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عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
دورانی بس حس��اس در جریان اس��ت. هر چند 
که در ظاهر شاهد فضایی آرام به دلیل شرایطی 
کرونایی در جهان هستیم ولی در عمل تحرکات 
علیه منافع و امنیت جمهوری اس��المی در ابعاد 

مختلفی در جریان است.
گ��زارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی 
درباره فعالیت های هس��ته ای ایران منتشر شد 
که در فضای رس��انه ای این گزارش بیانگر عدم 
همکاری ای��ران با آژانس عنوان گردید که البته 
این جوس��ازی با انتقاد ش��دید چین و روس��یه 
مواجه ش��د. خبرگزاری رویترز در خبری ادعای 
گزارش گوترش دبیرکل س��ازمان ملل مبنی بر 
ماهیت ایرانی موش��ک هایی که چند ماه پیش 
از یمن به آرامکو عربس��تان شکلیک شده بود را 
مطرح کرد؛ در حالی که بیش از این سازمانهای 
اطالعاتی جای این فرضی��ه را رد کرده بودند و 
تکرار این ادع��ا از زبان گوترش جای تامل دارد. 
نکت��ه دیگر برای��ان هوک مس��ئول تحریم های 
آمریکا علیه ایران، ادع��ای آمادگی آمریکا برای 
مذاکره را مطرح می سازد در حالی که خشنودی 
خود از تاثیرگذاری تحریم برای منزوی سازی و 
بازدارندگی توان نظامی ایران را نیز بیان می کند. 
در کنار این رفتارهای حلقه های تکمیلی نیز در 
منطقه مشاهده می ش��ود چنانکه گانتص وزیر 
جنگ صهیونیس��تها از همگرای��ی منطقه ای و 
جهانی برای تحریم ایران سخن می گوید. آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی و حتی سازمان ملل 
در حالی از تحریم اقتصادی لبنان و البته تغییر 
ماهیت کارکرد نیروهای س��ازمان ملل در لبنان 
)یونیفل( سخن می گویند که محور این رفتارها 
را مقابله با عملکردهای نیابتی حزب ا... به جای 
ایران در لبنان و منطقه عنوان می کنند. در قبال 
س��وریه نیز آمریکا تحریم های گس��ترده تحت 
عنوان »قیصر« را وضع کرده که مقابله با حضور 
ایران در س��وریه را بهانه آن قرار داده اس��ت. در 
نهایت نیز در هفته های اخیر محافل رسانه ای با 
ادعای مرگ چند شهروند افغانستان در مرزهای 
آبی ایران و افغانستان، سعی کرده اند تا در کنار 
برهم زدن روابط ایران و افغانستان فضای منفی 
علیه جمهوری اس��المی در جهان ایجاد کنند. 
مجموع این رفتار چند ادعا را پی گیری می کند. 
اوال جمهوری اسالمی مخل امنیت جهان است 
ثانیا ایران پایبند به تعهدات بین الملی هسته ای 
نیس��ت و احتمال گرایش آن به بمب اتم وجود 
دارد ثالثا تحریم ها علیه ایران توانسته تا حدودی 
از شدت تحرکات ایران بکاهد در حالی آمریکا با 
رویکرد به مذاک��ره به دنبال افزایش این فرآیند 
است. نتیجه ادعایی از این معادله می شود آنکه با 
تحریم می توان ایران را تعهدپذیر و از تهدیدات 
منطقه ای آن کاست و سایر کشور نیز به واسطه 

آن به ثبات برسند.
مجموع این تحرکات و القاهای رس��انه ای علیه 
افکار عمومی جه��ان در حالی صورت می گیرد 
ک��ه آمریکا ی��ک کلی��د واژه را در تمام ماه های 
اخیر مطرح کرده و آن تمدید تحریم تسلیحاتی 
جمه��وری اس��المی اس��ت. براس��اس برجام و 
قطعنام��ه 2231 ش��ورای امنیت، مهر امس��ال 
تجربه های تس��لیحاتی ایران پایان و ایران حق 
خرید و فروش سالح را دارد. آمریکا که نتوانسته 
با ادعای مکانیزم ماشه و حتی اقداماتی همچون 
قطع تعهدات مالی به س��ازمان بهداشت جهانی 
و ی��ا تحریم الهه و غیره، افکار عمومی و س��ایر 
کشورها به پذیرش طرح تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران متقاعد سازد، اکنون سناریوی نمایش بین 
المللی تهدید نشان دادن ایران را در پیش گرفته 
که گزارش های ادعایی آژانس و س��ازمان ملل و 
اعمال تحریم و تهدید علیه کشورهای منطقه به 
بهانه مقابله با دخالت ایران، محور آن را تشکیل 
می دهد. سناریوسازی که البته ایستادگی ایران 
در براب��ر  ترفن��د مذاکره و نیز مخالفت س��ایر 
کشورها از جمله چین و روسیه با افزایش فشار 
علیه ایران، تاکنون آن را خنثی س��اخته است. 
نکته مهم آنکه رفتار س��ازمان ملل و آژانس در 
پرونده س��ازی علیه ایران نشان می دهد که آنها 
همچنان معادله بستن سنگ و رها کردن سگ را 
اجرا و به جای مقابله و پرونده سازی علیه آمریکا 
به عنوان کان��ون بحران های جهانی به تهدید و 
پرونده سازی علیه جمهوری اسالمی می پردازند 
که در صف اول ایجاد امنیت در منطقه اس��ت و 
به اذعان جهانیان اگر ایران و رشادت های مردانی 
همچون س��ردار ش��هید س��لیمانی نبود اکنون 

داعش در تمام جهان جوالن می داد.
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سخنگوی قوه قضاییه:

متهم منصوری در اختیار اینترپل در کشور رومانی است

اس��ماعیلی درباره وضعیت متهم منصوری گفت: این فرد در اختیار اینترپل در کش��ور رومانی است و 
هماهنگی های الزم برای تحویل این فرد انجام شده است.

غالمحس��ین اسماعیلی در حاشیه مراسم معارفه رییس س��ازمان زندان ها، در جمع خبرنگاران درباره 
پرونده س��یدمحمود موس��وی مجد، بیان کرد: این پرونده مربوط به س��ال ۹۷-۹۸ اس��ت و متهمین 
دیگر پرونده را حضور ذهن ندارم. وی افزود: حکم این ش��خص صادر ش��ده و قطعیت پیدا کرده است. 

دستگیری موسوی مجد ربطی به حادثه تروریستی شهادت سردار سلیمانی ندارد.
س��خنگوی قوه قضاییه بیان داش��ت: در س��نوات قبل به لحاظ ارتباطی که با این مجموعه داش��ته، 
اطالعاتی در حوزه دفاعی و نظامی ما به ویژه در ارتباط با وزارت دفاع و نیروی قدس سپاه و تردد ها و 

اقامت های شهید حاج قاسم سلیمانی در سال های ۹۶ و ۹۷ را به سرویس سیا و موساد داده است.
وی افزود: ارتباط این جاسوس به لحاظ اینکه مقیم سوریه بوده و خانواده اش مقیم سوریه هستند، در 
همان کشور با نیرو های مستشاری ایران بوده و اطالعاتی را از حوزه فعالیت آن ها و وزارت دفاع جمع 

آوری می کرده و به دشمن می داده است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص وضعیت متهم منصوری خاطرنشان کرد: این فرد در اختیار اینترپل 
در کشور رومانی است و هماهنگی های الزم برای تحویل این فرد انجام شده است؛ اما به لحاظ اینکه 
آن کشور اصال پرواز خارجی به علت شرایط کرونا  ندارد، این امر با تعویق انجام می شود و امیدواریم 

که این همکاری های دوجانبه استمرار داشته باشد.
غالمحس��ین اسماعیلی در گفت وگو با شبکه خبر و در خصوص دستگیری متهم منصوری از متهمان 
پرونده اکبر طبری گفت: این خبر صحت دارد و با پیگیری هایی که از ناحیه قوه قضاییه صورت گرفت 
و همکاری بس��یار خوب و شایس��ته اینترپل، فرد مذکور در کشور رومانی در اختیار پلیس بین الملل 
قرار گرفت و مقدمات الزم هماهنگ شده تا در اولین فرصتی که زمینه انجام پرواز ها از کشور رومانی 

به ایران یا سایر کشور های واسطه ای همسایه میسر بود، کار اعزام وی به ایران صورت بپذیرد.
س��خنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: امیدواریم که در سایه تعامل و همکاری های دوجانبه سایر کسانی 
که در خارج از کش��ور به س��ر می برند و تحت تعقیب مقامات قضایی هستند در وهله اول خودشان به 

کشور مراجعه کنند و از اتهاماتی که متوجه آنهاست، دفاع کنند.
وی تصریح کرد: ما در فرآیند دادرس��ی نیازمند هس��تیم که هم ادله و هم مستندات به دقت بررسی 
و هم مدافعات متهمان و وکالی مدافع آن ها ش��نیده ش��ود و یک داوری عادالنه و منصفانه ای صورت 
پذیرد. دیگران هم امیدواریم که خودش��ان برگردند وگرنه تالش مجدانه انجام می ش��ود که به کشور 
بازگردانده شوند. اسماعیلی با اشاره به دستگیری یکی از متهمان پرونده های اخالل در نظام اقتصادی 
کشور در خارج از کشور عنوان کرد: در هفته گذشته با پیگیری قضایی و همکاری شایسته پلیس بین 

الملل موفق شدیم این فرد را به کشور برگردانیم.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به این س��ئوال که در خصوص این متهم آیا خود را معرفی کرده یا 
پیگیری های قضایی و پلیس اینترپل منجر منجر به دس��تگیری وی ش��ده اس��ت؟ گفت: این فرد به 
س��فارتخانه جمهوری اسالمی ایران مراجعه ای داش��ت؛ ولی در مراجعه به گونه ای رفتار کرده بود که 
اس��تنباط عزیزانی که در س��فارتخانه حضور دارند این بود که آمدن وی به ایران از عزم و اراده جدی 
برخوردار نیست. وی افزود: در این ارتباط هم، قبل از این اقدام به برخی از کشور هایی که گفته شده 
بود که این فرد در آنجا اقامت دارد، نیابت های قضایی داده شده بود که با مشخص شدن محل اقامت 
نیابت قضایی و درخواست قرمزی برای پلیس داده شد و اکنون در اختیار مراجع قضایی و پلیس بین 
الملل قرار داد. وی گفت: فرد مذکور فردی به نام آقای آبتین است که پرونده اخالل در نطام اقتصادی 
در یک��ی از اس��تان های جنوبی کش��ور دارد و به لحاظ اینکه هنوز اطالعات خ��ودم نیز کامل و دقیق 
نیس��ت و آخرین وضعیت قضایی پرونده را اطالع ندارم، جزئیات بیش��تری از این پرونده را نمی توانم 
در اختیار قرار دهم. اس��ماعیلی در پاس��خ به این سوال که با توجه به اینکه فردا سومین جلسه دادگاه 
رسیدگی به اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده است فکر می کنید متهم منصوری به جلسه دادگاه 
فردا برس��د و در جلس��ه حاضر باشد، اذعان کرد: نه؛ با توجه به اطالعاتی که ما داریم در کشور رومانی 
تا حدودا دو هفته دیگر کلیه پرواز های بین المللی بخاطر شرایط کرونا لغو است و امکان پرواز به هیچ 

یک از کشور های دیگر را ندارند.
س��خنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به محض بهبود شرایط در آنجا و برقرار شدن پرواز ها چه به مقصد 
ایران و چه کش��ور های ثالث تالش می شود که در اولین فرصت این فرد در ایران حضور پیدا کند و از 

اتهامات خودش دفاع کند.
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شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق  

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 9901032 راجع به تامین خدمات ایمنى ، آتش نشانى ، بهداشت و محیط زیست
2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوى ، سرخس ، منطقه عملیاتى خانگیران ، 12 ماه

3- نام و نشانى مناقصه گزار : شرکت بهره بردارى نفت و گاز شرق – مشهد ، بلوار خیام ، بلوار ارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18
4-  شرایط مناقصه گر:

4-1-  دارا بودن شخصیت حقوقی ، کد اقتصادي و شناسه ملی 
4-2-  داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد

4-3- دارا بودن گواهى نامه صالحیت انجام کار در رسته تعمیر و نگهدارى یا خدمات عمومى از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى .
4-4- دارا بودن گواهى نامه تایید صالحیت ایمنى صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى.

4-5-  توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( مناقصه) به مبلغ 2/911/350/000 ریال از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتى.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است متقاضیان در صورت 
عدم عضویت قبلى در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان و سایر اسناد ارزیابى کیفى در سامانه ستاد ایران 1399/03/24 مى باشد.
6- گشایش پاکت هاى مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابى کیفى ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) با اطالع رسانى قبلى انجام خواهد شد.

7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن هاى 319 و 37047317-051 تماس حاصل نمایند. ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطالع رسانى مناقصات 
با شماره 3234585 ثبت شده است.

تاریخ چاپ نوبت اول: 99/03/24      -      تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/03/25
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com
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فروش لوازم خانگی قاچاق 
زیر سایه غفلت دستگاه های نظارتی
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سردار پاکپور:

»پ ک ک« در داخل خاک ایران
 حضور ندارد  


