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 جنگ تجاری چین و آمریکا، 
فرصت ناب برای ایران در پاکستان

در حال��ی جنگ تجاری می��ان چین و امریکا به نقطه 
اوج خود رس��یده اکنون این فرصت برای ایران فراهم 
شده تا فرصت های از دست رفته اقتصادی در برجام را 
جبران کند. س��اعاتی پس از آن که دولت چین تهدید 
کرد به تالفی تعرفه های وضع ش��ده از س��وی دولت 
آمریکا بر کاالهای چینی، 75 میلیارد دالر از کاالهای 
آمریکایی ش��امل دانه س��ویا، خودرو و نفت را طی دو 
مرحله مش��مول تعرفه های جدید خواهد کرد، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا از افزایش مجدد تعرفه بر 

واردات کاالهای چینی خبر داد.
ترامپ ط��ی چند پی��ام توئیتری متوال��ی اعالم کرد 
تعرفه های اعمال شده بر 250 میلیارد دالر از کاالهای 
چین��ی –که اکنون در حال اجراس��ت- از ابتدای ماه 
اکتب��ر )9 مه��ر( از 25 درصد ب��ه 30 درصد خواهد 
رس��ید. همچنین تعرفه 10 درصدی ک��ه قرار بود از 
روز اول س��پتامبر )10 شهریور( بر 300 میلیارد دالر 
از کاالهای چینی اعمال ش��ود، به 15 درصد افزایش 
خواه��د یافت. با این حال اکن��ون خبرهایی از تمایل 
دو طرف برای بازگش��ت به میز مذاکره تجاری شنیده 
می ش��ود ولی کارشناس��ان معتقدند این مذاکرات راه 
ب��ه جایی نخواهد ب��رد و تنش تجاری می��ان این دو 
ق��درت اقتصادی ادامه خواهد داش��ت. جنگ تجاری 
پکن – واش��نگتن بی شک بر اقتصادهای ریز و درست 
در دنیا و بر بازارهای اساسی تأثیر جدی خواهد داشت 
اما ه��ر بازیگر خود باید در این ش��رایط و با توجه به 
منافع خود وارد میدان شود و بتواند در عین دوری از 

آسیب ها، سود حداکثری خود را تأمین کند.
جمهوری اسالمی ایران دقیقاً در شرایطی است که در 
وضعی��ت کنونی و پس از اتفاقات ناگوار اقتصادی نیاز 
دارد تا با اس��تفاده از جانب چین��ی، منافع حداکثری 

اقتصادی خود را تأمبن کند.
ایران در ش��رایط کنونی میان آمری��کا و چین از یک 
س��و و اتفاق��ات کش��میر از س��وی دیگ��ر می تواند با 
برنامه ریز دقیق اما چابک از فرصت نزدیکی میان پکن 
واس��الم آباد بهره جسته و منافع اقصادی کالن خود را 
در پاکستان احیا کند. ایران اکنون می تواند از فرصت 
نزدیکی پاکستان و چین اس��تفاده کرده و همزمان با 
بهره گیری از شرایط غبارآلود میان چین وآمریکا وارد 
بازار عظی��م نزدیک به 200 میلیون نفری پاکس��تان 
شود. چین پیش از این بارها برای اتمام پروژه خطوط 
انتقال گاز ایران به پاکس��تان موس��وم به آی پی اعالم 
آمادگ��ی کرده بود اما هر بار ب��ه دالیلی از جمله عدم 
خواست طرف پاکس��تانی این موضوع به تعویق افتاده 
بود.اکنون زمان آن فرارس��یده دول��ت ایران با چابکی 
وارد میدان ش��ود و از فرصت ه��ای پیش آمده مذکور 

بهره ببرد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

برای گفت وگو درمورد ایران با پوتین دیدار می کنم
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی ضمن طرح ادعاهایی بی اساس علیه جمهوری 
اس��المی ایران و با اش��اره ب��ه دیدارهایش ب��ا وزاری دفاع آمری��کا و انگلیس و 
همچنین نخس��ت وزیر انگلیس گفت: هفته آینده ب��ا پوتین دیدار و در رابطه با 

ایران گفت وگو خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو مدعی ش��د: ایران دائما برای حمله به ما برنامه ریزی می کند و 

در نقاط مختلف منطقه علیه همس��ایگان ما حمالتی انجام می دهد بنابراین باید با 
فعالیت های این کشور در منطقه مقابله کنیم.

وی با متهم کردن ایران به تجاوزهای مداوم مدعی شد: اسرائیل نه تنها از خود در برابر 
ایران دفاع می کند بلکه از دیگر کشورهای منطقه نیز دفاع می کند. نتانیاهو گفت:برای 
هماهنگ��ی ب��ه منظور مقابله با ایران در منطقه با وزیر دفاع آمریکا، وزیر دفاع انگلیس و 

همچنین نخست وزیر این کشور دیدار کردم.  ایسنا

اقدامات ایران نتیجه خروج آمریکا از برجام است
سفیر سابق فرانسه در واشنگتن در پاسخ به توئیت وزیر خارجه آمریکا علیه ایران 

نوشت: اقدامات ایران نتیجه خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریمها است.
ژرارد آرود درباره ش��روع گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران و اتهامات وی 
علیه تهران واکنش نش��ان داد و در پاس��خ به توئیت پامپئو چنین نوش��ت: اگر 

ایران به تدریج در حال خروج از برجام است به خاطر این است که آمریکا توفقی 
که روی آن مذاکره ش��ده بود را رد کرده و تحریمهایی که نقض این توافق محسوب 

می شود را بازگردانده است.
پامپئو در آن توئیت نوش��ته بود: ایران اعالم کرده همه محدودیت ها در زمینه تحقیق و 
توسعه هسته ای را زیرپاخواهد گذاشت. این واقعیت که ایران ظرفیت غنی سازی را حفظ 
کرده، یکی از ضعف های اساسی برجام را آشکار می کند. ژرارد آرود در زمان حضورش به 

عنوان سفیر پاریس نیز انتقادات تندی علیه سیاست های ترامپ داشت.  فارس 

برای کمک به کاهش تنش با ایران باید کمک کنیم  
فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانس��ه در کنفرانس خبری مش��ترک با مارک اس��پر، 
وزیر دفاع آمریکا در پاریس ضمن اش��اره به این که اقدامات آمریکا و اروپا برای 
تحکی��م امنیت در خلیج فارس باید  مکمل و به خوبی هماهنگ باش��ند گفت: 
هدف ما س��وق دادن ایران به رعایت کامل توافق وین] توافق هسته ای[ از سوی 

ایران است.
وی اف��زود: م��ا باید هر کاری می توانیم برای کمک به کاه��ش تنش با ایران و تامین 

امنیت کش��تیرانی انجام بدهیم. گفتنی اس��ت؛ کش��ورهای اروپا تاکنون به هیچ کدام از 
تعهدات برجام پایبند نبودند و همچنان نیز در اجرای تعهدات وقت کشی می کنند از این 
رو تهران با اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام درصدد اقدام متقابل برآمد و اگر اروپا 
بخواهد به این روند بی تعهدی خود ادامه دهد حتما گام های دیگر برجام از س��وی ایران 

برداشته خواهد شد. ایرنا 

گزارش

ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند؛ گام ب��ه گام پیش رفتن برای 
کاهش تعهدات برجام تصمیمی درس��ت اس��ت که از س��وی 
س��ران نظام اتخاذ ش��ده و با این کاهش تعهدات دیگر چیزی 
از برجام نمی ماند؛ روی اروپایی ها نمی توان هیچ حس��ابی کرد 
و ارجای این گام منطبق بر اصول جمهوری اس��المی ایران به 

شمار می رود  
بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی در کنفرانس 
خب��ری دیروز خود درباره جزییات گام س��وم کاهش تعهدات 
برج��ام گفت: بعد از برجام با بدعهدی هایی مواجه ش��دیم که 
اوج آن خ��روج آمریکا از این توافق ب��ود. نظام تصمیم گرفت 
توازن��ی را در تعه��دات ایجاد کند یا ط��رف مقابل به تعهدات 

خود برگردد.
وی افزود: یکی از تعهدات ایران در برجام مربوط به بازطراحی 
رآکت��ور اراک اس��ت، دیگری مربوط به تولیدات آب س��نگین 
اس��ت. موضوع س��وم بازفرآوری س��وخت مصرف شده هست. 
موضوع دیگر غنی س��ازی به لحاظ سطح هس��ت. موضوع بعد 
تحقیق توس��عه هست. س��ه موضوع دیگر فردو، میزان ذخایر 

و نظارت ها و دسترسی های آژانس است.
کمالون��دی ادامه داد: از این 7 موضوع عماًل ما 4.5 موضوع را 
انجام داده ایم )کاهش تعهدات( و موضوعات باقیمانده به لحاظ 

مختصر باقی مانده است.
وی گف��ت: تغییرات در تحقیق و توس��عه رفتن به س��مت یک 
میلیون سو را تسهیل می کند. ما می توانیم بر اساس تغییراتی 

که شکل می گیرد یک میلیون سو را هم محقق  کنیم.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی اضافه کرد: درب��اره بندهای 
23 ت��ا 43 ما 8 موض��وع داریم که چهار موض��وع اآلن اتفاق 
افتاده است. به خالف برخی گزارش ها، محدودیتی برای مسیر 

غنی سازی ما وجود نداشته است.
کمالوندی ابراز کرد: چهار موضوع امروز انجام شد. ماشین های 
تحقیق و توس��عه ما به انباشت ذخایر کمک خواهند کرد، این 
از دیروز انجام شد و امروز به آژانس اعالم شد. ماشین آی آر6 
هس��ت هس��ت که گازدهی آن ش��روع ش��ده. زنجیر 20تایی 
آی آر4 هم شروع شده. آی آر6 هم به صورت زنجیره 20تایی از 

دیروز شروع شده و گازدهی شده است.
وی گف��ت: ما از برجام خارج نش��ده ایم و بنده��ای 26 و 36 
برجام به ما اجازه می ده��د که از تعهدات خود بکاهیم. طرف 
مقاب��ل ب��ه کدام یک از تعه��دات یازده گانه خ��ود پایبند بوده 
اس��ت؟ چارچوب برجام حفظ ش��ده و باقیس��ت. ما در حوزه 
همکاری های بین المللی هم ب��ه طرف مقابل اعتراض داریم و 
آن طور که باید و ش��اید همکاری نکرده اند. در گامهای بعدی 

در حوزه های فنی به انتهای کار خواهیم رسید.
کمالوندی ادامه داد: نیاز حال حاضر ما 20 درصد نیست و اگر 
بخواهیم زمانی 20 درصد تولید کنیم؛ ترجیح ما این است که  

یک پله پیش رویم و ذخایر 4.5 درصد به اندازه کافی داش��ته 
باشیم و بعد شروع به تولید 20 درصد کنیم.

آمریکا نمی تواند کدخدای جهان باشد
ابوالفضل حس��ن بیکی عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس 
در گفت وگ��و با سیاس��ت روز، در خص��وص توضیحات آقای 
کمالوندی در اجرای گام س��وم کاه��ش تعهدات برجام گفت: 
چارچ��وب برج��ام پیش بینی ک��رده که اگر یک��ی از اعضای 
1+5 از برجام خارج ش��ود، جمهوری اسالمی مجاز به کاهش 
تعهدات تا جایی است که حتی می تواند در صورت عدم وجود 
منفعت برای کشورمان، اجرای این تعهدات را به صفر رسانده 
و از برجام خارج شویم و سازمان ملل نیز نمی تواند تحت هیچ 
شرایطی تحریم های قبل از برجام را به ما تحمیل کرده و ذیل 

فصل هشت برویم.
نماینده مردم دامغان در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه با 
بیان اینکه در جریان کاهش تعهدات برجام دو هدف را دنبال 
می کنیم، عنوان کرد: نخس��ت اینک��ه در چارچوب معاهدات 
س��ازمان ملل حرکت کنیم و نکته دیگ��ر اینکه افکار عمومی 
در س��طح بین المللی را نس��بت به چهره خبیث آمریکایی ها 
آگاه می کنی��م تا به این جمع بندی برس��ند ک��ه آمریکایی ها 
نمی توانن��د کدخدای دنیا باش��ند و تک قطب��ی بودن جهان 
منتفی ش��ده اس��ت. وی در ادامه با بیان اینکه طبق فرمایش 
مقام معظ��م رهبری، آمریکا در حال افول اس��ت تا جایی که 
به س��مت فروپاشی اقتصادی و سیاس��ی آنها خواهد انجامید، 
اظهار داش��ت: مردم آمریکا نیز باید افق آینده کشور خود را با 

مسئوالن بی لیاقت خود درک کنند.
حس��ن بیکی همچنین اقدام��ات ایران در ح��وزه برجام را با 

ظراف��ت و در جهت تأمین منافع ملی بر مبنای حکمت، عزت 
و مصلحت دانس��ت و افزود: اروپایی ها در تصمیم گیری های 
آینده خود متوجه خواهند ش��د که ضرر جبران ناپذیری را در 
مقطعی که با آمریکایی ها هماهنگی داشتند دیده اند و منافع 
مل��ی و موقعیت اقتصادی آنها به خط��ر افتاده و بیش از اینها 

به خطر خواهد افتاد.
وی در ادامه اقدامات ایران را هش��داردهنده خواند و افزود: در 
برجام بندی داش��تیم که طرف مذاکره مکلف اس��ت در حوزه 
تحقیقات ایران را حمایت کند که هیچ کشوری در این زمینه 
ب��ا ما همکاری نکرد به جز کش��ور چین که به صورت محدود 
وارد عرصه ش��د اما امروز دانش��مندان جوان ایرانی بر مبنای 
علم روز و بومی سازی اقداماتی انجام داده اند که به تکنولوژی 
تولید س��انتریفیوژهای نسل 6 و 8 نیز دست یافته اند که برای 

آمریکا و اروپا غیرقابل تصور است.
وی در ادام��ه با بیان اینکه اروپایی ها نتوانس��تند 11 بند تعهد 
شده و 15 بند خواسته ایران را اجرا کنند اما جمهوری اسالمی 
در هیچ کجا با مش��کل مواجه نشد و هم اکنون پول ما تأمین 
ش��ده، نفت به فروش می رس��د و حمل و نقل دریایی و هوایی 
انجام می ش��ود، اذعان داش��ت: طبق آمار صادرات و واردات از 
بنادر جمهوری اس��المی بین 7 تا 12 درصد نس��بت به س��ال 
گذشته افزایش یافته که این آمارها برای آمریکا و اروپا غیرقابل 
تصور اس��ت از این رو اروپا به دنبال متقاعد کردن آمریکا بوده 

چرا که منافع خود را از طریق ایران تأمین می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی در پایان ب��ا بیان اینک��ه جمهوری اس��المی انتظار 
اضافه ای از اروپایی ها نداش��ت، خاطرنش��ان کرد: شرایط اروپا 
به ش��دت شکننده ش��ده و تظاهرات و نا آرامی های مدنی در 

فرانس��ه، دولت این کشور را با مش��کل روبرو کرده همچنین 
شکس��ت احزاب قدرتمن��د آلمان در انتخابات اخیر را ش��اهد 
هس��تیم و از س��وی دیگر مقاومت م��ردم در انگلیس، دولت 
این کش��ور را فلج کرده اس��ت و سایر کش��ورهای اروپایی نیز 
با واس��طه و بی واسطه در امورات اقتصادی و اقدامات اجرایی 
خود با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت لذا قدرت اروپا نسبت به 
گذش��ته کاهش یافته و کاهش تعهدات برجامی ایران به این 

موضوع دامن خواهد زد.

با این کاهش تعهدات چیزی از برجام نخواهد ماند
رامین مهمان پرس��ت کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
در خص��وص توضیحات آقای کمالوندی در اجرای گام س��وم 
کاهش تعهدات برجام گفت: اجرای گام س��وم نیز در راستای 
بی تعهدی اروپا در قبل تعهدات برجام اس��ت، برجام خاصیت 
خود را از دس��ت داده چرا ایران متعهد ب��ه انجام تعهدات اما 

اروپا از زیر بار تعهدات شانه خالی می کند.
وی اف��زود: همین گام به گام پیش رفتن برای کاهش تعهدات 
برجام تصمیمی درست است که از سوی سران نظام اتخاذ شده 

است با این کاهش تعهدات دیگر چیزی از برجام نمی ماند.
مهمان پرست بیان داشت: بیشتر از انتظار به اروپایی ها مهلت 
داده شده که تاکنون از هیچ کدام از فرصت ها استفاده نکردند 
و در کل امیدی به اروپایی ها نیس��ت این کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارجی اظهارداش��ت: کش��ورهای اروپای��ی توانایی 
اجرای برجام را ندارند چرا که توانایی مقابله و ایس��تادگی در 
برابر سیاس��ت آمریکایی را ندارند؛ از این رو اجرای گام س��وم 

دقیقا منطبق اصول به حق ایران محسوب می شود.

گام سوم اقدامی متقابل در برابر بدعهدی  
اروپایی هاست

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن 
آمریکایی در مقابل منطق قوی ایران مبنی بر پیگیری حقوق 

ملت مان در برجام مستأصل شده اند.
محمد ابراهیم رضایی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اجرای 
گام سوم کاهش تعهدات برجامی، اظهار داشت: اجرایی کردن 
گام س��وم از سوی ایران اقدامی متقابل در برابر بدعهدی  اروپا 

است.
وی با بیان اینکه اروپایی ها از زمانی که آمریکا از برجام خارج 
ش��د و تحریم های جدیدی علیه کش��ورمان اعمال کرد، صرفاً 
موضع گیری های سیاس��ی انج��ام داده اند، افزود: کش��ورهای 
اروپای��ی حاض��ر در برج��ام باید پاس��خ دهند، مگر می ش��ود 
توافقنامه چندجانبه فقط از طرف یک کشور اجرا شود و سایر 
کش��ور های حاضر در توافق، تنها نظاره گر باشند که اکنون از 

ایران انتظار دارند همچنان تعهداتش را اجرایی کند.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
سازمان جنگلها مراتع و آبخیزدارى کشور

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري گیالن بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجراى عملیات مهار و کنترل 
سیالب و کنترل رسوب در حوضه هاى آبخیز مندرج  در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت و از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید. کلیه 
مراحل فرآیند مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پیشنهادات 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran   و همچنین با ارائه اصل تضمین 
به دبیرخانه مناقصه گزار انجام خواهد شد. به تضمینات واصله بدون بارگذارى در سامانه فوق و همچنین به 

تضمیناتى که بعد از انقضاى مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1- کل هزینه هاى انتشار آگهى هاى اسناد مناقصه حاضر به نسبت به عهده برنده مناقصات فوق خواهد بود.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج شده است.

و پشتیبانى  راهبرى  مرکز  تلفن   : در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات   -3
41934-021 مى باشد.

4- توضیح مهم اینکه هر یک از ردیف هاى 1 تا 3 بعنوان یک مناقصه مستقل شناخته شده و براى شرکت 
در آنها ، باید جداگانه اقدام نمود.

(تاریخ آگهى نوبت اول: 1398/6/16 – تاریخ آگهى نوبت دوم:1398/6/17)
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