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آلمان: نشریه آلمانی اشپیگل اعالم کرد که برلین 
علیه »جمیل حسن« رئیس اداره اطالعات نیروی هوایی 
سوریه و از مشاوران نزدیک »بشار اسد« رئیس جمهور 
این کش��ور حکم بازداشت در سطح جهانی صادر کرده 
است. دادس��تانی آلمان، وی را به جنایت علیه بشریت 
از جمله ش��کنجه، تجاوز و کش��تار دست کم صدها تن 
از مردم س��وریه در فاصله س��ال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ 
متهم کرده اس��ت. »انور البونی« یک وکیل سوری در 
آلمان که برای مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر 
کار می کن��د گفت که مقام��ات )آلمانی( در این زمینه 

اطالعاتی را در اختیار این نهاد گذاشته اند.

افغانس�تان: پ��س از آن که دولت افغانس��تان روز 
پنجش��نبه هفته گذش��ته آتش بس یک جانب��ه ای را به 
مناسبت فرا رس��یدن عید فطر اعالم کرد، طالبان نیز از 
تعهد به آتش بس��ی س��ه روزه در پایان هفته جاری خبر 
داد. طالبان اع��الم کرد نیروهای خارجی از این آتش بس 
مستثنی هستند و نبرد با آن ها همچنان ادامه خواهد یافت. 
طالبان همچنین بر این نکته تأکید کرد که به هر حمله ای 
بر ضد خود پاسخ خواهد داد. "اشرف غنی،" رئیس جمهور 
افغانستان پنجشنبه هفته گذشته از اجرای آتش بسی بدون 

قید و شرط در نبرد با طالبان خبر داد.

پاکس�تان: بعد از کشمکش زیاد بین حزب مسلم 
لیگ شاخه نواز شریف و حزب تحریک انصاف سرانجام 
کمیس��یون نظارت بر انتخابات »حسن عسکری« را به 
عنوان س��روزیر موقت ایالت پنجاب انتخاب کرد. حسن 
عس��کری یک شخصیت علمی و استاد دانشگاه پنجاب 
همچنین کارش��ناس معروف مسائل سیاسی پاکستان 
اس��ت. عسکری یکی از گزینه هایی بود که توسط حزب 
تحری��ک انصاف برای پس��ت س��روزیری ایالت پنجاب 
معرفی و با موافقت کمیسیون انتخابات به قدرت رسید.

ذرهبین

مرکل در راه اردن و لبنان 
دولت آلمان از س��فر صدر اعظم این کش��ور ب��ه اردن و لبنان از ۲۰ تا ۲۲ 

ژوئن خبر داد. 
دولت آلمان در بیانیه ای اعالم کرد: آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان بیس��تم 
ژوئ��ن به منظور دیدار با ملک عبداهلل دوم، پادش��اه اردن به این کش��ور س��فر 
خواهد کرد و سپس این کشور را به مقصد لبنان ترک و با رهبران این کشور نیز 

مذاکرات مهم و متعددی را برگزار خواهد کرد.
مرکل طی مذاکرات خود با پادشاه اردن به بررسی پرونده های منطقه و نیز آخرین 
تح��والت این کش��ور خواهد پرداخت. اخیرا در نشس��ت وزرای خارجه پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( با تقویت امکانات نظامی و قابلیت های مرزی اردن، تونس و عراق موافقت 
شد. صدراعظم آلمان با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان به بررسی پرونده های منطقه 

و آخرین تحوالت این کشور خواهد پرداخت.

غرب آسیا
برنامه  اتمی کره شمالی باید متوقف شود

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر خواس��ته های کش��ورش از کره شمالی 
مبن��ی بر توق��ف کامل برنامه ه��ای اتمی این کش��ور پیش از لغ��و تحریم های 

بین المللی تاکید کرد. 
مایک پامپئو، درباره س��ایت اتمی کره ش��مالی گفت که هنوز س��ایت های 
مخفیانه و ناشناخته ای وجود دارد.  وی در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی کره 
جنوبی گفت: نمی خواهم بیش از اینها وارد جزئیات ش��وم اما زمانیکه خلع س��الح 
اتمی کامل ش��ود و این ش��امل تمامی سایت های اتمی کره شمالی است و نه آنهایی که 
اعالم شدند، تحریم های بین المللی علیه این کشور برداشته خواهد شد. ما باید مطمئن 

شویم که این خلع سالح کامل است. این به کره شمالی بستگی دارد.
وی گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن نشس��ت ۱۲ ژوئن، من امیدوارم که بتوانیم 

بیانیه ای صادر کنیم که هر دو طرف با آن موافق هستند. 

بحران
بن سلمان به روسیه می رود

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای شرکت در مراسم افتتاحیه 
جام جهانی ۲۰۱8 به روسیه سفر می کند.

شبکه تلویزیونی روسی ۳6۰ که در استان مسکو پخش می شود اعالم کرد: 
بن سلمان در نخستین بازی دیدار جام جهانی که روز ۱4 ماه ژوئن )۲4 خردادماه( 
بین تیم های ملی روسیه و عربستان سعودی برگزار می شود، حضور خواهد یافت. 

تیم عربستان سعودی در گروه А با روسیه، اوروگوئه و مصر هم گروه است.
 محمد بن س��لمان ولیعهد سعودی که عالقه زیادی به دیده شدن در انظار عمومی 
داش��ت، حدود یک ماه به طرز عجیبی ناپدید شد و هیچ خبری از او در محافل عمومی 
دیده یا شنیده نشد به طوری که فرضیه های مختلفی همچون زخمی شدن در اثر حمله 
۲۱ آوریل )یک اردیبهشت 97( یا مخفی شدن از بیم جان به دلیل حمالت انتقام جویانه 

به ویژه از ناحیه سایر اعضای خاندان سلطنتی مطرح شد.

سرخط

فرصتی برای شانگهای 
علی تتماج

 چین میزبان یکی از مهمترین پیام های منطقه ای اس��ت 
که ب��ه گفته ناظران سیاس��ی و اقتص��ادی می تواند به یکی 
از قطب  ه��ای تحوالت جهان مبدل ش��ود. آری چین میزبان 
نشس��ت پیمان شانگ های در سطح سران بوده که اعضا دائم 
و ناظر در آن حضور داشته و به صورت دوجانبه و چندجانبه 

به بررسی اهداف این پیمان پرداخته اند. 
 این نشست در حالی برگزار شد که روند تحوالت نشانگر 

دغدغه ه��ا و چالش های مش��ترکی برای اعضاس��ت می تواند 
مولفه ای برای نزدیکی بیش��تر این کشورها به یکدیگر باشد. 
اکن��ون یک جانبه گرایی و تقالی غرب به وی��ژه آمریکا برای 
سلطه بر اقتصاد جهانی است که در این راه سیاست تحریم و 
تهدید را نیز اجرا می کند که نمود آن را در رفتار این کشورها 

در قبال ایران، روسیه و چین می توان مشاهده کرد. 
نقش ش��انگهای در مقابله با یک جانب��ه گرایی آمریکا از 
جمله از طریق ایجاد جاده ابریشم از مولفه های مهم در تحقق 
اهداف شانگهای است چراکه حتی کشورهایی مانند افغانستان 
و پاکس��تان که از دوس��تان آمریکا نامیده می شدند به واسطه 
سیاس��ت های آمریکا تحت فش��ار قرار دارند. تقریبا نزدیک به 
نیمی از جمعیت جهان در این پیمان عضو هستند که مولفه ای 
مهم در تحقق اهداف اقتصادی شانگهای می تواند باشد. مولفه 

دیگر در عملکرد شانگ های در حوزه امنیت است.
 اکنون تروریس��م دست س��اخته غرب تهدیدی است که 
امنیت منطقه را تهدید می کند که محور آن را نیز افغانستان 
و پاکس��تان تشکیل می دهد. همگرایی در حوزه امنیتی بویژه 
بهره گی��ری از ظرفیت های ایران با آن هم��ه تجربه مبارزه با 
تروریس��م می تواند اصلی مهم در همگرایی ش��انگهای باشد. 
در این میان باید توجه داش��ت که جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه عنوان محور ثبات منطقه می تواند نقش مهمی در اهداف 
ش��انگهای داشته باش��د بویژه اینکه ایران شاهراهی است که 
پ��ل ارتباطی ش��رق به غرب اس��ت و از طرفی نی��ز در حوزه 
انرژی می تواند تامین کنند نیازهای اعضای ش��انگهای باشد 

که اجرایی شدن خط لوله صلح از ابعاد آن است. 
نکته قابل توجه آنکه تعامل ایران با شرق به عنوان رویکرد 

به شرق آسیا است برخی برآنند تا رویکرد به شرق را مغایر با 
اصل نه شرقی نه غربی عنوان کنند حال آنکه رویکرد به شرق 
یعنی کشورهای ش��رقی و ارتباطی با وابسته نبودن به قدرت 
ش��رق و غرب ندارد. اینکه برخی برآنند تا چنان وانمود کنند 
که رویکرد به شرق مخالف با اصل نه شرقی نه غربی جمهوری 
اسالمی است رویکردی نادرس��ت و بعضا تحت القاهای غرب 
اس��ت که با دور س��اختن ایران از حوزه شرق به دنبال اعمال 

تحریم های پنهان علیه جمهوری اسالمی هستند. 
در جمع بن��دی کلی از آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 
شانگهای راهبردی مهم در تحقق اهداف اعضا است که عضویت 
دائم اعضای غیردائم می توان��د گامی مهم در تحکیم روابط این 
کشورها و مقابله با تهدیدات بیرونی علیه آن باشد که در این حوزه 

جمهوری اسالمی نقشی اساسی و مهم را می تواند ایفا کند. 

یادداشت
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 97/3 
  شركت آب وفاضالب روستايى
 استان كهگيلويه و بويراحمد 

روابط عمومى شركت آب وفاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد

شركت آب وفاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد به آدرس ياسوج- خيابان ابن سينا 11- تلفن 33245035-074 شناسه ملى 10861933214 
كد اقتصادى 411133633449  و كد پستى 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزارى مناقصات پروژه هاى زير را طبق مشخصات فنى و برآورد پيوست 
با شرايط عمومى و اختصاصى از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت كه داراى كارت رتبه بندى معتبر در رشته آب پايه 5 و باالتر، ثبت 
درسامانه ساجار و داراى گواهى صالحيت ايمنى كار از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى باشد واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضويت 

قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

1) مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 9 صبح مورخ 97/3/21 تا ساعت 19 مورخ 97/3/28 .
 2) آخرين مهلت زمانى ارائه پيشنهادها : ساعت 14 مورخ 97/4/9 .

3) زمان بازگشايى پاكتها : ساعت 9 صبح مورخ 97/4/10 .
4) مدت اعتبار پيشنهادها : 90روز از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد .
5) بازگشايى پاكتهاى مناقصه با هرتعداد شركت كننده صورت مى گيرد .

6) هزينه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنين هزينه ى انتشار در سايت ستاد به عهده برنده مناقصه مى باشد.
7) به پيشنهادهاى فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصى و نظايرآن و پيشنهاداتى كه 

بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8) سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت ضمانتنامه معتبر بانكى مى باشد.

9)متقاضيان شركت در مناقصه كه در حال حاضر با شركت قرارداد دارند وتا آخرين روز مهلت تحويل پيشنهادها پيمان منعقده را تحويل موقت ننمايند حق شركت 
در مناقصه را ندارند.

10) ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
11) اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/3/20 تاريخ انتشار نوبت اول  : 97/3/19     

موضوع مناقصهرديف
شهرستان 
محل اجرا

محل
تامين اعتبار

مبلغ برآورد 
اوليه(ريال)

مبلغ تضمين معتبر 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار  (ريال)

مدت اجرا

1

پروژه آبرسانى سرتاوه (شامل تهيه و اجراى 
لوله پلى اتيلن PE80PN10 به قطرهاى 20  
ميليمتر(پلى پروپيلن)  به طول 160 متر/ 63 
ميليمتر  به طول 214 متر  / 75 ميليمتر  به 

طول 1787 متر /انشعاب به قطر 20ميليمتر 20 
عدد –مخزن 50 متر مكعبى بتن مسلح- احداث 

حوضچه هاى شيرآالت و ...) طبق برآورد 
ومشخصات فنى

چرام

اعتبارات ملى پيوست 
قانون با شماره طرح 

1503003006 در قالب 
اسناد خزانه اسالمى و 
اوراق سررسيد دو سال

5ماه5233207466262000000

 دوم
نوبت

شركت توزيع نيروي برق 

سيستان و بلوچستان

امور تداركات و قراردادها-شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خريد 100 دستگاه سكسيونر گازي 

موتوردار بهمراه RTU با قابليت اتوماسيون به شماره 1-97 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار 

نمايد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1397/03/21 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي 

كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد

مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

نوع مناقصه :عمومي  دو  مرحله اي با ارزيابى كيفى 

موضوع مناقصه : خريد 100 دستگاه سكسيونر گازي موتوردار بهمراه RTU با قابليت اتوماسيون

مهلت  و نحوه دريافت استعالم ارزيابى كيفى :

متقاضيان مي توانند ازتاريخ 1397/03/21 لغايت 1397/03/28 به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت 

به دريافت استعالم ارزيابى كيفى اقدام نمايند.

اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فكس 31137337-054  پيام كوتاه 9307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الكترونيك

مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي : پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن بارگذاري تصاوير استعالم تكميل شده ارزيابي كيفي بهمراه مستندات 

درخواست شده در سامانه الكترونيكي دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در 

استعالم ارزيابي كيفي در پاكت الك و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شركت آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه نبش دانشگاه 37 

شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذكر تمامي فرايند ارزيابي كيفي از طريق سامانه تداركات دولت صورت مي پذيرد. 

تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در سامانه تداركات دولت در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20 در سالن كنفرانس 

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت 

امضاء الكترونيكي اقدام نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرماييد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت صنعت برق به نشانيTender.tavanir.org.ir يا سايت شركت توزيع نيروي برق 

سيستان و بلوچستان به نشاني www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند. بديهي است اين 

شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

ویژه گروه فرادید  یک منطق��ه مه��م دیگر در گ�زارش 
جبهه س��احل غربی یمن از اش��غال شبه نظامیان 
وابس��ته به ائتالف س��عودی - اماراتی علیه یمن، 
پس گرفته ش��د تا شکس��تی دیگ��ر را مقاومت به 

اشغالگران تحمیل کرده باشد.
ی��ک منبع نظامی یمنی اعالم کرد که ارتش و 
کمیته های مردمی این کش��ور موفق شدند »سوق 
الجاح« و »الجاح االسفل« را به همراه تقاطع الجاح 
در شهرستان »بیت الفقیه« در استان الحدیده پس 
بگیرند. این منبع با بیان اینکه »نیروهای اش��غالگر 
و مزدوران آن، تلفات س��نگینی در عملیات نظامی 
گسترده ارتش یمن و کمیته های مردمی در منطقه 
دریاف��ت کردند«، تأکید کرد ک��ه منطقه »الجاح« 

کامل تحت کنترل ارتش یمن درآمد. 
ب��ه گزارش وب��گاه »المتابع��ات« یمن، ارتش 
موفق ش��د با اجرای نقشه نظامی موفق، نیروهای 
در  الش��عب  روس��تای  نزدیک��ی  در  را  اش��غالگر 

شهرس��تان »حیس« در جنوب استان الحدیده در 
جبهه ساحل غربی غافلگیر و زمینگیر کند و تعداد 

قابل توجهی از آن کشته و زخمی بگیرد. 
یکش��نبه گذش��ته نیز نیروهای ارتش یمن و 
انص��اراهلل موفق ش��ده بودند منطق��ه »الطائف« و 
مکان های مجاور آن واقع در جنوب استان الحدیده 
را از کنترل ش��به نظامیان ائتالف س��عودی خارج 
کنند .دوش��نبه گذشته نیز خبرگزاری رسمی یمن 
)س��بأ(، اعالم کرد که طی 4 روز گذشته از نبرد در 
ساحل غربی یمن و استان »الحدیدة«، 4۱8 مزدور 
وابسته به عربستان سعودی کشته و ۳۲۲ نفر زخمی 
شدند.ش��به نظامیان وابسته به عربستان سعودی، با 
فرماندهی امارات از حدود یک ماه گذشته، عملیات 

بزرگی را برای اش��غال استان س��احل غربی یمن، 
یعن��ی الحدیده آغ��از کردند اما هنوز نتوانس��ته اند 

موفقیتی در جبهه ساحلی کسب کنند.
ب��ه گفته منبع مذکور، تع��دادی از »مزدوران 
ائتالف متجاوز سعودی، در عملیات روز جمعه در 
الحیس در روس��تای الشعب اسیر شدند« و برخی 
دیگر نیز کش��ته و زخمی ش��دند. طبق گفته این 
منبع، ارتش یم��ن و کمیته های مردمی، عملیات 
خود در امتداد س��احل غربی را طبق طرح نظامی 

از پیش تعیین شده ادامه می دهند. 
در این میان عربستان مدعی شده پدافندهای 
هوایی این کش��ور دو موشک که از یمن به سوی 
نجران ش��لیک ش��ده ب��ود را رهگی��ری کرده اند.

ساعاتی پیش��تر یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از شلیک چند موشک به مناطقی در 

جنوب عربستان سعودی خبر داده بود. 
ای��ن یگان اع��الم کرد ک��ه پایگاه های نظامی 
عربستان سعودی در منطقه »نجران« و »خمیس 
مش��یط« هدف این موش��ک ها قرار گرفته است.

شبکه المس��یره یمن گزارش داد که موشک های 
شلیک ش��ده به جنوب عربستان س��عودی از نوع 
موشک های بالس��تیک بودند. ارتش یمن نیز یک 
فروند موش��ک به منطق��ه »جی��زان« در جنوب 

شرقی عربستان سعودی شلیک کرده بود.
فرسایش ایجاد ش��ده در جبهه های نبرد طی 
سه سال گذشته امروز در جبهه ساحل غربی یمن 

تکرار می ش��ود به گونه ای که از ش��دت درگیری 
بی��ن نیروهای تحت پش��تیبان ائتالف با انصار اهلل 
در شهر الدریهمی در همجواری فرودگاه الحدیده 

کاسته شده است.
»عبدالب��اری طاه��ر«، نویس��نده و تحلیلگ��ر 
سیاس��ی دلیل این امر را فش��ارهای بین المللی و 
تمایل عربس��تان برای بهره برداری از قضیه حمله 
به الحدیده برای رسیدن به راه حلی دانست که آن 
را از باتالق یم��ن نجات می دهد. وی درباره امکان 
دستیابی به راه حلی مشابه پیمان الطائف یمن در 
سال ۱9۳4 گفت: جنگ در یمن به مرحله ای نظیر 
جنگ دهه سی قرن گذشته مابین یمن و عربستان 
رسیده اس��ت و راه حل پیش��نهادی فرستاده ویژه 
س��ازمان ملل که به بیرون درز کرده و قرار اس��ت 
به زودی به شورای امنیت ارائه شود نشان می دهد 
که دور کردن شبح جنگ از شهر الحدیده و توقف 
حمله به بندر آن اهرم فش��اری ب��ر انصاراهلل برای 

پذیرش طرح جدید حل بحران یمن است.

یک منطقه دیگر در جبهه ساحل غربی یمن آزاد شد

شکست اشغالگری ائتالف سعودی - اماراتی


