
محمد بن سلمان، جانشين وليعهد 
و وزير دفاع عربستان در جديدترين 
مصاحبه خود با نشريه فارن افرز امريكا به تشريح 
ديدگاه هاي كشور در خصوص مسائل منطقه اي، 
تنش با ته��ران و روابط با امريكا پرداخته اس��ت. 
مرد نخست ماجراجويي هاي سعودي در دو سال 
اخير در اين گفت وگو نيز همانند دفعات پيش��ين 
ادعاهايي را نس��بت به تهران مطرح و اعالم كرده 
است كه عربستان هيچ نقطه اشتراكي براي مذاكره 
با ايران ندارد. درخصوص سياست هاي منطقه اي 
عربس��تان گفت وگويي با داوود هرميداس باوند، 
اس��تاد روابط بين الملل دانش��گاه داش��ته ايم كه 

مشروح آن در ادامه مي آيد. 
محمد بن سلمان، جانشين وليعهد و وزير 
دفاع عربستان در گفت وگويي با نشريه 
فارن افرز گفته اس�ت كه عربستان هيچ 
نقطه اشتراكي براي مذاكره با ايران ندارد. 
به نظر مي رسد كه رياض و تهران در حال 
عادت كردن به عدم رابطه ديپلماتيك و 
ماندن در حالت مخاصمه كامل هس�تند. 
تهديده�اي اي�ن وضعيت ب�راي منطقه 

پرالتهاب خاورميانه چيست؟ 
اظهارات مقام هاي رياض درخصوص اينكه اعالم 
كرده اند تمايلي براي برقراري رابطه با تهران و انجام 
گفت وگو ميان عربستان و ايران ندارند، كم و بيش 
در ادامه همان خط مشي اي است كه اندكي پيش 

از مرگ ملك عبداهلل، عربس��تان آن را آغاز كرد و 
در دوره ملك س��لمان با سرعت بيشتري تشديد 
يافته است. آتش زدن سفارت عربستان در تهران 
ه��م دامي بود كه ايران در آن افت��اد و بهانه ها را به 
عربس��تان براي علني كردن و شدت بخشيدن به 
سياست هايش داد. با اين وجود، منطقه خاورميانه 
شرايط مساعدي را ندارد و همه بازيگران منطقه اي 
با تهديدات و خطرات نسبتا مشتركي البته با درجه 
متفاوت  روبه رو هستند. در چنين شرايطي، عقل 
س��ليم ايجاب مي كند تا هم ايران و هم عربستان، 
مسائل شان را حل كنند. بس��ياري از بحران هاي 
كنوني در خاورميان��ه، خواه يا ناخ��واه به صحنه 
رقابت هاي دو طرف تبديل شده و عربستان براي 
بهبود جايگاه خود و تضعيف ايران تالش مي كند 

صحنه رقابت را از طرف مقابل خود ببرد. ادامه اين 
فرآيند و شدت بخشيدن به اين سياست تنش آميز 
از سوي رياض مي تواند پيامدهاي منفي را گريبان 
دو طرف و هم ديگر كش��ورهاي منطقه بكند. اين 
پيامدها هم مادي و مالي اس��ت و هم سياس��ي و 
رواني و انساني. تشديد شرايط كنوني راه رسيدن 
به راه حلي بينابيني و مرضي الطرفيني را س��خت 
مي كند. البته تا مادامي كه مساله يمن حل نشود، 
اي��ن عامل موجب پايداري نگ��رش كنوني منفي 
نس��بت به ايران از س��وي عربس��تان خواهد شد 
چون مس��اله يمن به معضلي براي رياض تبديل 
ش��ده و رياض هم فكر مي كند اين مساله به خاطر 
سياست هاي تهران است. با اين حال، چند مساله 
بايد موجب تغيير سياست از س��وي رياض شود: 
نخست نزديكي تركيه به ايران و به ويژه روسيه است 
كه برخالف انتظار رياض و ديگران همراهانش بود. 
نكته دوم، تمايلي است كه دولت مصر به سوريه و 
عراق پيدا كرده است. همچنين تمايالتي هرچند 
دور از سوي قاهره نسبت به تهران پيدا شده است 
كه خوشايند رياض نيس��ت. در اين شرايط عقل 
س��ليم ايجاب مي كند تا رياض در سياست هايش 
تجديدنظر ايج��اد كند ولي اينكه رياض همچنان 
به تداوم سياست هاي تخاصمي اش با ايران اصرار 

مي كند، درخور تعجب است. 
چه مسائلي منجر به رويكرد منفي شديد 
ملك س�لمان نس�بت به ايران در اين دو 

سال شده است؟ 
سياست ايران ستيزي از سوي سعودي، سياست 
جديدي نيست و در سال هاي پاياني ملك عبداهلل 
هم شدت يافت اما آنچه كه ملك سلمان را نسبت 
به ديگران متمايز مي كند، اين اس��ت كه او از ابتدا 
تالش كرد سياست برخورد با ايران آن طور كه قبال 
در لفافه و پنهان بود و رياض در پش��ت پرده آن را 
دنبال مي كرد، علني و آشكار كند. به عبارت ديگر، 
سياست برخورد با ايران در دوره ملك سلمان هم 
ش��دت گرفت و هم به شكل روشن تر و واضح تري 
دنبال ش��د. در اين دوره، ملك سلمان شمشير را 
عليه ايران از رو كشيد و آن را در انظار ديگر كشورها 
هم نشان داد. عربستان در اين سياست كوشا است و 
در اين چارچوب حتي از مخالفان رسمي جمهوري 
اسالمي هم به صورت علني و رسمي حمايت كرد. 
راهي كه عربستان رفته است، راه غيرمعمولي بود 
و برگش��ت از آن نيز سخت اس��ت. ملك سلمان 
معتقد بود سياست تهاجمي مي تواند موفقيت هاي 
بيشتري براي عربستان داشته باشد. هم اينك نيز 
راه برگشت از آن براي عربستان پرهزينه است زيرا 
او در خاندان سلطنتي رقبايي دارد كه از ابتدا موافق 
سياس��ت هاي تهاجمي ملك سلمان هم نبودند و 
اگر ملك سلمان بخواهد به يكباره از آن سياست ها 
كناره گيري و عقب نشيني كند، آنها مي گويند به 
دليل نافرجامي سياست ها بايد كناره گيري كني 
بنابراين او راهي جز ادامه آن سياست ها را ندارد تا 
شايد در آينده تدريجا راهي براي تعديل و تغيير در 
سياست ها پيدا كند. البته او اميدهايي هم به دولت 
ترامپ دارد تا از رهگذر س��تيزه جويي دولتمردان 

امريكايي با ايران بهره  برداري كند. 
محمد بن س�لمان در گفت وگويش ادعا 
كرده كه ايران نماينده س�ه مساله اصلي 
در منطقه يعن�ي ايدئولوژي ه�اي بدون 
مرز، بي ثباتي و تروريس�م اس�ت. هدف 
رياض از اين سياس�ت و كوبي�دن بر اين 

طبل توخالي چيست؟ 
اين اظهارات بيش��تر تبليغاتي و اتهاماتي سياسي 
است و كم و بيش همه مخالفان جمهوري اسالمي 
آن را بيان مي كنند. عربس��تان نيز يكي از همين 
مخالفان است كه از آن استفاده مي كند و  با تبليغ 
آن تالش مي كند تا رفتار ديگران نس��بت به ايران 
از جمله امريكا و كش��ورهاي عربي را جهت  بدهد. 
آنها مدت ها اس��ت كه مي گويند ايران در سوريه، 
عراق و لبنان حضور دارد و يكي، دو سالي است كه 
يمن را به اين كشورها اضافه كرده اند. پس از طرح 
اين مسائل هم مي گويند ايران بايد از اين كشورها 
خارج شود چون آنها، كشورهايي عربي هستند. اين 
تبليغي است كه آنها مي كنند و سرمايه گذاري هاي 
بسياري هم درباره اش انجام داده اند تا از اين طريق، 
ايران را مقصر مجموعه تحوالت و حوادث رخ داده 

در منطقه از سال 2011 به اين سو نشان دهند. 
آيا اين قبي�ل اتهام زني هاي رياض از اين 
پتانسيل برخوردار است كه براي ايران در 

سطح منطقه اي هزينه ساز شود؟ 
مجموعه دستاوردي كه اين تبليغات براي رياض به 
همراه داشته، بيانيه هايي است كه آنها در شوراي 
همكاري خليج ف��ارس، اتحاديه عرب و در نهايت 
سازمان همكاري كش��ورهاي اسالمي توانستند 
عليه ايران صادر كنند. در اجالسيه آن سازمان ها، 
عربستان ظاهرا توانست نشان دهد كه نفوذ دارد و 
مي تواند برخي از كشورها را عليه ايران بسيج كند 
ولي نكته اي كه در اين مدت خود را نشان داد، اين 
است كه كشورها ديگر مانند قبل دنباله رو رياض 

نيستند. تا پيش از اين، عربس��تان با قدرت مالي 
كه داش��ت، در برخي از كشورها نفوذ داشت و آنها 
نسبت به اين مساله حساب باز كرده بودند. ماجراي 
سفارت هم موجب شد تا خود را در جايگاه مظلوم 
نش��ان دهند ولي بيش از آن چند قطعنامه و قطع 
رابطه برخي از كش��ورها با ايران ديگر نتوانستند 
قدرت نمايي كنند. در شرايط امروز، همه كشورها 
ب��ا توجه ب��ه تحوالت ج��اري و مس��ائل پيش رو 
تصميم گيري و قرار نيس��ت خود را به عربستان يا 
كشور ديگري گره بزنند و قرار نيست دنباله رو كسي 
باش��ند. در واقع، حداكثر امتيازي كه عربستان از 
كشورها عليه ما گرفت همان چند قطعنامه و قطع 
رابطه از سوي همان چند كش��ور كوچك بود كه 
آن هم به بهانه حمله س��فارت صورت گرفت و نه 

عملكرد منطقه اي ايران. 
محمد بن س�لمان در اين گفت وگو تاكيد 
كرده اس�ت ك�ه امريكا قطعا ب�راي مهار 
تبعات قانون جاس�تا دس�ت به حركتي 
خواه�د زد و عربس�تان ب�ر اس�تفاده از 
فرصت ه�اي اقتص�ادي اصل�ي در طرح 
۲۰۳۰ براي ش�ركت دادن امريكا در طرح 
تحول ملي عربس�تان متمرك�ز خواهد 
ش�د. تا چه اندازه ط�رح ۲۰۳۰ مي تواند 
رياض را به تغيير رويه در حوزه سياس�ت 
خارجي و اتخاذ رويكرد مصالحه جويانه با 

همسايگان وادار كند؟ 
من فكر نمي كنم اگر اي��ن مصالحه جويي صورت 
بگيرد به ش��كل تغيير 180 درج��ه اي و ناگهاني 
باش��د. عربس��تان كم و بيش با همسايگان خود و 
حتي كشورهايي نظير قطر هم مشكالتي در روابط 
دارد. تنها كشوري كه در منطقه رابطه استراتژيك 
با سعودي ها دارد، پاكستان است كه هميشه يك 
تيپ از نيروهاي نظامي اين كش��ور در عربس��تان 
اس��ت. از وقتي رياض نسبت به حمايت واشنگتن 
به خود ترديد كرد، آنها پاكس��تاني ها را جايگزين 
امريكايي ها كردند. كشورهاي ديگر هم مشكالت 
خاص خ��ود را دارن��د. مصر مهم ترين همس��ايه 
عربستان است كه مش��كالت داخلي و اقتصادي 
شديدي دارد كه روابط ش��ان اخيرا با رياض تيره 
شده و س��عودي هم براي تنبيه، كمك هايش را يا 
قطع كرده يا كاهش داده است. هرگونه عقب نشيني 
نسبت به قاهره از سوي رياض، موجب مي شود تا 
عربستان امتيازات بيش��تري به مصري ها بدهد. 
روابط شان هم با عراق و س��وريه تيره است. لبنان 
هم كه قدرتي ندارد. تركيه نيز خود درگير مسائل 
خودش با غرب، سوريه، كردها، كودتا و حقوق بشر 
و. . . است. تنها بازيگري كه در اين ماجرا عربستان 
مي تواند به آن نزديك شود، اسراييل است. هر دو 
با ايران هم تخاصم دارند و اين مي تواند به نزديكي 
به يكديگر كمك كند. از طرفي، در موفقيت طرح 
2030 ترديدهاي بس��ياري وج��ود دارد. به نظر 
مي رس��د موضع گيري هاي عربستان هم مبتني 
بر احساسات و هيجانات باش��د چون انتظاراتش 
تحقق پيدا نكرده و سرانجامي نافرجام داشته است. 
در اين شرايط هم لبه تيز حمالتش به ايران است 
تا ناكامي هايش را توجيه كند ولي نتوانسته روابط 
دوستانه اش را با متحدانش نظير مصر حفظ كند. 
رياض بيشتر از آنكه نگاهش به همسايگانش باشد، تا 
حدودي و آنهم با ترديدهاي بسيار، نگاهش متمركز 
به دولت جديد امريكا است. البته انگليس هم اخيرا 
تالش هايي را براي پر كردن خأل ناش��ي از شكاف 

ميان اعراب و امريكا آغاز كرده است. 
محمد بن سلمان تاكيد كرده است كه ما 
اميدواريم مذاكرات اس�تراتژيكي ميان 
واش�نگتن و رياض از س�رگرفته شود.با 
توج�ه به سياس�ت هاي اعالم�ي ترامپ 
درباره عربس�تان آيا امكان اتخاذ چنين 

رويكردي از سوي ترامپ وجود دارد؟ 
ممكن است. عربس��تان اين انتظار را دارد ولي اين 
انتظ��ار، توام با ترديد اس��ت. ترام��پ در مبارزات 
انتخاباتي ش��عارهاي متناق��ض و حتي متضادي 
را مطرح كرده اس��ت. به دلي��ل رويكرد حمايتي 
كش��ورهاي عربي از هيالري كلينتون هم ترامپ 
ديد مثبتي به آنها ندارد ولي به هر حال او يك نگاه 
مبتني بر منافع را دنبال مي كند. مس��ائل مطرح 
شده اخير هم درباره روس��يه در كنگره نيز آزادي 
عمل ترام��پ را محدود كرده و موجب مي ش��ود 
او آنگونه كه مي خواه��د، نتواند عمل كند و مانند 
قبل گنده گويي و روياپ��ردازي نكند. با اين حال، 
همه كشورها در قبال امريكا در يك حالت ناشي از 
ترديد و آماده باش قرار دارند. همه با ترديد به ترامپ 
نگاه مي كنند. هنوز بازيگران��ي همچون اتحاديه 
اروپا و چي��ن نمي دانند كه او چه مي خواهد بكند. 
عربس��تان نيز در چنين وضعيتي است اما با توجه 
به كنگره اي كه در ابتداي كار خود گفته است كه 
طرح هاي ضدايراني دارد و همچنين افراد ضدايراني 
كه در تيم ترامپ به ويژه در سمت هايي نظير وزارت 
دفاع و مشاور امنيت ملي حضور دارند، رياض انتظار 
دارد كه واشنگتن خط مشي غيردوستانه در قبال 

تهران را در پيش بگيرد كه اين خود غنيمتي براي 
رياض است و تالش مي كند از اين رهگذر خود را 

به امريكا نزديك كند. 
برخي از تحليلگران مي گويند كه ترامپ 
توافق هس�ته اي با ايران را حفظ خواهد 
كرد اما به بهانه هاي ديگر كه يكي از آنها 
مي توان�د فعاليت هاي منطق�ه اي ايران 
باشد تحريم هاي غيرهسته اي را بر تهران 
تحميل خواهد كرد. رياض ت�ا چه اندازه 
مي تواند از چنين فضايي استفاده كند و بر 
تيم سياست خارجي ترامپ تاثير بگذارد؟ 
در اينكه طي دوره جديد، سخت گيري ها به تهران 
بيش��تر مي ش��ود، ترديدي وجود ندارد. احتماال 
كنگره تحريم هايي را ب��ا موضوعاتي مانند نقض 
حقوق بش��ر، حمايت از تروريس��م و فعاليت هاي 
منطقه اي اي��ران و حمايت از اس��راييل تصويب 
مي كند و موانعي هم مانند اوباما ديگر پيش روي 
خود ندارد اما معلوم نيست كه ترامپ در سياست 
خارجي بخواهد كار خود را از كدام جبهه آغاز كند. 
چين، همكاري با روسيه، مبارزه با تروريسم، ناتو 
و اتحادي��ه اروپا هركدام جبهه هايي هس��تند كه 
ترامپ مي تواند كارش را آغاز كند. از طرفي، ترامپ 
گفته امريكا ديگ��ر نمي خواهد بهاي امنيت ديگر 
كشورها را بپردازد و نگاهش متمركز بر تروريسم 
است. همچنين توانايي امروز عربستان مانند قبل 
نيس��ت. اين توانايي حتي در ميان همسايگان و 
قدرت هاي منطقه اي نيز كاهش يافته اس��ت چه 
برسد به امريكا. در دوراني كه رياض قدرت بسياري 
داشت و سياست هاي تهاجمي عليه ايران پنهاني 
دنبال مي شد و مي گفت بايد سر افعي را قطع كرد، 
امريكا به حرف سعودي گوش نكرد. انتظاري كه 
عربستان دارد آن است كه تيم ضدايراني و نظامي 
امريكا، رويكرد س��خت افزاري نسبت به ايران در 
پيش بگي��رد ولي امريكا نمي خواه��د هزينه اين 
كار را بدهد. تنها امتيازي كه آنها در اين چارچوب 
مي توانند بدهند، اين است كه در شوراي همكاري 
خليج فارس دوچندان بيشتر از امروز در خدمت 
واشنگتن باش��ند يا آنكه بخواهند همانند جنگ 
نخست خليج فارس هزينه هاي تمام و كمال حضور 
نظامي امريكا را بپردازند كه با توجه به گرفتارهاي 

مالي عربستان اين كار بعيد است. 
فك�ر مي كني�د چرخش تركي�ه در رويه 
عربس�تان نس�بت به عراق و سوريه چه 

تغييري ايجاد كند؟ 
وقتي كشوري تنها شود و ببيند متحدان ديروز و 
رقباي امروز همچون مصر و تركيه روابط شان را با 
رقيب بهبود بخش��يده اند و آن كشور در وضعيت 
نامطلوبي قرار گرفته، به فكر چاره جويي مي افتد. 
رياض هم اينك عمال در انزواي سياسي و منطقه اي 
قرار گرفته است. تنها ابزار فشار عربستان در عراق و 
سوريه، گروه هايي مانند داعش بودند و اگر داعش 
هم شكست بخورد و روند س��وريه به سمت حل 
سياس��ي بحران حركت كند، ديگر ابزاري ندارد و 
ديگر نمي تواند آن جاي��گاه و تاثيرگذاري قبلي را 
پايدار نگه دارد. اصوال عربستان وقتي به بن بست 
برس��د و ببيند كه سياس��ت هايش به نتيجه اي 
نرسيده، آن گاه عقب نشيني كرده و دست به اصالح 

سياستش هم مي زند. 
چندي پي�ش ش�اهد همكاري اي�ران و 
روسيه و عربستان در مساله تعيين سقف 
توليد نفت در اجالس اوپك بوديم. چقدر 
همكاري هايي از اين دس�ت مي تواند به 

مديريت تنش ها منجر شود؟ 
همكاري اوپك، يك بازي برد – برد براي همه بود. 
در واقع، وقتي عربس��تان ديد سياست نفتي اش 
نتيجه اي ندارد و موجب زيانش هم شده، مجبور 
شد تا سهم توليد نفت ايران را بپذيرد. با اين وجود، 
اوپك نقطه اي است كه مي تواند سرآغاز گفت وگو 

درخصوص ساير مسائل باشد. براي گفت وگو 
نيز هيچ وقت دير نشده است. من فكر 
مي كنم اگر عربس��تان به اين نقطه 
برسد كه سياست هايش به نتيجه اي 
نمي رسد و اين مساله، همزمان با ابراز 
تمايل ايران و اظهارات مسالمت آميز 

باشد، آن وقت رياض آمادگي 
مي يابد كه براي حفظ آبرو 
با ته��ران گفت وگ��و كند. 
هم اكن��ون اي��ن درك در 
رياض كه سياس��ت هايش 
نس��بت به تهران بي نتيجه 
اس��ت، ايج��اد نش��ده و 
اميدواري هايش به ترامپ 
نيز ب��ه تقوي��ت اين حس 
كمك مي كند. با اين حال، 
وقتي طرفين وارد گفت وگو 
شوند، در گفت وگوي سازنده 

مي ت��وان تعدي��ل مواضع و 
حداق��ل كنت��رل تنش ه��ا را 

مشاهده كرد. 

گفت وگوي روز

ديپلماسي 1۰
مخالف كمك نظامي ايران به لبنان نيستيم 

سمير جعجع، رييس حزب نيروهاي لبناني با بيان اينكه سفر ميشل عون، رييس جمهور لبنان به تهران مساله اي طبيعي است، تاكيد كرد: مخالف هرگونه كمك نظامي ايران به لبنان نيستيم. به گزارش ايرنا، جعجع گفت: اگر ما از عربستان 
سعودي، فرانسه و امريكا كمك دريافت مي كنيم، چرا كمك هاي ايران را رد كنيم؟ اما اميدواريم كه كمك هاي ايران مشروط نباشد. جعجع ادعا كرد: اختالف اساسي ما با تهران در اين است كه ايران تنها از يك حزب لبناني حمايت مي كند. 

جعجع، سفر قريب الوقوع ژنرال عون به سعودي را سفري ممتاز دانست و افزود كه مهم ترين محورهاي اين سفر كمك هاي نظامي عربستان سعودي به ارتش لبنان و بازگشت گردشگران كشورهاي عربي به لبنان است. 
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اگر عربستان 
به اين نقطه 

برسد كه 
سياست هايش 

به نتيجه اي 
نمي رسد و اين 

مساله، همزمان 
با ابراز تمايل 
ايران باشد، 

آن وقت رياض 
آمادگي مي يابد 

كه براي حفظ 
آبرو با تهران 
گفت وگو كند

ملك سلمان 
ايران ستيزي را 

آشكار كرد
آنچه كه ملك س�لمان را 
نسبت به ديگران متمايز 
مي كند، اين است كه او از 
ابتدا تالش كرد سياست 
برخورد با اي�ران آن طور 
كه قب�ال در لفافه و پنهان 
بود و رياض در پشت پرده 
آن را دنبال مي كرد، علني 

و آشكار كند.

رياض مي خواهد 
پيروز صحنه رقابت  

با تهران باشد
  بس�ياري از بحران هاي 
كنون�ي در خاورميان�ه، 
خ�واه ناخواه ب�ه صحنه 
دو ط�رف  رقابت ه�اي 
تبديل ش�ده و عربستان 
براي بهب�ود جايگاه خود 
و تضعي�ف اي�ران تالش 
مي كند، صحنه رقابت را 

از طرف مقابل خود ببرد.
  حداكث�ر امتي�ازي كه 
عربس�تان از كش�ورها 
عليه ما گرفت همان چند 
قطعنامه و قط�ع رابطه از 
س�وي همان چند كشور 
كوچك ب�ود كه آن هم به 
بهان�ه حمله به س�فارت 
ن�ه  و  گرف�ت  ص�ورت 
عملكرد منطقه اي ايران. 

  دوران�ي ك�ه ري�اض 
قدرت بس�ياري داشت و 
تهاجمي  سياس�ت هاي 
عليه ايران پنهاني دنبال 
مي ش�د،  امريكا به حرف 

سعودي گوش نكرد.

گروه ديپلماسي

داوود هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل دانشگاه در گفت وگو با »اعتماد«: 

خط مشي غيردوستانه ترامپ با تهران 
براي رياض غنيمت است

شركت آب منطقه اي كردستان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي آن، مناقصه تهيه شيرآالت و  اتصاالت 
موردنياز پروژه شبكه پاياب سد زيويه با اطالعات مشروحه ذيل را برگزار نمايد.

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي كردستان- سنندج- خيابان پاسداران- جنب مهمانسراي جهانگردي- تلفن: 
51-۳۳6۲۲949-۰87 و دورنگار: ۳۳6۲۲947

۲- شرح مختصري از كار:
- شيرآالت شامل )شيرهاي كشويي، پروانه اي، گلوب چدني، شيرهاي كنترل اتوماتيك چدني و...(

- اتصاالت شامل )فلنج پلي اتيلن، اتصاالت فوالدي)سه راه، زانو، تبديل، ...( و...
۳- روش تامين مالي پروژه: از محل تملك دارائي هاي سرمايه اي )عمراني(.

4- مدت پيمان: 1 ماه.
5- محل اجراي پروژه: استان كردستان- كامياران.

6- شرايط شركت كنندگان: شركت كنندگان بايستي توليدكننده يا نماينده رسمي توليدكننده لوله هاي مذكور باشند. الزم به ذكر است 
درخصوص معرفي نمايندگي رسمي، توليدكننده اصلي بايد نسبت به حسن انجام تعهدات متعهد گردد.

5- تاريخ، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند، در ساعت هاي اداري تا تاريخ 95/1۰/۲۳ نسبت به ارسال نامه 
اعالم آمادگي با ذكر آدرس الكترونيكي و ش�ماره تلفن تماس، به )dabir@kdrw.ir( و همچنين فكس )۳۳6۲۲947-۰87( شركت 
آب منطقه اي كردس�تان اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط براي شركت هايي كه تا تاريخ مذكور به صورت كتبي اعالم آمادگي 

نموده اند، متعاقبا به آدرس قيد شده در درخواست ارسال خواهد شد.
6- تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: شركت كنندگان بايد پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا تاريخ 95/11/۰۳، 

اسناد مربوط را تكميل و در پاكت الك و مهر شده به شركت آب منطقه اي كردستان تحويل نمايند.

فراخوان مناقصه

شركت آب منطقه اي كردستان

شركت آب منطقه اي كردستان

نوبت دوم

ش�ركت ملی مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالی م�ورد نياز خود را مطابق جدول زير از طري�ق برگزاری مناقصه ی عمومی 
تأمين نمايد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره 95-3-1532

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملی نفت ايران
 شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب 

)سهامی خاص( 

نوبت اول
شماره مجوز : 1۳95/4۳96

لذا كليه شركتهايی كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهی 
فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتی ذيل الذكر ، نس�بت به استخراج و تكميل >فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای 
شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب< و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی كيفی 

) برای معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند .
WWW.NISOC.IR  فرم پرسش نامه ارزيابی   مديريت تداركات و امور كاال   مزايده و مناقصه

كسب حداقل نمره 6۰در ارزيابی كيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامی است.
ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 285/285/000 ريال می باشند.

آدرس پستی : اهواز – كوی فدائيان خريد كاالی داخلی اسالم )نيوسايد( – خيابان شهريور – مجتمع تداركات و امور كاال – ساختمان 
1۰۲- اداره تداركات – واحد خريد عمومی اتاق ۳ كد پستی 611۳8-54579  تلفن : ۰61-۳41-۲51۲9

درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنی و مقادر كاال :
WWW.SHANA.IR       WWW.NISOC.IR       WWW.IETS.MPORG.IR

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهشماره قلم
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گروه جهان | آتش بس وارد هشتمين روز 
خود شده اس��ت. تبادل آتش هاي پراكنده 
ادامه دارد اما آرامش نسبي براي نخستين بار 
پس از 6 س��ال ب��ه برخي مناطق س��وريه 
بازگشته اس��ت. حفظ آتش بس در سوريه 
به بندبازي مي ماند. كمي اين س��وتر از بند 
مي تواند نقض آتش بس باش��د و طي مسير 
براي رسيدن به مذاكرات رودرروي سوري 
– سوري هم به كندي و با نفس هاي در سينه 
حبس شده ممكن اس��ت. صبح روز شنبه 
نخستين منطقه اي كه باز خبرساز مي شود 
حلب اس��ت. ش��هر اعزاز اين استان درست 
در روزهايي كه براي نخستين بار خبرهاي 
چنداني از كشته شدن شهروندان غيرنظامي 
س��رخط اخبار س��وريه را به خود اش��غال 
نكرده اس��ت، حادثه ساز مي شود. خودروي 
بمب گذاري شده در يك بازار در مركز شهر 

منفجر مي ش��ود. شدت انفجار به حدي باال 
اس��ت كه مغازه هاي اطراف به شكل كامل 
تخريب مي ش��وند. نه فقط ساختمان هاي 
مجاوز كه ساختمان دادگستري، هالل احمر، 
ساختمان اداره پست و شهرداري نيز تا حد 
بسيار زيادي تخريب شده اند و امكان ادامه 
كار را ندارند. تصاوير و فيلم هاي منتشر شده 
شهري را نش��ان مي دهد با حداقل امكانات 
شهري باقي مانده كه ابرهاي سياه ناشي از 
شدت انفجار آن را در آغوش كشيده اند. در 
بيشتر فيلم هاي گرفته شده پسر نوجواني 
ك��ه لباس اندكي در س��رماي زمس��تان بر 
تن دارد، گريه مي كند و بر س��ر و صورتش 
مي كوبد. آمارهاي اوليه حاكي از اين اس��ت 
كه حداقل 40 نفر كش��ته ش��ده اند و تعداد 
زخمي ها نيز متناقض اس��ت. اعزاز در زمره 
مناطقي از حلب اس��ت كه در اختيار گروه 

ارتش آزاد از مخالفان بشار اسد قرار دارد اما 
گفته مي شود كه احتماال مسووليت انفجار 
صبح ديروز اعزاز با داعش اس��ت. بي بي سي 
در گزارش خبري اين حادثه نوشته است: اين 
انفجار در محوطه بيروني يكي از دادگاه هاي 

دادگستري اعزاز رخ داده است. 
منطقه اي كه 7 كيلومتر با مرز تركيه فاصله 
دارد. اع��زاز اخي��را چندين ب��ار در معرض 
حمالت داعش قرار گرفته است و اين گروه 
بارها تالش كرده اين ش��هر را ك��ه يك بار 
در سال 2013 اش��غال كرده بود به اشغال 
مجدد خود درآورد. اين انفجار در حالي رخ 
داده است كه آتش بس شكل گرفته به ابتكار 
روسيه و تركيه با وجود همه كارشكني هاي 
پراكنده در كليت آن ادامه دارد. ارتش آزاد 
از حمايت نظامي و سياسي تركيه برخوردار 
است و گفته مي شود كه برخي از مجروحان 

اين حادث��ه هم براي مداوا ب��ه داخل خاك 
تركيه منتقل شده اند. تركيه در دو سال اخير 
به اسكان سوري هايي كه از شهرهاي ديگر 
بيرون رانده شده بودند در شهر اعزاز كمك 
بس��ياري كرده بود و باال بودن جمعيت اين 
شهر هم يكي از داليل باال بودن آمار تلفات 
انفجار روز گذشته اعالم شده است. برخي از 
ساكنان اعزاز نيز افرادي هستند كه پيش از 
اين در غرب حلب زندگي مي كردند. پيش از 
اين در ماه نوامبر نيز 25 نفر در جريان منفجر 
شدن يك خودروي بمب گذاري شده در اين 
ش��هر جان خود را از دست داده بودند و اين 
در حالي اس��ت كه در ماه اكتبر نيز 17 نفر 
ديگر در جريان بمب گذاري در يك ايس��ت 
بازرسي در همين منطقه كشته شده بودند. 
مسووليت هر دو اين حمالت را هم داعش بر 

عهده گرفته بود. 

عزاي آتش بس در اعزاز 
سوريه
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