 
منطقه و باج گیری از کش��ورهای عربی هستند، در 
یادداش��تی نوشت که چرا کشورهای عربی به جای 

باج دادن به آمریکا وارد مذاکره با ایران نمی شوند.
روزنامه الش��روق مصر، در یادداش��تی به قلم عماد 
الدین حسین، سردبیر این روزنامه تحت عنوان چرا 
عرب ها و ایران به طور مستقیم گفت وگو نمی کنند" 
نوشت: با توجه به اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس 
جمه��ور آمریکا پاداش هر چی��زی را قبل از انجام 
آن می خواهد چرا عربس��تان و امارات از یک سو و 
ایران از سوی دیگر مذاکره مستقیم بر اساس حسن 
همجواری انجام نمی دهند تا دو طرف و تمام منطقه 
در دام باج خواهی آمریکا نیفتد، این مساله تنها به 

سود اسرائیل و دشمنان منطقه است.
نویس��نده در ادامه م��ی گوید: من این پیش��نهاد 
را می ده��م ام��ا می دان��م که اج��را و عملی کردن 
آن س��خت اس��ت زیرا دولت آمریکا در قانع کردن 
کش��ورهای عربی مبنی بر اینکه واش��نگتن حامی 
منطقه دربراب��ر تهدیدات ایران اس��ت، موفق بوده 
اس��ت. وی افزود: بیشتر کش��ورهای عربی حاشیه 
خلی��ج فارس به حمایت ه��ای آمریکا و همچنین 
نزدیک ش��دن به اسرائیل روی آورده اند. مساله دوم 
این است که آیا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
و ایران این روزها آماده مذاکره هس��تند؟ متاسفانه 
پاسخ خیر اس��ت این درحالی است که منفعت دو 
طرف در انجام مذاکرات و رس��یدن به راه حل برای 

مشکالت خود به جای باج دادن به واشنگتن و تل 
آویو اس��ت. در ادامه این یادداش��ت آمده است: در 
مرحله اخیر ش��اهد تش��دید تنش در منطقه بوده 
ایم؛ تنشی که بعد از هدف قرار گرفتن کشتی های 
امارات و عربس��تان در خلیج فارس سپس حمالت 
حوثی های یمن به پاالیش��گاه های نفت عربستان 
و بعد از آن مش��کالت نف��ت کش ها میان تهران و 
لندن و همچنین سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط 
ای��ران بر فراز تنگه هرمز بوجود آمد. آمریکا از زبان 
ترام��پ به صراحت گفته اس��ت که به خاطر منابع 
نفتی خلیج فارس با ایران وارد جنگ نخواهد ش��د 
بلکه بخاطر اس��رائیل می جنگد، ترامپ حتی یک 
لحظ��ه هم از ب��اج خواهی از عرب ه��ا و توهین به 
آنها دس��ت بر نم��ی دارد و در مقابل حمایت آنها از 
ایران باج می خواهد. عماد الدین حس��ین می گوید: 
براساس این منطق منفعت آمریکا در تداوم درگیری 
با ایران اس��ت بنابراین باید توجه داشته باشیم که 
این منفعت آمریکا و بعد از آن اس��رائیل ممکن به 
درگیری میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس منجر ش��ود تا واش��نگتن همچنان بتواند از 
کش��ورهای عربی باج بگیرد. نویسنده بار دیگر این 
س��وال را مطرح می کند و می گوید که با توجه به 
اینکه آمریکا و هم پیمان آن یعنی اسرائیل تنها به 
دنبال تحقق منافع خود هس��تند چه چیزی باعث 
می شود که عربستان، امارات، بحرین و ایران بر سر 
میز مذاکره ننش��ینند و به دور از باج خواهی غربی 
ها به یک توافق فراگی��ر برای محافظت از منافع و 
ثروت های خود برسند؟ مساله به این آسانی که ما 

درمورد آن صحبت می کنیم نیس��ت اما با این حال 
راهی جز تالش و امیدواری نداریم.

وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده علیه ایران 
از جمله تالش برای س��لطه بر منطقه گفت: ایران 
ای��ن ادعاها را رد می کند و می گوی��د که به دنبال 
حسن همجواری اس��ت اما مساله مهم عمل است 
نه فقط کالم. اگر ایران و عرب های حاش��یه خلیج 
ف��ارس می دانند که در برابر حمایت و دخالت های 
بین المللی باید هزینه سنگینی پرداخت کنند چرا 
مذاکره مستقیم به منظور رسیدن به راه حل فراگیر 

انجام نمی دهند؟
نویسنده در ادامه به خبر اخیر پایگاه صهیونیستی 
دبکا اشاره کرده و می نویسد: این پایگاه اعالم کرده 
اس��ت عربس��تان و امارات بعد از اینک��ه از آمریکا 
ناامید ش��ده اند و به این نتیجه رسیده اند که اهداف 
واش��نگتن در رابطه با تهران با اهداف آنها متفاوت 
اس��ت، درحال بررسی مس��اله مذاکره مستقیم با 
ای��ران برای حمایت از کش��تیرانی در خلیج فارس 
هستند. این پایگاه صهیونیستی همچنین به سفر 
هیات اماراتی به تهران اش��اره ک��رد و اعالم کرد 
که عربس��تان نیز گامی ش��بیه گام امارات اتخاذ 
خواهد کرد. نویس��نده می گوید: ب��ا اینکه من در 
اخب��ار پای��گاه خبری دبکا ش��ک و تردید دارم از 
صمیم قل��ب آرزو می کنم که این خبر درس��ت 
باش��د. وجود هرگونه تفاهم عربی- ایرانی به سود 
اس��رائیل نیس��ت و تل آویو آرزوی جنگ بزرگ 
میان عرب ها و ایران و همچنین ش��یعه ها و اهل 

تسنن را دارد.  فارس

 الشروق مصر:
چرا عرب ها به جای باج دادن به آمریکا با ایران مذاکره نمی کنند؟

نش��ریه فارین پالیس��ی  گ��زارش داد که جمعی معادلـــــه
از قانونگذاران جمهوری خ��واه و دموکرات از 
تصویب قانونی به منظور ممنوعیت اس��تفاده 
از بودجه برای اقدام نظامی علیه ایران بدون 
اج��ازه کنگره، پش��تیبانی و ب��رای آن تالش 
می کنن��د. این نش��ریه آمریکایی به یک نامه 
داخل��ی )در کنگره( دس��ت یافته اس��ت که 
نش��ان می دهد 28 قانونگذار آمریکا از هر دو 
حزب جمهوری خ��واه و دموک��رات از اضافه 
ش��دن یک متمم به قان��ون اختیارات دفاعی 
حمایت می کنند که بر اساس آن، استفاده از 
بودج��ه برای اقدام نظامی علی��ه ایران بدون 

اجازه کنگره ممنوع می شود.
پیش از این یک قانون مشابه دیگر نتوانست 
به جایی برس��د اما قانونگذاران امیدوارند که 
بتوانن��د این متمم را به یک طرح سیاس��ت 
دفاعی ک��ه باید ب��ه تصویب برس��د، تبدیل 
کنند. در این نامه که خطاب به سنا و کمیته 
خدمات نظامی نوش��ته شده است، سناتورها 
و اعضای مجلس نمایندگان نس��بت به خطر 
کش��یده ش��دن پای آمریکا به یک درگیری 
با ایران ب��دون اجازه های الزم اب��راز نگرانی 
کرده ان��د. در همی��ن راس��تا، اکثریت در هر 
دو مجل��س به صراحت برای دف��اع از اقتدار 
قانونی کنگره درخصوص موضوعات جنگ و 
صل��ح صحبت کرده اند. همچنین در این نامه 
با تک��رار ادعاهای خصمانه مقامات آمریکایی 

علیه ایران آمده است: ما هیچ توهمی درباره 
خطرات احتمالی از سوی ایران و فعالیت های 
بی ثب��ات کننده ای��ن کش��ور در خاورمیانه 
نداری��م. این متمم که م��ورد حمایت هر دو 
حزب است در توانایی نیروهای مسلح آمریکا 
برای دف��اع از خود مداخله نمی کند اما طبق 
اختی��ارات ما آغاز هر جنگ��ی نیازمند اجازه 

کنگره است. 
فاری��ن پالیس��ی در ادام��ه گ��زارش خود با 
اشاره به اینکه تشکیل چنین همکاری میان 
قانونگ��ذاران دو ح��زب آمریکا ب��رای تقویت 
نق��ش کنگره در مس��ائل مرب��وط به جنگ 
غیر متعارف اس��ت، نوش��ت: این اقدام مورد 
حمای��ت دموکرات های منتقد سیاس��ت های 
ترامپ، ش��امل تام یودال و رو کانا و به عالوه 
جمهوری خواهان حامی ترامپ همچون مت 
گائتس قرار گرفته اس��ت. اما مخالفان بر این 
باورند ک��ه تصوی��ب چنین قانون��ی توانایی 
رئیس جمهور برای پاسخ دهی سریع به ایران 

را محدود می کند.
ی��ک دس��تیار در کنگره که خواس��ت نامش 
فاش نش��ود در ای��ن باره اظهار داش��ت: این 
ضروری تری��ن موضوع در زمین��ه دفاع ملی 
اس��ت که اکنون در کنگره مورد بحث اس��ت 
و بسیار نادر اس��ت در یک مسئله یک اتفاق 
نظر واقعی میان دو حزب وجود داشته باشد 
و همکاری ه��ای عجیب میان راس��ت و چپ 

شکل گیرد.  ایسنا

نشریه آمریکایی: 

تالش برای محدود کردن اختیارات ترامپ

مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن 

ول
ت ا
نوب

1- نام ونشانى دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص) به نشانى رشت – بلوار امام خمینى – باالتر ازمیدان مصلى . 
2- موضوع مناقصه : واگذارى کلیه عملیات برقرسانى در حوزه هاى امور توزیع برق منطقه دو رشت و انزلى از محل اعتبارات داخلى شرکت    

3- نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه : فیش واریزى یا ضمانتنامه بانکى به شرح جدول ذیل:

4- محل دریافت اسناد مناقصه: 
1-4 با مراجعه به سایت  http://www.gilanpdc.ir – اطالع رسانى -مناقصات ومزایده ها – مناقصات عمومى  

الزم به توضیح مى باشد میبایست تصویر اسکن شده فیش واریزى موضوع بند 6 مى بایست به آدرس ایمیل tadarokat@gilanpdc.ir ارسال و اصل فیش واریزى نیز پیوست مدارك مناقصه 
(پاکت الف ) ارسال گردد .بدیهى است درصورت عدم وصول فیش واریزى به شرح فوق توسط این شرکت ، به مدارك ارسالى ترتیب اثر داده نمى شود . 

5- شرایط پیمانکاران : کلیه پیمانکاران مى بایستى داراى حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزى باشند. 
6- قیمت خرید اسناد و شماره حساب: مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال ) به حساب سپهر شماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ رشت بنام شرکت توزیع نیروى 

برق استان گیالن. 
7- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1398/05/17 لغایت تاریخ 1398/05/23 

8- زمان و محل تحویل پیشنهاد ها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن و حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1398/06/02 مى باشد. 
9- زمان گشایش پاکات مناقصه : پاکات مناقصه به تاریخ 1398/06/02 راس ساعت 14/45 و مطابق با زمان بندى تعیین شده در برگ شرایط مناقصه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروى  

برق استان گیالن بازگشایى مى گردد. 
تبصره : حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ى بازگشایى پاکات ج با ارائه معرفى نامه کتبى بالمانع است. 

10- تضمین انجام تعهدات قرارداد: 5 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما بر اساس برگ شرایط مناقصه. 
11- پیش پرداخت قرارداد : 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکى معتبر. 

12- شماره تلفن هاى تماس : 33606571 – 33663006 – 013 
13- کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مى باشد. 

14- هزینه چاپ آگهى در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار ( شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن ) مى باشد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه هاى اینترنتى شرح زیر مراجعه فرمایید: 

آدرس اینترنتى :
http://www.gilanpdc.ir                http://tender.tavanir.org.ir                   http://iets.mporg.ir   

پست الکترونیکى: 
tadarokat@gilanpdc.ir

 شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمبلغ برآوردى (ریال)شماره مناقصهشرح مناقصه   ردیف

واگذارى کلیه عملیات مربوط به احداث شبکه فشار متوسط زمینى 1
در حوزه توزیع برق دو رشت 

98-638,238,539,873575,157,000

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز 648,427,932,321580,840,000-98واگذارى کلیه عملیات برق رسانى در حوزه امور توزیع برق انزلى2

هیئت مدیره شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز

بدینوسیله باطالع اعضاى محترم شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز به شماره ثبت 6992 و به شناسه ملى 10200130119 مى رساند جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى ، از ساعت 10 الى 12 روز  یک شنبه مورخه 1398/5/27 در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه فرهنگى ورزشى کارگران 
واقع در خیابان ششگالن جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد لذا از تمامى اعضاى محترم دعوت مى شود در این جلسه حضور بهم رسانند ، 
ضمنًا کاندیداهاى بازرس مى توانند 10 روز پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند و همچنین سهامدارانى که تمایل دارند جهت شرکت در 

جلسه مجمع وکیل انتخاب نمایند از 7 روز مانده به تاریخ مجمع با حضور تواما موکل و وکیل در دفتر تعاونى ، فرم مخصوص را امضاء نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- استماع گزارش بازرس

3- اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن مالى سال 1397
4- اتخاذ تصمیم در خصوص سود و زیان سال 1397 و نحوه تقسیم آن 

5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادى هیئت مدیره براى سال 1398
6- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش پیشنهادى براى هیئت مدیره 

7-  اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه
8- تعیین روزنامه رسمى و على البدل 

9- برگزارى انتخابات بازرس

8 8 0 0 6 6 7 روزنامه                                    تلفنی آگهی می پذیرد            7

چرا کار آمریکا به تهدید شخصی رسیده؟!
بررسی جزییات دیدار ظریف با سناتور آمریکایی

ظری���ف چ���ه گفت���ه ک���ه س���ناتور آمریکای���ی، از ش���رایط مذاک���ره موش���کی و آمادگ���ی ای���ران ب���رای تواف���ق س���خن می گوی���د؟


