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یر اسرائیل علیه ایران  گستاخی نخست وز
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی می گوی��د بای��د رفع 
محدودیت ها بر برنامه هس��ته ای ایران را ب��ه تغییر رفتار این 

کشور مشروط کرد.
به گزارش مه��ر، بنیامین نتانیاهو در گفت وگو با ش��بکه 
فاکس نیوز مدعی ش��د که ایران مجال یافته اس��ت تا از قفس 
آزاد شود« و با استفاده از چک سفید امضا »کشورهای دیگر را 

فتح کند. وی خواهان این شد تا زمانی که »رفتارش را تغییر 
دهد« محدودیت های سختی علیه ایران اعمال شود.

نتانیاهو اذعان کرد در دوران اوباما، بر سر مسائل مختلفی 
با وی اختالف داشت و افزود بزرگترین اختالف ایران بود.

وی گفت: اختالف این بود؛ توافق هسته ای، که اساسا اینگونه 
ساختار یافته بود تا محدودیت های برنامه هسته ای ایران در زمانی 
معین حذف شوند. وی گفت رئیس جمهوری آمریکا برای اصالح 

مفاد توافق هسته ای ایران با غرب فرصت دارد.

یکا   تمدید وضعیت اضطراری ملی آمر
علیه ایران 
رئیس جمه��وری آمری��کا در بیانی��ه ای وضعی��ت 
اضط��راری مل��ی علیه ایران را به مدت یک س��ال دیگر 

تمدید کرد.
به گ��زارش تس��نیم، در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: 
»رئیس جمه��ور آمریکا روز 15 مارس 1995، به موجب 
فرمان اجرایی ش��ماره 12957 و به منظور رسیدگی به 
تهدیدهای غیرمعم��ول و فوق العاده ای ک��ه اقدامات و 
سیاس��ت های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست 
خارج��ی و اقتصاد ای��االت متحده ایج��اد می کنند، در 

ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعالم کرد«.
ای��ن بیانی��ه در بخش دیگری به رف��ع تحریم های 
هس��ته ای علیه ایران ذیل توافق هسته ای برجام اشاره 
کرده اما نوش��ته اس��ت: »با آنکه ای��ن اقدامات به منزله 
تغیی��ری محس��وس در موضع گیری ه��ای تحریمی ما 
به شمار می روند، تحریم های جامع غیرهسته ای ما علیه 

ایران همچنان پابرجا هستند«.
 ترامپ، بار دیگر ادعاهای اثبات نش��ده علیه برنامه 
موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران را تکرار و تهران 

را به »حمایت از تروریسم« متهم کرده است.
او مدع��ی ش��ده اس��ت: اقدامات و سیاس��ت های 
حکوم��ت ایران، از جمله اقدام این کش��ور در توس��عه 
موشک های بالستیک، حمایت از تروریسم بین المللی و 
نقض حقوق بشر تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه 
امنیت ملی، سیاس��ت خارجی و اقتصاد ایاالت متحده 

به شمار می آیند.

یف با مشاور امنیت ملی پاکستان  رایزنی ظر
وزیر امور خارجه کش��ورمان در ادام��ه برنامه های 
کاری خود در پاکستان با مشاور امنیت ملی این کشور 

دیدار کرد.
به گزارش تس��نیم، در این مالقات مش��اور امنیت 
ملی نخست وزیر پاکستان با اشاره به مناسبات و روابط 
بس��یار خوب دو کش��ور گفت: آنچه در روابط دو کشور 
بس��یار اهمیت دارد این اس��ت که ایران و پاکستان در 

کنار هم باشند و موضوعات را مدیریت نمایند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان نی��ز در این دیدار بر 
آمادگی کش��ورمان برای توس��عه بیش��تر مناس��بات و 

همکاری ها در تمام سطوح با پاکستان تاکید کرد.
در ادام��ه طرفین از افزایش همکاری های امنیتی و 
حفاظت بیشتر از مرزها اس��تقبال کردند و درخصوص 
برگزاری نشس��ت کمیس��یون های امنیتی و کنسولی، 
بهره برداری از ظرفیت های بنادر گوادر و چابهار با هدف 
توس��عه همکاری های اقتصادی بین دو کش��ور، بررسی 
راهه��ای افزایش همکاری های بانک��ی و بهره برداری از 
خط لول��ه گاز، همکاری های چن��د جانبه و موضوعات 

منطقه ای، مبارزه با تروریسم، گفت وگو کردند.

 دوم
نوبت آگهى مناقصه عمومى

وزارت نيرو 
شرکت مديريت منابع آب ايران

شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 

روابط عمومى شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان

شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومى «عمليات اجرايى ديواره حفاظتى خورد گرگيج شهرستان 

زهك از محل اعتبارات ماده 12» به 200963632000029 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 

 از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 96/12/19 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 15 روز چهارشنبه تاريخ 96/12/23

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/1/21

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/1/21

پيمانكاران واجد شرايط مى بايست داراى گواهينامه صالحيت حداقل رتبه پنج در رشته آب صادره از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور داراى 

ظرفيت ريالى و تعداد كار مجاز باشند.

مبلغ برآوردى: 2487819518 ريال بر اساس فهارس بها رشته آبخيزدارى و منابع طبيعى سال 1396 

مدت اوليه: 3 ماه شمسى 

تامين مالى پروژه از محل تحويل اسناد خزانه ميباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس زاهدان خيابان دانشگاه ، 

دانشگاه 39 كدپستى 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شركت و تلفن 05433429410-20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 41934-021 دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768

شناسه آگهى: 157294

  آگهى مناقصه  شماره   ( 5860 /1396)  (ارزيابى كيفى)

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوى
2-موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى شركت گاز استان خراسان رضوى

3-شرايط اوليه متقاضيان:
الف) دارا بودن تاييديه از اداره كار و امور اجتماعى در امور حمل و نقل

ب) دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار 
ج) دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-ساير شرايط:
الف) ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى

ب) تكميل ارائه كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى: از تاريخ 96/12/22 لغايت آخر وقت ادارى 97/1/5

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى : تا آخر وقت ادارى مورخ 97/1/19
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و بازرگانى شركت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه 

فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد. 

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با 
تلفن 37072822-051 تماس بگيريد .

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوىتاريخ انتشار نوبت اول:1396/12/22             تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/12/23

 دوم
نوبت

آگهى دعوت از بستانكاران (نوبت اول) 

مدير تصفيه شركت- على محمد مستشيرى

مورخه  شماره 21236  رسمى  روزنامه  در  مندرج  ورشكستگى  اعالم  آگهى  پيرو 
تجارت  قانون  از  اصالح قسمتى  ماده 225 اليحه  استناد  به  96/11/12 صفحه 112 
سمنان ابنيه  بناى  مهندسين  ساختمانى  تعاونى  شركت  بستانكاران  كليه   از 
 (شركت در حال تصفيه) دعوت مى شود كه هرگونه طلب و ادعايى از شركت دارند با 
در دست داشتن مدارك مثبته ظرف مدت قانونى از تاريخ نشر آگهى به نشانى سمنان 
ميدان معلم مقابل مسكن و شهرسازى ساختمان تجارى معلم طبقه سوم واحد هشت 

مراجعه نمايند. نوبت اول:96/12/23- نوبت دوم:97/1/23 – نوبت سوم: 97/2/23

برخی  در داخل بر این باورند 
در ص��ورت دی��دار احتمالی پرونـــــده

رئیس جمهور کره  ش��مالی با 
همتای آمریکای��ی  این اتفاق برای برج��ام و بویژه 
جمهوری اسالمی ایران تبعات منفی خواهد داشت، 
چرا که تمرکز واش��نگتن در صورت تحقق دیدارها 
ب��ا پیونگ یانگ ب��ه تهران، برجام، توان موش��کی، 
حقوق بش��ر و نقش ای��ران در خاورمیانه اختصاص 
پیدا می کند و با وجود دس��تاورد تقریبا هیچ توافق 
هسته ای اما، چالش های جدی تری را برای کشاندن 
تهران پای میز مذاکره و تحمیل برجام های دیگر از 

طرف آمریکا بوجود خواهد آورد.
البته از این مس��ئله هم نباید غافل ماند که با 
وجود بی اثر و بدون منفعت بودن برجام برای ایران؛ 
اما کره ش��مالی و آمریکا تالش زیادی می کنند تا 
از مدل برج��ام برای امتیازگی��ری از طرف مقابل 
اس��تفاده کنند، برجام از ته��ران امتیازات زیادی 

گرفت اما ملت ایران را از حقوق خود منع کرد!
خب��ر دیدار احتمالی کیم جونگ اون و دونالد 
ترامپ هنوز در کانون توجه رسانه های بین المللی 
قرار دارد. برخ��ی این دیدار احتمالی را در صورت 
وقوع، معجزه دیپلماتیک قرن نامیده اند. در همین 
راستا نیز ترامپ در توئیت پنج شنبه خود نوشت که 
کیم جون��گ اون در مالقات با نماینده کره جنوبی 
فقط از تعلیق برنامه هس��ته ای نگفت، بلکه درباره 
غیر اتمی ش��دن صحبت ک��رد. همچنین از توقف 
آزمایش موشکی برای این مدت؛ پیشرفتی عظیم 
در جریان اس��ت، ام��ا تحریم ها تا حص��ول توافق 
برجاس��ت. مالقات در حال برنامه ریزی است. حال 
این برنامه ریزی که ترامپ از آن در توئیتش نوشته 
اس��ت، در یک تصادف معنادار با پایان وعده 120 
روزه رئیس جمهور آمریکا درخصوص برجام در ماه 
می )12 می پایان وعده ترامپ( همزمان شده است. 
آنطور که دیپلماس��ی ایرانی نوشته؛ اکنون هم اگر 
چه به قول رکس تیلرس��ون تا وق��وع این معجزه 
راه طوالنی در پیش اس��ت، اما برخی معتقدند که 
این دی��دار در صورت انجام می تواند ابعاد بس��یار 
گس��ترده ای برای پیونگ یانگ و واشنگتن داشته 
باش��د. حتی می تواند به نوعی توافق هس��ته ای و 
س��ایر ابعاد دیپلماتیک تهران را نیز حال مثبت یا 

منفی درگیر خود کند. 
ناظران سیاسی بر این باورند احتماال کاخ سفید با 
کره شمالی وارد مذاکره می شود تا بتواند با مهار یکی 
از دو عاملی که با آن با مشکالت جدی روبه رو است، 
بیشترین توجه خود را به لجستیک منطقه خاورمیانه 
بدهد، نه کره شمالی. برای آمریکا خاورمیانه و ایران 

به مراتب مهم تر از کره شمالی است.
راهبرده��ا در کاخ س��فید  و  برنام��ه  البت��ه 
ثابت اس��ت ام��ا، ای��ن تاکتیک ها هس��تند با هر 
رئیس جمهوری تغییر می یابد. اکنون هم سیاست 
ترامپ برای مذاکره در نقطه جوش در سایه تحریم 

و تهدید به نتیجه رسیده است.
در بخشی از گزارش موسسه اینترپرایس آمده 
اس��ت آمریکا باید در طول س��ال 2018 خود را با 
لجس��تیک در خاورمیانه به نهایت آمادگی برساند 
که در 2019 وارد اصطکاک با ایران ش��ود. اکنون 
هم از معامله 500 میلیارد دالری عربستان و رقم 
بی س��ابقه ترامپ برای بودجه دفاع��ی آمریکا هم 

چنین آمادگی لجستیکی به چشم می خورد

 در س��ایه ای��ن نکت��ه و نی��ز مس��اله مذاکره 
کره ش��مالی، اساس��ا می توان گفت گ��ره خوردن 
برجام به مسائل موشکی، حقوق بشر و نقش ایران 
در خاورمیانه همان تکرار راهبرد مذاکره در نقطه 

جوش، این بار برای ایران است.
ماج��را از آن جا جالب تر می ش��ود که برخی 
رس��انه های آمریکای��ی معتقدند این دی��دار برای 
برجام تبع��ات خواهد داش��ت، چنانچ��ه روزنامه 
آمریکایی وال ستریت ژورنال نوشت: نشست سران 
آمریکا و کره شمالی ممکن است ترامپ را متقاعد 
کند که لغو توافق هس��ته ای ای��ران، موضع او در 

قبال کره شمالی را تقویت خواهد کرد.
چن��د مقام س��ابق و کنونی آمریکای��ی به این 
روزنامه گفته اند که دیدار برنامه ریزی ش��ده دونالد 
ترامپ و کیم جونگ اون در ماه می آینده، لغو برجام 

توسط دولت آمریکا را »محتمل تر« می کند.
وندی شرمن، مذاکره کننده برجسته آمریکایی 
در برجام، گفت: "منطق این اس��ت که اگر ایاالت 
متحده از توافق هس��ته ای ایران خارج شود"، این 

امر اعتبار واشنگتن را تضعیف خواهد کرد.
وی افزود: با این حال، ش��اید رئیس جمهور به 
دلیل ش��یوه عملش، به این نتیجه برس��د که پاره 
کردن آن )برجام(، این را نش��ان خواهد داد که او 
بر سر آنچه که او یک "توافق بد" می نامد، مذاکره 
نخواهد کرد. ای��ن، یک فاجعه خواهد بود. زیرا در 
آن حال��ت او به طور همزمان دو بحران هس��ته ای 

خواهد داشت.
یک دیپلم��ات بلندپای��ه غربی دیگ��ر گفته؛ 
گفت وگو ها با کیم، احتماال برای توافق هس��ته ای 
ایران خبر بدی اس��ت. این دیپلمات درباره ترامپ 
گفت: "این ریس��ک وجود دارد ک��ه او بگوید این 
)برجام( توافق بدی بوده و ما به شما نشان خواهیم 

داد که چگونه )باید( عمل کرد."
روزنام��ه  آمریکای��ی  رس��انه   همچنی��ن 

یو اس ای تودی در تحلیلی، با توجه به گام های اخیر 
پیونگ یانگ و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات 
هس��ته ای، به مقایس��ه این گفت وگوها با مذاکرات 
مرب��وط به تواف��ق هس��ته ای ایران و گ��روه 5+1 
پرداخته و نوشته پیونگ یانگ برجام را الگوی خود 

برای رسیدن به توافق با آمریکا قرار داده است. 
ای��ن رس��انه مدع��ی ش��ده عام��ل مح��رِک 
گفت وگوهای هس��ته ای میان ای��ران و گروه 5+1، 
تغییر واقعی نیت های ایران نبوده و این کشور هنوز 

به دنبال تبدیل شدن به »هژمون منطقه« است. 
 در ای��ن یادداش��ت آم��ده اس��ت: »ته��ران، 
همزمان با شدت گرفتن فش��ارها از جانب ایاالت 
متحده اینطور محاس��به کرد که اضطراب ناشی از 
درگیری واقعی نظامی، ناگزیر واشنگتن و شریکان 
دیپلماتیک آن را به س��مت میز مذاکراه هسته ای 

خواهد کشاند.«
روزنامه آمریکایی نوشته مقام های کره شمالی 
که از نزدیک نظاره گر مذاکرات ایران بودند، اکنون 
خواس��تار ترتیبات مشابهی هستند که نفع زیادی 

برای آنها در پی خواهد داشت.
برخ��ی از منتق��دان توافق هس��ته ای ب��ا این 
مسئله موافق هستند. جیمز کارافانو، معاون رئیس 
اندیش��کده بنیاد هریتیج، ک��ه در تیم انتقال قدرت 
از رئیس جمهور قبلی به ترامپ حضور داشته، گفت: 
رئیس جمهور ترامپ در این مس��ئله جدی است که 
توافق هسته ای با ایران، به اندازه کافی خوب نیست.

کارافان��و افزود: "کیم این را خواهد فهمید که 
اگر او فکر می کند که قرار است توافقی امضا کند، 

این توافق باید خیلی قوی تر از برجام باشد."
مق��ام معظم رهبری بارها از احتمال کش��یده 
ش��دن مساله برجام به موشک، حقوق بشر و نقش 
ایران در خاورمیانه سخن گفتند. اکنون هم اروپا در 
حال همراهی با آمریکا در این خصوص است. امروز 
آمریکا یقینا سیاس��ت و راهب��رد خود را برای مهار 

ایران با مذاکره در نقطه جوش پیش خواهد برد. 
از منظر کارشناس��ان بین الملل سال آتی سال 
بسیار سخت و پیچیده ای برای دیپلماسی و سیاست 
خارجی کش��ور است. البته این سختی و پیچیدگی 
شدت پیدا خواهد کرد چرا که ایران دیگر نمی تواند 

روی کمک اعضای 1+5 هم حساب باز کند! 
اروپا متحد آمریکا نیس��ت بلکه از اقمار آمریکا 
اس��ت. اخیرا ش��اهد بودیم که با یک تحریم ساده 
فوالد از جانب ترامپ چگونه اتحادیه اروپا در موضع 
انفعال قرار گرفت. از س��وی دیگر روس��یه به دلیل 
تحریم ه��ای جدی، انتخابات پیش رو و نیز اقتصاد 
ش��کننده، نمی تواند در چندین جبهه حضور یابد. 
برای چین هم راهبرد کاهش تنش و نیز عدم تقابل 
با آمریکای ترامپی درخصوص مس��ائلی چون ایران 
در دس��تور کار است. پکن حتی درخصوص تایوان 
ک��ه در نزدیکی مرزه��ای خود اس��ت، وارد تنش 
نمی ش��ود؛ لذا تقابل با آمریکا ب��ه دلیل حمایت ار 

ایران از سوی چین کمی دور از ذهن است. 
بنابراین دور از انتظار نیس��ت؛ آمریکا ایران را 
در سال 97 به سمت تنش و چالش جدی، این بار 
ب��دون حمایت عضوی از اعضای 1+5 پیش خواهد 
برد. یعنی باید آمریکا به سمت لجستیک شدن در 
طول سال 97 باشد تا در سال 98 وارد تنش شود، 
البته تنش به معنای جنگ نیست به معنای مذاکره 

در نقطه جوش است. 

توافق احتمالی پیونگ یانگ و واشنگتن تبعات منفی برای تهران دارد؟!

مدل برجام برای همه خوب است به جز ایران

ظریف در گفت وگو با رسانه های پاکستان:
یکا عمال در حال نقض برجام است دولت آمر

وزیر خارج��ه ایران با بی��ان اینکه دولت 
آمریکا عمال در حال نقض برجام اس��ت، دیــــدگاه

گفت:  اتحادیه اروپ��ا باید پیامی واضح به 
آمریکایی ه��ا بدهد که اگر به نقض برجام ادامه دهند یا درصدد 

تغییرش باشند با انزوای بین المللی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف که به اس��الم آباد س��فر 
کرده در گفت وگویی با رس��انه های پاکس��تانی به سؤاالت آنها 

درباره مناس��بات ایران و عربس��تان و تهران و اس��الم آباد و ... 
پاسخ داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی درخصوص 
رواب��ط ایران و عربس��تان و اینکه آیا ایران از پیش��نهادها برای 
احیای روابط خود با عربس��تان استقبال کرده است، گفت: اگر 
روزی عربس��تان سعودی با هرگونه تجاوز خارجی مواجه شود، 
ایران نخس��تین کشور اس��ت که برای کمک به این کشور وارد 
عمل می ش��ود. ظریف همچنین با تبیین اهمیت امنیت و ثبات 
در منطقه گفت: معتقدیم امنیت و ثبات کش��ورهای همسایه و 

منطقه همان امنیت و ثبات جمهوری اسالمی ایران است .

وی گفت: امیدوارم که آنها ) عربس��تان ( همان احساس ما 
را داش��ته باش��ند و برای حل موضوعات مورد اختالف آمادگی 

داشته باشند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه س��خنانش در این نشست 
گفت: ما آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات با عربستان سعودی 
اعالم کرده ایم و از اقدامات نواز ش��ریف نخس��ت وزیر س��ابق 

پاکستان نیز برای آغاز این گفت و گوها نیز استقبال کردیم .
ظریف خاطرنشان کرد: مشکل این است که سعودی ها فکر 
می کنند این به نفع آنهاس��ت اگر دنیا فکر کند که آنها تهدید 

)از جانب ایران ( می شوند.

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: معتقدیم که نمی توانیم 
عربستان س��عودی را از تحوالت منطقه کنار بگذاریم اما بر این 
مه��م نیز معتقدیم که جمهوری اس��المی ای��ران را نیز نباید از 
تحوالت منطقه جدا نگاه داشت، حال پرسش اینجاست که چرا 
باید سعی کنیم که یکدیگر را از تحوالت منطقه جدا نگاه داریم.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی کش��ورمان در بخش دیگری از 
س��خنانش با تشریح خس��ارت های جبران ناپذیر و ویرانی های 
حاصل از اقدامات تروریس��تی در عراق و سوریه اضافه کرد: هر 
دو کش��ور ایران و عربستان س��عودی می توانند برای بازسازی 

عراق و سوریه سرمایه گذاری کنند.


